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KRISLAI
Komunistas Majoras.
Susikirtimas su

Buržuazija.
Detroito Veikimas.
Grand Rapids.

Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šaliai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik j 
Retežius, o Išlaimeaite 
Pasauli!

Armija Užpuolė Taimerius
Crosby, Minn., pirmoji gegu

žės buvo oficialė šventė. Ją pa
skelbė miestelio majoras drau
gas Emil Nygard, komunistas. 
Miestelio proletariatas iškilmin
gai apvaikščiojo savo šventę ir 
komunistas majoras ėjo demon
stracijos priešakyje.

Bet miestelio biznieriai atsi-, 
sakė klausyti majoro įsakymo į 
ir savo story neuždarė. Jie tai! 
darė, idant neleidus pas juos, 
dirbantiems darbininkams daly-! 
vaut gegužinėje demonstracijo--------------------------------------

J - - - - - - i Vokietijos Fašistai Nužudė
Šis susikirtimas tarpe komu- I Savo Priešą 

nistinės miestelio administraci
jos ir buržuazijos turi istorinės 
svarbos. Nors tai labai mažu 
maštabu, bet labai puikus įro- ■ 
dymas, 
buržuaziją nugalėti nebus gali-! žudė. Jis buvo Reichstage 
ma. Štai tie keli nususę bur-; ' " 1 ■
žujukai šiaušiasi, keršija dar-i 
bininkams, tyčiojasi iš jų šven-| 
tės, spjauna ant miestelio ma
joro patvarkymo ir t. t. Savo 
prakalboje d. Nygard darbiniu- Šistai provokacijos tikslais 
kams priminė šitą buržuazijos sudegino Reichstago namą, 
nusistatymą. Jis parodė, kaip 
griežtai ir nesuderinamai prieš
tarauja klasių reikalai, kaip 
klasių kova turi neišvengiamai i 
privesti prie prievartingo ir at 
viro susikirtimo.

Pasaulis Ant Karinio Vulkano Kranto
BERLYNAS.—Vokietijos 

fašistai paleido paskalą, būk 
, kad be spėkos pagelbės i Dr. Oberfohren patsai nusi-

tautininkų vadas. Paaiškė
jo, kad jį nužudė fašistai, 
nes jis žinojo jų planus ir 
detalius apie tai, kaip fa-

Detroite mūsų komunistinis 
veikimas stovi vidutiniai—gal 
geriau, negu visoj eilėj kitų ko
lonijų. Pas draugus matosi 
gražaus revoliucinio pasiryžimo. 
Didelis jų būrys dalyvavo ir 
dienraščio “Vilnies” suvažiavi
me.

Tačiaus Detroite, kaip ir ki
tur, Komunistų Partijos lietu
vių narių skaičius permažas. į 
Tiesa, tas skaičius padidėjo pa-! 
staraisiais laikais, bet labai ma-, 
žai. Mūsų draugai komunistai! atsakymas, 
turėtų tuojaus šituo reikalu 
rimtai susirūpinti. Berods jie 
yra nusitarę padidinti partijie- 
čių skaičių. Tas gerai. Lai 
prie te tikslo bus einama bol- 
ševistiniu tempu!

SSSR Laikraščiai Iš
spausdino Roosevelto 

Atsišaukimą

Grand Rapidsą apleido drau
gai Šukiai—mūsų komunistinio 
judėjimo veteranai. Jų įtaka 
Grand Rapidse tarpe lietuvių 
darbininkų buvo labai didelė. 
Visuose mūsų partijos drauguo
se ir simpatikuose jie 
pilniausio pasitikėjimo, 
išvažiavus, pasilieka 
spraga mūsų judėjime,
likusieji draugai privalo sun
kiau padirbėt. J draugų Šukių 
vietą, partijon reikia gauti nau
jų narių. Yra gerų simpatikų, 
kurie pilniausiai tinka būti par
tijos nariais.

turėjo 
Jiems 
didelė 
Todėl

MASKVA. — Sovietų Są
jungos spaudoje išspausdin
tas Roosevelto atsišaukimas 
ištisai ir be jokių pastabų. 
SSSR prezidentas M. Kali
nin dabar yra Pavolgės sri
tyje ir be jo nebus padary- 

! tas oficialis Sovietų valdžios 
Viena jaučia

ma, kad Sovietų Sąjunga 
pilnai stos už nusiginklavi
mą, nes ji visados kietai lai
kėsi ir laikosi taikos politi
kos. Drg. Litvinovas atve
jų atvejais Genevoje reika
lavo pilno nusiginklavimo. 
Tą liudija ir padarymas su 
kaimynais nepuolimo su
tarčių. Antra pastebimas 
pasitenkinimas pas Sovietų 
Sąjungos atsakomingus ve
dėjus, kad Rooseveltas tie
siog atsikreipė į Kalininą. 
Žinoma, tame dar nėra pri
pažinimas Sovietų Sąjungos, 
bet artinimasis šių dviejų 
kraštu, v

Roosevelto atsišaukimas 
” r e i k ale, 

Hitlerio prakalba, MacDo
nald, Mussolinio, Heriot ir 
kitų imperialistų kelionės ir 
nuolatinis zujimas. Japo
nijos imperialistų grobimas 
Chinijos. Karas Pietų Am
erikoje. Kapitalistinio pa
saulio dūkimas prieš Sovie
tų Sąjungą ir visa eilė kitų 
įvykių rodo, kad pasaulis 
yra visai arti prie naujo ir 
baisaus karo, kad visos šios 
kalbos ir žygiai yra priden
gimui kiekvienos imperialis- 

savo armijos likučius. Jis tinęs šaikos kariškų ir gro- 
sveikino ir Roosevelto atsi- bikiškų žygių, pateisinimui 
šaukimą del “nusiginklavi- savo imperialistinių veiks

mų visuomenės akyse.

BERLYNAS. — Vokieti-1 kad dabar Vokietija yra be
jos fašistų ir valdžios galva! spėkė net savo rubežius ap- 
Hitleris Reichstage pasakė! ginti. Hitleris statė klausi- 
ilgą prakalbą pasaulinės pa-į mą: arba ir kiti turi nusi- 
dėties klausimu. Jis kalbė-1 ginkluoti, arba turi leisti 
jo visų partijų vardu, išski- į Vokietijai ginkluotis. To- 
riant tik Komunistų Parti- kis tai branduolys jo kalbos, 
ją. Hitleris sakė, kad Vo
kietija su 65,000,000 gyven- “nusiginklavimo 
tojų jau keturiolika metų, 

' kaip nuginkluota. Kad ji 
! yra bespėkės padėtyje ir to
liau negali ji pasilikti šioje 
padėtyje. Jis pareiškė, kad 
Vokietija sveikinanti Mus
solinio pasiūlymą—sudaryti 
vienybę Vokietijos, Italijos, 
Francijos ir Anglijos Euro
poje, tai yra sąjungą. Hit
leris nurodinėjo, kad Vokie
tija pasirengus pasirašyti 
po bile sutartimi nusiginkla
vimo klausime ir panaikins 
savo armijos likučius.

mo.” Toliaus nurodinėjo,

Tolimesni Roosevelto Prakalbintai Žygiai

Grand Rapidso lietuvių frak
cijos sekretorium išrinkta jau
na, gabi draugė. Su revoliuci
niu entuziazmu jinai ima tas at- 
sakomingas pareigas. Bet jai 
stokuoja praktiško patyrimo. 
Visi kiti partijos draugai ir 
simpatikai turėtų jai nuošir
džiausiai padėti.

Karo Veteranai Atmetė
Roosevelto Pančius

WASHINGTON. — Roo-'ir Jungtinės Valstijos, (2) 
seveltas pasakė ilgą kalbą; 
apie šalies ekonominius rei-j 
kalus ir “gerlaikio grąžini-! 
mą.” Jo politika veda prie Į 
daugiau steigimo “vergijos 
kempių” ir mobilizavimo į 
jas jaunuomenės, prie gel
bėjimo kapitalistinių įmo
nių ir prie didesnio vargo 
ir skurdo darbininkų klasei.

Rooseveltas plačiai kalbė
jo ir apie Vokietijos reikala
vimus leisti jai ginkluotis; 
Jis, papildydamas pirmesnį 
savo atsišaukimą, sako, (1) 
kad jeigu visos kitos šalys 
sutiks sumažinti užpuolimo 
ginklų kiekį, tai tą padarys 1 •

jeig’u laikotarpyje mažinimo 
ginklavimosi, kitos šalys 

! sutiks nedaryti puolimų ant 
savo kaimynų, tai tą pada
rys ir Jungtinės Valstijos ir 
(3) jeigu kuri nors šalis su
laužys tokias sutartis, tai 
Jungtinės Valstijos tarsis su 

' kitomis valstybėmis.
Roosevelto “nusiginklavi

mo” planai ir “pageidavi
mai“ yra niekas kitas, kaip 
pateisinimas Jungtinių Val
stijų imperialistų apsigink
lavimo ir bandymas išlošti 
laiko, kad geriau. prisiren
gus karui.

WASHINGTON. — Vete
ranų konferencijoje, dalyva
vę 1,700 veteranų atstovų, 
atmetė Roosevelto planą, 
kad jie eitų į vergijos kem
pes ir dirbtų už $1.00 į die-' 
ną. Veteranai šaukė: “Kaip 
jie neduoda bonų, taip ne
duos ir po $1.00! Šalin Roo-

Peipingas Dega-Jis ir
Tientsin Greitai Puls

Užsienio Atsiliepimas į 
Roosevelto Atsišaukimą

WASHINGTON. — Dvy
lika valstybių: Anglija, Au- seveltą su jo vergija! Mes 
strija, Švedija, Danija, Nor
vegija, Hollandija, Kuba, 
Francija, Mexico, Panama, 
Latvija ir Šveicarija davė 
atsakymus, kad jos sutinka 
remti Roosevelto 
planus.

Iš kitų šalių 
gauta atsakymo,
abejonės, kad “nusiginkla
vimo” konferencija daugiau 
susidomėjo ir susidomės 
įvairios valstybės.

išdėstytus

dar nėra
Bet nėra

norime gauti bonus!” Po 
to priėmė rezoliuciją, reika
laudami: (1) kad bonai tuo- 
jaus būtų atmokėti, (2) pri
valo būti grąžintos sužeis
tiems pensijos ir (3) turi 
būti suteikta bedarbiams ir 
farmeriams tu o j autinė pa
šalpa. Šis veteranų kongre- 
sos dar kartą parodė, kad 
milionai darbininkų ir far
merių buvusių kareivių atsi
sako badauti.

TIENTSIN. — Japonijos ar
mija jau tik 25 mylios nuo Pei- 
pingo, senos Chinijos sostinės. 
Peipinge chinai pastatė kanuo- 
les prieš japonų settlement^ 
(miesto dalį). Japonai apsi
tvėrė spygliuotomis tvoromis. 
Pranešama, kad Peipinge kilo 
gaisrai.

Kitos japonų armijos gula 
ant Tientsin©, jos yra jau tik 
,60 mylių nuo taip svarbaus 
prekybos ir komunikacijos cen
tro. Chinai koncentruoja jė
gas ties Peipingu, Tientsin ir 
prieplauka Tangku. Japonai 
rengiasi iki pabaigos šios savai
tės užimti tuos miestus..

Lygoje Priimta! draugo 
Litvinovo Pasiūlymas

: GENEVA.—NusiginklavL 
mo Komisijoje priimta So
vietų Sąjungos užsienio rei
kalų komisaro draugo Lit
vinovo pasiūlymai svarstyti 
sekami klausimai, kas dary
ti: (1) Jeigu paskelbtas ka
ras, (2) Jeigu kita .valstybė 
užimdinėja teritoriją be pa
skelbimo karo, (3) Jeigu 
paskelbta per laivyną bloka
da, (4) Jeigu bombarduoja 
orlaiviai kaimyniškos šalies 
teritoriją ir (5) Jeigu kita 
valstybė įsteigia ant sveti
mos žemės orlaiviams, armi
jai bei prieplaukoje laivyno 
stotis. Visi šie klausimai 
privalės būti išspręsta būsi
moje konferencijoje ir visa 
eilė kitų.

Susirėmė Bangžuvė su 
Garlaiviu

“Carabbobo” garlaivio, ku
ris talpina 2,916 tonų, kapi
tonas sako, kad plaukiant iš 
Porto Rico jie užvažiavo ant 
didelės bangžuvės. Pama
tęs tą, sulaikė mašinas, kad 
leisti jai pasprukti. Bet 
bangžuvė nesitraukė, o ver
tė laivą, tada kapitonas pa
leido laivą visa jėga ir tada consino gubernatorius |M. Immell išvien su guber- 
ji pasinėrė.

Valdžia Paskelbė Karą Partneriams
Tūkstantis Kareivių Užpuolė Farmerius. Po Visą Wiscon

sin Valstiją Eina Puolimai ant Farmeriu. Šimtai Sumuštų. 
200 Areštuota. Gubernatorius Šaukia dar 18 Rotų prieš 
Farmerius. Kanuolės ir Kulkasvaidžiai prieš Civilius 
Žmones.
MILWAUKEE. — Wis-1 skričių, ir generolas Ralph

Už Meilę Zbyszka Turės 
Sumokėti $18,000

Teismas priteisė, kad len
kas ristikas Stanislaw 
Zbyszko turi sumokėti pane
lei Gladys Buszek $18,000 
už sulaužymą prižado ją ap
sivesti.
si Zbyszka ant $100,000 už Į 
“sulaužymą jos širdies.” '

Schmedeman paskelbė karą' natorium Schmedeman šau- 
farmeriams ir užleido ant' kia dar aštuoniolika armijos 
jų armiją. Kruvinas mūšis! kuopų (rotų) prieš farme- 
įvyko prie miestelio Shawa-! Nūs. Jie išleido patvarky- 
no, kur ant pikietuojančių; mą: “Areštuoti kiekvieną, 

kuris bandys išdumpinti pie
ną, panaudoti prieš juos vi
sas militares ir civiles jė
gas.” Jau yra partraukta 
prieš farmerius dvi kulka- 
svaidžių kuopos. Šie vieš
pataujančios klasės žygiai 
primena Rusijos caro guber
natorių įsakymus “Nesigai
lėti patronų!”

Visi keliai prigrūsti mili
cijos ir šerifų. Vienok far
merių kovos nesiliauja, jie 
grupuojasi ir pasiryžę tęsti 
kovas. Wisconsin farmerių 
kovos yra išdavas visuotino< 
kapitalizmo krizio. Visoje 
eilėje įvykių, apie Milwau
kee, Racine ir kitur, klasi
niai sąmoningi darbininkai 
ateina farmeriams į pagel
bą, rengdami masines be
darbių demonstracijas ir 
reikšdami savo užuojautą.

farmerių užpuolė 1,000 na- 
cionalės milicijos. Įvyko 
baisiai kruvini mūšiai. Sep
tyniolika armijos trokų pil
nutėlių kareivių pribuvo ir 

Pir- 
; mas susirėmimas įvyko 5-tą 
valandą ryto. Nacionalės 
gvardijos kareiviai naudojo 
buožes ir kitokius įrankius. 
Farmeriai gynėsi, kuom pa
puolė. Sužeistas pulkinin
kas F. Hines. Šerifų va
das O. C. Dettman ir keletas 
kareivių. Daug farmerių 
sužaloti ir baisiai sumušti. 
Daugybė užnuodinti gazais. 
Kareiviai mėtė gazines bom
bas i kovingus farmerius.

