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BURŽUJAI DREBA
PRIEŠ GEGUŽINĘ

..-7

Detroit, Mich. — Miesto 
valdžia ir policija nedavė 
leidimo darbininkams de
monstruoti per gegužinę, 
bet darbininkai demonst
ruos ir skelbs kovą kapi
talui.

Havana, Kuba. —Kruvi
noji Mendieto valdžia sua
reštavo šimtus komunistu, 
vildamasi pakenkti geguži
nei demonstracijai. Bet 
šimtai tūkstančiu Kubos 
proletarų demonstruos.

Berlynas. — Hitleris po 
prievarta įsakė fašistams ir 
darbininkams demonstruoti 
už fašizmą per gegužės pir
mą. Dreba prieš darbinin
kų demonstraciją. Komu-1 
nistai pasirengę platinti sa-; 
vo lapelius ir kelti revoliu- J 
cinius obalsius. Į

Viena. — Austrijos dikta-! 
torius budelis Dollfuss taip'

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimčsite 
Pasaulį!

Telephone STagg 2-3878

Šviesos Pajėga Būsią
Galima Nulėkti ant 

Mėnulio ir Marso i
Paryžius. — Žmogus ka- 

Įda nors galės nulėkt ant mė- 
vvxic.o xyuuiu.0 ! nulio, Marso bei kitu plane-
pat rengia gegužinę demon- L 
straciją už fašizmą, kad už-[ 
bėgus už akių proletarinei 
demonstracijai.

Paryžius. — Valdžia su
mobilizavo visos Francijos 
policiją ir kariuomenę mal
šinimui darbininkų geguži
nių demonstracijų.

Madridas. — Šimtai tūks
tančių darbininkų dalyvaus 
gegužinėse demonstracijose 
Ispanijoje. Laukiama rau- 
doniausios gegužinės visoj 
Ispanijos istorijoje. Barce- 
lonoj balandžio 29 d. buvo 
demonstracija prieš fašiz
mą, kurioj dalyvavo 150,- 
000 darbininkų!

Boston. — Policijos de- 
partmentas pridėjo tris šim
tus naujų policistų ir spe
cialiai juos muštravojo “ge
gužinės reikalams”. Lau
kiama milžiniškos demonst
racijos.

Varšava. — Lenkijos did
miesčiuose laukiama darbi
ninkų demonstracijų. Pil
sudskio valdžia susimobili- 
zavus sukriušinti kiekvieną 
darbininkų išstojimą.

Kaunas. — Smetonos val
džia paleido darban visus 
savo agentus medžiojimui ir

i tų,—pranašauja profesorius 
(August Piccard. Sako, 
mokslininkai išras būdus, 
kaip medžiaga lengvai su
skaidyt, kad jinai pasikeis- 

’ tų į energingą šviesą: tai j 
pasigaminami šviesos pajė
ga ir galėtų lėktuvai skristi 
į neapsakomas dausas.

Prof. Piccard buvo pirmas 
iškilti į stratosferą su savo 
baliumi, pasiekdamas 54,120 
pėdų augščio. Jo rekordą 
paskui sumušė trys Sovietų 
baliūnistai, pakildami 62,000

4,500,000 Sovietinių Jauny 
Komunistų Turi Būt Gatavi 

Apgint Darbininkų Šalį
Maskva. — Sovietu Są

jungos Jaunųjų Komunistų 
Lygos Komitetas ragina vi
sus 4,500,000 lygiečių prasi- 
mokinti karo taktikos, stu
dijuoti orlaivininkystę, ko
vą dujomis, kelių taisymą 
ir pirmąją pagelbą sužeis
tiems. Prieš imperialistų 
rengimąsi užpulti Sovietų 
Respubliką josios darbinin
ku ir valstiečiu sūnūs ir 
dukterys turi būt pasiruošę

slopinimui bile kokių gegu- apgįnti darbo klasės tėvynę.
žinės demonstracijos ženk
lų. Lietuvos Komunistų
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Italy Karalius Vardan 
Taikos Reikalauja 

Daugiau Ginklu
Roma. — Balandžio 28 d. 

i Italijos karalius Victor Em
manuel atidarė naują seimo 
posėdį; savo kalboj reikala
vo vienybės tarp klasių ir 
sutikimo valstybės su baž
nyčia; jis “pageidavo tai- 

i kos”, bet reikalavo panau
jinti ir padidinti Italijos ar
miją ir ginklų daugį; tai, 
girdi, būsią geriausias užti
krinimas taikai....

Visi seimo nariai buvo 
apsinėrę juodais marški
niais, nes Mussolinio dikta
tūra teleido į seimą “išrink
ti” tiktai fašistus.

! Melagiai Pusiau Sumažina 
Bedarbių Skaičių

X* U® "Vi-m °* s j1* “ L* * 1’ U jl ū Washington. — Naciona-Šiandien Gegužes r moji"larptaUtlUe ImrblIUOKŲ KOVOS 1/Eeiia. I 1 Dcmcil" peš Pramonės Konferencijos 

stradjas ir Susirinkimus! Už Pašalpą ir Apdrandą Bedarbiams, už Algy Pakėlimą
Prieš Roosevelto Programą, Prieš Naują Karą ir Fašizmą!

Komisija apskaitliuoja, tkad 
Amerikoje dabar telikę tik 
8 milionai bedarbiu. Pa
dvigubinkite šią skaitlinę, 
nes ponai pusiau ją suma
žino, sužiniai meluodami.

šiandien yra mūsų darbininkų- klasės diena, šiandien (džiai ir kad parodyti opoziciją komunistinių grupių re- į
™ ........................... ..... ” ’ j voiiuciniams idealams.”

Vadinasi, šita demonstracija rengiama parėmimui;^ Tokie Jų Vieši Darbai.-
ir demonstracijas! Pakelkime protesto balsą prieš bėdai-1 ToWa jštikrl)įu prasmg h. bug tog dem0nstraeiiOs. reneia-l , Wasmngton -Vyriausybe 

‘skelbiasi, kad per Viešųjų 
[Darbų Administraciją jau 
išleista daugiau kaip bilio- 
nas dolerių. Nori paskleist 
nuomonę, būk tie pinigai

Gegužės Pirmoji. Tai kovos ir darbininkų klasės solida
rumo diena. Iš dirbtuvių ir kasyklų, iš namų ir iš viso
kių įstaigų, darbininkai ir darbininkės, eikite j gatves

bę ir alkį, prieš naujo karo pavojų, prieš keliantį galvą 
Amerikoje fašizmą!

Lietuviai darbininkai ir darbininkės! šiandien parody
kime savo klasinį solidarumą su visų tautų darbininkais. 
Visus darbininkus lygiai išnaudoja ir smaugia kapitaliz-

Tokia ištikrųjų prasmė ir bus tos demonstracijos, rengia
mos Socialistų Partijos ir reformistinių darbo unijų, nes 
jinai ardo darbininkų vienybę, padalina darbininkų fron-

Ir štai prie šitos demonstracijos prisideda mūsiškiai

plačiai paskleidė NRA Labiau Pablogins Daly- 
slaptus gegužinius lapelius, kus, Sako Franc. Ekonomas 

Maskva. — Tik Sovietų; --------
Sąjungoje proletariatas iri P a r y ž i us. — Francijos 
valstiečiai pasirengę milio-1 Ekonominių Tyrinėjimu . . .V1 . ... . ,- - - - - -- J — t i Sime ir iškovosime pasiliuosavimą!

Už Bendrą Frontą, Už Visoš Klasės Solidarumą
Komunistų Internacionalas ir Amerikos Komunistų 

Partija šaukia visų partijų, visų įsitikinimų darbininkus 
į bendrą frontą. Bet socialdemokratija ir visokie refor- 
mistai skaldo darbininkų jėgas, bando padalinti mūsų 
spėkas net laike Gegužės Pirmosios. Amerikos Komu- 
nistų Partijos pasiūlymą, visuose miestuose laikyti ben
dras gegužines demonstracijas Socialistų Partija begė
diškai atmetė. Kuomet reikia darbininkų' solidarumo ir 
vienybės, bendro protesto, tai socialistų vadai skelbia pa
sidalinimą, v

Kaip New Yorke, taip visur Socialistų Partijos vado
vybė atsisakė prisidėti prie revoliucinio proletariato ren
giamų bendrų demonstracijų. Štai New Yorke įvyks 
Union Square aikštėje 2:30 vai. po pietų bendro fronto 
gegužinė demonstracija. Čia dalyvaus Komunistų Par
tijai ir šimtai masinių organizacijų ir darbo unijų. Bet 

['Socialistų Partija rengia atskirai savo demonstraciją, 
pasikvietus talkon keletą reformistinių unijų. Koksai gi 
tikslas šios atskiros demonstracijos? Niekas daugiau, 
kaip padalinimas darbininkų spėkų ir pasitarnavimas 
Roosevelto valdžiai. Tatai puikiai supranta buržuazija 
ir todėl buržuazinė' spauda karštai remia socialistų de
monstraciją. Štai ką rašo šlykščiausiai fašistuojantis 
buržujų laikraštis “New York American” apie Socialistų 
Partijos ir reformistų demonstraciją: “Šimtai tūkstančių 
susirinks Madison Aikštėje, kad sudėti ištikimumą val-

nais laisvai apvaikščioti ge
gužinę kovos dieną. Visa 
Maskva paskendus raudo
noj varsoj—visi namai api- 
puošti raudonomis vėliavo
mis ir iškabomis su Komu-[ gia dirvą dar didesniam kri
mstų Partijos obalsiais. Iziui.

Draugijos direktorius, Fr.! 
Herbette atranda, jog N RA? 
Amerikoj padaugino strei-1 
kus, nupuldė pinigus ir su! 
savo politika veikiausia ren-

Stambus Chicagos Demokratą Politikie
rius Areštuotas Kaip Bremeno Žmogvagis

Chicago.—Areštavo John visi, buvo tūlą laiką pas 
J. McLaughlin, buvusį Illi
nois valstijos seimo atsto
vą, kaipo žmogvagį. Jis 
laikomas teismui po $100,- 
000 parankos. McLaughli
ną, buvusį svarbų demok
ratų politikierių, kaltina, 
kad jis suplanavo pavogimą 
Edwardo Bremerio, St. 
Paul bankininko sūnaus. 
Už jo paliuosavimą paskui 
kidnaperiai gavo $200,000. 
Valdžia turi žinių, kad di
delė tų pinigų dalis, o gal ir

McLaughliną. Be to, Mc
Laughlin pirmiau buvo ar
eštuotas už išplėšimą pusės 
miliono dolerių iš pašto 
1933 m. gruodžio 6 d. Chi- 
cagos centre.

Patį kidnapinimo darbą, 
sakoma, atliko šaika John 
Dillingerio plėšikų; prie jų 
priklausė ir Alvin Karpis, 
rodosi, lietuvis, kurio areš
tavimui dabar taip pat iš
duotas warrantas.

visus Udimniimu lygiai snauuoja h snidugid.Prūseikos ir Butkai. Savo laikraštyje jie šaukia darbi-! Danaudoti nauiu darbu ati- 
mas. Visų reikalai yra bendri. Visų pnesas yra ben- ninkug eiti n0 j bendro fronto demonstračij Union Aikš- beda i bes inažS -
dras. Neatsižvelgiant j religinius ir politinius įsitikini- • bet j Madison Aįkšt km. bug gU(^ ištikimumas ! f bV didžausia Din ra 
mus, nežiūrint i nuomonmu skirtumus, šiandien suvieny- i ’ nei uiaziausia pinigų
kime savo spėkas, sudarykime bendrą frontą, atmuskime Udllb susnuiniia ^aiua sums
bosu ir valdžios žygius prieš proletariato reikalus. Tik Draugai darbininkai, kurie simpatizuojate Socialistų Ua) kapitalistams, kurie tikbosų ir valdžios žygius prieš proletariato reikalus, 
susivieniję laimėsime, tik bendromis spėkomis apsigin- Partijai bei “sklokai”, neklausykite savo vadų, neikite į žadėjo “padauginti darbų”, 

sudėti ištikimybės Roosevelto valdžiai ir Amerikos kapi-į apba sunaudota kariškiems 
talizmui. Eikite į Union Square Demonstraciją New, darbams, kaip kad laivų 
Yorke ir į bendro fronto demonstracijas kituose miestuo-1 statymas ir kitokie prisiren- 
se, kurias rengia revoliucinės masinės organizacijos ir|gimai- 
Komunistų Partija.

Gegužės Pirmoji—Istorinė Kovų Diena
Pirmutiniai buvo Amerikos darbininkai, kurie 

metais metais apvaikščiojo Gegužės Pirmąją, kaipo
1886 
savo 

kovos dieną. Paskui ji varto tarptautine darbininkų 
diena. Nuo to laiko, kasmet rengiamos demonstracijos, 
šaukiami politiniai streikai, darbininkai mobilizuojami 
prieš kapitalizmą. ’

Gegužinė šventė buvo pradėta visuotinu streiku už as
tuonių valandų darbo dieną. Vadinasi, darbininkų šven
tė gimė kovoje. Šiandien Amerikoje irgi siaučia strei
kų audra. Darbininkai veda kovą prieš kompaničnas 
unijas ir už algų pakėlimą, prieš Roosevelto valdžios 
“New Deal” (Naują Dalybą). Todėl šiemet vienas iš di- 

’džiųjų obalsių gegužinėse demonstracijose ir bus kova 
prieš Roosevelto valdžią, už-algų pakėlimą, prieš kompa
ničnas unijas, už teisę darbininkams organizuotis į savo 
locnas organizacijas, už teisę streikuoti ir ginti savo kla
sės interesus prieš bosus.

Prieš Fašizmą, Prieš Naujo Karo Pavojų
Svarbus šiandien momentas. Roosevelto valdžia faši- 

zuoja Jungtines Valstijas. Vis atviriau ir atviriau pa- 
(Tąsa 2-ram pusi.) |

BEŽDŽIONĖS LIAUKOS, 
MATYT, TARNAUJA JŲ 

IŠRADĖJUI t

Bucharest. — Daktaras 
S. Voronoff, išradęs atjau
ninimą per tarplytinių bež
džionės liaukų (glandsų) 
įdėjimą žmonėms, dabar bū
damas 64 metų amžiaus, ap
sivedė su 20 metų mergina 
Gertruda Schwartz, pusse
sere Rumunijos karaliaus 
meilužės ponios Lupescu.į 
Gal būt, jo išradimas nau
dingas ir jam pačiam.

(Daugiau Pasaulinių
5-tam puslapyj)

East View, N. Y. — Iš 
Westchester pavieto kalėji
mo pabėgo kurčias-nebylys 
Ben Cook.
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100,000 Gaudo Dillingerj valdžios agentų, policijos ir
St. Paul, Minn. — Ap- “savanorių” žmonių<medžio- 

skaižoma, jog penkiose vai- ja plėšiką žmogžudį John 
stijose šimtas tūkstančių! Dillingerį ir jo sėbrus.
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Mūsų Gegužine Kovos Diena
Gegužės Pirmoji yra kovos audrų die

na. Mes apleidžiame’fabrikus ir dirbtu
ves, susirikiuojame į eiles ir maršuoja- 
me gatvėse! Nėra tokios jėgos, kuri 
mus sulaikytų.

