
SUĖMĖ BONŲ KLASTUO- 
TOJUS LONDONE IR 

VARšAVOJ

London. — šičia tapo su
imti du, o Varšavoj 18 as
menų, kuriuos įtaria, kaipo 
suklastuotojus 5 milionų 
dolerių vertės Anglijos, 
Lenkijos ir Jungtinių Val
stijų valdiškų bonų.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visu Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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DAUGIAU GALIMYBIŲ PATRAUKTI 
MASES, NEGU BET KADA PIRMIAU

, Amerikos Komunistų Partijos Aštuntojo
Suvažiavimo Manifestas

DAR 5,000 DETROITO AUTOMOBILIU 
DARBININKU PASIRYŽĘ EIT STREIKAN 

UŽ GERESNES SĄLYGAS
Kom. Partijos Suvažiavimas Užsidarė Balandžio 8 d.; Drg. 

Browderis Nurodė Didžias Komunistu Partijos Galimybes 
Ekonominėse ir Politinėse Kovose; 64 Nuošimčiai Dele
gatų Buvo Unijistai, Tarp Jų 38 Amer. Darbo Fed. Nariai
CLEVELAND, Ohio. — 

Sekmadienį, balandžio 8 d., 
su Internacionalo dainavi
mu užsibaigė Aštuntas A- 
merikos Komunistų Parti
jos suvažiavimas su di
džiausiu entuziazmu ir pa
siryžimu vykdyti jo nutari
mus. Su tuom buvo pas de
legatus ir aiškesnis negu 
bet kada supratimas dide
lių galimybių, kokias Ko
munistų Partija turi, kas 
liečia darbo masių patrau
kimą po jos vėliava.

Drg. Earl Browder, Ko
munistų Partijos generalis 
sekretorius, padarė suva
žiavimo darbų trumpą su
trauką, pabrėždamas dide
lius Partijos laimėjimus, 
kaip kad jie atsispindėjo su
važiavime; sykiu jis atžy
mėjo ir taisytinus jos trū
kumus:

“Jeigu mes pasinaudosi
me milžihiškomis progomis, 
—be kitko, sakė drg. Brow
deris,—kaip kad jos paaiš
kėjo šiame suvažiavime, tai 
mes trumpu laiku tapsime 
masine partija. Mes vėsi
me rimtas kasdienines ko
vas ir mes rimtai rengsime 
Amerikos darbininkus re
voliucinei jų pareigai.”

Drg. Browderis pabrėžė 
reikalą sustiprinti mūsų 
veikimą ir padidinti laimė
jimus darbo unijų srityje, 
negrų paliuosavimo judėji
me, rinkimų kampanijose,— 
kur galima pravesti komu
nistų atstovus ir j šalies 
kongresą, tik reikia rim
tai pasidarbuoti, — nurodė 
svarbą masinės kovos prieš 
karą ir fašizmą, ir kt.

Drg. Biedenkapp atkrei
pė dom'ę į čeverykų darbi
ninkų .kovas ir laimėjimus. ( 
Dar 1933 m. gegužėje revo
liucinė Čeverykų ir Odos

Jungtinių Valstijų Darbininkai!
Kapitalistinės sistemos krizis darosi 

vią pragaištingesne nelaime darbinin
kams ir apskritai darbo masėms. Vis 
daugiau milionų išnaudojamųjų žmonių 
susiduria su didėjančiomis sunkenybė
mis kai prisieina surasti bent paprasčiau
sių reikmenų palaikyti gyvybę. Bedar
bių pašalpa yra griežtai kapojama ir 
dažnai visiškai panaikinama. Tikroji 
darbininkų alga (sulig to, kiek galima už 
ją nusipirkti) yra kas mėnuo žemyn mu
šama, o darbininkai yra dirbyklose ver
čiami skubėti iki nežmoniško laipsnio.

Milžiniška vargingųjų farmerių dau
guma yra palengva, bet tikrai stumiama 
iš ūkių ir išmetama į “laisvo”\ęįarbo4‘in- 
ką lenktyniuoti su darbininkais?^ Pri
spausta negrų tauta yra apkrauta /sun
kiausiomis ekonominėmis naštomis, ypač 
negrai bedarbiai, kuriems neduoda nei tų 
pašalpos trupinių, kurių yra duodama 
baltųjų masėms; ir dar prieš negrus yra 

Nuo vasario 15 ? naudojama žvėriškas lynčio įstatymas ir 
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tas išrinktas iš 29 narių.
Drg. A. Bimba jau sugrį

žo Brooklynan iš Kom. Par
tijos suvažiavimo. Jis “Lai
svėje” dar tęs savo raportą 
iš to svarbiausio suvažiavi
mo.

Sovietą Lakūnai Išgel
bėjo 5-kis Žmones nuo 

Plaukiojančio Ledyno !
Maskva. — Sovietų lakū

nai išnešė penkis iš 88 narių 
mokslinės “Čeliuskino” eks- Į 
pedicijos.
d. jie visi buvo užsilikę ant 
plaukiojančių ledynų į žie
mius nuo Sibiro “smaiga
lio.” Balandžio 7 d. lakū
nai Kamanin ir Molokov su 
lėktuvu nusileido ant milži
niškos ledo lyties ir paėmė 
penkis silpniausius ekspedi
cijos narius.

Kaip jau žinoma, “Čelius- 
kin” laivas, grįžtant iš 
Vrangelio salos, buvo ledu 
sutriuškintas ir nuskendo; 
o jo įgula susikraustė ant 
ledynų.

Minimi lakūnai ketina 
grįžti, kaip tik leis oras, gel
bėti kitus žmones nuo plau
kiojančio ledo.

50 Komunistą Išrinkta 
Graikijoj į Daugelio 

Miestą Valdybas
Athenai. — Sulig pasku

tinių ' pranešimų, į įvairių 
Graikijos miestų tarybas ta
po išrinkta 50 Komunistų 
Partijos narių. St. Kons-

■ tantin miestelyje valdyba 
išrinkta komunistinė. Ma- 
rathone, Kretos saloje, ant-

■ ru kartu valstiečiai išrinko I
'.raudoną miestelio tarybą.

Darb. Užgrėbia Cukrų 
už Nemokamą Algą
HAVANA. Cukraus

,9,000.
Močiutė Bloor pasakė su

judinančią prakalbėlę apie 
reikalą ir galimybę komu
nistams sumobilizuoti pra
monės darbininkų ir var
gingųjų farmerių mases,
sykiu ragindama didžiau- nendrių suėmimui nuo lau- 
sio dėmesio kreipti į jau- kų baigiantis, 
nuosius darbininkus.*

Kai del suvažiavimo dele- kirsti darbininkams algas, o 
gatų sąstato, reikia atžy- kai kurie neatmoka nei už- 
mėt, jog 38 delegatai buvo j dirbtų algų. Del to kėturio- 
iš Amerikos Darbo Federa- se didelėse cukraus planta
cijos ir 18 iš nepriklausomų cijose kilo streikai, o Santa 
unijų. 64 nuošimčiai dele- ■ Rita ir Australia plantacijų 
gatų buvo unijistai, tame' streikieriai užgrobė cukrų, 
skaičiuje 145 čiagimiai ir 88; kol kompanijos 
ateiviai.

savininkai
Kuboje pasimojo išnaujo

atmokės
jiem algas.

Jim-Crowismas. Moterys darbininkės ir 
šėimininkės ypatingai kenčia nuo krizio 
ir nuo fašistinių judėjimų, kurie stengia
si jas išvaryti iš pramonės. Uždarinė- 
jant mokyklas, milionai jaunų darbinin
kų yra išmetami ant gatvių ir tuo pačiu 
laiku jiems nėra jokios progos užsidirbti 
gyvenimą pramonėse. ■ • ■ ■

Ką “Naujoji Dalyba” Davė 
Darbininkams

Kenčiančioms .minioms buvo sakyta ir 
dar tebesakoma, kad žiūrėtų į Washing-1 
toną ir iš jo tikėtųsi išganymo. P. Roo
seveltas ir jo “Naujoji Dalyba” išpuošta 
gražiais pažadais, lyg orarykštės splavo-

1 mis,—kad gerove bus sugrąžinta. Bet/ 
greitai yra patiriama karčioji tiesa, kad

I Rooseveltas ir ję Naujoji Dalyba atsto- 
į; vauja Wall Stryto bankininkus ir didžią- 
I sias korporacijas—finansinį kapitalą — 

taip kaip ir Hooveris jį atstovavo, tik 
Rooseveltas daro dar žiauresnius puoli
mus ant žmonių masių pragyvenimo. Prie 
Roosevelto ir jo Naujosios Dalybos poli
tikos šalies iždas tapo paverstas milžiniš
ku loviu, iš kurio prisiryja didieji kapi
talistai. Iš jo daugiau kaip dešimt bilio- 
nų dolerių jau išdalinta bankams ir kor
poracijoms; tai bilionai, kurie buvo iš
spausti iš darbininkų ir farmerių per pi
nigų infliaciją ir visokius naujus mokes
čius, uždėtus masėms žmonių. Prie Roo
sevelto valdžios, didžioji mokesčių našta 
liko nuimta nuo stambiųjų kapitalistų, o 
užkrauta suvargintoms masėms. , ,

NRA ir pramonės kodeksai pasitarna
vo kapitalistams dar labiau pralobti, pei> 
nustatymą monopolistiniai augštų kainų y 
įvairiems produktams, per trustų augi-/' 
mo pagreitinimą ir per mažesnių kapita/ 
listų ir neprikiš ųsomų pramonininkų is- 
spaudimą iš jų įmonių.

NRA patvarkymai delei darbo, kuriuos • 
Amerikos Darbo Federacijos ir socialis
tų vadai karštai sveikino, kaip “naują 
darbininkams laisvės čarterį,” tikrumo
je pasirodė esą nauji retežiai darbinin
kams. Nustatymas vadinamos minimum 
(ne mažiau kaip tiek ir tiek) algos že
miau alkio lygmalo pasirodė praktikoje 
kaipo didelis pasimojimas iki tokio laip
snio numušti maximum (ne daugiau kaip 
tiek ir tiek) algą. Vadinamas užtikrini
mas teisės organizuotis ir kolektyviai 
(išvien) darbininkams derėtis su samdy

ną tikslą—priverst darbi- 
nerius ir vidurines klases

j

tojais pasirodė tikrenybėje tik steigimas 
kompaničnų unijų. Dabar gi tie ponai 
ketina atimti paskutines likusias -darbi
ninkų teises, įvedant verstiną darbinin
kų taikymą (su kapitalistais) sulig Wag- 
nerio biliaus, kuris yra apmaskuotas to
kia intencija, kad, girdi, čia norima už
tikrinti darbininkams teises.

Visi tie naminės politikos žingsniai yra 
kiaurai permatomi,—kad jų turinys yra 
toks pat, kaip turinys tų žingsnių, kokius 
daro atvirai-fašistinės valdžios. Šis spar
tus judėjimas linkui fašizmo Jungtinėse 
Valstijose eina ranka rankon su paaštrė
jimu tarptautinių priešingumų ir su pa
čiais didžiokiškiausiais prisirengimais ka
rui iš visų, kokie tik buvo girdėti pirm 
pasaulinio karo. Daugiau kaip bilionas 
dolerių šiemet paskirta karo tikslams. 
Ir didelė šios sumos dalis paimta stačiai 
iš fondų, kurie del žmonių akių buvo pa
skirti viešiesiems darbams. Šimtai mili
onų dolerių yra išleidžiama kariškai mo- 
kybai vadinamose Civilėse Konservaci
jos Stovyklose, kuriomis šeimininkauja 
kąro ministerija. .
/ Washington© valdžios politiniai veiks-\ 
niai 
nink
apmokėtt kTizio lėšas, truks-pliš išlaiky 
ti kapitąlistų pelnus, įsteigti fašizmą na-./ 
mie ir vesti imperialistinį karą užsieny j. I 
Amerikos Darbo Federacijosi ir Socialis

tų Partijos Vadai Remia Rooseveltą
Kaip darbininkai ir farmeriai gali ko

voti prieš tokius politinius žingsnius, ku
rie juos varyte varo badan? Amerikos 
Darbo Federacijos vadai atvirai susijun
gė su Roosevelto valdžios politika. Ir 
kiek tie vadai kontrolių j a darbo unijas, 
jie pastoja kelią darbininkų kovoms ar
ba krikdo tąsias kovas ir atiduoda bejė
gius darbininkus į kapitalistų rankas. 
Socialistų Partija remia’Amerikos Darbo 
Federacijos vadus ir užgiria ir veikliai 

I remia kiekvieną Naujosios Dalybos poli
tikos žingsnį: NRA, AAA, PWA, CWA, 
GCC, Wagnerio bilių ir kt., džiaugsmin
gai sveikindama tuos fašistinius ir kari
nius įstatus ir sumanymus, kaipo “žings
nius vedančius linkui socializmo.”

Aišku, jog darbininkai ir farmeriai ne
galės atmušti tuos kapitalistų daromus 
užpuolimus, jeigu jie neatsimes nuo Ame
rikos Darbo Federacijos ir Socialistų 
j Partijos vadų politikos. Prieš tų vadų 
nudarytą bendrą frontą išvien su kapi
talistine valdžia tad darbo masės turi su

skurti sūvo locną darbininkų klasės bend- 
į ra frontą iš apačios, prieš kapitalistų 
/klasę ir prieš Roosevelto valdžią.,

Tik Komunistų Partija Tekovoja už 
Darbininkų Reikalus .■j * ■ . ,

Tik Komunistų Partija neatlaidžiai or
ganizavo ir organizuoja, vadovavo ir va
dovauja pasipriešinimą užpuolimams, da
romiems iš kapitalistų pusės. Komuni
stų Partijos priešai bando šalin nubaidyt 
darbininkus ir farmerius nuo tos kovos, 
šaukdami, kad Komunistų Partijai, esą, 
te rūpi, tik revoliucija, kad jinai nebando 
nuoširdžiai apginti masių gyvenimo rei
kalus. Priešai tatai daro tuo tikslu, 
idant paslėpt faktą, kad jie visi laikosi 
vienos ir tos pačios politikos—išgelbėt 
kapitalistų pelnus, nepaisant, kiek del to 
reikėtų žemyn numušt masių gyvenimo 
laipsnį.

(Tąsa 2-ram pusi.)

Įrankių Dirbimo Mechanikai Nubalsavo Streikuot, Jeigu 
Nebus Įvesta 36 Valandų, Penkių Dienų Darbo Savaitė; 
Darbo Federacijos Vadai vėl Taikosi Sulaužyti Streiką; 
Kitų Vietų Darbininkai taip pat Tęsia Kovą

kitus unijinius 
į bendrus mi-

Darbo Federa-

kia ir visus 
darbininkus 
tingus.

Amerikos
cijos vietiniai vadai Collins 
ir Thompson ir kiti tokie 
stengiasi darbininkus sutai
kyti sulig fabrikantų ir Ro- 
osevelto noro.