Antras kruvinas mūšis 
įvyko 2-rą valandą po pietų 
tarpe Bandull ir. Shawano. 
Virš 1,000 kareivių puolė 
ant 3,500 farmerių ir pradė
jo juos mušti. Farmeriai 
apsidrūtino ant kapinių ir 
mušėsi, kuom papuolė, jie 
naudojo pagalius, plytas ir 
akmenis prieš užpuolikus. 
Kareiviai padarė kelias ata
kas, bet kiekvienu kartu 
turėjo pasitraukt, tik pa-

Ji bUXZ±d"'l užpuolė ant fermerių.

ĮVAIRIOS žinios
Budapest. — Vengrijoje 

bus persekiojami fašistai, 
kaip jie yra tremiami ir iš 
Austrijos.

Havana.—Sukilę valstie
čiai, ties Sancti Spiritus, nu
galėjo Machado kareivius. 
Kovoje žuvo 30 valdžios ka
reivių.

Milwaukee.— Pėstininkai, 
raiteliai ir artilerija pasta
tyta prieš kovingus farme
rius. Viešpataujanti klasė 
paskelbė farmeriams karą.

Salem, Mass.—Naumkeag 
Steam Cotton Co. fabrike 
1,800 darbininkų paskelbė 
streiką prieš nepakeliamas 
darbo sąlygas ir mažas al-1 naudojus nuodingų gazų 
gas.

. Woonsocket, R. I.—300 
darbininkų paskelbė streiką 
prieš nukapojimą algų. Pirr 
miaus jie turėjo 40 centų. į 
valandą, išriaudo tėjai’ pasi- 

! ryžo nukapoti po 10 centų į 
> valandą.

Washington. — Roosevel
tas klausėsi per radio Hit
lerio prakalbą. Jis labai 
susidomėjo fašistų vado iš
vadomis.

bombas, išblaškė farmerių 
jėgas. Virš 100 farmerių 
labai sumušti ir daugelis 
vaduojasi su mirčia, kiti už- 
troškinti gazais. Daugiau 
kaip 200 areštuota. Nacio- 
nalės Gvardijos kareiviai iš-

<

1

Pardavikai Atšaukė Šilko 
Audėjų Streiką

PATERSON. — Išdavi
kiški vadai iš Associated 
Silk Workers unijos atšau
kė generalį šilko audėjų 
streiką ir išrinko komitetą 
derėtis su miesto majoru. 
Nacionalė Audėjų Darbinin
kų revoliucinė unija visas 
laikas dėjo pastangų, kad., 
apjungus abiejų organizaci- 
jų veikimą, kad sudarius ’ •sprogdino virš 100 gazųjį/ , » , , ,* J . ., . n bendrą frontą, bet pardavi-

La Paz.—Peru laikysis 
neutrališkumo kare tarpe 
Paraguay ir Bolivijos. Pe
ru laikys atdaras prieplau
kas Bolivijos karo laivams.

Bucharest. — Bus suruoš
tos demonstracijos už taiką: 
Rumuni j oje, J ugo-Slavi jo je, 
Čecho-Slovakįjoje ir Lenki
joje. Demonstracijoms nu
skirta 28-ta diena gegužės.

bombų ir tik jų pagelba nu
veikė farmerius. Bet strei
kuojanti farmeriai ir vėl 
renkasi, keletas trokų su 
farmeriais pribuvo jiems į 
pagelbą iš artimesnių ūkių.

Milwaukee srityje 50 ka
reivių ir šerifų užpuolė far
merius ir skaudžiai sumu
šė. Keturi yra sunkiai su
žeisti ir 9 areštuoti. Miesto 
valdžia šaukia, kad tai yra 
tikra revoliucija.

Racine srityje įvyko kele
tas susirėmimų. Ties Pro
gressive Dairy Co. fabri
kais jaunas farmery s R. 
Helding peršautas kovoje su 
kareiviais. ’

Streikas apėmęs 18-ką ap-

kiški vadai iš unijos atmetė,. 
vienybę. Nacionalė . unijai i 
veda organizavimo darbi
ninkų darbą.

SAN FRANCISCO. ’ - 
Atvyko Japonijos imperia
listų atstovas V. Kikujiro, 
kuris važiuoja į Washingto- 
ną derėtis su Rooseveltu. Jis 
pasakoja, kad Japonija turė
jo užimti Mandžuriją ir už- 
imdinėti kitas Chinijos teri
torijas, nes ten nuolatos 
viešpatavo “banditai,” Tai 
sena imperialistų giesmė.

Atvyko Japonijos Atstovas
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HITLERIS SUSISM AILINĘS
Sušaukęs keliom valandom Vokietijos reichstagą, Hit

leris pasakė jam prakalbą. Reichstago nariai paklausė, 
paplojo katutes, sudainavo sustoję “Deutschland ueber 
Alles” ir vėl išsiskirstė. Nereikia manyti, kad tame 
skaičiuje buvo bent vienas Į reichstagą išrinktas komuni
stų atstovas, kurių iš viso yra arti šimto. Ne! Komunis
tų atstovai sukišti į kalėjimus arba slapstosi, palėpėje 
veikia, organizuodami Vokietijos proletariatą.

Iš Hitlerio šiuo tarpu išėjo tik smailas Hitleriukas. Iš 
to laukto kalno pasidarė tik noragas. Jeigu iki šiol Hit
lerio prakalbos, ypačiai tarptautiniais politikos reikalais, 
būdavo triukšmaujančios, tai pastarosios tonas buvo dau- į 
giau maldaująs, negu grąsinąs.

Jis pasakė, kad Vokietija yra nuskriausta teritorijomis 
ir ginklavimosi reikalais. Jos dalys pavesta kitom šalim, 
jai neleidžiama apsiginkluoti, kuomet kitos šalys tai da
ro. .Vokietija turinti apsiginkluoti, todėl, lygiai su kitom, 
o kad ne, tai tegul ir jos nusiginkluoja. Jeigu Vokietijai 
nebus leista apsiginkluoti, tuo būdu, nebus leista pada
ryti revizija Versailės taikos sutartyj, tai ji, Vokietija, 
pasitrauksianti iš Tautų Sąjungos.

Vokietija padariusi “revoliuciją” (kontr-revoliuciją, 
įvedė fašizmą) trim sumetimais, kurie nešą naudą visam 
pasauliui: kad užkirsti kelią komunizmo pavojui, kuris, 
pasaulis negali sau persistatyti, kaip grūmoja Vokieti
jai, ir įsteigti valstybę, tarnaujančią visom klasėm, bet 
paremtą privatine nuosavybe, kaipo pagrindu “mūsų kul
tūros”; kad panaikinti bedarbę, ir kad išnaujo įsteigti pa
stovų valstybės .autoritetą, galintį daryti atatinkamas 
sutartis su pasauliu.

Nacių šturmininkų armijos (gaujos banditų, plėšikų ir 
mušeikų prieš darbininkus), ir plienšalmiai, sakė Hitle
ris, nėra Vokietijos armijos dalis, kaip pasaulis įsivaiz
duojąs. Tai, girdi, organizacijos kovai su komunistais. 
Pirmieji dargi “apšvietos įstaiga”—naikinanti klasių 
skirtumus ir gelbstint nelaimėj įkliuvusiems individuh- 
larns. .. . uh,

Hitleris keliais atvejais priminė komunistinį pavojų, 
kuris grūmojąs ne tik Vokietijai, bet visai Europai, jei 
pastaroji nebūsianti atsargi.

Priėjęs prie bendros padėties Europoj, Hitleris stoja 
“už-taiką.” Jis širdingiausiai užgiria Roosevelto pareiš
kimą. “Už prezidento Roosevelto pasiūlymą Vokietijos 
vyriausybė jaučiasi skolinga karštom padėkom,” sakė 
fašistų vadas. “Jinai pasirengusi tuojau užgirti šitą me
todą gydymui tarptautinio krizio, kadangi jinai, taip jau, 
tiki, kad be išsprendimo ginkluotės klausimo, negalima 
įsivaizduoti pastovaus ekonominio atsistatymo.”

Bet, sakė jis, Vokietija nesirašys po jokia sutartimi, 
kuri padarytų Vokietiją nelygia kitom šalim. Iš tokių 
konferencijų, kurios bandytų Vokietijai skriaudą daryti, 
josios atstovai pasitrauksią.

Hitleris, beje, mielai sutinka su Anglijos premjero Mac- 
Donaldo ir Italijos fašistų vado Mussolinio pasiūlymais 
sudaryti stiprią sąjungą iš keturių didžiųjų europinių 
valstybių: Anglijos, Francijos, Vokietijos ir Italijos.

Kitais žodžiais, nors Hitleris pabrėždamas kartojo rei
kalingumą daryti reviziją Versailės taikos sutartyj, jis, 
greta to, pareiškė, kad Vokietija neskelbsianti karo net 
ir tuomet, kada josios reikalavimai bus neišklausyti.

Viską, ką Hitleris, pirm pagrobsiant galią, kalbėjo ir 
grąžino, dabar, pereitą trečiadienį, tas pats Hitleris pra
rijo ir tiktai tarsi ūkanoj tų grąsinimų atbalsėliai tesi
girdėjo.

Ką tas viskas reiškia? Ar tai reiškia, kad Hitleris per
sikai te? Ar tai reiškia, kad su tuo karo pavojus suma
žėjo? . Ar tai reiškia, kad iš alkano vilko patapo jauki 
avąle?' Toli to! ' , '

Apie taiką kalba kiekvienas imperialistų bernas. Roo- 
seyeltas, atstovaująs Amerikos imperializmą, kuris gink
luotas ir dar vis ginkluojasi, taip jau kalba apie taiką, 
bet< ne apie karą. Apie taiką gražiausiai kalba ir Fran- 
cijęs imperialistai ir MacDonaldo valdžia ir Mussolini ir 
Pilsudskis. Apie taiką kalba ir Japonijos imperialistai! 
Daugiau: Japonijos imperialistai šiandien pūstija Chini
ną, šaudo žmones, griauja ištisus kaimus ir miestus ir pa
sauliui skelbia, kad jie tai darą taikos naudai!

Reikia atsiminti, kad “del taikos” ir “užtikrinimo lais
vės57 buvo pradėtas ir pasaulinis 1914 metų karas. Ir 
Jungtinių Valstijų imperialistai, 1917, įvėlė šitą kraštą į 
karą del taikos!

Kalbėdamas apie taiką, tas pats Hitleris grūda į kalė
jimus, kankina ir žudo geriausius Vokietijos darbininkų 
klasės kovotojus! Kalbėdami apie taiką, viso pasaulio 
imperialistai skubotai ginkluojasi ir ruošiasi prie naujos 
iimTtrialiėtiųčs skerdynes! Pranešimai' skelbia, .kad toj 
pačioj Vokietijoj kaT’o gaminių fabrikai dirba ginklus

diėnomis ir naktimis, nepaisant Vėršai:lėš : sutarties f' ' ‘
Social-Judošiai Garbina Hitlerį

Šiame reichstago < pasėdy j {dalyvavo,? ikaiį) ižjnia, ir so- 
cial-demokratai atstovai (tik maža dali!s jų ten, sakoma, 
nepasirodė). N a, ir kas gi! Associated Pręss: korespon
dentas, matęs savo akimis; praneša ;“yi^0s ? partijos j 
įskaitant social-demokratiis, baldavo už rezoliuciją>” kup
rių patiekė Goeringas užgyriniui Hitlerio prakalbos! .

Toliau: “Kuomet kancleris (Hitleris) užbaigė savo pra
kalbą, kuri tęsėsi apie valandą, visi reichstago; atstovai 
gaivaliniai atsistojo ir judąinavo ‘Deutschland Ueber 
Alles’!” i I.

Social-demokratų atstovai Hitleriui katutes ploja, jo 
garbei atsistoja, jo garbei gieda kaizerinį “Deutschland 
Ueber Alles!” , Hitleriui, tam. darbininkų klasės mėsinė- 
tojui, kuris šiandien laiko sukišęs į kalėjimus kelias de
šimtis tūkstančių darbininkų kovotojų, kuris, fbeje, :net 
kai kuriuos, kovjngesnius, social-demokratus persekioja!

Koki bjaurūs sugedėliai, tie. social-fąšistįai! • . ,

Delei Tų “Garsiųjų” Debatų-
Kaip Ištikrųjų Dalykai Buvo

Vakar telefonavo man 
vienas brooklyniškis. Jis 
sako, kad Pruseika zuja iš 
kampo į kampą didžiuoda
masis prieš komunistus per
gale. Girdi, Chicagoj ‘ 
kus supliekė Andrulį < 
tuose.”

Gerai pažindamas 
seiką, nesistebiu, kad 
kito karščio pagautas 
atatinkamai Brooklyną pa
informuos apie savo kolegos' 
“pergalę” Chicagoje. Jeigu 
anas gyvulėlis pats uodegos, 
nepasikels, tariant paties 
Alberto žodžiais, tai kas ki
tas jam pakels!

Bet gali atsirasti vienas 
kitas silpnavalis, kuris ga
lėtų paimti Pruseikos pagy
ras už tikrą pinigą. Todėl 
tenka pasakyki žodis kitas 
apie tuos “garsiuosius”^ de
batus. Ta komedija man 
labai gerai žinoma, kadangi 
pats gyvenau Chicagoj, kuo
met prie jos buvo eita.

Trumpai ir storai, tarpe 
komunistų ir pruseikinių 
debatai nebuvo galima su
rengti todėl, kad nebuvo su
sitaikyta delei bedarbių: 
komunistai, atstovaudami 
ALDLD vietinį Apskritį, 
stojo už tai, kad į debatus 
bedarbiai būtą įsileista vel
tui, be įžangos; visokį orga
nizuoti bedarbiai, nepai
sant, ar jie priklauso prie 
Bedarbių Tarybų, ar Be
darbių Komitetų (socialistų 
įtakoj esančių), ar prie ki
tų kurių bedarbių grupių. 
To buvo laikytasi todėl, ka
dangi į visus politinius ir 
apšvietos m i t i n g us kaip 
Chicagoje, taip ir visur 
Amerikoj e, bedarbiai, < turį 
knygutes, gauna veltui įžan 
gą arba geroką ■ papigini-* 
mą. Bet pruseikiniai grjež-, 
tai atsisakė. ' Todėl debatai 
neįvyko. , . K / ’ • ’J

Tuomet ALDLD Apskri
tys pats vienas rengė de
batus (buvo, skelbta, kad 
bus debatai '^ū Butkum; bet/ 
jei Butkus pabijos įstoti, tai 
bus prakalbos)., Tai buvo 
10 d. gegužės. Butkus ne
stojo. Tuomet įvyko pra
kalbos. Aiškiai pasirodė, 
kad debatai jau neįvyks.

