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Metai XX-V, Dienraščio XVI

urės išsiverš- 
klasių kova 

priespaudą.- 
sijos buržua- 
auti, bet žy- 
nas jos sū
kiais darbo 
ėda krypti į 
ai pusę.” 
rl Radek ra-

Vokietijos 
įsidėję prie 
iistų parti- 
tenkė fašiz-

maujančios 
‘inkų eilės 
šizmui, bet. 
ra nusista-

iukė val- 
_ alėtų su
judėjimą 

arijos pa- 
ė valdžia 

tai ji te- 
ant plikos 
ai bus dar

. savo ran
kos kietijos
istoi.mv . .gis yra

x greitesnis, negu buvo manyta.” 
Laikraštis “Už Industrializa

ciją” pabrėžia, jog kovinga Vo
kietijos Komunistų Partija išsi- 

F laikė 18 mėnesių, nepaisant 
žiauraus persekiojimo, ir pri- 
duria:

•“Bolševikiška revoliucija ne
išvengiamai seks po fašistinės 

> kontr-revoliucijos, b svyravimas 
' buržuazijos va^, kurie yra įsi

painioję į daugybę beviltiškų 
-ruSUravimų- .r-greičiau pri- 

rtins tą valai.uą.”
“Raudonoji žvaigždė”, Sovie- 

ų armijos paganas, atžymi, kad 
“Nežiūrint, kaip pavyks vie- 

ai hei kitai šaikai fašistiniame 
ogeryje, Vokietijos fašizmo 
>asilaikymas priklausys nuo to, 
r jam pavyks sukurstyti naują 
arą.“
Taigi fašistų kapojimas vieni 

itiems galvų visai neatšalina 
avojų karo prieš Sovietų Są- 
ingą.

iusišmugeliavus Japo
nų Ministerija Traukias

Tokio. — Japonijos Saito 
ministerių kabinetas nutarė 
atsistatydinti. Viena prie- 
Žastis, tai kad finansų vice- 
ministeris Hideo Kuroda 
įsivėlė į šmugelį, kiti keturi 
jo ministerijos valdininkai 
kaltinami kaipo kyšininkai 
ir dar bent vienas ministe- 
ris apsivogė. Kita ministe- 

• rijos' traukimosi priežastis 
yra spaudimas iš atvirų fa
šistų pusės. Jie nori suhit- 
lerinti Japoniją. . ,

' —----------- r—--

Nušovė 3 Darbininkus
Steubenville, Ohio.—Kiek 

pirmiau kaž koks piktada- 
ris nušovė vieną gelžkelio 
darbininką, o kitą pavojin
gai sužeidė? Dabar liepos 2 
d. jis paleido keturis šūvius 
į darbininkus Wheeling 
Plieno Korporacijos kieme

Pavienio Numerio Kaina 3c.

HITLER SUŠAUDO i 
PO VIENOKAS i 

7 MINUTĖS
Berlynas. — Liepos 1 d. 

kas septynios minutės buvo j 
sušaudoma po vieną Hitle- I 
riui neištikimą nazių vadą. | 
Tuo būdu vien priemiestyje į 
Lichterfelde tą dieną liko 
nužudyta iki 176 žmonių. 
New Yorko Times’ui pra
nešta, kaip vienas asmuo 
pats matė 60 nazių sušau
dymą vieno po kitam. Bet 
yra nužudoma nepalygina
mai daugiau, negu žinios 
apie tai pasiekia laikraščius. 
Aštri Hitlerio cenzūra už- ■ 
gniaužia didžiumą tii kru-; 
vinų apsidirbimų.

“Sparnuoti” Dzūkai
Varšava. — Brooklynie- 

čiai Juozas ir Benediktas 
Adamovičiai, pagaliaus, at
lėkė į Lenkijos sostinę ir bu
vo iškilmingai priimti. Per
lėkus virš vandenyno, jų 
lėktuvas turėjo nusileisti 
Francijoj, paskui Vokietijoj 
ir dar kartą Lenkijoj, pir
ma negu pasiekė Varšava. 
Lėktuvą vairavo ne jie pa
tys, bet patyręs kitatautis 
lakūnas.

Broliai Adamovičiai keti
na aplankyti Vilnių. Jiedu 
yra kilę iš Vilnijos.

Teko kalbėtis su vienu 
lietuviu biznierium Brook- 
lyne, N. Y., kuriam Adoma
vičiai pristatydavo sodę. 
Abudu gerai kalba lietuviš
kai; sako, vienas jų brolis 
priklauso Lietuvių Piliečių

Brooklyn, N. V*., Ketvirtadienis, Liepos (July)' 5, 1934
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Kruvinasis Hitleris iš kairės pusės; Italijos darbininkų budelis Mussolini iš 
dešinės. Fotografija nutraukta laike Hitlerio atsilankymo pas Mussolinį. 
Yra pranešimų, kad tai Mussolini patarė i Hitleriui padaryt kraujingą apvaly

mą Vokietijos fašistų partijos. j .

PAŠAIPA IŠ BEDARBIU APDRAUDOS
Madison, Wis. — Pradėjo ■ praranda teisę prie pašal- 

veikti vadinamas bedarbių 
apdraudos. įstatymas1. Wis
consin valstijoj. Pagal, šį 
įstatymą, yra bedarbiui mo
kama ne daugiau kaip $10 į 
savaitę ir ne mažiau kaip 
$5. Bet pašalpa duodama ne 
ilgiau kaip per 10 savaičių, 
kiekvienais metais. Ją gali 
gauti tik tie, kurie dirbo 
dirbtuvėje, samdančioje ne
mažiau 10 darbininkų. Jo- mų, kuriuos remia socialis- 
kios pašalpos nėra tiems tų vadai ir Darbo Federaci

jos lyderiai, kovodami prieš 
tikros bedarbių apdraudos 
bilių H. R. 7598.

Darbininkai privalo kovo
ti vien tik už šį bilių. Nes 
Wagnerio ir kiti buržuazi
niai biliai yra tik streiklau- 
žiški padarai prieš darbinin
kus. . 

■■ I ■ ■ I ■ ■ id I M'. M BJ ■

ipos.
Samdytojai moka po 2 

nuošimčiu nuo bendros algiL 
sumos į bedarbių fondą iki 
$75 ant kiekvieno darbinin
ko išviso. Bet tyčia nuban- 
krūtavus bei firmoms vardą 
pakeitus, jie gali sau tuos 
pinigus pasilikti.

Tai yra pavyzdys įvairių 
“socialės” apdraudos įstaty-
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Hitleris Nepasitiki Savo Buvusiais Šturmininkais ir Žada 
1,600,000 Jų Išvalyt laukan; Prezidentas Užtaria Papeną

1

darbininkąms, kurie neteko 
darbo pirm šiam įstatymui 

Kliubui; o sesuo yra Mas- įeinant į galią; jos taipgi 
pethe saliūninkė palei kelią i nėra farmų bedarbiams, mo- 
į Klasčiaus svetainę; pas ją kytojams, gelžkelių bedar- 
lietuviai užeina įsigerti ir.biams, namų tarnautojams 
dzūkiškai pasišnekėti. jir t. t. Jeigu bedarbiui pa- 

Šiaip ar taip, bet du! siūlo darbą, kad ir streik- 
“sparnuoti” dzūkai užbėgo laužišką, o jis jo neima, tai 
už akių “sparnuotam”,' 
“Naujienų” lietuviui.

—Reporteris Bijomasi Didelio Naziy 
Į Prigožė jiroo j Franciją

Kas Uždraus Slaptos 
Amunicijos Sandėlius?

Geneva. — Nusiginklavi-1 ~. -- - - -- - -
mo konferencijos komitetas1- • - - - -
karstai pneme prezidento sia mirtig bei kaIgjimas kai. 
Roosevelto sumanymą-uz- nešitikimiemS Hitleriui, 
draust slaptus ginklų ir < 
amunicijos sandėlius. Betl 
jeigu jie slapti, tai ką tu čia 
sužjnosi bei uždrausi? Šis Berlynas. — Budelis Hit- 
nutarimas taipgi yra akių leris pirmadienį tik du blo- 
dūmimas. I

ir ant vietos nudėjo du dar
bininkus; po to pabėgo.

rhy Aukštyn
^hington. — Geografi

nė Draugija įrengė baliūną, 
tų iškilti 15 mylių 
J j vairuos j admi-

Berlynas. — Viešai skel
biama, kad Hitleris sušaudė 
“tik 50” neištikimų sau na
zių, kaizerininkų ir katali
kų. Bet nuo birželio 30 iki 
liepos 3 d. dieną ir naktį be 
sustojimo pyškėjo hitlerie- 
čių šautuvai ir ištikrųjų nu
skynė virš tūkstančio žmo
nių, kaip rašo New Yorko 
Pd’t. Apart kitų, kaip pra
nešama, tapo dar sušaudy
tas buvęs Bavarijos minis- 
teris pirmininkas Dr. Gus
tav von Kahr ir vienas ka
talikų kunigas, kuris pakri
tikavo Hitlerį. Prieš su
šaudant, nuplėšia nuo nazių 
vadų ir vadukų rudas uni
formas.1 Nušautus tuo jaus 
suverčia į prirengtas duo
bes, kur papuolė, ir niekam 
apie juos žinios neduoda. 
Taip raportuoja Associated 
Press’os korespondentas iš 
Berlyno. Aštriai cenzūruo
jami pranešimai iš Berlyno 
kol kas nieko nesako apie 
revoliucinių darbininkų žu
dymą po priedanga dabarti
nio sąjūdžio. Bet kad neišti
kimiems naziams nudrasko 
uniformas, tai iš pažiūros 
negalima atskirti, ar čia žu
do fašistą ar revoliucionie
rių. Didžiausias pavojus

kuris yra asmeniškas Hin- 
denburgo draugas. Sykiu 
von Papenas yra artimiau
sias bičiulis amunicijos fab
rikantų Kruppų, didžiųjų 
Thyssen pramonininkų • ir 
dvarininkų. Jis taip pąt yra 
šalininkas Vokietijos verži
mosi į rytus, užgrobimo 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų. Sovietų Sąjungoj! 
-todėl von Papenas yra skai
tomas neikiek ne gereshlu 
už Hitlerį. Jeigu von Pa
penas liktų Vokiečių val
džios galva, Sovietams grę- 
stų lygus karo pavojus iš i 
Vokietijos imperialistų pu
sės, kaip ir dabar. O jei 
Papenas išeina iš valdžios, 
tai jO vietą Hitleris skiria — 
generolui H. W. Goeringui, 
savo sodomiškam sugulovui, 
pasiučiausiam darbininkų 
gerkliapjoviui., ‘

Hitleris paleido vieną mė
nesį “vakacijomš” 2,000,000 
savo uniformuotų šturmi- 
ninku (smogininkų). Tuo 
tarpu daro jų eilių “valy
mą”, per kurį 80 procentų 
visų tų nazių būsią iššluota, 
ir palikta išviso tik 400,000 
jų “gryna” armija. Reikia 
priminti, kad visus tuos du 
milionus nazių Hitleris už*

i .t.

San Francisc^), Cal. — 
Miesto majoras diena pir
miau žadėjo vengti kraujo 
praliejimo ur šaukė strei
kuojančius lajvakrovius į 
derybas su kompanijomis. 
Norėjo juos nuraminti, kad 
mažiau eitų j pikietą. Tai
gi ant rytojaus netikėtai jis 
užsiundė visą kariškai gin
kluotą policiją ant streikie- 
rių . prieplaukoje. Įvyko 
smarki kova. Vienas dar
bininkas'pašautas; daugybė 
sužeista, tarp jų ir du poli- 
cistai. Sužeistaisiais darbi
ninkais perpildyti ligonbu- 
čiai. *

Streikieriai gynėsi plyto
mis, akmenimis ir mėtė at
gal į policiją tas nuodingų 
dujų bombas, kurios, poli
cininkų laidomos, nepaspėjo 
eksploduoti. S t r e i kieriai 

' sudaužė kelis streiklaužių 
! trokus ir apkūlė desėtkus

tų Sąjungoj, tapo sušaudyti j ' _____
trys gelžkėliečiai nusikaltę- j Gastonia, N. C.—Su&trei- 
liai, kurie pavogė 150,000 ^avo yųų audėjų penkiose 
rublių iš gelzkeho • pinigų, dirbtuvėse. Kapitalistai bi- 

Jjo, kad neišaugtų tokia įnir- 
i tusi audėjų kovd, kaip 1929 
Į metais.

Sušaudyti Trys Vagys 
Sovietų Sąjungoje

I

| Paryžius.—Francijos vy-1 Diatkovo miestelyj, Sovie- lsp-eūu< 
iriausybė sudrūtino rūbe- J ------- '
1 žiaus sargybą, kad, negalėtų 
ps Vokietijos perdaug prigu-. 
įžėti nazių. Daugybei jų grę-

Dvylika kitų vagilių nuteis
ta 2 iki-10 metų kalėjimo. !

Persigandęs Hitleris

LJLU. JUlUZld-Llblclb jJctVUJUlb e 4 _ *

gręsia Vokietijos Komparti- . ir dengė valstybės
jos vadui Thaelmannui ir 
kitiems politiniams kali
niams.

Liepos 3 d. Hitlerio val
džia paskelbė, kad toliau ne
bus be teismo šaudoma jo 
priešai.

kaštais.
Hitleris turi 300,000 tam 

tyčia sargybinių ir speciąles 
policijos, kurie dėvi juodas 
uniformas. Tai ištikimiau
si jam juodašimčiai. O pap
rastuose šturmininkų bū-

4 
t

t.

Bet_ tiesioginiai rįuose buvo privisę daugy* 
šaudymai galės eiti kalėj i- maištininkų ir veikė tuk
inu rūsiuose ir kiemuose. O stan^įaį revoliucinių darbi- 
hitleriški teismai savaime / ‘
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yra tik galvažudžių pildau- .kapitalizmą. i ■ .. ?> s^.-.
hitleriški teismai savaime

?. i!įį

ninku prieš : hitlerizmą ir i A

tieji komitetai.
Hitlerio antrininkas, vice- tebegręsia pavojus iš rėgu- 

kancleris von Papenas, ka-

Iš antros pusės} Hitleriui i •.
H

liarės armijos, kuri jiepasi-

$10,000,000 Kariškiems 
Amerikos Automobiliams

Washington. — Iš vadina- 
vų Viešųjų Darbų fondo 
valdžia paskyrė $10,000,000 
nupirkti armijai 7,500 trokų 
ir automobilių. Tai armijos 
motorizavimas, besirengiant 
karui.

ku mieste važiavo, bet jį 
sergėjo trys pilni ginkluotų 
sargybinių kariški automo
biliai. Persigandęs, kad 
pats neprarastų savo pikta
darišką gyvybę.

