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Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

IN TWO PARTS

PAR f ONE

žydų tautos jaunas sovietinis 
rašytojas M. Daniel parašė net 

’dvi knygas apie Sovietus Lietu
voje. Viena jo knyga yra pa
rašyta iš Vilniaus darbininkų 
kovų vardu “Na Poroyie” (Ant 
Slenksčio).

Antra jo knyga parašyta 
< vardu “Julis.” “Julis” apima 

tą laikotarpį, kada iš Vilniaus 
traukėsi vokiečiai okupantai, gi 
jų apginkluoti lenkų legionieriai 
ėmė į savo rankas galią. Vil
niuje jau buvo susitveręs Dar
bininkų Sovietas. Jam į pagel- 
bą artinosi iš Sovietų Rusijos 
Raudonosios Armijos būrys. Už 
Sovietą stojo ir vokiečiai spar- 
takiečiai kareiviai su Neimanu 

v priešakyje.

Lenkai legionieriai kelis kar- 
* tus buvo galingesni už Sovieto 

jėgas. Lenkai apgulė Vilniaus 
Sovietą. Draugai gynėsi, bet 
jėgos nebuvo lygios. Soviete 

. buvo apie 50 rusų kareivių, ku
rie tik buvo grįžę iš Vokietijos 
nelaisvės. Tie kareiviai neno- 

k. romis gynė Vilniaus Sovietą, 
nes jie kiekvienas veržėsi grei
čiau namo. šeši atsakomingi 
Vilniaus Sovieto nariai nusišo- 

i vė. Po to, kaip lenkai užėmė 
tą namą, už 4 valandų į Vilnių 
įmaršavo Raudonosios Armijos 

** būrys ir lenkus išgrūdo laukan. 
Žuvusių draugų laidotuvėse da
lyvavo 40,000 darbininkų. Apy
saka labai interesinga, reikalin
ga versti į mūsų kalbą.

Maskvoj Baudžia Keiksmus, 
Įžeidinėjančius Moteris

MASKVA. — Sovietinė 
miesto vyriausybė nu
sprendė bausti už keiks
mus ii’ nenpandagumą 
prieš moteris gatvėse. To
kį elgesį vadina padaužiš
ku. Tuom nusikaltusius 
baudžia piniginiai arba iš
trėmimu iš Maskvos. Už 
keiksmus ir nemandagu
mą linkui moterų gatvėse 
per trejetą mėnesių jau 
areštuota 23,500 asmenų 
ir nubausta 80 nuoš. viso 
to skaičiaus nesusivaldan- 
čių žmonių.

SUŽEISTA VIRŠ 100
DARBININKU PLIENO

STREIKE CANTONE

Lenkijos Imperialistai 
Bando Teikt Franci] ą 
ir Angliją prieš USSR

VARŠAVA.— Dabartinių 
Lenkijos valdovų laikraš
čiai kas kartą plačiau ir at
viriau rašo, kad reikėtų ir 
Franci ją traukt į karišką 
bloką su Vokietija ir Lenki
ja prieš Sovietų Sąjungą. 
Jie patenkinti, kad Anglija 
jau palaiko Hitlerio pusę.

Didysis dvarponis, kuni
gaikštis Radziwill, pirminin
kas užsienių reikalų komisi
jos Lenkijos seime, agituo
ja savo laikraštyje “Czas” 
būtinai įtraukt Franci ją į 
vieną frontą prieš Sovietus.

Lenkija turėtųSako, kad 
būti tarpininkė tame daly
ke ir pagelbėti Frąncijai ir 
Vokietijai “s u v i e nodinti” 
savo politiką. Jis išvedžioja, 
kad Francijai nebus pavo
jaus iš Vokietijos pusės; o 
Vokietijai, kaip ir Lenkijai, 
reikią plėtotis į Rytų pusę.

Ką tas plėtojimasis į Ry
tus reiškia, jau senai yra 
pasakę Hitlerio politikai. 
Jis reiškia ginklais užgrob
ti Lietuvą ir Sovietų Uk
rainą ir pasidalinti tarp 
Lenkijos ir Vokietijos.

Chinijos Sovietai Ima j 
Savo Rankas Szecluianą

S H A N GHAI. — Trys 
Chinijos Sovietų armijos 
iš įvairių pusių artinasi 
prie Chengtu miesto, ku
ris yra sostinė turtingiau
sios ir didžiausios Szechu- 
ano provincijos. Viena 
sovietinė chinų armija su
sideda iš 100,000 narsiai 
žygiuojančių naujokų. Ti
kimasi, kad greitu laiku 
visas Szechuan bus Chi
nijos Sovietų rankose. 
Fašistinė Chiang Kai-she- 
ko valdžia persigandus.

HOLANDUOJE STATO 
BAISIAUSIUS KARO 

LĖKTUVUS UŽSIENIUI

2,400 SUSQUEHANNA, PA., MAINIERIŲ 
SUSTREIKAVO PRIEŠ ALGŲ MUŠIMĄ
Kingston Anglies Kompanija Reikalauja, kad Angliakasiai 

Dirbtu už Pusę Algos per Sekančius Šesis Mėnesius
. I 1 < I ‘ ! J t

WILKES-BARRE, Pa. — 
Geg. 27 d. išėjo į streiką šios 
komp. du lokalai, viso 2,400 
angliakasių. Streikas kilo 
del to, kad po išlaikymui už
daryto No. 2 kasyklos šafto 
tūlą laiką, kur dirbo 300 
darbininkų, kompanija ati
darė ir pradėjo priimdinėti 
kasėjus jau už mažesnę al
gą. Tariasi išeiti į streiką 
ir trečias tos komp. lokalas 
kasykloj No. 6.

Kompanija teisinas, kad 
“nežinanti,” del ko anglia-

Jau gavome iš Sov. Baltaru
sijos siuntinį “Literatūros Chre-

> stomatija” ir “Lietuvių Kalbos 
Vadovėlis.'* Abiejų knygų tu
rime nedaug. <Jų kaina yra po 
50 centų. Svarbu turėti “Chres
tomatiją,” bet dar svarbiau 
“Lietuvių Kalbos Vadovėlį-,” nes 
tai yra viena iš geriausių gra- 

’matikų. ši gramatika skiriama 
pradžios mokyklai. Iš jos dau
gelis draugų galėtų ir patys per 
save daug pramokti.

' Gauta iš Sao Paulo, Brazili-

CANTON, Ohio. — Tre
čiadienį Plieno Korporaci
jos fabrikų ginkluoti gengs
teriai sužeidė dar 17 strei
kierių, bešaudydami iš re
volverių ir bemėtydami 
bombas. Nuo pirmadienio 
iki šiol sužeista virš 100 
darbininkų.

Trečiadienį bosai pasišau
kė federacinės plieno darbi
ninkų unijos vadus ir įkal
bėjo, kad streikieriai turėtų 
tik ramiai pikietuoti fabri
kus ir neužpuldinėti skebų. 
Kompanija, iš savo pusės, 
pasižadėjo pašalinti gink
luotus gengsterius. Bet vos 
ta sutartis padaryta, tuo- 
jaus bosų gengsteriai vėl 
atvažiavo dviem automobi
liais ir vienu šarvuotu tro-

ja, draugų $85.00 aukų Lietuvos lįu, ir užpuolė pikietuotoįus. 
r revoliuciniam darbininkų judė

jimui. Didelė auka ir parama 
mūsų draugams Lietuvoje! Bra
zilijoje draugai veikia prie sun
kių sąlygų: darbų mažai, uždar
biai maži,' reakcija didelė. Bet 
draugai atsimena Lietuvos re
voliucinio proletariato kovas ir 

‘4 reikalus ir tam tikslui kasmet
pagal savo išgalę sukelia aukų.

’ Brazilijoje draugai jau yra 
surinkę apie 3,000 parašų, rei
kalaujant paliuosuoti Lietuvoje 
revoliucinius politinius kalinius 
ir reikalaujant Lietuvos darbo 
masėms civilių teisių, kaip 
tai laisvės žodžio, spaudos, su
sirinkimų, organizavimosi ir tt.

Visoms A.L.D.L.D. kuopoms 
Jungtinėse Valstijose ir Kana
doje yra siuntinėjama tam tik
ros blankos tuom reikalu. Drau
gių ir draugų pareigos—rinkti 
tarpę darbininkų, mūsų prita
rėjų, visų iš Lietuvos išeivių 
parašus ir siųsti blankas ten 
nurodytu antrašu.

Policija, bijodama, kad šim
tai streikierių nešoktų į 
žūt-būtinę kovą, paleido ke
lis šūvius oran virš gengs- 
terių mašinų, ir tik tada jie 
šalin nuvažiavo.

Timken “roll bearingų” 
fabriko darbininkai buvo 
sujudę streikuot, išreikšda
mi pritarimą jau streikuo
jantiems 9,000 plieno ir ci- 
nos darbininkų Cantone ir 
Massilone. Bet juos klas
tingais balsavimais ir per- 
kalbėjimais sumulkino Wal
ter Huber, prėzidęntas “ne
priklausomos” unijos.

Dabartiniam streikui yra

streiklaužis p r e z i d entas 
Plieno, ■ Geležies ir Cinos 
Darbininkų. A s o c i a c ijos 
(unijos). Tačiaus, streikas, 
vadovaujamas eilinių narių 
komitetų, skleidžiasi. Už- 
streikuotos dirbyklos yra 
masiniai pikietuojamos.

k

Vokietijoje net 133 fabrikai 
ir dirbtuvės budavoja karo or
laivius, gamina orlaiviams mo
torus ir kitas dalis. Tūli iš tų 
fabrikų yra taip dideli, kad juo
se dirba net po 5,000 darbinin
kų. Taigi Vokietijos fašistai 
mano išsibudavoti didžiausią pa
saulyje oriai vyną ir tada pulti 
sayo kaimynus.

Dublin. — Airijos prezi
dentas de Valera pareiškė 
seimui, kad Airija “nieka
dos nesusidės” su kitomis 
šalimis karui prieš Angliją, 
nežiūrint airių skundų prieš 
Anglų imperialistus.

i
Maskvoje, Sovietų zeppelini- 

nių laivų fabrike jau baigiamas 
budavoti “V-7” oro laivas. Jis 
bus 9,500 kūbiškų metrų talpos 
ir galės vežti apie 30 žmonių.

Sovietai šiuos oro laivus naudo
ja civiliams šalies reikalams. 
Greitai manoma ‘ atidaryti oro

JAU PRADĖS STATYT 
SOVIETINI PAL0C1Ų 
1,318 PĖDŲ AUKŠČIO 
MASKVA. — Sovietų vy

riausybė užgyrė planus sta
tymui milžiniško Sovietų 
palociaus. Jis bus didžiau
sias ir augščiausias namas 
pasaulyje, 70 pėdų augštes- 
nis už New Yorko Empire. 
State Buildingą; O pastar 
rasis Buildingąs turi 1,248 
pėdas augšcio ir, yra 102 lu
bų. 

; i ,

Tūli manė, kad Maskvos 
žemė perminkšta, ir todėl 
negalės atlaikyt tokį didžio- 
ką. Bet išbandymai parodė, 
jog 90 pėdų giliau po Mask
va yra tokia stipri kieta uo
la, kaip ir po New Yorku.

Nežiūrint savo pločio ir 
ilgio, Sovietų Palocius bus 
pastatytas taip, kad nerei
kės viduje jokių piliorių: 
viską atlaikys savo stipru
mu sienos ir balkiai. Pasi
tarimuose del jo statymo 
dalyvavo ir garsus Ameri
kos didžiosios statybos inži
nierius Carlton Proctor. Jis 
išreiškia nusistebėjimą ir 
pagarbą del sovietinių inži
nierių ir architektų gabu
mų. . •,/

Sovietų Palocius bus ne
užilgo pradėtas statyti. . .

Naujas Bosų Vajus 
Juo Smarkiau Kapot

Darbininkų Algas
WASHINGTON. — Pre- 

zidentas Rooseveltas vėl mo- 
nija darbininkus. Jis žada 
pasidarbuoti, kad šalies kon
gresas išleistų tulus įstaty
mus, kurie “apsaugotų” 
(Įarbininkų reikalus, .nežiū
rint, kad Augščiausias Teis
mas panaikino NRA.

Yra sumanymų pataisyt 
šalies konstituciją taip, kad 
kongresas turėtų teisę tvar
kyti darbo valandas, algas 
ir kitas darbininkų sąlygas..

Rooseveltas p a s i š a u kė

AMSTERDAM. — Holan- kasiai sustreikavo, bet “ma- 
T....... I____ ,, 1_ 3 _dijos Fokker lakstytuvų fa- nanti,” kad del to, kad nu- 

brikas stato kokiai tai im- 'mušama alga.
pėrialistinei užsienio vai-! Puikus žygis, angliakasiai! 
džiai kariškus vijimosi or- Algas mums reikia vaktuo- 
laivius. Tie orlaiviai darys ti, nes jos jau ir taip mizer- 
280 mylių per valandą ir 
kiekvienas bus apginkluotas! 
dviem 20 milimetrų auto- 
m a t i š k o m kanuolėm: ir 
dviem; kulkasvaidžiais.' Ta. . v. , , ,. .

t _ •••' u r • ' must algas savo darbinm pati kompanija stato ir • 
bombihinkus lėktuvus,' ku
rie bus apginkluoti keturiais 
'kulkasvaidžiais ir dviem ma
žiukėm kanuolėm. Jie galės Į 
lėkti Su 255 mylių greitumu 
per valandą ir vežtis po 2,- 
400 svarų bombų.

nos beliko.
Kitos Kompanijos Skymas 

• 'f I

Tą pačią dieną, Kingston
Coal Co., sumanydama nu-

kams, prisipažino “grims

tanti” į skolas, negalėdama 
sumokėti taksų 200,000 dol. 
ir kad tuč tuojau reikią jai 
70,000 dol., kad galėtų dirb
ti kasykla No. 4. ' ■ ■. t

Kad sukelti šią sumą, 
komp. reikalauja, kad darb. 
apsiimtų dirbti už pusę al
gos iki ateinančio gruodžio 
mėn. Po to laiko paskola 
“būsianti atlyginta.” Prie 
to, komp. reikalauja, kad, 
darbininkai apsiimtų dirbti H 
ant “shaker schutes” ir ki-J 
tų mašinų, taupinančių kom- : ‘ 
panijai iškaičius.

Ši komp. esanti viena iš 
seniausių ir norinti ant to
liau darbininkams tarnauti, 
išmokėdama po $1,500,000 
algų kas metai. Bėt jeigu 
darbininkai ant šio nesutiks; 
tai dvi kasyklos būsiknčioš r 
uždarytos.

Tai; sunki angliakasių už
duotis ir reikalaujanti iš-1 
rišti Šiandie. Koks bus at- ( ; 
sakymas, pranešiu vėliau.

1 ' Požeminis. ■ * '*•
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6 NEGRAI MAINIERIAI
NUŠAUTI AFRIKOJ

Šiaurinėje Rhode sijoje, 
Anglijos kolonijoje Afriko
je, išsivystė audringas 9,000 
negrų vario mainierių strei
kas. Policija nušovė* 6 pi- 
kietininkus, bet nepajėgė 
suvaldyti streikierių. Todėl 
streikieriams malšinti da
bar pasiųsta pulkas karei
vių. Sujudę darbininkai su
ardė kasyklų įrengimus ir 
kompanijos raštinę Luan- 
shya’joj.