Nė tik Jungtinėse Valstijose, bet vi
sam pasaulyje mes maršuojame. Net ir 
ten, kur siaučia kruvinasis fašizmas — 
Vokietijoj, Austrijoj, Italijoj, Lietuvoj Ir 
tt.—proletariatas sugniaužia savo kumš
čius, iškelia krūtines ir apvaikščioja Ge
gužės Pirmąją. Tiesa, jiems uždrausta 
gatvėmis maršuoti, bet jie suranda kitus 
būdus pareikšti savo kerštą ir protestą 
valdančiajai klasei.

Šiandien tose šalyse viešpatauja fa
šizmas. Šiandien ten mūsų draugais už
kimšti kalėjimai. Šiandien ten vaitoja 
darbo liaudis prispausta ir alkana.

Bet rytoj mes viešpatausime, viešpa
taus proletariatas. Rytoj, anksčiau ar 
vėliau, fašizmas bus nušluotas, bus nu- ; 
šluotas visas kapitalizmas. Rytoj visur 
išdidžiai plevėsuos komunizmo vėliava— 
ant Kauno, ant Berlyno, ant Varšuvos, 
ant Washingtdno, ant Vienos!

Tą mes žinome. Prie to mes maršuo- Į 
jame.

Tą puikiai supranta ir valdančioji kla- i 
sė. Ji bando pastoti komunizmui kelią Į 
pagelba kruvinojo fašizmo. Bet fašiz- | 
mas jos neišgelbės. • . i

Ši gegužinė bus dar vienas smūgis ka
pitalizmui dar vienas šuolis linkui ko
munizmo ! '

Tegul neužmiršta Rooseveltai, Hitle
riui, Mussoliniai ir Smetonos. Rytojus • 
priklauso darbininkų klasei.

Sovietų Sąjunga yra gyvas pavyzdys. ’ 
Vakar ten irgi staugė cariniai vilkai — 
viešpatavo generolai, kapitalistai, ponai, f 
popai ir kunigai. Vakar Rusijoj irgi i 
viešpatavo parazitai ir maitinos liaudies 
prakaitu ir krauju. Bet šiandien ten ; 
viešpatauja prcdetariatas ir valstiečiai. ; 
Šiandien ten gynioja laisvė ir socializ- ' 
mas. Šiandien ten liaudis milionais mar- į 
šuo j a gatvėmis ir džiaugiasi savo milži- ' 
niškais kūryboj laimėjimais.

Rusijoj proletariatas 1917 metais tu
rėjo spalių revoliuciją. Amerikos pro
letariatas turės spalių revoliuciją ateity
je. Nei Roosevelto “Nauja Dalyba,” nei I 
ku klūks klaniškos fašistų gaujos neiš
gelbės kapitalizmo. Balti ir juodi darbi
ninkai susivienys ir laimės. Komuniz
mas jau apima visus šalies kampus. Ko
munizmo vėliava jau prigijus skaitlingose 
masėse ne tik šiauriuose, bet ir pietuose!

Gatvėse, kovingose eilėse, milionai mū-; • 
sų šiandien šaukiame : w > L;/.Lį.

faso pasaulio darbininkai, vienykitės!
. Šalin kapitalizmas! . ' > *

Tegul gyvuoja Sovietų galia!

Stokite i Savo Klasės 
Politinę Partiją

Komunistų Partija yra partija darbi
ninkų klasės, kuri viena tegali išvesti vi
sus dirbančiuosius ir pavergtuosius gy
ventojus iš po kapitalistinio išnaudojimo ■ 
ir prieįspaudos jungo.

Kiekvienas darbininkas, kuris nori ko
voti prieš ‘alkį, prieš algų kapojimą, 
prieš visus Wall Stryto plėšikus, kuris 
nori panaikinti tą sistemą, kuri laiko al-

— t r
kio ’padėtyje jį ir jo šeimynį-L^ds darbi
ninkas priklauso Komunistu Partijos ei
lėse.

Komunistų Partija stovi pirmosiose ei-! 
lėse kiekvienos kovos darbininkų, negrų 
masių, nualintų farmerių ir 11, prieš 
Wall Stryto karalių užpuolimus.

: Komunistų Internacionalas Gegužiniame «g* «£i,s!KT

Manifeste Šaukia Kovon už Galią
<

tija, kuri veda kovą už tikrą bedarbių 
apdraudą del didžiosios bedarbių armi
jos; už apdraudą, kurios kaštus turi pa
dengti kapitalistai ir kapitalistų valdžia.

Komunistų Partija veda kovą už augš- 
tesnes algas, už trumpesnes darbo valan
das, už tikrai kovingas darbo unijas, ku
rios būtų pačių darbininkų rankose.

Komunistų Partija viena,iš pat pra
džios vedė kovą prieš N RA, kuomet 
Amerikos Darbo Federacijos ir Socialis
tų Partijos vadai šlovino tą Wall Stryto 
kilpą, kuri tapo užnerta ant darbininkų ■ 
kaklo. , . i .

Komunistų Partija veda darbininkų 
mases bolševizmo keliu, tuo keliu, kuriuo 
eidami darbininkai laimėjo vieną šešta
dalį pasaulio ir įsteigė Sovietų Sąjungą. 
Tik tas kelias veda prie sunaikinimo ant 
visados bankierių ir darbdavių viešpata
vimo.

Komunistų Partija sako, kad šis kri- 
zis bus galima panaikinti ir kiekvieną 
darbininką ąprūpinti darbu tik nušluo- 
jant kapitaįįstų viešpatavimą ir įstei
giant proletarinę diktatūrą. Šita dikta
tūra suteiks dąrbininkams pilniausią de
mokratiją, o begailestingai nuslopins ka
pitalistus ir jų agentus.

Komunistų Partija veda 
klasę prie sociaįlizmo.

Komunistų Partija šaukia

Komunistų Internacionalo 
Pildantysis Komitetas savo 
manifeste delei Gegužės 
Pirmosios, tarp kitko, pa-/ 
reiškia:

Darbo masių būklė kapi- 
italistinėse šalyse, kolonijo
se ir priklausomuose kraš
tuose' diena iš dienos daro
si vis sunkesne. Kapitalis
tinės Visuomenės suklimp- 
mas žada darbo žmonėms 
tik begalines - kančias. ' KaJ 
ipitalizmūs negali ekonominę 
būklę tikrai pagerinti nei 
pašalinti nedarbą. Vis di- 

|desnė našta ant darbinin
kų užkraunama, ' kad val
dančioji klasė galėtų kas
kart labiau ginkluotis ir ap- 

’ sirūpinti didžiausiomis ar
mijomis ir policijos jėgo
mis.
Masių Pasipiktinimas Auga

Visur auga masių pasi-

Platesne Revoliucine 
Banga

' Pašalpą ir Apdraudą Bedarbiams, už Algą Pakėlimą, 
' prieš Roosevelto Programą, prieš Naują Karą ir Fašizmą!

(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Ne tik darbininku strei- i sirodo nuoga kapitalistinė diktatūra prieš darbininkus, 
kų ir demonstracijų banga Nacionalė Gvardija, Ku Klūks Klanas, Legionieriai, 
augštyn kyla, bet suvargu- j specialūs atvirų fašistų gaujos, policijos razbaininkišku- 
siu valstiečiu maištai vis <mas atkreipta prieš darbininkus. Pietuose siaučia lin- 
plačiau skleidžiasi visame i čininkų gaujos prieš negrų mases. Amerika grūdama į 
kapitalistiniame pasaulyje, j fašizmo nasrus. Reikia darbininkams kovoti prieš fa- 
Didėja priešingumai tarp šizmą. Reikia atmušti tas žvėriškas smakas. Suvieny- 
imperialistinių šalių ir jųl^ami savo spėkas milžiniškose demonstracijose per Pir- 
pavergtų kolonijų, besiver-1 m<1 Gegužės mes pakelsime balsą ir kumštį prieš fašizmą, 
žiančių prie pasiliuosavimo.! P™š buržuazinį chuliganizmą, prieš persekiojimą ir lin-

I ninviYno nArrun

Fašizmas ir Karas • ii!1’
Fašizmas ir karas

■ čiavimą negrų, prieš policijos terorą.
Fašizmas laimėjo Vokietijoje ir Austrijoje. Jam

. . . . -Zia kelią pramynė’ ir djiyvą prirengė išdavinga socialdemo-
pi lemones, kuriomis^ kap1; kratija’, kurios vadai susivienijo su buržuazija ir nugink- 
tahzmas stengiasi isgėlbeti ’ .................... .. .°
savo gyvybę nuo masių pa
sipiktinimo ir5pagiežos. Bet 
fašizmas Tr karas didina 
desperatišką masių pasiry
žimą, o masėse yra susi-

lavo dM’bidinkus. < Pasakykime, kad mes Amerikoje ne
duosime-fašizmui .įsigalėti ir atnešti mirties ir teroro 
viešpatavimą 'prieš darbininkus. Pastosime kelią fa
šizmui, jeigu kovosime, jeigu susivienysime. Nėra to
kios spėkos, kuri atsilaikytų prieš suvienytą darbininkų 
klasės spėką.- ikaupus milžiniška re volių- v.

Salin fašizmas, šalin buržuazinis chuliganizmas! šauks 
šimtai tūkstančių Amerikos darbininkų didmiesčių gat-

cinės energijos daugybe.
Fašizmas laikinai laimėjo

Visur auga masių pasi- jpgpgalę Vokietijoj ir Aus- vese gegužes pumą dieną, 
piktinimas prieš kapitaliz- trijoj, per socialdemokrati-1 Včl pasaulis dvokia sausu paraku. Imperialistinės vals- 

,jos vadų padarytas išdavys- tybės apsiginklavę nuo kojų iki galvos. Jos kėsinasi ant 
biau pasiryžusios siekia su- tes> • jjs atemė. iš milionų Sovietų Sąjungos
mą. Darbo minios vis la-

darbininkų

visus' ko* 
vingus darbininkus stoti į jos eiles!

Socialdemokratai Išdavė, 
Komunistai Juos Pasitiko į 
Išskėstomis Rankomis > ' '

Trys šimtai Austrijos kovotojų Sovie
tų Sąjungoje! Darbininkų, tėvynė priė
mė j uos‘kaipo’svečius, kaipo draugus.' ‘

Tie darbininkai priklausė' prie social
demokratų partijos vadovaujamos kovos, 
organizacijos. Ginklais rankose jie ko
vojo ^Vienoje ant barikadų. Kova tapo 
pralaimėta. Du tūkstančiai darbininkų 
tapo paskersta.1 Kurie galėjo, pabėgo iš 
Austrijos nuo fašistinio maro. Šitie trys 
šimtai draugų perbėgo rubežių ir atsidū
rė ' Čechoslovakijoje — socialdemokratų 
garbinamo j demokratijos šalyje. Bet ta 
demokratija pasakė Vienos barikadų ko
votojams, kad jiems nėra vietos Čecho
slovakijoje, kad jeigu jie neišsinešdins, 
tai bus deportuoti atgal į Dollfusso bu
delių rankas!

Bet yra šalis, kurioj viešpatauja dar
bininkai. Yra šalis, kurioje valdžiai va
dovauja komunistai. Ta šalis yra So
vietų Sąjunga. Ir štai šitie trys šimtai 
kovotojų tapo užkviesti vykti darbinin
kų tėvynėn ir ten gyventi. Ir jie pribu- , 
vo! Jie džiaugiasi pasiekę darbininkų 
tėvynę. Jie apsaugoti nuo fašistų. Jie 
laisvi! ‘ ’ i

Ką tie soąiąldemokratai darbininkai 
dabar sako? Jie sako, kad iie pamatė, 
kad Austrijos Socialdemokratų Partijos 

įvadai Bauer, Deutsch ir kiti juos kruvi
nai išdavė, pardavė Dollfusso budeliams/? 
•Jie sako, kad jie sutraukė ryšius sų šb- i 
ėialdemokratija ant visados. Jįę ^ąreišu 
kė, kad jie pagaliaus įsitikiiio, ;kįd tinf 
Komunistų Partija; tik, Komunistų ■ Įb; * 
tėrnacionalaš' vedą, teisingu kelįiį, vęda; į ■ 
laimėjimą. - . • v įį' : ; ?

• ' Paimkime daba^ mūsų Pruseikaš ir 
' Būtkus. Jie spjaudo ūnt Komunistų 
Partijos ir Komunistų Internacionalo. 
Jiį eina su išdavinga Socialistų partija 
ir su Antruoju Internacionalu, kuomet 

’ Vienos barikadų kovotojai pasisako už 
Komunistų Internacionalą!

Toks kelias darbininkų, toks kelias re
negatų ! Darbininkai linkui komunizmo, 
oportunistai Prusėikos linkui išdavingos 
socialdemokratijos! ’

Istanbul. — Susirgo 1 se
niausias pasaulyj žmogus, 
Zaro Agha, 1Q0 metų am
žiaus turkas.

eiti į vienybę, į bendrą ko-|.c|art)O žmonių pamatines jų baisią skerdynę darbo žmonėms, 
vos frontą prieš kapitaliz- teises, bet fašizmas nega-!
mą, prieš užpuolimus daro- [ėj0 jv niekad negalės sunai 
mus iš fašizmo pusės ir y .....
prieš' imperialistinio karo judėjimą, 
pavojų. Darbo žmonės! 
kas kartą geriau supranta, 
jog tik per suvienytą ko
vos frontą jie tegalės apsi
ginti nuo kapitalo daromo 
.ąpiplėšimpį i užkirsti Jieiią 

! fašistinei reakcijai ir Jįnpe- 
riajistiniam karui.

. Jos pešasi tarp savęs ir ruošia naują

Kovokime prieš naują karą! Ginkime Sovietų Sąjungą 
. . . . . , , . . . i—viso pasaulio darbininkų tėvynę! Tokį obalsį iškelsime
kinti i evoliucinį darbininkų per gegužines demonstracijas.

’ Japonijos ir Vokietijos im-' Atidarysime Bastilijas, Paliuosuosime Politinius Kalinius 
perialiętai maršuoja pirmo-1 Tebekankinami kalėjimuose Tom Mooney, Waren Bil- 
se karo rengėjų eilėse. Vo- lings, Scottsboro jąunuoliai ir šimtai revoliucinių darbi- 
kietijos imperialistai despe- ninku. Nauji: areštai, nauji teismai, nauji įkalinimai, 
ratiškai ginkluojasi ir po vi- 
.^ą pasaulį; jieško sau talki- 

I ninku dėlei ateinančio karo.
Anglijos imperialistai yra stovyklose.

Revoliucinis krizis-persi- įkvėpėjai planų kontr-revo- 
liųcinįam ginkluotam žygiui I 
prieš Sovietų Sąjungą.

Užkirsti kelią imperialis
tiniam karui, tam naujam 
-žmonių skerdimo siaubūnui, 
tegalima tik per pasmar
kintą darbininkų klasės su- 

giuoja pirmyn. Sovietų Chi- j vienyto fronto kovą prieš 
nijos darbo masės apgina kapitalizmą, 

'savo galią, vesdamos karžy- 
igišką kovą prieš korikus iš 
Kuomingtango partijos.

