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chemijos laboratorijos ve-! 
dejas Massachusetts Tech-

REVOLIUCINIU SPĖKŲ

Keturiasdešimtą kartą tarp-įtik todėl, kad visas Antrojo

Jaunas Vengras Persidūrė
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Pir-

dministracija nemano

Sąjungą

Rochester, N. Y Nusižudė Veteranas

Pasirodė Mina

Žuvo 4 Mainieriai Mr

valdo

Azijos, 
pervers-

spaustų tautų judėjimas ko
lonijose artinasi prie istorinio 
persilaužimo.

Niekad išdavikiškas pobūdis 
Antrojo Internacionalo politi
kos nebuvo atsidengęs taip ai
škiai, kaip šiuo momentu, beau
gančios naujos revoliucinės ban
gos. Niekad istorijoj jokia klasė

r,
1

Dar Vieną Ministerio Vietą 
Užėmė Mussolini

HOBOKEN.—Frank Orr, 
pasaulinio karo veteranas, 
čia nusinuodino del sunkaus 
gyvenimo. Jis buvo sužeis
tas imperialistiniam kare.

sutikti,

k '
Francijos Greičiausias 

Kreiseris

ir buvo padaryti įrankiais pa
saulinės piniguočių biržos, 
įstūmusios sayo valdomas tau
tas Į beprotišką kraujo pjūtį. 
Nėra žmonių kalboje vardo to
kiam ’Hwiminališkam darbui.

moji Darbininkų Respublika, 
kurią įtūžimo banga apsupa 
visi darbo minių budeliai. Pa
saulinė buržuazija veržiasi 
prie to, kad ją šalin nušluoti, 
idant tuo būdu galėtų paliuo- 
suot sau rankas delei naujo 
persidalinimo pasauliu. Prieš

MEXICO CITY. — Čia 
gauta pranešimas nuo, Mek
sikos konsulo iš EI Paso, 
Tex., kad sukilėlių vyriau-

MASKVA.— Visos Sovie-
i Sąjungos Komunistų 

Partijos konferencija, kuri 
čia tęsėsi per keletą dienų,

mi rimų, kaimuose 15,8 ir 
bendrai 15.6.

Vakare įvyks 
darbininku masinis 
gas Brooklyne,

Naujas Sovietų Sąjungos 
pasiūlymas sudrebino mili- 

atstovai
mit Hardin, Viola Hamp
ton, ’18 metų streikierė;

proletarų žudytis viens kitą ;| kad yra Sovietų Sąjunga. Kaip 
klasių kovos obalsis pavaduo-(spindinti žvaigždė šviečia viso 
tas praktika bendradarbiavi-1 pasaulio prispaustiesiems pir-

Raymond Clark, 19 metų, ir j Grand Assembly svetainėj. 
W. M. Bledsoe.

Negrų didelis
demonstraciją.

Bus nešamos iškabos su mitinguose.

Visi lietuviai darbininkai 
benas ves dalyvaukite demonstracijoj 

New Yorke *ir masiniuose

Surado Alkoholį, Kuris 
Nepriduoda Smagumo

COLUMUS, Ohio.— Čia 
Amerikos Chemikų Draugi- i 
jos suvažiavime pirmadienį, 
buvo aiškinta apie naujai I 
surastą alkoholį netikėtu 
būdu.

Profesorius
Norris, 
draugijos

James F. 
chemiku 

prezidentas ir

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraštis

Darbininkai Visų šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimėsit, Tik Ro

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių M-.
težius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

LITHUANIAN DA'IBM

nologijos Institute, aiškino, 
kaip tas alkoholis netikėtai 
buvo atrastas.

Tas alkoholis yra naftos 
(petroleum) produktas ir 
vienas iš pirmųjų rezultatų, 
gautų daryme eksperimen
tų naudojant aliejaus atma-' 
tas kaipo žaliąją medžiagą , 
padarymui visokios rūšies ; įu 
naudingų daiktų, apart te- Į j? 
palu ir gazolino. _

. Chemikai, sakė Dr. No r- užsibaigė pirmadienį.

IQMTERB PIBiOS GEGUŽES MANIFESTAS
Užsibaigė Sovietų Sąjungos 

-1 Komunistų Konferencija 5 TEKSTILES STREIKIERIAI DALYVAUS 
DEMONSTRACIJOJ NEW YORKE

Vokietija už Kompromisą su ■PIRMOJI GEGUŽES-DIENA PERŽVAL-
G0S TARPTAUT1N10 PROLETARIATO

ns, pagamino tą alkoholį • Svarbiausia buvo disku- 
po vardu isopropyl. Pulsuojama industrializacijos 
bar jie studijuoja jo veik- agrikultūros klausiniai.
mę su tikslu, kad būtų gali-' Priimta rezoliucija deši-

. . . .. . i a"; numo pavojaus klausime,meniniai, o ypatingai suras-!
ti, ar galima jį būtų panau-| 
doti vietoj javų ar 
prasto alkoholio.

“Tas alkoholis nėra toks, 
kaip kiti alkoholiai,” sako 
Dr. Norris. “Jo fiziologinė 
veikmė ant žmonių yra 
skirtinga. Jis nepriduoda ' 
smagumo, bet turi marina- i

Negrą Benas Ves New Yorko Kovojančią Darbininką De
monstraciją; Bus Nešami Iškelti Darbininką Obalsiai

■i>a pa- Sovietų Naujas Pasiūly
mas Sudrebino Milita- | 

ristos Genevoj
.. .   GENEVA, Šveicarija. — 

mąją veikmę. Jeigu jį bū-' Firniadie’nį diplomatai ir 
tų galima pakankamai ig> į militaristai , Tautų Lygos 
vystyti, tai gal jis mums priruošiamoj nusigmklavi- 
pagelbėtų atsikratyti nuo ’n.10, konferenmjoj susimobi- 
didelės dalies butlegerių, I liz^vę dėjo pastangas, kad 
kurie daro bizni pertaisyda- nphutų . balsuojama, apsi- 
mi denatūruotą (užnuody- g^hlavimo^ sumažinimas^ 
tą) alkoholi.

ZAGREB, Jugoslavija.— 
Alexius Groh, 21 metų am
žiaus vengras, planų brai
žytojas iš Budapest, kuris 
sukvailavojo įsimylėjęs į 
amerikietę negrę šokikę 
Josephine Baker, persidū- 
ręs sukrito po jos kojomis, 
kuomet ji ėjo iš naktinio 

^jkliulx) sekmadienio vakarą. 
Jis labai save susižeidė, bet 
manoma, kad pasveiks. Jis 
atsekė tą šokikę iš Buda
pest ir lindo prie jos su gė
lių bukietu ir meiliškais 
laiškais. Ji nepriėmė jo 
kaipo mylimojo.

taristus. Sovietų 
davė pasiūlymą, kad pri
versti komisiją 
idant ji paruoštų planą tik
ram ginklų sumažinimui, o 
ne vien tik apribavimui. 
Bet militaristaa pasmerkė 
tokį Sovietų pasiūlymą. 
Kuomet Sovietų pasiūlymui 
pasipriešino Anglijos. Fran
cijos, Belgijos ir Čilės at
stovai, tuomet Dr. J. Lou
don, komisijos prezidentas, 
patvarkė, kad apsiginklavi
mo sumažinimo klausimas 
galės būt tik nusiginklavi
mo konferencijoj išspręs
tas, kuomet ta konferenci
ja nustatys skaitlines kiek
vienai šaliai.

Sako, Hooverio Valdžia Ne
pripažins Sovietą Valdžios

ROMA.— Pirmadienį ka
ralius priėmė rezignaciją 
Giovanni Giuriati iš viešų
jų darbų ministerio vietos 
ir navedė ją Mussoliniui.

Dabar tas fašistų vadas 
turi užėmęs astuonias iš 
trylikos ministerių kabine
to vietų. Jis yra ministeris 
užsienio reikalų, karo, lai
vyno, aviacijos, kolonijų, vi
dujinių reikalų, ‘darbo ir 
viešųjų darbų. Prie to jis 
yra premjeras ir komandie- 
rius generolas fašistų mili
cijos.

WASHINGTON.— Kuo
met reakcinis Amerikos 
Darbo Federacijos vadas 
Matthew Woll užklausė val
stybės sekretoriaus Henry 
L. Stimson apie Sovietų val
džios pripažinimą, tai Stiųb- 
sen jam atsakė, kad Hoove
rio 
pakeisti pirmesnį Amerikos 
valdžios nusistatymą linkui 
Sovietų Sąjungos. Coolid- 
ge’iaus administracija buvo 
griežtai nusistačius prieš 
pripažinimą. x

Woll šiomis dienomis pa
skelbė Stimsono laišką. 
Laiškas rašytas balandžio 
16 d.

Pirmos Gegužės Apvaikš- 
čiojimas

Seredoje, 1 d. gegužės, 
7:30 vakare, Rochester Bu
siness Institute Auditorijo
je, 172 Clinton Ave., South, 
įvyks darbininkų masinis 
susirinkimas. Bus geri kal
bėtojai ir graži programa 
iš dainų, muzikos ir $okių. 
įžanga 10c.

Rengia ir kviečia visus 
A. J. V. Komunistų Partija.

POTTSVILLE, Pa.—Pir
madienį Philadelphia and 
Reading Coal kompanijos 
kasyklose žuvo keturi mai
nieriai Šioj apielinkej.

Šiandien bus New Yorko 
darbininkų milžiniška de- 

imonstraciją gatvėmis ap- 
vaikščiojimui savo šventes 
—Pirmos Gegužės. Demon
stracija prasidės 1 vai. die
ną, nuo Union Square.

Penki tekstiles streikie- 
! riai iš Gastonijos, N. C., da
lyvaus demonstracijoj. Juos 
prisiuntė Nacionalė Teksti
lės Darbininkų Unija pagel
bėti Darbininkų Tarptauti
nei Pašelpai rinkti aukas 
badaujantiems streikie- 
riams. Streikieriai, kurie 
dalyvaus demonstracijoj 
pirmose eilėse, yra Carl 
Hollaway, kuris buvo sua
reštuotas už pikietavimą ir

Šerifai Daug Streikierių 
Sužeidė Gastonijoj

GASTONIA, N. C.— Pir
madienį policija ir specia
liai nuskirti šerifai užpuolė 
p ikie tuo j an čiu s dar bin in ku s 
ir buožėmis mušė, 
streikierių sužeista. Viena 
moteris tapo labai sumušta.

Darbdaviai čia atsigabe
no iš Bostono tūlą Chappel, 
kaipo kalbėtoja. Jis karš
tai ragino darbininkus su
grįžti dirbti' už tas pačias 
badavimo algas—10 dolerių 
ųž 60 valandų savaitę. Bet 
tas apgavikas negalėjo nei 
vieno streikierio suvilioti.
Grand Džiūrės Tyrinėjimas

Grand, džiurei pavesta ty
rinėti maskuotų mušeikų' 
užpuolimas ant streikierių 
įstaigos ir Darbininkų 
Tarptautinės Pašelpos sto
ties. Streikieriai,1 pašaukti 
kaipo liudininkai, nurodinė
jo, khd darbdaviai ’rėmė 
tuos užpuolikus. Daužyme 
tų įstaigų užpuolikai pa
naudojo Manville-Jenckes 
kompanijos tam tikrus 
įrankius, laikomus dirbtu
vėse; juos galėjo paimti tik 
kompanijos viršininkai, spe
cialiai šerifai arba skebai. 
Tokie įrankiai tapo atrasti 
užpuolimo padaryto] vietoj. 
Taipgi atrasta šerifų ženk
lai ir pančiai rankom sura
kinti.

Nemanoma, / kad grand 
džiūrė darys kokį nors 
žingsnį prieš kompaniją, 
kuri šioj apielinkej 
politinį gyvenimą.

Mt. Carmel, Pa.— Čia an
glies kasykloj žuvo trys 
mainieriai mio nuodingo 
gazo.

darbininkų obalsiais.
Po pietų, 4 valandą, bus 

didelis ipasinis mitingas 
Coliseum, E. 177th St. Bus 
labai įdomi programa.

Šokikų grupė, po vadovy
be Gertrude Prokosch, at
liks du originalius šokius, 
“Gynimas Sovietų Sąjun
gos” ir “Nuo Imperialisti
nio Karo į Civilį Karą.” .

Negrų choras dainuos 
darbininkiškas dainas. Dai
nuos pasižymėjęs daininin
kas James Phillips.

Darbininkų Sporto Unija 
išpildys atletinę programos 
dalį.

Kalbės Komunistų Parti-1 naši žlugimo dienos, 
jos ir darbo unijų vadai.

lietuvių
mitin-

Miller’s

Bėga Meksikos Sukilė
li' Vadas Escobar

bar bėga iš Meksikos į 
Jungtines Valstijas. Jau 
esąs netoli Arizona rube- 
žiaus. Taipgi bėga ir kiti 
sukilėliu vadai.

Meksikos sukilimas galu
tinai sukriuši'ntaš. Dabar 
tik būriais išsiskirstę suki
lėliai dar laikosi vienur ki
tur.

Vakariniam pakrašty su
kilėlių armija, po vadovys
te generolo Topete, buvusio 
Sonora valstijos gubernato
riaus, tapo sudemoralizuo- 
ta pirmadienį, pasidavus 
pulkininkui 'Miguel Guerre
ro ir 500 kareivių valdžios 
spėkoms prie Ortiz, Sono-1 
roj. Generolas Topete ir jo 
štabas ir kapitonas R. H. 
Polk, amerikietis, vadova
vęs sukilėlių orlaivių spė
kas, pabėgo . į Jungtines 
Valstijas.

Nogales mieste, Sonoroj, 
tapo paskelbtas karo stovis. 
Bet sakom a, kad už kelių 
dienų valdžios spėkos užims, 
šį miestą.

PARYŽIUS. — Francija 
tik ką pagamino ir nuleido 
vandenin nauja 10,000 tonu 
kreiserį, užvardintą Marshal 
Foch. ' Tai esąs greičiau
sias iš visu kreiserių. Ti
kimasi, kad jis padarys su- 
virš 36 mylias į valandą.

BERLYNAS.— Pirmadie
nį įvyko neformalis Vokie
tijos kabineto susirinkimas, 
kur dalyvavo Dr. Hjalmar , #
Schacht, vokiečių deiegaci- Visų Saliu Proletarams ir Prispaustoms Kolonijų Tautoms;

Paį I 1 K°V? PHeŠ fr?siailti Nauk Kar?
žiuj. Kabinetas stojąs už __________ _ ______ ...................
priėjimą prie kompromisų tautinis proletajįiatas pasitin-;Internacionalo autoritetas, mi
sų reparacijų ekspertais.

Pranašauja Italijos Fa
šistines Valdžios 

Žlugimą

ka Pirmosios Gegužės dieną; nių pasitikėjimas juomi buvo 
bet šiais metais jis pasitinka sudėti ties karo štabų kojomis 
tą kovingos tarptautinės dar- ’ 
bininkų demonstracijos dieną 
ypatingose, .skirtingose apysto- 
vose; tos apystovos suteikia 
juo didesnės revoliucinės svar
bos proletariato išėjimams šie-^.cvm ---------
met tą dieną. kokį padarė pasilikęs karo už-

Vėl oras, kaip . 1914 metų | pakalyje Antrojo Internacio- 
išvakarėse, dvokia naujų karų nalo štabas darbininkams, 
paraku. Kapitalas, besiuntant klausiusiems jo vadovybės. Jie 
fašistinei savo reakcijai, sten- ne tik neapsaugojo busimąją 
giasi atimti visus darbininkų gentkartę nuo naujų karų, bet 
klasės pirmesnius laimėjimus.

Darbininkių klasės išnaudoji
mas darosi tiesiog baisūniškas 
šiame laikotarpyje kapitalisti
nės racionalizacijos. Milionai 
bedarbių užpildo miestus. Val- 
tiečių gyventojų skurdas kolo
nijose siekia dar negirdėto 
laipsnio. Ir drauge su tuom 
vis augščiau ir augščiau kyla 
pasitinkamoji ' banga -darbo 
žmonių klasinio pasipriešini
mo. Klasė stovi prieš klasę.

PARYŽIUS— Francesco 
Nitti, italų liberalų vadas, 
buvęs Italijos premjeru ka
ro metu, o dabar pabėgęs 
nuo fašistų, sako, kad Itali
jos fašistinei valdžiai arti- 

Jis 
nurodo, kad Italijoj dabar 
prie fašistų valdžios vra 
daugiau finansinių ir eko
nominių nepasisekimų, su
žlugimų, negu kada buvo 
pirmiau, ir tas veda fašisti
nę valdžią prie žlugimo.

Kiek Mirė 1928 m. žmonių
Lietuvoj Proletariato judėjimas ir pri-|

KAUNAS. — Statistikos 
Bįuletinas paduoda šias mi
rimų žinias. 1928 m. mirė 
miestuose 4571 žm., kai
muose 31,127, bendrai 35,- 
698 (18,328 vyrai ir 17,369 
mot.). Tokiu būdu 1000 gy-,, 
ve'ntojų mieste tenka 14.5 nebuvo taip begėdiškai ir si^- 

tematiškai išdavinėjama, kaip 
kad Antrasis Internacionalas 
išdavinėjo proletariatą laike 
karo ir po karui. Tarptauti
nės darbo žmonių brolybės 
idėja pakeista dabar šaukimu

Reikalauja, kad Senatas Ty
rinėtą Tekstilės Darbininką

WASHINGTON.— 
madienį senatorius Wheeler, 
demokratas iš Montana val
stijos, įteikė senatui rezo
liuciją, kad senatas tyrinėtų 
darbininkų padėtį tekstilės 
pramonėj pietinėse valstijo
se, North Carolina, South 
Carolina ir Tennessee su 
tikslu patirti: ar darbinin
kai dirbo ir dirba už bada
vimo algas, nežiūrint, kad 
tekstilės pramonė yra pui
kiai apsaugota tarifu; ar 
vyrai, moterys ir vaikai 
priversti dirbti iki 60 va
landų į savaitę už tokią al
gą, kokios neužtenka žmo- 
niškesniam pragyvenimui.