108 Metų Plaukikas
Dover, N. J.—Žydų Sūnų 

ir Dukterų Prieglaudos įna-

KLAIDOS ATITAISYMAS

Laisvės“ N. 156, pirmame

talikų partijos žmogus, yra duoda4ies|oginęi'jo ko^nan- .y 
tebelaikomas po areštu savo dai.

Jieškodamas sau pritarė
jų, todėl, Hitleris dabar pa- i \ 
darė nusileidimų katalikiš-

name, kuris apsuptas sargy
biniais. Prezidentas Hin- 
denburgas, pagirdamas Hit
lerį už kitus sušaudymus, kai dvasiškijai ir paliko 
tačiaus, pagrūmojo pašaukt bent vieniems metams teisę 
reguliarę armiją ir įvest ka- katalikų jaunimo draugi* 
ro stovį, jeigu von Papenui 
Hitleris ką blogo padarytų. 
Paskutiniais pranešimais, 
von Papenas nori atsistaty
dinti iš valdžfios; ir Hitle
ris lėktuvu nuskrido į Hin- 
denburgo dvarą Neudeck’e
susiderėt del von PapenoJ leriečių politiką.

mis Tobias Wildstein, 108{puslapyje, paskutines korektas 
metų amžiaus, laike įstaigos i išdėstant, viena eilutė įdėta ne 

j jai reikiamon vieton. Tas 
sugadina prasmę parašo po 
Hitlerio karikatūra. Parašas 
po tuo paveikslu turi skaitytis

Summit, N. J.—Rado su- taip : “Hitleris, Vokietijos Dar- 
šaudytą ir į krūmus ties 
New Providence- numestą 
Newarko gengsterių vadą

pikniko^ mitriai. plaukiojo 
ežere.

Roma. — Už propagandą 
prieš fašizmą nuteista 11 
žmonių po 15 mėnesių iki 9 Jerry Ęųllo. Su juom apsi
metu kalėjimo. dirbo kiti gengsteriai.

bininkų Žudeika, kuris Dabar 
Skerdžia ir Savo Sėbrus.“ Tre
čioji šio sakinio eilutė tapo 
išmesta ir jos vieton įdėta ei
lutė, kuri turėjo tilpt dviem 
eilutėm žemiau.

joms religiniai veikti ir dė
vėti uniformas tūluose vie
šuose išstojimuose. Nors, iš 
antros pusės, pav., Silezijos 
gubernatorius grąsina su
šaudyti visus kunigus, kurie 
tik atidarys burhą prieš nit-

i

Visi Šį Penktadienį j Madison Square Gard eno, N* Y.j Mitingą del Vokietijos Įvykių! Pažinkim Fašizmą, Telkimės Kovai prieš Jį!
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SLA Seimui Praėjus
Visi SLA pereito seimo svarbesnės rū

šies įvykiai ir tariniai jau buVo atžymėti 
mūsų dienraštyj. Čia tenka tik tai su
daryti to visko apibendrinimą bei išva-x 
dos. - 1 • ‘

Kaip ištikrųjų dabar SLA nariai su- 
stovi? Ar visi nariai supranta tikrą da
lykų padėtį? Į tai gal būt geriausiai at
sakys sekami asmenys, kalbėjusieji sei
me. •

1. Kenošietis Marcinkevičius pakarto
damas klausė: Nesuprantu, kodėl norima 
pakelti narinės duoklės. Keturi metai at
gal SLA turėjo 22 tūkstančiu narių, o da
bar—tik 15-ką. Septyni tūkstančiai, va
dinasi, narių organizaciją: apleido. Jų

’ sumokėti pinigai diko SLA ižde. Tai ko
kiais sumetimais daromas šis pasimoji- 
mas?

Pąpašiai kalbėdamas, Marcinkevičius 
reiškė eilinių SLA narių mintį; daugelis 

4ų panašiai mano; dar daugiau jų laužo 
galvas del to, kodėl dabar SLA turėtų 
stovėti t taip silpnai, kuomet tiek • daug 
narių pasįtrąukė (po skylimui Chicago- 
je) ir jų pinigus ponai pasiliko.

2. Bagočius Marcinkevičiui atsakė (ne
tiesioginiai): SLA turi už virš.$300,000 
popieriukų, vadinamų bonais. Tuos po
pieriukus valdžia anksčiau ar vėliau lieps 
išmesti iš banko spintų ir išbraukti iš 
SLA knygų. Eilė namų, kuriems buvo 
duota iš, SLA iždo paskolos, *fbreklozuo- 
ta; daugelis bonų, nors dar nėra defaul- 
tuoti, nupuolę vertybėje...

3. Vinikas bandė pravesti Vitaičio teo
riją, būk organizacija stiprėjanti tuomet, 
kai ji puola, o puola, kuomet stiprėja 
(panašiai Vitaitis kadaise argumentavo 
prieš LDS). Vinikas todėl maišė daly
kus, kaip tik jis išmanė. Bet galop pri
pažino, kad valstijų apdraudos depart
mental gali priversti SLA pakelti narines 
duokles.

Šitie dalykai ryškiai vaizduoja padėtį 
organizacijoj. Jie parodo: (a) kad eili
niai SLA nariai tikros padėties nežino;
(b) SLA viršininkai tą padėtį stengiasi 
visais būdais nuo narių slėpti, temdinti,
(c) kad SLA ne taip stovi, kaip Vinikai 
ir Kp. bando išaiškinti.

VJsos SLA atskaitos, kurias gaminda
mi viršininkai bandė zalatinti, pesimis- 
tiškoį o kai kur ir labai neaiškios. Ko
kių išvadų seimo delegatai iš jų padarys, 
sugrįžę namo, nesiimu spręsti, bet nega
lės jįe padaryti optimistingų išvadų.

Pačiam seime tik mažutė dalelė dele- 
I gatų tedalyvavo svarstymuose\ reikalų. 
I Ir tai daugiausiai buvo advokatai, bei 
' kitų; spalvų ponai.

Kėkis taj skirtumas palyginti LDS sa
vaitę laiko anksčiau atsibuvusį seimą su 
šituo! ....

fe*

f

Reikia pripažinti, kad eiliniai socialis
tai perdėm buvo nepasitenkinę savo “čy- 
fų” ^politika. Bordenas su Bagočium 
bandė užkarti naują mokesčių lentelę, pa
kelti; narines duokles, bet jiems tas nepa-

Akmeniniuose pasikalbėjimuose, eili
niai Socialistai delegatai smarkiai ataka
vo Bagočių už broliavimąsi su fašistais; 
tekoBr Grigaičiui.

___ S Eiliniai socialistai maž-daug sekamai 
argųipentuoja: mes žinom, kad Bagočius 
netikęs SLA prezidento vietai; jis ten 
privers košės, susikompromituos. Bet iš
rinktai jį dabar, o sekančiais rinkimais 
sudarys me darbininkišką sąrašą, nes 
SLA nariai jau bus paragavę ir atsival-

gębaįoęijados
Tai berods gan teisingas savo, “vado” 

įkainavimas. H

Su pirmutine seimo diena, ištisą sa
vaitę grupelių “vadai” tik zujo ir zujo, 
kokūsavo ir derėjosi del vietų, del to, kas 
bus prileistas prie organizacijos lovio. 
Jokio principo pas juos, jokios politinės 
doros! “Jūs balsuokit už tą ar kitą, tai 
mes jums duosime tą ir tą...” šitokia 
jomarkinė politika virė visu seimo laiku. 
Ši politika, žinoma, smaugia organižaci- 
ją, bet jai pasiliuosuoti iš to nėra lengva. 
Reikėtų .geros šluotos ją išvelti Jaukam 

, Reikėtų -visiems kairiojo nusistatymo 
SLA nariams sudaryti' stiprus j bendras' 
frontas, kad tai įkūnijus.1; Tik1 tuomet 
or^apizacįjos ateitis būtų kitokia. ‘5'1 Į 

. Šiuo tarpu daugiausiai nukentėjo'fa- , 
šistai—vąlaįttaiąi. l , Jie ilgai i paturėjo 
Bagpčių. Jie padėjo daugely j kuopų iš
rinkti bagočįnius į seimą; jiems už tai 
buvo žadėta, jei ne kas daugiau, tai bent 
“Tėvynės” redaktoriaus vietą (Juk du 
eks-redaktoriai, Valaitis ir Klinga, vaik
što be darbo). ' Betgi gyvenimo logika 
juos visai nuavė: jie nieko negavo, o ba- 
gočiniai sudarė “koaliciją” su sandarie- 
čiais!

7 f • ’ [ 1

apskritai per spaudą išaiškinti; padėtį. 
( Reikia ruoštis prie sekančio seimo, kuris 

įvyks Clevelande.
Gyvenimas sunkėja ir to pašėkoje dar

bininkų masės kairė ja, radikalėja. i Tai

Atsiminimai iš Gyvenimo Palėpėje 
Fašistų Valdomoje Lietuvoje

, 1927 metais artinantis i d. 
rugpjūčio, ;kaįpf visoje Lie
tuvoje,; taip ir Utenos japs-į 
krivyje žvalgyba rodė nepa
prastą “aktyvumą”: Ypa
tingai .žvėriškumui Utenos 
ap. pasižymėjo žvalgybinim< 
kai: Grigaliūnas iš, Nauja
sodžio kaimo; Baškevičius. 
iš Višonelių dvaro ir Liūtį- 
kevičius ir visa eilė kitų. 
Kiekvieną naktį, taipgi ir 
dieną vežimai žvalgybinin
kų važinėjo po kaimus: Pa- 
lioniškio, Degučių, Melaikių, 
Luknių, Juškėnų ir kituos 
darė kratas, areštus. Retas 
atsitikimas, kad kurioj nors 
šeimynoj laike kratos ir ar
ešto nebūtų žiauriai sumušę 
vaikų bei senų senukų, rei
kalaudami išduoti pasislėpu
sius bolševikus. Utenos 
žvalgybos buvo užduotis su
rasti draugus pasislėpusius, 
tame skaičiuje ir. mane.

Vieną kartą atvyko į kal
imą. .. trys vežimai žvalgy- 
įbos. Apsupę trobas, o kiti 
i įėjo į vidų, sumušė vieną 
vaiką 15 metų, ir valstietį 
virš 60 metų amžiaus, rei- 
kąlavo išduoti kur yra pasi
slėpę. .. Negavę teigiamo! 
atsakymo, pradėjo versti 

j viską, kas, tik galima pakel
ti iš vietos. Šitie didvyriai 
—budeliai pasirodė drąsūs!maistas išvalytas’ ir laiko- 
bailiai. Kuomet reikėjo da-i mas su pagelba tam tikrų 
ryt kratą kur tamsu, tai 
pirm savęs varė ką nors iš sveikatai, bet jis neša kapi- 
šeimynos eiti pirmyn,'o jie talistams pelnus, 
atkišę naganus ir šautuvus Irving Langmuir, 1932 me- 
ėjo užpakalyje. Tas buvo I tais laimėjęs Nobelio dova- 
daroma del to, kad jei ir Iną ir augštas ekspertas Ge- 
yra jieškomi pasislėpę, tai, I neral Electric Co., kalbėda- 
be abejo, nepasiduos, o to- mas Union College studen- ( 
del, kad netektų pirmas tams, pareiškė, kad mokslas 
smūgis, jei varė visai ne
kaltus žmones—reiškia, ne
galės priešintis. O jie jau 
paėmę galės nužudyti taip, 
kaip jiems norisi.

Kiekvienas pripažins, kad švariausiai 
ir gražiausiai seime pasirodė kairioji de
legatų grupė su d. Miliausku galvinyj. 
Šią grupę sudarė komunistam prijautė- 
jai, kurių buvo virš 20. Keli socialistams 
prijaučiu darbininkai delegatai dalyvavo 
mūsiškių pasitarimuose. Žinoma, tai bu
vo ne didelė grupė, bet ji suvaidino rolę, 
nes ji faktinai nusvėrė rinkimų klausimą.

>
Prie jos todėl lindo tiek socialistai, tiek 

sandariečiai. Ji pasisakė palaikysianti 
pirmuosius tam tikrom išlygom. Pirma: 
socialistai Turi stovėti už tą rezoliuciją, 
kurią kairieji įnešė seiman, užgirian^ Be-, 
darbės ir Sociales Apdrąudos Bilių. (HL 
R. 7598), o taipgi turi priimti rezoliuciją 
Tamo Mooney paliuosavimo reikalu. Gri
gaitis iškarto raitėsi/ prieštaravo.,, Girc 
di, tas bilius partyviškas. - Bet eiliniai 
socialistai pasisakė kovosią už tokią 
rezoliuciją. Abi rezoliucijos priimtos 
(sakoma, del biliaus rezoliucija pakeis
ta, bet esminiai vistiek pasisakyta už bi
lių). Dėka šitam kairiųjų delegatų žy
giui buvo pasiektas didelis dalykas, lie
čiąs visą darbininkų klasę!

Antra, kairieji reikalavo, kad į pasto
vias komisijas būtų. įsileista ir iš jų tar
po. Tapo išrinkta du: Miliauskas į ap- 
švietos, o Šmulkštys—įstatų kom. Tie
sa, socialistų lyderiai čia pasielgė negra
žiai (tai jiems įprasta!): kairieji delega
tai reikalavo Miliauską įsileisti kontrolės 
komisijon, kas ponams nebūtų malonu, 
todėl jie atmainė.

Kiek tai liečia Bagočių, ir mūsų judė
jimą, tai visi gerai žino, kad esminiai jis 
nieku nesiskiria nuo Strumskio. Vienas 
iš jų skundė valdžiai LDS ir kitas; vie
nas dėjo ir deda dideliausių pastangų 
pakenkti komunistiniam judėjimui ir ki
tas. Socialistų lyderiai bendrai su san- 
dariečiais ir fašistais skaldė SLA ir šau
kė Chicagos seiman policiją daužymui 
SLA kairiųjų delegatų galvų.

Bagočius, reikia pasakyti, būdamas 
SLA prezidentu, neįneš. nieko jon gero. 
Jis ir negali įnešti, kadangi jo. partija ir 
jis asmeniniai nieko gero neturi darbi
ninkams duoti. Jis gal būt pasės dau
giau kairių frazių, tai ir viskas. Bet ne-: 
maža dalis SLA narių, nepakęsdami Ge
gužio, padavė už Bagočių savo balsus re
ferendumo balsavimuose. Daugelis jų, i 
be abejo, mano, kad Bagočius išves SLA | 
į “skaisčią ateitį.” Gerai, tegul jie da
bar persitikrins!

Tolydžio SLA nariai darbininkai pri
valo nesnausti, kaip snaudė pereituosius i 
du metus. Šis seimas parodė, kad jei jie, Į 
kairieji darbininkai, būtų geriau pasiruo- ; 
šę iš anksto, jie būtų kur kas didesnę 
rolę suvaidinę.