Tuo pačiu tarpu Milwau-

Detroit, Mich. — Ne tik 
tebestreikuoja 6,000 Motor 
Products darbininkų, reika
laudami pridėt 20 nuošim
čių uždarbio ir įvesti 36 va
landų, penkių dienų darbo 
savaitę, bet tokius reikala
vimus išstatė dar 5,000 dar
bininkų, dirbančių įrankius 
automobilių kompanijoms 
penkiose dirbtuvėse: Fisher į
Body No. 37, Hudson Mot-jkee, Kenosha ir Racine au- 
or, McCord Radiator, Mid-1 tomobilių darbininkai atme- 
land ir Detroit Stove Co. |tė Roosevelto agentų ir x 
Jeigu kompanijos ketvirta- į Darbo Federacijos vadų siū- 
dienį neišpildys tų reikalą-, lymus taikytis būk tai per 
vimų, jie, sulig pereito sek-1 bešališką teismą. Jie reika- 
madienio nutarimo, taip patpauja 60 centų už darbo va- 
eis streikan. Šie darbinin-; landą, o vadai siūlo priimti 
kai priklauso Mechanics Ed- 50 centų ir atsisakyti nuo 
ucational Society, bet šau-'unijos pripažinimo.

Daugiau Lietuvių Svei
kinimą Kom. Partijai

Scottsboro Jaunuolių.
Kankinimas Kalėjime

Apart tų, kurie buvo pir
miau paskelbti “Laisvėje,” 
Komunistų Partijos aštuntai 

j konvencijai dar sekamos orga- 
•'nizacijos bei įstaigos atsiuntė 
! pasveikinimus su aukomis: 
i Agitacijos Fondas......... $5.00
Meno Sąjunga ................. 5.00
LDS Centras ...............   10.00
“Laisvė” ......................... 10.00
ALPMS 1 kp., Chicago . . 3.00 
ALDLD^25 kp., Baltimore 5.00 
ALDLD. 47 kp., E. St.

Louis, Mo...................
Laisvės Kanklių Mišrus

Choras, Chicago . . 
ALDLD 84 kp. Paterson 
Iš Binghamtono per

Pagiegalą ...............EXTRA!
3.00

5.10

2.00

Briusselyj, Belgijos sosti- 
l'nėj, vienas komunistas už- 
I muštas ir keliolika asmenų 
sužeista per susikirtimus su 
fašistais, kurie bandė 
mingai apvaikščioti 
centro atidarymą.

iškil-
savo

Birmingham, Ala. — Vėl 
pasitvirtina žinios, kad de
vyni 
boro 
narni

nekalti negrai Scotts- 
jaunuoliai yra kanki- 
kalėjime, kuriuos bal- 
kapitalistai rengiasi 

teismiškai nužudyt. Kalė
jimo perdėtinis kasdien pas 
juos ateina ir revolveriu 
grūmoja, jeigu jie neatsisa
kys nuo Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo, kaipo 
kovojančios už jų gyvybę 
organizacijos. Kuomet koks 
negras kalėjime mirčia bau
džiamas (legališkai lyn- 
čiuojamas), tai scottsborie- 
čius veda parodyti ir sako: 

i taip bus ir jums, šeši jų 
laikomi visai atskirose ka-

• merose, pavieniai. Dažnai 
■ juos badu marina.

Visos darbininkiškos or
ganizacijos yra raginamos 
mušti protesto telegramas 
šiuo adresu: Warden F. L. 
Erwin, Jefferson County 
Jail, Birmingham, Ala.,; Go- C 
vernor W. L. Miller, Mont- ' 
gomery, Ala., ir preziden-Paryžius. — 200 darbinin-

kų areštuota už kovingą tu7‘Roosevekui“su'reikaia-
demonstraciją prieš fašis
tus; du policistai sužeisti; 
jie gynė fašistus.

vimu sustabdyti scottsborie- 
čių kankinimus ir tuojaus 
visus juos paleisti.

Shanghai. — Nuskendo 
chinų laivas “Yuanzen”; 
prigėrė 29 darbininkai; 34 
asmenys išgelbėti.

.... 4

Detroit.—Pirmadienį jau
išėjo 800 Detroit-Michigan
Stove Co. darbininkų į strei-

1 ką, reikalaudami pridėt 20*
nuoš. uždarbio ir sutrum- norėję kito karaliaus, 
pint darbo laiką iki 36 va- .............. ......
landų, penkių dienų savai- (Daugiau Pasaulinių žinių

5-tam puslapy]) .

Sumoksiąs Nužudyt Rumunų 
Karalių Karolį

Bucharestas. — Susektas 
sumoksiąs nužudyt karalių 
Karolį. Areštuota buvęs jo 
artimiausias padėjėjas pulk. 
Pricup ir 20 oficierių. Jie

tės.

j. -f. — ; J; I-JA . - . • .
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Am 2 riko s Komunistų Partijos 
Aštunto Suvažiavimo Manifestas

(Tąsa iš 1 pusi.)

Komunistų Partija pareiškia, kad dar
bininkų algos turi būt apgintos, nežiū
rint, kas del to atsitiks kapitalistų pel
nams.

Komunistų Partija pareiškia, kad turi 
būt įvesta bedarbių apdrauda kapitalistų 
pelnų lėšomis.

Komunistų Partija pareiškia, kad dar
bininkų ir farmerių mases turi ne tik 
prieš bloginimus jų gyvenimo kovoti, bet 
turi laimėti vis geresnį ir geresnį pragy
venimo laipsnį kaštais kapitalistų pelnų.

Komunistų Partija pareiškia, kad jei
gu kapitalizmo išsilaikymas reikalauja, 
kad jų pelnai būtų apsaugojami žmonių 
masių badavimu,- fašizmu ir karu, tad 
kuo greičiau bus kapitalizmas sunaikin
tas, tuo geriau.
Vienatinis Tikras Bedarbių Apdraudos 
Bilius Yra Patiektas Komunistų Partijos

Tai nėra atsitiktinas dalykas,‘kad vie
nintelis rimtas bedarbių apdraudos pro
jektas, pasiekęs Jungtinių Valstijų kon
gresą, Workers’ Unemployment Insur
ance Bill, H. R. 7598, yra Komunistų 
Partijos išdirbtas, ir per ją žmonių mi
nios su tuo bilium supažindintos; Tik 
Komunistų Partija vedė ir vedai tikrą 
kovą už bedarbių apdrauifą^ir per tą ko
vą privertė kongresą atkreipti domį į šį 
pirmą ir vienatinį sumanymą, kad. būtų 
parūpinta tikra bedarbiams apdrauda.

Tai neatsitiktinas dalykas, kad prieš 
Darbininkų Apdraudos Bjlių įnirtusiai 
kovoja ne tik republikonų ir demokratų 
partijos, bet ir Amerikos Darbo FedeNa
cijos ir Socialistų Partijos vadai, taip pat 
ir mažiukės grupelės jų palydovų, kaip 
kad mustiečiai, trockistai ir lovestonie- 
Čiai.

Tfti nėra pripuolamas dalykas, jog kur 
tik prasiveržia koks didelis streiko ju
dėjimas, tuoj kapitalistinė spauda surin
ka, kad čia kalta komunistų įtaka, o Am
erikos Darbo Federacijos ir Socialistų 
Partijos vadai pravirksta, kad jie nebe
pajėgia suvaldyt masių
Kad Išlaimėtume Savo Reikalavimus, 

x Turime Atakuot Kapitalistų Pelnus
Tai yra tiesa, kad visos kovos už kas

dieninę duoną, už pieną vaikams, prieš 
mėtymus iš namų del negalėjimo užsi
mokėtu už teisę organizuotis ir streikuo
ti ir t. *t., tiesioginiai susiriša su revoliu
cijos klausimu. Tie, kurie eina prieš re
voliuciją, kurie nori palaikyti kapitalisti
nę sistemą, tai jie yra pasiruošę paauko
ti šias darbininkų kovas, idant padėtų 
kapitalistams išlaikyt savo pelnus.

Vien tie tegali drąsiai vadovauti ir at
kakliai organizuoti kovą už tuojautinius 
darbo masių reikalus, kurie žino, jog šie 
dalykai turi būti išlaimėti, nors tatai 
reikštų sunaikinimą kapitalistų pelnų; 
vien jie tedaro reikalingą išvadą, jog dar
bininkai ir farmeriai turi sąmoningai 
rengtis nuversti kapitalizmą.

Krizio klausimas negali būti išspręs
tas darbo masių naudai, kol Wall S t ryto 
viešpatavimas bus sulaužytas, o darbinin
kų klasės viešpatavimas įkurtas.

Revoliucinės Išeities Pavyzdys
Programa krizio klausimo išsprendi

mo per revoliuciją nėra koks aklas ban
dymas. Darbininkų klasė jau valdo di-. 
džiausią, pasaulio šalį, ir jinai jau paro
dė socialistinės tvarkos pirmenybę. Kuo- 1

mąt krizio potvinis panardino kapitalis
tines šalis, tuo pačiu Miku Sovietų Są
jungoj, kur viešpatauja darbininkai per 
savo Sovietų valdžią, yra pergalingai sta
toma nauja socialistinė visuomenė.

Rusijos darbininkų klasė, savo locno- 
mis išgalėmis ir su savo socialistine tvar
ka, atsteigė šalies ūkį, kuris buvo ištaš
kytas per šešerius metus imperialistinio 
karo ir ginkluotos intervencijos. Jinai 
nugalėjo amžiais įsigyvenusį Rusijos at
silikimą ir pakėlė pramonišką jos gamy
bą iki pirmutinės vietos Europoj, virš 
trečia tiek augščiau, negu buvo pirm pa
saulinio karo. Jinai iš pat apačių išnai
kino kapitalizmo peryklos pagrindą, sėk
mingai įtraukdama žemdirbystę į socia
listinį ūkį. Jinai paliuosavo pirmiau bu
vusias prislėgtas tautas ir įvedė jąsias į 
socialistinę sistemą. Jinai visiškai pa
naikino nedarbą ir didžiokiškai pakėlė 
medžiaginį darbo masių gerbūvį ir kul
tūros laipsnį. Savo socialistinio sutvar- j 
kymo pagrindais Sovietų Sąjunga pasi- ; 
darė galingiausia įtaka taikos palaiky- | 
mui pasaulyje, kuris šiaip yra kariškai- 
pamišęs.

Jos pasiekimai yra neišsemiamas įkvė
pimo ir padrąsinimo šaltinis darbo ma
sėms kiekvienoje kitoje šalyje. Jie yra 
gyvas pavyzdys to, kaip galima surasti 
išeitį iš krizio, kad iš to būtų nauda dar
bo žmonėms. 7. o^7. 7 ^7.^
gos darbininkų patyrimai pirm galios pa- 
ėmimo į savo rankas ir po josios paėmi- IĮ 
mui skaisčiai nušvietė kelią, kuriuo turi 
būt einama kiekvienoje šalyje, — kelią 
bolševizmo, Markso, Engelso, Lenino ir ( 
Stalino.
Vokietijoj ir Austrijoj Darbininkai Buvo 

Pasirinkę Klaidingą Kelią

suteikti net tam tikrą laipsnį prabangos vi
siems gyventojams, tedirbant kokias tris ke- 
tui’ias valandas per dieną.

Milžiniškas turtas, didžiokiškos gamy
binės jėgos dabar yra užrakintos nuo masįm 
kurios galėtų tatai naudoti. įšiš turtas ir šios 
gamybos jėgos dabar yra privatinė nuosavybe 
nedidelės kapitalistų klasės, kuri užrakina sant 
dėlius ir uždaro dirbyklas, kad išveržtų sau 
vis didesnį pelno donį. Tą ūkio paralyžių dė
lei pelno palaiko ir vykdo kapitalistinė val
džia su visa savo policija, teismais, kalėjimais 
ir kariuomene, tatai darydama kaštais milio- 
nų žmonių badavimo ir nupuldymo.

Ir nėra jokio kito galimo kelio iš krizio iš
eiti masių naudai kaip tik; sulaužyti valstybės 
galios kontrolę, kurią dabar savo rankose turi 
ši maža monopolistinė kapitalistų klasė. Nėra*' 
kitokios išeitie^,, kaip tik įsteigti naują, dar
bininkų valdžią sąjungoj su vargingaisiais far- 
meriais, negrais ir nubiednintomis vidurio 
klasėmis.

Nėra kitokios išeities, kaip tik sutveriant 
revoliucinę darbo žmonių demokratiją, kuri 
tuo pačiu laiku būtų stropi diktatūra prieš ka
pitalistus ir jų agentus. Nėra kitokio išeities 
kelio, kaip tik atimti is kapitalistų pramones, 
bankus ir visas ekonomines įstaigas ir pakeis
ti jąsias į bendrąją nuosavybę visų, revoliuci-1 
nes valdžios vadovybėje. Vienu žodžiu, nėra 
kitos išeities, kaip tik panaikint kapitalistinę 
sistemą ir įkurt socialistinę visuomenę.

Kas Tai Yra “Amerikonizmas” ?
z Pirmutinis reikalingas žingsnis socializmu^ 
Įsteigti tai yra sukurti revoliucinę darbininkų

Pergalingų Sovietų Sąjun-J va)džią. Kapitalistai ir jų agentai spiegia,1

Tuo pačiu laiku, kai bolševikiškas kelias 
Sov. Sąjungoj yra sėkmingai praktikoj 
išbandomas, mes taip pat turime pavyz
dį, kokių vaisių duoda Antrojo Interna
cionalo ' Socialistų Partijų politika. Vo
kietijoj ir Austrijoj Socialistų Partijos 
buvo y adai dažrbihinkų klasės daugumos.; 
Revoliuciniai 1918 metų sukilimai pervęį“ į 
dė valdžios galią tose šalyse pSpcialisių 
Partijų rankas. Jų vadai atmetė bolše^- 
vikų kelią ir gyrėsi, priešingai; išstaty- 
dami “civilizuotą,” “ramų”, “demokrati
nį”, “laipsnišką perėjimą į socializmą” 
per sudėtines (koalicines) valdžias s^kiu 
su buržuazija, pagrindais atsteigimo su
kiužintos kapitalistinės tvarkos. Tuo 
tikslu jie sukriušino 1918 metų revoliu
ciją.

Jie sekė “mažesniojo blogumo” politi
ką, rėmė Brueningo valdžią su jos nepa
prastais varžančiais įstatymais prieš 
darbininkus, nuginklavo darbininkų kla
sę, vedė darbininkus balsuoti už feld
maršalą Von Hindenburgą, ir galų gale 
apvainikavo savo begėdystę, balsuodami 
seime už Hitlerį, po to kaip nuo 1918 me
tų jie tiesė ir nutiesė kelią fašizmui. 
Austrijoj jie rėmė fašistinę Dollfusso I 
valdžią kaipo “mažesnįjį blogumą” tuo I 
momentu, kai Dollfuss nustatė savo ka- 
nuoles prieš Austrijos darbininkų namus.

Jų “civilizuotos” veikimo priemonės 
plačiai atidarė .vartus nuožmiausiam 
režimui naujoviškoje Europos istorijo
je. Jų “ramios” priemonės pagimdė 
kruviniausias ir griežčiausias reakci
jas. Jų “demokratija” išperėjo žiau-f 
liausią ir atviriausią kapitalistinę dik
tatūrą. Jų “laipsniškas perėjimas į 
socializmą” padėjo atsteigti neribotą 
viešpatavimą finansinio kapitalo, to 
fašizmo viešpaties. Vokietijos ir Aus
trijos dąrbininkų klasė, po 16 metų 
karčių ir kruvinų pamokų, ką ištikro 
reiškia Antrojo Internacionalo Socia
listų Partijų politika, dabar, pagalios, 
pradėjo šalin nuo jųjų nusikreipti ir, 
galų gale, įstoti į bolševikų Ttelią.