Bet tekstilės darbininkai 
nieko gero negali tikėtis iš 
to tyrinėjimo-. Gastonijoj 
streikierių vadai sako, kad 
senato tyrinėjimas nieko 
gero neduos darbininkams.

Klaipėdos uosto direkci
jos gauta žinia, kad balan
džio 10 'd. jūroj, kokias 6 
jūrų mylias atstu nuo v kran
to, pasirodė plaukiojanti jū
rų mina. Daromi bandy- talizmui pavyko pasprukti, 
mai ją surasti ir sunaikin- nors ir su sunkiomis žaizdo
ti.

(jie, pasidavę prigavimui, pa- * 
ruošė dirvą dar baisesniam sa- 
vo vaisiais karui del vadovy
bės pasaulyje tarpe šiaurės 
Amerikos Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos. Taip, kaip ir 1914 ■ 
metų išvakarėse, auga ginkla- 
vimasis, mechanizuojama ar
mijos; oras, vanduo ir sausu
ma darosi karų scena. Ramu
sis (Pacifiko) vandenynas ža
da virsti kruvinuoju vandeny
nu.

Kapitalistinėse artimiausių 
metų prietemose ateina tokia 
katastrofa, prieš kurią nu
blanks 1914 metų karas su sa
vo masiniais žmonių naikini
mais. Beveikiant kirčiams nai
kinimo technikos ir dujų 
(nuodingų gazų) karo, mies
tai užpakalyje karo virs miru
siųjų lavonynais; visiškai pra
nyks skirtumas tarp karo 
fronto ir šalies vidaus.

Ir jeigu yra pajėga, kuri su
turi tą pasaulinį karą, tai toji 
pajėga randasi tame, kad val
dančiosios klasės bijosi sukili
mo darbo žmonių ir to fakto,

mo su buržuazija; šaukimas 
revoliucijon liko pakeistas 
veiklia kontr-revoliucine kova 
prieš revoliuciją; kapitalisti
nės tvarkos nuvertimo uždavi
nys pavaduotas tos tvarkos 
gelbėjimu ir jos drūtinimu.

Darbo žmonės nebegali pa
daryti nei vieno revoliucinio; Sąjungą Socialistinių Sovietų 
žingsnio pirmyn, neperžengda- Respublikų atkreipti durtuvai 
mi per Antrojo Internacionalo pasaulinės buržuazijos bernų: 
lavoną, nesulaužydami jo pa
sipriešinimo darbininkų judė
jimui, nepermatydami visą tą 
gylį Antrojo Internacionalo 
pardavysčių. Jūsų begailestin- 
gam teismui, proletarai ir pa
vergtosios kolonijų tautos, tu
ri būt atiduota visas pokari
nis juodas darbas tarptautinės 
socialdemokratijos.

Jums kalbėjo, kad 1914- 
1918 metų karas būsiąs pas
kutinis karas, kad po jo sek
sianti auksinė tautų santaikos 
gadynė. Visą jūsų neapykan
tą prieš karą, visus jūsų ge
riausius tarptautinio solidaru
mo jausmus, visą jūsų pasipik
tinimą prieš nuožmią kapita
lizmo sistemą Antrasis Inter
nacionalas išnaudojo tam, kad 
daugiau per ketverius metus 
leist buržuazijai laikyt milio- 
nus proletarų po šautuvu.

Jeigu 1914-1918 metų karas 
nebuvo likviduotas per darbo 
žmonių sukilimą, jeigu kapi- 

i pavyko pasprukti,

mis, iš po to sekusio krizio, tai

Lenkijos, Rumunijos ir Pabal
ti jos valstybių, į Tuo tikslu, 
kad kirst smūgį Sovietų Są
jungai iš Vidurinės 
Anglija organizuoja 
mą Afganistane.

Karą prieš Sovietų
kapitalistinis pasaulis rengia 
ir organizuoja pirm kitų ka
rų, nes, tiktai sulaužius dar
bo žmonių pasipriešinimą, jis 
tegali pradėt naują pasaulinį 
karą, nes Sovietų Sąjungos gy
vavimas reiškia mirtiną pavo
jų kapitalistinei tvarkai.

Jums buvo žadėta, kad ka
rui pasibaigus ateisiąs valsty
bių nusiginklavimo laikotar
pis. Kokiu pasityčiojimu iš 
sveiko proto dabar skamba tie 
pareiškimai akivaizdoje faktų! 
Po pacifizmo (taikininkystės) 
ir nusiginklavimo vėliava, val
dančiosios klasėš visur, atimi- 
nėdamos ginklus iš darbo žmo
nių, ginkluoja buržuaziją, sis- 
tematiškai ir atkakliai steigia 
klasines kontr-revoliucines ar
mijas, skiriamas pirmučiausiai

(Tąsa ant 3-Čio pusi.)
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Diena Kovos
ir Solidarumo

Keturiasdešimts metų atgal 
(1889 m.) socialistų kongresas 
Paryžiuje paskelbė 1 d. gegu
žės Tarptautine Darbininkų 
Diena. Tas pats kongresas įkū
rė taip pat Antrąjį Socialistų 
Internacionalą, šiandien II In
ternacionalas yra susitepęs ne
kaltu revoliucinio proletariato 
krauju. Jojo vadai—šeidema- 
nai, Noskės, Hendersonal, Van- 
derveldės, Kautskiai—tarnauja 
tarptautinei buržuazijai kaipo 
budeliai;

Bet apvaikščiojimas Pirmo
sios Gegužės, kaipo Tarptauti
nės Darbininkų Dienos, eina 
savo keliu, kasmet augdamas 
revoliuciniu pasiryžimu ir ko
vingumu. O apvaikščiojimo 
priešakyje stovi Komunistų In
ternacionalas, kuris tapo įkur
tas dešimts metų atgal Maskvo
je, sostinėj pirmosios tarptau
tinio proletariato tėvynės, cen
tre viso pasaulio prispaustųjų 
vilties ir įkvėpimo.

17 mainierių, kurie stovėjo ko
vos priešakyje; 1877 metais, ki
lo visuotinas ‘ geležinkeliečius 
streikas, kuriame valdžia ir 
darbdaviai išžudė desėtkųs dar
bininkų; 1881 metais ' įsikūrė 
Darbo Federacija; tarpe 1883 
ir 1886 m. stebėtinai ' išaugo 
Ordenas Darbo Ricierių. Visa 
tai rodė Amerikos darbininkų 
judėjimo kilimą.

Gegužine Gimė Amerikoje
Apvaikščiojimas Pirmosios 

Gegužės, kaipo darbininkų 
šventės,. kaipo dienos kovos ir 
klasinio solidarumo, prasidėjo 
Amerikoje 1886 m., katuriasde- 
šfmts |tys metai atgal. Tuo 
laiku 
dėjimas savo kovingumu stovėjo 
priešakyje tarptautinio proletą* 
riato. Tuo laiku pasaulio akys 
buvo atkręiptos link Amerikos, 
kaipo šsilies, ‘kurios darbininkų 
klasė dbtfvo avangardas proleta
riato kovoj prieš tarptautinę 

‘ buržuaziją.
Šiandien' pasaulio akys vėl 

atkreiptos link Amerikos, bet 
jau ne kaipo į šalį karingo 
darbininkų judėjimo, šiandien 
į Ameriką yra žiūrima, kaipo į 
galingiausią imperialistinę jėgą 
pasaulyje.

1886 metais Amerikon darbi- 
’ ninku judėjimas rodė kelią pa- 
' šaulio darbininkams. 1929 me
tais mgaų darbininkų klasė yra 
atsibus nuo kitų šalių darbi- 
ninku kaipo ekonominėse, taip 
politinėse kovose.

Tarptautinė Darbininkų Die
na gimė darbininkų kovoje už 
trumpesnę darbo dieną. Tai 
yra diena, kurioj keturiasde
šimts trys metai atgal Ameri
kos darbininkai paskelbė gene
ral! streiką už-.astuonių valan
dų darbo dieną.
Amerikos Darbo Federacija 

Vedė Kovą
' Spalių 7 d., 1884 m., Ameri

kos Darbo Federacija (kuri 
tuomet vadinosi Federacija Or
ganizuotų ^.rnatų ir Darbo Uni
jų Jungtinių Valstijų ir Kana
dos) nutarė pradėt kovą už as
tuonių valąndl) darbo diepą. 
Nutarta, kad kdya prasidėtų su 
1 d. gegules, a 1886 m.

O kaip-’ta kova turėjo būti 
vedama? Amerikos Darbo Fe
deracija atsakė: Per visuotiną 
streiką. Tai buvo gana drąsus 
Federacijos žygis, nes tuo lai
ku Federacija teturėjo apie 50,- 
QOO narių. Bet darbo masės 
buvo pribrendusios tai didelei 
kovai. Visur girdėjos balsai, 
reikalaujanti kovos už pageri
nimą būklės. Amerikos darbi
ninkų judėjimas kilo augštyn. 
Darbininkų organizacijos smar
kiai augo. Tarpe 1867 ir 1872 
•markiai veikė Nacionalė Dar
bo Unija; 1872 metais susior
ganizavo Pirmojo Internaciona- 

’ lo amerikinė sekcija; 1875 me
tais kietosios anglies mainieriai 
vadė karingą streiką, kuris pa
sibaigė' tuo, lipd valdžia pakorė

fays metai atgal. Tuo 
Amerikos darbininkų ju-

Visuotinas Streikas
Didžiajame visuotinam strei

ke už 8 vai. darbo dieną 1886 
m. dalyvavo šimtai tūkstančių 
darbininkų po visą Ameriką. 
O streiko širdis plakė Chicago- 
je, kur darbininkų judėjimui 
vadovavo revoliuciniai socialis
tai (“anarchistai”). Ten strei
kas pasibaigė Haymarket tra
gedija bei suokalbiu, kuriame 
valdžia ir darbdaviai pasiuntė 
ant kartuvių penkius darbinin
kų vadus.

Valdančioji klasė buvo pasi
ryžus sutriuškinti darbininkų 
karingumą. O tai padaryti ji 
negalėjo, kol nesunaikino ka
ringųjų darbininkų judėjimo 
vadų. 1877 metais pakorė sep
tyniolika kietosios anglies mai
nierių, kad sudaužyti mainie
rių judėjimą; 1886 metais pa
korė penkius Chicagos darbi
ninkų vadus, kad uždūoti mir
tiną smūgį judėjimui, už 8 vai. 
darbo dieną. /

Darbo Ricierių Ordeno vadai 
išėjo prieš visuotiną streiką ir 
tuomi jie uždavė mirtiną smū
gį pačiam Ordenui. Darbinin
kai pamatė, kad jų organizaci
ja negina jų reikalų ir jie jąz 
apleido!

Bet už tai Amerikos Darbo 
Federacija, kuri paskelbė vi
suotiną streiką, labai pakilo. 
Tūkstančiai darbininkų stojo 
po jos vėliava.

1886 m. visuotinas streikas 
įrodė darbininkams, jog visuo
tinas streikas yra sėkmingas 
darbininkų klasės įrankis kovo
je su buržuazija. Visuotino 
streiko idėja įleido giliai šak
nis į revoliucinį proletariatą, 
ne tik Amerikos, bet viso pa
saulio.

Keturrosdešimts trys metai 
atgal Amerikos Darbo Federa
cija sumanė ir vedė visuotiną 
streiką. šiandien Amerikos 
Darbo Federacija yra streiklau- 
žiška 
tais 
1928 
puola 
kus.

Komunistai ir Pirmoji 
Gegužės

Amerikos Darbo Federacija 
šiandien nieko bendro neturi su 
apvaikščiojimu Pirmosios Ge* 
gūžės, kaipo Tarptautinės Dar
bininkų šventės., Geltonoji So
cialistų Partija tik žddžiais pri
taria Pirmajai Gegužes, bet 
darbais tarnauja. buržuažijaii 
Tik revoliuciniai Amerikos dar
bininkai, kuriem,s vadovauja 
Amerikos Komunistų Partija, 
šiandien tęsia 1886 darbininkų 
judėjimo revoliucines tradici
jas. Kiekvienai metai Pirmoj 
Gegužės revoliuciniai darbinin
kai peržiūri savo veikimą pra
eitų metų ir nutiesia planus 
ateities darbui, šioj kovos die
noj mes paantriname savo nuo
sprendį kovot ir laimėt.

šiemet Tarptautinės 
Reikšme

Kokią reikšmę turi šių metų 
Tarptautinė Darbininkų Diena 
Amerikos darbininkų judėjimui

organizacija. 1886 irie
ji vadovavo streikui, o 
m. atvirai ir begėdiškai 
streikuojančius darbinin-

Visų pirma, mes žinome, kad pitalizmoą Jau ^iąndien vienas Pirmoji Gegužės Lie 
mums tenka grumtis su galin- šeštadalis■ < pasaulio 
giausiu imperializmu pasauly
je. .Amerikos imperializmas iš
kėtė savo sparnus ant viso pa
saulio ir^ visur plėšia ir išnau
doja silpnesnius žmones. Visa 
Centralinė Amerika ir Pietinė 
Amerika yra rankose Jungtinių 
Valstijų imperialistų. Bet Cen- 
tralinės ir Pietinės Amerikų 
žmonės pradeda bruzdėti prieš 
Amerikos imperializmą. Jung
tinių Valstijų darbininkų kla
sės turi skelbti griežtą kovą sa
vo šalies imperializmui. Mes, 
komunistai, sakome, kad mes 
einame ranka rankon su Loty
nų Amerikos šalių darbinin
kais ir valstiečiais prieš Ame
rikos imperialistinius plėšikus.

Antra, tai naujo karo■ pavo
jus. Besirengime prie naujo 
karo Amerikos buržuazija sto
vi ^priešakyje tarptautinės ,bur,- 
žuazijos. ,Iš vienos, pusės, eina 
prisirengimai karui prieš So
vietų Sąjungą. Jš antros pu
sės, Amerika kertasi su Angli
ja už pasaulinę rinką. Naujo 
karo pavojus labai didelis. Įve
dimas skubinimo sistemos, ka-l 
pojimas algų, liginimas darbo 
valandų, darbas nuo štukų, au
gimas skurdo masėse, darbda
vių ir valdžios žvėriški puoli
mai ant darbininkų pastangų 
susiorganizuoti į industrines 
unijas; senųjų darbo unijų biu
rokratų parsidavimas buržuazi
jai, vienybė tarpe valdžios ir 
didžiojo biznio,—tai visa yra 
prisirengimas prie naujo karo. 
Turi būt vedama kova prieš ka
ro pavojų.

Bet komunistai nesėja masė
se tos iliuzijos, tos svajonės, 
kad šioj sistemoj galima pra
šalinti karus.’ Ne, negalima. 
Prie kapitalizmo karai yra ne
išvengiami. Komunistai sako 
darbininkams: Rengiatės, mo- 
bilizuokitės,( po komunistų va
dovybe, kad pavertus imperia
listinį karą į kovą už nuverti
mą valdančiosios leases!

, Šioje šalyje didėja reakcija. 
Kruvinasis fašizmas kelia gal
vą. Veikimas nacionalės gvar
dijos, valstijos milicijos, Ame
rikos Legiono, mušeikų' strei
kuose ir tt., tai vis amerikoniš
ko fašizmo pošvaistės.

Iš antros pusėš, ■ palengva, 
bet tikrai, didėjančiu tempu, 
Amerikos darbininkų judėjimas 
kyla augštyn, maršuoja pir
myn. Mainierių kova prieš an
glies baronus ir pardavikiškus 
senosios unijos vadus, didvyriš
ka kova audėjų, sukniasiuvių 
streikas, nuolat kylanti strei
kai čeverykų darbininkų, da
bartinis streikas New Yorko 
valgyklų darbininkų, susiorga- 
nižavimas visos eilės naujų, ka
ringų industrinių unijų, šauki
mas Darbininkų Vienybės Kon
ferencijos, kuri įv^ks Clevelan- 
de, birželio 1 d., augimas įta
kos Amerikos Komunistų Par
tijos, padidėjęs veikimas Jau
nųjų Komunistų Lygos armijoj 
ir laivyne, praplėtimas komu
nistinio darbo tarpe juodvei- 
džių darbininkų,—tai vis ženk
lai Amerikos darbininkų kla
sės kairėjimo, Amerikos darbi
ninkų judėjimo atgijimo, pavei- 
klėjimo.

