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Lietuva Galės Susitarti su Lenkija?

baisioji, užkre

HITLERIS Į VIETA 
HINDENBURGO?

Red Lion, Pa., policija ar 
eštavo 20 cigarų streiko pi 
kietininkų.

Suimta Hitlerio Pasiuntinys su Slaptais Patvarkymais, Kurie 
Buvo Įsiūti į Jo Marškinius ir Čeverykus

PLĖTOJASI CHICAGOS STOCK YARDŲ 
, STREIKAS; PR1SIDĖSIA DAR 8,400

Austrijoj Jau Pakorė 
Du Hitlerininkus

Pavienio Numerio Kaina Metai XX’.V, Dienraščio XVI

'Berlynas. — Vokietijos 
hitlerininkų partija šaukia 
savo suvažiavimą rugpj. 5-lo a. ■:'

Budapest. — Vengrų faši 
stų valdžia areštavo ketu 
rioliką komunistų 
abelnas revoliucinių darbi 
ninku ablavas, kad pakenk 
tų rugpjūčio 1 d. prieškari 
nėms ir priešfašistinėms de^ 
monstracijoms.

AUSTRIJOS NAZIŲ SUKILIMO PLANAI 
PADARYTI VOKIETIJOS HITLERIEČIŲ

Nauja Amerikos Fašistų 
Organizacija

kelią trokui, vežančiam me
džiagas į dirbtuvę, bosas pa
šaukė policiją. Policininkai 
tuoj ėmė svaidyti nuodingų 
dujų bombas. 40 darbinin
kių buvo aptroškinta bei su
žeista. Devynios iš jų pa
siųstos į ligoninę. Lydai 
Williamsoniutei bomba su
ardė veidą.

Chile j e, Pietų Amerikoje, 
skleidžiasi 
čiama tifo

VENGRIJOJ SUĖMĖ 
KOMUNISTŲ

Albany, N., Y.—Valstijos 
seimo atstovų rūmas priėmė 
sumanymą, kad visi viešųjų 
ir privatinių mokyklų mo
kytojai turi prisiekti, jog 
bus šimtaprocentiniai ištiki
mi šalies ir valstijos konsti
tucijoms. Ponai tuomi no
ri išravėti iš mokytojų tar
po pritarėjus komunizmo ir 
šiaip kairiuosius.

Berlynas. — Skerdikas 
Hitleris taikosi užimti šalies 
prezidento vietą, mirus Hin- 
denburgui.

Hindenburgas liepos 31 d. 
buvo apopleksijos ištiktas. 
Šiaip taip atgaivintas, bet 
numatoma greita mirtis.

DRG. CROUCH PATS 
TEISME APSIGYNĖ 
REIDSVILLE, N, C. — 

Areštuotas neva už “valka
tystę” Kom. Partijos dist- 
rikto organizatorius Paul 
Crouch teisme pats taip ga
biai ir kovingai gynėsi, kad 
buvo paliuosuotas.

Havana, Kuba. — Prezi 
dento Mendieto valdžia už' 
draudė suvažinėt jį prieška 
rinį''kongresąsimiamš"'dar 
bininkų ir studentų, išrink
tų unijose, dirbtuvėse ir mo
kyklose.

Masinis susirinkimas bedarbių inžinierių, knygvedžių ir kitų “baltakal 
nierių” darbininkų New Yorke 
ėmė pašalpinius darbus iš 6,000 jų draugų. Prakalbą sako Alex Taylor 
Jis buvo republikonų Hooverio rinkimų kampanijos garsinimo direkto
rius N. Y. valstijoj. Dabar ir jis bedarbis.

Mexico miestelyj, Missou
ri, du pabėgėliai iš kalėjimo, 
užklupti policijos viršininko, 
atėmė iš jo revolverį. Bet 
sykiu su^juom buvęs mieste
lio -majoras Debo pašovė 
vieną kalinį ir suėmė kitą. .

KRISLAI
Ne Lepšė Teisme. 
Reichstago Sudeginimas 
Naudinga Knygutė.

Mėsos Darbininkų Unija Šaukia Pritarimo Streiką, į Kurį 
Jav Išėjo Burnette Kompanijos Darbininkai'’?> 7

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas yra išleidęs knygutę 
apie tai, ką darbininkas turi da
ryti, kuomet jį areštuoja už 
streiką, demonstraciją bei poli
tinį veikimą. Kiekvienam nau
dinga ji ne tik perskaityti, bet 
gerai išstudijuoti.

Klasių kovai aštrėjant, vis 
dažniau prisieina darbininkams 
patiems apginti save ir savo po
ziciją kapitalistiniuose teismuo-

KUBOJ UŽDRAUSTA 
KONGRESAS PRIEŠ

. KARĄ

Minneapolis, Minn.—Ant
radienį buvo areštuota dar 
16 trokų vežikų streiko pi- 
kietininkų. Nors kariškas 
diktatorius generolas Walsh 
uždraudė visokius pikietus; 

organizuoja H. N. bet streikieriai nutarė rug- 
Hugh Cobb, kuk- ‘ pjūčio 1 d. eiti į didžiausią 

Įstojimo į savo or-'masinį pikietavimą.
ganizaciją ima po $3 nuo 
kiekvieno

i Dujomis Aptroškino 40 
Merginų Streikierių

Lietuva, Latvija ir Estija 
pritaria Sovietų pasiūlymui 
padaryt su Sovietų Sąjunga 
sutartį delei tarpsavinio es
amų rubežių apsaugojimo 
ir santaikos. Sovietai nori, 
kad prie sutarties prisidėtų

džia į hitleriečių rankai į j 
Planai buvo surašyti skit- • ■ 
tingais žodžiais, pav., įsiverš į j 
žimas į ministerių rūmą pa* 
vadintas “vasarine iškilme,*] 
ir kt. Sulig Hitlerio patvar- . : 
kymų, turėjo būt tuoj areš-V<j 
tuoti visi svarbesni valdi- j 
ninkai ir milicijos koman- !' 
dieriai. Bet socialistų liepė 
nekliudyt, kol jie nedarys 
pasipriešinimų hitlerinlli- 
kams.

dytojai jiems mokėtų tokią 
algą ir duotų tokias sąlygas, 
kaip kad sulygo pereitą žie
ma.

N RA generolas Johnso- 
nas, sulig paskiausių prane
šimų, nenori atlėkti Chica- 
gon “taikyti” Stock Yardų 
darbininkų streiką. Matyt, 
bijosi, kad darbininkai jam 
gali užkurti perkarstą pirtį.

7 min. Prieš pakarsiant, 
dar Holzweber suriko: “te
gyvuoja Hitleris!”
? ; Teisman iš eilės statomi 
tie naziai, kurie buvo užėmę 
valdžios radio stotį.

Pittsburgh, Pa. — Susida
rė nauja juodašimčių grupė, 
kuri viešai vadinasi “Ame
rikos Fašistai.” Jų progra
ma yra—taip apginkluot 
Ameriką, kad visas pasaulis 
prieš ją drebėtų; prispaust 
žydus, išnaikint revoliuci
nius darbininkus. Šiuos fa
šistus 
Norton ii' 
luksai

MINNEAPOLIS, Minn. 
—Nuo karo stovio įvedimo 
prieš 6,000 streikuojančių 
trokininkų jau tūkstantis 
darbininkų ir kitų žmonių 
areštuota, kad sulaužė vie
ną bei kitą milicijos genero
lų patvarkymą. Įrengta 
stovykla, į kurią valstijos 
kareiviai varo nusikaltė
lius. ~ Milicininkai niekur 
neduoda pasirodyt- streiko

Chicago, Ill.—Prie Union 
skerdyklų 800 streikierių, 

Darė gyvulių prižiūrėtojų, liepos 
31 d. prisidėjo virš 400 Bur
nette mėsos kompanijos
darbininkų. Amalgamated 
Mėso Pjaustytojų Unija

šaukia visus 8,400 savo na
rių į streiką, išreikšt prita
rimą gyvulių prižiūrėto
jams. Reikalauja, kad sam-

nuo
yra

Darbininkai Visu šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o išlaimėsito 

Pasaulį!

Eiliniai Socialistai už 
Komunistą Paliuosavimą •

Bridgeport, Conn. — Bu
vo kalėjiman nuteistas už 
vadovavimą demonstracijai 
Sam Krieger, komunistų 
sekcijos organizatorius. Tei
sme prieš jį liudijo socialis
tas miesto majoras McLevy. 
Prasidėjus vajui už paliuo
savimą Kriegerio ir kito ko
munisto, drg. Sparrow, at
ėjo talkon eiliniai Socialistų 
Partijos nariai; už komuni
stų paliuosavimą stojo ir 
mažesnieji vadukai. Tuo bū
du per bendro fronto kovą 
ir paliuosuotas drg. Krie
ger, išsėdėjęs kalėjime tik 
vieną savaitę.

Ką tik iš spaudos išėjo Doug
las Reedo parašyta knyga “The 
Burning of the Reichstag” (Sei
mo Sudeginimas). Jį sudegino 
patys hitleriečiai, pagal savo 
vadų komandą. Hitleris tuom 
norėjo gaut pateisinimą nau
jam kruviniausiam komunistij 
persekiojimui.

Sunkiausio darbo teisėjams 
davė tai senyvas komunistas 
drg. Dimitrovas. Jis buvo pa
kartotinai iš teismo pašalina
mas; bet kai jį išnaujo sugrą
žindavo, kiekvieną sykį jis pa
sirodydavo daugiau tuo tarpu 
pramokęs vokiečių kalbos ir ge
riau susipažinęs su įstatais. Jis 
save ir draugus gynė su šalta, 
bet geležine logika ir net su hu
moru.

DouglasReed Dimitrovui duo
da tokį kteditą: “Jis teisme 
daugiau padarė, negu bet kas 
gaišty tikėtis iš 
tokiose sąlygose.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Viena. — Kariško teismo 
nuosprendžiu, liepos 31 d. 
buvo pakarti Otto Planetta, 
kuris nušovė premjerą Doll- 
fussą, ir Franz Holzweber, 
kuris vadovavo 144 nazių 
įsiveržimui- į ministerių rū
mą. Pirmasis ant kartuvių

spręstas. Tačiaus, New 
York Times korespondentas 
W. Duranty, rašydamas, iš 
Maskvos, supranta, kad Štf? 
vietų Sąjunga ir Francija- 
siūlo tokį planą, jog galės ii*/

Viena. — Ties Kollersch- 
lagu, Austrijoj, buvo suim
tas Vokietijos hitlerininkų 
agentas, atėjęs iš Bavarijos, 
liepos 25 d., tai yra tą pačią 
diena, kuomet naziai užėmė 
Austrijos ministerių rūmą 
ir nužudė Dollfussą. Iškrė
tus Hitlerio paslą, atrasta 
pas jį įsiūti į marškinius ir 
čeverykus planai, kokius su
kilimo veiksmus daryt, kai 
bus imama Austrijos vai-

Lietus Atidengė Auksą
Chinijoj, Yankingo srityj, 

smarkus lietus, išriausda- 
mas kalnuose griovius, ati
dengė ten daug aukso. Per 
porą savaičių kaimiečiai 
prisirinko apie 400,000 dole
rių vertės aukso. Valdžia 
skubiai pasiuntė kareivius 
vaiky t šalin gyventojus 
tos žemės, kuri, sako, 
valstybės savastis.

Minneapolyj Areštuota Tūkstantis Žmo
nių už Karo Stovio Taisyklių Laužymą

Apiplėšė Wash. Paštą
WASHINGTON. — Vie 

nas ginkluotas plėšikas pri 
vertė pašto D skyriaus vir 
šininkėlį atiduot jam $400 ii 
pabėgo.

Trokmanai Pikietuoja, i 
Nežiūrint Milicijos

Naujas Japoni- pondentas Walter Duranty > - 
jos ministeris pirmininkas .v ,, . v . , U . , A . , n _ , iis Maskvos rašo , kad del Keisuke Okada, kalbėdamas! \ v.'Pa ’-
liepos 31 d. užreiškė, kad jO;sausros tūlose vietose . į 
šaliai negana yra leidžiama met Sovietų Sąjungoj mažę* 
turėti karo laivų sulig wa- snis bus grūdų derlius. Bet 
shingtoniškės 1922 m. sutar- javai ir daržovės dabar yrą 
ties. Ta sutartis nustatė, šimtu nuošimčių geriau sūr 
jog kur Amerikadr Anglija, valomi negu pernai. * Tuq v 
gali turėti po 5 karo laivui, būdu šiemet bus gauta. dei*n?i / 
tai Japonijai leistina tik 3 liaus beveik tiek, kaip per- 
tokios pat rūšies laivai. Ki-, nai. • ;. ‘ • j * >. ; į |, j j f
toj “nusiginklavimo konfe
rencijoj” Japonija reikalaus 
sau didesnio palyginamo lai
vų skaičiaus

Stebisi ir negali atsistebėti iš 
bulgaro komunisto Georgijaus 
Dimitrovo gabumų ir drąsos 
Douglas Reed, Londono “Times? 
bendradarbis. Jis buvo Hitle
rio teisme, kuris tardė drg. Di
mitrova, Torglerį ir du kitu ko
munistu. Jie buvo klastingai 
kaltinami, kaip “padegėjai” 
Vokietijos seimo rūmo. Visi 
keturi, kaip žinoma, liko ištei
sinti; tik Torgler be jokio nau
jo kaltinimo tebelaikomas kalė
jime. Prie išteisinimo daug 
prisidėjo drg. Dimitrovas. Jis 
į dulkes sumalė visus hitlerie
čių išmislus prieš save ir tris 
draugus.

Miesto valdybai buvo 
Pinigus kemša įteikta 40,000 piliečių para- 

patys sau į kišenių. Tas ■ šų, kuriais jie reikalauja pa- 
1 Khix galint miliciją ir kruvinąjį 

policijos galvą Bainbridge 
Johannes. Valdyboje kalbė
jo ir komunistų distrikto or
ganizatorius Jack Carson.

Milicija apsaugoja bent 80 
nuošimčių streiklaužiaujan- 

York, Pa.—Kada liepos; čių trokų. Federacinių dar- 
31 d. streikierės Phylberne.bo unijų vietinis centras 
marškinių siuvyklos pastojo .nieko nedaro, kad praplėsti 
kelią trokui, vežančiam me- bei sudrūtinti streiką.

Didesnio sau Laivyno New York Times koręį
Tokio. — " ' T ' 1

Trūksta laukų darbinin
kų. Milionai, mat, iš s'odži^ 
nuvažiavo į miestus ir gavb1 

i ’[nuolatinius darbus prambP 
nėję. i’’

Sulig pirmesnių praneši
mų,. jei grūdų ir bus kiek 
mažiau, užtai Sovietai šie
met turės daugiau daržovių, 
mėsos ir pieninių produktu, 
Taigi iš maisto atžvilgio bus 
geriau, negu pernai. O vi
sose kapitalistinėse Europos 
šalyse šiemet maisto reika
las stovi nepalyginamai bio-' 
giau negu pernai.