Amerikos Jungtinės Valstijos Pribren
dusios Socializmui

Iš visų medžiaginių atžvilgių, Jungtinės 
Valstijos yra pilnai pribrendusios socializmui. 
Susikaupę šios šalies turtai ir gamybos prie
monės, ' sykiu su neišsemiamais šaltiniais be
veik visų žaliųjų medžiagų, sudaro pilną me
džiaginį socializmui pamatą. Yra visos mate- 
rialės sąlygos tokiai visuomenei, kuri tuojaus 
galėtų aprūpini i visus gyvenimo reikalus ir

kad šitokia revoliucinė programa yra ne ame-f 
rikoniška. Bet tuom jie išreiškia ne tiesą, o 
tiktai patys savo godžius interesus. Viena
tinė šiandien partija, kuri pirmyn neša revo
liucinius 1776 ir 18611 melų padavimus, šian
dieninėse sąlygose ir dabartiniuose klasių san- 
tikiuose, yra Komunistų Partija. šiandien 
vien tik Komunistų Partija suranda, kaipo po
litiniai tinkamą ir reikalingą dalyką, primin
ti Amerikos darbo minioms, kaip buvo pirmes- 
niame krizyj^ atrasta išeitis per revoliuciją. 
Vien Komunistų Partija šiandien griežtai iš
kelia jr pritaiko dienos klausimų sprendimui 
tą sėūą pamatinį “amerikonizmo” dokiimen- 
tą,> Nepriklausomybės Paskelbimą.

i ; , Nep-rįklhušomybės Paskelbimą taikydama 
; šahdienįųęips sąlygoms, Komunistų Partija 
; hūi’Odo, Į kad ‘dar niėįados nebuvo tokiai žmo- 

m^ąei Jaip'.rišikai atimta bet kok^ paria- 
;sųrhas J. “&isę ^Vyenlp-io, laisvės ir laimės sie- 
kimo.M7 Niekadbsf“jokia valdžios forma” to
kiais “ardymo” veiksmais nenaikino šias tei
ses’, kaip kad daro dabartinė valdžios forma 
Jungtinėse Valstijose. Dar niekuomet išnau
dojamosios masės nekentėjo tokios “ilgos ne
dorų veiksmų eiles” ir niekuomet nebuvo taip 
“pajungtos visiškam despotizmui,” 
dabar prie kapitalistų viešpatavimo, 
pas,” kuris turi patiekti pagrindą

kaip kad 
“Princi- 

“naujajai 
valdžiai”, minimas Nepriklausomybės Pareiš
kime, yra. 1934 metais proletariato diktatūros 
principas; naujoji valdžios forma yra darbi
ninkų ir farmerių tarybų forma—Sovietų ga
lia. “Naujieji sargai ateities apsaugojimui”, 
ką darbininkai turi įvesti, tai yra darbininkų 
pastatymas į kiekvieną valstybės galios pozi
ciją ir panaikinimas kiekvienos kapitalistų 
klasės viešpatavimo įstaigos.

Ką Darbininkų Valdžia Darytų
i Pirmieji tokios revoliucinės darbininkų val- 
' džios veiksmai būtų—atidaryt sandėlius ir pa

dalint visiems darbo žmonėms -milžiniškus, ne
naudojamus perviršius maisto ir drabužių.

Jinai atidarytų didžiokišką daugybę nenau
dojamų namų, kurie dabar uždaryti sulig pri
vatinio pelno sumetimų, ir leistų jais naudotis

f dešimtims milionų žmonių, kurieldabar basto- Į 
Į si kaipo benamiai gatvėse arba-’kiurkšo rūsiuo- I 

se bei kokiuose laužuose (slums).
Tokia valdžia tuojaus išjudintų begalinį 

: plaukimą naujų prekių-produktų vietoj sunau- 
’dotų, paimtų iš sandėlių reikmenų, atidary
dama visus fabrikus, dirbtuves ir kasyklas ir 

, duodama kiekvienam žmogui darbą su vis au- 
į gančia alga.

Visos pirmesnės nuosavybės “teisės”, kas 
liečia gamybos, taip pat Šerų, bonų ir tt., būtų 
pasiųstos į muzėjų, specialiai apsaugojant tik
tai smulkiuosius sutaupymus. Niekam nebū
ti] mokama visuomenės pinigų kitaip, kaip tik 
už atliekamus tai visuomenei patarnavimus.

Tokia valdžiai tuojaus pradėtų perorganizuo/ 
ti dabartinę anarchišką gamybos sistemą r. 
naują, socialistiniais pagrindais. Jinai paša
lintų neapsakomus kapitalizmo daromus eik
vojimus; ji pilnai panaudotų milžiniškus mok
slo pasiekimus, kuriuos kapitalistiniai valdovai 
yra šalin nustūmę, vaduodamiesi pelno sume
timais. Toks socialistinis pramonės perorga
nizavimas beveik tuojaus padvigubintų esamą
sias šalyje gąmybos pajėgas. Tokia revoliu
cinė valdžia užtikrintų fatmeriams žemę ir 
parūpintų jiems reikalingas priemones žmo
giškam gyvenimui; jihai duotų galimybę lau
ko ūkio gyventojams sujungti savo jėgas Į 
kooperatyvę socialistinę žemdirbystę, ir tuo 
būdu atneštų farmų gyventojams visus šian
dieninės civilizacijos patogumus, ir jinai dau
geriopai padaugintų Amerikos žemdirbystės 
našumą. Ji tuojaus padarytų žingsnį visiš
kam atpalaidavimui negrų tautos nuo visokios 
priespaudos, ir suteiktų jiems besąlyginę eko
nominę, politinę ir visuomeninę lygybę.

Įsikūrus socialistinei sistemai Amerikoj, su
sidarys toks didis turto plaukimas visos šalies 
gyventojams, kad sunku dabar net įsivaizduo
ti. Garnybiškas darbas ažuot buvęs apsunki
nimu, taps geistina teise kiekvienam naujo
sios visuomenės piliečiui. Tokios visuomenės 
turtas betarpiškai pasidarys taip didelis, kad 
be jokių ypatingų sunkenybių atsiras milži
niški perviršiai, kuriuos galima bus padalinti 
veltui kaipo dovanas labiau atsilikusioms ša
lims, pirmoj vietoj toms, kurios kentėjo nuo 
imperialistinio išnaudojimo iš Amerikos ka7 
pitalizmo pusės, kaip kad Kuba, Lotynų Ame
rika, Filipinai, Chinija, idant tos tautos galė
tų savo kraštuose išbudavoti socialistinę vi
suomenę greičiausiu galimu laiku.

Kova už Duoną Yra Kova prieš
> i Kapitalizmą
Kapitalistinė išeitis iš krizio eina keliu algų 

kapojimo, skubos, nedavimo bedarbiam ap
draudos, fašizmo ir karo. Revoliucinis išeities 
kelias iš krizio prasideda su kova už bedarbių 
apdrauda, prieš darbo mokesnio kapojimus, už 
algų pakėlimą darbininkams, už paramą far- 
meriams—per demonstracijas, streikus, vi
suotinus streikus, vedančius į galios paėmimą, 
į kapitalizmo sunaikinimą, padarytiną revoliu
cinės darbininkų valdžios.

Komunistų Partija šaukia visus darbinin
kus, farmerius ir nubiednintas vidurines kla
ses menuolaidžiai kovoti prieš kiekvieną blogi
nimą jų gyvenimo laipsnio, prieš kiekvieną 
žingsnį atgal, kur juos stumia kapitalistinis 
krizis, prieš didėjantį fašizmo ir karo pavojų. 
Komunistų Partija* vadovauja ir organizuoja 
tą kovą, vedančią linkui vienatinio galutino 
viso klausimo išsprendimo—linkui darbininkų 
valdžios įsteigimo.

Socialistinės visuomenės įsteigimas Jungti
nėse Valstijose bus tuo pačiu sykiu mirtinas 
smūgis visai pasaulinei sistemai imperialisti
nės priespaudos ir išnaudojimo. Jis užbrėš 
galą pasauliniam kapitalizmui. Tai bus 
sprendžiamasis žingsnis linkui beklasinės vi
suomenės susikūrimo ištisame pasaulyje, lin
kui Pasaulinio Komunizmo!

Nebaigtas Kontestas
Pipiras — Mano moteris 

visuomet taria paskutinį žo-

Lapeiis—Tai tu laimin
gas, 
met 
tinio

Mano moteris niekuo- 
neprieina prie pasku- 
žodžio.''

savo 
apsi-

Tiktai...
Jurgis (kalba apie 

draugą, kuris mano 
vesti)—Žinai, ji yra
mergina. Piešia, stebėtinai 
gražiai dainuoja, griežia 

(ant smuikos, ir yra gera 
plaukikė.

čalis — Well, jeigu tik 
(Martinas išmoktų valgį pa
taisyti, tai manau jie galės 
(suklijuoti kaip nors šeimy- 
inišką gyvenimą.

Geraširdė Pačiutė
žmona—Aš nupirkau tau 

i šią bonką vaistų nuo plaukų 
| slinkimo.

Vyras—Bet, mano bran- 
igi, mano plaukai neslen-

žmona (sarkastiškai) — 
i Aš žinau, bet aš noriu, kad 
(šiuos vaistus duotum tai 
šviesi aplankei Magdutei, 
kuri dirba šalę tavęs. Ma
tai, aš jos plaukus visuo
met randu ant tavo švarko.

j Problema Lengvai Išrišta
Šiais metais labai madoje 

moterų skrybėlės su pla
čiais bryliais. Teatruose 
tas suteikia daug nesmagu
mo užpakaly sėdintiems; 
būna nusiskundimų ir te
atro savininkai vėl imasi 
prašymų, kad moterys nu
siimtų skrybėlės laike per
statymo. Moterys, tačiaus, 
pripratę jų nenusiimti ir 
įvairūs prašymai nieko ne- 

i gelbsti.
Vienas teatro savininkas 

surado gerą būdą tos sun
kios problemos išrišimui. 
Pirma perstatymo jis ši
taip pagarsina: “Šis teat
ras nenori daryti senyvoms 
moterims nepatogumų. Vi
sos senyvos moterys gali 
laikyti skrybėlės ant gal- 
voą.” Į vieną minutę visos 
skrybėlės buvo nuimtos.

Surinko Smagi

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., • Newark, N. J.

, Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
S VEIKATA &

—aantataBli iit.ii <     nm.im

REIKIA APIPJAUSTYTI

^Gal ir man suteiktųmėt ko
kį nors patarimą. Mano kū\ 
dikiui iš pat .prigimties ■ var
pelės galvutė nebuvo plika, 
bet užeinamoji skūrele buvo 
prilipus ’ aplink galvutę. Dak<- 
taraS' atliuosavo, ir dar yra 
aplink storai susiraitus. Ir bū
davo labai paraudonuoja ap
link galvutę per kokiuos ke
turis metus ar daugiau. Dabar, ,,
jam 10 metų amžiaus. Antras;
dalykas, pasirodo, kad yarpe- į ATSAKYMAS
lėj yra du kanaliukai: vienas 
normališkas, o antras žemiau 
link pusei galveles, ir per jį turo.

i šlapinąs. Buvom pas dakta- 
jrą. Apžiūrėjo, sako—per lai
škus savaime atsiliuosuos tik
ras kanalas, o žemesnis su- 
gys. Gal reikia paduot ant 
Operacijos, kad peryest tikran 
kanalan, nes 
gūsiam .jam 
nesmagumų, 
šlapinąs; kas
čių. Šiaip yra sveikas ir link
smas. Atsakykite per “Lais-

kada norssuau- 
gali būti kokių 
Ir jis dažnai 
15 ar 20 miriu-

Aš stebiuos Jis to
Jūs, Drauge,

Jūsų dak- 
no dakta-

ras, ir tai Jūs turite tiek svei
ko dalykų supratimo, kad 
Jums regis operacija reikalin
ga ; Ir operacija yra reikalin- 

‘ ga, ir būtinai ir greit.
i /Jums palaką sako, būk ir 
savaime žemutinis “kanaliu- 

■ kas” ims ir užsirauks, suaugs, 
j Na, o kode! gi jis per 10 metų 
irieužaūgo? Juk pakako laiko, 
’ar ne? Drauge, neapgaudinė
kite savęs toliau kokiomis tuš
čiomis viltimis, ir neklausyki
te to Jūsų keisto daktaro. Ves
kite greičiau vaiką ligoninėn, 
ir tegul ten jam sutaiso visą 
ką.

Jam būtinai reikia padaryt 
apipjaustymas. Ne kokiais 
burtų Sumetimais, bet sveika
tos dėliai.

Apipjaustymas yra labai ge
ras daiktas kiekvienam kūdi
kiui berniukui. Jeigu antga
lis esti aplipęs ir persiauras. 
tai ten susidaro savo y rūšies 
aitrių, erzinamų sūHų—šmeg- 
mos, kuri labai jaudina, erzi
na pieveles, ir iš to kūdikis

įgauna netikusių papročių; 
nervai jam esti nuolat arzumo. 
stovyj, ir kartais iš to išsivys
to net nuomaras, nuomirulio 
priepuoliai.

Ir dabar jam ten paraudo
nuoja, 
da tas 
at va ra.
taisysi,
visai nepavojingos operaciju- 
kes keliu.

Manding, ir su šlapimu jam 
tada pasidarys geriau: nebus 
tuo nenormalaus erzinimo, 
nereikės taip dažnai 
tis.

Be operacijos jam. 
augs vyras, būtų itin
gų nesmagumų lytinio gyveni
mo srityje, ir Jums, Drauge, 
būtų nesmagu, kad nepasi
rūpino! sutaisyti kūdikystėje. 
Nors 
viena 
negu

antodė
antras
Kitaip to visko nesu

kai p tik menkutės,

susiraito. 1 
“kanaliukas,

šlapin

ėsiu i n-

jau ir gan vėloka, vis 
dabar operuoti geriau, 
suaugusiams vyrui.
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Suimtas Pinigų Fabrikantas

1110,000 ha SU 23 mil. latu riais gaudavai grosernėse mai- 
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Nėra Darbo

ĮDOMUMAI

Žydų

*

WATERBURY, CONN

“It’s toasted”
y Luckies visuomet yra malonūs jūsų gerklei

jų vartojimas taip pat smar
kiai sumažėjo. Net vandens 
sunaudojimas sumažėjo.

Su kovo 30 diena čia palei
do visus C.W.A. darbininkus,

buvo 
nėms. 
tenka 
proc. 
Ūkiu

4,000 darbininkų dar seiliaus 
gavo pašalpas, o dabar jų jau 
negauna.

I Daugelis darbininkų bėgio
ja, prašinėja, kad gavus kokį

Paryžiaus aikštėje Alberto 
I statulą.