Reikalinga sudaryti pastovus SLA na
rių darbininkų komitetas, kuris stovėtų 
sargyboje SLA narių .darbininkų reika- į 
lų. Šis komitetas privalo Karts nuo kar
to išleisti lapelius bėgamais reikalais ir

Iš Pilavinu Gum
Kiek laiko at 

jos mokslinin 
kaip pigiai pąc 
bet už tą išradi 
didelės kainos, 
vietų Sąjungos 
slininkas Vasil 
yra tik 26 .m 
išrado, kad iš 
daromos .gum? 
mas labai eko: 
lavinas su ;ęl 
verda ir iš to 
kriniai-alkohio 
kuris lengvai 
gumą. Jaur 
siekdamas b; 
savo išradim

suras Lietuvos Komunistų 
Partijos, kuri turtėja koky
be ir kiekybe.

Laikas artinasi visu grei
tumu ir visiem šunim ir šu
neliam, fašistam ir fašistu
kam bus įteikta sąskaita 
nuo sukilusio proletariato: 
Jie gaus užmokesnį už savo 
nuopelnus visą’ 100% nuo 
proletariato pūslėtų rankų.

Ne po ilgo aš persikraus- 
čiau į kitą vietą— didelį bu
tą: be langų, sienų ir lubų-— 
miškai. Prieš pirmą rug
pjūčio atvyko pas mane ne
didelis skaičius draugų. Pa
sitarėm smulkiai apie reikš- ___ ______
mę 1 rugpjūčio ir kaip to- ‘ vietų valdžia 
liau dirbti. Draugai su paki- I bai tinkama 
lusiu ūpu vėlai nakčia po i davos 10 fa 
vieną atsitolino nuo manęs, pagaminama 

660,000 ga j 

; del sintetini* 

Išvertę viską ir nesuradę, 
.sustoję tarėsi: vieni sakė: 
“Jei rastumėm, tai tuojaus 
nušautumėm”. O kiti nesu
tiko ir sakė: ’“Pirma išsuk
tume rankas/ko j as, subady
tume ir tik tuomet nušautu- 
mėm” Taip jie taręsi stovė
dami nuo; manęs 2-5 metrai 
tolio. Nepešę nieko, tik pa
sitenkino tuo, ,kad pasižadė
jo per dvi savaites būtinai 
surasti. Ir kaipgi atsitiko. 
Nuo to laiko praėjo ne 2 
savaitės, bet jau keli metai 
ir aš gyvenu laisvas laisvo
je Sovietų šalyje. Jie ne, tik 
nesurado ir nesuras manęs 
taip, kaip nesurado ir ne- Buvęs Palėpėje, A.

MOKSLO ATSIEKIMAI
Mokslas ir Pelnas

Jungtinės Valstijos yra 
šalis, kur technika pasiekus 
augštą laipsnį. Bet nepai
sant to, del kapitalistinės 
tvarkos priežasčių, apie 80 
nuoš. gyventojų yra sąlygo
se, kuriose nėra apsaugota 
žmogaus sveikata. Tokia 
jau padėtis kapitalistinėje 
tvarkoje, nes mokslo faktai 
nesutaikomi su kapitalistų 
pelnais. Visi žinome, kad

chemikalų kenkia žmonių

Net Dr.

dotojų gyvenimo širdis yra 
pelnas, negali būti mokslas 
sutaikintas su pelnu. Kapi
talistinėje sistemoje ir dak
tarai yra vergai pelno ir už
darbio sąlygų. Neveltui yra 
daug daktarų, kuriems rū
pi ne žmogaus pagydymas, 
o jų pačių pragyvenimas. 
Tik darbininkų tvarkoje, 
Sovietų sistemoje, kur dak
tarams ir.'kitiems profesio
nalams bus pilnas užtikrini
mas iš darbininkų valdžios,:' 
jie bus paliuosuoti nuo pra
gyvenimo sąlygų rūpesčio 
ir panaudos visą energiją 
medicinos mokslui ir ser
gančių gydymui. Tik dar
bininkų tvarkoje kiekvienas 
gauna pilną galimybę išvys

Naujas !l
Paryžius, 

naujas po j m 
laivas “Co’ 
užima tie1 
800 tonų ,
pėdų ilgio. Šis submarinas / 
gali vienu , pradėjimų ’ nu-, 
plaukt 10,000 mylių. Tai vie- ; 
nas iš mirtingiausių pabūk- l f .. 
lų naujam kąęui, t . , , /

Paryžius. Douinėrguę 
valdžia taip prispyrė sėimį . 
kad jis po priedanga finan
sinių pągerinįhių šūmanymo 
nubalsavo dubt Doutnfergue-1 ' 
ui beveikga-’4‘ 
lia. ’

t

Coral Gables, Flan-^ Har
ry A. Shay, 15.metų vaikas, 
nušovė savo motiną todėl, 
kad jinai versdavo jį mokin
tis.

dėl
tam

I >11 ————WWRW

rankos riešo paralyžius, 
suspaudimo, ..bemiegant, 
tikro nervo. Panašių atsitikimų
pasitaiko apydažniai, netik su 
rankom, bet ir su kojom ir ki
tomis kūno dalimis. Matot, 
nervai/ lyg tos elektrinės vie
los, privalo turėti sąų plyną, 

, netrukdomą kelią.

vėl atgimsta, atauga. Dabar

Bile.. kęks 
didesnis slėgimas, per ilgesnį 
laiką, taip ii* pakertą nervą, 
suparalyžiuoja jį, if tada h'ėi*-1 

j vas, nuo tos slėgimo viotos že- 
Imyn, nebegali duoti( įsakymų 

KT ^^Ijam paskirtiems . raumenim^ 
Tas ce ' ^ei or#a?ams» šusiparalyžiuo- 

išegzaminavo, ■ja* , , ’• :J >
^.vc.si Tokis, kaip Jūsų sūnaus, pa-

i elek-! ralyžius, užsitęsia trejetą mė- 
tra kaitint, jokių vaistų neda- neSiŲ> kol per tą .laiką nervas 

vėl atgims ta, atauga. 2 
paliepimą pildo, tas nervas degeperuojasi, gėri

negalimas pritaikyti prie 
šios šalies ekonominių sąly
gų.

Tikra tiesa, kad kapitalis
tinėje tvarkoje, kur išnau- ■

DARBININKU 
SVEIKATA

DR. J. J. KAšKIAUCIUS
371 Lake StM Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

Rankos Riešas Suparalyžiuotas

Labai būčiau dėkinga, jei 
i duotumėt atsakymą per “Lais- 

„z'vę.” Mano sūnus yra 19 me
tų. Vieną naktį, t.y. 2 d. bir
želio parėjęs namo, atsigulė 
ant supaklės ir užmigo. Kiek 

! laiko pagulėjęs, atsikėlė ir pa-j 
juto, kad jau rankos nebeval-! 
do per riešelį. Nuėjo į ligo
ninę. Daktaras paliepė apce- 
mentuot. Kelias dienas "‘palai- 
kę apcementuotą, gavome su
pratimą, kad gali būt blogai* 
laikyt ramiai aprištą, 
kom pas daktarą, 
menta numetė, 
surado, kad raumenų nervas 
suparalyžiuotas. Liepė «...

vė.
Daktaro

bet nie kiek nėra geriau, šiaip 
visą ranką iš peties ir per al
kūnę gali judint, tik per rie
šelį i viršų pakelt neg\ali. Pirš
tų ištiest negali, tik su pagal
ba kitos rankos arba kai pa
deda ant stalo, tai tik tada ga
li ištiest pirštus. Jis gali su
gniauš! kumštį, bet negali iš
tiest pirštų į viršų per riešuką. 
Ranka toj vietoj nukabus že
myn.

Atsakymas

Iš Jū»ų aprašymo galima 
spręsti, kad Jūsų sūnui įvyko

.. y. ■■ ... ;, > '• . '

t

d a, nuo pažeidipio vietos že
myn. Paskiau pradeda jo 
plušai—fibroš ataugti, ir tada 
pamažėl paralyžius pereina.

Taip, kaip Jums ir patarta, 
nėra jokio specijalaus gydy
mo, jokių ypatingų atgaunamų 
vaistų. Elektrines masaža vi- 
mas (galvaninis ir faradinis) 
yra geras tuo, kad palaiko 
raumenis nuo suvytimo. Bet 
m a s a ž a v imas nėpagreitina 
nervo • ataugimo. Masažuoti 
braukyt, kaitįnt, mau4y* 
taip galima, šiaip nesibij 
te: paralyžius pereis.

it ’įi<v 
įjoki-
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i Naujoji dalyba, kurią Roo- 
sevelto valdžia vykdo gyveni-

n., Liepos 5,1934
• f r,

tijos Komunistu Partijos Padėtis
zalgą atskirų 
i(ernacionalo 
a atžymėti: 
eisingai leni- 
joms pavyko 
gusiame lai- 
i pasisekimų 
revoliucinių

fašistai sutraukia darbinin- turi išimties iš imperialistinių 
kus ir valstiečius. .Kohiu-' valstybių. Ekonominis križis 
nistai privalo organizuoti pal*etg daugiau negu kitas, 
savo frakcijas ir vesti, ko
munistinį priešfašistinį daį- pos, 
bą...

IMBB1

za 
tijos 
daug aktyvo, yra kalėjimuo
se ir koncentracijose loge- 
riuose. Apie 2,000 veiklių 
komunistų užmušė fašistai. 
Daugeliui partijos narių, 
kuriuos fašistai medžiojo, 
prisiėjo išvykti į užsienį. 
Didelis partijos narių kiekis 
neteko ryšių su partija. Ne
paisant žiauraus fašistinio 
teroro J r ,d; ” nųostpljų, 
partijinės >x*ganizacijos po 
visą šalį yra atsteigtos. Ei
lėje atsitikimų po -4-5 kar
tus partijos vadovystė buvo 
užpulta iš fašistų pusės ir 
kiekvienu kartu komunistų 
organizacijos atsteigtos. Jau 
pradžioje, tik po fašistinio 
perversmo. Komunistų Par
tijos kuopos, rajonų komi
tetai ir miestų komitetai iš
vystė platų veikimą, įgavo 
iniciatyvą leidžiant prokla
macijas, lapelius, brošiūras 
ir plačiai skleidžiant. Komu
nistai pradėjo greitai at- 
steigti ryšius su nepartiji- 
niaisf darbininkais atskiruo
se fabrikuose. Ir net dide
liuose fabrikuose ir kasyk
lose partijos nariai ir vėl 
pradėjo apjungti aplinkui 
sav darbininkus ir tame 
skaičiuje narius fašistinių 
organizacijų. Tas apjungi
mas didžiumoje yra pamate 
kovos prieš algų kapojimus 
ir “liuosnoriškas” aukas.

Iki kokio kontr-revoliucio- 
niškumo turėjo dasiristi 
Trockis, kad rašyti savo la
pelyje* “Veri te” apie Vokie
tijos Komunistų Partiją se
kamai: “Vok. Kom. Parti
jos Centralinis Komitetas 
paliko partiją dievo valiai, 
be vadovystės, be obalsių ir 
net be pasiaiškinimo.”

Net patys fašistai nega- 
pasinaudoti

tuom melu, kurį del jų pa
tenkinimo paleido Trockis, 
pakartodamas tą ir tarptau
tinėje buržuazijos spaudoje.

Paskutiniais keliais mėne
siais buvo pravesta visa eilė 
streikų dideliuose fabrikuo
se, pasekmėje, kurių darbi
ninkai atmušė naujus algų

kapojimus, naujas .bausmes'šaukimas nerado reikalingo 
ir “liuosnoriškas” aukas į 
fašistų iždą. Įvyko streikai 
280 logeriuose verstino dar
bo.

Įvykių eisena parodė, kad 
komunistai buvo teisingi, 
kada tvirtino, kad Hitleriui

ių, atkaria- nepavyks užsmaugti revo- 
dninkų šiuo- bucinis darbininkų judėji- 
al-demokra- mas Vokietijoje. Mūsų par- 
irtinti savoitija išleidžia slaptai ne tik- 
darbininkų ' tai Centro Komiteto organą 

nepaisant “Rote Fahne”, bet ir eilę 
Komunistų rajonų laikraščių. Ji skait- 

ipavyko už-: lingai leidžia brošiurinę li
ny je išrišti | teratūrą. Fašistų policija 
Komunistų ne kartą jau darė pareiški- 
ekcijos vis mą, kad didelis skaičius tos 
ii atsilieka nelegalės literatūros yra 
ditinės-ide- spausdinama pačioje Vokie- 
ai yra, daritijoje.’ Vokietijos darbinin- 
anizaciniai kas negali nematyti, kad 
į savo ei- yra tiktai viena partija, ku

ri veda kovą prieš fašistus, 
nistų Par-- tai Komunistų Partija,
'a Hitleris j štai kodėl, nepaisant viso 

priskaitė 
. Dabar 

palėpėn 
orų. Joje 
irių, susi- 
s organi- 

000 par- 
tarpe

fašistinio žiaurumo, Vokie
tijos Komunistų Partija vis 
tvirčiau pritraukia prie sa
vęs revoliucinius elementus 
iš social-demokratų ir bu
vusius narius reformistinių 
unijų. Jau yra kuopos ir 
vietinės partijos organizaci
jos sudarytos didžiumoje iš 
buvusių social-demokratų 
narių. Įsiliejimas darbinin
kų, buvusių socialdemokra
tų, į Komunistų Partiją 
ant tiek tvirtas, kad kaip 
kurių rajonų vadovaujanti 
draugai buvo nusigandę ir 
įvedę eilę priemonių del ap- 
ribavimo to darbininkų 
plaukimo. Toji sektantinė 
pažiūra buvo pasmerkta per 
Vok. Kom. Partijos Centro 
Komitetą ir laiku pataisy
ta.

Vokietijos Komunistų 
Partijai dabartiniu momen-

■ Kuomet milionai darbininku 
, badauja ir reikalauja pašėl

tai Roosevelto valdžia 
bą.../ i( ; aiškinasi, kad neturi pinigų,

Tuom pačiu kartu, greta bet karo reikalams, ginkiavi- 
su darbu fašistinėse darbi-'muisi tai skiria bilionus dole- 
ninkų organizacijose, Vokiė-, . ..___ _ _
tijos Komunistų Partija pri-'

" i t . i » *■ ŪVVC1VU V CVXVIZj Id, VJTlUU įįj vvm-

valp orgąųizuoti i nepriklau- rnan>. yra ne ^as kitas kaip

kietijos Komunistų Paitija | darb0 industrijose .Į taS ne- kapitalui - ----------------
neganėtinai kreipė domės j priklausomas unijas pirmiau- rengimas palankių sąlygų į- 
del daibo iefoi mistinėse ii «aį reįkėtu sutraukti social- vedimui fašizmo Amerikoj, 
katalikų darbininkų orgam- L k f u < narius Wagneno bilius, verstino tai- 

.----- clemol^ratų nariusir narius ,kymo darbininkų su kapitališ-
buvusių reformistinių unijų. ^ajs įr kitį panašūs įstatymai 
Šioje srityje kol kas Vok. yra reakcijos įrankiai varžy- 
Kom. Partija padarė dar la-1 mui darbininkų teisių organi- 
bai mažai, i 
darbo ir reikalingos ėhetgi-/ias s^ly^as«

atsiliepimo tarpe plačiųjų 
darbininkų masių, kurios, 
nors politiniai ir pritarė, ' 
nebuvo organizuotos. Tas1' 
silpnas organizacinis ; ratas 
išaiškinamas tuomi, kad Vo- somas R]asines unijas visose kuopimas turto finansiniam 
kietijos Komunistų Partija | ^arb0 industrijose. I tas ne- kapitalui - Wąllstrytui ir pri

zacijose, tuom kartu, kada 
daugelis tų organizacijų na
rių laike rinkimų balsavo už 
komunistus kandidatus.