Bet pruseikiniai plačiai 
garsino savo prakalbas ant 
gegužės meni . 12-tos , diė- 
nos. Lapeliuose jie sakė, 
kad, girdi, komunistai (An
drulis) pabėgę nuo debatų, 
jųjų pabijoję. Todėl jje gar
sino kalbėtojais , Butkų iiį 
Bacevičių ’ * -

“But- 
deba-

Pru- 
to ar 

’ jis

R • »’ j

Ir jie surengė prakal
bas. Mobilizavo jie visas 
savo pajėgas. Visus savo 
pasekėjus, visus menševikiš- 
kus patvorius apzujo, kad 
sudarius juo daugiau publi
kos, kad parodžius savo spė
ką, kad “numaskavus” Ko
munistų Partiją ir Komu
nistų Internacionalą!

“Vilnies” reporteris apie 
tai paduoda:

Butkus pabūgo debatų, ne
stojo gegužės 10, bet paslėp
ti’ tai' pruseikiniai menševikai 
surengė ; mitingą ir garsinda
mi jį melavo,, kad būk ko
munistai pabūgę jų.

Į jų mitingą pereitą penk
tadienį deltou nuėjo dd. Ai- 
manavięius, Yuris ir Andru- 

1 lis ir pareiškė, kad padaryti 
galą jų blofui, jie sutinka ir 
pačių pruseikinių mitinge 
stoti ir debatuoti, nežiūrint, 
kad klausytoj’aį -bus dau
giausia jų pačių žmones ir 
menševikai., ' •

Strazdas ; visaip išsisukinė
jo. Girdi, čia ' jų prakalbos, 
ne debatai. Jarų atsakyta: 
Tai kam sakote, kad mes pa
bėgom ir rašėte laišką jau 
po to, kaip paskleidėte lape
lius apie mitingą?

Pagalios jie sugudravo pa
reikalauti pusės išlaidų, su
tikdami duoti pusę už įžan
gą, nes žinojb, kad mažai 
žmonių bus. Jąu buvo apie 8 
vai. ir dar žmonių tik būre
lis.

Matant, kad jie nori išsi
sukti ant technikinių klausi
mų, mūs draugai pagalios 
sutiko ir su tūo.

Vadinasi susirinkus į But
kaus ir Bacevičiaus prakal
bas apie porai šimtų jų pa
sekėjų, tęsėsi debatai. Ba
cevičius, beje, nepribuvo; 
tas parodo, kad jie nąudojo 
jo vardą tikslu,' kad prigau
ti net savo pasekėjus, su
traukimui jų kuo daugiau, 
kadangi f Butkaus' prakal
bąs jie nesitikėjo sutraukti 
nei' fi^k. ; Bet ir tai, sako 
“Vilnies”'reporteris: -'

. . ' ,Cl .f ■ ' r j I I

Nors paprasta debatų tai
syklė, kad ; dfitnąatyvhs kal
ba .paskiausia, bet Butkus su 

’Strazdu nieku būdu nesilei-
* ■ • • »•* •do.. Jiė ir Savo mitinge ne

pasitiki savo šalininkais, bi
jo,'kad ne jiems baigiant ga
li kas sekėjus suktaidilyti/ .
Tuomet sekė publikos bal

savimas: 70 susirinkimo 
dalyvių balsavo • už komu
nistų poziciją ir . 120—-už 
pruseikinių!;'/ ■ -

Vadinasi, ;70 žmoni ą, 
pruseikinių taip vadinamos 
publikos, balsavo už komu
nistus! Jeigu Pruseika ta
ftai skaito “laimėjimu,’^ tai 
muhis toki jo lairrtėjimaj 
yra 4ąbaii naudingi! i % v > *

■ Mus'd Prakalbos 'Kitur
Reikia suprasti, kad mū

siškiai įprie tų “debatų” ne 
tik’ riesirengė, negarsino 
jų “Viinyj,” bet tą patį va-’ 
karą, kiltuose kitoj vietoj 
(Chicagoj) savo masinį mi
lingą-, Kuriame sake prakal
bas dd. Bimba ir Paltanavi- 
čiutė. Jeigu komunistai iš
tikrųjų būtų norėję deba
tus laimėti, tai jie būtų pa
garsinę “Viinyj,” pakvies- 
dami darbininkus ateiti į 
juos, ir nebūtų rengę savo 
masinio jmitingo. Tuomet, 
neabejotina, balsavimo pa
sekmės būtų buvę sekamos:, 
koki 800 balsų <už komunis
tų poziciją, b 120—už rene-’ 
gątų; arba, 1,000 už komu
nistų, o 120—už renegatų., 
Prušeikinių balsai juk ne
būtų nei vienu pakilę, nes 
jie išgramdė visas Chicagos 
padugnes, mobilizuodami Į Į 
savo prakalbas publiką.

Kitais žodžiais, tas, kas | 
Lietuvių Auditorijoj buvo 
gegužės 12-tą dieną, ”buvo 
pruseikiniam rūstus smū- i 
gis!
Menševikai apie “Debatus”

“Naujienos,” žinoma, vi
som keturiom eina su But
kum, prieš komunistus (ir 
tai puiku, nes tas atidengia 
akis suklaidintiems prūsei-* 
kiniams darbininkams, ku- i 
rie dar mano, kad pruseiki
niai turi kiek tiek “komu
nistinių idėjų”!). Štai kaip 
“Naujienos” tuos debatus 
aprašo:

Andrulis,, vos pradėjo kalbė
ti, tuo jaus išėjo iš temos ir 
ėmė kandžioti jam netinka)*- 
čias ypatas. . . Andrulis, vi
sai pakrikęs, ėmė r kalbėti 
provokatoriškai. . .

Kitaip menševikai gieda 
apie tai, kas jiems miela:

Butkus savo pirmoje kal
boje laikėsi temos ir nesika- 
binėjo prie jokių ypatų. . .

Butku nurodė, kad ščyrie- 
ji daugiau kenkia darbinin
kų klasei, negu gero daro. 
Jie griauja ne tiktai pašalpos 
organizacijas, bet ir unijas. 
Jis suminėjo, kaip jie pa
kenkė angliakasių unijai ir 
streikui ir audėjų streikams 
Naujoje Anglijoje. Sako, 
jie daug kalbėjo ir rašė apie 
angliakasių nacionalę /uniją, 
kurią organizavo 1928 ir 
1929 m., ir vietomis šaukė 
streikus, o šiandien tos uni
jos nėra nei kvapo.
darbas nuėjo Wall 
kapitalistų naudai.
Ant rytojaus Grigaitis iš

rėžė editorialą, kuriuo pil
nai Butkų pasiima su savi
mi : ■ • : . •

Butkus ne tik išvanojo kai
lį čikagiškįam lietuvių ko- 
munistų šului; bet ir smagiai 

. uždrožė visarii komunistų in
ternacionalui^ parodydamas,

SU SKOLOM VIS DAR BĖDA
*

Vakar buvo minėta, kad mūsų įstaiga greit turi 
atmokėti $2,000 skolos, šiandien pakartojame tą 
patį,, tik su tuom pridėčku, kad jei šią savaitę ne
atsiteisime, tai atsidursime skaudžiame pavojuje.

Draugijos, kurios “Laisvei” skolingos už spau
dos darbus, knygas ir skelbimus, turi skaityti savo 
būtina pareiga tuojau atsiteisti. Tuomet “Laisvė” 
gautų apie $4,000 ir ji lengvai apsigintų nuo grę
siančio pavojaus.

Draugai skaitytojai, kuriems prie antrašo šalę 
vardo yra pažymėta numeriai 117-33, reiškia, kad 
jūsų prenumerata jaw yra pasibaigusi. Visų tų, 
kur pirmutiniai numeriai yra žemesni 117, prenu
meratos yra pasibaigę;

Sutaupintuįfaėte “Laisvei” daug pinigų, jei, ■ ne
laukdami paraginimo, tuojau atsinaujintumėte pre- 

' numeratą. Gi kurie jau gavote paraginimus, ži
nokite, kad trukdymas atsinaujinimo labai stato 
į pavojų dienraštį.

. “Laisvės” Administracija.

taikos vaisius. Jokio rimto 
i pagrindo « jisai neturėjo nei 

gyvenime, nei teorijoj. Le- 
,nino “mokslą galėjo priim- 

I ( ti tiktai tie, kurie nemoka 
arba tingi protauti.
(“N.” už geg. 16 d., 1933).
Šitie debatai, vadinasi, 

pasak “Naujienų,” menše
vikams įrodė, kad Butkus 
jau yra pilnai jąją žmogus, 
nes jis Chicagoje laikė savo 
pareiga “įspėti lietuvius 
darbininkus, k&d jie nesi
duotą mulkinimui bolševiz- 

• mo šūkiais...”
Mes tą sakėme senai, bet 

tūli silpnapročiai vis to ne
matė. Tūli Butkaus' pase
kėjai skelbė, kad Butkus ir 
Pruseika “yra komunistai,” 
bet kovoją tiktai prieš Bim
bas, Andrulius, Taurus, Mi- 
zaras, Šolomskus, Bukniuš, 
Abekus, ir kt. komunistu 
“negerus” veikėjus. / ,

Chicagoje, aky regyje sa
vo 120 z pasekėjų—atvirų 
menševiku ir suklaidintu 
žmonių—pasakė, kad tai 
buvo jo melaš, kad jis ko
voja prieš Komunistų Par
tiją ir Komunistų Interna
cionalą, o ne prieš kokius 
atskirus “blogus” žmones. 
Jis, prieš tai kovodamas, 
žinoma, nesigaili “amunici
jos,” nesibijąs šmeižti ir 
niekinti komunistinio judė
jimo, kadangi kovojant, ne
galima suskaityti, kiek 
plaukų iš galvos išrausi...

Mano Nuomonė
Mano asmenine nuomone, 

mūsų draugai padarė stam
bią klaidą, sutikdami mokėt 
prūseikiniams pusę išlaidų. 
Reikia žinoti, kad apie 200 
žmonių būtų suvarę juos į 
skylę, kadangi, imdami po 
10 centų įžangos nuo as
mens, jie būtų ; tesudare 
apie $20,1 kuomet toj sve
tainėj prakalbų surengimas 

['kad ta organi^ja's^l^^ ^^O. Gerai pa- 
,da ne iš laisvai protavau- dare draugai. Andrulis sų ( f T • • A • • V • •

čių darbininkų, bet iš “i 
tų,” kurie neturi nei savo 
iniciatyvos, nei savo valios, 
'nei savo įsitikinimų,

LSS. skaldymo laikais But
kus. buvo vienas stambiausių
jų Maskvos evangelijos apaš
talų pas Amerikos lietuvius. 
O šiandie jau jisai laiko sa
vo pareiga įspėti lietuvius 
darbininkus, kad jie nesiduo
tų mulkinami bolševizmo šū
kiais apie “tuojautinę pasau
lio revoliuciją.” Gerai, kad 
beiit . už 14 metų ? tapo su
prasta, kad bolševikų “revo
liucinės” deklamacijos nėra 
paremtos gyvenimo tikreny
be. 

į . TAs neva komųnistiškas ju
dėjimas nuo riat pradžios? bu
vo 4 tik įsikarsčiąvusios nuo-

Visas 
gatvės.

kai užtenkamai gerai matė 
ir tebemato komunistų po
ziciją visais proletariato 
kovų su kapitalistais reika
lais. Stojimas su jais į de
batus tik priduoda jiems 
nerimto unaro; apvelkama 
vaikas tėvo kailiniais.

Bet jau tas praėjo. Dabar 
bent žinosime, kiek ištikrų- 
jų pruseikiniai gali plačioj 
Chicagoj ir jos apielinkėse 
sudaryti rankų: viso 120! 
Ir tai per gvoltą!

R. Mizara.

■ ALDLD 10-to Aps
kričio Konferencija

Ha- 
Rapids, 
po pie-

Apskri-

Laiko jau mažai turime del 
prisirengimo prie ALDLD 10- 
to Apskričio konferencijos.

Jau buvo pranešta kuopoms, 
kad šių metų ALDLD 10-to 
Apskr. konferencija 'atsibus 
gegužes (May) 28 d., Lietuvos 
Ss. ir D. svetainėj, 1057 
m ii ton Ave., Grand 
Mich. Pradžia 1 vai. 
tų.

Visos ALDLD 10-to
čio kuopos, būtinai pasiųskite 
nors po porą savo atstovų ar
ba kuopų komitetai dalyvauki
te, nes ši konferencija turi 
būti skaitlinga ir sumaninga, 
kad pravesti gyveniman nau
ją, kitokią programą, negu ■ • 
kad lig šiol turėjome.

žinome, kad gyvenimo sąly-,... 
gos dideliu nuošimčiu pasikei
tė, tad ir mūsų veikimas nega
li apsistoti taip pat, kaip kad 
buvo praeityj.

Todėl, visos kuopos, prisiųs- 
kite diktą skaičių sumaningų ... 
atstovų, kad būtų galima gy
venimo reikalus atydžiai išdis- 
kusuoti ir pravesti gyveniman.

Mes tikimės iš Grand Ra
pids kuopos draugų gero pasi
darbavimo del šios konferenci
jos, nes ant vietos galės dik- 
čiai narių dalyvauti.

ALDLD 10-to Apskr. Sekr.
J. K. Alvinas.

Anglija Susirūpino Hitlerio.
Apsiginklavimo Planais

f

/ 
r

f

robo- ĮJuriu ir Aimanavičium, į 
tą susirinkimą nueidami, 
bet jokių ten sutarčių su 
jais ant vietos nereikėjo da
ryti. Jeigu Butkus būtų 
pradėjus rėkti, kad komu
nistai jų bijosi, tai tuomet 
buvo galima atsistoti, pa
daryti atatinkamas pareiš
kimas ir būtų to pilnai už
tekę. Prie tokių sutarčių 
galima eiti ne bent tik tuo
met, jei būtų prisirinkę 
daug darbininkų.

Bendrai,’ mano pažiūra i 
debatus su renegatais yra 
kįtokia: ką* su jais debatus 
si?? E 
ešįant

LONDON.—Anglijos val
džia susirūpino, kad Vo- ‘ 
kieti jos fašistai eina “perto
ji”, reikalaudami: “arba ki
ti turi nusiginkluoti, arba 
Vokietijai leisti ginkluotis.” 
Anglijos valdininkai mano, 
kad Franci j a jokiu būdu ne
sutiks nei sumažinti savo 
apsiginklavimą, nei leisti 
Vokietįjai ginkluotis.

su jais jiems 
e. Darbi nin-

Tientsin. — Chinija svei
kina Roosevelto atsišauki
mą del nusiginklavimo, nes 
jį tiki, kad tas pagelbės, at-. 
sikratyti nuo Japonijos puo-. 