Cleveland, Ohio, miesto

ATVAŽIAVO IŠ BERLYNO 
LIETUVOS ŽYDUS 

AGITUOTI

Dabar vedama kvota nusi
žudymo priežastims ir aplin
kybėms išaiškinti.

Penktadienio vakare,

paskelbtas varžyty-;z;
Iš šivį ūkių 46 proc.

naujakuriams ir 54 
seniesiems 
žemes

centro,' tai • patars nuo kada 
bus galima tie i 
kompanijoms paduoti. Toliaus 
daugiau pranešiu.

Dzūko Vaikas.

mas griaustinis. Tą pat prane- j 
ša korespondentas ir iš švėkš- j 
nos. Tokiu netikėtu gamtos!

vaikų mokyklėlę 
Mokyklėlė bus šeš- 
10 vai. ryto,

Suaugusiems mo-
kurią vadovaus d. R.

skola. Naujakurių ūkių 
vienam ha teko 271 latų 
skolos, o senųjų ūkių—185 
Is.

tik reikia organizuotis prieš yra proga šia mokyklą* lanky-

( . . ............   , kovo
prajovu visi yra susidomėję, o 30 d > Lietuvių svetainėj, 180

MM

Antradien., Baland. 10,1934
’ ., • i < Treėias Puslapis

Patartina visiems būti toj 
reikalavimai kapitalistinę sistemą, kuri ne- ti ir susipažinti su komunisti- vakarienėj.

i • 1 • » l • V • !

Atėme 800 Litų
TELŠIAI.—Kovo 13 d. Mi- 

caičių kaimo (Nevarėnų v.) 
gyventojui Perskautui pasto
jo kelią du vyrai ir pareikala
vo pinigų. r\ 
tas buvo Telšių kunigų semi-| Šimus, 
narijai pardavęs malkas ir 
gavęs 800 litų. Plėšikai tuos 
800 litų atėmė ir Perskautą 
apstumdė. Manoma, kad tai 
saviškių darbas, kurie apie 
pardavimą žinojo ir Perskautą 
pakelėje tykojo.

Pabėgo Kalinys su Kalėji
mo Prižiūrėtoju

KAUNAS.—Iš Bajorų kalėji
mo pabėgo kalinys Balsys kartu 

’su to kalėjimo prižiūrėtoju Kaz- 
Tą dieną Perskau-[ jaus]<u jr jau pa(jarė kelis plė- 

. Policija abiejų piktada
rių stropiai ieško, bet ligšiol jie 
dar nesuimti. Balsys su Kaz
lausku iš Bajorų kalėjimo iš
sinešė du revolveriu, du revol
veriu atėmė iš Šateikių klebono, 
taigi juodu dabar yra .stipriai 
apsiginklavę. Balsys esąs ne
paprastai žiaurus ir drąsus plė
šikas žmogžudys. Visas Balsio 
bausmes sudėjus išeina jam 55 
metai ir 7 mėn. kalėjimo, tačiau 
taikant sudėtį ir lengvatas jam 
buvo belikę tik 8 metai.

ROKIŠKIS.—Kovo 12 d. 
vietos gyventojas šliakas nuė
jo į Lietuvos banko skyrių iš
keisti dešimties litų banknotą. 
Iždininkui banknotas pasirodė 
įtartinas, nes buvo labai nu
blukęs. Buvo užkviesta poli
cija ir šliaką areštavo. Jo bute 
buvo padaryta krata ir rasta 
chemikalų, šafirografas ir at
spausdintų banknotų. Buvo
areštuota jo meilužė Balčiu-l^ar^ smarkiai keletą kartų su- 
nienė ir Ziharas, bet po kra-!^a^avo *r alkiai buvo girdi- 
tos paleisti.

Baidėsi Griaustinis
NAUMIESTIS, Tauragės 

skričio.—Kovo mėn. 14 d. pava
kary iš vakarų pusės atslinko 
didelis debesys, iš kurio pasi
pylė šiltas lietus. Tą patį va-

i žinovai” sako, kad būsiąs šal- 
ZARASAI. — Šiais metais I tas ir lietingas pavasaris.

Zarasuose ypatingąi buvo ma- ---------
rūšies^spectalistaj6 dhbTa™ Nugriaus Merkinės Cerkvę 

tokį darbą, koks pakliūdavo, Į MERKINĖ.—Valsčiaus savi- 
net del malkų pjovimo eidavo i valdybės nutarimu, stovinti! 
varžytinės. Dabar visi su ne- i miesto vidury cerkvė dar šį pa- ! 
kantrumu laukia vasaros, nes 
kaip girdėti šiemet toliau tę
sis šaulių namų statyba, bus 
kapitalinis bažnyčios remon
tas, vasarnamių statyba. Be to 
šiemet žadama sugriauti“ visas 
esamas miesto centre lūšnas.

KAUNAS.— Kaip žinoma, 
jau kuris laikas Lietuvos žy-. 
dai skelbia boikotą Vokietijos 
prekėms. šiomis dienomis 
hitlerininkai atsiuntė iš Ber
lyno į Kauną hitlerininką žy
dą Kahaną, kad jis suagituo
tų Lietuvos žydus liautis boi
kotavus Vokiečių prekes. K a- 
hanas mėgino sušaukti slap
tą žydų susirinkimą, bet nie
kas neatėjo. Po kelių tuščių 
pastangų Kahanas išvažiavo iš 
Kauno Berlynan hitlerinin
kams referuoti.

vasarį bus nugriauta. Cerkvė 
stovi Merkinės rotušės vietoje, 
ir pati cerkvė yra iš rotušės 
perdirbta. Merkinės stačiati-i 
kiai kapuose turi dar vieną baž
nytėlę.

gali sutvarkyti savo žmonių 
| reikalus. Tokia tvarka reikia i 
, panaikinti. Ją panaikinti gali 
į tik darbininkai, kurie revoliu- 
I ciniai organizuojasi po Ko
munistų Partijos vadovybe.

Kalnavertis.

Pernai Latvijoje ūkių Var
žytynių Buvo 4,282

RYGA. — Latvių statis
tikos duomenimis, pernai i 
Latvijoje buvo 4,282 ūkių
varžytynės, tuo tarpu kai kurių tenais dirbo apie 7,000. 
užpernai tik 2,156. Per pas
kutinius devynerius me
tus—nuo 1925 metų — var- 
žytinių skaičius siekė , , _____
13,442, kas sudaro beveik darbelį, bet niekas jiems dar- 
6 proc. visų Ūkių arba iš(bo neduoda. Tiesa, paima 
kiekvienų 17 ūkių vienas i vardą, pavardę ir adresą, kad 

! nuraminus darbininkus. Ta
riaus jie laukia ir nesulaukia 
i jokių pašaukimų.
j Maisto grosernėse taip pat 

Ūkiams, negali gauti. Pirmiaus duoda- 
plotas siekė VO tam tikrus čekius, su ku-

niais principais ir jų teorija. I 
Einantiems į mokyklą jokių j 
mokesčių nebus, jei bent rei- ‘ 
ketų knygų pasipirkti.

Draugas Mizara dalyvaus ir J majoras H. L. Davis gavo 
kalbės rengiamoj kliubo vaka-1 
rienėj, balandžio 15 d., 376 j grūmojimą 
Broadway. Tarpe kitko, d. (r 
Mizara palies ir mokyklos!" 
klausimą. $15.000 tam

ALDLD 2-ros Kuopos Aukos 
Ir Kiti Dalykai

ALDLD 2-ra kuopa perei
tam savo susirinkime, tarp ki
tų tarimų, nutarė išaukautį se
kančiai :

Komunistų Partijos konven
cijai pasveikinimas su $3.00; 
Priešfašistiniam veikimui Aus
trijoj $5.00; “Laisvės”'presui 
$2.00; Tarptautiniam Darbi
ninkų Apsigynimui $2.00 ir 
AVAF Bostono skyriui $1.00.

Matomai, kuopa remia vi
somis išgalėmis komunistinį 
judėjimą. Taipgi apšvietos 
klausime irgi veikiama. Ren-

nužudyt, jeigu 

jis nepadės juodarankiams 
tikroje vietoje.

Niekuo negalima
pavaduot
LAIKO

New York Avė., įvyko mėnesi
nis vietinės ALDLD 5-tos 
kuopos susirinkimas.

Tarp kitko, tapo perskai- 
(tyta trys svarbūs laiškai: apie 
i bedarbių tarybą, apie gegužės 
j pirmąją ir apie nacionalę Ko- 
!munistų Partijos konvenciją, 
j Visi trys laiškai tapo priimti, 
Į ir da nesausai, bet su priedais. 
Nutarta vykinti bedarbių ta
rybos įnešti sumanymai. Nu- 

I tarta prisidėti prie masinio 
apvaikščiojimo ir demonstra
cijų gegužės 1 dieną. Išrink
ta nuo kuopos delegatė d. K. 
Stelmokienė į prirengiamąjį 

’ geg. 1 dienai susirinkimą. Nu
tarta paremti darbininkų rei
kalai aukomis. Kadangi ižde 
nedaug tebuvo, tai susirinkę 
draugės ir draugai, be didelės 
agitacijos sumetė $5.55. Kai 
dėl nedidelio būrelio, tai gausi 
auka.- $1.00 paskirta bedar
bių tarybai, $1.55 geg. 1 d. 
apvaikščiojimui rengti ir $3.00

sto, o valdžia užmokėdavo. 
Bet dabar pasirodė, kad val
dininkai tas skolas neužmoka.
Tai kadir gauni maisto kor-igiama lavinimosi vakarai kas 
telę, bet grosernėse jau nenori j antras trečiadienis kiekvieno 
už jas duoti, nes sakoma, kad 
valdžia neišmoka.

Tai dabar klausimas, kur 
valdžia padėjo tuos pinigus? 
Kur dihgo pinigai ? Juk dar
bininkai Juos negali sunaudo
ti, nes negauna. Valdžia pi
nigus het atskiedė, padarė pi
gesniais,! o kaip nėra, taip nė
ra tų pinigų.

Tad darbininkams 
niekas .daugiau daryti,

mėnesio.
Nutarta 

sutverti, 
tadieniais, 
Broadway, 
kykla,
Mizara, prasidės balandžio 16 
d., 7:30 vai. vakare, 376 
Broadway. Ta mokykla bus 
po tris vakarus į savaitę, tai 

nelieka yra pirmadieniais, antradie- 
, kaip niais ir trečiadieniais. Visiems

JACOB RUPPERT’S BEER
"MELLOW WITH AGE

Varšuvoje 1,200,900 
Gyventojų

“Gazeta Warszawska” pa
skelbė įdomių statistinių 
duomenų apie Varšuvą 1929 
—33 metais. Per tą laiko-i
tarpį Varšuvos gyventojų, Komunistų Partijos konvenci- 
skaičius padidėjo 74,000. Tai Jia’ vadlnasi> prie' 
Šių metų sausio 1 d. Vaisu- draUgų su keliais doleriais 
voje buvo 1,200,000 gyven- ■ prisidėjo prie delegatų išlei- 
tojų—400,000 žydų ir 800 dimo į Kom. P. konvenciją.

Raportuota apie Newarko 
Darbininkiškų Organizacijų 
Sąryšio parengimą, nesenai 
įvykusį toj pačioj svetainėj: 
apie pasekmingą atvaizdinimą 
“žalio Triukšmo,” kur pagirti
nai pasirodė Sietyno Choro 
Dramos Grupė. Tas pats Sie
tyno Choras atvaizdins “Ink
viziciją,” balandžio 28 d. toj 
pačioj svetainėj.

Gauta 1 draugė narė į A.L. 
D.L.D. kuopą, o kita draugė 
pasižadėjo ir gi įstoti.

J. K—aitis.

tūkst. krikščionių, 
skaičius per tą penkmetį žy
miai pašoko. Ta proga laik
raštis pažymi, kad prieš 
100 metų žydai sudarė tik 
26 nuo. lenkų sostinės gy
ventojų (dabar jie sudaro 
33.3 nuoš.).

Nors gyventojų skaičius 
Varšuvoje padidėjo, tačiau 
nei sutuoktuvių nei gimimų 
skaičius nepadidėjo, bet,

SU“ "j,r» 
i.' ketverius metus gimimų 

skaičius Varšuvoje sumažė
jo beveik 30 jiuoš. Tačiau 
šiek tiek sumažėjo ir miri- 

Imų skaičius. , ' • ,
Bedarbių skaičius Varšu

voje nuo 1929 iki 1933 m. 
padidėjo beveik 126 nuoš. 
Statyba smarkiai sumažėjo 
ir net kone visiškai apmirė.

Nežiūrint krizės, teatrų 
! lankytojų skaičius padidėjo, 
tuo tarpu kinų lankytojų 
skaičius žymiai sumažėjo. Į 
Žymiai sumažėjo ir skaičius ■ (Keturias < 
žmonių, naudoj ančiųsi • dvidešimts centų savaitinė al- 
tramvajais. Elektros ir du- | ga, kaip vyrams, taip mote- 

irims.) žemesnio išsilavinimo 
darbininkams $38.00 ir taip 
žemyn. Nelavintiems darbi
ninkam $20.00 ir pripažinti 
uniją. Kada tuos reikalavi
mus paduos, tai liko nenutar
ta, nes ateinantį susirinki- 

.mą bus atstovas iš Internatio- 
manymas pastatyti vienoje 1 nal Association of Machinists

Nusišovė Prižiūrėtojas
ŠIAULIAI.—Kovo 19 naktį 

Šiaulių sunkiųjų darbų kalėji
mo karidoriuj nusišovė kalė- 
j i m o p r i ž iūrėtojas Gribas 
Adomas, 27 metų amžiaus.

Nusižudymo priežastis tiks
liai nežinoma, bet kalbama, 
kad Gribui buvę pareikšta, 
jog jis būsiąs atleistas iš tar-

Netikrų Pinigų Leidėjai
Kovo 5—10 d. krim. policija 

likvidavo Utenos m. ir černau- 
čiznos km., Vyžonių v. pinigų 
fabrikėlius ir iškėlė bylą tų 
fabrikėlių iniciatoriui Jonui 
Blavesčiūnui, sėdinčiam Pane
vėžio kai. ir suėmė jo bendri
ninkus Antaną ir Juozą Gra-| 
žius, gyv. černaučiznos km., 
Vyžonių vals., Juozą Svigarį, 
gyv. Utenos m. šie asmenys 
savo fabrikėliuose padirbo ir 
išplatino gana daug netikrų 
monetų po 5 ir 2 litus.

Dar 1933 m. apie bal. mėn. 
Panevėžio ir Rokiškio apskri
tyse apyvartoje pasirodė 2 ir 
5 litų netikros monetos. Mo
netos gana vykusiai buvo pa- T v. -u
dirbtos, vykusiai pasidabruo- ~l Pagaus savivaldy- 
tos, sunkiai atskiriamos nuo bės tarybą buvo įneštas su
tikai.