Komunistinių Spėkų 
Vienybe ’< į:

Komunistų Internacionalo 
“Atyiras Laiškas” Amerikos 
Koąiunistų Partijai yi^a laiku 
pataikytas šaukimas į reVpliu- 
cinį proletariatą, kad jis 'su
glaustu savo 
savo ; spėkas, 
šiams klasių 
Tiktai kietai 
nistir Partiją 
merikos buržuazijos ir jo leka- 
jų ;

» marsuoja 
po Komunistų Internacionalo 
vėliava į šviesesnį, linksmesnį 
gyvenimą. Kapitalizmui lemta 
griūti. Kruvinajam fašizmui 
nusuks galvą pasaulio komunis
tiniai batalijonai. Visuose pa
saulio kampuose, ant visų saus- 
žemių, tarpe pavergtųjų visose 
rasėse, šimtai tūkstančių rau
donųjų kovotojų šiandien sude
da prižadus paaukoti viską del 
komunizmo laimėjimo ant ka
pitalizmo.

. Mes sveikiname stojančius į 
kovą Indijos, darbininkus ir 
valstiečius. į

Mes sveikiname kovas dir
bančiųjų masių Afrikos ir Au
stralijos. (

Mes ištiesiame savo revoliu
cinę ranką darbininkams ir val
stiečiams Lotynų Amerikos.

Mes sveikiname Europos ko
munistų kovą prieš išdavingą 
socialdemokratiją.

Mes džiaugiamės pasisekimu 
socialistinės kūrybos Sovietų 
Respublikoj.

Mes siunčiame savo nuošir
džiausius sveikinimus tūkstan
čiams mūsų draugų, kurie šian
dien’ pusta fašistiniuose ir ka
pitalistiniuose kalėjimuose.

Mes žemai nulenkiame savo 
galias prieš kapą tūkstančių 
aukų kruvinosios chinų nacio
nalistinės valdžios.

Mes pasižadame vesti neat- 
laidžią kovą už paliuosavimą 
Amerikos politinių kalinių.

šioj klasinio solidarumo die
noj mes susijungiame su viso 
pasaulio revoliuciniu proletaria
tu ir .kartu šaukiame:

Lai gyvuoja Pirmoji Gegu
žės—diena klasinės kovos 
klasinio solidarumo!

Lai gyvuoja revoliucinė 
šių kova! >

Šalin Amerikos imperializ
mas !

šalin išdavinga socialdemo
kratija!

šalin imperialistinis karas!
Stokime ginti Sovietų Sąjun

gą! ‘ '
Lai gyvuoja naujas, karingas 

Amerikos darbininkų judėji
mas! 1. ■

Lai gyvuoja komunistinis ju
dėjimas visam pasaulyj!

tuvos Darbininku

1

e o o

ninku ekzekuciją. Caro bernai 
darbavosi, kaip pasiutę..1 Gerdi 
prirengta revoliucinė demon
stracija įvyko ir Kaune. Nors 
ten kareiviai ir policija jau iš- 
anksto buvo sumobilizuota, bet 
demonstrantams vis tik pasise
kė suruošti maršavimą gatvė
mis. Keli desėtkai žmonių bu
vo suareštuota. Kauno darbi
ninkų ūpas buvo smarkiai pa
kilęs. Net tūlose Kauno gu
bernijos vietose, visoje eilėje

eiles, suvienytų 
būsimiems mu
ko vos arenoje, 

suvienyta Komu- 
galės atremti A-

Rašo L. Pruseika
žės, bet ir tuo, kad tais metais mažesnių miestelių, pirmu kar- 
įvyko pirmos Lietuvoje demon- tu įvyko gegužinės demonstra- 
stracijos. Vilniuje kelių šimtų cijos. /
darbininkų minia apsupo pere- 
silną kalėjimą, iš kurio vedė 
politinius kalinius, v ,.. ..... , . zes. šventimu,kai pasitiko savo draugus svei- \ . 
kinimo šauksmais ir protestais: .
prieš caro valdžios brutalumą.' ai °me/_ 
Tų pačių metų žiemą keli tūks-1 
tančiai Baltstogės darbininkų * 
perėjo miesto gatves, dainuoda
mi revoliucines dainas.

1898 metais išleistame lapely 
Lietuvos Socialdemokratų Par- ■ 
tija dar kartą 
praėjusių metų gegužinę šven-■ 
tę. “Pernai metais laike mūsų 1 
darbininkų šventės prieš mus 
ginklavo kariuomenę, visą poli
ciją, atgabeno iš Varšavos ir iš 
kitų vietų šnipus. Vilnius per 
kelias dienas laikyta apgulos 
stovy, neleido išeiti į gatves. 
Mūsų fabrikantai, meisteriai ir 
visokie naudotojai, valdininkai, 
policija, šnipai ir kitos mūsų 
visuomenės atmatos staugė ir 
iš piktumo siuto, kada pamatė 
išlipintas- ant sienų visame Vil
niuje, Kaune ir kituose Lietu
vos miestuose proklamacijas, 
kviečiančias mūsų brolius ir se
seris dalyvauti pirmosios gegu
žės šventėje.”

1898 metais pirmą dieną ge
gužės Vilniuje įvyksta gana di
delė demonstracija. Tą demon
straciją surengė Lietuvos So
cialdemokratų Partija. Prie to 
darbo prisidėjo ir socialistinė 
žydų Bundo organizacija. Ge
gužiniam lapely pažymima: 
“Naudotojus pergalėjom, strei
kais, solidarumu, energija. Val
džios budelius pergalėjom siste- 
matine su jais kova.”

Sekančiais, 1899 metais, Lie
tuvoje įvyksta dideli areštai, 
kurie beveik išardo Lietuvos so
cialdemokratų organizaciją. 
Tas, žinoma, negalėjo neatsi
liepti į pirmosios gegužės 
vaikščiojimą. Apie kelius 
kančius metus žinių kaip ir 
ra.

Apie tų laikų Socialdemokra-:
tų Partiją reikia pasakyti, kad Vilniaus gyventojus. Revoliuci
jos vadovybė darė dvi stambias 
pamatines klaidas: ji nesupra
to tos didelės reikšmės, kokią 
turėjo revoliucinis judėjimas

Apie Vilniaus atsitikimus, riu veue v •
Darbiniu-1 ??ry*y s" P1™1“, dienos gegu- — -----x-------“Lietuvos Revo-

Judėjimo Istorijoj” 
“Miestą^ karo padė

lį ties stovy. Patruliai jodinėja 
- gatvėmis, pakviesta dar kazokų 
šimtinė. Prie karo ir ginklų 
sandėlio pastatyta dviguba sar
gyba. Ištisas batalionas pasi
rengęs stoti prieš darbininkus 

. . . isulyg pirmu įsakymu. Oficie-
prisimena apie j rjaį nakvojo kazermęse.” Tai 

■ taip charakterizuoja padėjimą 
Vilniuj žydų socialistinės orga
nizacijos Bundo laikraštis “Po- 
sliednije NovostL”

Revoliucinės organizacijos 
gerai buvo prisiruošusios prie 
gegužinės šventimo. Po miestą 
paplito daugybė lapelių įvai
riose kalbose. “Didelį triukšmą 
padarė lapeliai, paskirti oficie- 
riams ir kareiviams.” Guber
natorius Valis sumobilizavo po
liciją, kiemsargius, kareivius ir 
kazokus. Jau išanksto buvo 
girdėtis, kad valdžia žada plak
ti demonstrantus rykštėmis.

O vis tik, demonstracija įvy
ko, nors ir nelabai) didelė. Ji 
įvyko vakare Vokiečių gatvėj. 
Nedidelė žmonių minia išėjo~į 
vidurį gatvės ir pradėjo šaukti: 
šalin samoderžavije! Iš visų 
pusių girdisi ura! Pakyla rau
donoji vėliava. Prasideda de
monstracija. Ant demonstran
tų puola policija, vėliaus pasi
rodo kazokai. Kad demonstran
tai ir pašaliečiai negalėtų pa
bėgti, kiemsargiai uždaro var
tus. Prasidėjo žmonių mušimas 
ir areštai. Nekurie demon
strantai smai’kiai gynėsi.

Ant rytojaus demonstrantus 
plake rykštėmis. Tūli gavo po 

125 rykštes, o kiti po 50. Pirm 
ap_ 1 egzekucijos demonstrantai bu- 
se_ | vo išrengti. Tai buvo baisi 
ng_ į kruvina scena! Iš viso išplakė 

_ I apie 20 žmonių.
Baisus pasipiktinimas apėmė

PABAIGA PEREITO 
AMŽIAUS

d. gegužes 1896 metais įsi
kūrė Lietuvos Socialdemokratų
Partija, kuri veikė lenkiškai ir 
lietuviškai kalbančioje Lietuvo
je. Tais laikais Vilnijos ir 
Gardino gubernijos centruose 
susipratusių darbininkų būriai 
jau švenčia tarptautinę proleta
rinę šventę. Vilniuje tą dieną 
įvyksta visa eilė susirinkimų. 
Kaip kur iškelta raudonos vė
liavos su parašu: Visų šalių 
darbininkai, vienykitės!

Jau tuomet siuto caro agen
tai, teisingai suprasdami, kad 
pirmoji gegužes carinės būklės 
sąlygose yra kovos šventė ne 
tik už militarizmo panaikinimą, 
ne tik už astuonių valandų dar
bo dieną, bet visų pirmiausia už 
caro valdžios nuvertimą. Iš vi
so Lietuvoj tais metais, kaip 
rašoma “Lietuvos Revoliucinio 
Judėjimo Istorijoj,” pirmąją 
gegužės šventė 1,500 darbinin
kų. Kovos obalsiai buvo palie
te tiktai Vilnių ir tulus pramo
ningus Gardino gubernijos cent
rus. Kaunija ir Suvalkija tuo
met snaudė. Snaudė laukų dar
bininkai ir sodžiaus biednuome- 
nė, o varpininkai, kiek turėjo 
įtakos, tai dirbo tik tarpe pa
žangesnių • ūkininkų ir ūkinin
kaičių. Tiktai kur-ne-kur pra
dėjo' bruzdėti žydai darbininkai 
(šerininkai Vilkavišky,. Višty
ty).

Mes . keliais brūkšniais pažy
mėsime apie tų laikų, darbinin
kų padėtį. Darbo diena „tęsda
vosi nuo 12 iki 14 valandų. 
Pirmas Vilniaus moteriškų rū
bų siuvėjų streikas įvyko 1896 
metais. Vyriausiu reikalavi
mu buvo tas, Kad darbas pasi
baigtų 8 valandą Vakare. Va
dinasi, reikėjo dirbti dar ilges
nes valandas. 1896 metais Vil
niuj ir Gardino gubernijos cen
truose įvyko visa eilė streikų. 
Didžiausias streikas buvo Balt
stogėje, kur sustreikavo 26,000 
audėjų. Prieš streiką jiems 
reikėdavo dirbti po 14 valandų.1 
Vilniuje streikai buvo apėmę 
tiktai mažiukes šapas, kur dirb
davo 5-15 darbininkų. Streikų 
banga dar smarkiau buvo pa
kilusi 1897 metais. “Lietuvos 
Darbininkas” (Socialdemokra
tų Partijos organas) rašo, kad 
tuomet Vilniuje streikavo di- 

; idžiuma kriaučių, šiaučiai dar 
tokių prasikaltėlių, kurie smarkiau streikavo ir už kriau- 
nuteisti už pavogta duonos gįUSt 
gabalą. .Tas buržuazinės| 1897 metais Lietuvos Social- 
santvarkos aukas kalėjimo'demokratų Partija jau išleidžią 
viršininkas-kunigas “taiso” Į gegužinį atsišaukimą 
viduramžių priemonėmis. 
“Prasikaltusius” kiša į kar
cerius, šaltas vienutes, kur 
vaikams 1 tenka gulėti ant 
plikų cemento grindų. Ku
nigas plaka juos rykštėmis, 
maztomai, norėdamas įkvėp
ti jiems “dievobaimingumą,” 
ir atvest į “tikrąjį kelią.” 
Vaikai yra menkai maitina
mi ir verčiami sunkiai dirb
ti.- . Baigiančius kalėti kuni
gas atiduoda išnaudoti bud-' 
žėms. Ųž metus sudera 
jiems tik 40-50 litų.

Taip fašistai Kalnabęržių 
dvare rykštėmis moko ku
nigiškos doros 180 jaunuo
lių, kuriuos alkis ir skurdas 

“prasi*

kla-

Nepilnamečiams nuteis
tiems Lietuvos fašistų val
džia Kalnabęržių dvare 
įrengė kalėjimą, kurio vir
šininku paskyrė kunigą. Vi
so šiame kalėjime laikoma 
180 “kalinių.” Daugumas 
tų vaikų “prasikalto” bado 
ir skurdo verčiami. Yra ir

iš Amerikos Darbo Federa- Pavertė „ padaryti 
čijos ir geltonosios Socialistų žengimą.
Partijos puolimus ant darbinin
kų klasės. v j '<

Šioj klasinio solidarurno t die
noj mes pasižadame eiti savo 
revoliucines pareigas ateityj su 
didesniu pasiryžimu.

Komunistų Internacionalas, 
kuris šiandien apvaikščioja de- 
šimtmetines sukaktuves, yra 
mums rodytojas^ kelio. Ameri
kos Komunistų Partija, Komu
nistų Internacionalo amerikinė 
sekcija, yra vadas atbundančio 
šios šalies darbininkų judėji
mo. ;

(“Balsas”'

Amerikos MšBaristai Naudos 
200 Orlaiviu Manevruose
, .WASHINGTON.^- Ęęsi- 

rengiant prie naujos sker
dynės, Amerikos milituris
tai ruošia didėlius orlaiviu 
manevrus Ohio valstijoj. 
Manevrai prasidės gegužės 
15 d. ir tesis iki gegužės .27 
d. Suvirs 200 militąrihių 
orlaivių buš naudojama.

nes organizacijos delei to pasi
bjaurėtino įvykio išleido bendrą 
atsišaukimą. Atsišaukimas bai
giasi žodžiais: “Ne mūsų 

pačioj Rusijoj ir ji nesirūpino 1 das suterštas. Ne, nenui 
užmegsti pastovių ryšių su vi-Įj-na paniekos dėmė krinta vien 
su Internacionalu. Tuos ryšius Į ant samoderžavijos ir jos niek- 
visų pirmiausia 
kita organizacija, 
pačioje pabaigoje pereito šimt-!sa neapykanta pasukta T T i .'i 1• ZA C’ TT.i: * . 2— ——1----- ,

>ų var- 
plauja- W

Tuos ryšius 1 ant samoderžavijo 
užmezgė visai šiškų tarnų. Dabar visuomenės 
kuri įsikūrė i prijautimas mūsų pusėje ir vi- 

prieš
Lietuvos j Valį ir jo sėbrus.ir 

kurios prie- 
stovėjo Rožė

mečio—Lenkijos 
Socialdemokratija, 
šakyje, tarp kitų, 
Luxemburg, ši organizacija iš
siuntinėjo laiškus P. Akselro- 
dui, K. Kautskiui, A. Bebeliui 
ir Vanderveldei, prašydama jų 
išsireikšti apie tų šalių darbi
ninkų judėjimą. Tie laiškai bu
vo išsiuntinėti pirm pirmos die
nom gegužės 1901 metų.

Mes galime paduoti ištraukų 
tik iš P. Akselrodo atsakymo:! 
“paskutiniais laikais pradėjo! ... .
taip pat pasirodyti, kaipo akty- nuai^J° P° vjsą Rusiją ir net 
ve jėga kovoje su carizmu, lie- P.® V1S_^ PasauU« Carizmas su- 
tuvių, latvių ir žydų darbiniu- • smaukė dar daugiau -priešų, 
kai. Draugai lenkai ir lietu-! keršto bangos augo.
viai suprato didelę politinę so-' 1903 ir- 1904 metais pirmoji 
lidarės visų caro valstybės dar- diena gegužės ėjo be didelių de- 
bininkų kovos reikšmę ir aiš-' monstracijų. Jos obalsiai pra- 
kiai pabriežia, kad nori kovoti;dėjo apimti vis platesnius dar-

adrc-Egzekucijos surengėjų 
su buvo pasiųsta šie žodžiai: 
“Kiekvieną iš jūsų pasieks ker
štas ir jūsų vardai bus prakeik
ti amžinai!”

Jaunas kurpius G. Lokertas 
18 d. gegužės šovė į Valį ir jį 
sužeidė. 28 d. gegužės jisai bu
vo nuteistas myriop. Praslin
kus dviems savaitėms, jisai bu
vo pakartas.

žinia apie Vilniau^ įvykius

(lenkų 
kalba). Tame atsišaukime iš< 
keliama sekami obalsiai: 8 va
landų darbo diena, didesnė al
ga ir • piliečių teisės. Atsišau
kime nurodoma, kad caro val
džia visuomet eina su darbda
viais ir išnaudotojais.