Dabar, kada fašizmas 
įtempė visas savo jėgas, kad 
atskirti komunistus nuo pla
čiųjų darbininkų masių, ko
munistai privalo su visa en- mistinių unijų, 
ergija dirbti, kad įsigauti į 
visas organizacijas, kur tik

Trečias Puslapis 
ffi'TFffįį y',3XL=^ ! , 1 ' Hęa U ' 

ka priminti,, kad dar daugelis 
darbininkų ir darbininkiškų 
or^Aniza^cijų yra įtekmėj bur
žuazijos/ ’Tfiems darbininkam 
yra įpasakota,. kad karas at
neš darbininkams “gerus lak. 
kus,” kaip kad “atnešė” pra
eitas karas. Tai didejė apga
vystė, 
atnešė 
klasei, 
skurdo,
kova prieš imperialistinį karą 
ir fašimą yra labai svarbus - 
faktorius. Tad kiekviena dar-, 
bininkiška organizacija tuia. 

I būtinai prisiųsti atstovus mK. 
1 nėton konferencijom

Nei vienas karas ne-., 
gerovės darbininkų 

išskyrus padidinimą , 
vargo ir'''bado. k Tad;

Kuri °
Angelo Herndon^kurį Ge0r-Jorsa.nizacija;net“r?st virinki- , .. 
gia valstijos bosai nusmerke ba ar ti daIyvalrtj( ar pa.;, .
18-kai metų Sunkiųjų darbų1 skirti drau^ ar dratigę,' kad*' '

Milton Herndon, brolis

Prie atatinkamom zuotis kovai prieš įlogėjan- kalėjiman už organizavimą kuopa būtų atstovaujama. , .
* - • bedarbių; Mijtonas dabar r - ‘ ‘ ,T *

j7sMSunk7to7įtraukH*i\. Kov°’<ima ir,fa:’Veda kamįanįą už laisvę tovybfa į priėSkarinę konfe-
Lnriklan^nmac nniia« Slzmą! Nedaleiskime, kad sav0 'brcj]į0> prįe šio darbo.unciją, ta kuopa tiesioginiai 
nepiiKiausomas unijas ĮSU čionai ĮVyktų> tas, kas dedasi Drisidėti kiekvienas■ar netiesioginiai pasitarnauk"
sus skyrius buvusrn refor- . Vokietijoj ir kitose fašistinėse \ išnaudotojų klasei. Tad kiek-....... I v L .. i darbininkas. • . .... __  .

bedarbių. Miltonas dabar O kuri kuopa neprisiųst ąts- . ,

Rezoliucijos, Priimtos ALDLD 15-to Aps 
kričio Konferencijoje, Birželio 17 Dieną, - 

1934 m., Akron, Ohio

šalyse! Rejmkime visais bū- 
O. Piatnicki. : dais priešfašistinį veikimą!

(Iš “Pravdos”) i Protestuokime prieš fašistinį
, terorą! Reikalaukime, kad

' i pinigai skiriami karo reika
lams būtų paskirti bedarbių 

11 šelpimui!

darbininkas. : viena ALDLD kuopa ir choras 
t |ir kitos organizacijos būtinai

PHILADELPHIA, PA. ! turite’ turėt atstovybę.
----------- Prie to, ši konferencija dar 

Mobilizuokime Spėkas Kovai I daugiau paaštrins kovą už pa-v
Prieš Karą ir Fašizmą i liuosavimą drg. Thaelmanno

• Liepos 8 d. 2 vai. po pietų, ■ ir kitų politinių kalinių iš 
913 Arch St., Phila.< Pa., bus hitlerizmo rankų. Tik per kor ., 
visų organizacijų, kliubų ir vą fnes galėsime paliuosuętį.. 
unijų konferencija, ši kon- drg. Thaelmann ir kitus poli-^ 
feręncija bus prisirengimas j tinius kalinius.
didesnei kovai prieš imperia-j Kurios mūsų organizacijos 
listinį karą ir fašizmą. į kuopos dar neįteikėte Vokie-

Čia netenka aiškinti apie'x’-“ 1------
pavojų 
karo, 
vietų 
augantį 
buvo gana 
mūsų spaudoje. Tiek tik ten-

Vilnies” Vajaus Reikale
Priėmus šešių mėnesių va- 

•jaus planą, mes pirmon vieton 
j pastatėme gavimą naujų narių 

Tuom 
Į nias. Pašelpa, kokia ligi šiol pat kartu pripažindami svar- 

■ buvo duodama, vis mažinama, I ^a auginimo mūsų—darbinin- 
y" . “Vilnies” Va

rnės raginame 
visas kuopas ir pavienius na
rius užsidėti sau kvotą ir įvy- 
kint gyveniman šėrininkų suva
žiavimo paskirtą mums skai
tytojų skaičių. I ‘

Reikale Lietuvos Fašistinės k!-'ir mūsų organizaciją.
Valdžios Atstovo Kunigo 
Kemėšio Misijos

Kruvinojo Smetonos agen
tai, kun. Kemėšis su Vitkum j 
ir Babicku šiuo laiku tranko
si po lietuvių kolonijas, ir pa- kams nuošimčių už paskolas,

' ' j KJ CvUįjlLillll V JLLX

(bedarbių šeimynų metimas iš j kiškos spaudos; 
|namų vis daugiau praktikuoja. ijaus reikalu 
■ ma. Atiminėjimas namų ir 
jfarmųiš smulkių savininkų, 
del negalėjimo užmokėti ban-

aiškinti apie 
naujo imperialistinio 

karą prieš So- 
Są jungą ir apie
fašizmą. Tatai jau

plačiai aiškinta

tijos konsulatui rezoliucijos,, 
už paliuosavimą drg. Thael-,; 
mann, būtinai siųskite atstovus 
ir įteikite rezoliuciją. Vokie
tijos konsulato antrašas 1420 
Walnut St., Phila., Pa.

Reporteris. -

Pranešimas

. , e UZ.1UO, Actu JI gdlClll Udl iclUKlU ~ v v , 1
tu ypatingai svarbu jsigavi- persekioti ir kankinti Lietuvos ikalavimas sav0 distriktų kon- nevaržomo pikietavimo reika-

• • • • v 1,^,1 L Ino nvino vargti n n rlnrhn iTrz

0

tai:

rimtai

Švedijos parazitas (karalius Gustavas) teniso žaismėj.

Rezoliucijų komisija:
J. Mažeika,
K. Romandiene, 

J. Raulinaitis.

Karo Pavojaus ir Fašizmo 
Klausimu Rezoliucija
Kapitalistų klasė, nematyda-i 

ma kitokios išeities iš šio kri-|

Įjojant priimti. Siųskite rei- HR 7598), teisę streikuoti ir j

r

Jacob Ruppert's Beer
KNICKERBOCKER (light) — RUPPINER (dark) In BOTTLES

kad bedarbė jau baigiama lik
viduoti, mes matome, kad ei-

i lės bedarbių niekiek nemažė-įzio, urmu rengiasi prie karo.
i ja, o skurdas ir badas kasdien'Prie persidalinimo pasaulio ,

• • ij ii** (•-i t- j • — x r i 1 • • •

KAIP GAUTI
H. t u ą . .

sako] a apie gerą Lietuvos val
dininkų ir dvarponių gyveni-1 
mą, bet apie tuos bedarbius, 
kurie Lietuvos miestuose 
miesteliuose badauja ir 
mažažemius ir bežemius 
miečius, kurių paskutinę kar
vę ar avį už mokesčius par-1 
duoda, nei žodžio neprisime-l 
na. Jie vilioja nuo mūs bro
lių paskutinius centus neva ■ 
atvadavimui Vilniaus iš po | 
lenkų, bet tikrenybėje, tai sa-į 
vo kišenių pripildymui ir pa-

eina pasmarkintu greitumu.
Kad nors dalinai sumažinti 

ip ■ tą skurdą, reikia pravesti so- 
tuos!c^a^s apdraudos įstatymą ku- 
kai-'rio sumanimas yra įneštas į i

i Jungtinių Valstijų Kongresą ir; f 
į1 žinomas kaipo BiliUs H. R. 75- 1 
198. • ' ! Į

Ateinančių Rinkimų į Mies
tų, Pavietų ir Valstijos

Įstaigas Reikale
. Kadangi Komunistų Partija' ;

Todėl mes raginame visas yra vienintelė politinė darbi- 
ALDLD kuopas ir^ kitas dar- ninku klasės partija, kuri ne- 
bininkiškas organizacijas ir jų. atlaidžiai veja^jp)vą už dar- 

lenku bet tikrenvbėie tai sa-' narius, kad visais būdais tą bininkų klasės reikalus, už be- 
vo kišenių pripildymui ir pa-!bilil! remt,i> kad reikalautų J. darbiams tuojautinę pašalpą, kėlimui Lietuvos fašistines vai- V. kongreso tą bilių neatide- bedarbes apdraudę , (bilius, 
džios, kad ji galėtų dar kibiau

mas į visas masines priešo 
organizacijas. Žinoma, kad 
dar pirm Hitlerio įsigalėji
mo organizaciniai Komunis
tų Partijos rėmai toli neat
sakė jos politinei įtakai.

darbininkus ir 
valstiečius.

Draugai lietuviai darbinin
kai ! Nesiduokime apgaudinėti 
fašistų agentams ponams Ke- 
mėšiams ir kompanijai! Nei 
cento Smetonos koriko pas- 

Lapkrityje, 1932 metais, lams! Aiškinkime lietuviams

varginguosius gresmanam, kad jie kongrese lūs, prieš verstiną darbą, už 
jį remtų. Reikalaukite iš'panaikinimą skolų bankams 

’miestų valdžių, kad tą bilių i ant smulkių nuosavybių (na- 
užgirtų. imu ir farmų), už sumažinimai

Mes taipgi atsišaukiame į taksų ant smulkių savininkų j 
mūsų narius ir visus darbiniu-;ir biznierių, ir abelnai už vi- 
kus, kurie randasi bedarbių! sus darbininkų reikalus. t‘i 
eilėse, stokite į Bedarbių Tary-1mes remsime Komunistę Par-

kolonijų mą tuojautinės pašelpos, rei-' ALDLD 15 Apskričio kon- 
kalaukite, kad pašelpa būtų ferencija kviečia visas kuopas 
padidinta, nes pragyvenimas!ir narius pagelbėti Komunistų 
yra pabrangęs ir brangsta.

Užsisakykite iš arčiausio valgių 
prekėje

Jeigu del kokios priežasties jis 
negali jums pristatyti, telefonuo- 
kite arba raštu reikalaukite tie
siog iš mūsų, o mes pasirūpinsime 
greitai pristatyt jums į namus.

Komunistų Partija turėjo darbininkams, kas jie per vie- bas lr kovokite pries sumažini-. tiją. 
apie 330,000 narių, o jos ™-Vykime iš savlJ ’’’ 
o p o z i c ija reformistinėse | ’_____________
unijose ir nariai raudonųjų Rpf|ar|,:am<. Pačalnn<. ;r 
unijų turėjo veik tokį na- ™ T / «saipOS ir 
rių. skaičių—312,000. Parti- Sociales Apdraudos Klausimu 
jinė ir unijinė spauda turėjo j Nežiūrint, kad valdžia ir 
taipgi tik apie 300,000 eg- i kapitalistinė spauda šūkauja, 
zempliorių tiražą. Partijos 
įtaka buvo didelė: 6,000,000 
balsų paduota už komunis-' 
tus laike rinkimų, bet SU- apima vis platesnes darbiniu-1 rinkų. Jungtinės Valstijos ne- 
tvirtinti, organizuoti darbi
ninkus partija nesugebėjo. 
Buvusios po partijos įtaka 
organizacijos: Raudonoji 
Pagelba, Tarptautinė Pagel- 
ba, raudonojo sporto organi
zacijos, “laisvamanių orga
nizacijos”, taipgi neapjungė 
tas milionines mases, kurios 
laike rinkimų balsavo už ko
munistus. Įvairių organiza
cijų buvo daug, bet visos tos 
organizacijos turėjo veik tą 
pat narių kiekį, tai yra, ar
timi komunistams darbinin
kai tuom kartu buvo nariais 
tų įvairių organizacijų. Per- 
siauras organizacinis ratas 
pasireiškė ypatingai tada, 
kada Komunistų Partija, 
sprendžiamuoju momentu, 
šaukė mases išstoti ir strei
kuoti. Komunistų Partijos

jnCOB RUPPERT RREUIERV
BOTTLING DEPARTMENT

1639 Third Avenue New York City
AT water 9-1000

Partijai surinkti ganėtiną skai
čių parašų, kad padėti jos 
kandidatus ant surašo (ballo- 
to) ir atėjus rinkimų dienai, 
6 lapkričio, paduoti balsą už 
savo klasės partijos kandida- 

i tus.
PASTABA

' R e z o 1 iucija reikalaujanti 
paliuosavimo politinių kalinių 

“.Vokietijoj buvo pagaminta 
: anglų kalboj ir mūsų spaudo
je jau tilpo iš kitų organizaci-

■ jų. Toji rezoliucija tapo pa
siųsta prezidentui Hindenbur- 

i' gui Vokietijon, Vokietijos am- 
■ i basadoriui Washingtone, Vo- 
f' kietijos konsului Clevelande, ir 
; i Ernst Thaelmanui į kalėjimą 

Vokietijon.
Rezoliucija reikalaujant pa

liuosavimo Tom Mooney, pa
gaminta anglų kalboje ir pa

rsiųsta Californijos gubernato- 
jriui; o užuojautos laiškas pa- 
i siųstas Tom Mooney į St. 
i Quentin kalėjimą.
i Rezoliucija reikalaujanti pa- 
’liuosuoti Scottsboro jaunuolius, 
| pagaminta anglų kalboj ir pa
siųsta Alabamos gubernato
riui.

Atsiųsime Medy 
Jums Į Namus

Tūojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
' N. Abington, Mass.

Prisiunčiame jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1*25
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome Į 
prisiųsti ir pinigus

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI žPXa 
MILLERTONE
Norime kuo labiausiai supažin
dinti žmones su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebuklų gydyme ligų skilvio, 
reumatizmo, mušimo širdies ir li
gų inkstų.