Mašinistai Rengiasi j Kovą
Mašinistų Įokalas 1335, pri

klausantis' A'.F. of L., ekstra 
susirinkime, kovo 29 d., išdir
bo reikalavimus ir trumpoj 
ateityj ketina paduoti kompa
nijom. Svarbiausi reikalavi
mai yra šie: sutrumpinimas 
darbo valandų iki 6 į dieną ir 
5 dienų darbo savaitė, pakel
ti algas augščiausia lavin

tiems darbininkam mašinistų 
■amate darbininkam $40.20.

i dešimt dolerių ir

Visuomet yra malonūs jūsų gerklei

taip apvalūs, taip kieti, taip pilnai 
prikimšti—be liuosų galu

Mes mėgstame papasakoti apie 
puikesnį tabaką Luckies*—rinkti- 
niausį turkišką ir naminį, ir tiktai 
lengvus, švarius vidurinius lapus 
—jie turi geresnį skonį—be to, 
“It’s toasted”—del garklės apsau
gos. Bet mes lygiai taip pat

didžiuojamės ir kaip Luckies yra 
padaromi. Jie yra taip apvalūs ir 
kieti, taip laisvi nuo liuosų galų. 
Štai kodėl Luckies visuomet užsi
laiko gerai—neišdžiūsta. Luckies 
visuomet—visais atžvilgiais— yra 
malonūs jūsų gerklei”

Tiktai Viduriniai Lapai — Šie Yra Lengviausi Lapai
Copyrtabt, 1*34, The American Tobacco Company.,

NE viršutiniai lapai—jie y,, nedaiivyitę— 

jie yra Šiurkštai I

turi geresnį skonį

apatiniai lapai — jie yra žemesntt 
kokybei, stambūs ir ameietil
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LENINAS
(Tąsa)

—Ne, atleiskite,—įsikišo Leninas,—tas 
persistatoma su tuo, kas yra. Jūs įeina
te į procesą išsiskyrimo proletariato nuo 
buržuazijos, bet—dar pažiūrėsime, kaip 
tas išsiskyrimas išeis.

Paskui, nurodęs Vokietijos pavyzdį, 
kaip lėtai ir sunkiai vystosi eiga to išsi
skyrimo, ir priminęs, kad “komunizmas 
įsiskiepija ne verstinu keliu”,—jis taip 
išsireiškė klausime apie reikšmę inteli
gentijos prekyboje, armijoj ir kooperaci
joj. Cituoju iš “Izviestijų” aprašymų 
apiejsuVažiavimo eigą:

“Tas klausimas šiame suvažiavime tu
ri būt išrištas su pilnu aiškumu. Mes 
galime įvykdyti komunizmą tik tuomet, 
kuomet buržuazinio mokslo ir technikos 
sutvarkymas bus prieinamesnis masėms.

“Kad tą įvykdžius, reikia atimti iš bur
žuazijos aparatą, reikia prie darbo pri
traukti visus specialistus. Be buržuazi
nių specialistų negalima pakelti gamy
bos jėgos. Juos reikia apsupti draugiško 
bendradarbiavimo atmosfera, darbo ko
misarais, komunistais, pastatyti į tokias 
sąlygas, kad jie negalėtų ištrūkti, tačiaus 
reikia duoti galimybę jiems dirbti geriau, 
kaip prie kapitalistų, nes šis elementas, 
išauklėtas buržuazijos, kitaip nedirbs. 
Visus ištisai pristatyti prie darbo su laz
da negalima. Buržuaziniai specialistai 
priprato prie kultūriško darbo, jie dirbo 
jį rėmuose buržuazinės tvarkos, t. y. jie 
apdovanojo buržuaziją milžinišku turtu 
ir apgailėtinai mažomis dozomis padali
jo proletariatui. Vienok, jie visgi stūmė 
pirmyn kultūrą—tam£ jų profesija. Kiek

M. Gorki j 
Vertė V. J. Senkevičius

jie mato, kad darbininkų klasė ne tik 
įvertina kultūrą, bet ir gelbsti pravedi- 
mui jos į mases, jie maino savo atsinęši- 
mą link mūsų. Tuomet jie bus perauklė
ti morališkai, o ne tik politiniai atstumti 
nuo buržuazijos. Reikia juos įtraukti į 
mūsų aparatą, o tam reikia kaip kada ir 
pasiaukoti. Atsinešime link specialistų 
mes neprivalome laikytis smulkių susi- 
kirtimėlįų. Mes privalome duoti jiems 
kiek galima geresnes gyvenimo sąlygas.

j Tai bus geriausia politika. Jei vakar 
mes kalbėjome apie legalizaciją smulkia- 
būazinių partijų, o šiandien areštavome 
menševikus ir kairiuosius eserus, tai per 
tuos svyravimus visgi eina Viena ta pati 

*kieta linija: kontr-revoliuciją pakirsti, o 
kultūrišką-buržuazinį aparatą išnau
doti.”

.Šiuose gražiuose žodžiuose didžiojo po
litiko yra daug daugiau gyvos, reales 
prasmės, kaip visuose miesčioniškuose, 
bespėkiuose verksmuose apie “žmonišku
mą”. Kaip gaila, kad dauguma tų, ku- 
*rie privalėjo suprasti ir įvertinti šį šau
kimą prie nuoširdaus darbo sykiu su dar
bininkų klase,—nesuprato, neįvertino at
sišaukimo. Jie pasirinko kelią kenkimo 
iš už scenos, pardavystę.

Panaikinus vergijos teises, dauguma 
“dvaro žmonių”, vergų sulig savo būdo, 
irgi pasiliko tarnauti savo ponams tose 
pačiose arklydėse, kur, būdavo, ponai 
juos muša.

Tankiai man prisiėjo kalbėtis su Leni
nu apie žiaurumus revoliucinės taktikos 
ir būvio.

(Daugiau bus)

Chicagos Revoliucinių Darbininkų 
Darbuotė Ir Demonstracijos

CHICAGO, III. — Be d a’fbl ų , streikai ir masinės darbininkų 
m i 1 ž iniškos demonstracijos kovos, 
įvyko kovo 31 d. Demonstra
cijose dalyvavo apie 15 tūks
tančių bedarbių ir 
darbininkų. Pas < 
tus ūpas buvo geras, visame 
maršavime skambėjo revoliu
cinės dainos ir Internaciona
las, ir raudonos vėliavos ple
vėsavo demonstrantų eilėse.

Demonstrantai susirinko į 
Union Parką ir iš čia ėjo tie
siai per miesto centrą į Grand 
Parką laikyti masinį mitingą. 
Bet iki demonstracijos perėjo 
per miesto centrą, tai sulaikė į kacĮ 
visą trafiką apie valandą lai-iCerįas nepavyks, bet išėjo vi- 
ko. šimtai tūkstančių buvo saj kitaip. Chicagos Lietuvių 
žiūrėtojai šalimis gatvių. i Auditorija buvo apipilnė pub-

Žinoma, daugelis iš žiūrėto- likos» ir koncerto programa bu- 
jų raukėsi, pamatę minią be-! vo gera.
darbių, bet daugelis sveikino į Pati draugė Menkeliuniutė 
demonstrantus, plodami del- sudainavo keletą dainų'gana 
iiais ir šaukė: “Ura už vieny- i geraį. jai programą padėjo 
bę darbininkų.” > | pildyti solistai: Kvedaras,

Demonstracijos buvo susto-! ’ ' ‘'+ 6
ję ties miesto City Hali ir čia! 
išrinko iš pirmųjų eilių demon- 
trantų didelę komisiją ir pa-1 
siuntė pas miesto majorą su, 
reikalavimais: Darbo, unijinės! 
algos ir piniginės pašeipos. Ir 
iš Čia demonstracija nuėjo į 
Grand Parką.

Komisija atliko derybas su 
miesto majoru ir majoras, pri
spirtas masinio spaudimo 
darbininkų, dalinai prisižadė
jo išpildyti bedarbių reikala
vimus.
Komunistų Partijos 8 Distrikto 

Konvencija ir Masinis 
Mitingas

Konvencija buvo dvi dienas, 
kovo 31 ir bal. 1. Partijos 
delegatų suvažiavo nemažai iš 
pietinio ir centralinio Illino- 
jaus, Indiana, mainų ir plieno 
industrijos. Buvo sėkminga 
konvencija.

. Balandžio 1 d., vakare, įvy
ko masinis mitingas, Coliseum 
svetainėj, buvo geras. Visa 
eilė gerų kalbėtojų iš koloni
jų nurodinėjo, kaip pas 
mažtiose miesteliuose.

Mainos ir plieno in
dustrija, kas svarbiausia, bu
vo šiame mitinge atstovauta. 

į 8 distriktodirbančių priimta Partijos 8 distrikto 
demonstran- konvencijos patiektas manifes-

tas, planai veikimui revoliuci
niame darbininkų judėjime. 
Perskaityta masiniame mitin
ge ir priimta vienbalsiai. •
Drg. K« Menkeliuniutės Kon

certas Sėkmingas

Balandžio 1 d. Chicagoj bu
vo keletas svarbių parengimų 
bei mitingų; buvo manyta,

Menkeliuniutės kon-

juos, 
eina

Sov. Sąjungos Duonos Kepimo Pramonė
Nuo 1930 m. (arba nuo 

16-to Kom. Partijos suva
žiavimo iki 17-to Partijos 
suvažiavimo) duonos kepi
mo pramone išsivystė iki 
augščiausio laipsnio. Pa
staruoju laiku duonos gami
nimo klausimas stovi pir
moj eilėj Sovietų Sąjungoj.

Iki penkių metų atgal pla
no daugmeninis duonos ga
minimas priklausė nuo im
porto, o pastaruoju laiku ne 
tik kad pačios mašinos yra 

, gaminamos Sovietų Sąjun
goj, bet jos gaminamos su
lig naujausios išvystytos 

I technikos, ir gaminamos pa- 
! čių Sovietų Sąjungos darbi- 
I ninku.
i Nuo 1930 m. iki 1933 m. 
j duonos kepimo fabrikų skąi- 
ičius padidėjo tris kartus. 
! 1930 m. duonos fabrikų dir
bo 670, o duonos buvo išlei
džiama 4.4 tūkstančių tonų j 
į dieną. 1933 m. duonos ke-1 
pyklų—fabrikų dirbo 2110; 
duonos buvo išleidžiama į 
dieną 13.5 tūkstančių tonų.

! Duonos kepimo pramonė 
! pakilo ypač sunkiosios indu
strijos centruose. Per pa
staruosius tris metus Le
ningrade duonos ‘ kepimo 
fabrikų išaugo nuo 6 iki 10,
kurie duonos pagamina 953 j a§, 
iki 1,763 tonų į dieną. i tų.’

Ypatingai Ukrainoj duo- ūv odos darbininku streiką.) , 
nos kepimo fabrikų skaičiusiu jr tuščias Kruče]io pareišJ 
išaugo nuo 24 iki 76 fabri- ^imas>x Teisingas būtų pareiš- 
kų. Duonos išleidžia nuo kimas, jei Kručelis būtų paša-i 
1430 iki 3929 tonų į dieną, j kęs šiaip:

tDonbase duonos kepimo 
fabrikų skaičius išaugo nuo 

j 13 iki 33. Duonos išleidžia
ma nuo 690 iki 1422 tonų į

bina NRA, o kitus bando kri
tikuoti už tą patį garbinimą. 
Tas parodo, kad “Keleivio” 
dešinė nejaučia, ką daro kai
rė.

Unijos Rinkimams Praėjus I =====

Šiomis dienomis įvyko NL| 
WA vietinio lokalo rinkimai 
valdybos. Išrinkta pora dar
bininkų pažangesnių. Tas 
reiškia, kad darbininkai po 
biskį progresuoja. Jei darbi
ninkai norės uniją sustiprinti, 
tai turi rengtis į didesnę kovą 
bendrai su kitų odos dirbtuvių 
darbininkais.

me. Delei padidinimo kuopos;, narių 
skaičiaus, atsiveskime visi nors po 
vieną naują narį.

Sekr. O. Gimienč.
(85-86)

Maskvos gyventojai pilnai 
yra aprūpinti juoda ir bal
ta duona. Europoj pats di
džiausias fabrikas į dieną 
tepagaminaz150 tonų. Am
erikos pats didžiausias duo
nos fabrikas “Yogg” irgi į 
dieną teišleidžia 150 tonų 
duonos.

Sovietų Sąjungoje duonos 
kepimo pramonė kuo toliau, 
tuo daugiau auga. Nuo 
1930 m. iki 1933 m. duonos 
kepimo indus trializacijos 
fondan įdėta 200,000,000 
rublių.

Sovietų Sąjungoje duona 
gaminama ne spekuliacijai 
ir ne del pelno, o patiems . . ..
, , . . , TZ- 1 • I ALP Kliube, 315 Clinton St.,darbininkams. Kiekvieną Vai. vakare. Draugai-es, šis ..
diena duonos iškepama tiek,' kimas bus svarbus nes turime daug reikalaukite prisiųsti. 
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Žvalgas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kuopos susirinkimas į 
ivyks ketvirtadieni* 12 d. balandžio, 

.......  , ~~ , 7:30 
vai. vakare. Draugai-es, šis susirin-Į 

is, l-__
. . svarbių reikalų atlikti, tad pasisteng-kiek reikalaujama, ir duona | kime visi dalyvauti šiame susirinki-

išduodama į valgyklas ir at
skiriems vartotojams švie
žia tą pačią dieną, kai tik 
išeina iš fabriko—kepyklos.

J. Klevaite.

Norwood, Mass. Žinios
Neteisingas Pasigyrimas

I
Per prušeikinių menševiku 

viešas diskusijas, pruseikihio 
“socializmo” agentėlis, Kruče
lis, pasididžiuojančiai pareiš-

“Jei visi būtų tokie, ktaip 
tai jokie vadai neparduo-.

('Ėjo kalba apie parduo- J

T 
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nous rirn HEHB
“Laisvės” įstaigoje galite 

gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus* kaip naudinga svei
katai valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite

i medų.
Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus kreipkitės į “Lais
vės” ofisą ir gausite medaus > 
tiek, kiek tik norėsite.

Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne

I

1
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Dovanos Prie įžangos
«

<0>

<»)

<f>

iDauderis, Salavėičikiutė; vie
nas smuikininkas, jaunas vai
kinas, gerai grajino ant smui- 
kos. Buvo šokikės, jaunos

I mergaitės; jos pašoko neblo
gai.

Mūsų solistai atsižymėjo su 
dainomis ir ant pabaigos L.K. > .j 
M. Choras sudainavo-} -keletą dieną, 
dailių ir vieną iš “Kornevilid j 
Varpų, 
balandžio 22 d. Chicagoj.

Drg. Menkeliuniutė, ; 
baigus programai, padėkavojo 
rengėjams, programos pildyto- 
jains ir’ publikai už skaitlingą 
atsilankymą jos paramai.
Dienraščio “Vilnies” Šėrininkij 

Suvažiavimo Reikalai

Lietuviai darbininkai, visi 
rėmėjai revoliucinės spaudos, 
rengkitės dalyvauti suvažiavi
me, kuris įvyks sekmadienį, 
gegužės 6 d., Lietuvių Liuosy- 
bės svetainėj; l>403 So. 49th 
Ct., Cicero, tai yra Chicagos 
priemiestis. Čia mūs draugų 
užlaikoma svetainė yra -gra
žioj vietoj-, kur bus smagu ir 
laikyti vilniečių suvažiavimas.