Rostove, ties Donu, Sovie
tų Sąjungoj, tapo nusmerk- 
tas ir sušaudytas plėšikas

Hitlerio Pogromai prieš 
Katalikus ir “Valymas”

Džiaugias Amerikos Ka
ro Laivyno Manevrais

Sra’SwTwS Bosai Neduoda nei Seny 
HVSŽ* JX/KS SsbCT Angliakasiamskad ir toliau išlaikyt bent 
tūlas NRA taisykles.

Įvairūs pramonininkai ne
va “užtikrina,” kad neblo
ginsią darbininkam sąlygų 
žemiau NRA. Bet daugelis 
samdytojų pradeda jau nau
ją darbininkų algų kapoji
mo vajų ir ilgina darbo va
landas, kaip sako pats Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green.

Atakuodami ir taip men
kas darbininkų algas, kapi
talistai remiasi Roosevelto 
parodytu pavyzdžiu—kiek 
jis skiria darbininkams vie
šuose pašalpiniuose valdžios 
darbuose iš $4,000,000,000 
fondo. O Rooseveltas nesi
drovėjo skirti net $19 mene-, 
siui algos tuose darbuose.

Daugelis, tų viešų darbų 
bus pervesta privatiniams 
kohtraktoriams. Pirm iau 
buvo reikalaujama, kad sa
vo darbininkams kontrakto- 
riai mokėtų NRA nustaty
tas algas. Dabar Roosevel
tas jau nereikalauja, kad 
jie mokėtų tiems darbinin
kams bent NRA algas.

Šie darbai' yra tiesioginė
je Roosevelto valdžios kon
trolėje, ir Augščiausio Teis
mo atmetimas NRA nepa
liečia algų valdiškuose dar
buose. Bet Rooseveltas ir 
pats tuojau kapoja darbi-

WASHINGTON. — Nu
trūko derybos kasyklų savi
ninkų ir vadų Jungtinės 
Mainierių Unijos. J. L. Le
wis, ' unijos prezidentas, 
veikdamas išvien su Roose
velto politikieriais, buvo ati
dėjęs mainierių streiką nuo 
š. m. balandžio mėnesio iki 
birželio 1'6 d., norėdamas 
tuo tarpu su bosais suside- 
rėt.

Darbininkai reikalauja $6 
pamatinės algos per dieną 
ir 30 valandų darbo Savaitės. 
Lewis ' jau nusileido iki 
$5.50. Bet kompanijos ne tik 
atmeta reikalaujamus dar
bininkam pagerinimus del 
naujos sutarties; jos nori 
užkart mainieriams dar blo
gesnes sąlygas, negu jie tu
rėjo pagal senąją sutartį.

Lewis dabar Washingtone 
politikieriauja, kad būtų iš
leistas įstatymas sulig Guf
fey biliaus, pagal kurį būtų 
užtikrinta didesni pelnai 
stambesniems kasyklų savi
ninkams ir būtų uždaryta 
mažesnės kompanijos. Taip 
netektų darbo dar desėtkai 
tūkstančių mainierių.

MUNICH. — Iš Berlyno 
atsiųsti fašistų gengsteriai 
padarė eilę kruvinų užpuoli
mų ant katalikiškų Bavari
jos organizacijų ir ant žy
dų. Didelė dauguma Bavari
jos gyventojų sujudus prieš 
tų padaužų žygius. Todėl 
Hitlerio valdžia bando nu
siplauti rankas ir neva 
“smerkia” gengsterius; bet 
Hitlerio policija nieko tiem 
juodašimčiams nedarė, kuo
met jie daaža—ir taškė ka
talikus ir žydus bei jų įstai
gas.

Hitleris ruošia naują kru
vina “apvalymą nepasitiki
mų” žmonių, prisišliejusių 
prie jo partijos; ir paskuti
niu laiku suėmė daug svar
bių policijos viršininkų ir 
kitų» valdininką;

Naziu teisdarystės minis- 
'teris Franck, kalbėdamas 
Dresdene, pagrūmojo, jog 
“kuriem valdininkam nepa
tinka dabartinis valdžios su
tvarkymas, tai jie > turi iš
nykti.” Gręsia gal dar dides
nės ' “apvalymo” žudynės, 
negu pernai birželio 30 d. i

Hitleris mano, kad geriau
siai galės prisirengt karui, 
jeigu nuslopins ne tik ko
vingus darbininkus, bet su- 
trėkš ir visus smulkiai bur
žuazinius elementus, kurie 
tik neina šimtaprocentiniai 
su nazių partijos programa.

Jung-WASHINGTON.
tinių Valstijų karo laivyno 
ministeris Swanson džiau
giasi pasekmingais laivyno 
manevrais Pacifiko vande
nyne už Hawaii salų, Japo
nijos pusėn. Manevruose da
lyvauja virš 500 karinių or
laivių, apie 200 laivų ir 50,- 
000 jūrininkų ir jų oficie- 
rių. Iki šiol per manevrus 
žuvo 8 kariškiai. Bet 'Swan
son sako, kad manevrų pa
mokos yra daug vertesnės 
(Amerikos imperialistams) 
negu tos 8 gyvybės.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Pagal negana aiškų pra

nešimą, buvo “Laisvėje” pa
duota, kad Sovietų pramo
nė, 1931 metais “davė dar4 
tik 575,000 tonų plieho,T934 
metais 1,170,00.0” ir tt. Bėt 
tos skaitlinės reiškia tiktai. 
priaugimą plieno gamybos, 
o ne visą plieno produkci
ją minimais metais. Nes 
1928 metais Sovietuose 
vo pagaminta 4,300,000 
nų plieno, o 1934 m.
9,600,000 tonų.

IŠ LIETUVOS

H
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bu-

jau

kelią tarp Sverdlovsko ir Mas- Bykov, kuris padarė tris už- ninkams algas, pasinaudo-
,*• _ . . ' i • i • • v i a v v• • m •kvos, kur šiais oro laivais bus puolimus, per kuriuos iš- 

vežiojama žmonės ir reikmenys, plėšė 29 rublius.
damas Augščiausio Teismo 
tarimų. ‘ *

Honduras©, ties Santa 
Barbara, nukrito lėktuvas; 
užsimušė lakūnas, ameriko
niškas vokietys H. Voss, ir 5 
keliautojai.

Berlynas. — Grąsinama 
išmesti iš universiteto tuos 
vokiečius studentus, kurie 
kalbėsis su žydais.

Apiplėšė ir Nuskandino?
Šimkaičių vai. Raseinių ap

skrityje, senoje upės vagoje 
buvo rastas St. Kviėtkaus la
vonas. Skenduolis, matyt, bu
vo apiplėštas. Jo rankos ir ko
jos buvo surištos. St. Kvietkus 
buvo paprastas darbininkas, 
susitaupęs apie 1,500 litų. Pas
kutiniu metu jis ketinęs pirktis 
žemės.

V3i;

i V"



LAISVA Penktadienis, Geg. 31, 1935

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

ever;
M TEN EYCK S

Antras Puslapis

SUBSCRIPTION RATESi
United States, per year------------------ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year--------------- $7.50
Foreign countries, per year------------$7.50
Canada and Brazil, per year---------$5.50
United States, six months_______ $3.00
Brooklyn, N. Y., six months______$4.00
Foreign countries, six months---------$4.00
Canada and Brazil, six months------$3.00

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

of March 3, 1879

APLA Seimas
Gegužės 31 ir birželio 1 dd.; 1935, Wil- 

kes-Barrėj, Pa., įvyksta Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių ■ Amerikoje 26-tas 
Seimas. Be abejo, suvažiavę APLA kuo
pų delegatai, apsvarstę organizacijos rei- . 
kalus, padarys visą eilę naudingų tarimų 
ne tiktai organizacijos labui, bet ir la
bui viso darbininkų judėjimo.

Nors nedidelė, ši mūsų broliška organi
zacija atlieka daug naudingų, ir gerų 
darbų. Be to, kad ji suteikia ligoje esan
tiems savo nariams pagelbą ir padeda 
mirusiųjų narių giminėms, jinai priside
da veik prie kiekvienos didesnės kampa-- 
nijos, vedamos už Amerikos darbininkų 
klasės interesus.

Nepaisant to, kad ši organizacija savo 
laiku buvo apvogta ir privesta beveik 
prie mirties patalo, dėka gerų darbuoto
jų sumanumui ir APLA narių pasirįži- 
mui, jinai buvo išvesta iš krizio ir šian
dien stovi stipriai tiek finansiniai, tiek 
organizaciniaj.

Pastaruoju laiku tam tikra klika žmo
nių bandė teismais ir kitokiais būdais or- 
ganiziciją sunaikinti, bet ir čia jiems tas 
pasimojimas nepavyko: APLA nusista
tymas buvo likviduoti valdiškus teismus,' 
išrišti klausimą taip, kad abi pusės būtų 
patenkintos ir, dėka tam, jinai laimėjo.

Aną dieną vienas APLA narys per' 
“Laisvę” grąsino, kad, girdi, šiame 
APLA seime būsią daug “didelių mū
šių.” Jis, tačiaus, nenurodo priežasčių 
tiems mūšiams. Mes manom, kad nėra 
tokių priežasčių, delei kurių tektų turėti 
“dideli mūšiai.” Visi APLA vidujiniai 
reikalai reikėtų - išrišti 'gražiai,:- šaltai. 
Reikalinga kiek galint vengti bereikalin
gų kivirčių, kurie įneštų-. į ’ organizaciją 
nesusipratimų. Reikalinga :dėt pastan
gų, kad juo labiau sucementuoti vienybę 
APLA nariuose. Darbininkų vienybė 
šiandien yra vienu vyriausių mūsų obal- 
sių. Prie jos eidami mes, todėl, turime 
žiūrėti, kad kuomažiausiai būtų ginčų del 
mažmožių. Mes, beje, manome, kad vie
nybė Augščiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoje su Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimu šiandien yra reikalingesnė, ne
gu kada nors, ir todėl linkime, kad šio 
APLA seimo delegatai dar kartą pasisa
kytų už ją. Kaip dabar dalykai išrodo, 
tai neims daug laiko, iki visos legalizmo 
skerspainės bus pašalintos ir vienybė bus 
galima įkūnyti gyveniman. Tai būtų di
delis žingsnis pirmyn. Tai būtų didelis 
laimėjimas visos Amerikos lietuvių pa
žangiosios darbininkų visuomenės.

Turėdami galvoj šituos dalykus, mes 
baigiame: “ ' :

Valio APLA 26-tas Seimas!
Valio Augščiausia Prieglauda" Lietu

vių Amerikoje! ; . . • - ' ’ !
Tegyvuoja darbininkų klasės vienybe!

N.R.A. Subliūško ir Kas Toliau?
National Industrial Recovery Act (N. 

R.A.) panaikinta Jungtinių Valstijų 
Augščiausio teismo. Visi devyni teisėjai 
vienbalsiai pasmerkė, kad N.R.A. yra ne- 
konstitucinis dalykas. Per du metus tei
sėjai miegojo, nematė, kad tai “prieš” 
konstituciją yra tie Roosevelto ir N.R.A. 
administracijos žygiai.

Dar daugiau, N.R.A. galva buvo gene
rolas Hugh Johnson veik per du metus. 
Jis buvo vyriausias to rooseveltinio iš
misto pravedė j as, o dabar sušuko: “Aš 
neabejoju, kad už 24 valandų po panaiki
nimo mes būsime liudininkais reikmenų 
kainų puolimo, liginimo darbo valandų, 
numušinėjimo algų ir darbininkų atleidi
nėjimo iš dhrbo.” Generolas Johnson vi
sai nesigaili N.R.A.

■ Roosėveltas dabar liūsipląhja rankas. 
Jis milionų darbininkų ‘akyse darosi ko
kiu tai “išganytojum’’.-: Milionai darbi
ninkų dar vis manė, kąd jis “pafiksins” 
Ameriką, o dabar štai jam “ant kelio” 
atsistojo Augščiausias • Teismas. Roose- 
veltas turi geriausią pasiteisinimą, kad 
jis būtų galėjęs išgelbėti Ameriką iš be
darbės, bet, ot, jam kiti neleido.

Stambūs kapitalistai laike N.R.A. pa
sigamino didžiausius pelnus. Pereitais 
metais Automobilių Korporacija pasidarė 
virš 89 milionų dol. pelno;.; Charles M. 
Schwabas 1928 metais turėjo $100,000 al
gos, 1933 metais $200,001), o jau 1934 me
tais net $250,000. Reiškia, jo ir kitų di- 

. dėlių kapitalistų algo$ ir pelnai išaugo 
į N.R.A. metų. Pagal Donald R. Richber- 
go, vyriausio N.R.A.?adYokbto, padavi
mą, .1934 metais į pirmuosius šešis mė
nesius' 402 vadovaujančių! kapitalistinių 
įstaigų Ameriko je prilįsti1 į paaugo ant 

► 600%, .lyginant'jų pelnus su 1933 metais 
tuo pat laiku. . Reiškia,; jiems N.R.A. bu
vo? pelninga sistema.’ ' ■’ ■

•Ir kas čia pasidarė, kad. pirmiaus jie 
nematė, kad N.R.A. yra “prieškonstituci- 
nis” dalykas? Pirmiaus generolas John
son buvo N.R.A. galva/o dabar visai jos 
nepaiso.. Kapitalistai susikrovė didėlius 
turtus, jų algos išsipūtė^ o dabar dievui 
dėkavoja, kad N.R.A. jau panaikinta.

Nieko čia stebėtino nėra. Viešpatau
janti klasė visada stengiasi pritaikinti 
visokius gudrumus darbininkų išnaudoji
me.. N.R.A. buvo Amerikos kapitalis
tams per du metus geras darbininkų ma
sių išnaudojimo instrumentas, bet dabar 
jau darosi nereikalingas. Įvedant N.R. 
A. vietomis, kur labiausiai buvo darbi
ninkai pavergti, kiek darbo Sąlygas pa- 

: gerino, dar ir kelis dolerius algos dar
bininkai gavo daugiau. .Tie darbininkai 
ir darbininkes garbino N.R.A. sistemą, 

: Roosėvėltą ir5 jo sėbrus.; Jie nesuprato 
to, kad dolerio vertė nupuolė veik ant 
pusės. Jie1 nesuprato priežasties; kodėl 
gyvenimo reikmenos taip baisiai pabran
go ir net daugiau gaunant, pasidarė bai
siai sunku gyventi. N.R.A. grąžino pas 
daugelį darbininkų viltį į kapitalistinės 
sistemos pamatus. Ir štai dabar Augš
čiausias Teismas, kur yra ir “liberalai” 
teisėjai Brandeis, Cardozo ir Stone iš
vien su kitais panaikino N.R.A. Kodėl 
jie tą padarė? Todėl, kad Wall stryto 
ppnams daugiau nereikalinga N.R.A. sis
tema, kad dabar kapitalistų klasė ruo
šiasi daugiau griežtomis, fašistinėmis 
priemonėmis pulti ant darbininkų kla
sės : vėl ilginti valandas, kapoti algas, 
įvesti žiauresnę sistemą dirbtuvėse, o tas 
reikalinga akyvaizdoje Besiartinančio 
naujo baisaus pasaulinio karo. Kapitalis
tų klasė rengiasi pasiučiau pulti darbi
ninkų organizacijas.