JAPONIJA PASIRYŽUS 
PASILAIKYTI SALAS
Japonijos ministeris pir

mininkas Okada sako, kad 
Japonai niekad‘nepaleis, iš 
savo rankų tas Pacifiko 
vandenyno salas, kurias 
jiems Tautų Lyga pavedė 
globoti tik tam tikrą laiką. 
Salos yra stipriai apginkluo-

Reikia Paramos Kovai už 
Thaelmanno Paliuosavimą

Berlynas. — Pranešama, 
kad ateinantį šeštadienį 
prasidės teismas prieš Vo- 

mirė į 5 minutes, antrasis į kietijos darbininkų vadą 
Ernstą Thaelmanną. Nazių 
vadinamas “liaudies teis
mas” gali bėgyje 24 valan
dų jį nusmerkti ir numa
rinti. Apeliacijos nėra. To
liau seks bylos prieš 6,000 
kitų fašizmo priešų.

P r i e š f a šistinė sąjunga 
kreipiasi į darbininkus pini
ginės paramos. Ragina 

i tuo j aus sugrąžint rinkliavų 
[dėžutes ir sulig išgalės duo- 
| t^i aukų, taip pa£ užpildyti ir 
i greičiausiai sugrąžinti peti
cijų blankas del Thaelman
no paliuosavimo. Adresuot 
reikia: Anti-Nazi Federa
tion, 168 W. 23rd St., New 
York City.

pikietininkams. Generolas 
Ellard Walsh giriasi, • kad 
70 nuošimčių trokų jau dir
ba—su streiklaužiais.

Taip darbininkams atsi
moka tariamas farmerių- 
darbiečių gubernatorius Ol
son, kurį jie išrinko; vie
toj žadėtų pagerinimų jis 
duoda karo stovius m prigš 
darbo žmones.

PRISIEKA MOKSLE i pat graf tas, kaip Ku 
Klane.

Tai jau 3 Streikieriai 
Nužudyti Kohlery, Wis.

KOHLER, Wis.— Liepos j 
30 d. numirė trečias Kohler 
Plumbing Kompanijos strei- 
kierys, kuris buvo pavojin
gai sužeistas per gengsterių 
padarytą užpuolimą pereita i 
šeštadienį. Du kiti streikie- i 
riai buvo užmušti ant vietos. I 
Gengsterius suorganizavo Į 
buvęs valstijos gubernato- i 
rius W. J. Kohler, fabriko 
savininkas.

Komunistų Partija išlei
do lapelius, iš kurių strei
kieriai noriai mokinasi. Ne-; 
žiūrint policijos ir gengste-. 
rių teroro, darbininkai nuo- j 
lat pikietuoja.

r®'/'

t

Lenkija. Bet tai sunku, kol Lietuva susitarti su Len-
Vilniaus klausimas neiš- kija. ’
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Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Vajaus Pasekmės

“Tiesa” skelbia, kad pereitame Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo vajuj, ku
ris pasibaigė su 1 diena liepos men., gau-' 
ta 502 nariai. Geriausiai pasirodė šia
me vajuj Brooklynas, prasčiausiai Chi- 
caga.

Pasak “Tiesos”, sekanti asmenys lai
mėjo dovanas už* prirašymą daugiau
siai narių:

Pirmą dovaną $25.00 laimėjo drg. Wm. 
Kūlikas, 50 kuopos narys, So. Brooklyn, N. 
Y. Jis gavo 39 naujus narius.

Antros dovanos $20 niekas nelaimėjo. 
Laimėjimui tos dovanos reikėjo gauti ne 
mažiau 30 naujų narių.

Trečią dovaną $15.00 laimėjo drg. M. Pa- 
levičius, 75 kuopos narys iš Herrin, Ill.

Ketvirtą dovaną $10.00 laimėjo drg. J. 
Grubis, 1 kuopos narys iš Brooklyn, N. Y.

Penktą dovaną $5.00 laimėjo S. K. Mazan, 
55,kuopos narys iš Cleveland, Ohio, gauda
mas 17 naujų narių.

Dovana $15.00 buvo skirta jaunuolių kuo
pai, gavusiai daugiausia naujų narių. Ją> 
laimėjo 149 jaunuolių kuopa, Marquette 
Park, Ill., gaudama 16 naujų narių.
Teisingai LDS organas nurodo, ka\l

Vajus davė gana geras pasekmes. Tas 
parodo, kad mūsų Susivienijimas turi progą

. augtį. ’ : /I į , i
Kuomet kitos fraternalės organizacijos 

šiuo laikotarpiu puola nariais, mūsų Susi
vienijimas auga. Auga todėl, kad daugiau 

** ir darbininkų pradeda permatyti, jog ge
riausia priklausyti prie Lietuvių Darbinin
kų. Susivienijimo, negu kur nors kitur apsi
drausti.

Puikios vajaus pasekmės turi dar labiau 
mus*paakstinti prie didesnio darbo budavo- 
jimui Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
j plačią, masinę lietuvių darbininkui savišal
pos organizaciją.

Svarbiu darbu prieš LDS narius stovi, 
tai vaikų skyriaus įsteigimas. Kaip jau 
ne kartą buvo nurodyta, ten reikalinga 
500 vaikučių, kad minėtas skyrius būtų 
legalizuotas. Bet dar ir iki šiol tiek vai
kų nėra gauta. O darbas, žinoma, ne
sunkus, tik reikia kiekvienam LDS na
riui tuo susirūpinti.

Telpąs spaudoj LDS pirmininko, d. Mi- 
zaros, atsišaukimas į narius ragina juos, 
kad per rugpjūčio mėnesį šis darbas bū
tų užbaigtas.

Nauja Streikų Banga
Chicagos mėsos pramones (Stockjar- 

dų) darbininkų sreikas plečiasi. Pasak 
spaudos, jis gali patapti visuotinu.

New Yorke streikuoja namų tapytojai 
arba malioriai.

Taip jau nutarė eiti streikan mezginė- 
tojai, kurių .yra tūkstančiai.

• Taipgi visa eilė mažesnių streikų ir 
streikelių dygsta, kaip grybai po lietaus. 
Minnėlipolio automobilinių trokų kėravo- 
tojai dar tebestreikuoja; kovos ten verda 
vis didesnės. . :

Ką tas viskas rodo? Ogi tai, kad dar
bininkų vargas didėja, kad p.* Roosevelto 
NRA sunkiai gula ant . darbininkų , 

| sprando. /

5

Dinosaurakai

Ketvirtadien., Rugp. 2, 1934

Dideliju atšidšjiniu ir energija komu 
nistai auti kiekv.ienain strei- 

paremdaįnii • darbinirįkuį 'visais , bū-į 
t T t 1 1.-* Z*X T T ZA n f TT t > . A ' ."V. . 1 - ■* 1 . T ‘zs

jihias vienos pramonės ar šakos darbi
ninkų, bus laimėjimu, kitų pramonių!

Estija Tarpininkausianti 
Lietuvai ir Lenkijai

“Lietuvos žinios” paduoda sekamą:
i

“Berliner Tageblatt” Talino koresponden
tas praneša, kad Estija pasiimsiąnti tarpi
ninkavimą Vilniaus klausimu. Iki šiol tarp 
Estijos ir Lietuvos nesą buvę stiprių saitų, 
bet po Kauno konferencijos padėtis pasikęi-. 
tus-i. Kai del Estijos tarpininkavimo akci
jos Vilniaus klausimu, tai tuo reikalu esanti 
susidomėjusi Lenkija. Pagal vokiečių ma
nymą, Estijos užs. reik, ministeris Seljarųa, 
šį pavasarį viešėdamas Varšuvoj, jau tuo 
reikalu padaręs žygių, išaiškinti Lenkijos 
nusistatymą. Esą, praeisią gal dar keletas 
mėnesių, bet Vilniaus klausinius būsiąs nu
galėtas. . .
Taigi šis faktas dabar išaiškina Lenki

jos užsienių reikalų ministerio Beck ke- 
lionę^į Revelį, Estoniją. Jis ten buvo 
tikslu, kad gerai užšriubavus Estonijos 
diplomatus ir pasukus juos į tą kelią, 
kuris bus naudingas Pilsudskiui ir kitiem 
ponam.

Jau Grąsina!
Vienas “Pralaimėjęs Kandidatas” 

nybėje” jau grąsina socialistinei 
piki, tarybai. Girdi:

“Vie- 
SLA

tik poSeimas nutarė pataisyti čarterį ir 
to, kai čarterio pataisymas įeis galion, įsa
koma pildančiai tarybai ruošti dirvą rašti
nės perkėlimui į Pittsburghą, kad be nuo
stolių ir nesmagumų organizacijai, reikalui 
prisėjus, būtų galima centro raštinę perkel
ti į Pennsylvanijos valstybę. Tokioje dva
sioje ir p. Grigaitis įnešimą seimui patiekė. 
Dabargi galvatrūkčiais rengiamasi centro 
raštinę kelti į Pittsburghą ir net 'sauvalia
vimo priemonėmis bandoma tai įvykdyti. 
Vargiai SLA nariai ir kuopos leis socialis
tams šitaip sauvaliauti net su organizacijos 
čartęriu. Niekas pildančią tarybą neįgalio
jo kilnoti čarterį į kitas apskritis, kas gali 
Susivienijimą privesti prie labai apgailėtinų 
pasekmių.
Seime, beje, advokatas Lopatto buvo 

pareiškęs, kad jis neišleisiąs SLA centro 
iš Lucerne apskrities. Galimas daiktas, 
kad Lopatto jau pradėjo savo pareiški
mą vykinti gyveniman, t. y., eiti į teis
mą ir per jį parsigabenti SLA centrą į 
Wilkes-Barre, Pa.

SLA nariai gali tikėtis visko!

UŽTARNAUTAS PAGERBIMAS?
minėtu antgalviu tilpo edito- Bet “garbingas” Gegužis 
rialas, išgarbinantis buvusį į spjovė ant savo žodžio,, su- 
SLA prez. S.. Geguž.į, Tarpe ^siorganizavo tautiškai nusisfa- 
kitko, rašo, kad ‘p. Gegužio ciusiuj delegatus,' privertė ki- 
kąrakterio savybė, tai jo šal- tą kapdjdatą (Bačiuną) rezig- 
tas, rimtas būdas ir duoto žo
džio branginimas. Jis jokių 
pažadų, jokių, nuosprendžių 
nedaro neapgalvojęs, visų su
sidėjusių .aplinkybių nuodug
niai neapsvarstęs. Tačiaus kar
tą savo nuosprendžio žodį da
vęs, jo lengvai nemaino. Jo 
duotas žodis taipo pastovus ir 
patikėtinas, kaip dienos švie
są.”

Ar išteisybės Gegužis laikė
si savo žodžio įr kad jo duo
tas žodis buvo, kaip dienos 
šviesa? Aš esujtikrąs, kad p. 
yitaitis;gerai žųio, kaj G. to
kiu nebuvo, b.et parašyti ir iš-, 
gąrbinti tokis tokį gali. Delei 
Gegužio žodžio išlaikypio, aš

nuoti !ir bendrai tautiškomis 
spėkomis, prieš SLA narių va
lią, išreikštą referendumu, pa
siliko SLA prezidentu.

Ar sąžiningai S. Gegužis 
tarnavo SLA organizacijai? J 
minėta klausima aš manau at
sakys SLA nariai, prisiminda
mi Gegužio laikais skaldymus 
SLA kuopų, spendavimus ir 
braukimus sau nepatinkančių 
narių ir galutiną suskaldymą 
SLA organizacijos (Chicagos 
Seime, 1930 m.)’.

O kaip su paskolomis, 
rios buvo duodamos be jokių 
dokumentų (Devenis gavo pa
skolą $25,000.00 ir tik ve-' 
liaus, už kelių mėnesių, prida-

ku-

draugijos, taip kitų,: kurie lie
čia darbininkų judėj

Pirmučiausia, prie
ima.v '
‘' drk^l

kalauj;a patalpos?. Tą:ir< tųrėr 
tų nariai apkalbėti. Neužten-

pašajos prisirašė jaunas narys/ a. 
Akrinas, 24 metų amžiaus. 
Daugiau tokių narių ! Antras 
norintis-įstoti, Račila, tapo pa- pašalpa, kurie pepildo diaugį- 
liktas direktoriams del ištyri- J°s įstatymų.
mo, kas link jo kojos, kuri bu
vo sulaužyta.

Ligonių šiuo tarpu turime 
daugiausia, negu kada nors 
pirmiau esame turėję. Turi- ( 
me net septyniolika. Tai pu-.stai lankosi, arba nekurie vi- 
sėtinai didelis skaičius. Ir'šai neateina. Juk dabar, ma- 
reikia pastebėti, kad nekurie ! „o supratimu, daug darbo yra. 
mūsų ligonys yro labai lengvai į Fašizmas siunta visais kraš- 
leidžiami. Kaip sveiki būda-', ■ , . . v.... n. . , \ . tais, kaip Europoje, taip ir čiami jie dirbo ta erarba, taip da- , „ , , . , ' .H-jpat. Sukruskime, draugai!

Dar vienas dalykas, kuris 
reikia paminėti. Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas buvo 
užsiregistravęs 22 dieną liepos 
del pikniko mūsų parką. Atė
jo į mitingą prašyti draugijos,

bar sirgdami atlieka tą pati 
darbą. , O pašalpas Įš draugi
jos ima. Draugija turėtų pa
daryti patvarkymą, kad ligo
nis be daktaro paliudijimo ne
galėtų gauti i pašalpos. Tuo
met išvengtumėme visokių kai

turėtu būti visai , nemokama *- »

. Tą turėtų įsitė- 
myti kožnas vienas, kuris gy
vena už miesto ribų.

Priešfašistinio komiteto su
sirinkimai neįvyksta. Mūsų 
draugijos 1 aistovai labai pra-

noriu pacituoti biskį. iš jo ra- (ve suklastuotą morgičiaus do- ^ų diaugijaį, mano supi ati-, kacj jinai sumažintų bei do- 
porto SLA 36-tam seimui Chi-

j.cago, III. (žiūrėkite “Tėvy
nėj,” liepos 18, 1930), kur jis

i kalba ąpie “Konstitucija, ir
! Pildomosios Tarybos Rinki-
I mus.” Kalbėdamas apie rin-

mu, būtų sveika.
Arba užsiregistravimas. Ka- 

juk konstitucija

vanotų randą. Tiesiog reikia 
stebėtis iš. tūlų'mūsų narių pa
sielgimo. Kiti net save vadi
nate progresyviais, o išeinate 
prieš tokį prakilnų darbą. Ta- 
čiaus vistiek nutarta randą su
mažinti ant $10. Už sumaži
nimą balsavo 25, o prieš 15. 
Daug susilaikė. Visgi smagu,

i k limentą), kaip . su įvairiais 
netikusiais bonais ir tt? Beje, 
kaip su visokiomis Gegužio da susirgai, 
kelionėmis ir sugaištimis, kaip j duoda tik vieną savaitę, todėl 
su jo tais pagelbininkais, del Į ir. aš negaliu duoti daugiau, 
kurių jis ėmė didesnę algą, ne- i nežiūrint, ar žmogus gyvena 

SLA prezidento ? | mieSto ribose ar ne. > Konsti- 
. jei mes pradėtume , tucija padaryta visiems lygiai.

^suotinu cituoti, _kur ir kada buvo lau- Dabar jau turime vieną įvykį, ^ _ } - -
kur narys išsirgęs 9 savaites ^ad mūsų draugija didžiumo-

reikalauja Je supranta savo klasės reika
lus.