Tais metais gegužiniai lape
liai pasirodq ne tiktai Vilniuje, 
bet ir Kaunė, Baltstogėje ir ki
tuose miestuose. Viename iš tų 
lapelių skaitome: “Ir mes, lie
tuviai, jau turėjome nemaža 
pavyzdžių, ką gali pasiekti dar
bininkai, jeigu jie sąmoningai 
ir solidaringai rūpinasi savo 
teisėmis. Kurpiai, sliesoriai; 
odininkai, siuvėjai ir kiti žy-. . . ūkiui uaunvz.iči, nuu nūn kuvuu i wvju

Petin &reta visos Rusijos bininkų ir bienuomenės sluogs- 
[valstybės darbininkų prieš ca- n]us. Ne tik Kauno, Vilniuj, 
jrizma. Tas solidarumo pajau- Baltstogėj, Gardine ir kituose 
dimas turi būti tuo labiau įver- ’ stambesniuose centruose strei- 
tintas, kad kaip sykis Lenkijoj, kuoja tūkstančiai darbininkų, 
ir Lietuvoj del neišpasakyto ■ Pirmąją gegužės pradeda švęs- 
tautų pajungimo, kokį vartojami ir mažamiesčiai. Valdžios 
carizmas, tautiniai jausmai tu- bernai ir kazokai visur būdavo 
ri pasireikšti smarkiau, kas pasirengę malšinti darbininkus. 
kliudo supratimui apie istorinę 
proletariato rolę...”

kelius metus energingos kovos, i * 
Nesenai darbininkai gelžkelio • 
dirbtuvėse davė puikų pavyzdį, 
kaip galima apgalėti ne tik 
meistrus ir fabrikantus, bet ir 
valdžios administraciją. Visur, 
kur dirba lietuvis darbininkas 
—Vilniuj,, Kaune, Baltstogėj, 
Rygoj, Liepoj u j yra aiškių .įro
dymų, kad ir tarpe mūsų brolių 
lietuvių darbininkų pakilo są
monė, kad ir mes mokame so
lidaringai ir energingai kovoti 
su mūsų priešais.”

1897 metai svarbūs dar ir 
tuo, kad jais įvyko ne tik dide
lių streikų (kurie, daugumoje 
buvo laimėti), ne tik plačiau ir 
nuosekliau švęsta pirmoji gegU-

1902 Metu Gegužinė
1902 metais revoliucinis 

dėjimas Lietuvoj vėla smarkiai 
atsigauna. Aidas apie pirmąją 
gegužės Vilniuje nuskambėjo po 
visą pasaulį, nes gubernatorius 
von Vai surengė kruviną darbi-

ju-

carizmo 
Ji reiškė ko- 

ir kapitalistų

Tai tokia buvo Pirmoji Ge
gužės anuometinėse 
būklės sąlygose 
vą ir carizmui 
klasei. Ji buvo kovos šventė.
Draugai, dalyvavusieji proleta
riato šventėje, visuomet žinojo, 
kad jų laukia areštas, mušimas, 
trėmimas ar kalėjimas. Gegu-

(Tąsa ant 3-čio pusi.)
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A. Gorbalevska 
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

kad Italijoj ir Jugosla 
o kitos'e šalyse, kaip, 

Anglijoj, ta teisė yra ap- 
seimo nutarimais.

ro. Ji yra statoma ant be
protiško išnaudojimo kolonijų, 
Pietinės Afrikos, Chinijos, In
dijos, ant skarmalų badaujan-

kapojimas 
mušimas ir

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

bendrojo plano, kurio 
yra nusilpninti darbi- 
klasės pasipriešinimo

Tel., Greenpoint 5765

srityj mes

patarnavimo 
kreipkitės:

Beakis siaubūnas- 
paverčia darbininką į 
automatą, delei pum- 
pridedamosios vertės 
kapitalui. Laimėji-

PETRUSKEVICIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

«18 W. 8rd Street 
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0801 W.

sės gyvenimo laipsnio, koks 
nei nebuvo žinomas pirm ka- po j e.

nius proletarus ir kolonijų 
Komunistu kelias yra Sun- darbo žmones. O socialdemo- 

1^ vienos ■^’aLi ja, savo taikininkiškais 
darbininku i Plepalais bemigdydama darbi- 

dėstyda-

4i

1

'ii

Musu kelias
Mes gyvename kapitalisti

nėje išnaudojimo tvarkoj. Pa
saulyj (išimant S. S. R.S. te
ritoriją) viešpatauja kapita
listinė priespauda ir išnaudoji
mas.

Viešpataujanti klasė savo 
rajfckosna yra susikuopus gam
tini a i-visuomeninius turtus, del visos žmonijos paliuosavi- 
Fabrikai, dirbtuvės, kasyklos, mo nuo išnaudojimo, 
gelžkeliai, laivai, girios, upės, į 
ežerai—vis tai yra privatinė 
nuosavybė, vis tai “šventa’ 
nuosavybė v i e š p ataujančios 

~ .klasės. Visi gyvenimo fakto
riai yra nuosavybė: Rockefel- 
lerių, Morganų, švabų ir kitų 
parazitų, kurie, laikydami tą jus prieš tvirtai 
viską savo lopose, turi galimy- išnaudotoją, 
bę krautis dideliausius pelnus,1 pitalizmą 
tuktį/ir gyventi viso ko pilni

Kapitalistinėj tvarkoj viršų-1 dovybe ir darbininkai, nes tik [ pusės 
je stovi; stambūs kapitalistai, [organizuotai 
vidutinė buržuAzija ir smulki 
buržuazija, dvasiškija, valsty
binė priespaudos mašina su vi
sais savo šnipais, žandarais, 
teismais ir kalėjimais. Viši iš
naudotojai ir kapitalistinės 
tvarkos gynėjai yra tie ele
mentai, kurie nieko’produkty-'ninku klasės organus, 
vio negamina, bet, kaip tie tos 
parazitai, ryja darbininkų k)a- (kad ir Amerikos Juug. Vals. i kanomis, 
sės darbo vaisius. Visi jie aky-į lietuviai) turim 
vai tėmija ir persekioja tuos,[ir S. L. D. A.

J^ą^kovoja, kad prašalinus iš 
naxSfojimo tvarką.

Antroj pusėj mes turime idant 
darbininkus ir aplamai dirban- veiktų 
čiąsias minias. Proletarai yra tam 
tik darbo spėka. Jie savo bendra vadovybė—tokis vado- persekiojimai 
pūslėtomis rankomis pabuda- vaujantis kūnas ir yra Komu- 
vojo namus, fabrikus, dirbtu-1 nistų Partija, 
ves, įtaisė ir operuoja Įvairias[ Komunistu Partija nėra iš 
masmas. Gelzkehais nuklojo; daus(, iškl.itus. Ja sudar0 ir., 
žemės pavirsi, sudarę komuni-;mosi(;s eilgs dar‘bo žmonių' 
kaciją tarpe pasaulio kopti-, bQtent drasiau;;i labiausiai pa. 
nentų, ■škasa anglis, geležies sišvent pasiryžę ir energin-i 
rudą ir t. t. Viskas tas, be iausi darbininkai ir darbinin ! 
ko žmonija negalėtų gyvuoti,:kgs Komunistų Partija neturi' 
visas as, kas puosm žemes jo](i kį rei|;al ](aj yjs ; 
kamuolį ir padaro žmonijos darbinink;, kIas&3 ,.eikalus>| 

gyvenimą kultunngu-vis tai kurjuos ir j kiekviena Iai.‘ 
yra d rbinmkų klases ranko-jka ir prie jvail.jų sa|ygų; Ko_, 
mi®>su ve a- .'munistų Partija ir yra toji da-

’^pitalistinėj tvarkoj vienoj ilis darbinjnkų klasės, kuri ge-l 
pusėj išnaudotojai yra viesPa-[riausįaĮ jr teisingiausiai išreiš- 

romantiškais dievai- vjs^ darbininkų reikalus ir 
čiais, sotūs, pasipuošę, apsupti, Kviečia visus darbfhinkus su- 
armijomis tarnų, gyvena pui- jungt savo eiles kovoj kaip už 
kiaušiuose namuose, užsiima kasc]ieninį būvio pagerinimą, 
nuolatiniu lėbavimu. 'taip ir už galutiną tikslą—nu-

Antroj pusėj mes tuiim.verfjma buržuazijos viešpata- 
darbinmkų klasę, kuri visą sa~]vimo ir įkūrimą proletariato 
vo gyvenimą praleidžia pra-įdiktatūros, kaipo pereinamojo

!laiPsnio iš kapitalizmo į ko
munistinę tvarką.

Buržuazija labai gerai pa
žįsta ir žino, kad komunistai niose. 
yra tą darbininkų klasės dalis, į ‘ 
kuri kaip tiktai geriausiai su
pranta savo klasės reikalus ir 
todėl yra pavojingiausia del 
kapitalistų išnaudojimo surė
dymo.

Išnaudotojų klasė bjauriau
siai puola darbininkų pirmą
sias eiles, ypatingai komunis
tus. Kur kova pasiekia augš- 
tesnį laipsnį, kokių ten prie- 

Be-įmonių nesigriebiama. Kori-

vose už duoną—druską, su
pranta, kad vien streikais ko
voti prieš kapitalistinį išnau
dojimo surėdymą negalima. 
Kad yra būtinai reikalinga 
kova už padarymą galo kapi
talistinei priespaudai ir išnau
dojimui, kad reikalinga kova

milionais, kad išvežus į karo 
laukus del “tėvynės”; socialis- 

| tai, kurie po imperialistinio 
ikaro, laikotarpiu 1918-19 me- 
' tų, proletariato sukilimų išti
kimiausiai pasidarbavo kapita
listams, išgelbėdami Vokietiją, 
Finliandiją, Vengriją ir tt. nuo 
proletariato galios,—išgelbėjo 

i tuose kraštuose viešpatavimą 
I buržuazijos diktatūros 
I darbo minių;
kaip pasamdyti šuny
ir staugia prieš SSRS; socialis- 

itai, kurie dabartiniu momen
tu slepia imperialistų rengimą
si į naujus karus—tie elemen
tai, dangstydamiesi darbinin
kų draugais, skaldo darbinin
kų vienybę, drasko profsąjun-[ 

igas ir bjuariausiai niekina :r!OftMIUlc > 
šmeižia darbininkų klasės pi r-[fašistines 

kovotojus,

KOMINTERNO PIRMOS GEGUŽES
MANIFESTAS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
tam, kad slopintų vidujinius 
sukilimus darbo minių.

*ant! šiandieną šautuvais Anglijos
socialistai, kurie, savanorių šaudo Indijos dar- 

stauge bininkus Bombay’uj; vakar 
Anglų kanuolės bombardavo, 
griovė chiniečių miestus; ry
toj kareiviai fašistinio “Reichs- 
wehro” bus mesti į kovą prieš 
Vokietijos darbininkų sukili
mą.

I Tiktai akli nerriato, kad pa
niekina ir [saulinė buržuazija, kurdama 

armijas ir neregulia- 
komu-Irius fašistinius būrius, ruošiasi 

raistus, pralenkdami kartais net karau, kad išžudyt revoliuci- 
buržuazinius didlapius.

Puslapis Trečias

spėka, kuri palaiko visos žmo-[ 
nijos gyvenimą. Bet pati 
darbininkų klasė yra darbo gy- 
vulitųįflpadėjime, jos milžiniška 
didžbSna gyvena vargingiau
siai, prastai valgo ir rengiasi. 
Dvokiančios miestų dalys, tai 
proletariato kvartalai; šalti 
kambariai—tai mūsų “palo- 
ciai”; gatvės—tai darbininki
jos vaikų auklėtinės. Jau vie
no vyro uždarbio nepakanka 
nei skurdžiam gyvenimui. Tai 
yra priversta ir moteris eiti į 
fabriką ir palikti savo gent- 
kartę gatvės apveizdai.
darbės, laike kurių milionaiImas komunistų ant telegrafo 
proletarų trypia gatves savo stulpų, šaudymas ir gyvų už- 
kojomis, bejieškodami darbo,'kasimas į žemes; 1 . / 

ątai nuolatiniai apsireiškimai, i galvų Chinijoj, 
.Imperialistiniai karai, kur mi-|žaizdų druska sūdymas; kalė- 

I* Stonai proletarų padeda savo Jimai ir katorga ant viso gy- 
fc^vastis, suvaryti per kapita- venimo; laužymas pirštų, sti
listines valstybių mašinas tam, 
kad išsprendus, kuri draskūnų 
grupė turi plėšti ir išnaudoti 
pasaulį,—tai kapitalistinio—
imperialistinio laikotarpio vai
siai. Ir šis kartus gyvenimas
verčia darbo žmones kovoti už įmonėmis atgrasinus, nubaugi- 
savo būvio pagerinimą ir ga-lnus kitus darbininkus nuo or- 
lutiną pasiliuosavimą.

žtffrurus išnaudojimas

Buržuazija yra tvirtai susi
organizavus ne tik tautiniai, 
bet ir tarptautiniai prieš dar
bininkų klasę. Išnaudotojai | 
turi tvirtus Įrankius apgavimui 
ir pavergimui savo alginių 
vergų. ‘Kad sėkmingiau kovo-W 

organizuotą; j 
prispaudėją—ka-' 

tai turi būti orga-i 
Izuoti ir suvienyti po viena va-jkus'ir erškėčiuotas, 

jie dirba 
galima kovoti [ miniose, aiškindami, 

prieš organizuotas spėkas.
Darbavietėj tos darbo šakosimi savo draugus prie vienatį-j 

unija (profsąjunga); daugelį, nio teisingo kelio, kuris vedai 
šių organizacijų, kaip ve A. D.'prie pasiliuosavimo—prie I 
F. buržuazijos agentai darbi-[vos už nuvertimą buržuazijos 
ninku tarpe, pavertė į nuolai- viešpatavimo ir prie įkūrimo 
džius linkui išnaudotojų darbi-' proletariato galios. Jie susi- 

Apšvie-'duria su darbininkų pasyvu- 
darbininkai I mu, su Įvairiomis senomis lie

su įvairiu buržuazi- 
A.L.D.L.D. j niu monu, kuris, įskiepytas 

Jaunuoliams i darbininkų galvosna per iš- 
jyra Pionierių bei Jaunųjų Ko-[ naudotojus, Įvairiais religiniais 
įmunistų i Susivienijimai. Bet; burtais. Sunkus tai darbas ta 

visi darbininkų kūnai kova už masių užkariavimą 
sutartinai, planingai, proletarinei revoliucijai.

yra būtinai reikalingai Iš antros pusės, nuolatiniai
i iš kapitalistų 

pusės, pradedant su vijimu iš 
■darbo, išmetimu bado nasruo- 
sna, seka areštai, teismai, ka
lėjimai ir net mirtis. Bet dar- 

jbininkams kitokio kelio linkui 
I pasiliuosavimo nėra, kaip tik 
kelias per kovą. O kiekviena 

[ kova reikalauja pasišventusių 
'draugų ir aukų. Komunistai 
nei del savo sunkios užduoties 

'masių užakriavimo darbe, nei
lgi del buržuazijos ir jos agen
tų dūkimo ir siutimo nenusi
mena. Jie dar daugiau yra 

[tikri, kad tas priešo siutimas 
'kaip tik patvirtina, jog mūsų 
darbas yra jiems pavojingas 
ir darbininkijai naudingas.

1 Draugai darbininkai ir dar
bininkės! šiais metais minė
dami Pirmąją Gegužės, su- 

iglauskime dar kiečiau savo 
klasiniai susipratusių darbinin
kų eiles. PadarykĮrpe priža
dą, jog nebūsim pžįsyvių dar- 

;bo gyvulių padėtyj.k; Dar pla- 
įčiau skelbkim tiesos propa
gandą ir agitaciją darbd mi- 

j------ Dar su didešfte energi
ja kovokim už išmušimą įvai- 
įrių religinių, buržuazinių ir 
• patriotinių prietarų, kuriais 
užnuodijo buržuazija, kunigi
ja ir socialdemokratija darbi
ninkų mases. Lai dūksta, lai 
staugia priešai iš visų pusių, 
nes tai jų darbas! Mes, kie
tai susijungę, žengkime pir- 
pirmyn!

Lai pražūva kapitalistinis iš
naudojimo surėdymas! Pir
myn. draugai- ' darbininkai, į 
klasių kovą, nes tik kovoj at
gausime laisvę ir pasiliuosavi- 
mą!

kimas sąnarių, išbadymas 
akių. — visa tai naudojama 
prieš komunistus tikslu, kad 
nužudyti jau susipratusius dar
bininkų klasės narius, o ant
ra, kad tomis baisiomis prie-

įganizavimosi ir kovos. Vienok, 
pri- išnaudotojų planai veltui.

darbininkus kovoti dar- Nors jie daug kovotojų išrau- 
bavietėj už didesnį kąsnį duo-'na iš mūsų tarpo, nors jie 
nos ir geresnes sąlygas. Prieš I daug, daug mūsų draugų pa- 
kovoj’ančius darbininkus atsi-į skerdžia, bet kova ir komunis- 
stoja išnaudotojų priespaudos 
organai—valstybė su savo sky- 

kazokais, policija, ka
riuomene, teismais ir kalėji
mais. Daužymas streikieriams 
galvų, grūdimas vadų į kalėji
mus, tai nuolatiniai apsireiš
kimai net “demokratiškiau
sioj” kapitalizmo šalyj, Ame-

| rikoj.
^Toliau numatanti, daugiau 

^i^vrę, drąsesni ir todėl re- 
v o 1 iucioniškiausi darbininkai 
ir darbininkės, dalyvaudami 
kasdieninėse darbininkijos ko-

tinis judėjimas nesulaikomas, 
nes kovotojus gimdo pačios iš
naudojimo sąlygos.

O kiek bjauriausių provoka
cijų, infrėmavimų bei bjau
riausių šmeižtų ir kolionių ko
munistų antrašu! Jie ir šio
kie ir tokie. Ir šitoj srityj bur
žuazija rado iŠtikimiadsius sa
vo bernus dabartinėse social
demokratijose. Socialistai, ku
rie imperialistinio karo metu 
kiekvieno krašto buržuazijai 
padėjo mobilizuoti proletarian 
tą ir biednuosius valstiečius

kaip savo laimėjimu, ir ta da
bar sudraskyta. Tuo laiku, 
kai Sovietų Sąjungoj įvedinė- 
jama 7 valandų darbo diena, 
tai tarptautinis kapitalizmas 
visose šalyse grįžta prie 10 va
landų ir dar ilgesnės darbo 
dienos.