.....................*
(r
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Puslapio fre

Fight for $7.00 a Week 
Cash Relief from the Fed
eral Government for Each 

Unemployed Youth.

Fight Against Imperialist 
War! Join the Young Com
munist League! Build the 

LDS Youth Branches,

EDITORIAL COMMENTS

The Veterans in Washington <

Almost 2,000 ex-servicemen encamped in Ft. Hunt are pre
paring for their convention in Washington. The troops around 
Washington have been supplied with tear gas just in case. 
We will never forget the “grand reception” the bonus march
ers got from their “beloved country,” the “country” for wich 
many of their pals died, and for which, many of them have 
lost the right to a healthy life, and which has “remembered” 
them with unemployement. Roosevelt offers them jobs in 
the “reforestration’’ army at $Ua day! What a reward for 
faithful service! Imagine the crippled sawing logs and cut 
ting down trees! The bonus marchers will have none of the 
“reforestration army.” Their demands are:

1. Immediate payment of the balance due on the (adjusted 
service certificates ) bonus back pay.

2. Immediate restoration of all rights wiped away by the 
economy act.

3. Remedial and adequate relief for the unemployed and 
the farmers.

Columbia University Students Strike

More than 2,000 students filled the Library steps in front 
of the Alma Mater to demand the reappointment of Donald 
Henderson. There had been 500 actual strikers and their en
thusiasm rallied the rest of the students. A strike flag was 
raised during the night. Two students were arrested for 
painting strike signs on the campus. The International La
bor Defense got them out of jail in time to attend the strike. 
The National Students League is planning a further protest 
on a nation wide scale and will continue the fight through
out the summer until Donald Henderson is reappointed. Do
nald Henderson was offered a fellowship to the Soviet Union. 
He refused it because he realized it was an attempt to obscure 
the issue of academic freedom. He was removed from the 
faculty. Mr. Henderson’s thesis for his degree is on the “His
tory of the Communist Party.” We must support the strike 
of the Columbia students by sending protests and demanding 
his reappointment.

A Peace Message that Smells of Powder

Roosevelt is determined to stay in the limelight every mo
ment. His latest scheme, a message sent to 54 different nar 
tions, including the Soviet Union calling for disarmament is 
a veiled war threat. Chairman McSwain of the House Mili
tary Affairs Committee voiced American Imperialism’s de
mand for world domination, saying: “Unless the good sense of 
the world prevails and the nations cooperate with the United 
States in restricting armaments, then the future of the world 
is dark indeed.’’ There is no doubt of the insincerity of the 
U.S.A, for disarmament when we recall the passage of the 
bill authorizing the construction of 20 destroyers, 5 cruisers, 
4 submarines, and one air craft carrier costing $48,000,000. 
We must expose all the fake peace plans of the Wall Street 

’ bosses and their lackeys’ We must mobilize the biggest Na
tional Youth Day on May 30! We must fight all imperialist 
war preparations’

So They Did It!
The Socialist Party Leadership acted true to form when 

they ousted George Smerkin, National Secretary of the Young 
People’s Socialist League because he participated in the Free 
Tom Mooney Congress and in the United Front May Day 
demonstration. The socialist leaders show themselves in a true 
light when they removed the militant and willing from the : 
ranks of leadership. The socialist leaders do not believe in 
a united front of the working class to win the freedom of 
Tom Mooney. They are against a United Front on May Day. 
The workers answer to them will be “solidarity.” Three cheers, 
for the United front for the freedom of Mooney!

Youth of Grand Rapids and 
Nearby Cities

National Youth Day is approach
ing and the support of all the youth 
is needed. We all know that Roose
velt or any other capitalist cannot 
better our conditions of living be
cause they *are not interested in the 
working class in a way that will 
be of benefit, to the workers, but in 
such a' way that they can ^increase 
their profits.

1 N. Y. D. is intentionally set aside 
by the militant youth as a day of 
demonstration against impeffalist 
war. The so-called “Reforestration” 
camps are not what they’re supposed 
to be but a method by wich the 
bourgeoisie can militarize the youth 
for the coming war. 'Roosevelt says 
that the present time is equal to a 
war time emergency and is asking 
for the powers of a dictator. The 
conference which was held in Wash
ington with the representatives of 
all the different imperialist countries 
is leading the capitalists to an at
tack on the Soviet Union.

In Grand Rapids the young men 
are forced to go into the labor or 
“Acorn” camps, and if they refuse 
the family is cut off from relief. 
This one action shows that the ca
pitalists are getting desperate and 
have to force the youth into the 
camps. Of course, there are still 
some who volunteer to go but when 
they get a whiff of Roosevelt’s slop, 
they change their minds with ala
crity.

The youth should all cooperate and 
turn out for the N.Y.D. and must 
make it one of the most impressive 
youth days, one which will remain 
in the minds of all. Let’s show the 
capitalists that we aren’t afraid of 
them and that we mean business. 
We must remember that every one 
of us counts.

Watch for further announcements 
of National Youth Day. Posters will 
be put up in all the cities.

M. Arman.

Fight for the Relief of the Un
employed Youth

NATIONAL YOUTH DAY INI 
NEW YORK

The National Youth Day Prepar
atory Committee has just announced 
the main events to take place in 
connection with National Youth Day 
of this year. On the eve of Nation
al Youth Day (May 29th) there 
will be held a huge indoor rally ąndį 
ilance at the Irving. Plaza, Irving 
Place and 15th Steet, at 8 P. M. 
An interesting program and a dance 
will feature this indoor rally. On 
National Youth Day (May 30th), 
there will be held a huge Anti-War 
demonstration and parade, beginning 
at 2 P. M., at Lenox Avenue and 
128 Street, in Harlem.

National Youth Day will serve as 
a counter-day to the Jingoist De
coration Day of the capitalists. On 
this day, thousands of youth and 
adults, will show their determination 
to fight against imperialist war and 
for defense of the Soviet Union, 
will show th’at they remember the 
dead of the last war who died for 
the interests of Wall Street. On 
National Youth Day, the youth will 
demonstrate behind the following 
slogans:

Fight against Imperialist War!
Defend the Soviet Union!
Down with Fascism!
Against the Civil Conservation 

Corps. For Unemployment Insurance 
and Immediate Relief for Work in 
the Cities at Union Wages!

For Release of the Scottsboro 
Boys!

All out to the National Youth Day 
Anti-War Demonstration!

A Farm or Camp for 
The School

Some of the members of the Na
tional Youth Committee went on the 
trail in search of a farm, when 
some of the adults comrades gave up 
in despair. Did we find it? Just 
the place. There is fine lake for 
swimpiing and boating and a long 
level field for all sport activities. 
The are accomadations in the house 
for the girls and a huge tent for the 
boys. There is a hall' for classes 
indoors when it rains and a shady 
platform for classes when it is sun- 

j ny.
Are we satisfied? Not yet, we are 

’ looking for the best, and until we 
find the best we make no decisions. 
Camp Nitgedaiget offers us even 
better accomodations but we, don’t 
have their price and well the PRICE 
is a big thing. We are also in com
munication with three other camps, 
so YOU CAN BE SURE that by 

' the time the next Youth page comes 
out it will all be said and done.

We already have many registra
tions. Take no chances. This school 
is too good to miss. v Don’t get the 
idea that its going to be all vacation. 
No indeed! Our instructors are plan
ning some very fine courses in fun
damentals of Communism, in orga
nizational methods, something every 
one of us can use. I don’t want to 
slight the art course either. It will 
include a songleaders class, a dra
matics class, a class in writing and 
poster's. All in all its going to be 
the most profitable month you ever 
spent. Don’t miss it!

! A. Y.

May Day In Paterson
į -.... »•.... -

The May Day demonstration in 
Paterson was very successful, the 
best that has been held in several 
years. Over . one thousand workers 
joined the parade. This is more 
than twice as much as was had lašt 
year. The Cohen Shop and the Van 
Dye Way Fur, workers (who. just 
won a strike) and a couple of other 
shops refused to 'work and' Stalked 
out on May Day, the day on which 
the toilers of the world protest 
against the bosses’ tyranny an^l op
pression. There were even some so
cialists on the line, proving that they 
are willing to have a united front 
against capitalism. The Young Pion
eers did not attend school but parti
cipated in the demonstration.-

For an hour there was an open 
air meeting at the corner of Bridge 
and Governor Streets and then the 
parade started. A workers’ band, 
playing revolutionary songs, led 
the .marchers. We marched through 
the main parts of the city for about 
two hours. The only interference we 
had was when some big trucks and 
autos (probably planted by the bos
ses) tried to break up the parade. 
But some of the comrades quickly 
put a stop to this. After the parade 
a mass meeting was held at the 
Workers’ Center.

Adele Bimba.

THE YOUTH SCHOOL
» -i----- -—

What’s the matter ?—Where are 
our registrations? We are waiting 
for your registration as a student 
for the Youth School.

You must know by now what it’s 
all about. Laisve and Tiesa have 
certainly given the school plenty of 
publicity. Don’t you want a success
ful Youth School? Of course you 
do, so don’t hesitate in sending in 
a registration card. You have no 
time to lose because the school is, 
scheduled for July and we haVe only 
two months for preparations.

The school is to be on a farm or 
at a camp. As yet, our committee 
has not decided on a definite plaice, 
a final report is expected by Satur
day.

Just think of it—those of you who 
live in the city—you will be able 
to get away for one whole month, 
away from the terrific heat, the 
mobs and the noise. You will study 
with a group of young Workers and 
students, boys and girls ranging 
from 15 to 25 years—study about 
the class struggle, your struggle.

The opportunity is open to any 
young worker and student who is 
interested and feels the necessity of 
gaining some knowledge on the issue 
of most importance to him, the part 
he plays in the clas struggle.

The class will be arranged so 
that there will be no dull moments.

Fundamentals of Communism, or
ganizational work, proletarian sports 
and proletarian art are the subjects 
to be taught. The teachers, who 
will teach, are very well acquainted

Ah, but There’s a String Attached to It! ONE MILLION YOUTH

What Capitalism Offers The 
Youth

1,000,000 homeless boys and girls 
are on the road searching for work. 
290,000 children are without the op
portunity of going to 'school. There 
are 250,000 uhderfed, slowly starving 
childreA in New York City alone. 
5,000,000 young workers are tramp
ing the streets looking for work; 
Thousands : in! ,desperation join the 
army, the navy, marines and refores
tration army ąnd will be used aš 
cannon fodder for the next war. 
This is the way the capitalists use 
to get out of the crisis. They are 
depriving the youth of’education, are 
forcing them from their homes. They 
make them suffer from starvation 
and sickness and guilp them with 
false promises to join the many mili
tary schemes.

We, the ybuthj are made to pay 
for the extravagances of the bosses, 
we had to earn the $80,000 that was 
paid by the capitalist McMath for 
his- daughter. We had to slave for 
every penny of the bil ions spent in 
war preparations. When we, the 
young workers ask for, relief, they 
club us and put us in jail. We will 
not tolerate such cruelty and in

with these subjects and will show 
you what proletarian sports and art 
really are.

The registration fee is only 5 dol
lars—that’s why you can take ad
vantage of such an opportunity. 
You couldn’t liVe for 'More than one 
week on five dollars ordinarily and 
yet you can grasp this opportunity 
to live for one whole month for five 
tipijars but' in the open and study; 
and learn that which should be of 
vital Importance to you, if you are 
a class conscious young worker.

All this may sound like a lot of 
bally-hoo, but we want you to be
come interested, and because it con
cerns you, you should naturally be 
interested.

The fund, which is being raised 
by the working class organizations 
and contributions, will uphold and 
take care of all expenses which the 
school will involve.

We urge the organizations to con
tribute as much as they can towards 
our school fund. We must have a 
successful Youth School but we need 
funds in order to make it a success.
Again, we urge you to send in your 

registration as soon as you can, it 
certainly is worth your while.

National Lithuanian Youth Comm.
H. Kaunas.

justice. Together with the students 
and teachers, and our parents we 
shall fight by means of protest 
meetings and demonstrations all re
trenchments of the school system. 
We will not allow the ruling class 
to shut our schools. We will refuse 
to join all the military training 
schemes and expose their real pur
pose to our fellow workers and stu
dents. We will fight all preparations 
for the coming war and for this 
purpose will mobilize for a massive 
demonstrations and meetings for 
National Youth Day.

I . .;

How You Can Raise Money 
For The School

, During this past week the Nat
ional Youth Committee has sent let
ters to all the organizations in this 
vicinity asking them to arrange for 
a showing of one of the following 
movies in their town: “Red and 
White”, “End of St. Petersburg”, 
“10 Days That Shook the World”, 
and “Two Thieves”. For the price 
of $13 you will be provided with the 
film and the operator. All you need 
to get is the hall, the advertising, 
with which we can also help you, 
and the tickets.

Comrade Bertha’s Report
Pittsburgh: I spoke at a mass meeting and sold literature. 

Only six youths attended this meeting, but undaunted, we- 
had a special meeting with them. They showed willingness 

to join the LDS and to build an LDS youth branch. The adults 
are giving them one room in their headquarters for special 
youth activities. (We have already printed in the page Iasi 
week the information Pittsburgh sent us. The names of the. 
officials were printed in the Tiesa. Two comrades from 
Cleveland have accepted to go to Pittsburgh and help them in- 
the work of forming the LDS branch. So it won’t be long 
before Pittsburgh is on the map.).

Cleveland: I spoke at as mass meeting where I was given J 
an enthusiastic reception. I attended a meeting of the Cleve
land LDS youth branch at their headquarters. About 60- 
youths were present. (This youth branch has been doing 
fine work, but Comrades of Cleveland, why not write some- 
thing about it for our page?).

Grand Rapids: Here we had a very successful mass meet-, 
ing. A youth meeting with about 50 young people was held’ 
in another room. Not one could join the LDS because of lack 
of money. This obstacle was overcome by a suggestion to- 
organize a sport section. Two comrades from Chicago wilb 
help the young people of Grand Rapids to organize. (In an-, 
other part of this section there is printed an article about 
this meeting written by the corespondent of the Grand Ra
pids youth. Read it!).

Chicago: I attended a meeting of the Roseland youth as 
soon as I got in Chicago. It was a social meeting. About 200 
young people were present. The Chicago youth are very en
thusiastic in regard to the youth movement and the forming 
of youth branches. I also attended the meeting of the Bridge
port youth which was a social gathering. At least 150 youth 
were present. Here, too, the enthusiasm was sky high. Onė 
after another pledged to plunge into work. My tour is ac
complishing one thing. It is cementing the eastern move
ment with the west. We, in turn must work for a mass youth, 
movement in the East. A little revolutionary competition will, 
not hurt. Let’s beat them !

I attended the Brighton Park youth branch business meet-., 
ing. There is a great improvement in the branch. About 
20 attended the meeting. They are determined to stick to
gether.
,. I will work hard and try my darndest.

Bertha.
The above report clearly shows why the letters from Bertha 

have been so few. We understand, Bertha. Keep it up!