Sekantis draugijos susirinki
mas įvyks rugpjūčio 7 d. lietu
vių svetainėje, 29 Endicott St., 
8 vai. vakare.
L. S. ir D. B. Draugijos sek r. 
ir korespondentas.

J. J. Bakšys.

kimus Pild. Tar. ir darydamas trU vardu 
išvadą, kad jeigu delegatai ne- Priegtam,

i siskaitys su narių
i balsavimu, tad SLA turės pa-, žoma SLA konstitucija, tai už- 
! naikinti visuotiną balsavimą ' pildytume, visą laikraštį.
“ir tuomet lai butų visų aiš
kiai suprasta, be jokių nuomo
nių skirtumo, kad Seimas ren
ka Pildomąją Tarybą.

j liaus sako:
“Suprantama, šitokis misis-! negerbs.

užsiregistravo ir
j Nors visi minėti ir dar re-! pašalpos už tą visą laiką. Ap- 
! minėti Gegužio darbai buvo. svarstykime, nariai, ar mes 
užgirti panašių jam delegatų! „daužome konstitucijos, taip 

; sąžiningi darydami?
Paskui dar vienas nemalo- 

Vienas narys gy- 
“ neturi pas- 

Į porto išsiėmęs, o apsirgęs rei-

To- SLA seimuose, bet 
žmonės už tai jo negerbė ir, 

l • Ji pagerbė tik va-j
tatymas pasėtų Susivienijimo dinamų socialistų ir tautiniu-inus 
Lietuviu Am. nariuose didelio, ku vadai, bet ne eiliniai SLA.vena nž l.ainės, 
nepasitenkinimo ir tiems, ku-l nariai. I
rie tiki į kuoplačiausią demo-p Nors tarpe socialistų ir tau-! 
kratiją, padarytų daug nesma-1 tininkų eina nesutikimai už 

; gurno ir neturiu mažiausios valdymą SLA, bet nusištaty- 
abejonės, kad toks žygis pa-f mas jų yra vienodas. Su vi- 
darytų žalos ir pačiam1 SusiUsais Gegužio darbais jie sutin- 
vienijimūi. O prie šito dasi-jka ir už minėtus Gegužio dar- 
leisti, būtų sunkūs ir nedova^bus SLA 38-tam Seime Grigai- 
notinas prieš organizaciją pra-' tis buvo “generolas”1 nupirki- 
sižėngimas.” '(Mano pabrauk-^’ mui Gegužiui dovanos. Ari 
ta). Jis sako: “Kalbėdamas■ verta buvo 1 Suteikti dovaną S.
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Nenusisekusi Misija
Turbūt nei vienam kitam Lietuvos fa

šistų pasiuntiniui neprisiėjo savo misija 
taip nusivilti, 'kaip kun. Kemešiui, kuris 
prie savęs dar du kitus buvo atsivežęs 
“suartinimui tėvynės su amerikiečiais.” 
Kur ši misija tik važiavo, ten neturėjo 
laimės, ten darbininkai jos nepaisė, rea
gavo į ją šaltai, nedavė pinigų, neparė
mė nei moraliai. Ir tai tiesa ne tik apie 
pažangiuosius darbininkus, bet ir apie 
katalikus. Sulyg pas mus esamomis in
formacijomis, neskaitant vienos kitos iš
imties, visur parapijinėse salėse rengtos 
Kemėšio misijai prakalbos buvo, kaip 
anglai sako, complete failure!

Dėlto reikalinga atiduoti kreditas Lie
tuvių Anti-Fašistiniam Susivienijimui, iš- - 
leidžiušiam specialius lapelius, kuriuos 
buvo ryškiai nurodyta “svečių” misijos 
tikslas, atidaryta daugeliui darbininkų., 
akys. Kur rųinėti lapeliai buvo gerai .išr 
sklaidyti, ten juo prastesnes pasėkas ku
nigas su savo bičiuliais \pjovė.
Kemėšis išvyko nusiminęs, Prastai jis 

galės “tautos vadui” raportuoti. O Vil
niui Vaduoti Sąjunga tųrbfiu^ųrės uždėti 
niui Vaduot/Sąjunga turbūt turės uždėti 
gus šitos /fisijos kelionę.

ir dantis dvylikos dinosau-. 
rų. Tie senovės siaubūnai

už save, aš turiu ' pasakyti, kad > Gegužiui už jo’ tokius pasitar- 
aš visuomet buvau visuotino į navimus SLA organizacijai? 
balsavimo rėihėju ir šiandien Ar vertas Gegužis pagarbos? 
tokiu pasilieku.”^ I Spręskite jūs, sunkaus darbo1

Tai taip Gegužis kalbėjo ir' darbininkai, SLA eiliniai na- 
tokį žodį davė SLA 36-tam | riai. 
Seime Chicago. Ill., 1930 m.. 
Dabar!pažiūrėkime, ar jis lai
kėsi savo žodžio ? SLA 37-tam 
Seime, Pittsburgh, Pa., Gegu-i 
žis buvo kandidatas į SLA 
prezidentus ir turėdamas ma
žiausiai balsų visuotinam bal
savime (referendumu), sulig 
savo “garbingo žodžio,” turėjo 
vengti “sunkaus ir nedovano
tino organizacijai prasižengi
mo” (kaip jis sakė 36 Seime)

SLA Narys Darbininkas.

Worcester, Mass.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Late St., ' Newark, N. J.

telephone: Etumboldt 2-79^4
___L__ ' ■ __ :___ ___ :___ _ __________ _____

DARBININKU 
SVEIKATA

Kryžkaulio Susinėrimai 
Pertempti

Iš Sūnų ir Dukterų Draugystes 8u^^ti.

. t •

kryžių,' kol galų gale tie raiš
čiai susitvarko, sutvirtėja- Vy
rui tie dubens kaulai siauriau 
stovi, bet ir jie truputį prasis
kiria, kai jų susinėrimai gauna 
persitempti. O persitempia 
jie nuo kokio staigaus, nepa
togaus (“be naravo”) kilste- 
rėjimo, . linkterėjimo, trūktelė
jimo. Neretai tie susinėrimai 
persitempia ir nuo netikusio 
gulėjimo, kai lova ištampyta, 
išgulėta, duobėta; kai spren- 
žinos ištampytos, iš vietos iš
varinėtos; kai šienikas netikęs.

Jums akurat taip ir išeina. 
Jums vis blogiausia jaučiasi iš 
pat’ ryto, veikiausia nuo neti
kusio guolio, žinote ką, o ugi 
įsitaisykite sau patogią lovą, 
naują sprenžiną ir naują čiu- 
žę. Tai daug reiškia sveika- 

O, kolei kas. gulėkite

\Kreipiuos 'į jus pagalbos. 
Pereitą žiemą, vieną rytą atsi
kėlęs, pajutau pečiuose ir per 

i kryžių kokį tai gėlimą. Ir 
toks buvo skaudėjimas, kad aš 
negalėjau nei pasėdėti nei pa- 

Paskiau truputį ap- 
Gydytojai davė vaistų 

iš viršaus 
ir elektra 
taip didelis 

nemalonu, 
atsikėlęs:

stojo.
j ir vidun! gerti ir 

Lietuvos Sūnų ir Dukterų . trintis, it degino, 
Broliškos Dra'ugijos susirinki- gildė, 
mas įvyko liepos 10 d. Buvo I skaudėjimas, 
apkalbėta daug dalykų, kaip Blogiau,

--------------------------------—----- tada nie pasijudint negalima, 
I bet, prasivaikščiojus, pasidaro 
! lengviau. Jeigu reikia pasi
lenkti, kas paimti, tai, kaip 
peiliu, duria. Daktaras sako, 
kad tai, raumenų skaudėjimas 
nuo sunkaus darbo.

j gydymas mąn nieko negelbė- kieno lovoj, patogesnėj lo- 
įjo. Valgyt valgau gerai, vi-lvoj, jums kryžkaulio rąiš- 
| duriai yeikia, esu tvirtas, bet nei§sitampys, bemie-
; pasilenkti labai sunku Pra- gant> h. neskaudės.
jšau pauaiti, kas tąi do liga ir vajstai ir braųkytis,
nuo ko paeina. , • trintis mažai ką čia padės,

' Atsakymas ' ! nes ngra kokia liga, bet
j ^mekaniškas pažeidimas. Me-

Jūsų, Drauge, liga ne kok- kūniškai jis ■ ir. atitaisoma.. , .
• saį reumatizmas, ne narių įde-| Sumanus gydytojas : .Jums 

'girnas ir ne raumenų skaudėji- tuos kaulus kaip nors suyąrytų

Susirinkimo

Dabar nėra 
bet 

kai rytą

Bet J'0 tai.

‘ saį reumatizmas, ne narių įde-j 
. 1 girnas ir

■mas, bet tam tikrų susinėrimų j vietą, nes. ištikrųjų. tie kau- 
pertempimas. < j lai dažnai net išsineria, trum

pučiuką žemyn . pasislenka. 
Osteopatai jau senąi pripažįs
ta tokį apsireiškimą., i Galų 
gale ir .mūsų išdidūs M. D. 
daktarai pradeda sutikti, kad

pertempimas.
: Nugaros apačioj yra , pla
tesnis kaulas — kryžkaulis, ir 

(iš abiejų to kryžkaulio šonų 
eina platūs išlenkti kaulai, ku
rie .visi trys ir sudaro dubenį.
Tie platieji šoniniai kaulai va- tiesa, pasitaiko tokie (įaly^ai, 

j dinasi bevardžiais ‘ kaulais, kaip “Sacro-illiac subluxation” 
Į Tarpę kryžkaulio ir bevardžių, arba “slipped innominate 
I kaulų yra trumpučiai, bet bone.” Ir labai dažnai, kur 
standūs raiščiai, Iš priekio be-'mūsų mokyti medikai savo 
vardžiai kaujai irgi susijungia; “gyduolėmis” nieko nepadaro, 
panašiais raiščiais. Kai mo- . osteopatas arba chiropraktas 

'teriai, tai tie susinėrimai, tie sutaiso, suglosto, suspaudžia, 
raiščiai prasiskleidžia kiek pa- suvaržo,—ir pasidaro geriau, 
baigoje nėštumo ir laike gim- Kai kada esti reikalo panešioti 
dymo, kad plačiau būtų vietosj tam tyčia platus diržas arba 
mažyčiui atsirandant. Ir pas- plėstrai, kol tie susinėrimai su
kai dainai moterims skauda sįtvarko, sutvirtėja.

palaikus mažiukų dinosaru- 
kų veislės, kurie buvo pana
šaus dydžio kaip vidutinis 
šuva. ' Tai dar pirmas toks 
radinys. Kaip dičkiai J taip 
mažiukai gyveno apie 125

BILLINGS, Mont.—Ame- svėrė po 15 tonų ir buvo 25 
rikos-Šinclair mokslininkų iki 40 pėdų ilgio. Bet moks- 

Big ilininkai labiausia nustebo, 
užtikoImilionus metų atgal.'

ekspedicija surado
Horn kalnuose kaulus, odas (kad bekasinėdami

Kai kurias Sovietų Sąjungos dalis palietus sau
sra privertė, kolektyviečius grobtis irigacijos prie
monių. Paveikslas parodo Tadžikistano sovieti
nes respublikos piliečius, pasirengusius kovai su 

sausra.' ; - . •
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resinių Rinkimų Platforma I ' NEWARK, N. J.

Darbininkai, Intelektualai, Farmeriai ir .Visi Darbo Žmones! Balsuokite už Savo Klasės Partijos Kandidatus, už Komunistus!
.— ------------------------—---------------------

i Del Informacijos Tų Draugų, 
kurie Pirko “Dining Room

Kongresiniuose rinkimuose, antradienį, lap
kričio mėn. 6 dieną, Komunistų Partija, dar
bininkų klasės partija, atstovauja tuojautinius 
reikalavimus ir platesnius visuomeninius sie
kimus darb’ninkų, biednųjų farmerių, negrų 
liaudies ir išvargintos vidurinės klasės.

y i________________________
(5) P r i eŠ $ im^Įowizmą ir negrų lynčiavimą; 

už lygiai negrams teises ir už teisę apsi
sprendimo Juodajam Ruožtui; už Negrų Tei
sių Bilių. ifi

(6) Prieš taksus ant pardavinių-pirkinių; kad 
nebūtų jokių valdžiai mokesčių imama nuo

sivylusius “Naująja Dalyba,” kad galėtų to
liau tarnaut kapitalizmo reikalams. Viešpa
taujančiai klasei reikia, mat, maininkauti dvi 
didžiąsias kapitalistų partijas, statant antrą 
“prieš”, kuomet viena būna valdžioj, ir tuo 
būdu paimt nepasitenkinusias minias į kon-

įkūrimas socialistinės visuomenės per revoliu
cinę darbininkų, valdžią, Sovietų valdžią.

Ta programa delei revoliucinės išeities iš 
krizio nėra koks aklas bandymas. Darbinin
kų klasė juk jau valdo didžiausią pasaulyj šalį 
ir tuomi jau įrodė, kad tokia socialistinė siste-

Per penkerius metus šalis randasi naguose 
bailaus krizio. Hooverio republikonų partija 
ir dabar Roosevelto demokratų partija, abi 
nepajėgė palengvinti žmonių kentėjimų ir nu
galėti krizį. Savo politika jos pagelbėjo tik 
dar labiau pralobti didžiausiems, monopoli
niams kapitalistams ir dar labiau suskurdinti 
gyventojų mases. Betęsdami tokią politiką, 
kapitalistai toliau užkraus dar milžiniškai di
desnę naštą ant žmonių minių.

Komunistų Partija yra vienatinė politinė 
partija, kuri vadovauja kasdieninei žmonių 

|masių kovai už sąlygų pagerinimą; ji tik viena 
nurodo tinkamą išeitį iš pasibaisėtinų vargų ir 
kančių, kuriuos atnešė kapitalizmas ir kapi
talistų viešpatavimas.

Penkiolika milionų žmonių tebėra bedarbiai 
su neužtenkama pašalpa, kuri dar liko suma
žinta.

Masėms tų, kurie dar laikosi įsikibę į šio
kius tokius darbus, tikroji alga tapo griežtai 
sumažinta dvejopu būdu, per NRA kodeksus ir 
per pinigų infliaciją.

Negrai yra ypač skriaudžiami, diskriminuo
jami darbuose ir pašalpose; jie kenčia didžiau
sią skurdą, kančias, persekiojimą ir terorą.

Roosevelto AAA (žemdirbystės administra
cija) privedė- prie to, kad dar didesnis farme
rių skaičius liko išmestas iš savo žemių, dar 
daugiau ūkių išparduota už skolų neatmokė- 
jimą ir dar labiau nubiedninta vargingųjų ir 
vidutinių farmerių dauguma.

Jaunoji karta bręsta į vyrus ir moteris be 
vilties gauti darbo, be ateities užtikrinimo. 
“Naujoji Dalyba” jaunimui reiškia kareiviavi
mą (militarizaciją) ir verstiną darbą stovyk
lose po armijos priežiūra.

Mažieji biznieriai ir žemesnioji dalis vidu
rinės klasės yra nublokšti ant pragaišties 
kranto; tuo tarpu “Naujoji Dalyba” sustiprino 
poziciją ir padidino pelnus stambiesiems trus- 
tams ir monopoliams .