Kapitalistinė racionalizacija 
davaro darbininko jėgos iš
naudojimą iki dar negirdėto 
laipsnio, 
mašina 
bekalbį 
pavimo 
(pelno)
mas fordizmo, prieš kurį ver
giškai keliais šliaužo socialde
mokratų “vadai,” neša naujas 
didžiausias nelaimes darbinin
kų klasei.

Iš gamybos 
išspaudžiama 
žmonių, kurie 
čių elgetomis, 
lionų bedarbių 
lyje—toks tai
požymių antrosios medalio pu
sės pagarbintosios “prosperi
ty” (gerovės), kurios hoove- 
riškam kultui šiandiena lenkia 
galvas visi socialdemokratiniai 
krivių-krivaičiai visuose žemės 
rutulio kampuose.

Ta amerikinės reklamos 
•; šviesos spinduliais nupiešta 

' “prosperity” yra perkama to-

proceso laukan 
milionai darbo, 
virsta didmies-l 
Penkiolika mi-! 
visame pasau- 
yra vienas iš

"įninku, klasės budrumą, ideįi- iiiiiiiivuv^ cvinn i iivici 1111 y uvavjua"| ‘ v

[mi klasinius reikalus, kviesda-į n*a* stengiasi nuginkluoti šią
• [klasę prieš kapitalą, sąmonin-

- į gai tempia darbininkus prie 
k0-' pilno, besąlyginio pasidavimo

į kapitalui.
I Proletariatui buvo kalbama, 
I siunčiant jį karan, kad apka- 

j.' suose jis išsikariausiąs visuo
menines ir politines teises; 
kad, sugrįžęs, suėstas utėlių, 
išvarstytas kulkų, žaizdomis | 
apsidengęs, jis sugebėsiąs ap-| 
rėžt kapitalo valią ir galią. 
Antrasis Internacionalas įtiki-Į 
nėjo darbininkus,_būk ateinan- ^ju nupuolimu darbininkų kla-
ti nauj^t gadyne santikiuose 
tarp kapitalistų ir darbininkų 
po karui. Bet ar yra šiandie
ną bent viena kapitalistinė ša
lis pasaulyje, kur buržuazija 
nebūtų sutrempusi po kojomis

^Pačias paprasčiausias gįų Azijos paprasčiausių darbi- 
^>0[ninkų (kuli), ant kolonijų 

[vergų kaulų, perdirbamų į 
tarptautinių, bankų auksą.

Ar tokio tai idealo siekė 
proletarai, kuomet jie leido 
save draskyti į skyvytus, kau
tis kankynėse troškinančių ga- 
zų laike pereito karo? Ar 

i tai už tokią tvarką mirs nau
jos gentkartės darbo žmonės 
ir eis karan su palaiminimu 
bažnyčios ir Antrojo Interna
cionalo prieš Sovietų Sąjungą?

Siųsdami į karą, jus įtiki
nėjo, būk jūs einate kautis už

Pirmoji Gegužės Lieta 
vos Darbininkų 

Istorijoj

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
zines šventes dalyviai užsigrū
dindavo savo pasiryžime kovo
ti.

Rinkosi energija, kuopėsi me
džiaga, 'kilo vėjai, kurie pagim
dė pirmąsias 1905 metų 'revo
liucijos audras. • i

Daug kas žiūri* į! tą praeitį, 
kaipo į gražią tradiciją, kuri 
jau neatsikartos. Klysta taip 
manantieji. Dabartinis impe
rializmas, kvėpuojantis ugnim, 
yra stipresnis ir baisesnis dar
bo žmonių nevydonas, negu bu
vo carizmas.*

* Medžiaga imta iš Z. Angariečio 
veikalo “Istorija Revoliucinio Judė
jimo Lietuvoje,” “Darbininkų Balso” 
ir kitų šaltinių.

darbininkų klasės teises?
skraiste vykdymo “ūkiškosios 
demokratijos” principų užgina 
proletariatui teisę klasinės ko
vos. Sunkiosios pramonės ka
raliai Ruhr srityje gali sau be 
jokios baimės mėtyti i gatvę 
ketvirti miliono darbininkų 

f [šiame laikotarpyje socialde- 
'"įmokratinės (Vokiečių) Muel- 

jlerio valdžios; bet kuomet dar
bininkai meta darbą^ bekovo
dami už keletą skatikų, už at- 
griebimą 
kąsnelio, 
bihzuoja 
valstybės 
o socialdemokratija
Severingus su replėmis priver
stino sutaikymo darbininkų su 
kapitalistais. Teisė streikų, 
kurią proletariatas išveržė'sau 
nėr atkakliausią kovą devynio
liktame ' amžiuje įvairiose ša
lyse, ta teisė dabar panaikin
ta, su veikliausia tam parama 
iš Antrojo Internacionalo pu
sės.

Kapitalas ryžasi nublokšt 
darbininkų klasę šimtą metų 
atgal i praeities sąlygas. Ka
pitalistinė valstvbė paversta į 
policijos nuovadą prie banki
ninkų Morganų ofiso; ir šią 
tai valstybę apgieda socialde
mokratija. kaipo “bešališką” 
pusę, paskirtą tam. kad sure- 
guliuot (sutvarkyt) susikirti
mus tarp darbininkų ir kapi
talo.

Mums bežiūrint, “ūkiškoji 
demokratija” visomis savo šak
nimis įauga į praktiką fašisti
nės valstybės. Jau visoj ša
lių eilėj atimta iš darbininkų 
klasės teisė dėtis į sąjungas, 
kaip 
vijoj, 
pav., 
rėžta

Buržuazija visur, pradedant 
nuo Amerikos ir baigiant Eu
ropa ir kolonijomis, stengiasi 
paverst darbo unijas į “pramo
nės santaikos” vykdymo orga
nus, į stambiojo kapitalo 
agentūras, skiriamas delei dar
bininkų pažabojimo.

Vajus delei komunistų ir 
šiaip revoliucinių darbininkų 
ištrėmimo iš reformistinių dar
bo unijų, skaldymo politika, 
šiandieną vykdoma reformisti- 
nės biurokratijos, sudaro tik
tai vieną dalį tarptautinio ka
pitalo 
tikslas 
ninku 
jėgas.

Panaikinta astuonių valan
dų darbo diena. Net mizer- 
noji washingtoniškė sutartis, 
kuria gyrėsi socialdemokratai

atimtos iš jų duonos
tai prieš juos sumo-
visą fabrikantų ir tautų laisvę, kad ant savo dur- 
prievartos aparatą, [tuvų jūs išnešiosite demokra- 

J. siunčia j tijos idėjas po 'visą kapitalis- " * ' . • • T* T-y • V ♦ 1tinį pasaulį. Kaip mažai be- 
panaši yra ta melaginga pasa
ka į rūsčią šiandieninę teisy
bę!

Pusė Europos šiuo momentu 
yra suimta į reples baltojo te
roro režimo. Carizmo meto
dai (priemonės) padaryti 
tarptautiniais.

Niekad dar pirm pasaulinio 
karo nebuvoz-j^nešama tokių 
žvėriškų nuosprendžių pirmau
jantiems darbininkų klasės ko
votojams, kaip kad dabar. 
Antrojo Internacionalo nariai 
darbuojasi žvalgybose. Kalė
jimai kimštinai prigrūsti; žu
dymai be teismo Balkanuose 
pasidarė kasdieniniu, paprastu 
apsireiškimu. Giliomis upė
mis teka kraujas darbininkų 
ir valstiečių Chinijoj, Indijoj, 
Indonezijoj. Klasių kovos pa
aštrėjimas veda su neatlaidžiu

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smuj- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės | 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu;

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Perėjomis ir ketvergais: 
1218 So. 10th St., Camden, N. J.

JONĄ

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 

UI žemą kainą nu
liūdimo valan- 
doje, iaukitės 
pasi

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto^ Vė
liau per kelioliką metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose

$1,000 Tik Už 60 Cent#
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir Įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolūs yra nuo sekančių ligų: 
i vidurių užkietė jimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū- 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lo^oj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikint minėtas ligas.

i Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li- 

! ga yra labai blogas dalykas,’bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsiĮ 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

greitos.
Pasekmingai Gydomi Nauju Būdu 
nuo aštrių ir įsisenėjusių nervų ir 
odos ligų, eczema, odos išbėrimų, 
į.sisenėjusio kataro ir žaizdų, išsi
pūtusių liaukų, reumatizmo, scia
tica, strėnų skaudėjimo, kvaitulio, 
krūtinės, plaučių ligų, vidurių, 
žarnų ir kt. ligų.
MANO KAINOS PRIEINAMOS. 
Nekainuos nieko pasitart su Dr.

Zins del moderniško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDUI JAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZTNS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

110 East 16th Street, N. Y.
Tarpe 4th Avė. ir Irving PI. 

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakare. 
Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausį laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi dtičdame važinėjimo lekci
jas už $10. i-Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14tn St., N. Y.

FORNIC1AI 
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome Į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno anielinkėie.
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

Dabar gaunami iš fabrikų šie daiktai:
Suite, Bed Room Suite, Dining Room Suite, Kitchen Suite, 

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues 

Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare



Puslapis Ketvirtas

V. ŽALIOMIS.

ŽYGIAI KASDIENINIAI
ĮŽANGA.

Jau dešimt metų upeliais kraujo 
Pirmyn, pirmyn vis brenda kova! 
Už laisvę darbo! Už rytą naują! 
Kad būt raudona 
Lietuva!
Kova neklumpa, nors krinta broliai, 
Nors šimtai kali ir pavergti. 
Rytų pažarais jau švinta toliai 
Ir kovon stoja 
Nauji, tvirti!
Įjungia širdis į didį darbą, 
I darbą amžių ir kasdienos, 
Ir mažas žygis ten turi svarbą, 
Palėpėj partijos jaunos.

I. DIENOS LINDYNĖJE.
Giliam rūsy slaptos lindynės 

’Didžiulio darbo dienos slenka.. .
Išdėstytas gražiai raidynas 
Ir popierio matai čia lanką.
Pasieny—tartum valgio spinta 
Voleliai, rankena ir šniūrai. 
Ant jo lapelis prilipinta 
Gal paruoštas jau korektūrai.
Ir jis čia vienas tvarką žino, 
Prie raidės raidę glaudžią meiliai— 
Iš raidžių paprastojo švino 
Gims aštrūs sakiniai, kaip peiliai.
Tik retkarčiais slaptingai, saugiai, « 
Atnešus oro iš dirbtuvių, 
Su medžiaga ateina draugė 
Ir kokiu obuoliu lauktuvių.
Kaip linksma, kai išgirsti tenka, 
Kad stipriai laikos broliai streike, 
Tvirtai paspaus viens kito ranką; 
Sakys: “Greičiau lapelių reikia”.
—Jau paruošti!—Nudžiugs:—Skaitykie! 
Ūmai jų šimtai anti n slepias.
Išleis apkrautą saugiai, tykiai, 
Ir vėl slinks valandos nelepios.
Jis vėl spausdintojas, rinkėjas, 
Pats kbrektuoja, pats ir lanksto, 
žymiems draugams pasitikėjęs, 
Kas laukia—žino jis iš anksto.
Ir jei susektų kokį rytą— 
Veltui kankintų priešo šunes: 
Sakys, kad vieno padaryta, 
Nežino jokios jis viršūnės.
Tik būtų gaila išdraskyto 
Jam šito mylimo kampelio... 
Ūmai neįtaisysi kito, 
Ir partija liks be lapelių.
Štai baigia rinkti. Pasitampė, 
Įtraukė plaučiams oro gausiai, 
Kelis kart perėjo įkampiai, 
Ką kalba sienos—pasiklausė.
Jau špaltų vėl kelias surinko. 
“Mašiną” štai taisyti imas.. . 
Šįvakar šimtai darbininkų 
Skaitys naujus atsišaukimus.
' ' II. NAKTIES PAUKŠTIS.

Išlindo iš užkampio, ar iš po vartų— 
Tylu... Ir šešėliai slaptingi.
Kas šitokią naktį čia šliaužiodams vargtų? 
Kas slankiot pakampiais netingi?
Sustojo, apsižvelgė... Pabraukė sieną, 
Teptukas, klijai iš po palto...
Ech, gaila, kad šiąnakt nebe mėnesiena— 
Prilipo štai kažin kas balto.
Tenai dar prie stulpo! Dar šičia prie kampo, 
Didesnis čia rytą judėsis!
Tss... Klauso—lyg žingsniai iš tolo atskamba— 
Tarpuvartėn smhk kol girdėsis.
Vėl drąsiai pasieniais slapukas štai rangos, 
Vikriai—pavydėtų net pelės.
Į sąvaras durių, į pravirus langus, 
Įstringa sulankstytas lapelis.
Kad rytą nubudę atrastų lauktuvių 
Ir džiaugtųsi—tiesą skaitytų.
Kur vargšai gyvena—kvartale dirbtuvių 
Slapukas darbavos lig ryto.
Jau atliktas darbas. Nušalo net rankos.
Dabar nebaisu, nors suimtų.
Iš džiaugsmo širdis kaip myluojama trankos— 
Išplatino keletą šimtų.
Paskaitė priėjęs paties prilipintą,
Ir grįždamas šypsojos, svajojo:
—Rytoj gatvėse darbininkai suspinta, 
Lapeliais dalinasi jojo.

III. NELAISVĖJE STIPRŪS
Slaptadarbio takai keisti.
Tik vakar auštant atvesti
Jie čion iš darbo sūkurių,
IŠ pogrindžio rūsių niūrių, >
Kur jie slaptai dienų dienas 
Vis kurstė nerimo liepsnas.

Šnipai įstūmė juosius čia, 
Kur tik asla šalta, tuščia, 
Kur šauksi—kaip aklam urve, 
Ir nieks nei gerti nepaduos, 
Bemerdint kraujuose juoduos— 
Tiktai tardyt vis šauks tave.

Štai vieną išvedė tenai, 
Kur budeliai valdžios tarnai 
Grąsins, daužys, kankins ir klaus, 
Draugus išduoti reikalaus, 
Ir jeigu nieko nepadės— 
Elektros neišvengt kėdės.

Bet kolei srovę dar paleis— 
Pirštus išlaužys pagaliais 
Ir šompolais atmuš padus 
—Ištark tiktai draugų vardus! 
Galvon mėgins gumos lazdas, 
Ir pilstys druskos į žaizdas.

Bet ne, jis neišduos draugų. 
Kuomet sugrius jau be jėgų 
Ir kūnas nieko jau nejaus—

’Veltui kardais dar sprandą piaus— 
Tiktai pradėjus merkt akis, 
Jį šaltu vandeniu mirkys.

Tą viską žino likę du.
Ir ne savų žaizdų skaudu— 
Kur kas skaudžiau priešmirtines 
Matyti draugo kankynes. ..
Tenai mirtis, o čia tyla— 
Bejėgių kūnų gulykla.

Ech, durų neišlupt spyna!
O gniaužias kumščia kruvina, 
Ir noris kilt, išmušt žvalgus, 
Išverst duris, paleist draugus— 
Bet kas čia!. .. Neremia ranka— 
Nurimk nerimstanti auka.

Tuojau ateis ir tau eilė. .. 
štai raktas terkštelė skylėj, 
Įvilkę stūmė* kampan jį, 
—Pastipk!—Ir stvėrę antrąjį, 

| Išsitempė tenai... kvotos,
Kur vėl tampys, badys, kvatos.

Ir šitas nieko neišduos;
į Nors nebeliks dantų žanduos, 
Nors šimtai bus žaizdų—skylių, 
Jis tyčiosis iš budelių, 
Ir net kai nieko jau nejaus— 
Kankintojams į snukį spiaus.

Ir trečias to paties akmens— 
Nors pats nepavelka liemens, 
Bet draugo neužmirš kančių: 
Pakloja švarką nuo pečių, 
Kad būtų draugui tik gerai— 
Vienos šeimynos tai arai.

Jie čia—belaisviai kruvini.
Bet partija, tu gyveni!
Ir žino jie, tvirti jie čia,

, Kad tu slaptai, diena—nakčia s 
Į Rengi pulkus, vedi minias
i Į kovas rūsčias, ugnines.

! IV. PLASNOK VĖLIAVA!

■ Fašizmo priespauda įšėlus, 
, Tamsi naktis aplinkui.
I Tylu... Tik kažin koks šešėlis
i Prie mūro štai atslinko.
j

Veltui akims į tamsą sminga
' Nė balso—nieks nemato
i Tai nėr ko laukt! Pavyks laimingai 
!; Augštyn štai virvę meta.

į Patraukė kartą—gera tvirta.
Nors laiptai nebešvelnūs, 
O sieksnį reikia net ketvirtą 
Pasiekt... štai spiauja delnus.
Dantysna kaž ką įsikando

I Ir sliuogti pasileido.
. Augštyn, augštyn!
i Jėgas lyg bando, 
Net šypsena ant veido.