Kada N.R.A. buvo įvedama, tai tą sis
temą garbino. Amerikos Darbo Federaci
jos vadai, Socialistų Partijos vadai, net 
“kairus” Socialistų Partijos vadas Nor
man Thomas tame matė: “žingsnį prie 
socializmo.” Garbino ir renegatai troc- 
kiečiai, unijų biurokratai ir lovestonie- 
čiai. Tik Komunistų Partija aiškino dar
bo masėms, kad tai Wall stryto,. kapita
listų žygis, su ' Roose veltu priešakyje, 
kad apgavus milionus darbininkų, išnau
dojus juos, sutvirtinus kapitalistinę sis
temą, pritverus, kempanienų unijų, ne- 
prileidus darbininkūs organizuotis į savo 
kovingas unijas, suteikus progą išnaudo
tojams susikrauti didžiausius pelnus ir' 
nūmušus : darbininkų tikrą uždarbį pa- 
gelba: pinigų kurso 4iuplgihimo • ir gyve
ninio. reikmenų pabranginimo. ?
. N.R.A. susmuko. --Tą,garbintą ir šlo
vintą kapitalistų padarą užmušė patys 
kapitalistų variausi teisėjai? Visos socia
listų vadų ;ir kitų? dėtos viltys į N.R.A. 
nuėjo niekais, y Pilniausiai pasitvirtino 
Komunistų: Partijos mokinimas, išvados.

Dabar tūli socialistai ir refoVmistinių 
unijų vadai biurokratai kalba apie gene- 
ralį streiką už apgyninją N.R.A. Jie tik 
kalba. Amerikos Darbo Federacijos va
dai drebėjo prieš generalį streiką San 
Francisco miesto darbininkų. Jie dar 
daugiau sabotūžavo audėjų streiką. Jie 
kaip ugnies bijosi generąlio streiko viso
je Amerikoje; % • ,
’ : Komuniktų’ Partija šaukia darbininkus 
ir. darbininkes būti pasirengusiais nau
joms kovoms. Komunistų Partija siūlo 
Socialistų Partijoj -ir visų kitų organiza
cijų nariams, kur tik yra darbininkų,—

sudaryti bendrą frontą kovai, kad atrė- 
mus kapitalistų puolimą. Ginkime tuos 
iškovojimus, kuriuos turime. Kovokime 
prieš liginimą darbo valandų, prieš algų 
kapojimą, prieš bent kokius naujus su
varžymus darbavietėse, prieš bado, var-

go ir skurdo sistemą, prieš ruošiamą nau- 
ją karą. Kiekvienas unijos lokalas, kiek
viena darbininkų organizacija turi virsti 
į centrą, apie kurį privalo grupuotis dar
bininkai, kad atremti naujas kapitalis
tų atakas!

se. Nereikia manyti, kad Hears
tas atakuoja per spaudą politi
kierius, juos vadina parazitais 
ir neproduktyviais elementais, 
tai jau jis ir užtaria už žemes- 
nią klasę—darbininkus—nieko 
panašaus.

Hearstas pats • yra vienas iš 
[bjauriausią ir žulįkiškiausių po
litikierių, atstovaujančių buržu- 
azaija ir reakciją.

Jo .turtas; kaip jau yra žino- 
.< .ji ? mia; yra labai aųgštas. Hearstas 

jaus paminėjimas reikalaus-išleidžia Vį'laikraščių, kurija vi- 
v. , _ daug darbo ir bus sunkių is-. gį .f^į^n^ui'tarnauja. Išleidžia

šimtmečio, Jonis musų gy-j laidų, lodei prisieis prasyti aį)ie; tujiną -ma^ąžįnų, kurte >pa- 
venime .ir veikime padarė iš draugų ir materiale# į)ą- 'siekia ?AiwJkosi žino-
žymių permamų.! “Laisvės” rafrios tam darbui. Užtat dį- nįų ir nuodija jų protą 'fašistį- 
25 metų jubilėjus bus smul- rektoriai yra nutarę išleis- nemis idėjįomis. Tas melagių^a-:' 
kmerjiška peržvalga to lai- ,ti jubilėjinius certifikatus. Tkliuš turi 10 f rądioi - stočių, 
kotaiįpio rnųsų darbo, pa-' Kės kiek aukos jubilėjaus Hearstas ?tūri milžinišką p'opie- 
žangos ir atsiekimų revo-1 reikalams, tas gaus : gražų 
buciniame darbininkų judė- certifikatą — """"1 
jime. Todėl prie šio jubilė- .vardo ir kiek aukojo jubilė
jaus turime rėngtis iš anks- jui. Profesionalai ir biznie- 
to ir rūpintis, kad jo minė-'riai, remiantieji darbinin- 
jimas nuskambėtų per visą.kišką judėjimą bus prašomi 

į talką šiame darbe.
Už dienos-kitos jubilėjaus 

komitetas patieks planą 
darbuotei p r i s i r e ngimui 
prie “Laisvės” 25 metų ju
bilėjaus. Gi f tuom tarpu, 
drąugai, visi rimtai pamąs
tykime, kaip padaryti jubi- 
lėjų sėkmingu, duokime su
gestijų komisijoms ir būki
me visi prisirengę darbui. 

P. Buknys.

"Laisvės” 25 Metų 
Jubilėjus

¥

ŠYPSENOS

r

Su 
1936 
kaip

pirma diena gegužės 
m. sukanka 25 metai, 
išeina “Laisvė.” Šis, 

25 metų “Laisvės” jubilėjus, 
yra labai svarbus istorinis 
dalykas lietuvių darbinin
kų judėjime. ’Ketvirtadalis

prakalbomis ir literatūra, 
skleisime darbininkišką pro
pagandą. ■ > ■ . . ' .

Kaip matote iš augščiau 
padavimų, tinkamas jubilė-

su užrašu jo

Ameriką ir net užjūriuose.
Prisirengimo prie jubilė

jaus svarbiausi punktai yra 
šie:

1. Sekantis “Laisvės” va
jus gavimui naujų skaityto
jų reikia, kad būtų sėkmin
gesnis už visus buvusius va
jus. Jei visi norėsime ir 
stengsimės, tai su 25 metų 
jubilėjum “Laisvė” turėtų 
daugiausia skaitytojų negu 
bent kada. O tas labai rei
kalinga darbininkų klasei 
šiuo audringų kovų momen
tu.

2. Iki sekančio “Laisvės” 
suvažiavimo, “L.” bendrovės 
dalininkų (šėrininkų) skai
čius privalėtų pakilti nors 
ant poros šimtukų. Skaity
kime sau už pareigą gauti 
atgal savo judėjimui kuo 
daugiausia , tų draugų ir 
draugių, kurie nuėjo su 
Pruseika ir Butkum. Jie tu
ri vėl pastoti “L.” beįid. da
lininkais ir dienraščio pre
numeratoriais ir aktyviai 
dalyvauti jubilėjaus minėji
me.

3. Minėjime jubilėjaus di
rektoriai yra nutarę apdo
vanoti “Laisvės” skaityto
jus puikia ir naudinga kny
ga. Bus išleista nauja kny
ga, prirengta kaipo specia- 
jė jubilėjinė dovana. Išleidi- 
Snas tokios knygos, skaičiui 
kiek dabar “L.” turi skaity
tojų, kainuos apie $2,500.00. 
Bet knyga bus išleista, ne
paisant finansinių skerspai- 
nių.

4. Jubilėjinė “Laisvės” 
laida bus keleriopai padidin
ta.; Kaip didelė ji bus, dar 
tikrai nežinome, priklausys 
nųd to, kiek surinksime tai 
laidai naudingos medžiagos. 
Tai:laidai pageidaujame kuo 
daugiau raštų iš tų draugų, 
kurie įskaitė “Laisvę” per 
tuos 25 metus ir prašome 
jų prisiųsti savo paveiks
lus, kuriuos norime dėti į 
jubilėjinę “Laisvės” laidą. 
Toliaus, direktoriai skiria 
visą gegužės mėnesį, 1936 
m., kaipo jubilėjaus mėne
siu. Visą tą mėnesį, bus ban
doma “Laisvę” išleisti pa
didintą ir paįvairinta raš
tais..

5. Jubilėjaus apvaikščioji- 
mo laiku darbuosimės, kad 
įtraukti plaįe$nes mases lie
tuvių į darbininkų judėjimą 
kovai už darbininkų klasės 
pasiliuosavimą: iŠ kapitalis
tinės ; priespaudos. Todėl' 
kuo plačiausia reikės turėti

masinių mitingų ir per juos,

ros gaminimo fabriką Kanado-? 
je.’ Taipgi,, jis turi anglių ka
syklas keliose, valstijose, iškur 
jis pelno 80 milionų dolerių kas 
metai.

Hearstas gyvena Kalifornijoj, 
gražiausiuose palociuose. Jo že
mė tęsiasi 50 mylių prie Ramio
jo vandenyno, kur yra visokių 
grožybių. Hearsto darbininkai 
pavergti, negali išsitarti žodelio, 
net ir jo svečiai turi su juo 
labai švelniai' apsieiti. Tai štai 
kodėl Hearstas nori įvykint fa
šizmą Amerikoj, kad apsaugot 
savo

Mokykloje
Pradinėje mokykloje stu

dijuojant apie vilnas, moky
toja užklausė mokinio, se
kamai : : ’‘;

“Broniuk, ar tu gali ^pa
sakyti, iš kur p^ęind vil
nos?”. . ! : J ’ ' ' '

• ‘(feroniųk&s tyli.)
’ ' ?‘Come on, code! j on, »Aš 
plauksim pusę; lok* 
to pasakyti.” /T

•? !

Užpykus mokytoja* p lėkš
teli delnu į stalą ir rikteli:

“Pasakyk gi, ,is ko , tavo 
švarkas yra pasiūtas!?-’’

Broniukas: “Iš mano tėvo 
šerių kelinių.” .

f

ienps, J iki
(Ruoniukas

. f \ !
kytoįji/ plėk 

%

Tokis Apie Tokius

William R. Hearstas rašė il
gą straipsnį “The Baltimore 
News” kovo 19 d., 1935 m., 
šaukdamas Amerikos taksų 
mokėtojus kovot prieš Ameri
kos politikierius, kuriuos Hearst 
vadina parazitais. Bet Hearstas 
save neskaito parazitu, kuris 
ištikrųjų yra didžiausias para
zitas Amerikoje.

Hearstas rašo: “Mažiausia 5 
tūkstančiai milionų dolerių iš
mokama metinių algų politikie
riams Amerikoje.” Tiesa, dide
lę sumą pinigų suima Ameri
kos parazitai. Bet daugiausiai 
tą milžinišką sumą sumoka dar
bininkai taksomis. Darbininkas, 
turėdamas mažą stubelką, turi 
mokėti nekuriuose vietose apie 
$2.50 už $100, o kapitalistai 
moka tik apie'70c už $100 ver
tės.

Toliaus, Hearstas rašo: Dau
giau kaip 2,250,000 politikierių 
ir jų šeimynų yra ant “public 
payrolls.” O kas tuos parazitus 
išperėjo jei ne kapitalistai? Kas 
pagimdė NRA, ar ne kapitalis
tai? Kas pagimdė bedarbę, kur 
dabar sukišta šimtai tūkstančių 
politikierių prie “relief” įstai
gų, kurie plėšia darbininkų pas
kutinį centą, kurie dar dirba 
dieną-kitą į savaitę?
.. Hearstas rašo: Senatorius 
Norris iš Nebraska valstijos 
teisingas,-. ii? ištikimas politikie
rius, kuris parodys kaip bus 
galima atsikratyti ir išvaikyti 
politikierius parazitus, čia ma
tom Hėarsto tą pusę, į kurią 
traukė Seno ' Vinco kumelaitė. 
Hearstąs; bando per savo fašis
tinius laikraščius suklaidint 
Amerikos darbininkus, būk tai 
jis kovoja su Amerikos politi
kieriais, kurie ištikrųjų yra jo 
klasės ir jo reikalus ir turtus 
gina.

Tik pamąstykite darbininkai, 
ant kiek Hearstas yra turtin
gas, o mat, ir jis kovoja prieš 
Washingtono ponus, kuriuos jis 
pataria išvyti, o palikti tik ke
lis ištikimus patriotus.

Fašistui Hęarstui ištikrųjų 
netaip jau rdpii Amerikoj taksų 
mokėtojai, kuriuos jis neva už
taria, bet jam rūpi paskubint 
įvedimą fašizmo Su v. Valstijo-

milžinišką turtą.
Vitkus

Gręsia Pavojus, r
ŠIAULIAI.—Arklių turga

vietėje baigia griūti išvietė. 
Miesto savivaldybė buvo pa
kvietusi meistrą taisyti, bet tas 
atsisakė, nes taisyti, sako, ne
bėra ko: lentos beveik supu
vusios. Reikalas tvarkytinas 
greit, nes gręsia pavojus žmo
nėms įlūžti.

Susikalbėjo
i Pasivijęs policistas smar
kiai važiuojant' vidurmies- 
tyj jaunuolį automobilistą 
surinka: i

» . I ‘

. ‘‘Kur tu manai važiuoji, 
taip smarkiai, a!?” »

Jaunuolis: ‘.l Važinėju į 
teatrą.” • 1

• . : : ♦.

Policistas: “Ar ■ tu' nori, 
kad ašftau duočiau tikietą?”

Jaunuolis: “O jes, gali 
duoti. Bet duok tris, nes su 
manim važiuoja štai dar ir 
dvi merginos.”

J. J. Butkus.

t
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DR. J. J. KAŠK1AUČ1US
371 Lake Street Newark N, J. .

Telephone: Humboldt 2,-7964

DARBININKŲ 

SVEIKATA,

X

i

SUNYKĘS VAIKAS

Prašau duoti patarimą dėl 
mano 6 metų sūnelio. Jis labai 
sumenkęs, kūdas. Aukščio 4 
pėdų, sveria 40 svarų. Labai 
mažai valgo, ir negalima įsiū
lyti gero valgio, kiaušinių ar 
sriubos. Jis labai puola prie 
saldainių, visokių keiksų. Ir 
jis labai piktas, greit užpyks
ta, net su ašarom, ir, ką tik 
nepatari jam, tai vis priešinas, 
sprečijas. šiaip labai gyvas, 
myli daug lakstyti po lauką. 
Mokslainėj sugabus, vis gauna 
aukščiausius ženklus.

Gydytojas sakė, kad jam 
skilvis sutingęs, neveikia. Da
vė karčių vaistų, bet vaikas 
negali gerti. Aš pats parą- 
gąvąu,. tki • pet pakrąte. ; Po 
prievartą, d^pdu, ai e -nemačija; 
Bijau, kad nėišsivyfetytą džio
va,-kai jis tąip mažai valgo. . 
į ATSAKYMAS

Taip- Dfaugė, be gero gam
tinio maisto'vaikas negali būti 
sveikasi Džiova ne džiova, bet 
pasitaikyt visaip gali.

Gal tie kartūs vaistai ir ne
blogas daiktas, bet, man rodos, 
Jūs vely jų daugiau nebeduo
kite. Duokite vaikui ko kito. 
Duokite vaisių sunkos: apelsi
nų, ananasų (pineapple jui
ce), pomidorų, galima ir iš dė
žučių, konservuotų. Naminio 
limonado duokite dažnai, vie
toj vandenio. Į kvortą van
dens išspauskite gerą citriną ir 
užsaldykite keliais šaukštais 
rudojo cukraus arba nesie- 
ruoto siropo (unsulphured 
molasses), arba medaus.

Apetitui taisyti daug padės 
mielės. Duokite vaikui bent 
po plytelę-kitą paprastų mielių, 
arba gaukite džiovintų mielių, 
Dried Brewers Yeast ir duo
kite po porą tablečių 3 kar
tus dienoje, prieš ar po val
gio, skirtumo nedaro. Tos tab
letės yra malonios priimti, ska
nios.

Labai patarčiau duoti ir žu
vų aliejaus, paprasto cod liver 
oil, arba kokio kvepiančio ar 
kokio jo mišinio, emulsijos. Jei 
ir tokių' negalėtumėt įduoti, 
bent po šaukštą kas diena, tai 
gaukite Halibut liver oil with 
viosteroĮ. Duokite po 10 lašų 
kartą per dieną. Galima ir su 
vaisių sunkią.