Ispanijoj revoliucija išju
dina vis platesnes mases. 
Austrijoj darbininkai su 
ginklais rankose sukilo, kad 
apgintų paskutinius liku
čius buvusių savo ekonomi-

Tūkstančiai ir tūkstančiai kovingų darbininkų sugrūsta 
Vokietijos, Austrijos, Lenkijos, Lietuvos, Chinijos, Ja- 

• ponijos ir kitų valstybių bastilijose bei koncentracijos

laužimas bręsta1 visame ka-! 
pitalistiniame pasaulyje.

Šiemet darbininku klasė 
| apvaikščioja Gegužės Pir
mąją sąlygose aštrėjančių 
klasinių mūšių.

Chinijoj revoliucija žy-

Už politinių kalinių paliuosavimą iš kapitalistinių bas-

UŽ išplėšimą kovotojų iš buržuazijos ir fašizmo nasrų!
Milionai pasaulio darbininkų išeis į gatves pirmą ge

gužės ir galingu balsu pareikš, kad jie yra pasiryžę ati
daryti bastilijų duris ir išgelbti savo klasės vadus!

Nebadausime, Kovosime už Duoną, už Gyvenimą
Penki metai bedarbės ir krizio. Septyniolika milionų 

bedarbių Amerikoje. Apie penkiosdešimts milionų bedar
bių kapitalistinėse šalyse. Tik Sovietų Sąjungoje tapo 
panaikinta bedarbė ir visi sveiki vyrai ir moterys, norinti 
dirbti, turi darbus.

Jungtinėse Valstijose siaučia negirdėtas masinis skur
das. Bedarbių šeimynos badauja šimtais tūkstančių.

Kova už tuojautinę finansinę pašalpą visiems bedar-

nių ir .politinių laimėjimų nįnkų klasę, suskaldydarni

Socialdemokratų 
Pardavystė

Socialdemokratai, žadėju
sieji atvest jus į socializmą 
keliais buržuaziškos parla
mentinės demokratijos ir 
per darbininkų klasės iš-: biams! 
vien veikinfą su buržuazi- Už priėmimą Darbininkų Sociales Apdraudos Biliaus 
ją, tuomi nusilpnino darbi- H. R. 7598!

į Kurie kenčiate nuo bedarbės, kuriems nusibodo krizio 
Socialdemokrati- > našta, eikite į gatves gegužės pirmą dieną ir kovokit už 

_ _____IL-U.l___  Darbininkų vienybė ir kova privers 
kapitalistus ir jų valdžią išpildyti mūsų reikalavimus,

prieš fašizmą.
Francijoj keturi milionai jos kelias nėra kelias sočia- šiuos reikalavimus. 

. darbininkų stojo į ' 
prieš fašistų provokaciją, 
išeidami į tokį visuotiną gaigt ir kad 
streiką, kokio dar niekad 
pirmiau nebuvo toj šalyj.

Lenkijoj streikų judėji
mas taip didžiai išaugo, 

i kaip dąr; ^niekad < t 
Uuo fašistines dįkjt|tū|oŠ 
Įvedimo. Anglijoj bedarbių

WHįšKe;», kąįjįd 
įg^lingaS; ialkpĮnĮjų ’ihįsį'S^V^ 

kurį /feme plačios dir»

jos eiles.

kovą lizmo, bet fašizmo. 
. . 7 .*> # *«-*X--r** -- j --------------------- —-X-------- <7 — --------

Kad neleist fašizmui įsi- privers maitinti ir užlaikyti bedarbius ir jų šeimynas, 
nuverst jo ii- , , . i Už Komunistų Partijos Vadovybę Kovose

diktatūra, būtinai reikia at-1 .... 1 . ....
simesti nuo sočialdemokra-! Draug'al darbininkai ir darbininkės! Laike sios gegu- 
tų o susivienyti po I Komu- į ^inės turime rimtai pagalvoti apie savo klasės vadovybę, 
nistu Internacionalo vėlia 1 Laimėsime tiek, kiek suvienysime savo klasines spėkas, va delf rėvoliueinės kovosi kiek tvosime už savo klases interesus, kiek tvirtas bus 

■ŪŽ?g.aiia; už Sovietu valdžia. I niūšlJ klases, l»ht,.n’s vadas- Socialdemokratija suklu- 
T.Prblbįa-rąi !; Pažvelgkite "i! ^davė darbininkus, užtraukė ant darbininkų klases 

įSo^idtu iŠaiimKa kain ten | fašizmo marą visoj, eilėj kapitalistinių šalių. Tik Komu- Jioletarlatas ir abelnai dar-1 nistlJ Partija ®ina darbininkų klasės reikalus. Tik Ko- 
febmones jau nebežino, kas; >™nistų-Partija yra pasitikimas revoliucinis vadas. Ko- 

1 • .Li... ihUL___ ; -U K . • J / , . Dnotvmn axttt hni A Votnotli S.niimn’ACbanciųjų darbininkų'mases, ^tąj;yra nedarbas mieste bei i . . v.~.
Jungtinėse Valstijose į vis skurdas sodžiuje,,, kaip ten ■ 

platesnes masės įsįtrąųkį.a į!jie yra pasiliuosavę nuo ka-' 
strėikų kovas prieš algų ka-; pitąlistinio įungo ,ir buda- 
pojimtis, už. bedarbiu šelpi-1 vaja savo naują beklasinę _ .... . X7 .. ... . A , .. . r- • T , • T-
ma. ' (visuomenę;, ten .darbininku darbininkai Vokietijoj, Austrijoj, Italijoj Lenkijoj ir Lie-

Vokietijoj, nežiūrint žvė- klasė perbudavojd wisa pra!|tu'?!: Nel kalėjimai, nei teroras ne.sgąsdina komunistų 
darbininkų monę ir žemdirbystę sočia-; Judėjimo.

" Jjištinihis pagTiniais ir tve-l Jungtinėse Valstijose tas pats. Amerikos Komunistų 
iš- Ha Iriauja gyvenimą, nuola- PartlJa yra vadas V1SOS mūS1-’ klasgs> ,vlsose lnūslJ kovose- 
įi- tiniai gerindama medžiagi- Laike gegužinių (įemonstraeijų iškeikime obalsi:

nį ii* kultūrinį lygmalą dar- Pirmyn linkui Sovietų valdžios Amerikoje!
bo masėms!

Gegužės Pirmoji yra die- vybė mūsų kovose prieš kapitalizmą! 
tvir- na savo ^P^kų patikrinimo Stokite į jos eiles! Budavokite jos spėkas!

j šiandien į gatves! šiandien Mūsų šventė! šiandien Ge-
I gūžės Pirmoji!
! Komunistų Partijos Liet. Frakcijų Centro Biuras.

mu’nistų Partijos vadovybėje laimėjo Sovietų Sąjungos 
............ . Komunistų Partijos vadovy

bėje šiandien Chinijos Raudonoji Armija gina Sovietus 
1 ir pliekia Chiang Kai-sheko gaujas. Komunistų Partijos 
vadovybėje šiandien veda didvyrišką kovą prieš fašizmą

riško teroro, ■ 
masių bruzdėjimas . auga 
prieš fašistinę, diktatūrą, iš
siverždamas į įvairius stręi 
kus; ir Komunistų. Parti j os 
eilės stiprėja.

Japonijoj darbo masių!

viešpataujan- vfe« tarptautinio proletaria-1
judėjimas darosi vis 
tesnis prieš ' 
čios klasės terorą ir 
karą Mandžurijoj.

prieš to.
(Tąsa 3-čiam pusi.)

i

Pirmyn linkui Sovietų valdžios Amerikoje!
Tegul gyvuoja Komunistų Partijos revoliucinė vado-
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O. Piatnicki

Pamatiniai Komunistų Internacionalo 
Atsiekimai ir Laimėjimai

ir imperialistų teikiamą, pagel- prieš fašistinę diktatūrą ir 
bą Chang Kai-shekui prieš prieš imperialistinį karą! 
Ch‘nijoS Sovietus,, prieš fašiz- už SovietlJ Sąjungos ir
mą Vokietijoje ir. tt.

9) Daugelis Komunistų Par
tijų veda politinį darbą ir ap- 
švietą imperialistų armijose ir

I.

Laikotarpyje kapitalistinio 
stabilizavimosi Komunistų Pa
rtijos susiorganizavo ir sutvir
tėjo net 65-kiose šalyse, pama
tiniai persiėmė programiniais, 
organizaciniais ir taktikiniais 
bolševizmo principais. Laiko
tarpyje dalino įrimo kapita
listinės stabilizacijos, jos pa
baigos, laiku

kų reikalus, tik jos yra tinka
mos vesti proletariatą į kovą 
del išsprendimo jo istorinės ro
lės: nuvertimo buržuazijos ir 
iškariavimo socializmo.

4) Klausime imperialistinio 
karo Komunistų Internaciona
lo Sekcijose yra pilnas aišku
mas ir vieningumas ir tai pa-

Sovietines Chinijos apgyni- į

i Saulė Gana Greitai
Demonstruokite už paliuo- jfoj Į£o Užmuša 

karo laivynuose, kas yra sve-'savimą Thaelmanno ir visų  
tima II Internacionalui.

10) Komunistų Internacio-
priešfašistinią kovotojų! Saulgs reikia 

Demonstruokite proleta-lb t ;
nalo Sekcijos, savo gyvavime. rjngje vienybėje su Vokieti

Saules reikia 
ir

ĮDOMUMAI

prisiartinimo čiame svarbiausiame klausime, 
naujos eilės revoliucijų ir ka-1 0 būtent supratime—pirmiau- 
rų, Komunistų Internacionalas I šiai vesti kovą prieš savo ša- 
yra apjungiantis Komunistų j iies imperializmą. O juk ka- 
Partijas, kurios kapitalistinė-' ro klausimas 1914 metais iš- 
se šalyse darosi masinėmis šaukė II Internacionalo pakri- 
partijomis. įgaunančiomis re
voliucinį prityrimą, pradedan
čiomis esamose sąlygose pra
vesti politiką proletariato kla
sės prieš kapitalistų klasę.

į 15-ką metų Komunistų 
Internacionalo gyvavimo, ku- į 
ris buvo sutvertas įniciatyva I 
Sovietų Sąjungos Komunistų | 
Partijos, vadovystėje Lenino■ 
ir kuris veikia per pastaruo-' 
sius 10 metų vadovystėje drg. I 
Stalino, galima atžymėti eilę 
pamatinių atsiekimų :

Suvienytos Komunizmo
Spėkos

1) Pirmu kartu darbininkų 
judėjimo istorijoje sudaryta 
visapasaulinė partija su vienu 
vadovaujančiu centru, mark- 
sistiniai-leninistine programa, 
taktika ir organizacijos for
ma, apjungianti atskiras Ko-j vba» Peru, Kolumbija ir Pa-j 
munistų Internacionalo Sekei-1 i’aguai) Komunistų Partijos 
jas, kurios ne tiktai žodžiais | užėmė teisingą leninistinę po-j 
priima, bet stengiasi pravesti' ziciją klausime kovos prieš im- 
gyveniman principus ir direk-1 perialistinį karą ir 
tyvas Komunistų Internaciona- iš jų—Chinijos ir 
lo visose pasaulio dalyse, pri- Komunistų Partijos 
taikant veikimą prie konkre- teisingą leninistinę 
čių tos šalies sąlygų.

2) Komunistų Internaciona-' 
lo Sekcijos dabartiniu laiku Į 
yra vieningos, daugiau ap
jungtos, kaip bent kada pir
miau buvo, 
dviejuose

<6

Holt pradėjo garsinti ir bedirba spaustuvėje kaip 
naują “viltingą” knygą pu- vienas iš gabiausių darbi- 
siau-amžiams, daugumoj nu-1 ninku, nors spaustuvės dar- 
siminusiems žmonėms-“You bas yra laikomas nesveiku. 
Must Relax,” vadinasi, daž- O kuomet nedirba, tai lin- 
nai nors po trumpai visiš- kęs ramiai sau būti namie; 
kai nusiraminkite, atliuo-| nebėgioja jieškoti kažin ko- 
suokite nervus ir mintis; |kių pasilinksminimų, 
taip darydami, esą pataisy
site sveikatą, atsigriebsite

* energiją ir pailginsite sau 
gyvenimą.

Bet paskutinėmis dieno-

sveikatai, 
užmušti 

... _ _. . l", žmogų ir tulus kitus gyvius.
• JOS. U.?\US 11JOs daibinm- • yjenas žaltys barškutis'

kais, išvien su visais pii- į (rattle-snake) buvo paimtas '
spaustais ii peise .jojamais. yosemite Parko Muzč-!

Kovokite pnes savo bur- jaus (Calif.) išbandyti, kaip IImis pats entuziastiškas tos 
ilgai jis išlaikys saulės karš- knygos

I tį.
Tegyvuoja tarptautine j

kovos diena pasaulinio pro
letariato, Gegužes Pirmoji!

Viso pasaulio darbininkai, 
vienykitės!

ne tiktai vadovavo ir organi
zavo darbininkų streikus ir 
demonstracijas, bet daugelis iš 
jų organizavo ir vadovavo ba
rikadose mūšius.

11) Ant galo, jau sudaryta, 'žuazijos fašizmą ir imperia- 
nors ne visose sekcijose, vie- lizmą! 
ningai pasiryžę ir skaitliniai 
gana galingi kadrai, kurie ne 
tiktai nori, bet ir gali pravesti 
komunistinį darbą, nepaisant 
visų keblumų, buržuazinio te
roro ir žmogžudiškų pasikė
sinimų.

Vertė D. M. Šolomskas«

Komunistų Internacionalas 
Gegužiniame Manifeste 
Šaukia Kovon už Galią

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
D e m o nstruokime išvien 

po Komunistų Internaciona
lo vėliava, po vėliava ko
vos prieš kapitalizmą, fa-

Detroit, Mich. — Mecha
nics Educational Society lo- 

j kalas 7 beveik vienbalsiai 
atmetė reakcionieriaus sek- j 
retoriaus. Smitho ir distrik- 
to tarybos nutarimą išmesti 
laukan iš organizacijos ko
munistus ir kitus kovingus 
darbininkus.

Po trylikos minučių jis 
pradėjo raičiotis. Dar ke
turios minutės ir puse pra
ėjo, ir žaltys buvo jau nebe
gyvas.

Vasaros karščiuose pa
tartina perilgai nebūti su 
nepridengta galva po tiesio
giniais saulės spinduliais.

Ar Yra Ilgam Amžiui 
Kokios Taisyklės?

J. STALINAS
kimą, ir dabar iššaukia jo dis- 
organizaciją, nes dabartiniu
laiku social-demokratų parti- Šizmą, už proletariato dik 
jos atvirai pradėjo grupuotis 
sulyg jų šalių imperialistų rei
kalų. Šalyse jau vedančiose 
karą (Japonija, Chinija, Boli-

tvirtesnės ! 
Japonijos 
veda tą 

liniją ak-
tyviai ir drąsiai.