I
Augštyn, greičiau, vikriau, dar kai 
Arti jau.. .štai ir galas.
Širdis tak—tak...Burnoj apkarto. 
Bet stiprios rankos žvalios.
Tvirtai sužergęs virvę ploną, 
Rankas pasiliuosavo;
Sparnus štai Vėliavos raudonos 
Jis mikliai išringavo.
Pririšo štai... Ir jau plasnoja! 
Štai leidžias jau į žemę...
Greičiau te rytas įdienoja 
Išvysti, ką čia lemia. A
—Plasnok brangioji!—Apsišluostęs 
Jis virvę greit raitoja.,..
šnipai negreitai besuuostys 
Ir puoš jinai rytojų.
Ir šauks į naują stoti kovą 
Prislėgtas darbo minias, 
Ir rodys joms kovos' vadovą 
Trys raidės jos ugninės:

L. K. P.
Spalis 1928 m.

“Kolektyvas”

PAQTARftQ ni &yvenim$- Bet to nebus 1 A M 1 n D v u galima galutinai atsiekt 
_____  prie kapitalistinės tvarkos. 

Todėl nuvertimas kapitaliz
mo ir įsteigimas proletaria
to diktatūros būtinas rei
kalas išsigelbėjimui darbi
ninkų klasei nuo pražūties. 

Dimas Benamis.

Gegužinėje platinkime 
darbininkų revoliucinius 
obalsius. Ne tik prakalbo
mis, laikraščiais, bet taipgi 
darbininkiškos reikšmės tu
rinčiomis paveiksluotomis 
atvirutėmis su užrašytais1 
revoliuciniais obalsiais; 
skleiskime ir platinkime ko
munistines revoliucines idė
jas prieš kapitalizmą.

Kapitalistų klasė savo 
idėjas skleidžia labai pasek
mingai per savo bizniškas 
šventes (ypač per kalėdas), 
pavidale visokių pasveikini
mų atviručių, dovanų, eglai
čių ir tt. Mes tuo žvilgsniu 
pusėtinai apsileidę.

Tarpininkas
Vaisbos, Kultūros ir Dailės Mėnesinis 
Žurnalas, su spalvuotais paveikslais.

40 puslapių, didelio formato. 
Prenumerata metams $1, vienas nu
meris 10c; užsienyj — $1.50, vienas 

numeris 15c.
duoda $200 arba lai- 
Lietuvą ir atgal—do-

BOSTONO IR APIELI1QKES
ŽINIOS

Cambridgiaus kuopos, tai
yra, T. D.A. 90kp., A. L. D. L. 
D. 8 kp. ir L. D. S. A. 27 kp. 
turėjo surengę “čepsų” vaka
rienę balandžio 27 d. Vaka
rienė buvo labai skani, bet 
gaila, kad nedaug buvo žmo
nių. Del šios vakarienės Jam 
giausiai pasidarbavo šios drau
gės : A.Grigaliūnienė ir A. Gri
cienė—skanius “čepsus” išvirė, 
„ „. Malinauskienė labai

‘Tarpininkas” 
vakortę į 
vanų.

Tarpininkas” 
keti bilas. 
tuojau, tai sužinosit, kaip tą ga
lima padaryti.

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass.

pagelbės jums apmo-
Įsigykit “Tarpininką”

‘GERAI PATAIK>ff| 
Taip sako pilietis Ant. Tacilauikaefi 
užlaikytojas Restorano po num. 990B 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAM 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS® 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’SRG 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tikai 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai mylimu 
nes už penkių blokų nuo mano biznio™ 
kostumieriai ateina ir saujoms po™ 
penkis cigarus ir po daugiau paai-w 
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai W 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa-fij 
tinka ,todėl kad malonūs ir dilmnJ 
AROMATIŠKAI kvepį.”
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Rusijos valdžia, kuri yra___
darbininkų ir del darbinin- į* o~ j. 
kų, laipsniškai visur įveda skanią duoną iškepė 
septynių valandų dieną. Su 
pakilimu produkcijos kyla 
ir gerėja ir abelnas darbi
ninkų gyvenimas. Ypatin
gai sutrumpinimas darbo 
valandų darbininkų gyveni
me didelės reikšmės turi. 
Mat, tuomet darbininkai 
turi daugiau laiko poilsiui 
apšvietai, žaislams ir kit.

Amerikos ne tik kapitalis-į žiurinskas $2.00; S. Rainard 
tų klasė ir jos valdžia, bet i T- Traupis, T. Šaulienė, G 
ir jų nusamdyti agentai į Kvelkauskas 
darbininkų klasės eilėse de- $L0(); 
da visas pastangas, naudo
dami įvairius prievartos ir 
persekiojimų būdus, kad 
privertus darbininkus vy
rus, 
kuoilgiausias valandas. Pa
vyzdžiui, kriaučiai keletas 
metų atgal turėjo išsikovo
ję 44 vai. darbo savaitę, t. 
y., astuonių valandų darbo 
dieną, o kiek valandų šian
dien darbininkai dirba? Jie 
dirba dabar net šešiasde-1T 
šimt valandų į savaitę. Vi- į 
sa abelnai gyvenimo pade- į

žiurins-

Lietuvaitė Fotografiste
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvienų dieną ir nedalio
mis nuo 9:30 iki 5 vai. ix> pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzcncorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

M. J. J. ynzo,^' 
187 Oak Street, m 
Lawrence, Maes.,1 

Į j savo krautuvę?'
j kas mėnesis pof 

kelioliką šimtų! 
pasitraukia. Tajpl 
pat drg. S. Rl B 

Schuylkill Avenues 
as, iuksiann| 
pasekmingaCt

Visiems smagiai bevakarie- 
niaujant, pirmininkas, drg. R. 
Rainard paprašė drg. K. žiu- 
rinską, kad pasakytų trumpą 
prakalbėlę ir drg. K.
kas savo prakalboj nepamiršo 
prisiminti ir apie Lietuvos ba- 
duolius. . Po jo trumpos pra
kalbos buvo pereita peiysve- 

Jčius su kepure ir surinkta 
!$14.52. Aukojo sekančiai: K.

ir UI i Karšis po
J. Gazlauskis, K. šar-

moteris ir vaikus, dirbt vyks 5 d.

S. Vinskavičius po 50 centų.i 
Smulkių surinkta $5.02; viso 
$14.52.

Gegužės -apvaikščiojimas į- 
. gegužės, 2 vai. po

Cam-
Kalbės drg. J. Kar- 

š Lowell io, dainuos 
Choras iš So. Bosto-

pietų, 40 Prospect St
bridge 
sonas

no.
□

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Rcumntizma, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaude.iima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimu, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydo o 
milijonai dar nežino apie tai.
Dcksnio Galingo Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas optickorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Mssnis Ointment Co. 
5t8 MAIN ST. BOX 352 
HARTFORD, CONK. U. S. A.

John Naujokas 
kauskas, 214 
Shenandoah, kaipo agentas, tfikstan^’ < 
čiais parsitraukia ir pasekmingaiu 
miestuose parduoda; taip ir kiį g 
Brooklyne ir kituose miestuose, kuiB 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar-fe . 
bininkai, pripažino, kad JOHp’S ge^^ 
riausi cigarai Amerikoje po" 10 cen-» 
tų.

Taip-pat progresyviškas lietuvis,'K | 
užlaikytojas general krautuvu* ir lai-B 
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-1711 
Park St., Hartford, Conn., nuo sena K 
užlaiko Jono—John’s Hand Made*? 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my- fflį 
Ii rūkyti ir sako be jų biznyje ne- ai 

įgalima apsieit! J*
i Todėl, draugai darbininkai ir pro- $3 

i gresyviški biznieriai, ne tik Brook- $ 
iyne, bet ir kituose miestuose—visur L 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių if Storuose bei * 
Utuo.se bizniuose lietuvių išdirbystfisW į 
Iraugų cigarų viršminetais vardais,h 

i ik pakeliant, pirštą, o gausite eiga-V 
I ra, kuris visiems patinka, jog rūky-R 

lamas džiaugsies. Mūsų cig^r^j. j 
rantuojami. Cigarus p a si u n dujoje |
pareikalavimo visur į kitus miestus 
-nznieriams ir privatilkiems žmo- .. 
nė.ms, daug ar mažai, vis tiek, ir 16- 
Aas apmokame.

' Adresas:

Naujokę Cigarų Dirbėjai
'^7 Division Avenue, Brooklyn, N. Y. 1

SKAITYKITE IR
PLATINKITE “LAISVĘ”

Tel.: Greenpoint 9682

tis kriaučių darbininkų pa
blogėjo su įvedimu tokių il
gų darbo valandų. Darbi
ninkai nebeturi laiko nei j 
tinkamai žmoniškai paval- ! 
gyt, nei pasilsėt, o apie žai-' , 
elimą jau nėra nei kalbos. Į į 
Jie slobsta ir net miršta'i 
darbe prie mašinų. Reikia i 
atmint, kad ne vien ilgos! 
valandos, bet ir neapsako-1 
mai skubus, alsinantis -dar-1 
bas . išsunki a jėgas ir veda j 
prie mirties. .

O tai vis dėka uni jų iš- • 
davikiškiems vadams ir vi- i 
sai kapitalistinei tvarkai,
kapitalistų diktatūrai.

neis- 
jau

kuti-
mirt pirm laiko, t. y., 
nose dienose, tai turi 
nai šviestis, organizuotis ir 
vest sistematingą, neatlai- 
džia kovą už pagerbimą sa
vo būvio, už gyvybe, už il
gesnį, geresnį ir laiminges-

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas.•

504.3

Patarnauju visiems be skirtumo 
jsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Mau> 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną mznį 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai'žemą kainą.

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

K. M. S.
644 Driggs Avenue, Brooklyn, N.

Rldgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

" j""”—— $10.60 LOTAI $10100
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo- 

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 a 
į ftiėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van- 
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių ■

J asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po. |!
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa-,'' a 

Ybudavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsųč
—' . - —.r   nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant menesi-v M' 
nių išmokėjimų. Didelis parkas, 968 akerių tuojaus prie mūsų lotų. , 
Klauskite arba rašykite: \ ®
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N. Y.•

Atdara taipgi nedėliomis iki 12 valandai dieną. j j
Reikalaujame inaliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento. S E

Tai Tie Švelnūs Cigarai,
Kurių Jūs Pageidavo! |MENDELO į

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų •

Viduiys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

.STANLEY PAUL
52G N. 11 th St. Philadelphia,

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus 
per paštą išsiuntinėjame, 

užsakymus (orderius).

Utuo.se


' 'f ■ ?B5S ■■Si.-1!'’’
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Trečiadienis, Geguž. 1, 1929
Puslapis PenktasMMMTERNO PIRMOS GEGUŽES MANIFESTAS

darbo žmones kapita- 
ir socialdemokratinė

kraštų proletarai, ko- 
Jūsų

žemės paviršių, o kapita- 
tėra desėtkai ir šimtai, 
jie yra susiorganizavę.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
nuosakumu visas kapitalistines 
valdžias prie naudojimo pilie
tinio karo priemonių kovoje 
su darbo miniomis. Vokietijoj, 
Francijoj, Anglijoj, šiaur-ame- 
rikinėse Jungtinėse Valstijose 

^bręsta sąlygos atviros fašisti- 
^nės diktatūros. Argi tai nė

ra graži nekalta poezija, kurią 
liūliavo 
listinė 
spauda.

Visų
lonijų darbo žmonės! 
yra milionai, pasiskirsčiusių po 
visą 
listų 
bet
Jijs esate didžiausia pajėga, 
Kąri gali išvystyti revoliucijos 
viesulą, galinčią nušluoti kapi
talistinę tvarką su josios išnau- 
t jimu, kolonijų priespauda ir pitalizmą. 
su jos karais.

Antrasis Internacionalas vir-;
to organizacija 
buržuazijos ir 
skaitlingos darbo aristokrati
jos; ta organizacija kas kar
tą vis gludžiau suauga su visa 
kapitalizmo sistema. Užu jos 
sienų stovi neorganizuotos ma
sės visoje eilėje šalių; tos ma
sės arba stichijiniai savaime 

_ ^^la prieš kapitalistinę prie- 
glaudą, arba sąmoningai seka 

‘ vadovybę pirmųjų eilių, tai

onalo už tas milžiniškas žmo
nių minias prieš Antrąjį In
ternacionalą 
kova viduje vienos klasės, 
kova dviejų klasių, išauganti 
į pilietinį karą prieš buržua
ziją, kurios tarnybon yra per
ėjusi socialdemokratija.

šiandieną nėra kitos organi
zacijos, kuri su tokiu atsida
vimu stovėtų pačiame kovos' 
fronte, vadovaudama minioms, i 
kuri su tokiu pasiryžimu gin
tų kasdieninius jų reikalus ir 
galutinuosius didžiuosius 
judėjimo tikslus, ka'ip kad Ko 
munistų. Internacionalas, 
ra, apart jo, kitos tokios 
gos, kuri galėtų suvienyt į vie
ną galingą sriovę pasiskirsčiu
sias pastangas atskirų darbo 
žmonių būrių įvairiuose žemės 
rutulio punktuose. Jis yra ne
šėjas geriausių tradicijų (pa
davimų) visoj istorijoj revo
liucinio darbininkų judėjimo. 
Tiktai jo vadovybėje ir tiktai 
jo eilėse darbo žmonės dasi- 
vftrys prie to, kad nugalėt ka-

bus ne idėjinė!
o i

JU '

Nd 
j e-

Draugai!
Tegul Pirmosios Gegužės i 

smulkiosios!diena virsta klasių kovos die-!
papirktosios na. Tegul ji neliks iš viršaus' 

daleista švente, pasitenkinan-! 
čia keliais susirinkimais prie' 
uždarų durų po darbo užbai
gimui, bet tegul ji tampa pro
letariato streiku. Buržuazija 
atima darbo žmonėms teisę 
išeiti į gatvę. Ji visur mobi
lizuoja policiją ir kariškas jė
gas, kad neprileist ; pirmage- 
gužinę demonstraciją. Darbi- 

yra, komunistų partijų. K ras- j ninkai atsakys į tą josios ko- 
tutinis suaštrėjimas visų kapi-jyos ženklą, masiniai išeidami 
talistinių prieštaravimų impe-4 gatvę.
rializmo gadynėj, padidėjimas; Tegul Pirmosios Gegužės 
darbininkų klasės išnaudojimo, į diena bus diena kuo narsiau- 
augimas priespaudos žygių, I sios koVos prieš karą. Nesi- 
karo pavojus kelia augštyn.leiskite save užklupti išnety-, 
kovingąjį šių minių veikimą, i čių, kaip kad atsitiko 1914 
Kyla nauja streikų banga, liū- metais. Paverskite Pirmąją 
dijanti apie kairėjimo bėgį vi-i Gegužės i dieną spėkų mobili- 
duje visų šalių darbininkų kla-'zacijos delei priruošimo tarp- 
SėS. ; tautines dienos prieš imperia-

Ruhr srities metalistai,*listinį karą... Atsišaukite į 
Francijos ir Lodziaus (Lenki-'imperialistinių armijų karei-' 
joj) audėjai pradėjo revoliu-jvius atkreipt ginklą prieš sa- 
ciniai vieni į kitus šaukti ir|vuosius jų pavergėjus. Prieš 
atsiliepti su Indijos audėjais,: fašistinę reakciją būtinai rei- 
^ sukilusiais Kolombijos plan- kia pastatyt visa-pasaulinį I 

Nesefrai' darbo žmonių frontą. Eikite] 
prie užpuolimo ant fašizmo, j

tacijų darbininkais.
įvykusieji Bombay’uj nuotikiai
atidengia tokį jau puslapį is- sutverdami darbavietėse kovosi 
torijoj indiečių revoliucijos, organus prieš jįjį. ‘ “
kokį Šanchajaus proletariato ■ buržuazijai, 
žygis 1925 m. atvertė Chinijoj. I jungos reikalas yra

Pasaulis įžengi

Priminkite; 
, kad Sovietų Są-! 

reikalas I 
Į koloninių milionų darbo žmonių visame 

revoliucijų ruožtą, kurios, su- pasaulyje; kad pasaulinis pro
letariatas niekam neleis už- 
kenkt pergalingai socializmo 
statybai Sąjungoje Socialisti
nių Sovietų Respublikų. Ne- 
prileiskite imperialistams už
pulti Sovietų Sąjungą. Į obal- 
sį, kuriuo 
Indijos 
vu oja 
dienoje 
per rubežius ir vandenynus: 
“Tegyvuoja Sovietinė Indija.“

sušukp sukilusieji 
darbininkai: “Tegy- 

Sovietai,” atsakykite 
Pirmosios Gegužės,

siderindamos su proletariniu 
revoliuciniu judėjimu pačiose 
imperialistinėse šalyse, rausia 
visą fundamentą kapitalistinės 
visuomenės. Nors naujasai 
pakilimas randasi dar tik savo 
pradžioje, bet, skirtingai nuo 
praeities revoliucinių judėji
mų, jis turi ne vien tiktai eu
ropinį pobūdį, bet turi tenden
cijų (palinkimų) tapti visa- 
pasauliniu judėjimu. Vis di-į
desnės rezervinės (atsarginės) įSuteikite veiklios paramos ko- 
žmonių spėkos vis platėjančia-1 lonijų darbo žmonėms, kovo- 
me tarptautiniame fronte įsi-į jautiems delei pasiliuosavimo. 
traukia į mūšį. Atėjimas iš'Viena kariųga eile stokite 
eilės sekančios aštrios kriziol prieš kapitalistinę racionaliza- 
formoš pasaulinėje ekonomijo- i ciją, reikalaudami 7 valandų 
je (ūkyje) gali artimiausiu darbo dienos. Ruoškite, pla- 
laiku sudaryti bepartiniai re-j tinkite, gilinkite streikų kovą,

• .voliucinę padėtį visoje eilėje
* kapitalistiniai pažangių šalių.