J t Būtinai jam duokit iodo, pa
prasto )Tin<iture of Iodine, po 
lašą, stikle vande*ns, porą kar
tų 
iodide of iron 
ar 8 lašus, su
nu arba ir su Mp kokia sunka, 
3 kartus kaš diena. ' r •' ■ ! ’

O maisto, bė tų vaisių syvų, 
dupkite kiaušinio, trynių; bent 
po kelis kas diena. Pieno, sū
rio bile kokio, varškės, grieti
nės, sviesto, žuvų, mėsos. Ko
kių žalių daržovių-—morkų, 
salotų, kopūstų, ropių ir tt.

Saldainių galite duoti, sal
dinio (ice cream) ar šokolado, 
ypač , jei pirma to vaikas ap
siima taip ko užvalgyti. Visai 
be saldainių apseiti nėra rei- - 
kalo. Bet baltų pyragaičių tai 
kuomažiausia, nes tai visąjį ne
gyvas maistas, be vitaminu, be 
mineralų, taip labai 1 abatai- 
kui reikalingų. -

42 ozsu, po 6, 7 
mndeniu ar pie-

A



SECOND PART SPORTS-NEWS-HUMOR

Vol. XXV. Daily XVII No. 128

to have your yputh branch or club

(Continued on page 3) your next meeting,

my

About Working Class Youth 
And Their Organizations

AYC Calls for Broad 
Support of Congress

activity 
other

FIRST IN WAR—AND FIRST FOR PEACE

ENGLISH SECTION FOR THE 
LITHUANIAN YOUTH

branches and choruses. Each 
nominee is anxiously waiting

SEVEN YOUTH NOMINATED AS CANDIDATES 
FOR U. S. S. R. TRIP; BALLOTS SENT OUT

A call to all individuals and organi
zations to pass resolutions immed
iately, addressed to the United States 
Supreme Court, to their congressmen 
and senators, and to President Roose
velt, protesting the outrageous six 
to three decision of the United States 
Supreme Court, to send Angelo Hern
don to the chain-gang for 18 20 
years, was issued by the Internation
al Labor Defense.

The legal steps being taken by the 
LL.D, attorneys, including a peti
tion for a re-hearing of the Herndon 
case by the United States Supreme 
Court, which will bring the issues in 
the case squarely before . that court, 
cannot be successful without the 
greatest mass protest from every 
part of the country, against the U. 
S. Supreme Court decision, Anna 
Damon, acting national secretary, 
pointed out.

Reinforcing the appeal of the I.L. 
D., Angelo Herndon himself called 

riends of justice to take im-

PROTEST AGAINST i Districts! Elect Your League Councils and 
HERNDON DECISION! Be All Set To Start Softball Tournament!

LDS been raised many a time and should 
| be definately settled.

make į Under the guidance of the Na-

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

June 15th will soon be here and the time for entering 
teams into the National Tournament will terminate on that 
day. All districts are urged to draw as many teams into their 
leagues as they possibly can before that day and form league 
councils. It was already explained that these league councils 
will take care of the functioning of the tourney in their own 
particular district.

Calling for the broadest possible 
representation of youth organizations 
at the Second American Youth Con
gress, the National Committee of 
this congress states:

On July 4, young people from 
every state in the union representing 
youth from farms, mines, factories, 
schools, churches, trade unions and 
other groups will gather at Detroit 
for the SECOND AMERICAN 
YOUTH CONGRESS.

This Congress will be the largest 
and most widely representative gath
ering of delegated youth this country 
has ever seen. It will signalize and 
consolidate a year of activity in car
rying out the program of the Ame
rican Youth Congress — 
which has included, among 
things, co-sponsorship .of the nation
wide student strike, in which over 
150,000 students voluntarily left their 
classes for one hour on April 12 in a 
protest against war and fascism.
. Much has happened since the first 
American Youth Congress met less 
than a year ago. At that Congress 
the delegates recognized the vital 
necessity of unity on the part of 
youth, unity of all races, creeds, and 
nationalities, in opposition to war, 
fascism, unemployment, educational 
retrenchment, wages too low to pro
vide a living standard of ordinary 
comfort and decency social and eco
nomic canditions of such a nature as 
to force the great mass of farmers 
into impoverishment.

Never before has a generation of 
youth been so deprived of the ele
mentary rights to life, liberty and 
the pursuit of happiness. Today! the 
need for united action is evident. We 
cannot delay in meeting the growing 
crisis that confronts us.

To make the Congress successful 
the broadest possible representation 
is imperative. Let every young 
people’s club, church or school organ
ization, trade union, fraternal order, 
or organization of any type, regard
less of creed color, nationality, or 
political opinion, be represented, as 
well as every organization with youth 
membership.

Although July first seems to be 
far away, it will be here before you

J. has nominated two active com
rades: Kay Augulis and John Stasu- 
lis. Both of these comrades have 
done good work in the LDS Van
guard youth branch, the Bangos Cho
rus, and other workers’ organiza
tions. TMfey both use the English 
and Lithuanian languages pretty 
well

The Newark LDS LoDeStars have 
nominated Frank Witkus, member of 
this youth branch. Frank has done 
good work in the LDS youth move
ment and writes quite often to the 
Laisve Youth Section.

Connecticut has nominated one of 
the most active comrades in the 
workingclass movement — Jennie 
Mureika. She is a member of the 
Bridgeport LDS youth branch and 
does good work in the YCL.

Cleveland’s nominee is Joe Papp, 
President of the Lithuanian Youth 
Council of Cleveland. Comrade Papp 
has done good work organizing sport 
activities for the Cleveland LDS 
youth.

on all
mediate action in his case. '•*

“Don’t think for a moment this is 
just the case of Angeloz Herndon”, 
he said. “This is the case of the 
(oilers of America, and their right 
to organize for their economic and 
political demands.

“It wasn’t just Angelo Herndon 
that the Supreme Court considered 
when it made its decision to refuse 
to consider the merits of my appeal. 
The Supreme Court had in mind the 
whole lynch-system of the South, the 
Jim Crow system that prevails all 
over America, and the organization 
of trade-unions and unemployed or
ganizations all over the country.

“The Georgia slave-law says it is 
a "crime punishable by death to op
pose this system in any way. It 
says that black and white workers 
must not organize together. It says 
they must not struggle for bread.

“The United States Supreme Court 
has refused to consider the possibili
ty of a review of this law, which 
is so obviously unconstitutional that 
it would have a hard time faking up 
a decision upholding it not that it 
wouldn’t do its best to do so

“The Supreme Court must be made 
to grant a re-hearing in this case. 
The issues of it are at the heart 
of every struggle of the American 
toilers against oppression.

“The International Labor Defense 
has not given up, or slackened 
one moment, the struggle for 
freedom. Just as it has saved

(Continued on V'age 4)

Wisconsin University R.O?T.C. men will be among the first to go if war is declared—and so 
they’re strong for peace. When the R.O.T.C. season ended, they held a big peace meeting on, the 
campus—and gave local army chiefs the horse-laugh.

National Youth Committee Nominates 
Two Candidates

The National Youth Committee has 
also nominated two candidates for 
the Soviet Union trip. Here they 
are: Johnnie Orman, secretary of the 
LDS National Youth Committee. 
Johnnie is one of the most active 
comrades in the youth movement and 
is well equipped to haridls the job of 
speaking while on a tour. Bertha 
Fulton, member of the National 
Youth Committe. Comrade Fulton’s 
activities in the youth movement are i Here are all the nominees. Now the 
very well known to all the LDS only thing left for the LDS youth 
youth and need not be repeated. This branches and choruses to do is to 
young comrade played a prominent vote for the candidate who they think 
role in the organization of young is best suited to go to the Ų.S.S.Ę.

’ j. | Cast your ballots, comrades, for your 
Nominations have come in from favorite.

This means that all 
youth branches should 
special efforts to contact all |ional Sports Committee, the district

* . league councils will have charge ofother youth organizations such conducting the district tourneys, 
as Russian, Ukrainian, Finnish,' These councils will also be respon-

7 cinln -r z-v** mioinn* Tinonono Haniy r lor

I.W.O. youth branches, etc.
Steps will be taken by the LDS 
National Sports Committee to 
get the addresses of these or
ganizations in all the leading 
cities. In the meantime, the 
districts themselves should 
hustle and get in touch with 
the above mentioned youth or
ganizations.

Since the original entry fee

Seven youth from various various other districts. Elizabeth, N. 
cities have already been no
minated as prospective dele
gates to the Soviet Union. Bal
lots have been printed and are 

has been cut in half, there is being rushed to all LDS youth 
no good reason why districts 
shouldn’t have a large representa-j 
tion of teams entered when the Na
tional Tourney begins. The idea of for the outcome of this cam 
participating in a tournament that 
will be run on a national scale paign. 
should be enough to get youth clubs 
interested in it. Why not help en
large our youth movement by try
ing to get these clubs into the Tour
ney ? Let these youth mingle with 
youth who are class conscious; let 
them get acquainted with the activi
ties of the LDS and other workers’ 
organizations. You can make this 
possible if you devote some of your 
leisure time to contacting youth or
ganizations and getting them to par
ticipate in the largest sports move
ment that was ever sponsored by the 
LDS.
The Problem of Raising Finances for 

Transportation of Teams
The question of raising finances 

to meet the expenses of transporting people into LDS youth branches 
teams from one state to another has I Ne... 1—.1— '--- ----
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EDITORIALS DIES B1H Of FOR HIM 
IN HOUSE

MURDERER OF LIEBKNECHT 
INOENMARK

COPENHAGEN, Denmark—“Ar- 
bejderbladet,” in an article, objects 
to the fact that Pflugk-Hartung, the 
murderer of Karl Liebknecht and Ro
sa Luxemburg, with permission pf 
the Copenhagen authorities, can stay 
here while at the same time numer
ous German anti-fascists who looked 
for an asylum in Denmark aye pro
secuted and bothered by the Authori
ties.

In this connection the paper fur
ther points to the fact that a fa
mous English scientist, Dr. Dqbb, re
cently was prohibitted by the minis
ter of justice to deliver some scienti
fic leętures while the Germaq Nazi- 
leader von Tschammerund Osten 
traveled freely about in the country 
agitating į for the regime of the 3rd 
Reich.

“Daily Worker” Successful 
in Great Britain

LONDON, Eng.—At a conference 
convened by the “Daily Worker”, 
central organ of the CPGB, a deci
sion Wias taken that support for and 
prospects of the paper had advanced 

, so rapidly in recent months that it 
1 would be possible in September to 
increase the size of the pąper front 
the present 4 pages to 8. Organiza-

Almost eighteen years ago, the Russian workers, under 
the leadership of the Bolshevik Party, destroyed the power 
of the landlords and established the first successful workers’ 

'•anfj peasants’ republic in the history of man.
This was achieved despite hunger, devastation, civil war, 

an4 military! intervention of the imperialist powers. Amidst 
continual danger and numerous difficulties, the Soviet/ Union 
has marched from victory to victory, consolidating the politi
cal and economic basę of the new socialist society, developing 
the cultural revolution and strengthening its ties with the ad
vanced workers of all countries.

Today the Soviet State sees gigantic results of a new so
ciety in which the profiteer and the exploiter has been eli
minated. And at the same time ą rising standard of living un
known anywhere else for workers in the world today. Along 
with this, there has taken place an amazing cultural revolution 
Which has changed in every aspect the lives of 170,000,000 
pepple. On the basis of that which wa? best in the culture of 
the past, they are developing a new socialist culture in which 
all piay participate, not oply passively but as active creators. 
Nowhere in the world todąy is there such a rebirth of culture 
as is known where the workers are the builders.

For almost eighteen years two wprlds have existed side 
by side — rising socialism and dying capitalism. From the 
day one sixth of the world was torn from Capitalism’s hands, 
Capitalism has been in the throes of a deep political crisis. A 
crisis which forced it back to the level of the last century. In
dustry and agriculture is completely paralyzed. Unemployment 
aipong the workers in capitalist nations has reached an enor
mous size.

The meaning of this striking contrast is understopd. The 
Soviet Union’s triumphs are alarming the capitalist world. 
Each country is rushing its preparations for war. With the 
Russian ‘ workers’ stirring example to the oppressed of the 
WQrld, workers have now begun to follow their example. In 
China millions more have done so. Capitalism in deadly fear 
of tįię revolutionary movement of the workers has today begun 
to seek its cover behind fascist demagogy. Fascist hordes 
aįrp prępąring to torture or murder revolutionary workers in 
thpir offensive against capitalism. The acuteness of the eco
nomic crisis is driving the imperialists towards a new redir 
vision of the world. War is not an impossibility.

Youth of all nationalities are beginning to organize them
selves into strong workers ranks in a common fight against 
these two evils of capitalism, namply war and fąjącisrp.

I Lithuanian youth! Don’t fąil to add youh bit in a fight 
against these two dangers to humanity. Pit your forces should
er fa shoulder with other revolutionary youth! Make the elec
ting of a delegate to the Lithuanian Congress Against War and 
Fascism be the next step that you take! All eyes will be tupped 
to Cleveland on June 30th and July first. Will yoiir youth 
brąpch or. club be represented ? We hope that the answer is 
a unanimous, “Yes”! ’

■■ Dp Yqij Want to Subscribe to The Laisve Youth Section?
' Y Ąfąny time youth have written in asking us to send t|iem 

popįcft of the Laisve Youth Section. They stated that they 
jwohjld like to have it sent to them every week, if it was pos
sible. It can be made possible if tfye youth will give their full 
support. .

The House Committee on Immigra
tion hias reported favorably op the 
Dies Bill U.K. 7120. Thia measure is 
substantially the same as the Dies 
Bill which was passed by the Ęoiise 
in 1932, and then defeated in thp 
Senate due to the public protect 
aroused against it. The present mea
sure includes “fascists” among those 
who would be deported, but in ręali- 
ty it is itself a fascist measure, in
tended to destroy the democratic 
rights of the American people.

Under the provisions of this 
any non-citizen who advocated 
overthrow of the United States __ 
vemmefit or any other organized 
government would be subject to de
portation. Under the terms “damage 
be interpreted as being Communists 
and be ’subject to deportation. This 
measure would destroy what few 
rights remain to non-citizens to jom 
organizations or discuss political or 
economic questions. Powerful inter
ests are working for the passage of 
this measure.

There is danger that it may be 
passed by the use of the tactics 
used in 1932 when Samuel Dickstein 
moved for suspension of rules to 
rush through the house the Dies 
Bill of that year. Organizations and 
individuals are urged to rush pro- I tional steps were decided on to pave 
tests against the passage of this bill. I the way for this big step forward.

bill 
the 
Go-

Haye You Sent Donations To The USSR Delegate Fund?
If you can’t answer this question affirmatively then you 

should make special efforts to raise some finances for this 
fund. How about it?

All candidates for tjie Soviet Union trip Jiąve already 
been nominated. Help one of these realize ą dream of long 
standing by putting aside a small percentage of the profits 
from a fiance or any other affair to cover the expense of the 
delegate’s trip to the workers’ fatherland.
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Worcester Aidp Chorus

NEWARK LODESTARS

a

$

Vee-ola.

Mm'

the Lo DeStars,__
the LDS song for the
the public. Are we proud? Just 
ask Bunny!

Well, the Kiddy Party is over and 
it seems that Newark is on the verge 
of falling1 asleep, do here’s hoping 
something exciting happens soon.