Is visų pusių, daugiau pirmenybių ir galios 
tortingiesiems, o daugiau vargo, kentėjimo ir 
ligų žmonių masėms—toks tai yra požymis šios 
pūvančios kapitalistinės santvarkos.

Nesugebėdami paprastais būdais išbristi iš 
paralyžiuojančio ekonominio krizio, kapitalis
tiniai šalies valdovai, Morganai, Rockefelleriai, 
Fordai per savo valios vyriausią vykdytoją 
Rooseveltą rengiasi imperialistiniam karui, 
naujai pasaulinei skerdynei. Bilionai dolerių, 
reikalingi palaikyti alkanų masių gyvybę, yra 
to vietoj eikvojami žudynių pabūklams, karo 
laivams, kulkasvaidžiams, tankams, lėktuvams, 
nuodingoms dujoms.

Roosevelto Valdžia Daro Fašistinių 
žingsnių

Susidurdama su didėjančiu nepasiten
kinimu iŠr žmonių pusės, — ką matome 
bangoje įnirtusiai vedamų streikų, kovin
gų demonstracijų ir pasiryžusių farme
rių ir laukų darbininkų batalijų,—Roose
velto valdžia, . kontroliuojama didžiųjų 
bankininkų, vis atviriau griebiasi fašis
tinėmis priemonėmis slopinti, žudyt ir te
rorizuoti mases, begėdiškiausiai varžant 
darbo žmonių teises.
Kapitalistine Tvarka Tegali Duoti Tiktai 

Badą, Vargą, Fašizmą, Karą!
šitokioje padėtyje Komunistų Partija siūlo 

masėtns energingą, ryžtą kovą už sekančius 
vyriausius reikalus ateinančiuose korigresiniuo- 
se rinkimuose: * /

^(1) Prieš Roosevelto Naujosios Dalybos daro
mus užpuolimus ant darbininkų pragyveni
mo, už algų pakilimą, darbo valandų su
trumpinimą, už trumpesnę darbo savaitę ir 
už gyvenimo laipsnio pakėlimą.

(2) Prieš kapitalistini terorą ir prieš augantį 
krypimą į fašizmą; prieš verstinus streikų 
taikymus-ir kompanines unijas;prieš ka
riuomenės naudojimą streikuose; už darbi
ninkų teisę priklausyti tokiai-unijai, kuriai 
jie nori; už teisę streikuoti, pikietuoti, de
monstruoti be jokių'varžymų; už palaiky
mą visų demokratinių teisių masėms.

(3) Už bedarbių ir socialę darbininkų apdrau- 
dą lėšomis samdytojų ir valstybės; už Dar
bininkų Bedarbių Apdraudos Bilių.

(4) Už panaikinimą “žemdirbystės Sutvarky
mo įstatymo” (Agricultural Adjustment

žmonių, uždirbančių mažiau $3,000 bei nuo
savybės nešančios mažiau tos sumos įplaukų 
per metus, bet kad būtų griežtai laipsniškai 
pakelta mokesčiai imtini iš turčių.

(7) Prieš Roosevelto karui prisirengimo pro
gramą; už Sovietų Sąjungos ir Sovietinės 
Chinijos apgynimą.

Reikalavimams Laimėti Reikia Vienybes
Komunistų Partija, išstatydama šiuos rei

kalavimus, šaukia milionus darbininkų ir far
merių, negrų ir baltųjų, ypač tuos darbinin
kus, kurie iki šiol tebesekė klaidinančią vado
vybę Socialistų Partijos ir Amerikos Darbo 
Federacijos, kad suvienytų savo jėgas ir sto
tų į ryžtą kovą už šiuos reikalavimus. Ypač 
kiekvienoj kovoj kad ir už menkiausius rei
kalavimus, kapitalistai parodo atkakliausią 
pasipriešinimą, o kapitalistus visuomet remia 
ginkluota valstybės galia. Šį bendrą frontą 
bosų, jų valdžios ir streiklaužių Amerikos Dar
bo Federacijos viršininkų darbininkai tegali 
sumušti tik per suvienytus savo ir visų savo 
organizacijų veiksmus. Tie reikalavimai gali 
tarnaut kaipo pamatas suvienytam veikimui 
visų darbininkų ir farmerių, kuriuos slegia 
ir badu marina viešpataujantis monopolinis 
kapitalas. Tiktai suvienyta masinė kova— 
protesto žygiai, demonstracijos, streikai, poli
tinis streikas—tegali atmušti užpuolimus, da
romus iš kapitalistų pusės, ir laimėti pergalę 
darbininkams ir. vargingiems farmeriams.

Komunistų Partija ragina jus energingai . 
remti komunistų kandidatus ir išrinkti juos į 
kongresą. Kongrese jie ves kovą už minimus 
reikalavimus ir už visus darbo žmonių reika
lus. Už kongreso sienų gi jie tiesioginiai pa
dės darbininkams būdavot savo organizacijas 
ir vesti kovas už sąlygų pagerinimą, prieš fa
šizmą ir imperialistinį karą.

Kitų partijų atstovai viską jadės pirm rin
kimų, bet paskui gavę tą vietą jie griežtai 
priešinsis pamatiniams darbininkų reikalavi
mams; jie pridės savo balsą, užgirdami muši
mą, .difjomis nuodijimą ir šaudymą darbinin
kų, kovojančių už tuos reikalavimus; jie išti
kimai vykdys  ̂Wall Stryto bankierių įsakymus 
ir diktavimus didžiųjų trustų, kurie pilnai 
viešpatauja šalies ir valstijų valdžiose.

Rooseveltas ir demokratų partija įsisėdo į 
valdžią su obalsiu “Naujos Dalybos užmirš
tam žmogui,” bet jų darbai valdžioje jau pa
rodė, kaip melagingi buvo jų prižadai. Būklė 
darbininkų masės, vargingųjų farmerių, neg
rų ir vidurinės klasės žemutinės dalies,—tų 
Roosevelto “užmirštų žmonių”, —šiandien yra 
blogesnė negu buvo tada, kai į Roosevelto ran
kas perėjo šalies valdžia. Tą faktą patvirtino 
Darrow’o Patikrinimo Komisijos padarytas ty
rinėjimas ir išduotas raportas. ‘.‘Naujoji Da
lyba” patarnavo tik didžiausiems šalyj tur
čiams, stambiųjų bankų ir trustų galvoms, už
kraudama juo sunkesnę naštą ant daugumos 
gyventojų sprando. Greta su tuom prasidėjo 
vis didesnis varžymas masių teisių, ir buvo 
išjudintas sūkurys žiauriausio visoj šalies is
torijoj teroro ir persekiojimo prieš darbinin
kus, farmerius ir negrus. Tik prisiminkite 
tiesioginius darbininkų žudymus, ateivių de
portavimo vajus^ streikų laužymus globoje šios 
“Naujos Dalybos”—Birminghame, Toledoj, 
Minneapolyj, San Pedro, Clevelande ir San 
Francisco. Taip tai Roosevelto valdžia stovi 
nusimaskavus kapitalistų pusėj, su nepripa
žįstančiais darbininkų unijų fabrikantais, su 
koinpaninėmis unijomis, prieš streikus, už 
kriušinimą darbininkų ir jų organizacijų. Ko
munistų Partija ypač buvo nužymėta tiems 
užpuolimams ir atakuojama, kadangi jinai yra 
organizuotoja ir kovotoja už būtiniausius dar
bininkų reikalus ir jų teises. Darbininkų dau
žymas buožėmis, nuodijimas dujomis ir žu- 
dynias pasidarė kas-savaitihiais atsitikimais 
prie; dabartinės demokratų partijos valdžios. 
Tai tokiais darbais Rooseveltas atsimena “už
mirštąjį žmogų.”

Darbininkai Apiplėšiami Turčių Naudai
Repijfflikonų partija, republikonai kongrese, 

rėmė^isus tuos Roosevelto veiksmus, atkreip- 
tus prieš darbo mases ir taikomus kapitalistų 
naudai. Sykiu su demokratų valdžia jie plėšė 
ir alkino darbo žmones, o šimtais milionų do-

trolę ištikimųjų kapitalo politinių tarnų. Tose 
valstijose, kurias jie valdo, republikonai nau
dojo tą patį žiaurų terorą, kaip ir demokra
tai, prieš žmones, pasipriešinančius savo gy
venimo bloginimui. Jeigu yra kokių skirtumų 
tarp tųdviejų didžiųjų partijų, tai tie skirtu
mai atspindi tik skirtumėlius pačioje kapitalis
tų stovykloje delei to, kaip toliau ir vis dar 
labiau plėšti ir persekioti beturčius.

Farmeriai-darbiečiai politikieriai taip pat, 
dėdamiesi farmerių ir darbininkų atstovais, 
pirmiau savo programoje padarydami demago- 
giškiausių prižadų, kongrese ir Minnesotoj, 
kur jie kontroliuoja valstijos valdžią, lygiai 
vergiškai rėmė Roosevelto veiksmus, kurie buvo 
atkreipti prieš darbo mases, kaip kad pats 
laikas įrodė. Farmeris-darbietis gubernato
rius Olson Minnesotoj, kaip ir jo draugas de
mokratas Ohio gubernatorius White ir republi- 
konas Californijos gubernatorius Merriam, 
taipgi atsiuntė miliciją laužyt trokininkų strei
ką Minneapolyj.

Socialistų Partija, neva stodama už socializ
mą, varo grynai kapitalistinę politiką. Mil- 
waukej ir Bridgeporte, kur Socialistų Partija 
kontroliuoja vietinę valdžią, jie vykdė Roose
velto “Naujosios Dalybos” politiką ir pasitiko 
darbininkų streikus ir demonstracijas prieš 
tą politiką su tokiu jau nuožmiu teroru, kaip 
kad yra daromas miestuose ir valstijose, ku
rias valdo demokratai, republikonai ir farme
riai-darbiečiai. Kad tie socialistai dabar ir 
kritikuoja Rooseveltą ir jo politiką, tai tik to
dėl, jog masės pačios pamatė t’ikrąjį klasinį tos 
politikos veidą, kuomet toliau pasidarė nega
lima vadintis “socialistu”* ir vis dar atvirai 
remti Rooseveltą. Bet kad Socialistų Partija 
atmeta vienintelį galimą kelią į socializmą— 
kelią revoliucinės masių kovos, ką siūlo Komu
nistų Partija,—tai tas faktas neišvengiamai 
laiko šią partiją pririšęs prie pamatinės Roo
sevelto, kapitalistų politikos. Tokių “socialis
tų” baimė revoliucijos, baimė masinės darbi
ninkų kovos, galingų streikų ir demonstrącijų 
priverčia “socialistus” sutikti su gyvenimo blo
ginimu darbininkams ir su atiminėjimu viena 
po kitai teisių iš darbininkų; tatai neišvengia
mai veda tokius “socialistus” į politiką, kuri 
praskina kelią atvirai fašistų diktatūrai, kaip 
kad buvo Vokietijoj, o paskui Austrijoj. Dang
stydamasi žodžiais “demokratija” ir “socializ
mas” ir dėdamasi darbininkų partija, Socialis
tų Partija suteikia ištikimiausią patarnavimą 
kapitalistiniams išnaudotojams ir darbininkų 
prispaudėjams.

Demokratų, republikonų, Tarmerių-darbie- 
čių ir Socialistų partijos—kartu su Amerikos 
Darbo Federacija ir su josios vadinama ne- 
partijine politika, labiausia siekiančia išlaikyt 
mases prirakintas prie kapitalistinių partijų 
—visos jos skirtinguose drabužiuose pasiro
dys šių metų rinkimų kampanijoj; ir kiekvie
na .žadės daryt žingsnius, betarpiškai naudin
gus žmonių masėms.

Darbininkai Turi Nusikratyt 
Senųjų Partijų

Komunistų Partija šaukia darbininkus griež
tai nutraukt ryšius su tomis partijomis, reiš
kiančiomis alkį, fašizmą ir karą. Jinai atsi
šaukia į minias, kad šiuose kongresiniuose rin
kimuose sumuštų republikonų, demokratų, far- 
merių-darbiečių ir socialistų kandidatus. Iš
rinkite komunistų kandidatus. Nusiųskite į 
šalies kongresą kovotojus už jūsų reikalavi
mus, už jūsų klasės reikalus!

Komunistų Partija atsišaukia į milionus 
darbininkų ir farmerių, negrų ir baltųjų, ne 
tik išrinkti komunistus kongresmanus ir kitus 
komunistų kandidatus, bet drąsiai ir pasiry
žusiai eiti ir skleisti mąsinę kovą už tuojauti
nius reikalavimus, išdėstytus šioje platformo
je. Nes tik tuom tegalima laimėti betarpiš
kas ir pamatiniai svarbias darbinjhkams per
gales.

Dar daugiau.. Masinė kova už šiuos reika
lavimus yra pradžios punktas darbininkų ko
voje už politinę galią, už darbininkų valdžią, 
už Sovietų valdžią ‘Jungtinėse Valstijose, nes 
tik tokia valdžia padarys galą dabartiniam ka
pitalizmo krizini, ir tatai padarys tokiu būdu, 
kad išeitų ant naudos žmonių masėms.

Vienatinė darbo minioms išeitis iš krizio 
yra revoliucinė išeitis—panaikinimas kapita
listinio viešpatavimo ir paties kapitalizmo,

ma yra kur kas geresnė darbo žmonėms. Kuo
met kapitalistinės šalys dabar murdosi krizy- 
je, tuo pačiu laiku Sovietų Sąjungoj, kuri'ą 
darbininkai valdo per savo sovietinę galią, yra 

I pergalingai statoma socialistinė visuomenė. Ji 
visiškai panaikino bedarbę ir didžiokiškai aug- 
štyn pakėlė medžiaginę darbo masių būklę ir 
kultūrą. Socialistinio sutvarkymo pagrindais 
Sovietų Sąjunga patapo galingiausia taikos pa
laikymui jėga pasaulyje, kuris savaime yra ka- 
riškai-pamišęs.

Jungtinės Valstijos iš kiekvieno medžiagi
nio atžvilgio yra pribrendusios socializmui, 
čia yra visos medžiaginės sąlygos tokiai vi
suomenei, kuri galėtų tuojaus aprūpinti kiek
vieną gyvenimo reikalą ir suteikti net tam tik
rą laipsnį prabangos visiems gyventojams.

Pirmas revoliucinės darbininkų valdžios 
žingsnis tai būtų atidaryt sandėlius ir padalint 
tarp visų darbo žmonių milžiniškus susikau
pusius perviršius maisto ir drabužių.

Jinai atidarytų milžinišką skaičių nebenau
dojamų namų dešimtims milionų žmonių, ku
rie dabar bastosi gatvėse kaipo benamiai arba 
kiurkso skiepuose bei lūšnynuose. Dabar gi 
tie namai yra privatinių pelnininkų tušti lai
komi.

Tokia valdžia tuojaus atidarytų visus fabri
kus, dirbtuves ir kasyklas ir kiekvienam žmo- 
gui,duotų darbo su vis didėjančiomis algomis.