Komunizmas Pasiekia 
Valstiečius

si Komunistų Internaciona- 
Vesdamos kovą ]0 Sekcijos, kitaip, negu so- 

frontuose — prieš, cial-demokratų partijos prieš- s 
kairią” frazę ir dešinįjį opor-1 karinio laikotarpio, pradėjo I 

veikti tarpe valstiečių ne tik-' 
tai kolonialėse ir pusiaukolo- 
nialėse šalyse (Chinija), bet 
ir stambiose kapitalistinėse ■ 
šalyse Europoje ir Amerikoje. 
Tas darbas toli dar nėra iš
plėstas, bet pirmieji žingsniai 

Komu nistų į ir toje srityje jau padaryti 
(Bulgarijoje, Lenkijoje, Ispa
nijoje, Jungtinėse Valstijose 
Amerikos, Francijoje ir ki
tur). I

6) Priešingai II-jo Interna
cionalo partijoms, Komunistų 
Internacionalo Sekcijos orga
nizuotos ne tiktai kapitalisti
nėse, ne tik priklausomose ša
lyse, bet veik 
nijose ir tos 
priešingai II 
praveda ne 
marksistiniai-leninistinę politi
ką nacionaliu ir kolonialiu 
klausimu.

Už Gynimą Sovietų 
Sąjungos

7) Komunistų Partijos sis- 
tematiniai veda darbą popu- 
liarizuodamos Sovietų Sąjun
gos socialistines pergales, 
nors reikia pasakyti, kad tas 
darbas, pasekmėje nepakan
kamai plataus komunistų su
sirišimo su masėmis, apima to-

3) Nepaisant žiauriausios h ne visus dirbančiųjų sluogs- 
kovos, kurią veda prieš komu- > nius, kuriuos galima 
nistus buržuazija, social-demo-' riauti del palaikymo 
kratų partijos ir unijų biuro- • Sąjungos. Toli gražu 
kratai (40 Komunistų Inter- da komunistai moka 
nacionalo Sekcijų yra nelega- melus ir provokacijas 
lės, 8 pusiau legalės ir tik cial-demokratų ir kontr-revo-

tunizmą, jos panaikino frak
cijas ir grupavimąsi ir išmoko 
jau pačioje pradžioje nuga
lėti, sutrėkšti, numaskuoti ir 
prašalinti priešpartijinius ele
mentus. To patvirtinantį pa
vyzdį mes nesenai turėjome 
Čeko-Slovakijos
Partijoje. Čeko-Slovakijos Ko
munistų Partijos Centro Ko
miteto narys Gutman buvo 
prašalintas iš Komunistų Par
tijos Centro Komiteto organo 
“Rude Pravo” redaktoriaus 
vietos už oportunistinę liniją 
laikraštyje vienu iš svarbiųjų 
klausimų. Gutman kovoda
mas prieš Partijos Centro Ko
miteto nutarimą, bandė suda
ryti frakciją ir išsiuntinėjo 
partijos organizacijoms ir ko
munistinėms frakcijoms me
morandumą— platformą pilną 
trockinių šmeižtų prieš Čeko- 
Slovakijos Komunistų Partiją 
ir Komunistų Internacionalą. 
Gutmano memorandumas bu
vo apsvarstytas partijos orga
nizacijose ir vieningai atmes
tas, o patsai Gutman, kuris 
skaitė save vadu, neišvengia
mai buvo išmestas iš partijos 
eilių ir nei vienas partijos na
rys nepasekė renegatą!

Komunizmo Įtaka Auga

visose ir kolo- 
mūsų sekcijos, 
Internacionalui, 
buržuazinę, o

užka- 
Sovietų 
n e visa-, 
atremti 
iš so-

Komunistų 
Chinijos 

Komu-

16 Sekcijų daugiau ar mažiau 
veikia legaliai, neskaitant So
vietų Sąjungos 
Partijos ir Sovietų 
Komunistų Partijos),
nistų Internacionalo Sekcijų 
įtaka į darbininkus visose ša
lyse auga. Vis platesni darbi
ninkų sluogsniai įsitikina ta
me, kad tik Komunistų Parti
jos gina kasdieninius darbinin- perialistų grobimus Chinijoje

liucionierių trockistų pusės, 
kurie yra vyriausiais išgalvo- 
tojais ir kūrėjais priešsovie- 
tinių pletkų.

8) Komunistų Internaciona
lo Sekcijos visose šalyse veda | 
masines kampanijas prieš ruo-I 
Šimą imperialistinio karo ir 
prieš užpuolimą ant Sovietų 
Sąjungos, prieš Japonijos im-

“Gyvenimas Prasideda 
nuo 40 Metų Amžiaus,” to
kiu vardu nepersenai pasi
rodė knyga, parašyta prof. 
Pitkino ir išleista McGraw-

rekomenduotojas, 
Guy Holt pasimirė, tesulau
kęs vos 42 metų amžiaus.

Pasitaiko, kad ilgiausia 
gyvena tie, kurie nesilaiko 
jokių tam

Štai D r. 
nedict bal. 
Nacionalei 
mijai Washingtone 
metų amžiaus spaustuvės 
darbininką Sethą W. Lin- 
colną Worcesteryj, Mass. 
Darbininkas, tiesa, nerūko, 
ir alkoholio negeria, mėgs
ta vaisius; prie kiaušinių 
neturi didelio patraukimo; 
bet šiaip valgo viską, kaip 
ir kiti. Žmogus ramaus ir 
smagaus būdo; nesirūpina; 
jau 59 metai kaip vedęs ir

tyčia taisyklių.
Francis

Mokslu

G. Be- 
pranešė 
Akade- 
apie 91

BUS VIDUTINIAI KARŠTA 
VASARA?

NąW YORK. — Oro Biuro
“pranšas” Burton Salisbury .. .......
pranašauja vidutiniai kartšą Hill Kompanijos. Šios Jei-, puikiai sugyvena su mote-

tatūrą, už Sovietų galią;. vasarą. dyklos direktorius Guyjria; jis ir po šiai dienai te

Flushinge, N. Y., vienas 
virš 100 metų amžiaus ai- 
rys, pernai užklaustas re
porterių, ką jis daro, kad 
taip ilgai gyvena, atsakė: 
reikia gerti geros degtinės, 
čiaumoti gerą tabaką ir ne
pavydėti sau mėsos su rau- 
gytais kopūstais; be to— 
nesirūpinti.

Iš visų pavyzdžių, todėl, 
tinka nebent viena bendra 
taisyklė—būti be didelių rū
pesčių ir gana pasilsėti. 
Bet ar daug šiandien rasis 
darbininkų, kuriuos ne
spaustų juodas rūpestis del 

i rytojaus ?

Taylor Springs, Ilk—Ant 
bendro fronto darbininkų 
tikieto išrinkta Į miestelio 
trustistų tarybą trys komu
nistai ir du eiliniai socialis
tai. Darbininkų tikietas ga
vo 102 balsus, o demokrati
jos partijos tik 70.

Taip apvalus ir kieti
ir PILNAI PRIKIMŠTI

štai kodėl; jūs atrasite, Luckies neisdžiūsta

K

kodėl, jūs atrasite, Luckies

Luckies naudoja lengviausią tabaką — nes Luckies 

naudoja tiktai švarius vidurinius lapus—ir šie yra 
lengviausi lapai. Jie turi geresnį skonį. Be to, 
mokslas lošia savo vaidmenį padarydamas šį rinktinį 
tabaką tikrai maloniu jūsy gęrklei. "It's toasted" 
—del gerklės apsaugos, šis išnokęs, puikaus skonio 

tabakas yra supiaustomas į ilgus, šilkinius pluoštus ir

pilnai sukimštas į kiekvieną Lucky—taip apvaly, 
taip kietą, laisvą nuo liuosy galy. Štai kodėl Luckies 

užsilaiko gerai
neišdžiūsta, tai svarbus dėsnis kiekvienam rūky
tojui. Jūs matote, visuomet visais atžvilgiais —» 

Luckies yra malonūs jūsy gerklei.

S 
■įį 
£

Tiktai Viduriniai Lapai—Šie Yra Lengviausi Lapai
Onyrliht, 1*14, The American Tobacco Company.

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



Ketvirtas Puslapis

Del Aiškumo Lietuviams 
Katalikams Darbininkams

J. RAMANAUSKAS

(Pabaiga)

Dabartinis Romos Popas Pijus XI
Paimkim jo atsinešimą linkui darbinin

kų, kada Rusijos darbininkai, revoliuci
jos keliu, nugriovė carą ir jo kruvinąją 
valdžią ir diktatūrą pasiėmė į savo ran
kas. Ir šiandien Sovietų Sąjunga buda- 
voja naują, be vergų, socialės laisvos 
žmonijos pasaulį. Visokiems parazi
tams, kurie nedirba produktyvio darbo, 
nėra vietos Sovietų Sąjungoj, sulig obal- 
siu: “Kas nedirba, tas nevalgo.” Šian
dien Sovietų 'Sąjungoj nėra bedarbių, nė
ra alkanųjų armijos, kaip kad kapitalis
tinėse šalyse; ten dar trūksta kvalifikuo
tų darbininkų. Rytojus nerūpi darbinin
kams, nes darbas ir pragyvenimas užtik
rintas. Jie laimingi, jie budavoja šalį 
del savęs. Tai jų tėvynė ir viso pasaulio 
darbininkų tėvynė, kurią mes turim gin
ti nuo imperialistinių draskūnų, pasiren
gusių pulti ir sudraskyti. O Romos po
pas šaukė viso pasaulio imperialistus į 
kruvinąją skerdynę-kryžiaus karą prieš 
Sovietų Sąjungą, trokšdamas kraujuos 
paskandinti šeštą dalį pasaulio su 165 mi- 
lionais gyventojų, kurią valdo patys dar
bininkai be išnaudotojų klasės, be, kapi
talistų. /

Taigi, visų valstybių valdžias, kurias 
valdo buržuazija arba monarchija ir lai
ko pavergus darbininkų klasę savo kru
vina diktatūra, tai nežiūrint ar jos pri
guli prie Romos trusto ar stabmeldiškos 
(pagoniškos), tas “šv. Tėvas” visas skel
bia nuo “dievo skirtomis” todėl, kad laiko 
pavergę darbininkus. O kad Sovietų Są
jungos darbininkai nusikratė nuo savo 
sprando visokių rūšių “dvasiškus” para
zitus ir kruviną monarchiją, tai Pijus 
XI neišsitenka kailyje, siunčia prakeiks
mą ant darbininkų tėvynės, trokšdamas

darbininkų krauju pasisotint/ kaip koks 
vampiras. Todėl jam ir 'Sovietų valdžia 
ne nuo “dievo” duota. Bet jeigu ir tas 
“dievas” taip trokšta darbininkų kraujo,- 
kaip tas Romos popas, tai darbininkai 
laimingi jų abiejų atsikratę!

Pralotas sako: “Turbūt nepamiršote, 
kaip prieš keliolika metų maskolių val
džios siųsti kazokai Kražiuose kankino 
jūsų viengenčius, girdė juos upėje.”

Nepamiršo, bet mažai ką ir žino, nes ir 
tas pralotas, matomai, nežino arba ne
nori pasakyti tikrų nuotikių Kražių sker
dynės. Jis sako: “prieš keliolika metų.” 
Keliolika tai toli skiriasi nuo keliasde
šimt metų; todėl jis ir nepasakė tikrų 
kaltininkų, reikalavusių bažnyčią užda
ryti. Nepasakė, kad medinės bažnyčios 
klebonas, kun. Apollinarijus Benadskis, 
reikalavo mūrinę bažnyčią uždaryti, nes 
ji jam “biznį” gadino. Kražiuose buvo 
dvi bažnyčios: mūrinė—minyškų, o medi
ne sena — parapijos. Parapijom! daug 
ėjo į minyškų bažnyčią ir aukas ten ne
šė, todėl parapijos klebonui buvo negeis
tina ta bažnyčia ir jis sutiko, kad valdžia 
ją uždarytų. Štai kitas faktas:

Po kruvinai kražiečių puotai Kauno 
gubernatorius surašė neteisingą proto
kolą ant kražiečių, norėdamas nuplaut 
savo kruvinus ir žvėriškus darbus prieš 
viso svieto akis. Po tuom neteisingu 
protokolu, pasmerkiančiu kražiečius, pa
sirašė šitie kunigai: Dijakonas šidlavos 
klebonas Pranciškus Justrzembskis, Kel
mės klebonas Karolis Jaugelis ir Kražių 
klebonas Apollinarijus Benadskis. (Pa
imta iš “Varpo” No. 8, 1894 m.)

Ar tai dar reikia didesnės judošystės, 
kokią padarė kražiečiams kunigai?

Rodos, turėtų būt aišku iš šitų prives
tu faktu shenandoah’riečiams ir visiems 
religiniams darbininkams, kas mūs prie
šai, o kas draugai, ir kurioj pusėj mes 
turim būti. Ar sulig prisakymu to pra
loto būt kun. Karaliaus pavergtais betei
siais? Ar stot i eiles darbininkų, kovo
jančių už savo teises?

III-16-34.

■ v
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Valdžios Prestyžo
Agitavo už Rėmimą Janušausko, Socialfašistų Biznio ir 

Fašistų Valdžios Autoriteto Pakėlimo. Duoda 
Kvailus Pateisinimus

i
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Preso Fondo Stovis
| Iš Worcester, Mass., drg. 
J. J. Bakšys prisiuntė se
kančio turinio laišką:

“Mielas Drauge: Malonė
kite pasidalinti pinigais. A. 
L.D.L.D. 11 kuopos narinių 
duoklių $31.70. A.L.D.L.D. 
11 kuopa aukoja presui $10 
ir per susirinkimą nariai 
sumetė sekančiai: po dolerį 
V. Yenčius, J. Palionis, M. 
Petrauskas, J. Daugėla; po 
50c A. Naruševičius, J. J. 
Bakšys; po 25c J. Deksnis, 
E. Kanapkienė, P. Jucius, 
Ig. Lozoravičia. Viso suau
kota presui $16.”

Daugiaus draugų kalba: Trijų Mėnesių Draugijos Sto- 2-rą valandą po pietų; kvietė 
“Gerb. Draugai: Čia rasi

te čekį ant $6.50. $5.50 už!
ir Draugijos mėnesiniam susirin-: 

kime kasos globėjai ir pirmi
ninko pagelbininkas išdavė 
raportą už šių metų pirmuo
sius tris mėnesius. Raportas 
parodo, kad draugija per tris 
mėnesius nupuolė apie 300 do
lerių. -Narių suspenduotų ir 
ant išsibraukime stovinčių pri
skaitė apie 10. 
nariai visi 
nariai ir 
traukiasi 
draugijai 
tis. Ir žinoma, jei draugijos 
nariai leis tokiem politiniam 
kerštelninkam, kaip Kručelis 
ir Pėža, terorizuoti kitaip mą
stančius narius, tai draugiją j 
gana greitai privarys prie gra
bo. Nariai apsižiūrėkit, ypa

tingai senesni nariai. Juk jūs! 
j matot, kad teroristinė politika j 

Šiuo kart aukų gavome ! draugijoj neneša, draugijai i 
! $34.50. Iš anksčiau aukų | naudos, bet blėdį.

Ad‘!buvo $955.14. 
pri-'

“Laisvės” prenumeratą 
$1 preso fondan. Draugiš
kai, Frank Kaulakis, Marl
boro, Mass.”

“Gerb. Laisvės’ Adm.: Čia 
rasite $1, tai yra auka nuo 
draugės Onos Murauskienės 
‘Laisvės’ naujo preso fon
dan. Draugiškai, K. Ru- 
šinskienė, Minersville, Pa.”