May 19th was an eventful day for 
"ie LoDeStars, for they introduced 

xe first time to

We all need every bit of education 
in any form and so let’s lend a hand 
to revive our Drama and Educational 
proups.

A committee has been elected to 
arrange plans for the chorus’ an
nual picnic which will take place oh 
the last Sunday of July.’

Millie: “I wonder what the holes 
in a porous plaster are for?”

Willie r “Wny, they’re for the pain 
to come out through, of course!’’ ’

While the. cost of living is going 
up... pens, paper and ink are sta
tionery. ’ * : :

Sure enough

fa

TOR
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SC 
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The Newark LoDeStars will hold 
meeting tonight, May 31, at 566 

So. Clinton St., East Orange, at 8:00 
P. M. sharp. All members are urged 
to participate, for there are many 
important questions to be taken up.

SWĘ0EN TRADE UNIONS 
AGAINST BERLIN OLYMPICS

HERE AND THERE IN 
WORCESTER, MASS.

; s fhis question was taken up by the editorial board and it 
’was decided that if the youth wapt the You^h Section sent to 
them every week, they will have to express themselves as be- 
ing in favor of such a move. O. K., then, comrades, let’s hear 
įjfour opinion. Would you like to subscribe to it?

S Concerning The Girls’ Section
. > Some time ago we have started a separate section of our 
little paper devoted entirely to girls’ activities. So far, it hasn’t 
received the support that it should have. Many times, before 
the Girl’s Section was madę a regular feature qf the Youth 
Section, girl comrades sent in letters asking us to start a sepa
rate section for the girls. Wę have done so with the under- 
jktandin^ that the girls themselves will contribute to it once in 
A įylūle. But so far, except for a few> the girls haven’t taken 
‘ Aįfest inį įt. Now, what is the reason, comrades ? Your, rer 

wilf decide whetkep Syq shall ępntipuė tįę

STOCKHOLM, Sweden—A rank 
and file meeting of the book printers’ 
trade union in Stockholm demand 
of the leading union to prohibit the 
members to participate in the com
petitions to be organised in cqnnec- 
tion with the Berlin Olympiade. They 
are not to be allowed to take part 
In the Olympiade. _

This decision will be a hąrd blow 
for the bourgeois sports organiza
tions as numerous of the best sports-: 
men are affiliated to the book print
ers’ union. ~

Similiar resolutions were passed by 
the large metal worker^’ trade union 
at Gotesborg as well as the trade; 
union of the pipe-layers in Stock
holm*

Hello everybody.,. that girl is 
here again.. . and what now ?

The Aido Chorus on May 23 held 
a long meeting discussing the haVe 
beens and will bees. ’ ‘

The organizer, Dominic Waitele, 
calmly and briefly* reported the ups 
and downs of th§ club. The Aido 
Chorus has beep very active and 
has participated in many affairs. He 
Urged the members to be more in
terested and ąsked for their coopera
tion for the welfare of fhe chorus.

The committees of all the affairs 
pince the 1st of the year gave their 
reports.

r * i
All the events sponsored .by the 

chorus have been not only successful 
but also profitable.,, ain’t that just 
hunky-dory?

The House Committee complains 
'that' the members arė sometimes 
quite careless and asks you all to be 
more considerate of “your” club 
room.

Summer is here and we should be
gin making plans for our youth 
school. As yet, the committee is un
decided as to the place ox* what 
kind of a school to have, so if there 
are any suggestions that'anyone can 
give as, address them to’ Lillian Žu
kauskas at the above address* ’TH 
next. time.

J.įfSusabelle



Even tiny tots in Japan are being fed war propaganda as the Jap bosses prepare for the next 
big fight. A1, group of kids is seen arounded up_ before the monument to the “Three Human 

Bombs” who died at Shanghai. Later on they, to o, will be targets for artillery fire.

BOOK REVIEW
2-VOLUME HISTORY OF BOLSHE
VIK PARTY, NOW AVAILABLE, 
IS MOST AUTHORATATIVE BOOK 

ON SUBJECT

International Pub., N. Y. 460 pps.

Those who want to read! the 
tory* of. the labor movement in 
land where labor rules should 
no time in ordering N. Popov’s OUT
LINE HISTORY OF THE COMMU
NIST PARTY OF THE SOVIET 
UNION.

his- 
the 

lose

Popov’s two volumes embrace a 
systematic history of the Bolshevik 
party from the beginning of the 
working class movement in Russia 
to the present. Volume I describes 
the rise of the working class in Rus
sia and the historical precursors of 
the Bolsheviks, their fight fpr a 
program, the Bolsheyik role in 1905 
and during the reaction, its victori
ous conquest of power in 1917.

Volume II opens with the Soviets’ 
fight for peace, the civil war and 
war on communism, the new econo
mic policy and socialist reconstruc
tion. Chapters on the world war 
and the collapse of the Second In
ternational impart to the history a 
more than “Russian” scope.

This most authoratative book on 
the subject was translated’ from the 
16th Russian edition—a popularity 
which the American edition is sure 
to enjoy.

LATEST LETTER FROM SOVIET UNION SHOWS 
HEARST STARVATION STORIES ARE LIES

, EDITOR’S NOTE: The Following letter from the Soviet Union was for
warded to the Laisve Youth Section by a comrade from' Hudson, Mass. 
We hatl asked that Josephine Kreivėnas write a regular1 weekly coltimn 
about life in the Soviet Union for the Laisve Youth Section. She says that 
she. will try in the summer. , '

March 26, 1935
Dear Nellie,

Received your letter yesterday. It came ages ago, but I v/as away at 
school and only got it when I came home for my vacation.

I go to school now, about 60 miles from home. The only chance I get 
to see my folks is whbn I come home. I could write a book about my 
school, but I’ll try to put the book 
in a few words.

Our school, or it would better be 
called, a commune, is situated in the 
country, seven Miles from the rail
road. The commune is' something 
like a town. A big white, two story 
building is the center. In it are our 
classes, club, gymnasium, library, 
laboratory, etc. Then there are three 
dormitories, a home for teachers, 
barns, dining room, bath house, dkiry, 
store and what not.

Nq Starvation Here!
little village is surrounded 

pine forest, lake, orchards, 
We’ve got our cows, five 
pigs, fowl, etc. Then, we

J.

We had 3,000 poods of po- 

pourids. (Josephine is now in White 
r ■; * ■ - - •
Liars Hearst is continuously writ-

This 
by a 
fields, 
horses,__ < r
raise our potatoes and other vege
tables. We had 3,000 poods of po
tatoes this winter, a pood is 40

Getting “Acquainted” 
With Maxim Gorky

By Fiore
, My first approach to Maxim Gor
ky’s political views and attitudes was 
in his group of articles On Guard 
exposing the enemies of the working 
class. In these articles, I became 
acquainted with a new Gorky, a 
dynamic Gorky who is not satisfied 
with merely observing life, but must 
move and push about in it. Here 
we find him directing and counsel
ing the toiling masses so that they 
can more successfully achieve that 
which they are striving toward—• 
their cultural development. This is 
not an easy ‘task for any man, and 
no one realizes it, perhaps, more 
than Gorky himself. There are too 
many enemies to be “on guard” 
against, enemies with oily tongues 
and an almost limitless reservoir of 
wealth and ignorance supporting 
them—the capitalistic countries.

Into the enemies, Gorky digs 
from the very start. He is caus
tic. He is belligerent and passionate. 
Right and left he slashes, exposing 
ignorance, lies, slanders, and crimes. 
He knows every move that the para
site makes and can disarm him ac
cordingly. When lies and slanders 
of-the enemies become so obvious 
that the most stupid person could see 
through them, he wins his point by 
a satirical or witty rejoiner that im
mediately brings forth spontaneous 
laughter.

It is with enthusiasm that I fol
low Gorky as he carefully and point
edly aims at the foes of the Soviet 
Union. For every assault, he has as 
many more retorts. Before him, 
the enemy stand helpless. Gorky 
has an uncanny manner of tearing 
away the outer crust of an individ
ual and showing us the shell be
neath.

Who are these enemies of the 
toiling masses? First, with some 

(Continued on Page 4)

Districts! Form Softball 
League Councils

(Continued from Page One) 
running a picnic, outing, or any other 
affair that will bring in some profit. 
It was already pointed out that these 
councils will be made up of one re
presentative from each team, which 
means that whenever they will run 
an affair they can be, sure of having 
many people attend it. This will be 
possible only if the different lan- . 
guage youth organizations are con
tacted and drawn into the tourna
ment. You see, when any district 
league council will run an affair, it 
will be supported by all these youth 
organizations. All profits derived 
froth such an affair Will be used by 
the league councils to send teams out 
of town. Equipment will have to be 
bought by the teams themselves. >

When buying the equipment make

over the commune, a piano, and all 
few not so good and 
to play the piano, 
kinds of instruments.
I’ve learned to play a guitar, 
know two pieces very well, and a 

Here is something I forgot. We’ve 
got our own electric light station. 
It supply’s our whole commune 
electricity and even the farmers 
by.

Have you got an idea now of 
the commune looks?

Attends Lithuanian School.
The most important thing I" forgot 

is this: Our school is a Lithuanian 
school, the only one of its kind in , „ . .

'the Soviet Union. Our students are sure to purchase a. ball that has the 
from all parts of the Soviet Union: | seam inside, not outside. Tyvelve 

inches will be the official size used 
in the tournament.
Connecticut Ready to Enter Tourney

It seems that the Connecticut 
youth didn’t wait for somebody to 
push them along, but started to get 
busy organizing teams as soon as it 
was made known that the LDS will 
sponsor a national softball' tourney. 
Here is what Biruta Ramoška has to 
say about the matter: 
Dear Comrade:'

PleaSe send complete information 
about the Softball Tournament and 
also enclose entry blank.

Our LDS and Chorus teams are 
all formed here in Connecticut, but 
are having difficulty in getting out
side teams interested* especially in 
Hartford and New Britain. But we’re 
still trying, 
blank soon.

I’m learning

By the way.
.1

with 
near

how

Siberia, Ukraine, Moscow, etc., and 
even from Lithuania. Lately a new 

. We have on
ly about a hundred students. Our
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Russia, about which the King of the addition: an American. 
I* .. .................................... . ■ “ ■
ing “starvation” stories.—EDITOR), director comes from Germany. Most 
Then, We’ve still got apples. Our [of the students ate girls, something

2 ------ . Our apple crop like Jo. .orchard is 8 acres. < 
was big last fall. We gave *50 tons 
of apples to the government and have 
still got a lot for ourselves.

Our dormitories are swell. __ _
big windows and big and airy rooms. 
Our club is awfully big*. We’ve got 
our movies, of cbursei it is a silent 
kind. Then, we’ve got radios all

Nice

Fill Out And Mail His Blank At Once!
IDS Sports Comm.
427 Lorimer St.
Brooklyn, N. Y.
We want to enter our team in the National Sęftbąll Tour

nament. Enclosed find our entry fee Of ...................... ($1.00
to LDS teams—$1.50 to others). Send us all information. 
Name of club .................... . . .....................City........................
Name of Manager.....................................................................
Address....................... . ...........................................................
Arę you an Amateur Team ?............. ......................................
Address of home diamond ,.............................. .
On what c^ays do you have access to thę diąpiond ?..........

Date

■•z

We’ve got 14 studies, and most 
of them are taught in Lithuanian. 
Here is a list of my studies: Ger
man, Russian, White Russian, Lithua
nian, Algebra, Geometry, Physics, 
Chemistry, History, and Political Ed
ucation. Enough isn’t it?

Life at School
Here’s how we spend our days: 

get up at 7:30, go to the gym for 
morning exercises, bat, start stu
dies at 9:00 A^ M. and finish at 
3:00 P. M. After Lessons, we have 
dinner, and then hang around the 
“dorms” or go to work a couple of 
hours. Then, do our home work ’til 
supper. After supper, some go the 
library, others, to the gym or club. 
Lights out at 11:00 P. M., but that 
does not mean thatxwe sleep at 11,' 
even if We are supposed to. We 
usually take skis and go skiing for 
a couple of hours on nice warm 
nights when there is a big moon. 
There is hobody to laugh at you 
vyhen you take a toss.

We study six days and have the 
seventh day off. Saturday nites, we 
have movies and dancing and Sun
days, we put on a play and dance 
or just “raise cain.” Saturday and 
Sunday, our place is always full of 
Visitors. I wonder what they, find 

(Cont. on page 4)

I will Send in our entry

Comradely,
Biruta Ramoška, 

a short note, but it exIt is only 
presses a lot—“still trying.” It shows 
that the Connecticut youth are not 
discouraged by a few set backs. 
Other youth branches please take no
tice and follow their example.

As we have stated before, entry 
fees should.be fqrwarded to the Na
tional Sports Committee if a league 
council is not foffned yet in youi’ 
district. When it is, half of it will be 
turned over to the district. Don’t 
waste another day! Entęr the great
est LDS sports enterprise — the Na
tional Softball Tournament! Fill out 
and mail' the entry blank on this

’03«d

should.be
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Builders To Play Practice 
Game With Elik Vanguards
This Sunday, June 2nd, the Brook

lyn BuiLDerS will engage the Eliza
beth Vanguards in a practice game 
preliminary to the National Softball 
Tournament. The tussle will take 
place at the Meadow Grove, in Cran
ford, N. J., where the “Dainų Diena” 
picnic will be held.

Both youth branches are deter
mined to enter strong teams into the 
Tourney and are, therefore, seriously 
practicing the ins and outs of soft- 
ball at every opportunity they get 
to do so. Cither youth branches should 
follow their example.

U. S. S. R. LETTER SHOWS 
HEARST STORIES ARE LIES

(Continued from Page 3) 
so interesting here? Of course, the 
Liths are not so bad looking.

We have a dining room and a good 
cook, so we are fed well. We have 
a laundry where our clothes are 
washed for us. Everything is done for 
us and we do not have to pay ą ko
pek. All we have to do is study.

Students Get Paid, Too!
If we study well and are good stu

dents, we get 15 roubles a month for 
spending money. Some get 10, others 
five; The worst student gets a 
rouble. He’s usually so ashamed of 
this ruble that he doesn’t even bo
ther taking it. Think of it Nellie— 
we’re housed, fed, kept clean and 
even given spending money. That is 
the way students are treated in the 
Soviet Union! Would you ever get 
that from Roosevelt’s government, or 
any other government except where 
the workers rule?

Affer we finish school, we get 
work for two years as teachers, in 
offices, etc. After these two years, 
we can go to a higher school, uni
versity or institute, or if we don’t 
want to study further, we get a job 
where we want.

Nellie, you left school, looked and 
looked for work, found it, broke your 
arm, what next?

I want to write a lot, nut I’ve got 
to write about ten more letters like 
this, and it’s spring vacation. At 
home, I got to “raise cain” cause 
after vacation—EXAMS! I don’t 
know if I’ll hold but exams, ‘cause 
I started school three months after 
the others and do not fully know 
the course. My studies are all good, 
except chemistry. I can’t bet a 
darn thing into my head. But I’ll 
learn.

Reads “Laisve” Youth Section
So you gave my letters to J. Or

man to read? Do you notice that 
there aren’t any. “gees” or “goshes” 
in this letter? I’m glad he finds 
them interesting. I wish I could 
make my letters more ineresting. 
As for writing a weekly column for 
the Youth Section—Fm afraid I don’t 
know what to write, although I’d try 
to write something for it.

We get the ‘Laisve’ at School arid I 
always read the Youth Section.

Nellie, have you read about our 
school in the Laisve? “Dimonovas” 
Lietuvių Mokykla Komjaunimo, var
do Angariečio. But you probably 
never read the Laisve. Truth?