Socialė Apdrauda Visiems
Bedarbių ir socialė darbininkų apdrauda su 

išmokėjimu jiems pilnų algų tuojaus būtų vi
siems įvesta be jokių lėšų iš darbininkų pusės; 
tuo būdu darbininkams būtų padengiama nuo
stoliai, jeigu jie netektų darbo del natūralių 
priežasčių, nepasiduodančių darbininkų val
džios kontrolei; taip pat būtų padengiama dar
bininkams nuostoliai ligos, senatvės, motinys
tės bei kitų nesugalėjimų. Visiems sveikati- 
niai tinkamiems darbininkams būtų suteikta 
darbas sulig planingo šalies ūkio reikalų.

Tokia valdžia tuojaus pradėtų socialistiniai 
perorganizuoti dabartinę anarchišką gamybos 
būdą. Toks socialistinis pramonės perorgani
zavimas beveik tuojaus padvigubintų esamą
sias gaminimo pajėgas šioje šalyje. Revoliu
cinė valdžia užtikrintų farmeriams žemę ir 
suteiktų jiems reikalingas priemones, idant jie 
galėtų patogiai gyventi; jinai padarytų gali
ma farmų gyventojams suvienyti savo spė
kas į kooperatyvį socialistinį lauko ūkį, ir tuo 
būdu atneštų farmų gyventojams visus naujo
viškos civilizacijos patogumus, ir daugeriopai 
padidintų Amerikos žemdirbystės našumą. , Ji
nai tuojaus padarytų žingsnių delei pilno neg
rų paliuosavimo nuo visokios priespaudos, už
tikrintų Juodajam Ruožtui teisę apsispręsti ir 
suteiktų besąlyginę ekonominę, politinę ir vi
suomeninę lygybę.

Revoliucinė Sovietų valdžia tuojaus ištrauk
tų visus Amerikos kareivius ir karo laivus iš 
Chinijos, Kubos ir Carribean jūros. Ji tuoj 
suteiktų visišką nepriklausomybę Filipinų sa
loms, H!awaiiams ir kitiems dabar Amerikos 
valdomiems kraštams.

Kapitalistų pastangos išsikapanoti iš krizio 
eina tokiu keliu, kur darbininkams algos kapo
jama, paskuba įvedinėjama, bedarbiams ap
draudos neduodama, pašalpa^mažinama, negrai 
ir ateiviai darbininkai skriaudžiama-diskrimi- 
nuojama, streikai laužoma ir einama prie fa
šizmo įvedimo ir karo. Revoliucinė išeitis iš 
krizio prasideda su kova už apdraudą bedar
biams, prieš algų kapojimus, už algų padidini
mą,,, už pašalpą farmeriams—per demonstra
cijas, streikus, visuotinus streikus, einant iki 
valstybės galios paėmimo ir kapitalizmo sunai
kinimo per revoliucinę darbininkų valdžią.

Komunistų Partija šaukia visus darbininkus, 
farmerius ir išvargintas vidurines klases su
vienyti savo pajėgas neatlaidžiai kovai prieš 
kiekvieną gyvenimo bloginimą, prieš kiekvieną 
žingsnį atgal, kur įjuos stumia kapitalistinis 
krizis, prieš augantį fašizmo ir karo pavojų. 
Komunistų Partija šią kovą veda ir organizuo
ja, vesdama prie galutįho to klausimo išspren
dimo—per darbininkų valdžios įkūrimą.
' Eikite į rinkimų kovą Komunistų Partijos 

vadovybėje! •
Remkite Komunistų Platformą—kovokite už 

jos reikalavimus!
Balsuokite už visus komunistų kandidatus!
Dėkitės į Komunistų Partiją!

Set” Tikietukus LDS Piknike 
j Cranforde.

Pranešame, kad draugė Žu
kauskienė iš East Orange lai
mėjo tą trijų kavalkų “dining 
room set” užtiesimą. Tikie- 
to numerys buvo MK26. Lai- 

Į mėjimas įvyko liepos 29 d. 
IALDLD 10 kuopos piknike, 
Livingston, N. J.

Sykiu su virš minėtu laimė
jimu buvo kitas laimėjimas— 

i tai yra, 4 svarų namie daryto 
. ir iškepto sūrio. Draugė 
Bookes likosi laimėtoja.

Draugė M. Vitkauskienę dor 
vanojo savo rankų darytą siu
vinį ir draugė A. Jamison do- 

i vanojo sūrį. Ant užtiesimo* 
surinkta $15.10 ir ant sūrio 
—$3.20. Visi pinigai—$18.30 
—eis del siuntimo Newarko 
LDS “LoDeStar” jaunuolių į 
darbininkišką mokyklą, kuri 
įvyks veikiausia Elizabethe, 
rugpjūčio 20 d. ir tęsis iki 
rugsėjo 1 dienos.

Ačiū draugėms už dovanas. 
Ačiū draugams, kurie padėjo 
platinti tikietukus ir ačiū 
tiems, kurie juos pirko. Visi 
atliko darbininkišką darbą.

Jaunuolių Atstovas,
F. Vitkus.

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”

LITERATŪROS
DRAUGIJOS 

CENTRO
PIKNIKAS

Pirmu kartu savo gyvavi
mo laike ALDLD turės 
pikniką. Šį pikniką ren- n 
gia pats ALDLD Centro 
Komitetas. Piknikas įvyks 

subatoje

Rugpjūč. 18 August
KLAŠČIAUS CLINTON 

PARKE
Maspeth & Betts Avės.
Maspeth, L. I., N. Y.

J. J. Bakšys

Act) ; už greitą pašalpą nuskurdintiems ir 
sausros ištiktiems farmeriams, be jokių var
žymų iš valdžios bei bankų pusės; už su
vargintų farmerių paliuosavimą nuo mokes
čių; už biednųjų farmerių skolų panaikini
mą; už Greitosios Farmeriams Pašalpos Bi
lių.

lerių kišo pinigus turčiams. Besiartinant rin
kimams, republikonų partija stengiasi pasiro
dyti neva priešinga “Naujai Dalybai.” Jie 
nuduoda net būk “kritikuoja” augantį Roose
velto valdžios biurokratizmą. Bet tai yra tik 
rinkimų kampanijos triksai; tokiomis pastan
gomis republikonai nori pasigaut žmones, nu-

Laikraščių Darbininkų 
Streikas Airijoj

Airijoj eina didelis spaus
tuvių darbininkų ir laikraš
čių pardavinėtojų streikas.

Negalima gauti beveik jo
kių laikraščių.

San Diego, Cal.— Fašis- 
tai-vigiliantes nuplėšž iška

bą, kurioj buvo garsinama 
Komunistų Partijos kandi
datai ateinantiems rinki
mams.

Drūtuolis iš Worcester, Mass.,1 
kuris sveria 172 svarus. Pasi
žymėjęs ristikas. Bakšio- dar 
joks vyras, lygus jo svoriui, 
nėra jo paguldęs ant pečių.' 
Jis risis su Jonu Bagočium iš 
Philadelphijos augščiau pažy
mėtame piknike.

Apart geros sporto progra
mos bus dailės programa: 
dainuos Brooklyno Aido Cho

ras ir Newarko Sietyno 
Choras

Taipgi bus pora gerų 
kumštininkų

WM. NORRIS ORKESTRĄ 
Grieš šokiams lietuviškus ir 
amerikoniškus kavalkus, tai 

visi smagiai pasišaksite

Piknikas prasidės 2-rą vaL 
po piety ir tęsis iki 2-rai 

valandai nakčia
JŽANGA TIK 40c. YPATAI



RYTINIS CHINŲ GELŽKELIS
Rytinis Chinų Gelžkelis (čiulpė milionus bokse- 

pravestas per Mandžūriją, riškos kontribucijos ir seno- 
už Rusijos liaudies pinigus.j

Tą gelžkelį pyadėjo būda-!
voti caro
tais ir baigė 1
1903 metais.
tiesė tuos geižkelius tikslu! del naudojimo Rytinio Chi- 
Mandžurijos užkariavimo, nll Gelžkelio Rusų Socialis- 
Del pridengimo tu planų Jnei Fede-atyvei Soviet>J 
buvo sudarytas Rusų—Chi- •
nų Bankas, kuris finansavo Į 1920 ir 1924 metais tarp 

• gelžkelio reikalus, bet tam, Sovietų Sąjungos ir Chini- 
bankui pinigai buvo perves-j j°s buvo padaryta sutartys, 
ti iš Rusijos įplaukų, tai Pa£al km’ias likvidavo Tien- 
yra, liaudies pinigai, ku-!s^no *r Han^ovo koncesijas 
riuos caro valdžia įvairio-;ir bokserišką kontribuciją, 
mis priemonėmis išspausda- Į ^en buvo išrišta ir Ry- 
vo i tinio Chinų Gelžkelio klausi-

Rytinis Chinų Gelžkelis 
eina nuo vakarinio Mand-; 
žurijos rubežiaus stoties ■ 
Mandžurija, iki rytinės sto- j 
ties Pograničnaja. Kita | militaristai,

i vinių būdu viešpatavo Ryti- 
;nio Chinų Gelžkelio srityje.

- ■ Tame pat atsišaukime buvo
zia 1897 me- ; pasakyta: “Rusijos valdžia 

d. liepos,’sutinka su Chinijos valdžia 
Caro valdžiapadaryti specialį susitarimą

jos’ Gelžkelį, tai'buvo' susi
tarta : IŠ LAIKRAŠČIU arba būti užmuštam kare už nu

svarbą šios organizacijos, 
praleisite smagiai laiką.

(181-182)

Taipgi 10:30 vai. ryte, Lietuvių Svetainėje, 
I 29 Endicott St. Visi draugai būti-

SMETONOS VALDŽIA 
ATIMS LIETUVOS PILIE
TYBĘ REVOLIUCINIAMS 

DARBININKAMS
Brazilijos liet. darb. laik-1 

rastis “Mūsų Žodis” c

Fašistlapis “Lietuvis’ 
patalpino žinią

nai dalyvaukite susirinkime, nes tu
rime daug svarbių dalykų aptarti. 

Korespondentas A. S.
(180-181) 

ROCHESTER. N. Y.
___ __ ____ _________ __ Visiems “Laisves” skaitytojams ir 

! ristikų, kumštininkų ir įvairių žaislų. 1 simpatikams: šeštadienį, rugpjūčio 
. i Bus gardžiu valgių ir gėrimų, šo- ’ (August) 4 d., kaip 3 vai. po pietų 

j teisių. Kas dabar yra Brazilijoj { kĮai prie geros orkestras. LDS jau- bus demonstracija už 'atgavimą tei- 
i _ •.. i - Lietuvos piliečiai, ko- ' nuoliai kviečia visus dalyvauti šiame šių laikyti masinius susirinkimus ant 

piknike, kaip iš tolirmj miestų, taip ! Washington Square ir ant kitų kam- 
ir iš apielinkčs miestukų praleisti j pu mieste.
smagiai laiką. • Teisės atimtos laike streiko pa-

Rengėjai. , gelbos darbininkų, (relief). Visi bū- 
(181-182) ; kite Washington Square kaip 3 vai.

----------------------- | po
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvių Piliečių Kliubas, ALDLD 
kuopa ir Laisvės Choras rengia 

milžinišką pikniką, 5 d. rugpjūčio ant 
i Grange parko, Bridgewater, Mass. 
I Bus įvairios lenktynės ir pasižymė- 
j jusiems bus duodamos dovanos. Ge- 

orkestra bus šokiams. 
Komisija.

Šito įstatymo išleidimas tik i EASTON, PA.
dar labiau išiudins liet darbi- LDS JaunuoIilJ ku°Pa ren&ia dide‘I- 
aai laoiau isjuams net. aaioi 1j. pikniką 5 d. rugpjūčio (August),! 
Įlinkus į bendrą proletarų kovą j io vai. ryte, naujame Glbris parke.' 
UŽ nuvertimą buržuazijos ir tuo į Bus, gera programa susidedanti ,iš . 
keliu atgavimą visų žmogaus j

raso: Į “lojalūs
6 Nr. kių reikalauja tas . įstatymas? 

Kaip keičia- Nugi Mačiulis, Majus, Sugin- 
mas pilietybės įstatymas”. Ten tas ir visa Bandeirantės žvalgy- 
rašo, kad vidaus reikalų m-ja 
patiekė ministerių kabinetui 
svarstyti įstatymo projektą, ku
riame, jei tas įstatymas bus pri
imtas, nurodo kas galės gauti ir 
kam bus atimama Lietuvos pi
lietybė. Čia pacituojame tuos 
įstat. projekto punktus, kurie 
nukreipti į mus, .užsienyje gy
venančius liet, darbininkus:

“Lietuvos pilietybė gali būt 
atimta: a) jei Lietuvos pilietis 
dalyvavo ar dalyvauja organi
zacijose ar veiksmuose, arba' 
dirbo užsienyje ar viduje visuo- ! 
meninį darbą, kuris nukreiptas j 
prieš Lietuvos valstybės sau- j 
tvarką, arba jos vidaus ar iš-

bininkų gauja. pietų.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

SCRANTON, PA.
Liet. Darb. Susiv. 82 kuopos 

sirinkimas įvyks antradieni, 7 
rugpjūčio (August), 7:30 v. 
pas draugą Indrulj, Kriaučiau 
je, Bull Head, 1321 North Main Av. ] 
Visi 
ma,

su- i 
d.l 

vakare, | 
us šapo-į

nariai atsilankykite į susirinki- 
nes yra svarbiu reikalų aptarti. , 

Sokr. J. Norkus.
(181-182) !

NEWARK, N. J.
8 kuopos susirinkimas įvyks 

i ketvirtadienį, 2 d. rugpjūčio, 
orės saugumą, arba jos ar lietu-1 
vių tautos interesus, arba b) AJe;_ 
žemina užsienyj Lietuvos vals
tybės 
vardą 
reiškė 
ką ar

Nesunku suprasti, kad šitie 
punktai sustatyti Smetonos kru-' 
viliojo išsiuntinėtų 

i porcionaliai vieną Sov. Sąj. sienyj, kaip tai '
Dabar Japonijos imperia- 'pilietį, kitą—chinietį. Jeigu Daukanto, Brazilijoj Mačiulio ir!

(1) Rytinis Chinų Gelž
kelis bus tik komercijos ke
lias. Kad apart kelio rei
kalų kitus, "kaip tai teismai, 
piliečių teisės, administraci
jos ir karo reikalus tvarkys 
Chinija. Pekino ir Mukde
no sutartyse buvo atžymėta, 
kad kelią apsaugos Mandžu
rijos valdžia ir todėl Sovietų 
Sąjunga ten neturės apsau
gos, dirbs tik jos darbinin
kai.