V. V. Vasys.
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Prašomc Darbininkišką Organizaciją isitėmyti 
žemiau paduotas dienas ir tom dienom nieko ne
rengti. Taipgi kviečiame visus darbininkų ju
dėjimo rėmėjus ir visą darbininkiškąją visuome

nę dalyvauti šiuose parengimuose.

Ulmer Park Music Hali, Brooklyn, N. Y.
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: “Jei visi būtų tokie, 
kaip Kručelis, Pakarklis ir Po
za, tai nebūtų nei unijų, nei 
streikų.” Šis pareiškimas tai 
yra teisingas. Tai gerai paro
dė jų “aktyviškumas” praėju
siam streike. Kaip patys strei- j 
kieriai-unijistai sako, kad kai 
reikia eiti ant pikieto, tai tie 
smalaviriai kavodavosi.

* i “Laisve” Teisingai 
Kelią Rodė

Laike streiko ir dabar dien
raštis “Laisvė” teisingai darbi
ninkams kelią nurodė. Bet 
darbininkai didžiumoj sekė 
reformistinius - socialfašisti- 
nius vadus. Ir dabar visi ma
tom, kokias pasekmes darbi
ninkai turėjo, sekdami refor- 
mistus. Dabar daugelis dar
bininkų jau , pamatė, kad ko
munistai buvo teisingi ir tei- 

~ „ _ _ singai reformistinius vadus
minti nuo 1367 iki 2980 to-. kritikavo. “Laisvėj” buvo nu

rodyta, kad tokiais vadais 
darbininkai neturi pasitikėti, 
kurie garbina NRA.

Taipgi “Laisvėj” buvo nuro
dyta, kad darbininkai a rb it ra
cijai nepasiduotų, nes arbitra- 
cija visuomet tarnauja darb
davių naudai, o ne darbininkų. 
Ir dabar darbininkai tai gerai 
patyrė, kad komunistai buvo 
teisingi, tais visais klausimais. 
Del to dabar smalaviriai iš 
“Keleivio” bando nuduoti, 
kad ir jie ką nors nusimanė 

i apie darbininkų reikalus, bet 
kaipi “Keleivis” rašė po strei
kui? Ogi tie smalaviriai suri
ko visa burna, kad streikas 
laimėtas. Iš streikierių susi-

Raudonoji Maskva, prole- 
kurie bus perstatyta tariato tėvynės sostinė, sto

vi pirmoj eilėj pasaulyj
pasi- duonos gaminime ir techni- Dienraštis

kos mašinų išvystyme. Mas
kvoj dirba 13 duonos kepi
mo fabrikų; vienas iš jų 
tarpo, Badajevo vardo, kas
dieną išleidžia 240 tūkstan
čių tonų duonos proletari
nio rajono valgykloms, kur 
darbininkai maitinasi. Mas
kvos duonos kepimo fabri
kai yra tiek mechanizuoti, 
kad pajėgia duonos paga-

nu į dieną. Proletarines

Bostono Apielinkei
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SKANDALAS S.L.A. KUOPOJE
Mūsų korespondentas pra- Vienok pati valdyba apie 

neša, kad vėl iškilo SL.A or-1 tai tylėjo , ir nieko: nesakė, 
ganizacijoj naujas 
skandalas, 
tai iškilo Scrantone, 30 SLA 
kuopoje. Vėliaus įneš duosi
me pilnesnį aprašymą šio da
lyko.

Dabar galima tiek pasaky
ti, kad SLA prezidentas Ge
gužis jau buvo atvykęs tyri
nėti šios kuopos dalykus. Susi
rinkime iškelta, kad šioje kuo
poje pasirodė masinis narių 
spendavimas ir metimas iš or
ganizacijos.

Patyrus, kame dalykas, tai 
pasirodė, kad kuopos narių 
pinigai dar guli pas iždinin
ką sumoje apie 900 dol. ir 
nesiųsti į centrą.. Vadinasi, 
apie 
lės guli 
ninką), 
jami ir 
jos.

piniginis Veikiausia ponai nenori savus 
Dabartiniu laiku kaltinti šjąme. narių pinigų su 

laikyme. Susirinkime buvo 
skaityta laiškas iš centro, ku
riame liepiama nesikarščiuoti 
ir dalyką rimtai rišti, kitaip 
sakant, nekaltinti kaltininkus. 

SLA 30 kuopos nariai turė
tų tą dalyką iškelti ir bausti 
tokius astnenis, kurie - neatlie
ka teisingai savo pareigas. 
Reikia parodyti tokiems po
nams, kur jų vieta. Juk ne kas 
kitas, kaip tie patys» ponai sa
kė, kad pinigus komunistai 
“nori Maskvai” atiduoti, o da
bar pažiūrėkite, kas dedasi jų 
organizacijoj, kur tie ponai 
valdo.

Vėliaus šiuo klausimu bus 
pilnesnįs aprašymas. ?

Garsioji Dainininke

MENKELIUNIUTĖ
Koncertuos Mass. Valstijoj 

“LAISVĖS” NAUDAI

į APRIL 29 BALANDŽIO
Worcester, Mass.

Norime priminti šios apie-
įlinkės miestams, kad 22 dieną ; rinkimo buvo išmestas komu- 
balandžio daįųininkė yra liue
są ir galima 
certą. Naudokitės proga, da- į reikšmę 
bar rengdami sutaupysite ke- mento.”' Bet dabar jau, 
lionės išlaidas. ' Menkeliuniutė 
bus Naujoje Anglijoje nuo ba
landžio 15 d. iki pradžiai ge
gužės.

j nistas, kuris norėjo 'darbinin- 
surengti kon- į kams pasakyti teisybę apie 

pardavingo _ “agry- 
susi- 

gėdinę,” ir smalaviriai per 
“Keleivį” bando vadus kriti
kuoti už NRA garbinimą. Bet 
gana juokingai išeina, kad 
“Keleivis” irgi neprasčiau gar-

iV

Fourth of July, 4-tą dieną liepos
Vosc Pavilion Parke, Maynard, Mass.

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00
Massachusetts draugai skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas. Smulkme- 
ningiau apie šias dovanas matysite vėliau.

\

Labor Day, 2 dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Parke, Philadelphia, Pa.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie- 

to už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas. Greit 
jų planas bus paskelbtas smulkmeniškai.

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas
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Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Model $39.50

trijų mėnesių duok- 
kuopos ižde (pasiždi- 
o nariai jau spenduo- 
metami iš organizaci- SKAITYKIT IR PLATIN 

KIT “LAISVĘ”

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš- • 
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” jr tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

čia Didelė \ Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
■ 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

fe
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Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Kalbe- gimčių; pusantro sykio tiek

so-

Tegu i Sau Kaliniai Sudega

Socialistai gi ir kiti

III

Penktas Puslapis

I

4>

jis plaukė
Jam įteikė

į 
į

žodžio.
Kambario kampe, ties langu,

gautus ginklus, užtaisinėjo šau
tuvus, stambiai juodais diržais 
apsijuosę, kišo į krepšelius

ninkus. Akimką priskyrė į

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon^ 5136 

Keystone—Main 1417

Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare. '

DRS. SCHONGER & STENGER
894-398 Broadway, 331*335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

r t

-------------------- į
Maskvoje rašytojų organiza- naujenybės nesuprato nei vieno 

cija išleido didelę 668 pusi, 
knygą—apysakų ir eilių. Kny
goje telpa veik 175 rašytojų ir darbininkai apžiūrėjo tik ką 
poetų raštai priešakyje su Mak
sim Gorkiu. Knyga padalinta į 
sekamus skyrius: “Iš praeities. 
Apkasuose. Ginkluotas Spalis. 
Ugnyje Piliečių Karo. Ant Sar
gybos Socializmo. Už Pasaulinę. \ tabako dūmų. j
Revoliuciją. Reiškia, apima di- ] —Aha, ir Rozovas su mumis, ■ 
delį laikotarpį—nuo caro laikų Į linksmai tarė žemutis be ūsų i 

darbininkas, kuomet Akimka! 
priėjo prie lango.—Įsirašei?

—Įsirašiau,—smagiai šypso
damasis atsakė Akimka.

—Palauk, bet palauk drauge, 
—tuo tarpu įsikišo kitas plačiu 
veidu darbininkas.—Tu juk su • 
eserais dalyvavai. Kaip gi da-' 
bar čia atsiradai? j

Akimka nusiminė ir ant syk j 
paraudo, tariu m būtų 
bevagiant.

—Taip, tas tiesa, 
įsirašei? — užklausė 
darbininkas.

Visi, esantieji prie lango, 
juokdamiesi žiūrėjo į Akimka. 
šis dar daugiau nusiminė.

I —Ne. . . Aš daugiau neno- 
■ riu... su jais...—trukčiojan- 
Įčiai jis atsakė. Bet tuojaus, 
įsidrąsinęs, kietai užgriovė: — 
Lai juos velniai! Jie laižosi 
prie buržujų.

Darbininkai nusikvatojo.
—Turi tiesą, drauge! Te i, Į 

singesnių už bolševikus nesura
si niekur!—energingai linkte
lėjo galva ir sudavęs Akimkai 
per petį, patvirtino žemasis 
darbininkas. — Dabar visi dar
bininkai privalo eiti su bolševi
kais. ’ ” ’

Tuo tarpu visi pradėjo tru.k-

iki dabar revoliucinės kovos. 
Knygoje parinkti tik geriausi 
raštai ii* ji yra aukojama—ski
riama Raudonosios Armijos 
Penkioliktoms Sukaktuvėms. 
Graži, gerai apdirbta, smulkios 
spaudos, todėl telpa labai daug 
rašto knyga.

Proletarinės revoliucijos lai
kotarpio aprašyme telpa iš 
‘‘Spalio” A. Jakovlevo knygos 
sekama ištrauka:

Į RAUDONĄJĄ GVARDIJĄ
Dar anksti ryte ties dirbtu-

* vės vartais, kur subėgo išgąs
dinti iš miego nakties šūviais 
darbininkai, buvo mitingas, ku
riame Leonti j Petrov ič—rimto . 
veido drąsiai kalbėjo:

—Draugai, sprendžiamoji die 
na atėjo. Jei buržujai perga
lės, dingsta visos mūsų laisvės ' 
ir iškariavimai. Griebkitės visi i 
už ginklų! Gal tokios progos ] 
daugiau neturėsime. Draugai, i 
į mūšį! |

Tie, kurie senesni amžiumi i 
buvo, tylėjo ir raukėsi, veikiau-: 
šiai jie negalėjo momento su-1 
prasti. Tačiaus jaunimas atsi
liepė drąsiai:

—Į mūšį! Šalin buržujai! 
Mirtis buržuazijai!

nos naujos konduktorių mūn-Į 
dieros, kurie taipgi stojo gvar-l 
dijon.

“Spalis” Išleista ALDLD
A. Jakovlevo knygą—“Spa

lis” išleido lietuvių kalboje 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija, 1933 
metais, ir visi jos nariai ją ga
vo veltui, kaip ir visas kitas] 

. Prie “Spalio” dar yra

Streikas prieš Tris 
Šilko Audyklas

' Socialistas Bridgeport DI i,, qp a * .y rry T i ' * D w “vvviMMViuv VIRŠIS PASAULYJ Politinių Pažiūrų

Indianapolis, Ind. — 1,700 
šilko audimo darbininkų 
masiniame mitinge nutarė 
streikuot prieš Real Silk, 
National Hosiery ir Ameri
can Silk Hosiery kompani- 

288 j jas, reikalaudami pagerint 
' ■' sąlygas. Į mitingą atsilan

kė du Bedarbių Tarybos at
stovai, kurie žadėjo bedar
bių paramą kovoje. Darbi
ninkai juos karštai pasvei
kino.

Leo Fritz, sekretorius In
dianos Darbo Federacijos ir 
Roosevelto skalikai stengia
si suparalyžiuot streiką ir 
vėl palikt darbininkus be- 
spėkius globoje kompanič-

kulkas ir tarėsi, kas su kuo gre-' knygas
ta eis. Kambarys buvo pilnas . padėta trys kitos apysakaitės 

j ir todėl mūsų knyga turi !
i puslapius. (“Spalis” be kitų
I apysakų lietuvių kalboje turi
170 puslapių.) Šios visos apy
sakos apdarytos gražiais rau
donais viršeliais. Knyga la
bai naudinga. ALDLD cent
re jos dar yra pakankamai. 
Pirmiaus kaina buvo $1.25.

i Dabar gali gauti paspirki ųž 
j $1.00, o kas stos į ALDLD br-
I ganizaciją ir pasimokęs pilnai 

, 1 duokles $1.50 Į metus, tai priepagautas'\ 4 , • ’ 1 ,I šių meti] knygų dar gales gaut 
kodėl tu 'ir “SPalis” Stokite i :
nirm-Kis ALDLD! Parsitraukite ir skai- ]nos unijos, kaip iki šiol.

tykite knygą! Visais ren<alais j •__________
kreipkitės sekamai: ; __ _

D. M. Šolomsk as,
46 Ten Eyck St., n S • m

Brooklyn, n. y. Bankams ir Iwrciaii

Leontijį Petrovičių, ir jį gerbė. 
Rimtas žmongus. Tvirtas. Jei 
jis kalba—darbas kalba. O I 
svarbiausia, pasimušti galima... 
Ir sykiu su būriu, dainuojant 
trankią “Varšavietę”, Akimka 

► nuėjo kliuban—stoti raudono- 
jon gvardijom

Įsirašinėjo darbininkų kliu- 
t be, ir kliubas jau vadinosi ne 

kliubu, bet štabu, nes virš du
rų, tiesiog ant adverijos, dide
lėmis raidėmis taip buvo už- 
šyta.

Įsirašinėjo be jokių forma
liškumų. Nepažįstamas jaunas 1 
darbininkas, juoda, sutrinta,1 
kaip blynas, kepure, atmesta į. 
užpakalį, suvargusiu veidu (pa- idY‘o pįuoįian^j.' 
pirosas burnos kampe), užraši
nėjo į mėlyną mokyklos sansa- 
gėlę vardus tų, kurie ateidinė- 
jo.

—Vardas, pavardė?—trūk
čiojančiai užklausė, komet Ak
imka su dikčiai 'plakančia šir- 
džia, be judesio, it būtų rankos•. J 
ir kojos surištos, atsistojo prie 
jo stalo.

—Akim Rozov,—neaiškiai at
sakė Akimka. ,

—Iš kokios dirbtuvės?—vėl J * .... _ , ,. . . įdiržo ir apsijuosti,užklausė darbininkas, nepa- j 
keldamas akių nuo stalo.

Akimka atsakė.
—Numeris šautuvo?—tuo pa- 

i čiu tonu numetė darbininkas.
—Ko?—paklausė Akimka, ne

suprasdamas klausimo.
Bet ant to klausimo darbi

ninkui atsakė kareivis, stovintis 
ties šautuvų krūva ant grindų, | 
greta stalo. 1

Kareivis pasakė kokią tai il
gą numerių eilę ir padavė šau- Ryrė kiekvienai grupei virši- 
tuvą Akimkai.