If your organization has not yet 
received a letter don’t wait, act upon 
this proposal. Take the intiative. 
Write to the Nat. Youth Com. what 
day is convenient for you and we 
will supply the film and operator. 
If your organization has already 
received the letter, see that your or
ganization does its part in arrang
ing a movie for the benefit of the 
Summer Training School

This school is going to cost con- 
sidarable money, and its up to us 
to raise it. We know that only we 
ourselves, the young and adults work
ers will have to raise the money 
necessary. So, go to it!

A. Y.

One million youth,—worked, 
little to eat,

One million youth, — worked, 
in shacks to live ,

One million youth,—worked 
for Wall Street

One million youth,—their life to 
give.

One million youth,—worked 
dams they built,

One million youth,—worked 
in shops, in factories,

One million youth—some dying, 
some killed

On the “Road,” in Factories!
One million youth,—worked

,Now, tramping the streets
One million youth,—worked 

Now, nothing to eat,
One million youth,—worked

No more jobs, no more plantations 
One million youth,—some dying, 

some killed
Not in Shops, From Starvation!

One million youth—Will Organize 
One million youth,—will Fight 
One million youth,—a mighty size 
Will shake Wall Street with its 

might
One million youth,—not fooled yet 
"With clenched fists, shout— 

“Soviets!”

Fight the Imperialist War

STOP! LOOK! READ!
Warning: Beware: Things 

Are Going to Happen in 
Grand Rapids

Well! Well! The Lithuanian youth 
of Grand Rapids have come to life 
after a great many years of silence. 
It was Com. Bertha Fulton’s inspir
ing talk on the conditions that are 
forcing the youth of today that work 
the Grand Rapids youth, to realize 
the fact that it was about time to. 
organize. On May 4 the young 
people of Grand Rapids had the op-” 
portunity of hearing Com. Fulton« 
speak and the result was a meeting 
after the speach.

A large group of fellows and girls 
turned out and after some discus
sion it was decided to Organize a 
sports club. This idea was met with 
great enthusiasm and immediately 
the Executive Committee was elects 
ed. The officers are as follows;.. 
President, Eddy Shatkus, Vice-Pre
sident, Tony Kopus; Secretary, Do-.

' minic Gelgota; Treasurer, Mary Raz- 
gunas,, and Reporter, Bertha Gelgb- 
ta. Following the lively election

i the day of the first meeting May 12 
was set aside. A name for the club'1 
was discussed but it was finally der 
cided to leave this as one of the 
problems to be settled at the fifst 
meeting. ■ j /

The Esecutive Committee met with 
Com. Fulton to discuss further planb 
of organizing the youth of Grand 
Rapids. Comrade Fulton describW 
the activities of many Lithuanian 
Youth clubs which have been form,-, 
ed thereby giving a good idea of 
what this type of an organization ‘ 
can accomplish. The Executive Comr . 
mittee decided to have three com
mittees: social, cultural, and sports./ 
The question of dues was postponed 
until the next Executive meeting* 
which is to be held May 7. We 
started off with a bang! Now, let’s 
keep it up and get rid of the repu-" 
tation of Rip Van Winkle for many 
a year. ' B. G.

Hmm
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How about making us 
of your fudge, Nancy.

Be seeing you maybe 
Goodby everybody.

Paleido Daug Mainierių; Ren
giama Naujoviškiausią Kasyk

la; Mainierių Mirtingumas

Quins Faunos, Red Brook Rd.. Įvyks 
121 d. gegužės (sekantį sekmadienį), 
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daug svarbių reikalų.
N. Astrauskienė, Sekr.

Kviečiam , visus atsilan 
skaitlingai. 1 ’ ' * į t j > ■ ’

Well cheer up folks. Did 
miss me last week? Cheer up

No official re- 
are prepared. Nevertheless, 
tell the readers from what I 
what the results are up to 
Keep in mind that Bertha is

And that holds 
know of at 
are wasting 
no one in- 
whom they

GREAT NECK, N. Y.
Pirmas išvažiavimas šiemet J.

BROOKLYN AIDO CHORUS 
GOSSIP

į :

SCRANTON. PA.
SNAPSHOTS PRANEŠIMAI B KITUR

Penatai, Gegužės 1&, 1933 ,

Gossip from Gardner 
Chorus

Manuel is the best Spanish dancer 
in this region. But, we wonder if 
he forgot how to sing “La Paloma?”

We wonder why somebody Tets 
on that she is Kate Smith?

The only challenge we get from 
Wilkes Barre Y. C. L., is checkers 
and chess. How about activities?

Farmer is despondent. What 
happened to him? I think the 
comrades from Wilkes Barre should 
write to him.

We still think, and insist that we 
need a stenographer for our 
We propose Jennie.

NEWS FLASH! Wilkes 
comrades reported to have 
arms. No correspondence

nei 
biz- 

žiūri

Pavyzdžiui, nuo /‘šliopoą” iki 
gelžkelio yra 5,000 pėdų; tai 
tuo ilgiu trauks diržais, o 
“Šlfppa”, kuri turi 1,500 pė
dų/taip pat K trauks diržais 
anglis. Tai bus automatiškos 
kasyklos. Bet ateitis parodys, 
kaip jiems seksis dirbti, kad 
dar tik pradžia, d jau tokių 
atsiranda, kad tuos diržus 
pjausto; Kaip bosas sako, tai 
jau du kartu buvo traukiama
sis diržas perpjautas.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. .susirinkimas įvyks 

subatoj, May 20, 1933, ant 3600 W. 
Vemor Highway, 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai būtinai atsilankykite, nes 
busHere’s another chorus waking up.

Gardner may be small but you
iould see the chorus we have and 
m those basses sing.
Boys, don’t stay out so late on

Jaturday, you will be able to come 
>n time to rehearsals on Sunday.

Why does Aldea always leave 
the club between nine and nine- 
thirty? Is it hei- bedtime or—?

The orchestra is so good that it 
is playing for the dance Saturday.

Why are the girls trying to hide 
their red noses ? 
sunburn or a cold 
last Sunday?

We wonder what
lifting the president practices Satur
day nights that prevents him from 
getting on time to chorus practice 
Sundays. ,

Keep it up girls, maybe you’ll 
succeed In getting John Y. to over
come his blushes when the girls are 
around.

Joe M. are you for the 18th Am
endment? Tell the truth.

Personal Nominations: Albina A. 
to be pitcher of the girls baseball 
team and Betty as her right-hand
man if no one wants the position.

George and Pete there is no ex
cuse for you not coming to rehear
sals even if you do live in Hubbard
ston. The girls miss the ride home. 11 am again.

Don’t forget to wear your best. 
smiles Sunday as we are having j 
our pictures taken.

WE will be seeing you at the ■ 
dance Saturday. Make it a big suc
cess.

Barre 
broken 

from 
there. Is this true Wilkes Barre? 

What happened to “Bubbles?” Is 
I he still carrying a grudge against 
the comrade that opposed the hike? 

Now that Hank is back from Chi- 
\ cago, we realize that no gangster 
could have shot him,, seeing that 
you have to look twice to see him. 

The sleepy head should wake up. 
We think “wide awake,” was awake

I just long enough to roll over.
The original Center’s reporter, 

(Home made)

GOSSIP OF WILKES- 
BARRE YCL

Glimpeso f Vilijos Chorus, 
Waterbury, Conn.

Cookie, why did you protest 
against my writing about the Y.C.L.?

Eddie D., where in the world do 
you find the interesting topics to 
talk about?

I wonder why, Mike, tells all the 
girls, “Not so bad?”

Frank V., where did you get the 
new style- of writing? Don’t keep it 
a secret.

A certain girl misses you terribly, 
David, when you don‘t come to the 
meetings. Don’t miss so many times 
and give her a break.

Wonder why, Ann B. sticks up 
for Cookie?

By the way, Charlie M. you look 
to handsome for words in a derby. 
Why not get one?

Why not get a Hairnet to keep 
your hair in place, Haggerty?

Say, Binks, you certainly would 
pass as a boy with your haircut. All

With due respect for old age, to 
you, the Shadow. Although your 
indentity is not yet positively deter
mined and therefore the number of 
years you have graced this earth 
with your pitiful existance is an 
unknown quantity, it seems only 
logical to assume the above state
ment as a result of exalted study of 
your uncomprehensible squablie.

Your criticism is old and woman
ish—your jokes of the prehistoric | you need is my clothes, 
type—your name a stolen monicker I 
used to designate a superior man of . 
crime—although your writing is a ' 
crime, its not superior—in short you 
have come to the point where your 
brain is a hopeless labyrinth where ; 
it seems utterly impossible to se- j 
parate:the new thoughts from those ; 
that are so old that they seem new. i 
Pardon if I have omitted something, 
but if you inclose a cancelled panage 
stamp in care of “Club Wit and a 
Half,” supplications will be sub
mitted.

The cub reporter on his quest for 
hot tips, discovered a manuscript of ' 
an up and rising poet. Upon care- ; 
ful analysis one can see the stroke ■ 
of genius. Simplicity and force- ' 
fulness of style tend to bring out ' 
this point!
Helen is beautiful

Barbara is sweet 
Anna is so and so

And Nellie dresses so neat.
(By permission of the copyright 

owners.)
To complete the job the reporter i 

also obtained a criticism:—‘What , 
shall we do with romantic would-be- i 
pt>ets? Certainly their flattering 
attentions are—well, shall I say, sa
tisfying. It sort of gives us 
ii)g of being appreciated, 
thank you, Defective.’

* With this edition we are 
augurate a who’s who column of the 
striking personalities of Vilijos 
Chorus. Our first picture will be 
that of Bertha Strong.

’ Bertha happens to be one of the ' 
youngest members of the chorus. The Į 
type of a member that our choruses • 
are in dire need. Her versatility 
combined with serious and conscien
tious efforts to do justice to every 
thing she attempts makes her an 
ipvaluable asset to the chorus. Be
sides being gifted with a wonderful 
Vbice, she is one of our best actors. 
Tjhis she showed in the play “Be
darbiai,” She is progressing very 
Tepidly on the piano and in a few 
years will be our star soloist. De
gsite the handicap of age, she took 
tne most active part in arranging 
the Apron Dance last Saturday, night 
and made it a big success. With 
more members like Bertha, the pro- ' 
gtess of our chorus will be specta- ' 
cuįar. We expect big things from 1 
you in 'the future, Bertha.

čia uždarė duris savo ver
gams dar viena anglių kasyk
la, tai yra River Slope, Penn. 
Anthracite Kompanijos, kur 
dirbo iki 800 mainierių. Mums, 
kurie jau pirmiau buvome be
darbiai, rodos, nei šilta 
šalta; bet Providence 
nieriai tai jau kitaip
į tą dalyką, kad į trečią dieną 
po uždarymo tos kasyklos tai 
jau iš trijų šeimynų rakandus 
atėmė per prievartą; o tos 
šeimynos buvo beveik didesnę 
pusę užmokėjusios už rakan
dus; taigi tų žmonelių pini
gai, ką buvo įmokėta, taip ir, 
žlugo. • 1 ■

Beje, čia ta pati kompanija 
atidarinėja naują “šliopa”— 
kasyklą už Providence ant 
kalnų. , Apie rugpjūčio mėne
sį pradėsią iš jos leist apglis.

Dar tik darbų pradžia, o 
jau du mainieriai gyvastį pa
dėjo; vienas mirtinai užmuš
tas, o kitam akmuo, krisdamas 
virš 50 pėdų žemyn, nugar
kaulį nulaužė; manoma, kad 
jam reikės gulėti ligoninėj ko
kius 15 mėnesių. Tad čia, 
skaitytojai, spręskite, katram 
iš dviejų geriau ar užmušta
jam ar dar gyvu likusiam.

Dar turiu tart žodį kas link 
tų naujų kasyklų, čia bus vi
sai naujo stiliaus kasyklos; ne
bus mulų nei draiverių, nei 
“moldermanų” nei “rpolderų”, 
nei “breikmanųtik bus au
tomatiškai dirbančios mašinos.

Čia labai miršta mainieriai 
nuo -tos užkerėtos Jigos, vadi
namos “miner’s asthma’’, arba 
mainjerių dusulys. Mainieriai 
taip krinta, ;kąip lapai nuo šal
nos, riste ritasi ; į užgrabįnį 
“gyvenimą.” O jau tų našlių, 
našlių, tai gyva galybė! Jeigu 
kur pasitąiko nueit į šermenis, 
tai- iki negyvėlių sunku per 
našles dasigaut. Pamačiusios 
šviežią žmogų, žinoma, intere
suojasi. Bet didelė jų daugu
ma yra tikinčios, ir todėl, kai 
pamato, kad nesiklaupi ant 
kelių, tai, bracia, tokiom tuo
jau pasidarai “nekošer;” sako, 
kad čia bedievis atėjo ir giliai, 
karčiai atsidūsta.

Scr. Bedievis.

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp.. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, gegužės (May) 21 d., Dar
bininkų svetainėj, 7 vai. vakare. Vi
si nariai būtinai dalyvaukite, nes 
£ra daug svarbių reikalų, kuriuos 
turime apsvarstyti. Taipgi ir nau- 

narių atsiveskite.
Sekretorė.

(117-118)

pradžia 2 vai. po pietų. Bus muzika 
ir įvairūs ‘ žaislai. Šį išvažiavimą, 
rengia Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 24 kuopa ir Choras Pirmyn. 
Bus gero alaus, Sovietų mineralinių 
vandenų, saldainių ir įvairių valgių. 
Programa susidės iš dainų ir kitokų 
pamarginimų. ( Kviečiame skaitlingai 
atsilankyti ir linksmai laiką praleisti.

Iš kitur važiuojant reikia važiuoti 
iki Steamboat Rd. iki pirmam keliui 
ir sukitės po tiesei. Pavažiavę tuo 
keliu sukite po kairei ir rasite pikni
ko vietą.

:ŠHĖNAjiDbAH,'PA(. ' „ 
■ AJLŲLŪ.17-tos kuopos i susirinku 
mas įvyks nedėlioj, gegužės 21 die
ną, 10 vai. ryte, savoj svetainėj, 101 
N. West St. Visi nariai dalyvauki
te susirinkime, nes turėsime daug 
svarbių reikalų. Reikia, rengtis prie 
visuotino ALDLD suvažiavimo. Aps
kričio piknikas įvyks birželio 25 d. 
Jau dabar turime pradėt rūpintis, 
kad piknikas pasisektų.

Kuopos sekretorius pranešė kad 
jau gavo, šių metų laidos knygų 
“Bedarbė”, galėsite atsiimti. Kurie 
dar nepasimokėjote duokles už šiuos 
metus, pasimokėkite.

Kp. Org.

Answering The Challenge of 
The Ukrainians

The N. Y. D. Committee of Wjlkes 
Barre is holding a DANCE on May 
27, the Comrades from W. B. would 
like to have the Comrades from 
Shenandoah and Scranton come down.

Please bring yourself plus 25c to 
the dance. There will be 2 door prizes 
and a very good program also 
mus-sick.

N.Y.D. Committee

What I am worrying about is 
—where are we going to put 
silver loving cup that we will 
at the Olympiad! Calling Names:

Tony S. calls A.— his “jig-saw” 
‘cause she does him all to pieces.