(2) Rytinį Chinų Gelžke
lį bendrai valdys Sovietų 
Sąjungos ir Chinijos paskir
ti žmonės, iki jo galutino 
klausimo išrišimo. Visus 
klausimus spręs Gelžkelio 
Taryba, kurioje bus po 5 at
stovus nuo Sovietų Sąjun-

mas. 'gos ir Chinijos. Tos Tary-
Japonijos ir Jos Agentų i^os pi™inin^u bus chinie- 

Darbai '^s PaSeibininku SSSR
' pilietis. Gelžkelio vyriausiu 

1929 metais Mandžurijos | vecĮėju Sovietų Sąjungos pi- 
. | > kurstomi Pa\ lietis (dabar yra drg. Ru-

jo dalis nutiesta nuo Char-? saulinių imperialistų, bandė ;dyj) ir du j0 pagelbininkai, 
bino į pietus iki Port-Artu-, „grobti tą gelžkelį nuo So-!kuriu vienas SSSR pilietis, 
ro. Visas gelzkehs turi, vietų Sąjungos. Bet galin-'0 kitas chinietis. Gelžkelio 
2,668 kilometrus ilgio. Ru-,ga Raudonoji Armija davė Taryba skiria visus gelžke- 
sijai pralaimėjus karą su1 jįems atspirtį ir Chinijos im viršininkus 
Japonija,1904-1905 metais,lmilitaristai buvo L ’ . . 
jo pietinė dalis pateko Ja-1 laikytis padarytų sutarčių, 
ponijai nuo Port Arturo iki 
Changcun, kuiis yra keletas, pagelba savo pada-^ltokis viršininkas yra SSSR t. t.desėtkų myliu pietus ntl0 llsiab sa P^eioa savo paua , ...... . ...................
Charbino. Taigi po Rusijos:ro’ Manchukuo, 
-Japonijos karui Rusijos 
rankose vyriausiai pasiliko, 
gelžkelis, einantis iš vakarų 
į rytus per visą Mandžurija, 
kuris turi 1,727 kilometrus 
(apie 1,088 i _ 
Gelžkelio pravedimas

cnmijos ų0 viršininkus, kaip tai
J • J e 7 x pi

priversti Į stočių viršininkus ir tt., pro- Į vi

IJlS
8 va 

vakare po numeriu 180 New York [ 
Visi nariai malonėkite daly- i 

vauti.

2

ra

ar lietuvių tautos gerą 
ir prestyžą, arba c) pa-1 
Lietuvos valstybei panie-! 
nelojalumą.

Rašt. B. Derzanauskas.

siekia už- ’ pilietis, tai jd pagelbininkas Ko siekia Lietuvos

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kuopos susirinkimas 

j įvyks 6 d. rugpjūčio (August), 7:30 
. vai. vakare, 995 N. 5th St.
. riai dalyvaukite, nes yra svarbių da- i 
lykų aptarimui kas link

agentų UŽ- pikniko ir jaunuoliu mokyklos.
Argentinoje;. . ' K“”“

WORCESTER, MASS.
fašistai i Komunistų Partijos G-ta sekcija

černauskas.
(180-181)

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 141 kuopos susirinki

mas įvyks Nedėlioję, rugpjūčio 5 d., 
10 vai. ryte. Lietuvių svetainėje, 
928 E. Moyamensing Avė. Visi na
riai būkite laiku ir atsiveskite naujų

Kuopos Organizatorius.
(180-181)

HAMTRAMCK, MICH.
A.L.D.L.D. 188 kp. susirinkimas 

įvyks penktadienį, rugpjūčio 3, d., 
7:30 vai. vakare, 3014 Yemans.

Visi nariai malonėkite būti laiku, 
Į nes yra daug svarbių reikalų ap

svarstyti. Fin. Sekr. r
(180-181)

CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. 57tos kuopos mėnesinis 

ir...,nao. pjūčio (August) 3 d., kliubo svetai- 
B. T. ofi- j nėję, 4015 E. 141 St., Corlett dist- 

j rikte.
Draugai ir draugės, prašau atsi

lankyti visus ir atsivesti naujų narių 
į prisirašymui į kuopa. Kuopos kores- 
I pondenta., D. P. Boika.

(180-181)

(181-182) | narių įrašyti j kuopą. 
1 K HABAC Oi’

POTTSVILLE, PA.
Schuylkill County Bedarbių Ta- Į 

rybų piknikas atsibus subatoj ir 
į dčlioj—August 4-5, North America 

_ l giraitėj. Nedėlioj bus gera progra-
- • ma; dainuos revoliucines dainas Ly- .

! ros Choras iš Shenandoah ir jų jau- l
l nieji pionieriai (su paukštukų balse-Į

. . I liais). Steve Nelson iš Wilkes Barre | 
KR i ir kiti vietiniai mainierių unijos va- ! 
a • i dai kalbės už vieningą kovą tarpe j

1 bedarbių ir dirbančiųjų darbininkų
1 del būvio pasigerinimo. šokiams :
! grieš linksma farmerių Zeikų orkes- j susirinkimas įvyks pėtnyčioje, rug- 
l tra. Tai bus tarptautinis piknikas.
j KELRODIS: Pribūkite į L. _.
i są 503 N. Center St. iš ten bus gat- ; 
vėje iškabinti 
vietos; N. Center

... . i Jallapa, North America Visi na- j 1 ’ 
i

“Laisvės” i

ne-

ženklai iki pikniko 
St., Water St., 

i.
B. D. sekr. K. Arminas.

į * . 1 iv-T L lz , - InhiniotK ir nriošinemi CpIž rengdami išleisti tokį įstatymą? Te.ngia !I;dc,JOQ/1,kniką P- <k ?’u8'Pjučio j1 grobt tą gelžkelį. Kas mėtaucmmeus m puesmgai. Creiz- m , , , . ,yi 1 t . / \ j (August), 1934 su damų n- sporto; 
jie šimtus visokių provoka- kelis iš savo įplaukų paden- 
cijų atlieka ant to gelžkelio: gia visus savo, reikalus ir li- 
užpuolimų, areštų gelžkelio Kęs pelnas dalinamas pusiau 
darbininkų, padegimų, va- tarpe Sovietų Sąjungos ir

mvliuC 71^7 £ysčilb ir tt;- DrS- kudyi,mi- Chinijos (Mandžurijos kraš- 
j ir nėt° gelžkelio vedėjas, pra-'to valdžios).

Įrengimas Rusijos liaudžiai ne^’ ^ad ’ metus lalko Į (3) Bet nors kelias tvar- . 
atsiėjo anie 500 milionu rub- vo 11 kartų Į’aleJfta trauki- komas bendrai Sovietų Są-į 

jungos ir Chinijos valdžių,1 
teisė ant gelžkelio nuosavy
bės pilnai pasilieka Sovietų 
Sąjungos. Sovietų Sąjunga 
sutinka, kad Chinija gali iš
pirkti gelžkelį ir visą turtą! 
jo srityje. Išpirkimo sąly- į 
gas privalo išdirbti specialė; 
konferencija.

I 

Drg. N. Terentiev rašo J 
“Imperialistai ir jų chiniš- į 
ki agentai bando tvirtinti, i 
būk Sovietų Sąjunga 1920 j1 
metais ‘atidavė Rytinį Chi- i 
nų Gelžkelį be jokių sąly-! 
gų,’ kas, suprantama, yra i 
grynas melas.” !

Sovietų Sąjunga prisilai- į 
kė ir prisilaiko padarytų į 
Pekino ir Mukdeno sutar-1 
čių. Ji 1929 metais privertė 
M a n d ž urijos galvariezus

atsiėjo apie 500 milionu rub-: . . , _ . . .j. j niai nuo bėgių, 38 padaryta I
! ginkluoti užpuolimai, 39 pa-

Caro laikais gelžkelis bu- sikėsinimai sukulti trauki- 
vo pilnai caro valdžios ran- (nįus> 19 užpuolimų ant trau
kose. Neva tai buvo konce- kinių nuosavybės/ 197 už- 
sija ant 80 metų, o po to 'puolimai ant gelžkelio dar- 
per 36 metus Chinija turėjo bininkų, 60 papildyta žmog-Į 
išmokėti Rusijai už gelžkelį 
ir tokiu būdu atpirkti jį. 
Bet caristinė Rusija to gelž
kelio srityje buvo pilnoje 
galioje: ji ten laikė savo ar
miją, ant tam tikro pločio 
abiejomis gelžkelio pusėmis i no 
veikė Rusijos teismai, kurie! . .
teisė chiniečius ir tt. Prie! metal P11 m to> arĮ^ melž
to caristinė Rusija turėjo, I buvo 56 daibmmkai 
kaip' ir kiti imperialistai, Į užmušta, 825 sužeista, 593 
Tiensine ir Hankove savo Pildytos vagystės ir pada- 
koncesiją ir Chinija buvo|ry^a v*rš 1,000 apiplėšimų, 
priversta kas metai mokėti: ^a Pa^ luiką^ priešai su- 
Rusijai desėtkus 
rublių kontribucijos.

žudysčių, 99 darbininkai su
žeista ir 400 vagysčių ir ki
tokių piktadarysčių. Ir ne
paisant tų visų piktadarys
čių, gelžkelis vis tiek davė 
14,257,000 aukso rublių pel-

milionų 'gadino 50 garvežių, 958 pa- 
sažyrinių vagonų ir 855 ta- 

jvorinius. Kelias buvo išar-

Chinijos (Mandžurijos kraš-

(3) Bet nors kelias tvar

„ . jvonmus. Kelias buvo įsar- laikytis tų sutarčių. Sovie-
Rusijos Revoliucija ir jdytas 53 vietose, sugriauta tų Sąjunga darė tas sutar-

Chln,]a j arba sugadyta 124 gelžkelio tis su ta chiniška vai-j
Įvykusi proletarinė revo- namai ir 775 kartus sutruk- džia, kuri buvo Mandžu- i 
icija Rusijoje suteikė lais-'dyta ant gelžkelio komuni- rijoje. Kadangi dabartinė!liucija Rusijoje suteikė lais-idyta ant gelžkelio komuni- 

vę visoms caro pavergtoms kacija. 
tautoms. !
dar 1917 metais
po jos suorganizavimo, pa- i tartis turi saugoti.
skelbė, kad ji panaikina vi- Japonijos t
sas carų slaptas plėšikiškas jjems padedą menševikai), ‘ ponija,, 
sutaris ir jų tarpe padary-.skelhi.i, būk Sovietų Sąjun- 
tas tarpe Rusijos ir Japoni-

• Iš to aišku, kaip Mandžurijos Manchukuo j 
Sovietų valdžia * “gerai saugoja” jį Manchu-1 valdžia yra padaras Japoni-! 

tuojaus į kuo valdžia, kuri pagal su- jos ir be Japonijos nedaro i 
nei žingsnio, tai už visas ;

(ir provokacijas ir atsako Ja-!Japonijos agentai

m . 1 , . .v. . . 7■ I (August), 1934
Tai labai aišku : grasinimu at- | programa, Olympia Parke, So. Quins- 
irnti pilietybės teises mano . iŠ- , igamond Ave., Shrewsbury, Mass. Vi- 

.......................... - - - - I si dalyvaukite.
(181-183)

CLEVELAND, OHIO
Bedarbių Tarybos 12 kuopa

gąsdinti užsienio liet, darbiniu- Į 
kus, kad jie nestotų j revoliu-! 
cinę kovą prieš kapitalistinę j 
sistema. Bet darbininkai ant to i 
viso įstatymo gali tik nusispjau-j gia pikniką ant draugo Miciuto 
ti, nes gyvendami čia ar Lietu-1 ™os’ 5 (L 1 .

’ J isiame parengu
voj, mums pilietybė duoda vie-' darbių tarybą,

ren- 
far-

d. rugpj. Visi dalyvaukite 
parengime ir paremkite be- 

, nes visi suprantate

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo Newarko lietuvių kuopos susirin
kimas įvyks pėtnyčios vakare, rug
pjūčio (August) 3 d., 7:30 vai. vak., 
Lietuvių svet., 180 New York Avė.

Visi nariai kviečiami būtinai atsi
lankyti. Turime daug svarbių rei
kalų aptart. Užbaigę susirinkimą 
turėsime diskusijas. Diskusijų te
ma: “Kodėl bedarbė ir kaip iš jos 
išeit?” Žingeidu bus visiems, todėl 
atsiveskite ir pašalinius.

Sekretorius K. J. i
(180-181) |________________ i

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Darbininkų Kliubo susi-; 

rinkimas įvyks rugpjūčio 5 d., kaip

Yonkers Hotel
« i '■ •Ant 23 kelio puiki vaka- 

cijom vieta su visais 
parankumais

Restauracija ir Saliūnas
Priimame turistus trumpam ir 
ilgesniam laikui; kainos gana 

žemos

A. MISEVIČIUS 
CAIRO, N. Y.

M M M M M M M Ml M IMI IMI IUIM M M RA Wl Wl~______ l________
CONN. VALSTIJOS LIETUVIŲ DARBININKŲ ATYDAI

-----------.y*?į1 y; .      t---------------------- --------- ' ...................         ........ 

1^' 1................................T.......................................Y A rengia conn, valstijosDAINŲ DIENA
Nedėlioj, 5 d. Rugpjūčio (Augusi), 1934. Pradžia 12 Valandą Dieną
Lietuvių Darže už Lakewood Chesnut Hill Rd., Waterbury, Conn.

Pereitą metą Sovietų' Są-
. t . ga tęsia imperialistinę poli- junga pasiūlė Manchukuo ir!

jos karo metu sutartis apie ; tiką> laikydama tą gelžkelį Japonijos ponams išpirkti! 
pasidalinimą Mandžurijos. jįr dar daUgiau, būk Sovie-1 tą gelžkelį. Buvo prasidė-

1919 metais, 26 d. rugpjū- tų Sąjunga pirmiau jau bu- jusį konferencija, bet Japo- ■ 
čio, kada Raudonoji Armiją vo dovanojusi tą gelžkelį nijos imperialistai, trokšda- į 

vijo už Chinijai. Tikrumoje, tai So- mį karo pagelba pagrėbti i 
tą gelžkelį ir užgrėbti Ryti
nį Sibirą, sugriovė konfe
renciją.

Sovietų Sąjunga trokšda- ■ i 
ma taikos ? esą pasirengus 
parduoti tą gelžkelį, tai yra 
atgauti ten įdėtus liaudies 
pinigus, ir pasitraukti iš 
Mandžurijos.

mušė Kolčaką ir 1
Uralu kalnų, Sųvietų vai-1 vietų Sąjungos priešų išmis- 
džia vėl išleido atsišaukimą lai-
j Azijos pavergtas tautas ir i 1917 metais Sovietų val- 
jų tarpe į Chinijos liaudį, džia paskelbė, iad ji atsisa- 
kuriame pakartojo, kad pa- ko bokseriškos kontribuci- 
naikina caristų koncesijas Jos, Tiensino ir Hankowo 
Chinijoje ir bokserišką kon- koncesijų ir prisirengus su- 
tribuciją. Tas buvo padary- si tarti del minėto^gelžkelio. 
ta todėl, kad Chinijoje rusai 1919 metais tą pAt paftarto- 
baltagvardiečiai dar vis | jo. Kas liečia Rytinį Chini-

Vilijos Choras, Waterbury, Conn
■ ; Draugai ir Draugės! Darbininkų metinė Dainų Diena šiemet bus turtingesnė, nes Conn, valstijoje 
<, prisidėjo ■ dar vienas darbininkų choras, Bridgeport©. Taipgi bus ir daugelis kitokių pamarginimų,

kaip tai sporto žaislų. " " Įžanga 25 Centai
Kalbės J. SIURBA iš Brooklyn©, “Tiesos” Redaktorius

Kviečiame visus atsilankyti ir praleisti smagiai laiką. KOMITETAS.
D. M. š. W VW kftf WM V M W M M W M



P1TTSBUR6H0 IR APIELINKES ŽINIOS
Puikus Piknikas

mia

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST

NEW YORK, N. Y

ant

darbi

(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST

Medley 
draugų 
8 vai.