Viena didelė dėžutė už',$l, gali, 
ištesėti visam mėnesiui, kad pa-- 
gelbėti sunkiausiai sergančiam.

Praba DYKAI—Rašykite
J. S. MILLER, Ine, Dep. K 
62 Beacon St., Newark, N. J.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
*84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi- 
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

. Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 
\ šaukite dieną ar naktį

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N« Y*



MMMMB

V. Barachvostpv.

SOVIETU SĄJUNGOS JAUNIMAS
Naujame name*, kur aš gy

venu,' dideli langai. Todėl 
kambaryje šviesu, kaip gelž- 
kelio stotyje.

Prieš mano langą budavoja 
naują namą. Kiekvieną ry
tą pabudęs, dar lovoje gulė
damas, tėmiju būdavote jus, 
kurie su kiekviena minute vis 
daugiau artinasi prie dan
gaus, mūrina sienas, krauna 
plytas.

Bet šį rytą pabudau ir pas- mo. 
tebėjau nepaprastą. Trinu a- 
kis ir matau: ant budavojamo 
namo sienos, • prie pat galo, 
stovi mergina, jauna, kaip pa
vasario žolė. Jos vikrų kū
ną dengia gražiai gulinti mė
lyni drabužiai. Nuo vėjo ant 
galvos sukasi plaukai, kurie iš
sikišę pro raudoną jų apverži- 
mą. Atskiros striuogelės pa
dykusiai sukasi ir plasnoja 
apie jos akis, veidą. Mergina 
suima tas striuogeles plaukų 
ir pakiša po raudonu kaspi
nu. Ji žiūri į mane, mato ir 
juokiasi.

Aš instinktyviai pasitaisiau 
savo užsiklojimą. Ji pamačius 
tą dar daugiau juokiasi, net 
užriesdama galvą. Nusijuokė 
ir du barzdoti vyrai, kurie 
valgė atsisėdę ant sienos ir 
kojas į gatvę nukabinę. Man 
nesigirdi jų juokas, jį už
trenkia gatvėje bildėsis ir šu
kavimai, bet man darosi nes
magu ir pasitaisęs savo užsi
klojimą žiūriu į merginą.

Ji taipgi žiūri į mane. Pas
kui suspaudžia kairį kumštį ir 
prideda jį prie smakro, nulen
kia galvą, o dešine ranka— 
paima sau už ausies ir juok
damosi traukia į viršų. 
kui»rodo į mane pirštu, 
reiškia:

—Laikas tau keltis.
Aš paėmiau savo rankinį lai- 

krodėjį už diržiuko ir pakė-

Pas-
Tai

liau jį kaip kokią žiurkųtę. 
Jis siūbu.oja (mano rankoje ir 
taksi. Aš rodau pirštų į laik
rodėlio veidą, kraipau galva 
ir duodu merginai suprasti, 
kad man dar peranksti keltįs.

Judėjimo atgarsiai nuo gat
vės veržiasi per atdarą lan
gą, kaip kokio vandenpųolio 
kriokimas. Ryto vėsus Yėja- 
Ijs kutena mano basas kojas, 
kurios išsikišo iš po užsiklojo 

Mano kambarys yra an
trame augšte ir gulint lovoje 
nesimato gatvekario stogo. 
Man matosi tik elektros vielos, 
sudarančios kamuoliuką lieps-,

tu buvo ramiau gatvėje. Kad 
pasislėpti; nuo “zuikučio,” aš 
užsitraukiau* jant galvos užsi-

• klojimą. Bet tada 
kvėpuoti. Ir kaip tik

sunku 
iškišau
jr
Ir

vėl 
vėl 
pa

pą-

galvą, taip “zuikutis” 
tveskia į mano akis. 

!neriu po užsiklojimu, kiek 
laukęs iškišu galvą.

Mergina juokiasi. Ji
tenkinta. Grumoju jai kumš- 
čia, o ji dar daugiau juokiasi, 
šaukia, bet aš parodau jai į 
savo ausis, kad negaliu girdė
ti jos balso.

Tada mergina suspaudė kai
rę ranką į kumštį ir pridėjo 
prie ausies, plačiai atidarė 
burną ir rodo, kad ji nori su 
manim kalbėti telefono pagel- 
ba. Sutinkančiai linktelėjau

nos, kuri panaši į peteliškę. Ir galva. Mergina greitai apsi- 
kada praeidinėją gatyekaris, suko ir eina išilgai sieną. _ 
tai man atrodo, kad kas tai ^u, ji eina^ šaukti mane tele-

Aiš-

-rrGęraį. O kaip jūs?
-—Ag taipgi, gyvenu gerai 

tik pasiilgau jūs. <
—Kaip galėjai manęs pasi

ilgti I—sušukau per telefoną.

mergina.
-r-*-Aš—jūsų likimas, Jūs 

nuo manęs neišsisuksite,—ta
riau pasiryžusiu balsu. Mer 
gina vėl garsiai nusijuokė ir

—O aš tokia, kad ir nuo Ii-

lentomis, kurių buvo giria apie! 
budavojamą namą.—Nuo'1 
kimo” juk negalima pabėj 
—sušuko ji juokdamosi.

Atsigrįžau, saulė švietė 
jos veidą. Vėjas plesn

NEWARK,
Lpskriči 
ks šeš

mis nesimačiau jau dvylika 
metų, jeigu; padauginti tą lai
ką minutomis, sekundomis ir 
tercijomis ant valandų, kiek 
jau prabėgo nuo to, kaip ap
leidau sieną.

Šis merginos šposas iššau
kė tarpe mudviejų gardaus 
juoko. Vėl pro langą praūžė 
gatvekaris, Pasidrąsinęs ir 
apimtas žingeidumo aš 
klausiau:

—Kaip jus vadina?
—Kaip mane vadina ?

ha-ha!—garsiai juokėsi mergi
na. Paskui pasigirdo, kaip ji 
padėjot telefono rankutę.

—Heilo! —sušukau aš. — 
Heilo!—pakartojau, bet atsa
kymas buvo tyla. Tuom kartu
užmečiau ant budavojamo na- gatvekaris. 
mo akis,, ten pasirodė mergi- greitas, jaunas ir patraukian- 
na, paerzino mane per lango tis. 
rėmus ir vėl dingo.

—Heilo, Heilo!—vėl ji kai- 
bėjo telefonu.

—Taip, taip,—atsiliepiau.
—Ar matei mane?—klausė

uz-

Ha-

bėga gatve iškėlęs tą vielą su 
liepsnojančiu galu. Tas pat
sai pasikartojo ir dabar, kada 
aš rodau merginai laikrodėlį 
ir kraipau galva.

Mergina juokiasi. Rodo į 
j mane pirštu ir save krato už 
ausies. Reiškia, ji rodo, kad 
aš užsitarnauju pabaudos il
gai gulėdamas. Ji ką tai šau
kė, bet vėl pro mano langą 
prabėgo gatvekaris ir užgluši- 
no jos balsą. Gątvekaris vis
ką viršija, išskiriant tik vie
ną jaunuolio balsą, kuris pre
kiauja tiesiai po mano langu 
cigaretais ir nuolatos garsiai 
šaukia:

“Cigaretai tikri ‘Areriaus’ 
—“Kol nėra milicionieriaus!”

Mergina laukia kol gatveka
ris su savo bildesiu atsitolins 
toliau. Štai ji ir vėl ką tai 
šaukia, bet tuom kartu pro 
langą prasirito didelis autobu
sas ir vėl jos balso nesigirdi. 
Tada mergina išsitraukė iš 
kišeniaus*veidrodėlį ir užvedė 
ant manęs saulės “zuikutį.”

Skaudžiai susiraukiau, o 
mergina juokiasi. Man girdi
mas jos juokas, nes tuom kar-

fonu. Bet štai ji apsistojo, nes 
nežino mano telefono numerio. 
Laikinai ji nusiminė. Paskui 
vėl ką tai šaukia. Aš negir
džiu jos balsą, bet suprantu, 
kad ji klausia kokis mano te
lefono numeris. Prisidėjau 
rankas prie burnos ir garsiai 
sušukau numerį. Bet mergįna 
pakraipė galva ir parodė, į sa-,

•vo ausis. Tada atsikėliau, pri- mergina, 
karpiau dįdelių numerių iš, —Mačiau, 
laikraštinio popierio ir dau-\ —Na, ir ką?
giau atidaręs langą iškabinau ’ —Jūs esate nenormalė.
lauko pusėje savo telefono —Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! — 
numerį. juokėsi mergina. Ir tokį juo-

Mergina džiaugsmingai nu- ką galima girdėti tik tada, 
sijuokė, linktelėjo galva, din- kada žmonės nuoširdžiai iš gi
go nuo sienos ir greitai prade- lumos širdies juokiasi.
jo mano telefonas skambėti. —Kas gi jūs tokia?—klau- 
Priėjau prie telefono, nukabi- siau jos dar daugiau susido- 
nau rankenutę ir tariau : ! mėjęs.—Jūs nepanaši į

—Heilo!
—Kas kalba?

manęs telefonu skambus mer-! 
ginos balsas.

—Aš. i
j—O čia aš. Į

Ir abu mes juokiamės, kai-1
po seni pažįstami.

—Na, kaip gyvenate, kaip, lės scenos, 
klojasi ?—klausia mergina. •

kinio galiu išsisukti.
—-Ne, jau ne, kalbi pasa

kas! Jūs šiandien jau su ma
nimi turėsite vykti į pasibučia
vimų šalį.

Mergina taip pradėjo juok
tis, kad man pasidarė gaila, 
kad aš ją negaliu matyti.

—O kur yra tokia gerą ir 
patraukianti šalis?— juokda
mosi klausė ji.—Ir kaip į ją 
galima nuvykti?

—Toji šalis yra Petrovskio 
parke, kur pavasarį taip gra
žiai medžiai sprogsta ir gėlės 
žydi, taipgi kur net girdimai 
auga žolės barzda. Ten mus 
gali nuvežti paskutinis trans
porto išradimas — mėlynasis 
su guminėmis šinomis busas- 

Jis tokis erdvus,

j ‘ ALPM.SĮ 
I sirinkimas . 
j ną liepos, 8 vai. vak 
tainėje, 180 New Yc

i Draugai, centro p 
į dyje paduota sumąn 
, skričio ribose būtų 
I lavinimosi choram 
| klausimas labai svr

tnN'Tr

I mėjęs.—Jūs nepanaši į pa- 
i prastą darbininkę. Ar jūs esa- 

> __ paklausė te persiskyrusi su vyru? Taip?
—Sužinęsi vėliau,—T atsakė 

merginą.
—Kada ?
—Vėliau.
Užviešpatavo trumpa tyla, 

•kaip prieš atidengimą teatra-

• —O jūs kas tokis?—klausė

gražius plaukus. Ji skubėjo^ 
prie budavojimo darbo. ! klausimaR 

----------- i jį gerai r
Vakare mes vaikštinėjomės į bus galima, 

netoli stadionio “Dinamo.” Ta'^1"^ 
mergina, su kuria kalbėjausi. VUsio 
ir kurios vardas buvo Tania, 
papasakojo man, kad ji pabė-| 
go nuo savo tėvų. Tėvai nore-' 
jo senu papročiu apvesdinti: 
ją prieš jos norą net ' nelei-' 
džiaut jai baigti mokyklą. Ta-j 
da Tania paliko tėvus ir nu- j 
ėjo prie budavojimo darbo. 
Dienomis ji dirba prie buda
vojimo darbo, o vakarais lan
ko darbininkų universitetą.

Palydėjau ją linkui namų 
ir pilnas entuziazmo ir tos 
mėrginos energija pasididžiuo
damas ėjau namo. Taip da
bar Sovietų jaunimas pasidarė 
gyvas, nepriklausomas, kaip ir Darb. Palaipinės 
ši mergina. Mokslą ir savęs 
apšvietą jis stato augščiau vis
ko, net augščiau savo tėvų,; po pietų, i-----

piną ir tęsis iki v 
, . i 5 dovanos už įv;

aKi- ; Kviečiame visus
' ti ir praleist lin, 
I oro.

Ar jūs norite juomi va
žiuoti ?

—Jūs esate poetas, lyrikas, 
—juokdamosi tarė mergina.— 
Taip, man norisi būti toje pa-j kurie yra pripratę į jaunimą ii 
sibučiavimų šalyje. Matau, vedybas žiūrėti senomis 
kad nuo “likimo” negaliu išsi- mis.
gelbėti.

—Bet vis gi kt^s jūs tokia?
—Vėliau, vėliau.. .
Ir ji užkabino telefono ran-

Vertė D. M. š.

įplaukas ir

parengimo 1 
Todėl. visi 

laiku.

Sparta 
draug

BAYONIS
L.D.S. 26 kp. m 

mas įvyks 4 dien: 
nio vakare, 7:30 
26 East 21st St.

Bus labai sva 
todėl visi dalyvau 
1 ingai; atsiveskite 
rašyti—ypatingai

Se

CLEVELZ
Liepos 8 dieną

tai bus vienas iš 
nes LDP yra vie 
ganizacijų. Piku 

Šokia

a---------------------
Madridas.—Ispanijos aug- 

ščiausias teismas patvirtino; 
kūtę/ Už kelių sekundų mer- mirties bausmę trims visuo- ’ 
gina perbėgo namo sieną ir tino streiko dalyviams Za 

į mano ragozoj; sako, kad jie už- 
. _ . . puldinėję policiją.

apsistojo žiūrėdama į 
kambario langą. Aš nusisukau 
nuo lango. Mergina bėgiojo 
išilgai sieną. Aš tyčia tartum j 
jos nematydamas šokinėjau j 
ant vienos kojos kitą bandy
damas pataikinti į kelnių ka- 
laša.

I darbą tyčia ėjau 
namą. Mergina išbėgo 
nos ir sušuko :

—Reiškia, einame į
—žinoma.
Na, aš ir neatsisveikinu su , 

jumis.—Ir ji skubėjo augščiau

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CLEVEL
ALDLD 57 I 

■ sirinkimas įvyk 
pos (July), 7:3 

| svetainėje, 4011 
gdi ir draugės 

i lankyt, 
i rėsim 
• senų 
j ųaujų

nes š
daug nr 2
darbų wku ir
narių ato. .cshiv_.

Kp. Koresp. D. Boika.
(156-157)

TORONTO, ONT. CANADA

m m m iui m m m mw» m m m m

pro tą•
ant šie-i

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

ALDLD 162 kuopos mėnesinis su- : penktadienį, 6 d. liepos, 7:30 vai. 
sirinkimas įvyks penkiadienyje, lie- i vakare, 3014 Yemans. Visi nariai 
pos 6 dieną, 8 valandą vakare, 382 malonėkit ateiti laiku, nes yra daug

9 i Queen Str. W. Visi nariai privalot ; svarbių reikalų apsvarstyt, bus iš- 
parką . dalyvauti, kadangi yra daug svarbių duotas raportas iš •apskričio konfe- 

; reikalų aptarti. Atsiveskite naujų ‘ rencijos, taipgi galėsit pasiimti žur- 
narių prirašymui. j nalą “Šviesą”, kuri yija7 atėjus,

Valdyba.
(156-157)

Valdyba. 
(157-158) i ■

im KR krkrrrkrkrkrkriuiivirmmmrrra

Trys Dideli Piknikai Pennsylvania oje
Naudai Dienraščio “Laisvės”

Philadelphiečiai visuomet turi daug publikos. Šiemet jie žada turėti daugiausia. Pernai pas juos suplaukė apie 6,000, šiemet bus daugiau. 
Pirmu kartu Shenandoaiečiai rengia spaudos naudai taip didelį pikniką. Visos tos apielinkės reikalas rūpintis, kad tas paknikas pavyktų.