Draugas J. D. Mardos iš 
Girardville, Pa. prisiuntė 
$2.00 prenumeratą ‘Raud. 
Arto j aus’, $1 už prenumera
tą ‘Priekalo,’ $1 auką 
Friends of the Soviet Un

lion, taipgi aukojo $1 ‘Lais- 
Kitas laiškas iš Paterson, į V£S> naujam presui.

N. J., nuo draugo J. Bim-1  
bos, taipgi 
varpas:

“Gerbiama 
ministracija: 
siunčiu čekį ant $16.82, ku- skolos dar turime $970.36.

skamba

‘Laisves’
Čionai

kaip

Viso aukų 
preso fonde yra $989.64.

vio Raportas

Balandžio 5 d., Keistučio

Suspenduoti ; 
yra jauno amžiaus, 
kada jauni nariai i 
iš draugijos, tai i 
darosi liūdna atei-i

visus dalyvauti, kuriem tik 
aplinkybės leis. Minersvillėj 
gegužinės paminėjimui Įvyks 

i prakalbos 7:30 vai. vakare, 
ant kampo Sumbar,v ir -1th 
gatvių. Gegužės pirmą die
na kviečiami visi darbininkai 
dalyvauti kuo skaitlingiausia.

Nesilankymas draugų skait
lingai’kuopos susirinkime, ver
tas pabarimo, nes prisirengi
mui prie pasekmingo apvaikš- 

j čiojimo darbininkų .šventės, 
pasidaro ir darbo daugiau, bet 
pasiskirt draugus atlikt tam 

i darbui nėra iš ko. Nežinau, 
i kodėl draugai bei draugės 
taip neįvertina savo organiza
cijos susirinkimų ? Tai nepa
teisinamas apsileidimas.

J. Ramanauskas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
LINDEN, N. J.

L.D.S. 135 kp. Susirinkimas atsi
bus gegužės (May) L <1., 1934 m., 

Keistučio Draugija Vilniaus ! 7:30 vai. vakare, Drg. Kaniausko na- 
Nevaduos I muose, po numeriu 201 W. 16th St., p---- • 1------ •

F a šistuojanti sąndariečiai «us,rinJ<lt> i 
atsikreipė su laišku Į draugi- bgti. 
ją, kviesdami draugiją prisi-1 
dėti prie Vilniaus “vadavimo” 
komiteto. Bet <’ 
svarsčius, beveik vienbalsiai 
atmetė Vilniaus “vadavimo” 
laišką. Į

Argumentuota taip: Atva-,

ris dalinasi sekančiai: $3.82 
apmokėjimas bilos už plaka
tus ir tikietus teatro ‘Už Pi
nigus Vesta Pati ir $13 da-1 paskutinėmis dienomis 

'lis pelno nuo minėto teatro I aukų plaukimas suskrum- 
• kaipo ąuka ‘Laisvės naujo | nėj0> Su 10-ta diena gegu- 
preso išmokėjimui. Praeitą i mėnesio turėsime išmo
kyk pasiųsdamas _ $6 “Lais- apie $800 UŽ popierą'duos Vilnių Lenkijos1 ir Lietu-' 

ir spaudos dar- j vos re vol i uc. proletariatas su- 
Mat, dabar daroma 1 daužydamas Lenkijos ir Lietu-1

Šiaip taip persiritome jau 
per pusę preso kainos su 
aukomis. Biskį yra baimės,

Draugės ir draugai, būtinai visi 
__ ’ “j svarbų susirinkimą, 
nes daug svarbių reikalų yra apkal-

Taipgi pašaliniai Lindeno draugai, 
kurie manote j stoti Į L. D. S. k p., at
eikite j šį susirinkimą ir prisirašv- 

d raugi.) a, a p- kite> nes dabar laikas geras, pakol 
dar vajus eina del naujų narių gavi
mo.

L.D.S. 135 kp. sekr. C. Indriūnas.

Į vės’ preso išmokėjimui ra- laikraščiui 
! šiau, kad nuo patersoniečių j
jnepirma ir dar nepaskuti-1 vasariniam p a r e n g imam'vos O dabar,
j nė auka tuo reikalu, tad Spaudos darbai, už kuriuos | v”f’. ,,ta?T kui pa-
įduotą žodį Pildom. Tad irį<<Laisvg» užmokgti tik-į.^V*^
dabar dar pareiškiu, kadlta: k„j„ nareneima> ;vvks ‘ T J, , l®sPaUu.M f‘™z- I , . i r- - i lLai Kdaa paiengimai įvyns, nias. Todėl tokis darbas, kaip

i dar bus nepaskutine auka.o “LaiSVe” jau dabar tu-j dabartinio komiteto, neva de- 
j nuo pateisoniečių šiam taip : apmokėti kompanijonp k-i Vilniaus “vadavimo,” tai
jSvaibiam leikalui. Ziino-1 popierą Todėl mes vra tik apgaudinėjimas Lietu-

prašome draugijų, kurios vik’ visuomenės. Už Vilniaus 
v L r. vadavimu niekas nei nekalbė- ; uz žieminius • ‘ . KT ;. - . . jo. las parodo, kad Norwoo- ,

parengimus, kad rūpintųsi.de fašistinių tautininku įtaka, 
kuo greičiausiai atsiteist. i yra labai silpna.

P. Buknys.

^ino“| už
ma, čia kalbu ne savo vieno'.
vardu, bet visų prietelių ir jar sk0iįng0S 
darbininkiškos spaudos rė
mėjų patersoniečių. O ži
note, ką draugai paterso- 
niečiai pareiškia, tai truks? į ..

LAWRENCE. MASS.
ALDLD 37 kp. įvyks susirinkinia- 

3-čią dieną gegužės, 7 vai. vakare, 
L. U. Kliube, 41 Berkely St.

Visi nariai malonėkite dalyvauti
itvada- l laiku ir visi dalyvaukite, nes turim 

daug svarbių ir senai užvilktų dar
bų, kuriuos reikia neatbūtinai už
baigti. Taipgi reikia mobilizuotis į 
Laisvės pikniką, kuris įvyks 4-tą 
dieną liepos.

Sekr. S. Lenkauskas.

Senas Narys.

Į HAMTRAMCK, MICK.
į ALDI.D 188 kp. susirinkimas įvyks
j 4-tą dieną gegužes, 7:30 vai. vakare, 

1014 Yemans svetainėje.
Draugai ir 

visi laiku, nes 
dalykų aptart, 
naujų narių.

drauges atsilankykite 
turim <l-,ug svarbių 

taipgi atsiveskite

■

r
■

Fin. Kast.
(103-104)*-----------,--- ---------

darbininkų! plis jie savo duotą garbės 
dar sakoj žodį atlaiko. Nežiūrint, kad 

nėra tokis ■ Pruseika sako, kad Pater- 
Kiti betgi isone jų sklokos šaknis, bet 

ki.tųljie mūsų valios ir pasiryži-
• | mo nei desperatiškiausiu 

’būdu sulaužyt negali. Ir 
prie-1 mes jų atakas sėkmingai 

žasties skaldytis, ypatingai da- atmušam, nes į mūsų logerį 
I bartiniu laiku, kada vienybė | pribūna naujų ir energingų 
juolabiau reikalinga. I darbininkiško judėjimo re- i

Būrys eilinių narių apstoję ' 
komisijos narį bara: j 

jo leis- I
ti mūsų parengime garsinti J it* energingai darbuojasi de- 
menševikų biznį.” 
narys aiškinasi:

sispyrimą ardyti 
vienybę. Nekurie 
kad ir Pruseika 
prastas “boisas”. 
sako, kad Pruseikos ir kitų i 
vadų nereikia paisyti, jeigu jie • 
pastoja kelią darbininkų vie-! 
nybei, šluot juos iš kelio. Dar-J 
bininkam neesą rimtos i

Puldo Draugiją Nariais 
Ir Turtu

MINERSVILLE, PA.

Norwood, Mass.— Įsigalėję, 
purseikiniai su mikelsoniniais 
Keistučio Draugijoj, pradėjo 
smarkų terorą prieš komunis
tiniai nusistačiusius draugijos 

j narius, štai metiniam susirin- 
i TA o o a i !kime, be jokio apkaltinimo,imeju. Draugas S. Sadukasi , . ... .i neleidžia komunistinio nušista- 
I įstojo į ALDLD. 84 kuopą j įymo nariam kandidatuoti Į 

• komitetą. Bet tas dar vis gali- 
Komisijos jlei darbininkiško judėjimo, ma būtų pakęsti, nes tai tik 

_________  “Mes, bolševi-IR. Žalner užsirašę ‘Laisvę’į politinis kerštas, kuris nedaro 
tlllv0!kai, turime būti lankstus. Ja-’ 

- ...----- __ _ ____ . ----- ku-!
pamatyti, lio tikslas, socialfašistams pa-1 |jngas> kuomet nuversim kapi- 

ką sidaryti pinigų ; Janušauskui į 
nors naujo, darbininkiško, bet irgi biznis ir karjeros kėlimas ;i 

; sykiu taipgi ir kėlimas pxpsty-i 
' x fašistų T 1 1 v- --

Pasikvietė kalbėti žmogų, ku- aiškiai girdimas ir pačiam ga
ris atiminėja balsą nariams, įle svetainės.
einantiems prieš rėmimą Sme-1 
tonos valdžios ir socialfašistų 

biznio

Sekmadienį Chicagos 
seikimai čyfai davė “operetę,” 
“Vogtas čigonas.” Kadangi 
veikalas man dar buvo nežino
mas, nusprendžiau 
maniau, gal pamatysiu

prui-

Pertraukoj klausau ir savo 
ausim netikiu: kviečia kalbėti j v 1 C? liet 
Keistučio Kliubo 
tą žmogų, kuris pereitame su
sirinkime atėmė balsus kele
tui narių, norėjusių kalbėti 
prieš eikvojimą kliubo 
rėmimui “antro skridimo,

phmininką. I «^-o|įjem vejniam reikej

nušauskas- bus ir mums reika-

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
Susirinkimas nebuvo skaitlio- į 
gas nariais, bet svarbesni tari
mai liko pravesta.

Nutarta visos kuopos na-! 
riams, t.y., kuopai prisidėti i 
oficialiai prie . Bedarbių Tary- Į 
bos.*
Gegužinės apvaikščiojimui.po ‘ 

direktyva Komunistų Partijos., 
prisidėti su auka $2.00: vie-į 
nas “Daily Workeriui” ir vic- j 
nas delei agitatyvių lapelių iš-, 
platinimo tarpo darbininkų ir j 

j- . . ■ bedarbių.
ant metų ir dar jis Žadėjo j kitokios skriaudos. Du draugai pasimokėjo me-'vės
gaut ‘Laisvei’ naujų skaity- i B.e\. , Pamirsta nare tines duokles Į Centrą.
tniu Taukiam broli iūsu! Norl)utiene’ kaip ir paprastai, j Sekretorė t J- U i prie numirusio, draugijos se-1 pranešė, kad gegužinės

i narius^ se-: mOnstracijos 
Prūsei-; po vadovybe K. P., Įvyks šio 

j kos agentėlis ragina N. Gry-jpavje^0 centre, Pottsville, Pa., 
; bienę eiti sėdėt prie nabašninko. 1

I raginu. Į 
i Bet tuo tarpu Grybienė turė- 

Bostono j° ranką susižeidus, rodė Kru-,

“Laisvės” Įstaigoje galite 
įgauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
pat nūs kaip naudinga svei- 

i katai yra valgyti bičių medų, 
i Tad vietoj cukraus naudokite 
: medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos: 

'Kvorta 75c ir galionas $2.50 
i
; Tuojaus kreipkitės Į “Lais-
"ofisą ir gausite medaus 

Įtiek, kiek tik norėsite.
Į kitus miestus nesiunčianie. 

Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

d. U u siusk i e ii e
į tai ištinę systemą.” '

Čia tokia jau veidmainystė, 
'"■kad pereina iš rimtumo į juo- 

valdžios, i Viena, sklokininkai nėra1
! bolševikai. Kur jūs matėte 
bolševikus bendradarbiaujant 

dus ii daugelį laiko kalėji- fašistams ir socialfašistams? 
muose. _ Kita, jeigu Janušauskas bus

Ką gi jis čia kalbės ? ^c" ( reikalingas, tai tada ir Grigai-J 
jaugi sklokininkai tiek nusigy- j p, gmetona. Na, o nuo Sme- 
veno, kad ii jie lems Smetoną, Įonos jęįek čia prie Hitlerio’? 
kels Grigaičiui ir Ko. biznį? | Sakyti> dabar :

' remti darbininku priešus, 
Jakovmius pradėjęs kalbėt,; jic bl|s mums reikalingi nu-!

skaudžiai apsivyliau.
Operetė “Vogtas čigonas” i Lietuvos 

tai mišinys gerai amerikie- Smetonos ir kitų tokių, kurie 1 
čiams žinomo gengsterizmo, va- jau sušaudė 7 darbininkų va
gysčių, žmogžudysčių ir labai 
pigaus romanso. /

Veikale neva norima sukelti 
neapykanta prieš dvarininką,“ 
Jcuris mirtinai užplakė čigoną, 
bet patys čigonai parodomi di-
džiausi vagys ir sukčiai. Tad ’Ia’P i’’ buvo.
savaime aišku, kad veikalas 
nesukelia to i 
dvarininku, kuris, gindamasis 
nuo plėšikų, vieną jų mirtinai 
užplakė.

Kita išvirkščia veikalo puse, 
tai čigonų kerštas. Užplakto-

pasipiktinimo Pa^rė sklokinįnkų chorą už
“liberalizmą.” (Kur gi ne) 
Ir Smetonai padeda. Kad ne
klauso “jokių įsakymų iš vir
šaus,” ir ėmė agituoti už rėmi
mą Janušausko žygio—skristi 

jo čigono duktė bekeršydama I į . Kaun3> ka<l tuomi pakelti 
dvarininkui pavagia jo 1 metų i 
sūnų ir. . . išaugina jį “garbin-; 
gu čigonu.” žinoma, gale vis-! 
kas''išeina “gerai.” Vogtasis i 
“Čigonas” paveldi savo Uwjv - . s 
dvarą, kurio mišką atiduoda Į Reiškia, i 
savo augintojams čigonams, o 1 
pats apsiveda turtingo dvari
ninko dukterį.

Jeigu sklokos tikslas buvo 
duoti tokį veikalą darbininkų 
publikai, tai kiek iš jo galėjo 
darbininkai pasimokinti ? Nie
ko.

Lošimą irgi daugiausiai at-i su keletu eilinių - narių pru- 
liko sufleris. Jis tai buvo gauLseikinės organizacijos. Visi jie

Lietuvos vardą pasaulio aky-
■ ss. Janušauskas esą nulėkęs į 
j Kauną įteiks Smetonai pasvei- 

“nuo Amerikos lietu* 
tėvo Ivių” -Žinoma, kurie remia tą 

ir nuo skloki-
i ninku sveikins Smetona.
I Šita kalba ir buvo vienatine
i politinė programo dalis. Nie-' 
kas daugiau nekalbėjo. Jokios 
literatūros neplatinta. Pasi-

į tenkinta fašistinės ir socialfa- i 
'šistinės politikos pravedimu.
Į Po programui teko kalbėti

žodžio išpildant. R. Žalner i Pretorius paragina 
turėtų įstot į ALDLD 84! dėti prie nabašninko. 
kuopą.’