Well, I guess this will be all for 
now. Write me a nice long letter 
and don’t wait 3 years to answer 
this. I took pictures the other day, 
but they’re not made yet, I’ll send 
them next time.

Best regards to you and your.folks 
from mine. Give my revolutionary 
greetings to Comrade Orman and 
the Youth Club.

Loads of Love,
Josie

Mentionad as a possible succes
sor to Ironman Pilsudsky as 
dictator of Poland is Col. 
Joseph Beck (above). At pre
sent he is the country’s foreign 

minister.

GETTING “ACQUAINTED” 
WITH MAXIM GORKY
(Continued from Page 3) 
exceptions, there are the intęl- 
„L. They are most dangerous

rare < 
lectuals. 
for they have super developed skill 
in the art of juggling words and 
hatching “catch expressions”. Very 
cleverly, they befog the minds some
times of the most wary. They are 
ingenious in “solving” world prob
lems. Let us “bridle science”, for
get history,” “massacre the jews” 
they say with all sincereity. Let us 
defend democracy, protect personal 
freedom, uphold the church, add 
the others.

The humanitarians are mimics of 
the intellectuals. Aside from this, 
according to Gorky, they are curiosi
ties. They are not interested in 
those things which are menacing and 
destroying their doctrines at home. 
They are interested in the Soviet 
Union and the “individual dictator” 
who “reigns” there. What does war, 
ignorance poverty, crime and vice, 
mean to tnem? Nothing. What does 
grieve them is a country growing jJiįį** Tcoa'ch.' I im rhniv vvu/wr nnminl 7i • . « • * « , * gt • . • «*o <* VVdLIl, X 111 OVAI* V7 l/JIttv vllvvĮ up m their midst, free from capital- the girls get started. they will be
ism.

Another group of enemies of the _____ ___  ... ________
working class is that group which nish girls wanted a basketball team. 
Gorky must aptly calls “mechanical The asked the boys to help. A 
citizens”. Mehanical jtizens, to use ■ coach was chosen and the girls were 
a slang expression, have been “gyp-, told the rules and were given a few 
ed”. They want to revive the j?ast, ’ ‘ '
the “beloved past” so that they can 
“again ride on the backs of the 
workers.” The time will come, they 
predict, eminously when the Soviets 
will be destroyed. These mechanical 
citizens take bitter joy in criticizing 
the Soviet masses. They are stupid, 
illiterate, ignorant, and worthless. 
Culture can never be theirs. Gorky, 
they do not spare. They accuse him 
of “selling himself” to the bolshe- 
vics, of being “led by the nose” by 
them. The mechanical • citizens are 
such hopeful, blind creatures. They 
see progress and industry shoving 
them aside and yet can naively say 
“Russia is going to the dogs”. The 
emigre^ are a decayed branch of 
the mechanical citizens. Most o’f

We hope “Josie "sees this letter' them, with senility coming on, are 
published and! want to say, that all , impotent.

. of her letters about life in the So- Not all of “On guard” is a tirade 
viet Union are very interesting, es- against the cynics and skeptics who 
pecially since she is an American aim to retard the cultural develop- 
Lithuanian Youth and has 'expressed į ment of the masses. Gorky, at times 
the American Lithuanian attitude to- i stops for a while to instruct the 
wards things in the workers’ coun- workers and peasants—to encourage 
try. _We hope that Comrade Josie; them and to congratulate them on
will Ivrite us a weekly letter, espe- the fine work they are doing in their
ciajly for publication in thle Youth collectives or in the factories. His

writings here lose a bit of their mi
litancy and become almost lyrical, 
so deep, is Gorky’s faith in the 
achiements of the workers and pea
sants. He allows himself this apse 
for only a little while, for we must 
never be caught “off guard”.

“On Guard” should be read often 
Iby despairing revolutionists. I 

Editor 'something very vital to offer.,,

Section. We are sure that all the 
Lithuanian youth will be waiting 
for it. Write like you write to 
Nellie, and We Will be more than 
satisfied. -There are a lot of lies 
spread about the Soviet Union—star
vation; etc., by thte enemies of the 
workingctass, Your letters show the > 
clear light

.'x/ ’! •'
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NEW DICTATOR?

GIRLS SECTION
Baltimore Girls Take | 

Active Part in Sports
By Rluvelle Stanis

This is an answer to Ben Medley’s 
article in the Youth Section.

From what you said, Ben, I ga
ther that the fellows and girls in 
your city are different from the fel
lows and girls in the city of Balti
more. We have here a Unity Club, 
which is a branch of the I.W.O. Our 
membership is fairly large and the

undefeated in basketball. I believe 
they played twice in N. Y. this 
winter. Now you all can do the > 
same thing in another game. The 
boys should get together and help

.the girls out. There is always some- 
j one in the club who is capable of 
i being a coach. I’d like to hear from 
the girl in the youth branch to which 
Ben Medley belongs. I want to 
know just exactly how the girls stand 
from the girls’ point of view.

STUDY CORNER
Question: Why is the Home being 

utterly destroyed in Russia? _Be-
boys and girls are of equal number.! of high prices forcing women , 
Now, what I’m driving at is this! out to work? Or because the So- 
many a time at our meetings, the . viet Government considers the Fa-
question of sports for both the boys | mjjy a faJiacy of the Church?
and the “weaker sex” (as you call Answer:
us) was brought up. For a while
nothing was done.
meeting two weeks ago. The fellows 1 
planned to have an indoor team, but 
not., much effort is being made as 
yet towards organizing one. The 
girls decided to have a volley ball 
team, because we have the equipment. 
Without the aid of the boys—I doubt 
if they wlould help us—we got to
gether a team and are practicing al
ready. Pretty soon we shall be chal
lenging he othei* teams of the city. 
I have hopes of raising finances and 
playing teams in other cities too. 
The girls have gone so far ahead 
in sports here that the boys are 
left back in the dust. The “he men” 
are still trying to get a team to
gether. When the girls asked them 
to play volley ball with them, the 
boys refused. It’s a “sissy’s” game 
they said. Well, I’ve seen boys play 
volley ball and they certainly were 
far from being sissies. There is 
something else that I want to bring 
out. The Club has elected a “Swim-

' ming four”. These four give the 
non-swimming members a few point
ers on how to swim. One of these 
four is a girl. Are the girls active ? 
They are, at least here. And be
lieve me, there is nothing “weak” 
about them.

Now about the girls in Conn. Are 
there any girls in your club who

■ have played on any ...teams before ? 
Do they know anything about a cer
tain game, such as the rules, etc?

i The boys have to take that into con- 
I sideration. If the girls know nothings 
about the game, how do you expect

I them to form a team ? I’m sure the 
, boys can spare one or two days a 
week to coach the girls. Or else 

> elect one fellow, who knows some- 
1 thing about soft ball, tennis, volley 

‘ I’m sure that once

able to go ahead. I know of an in
stance here in Baltimore. The fin-

All that is really fine in the rela- 
^enrniCaiyen tions between man, wife and children 

is not being destroyed in Russia: 
quite the reverse. It is more true to 
say that family life there is passing 
to a new stage, where relations are 
on a surer and a much better bas
is. What Russians are against is the 
old type of family where both wo
man and child are considered the 
property of man, and subordinate to 
his wishes. We all know how often 
this has lead to exploitation. They 
aim to free woman from her back
wardness and slavery to pots and 
pans, to make her economically in
dependent, and to protect the inter
ests of every child. No married wo
man is forced out to work in Rus
sia, she can remain simply a house
wife and mother if she prefers. In
cidentally, such a home worker is re
cognized there as having a definite 
occupation, something which the 
U. S. Census does not recognize here.

Economic necessity has forced 
many millions of American working 
women into industry while their small 
children are left uncared for at 
home, while all of us have seen how 
unemployment, wage-cuts and many 
other factors have been working to 
break up the traditional American 
home.

In the USSR, eager women by the 
millions go out to take their place 
in all types of occupations, because 
they can do this and still have chil- . 
dren well cared for in the public day - 
rturseries,. while their families can 
get nourishing meals in public school 
dining rooms. Free hours after work ’. 
and during weekends can be spent to
gether with new enjoyment. Believe . 
it or not, but the majority* of Rus- ; 
sian men as well as women prefer 
the new type of relation where their • 
wife is no longer a mere drudge but- 
a fully developed partner and com- * 
rade, in every sense of the word. And . 
what she has to give to her čhild is 
much richer thereby.

pointers. They practiced for a while 
until they could beat the boys “ju
nior team”. The Finnish girls are

Featuring of L.D.S. Youth 
Song Postponed Till 

Next Week
Due to uncontrollable circumstan

ces, the featuring of the LDS theme 
song, “Our LDS”, had to be postoned 
for the next week’s issue of the 
Youth Section. The music is arranged 
for both piano and voice. This song 
will be soon forwarded to all LDS 
youth branches. You will first get 

j acquainted with the7 tune of “Our 
LDS” in the June 7th issue of the 
Youth Section. Watch for it!

Go Up Ahead
Jones,” said the 
is the elephant

“Now, Bobby 
teacher “where 
found?”

I “The elephant is such a big ani
mal, teacher, that it is hardly ever 
lost.”

SOME HOME HINTS
If you will grease raisins slightly! 

before^ putting them into cake, bat- .♦ 
ter, they will not sink to .the bot- 
tom.

When peeling oranges, set them in • 
the hot oven a few minutes, and the t 
tough white skin can- be removed ) 
easily.

If a little bluing is added to the 
rinse when washing white stockings, 
they will not turn yellow. „ ■ .
• If you wish to set a dish directly 
on the ice, place a cloth, or a fruit
jar rubber, under it, to prevent skid
ding.
j Serve slices of lemon and parsley 
with fish; the parsley to make* the 
dish more attractive, and the. lemon 
to improve the flavor of the fish.

To make bread crumbs from very 
dry bread put through the food chop
per, or place the pieces of bread in 
a cloth bag and roll with rolling pin. 
ILD urges all organizations to pro
test against Herndon decision.

Aunt Was Waving
“Here come the parade, and your 

Aunt. Helen will miss it. Where is 
vxven she?”

It has I “$he’s upstaira waving her ‘ hair.” 
I “Mercy! Can’t we afford a flag?”

ILD Urges All To Protest 
Against Herndon Decision ' 

(Continued from page 1) 
Scottsboro boys for more than four 
years, it is continuing the fight for 
my freedom, as part of the whole 
struggle of the American toilers. An 
intensified campaign is under way.

“I want to urge every trade-union
ist, every unemployed worker, every 
Negro struggling for national liber
ation and against Jim-Crow, to join 
and support this struggle.
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IŠ ANGLIAKASIU STREIKO LAUKO
Kruvinas Kazokų Veiksmas; 

wDu Kazokų Veiksmo Tyrinėji
mai; Devyni Deportavimai

WILKES-BARRE, Pa.—Ge
gužės 4 d. vėl angį, krauju li
kosi užrašyta į šios apielinkės 
kovų istorijos lapus. Tas įvyko 
prie Nothinghams, Glen Alden 

»komp. kasyklų, Plymouth, Pa., 
kada ten brutališkai užpuolė 
valdžios kazokai susirinkusius 
du tūkstančius pikietų. Kazo
kų puolimas toks buvo žiau
rus ir žvėriškas, kad vejant 

4 šią minią šaudė iš ‘užpakalio 
sužeizdami nuo kulkų penkis; 
šimtus sutrypė ir daugelį ve
jant, per spūstį, ištraiškė 
krautuvių langus miestelyj' 
Plymouthe bei pašaliečius, va
žiavusius automobiliuose, ap
vertė ant šonų. Tai buvo ta 

‘ kruvinoji diena, kuri atvaizdi
no karo lauką, kuriame viskas 
yra naikinama: čia gulėjo su
žeisti ant gatvių ir kraujas te- 

’ kėjo liuosai; į čia žiūrėjo žmo
nės ir piktinosi šia Dėdės Šamo 
šautuvų ir kulkų demokratija. I

Angliakasiai turi niekad ne
pamiršti šių įvykių ir kaipo at
sakymu į tokius kruvinus pa
sikėsinimus, turi dar labiau or- 

'ganizuotis ir plėsti streiko ri
bas.
Kazokų Veiksmo Tyrinėjimai

Kazokai, kaip jau iš vardo 
skamba, yra valdančiosios kla
sės bjauri jėga, kuri primena 
caro kazokų jėgą, kuri buvo 
vartojama prieš revoliucinius 
darbininkus kovotojus. Ir, kai- 

” po tokia, kur ji pasisuka, tai 
taip ir lieka apielinkė nute- 
riota, kaip po kokios viesulos. 
Štai, čia, jie saugodami anglies 
komp. nuosavybę terioja ang
liakasius ir sykiu kitą “priva
tinę” nuosavybę, štai bešaudy-

dami ir besivaikydami angį, 
minias, jie suveja jas į mieste- 

| liūs, apverčia ten stovinčius 
'automobilius; išlaužo krautu- 
vių langus; pridaro sužeistų, 
kuriuos daktarai turi apraišio- 

Įti be užmokesčio; pripildo li
gonines, kurios negauna atly- 

I ginimo už sužeistų priežiūrą. 
•Tas viskas daro nepakenčia- 
|mas sąlygas miestelių autori
tetams ir net augštesnės kla
sės piliečiams. Delei to kilo 
protestai (protestuoja ir darb. 

j įvairios org.) prieš gubernato
rių, kuris laiko čia tuos mu
šeikas. Pasekmėj to, gub. vėl 
prisiuntė naują “tyrinėtoją” 
II. E. McElroy. Šiai ypatai vos 
pasirengus tirti dalyką, mu
šeikų elgesį, tuoj prisirinko 
šimtai liudininkų įvairių luo
mų. žinomas daiktas, kad šis 
tyrinėjimas yra tik “tyrinėji
mu” ir duos naudos tiek, kiek 
pereitas Margiotti “tyrinėji
mas.”

Kada visos apielinkės pro
testuoja prieš čia laikymą ka
syklų, tai, iš kitos pusės, U. 
M.W. of A. vadai protestuoja 
prieš gub., kam jis čia siunčia 
tyrinėjimo komisiją, nes kazo- 

j kai čia esą reikalingi del “ap
gynimo” jų nuo “gaujų”. Taip
gi, jeigu kertama į kazokus, 
tai UMW of A kirtėjus suka į 
akmenį.

Tyrinėjimas No. 2
Nesenai rašiau, kad Malo

ney sumanė visus kazokus, ku
lnie atsižymėjo brutališkumu 
ir visų miesteliu policija, pa- 
našiame atsižymėjime, pa
traukti atsakomybėn. Kadangi 
tai sunkus darbas, tai Maloney 
pasikvietė Civilių Laisvių Uni
ją, iš New Yorko pagelbon.

Šios unijos komisi/a suside
da iš šešių ypatų, kurių tarpe

randasi įvairių mokslų pro
fesoriai ir vienas kunigas, su 
a d v. A. G. Hayes galvinyj. 
Šios komisijos darbas prasidė
jo geg. 21 d. Kol kas, tiktai 
klausinėjama liudininkai. Ka
da bus surinkta apkaltinimo 
medega, žinoma, bus eita teis
man. Jeigu ši byla įvyks, tai 
bus labai įdomi, nes bus iš
kelta visi bjaurūs darbai aikš
tėn, kaip kazokų, taip komp. 
ir UMW of A. vadų.