Kas metai Wilkes-Barre, Pa. būna dideli piknikai. Ten bus piknikas ir šiemet. Tik iki šiol draugai ten dar neišsprendė kokioje vietoje tas 
piknikas galės įvykti Labai laukiame įrašyti jų pikniką į šį skelbimą • j||

SHENANDOAH, PA.

Sekmadienį, 29 dieną Liepos (July)
: ; Laudaman Park, Shenandoah, Pa.

Dalyvaus Aido Choras iš Wilkes-Barre ir vietinis 
Lyros Choras

TAIPGI BUS KALBĖTOJŲ IŠ BROOKLYNO
Įsitėmykite patys ir pasakykite kitiem, jog šis pik

nikas bus labai įdomus tuomi, kad čia dalyvaus dau
gelis svečių iš kitų miestų.

Wilkes Barre, Pa. Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Parke, Philadelphia, Pa.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00

Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos' tikimi 
už'$474.00. Paskirstyta į penkias dovanas.

1. Dovana Philco Radio vertės $175
2. Kelvinator Refrigerator $149
3. Dovana
4. Dovana
5. Dovana

to

grynais pinigais $75 
grynais pinigais $50 
grynais pinigais $25

Išanksto samdykitės busus važiavimui į minėtus 
piknikus, išanksto platinkite įžangos tikietus.

Šiuose piknikuose dalyvaus tūkstantinės mases žmonių. Juose daugelis nustebs netikėtu pasimatymu su senai nematytais, pasiilgtais žmonėmis 
Kas gi nenori susipažinti su naujais kovin, gaiš už savo klasės reikalus draugais? Šiuose piknikuose tai proga įsigyti plačios pažinties., ;y

tfj yy t/w irti iaiWw iM ww wwiirw linii iru wwww w w w bū w
I yn IIHĮ « »» I Į< ■! I—WFIH IIII ■   
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Penktas Puslapi!
SEQBOe

ĮVAIRIOS ŽINUTES

Wolcott, Conn Jau kurisand

įsigyk Sau Namus!

Brook-

ant

$500

Painters and Carpenters

Notary Public

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST BROOKLYN

“PRIEKALAS” toliau 
lietuvių 

literatūros

D r g, Ą- Bimba pasakė pra 
lb9<, tiftkamą jaunuoliam

srityj 
talpins eiles.

summis
Crown,

Karo Lėktuvų Biznis
Hendon, Anglija. — Po 

kariško Anglų oylaivyno pa
rodai pereitų šeštadienį, 
svetimų šalių atstovai užsi
sakė iš Anglijos fabrikantų 
daug naujų karo lėktuvų. 
Jais labiausia domėjosi Vo
kietijos, Franci jos ir Ame
rikos orlaivių specialistai. 
Tūli bombiniai lėktuvai da-

Žinjos, Vaizdas ir Įspūdžiai 
Baisios Žmogžudystės

va su išnaudotojais

ANDRIUS FRANCIS
Lietuvių Skyriaus Vedėjas 

1440 Broadway, New York 
Room 2160 arba telefonuok Pennsyl
vania 6-8378. Atmink: Savas pas 
savuosius gauna sąžiningą patarna
vimą!

įuo daug 
rbininkų 
ina ben- 
lių dar- 
i Komu-

davė 50 centų ui 
igelbėjimą. O d a 
nužudė Carence—

rogram* buvo tinkama 
. X Publikai

' rgi 
iiri-

raustė 
mynai 
:o be

is Shenan- 
keturias re- 
ir Jaunuolių

po d i rėk-J 
Zdaniutės-

t išma
ls dar- 
lančių-

ir gry- 
as neg- 
ipo be- 
už ne- 

Jos. Tas 
;i žmo-

.Ūkimas 
p ižiunga patrio 
si tarptautinfc i> 
dariškumas, ir U 
>das žmogus tarp^

Komisija paliepė 
baldų kompanijai 

priimti visus senuosius dar
bininkus. Kompanija yra 
susidarius iš kelių mažesnių 
“fornišių” kompanijų. No
rėdamos išvengti darbinin
kų unijos, jus susivienijo, 
persikraustė iš Brooklyno,

Į Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

Išmintingi žmonės juos perka 
dabar. Pirkit ir jūs! Turime visokių 
namų: didelius, mažus, be ir su 
garadžiais, darželiais visose lietuvių 
apgyventose vietose—Bronxe, 
lyne, Maspethe ir kitur.

Parduodame Pigiai ir 
Lengvų Sąlygų 

Galima Papirkti už Mažą 
Pradinį [mokėjimą 

Likusius kaip rendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk:
SAMAS WITTE, Advokatas

cui į vidurius. Jis parpuolė 
ant žemės šūvių suvarytas. O

šim 
šim 
kru

NRA Paliepimas Priimt 
Senuosius Darbininkus

Washington. — Valdiška
Darbo
Union

Antras:
limui drg. Thaelmanno iš 
vinojo budelio Hitlerio na- 
kuris pasirengęs atimt gy- 

ję Vokietijos revoliucinių 
rbininkų vaiu 
o pasaulio darbininkų

rolą B. D. Foulois, galvą ka
riško Amerikos orlaivyno. 
Tyrinėtojai patarė jį atsta
tyti, nes generolas perdaug 
tarnavo lėktuvų kompani
joms. Dabar gi yra kaltina
mas pulkininkas Joseph I. 
McMillen, kuris su keliais 
kitais oficieriais gaudavo 
pinigų iš įvairių kompani
jų. Suprantama, kompani
jos ne veltui juos šmeravo.

mus 
Crow 
džio,: 
sistojo jie

Tuo sykiu Clarenco motina 
nešė vandenį del antukų pa
girdymo. Užgirdus tokią tra
gediją, motina puolė savo sū
nų ginti. Jinai davė žmogžu
džiui galvon du sykiu kibiru. 
Bet žmogžudys atsisukęs pra
dėjo šaudyti į Juškienę. Pir
mas šūvis pataikė jai kairės 
akies smilkinin. Tuo kart 
Juškienė pradėjo bėgt nuo 
žmogžudžio aplinkui sūnaus 
karą, o žmogžudys šaudė. 
Pagaliaus jinai parpuolė netoli 
sūnaus, gulinčio kraujuose pa
skendusio. Bet ji greitai atsi
kėlė ir vėLbėgo. Crow palei
do dar kelis šūvius, bet nepa
taikė Juškienei.

žmogžudys Crow pasiėmęs 
šautuvą ėjo prie savo karo. 
Tuo kartu Julius Karvauskas, 
Juškos darbininkas, išėjo iš 
garadžiaus ir sakė: “John 
Crow, ką tu padarei ?” žmog- 

Išnešta rezoliucija į žudys, tartum liūtas, šoko prie 
v jo ir paleido kelis šuvius, kurie 

labai bjauriai sudraskė Kar- 
varausko kūną. ^Pastarasis 
mirė vežant ligoninėn. O Cla
rence Juška mirė ant vietos. 
Viola Juškaitė pulės gelbėti 
savo brolį ir į ją buvo paleistas 
šūvis, bet nepataikė. Milda 
Juškaitė pagrobė savo sesutę 
Violą ir įtraukė atgal stubon.

John Crow tą kruviną dar
bą atlikęs, įsėdo mašinon ir

Lietuvio farmerio Jurgio 
Juškos nąmuose atsitiko be ga
lo šiurpulinga nelaimė. Birže
lio 24, antrą valandą po pietų, 
Jurgio Juškos sūnus, Clarence 
Juška, 22 metų vaikinas, su 
savo sesute Milda rengėsi va
žiuoti maudytis. Clarence iš
ėjo iš stubos, įsėdo į savo au
tomobilį ir laukė sesutės. Tuo 
sykiu staiga sustojo kitas ka
ras už kokių 30 pėdų nuo 
Clarence’o karo. Iš to karo 
iššoko John Crow, taipgi far- 
merys, virš 60 metų amžiaus 
ir turėjo abejose rankose po j vįu tvarto 
revolverį. Ir tuojaus puolėsi 
prie Clarene Juškos. Nieko 
nesakęs paleido keturis šūvius 
į Clarence. Po tam Crow pri- 

prie savo karo, pagrie
bė šautuvą (rifle), '18 sykių 

ir vėl bėgo prie Clar
ence. Bet Clarence jau buvo 
išlipęs iš mašinos, sužeistas 
per kojas ir sakė į Crow: “Ką 
aš tau padariau blogo?” Bet 
Crow šoko kaip žvėris prie 
savo aukos, ir paleido dar du

Anglijos Lėktuvų Statė jų 
j Draugija surengė svečiam 
pofkilį. Jame buvo daug kal
bų, kaip orlaivininkystė “su
artina skirtingas šalis.” Bet 
kiekvienam buvo aišku, jog 
kapitalistinėje tvarkoje ši 
pramonė pirmiausia tarnau
ja karui/

Amerikos Kariškių Šmugelis
Washington.

laikas, kaip pradėta kongre 
sinis tyrinėjimas prieš gene

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus day* 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

27 d. šlamštas “Ke- 
uoja, kad būk Juš

kų šeimyną turėjus kokius.tai

derybas su darbininkų uni
jomis. Matote, kaip NRA 
valdžia “apgina” unijų ir 
bendrų derybų teisę.

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

tas ir už prieinamą kainą.

Už Kremliaus Fotografijas 
Areštuota Amerikone

Maskva. — Už fotografi
jų traukimą Kremliuje bu
vo areštuota Avis Thayeriū- 
tė, amerikonė, sesuo Ameri
kos ambasadoriaus Bullitto 
sekretoriaus. Sovietų vy
riausybė, mat, uždraudžia 
Kremliaus vaizdus fotogra
fuoti be tam tikro leidimo, 
ko amerikonė nežinojo. Pa- 

;ųsi ■ siaiškinus, tapo paliuosuo- 
del j ta. 
bos į 
an- I 
;iek i 

būvo 
orgąm-

priima pirmesnių darbinin
kų, ypač uhįjistų.

Daugiau negu abejotina, 
ar kompanija pildys NRA rė po 250 mylių per valan 
komisijos paliepimą. Kapi- Ją. 
talistai' žino, kad valdžia 
stovi jų pusėje. Kiti fabri
kantai laužo NRA patvar
kymus be bausmės. Nėra 
todėl baimės nei fornišių 
fabrikantams.

a. Bir- 
aurengtas 
o Ąpskri- 
paminėti, 

įsoms pu- 
darbinin- 
į, net ir 

žiūrint, 
zisų apiė- 
»uvo ma-

Pastaruoju laiku čionai 
jieškoti ko nemažai vestuvių ir 

jaunavedžiai jaunuoliai, < 
miai vaikinai ir merginos 
kai pirmeiviškų tėvų 
lausė prie Liuosybės 
Dailės Ratelio ir atrodė

darbe. Jau “Laisvėje” 
rašyta, kad Corcoran 
Gleason Shoe Co. išsikraustė į 
Fitchburgą, Mass., ir paliko be 
darbo apie pora šimtų darbi
ninkų. Dabar kita kompani
ja vardu Daly Shoe Co. išsi
kraustė 
vėl paleido apie du šimtu dar
bininkų. Kitos dirbtuvės irgi 
ne pergeriausiai dirba. To
dėl ir susidarė nemažas skai
čius bedarbių,. Tarp jų ne
mažai yra lietuvių.

Ar Išvengs Mirties Bausmės 
Trijų Kūdikių Motina? \

Albany, N. Y.—-Numari-;

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuonte< 

nes mokslų mėnesinį žurnalą

“PRIEKALAS”

Įėjęs į štubą pamačiau bai
sų reginį, Radau pašarvotą 
Clarence lavoną. Atsisukus 
nuo lavoųo, pasirodė tėvas 
Jurgis Juška, žilas, diktokas 
žmogus, virš 50 metų amžiaus. 
Mane laikydamas už rankos 
per ašaraįs tarė': “Netekau\sū- 
naus, kaip man reikės d 
užbaigti senatvės dienas!” 
Mums besikalbant, prieina 
prie mūsų Milda Juškaitė ir 
bando prieiti prie brolio lavo
no, bet per ašaras nemato. Aš 
užklausiau, kur randasi Juš
kienė. “ĮVa, toliau sėdi,” at
sakė Juška. Pažvelgęs į tą 
pusę, pamačiau Clarence mo
tiną. Sėdi, veidas ištinęs, 
kraujas veržiasi per banda
žą. . . Akys užtinę nuo verks
mo ir gailesčio.

Aš užklausiau Juškos, ar 
teisybė, kad vakar,. tai yra, 
birželio 25 d., 

j ieškojo
“Taip, jieško žmogžu- 

atsakė Juška, “kaip at- 
policistai, prie kar
dai* kartais atsisė

da, taip ir bestovi. Dar kar
tais susėda į mašiną, pava
žiuoja keliu tai į vieną galą, 
tai į kitas ir vėl sugrįžę sėdi 
palei tvartą. Tai jų toksai 
j ieškojimais.”

Waterburio laikraščiai me
luoja žmonėms, kad daugiau 
laikraščių parduoti ir daugiau 
biznio pasidaryti.

Mums bestovint praėjo daug 
žmonių tos apielinkės. Vie
nas iš būrio tarė: “Ko šitie 
valkatos stovi palei karvių 
barnę?” Apskričio policistus 
tas žmogus vadina valkatomis 
ir bomais. Tuo sykiu buvo 
penki policistai ir keli farme- 
riai, apsiginklavę karabinais 
ir revolveriais. Bet toliau nuo 
karvių barnės neina žmogžu
džio jieškoti.

Kitas žmogus taip išsitarė: 
“Jeigu čia būtų pasislėpęs

nuvažiavo, bet netoli, už kokio kivirčius šu Crow delei žemės 
kvoderio mylios paliko savo' 
karą ir pabėgo.

Tai da laimė, kad Jurgisl 
Juška buvo išėjęs gyvulius pa-| 
šerti, o jei ne, tai gal ir jam 
būtų tokia pat nelaimė atsi
tikus, kaip sūnui Clarence ir 
Juliui Karvauskui.

Kaip tik aš pamačiau Wa-! 
terburio laikraščiuose birželio!