And while we’re calling names I 
might as well call B.— “mayonaise” 
because she’s always dressing 
the wrong places).

And Pete calls H.— “dear” 
cause she costs so much to take

Definition: A solo is when Bunny 
and the sopranos sing.

Philosophy—
I think it is Coleridge who said, 

“The desire of man is for the wo
man ,but the desire of woman is for 
the desire of man.
for our chorus too. I 
least three lassies who 
away because there is 
teresting enough about 
can day dream.

Bad News.
Believe it or not girls, but even 

with the best of my snooping abili
ties, I have only unearthed two culp
rit basses who accept the convention
al ideas about marriage and settling 
down. The general trend seems to 
reflect a desire for peril, travel, and 
strange exotic women. One rascal 
even went*so far as to say he will 
take up an abode on the sunny 
shores of Bali.

H. (What a Man!) Tattler.

FREEHOLD, N. J.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 

bas rengią pirmą pikniką šį sezoną, 
tai bus vienąs iŠ puikiausių, kur ga- 

, lėsite pasilihksiriipti • seni ir' jauni. 
Įvyks nedėlioj, 21 gegužės, ant Jas- 

; kaus Farmos, viena mailė nuo Free
hold, Englishtown Road. Visi vietos 
ir iš apieįipkė.Sj dalyvaukite šiame 
piknike.

DETROIT, MICH.
Didelis Piknikas

Gegužės (May) 21 d., sekmadienį, 
1 vai. po pietų bus puikus trijų or
ganizacijų piknikas. Rengia ALDLD 
52 kp. LDSA 17-ta kp. ir Aido Cho
ras. Atsibus Beechnut Grove, ant 
Middle Belt Rd. tarpe Ecorsi ir Mi
chigan Rd. Laisvės ir Aido chorai 
pasižadėjo duoti dalį programo, 
puikių dainų ir žaislų.

Įžanga tik 20 centų.
Rengėjai.

CLEVELAND, OHIO
Bedarbių šokiai atsibus 20 gegužės, 

920 E. 79th St., 8 vai. vakare. Visas 
pelnas yra skiriamas bedarbių ap- 
draudos maršui, kuris iš Clevelando 
prasidėjo 13 gegužės. Visi Clevelan- 
de darbininkai dalyvaukite šiame pa
rengime ir paremkite šį svarbų dar
bininkų kovos žygį. Įžanga 15c.

22 gegužės, 7:30 vai. vakare, Liet. 
Darb. Salėj įvyks korespondentų ra
telio susirinkimas. Visi nariai prašo
mi atsilankyti, nes turime daug svar
bių dalykų aptarti. Taipgi kviečiame 
naujus prisidėti prie šio bendro dar
bininkiškos apšvietos darbo.

Juozas Petrauskas.
(117-118)

PATERSON, N. J.
Nacionalė Audimo Darbininkų Uni

ja rengia koncertą ir prakalbas. 
Įvyks 20 dieną gegužės, 8 vai. vaka
re, svetainėje po num. 222 Paterson 
St. Dainuos Aido Choro 
Sekstetas iš Brooklyno ir kiti gar
sūs daininkai. Kalbės d. J. Siur- 
ba. Įžanga tiktai 15 centų. Ateiki
te visi ir atsiveskite savo pažįstamus.

(116-117)

HUDSON, MASS.
Didelis Metinis Piknikas

Rengia L.D.S.A. 100 kuopa 21 d. 
gegužes (May), 1933 ant draugų Sa- 
bauskių ir Aleksandrų ūkės (fanuos) 
tarpe Sudbury ir Maynard “Roąd” 
prie pat kelio; vieta gera ir daugu
mui žinoma; prasidės 10 vai. ryte.

Gerbiami Hudsono ir apielinkės lie
tuviai! šis metinis piknikas bus vie
nas iš geriausių, kokio iki šiolei nė
ra buvę; bus visokių patrKarrfinimų ir 
laimėjimų.
kyti

ROCHESTER, N. Y.
Jaunuoliai rengia prakalbas, kurios 

I įvyks gegužės (May) 21 d., nedėlioj, 
kaip 2 vai. po pietų, Gedemino sve- 

1 tainėj, 575 Joseph Ave. Kalbės jau
nuolė Bertha Fulton anglų kalba, 

i Visi jaunuoliai kviečiami atsilankyti 
į šias svarbias prakalbas. Taipgi 
yra tėvų priedermė paraginti savo 
jaunuolius, kad eitų į minimas pra
kalbas. O visi progresyviai darbi- 

i ninkai tuo pačiu laiku, kaip bus 
: jaunuolių prakalbos, būkite mažojoj 
svetainėj, ant viršaus, nes čia bus 
sykiu draugas A. Bimba ir mes tu
rėsime su juom pasikalbėjimą apie 
partijos reikalus.

Judging from the article that ap
peared in the last issue of our 
youth page, our readers may have 
the impression that the Lithuanian 
National Youth Committee has, not 
been very successful in organizing 
LDS youth branches. On the con
trary, the results of our efforts are 
very gratifying. We have not writ
ten much about the progress of our 
work, because we arc too busy work
ing to be counting the results day 
by • day, but don’t get the impres
sion that there are no results. The 
time is not Up ye 
cords 
I can 
know 
date.
on still tour and that these figurer 
are tentative.

We have numbered, written up, 
fully fledged 8 new LDS youth 
branches, and in addition according 
to my figures, we have 9 branches 
in various stages of formation, mak
ing a total of 17 branches.’

We will make a complete report 
of our achievments when the drive 
is up. So, comrades these figures 
prove that we are very close to the 
figures of the Ukrainians and that 
they had better watch their step. A 
word of advice to the branches not 
too long or you won’t come in on the 
drive! We’ve got to beat the Ukrain
ians! Let’s get busy!

The Scranton LeaDerS played the 
N. E. Commodores on May 5, at 
the Trestle grounds, at 4 o’clock. 
The score was 11-1, They also have 
on schedule a game with the IWO 
youth branch. Everything seems to 
point to'the development of a crack 
baseball team from the Scranton 
LeaDerS. Keep it up Scranton! You 
may win the laurels yet. The other 
baseball teams better wat.ch out. 
You are in for some keen competi
tion on July 2.

WANTED:
SPORTS EQUIPMENTReverend Lauds Poverty

The Rev. Dr. Keigawin in his ser
mon on March 19 talked on the “ad
vantages of poverty” as a “stąbil-

« I izer for the people” and an “inspir-
Snapshots from- Shenandoah Į ation for generosity.”

Y C T “I don’t know what we would do
1. V. Li. ' -without poverty in the world,” said

Dr. Keigawin, as quoted in the New 
York Times.

Well, Doc., without poverty, you 
would have to do without things like 
this:
SON’S SUICIDE STOPS

EVICTION OF PARENTS 
(Daly Mirror, April 6)

BRINGS HOME JOB- FINDS BABY 
DYING — WIFE A SUICIDE 

(after being out of work 6 months) 
(Daily News, April 12) 

-------------^-4---------
“The struggle against militarism 

must not be postponed until the 
moment when war breaks out. Then 
it will be to ]ate. The struggle 
against war mus| be carried on now, 
daily, hourly.” LENIN.

. fcopeye lost faith in girls, he’s 
going to sacrifice and work to help 
the movement. So there’s no hope 

, of ^breaking his heart girls.
*What happened to certain scholars 

from Wilkes Barre in organizing 
their workers in this struggle?

“We still wonder if there is any
one dying in Wilkes Barre, and if 
tĮte comrades are still collecting 
for flowers.
'•Tt isn’t fair to Hank, Pete, and 

Pdpeye, they were “framed” to at- 
teaM the sewing circle. Furthermore 
the Y. C. L. opposses their attend
ing- any morb such meetings.

We wonder when comrade Stank 
is going to have another “pig-roapt.

Paprastai pas mus būna, 
kad ateina pavasaris ir oras 
kiek atšyla, tad draugai ap
tingsta lankytį kuopų susirin
kimus, nors tai yra visai ma
žas darbas Uūti susirinkime sy
kį į mėnesį, ir svarstyti savo 
i|? kitų darbininkų reikalus 
šios apšvietos org. ALDLD.

Ši organizacija kiekvienam 
darbininkui turėtų būti veidro
dis, nes per,savo egzistavimą 
išleido jau $6 skirtingo turi
nio knygas, jj<ą pasiekė desėb 
kus tūkstąncių lietuvių darbi
ninkų netik Amerikoj, bet‘vi-.< 
s ai n pasaulyje. Todėl šiai or-'1 
gdnizacįjai turėtų prigulėti 
visi sąmoninai darbininkai, i/ 
tuį’ėtų būti į jivigubai skaitlin- 
gęsnės jos kuopos, negu da
bar.

ALDLD 5z kp. susjrinkirpaš 
įvyks gegužes 21 d., Draugijų 
svetainėj, vąkare. Todėl, visi 
nariai ir narės, būkite skąitlin- 
gąi, nes turim daug svarbių 
reikalų iš abelno veikimo. Bus 
renkami delegatą! į ALDLD 
10-to Apskričio konferenciją, 
raportas iš “Vilnies” suvažia
vimo, ir gausite po naują įdo
mią ALDLD knygą, “Bedar
bė”. Taipgi užsimokėkite 
duokles., kurie galite.

J. K. Alvinas.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11-ta kp. rengia pikniką, 

kuris įvyks 21-mą dieną gegužės 
Olympia Parke. Taigi visi ir visos 
atsilankykite, kaip iš Worcestero, 
taip iš apielinkės linksmai laiką pra
leisti; sueisite draugus ir paremkite 
apšvietos organizaciją.

K p. Korespondentas.
(117-118)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10-tos kuopos susirinkimas 

įvyks pįrmadięnį, gegužės 22 d., 1933 
m., kaip 8 vai. vakare, Rusų name, 
995. N. 5th St. Visi nariai būtinai 
ateikite) nes daug svarbių tarimų ;yra 
aptarti it gausite šių metų brošiūrą 
“Bedarbė”, ir- “Visuotinas Kapitaliz
mo Križis” ir naujų narių atsiveskit.

Sekr. Jul. Vaitkus.
' ; ' '(117’118)

ELIZABETH, N. J.
L. Darb. Susįv. A. 4 kp. rengia 

kepurių balių sekmadienį, 21 d. gegu
žės (May), L.D.P. Kliube, 408 Court 
St. Pradžia 7 vai. vakare. Kaip ži
note, tai bus paskutinis žieminis pa
rengimas svetainėj. Todėl atsilanki- 
kitė skaitlingai. Už geriausią ir na- 
vatnįausią kepurę bus duodama do
vanos. . Grieš gerai žinoma Meno 
Orkestrą. Įžanga 20 centų.

Kviečia Komisija.
(117-118)

PARSIDUODA, forničiai, labai tin
kami del ekonorpiško gyvenimo ve

dusiai porai arbą pavieniam, kuris 
mėgsta privątiškumą. Taipgi galima 
ir kambarius rendavoti ant vietos. 
Trijų kamb. forniČiai už $30. Kreip
kitės: J. Byron, (“Laisvės” ofisan), 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(117-120).

NEWARK, N. J.
New Jersey Komunistų Partijos 

14-tas distriktas rengia bankietą, ku
ris įvyks šeštadienį, 20 dieną gegu
žės, Sokol Svetainėje, 358 Morris 
Avenue, Newarke. Bus rodomas so
vietinis judis ‘Soil”. Tai vienas iš 
gražiausių krutamu paveikslų. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi lietuviai 
darbininkai dalyvaukite šiame paren
gime ir paremkite Komunistų Parti
ją- ’ >

DIENOMIS Į

GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS.
it . ‘ * .< I i ■ . *: ? • V ‘.T » • ‘ . -r ’ •

BREMEN *EUROPA

GRAND RAPIDS, MICH.
ALDLD 66 kp. ekstra susirinkimas 

įvyks 22 d. gegužes Liet. S. ir Dūk. 
Dr-jos svetainėj, 1057 Hamilton Ave. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
yra daug svarbių reikalų apkalbėji
mui. Turėsim išrinkt delegatus į 
10-to Apskričio konferenciją.

Kp. Valdyba.
(116-117)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioj, gegužės (May) 21, 
3 vai. po pietų, 59 Holsman St. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes yra 
labai svarbių dalykų apsvarstymui, 
taipgi atsiveskite ir naujų narių.

Org. J. L. ■ 
(115-117)
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SOVIETU KENUOT1 PRODUKTAI
Skanūs ir kvapsningi gardumynai, pagaminti iš 
geriausių žuvų iš sveikatingų Sovietų Sąjungos 
upių. Apdirbamos prie augščiausio ištobulinimo 
sanitariškų sąlygų ir po griežta valdžios priežiū

ra ir su apsauga vitaminų.

SKANUMYNŲ ARISTČKRATAS

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
A » ‘ ‘

Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIU
NELMA STURGEON

From the reports we have been 
getting in from our youth branched 
and choruses, we judge that they 
are participating in many various 
sport activities.
they have various equipment. Now, 
at the Summer Youth Training 
School it is obvious we will need all 
the equipment we can get, and then 
some. .Certainly we can’t buy equip
ment to use for one month only. So 
it’s up to, you to search your closets 
and take inventory. Write to the 
National Youth Committee what 
equipment you can loan to the youth 
summer training school., We’ll need 
tennis rackets, baseballs, volley balls, 
medicine balls, and all other kinds 
of balls. We’ll need bats, tennis 
nets, horseshoes, javelins, shotput 
balls, and every other kind of sports 
equipment. So dig them all out ąnd 
write to us what will be your lohn.

Specialiai traukiniai stovinti šalimais 
garlaivio Bremerhavene užtikrina 

patogiausią kelionę į LIETUVĄ.

GREIČIAUSIS KELIAS I SENĄJĄ TĖVYNĘ
Infoįrmaciju klauskite pas vietinius agentus, 

.f'j' b ,arba ■ '

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK

SPRATS IN OIL SANDRE-SUDAK
(Strimelės) (Su Tomeitėmis)

STUFFED PEPPERS
Augščiau suminėti produktai sėkmingai parsiduo
da ir neša pelną krautuvninkams.. Del smulkmin- 

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą :

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth Ave., New York City

Taipgi Skyriai: 260 California St 
San Francisco, Cal
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“sveikiau” rūdyti kur pašaliuo
se bei patvoriuose, rlekdip; tose 
būdelėse...

Nusižudė Studentė del 
Blogėjančio Gyvenimo

BROOKLYN. — Gasu nusi- 
nuodijo Gertruda Wimmer, 18 
metų amžiaus, Brooklyn© Ko
legijos studentė. Jos tėvas šiek 
tiek gauna padirbėti valgyklo
se, motina ima skalbinius į na
mus; bet tokiais uždarbiais 
negalėjo apsiginti nuo alkio. 
Mergaitė paliko rašteli, kad 
gyvenimas kasdien taip sunkė
ja, jog neverta gyventi.