Keli žodžiai nuo draugo Nieko stebėtino, kad
R. Mizaros iš Bostono:

“Sekanti So. ______
draugai a t s i n a u j indami: «ęlĮui sutinusią rank, ir pra- 
,T . , . . < . _ , sesi, kad si syki ja aplenktu,‘Laisvę aukojo ‘Laisves 'o kita paragintų. Kručelis su-1 

turime j preso fondui: R. Čiuberkis tiko kįtą paraginti, o ją kaip! 
nes!—$1, L. Z.—50c, P. Galinis sugys ranka, tai prie pirmos i 

iš Haverhill, Mass, barberis, progos paragins prie tos tar-
vertus kapitalistinę sistemą, įaįpgi aukojo $1 atsinaujin- 
gali tik visiškas spangas arba; <Laisvę-.»
didelis veidmainys. Juk ei-; ¥
nantj ta logika nereiktų visai j ........ -... ....—... ■■■ rccr-.
kovoti prieš buržuaziją. Tuo- neįtikino eilinių jsklokininkų. 
met juk reiktų sakyti, kad visi Į Jų sveikas sensas neleidžia ti- 
orlaivininkai bus mums reika-j keti tokiai logikai, kad reikia 
lingi, ta? reikia remti ir tuos, ■ remti darbininkų judėjimo 
kurie dabar puldinėja darbi-' priešus, nes jų kada tai reiks, 
ninkus. Pavyzdžiui, 
darbininkams tuomet 
remti ir tuos, kurie bombas 
mėto, naikina darbininkų val
domą teritoriją, nes nuvertus 
Čiango valdžią orlaivininkai 
“bus mums reikalingi.”

šitas “argumentas” atsiduo
da kuo tai “fiši.” Ar tik kas 
nors neturi sau naudos iš pa
kvietimo 
Smetonos

Reikia 
misijos

čia socialfašistų ir 
biznį garsinti?
pasakyti, kad tas ko- 
nario pasiteisinimas

kinams Jie žino, kad nuvertus buržua- 
reiktų • zijos valdžią Rusijos darbinin

kai turėjo daug sunkių kovų 
su jos likučiais ir dabar visai 
neužbaigta.

Beje, girdėjau keletą apgai
lestaujant, kad negalėjo maty
ti “Kornevilio Varpus” vaidi
nant. Mat, Strazdas ir Ko. su
manė savo parengimą, tai rei
kėjo jį gelbėti, nes 
su vaikais susidarė 
300 žmonių.

nybos.
Ragino ir O. Trečiokienę 

prie sėdėjimo, bet ir Trečio
kienė tuo laiku sirginėjo ir pas 
daktarą lankėsi. Bet atėjus 
draugijos susirinkimui, Kruče- t ' Ilis raportuoja, kad narės jo ne
klauso, nes paragintos neina 
nubaudžia net po 2 dolerius i 
Draugija tąs sergančias nares 
nubaudžia net po 2 doleriu 
bausmės. Na, jeigu ir sergan
tis negali atsiprašyti nuo drau
gijai patarnavimo, tad jau čia 
aiškiai pasirodo politinis te
roras, o dauginus niekas. Ar 
tas duoda naudos draugijai? 
Nieko panašaus. Tokiu teroru 
draugija tik pasikenkia sau, 
nes daugelis narių pasipiktina

<p
<i>
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apvaikščiojimas,

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

prieinamesne kaina, negu kitur, dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akiniu 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama,

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome Jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Mes

<♦>

< >

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

k
<?>

i
<♦>

<♦>

<♦)

<♦>

>

ir taip ir
vos apie; ir jaunesni nariai net aplei- 

Idžia tokią draugiją, kurioj yra 
Rep. I naudojamas politinis teroras.

Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 

Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y

<♦>

<f>

<♦>

r%25c5%25abpint%25c5%25b3si.de


Antradien., Gegužes-į-1934 ’ ; Penkfas Puslapis •:

, Japonija Skundžiasi del Savo “Skriaudų” Niekas Netiki Japonuįuii„„.yi is,
Ir Kursto Imperialistus i Prieš Sovietus '“perakstvZedžiais

; šias valandas užrakinęs 
kambaryj vieną randaunin- 

įo užsimo- 
buveinę. Už 

Washington. - Amerikos^1 Kovacs nuteistas aštuo- 
vyriausybė gavo Japonijos 
“užtikrinimą”, būk Japonų 
imperialistai palieka atvi-i 
ras duris Mandžurijoj ir;

nias dienas kalėjiman; be 
to, per tris metus jis nega
lės sugrįžt atgal į- savo 

j “profesiją,” kaipo valdiš- 
Chinijoj varyti biznį Jung-’kas "įmerktųjų marinto- 

Itincms Valstijoms, taip ir^as' 
is šalims. Bet niekas!

Japonija ištikrųjų nekei- tvirtoves; kad amerikonai 
čia savo politikos, pagal ku-'ir europiečiai per misionie
rių, savinasi “tvarkdarystę”, iaus Chinijoj kursto gyven- 
Chinijoj. Yosuke Matsuo- .į-ojus prješ Japonija, 
ka^ buvęs Japonijos atsto-: 
vas Tautų Lygoj, paskelbė! Tuo pačiu laiku Matsuoka;_____ ____
pereitą sekmadienį per N.: primena savo politiką prieš;
Y. Times , kad Japonams, Sovietų Sąjungą, už ką, jo ^am užtikrinimui netiki. Ja-j 
svarbiau yra prižiūrėti Chi-. supratimu, kiti imperialis- 
nijoj “tvarką”, negu kam; tai turėtų būt Japonams dė- 
kitam, nors Japonija ir,king!; jis gerklioja Sovie- 
“pripažįsta kitiems kraš- tus, išvadindamas juos; 
tams lygias biznio teises, “kruvinais” ir “grobikais”, ¥ p . . i
Chinijos.” I ‘ginkluojančiais” C h i n i ją į KUD. LOllgOIIIl AgllUOja I d. pasakė pirmą rusų kalbo-

Tas Japonijos politikie-1 prieš Japoniją ir t. t. Va- UŽ Daugiau Sidabro PŠnigll;.)« prakalbą, 
rius skundžiasi, kad Ameri-; dinasi, verkšlendami del sa- -------- !
ka pardavinėja kariškus or- vo vadinamų skriaudų iš eu-1 Washington. — Kongre-;
laivius Chinijai, kad buvu-ropiečių ir amerikąnų pu-; sui įnešta bilius išleisti dau-: vuoja draugiškumas tarpe 
sius savo oficierius siunčia sės, Japonijos imperialistai į 
chinams karo amato m o- varinėja
kint, kad viena Amerikos karo propagandą delei So- i proporcijoje būtų laikoma1 
kompanija pasižadėjo sta-lvietų °'"1----- - ----- ZZ1 ‘ ’ 1 * “
tyt Chinijai karo laivus irjmo.

ponija, mat, nuo senai sa- { 
vinasi pirmenybę šeiminiu-I 
kauti Chinijoj.

ĮVAIRIOS žinutes
Maskva. — Amerikos am- 

' basadorius Bullitt mokinasi 
i rusų kalbos ir balandžio 29

Kalbėjo gar- 
-------------------” i siakalbiams judžiams. Pra- 

Washington. — Kongre-{kalbą užbaigė: “Tegul gy

provokacijas
įgiau sidabrinių pinigų ir Jungtinių Valstijų ir Sovie- 

ir kad sidabras tam tikroje, tų Sąjungos.”

Sąjungos sunaikini- j “lygiai svarbiu” pinigams; Washington. — Taip va- 
i pagrindu, kaip ir auksas.! dinamas Durable Goods In- 
I Jeigu kongresas išleistų to- • dustrijos komitetas, buržu- 
ikį įstatymą, tad pabrangtų jų organizacija, reikalauja, 
i sidabras ir pasipelnytų tie kad naujuose kodeksuose 
I kapitalistai, kurie gamina nebūtų pakeliamos darbi
nei taupo sidabrą; Už tai jie ninku minimum algos,.

Slapta Amerikoj Daugiau Degtines Yra
Pridirbama ir Parduodama Negu Viešai' , k

__________ itaip kovoja už sidabro pa-{gi trumpinamos darbo
Washington. — Slapti al-1 ti degtinės. Tokios taisyk- { ^ugštinimą kaipo pinigo. O j landos, 

koholio bravorai ir bravore- lės nuvarė daugelį žmonių; ^na.s lsvsm^rl^US1^ a^- i 
liai dabar daugiau padirba L naq būtlpp-erius To ,:tator1^ uz Yradegtinės, negu vieši, P“S but,e«euu- T°’ -^nierin. knn. C R,
džiai taksus mokantieji 
bravorai, — sako federalis 
alkoholio kontrolierius J. H. | 
Choate, Jr. O sulig vyriau
sybės leidimų veikiantieji 
bravorai pagamina 270,280,- 
034 gorčių degtinės per me-Į 
tus, nepriskaitant prie to1 
alkoholinį skystimą, kuris i 
dirbamas “pramonės” rei-:

nei-
va-

Forf Wayne, Ind. — Fe- 
val-i misiQnierius kuri. C. E.ideralė policija sako, kad
. .. del jos dabar yra švelnina-1 Coughlin. Ir ne dyvai:, jis jrazbaininkas Dillinger esąs 

'mos, ir N. Y. valstijos sei- pats varf]u savo sekretorės:pasilėps Indianos valstijoj, 
mas jau suteikia teisę gerti Amy Collins turi nemažai i b?t surasti negali.
snapsą ne tik sėdint, bet_ir sidabro prisikrovęs ir užsi-1 
stovint. Bet šiuo tarpu būt-! sa|ęęS pusės miliono un- Birmingham, Ala. — Čia 

streikuoja Republic Steel 
kompanijos d a r b i n i nkai. 
Bosų mušeikos pašovė dar-{ 
bininka Vances Houlditch ir;

I

Jėgeriams padeda peraugšti sidabro. 
! centrinės valdžios ir vietiniu i i v j....................................... —

i valdybų renkami mokesčiai, x .
!tai už alkoholį, tai už teisę i DOLLFUSS ŠAUKIA 

■° ji šinkuoti saliūnuose. VA SEIM*
kalams — jo irgi gauna būt- Pars iduodančitt kontro- ,Viena:. — Dollfuss> 
legeriai.

Panaikinus “1 
įstatymą, įvairios valstijos.giai, kaip ir ----- . ..........
sudarė savo komisijas kont-1 kais. O “blaivybė”, išauklė- m£!1; krikščionišką 
roliuot alkoholio biznį; dau-jjo dar didesnę girtybę, taip,®11 . Jos _nauja net 
gelis politikierių gavo bran-i jog dabar proporcionaliai .
giai apmokamus “džiabus,” i yra išgeriama daugiau deg- jdalyvauu socialdemokratai 
prikepė visokių taisyklių, i tines, negu pirm prohibici- ;^urie pn’miąu buvo didžiau- 
Pav., New Yorko valstijoj jos įvedimo, kaip raportuo- sia seimo partija, j 
iki šiol buvo taisyklė, kad; ja vyriausias kontrolierius laukan iššluoti. piusiate čUlK^UiaU LcUNbUb kuiliu-

stačiam nevalia saliūne ger- i iš Washington©. i. s>'kiu su paskelbimu “nau-' ksli ir už nesumokėjimą iki tai
____ ___________ įjos konstitucijos,” kaip pra-l dienai pakėlė pabaudą'nuo bu- 

, __ įnešama vice-kanderio (ar-ivusiu nuošimčiu iki dabartį-Finijos Pikti Paskalai apie Mažiau Bus Lėktuvų Kompa-1 timiaus-0 Dolifussui pade-i'’^

i i
i bjauriai sumušė Mark Ellis. |

lierių bei inspektorių dabar Arijos diktatorius, šaukia sįp-as ejna pirmyn.
Aus-1 Nežiūrint šito teroro, strei-

blaivybės” išmugelninkai suranda ly- • lprmadienį seimo narius su- į -------------------
, ... “blaivybės” lai- sirinkti, kad užgirių fašisti-j taksų mokėjimas IR ;II

, valdžią;
jos nauja.neva-konsti- NEW YORK. - Namų

. Bet seime negales ninkai, kurie iki vakar nesumo-

PABAUDOS

. Jie tapo i 
visi laukan iššluoti.

Kvartetas.
Reiškia, vestuvių vakaruš

kos pasiliko be jokios progra
mos. Na, o tas tik suerzino 
susirinkusią publiką, kurios 
buvo pusėtinai daug. O būt 
buvęs puikus parengimas, jči 
tik būt prirengtas nors koks 
programas; būt davęs ir pel
no, o dabar veikiausia bus 
nuostolių. Tai, ot ką reiškia 
veikti be sutarties. Šis atsiti
kimas turėtų būt pamoka ant 
visados ir mesti tuos nelem
tus, dar vis kai pas ką užsili
kusius ypatiškumus. 
ti, tai dirbti visiems 
kas tik kiek gali, o 
įsivaizdinimus, kad
mas yra rengiamas tik del vie
nos ar dviejų ypatų kokios ge
rovės. Parengimas buvo ren
giamas su tikslu, kad padary
ti kiek pelno vietiniam darbi
ninkiškam judėjimui ir del 
“Laisvės“ preso; ir buvo ren- i 
giama nedėldienį ne todėl, į 
kad vienai ar dviem ypatom| 
būtų patogu, o del visos pub-1 
likos, o kartu ir del progra
mos dalyvių. • Gaila, kad taip 
nepavyko ir užkviesti dalyvau
ti programoj nepribuvo.

MAŽINA LIGONBUČIŲ 
LĖŠAS

u NEW YORK. — Miesto val- 
! dyba ketina puse miliono dole-..

D

ar 48 valandas, bet jie turi už 
tą pačią mokestį dirbti 60 ar
ba 66 valandas į savaitę. Ant 
klausimo, kodėl šitie darbinin
kai neprotestuoja prieš Cham
ber of Commerce arba .Code.sumažint sumą pinigų, ski- 
Authority, buvo prirodyta,1 riamų ligoninėms, nors dabar 
kad tie, kurie drįso pasiprie- j ligonbučiuose visu trečdčaliu 
sinti ir pasiskūsti, buvo išvary-j yra daugiau ligonių, negu pa
ti iš darbo, o iš Chamber of I prastais arba ‘gerais’’ laikais. 
Commerce ar Codtf Authority ■ 
gavo atsakymą, kad jie negali 

į kištis į darbdavių “biznį.“ 
Susirinkimas nubalsavo

prirodė, kad N. R. A. nėra; 
pagerinimas darbininkų gyve- Į 
nimo sąlygų, bet yra įrankis 
supuvusios buržuazijos suve
džioti nesuprantančius darbi
ninkus ir ilgiau užtęsti savo j 
galutiną mirtį. Sekantis susi-1 
įlinkimas įvyks pėtnyčios vaka- Į 
re, gegužės 18-tą dieną, kaip 
7 :30 vai. vakare, Lietuvių Sve
tainėj. Šiuo tarpu merginos 

į debatuos : “Ar moterų vieta 
;yra namuose?“ žada būti ge
ras ir interesingas vakaras. 