Rengiama Devyni 
Deportavimui

Bal. 30 d. šioje Wyoming 
Įlankoje (Valley) tapo areš
tuota devynios ypatos, kurių 
tarpę yra dvi moters. Nors po
licija sakė, kad padarė areštą 
ant jų vien del to, kad pada
ryti Gegužinę taikia, bet tik
renybėje, dabar pasirodo, kad 
jie yra streikieriai, esą “ne- 
tiesotai” atvykę šion šalin ir 
esą “anarchistai”. Visi stovi 
po tūkstančiu dol. kaucijos.

Ypatingai užsipuola imigra
cijos viršininkai ant Stella Pet
rosky. Jai primetama kaičia, 
kad ji organizavusi mokyklų 
streikus streiko srityj ir org. 
bedarbių “puolimus” ant šal
pos skyrių. Jai paskirta birž. 
10 d. pasiaiškinimui, kodėl ji 
neturi būti deportuota. Ji yra 
lenkų tautybės; kiti visi—ita- 
į'«•

Prieš šį anglies baronų už- 
I simo j imą angį, turėtų subrus- 
I ti protestuoti, šis reikalas bus 
iškeltas būsimam teisme prieš 
kazokus.

Požeminis.

rūmą (Dining Room). Viršuje 
šokių svetainė, apačioj val
giams — gėrimams svetainė.. 
Gražiai įtaisyta, šulinys van
dens įtaisytas, išgręžtas šimtus 
pėdų žemės gelmėn, vanduo 
skanus.
Pirmas Bankietas-Šokiai Nau

jai Įtaisytam Parke
Įvyks subatoj, birželio 1, 

taipgi ir labai svarbiam tiks
lui likęs pelnas skiriamas: lie
tuvių jaunuolių mokyklai ir 
siuntimui delegatų į Visuotiną 
Lietuvių Darb. Suvažiavimą 
birž. 30, Clevelande. Kviečiam 
visus iš visų kolonijų, kaip ir 
vietinius, atvykti. Pamatysite 
pertaisytą parką, svetaines ir 
kaip iš akmens tyras skanus 
vanduo bėga.

Paremsit naudingą tikslą. 
Vakarienė puiki. Muzika gera.

L. Ž—nė.

1 ATSKIRAS ŽODIS SIETYNO 
CHORUI

Draugai ir draugės!
Kaip žinote, kad 30 d. ge

gužės pamokų mes neturėjo
me, tai visi griežtai nusistaty- 
kime dalyvauti Dainų Dienoje 
2 d. birželio, Cranford e.

Nuvykimui naudokite tas. 
pačias metodas. O jei lytų, va
žiuokite į A. Liutvino svetainę, 
69 Park St., Elizabeth.

Beje, kas pasidarė su Al. 
Baubliu ? Sekmadienį būk 
drauge!

Sietyno Basas.

važiuot į Proletmeno 3-čio Apskričio 
pikniką, birželio 2 d., tai visi būkite 
prie 408 Court Street kaip 1-mą vai. 
po pietų. Iš tenais išvažiuos busas 
į pikniką. Nesivėluokite nei vienas!

Komisija.
(127-128)

DETROIT, MICH.
Šauni tarptautinė “party” ir šokiai 

rengiama del palaikymo laikraštuko 
“Ford Worker”. Įvyks subatos vaka
re, birželio 1 d., 7:30 vai., West Side, 
4097 Porter Street, arti Clark Park. 
Prašome visus lietuvius darbininkus 
atsilankyti į šį parengimą ir paremti 
šį laikraštuką.

(127-129)

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Waterbury, Conn.
Lietuvių Darb. Parko Bendro
vė Pertaisė Naujai Svetainę 
Lietuvių Parke už Lakewood

Įtaisė atskirai bankietams

Po Smarkiam pajodinėjimui
Pasilsėkite prie stiklo
JACOB RUPPERT’S BEER

t

>£*:**£
,x

gvelnusis gerumas Ruppert’s 
pagelbės pasilsėt nuvar- 
raumenims ir nervams, 
selyklinis maistas padės

Alaus

Ruppert's Ore—
WEAK—Ketvirtadienio rytais 10:30

Sidney Snow—"Vyro Širdžiai"

gusiems
Skystas
jums panaujint savo gyvumą ir 
vėl sustiprint visą kūno sistemą.

DON'T SAY BEER- SAY RUPPERT'S

Newark, N. J.
Piknikai ir Dainų Diena
Pereitą sekmadienį Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo III 
Apskričio atsibuvo didelis pik
nikas Vaičionio ūkėje, Cran
ford, N. J.

Diena pasitaikė labai malo
ni, tai ir svečių susirinko dai
lus būrelis. Jaunimas šoko, 
linksminosi nuo pat popiečio 
iki vėlumai vakaro, o suaugę 
pavėsiuose po medžiais susėdę 
draugiškai kalbėjosi apie bė
gamas gyvenimo reikalus • ir 
džiaugėsi, kaip jų vaikučiai 
linksminasi. Ne vienam, aš ma
nau, prisiminė nesena praeitis, 
kada patys jauni būdami taip 
linksmindavosi, o dabar jau 
jii vaikučiai tas vietas papildo. 
Tie tėvai užsitarnauja didelio 
pagyrimo nuo abelno darbinin
kiško judėjimo už tai, kad 
pripratino savo įpėdinius ener
gingai darbuotis organizacijo
se ir dalyvauti jų parengimuo
se.

Taipgi reikia pagirti ir ren
gėjus už taip gabiai sutaisytą 
programą, kuri susidėjo iš šo
kių kontesto, dainų, prakalbų 
ir lenktynių, žodžiu sakant, 
buvo labai gyvas ir visais at
žvilgiais pavykęs išvažiavimas. 
Muzikalės programos dalyje 
dalyvavo Bangos Choras iš Eli
zabeth ir Sietyno Choras iš 
Newarko. Labai nusidžiaugiau 
pamatęs, kad Bangos Choras 
su savo jauna mokytoja drau
ge Počiunaite į taip trumpą 
laiką padarė ‘didelę pažangą. 
Per d. B. šalinaitės pastangas 
bangiečiai įsigijo gabią chor
vedę.

Toje vietoje didelis ačiū pri
puola ir visuomenei, dailės 
mylėtojų rėmėjam, kurie lan
ko ir remia Proletarų Meno 
III Apskričio parengimus, iš 
kur semiasi medžiaga minėtos 
mokyklėlės palaikymui.

Kaip minėjau, kad L.D.S.
I išvažiavime dalyvavo tik du 
chorai su savo jaunuoliais, o 
buvo gana gyvas išvažiavimas. 
O kas bus ateinantį sekmadie
nį, kur dalyvaus: Bangos Cho
ras, Sietyno Choras, Aido Cho
ras. Draugė A. Bečienė iš 
Great Necko rašo, kad Choras 
Pirmyn smarkiai ruošiasi prie 
Dainų Dienos. Kaip reikia įsi
vaizdinti, /kiek bus jaunimo, 
kiek smagumo ir įvairių baikų. 
Vieta iš gamtos atžvilgio labai 
maloni, tie, kurie buvote L. D. 
S. išvažiavime, būkite Dainų 
Dienoje ne vien tik del to, kad 
tas žmogaus organizmui rei
kalinga, bet pamatykite su 
kuo jūs daly vau jat ir ką re- 
miat.

B. šaknaitė sakė, kad šia
me išvažiavime visus chorus 
vadovaus jos mokinės bei mo
kiniai. Tai mūsų užmanymai, 
d. šalinaitės pastangos, o jūsų 
visų finansinė parama.

Padarykime tokį išvažiavi
mą Dainų Dieną, kaip pernai, 
tai mes galėsime mokyklėlę ir 
ant toliau palaikyti.

MONTELLO, MASS. r
ALDLD 6 kuopos susirinkimas 

įvyks birželio 3-čią, kaip 7:30 vai. v., 
lietuvių tautiško namo kambariuose. 
Visi nariai būkit ant minėto susi
rinkimo, pasimokėkite metines duok
les ir atsiimkite knygą “Povilas Jur- 
ka”. Nepamirškite ateiti laiku.

G. Shim ai tip.
(128-130)

PITTSTON, PA.
ALDLD 12-ta kuopa rengia pau

tienės vakarienę, įvyks 9-tą birželio, 
6-tą vai. vakare. 415 Foote Ave., 
Duryea, Pa., pas Daugirdą, kamba
riuos. Vakarienė tik 25 centai. At
silankę, nesigailėsite.

Kviečia Rengėjai.
(.128-130)

CLEVELAND, OHIO
Visiems ALDLD 22 kuopos na

riams—Draugai! Mūs kuopos specia
ls susirinkimas įvyks pirmadieni, 
birželio 3 d. 8 vai. vakare, lietuvių 
darbininkų svetainėj, 920 E. 79th St. 
Visi draugai stengkitės ateiti laiku, 
nes apart paprastų organizacijos rei
kalų, turėsime dar apsvarstyti mūs 
organizacijos 15 Apskričio reikalus 
ir išrinkti delegatus į ateinančią ap
skričio konferenciją. Taipgi ir apie 
ateinantį visos Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimą, šis specia- 
lis susirinkimas bus taipgi ir pava
duotojas reguliario mūs kuopos su
sirinkimo, todėl visi nariai būtinai 
atsilankykite.

Valdyba.
(128-130)

PITTSTON, PA.
ALDLD 12-ta kuopa rengia prakal

bas, kurios įvyks 31 d. gegužės, penk
tadienį, Yuškaus Salėje, 183 N. Main 
St.., 7:30 vai. vakare. Kalbės drg. 
R. Mizara iš Brooklyno. Pribūkite 
visi, dirbantieji ir bedarbiai. Užkvie- 
čia Komisija.

(127-128)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus visų Philadelphijos darbi

ninkiškų organizacijų valdybų susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 2 d. bir
želio, 2 vai. po pietų, Lietuvių Dar
bininkų Centre, 735 Fairmount Ave. 
Bus svarstoma visuotino Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Kongreso ir pik
nikų reikalai. Būtinai turėtų visi 
valdybų nariai dalyvauti. ALDLD 
6-to Apskričio Komitetas.

(127-129)

DETROIT, MICH.
Aido Choro susirinkimas įvyks 2 

d. birželio (June), 10 vai. ryte. Yra 
būtinas reikalas, kad visi choristai 
susirinktų šiame susirinkime, nes yra 
daug svarbių dalykų aptarti kas lie
čia mūsų chorą. Taipgi atsiveskite 
naujų narių.

Pirm. J. S. Grigas.
(127-129)

ELIZABETH, N. J.
Šiuomi pranešam, kad norintieji

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Brucklieiiner's Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyno ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža. .

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
, . . .. ...... ■ . u. .. Ijį

WATERBURY, CONN.
Dviem Labai Svarbiam Tikslam 

Parengimas
Puiki Vakariene ir Šokiai

Subatoje, birželio 1, vakare, Lietu
vių Parke, už Lakewood ežero bus 
skani vakarienė ir naujame daining 
ruime, gražiai įtaisytas naujas rui
mas del valgių, šokiams svetaine ir 
kita atskirai valgiam, baliam, tai 
puiki seklyčia. Nuo šio parengimo 
likęs pelnas bus skiriamas jaunuolių 
lietuvių mokyklai ir visuotino lietu
vių prieš karą ir fašizmą suvažia
vimo reikalui, pasiuntimui delegatų.

Visus širdingai kviečiam dalyvaut, 
tyrame ore linksmai laika praleist.

L. ž.
(126-128)

DETROIT, MICH.
Jaunuolių Dienos Paminėjimas

Gegužės (May) 30 d. apie 1 vai. 
po pietų <įvyks didelės prakalbos Det
roito ir apielinkės jaunuolių, ant mie
sto salos Belle Isle Park. Bus puikus 
programas ir žaislų. Kviečiam visus 
lietuvius darbininkus ten dalyvauti.

Darbininkų Mokykla
Gegužės 31 d., penktadienį, 7:30 

vai. vakare, 4097 Porter St., Drau
gijų Svet., bus Darbininkų mokykla 
kas penktadienį. Pamokos bus apie 
šių dienų reikalus. Kas yra sumany
ti biliai ir kaip kun. Coughlin bando 
apvilti darbininkus su fašistų maska 
ir tt. Visi būkime.

Birželio 1 d. šeštadienį, 8 vai. va
kare, 3014 Ycmans St. bus platus su
sirinkimas laikraščių skaitytojų, 
“Laisvės” ir “Vilnies”, čia gali da
lyvauti kas tik remia darbininkišką 
spaudą. Daugiausia bus kalbama 
Detroito žinių reikalai. Bus ir drg. 
Jonikienė iš Chicagos. Visus kviečia 
Detroito žinių komisija.

J. K. Alvinas.
(.126-128)

Penkias Puslapi?

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager,

kuris turi 12 .metų patinimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St 
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi įvairiais Žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
MOTERIMS STALAI

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SLOBODIAN 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą: 
Building

Broad ir Chesnut,
1324-30 Lincoln-Liberty

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

PHILADELPHIA, PA.
Darbininkų Mokykla

Kas Bus Ateinantį šeštadienį
Birželio 1-mą yra rengiamas pas

kutinis šio sezono balius. Rengia Lie
tuvių ir Rusų darbininkų centro na
mo komisija. Pradžia 7 vai. vakare, 
8-tos ir Fairmount Ave. Bus skanių 
užkandžių ir gėrimų, šokiams grieš 
gera orkestrą. Komisija prašo visus 
skaitlingai atsilankyti ir paremti 
namo palaikymą.

(126-128)
H ArTfORdTcON N.

T.D.A. kuopos susirinkimas įvyks 
birželio (June) 3-čią, 57 Park Street, 
7:30 vai. vakare. Draugai ir draugės, 
malonėkite yisi skaitlingai susirink
ti, nes bus svarbių reikalų, taipgi 
prašome narius, kad atsivestų naujų 
narių į susirinkimą. Kurie nariai ne
sate užsimokėję, prašomi užsimokėti 
šiame susirinkime.

Org. Alck. Kondratas.
(126-128)

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 fj 
6 Skirtingų Rūšių • U c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 
ir mokestį. Galite mokėti pašto 

stampomis.
Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

Įvairiose parengimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

■ Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
' Keystone—Main 9669
| Užtikrinu, kad mano patarnavi- 
I mas bus atatinkamiausias ir už 

prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street.

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 STORES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Z.

Tel.: Glenmore 5-6191

ROBERT LIPTON

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
įvykiams

Dovanos
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.



GRAND ST. at GRAHAM AVE. BROOKLYN 
Since 1873' consecutive dividends 
BANK BY MAi L Write for booklet

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

Šeštas Puslapis EAISV1 Penktadienis, Geg. 31, 1935
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NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS

31 
St.

Ką Šiandien Pasakys 
Aldermanas Sullivan?

Penktadienio vakarą, 
gegužės, būkite visi Grand
Extension ir Havemeyer St.,, 
visai prie Williamsburg Bridge 
Plaza. čia Williamsburge 
Bedarbių Taryba šaukia didelį 
masinį mitingą, kur yra pa
kviestas ir to distrikto alder
manas Sullivan, kad paaiškin
tų, delko valdžia nesirūpina 
bedarbiais ir kad pasisakytų, 
kokia jo nuomonė, ką jis, kai
po ; šio distrikto aldermanas, 
mano daryti, kad pagerinti be
darbių padėtį. Dalyje laiško 
Sullivanui sakoma:

“Miesto administracija nie
ko nedaro pagerinimui bedar
bių padėties. žmonės tavo 
distrikte atsisako bepriimti to
liau tokias sąlygas. Mes esam 
pasiryžę kovoti už pakėlimą 
šalpos 25%, kad padengti pa
kilusį pragyvenimo brangumą. 
Mes reikalaujam, kad jūs, 
kaipo aldermanas atsakomin- 
gas to distrikto žmonėms, 
būtumėt į mūsų mitingą ir 
reikštumėt savo poziciją 
mūs reikalaujamo šalpos 
kėlimo ir už Darbininkų
darbės, Senatvės ir Socialės 
Apdraudos Bilių H. R. 2827.”