Kaip Kovojama prieš Karą 
ir Fašizmą

Svarbūs Susirinkimai 
Parengimai

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Šį menesį Waterbury j pa
leista iš darbo dar 2,500 
darbininku. j

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Rugpjūčio 8 įvyksta 
Ketvirto Apskričio

Pittsburgh Sun-Te- 
11 earsto dienraštis

Amerikos Lietuvių Darbiniu 
Literatūros Draugijos 87 . tmį

nėra parapijonams. Į
Abeji betgi pasirūpina susi-| 

kelti nemažai grašių delei ge- (
Parapijo-,

ministerė Perkins 
kad ji darbuojasi 

ir iš šios šalies iš- 
į įvairius kraštus

Pittsburghe atlaikyta trys 
k o n f e rencijos 
prie rugpjūčio

Taipgi

Rugpjūčio 3, pėtnyčioj, 
įvyksta Lietuvių Lygos prieš 
Karą ir Fašizmą Komiteto su
sirinkimas, 1335 }Iedley St., 
N. Pittsburgh. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Rugpjūčio 12, Adomo dar
že įvyksta 'svarbus pikniku. 
Bus išduota ALDLD Ketvirto 
Apskričio dovanos.

Rugpjūčio 10 bedarbių tary
bos susirinkimas Manchester 
mokykloj. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Rugpjūčio 10 lietuvių parti 
jieeių susirinkimas, 1935 Med 
ley St. Pradžia 7 :30 v. v.

apie 
būk 

kooperacijos bizniui, 
dauguma išsireiškė 
Nutarta unijos pri- 

palikti liuosai

mana- 
ar jis 
mene-

Milicija prieš N. Y. Valstijos 
Bedarbių Delegatus

Albany, N. Y.—Liepos 31 
d. buvo nustatytos miesto 
gatves valstijiniais karei
viais ir policija, ginkluotais 
bombomis ir kitais pabūk
lais, kad “sutvarkyt” bend
rą bedarbių delegaciją. Ta- 
čiaus 150 delegatų numarša- 
vo į valdžios rūmą ir pareiš
kė gubernatoriui Lehmanui 
bedarbių reikalavimus. Jis 
juos*atmetė.

Taipgi rengkimės prie labai 
Svarbių dviejų piknikų. Rug
sėjo 9 bus APLA Centro pik
nikas ir rugsėjo 16 bus ketu
rių tautų frakcijų piknikas. 
Abu Stasevičiaus darže.

atleido. Draugovės pirminin
kas, nenorėdamas prieš darbi
ninkus kovoti, tą boselį priėmė 

Po apkalbėjimo niekas 
įnešimo. Dabar tas 

ant direktorių nuožiū-

Rugpjūčio 4, 1335 
St., įvyksta veiklesnių 
pasitarimas. Pradžia 
vakare.

ALDLD 
posėdis. 

Visi komiteto nariai turi daly
vauti. 1335 Medley St.

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Rugpjūčio 6 įvyksta svarbi 
konferencija gynimui Scotts
boro jaunuolių ir d. Herndon, 
Y.W.C.A. Name, ant Fifth 
Ave. ir Chatum St. Pradžia 
Į# vai. vakare. Draugijos kvie
čiamos siųsti delegatus.

po atleistas iš darbo Hill,errs. 
Gi darbininkai, užstodami už 
Hitlerį, susėdo ir nedirbo, šė- 
rininkai išsireiškė, kad Hitleris 
būtų sugrąžintas. Nutarta pa
likti sutaikymą naujai komisi-

RugpjūČio 5 įvyksta ALDLD 
87 k p. ir Lietuvių Darbininkų 
Kliubo piknikas Stasevičiaus 
farmoj.

Tarp dviejų lietuviškų pa
rapijų vis dar tebeina kivir- 
čiai. Kazimierinės bažnyčios 
kunigai keikia jurginėš bažny
čios kunigą ir taipgi .’parapijo
mis. Esą, jie atskilėliai nuo 
tikrosios bažnyčios ir todėl po 
mirties stačia galva eisią į 
amžiną prapultį.

Jurginėš klebonas Žukaus
kas irgi neužsileidžia. Jisai 
taipgi moka bombarduoti ka- 
zimieriečius. Jisai sako, kad; 
kazimieriečiai tiktai peni ro
mišką popiežių, kaip kokį pe- 

prisirengimui • niukšlį, iš kurio jokios naudos 
1 demonstraci

jos. Taipgi šaukta daugelis 
fnasinių mitingų. Tie prisiren
gimai surišti su tuojautiniu rei
kalavimu paliuosuoti d. Thael-

kitų priešfašistinių ’ nėra. O skriauda gana dide 
hitlerinių kalėjimų, lė. Ana va

kierių. “Didvyrystčs” ženk
lus parsidavėlis artistas ma
to ir pas fašistintoją pre
zidentą Rooseveltą, ir pas 

■darbininkų persekiotoją mi- 
! nisterę Perkins, ir pas ki
ltus “nauja-dalybininkus.” 
■Su jų biustais Nakian pasi
tarnaus' ateinančiai demo
kratų rinkimų kampanijai ir 
apsčiai p’asiddleriaus. Tokie 
aristai žino, karta puse rie
kes sviestu aptepta.

Lietuvys Kraastytojas 
(Moving)

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

PETER BANES
449 Grand Street
Skersai Republic Teatro

Brooklyn, N. Y.
Tel. STagg 2-3152

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 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
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

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

tas ir už prieinamą kainą.

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

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI J’'?!*;

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., , DETROIT, MICH.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
■ ADVOKATAS 
Kalba Lietuviškai

Vėliau buvo apkalbamas 
stičruimio bosas, kurį direkto- 

resmo gyvenimo. Parapijo-, riai buvo pavarę iš darbo del 
nams visgi iš to jokios naudos jo sauvališkumo ir kitko. Ve-Į 

manną ir Kitų priesiasistinių nėra. O skriauda gana dide- j liau darbininkai susėdo, nedir-j 
kalinių iš hitlerinių kalėjimų, lė. Ana va, jurginėš klebonas ba, protestuodami, kam bosą

Liepos 29 įvyko APLA Vypartas išbėgo nunešęs daug, atleido. 
Pirmo Apskričio piknikas, ku-' suskolintų iš parapijonų pini 

d. J. Gasiunas savo pra-ĮtfU- Tai dabar kai kurie para
kovą Plonai padavė kleboniją ant j atgal. 

Pikni-išerif sale ir Žukauskas turėjo nedavė
“‘i “visai nuogas.” paliko 

; Dabar jisai verkia ir prašo ros.
■ daugiau aukų.
1 Parapijonams patartina, vie- 
’ toj riebiai * klebonus penėti, 
i kad jie vieni kitus keiktų, pra- 
i dėti veikti savo naudai. Visų- 
j pirmiausia reikia stoti į darbi
ninkiškas organizacijas. Be
darbiai turėtų dėtis į bedarbių 
tarybas, kurios čia gyvuoja. 
Plieno darbininkai organizuo
tis į Plieno ir Metalo Darbi
ninkų Industrinę Uniją. Taip 

Į veikiant bus galima kas nors 
i išsikovoti.

Ateina Didelis Piknikas
Rugpjūčio 19 d. bus “Rau

donosios Spaudos Piknikas,” 
kurį rengia “Daily Worker’’ ir 
“Labor Defender.” Įvyks ant 
Old Berkies Farmos.

Piknike bus graži ir didelė 
programa. Sutrauktos geriau
sios dailės spėkos Philadelphi- 
joj. Visi turėsite gerus laikus 
ir smagiai laiką praleisite.

Pikniko Komitetas.

name 
kalboj kvietė visus 
prieš karą ir fašizmą 
ko pirmininkas Geo. Urbonas iš J°s išsinešti 
paprašė aukų tam tikslui ir, 
ant vietos surinkta $1.30.

. Tos pačios dienos vakare' 
//vyko didelis masinis mitingas
Liberty teatre. Kalbėjo dd.1 
it 'Johnstone, Paul, lenkų kai-< 
bėtojasj ir Gasiunas. > Muzika-I 
lę programos dalį išpildė Elsie 
Norkiutė, Arthur Norkiukas ir 
Alben Bogužiukas. Pasklęista 
daug priešfašistinės ir prieška
rines literatūros.

North Sidėj taipgi įvyko di-; 
deli masiniai mitingai. Viepa-; 
me, po atviru dangum, daly-i 
vavo virš dviejų tūkstančių1 
žmonių.

O r gani zacijų delegacijos 
nuolatos lankosi pas Vokieti
jos konsulį reikalaudamos pa
liuosuoti Thaelmanną ir kitus 
kalinius.

Tuo pačiu sykiu, kuomet 
tarp darbininkų pradėta daug 
smarkiau veikti 
fašizmą, juodosios spėkos irgi 

.rengiasi

Męs 
tvarkytojai

O stakas kitoms kolonijoms, “Duonos ir Overolsių Gana 
Bedarbiui,” Sako Bosas

I Waterbury,Conn. — Fab- 
rikantų susirinkime James 
H. Goss, vario kapitalistas, 
pareiškė, kad “kepaliuko 
duonos iF vienų overolsių 
(pigiausių darbininkų dra- 

jbužių) turėtų užtekti bile 
bedarbiui.” Jis yra galva 
vadinamos “T a r p s a v inės 
Pašalpos” organizacijos. 
Miesto valdžia atima vieną 

i nuošimtį darbininkų uždar
bio į tos pašalpos fondą be
darbiams. Goss piktai prie- 

j šinasi bedarbių apdraudos 
I biliui, sulig kurio visa pa- 
i šalpa turėtų būt mokama iš 
kapitalistų ir valstybės lė-

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

nes jie nori suardyti rį^oje 
suardė J

Montelloje valgomų daiktų; Darbo 
kooperaciją, taip, kaip suardė praneša, 
Girdi, “ką jie? supranta apie surašyti 
biznį, tokie Deiviai, Kielos, bugdyti
Budrikai ir kiti.” Del tos pro- dau k kit kairiųjų. To 
vokacijos bridgewaterieciai1 " v r .
buvo išsigandę. Bet dabar; reikalauja ypač fabrikantai.

* Da-1 Žiopliai vokuoja, kad tuom 
išveš iš Amerikos revoliuci
nį judėjimą ir darbininkų 

pastangas, kovas.

Liepos 26 įvyko ALDLD 111;nuveš tiesiai į daržą, 
kuopos susirinkimas. Tai bu- Tzvinčin vicucIY VlCvI c V V Im U O j

vo pavyzdingas susirinkimas.' Komitetas
nariai.

Suorganizuotas komitetas, pri
sirengimui prie protesto mitin- 

įgo ir demonstracijos prieš ka- 
i ra ir fašizmą. Taipgi išrinkta 
I komitetas veikimui tarp jau- 
' nuolių.

Plačiai kalbėta apie plieno 
j darbininkų kovas ir dabartinę
padėti. Ant vietos suorgani- I 

i zuota grupė bedarbiu plieno 
: darbininkų ir išrinkta delega- 
I tas į nacionalę konvenciją 
; Plieno ir Metalo Darbininkų 
i Industrinės Unijos.

Draugai nusitarė pradėti 
; smarkiau So. Sidėj veikti. Ko- 
| lonija labai apleista, todėl 
i darbo labai daug. Kitų kolo- 
i nijų draugams reikia pagelbėt 
southsidiečiams atsistoti 
tvirtų kojų.

skelbia, kad Pittsburghe jau 
yra 3000 juodmarškinių slap
tai susiorganizavusių ir prisi
rengusių puldinėti darbininkų 
organizacijas ir veikėjus. Ta
sai laikraštis dabartiniu laiku 
gana prielankiai apie fašistus 
rašo. Jisai tampa fašistinių 
spėkų organizatorium.

Vietos menševikėliai, kaip 
P. Dargis ir kiti, betgi garbi
na tą laikraštį, kaipo “lietuvių 
draugą.” Toksai jų elgėsis 
kaip tiktai naudingas fašis
tams. Mūsų visų priešfašisti
nių elementų pareiga turi bū
ti : smarkiau veikti prieš karą 
ir fašizmą. Maskuoti tuos, 
kurie, prisidengdami lietuvy
bės arba kitokiais vardais, re- 

fašistus.
Antifašistas.

mjoj
tinimu darbininkiškos apšvie-’ tuomet biznis eis 
tos ir organizavimu bedarbių į riau.” Nutarta 
bedarbių tarybas. Tie, kurie rinkti iš trijų.
dar neprigulite prie šios orga- 

prieš karą ir nizacijos, kviečiami stoti jon 
ir bendrai darbuotis darbinin
kų naudai.

A LDLD N ar y s.

Rugpjūčio 7 įvyksta APLA, Prisirašė penki nauji 
50 kuopos susirinkimas, 1335 j 
Medley St., N. Sv. Pradžia 7:30 Į 
vai. vakare. Visi kviečiami 
dalyvauti. Turime 
prie vajaus.

Plačiai diskusuota 
Brotherhood Uniją, kuri 
kenkianti 
Šėrininkų 
už uniją, 
gulėjimą 
ninkams organizuotis.

Per viena šėrininka 
gėrius buvo užklaustas, 
apsiima per kitus šešis 
sius išvaryti biznį be nuosto
lių, “jeigu mes tau pavėsime 
ant jūsų valios viską ir prigel- 
bėsime, ką tik norėsi?” Ma- 
nagerius sako, “duokite man 

\ALDLD 111 kuopa pradeda komitetą, kuris pagelbėtų nu- 
smarkiau veikti. Jinai labai statyti algas su unija ir darbi- 
svarbi organizacija šioj kolo-1 įlinkuose padaryti tvarką, kad 

Jinai čia rūpinasi pla-! be reikalo netrukdytų darbo, 
daug ge- 

komisiją *-iš- 
Ta komisija 

dirbs sykiu su direktoriais.
Paimta ant apkalbėjimo 

dirbtuvė B, kur išdirba darbi
nius čeverykus. Ir ten, sako, 
už sugadinimą daug čeverykų

Conn. Valstijos 
Draugams^

Hartfordo veikalų 
duodame žinoti 

kad mes 
esame paėmę mokintis veikalą 
“Moteris Gatvėje.” Taigi, ku
rios kolonijos norėsite mokin- 

kad tis nors kokį veikalą, tai pa- 
• sirinkite iš Meno Sąjungos ir 
■ praneškite spaudoje, kokį vei- 
; kalą paėmėte. Kitos koloni
jos, žinodamos, pasirinks kitą, 
‘tada galėsime išvengti nesma- 
I gumų Su lošimais. Tada ga
lėsime lošti—jūs pas mus, o 
mes pas jus.

B. Muleranka.

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 kitbkioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y.

operacijos Pusmetinio Suvažia- --------------------------
vimo, Įvykusio Liepos 21 d. , _1 1 | •

Suvažiavime dalyvavo apie 111113(16101113^ i
130 šėrininkų. Valdyba ir 
board-direktoriai išdavė šešių 
mėnesių raportą. Ne visi liko
si patenkinti. Pirmininko pa- 
gelbininkui paaiškinus, kad di
rektoriai dirbo, kiek galėjo, 
kad pagerinti biznį, bet ne
daug ką galėjo daryti, nes vis
kas remiasi ant manageriaus 
rankų, raportas tapo priimtas.