I nes merginos darbščiai pra
dėjo rengtis prie šių lenkynių. 
Kviečiame visus ahsilankyti ir 

j paklausyti diskusijų šiuo klau
simu.

| 
Balandžio 8 dieną mirė Li

lijai! Peckiutė, 14 metų am
žiaus, sesuo B. Butkaus žmo- Įį 
nos.
riai tautinės bažnyčios, 
ir savo mylimą dukrelę 
dojo tautinės parapijos 
nėse, Chinchilla, Pa.

Gi B. Butkus su žmona da
lyvauja su progresyviais, tad 
progresyviai žmonės ir drau
gai reiškia gilios užuojautos 
Butkams, ypatingai drg. M. 
Butkienei, jos liūdėjimo valan
doj.

Jei dirb- 
išvieno, 

ne tverti 
parengi-

Pėckų šeimyna yra na-
Tad 

palai- 
kapi-

WORCESTER, MASS.
Antras viešas susirinkimas 

Aido Choro Kliubo Moksliš
kos ir Kultūriškos G rupesnį vy
ko balandžio 22-tą dieną, for- 

[inoj debatų: “Ar N. R. A. yra 
' Pagerinimas Darbininkų Gy
venimo Sąlygų?” Kalbėtojai,

savi- kurie bandė prirodyti, kad tas

kėjo mokesčių miesto valdžiai, 
yra baudžiami 10 j

i skaitant nuo balandžio 1 d.
i “Gerasis“ majoras LaGuardia 
i nustatė anksčiau taksus sumo-

pagerėjimas įvykęs, turėjo la
bai mažai argumentų, aiskin-

nuošimčių, Uami, kad nuo N. R. A. įvyk

Korespondentė.

Notary Public

Finijos Pikti Paskalai apie Mažiau Bus Lėktuvų Kompa-|timiaus-0 Dolifussui pade-;
Sovietų “Karo Šnipus” —M*’— -s - - , . ,

io nuošimčiu
nijoms Mokama UŽ Paštą jėjo) vietą užims kunigaikš-l 

tis Starhemberg, vienas iš j 
pasiučiausių žudytojų dar-į 
bininkiį laike jų sukilimo.; 
Jis pavaduosiąs kitą bude-:

706 PAMIŠO NUO
DEGTINĖS

New Yorko valstijoj pereitais 
' metais nuo persigėrimo alko- 
iholinium pamišo 706 asmenys, 

lį, Emil Fey’ų, kuris toj vie- ( kurie patalpinti į beprotnamius; 
toj iki šiol buvo. Į.tai yra daugiau, negu bet kada.

Lai buna Laisvė ir Liuosybė Neg
rams ir Baltiems Darbininkams!

“STEVEDORE”
dramatišku sensacija, pilna sujudinimo 

ir gyvumo
Tai vakaras simpatijos, pasitenkinimo 

ir bruzdėjimo, sako spauda.
CIVIC REPERTORY THEATRE, 

14th St. ir 6th Ave.
vakarais 8:45- dienom seredom ir suba
tom 2:45; tikietai—30 centų ir augSčiau,

Telephone Stagg 2-440*

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu- 

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

vem, 
kiem
402

Tel. STagg 2-5043

(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.

<xx>ooooooooooooooooooooooooopooooc
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SOVIETŲ VODKA IR KITI GĖRIMAI 
Puikiai įtaisytoje valgykloje ir gėrimu ištaigoje, 

kurią užlaiko plačiai žinomas
JUOZAS GEGZNAS

412 W. Susquehanna Ave., Philadelphia, Pa.
Tarpe North 4th ir North 5th Streets

Čia užėję išsigersite gero alaus, paragausite tikros Sovietų 
Vodkos ir kitokių gėrimų, kokių tik pageidaujate ir skaniai pasi- 
valgysite už stebinančiai žema kainą.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakare
Kaikuriose vietose duodama Russian Vodka, kuri yra daroma Lat

vijoje ar Francijoje ir kitose šalyse. Daugelis apsigauna, many
dami, kad tai yra Sovietų Vodka.

AŠ TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS

dymo darbininkų algos yra 
pakilę, darbo valandos suma
žintos ir kad 7-tas punktas 
N. R. A. nustatymo pavėlina 
darbininkams organizuotis pa
gal savo norą. Vienas iš šių 
debatorių, nesuprasdamas tik
ros reikšmės šitos situacijos, 
pareiškė, kad delei šito pave- 
linimo įvyko daug streikų.

Anos pusės kalbėtojai len
gvai sumušė visus šituos argu
mentus, prirodydami su fak
tais, kad jei kaip kuriose vie
tose algos ir buvo šiek tiek 
pakeltos, tai nebuvo imta į 
skaitlinę, kad pirma to darbi
ninkų algos buvo
net 50 ar 60 nuošimčių ir kad 
su sumažinimu dolerio vertės 

pakilimu Įvairių produktų 
nemažiau kaip 20 nuo- 

paskutinis analyzas
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NE VISI PASITAISO
NEW YORK. — Iš 3,000 ka- 

■ linių sąlyginiai paliuosuotų iš 
“Visko kalėjimų, tikintis jų pasitaisy- 

| gausybę ir gerovę” prižade-j mo, pernai 486 buvo išnaujo 
JO R. G. Tugwell, Roosevel-! areštuoti už įvairius prasižen- 
to žemdirbystės ministeris | gimus*

a Helsingfors. — Finijos Washington. — Senatas 
žvalgyba vėl prapliupo per; nubalsavo, kad pašto minis- 
pasaulinę kapitalistų spau-; teris gali daryti su lėktuvų 
dą apie kariškus “Sovietų' kompanijomis metinius kon- 
šnipus,” kurie būk turėję I traktus, sulig kurių neturi 
centrą ir New Yorke. Ne:būt mokama daugiau, kaip
kartą Finijoj darbininkai po 40 centų už pašto siun-1 „ . Rlnfa„
teisiami už revoliucinį vei-; tinių svaro pervežimą viėną i usiuvcč nivaad
kimą buvo viešai skelbiami,1 mylią, 
kaipo “Sovietų šnipai.” 
mat vis imperialistų kurs- j patarnavimą, 
tymas prieš Sovietų Sąjun-| --------

šistai turi didelę gerklę, ska-I? -T38’ ka bcdamas )all‘l 
Ivdami nrieš nroletariato.'NV už “VISUOMENESūkininkų suvažiavime. Lau- 

š-ili • PRIEŠO” SUĖMIMĄ ko ūkio produktu masinis!
---------- : Washington. — Jungtinių i Raikmimas n jų brangini- 

NUTEISTA 16 SUKILĖ-1 Valstijų kongresui įneštaJmasL mlesLJ . gyventojams,
LIŲ LAIVO OFICIERfŲ ; kad iš valdžios iždo būtų I 1 ugvwe.lllul.atrodo geiV 

. Haga. — Nuteista 16 ofi- i paskiriama po $25,000 dova-|laI ų. uzb ‘'.lnimas. . 
cierių laivo “Zeyen Provin-jnų už suėmimą vadinamų! al al Jaulcsnis ’O as>
cien”, kurio jūrininkai per-1 visuomenės priešų, tai kelis kartus žadėtas lieišėjo tik todėl, kad nebuvo

Pirmiau kompanijos
Tai gaudavo iki 7&centų už tokį Buffalo, N. Y. -

SCRANTON, PA.
Nepavykęs Parengimas

Balandžio 22 dieną buvo 
rengiama vestuvių vakaruškos, 
tai susijungimas ALDLD 39 ir 
LDSA 54 kp. Vienok iš vestu
vių neišėjo niekas, o niekas

numuštos

li:
kainu,i. F 
šimčių 
parodo, kad darbininkų sąly
gos yra prastesnes, negu prieš

nai sukėlė maištą. Oficie- yra stambiausių kriminalis- 
riai pasiųsti kalėjiman tų. Jeigu sumanymas būtų 
trims dienoms iki vienų me- ■ priimtas, ta dovana būtų 
tų. :
atimta teisė .toliau tarnauti: riaušių revoliucinių darbi- 
ant laivų. Jau pirmiau buvo'ninku vadų.
nuteista keli šimtai papras-> 
tų jūrininkų.

“geroves sugrįžimas po 60 
dienų.” Reikia nepamiršti, 
kad laikinai biznio truputįSeSiems IS j<| vl.iskai naudoja™ Ir pūdymai e,- | M

4,. 1..... 4., 4-, vioncm hiininiii riot'hi- 1 v m 4

ant pinigų vertės mažinimo 
(infliacijos). Paskui seks 
dar didesnis susmukimas.

Bayonne, N. J. — Per
Buffalo, N . Y.—Automo- eksploziją Tide Water alie- 

bilyj nušautas vedėjas Riv- jaus kompanijoj bal. 28 d. 
erside skyriaus Manufac- vienas asmuo užmuštas iri Budapest, 
turers and Trades Banko, trys sužeisti. Nuostolių pa-{korikas J. 
Jieškoma žmogžudžio. sidarė $12,000. isidare $12,000.

VENGRIJOJ NUBAUS
TAS KORIKAS

— Valdiškas 
Kovacs, žudąs 

nusmeigtus mirtin, buvo še-

gero susitarimo, kaip tarpe 
komisijos, taip ir tarpe visų 

f draugų, Na, o tokie dalykai, 
kaip tik labiausia kenksmin
gi. Vieton, kad surengti ko
mišką vestuvių “ceremoniją.“ 
tai niekas visiškai nebuvo pri
rengta. Kitas, tai tą pačią 
dieną buvo toks pat parengi
mas ir Wilkes-Barre, Ra., to
dėl wilkesbarrietes daininin
kės nepribuvo dalyvauti pro
gramoj, o buvo garsinta. Taip
jau delei nelaimės drg. S. 
Kuzmickui, iš Shenandoah, 
Pa., nepribuvo nei Mainierių'

Kas link strėikų, išaiškinta, 
kad) jų skaičius auga ne del 
to, kad N. R. A. apgaulingai 
pareiškė, kad darbininkai tu
ri' teisę organizuotis, kaip jie 
nori, bet del to, kad darbinin
kai, matydami, kad jų gyveni
mo padėtis eina blogyn, o ne 
geryn, kad N. R. A. eina ran
ka rankoj su jų išnaudotojais, 
ima streikų išeitį kaipo gin
klą išreikšti savo protestą 
prieš didesnį pavergimą ir iš- 
kariauti geresnes darbo sąly
gas.

Po debatų, kaip susirinki-! 
mas buvo atidarytas diskusuo- 
ti šitą klausimą, susirinkusieji 
išsireiškimais apie savo aktu
alius įvykius pridėjo ir priro- 
dė, .kad po N. R. A. nėra su
trumpinta valandos ir taip to
liau. Keli draugai išreiškė, ' 
kad nors jų Industrijos Kode, 
pareiškė, kad jie turi dirbti 40

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
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

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue
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Šeštas Puslapis Antradien., Gegužes 1, 1934

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
A*

Gouverneur Ligonbutyj, bus 
palaidotas gegužes 2 d.; kū
nas pašarvotas 292 Henry St. 
New York; bus laidotas Aly
vų Kalnelio kapinėse. Laidoji
mo apeigomis rūpinasi grabo- 
rius Bielauskas.

Meskite Šiandien Darbo Įrankius-Traukite | 
Visi į Gegužes Pirmosios Demonstracijas!;

■kęs vienas komunaras Union j
Square šaukė: “Tegyvuoja 
muna!”

Ko-
Linkėtina jai pasidvigubinti 

niirių skaičiumi!
Apskr. Sekr. P. B-kas.

Dalyvaukite Demonstraciniuose Maršavimuose ir Visi Bū
kite Union Square, prie 14th St., New Yorke, 2 Vai. po 
Piety-Demonstruokite už Bedarbių Apdraudę, prieš Fa
šizmą, prieš Karą ir už Sovietą Sąjungos Apgynimą!
Darbininkai ir darbininkės, [ kareiviai; 6) Airiai darbinin- 

šiandieną—Gegužės Pirmoji,
metinė tarptautinio proleta
riato kovos diena už artimuo
sius gyvenimo reikalus ir prieš

MOTHER BLOOR

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
! IR PARENGIMAI

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS j

Vaikinas 36 metų, su 58 akrų že- • 
mes, su gerom triobom, Klaipėdos ■ 
krašte, pajieško merginos apsivedi- j 
mui nuo 25 iki 35 metų amžiaus, tu-, 
rinti nemažiau .$4,000.00. Laiškus' 
siųskite su paveikslu, ant pareikala
vimo grąžinsiu. M. Bokschas, Pau
peliu kaimas, Kretingalės paštas, 
Klaipėda, Lietuva. !

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminanti 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

darbininkai 
susirinkite j 

Iš čia

(101-10.3)

kai; 7) Bedarbių Tarybos; 8)
J a u n ų j ų K o m u n istų Lyga ; 9)
Jaunųjų Rateliai; 10) Nacio-
nalė Studentų Lyga; 11) Ra- Sumobilizuota 1,325 Polici- 
kandų darbininkai; 12) Taba
ko išdirbystės darbininkai;

113) Raudonasis Frontas; 14):

LIET. DARBININKAI SUSI
RINKITE Į “LAISVĘ”

Visi lietuviai
Pirmą Gegužės
“Laisvę”, 9 vai. ryte, 
visi organizuotai vyksime j de- 

i monstracijy punktą. Ateikite 
masiniai.

DNYDO Sąryšis.

REIKALAVIMAI

Meskite šiandien dirbę, ei 
kite ir važiuokite Į milžiniš- ' 
kas New Yorko darbininkų yA pįt,, Amerikos darbiniu- 
parodas, kurios 2 vaL po pietų ! j. - — • “•
susilies į vieną galingą demon- 1 
straciją Union Square, prie Į ; 
14th-17th Sts., New Yorke.

Demonstruokite prieš be- 
bedarbę, prieš algų kapojimus, 
prieš gyvenimo reikmenų 
brangenybę, už tuojautinę ir 
ganėtiną piniginę pašalpą vi- . njnkai; 22) Liet 
siems bedarbiams ir už bedar-!kų organizacijų 
bių jipdraudos 
R. bilių 7598 ir už 
darbininkų vienybę 
rais!

Demonstruokite už 
ganizuotis, streikuoti 
tuoti, prieš NRA 
darbininkų “taikymus 
naudotojais!