Gabūs Apgavikai Yra 
Nuglostomi Teismuose

BROOKLYN. — Tula Tea- 
nette M. Lewis išviliojo 
$4,000, parduodama Al. Wil- 
sonui beverčius serus kokios 
ten nebuvėlės aukso kompani
jos. Ji prisipažino kalta, ža
dėjo atmokėt žmogui pinigus, 
ir liko be bausmės paleista. 
Jinai yra ir daugiau žmonių 
apkirtus. Bet gabiems žuli- 
kams lengvi būna kapitalisti
niai teismai.

Samdomi Padegiotojai
BROOKLYN. — Areštavo 

Šamą Shodlowa ir B. Bennet- 
tą, kaip apmokamus namų ir 
biznių padegiotojus. Tokius

I kartais samdo savininkai na- 
I mų, dirbtuvių bei krautuvių, 
norėdami išsikolektuoti ap- 
draudos pinigus; kitais atve
jais vieni biznieriai samdo pa
degiotojus prieš kitus, lenkty- 

jniuojančius su jais biznierius.

Weinsteino Apeliacijai 
Reikalinga $2,000

;  Į

Reikia $2,000 dėlei Šamo 
Weinsteino apeliacijos bylos, i 
Tarptautinis Darbininkų Apsi-j 

. gynimas kreipiasi i visus, kad 
aukotų ir siųstų šiuo adresu: 
Weinstein Defense Committee, 
Room 339, 799 Broadway, New 

I York City. Sam Weinsten yra 
į nuteistas ilgiem metams kalėji
mo visai nekaltai. Bosai su 
policija sudarė prieš jį sumoks
ią, kaip prieš “žmogžudį,” tik 
todėl, kad Weinstein kovingai 
vadovavo rakandų darbininkų 
streikui. 
—

Išardė 50 Benamių Būdukiu
NEW YORK. — Sveikatingu

mo departmentas suardė 50 bū
delių, kurias pasistatę gyveno 
150 bedarbių palei East River 

i tarp 8 ir 9-tos gatvių; Bedar- 
i biai tapo išvaikyti. Bet miesto) 
vyriausybė neduoda jiems kitos! 

I prieglaudos. Gal jinai mano, i 
1 kad dabar benamiams bus

Raketieriai ir Policija
NEW YORK.—Policijos ko- 

misionierius Bolan sako, kad 
krautuvninkai pakelia tovorų 
kainas ant tiek, kad jie turi iš
mokėt šaikoms raketierių. Tie 
padaužos, susiorganizavę į gen- 
ges, terorizuoja biznierius ir 
daužo, ardo bei degina jų krau
tuves, jeigu negauna iš jų ap
mokėt. Tą gerai žino policija, 
bet daugelis policistų ima graf- 
tą iš raketierių. Todėl gengės 
ir siaučia, nieko paprastai nebi
jodamos. > I;

NAUGATUCK, CONN.

Darbininkų Gyvenimo Sąlygos 
ir Politikierių Šturmavimas

Del Šiltų Vistų
Keturių metų krizio rezul-1 

tatai šitaip pradeda pasirody
ti mūsų mieste.

Čia jau keturi metai, kaip 
vietinė gumos dirbtuvė vasarą 
dirba kiek geriau porą trejetą 
mėnesių po penkias dienas į 
savaitę. Per kitus devynis 
mėnesius daug darbininkų at
leidžia ir jie liekasi be dar
bo. Maža darbininkų dalis 
tuomet tedirba po vieną, dvi 
bei tris dienas į savaitę.

Dirbtuvėje dirbantieji dar
bininkai negali pragyventi nei j 
pavieniai iš tokios algos, ko

kią gauna. Na;’j&u ką kal
bėti apie žmones su šeimyno
mis, jeigu kurie neturi iš se
niau susitaupę prisidėti prie 
tos ubagiškos dabartinės al
gos? Tokis gyvenimas, tai 
laipsniškas badu mirimąs.

Yra apie 6 ar 7 šimtai dar
bininkų, kurie jau netinkami 
gumos magnatams nei laikinai 
padirbėti; sako, perseni. Iš tų 
apie tuziną rasime, kurių sū
nus arba duktė dirba guminė
je. Kitiems duoda darbus 
miostaš po dvi dienas į savai
tę. 'Mokesnis po 25 centus 
valandai; dirbama 8 valandos* 
per dieną. Darbininkas gau
na $4 per savaitę, tai neužten
ka hei už kambarį apsimokėti.

Prieš rinkimus miesto vai-, 
dininkai davė po tris dienas 
dirbti. Bet 1 ktirie jiems ge
resni ir supranta šiek tiek apie 
politiką, dirbo pilhą laiką, po 
5 dienas.

O biznieriams čia kaip ei
nasi? Dauguma biznierių, ku
riuos aš žinau Union City ir 
Naugatucke—lenkai, lietuviai 
ir kt.—-tai tamsūs žmonės, at
silikę nuo šių dienų gyveni
mo kokiais 50 metų, dideli 
bažnyčių patronai ir kunigų 
skvernų laižytojai. Jie neži
no, kas juos per daugelį metų 
maitino ir kas jiems turtą su
dėjo.

Pas lenkus ir lietuvius biz
nierius dar ir dabartiniu laiku 
tebėra “gera” ta mada, kaip, 
sakysim, buvo 50 metų atgal 
—bargan pardavinėti; jie ma
no, kad be barginimo (“tros-

r1 'yr-.r.’ff.tfs-j.......... 1 ttti

to”) nedarysi! biznio, ’
Gerais laikais, kada darbi

ninkai dirbdavo ir nuolatinę 
algą gaudavo, tai “trostinan- 
tiems” biznieriams jie atsimo
kėdavo kas savaitė regulia
riai, kaip sulig laikrodžio. 
Šiandie to negali padaryti: 
mažai uždirba, kuomet dirba, 
o daugiau laiko nedirba; ir 
yra tiems biznieriams prasi
skolinę. Tai ką tokie biznie
riai prakeikia, žiūrėdami į di
delius darbininkų įsiskolini
mus jiems? Nagi, jie keikia 
darbininkus; girdi, pasiuto 
žmonės, neužsimoka!

Tiesa, ne visi biznieriai yra 
tokie žiopli; kiti supranta ir 
žino, kodėl taip dedasi, bet 
yra sužinūs priešai darbinin
kų klasei ir jų kovoms už savo 
reikalus.

Bet kuomet darbininkai ken 
čia bedarbę, tai ir daugelis 
biznierių virsta nuo koto. Tik 
trumpame poros savaičių lai
ke du biznieriai mūsų mieste
lyje užsidarė duris, o Water- 
buryj septyni. Tas pradeda 
nekuriems akis atkrapštyti ir 
verčia juos klaustis savęs, kas 
abelnai duoda gyvenimą biz
nieriams? Jie gauna sau at
sakymą : to neduoda dirbtuvės 
magnatai, neduoda bankieriai, 
neduoda miesto valdyba, bet 
gyvenimą ir įplaukas biznie
riams duoda tie, kurie (jeigu) 
gauna kas savaitę konvertėlį 
kad ir su nedidele alga ir per
ka sau kasdieną po svarą ki
tą iš krautuvės. Tai šie žmo
nės yra duonpelniai yisame

Puslapis penktas

Ispanijoj Konfiskavo Japonija Šaltai Atsineša i 
Visus Bažnyčių Turtus Roosevelto Atsišaukimą

TOKIO. — Japonijos vai--
MADRID — Ispanijos 

valdžia pravedė tarimą 
prieš bažnyčias ir minykus. 
Sulyg to nutarimo bus kon- 
fiskuotgų$500,000,000 bažny
čių ir kunigų turtų. 80,000 
minykų ir kunigų bus pa
varyti iš mokytojų vietų, 
kur jie mokino ir religiniai 
nuodijo* 500,000 vaikų. Vi
sur iš mokyklų bus išmes-1 
tas katalikų mokinimas. 
Tuomi lieka užduotas dide
lis smūgis kunigams, miny- | 
kams ir visiems religinių i 
nuodų skleidėjams. Ispani- i 
ja savo laikais buvo pagar- ! 
sėjusi bjauriausiomis inkvi
zicijos priemonėmis, kada 
katalikai kunigai valdė ją ir 
visaip terorizavo žmones.

džia, kuri vis didesnius Chi- 
nijos plotus grobia, šaltai 
atsinešė linkui Roosevelto 
pakvietimo į “nusiginklavi
mo” konferenciją. Aišku, 
kad Japonijos valdžia nepri
ims pakvietimą be išimčių. 
Japonijos spaudą klausia: 
ar Jungtinės Valstijos iš
trauks savo armiją iš Chini- 
jos, kada Rooseveltas šau
kia nesiųsti armijas už sa
vo sienų.

kapitalistiniame pasaulyj; tai

OPERETE "KOVA UŽ IDĖJAS” _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ ._ _ _ _ _
Keturių Veiksmų. Perstata Dviejų Brolių Kovą už Įsitikinimus 

RENGIA D. L. K. GEDEMINO DRAUGYSTĖ

Sub., 20 Gegužes-May,1933
Savoje Svetainėje, 575 Joseph Ave., Rochester, N. Y.

PRASIDĖS 7-tą VALANDĄ VAKARE

jie maitina tūkstančius didelių 
ir mažų biznierių.

Yra keletas ir darbininkišr 
kai sąmoningų biznierių mūsų 
miestelyje, kurie remia darbi
ninkų judėjimą, yra geri sim- 
patikai ir skaito “Laisvę.”

Su augščiaus nurodytais 
biznieriais, priešingais darbi
ninkų judėjimui, dar šiandie- 

. ną darbininkai, negali sudaryti 
bendro fronto tokiais 1 svar
biais kalusimais, kurie liečia 
namukų savininkus ir dirbtu
vių darbininkus. Bet tai ne
reiškia, kad darbininkai ir ki
ti biznieriai, kurie darbinin
kams pritaria ir padeda jiems 
kovoti, neturėtų šaukti ben
dro fronto susirinkimų. Nuo 

4 bendro fronto juos neturėtų 
sulaikyti anie atsilikę biznie
riai nesuprantanti, iš kokio 
šaltinio jie semia sau pragy
venimą.

Darbininkų ir smulkiųjų sa-. 
, vininkų kova turi eiti bendru 
frontu prieš kapitalizmą, kaip 
prieš visų bendrą priešą; o 
priešingas darbininkų judėji
mui biznierius galima pabaus
ti tuom, kad neit pas 
pirkti.

Tai ką žadėjo miesto 
tikieriai prieš rinkimus,

* dabar darbininkai gauna.
Čia kas metai būna rinki

mai taip vadinamo “warden” 
burdžės,” miesto valdybai 

susidedant iš 7 narių. Rinki
muose, kaip ir paprastai, da
lyvavo dvi pagarsėjusios kapi
talistų partijoj demokratai ir 
republikonai; bet paskutiniuo
se rinkimuose prisidėjo ir tre
čia šaika, pasivadinus.“progre 
šyviais.” Aš buvau, visuose 
tuose nolitįųiuose jų susirinki
muose. Jiė visi žadėjo būti 
gerais, ir tai visa jų progra
ma. šiems metams išrinkta 
republikonai.,

Darbininkai ir šiaip bied- 
nesni taksų mokėtojai pusba
džiai gyvena; nekurie eina iš 
miesto duonos prasyti, o ne
kurie ponai gauna $24,000 
metinės algos.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Į—

Scrantono Bedieviui.—Žinias ! 
apie kasyklas ir mainierių ’ 
mirtingumą talpiname. Ačiū. , 
Bet apie tautiečio pasigėrimą, 
pačios neradimą 'ir kitus jo 
santikius su burdingierium ne
verta spausdinti. Tai papras
ta sena istorija bile kolonijoj. 
Pagaliaus, kad angliakasių 
našlės turi dideles krūtines, 
tai gali būti ženklas normalės, 
sveikos sudėties, ir netinka 
tatai pašiepti. Panaudokite, 
Drauge, pašaipą prieš sužinius 
darbininkų klasės priešus.

SOVIETŲ ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

“L A I S V Ė”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

juos

poli- 
o ką

Tientsin. — Bėgyje dvide
šimts keturių valandų pa- 
daryta du pasikėsinimai ant 

, generolo Hwang Fu, kuris 
atstovauja Nankingo val
džią.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PHILADELPHIA, PA*

Sovietų Mineralinių 
i Vandenų

) NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti pas

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna Ave. ;l

; Taipgi pas jį galima gauti ir So- I 
vietų žuvų. Tai puikiausios rū ) 

šies kenuotos žuvys.

Dr-ges K. B. Karosienes
PRAKALBU MARŠRUTAS

BRIGHTON, Mass., Penktadienį, 19 d. Gegužes
NORWOOD, Mass., šeštadienį, 20 d. Gegužės
MONTELLO, Mass., Sekmadienį, 21 d. Gegužės 
STOUGHTON, Mass., Pirmadienį, 22 d. Gegužės t
BRIDGEWATER, Mass., Antradienį, 23 d. Gegužės.

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski E-1080 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, inc.

M. TEITELBAUM, Manadieris 
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTJ SUBATOS VAK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį” ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei iŠsipėrimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
į TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
į KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flashing Ave. stoties; 

B. M, T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 
Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

*

j^aocsssssiopoi ioejoes
ft JUOZAS KAVALIAUSKAS JI

Laisniootas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA. PA.

Telefonai: Bell—Oregon 111® 
Keystone—Main 1417

KOE3LQI
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LAISVI Penktad., Gegužės 19, 1933

Artistą ir Studentą De
monstracija ir Pilnėtai 

del Lenino Paveikslo

Kas Suryja Bedarbių
Pašalpą Pinigus

Šiandie Į Masinius Pi- Brooklyne Areštuoja ir 
kietus prieš Šelpimo Vaikus už Dalyvavimą

Biurus Bedarbiu Pikietuose
Šiandie iš ryto visose Di

džiojo New York o dalyse yra 
rengiama masiniai pikietavi- 
mai prieš Relief (pašalpos) 
stotis.. Lietuviai darbininkai 
privalo dėtis prie pikietą prieš 
artimiausias sau pašalpos sto
tis.

Miesto valdyba, kaip žino
ma, patvarkė, kad nebūtų ap
mokama už bedarbių šeimynų 
kambarius. Bet per tokius be
darbių ir dirbančiųjų išstoji
mus dabar Coney Islande tapp 
iš Relief biuro apmokėta ren- 
da 20 bedarbių šeimynų. Per 
energingus pikietavimus yra 
priverčiami biurai ir kitose 
miesto dalyse apmokėt bedar
bių rendas, nepaisant, kad val
džia nutarė jų nemokėti.

i -------------------------------

Nepripildomas Bankie- 
rią ir Valdininką Maišas

New Yorko miesto valdyba 
užsitraukė dar $12,000,000 
paskolos iš bankininkų. Už to
kias paskolas iki šiol mokėda
vo po 5 procentus; dabar dar 
prideda tris ketvirtadalius 
procento. Vien už šią skolą 
turės būt per metus išmokama 
$690,000 palūkanų. Kad pri
pildyti bankininkų ir miesto 
valdžios grafterių kišenius, 
mažinama bedarbiams pašal
pa.