I 25 d. apie tą atsitikimą, lei- 
i dausi pasiekti tą nelaimės vie
tą. Man Juškų šeimyna labai

■ gerai žinoma per daugelį me- 
i tų. Teisįngi, mandagūs, lais- 

$pvų pažiūrų žmonės.
Aš pasiekiau Juškų gyveni

mo vietą birželio 26 d. ryte. 
Už kokio šimto pėdų nuo Juš
kos namo pastojo man kelią 
apskričio policistai ir klausė, 
kur einu. Pasakius, kad ei
nu pas Jurgį Jušką, praleido. 
O vakarykščiai Waterburio \ 
laikraščiai rašė, kad apie 
tas policistų ir apie keturi 
tai farmerių jieško po 
mus John Crow.

nams 
ų ta- 
gų ir 
kuri 

šnau- 
o tei. 
paro- 
smas, 
rasi-, 

- vie-. 
, visų 

džių taip jautėsi gerai, 
tarpe draugų, kurie jį 
ij gelbėjo. t 
lingai dalyvavo ir\yie- 
darbininkai, nežiūrint 
4 pažvalgų. Nors ku
šį sakyklos savp vier- 
barfi, kam jie daly va
itam piknike gegužėj 
urengtam Komunistų 

os ir jam ^aį” suga- 
Bet darbininkai • jau 

įto, ką reiškia kun. Kle- 
o pasigyrimas, kad jis tu- 
eboniją, bažnyčią, para- 

■. mokyklą su pulku da-. 
, ir jų namą. . Tas vis- 
>alaikyti gula ant darbi- bėgo 

pečių. O ta visa nuo
S, kuria giriasi, ne jums'šovimo 
ninkai priklauso, o Phi- 
įhijos kardinolui airiui, 
is reikalingi tą viską pa- 
;i. Bet ką už tai gauna 
ninkai nuo tokių, Klevins- 
Siuntimą į pragarą už

nizavimąsi kovai prieš (šūvių iš šautuvo tiesiai Claren 
pavergėjus, už apsigyni 

»uo bado.
irbininkai jau pradeda' Crow tada jį mušė su pagelba 
natyt/ kad tik tvirtoj visų šautuvo drūtgalio.
ininkų vienybėj gludi pa- 
įsavimas iš šiandieninio 
do. Todėl parapijonai 
ininkai mažai domės krei- 
mt savo klaidytojų viso- 
aunų, vis artinas prie so- 
uno savos klasės reikalus 

Taip ir reikia darbinin- 
elgtis.

Svarbiausi Reikalai 
Atlikta

igiant savo kalba, d. A. 
>a, paragino publiką su

ėsti aukų, kiek kas išgali, 
trėmimui Lietuvos Komunis- 
• Partijai. Pirmininkas d. 
maitis pašaukė jaunuoles iš 
tenandoah Lyros Choro pa- 
nkti aukų. Šie rinko aukas: 
. Usick, A. Baranauskaitė, F. 

Andriulioni, Nele Kups- 
tė, A. Kuzmickas, EI. Ka- 
ihdkiutė. Aukų surinkta

Lietuvys Kraustytojas 
(Moving)

Už labai prieinamą, kainą 
perkrausto namų rakandus. 
Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:

449 Grand Street
Skersai Republic Teatro

Brooklyn, N. Y.
Tel. ST»gg 2-3152

' šiuos kru-1 kampėmis, ar ant kampų bū- 
žmogžudžio . riais šnekučiuojasi apie savo 

bėdas. O yra ir tokių, kurie 
susiėję su pažįstamais prage
ria ir tuos centus, kuriuos dar 
turėjo. O to Roosevelto skys
timėlio netrūksta. Yra tokių, 
kurie turi nuosavuš namus, 
darbuojasi ką nors namie, ar
ba važiuoja kur nors į pajūrį 
maudytis. Bet nemažai vyrų, 
moterų ir vaikų, bedarbių, ma
tosi ant “dumpių.” Ištolo žiū
rint, tai atrodo į avių b f irį: 
rankioja ten visokias išmatas. 
O vasarą ten smarvė neišpa
sakyta. Ištolo oras dvokia. 
Todėl biednųjų vaikai ir gau
na visokias ligas.

Brotherhood unijoje 
betvarkė viešpatauja. Neti 
me žmonių, kurie rūpini 
darbininkų reikalais. To 
apie bedarbius ten nė kai 
nėra. Aš manau, kad ateir 
čia žiemą bedarbė du syk 
padidės, kaip pernai 
Todėl darbininkiškos 
zacijos turėtų imtis už da 
ir tverti bedarbių tarybas, 

koks beginklis bolševikas, tai j ganizuoti bedarbius, vesti 
tuojaus išjieškotų šiuose kru 
muose, o dabar žmogžudys tu 
ri karabiną ir du revolveriu 
tai šitie bomai bijo 
po krumus.”

Birželio 25 d. su 
jieškojo žmogžudžio 
bet bijojo eiti į krumus, o tik 
keliu eina ir veda šunis. Tai 
todėl ir negali surasti žmog
žudį. Seredos ryte, birželio 27 
d. ir vėl šunis atsivedė, bet 
kokiom vietom eis, tai sunku 
sužinoti. Bet, matyt, kad be 
pasekmių bus tas jų jieškoji- 
mas. O žmogžudys patsai ne
ateina pasiduoti.

Ir dar štai koks supuolimas. 
Dešimt metų atgal John Crow 
buvo apsnigtas sniege. Cla
rence Juška buvo tik 12 metų. 
Atkasė Crow iš sniego, parsi
vedė namų ir atšildė. Jam 
Crow tadi 
gyvasties 
bar Crow 
už gerus darbus atsimokėjo 
žmogžudyste.

Birželio 
leivis” me

Bedarbė ir Kitos Naujienos 
Lietuvių Darbininkų Gyvenime 

čionai* čeverykų išdirbystė-1 
je šiaučius užklupo didelė be-' 

buvo (nimas trijų vaikų / motinos 
Annos Antonio ir dviejų jos 
sėbrų elektros kedėje Sing 
Sing kalėjime atidėtas iki 
ateinančio pirmadienio. Vi
si trys nuteisti, kad nužudę 

Indianą valstiją ir!josios vyrą pagal susitari
mą. Annos advokatas rei
kalauja naujo teismo. Ji iš
sigina, kad samdžius žmog
žudžius bei kursčius juos 
prie to darbo. Sako, polici- 

Ką veikia bedarbiai vasaros j jos nuovadoj buvau primuš- 
metu? Daugumas šiaip sau pa-'įa įr nežinojau, ką ten kal

bėjau; o policija iš to pada
rė “išpažintį,” kad aš prisi
dėjau priė savo vyro nužu
dymo.

' rubežių. Bet Crow neturėjo 
Į jokių ginčų su Juška.

Birželio 27 d. Glarence Jųš- 
jka tapo palaidotas ant Kalva
rijos kapinių su bažnytinėm 
apeigom. Iš namų išlydėjo 32 
mašinos, iš Waterburio lydė- 

jjo į kapines apie šimtas auto- 
: mobilių. Labai skaitlingos bu
vo laidotuvės. Juškų šeimyna 
visa širdingai ačiuoja už tokį 
malonų jiem patarnavimą. 
Jurgis Juška, Uršulė Juškienė 
ir dukterys Milda ir Viola ta
ria padėkos žodį visiem gimi
nėm ir pažįstamiem už tą at
jautimą jų nelaimėje.

Atjaučiantis Svečias.
NUO RED.—Pradžioje ko

respondencijos sakoma, kad 
Juškai yra laisvi .žmonės, o 
pabaigoje nurodoma, kad jų 
sūnus Clarence buvo palaido
tas su bažnytinėm ceremoni
jom. Vienoj kurioj vietoj yra 
klaida.

1934 M 
rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
proletarinės literatūros kėlimti, 
SSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių Šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le- 
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie; 
tuvių komunistinėj literatūroj. -

Dailiosios literatūros 
1984 m. “Priekalas 
apysakas, vaizdelius, lietuvių sce
nos aprūpinimui duos savo skil
tyse revoliucinių SSRS dainų ver
timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuėi- 
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietu 
rašytojų raštų talpinimą.

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
spaudos lankų—didumo. Kaina 
Amerikoj, ir kitose .užsienio vals- 
tyhžse’ 'įmeEains tiktai 1 doleris, 
pusei metų — 50 , centų.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pi” 

redakcijos adresu:
Moskva. Nįkolskaja N. 7. Izd-ro 
Inostronich j-aboČIch v SSRS, red.

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per 

“Laisvę”

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 
A. BALČIŪNAS

321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y. I,

, Tel.: Foxcroft 9-6901

galva jau sako, 
kraujo pralieji

mo.” Jis šaukia pasitarimą 
del streiko baigimo. Nori 
apsukt darbininkams gal
vas, kad pasiduotų Roose
velto paskirtai komisijai iš
spręsti jų reikalavimus.

J. Ryan ir kiti Darbo Fe
deracijos vadai liepia laiva- 
kroviams taikytis atskirose 
prieplaukose su kompanijo- 

Darbininkų streiko 
komitetas ir Industrinė Uni
ja reikalauja visiems darbi- 
I ninkams sykiu išdirbti bend
ras sąlygas. Bet Roosevel
to teisingumo ministeris 
Cummings praneša kompa- 

Inijoms, kad nėra samdyto-! 
šalną. jarns rejkalo daryti bendras !

anglų kalba. Antrą labai tin
kamą ir užimančią prakalbą 
pasakė lietuvių kalba.

Lyros Choras 
doah, sudainavo 
voliucines dainas 
Choras 3 dainas, 
tyva draugės D. 
Judzentavičienės.

Shenandoriečių choras atli
ko savo užduotį gerai, užsitar
navo ačiū, ypatingai choro 
mokytoja.

Aukavo šie draugai 
W. Kuber, J. Velečka, P. Va
leria, A. Kuzliskof 50centų, A. 
Velečka 35c. Po 25 centus A. 
Arbačauskas, A. Kaunas, M. 
Vailionis, A. Shackops, K. Ti- 
nelis, B. Jurkonis, C. Miller, 
Mrs. Paul, J. Ragažinskas, J. 
Vinickas. Smulkių aukų $2.05 
—viso aukų $8.40.

Apskričio valdyba taria a- 
čiu visiems aukavusiems. Taip 
pat ir visai publikai atsilan
kiusiai taip skaitlingai. Li- 
kusis pelnas nuo pikniko bus 
sunaudotas pačių darbininkų 
svarbiausiems reikalams, ku
rių mes dabartiniu laiku taip 
labai daug turim.

J. Ramanauskas.

į San Francisco Majoras
San Francisco, Cal.—Lai- 

Ivų kompanijos buvo pasi- 
! garsinusios, kad tuojaus ati
darys prieplaukas darbams. 
Miesto majoras Rossi sumo- 

j bilizavo policiją prieš strei- 
1 kuojančius laivakrovius. Bet visi 

iagi- kuomet 10,000 darbininkų 
Vai-'suėjo į kovingą pikietą, po- 

Prik- nai nusigando. Taigi dabar 
Choro.1 miesto 

|l<ad “vengsiu 
jie su bažnyčia nieko bendro 
neturi. O iš to pirmeiviško 
jaunimo apsiženijo nemažai. 
Visi ėmė senovišką šliubą. Vie
ni nuėjo į metodistų bažnyčią 
pas kunigą Pelčių, o kiti kata
likų bažnyčon pas kunigą 
švagždį.

Dabar lauksime iš mūsų 
jaunimo, kas pirmas sulaužys 
senovišką šliubų sistemą ir 
paims civilį Šliubą.

Dar reikia priminti, kad šį mis 
pavasarį ir vasarą nemažai 
buvo tokių vestuvių, kurios 
įvyko su iškilmėrhiš, baliais. 
Nekuriose net ir prakalbas su 
linkėjimais sakė, bet niekur 
neprisiminė apie darbininkų, 
reikalus, o tik bėdavojo, kad 
biedni žęnijasi. r ’



Ketvirtadien

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

■eštaB Puslapis LAISVE

Browderis Aiškins Vokietijos Įvykius
Penktadienį Madison Square Gardene

Ką reiškia pereitos savaitės 
pabaigoje audringi įvykiai 
Vokietijoje ? Kas dedasi dabar 
ir kas gali atsitikti greitoje

Į tuos klausimus išgirskite 
komunjstįnę išvadą, kurią aiš

kins Amerikos , .Komunistų 
Partijos, vądai didžiausiame 
susirihkime, koks galimas vie
nu laiku ir vienoj vietoj. .

Tas susirinkimas. įvyks ... šį 
penktadienį, .liepos 6 d*., 7:30 
vai. vakare, Madisbn Square 
Gardene, New Yorke.

Šiame 'susirinkime' kalbės 
geriausi kalbėtojai ir žymiau
si vadai. Pirmininkaus Char
les Krumbein, Komunistų Par
tijos 2 Distrikto organizato
rius. Kalbės Clarence Hath
away, “Daily Workerio” re
daktorius; Ea'rl Browder, Ko
munistų Partijos nacionalis 
sekretorius ir James Ford,

Supratimas to, kas dedasi 
Vokietijoj po kruvina fašisti
nio terodo priedanga yra bū
tiniausia sąlyga kiekvienam 
darbininkui, kovojančiam priėš 
karą ir amerikinės rūšies fa
šizmą, taip pat ir’tarptautinėj e 
kovoje už. •paliuosąvimą d. 
Thaelmahno. ' ' '

“Daily Workeris” ir Ameri
kos Komunistų Partijos Nącio- 
hklis Komitetas ragina organi
zacijas ir atskirus asmenis 
brganizuoti delėgacijas iŠ arti
mų kolonijų, kaip k&d New 
Jersey, Connecticut if artimų
jų Pennsylvanijos dalių at
siųsti delegacijas į šį svarbų 
masinį mitingą.

Vietos organizacijos privalo 
dalyvauti organizuotai. Orga
nizacijų valdybos turi dėti pa
stangas pasiekti savo narius ir 
išaiškinti jiems svarbą daly
vavimo susirinkime. Sekcijų 
lokaliniai to vakaro susirinki-

vienas žymiausių negrų kalamai bei paradai neįvyks, visi 
bėtojų. ■ eis į Madison Sq. Garden.

S ESWtK. Z'Svarbus LDS 1 Kuopos 
ke. Čia bus tariamasi, kaip pa-1 
remti kepurinių streikier^s. 'į .

[ LietųvįiĮ fDarbiriiPkų Susi- 
vienijimo pirmos kuopos susi- 

. Į rinkimas įvykš šį ketvirtadienį, 
'; liėpoš 5 dieną, 8 vai. vakare. 
.[Į šį susirinkimą kiekvienas 
; ijnarys turėtų- atsilankyti, nes 
Į .įbus įdomesnis, už visus kitus.