Demonstruokite už 
boro negrų jaunuolių 
savimą, už paleidimą 
jimo Tom Mooney,

15) Amerikos Priešimpe- 
! rialistines grupės; 16) Chinai 
ir Japonai darbininkai; 17) 

• Priešfašistinės organizacijos; 
į 18) Italai darbininkai; 19) 
■ Skandinavijos darbininkai; 
j 20) Amerikos darbininkų kliu- 
I bai; 21) Ukrainiečiai darbi-

SUSIRINKIMAS KOMITETO 
KOVOS Už H. R. 7598 BILIŲ

Fraternalių pašalpos organi
zacijų komitetas, susidaręs ko- 

už priėmimą II. R. 7598

REIKALAVIMAS
Reikalinga darbininkė arba gas- 

padinė ant visados saldainių krau
tuvėj. Gali būt mergina arba naš
lė, be vaikų. Aš esu našlys be šei
mynos ir gerai užsilaikau. Malonė
kite atsišaukti greitai. Daugiau in- 

galėsite gaut ypati.škai 
laišką. Kreipkitės seka- i 
R. 77 Meserole St. Brook-

Dr. HERMAN MENDLO WITZ

I formacijų
I arba per 

mai: J. N. 
lyn, N. Y.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252/Berry St., Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

nariai; 23) 
įstatymą—H. žydų darbininkų organizacijų 

baltųjų ! nariai; 24) Ofisų darbininkai 
Su neg- įr 25) Darbininkų Sporto Uni- 

|ja. Visi darbininkai turi su- 
teisę or-1 gįrinkti 9:30 valandą ryte, 
ir pikie-> 
verstinus! ^ia Pirma kolumna mar

šu iš-!šu°s sekamomis gatvėmis: 
Broadway, Houston, 7th Ave., 
Warick, Greenwich ir 8th Ave.

Antra kolumna prie Aš
tuntos Ave., tarpe 17 ir 22nd, 
praleis pro save atmaršavusią 
pirmąją kolumna ir atsistos ei
lėn tolimesniam

■ Į antrą kolumna, prie 8th Avė. 
te savo galia ir pasiryžimą iki|^arp h* 22nd gatvių susi- 
paskutiniosios kovoti prieš’ky-1 rinks.: an,‘ 17thTSt- Dalb° U 

prieš reakciją, i« ,V\e"y.b%Lyg0S. “'CC 
imperialistinį IAnt ,18lh St—visi Adatos

,; Darbininkai, maisto darbiniu- 
j I kai, opoziciniai nusistatę ADF

I darbininkai ir tt. Ant 19th St.: 
i s p a u s tuvininkai, čeverykų, 
^skalbyklų, baksų darbininkai, 
(taksių, pančekinių, audinyčių, 
Į popierinių, smulkių visokių 
i darbų, Apšvietos Lyga, techni
kai, medicinos, profesionalų' 
grupės, judžių darbininkai,

jos, Pirmajai Gegužes
NEW YORK. — Policijos ko- 

misionierius paskyrė 1,325 po- 
licmanus “lydėti” darbininkų 
parodas ir demonstracijas Pir
mojoj Gegužės. .Net specialčs Į vai 
policijos būriai pastatyta sau- biliaus, kuris įneštas kongre- 

san, turės susirinkimą ketvir- 
į, 3 d. gegužės, 1934 me

tais, Webster Hall, 119 E. llth 
St., New Yorke. Susirinkimo 
pradžia 8:30 vai. vakare. 
Pildomojo Komiteto nariai 
valo dalyvauti.

goti turčių palocius ir didžią
sias jų biznio įstaigas.
rodo, kokią nepaprastai g; 
demonstraciją ponai numato ir 
kaip jie bijosi tokių masinių iš
stojimų.

Draugai, laikykitės darbinin
kiškos tvarkos ir disciplinos; 
kad policija negautų priekabes 
suardyt demonstracijas!

Tatai i tadieii j 
alllwL .

LDS 1 KUOPOS
SUSIRINKIMAS

(103-105)
REIKALINGAS

Reikalingas partneris i restauran- 
to biznį; įnešimas mažas; patyrimas 
prie to darbo nelabai svarbus—pra
moksite ■ be dirbdami. Kreipkitės 
934 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Nup
NEDALIOMIS

10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Visi
pri-

Scotts- 
paliuo- 

iš kalė-,
Ernsto 

Thaelmanno ir visų darbo kla
sės politinių kalinių!

Demonstruodami parodyki- j

Nušautas Kunigas ir
Pašauta Jo Gaspadinę
JERSEY CITY, N. J.—Kon

traktinis dailydė Dominick! 
Marra pereitą sekmadienį nu-i 
šovė italų katalikų Our Lady i 
of Mount Carmel bažnyčios j 
kleboną J. Moscati ir peršovei 
jo gaspadinę, jo mirusio brolio 
našlę. Marra sako policijai, 
kad jis norėjęs nušauti tik 
gaspadinę Christina Moscati 
už skriaudas. Kunigui gi nety
čia pakliuvus kulka. Marra 
pastatė jai namą Long Bran-; 
che. ir vietoj uždarbio turėjo! 
$206 nuostolių; be to gaspadi-i 
nė atsisakė užmokėti jam $45 1 
už kitus darbus.

Marra pora savaičių atgal j 
bedirbdamas nukrito nuo vie-į 

skalbėjai ir dažytojai, iškabų no statomo namo ir labai su-į 
piešėjai, budavotojai, visuomet1 sižeidė galvą; nuo to pasida-1 
ninių įstaigų darbininkai, John,rė davatkiškai 
Reed Kliubas, darbininkų te-Į kad net į lovą 
atro grupės ir tt.

Ant 20th St.— 
Workers Order; 
orkestrą, rusu 
ganizacijos .

Ant 21st St. 
vietų Sąjungos 
nizacija, Tarptautinis 
ninku Apsigynimas, 
Tarybos, Lyga Kovai už Neg- 

Finų darbininkai. 
I graikų, pietų-slavai. vengrai,! 

*, armėnai, estonai, 
šis francūzai, turkai ir bulgarai 

vai. Į darbininkai
Ant 22nd St. Kitakalbių or

ganizacijos rumunų, latvių, 
Šokikų organizacijos, 

i Darbininkų Pa-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Grand Extension Bar and Grill 
ant pardavimo. Parsiduoda už že
mą kainą. Turiu parduot greitai— 
į tris dienas. Kreipkitės sekamu 
antrašu: M. Obraitis and S. Mikuls
kis, 416 Hooper St., Brooklyn, N. Y.

’(101-103)

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

Ten

m a ršavimui

lantį fašizmą, 
prieš gręsiantį 
karą ir už Sovietų Sąjungos 
ir Chinų Sovietų apgynimą!

Demonstruokite prieš kapi
talizmo siaubūnišką viešpata-1 
vimą, už jo nuvertimą ir už i 
įsteigimą Amerikoj Darbiniu- ’ 
kų ir Farmerių Valdžios—už | 
Sovietų galios įkūrimą Jungti-j 
nėse Valstijose!

Komunistų Partijos ir revo
liucinių darbo unijų vadovy
bėje demonstruodami, 
išreikšite protestą ir 
ką vadams Amerikos 
Federacijos, Socialistų Parti
jos ir renegatų “sklokos,” ku
rie skaldo darbininkų spėkas, 
padeda kapitalistams išnaudo
ti darbininkus ir tuom rengia 
dirvą fašizmui Amerikoj.

Po Union Square demons
tracijos, visi važiuokite į Ma
dison Square Gardena, 50th 
St. ir 8th Ave., New Yorke, 
kur bus didžiokiškas masinis; rų Teises, 
mitingas su žymiausių kalbė-; gr " 
tojų prakalbomis, revoliucinė-: čeko-slavai, 
mis dainomis, ir muzika, 
mitingas prasidės 7:30 
vakare.

Tos demonstracijos ir 
sinis mitingas bus bendro fron- j^ydu. f * ' 
to veiksmai, kur dalyvaus ir Tarptautinė 
tūkstančiai darbininkų iš Ame- gelba, Bendro Fronto Rėmė- 
rikos Darbo Federacijos Uni-įjaj, prieškarinės grupės ir ki- 
jų—nepaisant, kad socialfašis- 
tai ruošia savo atskiras paro
das, stengdamiesi suardyt dar
bininkų vieningą frontą.
Demonstraciniai Maršavimai

LDS 1 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
gegužės 3 d., 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj, 46 
Eyck St., Brooklyne.

Draugai ir draugės, šis su- 
'sirinkimas yra labai svarbus 
' visiems nariams, nes reikės 
I perrinkti kai kurie delegatai, 
I kurie išrinkti į LDS. seimą. 
'Todėl kiekvienas narys turi 
dalyvauti šiame susirinkime.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Theodore Grankowsky 53 

m. amž. 7 Willestt St. New 
York, mire balandžio 23 d.,

sykiu 
panie- 
Darbo

ma-

. Tiems maršavimams darbi
ninkai išanksto susirinks dvie
jose vietose. Vienas mobili
zacijos—susirinkimo punktas 
bus Battery Place, Down 
town New Yorke; kitas didžio 
pradinio susirinkimo punktas 
pirm maršavimo bus nuo 17 
iki 22-ros gatvės, vakarinėje 
8th Avė. pusėje.

Battery Place turi susirink
ti: 1) Bendro Fronto Komite
tas; 2) Susigrtipuoti vėliavos;! žiaus Komunos paskandinimui 
3) Marininkai ir laiva-; kraujuose buvo čia minima did- 
kroviai; 4) Metalo uni- vyriški Paryžiaus revoliucionie- 
jų darbininkai; 5) Buvusieji rių žygiai ir iš Francijos atvy-

•International
Mandolinų 

darbininkų or-

Jūrininkai, So- 
Draugų orga- 

Darbi- 
Moterų

PARSIDUODA Lorimer restautantas, 
geroje biznio vietoje. Jau virš 10 

metų kaip laikosi tas biznis ir neša 
pageidaujamus rezultatus. Kreipki
tės 417 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(101-103)

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA

PASIRANDA VOJA fornišiuotas 
kambarys, garo šiluma, šiltas van

duo, maudynė ir elektra. Atskiras 
įėjimas ir du langai. Pusė bloko 
nuo Jamaica “L.’ linijos stoties. Del 
kainos susitaikysime. A. J., 9015— 
143i'd St., Jamaica, ant viršutiniu lu
bų. . . (101-103)

arba užeikite pasikalbėti į ofisą
Kampas Union Avė. ir Grand St.

Brooklyn, N. Y.

Lithuanian Auto School
228—2nd Avc , kampas Htli St., N.Y.C. 

(įsteigta 1910)
Sjiccialė kaina išmokimui pilno kur

so automobilių mechanizmo $50. Galima 
mokėti po j saVaitę. Tapkite gabiais 
mechanikais dirbdami mūsų taisymo 
krautuvėse. įsirašykite dabar. Nauja 
mechanikų klasė prasidės 30 d. balandžio.

Važinėjimo Instrukcijos $10.00

P A S I R A N D AVOJA fornišiuotas 
kambarys, garu apšildomas, šiltas 

vanduo, elektra ir visi patogumai. 
Prie geros komunikacijos ir arti res- 
taurantu. 406 So. 3rd St., ant pirmu 
lubų. ‘ (101-103)

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

religinis, taip j 
gauldėsi šven-j 

tųjų stovylas ir jąsias ” 
binęs miegojo. Jeigu 
prapažintas pamišėliu, 
bus teisiamas kaipo 
laipsnio žmogžudis.

CLEMENT VOKETAITIS

apsika- 
nebus 
Marra 
pirmo

LIETUVIS ADVOKATAS

Kas Sakė, kad L. D. Susivie
nijimas Neauga?

j Pereitą sekmadienį keli Hill- 
Lsidėj draugai ir draugės, susi
rinkę pas draugą žilių stuboj, 
sutvėrė naują L.D.S. kuopelę. 
Jie kreipėsi į Apskritį ar Cen
trą, idant jiems pribūtų su pa- 
gelba tveriant naują kuopą; 
kad, įvykus kokiems neaišku
mams, galėtų suteikti patari

amus ar informacijas. Tiesa, 
s jų pakvietimas išpildytas; pri- 
'buvo keli nariai iš apskričio, 
bet jiefns pagelbos beveik jo- 
kios nereikėjo; kadangi vieti- 

įĮ/Vniai Hillsides draugai,. įstoja n- 
t tieji į L.D.S. yra gana rimti, 
j sąmoningi, ir dalykus atydžiai 
I ir šaltai svarstanti. Ir tik 

, . , . . TT . r, Istebėtis reikėtų, kaip jie tąvalandą ryte ir į Union Square ’
pribus 2 valandą po piet.
Union Aikštėje Demonstracija 

tęsis iki 5 ar 6 valandos*

.Apart kitų kalbėtojų, Union 
Square sakys prakalbą sena re
voliucionierė Močiutė Bloor. Ji
nai toje pat aikštėje 50 metų 
atgal kalbėjo, kuomet po Pary-

tokios mažos organizacijos.
Iš čia bus maršavimas 8 Avė. 

iki 38th St., 38th gatve 
Park Ave., Park Ave. iki 
Ave. ir 4th Ave. iki 14th 
o tada į Union Square.

Nuo Battery Pl. pirma 
himną pradės maršavimą 10:30 ;

ko

darbą draugiškoj nuotaikoj ir 
sutartinai pradėjo.

Susirinko draugai į stubą, 
pasikvietė daktarą, išpildė ap
likacijas, išsirinko kuopos val
dybą. Ir jau kuopa gyvuoja!

Pradžioje dar kuopelė 
skaitlinga nariais, bet jie 
nai tikis greitoj ateityje 
dauginti jos narių skaičių.

Lai gyvuoja Lietuvių Dar 
bininkų Susivienijimo Hillsi 
dej, N. J., nauja kuopa!

ne- 
pil- 
pa-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gn’pių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais, 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. /.

Tel.: Glenmore 5-9467

512

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

GERKIT NARZAN
t ■ \

Tai iš Sovietų Sąjungos Kaukazo šaltenų mineralinis van
duo. Naudingas gert prie valgio ir bi laiku kada tik 

norima. Turi 8 svarbius mineralinius elementus.

Dabar jo vėl galite gaut į pas
CAUCASIAN MINERAL WATERS, Inc
401 BROADWAY ’ NEW YORK CITY
Kliubai ar biznių įstaigos kreipkitės tiesiai augščiau paduotu antrašu 

reikalaudami informacijų del kainų.
NARZANAS YRA PUSKVORTINĖSE BONKOSE

Jo kaina 15 centų už bonką. Perkantiems Po cielą keisą, 
į kurį eina 100 bonkų, duodama gera nuolaida, taip kad 

kliubai bei kitoki bizniai turi sau g®rą pelną.
TAIPGI TURIME IR BORJOM

Borjomas yra kvortinese bonkose ir kaina už bonkų 40 centų. Per
kantiems po cielą keisą, 40 bonkų, duodama didele nuolaida. Tuojau 

rašykite klausdami kainų augščiau paduotu antrašu.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

Ryto nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakaro 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną
Telephonas MEdaliion 3-1328

Telephone, EVergreen 8 9770

J. GARŠVA
302

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS j

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius^

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Paršam da u automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

I BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
puo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

J O MU I z. tu 11 J u t

, ant visokių kapinių; parsamdc au-| 
į tomobilius ir karietas vosclijonis,’ 
į krikštynoms ir pasivažinėjimams^ J

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
W Išbėrimai, Krau-
A jo Nesveikumai-
Į Nervų 1 .. ..

Km Chroniški Skaudi d u liai,Į Žarnų ir Mėšla-I žarnos Ligos, A-
/ beinąs Nusilpi-
/ mas, Nervų Įde

gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi- 

Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Motera li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. ZinS.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

mai, Gerkles,

Ligck,

Skilvio,

©R. ZINS
110 Fast 16 ST. N.Y

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving 
/ New York .

Valandos—9 A. M. iki 8 P.
O sekmadieniais 9 iki 4 P.

pi.

M.
M.