Vaiky Ligos Kas Kartą
Labiau Skleidžiasi

Kai kurie žmonės “supran
ta,” kad kiekvienas vaikas tu
rįs persirgti tokiomis ligomis, 
kaip tymai (measles), kokliu- 
šas^ vėjarauplės. Bet taip ne
turėtų ištikro būti, jeigu vai
kai gerai maitinami ir sveika-

BROOKLYN. — Pereitą tre
čiadienį būrys moterų, vaikų 
ir vyrų demonstravo prie šel
pimo biuro ant Leonard ir 
Boerum St., reikalaudami ap

leistiems bedarbiams pašalpos. 
Policija areštavo keturias mo

nteris, du vaikus ir vieną vyrą, 
i Tarp areštuotų buvo ir drg. 
Tamošiūnienė. Už kiekvieną 
areštuotą buvo iš pradžios rei
kalaujama po $500 parankos. 
Taip pablofinęs, paskui teisė
jas visus paleido be paran
kos; tik liepė ramiai užsilai
kyti ir nešturmuoti iki atei
nančio pirmadienio, o tą die
ną ateiti Į teismą. Matyti, no- 

i ri ceremoniališkai pasakyti 
teisme pamokslą šiems kovoto
jams už bedarbiu reikalus.

46 Ten Eyck St. Bedarbių 
Komitetas dabar laiko susirin
kimus trečiadienių vakarais. 
Visi lietuviai bedarbiai kvie
čiami lankytis ir dėtis prie ko
vos už duoną ir pastoge kaš
tais valdžios ir kapitalistų.

Re£.

Laimėjo Ilgą Streiką 
Del Rendą Numušimo

Vienam Coney Islando dide- 
: liam name keturis mėnesius 
streikavo įnamiai. Užvakar 
savininkas, pagalios, tapo pri
verstas nusileisti, ir patenkino 
tokius reikalavimus: nebus be- 

i darbiai mėtomi laukan del 
' rendos neužsimokėjimo ; savi
ninkas nereikalaus iki šiol ne- 

: mokėtų rendų ; sumažins kam
barių kainą ir pripažins įna
mių komitetą.

Išmesią dar 51 Bedar- 
biy Šeimyną Laukan

NEW YORK. — Virš 400 
žmonių, daugiausia artistų,'ra
šytojų ir studentų, trečiadieni 
turėjo protesto mitingą Colum
bus Circle, smerkdami Rocke- 
fellerius, kam jie uždengė Le
nino paveikslą. Tą paveikslą, 
kaip žinoma nupiešė meksikie
tis tapytojas Diego Rivera ant 
Radio City namo sienos. De
monstracijoj buvo plakatai su 
tokiais obalsiais: “Tegyvuoja 
Leninas ant Radio City Sienų ! 
šalin Fašizmą iš Kultūros Dar- 

ibo!” ir tt. Mitinge kalbėjo 
;Kom. Partijos atstovas drg. 
R. Minor. Sakė, kad* prole
tariatas su Lenino mokslu nu
šluos Rockefellerių viešpatavi
mą pasaulyj. Nuo Nacionalės 
Studentų Lygos kalbėjo Ed. 
Stevens; buvo ir daugiau kal
bėtoju. Paskui demonstrantai 
numaršavo pikietuoti Radio 
City. Apie 250 asmenų iš pra
džios per kokią valandą pikie- 
tavo Radio City, o paskui Ro
ckefellerių buveinę ant 54-tos 
gatvės ir 5th Avė.

Areštavo 32 Bedarbius

NEW YORK. — Miesto be
darbių šelpimo stotyse yra 
3,000 tarnautojų, politikierių 
pašluostų, kuriem moka kiek
vienam ne mažiau kaip po 4
dolerius į dieną. Be to, yra
prižiūrėtojai, superintendentai
ir -kiti varšininkai, kurie gau
na daug daugiau., Visur tuo
se biuruose kupinai privaryta 
demokratų valdžios peniukš
lių, kurie todėl “neištenka” pi
nigų apmokėti bedarbiu šei-; 
mynoms už kambarius.

Tuos faktus paduoda Fred j 
Palsey “Daily News” gegužės I 
18 d. Jis bijo, kad tokiais val
džios pasielgimais yra per
daug žmonių padaroma komu
nistais.

valo išrinkti arba jų komitetai 
paskirti delegatus į bendro 
fronto -ateivių apgynimo kon
ferenciją, kuri įvyks ateinantį 
sekmadienį, gegužės 21 d., 
Manhattan Lyceum svetainė
je, New Yorke. Prasidės 10 
vai. iš ryto.

(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

VAKACIJOMS VIETA
Puikiausia vieta vakacijom, na

mas ant puikaus kalno, aplinkui di
deli medžiai, platus sodas, žemiau 
graži upe, tyras vanduo maudytis.

Įvairių rūšių uogų, nuo ankstyvo 
pavasario iki vėlumai vasaros, švie
žio pieno ir visokių daržovių apsčiai.

Kaina tik $10.00 i savaittę
Ypač dabar į pavasarį, kur tik ne

pažvelgsi mirga žiedai, leidžia ma
lonų kvapą, gaivina žmogaus svei
katą. Rašykite arba atvažiuokite 
persitikrinti:

j

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

tingai užlaikomi.
P a s k u t in ėmis savaitėmis 

daugybė vaikučių serga tomis 
ligomis viena po kitai. Tai 
vaisiai suskurdusio per krizį 
gyvenimo, šia savaitę, pagal 
sveikatos komisionier. Wynne 
raportą, serga tymais 367 vai
kai daugiau negu pereitą; iš
viso—1929.

Sveikatos komisionierius va
rė smarkų vajų už vaikų čie- 
pijimą nuo difterijos; bet pe
reitą savaitę susirgo ta liga 61 
vaikas daugiau, negu užperei- 
tą, nežiūrint čiepijimų. Jeigu 
kūdikis alkanas ir gyvena ko
kiame urve, tai jokie čiopai 
neuzlaikys jam sveikatos.

NEW YORK.—Šiandie grę- 
sia išmetimas iš namų 51-nai 
bedarbių šeimynai po num.

! 115 Broom St. ir 371 E. 10th 
St. šelpimo biuras iki šiol ap-

I mokėdavo jų nuomas, bet da- 
i bar mokėjimas už bedarbių 
kambarius sustabdomas, šian
die Bedarbių Taryba rengia 
demonstraciją prieš Relief 
Biurą, 67 E. 47th St., kad pri
verst apmokėt už bedarbių bu
veines.

NEW YORK. — Trečiadie
nį 32 bedarbiai ir bedarbės 
buvo areštuoti už demonstra
ciją ir pikietą prieš šelpimo 
stotį ant 149th St., Bronxe. 
Demonstravo 60; jiems vado
vavo bedarbė moteris su mažu 
savo vaiku. Reikalauta už
mokėt bedarbių rendas ir vi
siems duot užtenkamai maisto. 
Demonstrantus užpuolė polici
ja; jie iškėlė kovą, besiginda
mi. Keturi areštuoti laikoma 
teismui be parankos.

. - ----------------------------- .• , , , j

138 Riebiai Apmokami
; * •’ X 4 *z *

Politiniai Veltėdžiai
• * * . » I

NEW YORK.—-Civilės Tar
nybos Taisymo Sąjunga (bur
žuazinė) atrandh, kad mieste 
yra 138 politikieriai ir jų gi
minės. kurie kiekvienas gauna 
po 3 iki 12 tūkstančių dolerių 
algos iš miesto iždo. Dauge
lis politikierių giminių ima po 
$10,000 metinės algos be jo
kio naudingo darbo. Tokis 
II. C. Perry, miestinio teismo 
pirmasis raštininkas, gauna 
$12,000 per metus. Jeigu raš
tininkautų privatinėj įstaigoj, 
kažin ar jam kas duotų bent 
vieną tūkstantį per metus.

Pašalpos Kapojimai

Rakandų Streikas Laimėta
BROOKLYN.—Į dvi dienas 

laimėjo streiką darbininkai krė
slų apmušimo kompanijos, 4410 
Third Ave. Vadovavo Industri
nė Unija. Streike dalyvavo visi 
15 tos šapos darbininkai.

Užvakar sustreikavo darbi
ninkai 14 pintinių rakandų 
dirbtuvių.

Ateiviy Gynimo Bendro 
Fronto Konferencija

NEW YORK. — Visos dar- 
bininkiškos organizacijos pri-

IŠRANDAVO.IIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys su visais įtaisymais; didelis ir 
šviesus; atskiras įėjimas. 51 Mese- 
role St., Brooklyn, N. Y. Kreipkitės 
į saldainiu krautuvę atėję randavoti.

(117-118)

PARDAVIMAI
PASINAUDOKITE PROGA!

Parsiduoda barbernė, lietuvių ap
gyventoje vietoj; Priežastis pardavi
mo, ši: savininkes išvažiuoja Lietu
von.

Elm Point Barber Shop 
103 Steambbatį Rd. Great Neck, L. I.

(117-119)

Kas norite parduoti 2 ir 3 šeimy
nų namus, tai tuoj atsišaukite pas 
mane. Aš turiu kostumerius. Jei
gu kas norite mainyti namus, mažus 
ant didelių, tai aš turiu kostumerių. 
Jeigu kam yra bėda ir jau yra pa
duota į court del FORECLOSURE, 
tai aš atperku “deed”, užmoku po ke
letą šimtų dolerių. Tik parašykit 
savo adresą, tai aš atvažiuoju pas ju
mis pasikalbėti apie namus. Kam 
reikia pirkti namą, tai nepamirškit 
mano adresą, tai aš turiu labai pigių 
namų ant pardavimo.

J. Stankus

Patriotas Nusuko Nuo
Valdžios $850,000

NEW YORK. — Kad nu
sukt valdžiai $858,000 taksų 
nuo savo pelno, bankininkas 
Charles Mitchell 1929-30 me
tais buvo maklioriškai užslė
pęs $4,000,000 gryno pelno. 
Del tų taksų jis dabar ir tei
siamas. Jo advokatas Max

Paskutinėmis žiniomis, mies
tiniai šelpimo biurai kerta nuo 
bedarbių šeimynoms duodamų 
miesto čekių po pusę dolerio 
iki $1.50.

8448 63 Road, Forest Hill, N. Y. 
Tel.: Newtown 9-5916

,• (117-119)
PARSIDUODA

Parsiduoda restaurantas ir Beer 
garden, prie didelių dirbtuvių, gerai 
daroma biznis, randa pigi. Pardavi
mo priežastis svarbi; kurią patirsite 
ant vietos. Kreipkitės 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. čia bus nuro
dyta vieta, kur tas biznis.

(116-121)'
PARSIDUODA restauranas ir beer 

garden. Priežastis pardavimo, iš
važiuoju į Lietuvą. Geitam pirkikui 
parduosiu pigiai. Bizpis išdirbtas per 
daugelį metų; ; Kheipkitės: 148' Grat
ian Street, kampas Varick Avė., te
lefonas Stagg 2-7311. Antra vieta, 
131 North 4th Street, kur yra dailus 
daržas del alaus,) telefonas Evprgręen 
7-9635, abu bizniai Brooklyn, N. Y.

(112-117)
• JI f \ v i

Stęuer teisme’ nukalbėjo, kad 
Mitchell, būdamas National 
City Banko prezidentu, elgęsis 
kaip “geras patriotas” ir to
dėl nepasidavęs Morganui, di
džiausiam bankininkui.

Be kitko, paaiškėjo, kad 
Mitchellis išliežė iš žmonių mi- 
lionus dolerių, meluodamas 
apie savo banko šėrų ir bonų 
vertę. Geras patriotas, ar ne?

, BLOZNELIS,
R. F. D. No. 2, Catskill, N. Y.
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| Telephone, Evergreen 6-5310 j

i J. GARŠVA I 
a ■
į Graborins (Undertaker) Į

j į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS , 

1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
i ant visokių kapinių; parsamdo au-
I tomobilius ii' kerietas veselijoms, J 
| krikštynoms ir pasivažinėjimams. I
I Į

j 231 Bedford Avenue j 
į BROOKLYN, N. Y. I 
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MOLLYN’S BARBER SHOP
ir

BEAUTY PARLOR
Kuris pirma buvo 578 Grand 

St., Brooklyn, N. Y., dabar yra 
perkeltas ant

447 GRAND ST.

ka “barbernė” ir “Beauty Parlor” i 
Brooklyne. Moksliniai patarnauja! 
su moderniškomis mašinomis, sa- ■ 
nitariškai užlaikoma, kainos labai;; 
žemos. ;!

Telephone, btagg z-44<)»

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan V venue 
t Arti Mare}

BROOKLYN, N. Y

Draugai Šukiai, kurie padėję savo sveikatą šios šalies fabri
kuose vyksta į Darbininkų Tėvynę-Sovietų Sąjungą baigti savo 
amžių.

Nedėlioję, 21 gegužės, jie dalyvaus philadelphiečių piknike, 
Vytauto Parke., Čia jie sakys prakalbas.

Seredoje, 24 gegužės, jiedu kalbės Brooklyne, Royal Manor
Svetainėje, 16—18 Manhattan Avė, i '• ’

Penktadienį, 26 gegužės, jiedu bus Newark, N. J.

BROOKLYN, N. Y.

H. Belsky Tel STagg 2-3487 H. Housenbold
PResident 3-5341 Minnesota 9-7222

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

87 UNION AVENUE
Near So. 2nd Street

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 Bedford Avenue 
223 Bedford Avenue 
222 Berry Street 
135 Grand Street 
287 Grand Street 
350 Grand Street 
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue, 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street 
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

New Yorke:

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Siuomi pranešu savo koštu įno
riams, kad perkaliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St, 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Nauioj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puildaust

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Glenmore 5-9467

Sergančių Vyrų ir Motcrij 
Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien atei
kite delei savo 
sveikatos išty
rimo, o jums 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

Odos Nušašė- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio, Žarnų 

ažarnės Ligos, Nervų įde- 
bei Reumatiški Nesveiku-

ir MėšlaŽarnės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais būdais.,

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei čiepų Jšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
Kalbame liėtuviškai

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškai vyrų ir 

moterų lig-as kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir Šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Lackawanna 4-2180

DR, ZINS
110 EAST 161h ST. N. T.
Tarp 4th Avė. ii Irving Place 

Įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 AM. iki 8 PM.; 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

SKAITYKIT IR I’LATIN
KIT “LA IS V F”

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG'" 
2-5043

MATHEW P. BALLAS INC. 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

MŪSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: ' 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠAL1U, IR iŠ ČIA 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAŲŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMB'JLANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ! LIGONINI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM'GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

f VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KUOGER1AUSIA1 PATARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTL mūsCu 1 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

v w vtOoOoOoOunonoooAiA:

—

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

Williamsburghe:
252 Berry St., * , Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, eeredoms ir subatoms 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLĄTBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd 8t,