Susirinkimas
aDaily Workeris” Rei-į 

.skalavo Žinių Apie
Thaelmanną

'“Daily Workeris” pirmadie- jKaip >žinome, tik kąl užsibai- 
nį pasiuntė kablegramą Euro-^DS Antras Seimas, Det- 
pon, reikalaujant žinių apie^0^, & ten tapo priimta daug 
Thaelmanno padėtį, bet iš ten'AaTO P^taisM ! ‘pagerinimų 
tik tyla. , r t 
' Sek'hiadifenį gaiitos žinios iš 
Vokietijos ir Švedijos rodo, 
kad Thaelmannas rahdasi nu
žudymo pavojuje ir tas pavo
jus didėja kiekvieną minutę su 
didėjančiu Vokietijos fašizmo 
išsigimimu.’ Ir tiktai dešimte
riopai padidintas masių spau
dimas gali sulaikyti nazių bu
delio ranką. Labai puiki pro
ga bus pareikšti Amerikos dar
bo masių protestą šį penkta
dienį, Madison Sq. Gardene, 
kur kiekvienas darbininkas 
privalo dalyvauti.

BROOKLYNE RAUDONA 
VĖLIAVA

• Didelė raudona vėliava su kū
ju ir pjautuvu atsirado iš nak
ties trečiadienio rytą, ant Bay 
Ridge augštesnės mokyklos vė
liavos stiebo, prie 4th Avė ir 
Senator St., Brooklyne. Pa
šaukta policija, bet jai nepa- 

I vyko vėliavą nuimti, tad turėjo 
samdyti specialistą stulpų lipė- 
ją (steeplejack).

Beje, policija pasiųsta j ieško
ti vėliavos, iškabinto jų. Mat, 
baisus “prasikaltimas” pasvei
kinti “Nepriklausomybės Die
ną” su raudona darbininkų ko
vos ir laisvės vėliava.

į mūsų organizacijos, labui. Tad 
'visiems laba; svarbu dalyvauti 
I ir išgirsti' delegatų raportus, 

* Seimas nutarė dalykus, rei
kalingus ’ Organizacijos augi
mui ir bujojimui, bet kuopos 
yra tomis įstaigomis, kurios 
turės juos pravesti gyvenimam 
Kuopos nepajėgs tarimų tin
kamai pravesti, jei kiekvienas 
narys nešusipažins, neišdisku- 
suos, nevykdys tarimus. Tad 
kiekvieno LDS nario pareiga 
yra dalyvauti'šiame susirinki
me ir nuodugniai susipažinti 
su tais svarbiais tarimais.

Valdyba.

PLAUKIMO PAMOKOS 
VELTUI

Jones Beach Parke atidaro
mos plaukiojimo pamokos. Jos 
bus duodamos, veltui vaikams ir 
suaugusiems. Pamokos būna 
kiekvieną dieną, apart šeštadie
nių, sekmadienių ir šventadie
nių, . West maudynių prūde, 3 
vai. po pietų, ir Zach’s Bay, 
3 :45 vai. po pietų. Klasės yra 
paskirstytos į 4 grupes: visai 
nemokantiems plaukti, pradi
niams, vidutiniams ir prasilavi
nusiems. Pereitą metą pamo
kas lankė 4,000 asmenų.

TRU-EMBER COAL C(
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMP

485 Grand Street Br
Telefonas: EVergreen 7-

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

Ir

Phone, EVergreen 7-4785
i

WOLF AUTO RE
TRUCKS AND PLEASURE CA)

TIKRAS BIČIŲ MEDUSNebeareštuos BemarškiniŲ
Pastaruoju laiku 

Islande areštuodavo 
pagautą maudantis 
kinių.

. Pirmadienį buvo 
šeši vyrai ir pristatyti pas tei
sėją David L. Malbin. Bet 
tasai tuojau visus paliuosavo 
sakydamas:

“Eikite atgal ir būkite be 
marškinių, jeigu jums tas pa
tinka.” O policistams pasa
kė: “Neveskite daugiau žmo
nių su tokiais kaltinimais pas 

i Orner, Joseph Gilbert ir Wil-'mane a® į^siu šiame teis- 
'Jiam Gandall, kaltina krimina-; tnabutyjė. Usaį sakėsi ne- 
Jiškame šmeižime. 'Minėti, ma^a® nje^<0 hlogo nuogume ir

Prasidėjo Raud. Budavotojų Kontestas
į Coney 
kiekvieną 
be marš_

ĮVAIRIOS ŽINIOS

New Yorke prasidėjo nau-. nos puikiai galėtų, pasidarbuo
jąs Raudonųjų Budavotojų ti ir tuo pat sykiu užpelnyti 
kontestas. Kiekvienas gavęs'sau pragyvenimą, 
penkius RB, kurie dirbs išti
sai nors vieną savaitę, gaus 
dovanų RB megstinį (sweat
er). Gavusieji 10 naujų RB 
(Red Builders) gaus veltui 
vieną savaitę vakacijų darbi- 
ninkį kempėje su apmokėjimų 

t visų išlaidų. Kontestas tęsis 
dvfsavaiti. ‘ . j

Bedarbiai ir dalį laiko dir-‘ 
bantieji! Užsidirbkite išlaidas draugai stovėjo priešakyje ne-

areštuoti
Queens apskrityje statyba 

sumažėjo per paskutinį mėne
sį, bet sakoma, kad paėmus 
bendrai visą pusmetį buvus 
biskį augštesnė už 1933 metui
tą pat laikotarpį. Tačiaus tie-! medq« 
sioginė darbininkų algų ver
tė yra daug mažesnė.

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite

Jučo Sp*.

įvyks šiandien, liepos 5 d

Budavotojų grupės, 
tės į “Daily Workerio 
to raštinę, 35 East 12th St., įj-auka į§ 
New York City, bile dieną 
tarp 3 ir 5 vai. po pietų.

Kaltina “Taksių” Unijos 
Viršininkus

Kovingu^ New Yorko veži
kų unijos viršininkus, Samuel

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Bronze Corpora- Kvorta 75c ir galionas $2.50

Patenkinančiai ir už prieinamą kaim 
liūs. Speciališkai gerai atlieka t 
Welding-Straightening-Body Work
All Work Guaranteed. Towing 1 ay and Night'

222-224 LEONARD STREET 1 ROOKLYN, N. Y 
Near Manhattan Av< nue

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

Williamsburghe: • »
252 Berry St, ,‘1 Brooklyn, N. Y,

arti Grand Stregf ----
Telefonas Evergreen 8^19^94 .^ j

iki 4 kasdien, Seredomls ir SubatonHs 
iki 7:30 vai. vakarai**'

General
tion/Long Tsiando dirbtuvės, | • Tuojaus kreipkitės į “tais- 
viršininkai nranešė, kad PeĮvės” ofisą ir gausite medaus 
algų nepakeli Jų darbininkai tiek> kiek tik nor§site. A 
reikalavo algų pakėlimo iri
baugino streiku. Jei darbiniu-1 l kitus miestus nesiunčiame. 
kai laikysis savo reikalavimų j Todėl nesiųskite pinigų ir ne
vieningai ir kovingai, bosai bus ' reikalaukite prisiųsti.
priversti permainyti savo nuo-1 
sprendį. , . ' . I

 i I 
» j i . , *

T a i s y d a mas automobilių 
prie savo namų, William Fin-

. derson, 206 < Clarkson Ave., 
smulkmenų. Minėtiems j Brook]yne> skaudžiai apside

gino,, kuome žiežirbos uždegė 
jo aliejuotus drabužius. Tapo 
nugabentas Kings County li
goninėn.

pareiškė, kad areštuoti už tokį
pardavinėdami “Daily Worke-‘ senaj įvykusio vežiku streiko, prasikaltimą turi teisę kaltin
iu* ant vieno iš praeivingų1 kurįs kuvo gana kovingas^ areštuotoją neteisėtame 
kampų. Prisidėkite prie jau- Kaltinimą prieš juos iškėlė G.: arešte.
nų ir suaugusių Raudonųjų E Kamm' Terminal Cab kom-l Tas Pats teisėjas paleido be 

Kreipki-; painės unijos viršininkas. >! bausmės ir 80 gatvės prekiau- 
mies-| • Kaltinimai pamatuoti iš-.to^> kurie buvo areštuoti už 

Gilberto rašyto 1 Pardavinėjimą šaltainės ir ki-i 
straipsnio, kuriame nurodoma, smulkmenų. ------------

- — -■ “■ smulkiems vežimėlių savinin
kams yra uždrausta prekiau-

i kad Kamm norėjo užkarti sa
vo .kompaninę uniją Radio ve-' 
žikams ir kad jisai buvo Ter-j^’ ka^ negadintų prekybą 

J minai kompanijos samdinys stambių įmonių savininkams.
i keli metais atgal, iš kur jį pa- nr.n. , IZ
Įleido, kuomet pagavo ndtei- Wllliamsburge Motery Koil-

i greso Paradas Neįvyks šj j
Penktadienį i

I
Penktadienį 'turėjo įvykti j 

1 šios sekcijos paradas populia- • 
rizavimui Tarptautinio Moterų' 

i Kongreso prieš Karą ir Fašiz-! 
mą. Iš priežasties taip svar-' 
baus Madison Sq. Garden su-;

1 sirinkimo šis paradas atidė
tas į kitą penktadienį, liepos 
13 d. Šį penktadienį visi da

lyvaukite Madison Sq. Garde
ne.

singame finansų vedime.
Gandall kaltinamas pasaky-; 

me, būk Kamm niekinąs žmo-> 
nes teisingai užsidirbančius; 
pragyvenimą.

Orner kaltinamas atsakomy
bėje už išleidimą Union Hac- 
kie, oficialio vežikų unijos or
gano, kuriame tilpo Gilberto 
straipsnis.

Darbininkai raginami siųs
ti protestus majorui LaGuardi- 
jai ir apskričio prokurorui 
Dodge, nes šie kaltinimai yra 

ji paprastas samdytojų ir reak-

Clarence Hathaway, “Daily 
Workerio” redaktorius, parei
škia, kad New^ Yorke ir jo 
priemiesčiuose turime gauti 10 
tūkstančių naujų skaitytojų j 
du mėnesiu. Jisai atsišaukia 
į. visus jaunus ir suaugusius 
bedarbius ir dalį laiko dirban
čius tapti Raudonaisiais Būda

vote jais.
New Yorko mieste ir prie

miesčiuos RB gaus “Daily 
Workerį” veltui’ pirmas dvi 
savaiti, kol išsidirbs sėkmin
gais pardavėjais. Paskui bus 
dliodamas nuošimtis nuo par
duotų kopijų, kuris užtikrins 
pragyvenimą. Kitų miestų R 
B gaus* laikraštį veltui per mė
nesį laiko.

New Yorke reikia gauti 200 
RB, kitur per visą šalį 300. Jų 
užduotis stovėti gausiai praei
namose darbininkais vietose ir 
pardavinėti *‘Ddily Workerj.” 
Ypač jauni vaikinai* ir mergi-

cinių unijų suokalbis įkalini-' 
mu vadų išardyti kovingą 
uniją.

Komisija.

Suvogė 1,500 Balsy
Vakar buvo rašyta, kad ma- 

Į liorių (painters) unijos rinki- 
I muose, Zausneris ir jo klika, 
reakcionieriai ir gengsteriai,

Ragina Unijas Remti 
Kepurinių Streiką

Amatų Unijos Vienybės Ta- sRVogū daug balsų nuo Louis 
ryba, per sekretorių Andrew Weinstock, eilinių harių kan- 
Overgaard, išleido atsišauki- didato. Iki šiol eilinių narių, 
mą į visas unijas paremti ke- komitetas, gavo 100, prisiektų 
purių darbininkų streiką, ku- liūdymų, kurie_ rodo, kad 
riame dalyvauja 2,000 dar- Zausneris suvogė 1,5.00 balsų, 
bininkų. ILGW unija ir visa -» "įZ į
Amalgamated Clothing Work- fflotenj ROBgreSO KOIliereilCI- 
ers bei AF of L vadovybė nie-' j..
ko nedaro, kad padėti strei-Į & i
kieriams. | New Yorko apielinkės mo- j

Pareiškime smerkiami Du- terų konferencija, kurioj bus 
binskis, Zimmefmanas, Hill- renkamos delegatės* į Tarp- 
manas ir visa jų kompanija, tautinį Moterų Kongresą Pa-' 
kuri išleidžia tūkstančius jpir- ryžiuje, įvyks šeštadienį, 7 d.', 
kinėjimui vieni kitiem gelių, liepos, Irving Plaza, Irving 
o negelbsti streikieriams. Taip- PI. ir Eį. 15th St., New Yorke* 
gi ragina visas unijas pasiųsti
atstovus į konferenciją, kuri. SKAITYKIT IR PLATIN4-

KIT “LAISVĘ

CLEMENT V0KETAIT1S
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo G &

Antanas Adomėnas j
Plačiai žinomas lietuvis vedė- « 

jas pasilinksminimo užeigos. $ 
Dabar jis veda gerai įtaisytą 9

BELMONT BAR & GRILL
1063 Belmont Ave į
Kampas Crescent St.

Brooklyn, N. Y. |
Užlaikoma alaus ir degtines. £ 

Patogus _ uždėjimas kaip vy- 
rams taip ir moterims. 3

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

BEN GERSOVITZ 
‘ NOTARAS 1 1 '

512

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai,

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

grupių ir pavienių 
IS 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. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

NEDĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Fumfffl pFIBAf 
; : 2į»iĮ /.

Kampas Ė. 23rd St

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Omiaa ir chroniikaa vyrą ir 

moterų ligas kraujo ir odoi 
Padarau iityrinius kraujo ir ilapuma

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
Iki 8 valandai vakare

Telephonas MEdallion 3'1328

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
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

197 HAVEMEYER STREET

Telephone/ EVerfcreėn 8>-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

* * y * • ! VkF •i’iV f - -*

Išbalzamuoja ir laidoja nubirusiu: 
ant visokių kapinių; parsamdo *ū 
tomobilIruiHr ki “ ‘ *’*
krikštynoms ir

veselijotnj 
iinčjimami

231 Bedford Avenu*'

BROOKLYN, N. Y,.

Sergančių Vyru ir Mo'

Išbėrimai, Kr 
jo Nesveikumai, 
Nervu Ligos, 
Chroniški _ 
duųai.
žarnų ir Mįfešla- 
žfirnės Ligos. A 
beinąs
mas, Nervų $0®” 
/rimai ir Croniš- 
k i Nesvei kavi

niai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą 
kurio nesuprantąte. su pasitikėjimi 
ateikite pas Dn Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Ty ri m n i, i Se
rumų ir Čiepų Išmirkst i m Mi. I

Prieinamos Kainos į 
Sąl y gos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltu

5 Skilvio,

Nb|ilpi-

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

—TBWWn
Tarp. 4th Ate. ir Irving P). \ 

New York
Valandos—> A. M. Rd • P. M.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatirtkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandpje,, prašau kreiptis prie 

į mahęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

» Telefonai: Bell—Qregon 5136 
Keystone—Main 1417

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

( 14 *f.IM