—Eik prie ano stalo,—tarė Petrovičiaus grupę, kuris tuo- 
^jis, rodydamas ranka į kamba
rio vidurį, kur buvo užsigrū-’ 
dę darbininkai jau su šautu
vais rankose. Akimka plačiai 
šypsodamasis, abiem rankom 
tvirtai laikydamas šautuvą, tėn 
nuėjo. Jis nejautė nei rankų 
nei kojų, tartum jos būtų pa
darytos iš vatos, 
kaip per miglą, 
kokį tai popierį, kulkų dėžu
tes. kulkų pakelius, diržą, o 
paskui jaunas, žvalus ir links
mas kareivis aiškino, kaip lai
kyti šautuvą ir vis klausinėjo:

—Drauge, ar supratai?
—Supratau,—nedrąsiai atsa

ke Akimka, nors iš sujudimo ir

Majoras Pabijojo Svei-1 
kint Vokiečių Fašistus i
Bridgeport, Conn. — So

cialistas miesto majoras J. 
McLevy buvo pasižadėjęs 
pasveikinti fašistus oficie- 
rius Vokietijos* laivo “Euro
pa” balandžio 6 d. Mosque 
svetainėje. Tuomet darbi
ninkai pranešė majorui, kad 
demonstruos ne tik prieš 
vokiečių fašistus, bet ir 
prie jį patį. Majoras pabū
go; išdūmė tą vakarą iš 
miesto, bet įsakė policijai 
išvaikyti demons frantus. 
Tuo būdu, bedemonstruo- 
jant ties Mosque svetaine, 
socialisto majoro mėlynsiū- 

jliai padarė užpuolimą, dau
gelį darbihinkų apdaužė, o 
ms labai buožėmis sumušė.

Roma.—Per dabar einan
čią tarptautinę ūkio konfe
renciją pasirodė, kad pasau
lyje vis dar tebėra 1,100,000 
bušelių kviečių “perviršis”, 
kuris per 12 mėnesių nesu- 
mažejęs. Iš vienos pusės 
milžiniškas “perviršis”, iši 
antros pusės badas dešini- i 
tims milionų bedarbių. ' 22,000 GELŽKELIEČIŲ

STREIKAS BRAZILIJOJ

Vienna. — Fašistinė Doll- 
fusso valdžia atleido iš tar
nybos 1,200 mokytojų ir ki
tų miesto tarnautojų del jų 
politinių pažiūrų, nesutin
kančiu su fašistais, v

, Gilk Lehmand Pagelba Demonstracijąsušaukė Ly- n*n k avch nvino Maci7ma iv

Pavojingai Primušė: Albany, N. Y.-Guberna-' Studentai Pakorė Hearsto, 
C L - i A J r 1 j torius Lehman darbuojasi,-Kai° Kurstytojo Paveikslą

Chicago, Ill. — Pereitą 
skolinusiems* pini-1 Penktadienį Nanionalė Stu-

FAŠISTŲ ORGANIZATO
RIUS PLĖŠIKAS

Brazilijoj streikuoja 22,- 
'000 gelžkelio darbininkų. 
I Reikalauja pakelt algas 15 

Hollywood, Cal. — Poli- iki 50 nuošimčių.
cija buvo priversta areštuot i 
“sidabramarškinių” fašistų' 
organizatorių Eugene R. i 
Case, kaipo plėšiką, kuris ] 
kaltinamas keliuose apiplė 
Šimuose.

Tafjorde, Norvegijoj, per 
potvinį prigėrė 57 žmonės.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 

Laisniuoias Graborius
Pennsylvania ir New

i tu 110 milionų dolerių “pa-'
1 gelbėti” i 
gus ant morgičių. 100* mi- denių Lyga surengė prieš- !■

landžio 6 d., apie 11 vai. lionų tikisi gauti iš Wash- karinį demonstracijos mi- 
naktį buvo pavojingai su- ingtono Finansų Atsteigimo ^ingą ties Chicagos Univer- 
muštas lietuvis graborius Korporacijos o kitus mo-įritėtu. Marsuojant buvo 
Adolph F. Stankus, 1023 Mt. kesčiais išrinkti iš valstijos' nešamas padirbtas pavida- 
Vernon St.

I
Trys nežinomi vyrai pa

skambino gonkų varpelį, ir 
kada Stankus, pakilęs iš lo
vos, nuėjo jų pasitikti, ma
nydamas, kad tai kostume- 
riai, jie tik pasiklausė: ar

i tu Stankus, ir gavę atsaky-j . . ^ .. - m
mą, kad taip, jie parsimetė pu°Jas’piąvedimą mnjo- ■ -• ____________
'jį ant grindų ir užgulė, Oi10 ^a Guardijos sumanymo:
vienas iš jų ėmė Stankui re- i nukapoti algas mokytojams • HAVERHILLIO JUODA 

rankena daužyti i n* kitiems civiliams darbi-j ŠIMČIAI PRIEŠ RAU-
' ‘ 1 ’ ' ' ' DONUSIUS

Kiek apsidairęs, Akimka už
matė prie pat lango Leontijį 
Petrovičių, dėstinėjant kulkų 
pakelius. Jis atydžiai, kaip vi
suomet, dėjo .kulkas į dėžutes 
ir kalbėjo, nei vienam ypatin
gai:

dos, tai mes negaišuodami pri- JŽ gimdų 11 užgulė, O 
valome nuspręsti, kurioj pusėj ;
barikadifnfes stovime. Ar šioj , volverio :
ar anoj pusėj. Viduryje bei galvą. Paskui piktadariai | ninkams ir tarnautojams, 
nuošalyje dabar stovėti negali-' pabėgo, palikdami vieną! -------------------

sma. O pas buržujus mes neisi- į skrybėlę ir ta revolveri.!
i me. Reiškia, ir p-11-3-*- ~
neprisieina. Imk šautuvą ir eik* i . . . . - i
mušti junkerius ir studentus. ] padėtyje ir randasi Hahne- 

I —Ir eserus taipgi,—kas tai j mann’s ligoninėje.
_ , » i_______________ I

Į —Na ir ka,—sutiko Petrovi-'

iŠ?’ ’•"■.Kanados Automobilis
—Tas teisybė. Dabar pažiū-1 

rėsime, keno viršus bus.
—Ir nereikia paisyti: mes 

pergalėsime. Tam nėra abe
jonės.

Akimka buvo patenkintas, 
kad į jį nebekreipia domės. 
Pasistatė šautuvą prie sienos

I ir pradėjo tvarkyti kulkas prie

gyventojų. ~ Pas Hearsto, daugelio gel-
Tai kas rūpi “žmoniška-’ tonlapių leidėjo ir karščiau- 

jam” gubernatoriui—ne'be-'8*0 imperialistų karo kurs- 
darbiai, ne pavargę smulkūs pytojo-, 
savininkėliai, bet bankai ii 1C 
turčiai, skolinę ant morgi-

Hearsto pavidalas, 
' pagaliaus, buvė pakartas 
i prieš Karpei’ knygyną. De- 

čių/ Tuo pačiu laiku demo-imonstracijoJ dalyvavo apie 
kratas gubernatorius dar-1^50 studentų ir profesiona-

, T skrybėlę ir tą revolveri, j 1* it 1 •
a, -tl . au? Stankus dabar kritiškoje I K00S6V61taS NlUmcilS iQiiTiivQ iv u 1

Tuo tarpu kambarys prisi- dų darbo dieną vietoj bu- 
pildė žmonėmis. Ateidinėjo vusių 12-16 valandų ir prie- 
vis naujos darbininkų grupės, dus algų nuo 40 iki 80 nuo- 
Pasidarė trukšminga. 
jo garsiai, nervuotai, it save 
drąsindami, juokavo be sma
gumo. Buvo aišku, kad visi 
nerimauja. Trys kareiviai, sa- 

jVe besivadiną instruktoriais, 
j skirstė darbininkus į grupes 
. raudonosios gvardijos, paskirs
tė po dvyliką žmonių ir nūs-

Philadelphia, Pa. — Se
natorius David A. Reed, 
pradėdamas kampaniją de-

Darbininkų Laimėjimaslei s?vo ^šrinki1;10 *šn«ui°- smerke Rooseveltą, kad sis 
d su saujele artimų jam žmo-

Windsor, Ont.—Po dvie-jnių stengiasi pasiglemžt vi
jų dienų giežto streiko su są šalies valdžią, perdaug 
masiniu pikietavimu, Auto eikvoja šalies iždą ir apsk- 
Specialty Kompanijos dar- rifai “nuodais maitina” ša- 
bininkai išsikovojo 9 valan- lį.

už viršlaikio, valandas ir ] 
pripažint darbininkų komi- j 
tetuš dirbykloje. Streikui! 
vadovavo Automobilių Dar-! 
bininkų Unija.

Žilos Senovės Gyvūnas 
Su Trimis Akimisjaus kambaryje bandė sūri- i 

kiuoti savo gvardiją į eilęs ir,! 
sulaikydamas šypsą, tarė:

—Na, draugai, privalote 
klausyti mano komandos! Kad 
viskas būtų tvarkoje. Jei 
ne.. . Aštriai, draugai.. . Eina
me !

Visi, išsitiesdami trukšmin- 
gai išėjo į gatvę/

Nuo kliubo durų šaligatvy
je traukėsi ilga eilė norinčių 
įstoti faudonojon gvardijon. 
Tai buvo darbininkai iš me
džio sandėlių, iš prochorovs- 
kos, cukraus ir katilų dirbtuvių. 
Tarpe juodų darbininkų Žake- ............... ....
tų eilės aiškiai skyrėsi mėly-1dantų, O tik dvi iltis.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METU
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama.

Francijos Reformistai 
Išduoda Valdžios Tar

nautojų Reikalus
Paryžius,—Francūzų vy

riausybė su ministeriu pir
mininku ' 'Doumergue prie
kyje nusprendė atleist 80,- 
000 valdžios tarnautojų ir 
numušt 10 nuošimčių algas 
720,000 kitų. Tarnautojai 
ir šiaip darbininkai daro 
masinius išstojimus, prote-Bloemfontein. — Netoli

šio miesto, Pietinėje Afri- i stuodami prieš tą patvarky- 
koje . nacionalio , muzėjaus mą. p ---1-- --- - 1-^- 
direktorius', van Hoesen at- reformistai vadai ne tik ne
kasė liekanas labai senos šaukia tarnautojus strei-
gadynės driežų, vadinamų 
Dicynodon šliaužiais. Vie
nas jų turi tj’is akis viršu
galvyje. Jo galva daugiau 
kaip dviejų pėdų ilgio, o 
pats kūnas—7 pėdų suvirš. 
Tas “sutvėrimas” neturėjo

kan, bet užsipuldinėja ko
munistus, kurie. ragina ko
voti. Tie vadai dabar ypač 
stengiasi su valdžios pagel
ba pakrikdyti revoliucinių 
darbininkų planus delei ma
sinio Pirmosios Gegužės ap- 
vaikščiojimo. t

Haverhill, Mass. — 1,500 
juodašimtiškų patriotų, va
dovaujami daktaro Henry 
Kappo, sekmadienį turėjo 
susirinkimą City Hali prieš 
kovinguosius vadus čevery- 
kų darbininkų streiko, ku
ris tęsiasi jau virš šešių sa
vaičių. Jie nutarė sudaryt 
slaptus “vigilantes” (budė
tojų) komitetus, kurių par
eiga bus užpuldinėti, grob
ti, terorizuoti ir iš miesto 
laukan per prievartą bug- 
dyti komunistinius streiko 
vadus. Tatai daryti jie pri
siekė ant Jungtinių Valsti
jų konstitucijos. Kapitalis
tinių laikraščių reporte
riams d r. Kapp paskui pa- ] 
deklamavo apie reikalą pi-i 
liečiams apsiginti nuo 
vietines propagandos.”

Michigan City, Ind. — 
Per gaisrą valstijos kalėji
me pereitą sekmadienį sar
gybiniai ir policija grąsino 
šaudyti iš kulkasvaįdžių, 
jeigu kuris kalinys bandytų 
nuo gręsiančios ugnies mir
ties pabėgti iš tarp kalėji
mo sienų. Tuo būdu dau
gelio iš 2,500 kalinių gyvy
bė buvo pavojuj.

Maskva. — Trigorkos au
dimo fabrike jau yra su
krauta sandėliuose 3,000,- 
000 metrų audeklu. Juos iš 
sius i vidurinę Aziją.

mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

4>

<to

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.
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Bendro Fronto Konferencija (85-86)

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Atrado Išbadėjusias Šeimas

T.D.A. 17 Kp. Susirinkimas
(85-87)

Atrado Sumuštą Žmogų
i*ant

Aktorių Atydai
Ves-

Nesuranda Kaltininkus BROOKLYN LABOR LYCEUM

4)

Nori Suskaldyti Uniją <!>
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Šokiai Liet. Radio Balso d)
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Iš Darbininką Mokyklos
LaGuardijai Brezentas

st.
*■

Telephone, EVergrecn 8-9770

Mergina Gaus $9,000 J. GARŠVA
CLEMENT VOKETAITIS Graborius (Undertaker)

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST, 42ND ST.

darbininkų istorijos.Piešėjo Kvaili Pasirodymai
Matykite šį Veikalą 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Yo

Pikietavo Pašalpos Biurą ir :

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Daugiau už HR-7598 Bilių Telephone Stagg 2-7057

kelis 
negu

ta
lin-

ją ir 
dvy- 

kiek- 
buvo 
visus

sūnaus 
seniau 

PajieŠ- 
likusių 

46 Ten

dienomis 
vakarais

ką 
ir

t 
<b

Darbininkų Centre, 35 E. 
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t&

ba-
me- 
pat

vėm, 
Idem
402

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

pas E. 23rd St.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

Vera Tareškevič, 16 metų 
mergina, 91 S. Second St.,

eilė kitų šlykštybių. Piešėjas

Emigrant Industrial 
Bank, kurio namuose 
negras darbininkas 
Briggs, nusileido. Jis buvo su-

pakvietė 
išlainiavo 
53 metų 

amžiaus
Ponia Lillian

FOTOGRAFAS‘
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

DARBININKŲ JSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bu
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

Majoras R. G. Blanc iš 
Petersburg miesto, Floridos, j

j tik maža dalis darbininkų nu- | 
isistačiusių prieš karą. Nutar-į 
ta, kad 1 d. rugpjūčio masi-'

1 niai demonstruoti New Yorke. 1

PARSIDUODA
Naudotas mašinas (automobilius) 

perku, parduodu arba išmainau ge
ras, garantuotas mašinas už žemas 
kainas. Kreipkitės sekamai del in
formacijų: Wm. Steponenko, 919 
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

(81-95)

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

dariuš revoliucinė darbininkų !Bayonne Merginų Kvar 
mokykla. Susiregisfravo virš kiti.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

A: N. Valinčiutė
92 Union Avė., Apart. 29 

Brooklyn, N. Y.
Vtarninkais ir Seredomis

Nuo 3 vai. p. p. iki 7 vai. vakare

Ties 303 W. 154th St 
šaligatvio, atrado apie 40 me- 

i tų labai sumuštą žmogų.
i nugabeno

prisiuntė New Yorko majorui i 1,500 studentų ir vis dar ra- Kas parodys
.. T ---------y 50 revpliucinių darbi- Grieš

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
i ant visokių kapinių; parsamdo au

tomobilius ir karietas veselijoms,
I krikštynoms ir pasivažinėjimam?