Jeigu pirmiau buvusieji pa- 
^sauliniai ūkio krizini, pasikar- 
’Stojusieji kiekvieną dešimtmetį, 

gręsdavo kapitalistinės tvarkos 
gyvybei, tai naujasai krizis, iš
siveržęs apystovose daėjusįų 
iki augšeiausio laipsnio įtempi
mo visų kapitalistinių priešta
ravimų, sąlygose beaugančio 
kovingo darbo minių veiklumo, 
gali pasidaryt krizių, lemian- 
čįu kapitalizmui galą. 
S Nepuls ant veido prieš ka-| 
pitalistinį nusistovėjimą (sta-1 
bilizaciją), kurios apribotas ir: 
laikinas pobūdis vis aiškiau 
savaime rodosi; ne kryžium | 
sudėtomis rankomis lauks nau-; 

mH.0. karo dirbančiųjų minios, O|

sutverdami, prieš reformistų 
valią, savarankius streikų ko
mitetus. Po Komunistų Inter
nacionalo vėliava- susitelkite, 
viso pasaulio proletarai, delei 
kovos už pasaulinę revoliuciją.

Tegyvuoja diena tarptauti
nio klasinio mūšio, Pirmoji 
Gegužės !

Šalin karą!
Tegyvuoja Sąjunga Socialis

tinių Sovietų Respublikų!
Tegyvuoja pasaulinė prole- 

•tariato diktatūra!
Komunistų Internacionalo 
v Pildomasis Komitetas.

!
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Jokia “Piktų Pakuždu Kampanija”
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JUOZAS KAVALIAUSKAS <!>

CLEVELAND, OHIO
Workers’ International 

“tag day,” 
gegužės.

negali atsilaikyt prieis šviesą šios teisybes: Lucky Strikes yra paga
minti iš puikių-puikiausių tabakų.—tabakų derliaus Smetonos. Vien tik 
Lucky Strikes yra apkepinti, nes apkepinimas yra slaptas procesas. 
20.679 daktarai aiškiai pažymi, jog apkepinimas prašalina nešvaru
mus. Apart to, jis prisideda prie kvapumo ir pašalina gerkles erzinimą. 
Todėl, nesibijodami prieštaravimo, mes galime teisingai pasakyti:

“Joks cigaretas, nepaisant kainos, nėra tiek geras, kaip 
Luckies, vis tiek ar jis būtų pagamintas American Tobacco 
Kompanijos ar bi kurios kitos kompanijos.”

(PASIRAŠO)

The
Prezidentas,

Tobacco Company, Incorporated‘‘It’s toasted'*
Nei Jokio Gerkles Erzinimo

Nei Jokio Kosulio.

The Lucky Strike Šokių Orkestrą ir 
toliau kiekvieną subatos vakarą skleis 
savo muziką, nuo vieno vandenyno iki 

kito, per N. B. C. radio tinklą.

© 1929,
The American Tobacco Co., Manufacturers

A\W7W.WGVW9CCW

Kad palaikyt laibą fi
gūrą, nieks negali 
užginčyti teisingumą' to 
patarimo:

SIEK LUCKY VIETOJ
SALDUMYNO.”

lUCKY 
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Ave., South Slavic Hali. E. 
67th & Chambers Ave., Pul
aski Hall. 226 W. Superior 
Ave., W. 1. It. Hall.

Kuriems parankiausia vieta, 
ten turi ir kreiptis, nes kiek
vienoj stotyj bus, suteikta vi
sos informacijos ir kas tik bus 
reikalinga prie aukų rinkimo.

Rengėjai.

sus tuos darbininku, kuriuos

ši geg u ž i n ės mi nė j i m ą re n- 
gia tarptautinis Komunistų 
Partijos komitetas.

,<* Rengėjai.
"Aš

BINGHAMTON, N. Y.
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LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone_____ _______ Main
Bell---------------------- - -- Oregon

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKASŽODYNĖLIS

Iš 18,000 žodžių
Tuoj aus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

“LAISVfi”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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Bell Phone, Poplar 7645

A. F. STANKUS
S

S

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite

SKAITYKITE IR
PLATINKITE

f-r tį

isiiioiiifliiiBniamahiBiiii

gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausioae vietose ir už žemų 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.
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Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius

IlrLsn’e fftM (^bitelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-
Unjdll S vUiu 1 bijo. Už 75c už baksą apsiginkluok

nuo savo amžino priešo! ;
IJrhn I Tnkc ^5 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš UI DU LdA iaUo kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ“, rfOMEOPATIšKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

151 Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

G102 Grand Avenue
Maspeth, L. L, N. Y.

Kampas Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9796

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

____________________ ORDER BLANK —----------------------
Siųsdami pinigus su savo adresu, u.'uašj kite:

Aš, žemiau pasirašęs, siuhčiu jums VIENĄ DOLERI, u?- kurį malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas .............................................................................................................................................. ...

No.

Micstas .............................................

LITHUANIAN-AMERICAN
AUTOS SCHOOL

O

6

*

&

-O

.......... St. or Ąve.

Su/ e...................... -
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Re- 
pasišventimu kovos prieš lief rengia “tag day,” kuri 

karą ir prieš kapitalistinę ra-'įvyks 4 d. gegužės. Surinkti 
cionalizaciją. Vis narsesni ir pinigai bus sunaudoti pagel- 
kietesni darosi jų žingsniai be- bai 
einant nuo apsigynimo prie 
užpuolimo ant kapitalo. Jųjųlkią kovą už pagerinimą savo 
ryšiai su Komunistų Interna- būvio. Todėl kviečiami darbi- 
cionalu augs ir stiprės mūšiuo-i ninkai ir darbininkės ateiti 
se visa-pasauliniai /istorinės j talkon ir pagelbėti rinkti au- 

’plotmės, kurie stovi prieš akis,kas. Visi turi būti tarpe 12 ir 
darbininkų klasei ir visiems! 1:30 vai. dieną sekančiose vie- 
darbo’žmonėms. |tose: 3335 E. 118th St., Kins-

Kova Komunistų Internaci-jman section; 5607 St. Clair

streikuojantiems audė
jams, kurie dabar veda smar-

PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija”
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City

25 METŲ JUB1LĖJUS. Specialis pasinaudojimas. Instruktoriai 
išmokins jus važiuoti už $10.00. Mūs ekspertai išmokins jus važiuoti

■ ir taisyti visokių išdirbimų karus už $25.00. Turime mechanikų ir 
del moteriškių klasės. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas.

PERSITIKRINKITE! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets

New York City
o
•fe*
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Daug kentėja nuo 
nerviškumo

turėjau didelį vidurių nevirškinimų,
negalėjau nieko valgyti ir- tas beveik visai 
mane nukankino ir turėjau tokius gasus 
viduriuose, kini turėdavau vartoti sodų, kad 
juos prašalinus. Taipgi daug kentėjau nuo 
vidurių užkietėjimo. Dabar aš jaučiuosi 
daug geriau. Mano vidurių virškinimas 
yra geras, viduriai veikia gerai ir mano 
nervai yra daug stipresni.” Everett, Smith, 
Gallatin, Mo. šis pareiškimas bus gera ži
nia kitiems, kurie kenčia kaip ponas Smith 
kentėdavo.

Nuga-Tono taipgi yra patvirtintos, kad 
veikia gerai nuo prasto apetito, prasto ne
virškinimo, gasų viduriuose, raugėjimo, silp
nų kepenų, silpnų inkstų ir pūslės, silpnų 
nervų ir svarbių organų, praradimo svorio 
arba stiprumo, prasto miego, užkietėjimo 
ir kitų trubelių. Nuga-Tone jau yra su
teikusios virš miliono žmonių geresnę svei
katų, didesnį stiprumų ir padauginimo jėgų 
ir energijų. Jei jūsų vertelga neturi jų 
savo sandėlyj, reikalaukit, kad jis užsakytu 
jums iš olselio vaistinės.

labai Susirūpinęs 
girdėjai, kad Jono

ti

Gegužines Minėjimas

Darbininkų gegužinės šve 
tės minėjimas įvyks 5 d. gegu
žės, Lietuvių svetainėje, vaka
re. Apart prakalbos, bus ge
ra koncertinė programa, susi
dedanti iš smuiko solo, mando
linos, piano ir dainų. Tš En
dicott dalyvaus didelis, vaikų, 
choras ir muzikantų orkestrą. 
Mažieji .pionieriai, šoks įvai
rius šokius ir žaislus.

Kviečiame xlietuvių publiką 
į šį gegužinės minėjimą at^i- 
lankyti kuoskaitlingiausįa, nes H0
vakaro programa, galime tik- ‘

pa

rado

Jis
—Ar
gazu nusinuodijo ?
—Kaip tas atsitiko?
—Parėjo iš darbo ir 

negyvą.
—Ar labai jis susirūpinęs?
—Taip, nes nežino, kiek 

n_;reikės užmokėti, už gazą, nes 
per visą dieną buvo ragelis at
suktas.

rinti, visiems patiks. - “Lais
ves” skaitytojus prašomo kvie
sti visus savo pažįstamus, vi-

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 
sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa

bandyk šiandie. Tri 
ju dydžiu vaistinė
se 35c, 75c ir $1.50

darė maloniomis ir 
lengvai vartojamo
mis. Greitai praša
lins skausmą. Po antspauda^V^ H & 1$ £į^
jūsų sveikatą apsaugos. Iš- Tajj ĮĮ J m jį

HAARLEM OI

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
“Gold Medai“ varlio kiekvienoje dė
žutėje.

FYTRAI Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki FA LtAllUi. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c 3 v UCulŲ
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiska Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠS1PĖRIMUI VANTOS VELTUI

DIENĄ IR 
NAKTĮ 

ATDARA

Pagedėliais nuo 12 vai. 
dieną a per visą naktį 

Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

MOTERIMS:
Pančdeliais ir 

utarninkaia
■ ' '■ •' ' ■■■ \
Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090
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*
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A. RADZEVIČIUS
ir kitų SERGA DRAUGĖ MAILIN

PRANEŠIMAI Iš KITUR

D.Mūrininkai Išgavo $15

SALES—PARDAVIMAIlo-

3481 Third Ave 
Pirmas Floras,

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

S. A. IV Rajono Kuopoms 
ės L. I). į S. A. IV Rajono!

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Puslapis šešt

VIETOS ŽINIOS
Visi Turite Būt Šį Vakarą Tamsūniškas Teisėjo
Pirmosios Gegužės Mitinge Nuosprendis už Mokslišką 
Miller’s Grand Assembly Knygelę apie Lytį

Pirmosios Gegužės masinis Už siuntinėjimą per 
mitingas Brooklyne bus šian-' knygelčs su patarimais 
dien vakare, Miller’s Grand lyties dalykus 
Assembly didžiojoj svetainėj, j (The Sex Side of Life) Marė 
qiq t, oivonoiu n>_,yyare Dennettiene nuteista už-

simokėt-$300 pabaudos federa- 
liam Brooklyno teisme. Ji pa
reiškė, niekad nemokėsianti nei 
cento pabaudos. Tuomet jai 
prisieitų už kiekvieną dolerį 
atsėdėti po dieną kalėjime. 
Bet Dennettienė duoda apelia
ciją į augštesnį teismą.

Nuosprendis prieš Dennet- 
tienę yra ir atžagareivis ir 
žioplas. Minėtoj knygelėj iš
dėstyta gryni moksliški fak-

318 Grand St.- Jį surengia Di-i 
džiojo New Yorko Darbinin
kiškų Organizacijų Sąryšis su 
kriaučių Amalgameitų 54-tu 
Lokalu.

Mitingui 
ir Tauras, 
darbininkų

niekam 
įvalias

Trečiądienis, Geguz. 1, 1929

New Yorko Žinios nuo didvyriškai kovojančių au
dėjų pietinėse valstijose.

paštą 
apie 

dalykus jaunuoliams

Pereita sekmadienį įvyko A. 
L. D. L. D. 23-čios kuopos su
sirinkimas. Šiame susirinkime 
aptarta daug įvairių reikalų. 
Įvykusio koncerto su baliumi 
komisija pilno raporto neturė
jo, todėl palikta sekamam su
sirinkimui.

Jau mūsų kuopa dasivarė 
iki 40 narių. Bet yra dar ke
letas nepasimokėjusių ir jūsų, 
draugai, privalumas pasimo- 
kėti.

Nutarta paaukoti penkis do
lerius sušelpimui Lietuvos ba- 
duolių ir ateityje bus daugiau 
paaukota.

Apleidžiant šią šalį mūsų fi
nansų raštininkui, drg. Alek
navičiui, išrinktas naujas, drg. 
Juškevičius. Drg. Paskačinas 
paaukojo kuopai kamerą ver
tės 25 dolerių.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

PASIRANDAVOJA kambarys vie
nam vyrui ar merginai. Kamba

rys šviesus, apšildomas, atskiras į- 
ėjimas ir viri kiti parankumai. Gra
žioj apielinkėj, pas mažą progresy- 
vę šeimyną. Kreipkitės po No. 92 
Hemlock St., prie Cypress Hill sto
ties, Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

mėnesinis susirinkimas įvyks penk
tadieni, 3 d. gegužės (May), 1929 
metų, 7:30 va), vakare, Liet. Am. Pi
liečių Kliubo kambariuose, 
nard St., Brooklyn, N. Y: 
bo nariai būtinai turite 
šiame susirinkime ir kurie 
vėlavę Kliubui prigulinčias 
tai būtinai turite ateiti ir 
ti ir nepamirškite atsivesti 
kandidatų i Kliubą.

Sekr. A. Deikus.
(103-105)

220 Lco- 
Visi kliu
dai y vauti 
esate su- 
mokestis, 

užsimokė- 
naujų

EAST NEW YORK, N. ,Y.
L. D. S. A. 111 kuopos susirinki

mas bus ketverge, 2 gegužės, po No. 
218 Van Sielon Avė., 8 vai. vakare. 
Visos narės ateikit, yra svarbių rei
kalų.

PASIRANDAVOJA 3 ir 4 kambarių 
apartmentai. Randa $17.00 iki 

$28.00 į mėnesį. Yra šiltas vanduo. 
Netoli 14-tos gatvės subway (Lor
imer Street stoties). Kreipkitės pas 
janitorių, 72-74 Richardson St., neto
li Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(94-103
PASIRANDAVOJA Storas 25x30, tin

kamas del Beauty Parlor, nes visi 
įtaisymai yra, taipgi ir viena kresė 

Duosiu ilgą lease—ant penkių me
tų ar ilgiau. Randa $30 į mėnesį, 
715 Fairview Ave., Ridgewood, 
Brooklyn, N. Y. Kreipkitės šiuo ant
rašu: Paul Samulėnas, 802 Wash
ington St., New York City, N. Y., 
arba šaukite telefonu: Chelsea 0585.

93-104

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius Čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, per.ritikrin- 
sit.—Pabandykit!

417 Lorimer Street

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

O r g. M. K.
(102-103)

kalbės dd. Mizara 
Iškels svarbiuosius 
klausimus kaip A- 

merikos, taip Lietuvos 
šalių gyvenime.

Mitinge neprisieis 
nuobodžiauti, nes bus
koncertinių įvairumų. Dainuos 
Aido ir Lyros chorai ir solis-1 tai apie žinotinus lyties daly
tai: F. Stankūnas, K. Menke- jkus. Jinai buvo užgirta net 
liūniūtė, M. E. česnavičiūtė, y. M. C. A. (Jaunųjų Vyrų 
J. L. Kavaliauskiūtė. Grieš į Krikščionių Asociacijos) val- 
Retikevičiaus orkestrą.
ga veltui.

Po įvairių kitų Pirmosios 
Gegužės mitingų ir demonstra
cijų New Yorke, kiekvienam 
dar liks užtenkamai laiko da- 
lyvaut šiame brooklyniškiame 
Pirmosios Gegužės paminėji
me.

Alei vienas šio pranešimo 
skaitytojas privalo ne tik pats 
atsilankyt į Mijler’s Grand 
Assembly svetainę 7:30 vai. 
vakare, šiandien, bet atsivest 
ir po kelis kitus.

Grieš j Krikščionių Asociacijos)
Herald Tribune ir kiti

Yorko laikraščiai 
piktinasi, 

baudžiama

Įžan-. dybos.
New 
straipsniuose 
Dennettienė 
moksliškos teisybės skelbimą. 
Tie laikraščiai nėra pažan
gūs; jie storžieviškai reakcio
nieriški. Tačiaus ir jiems at
rodo perdaug keistas federa- 
lio teisėjo Burrows tamsūniš
kas nuosprendis prieš Dennet- 
tienę.

savo 
kad 

už

New Yorko Valstija Sumoka 
Ketvirtį Visą Taksą

Mūrininkų Unijos 34-tas 
kalas padarė sutartį su staty
mo darbų kontraktorių sąjun
ga, kad mūrininkams bus mo
kama po $15 į dieną ir kad 
jie dirbs po penkias dienas į 
savaitę. Pirmiaus 'unijistai Į 
mūrininkai gaudavo $14 į die-, lies gyventojų, 
ną ir dirbdavo penkias dienas 
ir pusę į savaitę.