. Taigi, ateikite ir išgirskite, 
ką pasakys ponas
Juk šios apielinkės žmonės jį 
išrinko ir jam turėtų apeiti tų 
žmonių gerovė, čia taip pat 
bus iššaukti liudyti žmonės, 
kurie patys pergyvena badą ir 
nedateklius. Mitingas atvirame 
ore.

Nat LeRoy, Bed. Tar. Sėkr.

pn- 
pa- 
del
pa- 
Be-

Sullivan.

taip mažai 
Be to, mums rūpi 

svarbu,

Kur Būsi Sekmadienį?
. * • • i i • ’ ■ '

Sakoma, kad tyras oras iir 
gražios, džiaugsmingos aplin
kybės tonikas sveikatai.' Jei 
taip, tai reikia rimtai pagalvo
ti, kaip g'a’utitok'iaš * sąlygas 
praleisti liuoslaikį, kurio dar
bininkai žmonės 
teturim.
dar daugiau, mums 
kad iš mūsų liuosų valandų 
būtų nauda darbininkų judė
jimui, už kurį mes patys at
sakome. Galvosūkis. . .

Laimė, čia mums pagelbon 
ateina Lietuvių Proletarų Me
no Sąjungos Apskritys, kutis 
suruošė Dainų Dieną sekma
dienį, 2 birželio, VaiČionio 
darže, Cranford, N. J. Oro 
ten puikaus, apielinkės gra
žios, gero valgio ir šviežio pie
no rengėjai parūpins pakan: 
karnai. O juk dalyvauja visi 
apielinkės chorai ir viens už 
kitą norės geriau pasirodyti. 
Bus gražu ir kultūringa. Prie 
to bus žaislai, šokiai, lenkty
nės.

Pikniko pelnas eis lavinimui 
naujų chorvedžių, kurių mums 
labai • trūksta. Taigi, dalyvau
dami piknike paremsime pro
letarinį meną. Menininkai 
kvidčia Višoš apiėfinkės gyven
tojus dalyvauti piknike. Įžan
ga 25c. 1 ' '

Brooklyno1 Aido Choro 
sas išeis 10 vai. ryto.

Jeigu lytų, parengimas
Liutvino svetainėj, 69 S. Park 
St., Elizabeth, N. J.

bu-

bus

sitarnauja toks užsispyrimas ir bandydamas įrodyti, būk del ligonbučio daktarai, už 5 blokų, 
■savo pasekėjų suvedžiojimas? sausros ir AAA gyvulių naiki-1 suprato pavojų ir pradėjo mobi- 

i aišku,, nimo programos esąs nedatek- lizuoti pagalbą, kol negavę sig- 
lius mėsos ir jos brangumas, nalo. 
o ne del pakavimo kompanijų --------------
kaltės.

“Mes negalim valgyti skait- Zausneris,
I unijos viršininkas, praleido 15 
tūkstančių doleriu unijos pinigų 
nupirkimui NRA kodeksų tai ■ I>rauKai, vl»i bokite Siame susirinkt, 

unijai. Jo pirktas 
siūlė malioriams po $8 už 7 va
landų darbo dieną, bet kovingos 
499 Lokalo vadovybės padedami 
malioriai išsikovojo po $9. Už 

.tai lokalas užsitraukė Zausnerio 
I rūstybę ir lokalo čarteris tapo 
atimtas, 
kitus

I Juk visiems šiandien 
kad vienybėje galybė.

būnam pamokose, tai ir dai
navimas susidaro skambesnis.

J. N., org.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

WILLIAMSBURGIEČIUS 
IŠŠAUKĖ Į SOCIALISTI

NES LENTYNES
Crown Heights Komunistų 

Partijos Sekcija 16, iššaukė į 
soclenktynes KP 6-tą Sekci
ją, kuri randas Williamsburge. 
Lenktynės šiuo tarpu bus už, 
plačiau paskleidimą' “D. W.”, 
už gavimą jam prenumeratų 
bei pavienių kopijų pardavi
mą. Tas paliečia ir masines 
darbininkų organizacijas ir jų 
veikėjus.

Draugai, tuojau pagalvoki
me, kuo padėsim savo sekcijai 
tame dideliame vajuje. Perei
tame finansų sukėlimo vajuje 
sekcija perpildė savo kvotą. Pa
žiūrėkim, ką mes galime pada
ryti jo platinime. Ir reikia su- 
brusfi, nes vajus baigsis 1 rug
pjūčio, o laimėjimas priklausys 
ne tik nuo daugio, bet ir nuo to, 
kas greičiau išpildys.

Susirūpinęs W-tis.

Prie Ligoninės 500 Pikietų
Pereitą trečiadienį virš 500 

darbininkų pikietavo Beth Mo
ses ligoninę ir Jewish Federa
tion Charities, 59 Clinton St., 
Brooklyne. Tai buvo išraiška 
masių simpatijos šimtui prava
rytų tos ligoninės darbininkų.

Pereitą pirmadienį ligoninės 
viršininkai' išleido įsakymą, kad 
darbininkai pa vieną turi eiti ir 
prašytis darban. Keliaklupš- 
čiavimui rubežius buvo nustaty
tas iki pietų trečiadienį. Nenu- 
sįlenkė darbininkai, bet atsa
kymui į > tokią viduramžių ko
mandą sutraukė masinį pikie- 
tą. Viršininkai atkartotinai 
atsisakė pildyti darbininkų rei
kalavimus, bet griežta vienybe 
ir masiniu .veikimu darbininkai 
turės priversti juos išpildyti 
teisėtus reikalavimus.

Mėsos Streikas Didžia
jame! New Yorke ‘ 
Mėsos streikas įvairiose 

miesto dalyse jau įžengė į ant
rą savaitę ir smarkiai plečiasi. 
Pereitą trečiadienį šeimininkių 
paradas Harlem, taipgi gar
siojoj “east sidėj’’ daug prisi
dėjo prie praplėtimo streiko, 
šis paradas, žinoma, buvo ne 
pirmas ir ne paskutinis.

Daug mėsos parduotuvių už
sidarė Harleme, o atdaras lan
ko Moterų Tarybos narės, ku
rios ragina mėsos pardavėjus 
stoti sykiu su jomis į streiką 
prieš mėsos kompanijas-trus- 
tus, kad priversti juos numuš
ti mėsos kainas po 10 c. sva
rui.

Pereitą antradienį moterų 
delegacija buvo pas turgavie
čių , komisionierių Morganą. 
Jam labai arti širdies mėsos 
trustų interesai Jis moterų 
delegacijai pasakė: “Jei .neiš- 
galit mėsos, valgykit žuvį!” Į 
tokią piemenišką , kalbą Mote
rų Tarybos sekretorė Rose 
Nelson pareiškė sekamą: “Mū
sų atsakymas į tokį pasiūlymą 
bus kaip tik tas, ką mes jau 
darome—mes plėsime strei
ką.”

jam atsakė Nelsoniu-| 
les reikalaujame, kad 

nors būtų atlikta tuojau, 
mes galėtume valgyti mė- 
Mūs streikas išsiplėtojo ir 
jį plėsim tolyn.”

Daily Workeris” iškėlė, kaip 
reakcinis maliorių

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, birželio 3-čią, 8 
vai. vakare, “Laisvės” raštinėje.
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me, išgirsite draugo Buknio raportą 
kodeksas nuo seimo. Taipgi atsiveskite naujų 

nariu j kuopą. A. Baltaitis.
(128-130)
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Daugiau Bučerių Prisideda

Įvyko visa eilė bučerių mi
tingų, kur nutarė remti šei-1 
mininkių vedamą streiką. Taip 
pat daug įvyksta bendrų susi
rinkimų—mėsos 
bučerių, kad 
planus. Vis 
čių užsidaro 
wnsvillej ir 
Vedami pikietai, paradai pės
čių, trokais, vaikų vežimėliais.

Williamsburge suareštuota 
veikli pikietė, Mrs. Minnie 
Parker ir kaltinama “netvar
kos kėlime”. Jos bylą paė
mė Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas.

Bronx Retail Poultry Asso
ciation pirmutinė pasiūlė tai
kytis, numušant vištienos kai
ną nuo 32 ir 34 centų iki 25 
centų ištisai. Veiklos Komi
tetas žadėjo imti domėn ir 
svarstyti šį pasiūlymą.

Reikia visiems smarkiai su
sidomėti ir remti šį streiką.

naudotojų ir 
bendrai išdirbti 

daugiau mėsiny- 
Brightone, Bro- 

kitose sekcijose.

Bet nariai persikėlė į 
lokalus ,ir ten veda kovą.

Aidiečią Atydai
Draugai aidiečiai! Šį penk

tadienį malonėkite visi anks
čiau susirinkti, kad turėtum 
gerą dainų pamoką, nes žino
te, jog sekmadieni reiks dai
nuoti Dainų Dienoje. Prisiren
gimas visad reikalingas, kad ir 
prie senesnių, vasarinių dainų.

Dainų Dienoje DAINUOS 
VISI APSKRIČIO CHORAI, 
kurie bandys pasirodyti savo 
mandrumą. Tai tokis yra cho
rų nepavydėtinas tikslas, užtad 
ir mums reikia biskį daugiau 
dailiškos balsų mankštos, o be 
praktikų to nepasieksime.

Nesiveluokite ir visi-visos at
eikite, nes praeitos praktikos 
mums parode, kad kada visi

PARENGIMAI
SO. BROOKLYN' N. Y.

Darbininkų Centras, 723 Fifth 
Avenue, kampas 23rd Street, Brook
lyn, N. Y., laikys “Costume Party.” 
šeštadienį, birželio (June) 1, 1935. 
Bus trys dovanos, šokiai prasidės 8 
vai. vakare, grieš Prof. A. Hanka 
orkestrą. Ateikite visi, galėsite pa
sišokt ir pasilinksmint, įžanga tik 
35 centai.

(127-129)

YONKERS, N. Y.
LDS. 47 kuopa rengia išvažiavimą 

(outing), įvyks 2 d. birželio, ant 
Aqueduct Tunelio. Pradžia 10 vai. 
ryte iki vėlai vakaro. Dalyvaus Rusų 
Mandolinų orkestrą, jaunuoliai gra- 
yjs. Draugai, vietinės ir iš apTelin- 
kės, prašome visus dalyvauti, pra
leisti tą dieną su mumis miškuose 
ant žalios pievos. Jeigu tą dieną 
lytų, parengimas bus atidėtas ant 
liepos 14.

Kviečia Rengėjai.
(128-129)
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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, tvojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Majoras Nebaus žmogžudžiu
Pereitą trečiadienį darbinin

kai pasiuntė delegaciją pas ma
jorą LaGuardia, reikalaudami, 
kad jis pašauktų atsakomybėn 
policistus žmogžudžius, kurie 
užmušė Aubrey Knight, 22 me
tų jaunuolį negrą, brooklynietį. 
Delegacijoj buvo Mrs. Laura 
Knight, nužudytojo motina; jo 
brolis, Hilton Knight; TDA ad
vokatas, Bassof ir Brooklyno 
negrų kunigas Matthews. Dele
gacijai vadovavo Fred Braith- 
waithe, Lygos Kovai už Negrų 
Teises Brooklyno Tarybos pir
mininkas.

Delegaciją pasitiko didelis 
būrys policijos ir pasakė, kad 
majoras nematys delegacijos. 
Kada delegacija norėjo rapor
tuoti darbininkams, kurie su
sirinko prie Miesto Rotušės, pri
tardami reikalavimui nubausti 
žudeikas, policija užpuolė mi
tingą ir areštavo Shirley Fields, 
sulaikydami po $50 kaucijos iki 
išklausinėjimo ateinantį trečia
dienį.

Kaltina Sausrą
Pas turgaviečių komisionie- 

rių Morganą buvo pasiųsta 
antra delegacija, šį syk nuo 
Veiklos Komiteto, kuriai vado
vavo Mrs. Clara Shavelson,

Trumpos Žinutės
New Yorko kailiasiuviai pa

sisakė už vieną bendrą uniją toj 
industrijoj. Tai atliko masi
niam narių susirinkime pereitą 
trečiadienį, Manhattan Opera 
House, kuri buvo perpildyta. 
Kada buvo perskaityta Indepen
dent International Fur Work
ers Unijos nesenai buvusios 
konvencijos rezoliucija už vie
nybę su kitomis unijomis, ji ta
po su entuziazmu priimta.

Aerovox, .70 Washington St., 
Brooklyne, darbininkai tebe- 
streikuoja. Buvo pradėtos de
rybos su šapos savininkais, bet 
vėl nutrūko. Darbininkai įsiti
kinę, kad tik masiniu spaudimu 
privers bosus nusileisti. Nežiū
rint, kad jau 75 buvo areštuoti 
—masinis pikietas vedamas. 
Streiką veda Radio ir Metalo 
Darbininkų Industrinės Unijos 
Lokalas. 6-tas.

Bedarbiam Reik Bendro 
Veikimo

Šalpos Biure 59 Leonard St., 
New York, kaip ir kituose, ei
na kova už pakėlimą šalpos. 
Ten veikia Bedarbių Taryba. 
Pereitą antradienį ten pribuvo 
ir Bedarbiu Unija su savo vadu
Clarence Roth. Kaip tik Roth Miss Rose Nelson, Mrs. Molly 
pribuvo, Bedarbių Taryba tuo- Pinchine, Mrs. Hilda Spivak ir 
jau pasiūlė unijos nariams Joseph Tauber, advokatas, čia 
bendrai; vęilęti ir jų kalbėto- manyta turėti pasitarimą su (sužeista 10 žmonių. Visos trijų 
jajns kalbėti Tarybos laiko- mėsos kompanijų atstovais, bet augštų namo lubos įlū^o arba 
mam mitinge, bet Roth atsisa-1 jie nepasirodė. ■ įlinko. Kiti keturi aplink esan-
kė bent ką bendro turėti. Ar. Ponas Morganas skaitė ilgą ti namai apardyti. Taip garsus 
tai ne buržuazijos naudai pa-dokumentą, pilną skaitlinių, buvęs trenksmas, kad Bellevue

“Eastsidėj,” 404 E. 21st St., 
New Yorke, kilus eksplozijai,

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ įstaiga

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

<♦)

<♦>

<f>

<♦>

<♦>

1 iki 4 kasdien, Seredomls Ir Subatomis 
6 iki 7:30 vai. vakarais.

Ofiso valandos nuo 
nuo

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiu 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.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA lietuviška alinė ir 
restaurantas, įvairių tautų apgyven
toje vietoje. Jau daug metų kaip 
čia laikosi tas biznis, galima daryti 
gražus pragyvenimas. 101 Metropo
litan Avenue, kampas Wythe Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(126-128)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėtn, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. BROOKLYN

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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.: Foxcroft l-BIOl

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

Juozas Levanda
(LEVANDA USKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite

107 UNION AVĖ.
Brooklyn. N. Y.

N.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

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

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

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS 
LIETUVIS GRABORIUS

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

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems 
Šaukit* dieną ar nakt|

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumūlj, • 
Odos Išbėrimą^ 
Nervų Ligosį \ 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jėr 
gos išeikvojimai! 
K a t a r i n iai 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų Lig os, 

_____ MėšlaŽamės Li
gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei- j 
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimalt Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR.L.Z1NS
110 East 16 Si, N. Y.

• Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Are. ir Irvins Pi.

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

■■■■