Šeštas Puslapis Antradien., Baland. 10,1934

NEW YORKO K APIELINKES ŽINIOS

Nusižudė Ten Pat, Kur Jo 
Brolis

1932 metais, 7 d. balandžio, 
Charles Siegel, 37 metų, atėjo 
į francūzų valgyklą, 9 W. 
19th St., užsisakė pietus, pa
valgė, o paskui išgėrė nuodų ir 
greitai mirė. ,

Pereitą šeštadienį, 7 d. 
landžio, tai yra lygiai du 
tai po -brolio mirties, į tą
valgyklą atėjo jo brolis John 
Siegel, taip pat suvalgė pietus 
ir nusinuodijo, šis buvo part
neriu Star Dyeing Co. ir sako 
nesisekė biznis. Gal būt 
priežastis >r pastūmėjo jį 
kui saužudystės.

Dvi moterį ir penkis mažus 
vaikus atrado išbadėjusius 815 
Hancock St., Brooklyne. Ka
da moterį pristatė į policijos 
stotį, kur reikalavo jai ir jos 

i penkiems vaikams maisto, tai 
ji negalėjo ant kojų pasilai
kyti. Taip pat yra išbadėjusi 
ir jos sesutė su vaikais. Tai 
jau nepirmas atsitikimas, kad 
atranda badaujančius žmones 
turtingiausiame kapitalistinio 
pasaulio mieste, kur yra 1,- 
250,000 bedarbių.

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Dr. J. J. Kaškiaučius kalbės 
Tik Vyram

Bankas Nusileido 
Darbininkams Ji 

į nugabeno į ligoninę, kur jis 
Saving | greitai mirė. Pas žmogų nera- 
gyvenaj^o jokių dokumentų, kas pa-1 

Cyril rodytų, kas jis yra. Jis tam-j 
siu plaukų, su mažais ūseliais, 

manęs baltųjų šovinistų paten- & pėdų ir 8 colių augščio ir 
kinimui išmesti tą draugą iš'Sveria 160 svarų. .................

425 E. 6th St., tik todėl, kad | JI sumušė koki piktadariai, ar 
gal kokis automobilius nubloš
kė į šaligatvį.

ALDLD 182 ir LDS 13 kuo
pos rengia Dr. J. J. IJaškiau- 
čiui prakalbas. Jos atsibus šį 
penktadienį, 13 d. balandžio, 
7 vai. vakare, Kiburio svetai
nėje, 950 Jamaica Ave., East 
New Yorke. Vieta yra netoli 
elevaterio Cypress Hill stoties.

Šiuom kartu Dr. J. J. Kaš- 
kiaūčius kalbės tik vyrams 
apie šeimyninio gyvenimo pa
slaptis. Kadangi nesenai bu
vo surengtos tik moterims pra
kalbos, tai į šias prakalbas bus 
įleidžiama tik vyrai. Vyrai 
pasirodė rambūs ir jie nesiren
gė į sukneles, kad įsigavus į 
moterų prakalbas; manome, 
kad ir moterys nebus smalsios, 
ir paliks vyrus ramybėje.

Tat visi i vyrai, kas tik per
skaitys šį; pranešimą, ateikite 
ir kitus pakvieskite!

Rengėjai.

šeštadienį, 14 d. balandžio, 
1 vai. po pietų/ Webster Hall, 
119 E. 11th St. atsibus bendro 
fronto konferencija del geres
nio prisirengimo prie Pirmos 
Gegužės. Kiekviena darbinin
kų organizacija privalo turė
ti delegatus. Ryt dienos nu- 
meryj aprašysime, kaip polici
ja išvien su fašistais ir social- 
fašistais nori pakenkti revoliu
cinių darbininkų demonstraci
jai.

jis negras. Balti ir negrai 
darbininkai iškėlė protestą ir 
pradėjo pikietus. Bankas nu
sileido ir tą darbininką dau
giau nebaderiaus. Štai 
reiškia darbininkų vienybė 
solidarumas.

Taxi Drivers unija laike 
pastarojo streiko sėkmingai 
kovojo prieš išnaudotojus, ži
noma, tas labai nepatiko ka
pitalistams ir jų bernams so
cialistams vadams. Dabar So
cialistų Partijos organas “New 
Leader” remia tulus gaivalus 
su S. Smith ir H. Golstein prie
šakyje, kad minėtą uniją su
skaldžius. Kapitalistai ir jų 
bernai gerai žino, kad jeigu 
jiems pavyks unijos darbinin
kus suskaldyti, tai jie kitą kar
tą negalės taip sėkmingai gin
ti savo reikalus.

Nezima ar išgirskite Raportą iš Kom. 
Partijos Konvencijos

Virš du metai tam atgal 
ant jaktos “Penguin” plėšikai 
užmušė turčių B. P. Collings. 
Ten buvo ir jo pati Lillian. 
Dabar valdžia 
prieš jos akis 
liką vyrų apie 
vienas, tokio 
plėšikai.
atydžiai peržvelgė ir nei vie
no nepripažino buvusiu užpuo
liku. Ji buvo atvykus pada
ryti tą “smotrą” iš Stamford o 
su velionio vyro broliu.

Bus išduotas raportas iš Ko
munistų Partijos 8-tos konven
cijos. ' 
madienį, 15 d. balandžio, 2:30 
vai. po pietų, New Star Casi
no, 107th St. ir Park Ave., 
New Yorke.' Kalbės dd. Earl 
Browder, Komunistų Partijos 
generalis sekretorius ir James 
Ford, negras veikėjas.

Kiekvienas darbininkas su
pranta, kaip yra svarbu daly
vauti ir išgirsti iš partijos re
voliucinio veikimo programą. 
Ateikite masėmis!

ponui LaGuardijai šešių pėdųjšosu 
ilgio žuvį, 165 svarų. Kada 
darbininkai badauja ir vargs
ta, tai ponai majorai visokius 
smaguriavimus sugalvoja, juk 
tos žuvies prisiuntimas 

Brooklyn, gaus iš Biscuit Co.' kartus daugiau atsiėjo, 
$9,000. 1931 metais tos kom-1 ji pati verta, 
panijos trokas užvažiavo ir 
nulaužė merginai koją. Ji bu
vo patraukus kompaniją teis
man ant $50,000. Bet kom
panija susitaikė baigti tą byla 
išmokant jai $9,000.

Kiek laiko atgal Radio City 
svetainėje, Rockefellerio cent
re, buvo nupieštas Leninas su
jungiantis darbininkus. To 
piešinio autorius Diego Rivera 

, buvo pavarytas nuo darbo.
Dabar toje pat svetainėje 

laikinai parodai yra išstatytas 
bjaurus piešinys tūlo Orencio 
Miras po antrašte “Leniniz
mas.” Tas buržujų bernas nu
piešė Lenino veidą tarpe tur- 
lių, angių, kulkasvaidžių, iš- 

; piešta bombos, kalėjimas, kal
bėtojas nuo muilo bakso sa-

Karo Savaite New Yorke kantis prakalbą, mirtis ir visa

Per keturias valandas 250 
CWA (viešų darbų) darbinin
kių pikietavo pašalpų biurą, 
šeštadienio ryte. Darbininkai 
nešė plakatus su užrašais: 
“Mes reikalaujame darbo ar
ba pašalpos!” ir entuziastiš
kai šaukė tuos obalsius.

prie Miras, matyti, arba yra nenor
malus, arba aklas politinis ele
mentas. Tokias šlykštybes 
dabartiniais laikais ne bilia 

i kas drįs piešti, nes jau labai 
Tie

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškau Adonio Spurgo 
Vinco ir duktes Marės. Jie 
buvo nuvežti į Shenandoah, 
ko Petras Yuskauskas, dėlei 
turtų Lietuvoj. Atsišaukite, 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
PARDAVIMAS

Mes, senieji Sinkevičiai, nutarėm 
parduot savo farmą. Kas tik čia 
buvo, tai matė ir žino, kad farma 
yra gera, o stuba penkių kambarių, 
su geru skiepu, kurią aš pats pa- 
budavojau iš česninių rąstų, kuri yra 
labai šilta ir laikys šimtus metų. 
Stuboje yra amžinas ir niekad negen
dantis nuo kalno iš šaltinio tekantis 
vanduo. Yra penkios karvės, arklys, 
visi padargai ir smulkūs gyvuliai. 
Žemės yra 53 akrai. Parduosiu 
greit, prieš lauko dirbimą, tik 
už $5000, tai yra tik už “cost,” nes 
išvažiuosiu. Kreipkitės: S. Sinkc- 
vich, c-o Petronė Keturis, R.F.D. 2, 
Southbury, Conn.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

Imperialistai ruošiasi 
naujo karo. New Yorke buvo 
Suruošta armijos ir patriotų 
paroda. Fifth Ave. maršavo 
apie 15,000, bet tai buvo dau
giausia armija—raiteliai, pėsti- mažai yra tam tikinčių, 
ninkai, jūrininkai, artilerija ir piešiniai primena buržuazijos 
kitos armijos dalys. Tai im
perialistų parodos ir rengima
sis prie naujo karo.

Pereitą penktadienį New

pešinius iš 1918, 1919 metų. 
Matyti, kad Miras gyvena 
15-kos metų praeityje arba 
vergiškai ant pilvo šliaužioja

Yorko darbininkai po vado- j prieš viešpataujančią klasę no- 
vyste Amerikos Lygos Kovai rėdamas gauti rėbų kaulą.
Prieš Karą turėjo masines- Net Radio City paveikslų 
prakalbas St. Nicholas Arena direktorius ponas H. Cahil iš- 
svetainėje. 8,000 darbininkų sireiškė, kad paveikslas nela- 
ir darbininkių dalyvavo ir pa- į bai tinka į piešėjų kūrinių 
siŽadejo kovoti prieš karą. Tai | tarpą.

Trečiadienį, 11 d. balan
džio, 7:30 vai. vakare, “Lais
ves” svetainėje, atsibus Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni- 
ftio 17-tos kuopos susirinki
mas. Visi naciai privalo da
lyvauti, nes apart kitų reika
lų bus valdybos rinkimas.

Taipgi reikia pasakyti, kad 
mūsų kuopa yra skaitlinga na
riais, bet į susirinkimus labai 
mažai ateina, o tai negerai. 
Kiekvienas turėtų dalyvaut, 
nes reikės rengtis ir prie Pir
mos Gegužės demonstracijų.

Kuopos Narys*

Komedija “Už Pinigus
. . j ta Pati” praktikos įvyks tre-
Prakalbos atsibus sek-1 čiadlenį,. 11 d. balandžio, 8 v.

vakare “Laisvės“ svetainėje. 
Taigi malonėkite visi aktoriai 
susirinkti ir papraktikuoti, 
kad galėtumėt gerai lošti at- 
einąnčioj subatoj Patersone.

50 revpliucinių
i ninku vadų ir prityrusių drau
gų ir draugių duoda lekcijas. 
Jų tarpe yra duodama lekcijos 
apie Proletarinę Revoliuciją 
Rusijoje, apie 1905 metų re
voliuciją ir visa eilė kitų apie 
abelną darbininkų judėjimą ir 
daugiausiai iš Jungtinių Vals
tijų

Lietuvių Radio Balsas ren
gia , šokius, sekmadięnį, 15 d. 
balandžio, 7 vai. vakare, Lie
tuvių Piliečių Kliubo svetainė
je, 134 Schuyler Ave., Kear
ny, N. J. čia bus ir dainų pro
grama, kurią išpildys radio 
dainininkai, Vyrų Choras, iš 

‘tetas ir 
M. Kriaučiūnas—korni- 

visokių triksų. 
gera radio orkestrą. 

Įžanga tjk 35 centai ypatai. 
Prašome atsilankyti.

Visi Dalyvaukite ALDLD 1 
Kuopos Susirinkime

IŠRANDAVO.JIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Pasirandavoja 5 kambariai su Va
nia, dviejų šeimynų stuba, naujai 
pertaisyta ir nupentuota, randasi ar
ti “elevated” linijos ir netoli gat- 
vekarių linijos, renda $20.00 Į mė
nesį. Taipgi reikalingas “janito- 
torius” del prižiūrėjimo namų; mo
kestis jam $13 j mėnesį, ir kamba- 
ris. Del daugiau informacijų kreip
kitės sekamai: 614 Kosciusko Str. 
palei Broadway, Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu- 

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Ketvirtadienį, 12 d. balan
džio, 7 :30 vai. vakare, “Lais
ves” svetainėje, atsibus Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li- j 
teratūros Draugijos 1-mos k p. į

Teatralė grupė Guild vaidi-!le^u^a^s sus^r^nAI?as’ .AA' 
na veikalą “They Shall Not!nas* P*jma Gegužės, baigiasi: 
Die” (Jie Neturi Mirti). ‘Tai 
vaizdavimas Scottsboro negrų 
jaunuolių bylos su jos visomis 
smulkmenomis. Teatro vaidi
nimas yra Royale Teatre, New 
Yorke. Darbininkai turėtų 
matyti šį veikalą; vieną, kad 
tas jiems duoš pilnesnį ir aiš
kesnį Scottsboro jaunuolių by
los supratimą ir, antra, jie da
lyvaudami parems minimą te
atralę grupę, kuri ' vaidina 
darbininkiškus veikalus.

žiemos parengimų laikas 
prasideda pavasaris — reikia ' 
rūpintis išvažiavimais, o ir 
taip turime visą eilę svarbių 
klausimų. Todėl visi nariai ir 
narės yra kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime ir visus rei
kalus aptarti. > „ . . m .

Beje, pereitame susirinkime 
d. S. Sasna turėjo pasiruošus 
prelekciją, bet del neskaitlin-’ 
go susirinkimo ji nebuvo skai- Į 
tyta, tat šiame susirinkime d. i 
Sasna duos paskaitą.

Ateikite visi ir visos! Atsi
veskite ir naujų narių prirašy
ti! '

Piano Lekcijas
DUODA

Vis daugiau darbininkų or
ganizacijų ir unijų lokalų pa
sisako liž Bedarbės ir Draudi
mo bilių, kuris yra įneštas į 
kongresą ir žinomas kaipo HR 
7598 bilius. Amerikos Dar
bo Federacijos lokalas 18456, 
kuris turi 2,500 narių, taipgi 
pasisakė už tą bilių. Visos 
darbininkų organizacijos turi 
stoti už jį.

; SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Kp. Org.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

■ 20 St. J0mes St. East 
Tel. UĄrbour 9424

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau bu 
amerikoniškais.

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju • įvai
riom spalvom, 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

ryto

^^4

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St. Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

<♦>

■e

Sergančią 
Chroniškos

Vyrą ir' Moterą 
Ligos Gydomos

Šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, 
nų

. nas Silpnu- 
Sknvlo Žar- 

ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.,

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
Čiopų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimai Veltui 

KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai 
Valandos-r-9 A. M, iki 8 P. M. 

O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Ūmias ir chroniAkna vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau (Styrimus kraujo ir Šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

Ryte nuo 10:30 iki J. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną 
Telcphonas MEdallion 3-1328

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

Juozas Levanda 
( Levandai: Aas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.