Mokesčių į centralinį val
džios iždą Washingtone iš 
New Yorko valstijos buvo su
rinkta $595,000,000' per pas
kutinius devynis mėnesius. Tai 
yra ketvirtadalis mokesčių, 
kiek sumokėjo visos valstijos 
abelnai. New Yorko valstija 
sudaro dešimtą dalį visų ša-

“ i 4 Žuvo ir 45 Liko Sužeisti 
Kas Pasmaugė ir Sudegino Susikūlus “L” Traukiniams 
Tą Jauną Moteriškę? - - - - - -

---------  Pagal paskutines skaitlines, 
Netoli Yonkerso, miške, ties:liko keturi žmonės užmušti ir 

Ardsley kelio, rado lieknas la--45 sužeisti, kuomet pirmadie- 
vono pasmaugtos, gazolinu nio rytą ekspresinis “subvės” 
apipiltos ir sudegintos Dor- traukinys dūrė į užpakalį ele- 
othy H. Peacoxienes, 20 metų' veiterio mediniam traukiniui 
amžiaus moteriškės. Areštą- ties 167th St. stočia, Jerome 
vo jos vyrą. Bet policija ne-'Avė. Tuo kartu abiejuose 
mano, kad jis būtų kaltas/traukiniuose buvo 3,300 va- 

. Daug tame yra kal- 
Interborough Rapid 

Transit Kompanijos. Ji, no
rėdama sutaupyti pinigų, to
mis pačiomis relėmis leido 
dviejų linijų, požeminius ir 
eleveiterio traukinius; o kad 
pasmarkint traukinių bėgioji
mą, liepė motormanams nepai
syt kai kurių signalų. Patvar
kymą apie signalų nepaisymą, 
klausinėjamas, pripažino ir 
vyriausias kompanijos inžinie
rius, pulk. Wm. C. Lancaster. 
\ Tame traukinių susikūlime 
žuvo du motormanai, vienas 
studentas ir dar koks nežino
mas žmogus. Visa valanda 
praėjo, iki žmonės buvo išgel
bėti iš sukriušintų, rūkstančių 
bei degančių vagonų.

Kąp.ji tokia, buvo sužinota iš žinotojų. 
ifKusio nesudegusio sklypo jos čios In
drabužio po lavonu.

Nužudyti ar Nusižudę?
arRado negyvus, nežinia 

nužudytus ar nusižudžiusius, 
H. L. Carruthersus, 28 metų 
amžiaus, kambariuose po nu
meriu 175 W. 73rd St. Jiedu 
buvo apsivedę tik pirm kelių 
savaičių. Vyras buvo riebiai 
apmokamas bankų tarnautojas 
-—specialistas.

BROOKLYN PARAMOUNT
DeKalb & Flatbush Ave’s

Dabar Nupigintomis Kainomis! 
Pamatykite ir Išgirskite 
JEANNE EAGELS

žvaigždę “Rain” Veikale
“THE LETTER”

(Laiškas)
Paramount Visa-Kalbantis 

Paveikslas
Tiesiog iš dvidolerinio rodymo 

Broadway. Begaliniai narsi, sen- 
sacinė istorija klystančios mote
riškės, kovojančios prieš meilę ir 
tropiškų karštį!

“Paskutinis žodis pramogoje mo
terims,” sako Mirror!

Matykite jį nuo pradžios—ro
doma 10:50, 1, 3:15, 5:30, 7:45, 10. 
Meisteris Melodijos! PAUL ASH 

ir jo linksmi vyrai veikalėlyj 
“SAKYKIT TAI SU MUZIKA”

Merginos, muzika ir daugybe 
veiksmo tame smarkiame MUR
RAY ANDERSON Revue!

Paramount Kalbančios 
Komedijos—šūvis!

“KNIGHTS IN VENICE”
į (Venecijos Vyčiai) 

Ateikite į Paul ASH Whoopee 
Party.” Rodoma kas vakarą. 9:30

93 Valgyklą Darbininkai 
Areštuoti Demonstracijoj

ir 
ir 
93

28th St., 8th Ave. ir 
kt., New Yorke; areš- 
stręikierius bei jų pri-

Magistratas Earl

Šimtas policmanų u ž p uolė 
demonstraciją streikuojančių 
viešbučių ir valgyklų darbinin
kų keliose vietose, ties 6th 
Avė. 
28th 
tavo
tarėjus.
Smith 27 jų tuojaus paleido; 
kitus padėjo po kaucija nuo 
$10 iki $100 'iki tolesnio teis
mo; dvi mergaites nubaudė 
$10.

Demonstracijoj daly v avo 
apie 3,000 vąlgyklų darbinin
kų ir jaunųjų komunistų,i ku
rie dabar laiko savo, nacionalį 
suvažiavimą New Yorke.

L.D.S.A. 31 kuopos narė 
drg. Mailin serga ir guli lovo
je. Draugių ir draugų perei
ga ją atlankyti. Jos gyveni
mo vieta 1735 Zeraga Avė., 
Bronx.
A. P. L. A. 49-tos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Minimos kuopos susirinki
mas įvyks sekamą sekmadienį, 
svetainėje 64 East 4-th St. 
Pradžia 10 vai. ryte. Tie, ku
rių mokestys užsilikę, būtinai 
dalyvaukite susirinkime.

Rep.

NEWYORKIETĖMS
Ketvirtadieni, antrą d. gegužės, 

įvyks L. D. S. A. 31 kp. susirinki
mas pas draugę K. Malin, 1735 Zer- 
ega Ave., Bronx, N. Y.

Visos draugės, nelaukite kitokio, 
tai yra atvirutėmis* pakvietimo, nes- 
mūsų organizatorės dvasia jau So- 
vietijoj, o Čia tik kūnas vaikštinėja. 
Todėl ji gal ne laiko nebeturės atvi
rutes rašyti.

Ateikite visos, nes turime išsirinkt 
organizatorę ir iždininkę, nes ir ji
nai yra padavus rezignaciją.

Sekr. K. Sinkevičiūte.
(102-103)

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

mėnesio; gali randavoti vienas arba 
du draugai, atskiri įėjimai, gražiai 
ištaisyti. Galima ir pietus pagamin
ti nedčliomis, jei kas norės, tik turi 
išanksto užsisakyti.

G. M. KANTON
arti 168th St. 

BRONX, N. Y.

Telephone, Stagr 44C8

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

S. L. A. 83 Kp. Mėnesinis 
Susirinkimas

S.L.A. 83 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, 2 d. gegužės, 8 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėje, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Visi nariai ir narės kviečia
mi dalyvauti susirinkime, nes 
yra svarbių reikalų, kuriuos 
turėsim apsvarstyti,.

Taipgi, eidami susirinkiman, 
atsiveskite naujų narių prira
šyti prie S.L.A. 83-čios kuo
pos.

montelLo, mass.
Prakalbos paminėjimui Pirmos Ge

gužės bus nedelioj,’ 5 gegužes, L. T. 
j Name, kampas Vine ir Main Sts 
j Pradžia 7:30 vai. vakare. Kalbės M. 
i Plepys ir J. Karsonaš, taipgi kalbės 
i angliškai A. Bail. Dainuos Liuosy- 
bės Dailės Ratelio Choras, bus įvai
rių pamarginimų. Kviečia visus at
silankyti A. Ii. D. L. D. 6-ta kuopa.

t (103-104)

J. Kairys, Sekr.

Streikuojančią Audėją 
Atstovai Jaun. Darb. Kom. 
Lygos Suvažiavime

L.
Draugi-.._ .

Pusmetinė konferencija įvyks nedė- 
lioj, 26-tą d. gegužės (May), Stra
vinsko svetainėj, 42 Ferry St., Ply
mouth, Pa. Pradžia 12-tą vai. Vi
sos kuopos malonėkite išsirinkti de
legates ir suteikti jom gerų suma
nymų L. D. S. A. naudai.

L. D. S. A. IV Rajono Sekretore, 
M. D. Stanislovaitienė.

. (103-104)

PHILADELPHIA/’ PA.
D. S. A.' 80 kuopos susirinki- 
bus ketverge, 2 gegužės 

928 E. Moyamensing 
vakare. Visos nares

PARSIDUODA FARM A
Parduodu gerą ir didelę farmą, 235 

akrai žemės, apie 40 akrų girios ir 
tiek ganyklos, o kita visa dirbama, 
žemė lygi, viskas gerai auga. Di
dele stuba, 3 barnės, vanduo stuboj 
ir palei barnes, yra ir mažesnių bu- 
dinkų, kaip tai mašinom sudėti, ja
vam supilti, ledaune, pieno padėji
mui, paukščiam auginti ir laikyti, 
automobiliui garadžius. Visa maši
nerija apdirbimui žemės, 25 galvi
jai, 15 melžiamų karvių, 10 jaunų, 
3 arkliai, 2 mulai. Galima pirkti 
viską sykiu arba tik farmą be gy
vulių ir padarų. Farma pilnai iš
mokėta, aš išgyvenau 15 metų ant 
jos. Noriu greit parduoti, nes turiu 
važiuoti Lietuvon. Parduosiu kuo- 
pigrausia. Kas nupirks, turės gražų 
gyvenimą. Del platesnių informaci
jų klauskit laišku. Ig. Mardosa, 
R. D. 2, Rox 87, Sherburne, Chenan
go County, N. Y. (103-108)

H TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
■ Lietuvis Dentistas
I X-SPINDULIU DIAGNOZA
■ 221 South 4th Street
H (Priešais "Bridge Plaza")
B BROOKLYN, N. Y.
9 VALANDOS:
B 10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
M Ketvergais ir subatomis iki 6 vai.
■ Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
M sulyg sutarties.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy
mo būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedėlidmis 10 iki 1 P. M.

po
Avė., 8

L. 
m a.s 
No. 
vai.
yra svarbių reikalų aptarti, 
šelpimas Lietuvos baduolių 
Atsiveskit ir. nauju narių.

Sekretore

FORNIŠIAI PARDAVIMUI
Parsiduoda visiškai nauji ir 

roj tvarkoj rakandai už visiškai 
1 mą kainą. Nupirkę rakandus^ galė- 
I site paimti ir kambarius su dženito- 
I riausi darbu. Darbo mažai ir geri 
kambariai. Pardavimo priežastis— 
apleidžiu šią šalį išvykdamas į So- 

. Matyti galima bile 
dieną ar vakarą. Važiuojant Lex
ington Ave. požeminiu traukiniu su 
užrašu East 180th St., išlipkite ant 
Simpson St. J. Paskačinas, 1048 
Bryant Ave., Bronx, N. Y. Eikite į 
beismentą. ' (103-105)

X* VL<, U ’ t «

ateikit, 4;ietų Sąjungą.
kaip tai
ir t. t'.

ge
ze1-

Tel., Triangle 1450 Į
Lietuvis Fotografas Į

IR MALIORIUS

Nufotografuoja 
ir nųmaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

JONAS STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS
(Undertaker)

4

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Centra! Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Į Workers’ Centre, New 
Yorke, einantį suvažiavimą 
Jaunųjų Darbininkų Komunis
tinės Lygos atsilankė delega
tai nuo streikuojančių audėjų 
iš North ir South Carolina val
stijų. Delegacijos galvinyj 
buvo drg. Paul Crouch, ex- 
kareivis, jaunas vyras, bet jau 
plačiai pagarsėjęs savo narsu
mu kovoje už darbininkų rei
kalus. Delegacijos vardu kal
bėjo Raymond Clark; jis, be 
kitko, pažymėjo puikiai varo
mą tarp streikuojančių audėjų 
darbą George Pershingto, Jau
nųjų Darb. Kom. Lygos atsto
vo pietuose. Nors George 
Pershingto dėdė, generolas 
Jack Pershing buvo vyriausias 
Amerikos imperialistų armijos 
vadas laike karo, taciaus jo 
brolėnas George yra karščiau
sias kovotojas prieš imperialis
tinį ginklavimąsi ir kapitalistų 
karus/ '

Jaunųjų Darb. Kom. Lygos 
suvažiavimas su didžiausiu en
tuziazmu. sveikino delegatus

Lietuviai Pas Lietuvius
Visais atžvilgiais patarnausime 

jums geriau, negu svetimtaučiai.
Petras Banis ir Vincas Mardosa 
76 S. 2nd St., Brooklyn, N. Y. 

Tel. Greenpoint 4195. f . 98-103 
K A^~REIK A LING AS ~ 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant gerit pribūhame. J. 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 0452. '?
KAZYS RUKŠTELIS

DAR GYVUOJA

namus, 
atlieka- 
taisome

Reika- 
S.į 114

ir maloniai prilipa vietinius ir iš ki
tur atvažiavusius. Jei pasitaikys 
proga būti šiame didmiestyje ir bus 
reikalinga vieta apsistojimui, užeiki
te; gausit kambarį ir gerą patarna
vimą.

K. RUKŠTELIS
108 Union Av., Brooklyn, N. N.
Tel. Stagg 5132. 99-124

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU seseris, Onos Grajaus- 

kiūtes, po vyru Tamulcvičienės; 
pirmiau gyveno Girardville, Pa., vė
liaus išvažiavo į Chicago, 111. Kele
tas metų atgal buvo atvažiavus pas 
mane i Brooklyn, N. Y., ir po to 
neturiu jokios žinios apie ją. Iš Lie
tuvos paeina iš Veiverių, Suvalkų 
rėdybos. Ji pati ar kas kitas žino
damas apie ją, malonės pranešti, už 
ką būsiu labai dėkingas. Juozas 
Grajauskas, 108 Stagg St., Brooklyn, 
N. Y. (103-104)

Tajieši<c>jimas
Aš, Paskačinas, pajieškau Herman 

(Purvis), kuris ilgą laiką gyveno 
New Yorke, ir jau keletas metų, 
kaip apleido. Svarbus reikalas su 
juo susižinoti. Apleisdamas šią šalį, 
norėčiau užbaigti nuo senai užsili
kusius mūsų neužbaigtus reikalus. 
Kas iš “Laisvės” skaitytojų žinot, 
praneškit, ar jisai pats malonės atsi
šaukti sekamu antrašu: J. Paskači
nas, 1048 Bryant Ave., Bronx, N.Y.

(103-105)

PARSIDUODA kendžių ir cigarų 
storas, biznis įdirbtas ir gera pro

ga, pigiai pirkti. Kreipkitės po No. 
65 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(103-104)
PARSIDUODA groserne ir delicat- 

tesen krautuve, geroje biznio vie
toje ir visai žema randa. Pardavi
mo priežastį sužinosite ant vietos. 
716 Starr St., Ridgewood. (103-108)
PARSIDUODA restoranas, geroj 

vietoj, prie dirbtuvių, biznis įdirb
tas per 8 metus, galima daryti gerą 
bi^nj. Kreipkitės po num. 145 
Thames St., Brooklyn, N. Y. 98-103

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0788

MALONAUS PASIMATYMO

PAJIEŠKAU brolio Antano Svcziko, 
seniau gyveno Cicero, III. Mel

džiu atsišaukti arba kas žinot, ma
lonėkit pranešti. Gust Svezikas, 
1603 Oxford Ave., ‘’Centralia, Wash. 

' (103-104)

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūros ligų, vidurių, širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar pūslės nesmagumų ir reu
matizmo, šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos iš mano keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATIŠKA ATY- A AA 
DA IR PATARNAVIMAS I I H II I IKI PAGYDYMO Tp_s.yy.V7V/

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.

ANDREW EGAN, M. D.
1134 BERGEN sK. BROOKLYN, N. Y.

■■■■■■« . ............................ , .■ ■■."IT . 1 —■ .

214 Perry Avenue

UŽEIGA

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matemėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
žinties užeikite, o būsite maloniai

del pa- 
priimti.

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth

REIKALAVIMAI
REIKALINGA maža šeimyna gyven

ti bendrai su kita šeimyna, ir pri
žiūrėti 4 metų vaikutį. Jei šeimyna 
atsišauks^ gaus kambarius ir atlygi
nimą, o jei viena moteriškė, tai gaus 
kambarį, valgį ir primokėjimą. Atsi- 
šaukit į “Laisvės” ofisą.

(103-105)
REIKALINGOS MERGINOS

Reikalinga merginų išrinkinėt žar- 
žarnas dešroms. Turi turėti paty
rimą. Atsišaukite: Brecht Corp., 174 
Pearl St., New York City. 101-03 

1

FOR RENT
PAST RANDAVO JA

PARANDAVOJU labai pigiai didelę 
krautuvę su 3 kambariais gyveni

mui. Kartu yra kulerią, baras ir 
kulbe bučeriui; visos lentynos gro- 
ceriui. Vieta labai patogi bizniui. 
Namas yra naujas. Vyrui mirus 
našlė negali biznį laikyti. Reikalin
gas tuojaus atsišauk. A. J. Valan- 
tiejus, 4 Lexington Avenue, Maspeth, 
L. I., N. Y. (103-110)

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

kau A. Lessingo bučernę 
ir viską naujai pertvar
kiau. Dėka savo dauge
lio metų patyrimo dir
bant didelėse bučernėse, 
pritdikysiu savo patarna
vimą prie visų ir rūpin
siuos, kad mano krautu
vėje visada būtų šviežia 
mėsa.

Stanley Garback
( Garbačauskas)

43Į LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus; Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių <
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių ■ 
Debesilų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
\ 1 Ph. G., Vaistininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

1114.

Grybelių
Gvazdikėlių 

Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušani jos ir 
daugybę kt.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remuntlių 
Seneso ploklčiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmė&ų