Managerius J. Tolvaišą iš
davė šešių mėnesių finansų

1 stovį. Paaiškino, kad finansi- 
1 nė kooperacijos vertybė yra 
| nupuolus ant kelių desėtkų 
(tūkstančių dolerių, bet dar vis 
į geriau finansiniai stovi, ne
gu dešimt metų atgal. Prie
žastis biznio puolimo esanti ta, 
kad negauna už padarytą ta- 
vorą (šiušius) atmokėti tiek, 
kiek reikėtų gauti 
pakilęs gana augštai. Darbi 
ninkams prisieina mokėti di 
desnes algas, negu pirmiau 
Taipgi kenkia bizniui 
darbininkai už mažiausį daly
ką tuojau sėdą ir nedirbą 
Manageriaus raportas priim

Keli metai atgal prieš me 
šėrininkų

kuopa ir Lietuvių Darbininkų Butkaus ir Pruseikos sūkiai- V1US 
Kliubas rengia pikniką, kuris dinti darbininkai ir kiti du ne
įvyks nedėlioj, rugpjūčio 5, šėrininkai, dirbą toj koopera- 
1934, Stasevičiaus darže, Elm-'cijoj, išleido lapelius prieš 
swort, Pa. Puiki muzika šo-' Montellos darbininkus šėririin- 
kiams. Taipgi bus visokių paikus. Tuose lapeliuose ir per 
marginimų. Kviečiami visi, Pruseikos gazietą, šaukė, “ap- 
skaitlingiausia dalyvauti. Pra-! sisaugokite nuo Montellos bol- pistai bus visi laikomi Ame 
sides 11 v. iš ryto ir tęsis iki? ševikų

Nuvažiuoti trekais ir auto- į kooperaciją, tai, kaip 
mobiliais labai paranku. Rei- 

! kia važiuoti Ohio River Blvd. 
| iki Camp Horn kelio, tada 
! sukti po dešinei ir važiuoti iki 
I Camp Horn, tada sukti po 
! kairei ir tuojaus bus Stasevi- 
| čiaus daržas, labai gražioj vie-
toj. Trokais veš iš Lietuvių ' dalykai parodo ką kitą

; Darbininkų Kliubo, 1335 Med-J bar, kaip kooperacijos dalykai 
j ley St., N. S. Pittsburgh. Ku- neina, kaip reikia, tai montell- 
i rie tik norėsite trokais važiuo- iečiai deda visas
! ti, laiku būkite Kliube ir jus kad pagelbėti, o Pruseikos su-

I klaidinti elementai su .- K. V. 
' priešakyje, būdami ne šėrinin- 
i kai, tik tyčiojasi ir visokias in- 
1 trigas daro, kad pakenkus ko- 
i operacijai. Dabar Bridge- 

PwrlfYniAmFap lUIaoo iwaterio lietuviai darbininkai DHU§eW3ier? 1H3SS» ; patys mato, kas tie do provo- 
____________ -;č. '■ katoriai ir vienybės ardytojai, 

[š Bridsfewaterio Lietuviu Ko- i Buvęs Suvažiavime.

VISOMS ALDLD 
KUOPOMS

Drauges ir Draugai!
Kartu su “šviesos” No. 

2 buvo visoms kuopoms 
išsiuntinėta s p e c i a 1 es 
blankutes “Šviesos” reika
lais. Jų vieną turėjo iš
pildyti kiekvienas narys. 
Daugelis Etiopų jas jau 
grąžino į centrą, bet dau
gelis dar ne. Kuopos, ku
rios dar neprisiuntė jų j 
centrą, greitai tą padary
kite, nes mes jau ruošia
mės prie spausdinimo 
“šviesos” No. 3. Blanku
tes yra reikalingos gavi
mui antros klasės pašto 
teisių. Suskubkite jas 
prisiųsti, kad del to nesų- 
sitrukdytų (“šviesės” se
kamo numerio išsiuntinėk 
jimas.

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St.,

Dvylika Naujosios
Dalybos “Didvyrių”

WASHINGTON. — “Vei- 
das kaip senovės Romos im
peratorių ... bet pilnas 
mandagumo ir pakantru
mo,”—taip giria streiklaužį 
NRA generolą Johnsoną 
pataikūnas artistas Reuben 
Nakian, kuris daro biustus 
(pusiau - stovylas) dvylikos

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAI
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

. Tel.: Foxcroft 9-6901

Nori “Negeistinus”
Išsiųst j Sovietus

Washington. — Amerikos 
vyriausybė žada pradėt de
rybas su Sovietų Sąjunga, 
kad galima būtų “pasiųst 

suvažiavimą namo negeistinuosius” atei- 
Norima deportuot į 

Sovietus apie tūkstantį at
eivių iš buvusios Rusijos. 
Tai daugiausia darbininkų 
judėjimo veikėjai. Bet 
kontr-revoliucionieriai, ca-

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 $1, gali 
ištesėti visam mėnesiui, kad pa
gelbėti sunkiausiai sergančiam.

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

I—------------------------------------------ ------------------------------------------ ....I Į___________________________________________________________________________
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Phone, EVergreen 7-4785

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

I

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Y.

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

J. GARŠVAof

Graborius (Undertaker)156

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. /. COMV
of

under Section 75 of

1

of

173 
of

of
108
of

205
of

75 of
168 
of

given that License No. 
issued to the undersigned 

of 
31 
of

—a

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Eiliniai Nariai Užima Streiko Vadovybę

Brooklyn, N. Y.485 Grand St.

K

No.

HŪGO HANSEN

Siūlo Žalingą Apdraudę Rengkimės Rugpjūčio
Algų Kapojimą

4424 Ft.

3401 Ave. S

dvidešimtmetinėse sukak-
of

rios unijos ir kurie asmenys j 213 Fourth Ave., New Yorke, KuOOOS
CT11 Korn a + nrilli nnfiVe Tod vi. I oii^InAi'Iivrii conn iriofnc win von “

of

of

ĮVAIRIOS ŽINIOS

of

of

Y

SUSIRINKIMAI

of

N.

210 
of

of
22
Of

SAM TOFSKY
Brooklyn, N. Y.

Avenue U, City of Brooklyn, County
Kings, to be consumed off the premises.

HELEN BUSCHMANN
2503 Avenue U Brooklyn, N.

Avenue N, City of Brooklyn, County 
Kings, to bo consumed off the premises.

MICHAEL J. ARENA
5511 Ave; N. Brooklyn, N.

City of Brooklyn, County of

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3050 has been issued to the undersigned 
to sęll beer at retail undef section 76 of 
the • Alcoholic Beverage Control Law at 364 1 
Leonard St,, City of Brooklyn/ County of

>-

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5548 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5511 

of

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1888 

of

NOTICE .. _____ ..
A 630 has been issued to the undersigned . 

of 
67 
of .

Brooklyn, County of 
off the premises.

J. H. MULLER AND SON 
1084 Bergen St. Brooklyn,- N. Y.

Organizacijos tuojaus pri-

54th Street, Citv of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

HILLEL BERK IN
1888—54th St. Brooklyn, N.

Pirmos klasės anglis.

Prašome

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

■estas Puslapis Ketvirtadien., Rugp. 2, 1984

Temple, 243 E. 84 St., New 
Yorke, kuriame dalyvavo virš 
1,000 streikierių. Streikieriai 
karštai sveikino Louis Wein
stock, lokalo 499 streiko komi
teto pirmininką, kuomet jis iš
dėstė planus eilinių narių kon
troliavimui streiko.

Zaųsneris liekasi generolu 
be armijos. Pereitą pirmadienį 
jis atėjo į lokalo 892 centrą ir 

j šaukė narius į pikieto. paradą, 
i Tik šeši nariai pakėlė rankas. 
Bet kuomet Max Schurnan, ei
linių narių vadas, pašaukė pi- 
kietuoti, visos rankos pakilo. 

( Vienas iš Zausnerio bernų, I. 
Mandell, buvo atėjęs į Ląbor

Maliorių streike, kuj-is pra
sidėjo pereitą pirmadienį, 
streiko vadovybė pereidinėja į 
eilinių narių rankas. Phillip 
Zausnerio, įsiveržėlio unijos 
finansų sekretoriaus vieton 
vogtais balsais' pereituose* uni- 

/jos viršininkų rinkimuose, pa
stangos pasilaikyti streiko va
deles savo rankose, eina vėjais. 
Iki šiol jau išrinko eilinių na
rių streiko komitetus lokalai: 
499, 490, 848 ir 892. Tik vie
nas iš dvylikos lokalų užgyrė 
Zausnerio vadovybę. Dar pe 
visuose lokaluose išrinkta eili
nių narių vadovybė, tačiaus ei
liniai tų lokalų nariai žiūri į 
keturių lokalų pastatytą vado- Temple registruoti streikierių, 
vybę, kaipo į savo vadovybę bet jie pareiškė, kad nebus re- 

šiame streike. ; gistracijos tol, kol jis neišsi-
Pereitą antradienį masinisPereitą antradienį masinis į nešdins. Eilinių narių komite- 

pikietas sustabdė šešis darbus į tas tęsė savo registraciją. Taip 
' JI ir išsinešdino tas reakcionie- 

Labor,riaus agentas nieko nepešęs.
New Yorke. Įvyko streikierių 
masinis susirinkimas

Nassau apskričio politikie
riai, susibūrę į taip vadinamą 
Nassau County Council of 
Local Welfare Committee, rikos Prieškarinė-Priešfašistinė 
siūlo įsteigti bedarbės ir senat- Lyga šaukia visas darbininkų, 
vės apdraudą, kad užbėgti už į studentų, profesionalų ir kitas 
akių darbininkų bedarbės ir! organizacijas mobilizuoti savo 
socialės apdraudos bilyji HR j narius dalyvumui bendram 
7598. j masiniam parade ir demons-

Tos apdraudos 4 direktorius j tracijoj prieš karą ir fašizmą 
paskirtų patsai apdraudos de-,šį šeštadienį, rugpjūčio 4 die- 
partmento viršininkas, 4 —! na,
New Yorko valstijoj vaizbos ■ tuvėse kruvinosios skerdynės 
butas, 4 paskirtų valstijos gu-j 
bernatorius nuo 4 ' unijų, ku-jvalo kreiptis Lygos raštinėn,

dirbom. Tiesa, tarp saviškiui 
organizacijų narių kiek pasi--1 
darbuojame, bet po stubas nei
name.

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkė arba gas- 

i padinė ant visados saldainių krau- 
Reiktų rimtai pradėti, tuvėj. Gali būt mergina arba našle, 

be vaikų. Aš esu našlys be šeimy- j 
nos ir gerai užsilaikau. Malonėkite j 
atsišaukti greitai. Daugiau infor-' 
macijų galėsite gaut ypatiškai arba 
per laišką. Kreipkitės sekamai:
John Nolan R. 77 Meserole Street 

Brooklyn, N. Y. (180-182)

' NOTICE in hereby 
I A 5751 has been 
i to sell beer at retail, 

the Alcoholic Beverage 
15th Avenue, City of 
Kings, to be consumed 

PATSY and
I 7323 15th Ave. I

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5835 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Rogers Ave., City of Brooklyn, County

- Kings, to be consumed off the premises. 
GEORGE J. JOYCE

141 Rogers Ave. Brooklyn, N.

given that License No. 
issued to the undersigned I

under Section 75 of I 
Control I,aw at 7323 
Brooklyn, County of 
off the premises.

AUGUST ZANIBONI 
Brooklyn, N. Y. LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

geriausios
of

141 
o f

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

Prista-

Socialistų Partijos Kuopa Už 
Bendrą Veikimą su 
Komunistais

NOTICE is hereby given that License No. 
A 604 has been issued to the undersigned 
to sell beer at' retail under' section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 634 
Central Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL VOLK
634 Central Ave. Brooklyn, N.

arba užeikite pasikalbėti i ofisą

of Kampas Union Avė. ir Grand St.

NOTICE 
A 8050 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
Bath Ave., 
Kings, to be 

1 
2168 Bath Ave.

is hereby given that License No. : 
been issued to the undersigned | 
at retail under section 75 of. 
Beverage Control Law at 2168 

City of Brooklyn, County of 
consumed off the premises.

MEYER TUCHMAN
Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui moters 

arba merginos tarpe 40 ir 50 metų 
amžiaus, be vaikų. Nereikalauju iš

i miestų, tik iš anglinių distriktų ar- 
, ba nuo farmų. Esu vyras be šei- 

priėmė rezoliuciją, reika- mynos, 50 metų amžiaus. K. ROSH, 
kad SP vadovybė,?, o. Box 503, Elmora, Pa.

(179-181)

Socialistai darbininkai savo 
reguliariam narių susirinkime, 
pereito antradienio vakarą, 21 
rinkimų distrikto Brooklyno 
kuopoje, dviem trečdaliais bal
sų
laujančią, 
sudarytų bendrą frontą “su vi-! 
somis klasiniai sąmoningomis 
grupėmis ir partijomis, neat-, 
sižvelgiant-į praeities skirtu- j 
mus, tam tikslui, kad, nepa-Į 
prastose sąlygose, sudarytose [ 
gilėjančio krizio ir puolančio 
kapitalizmo, būtų įsteigta dar
bininkų klasės vienybė. Na
riai nutarė pasiųsti rezoliuciją 
SP Na. Komitetui, su reikalą-1 
vimu greit vykinti gyvenimam!

Wiliiamsburgo Darbininkams
Penktadienio vakarą, rug

pjūčio 3 d., įvyks įvairių ma
sinių organizacijų susirinki-

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5780 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
86th Street, City of 
Kings, to be consumed 

WILLIAM 
2202—86th St.

under section 75 of 
Control Law at 2202 
Brooklyn, County of 
off the premises.
TAM KIN

Brooklyn, N.

t

NOTICE is hereby given that License No. , 
A 8051 has been issued to the undersigned : 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 804 I 
Kings Highway, City of Brooklyn, County of | 
Kings, to be consumed, off the premises. j

JACK FARER
.804 Kings Highway Brooklyn, N- Y.

TRU-EMBER COAE COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
________ Telefonas: EVergreen 7-1661’NOTICE is hereby given that License No. 

A 8125 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
52nd Street, City of 
Kings, to be consumed 

SAMUEL 
1983—-52nd Street

under section 75 ot 
Control Law at 1983 
Brooklyn, County of 
off the premises.
WEISEL

Brooklyn, N. Y.NOTICE is hereby given that License 
A 6343 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6805 ( 
Fort Hamilton P'kway, City of Brooklyn, , 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HŪGO HANSEN I
6805 Ft. Hamilton P'kway., Brooklyn, N. Y. | 

NOTICE is hereby given that License No. I 
B 2069 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law_ at 4424 
Fort Hamilton P’kway, 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5863 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Ralph Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL SCHLAFF 
168 Ralph Ave. Brooklyn, N.

Ignition Specialist

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8091 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 159 
Saratoga Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY BUDKE
159 Saratoga Ave. Brooklyn, N. Y.

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.4-tos Demonstracijai;

Rugpjūčio ketvirtą dieną su
eina 20 metų nuo paskelbimo, mas, kuriame bus diskusuoja- 
pereito pasaulinio kaio. Ame-jma reikšmė mezgėjų streiko ir 

masinių organizacijų užduo
tys. ALDLD, LDS ir kitų or
ganizacijų nariai, ypač valdy
bos, turėtų dalyvauti. Būti
nai reikia, kad nors vienas iš 
valdybos dalyvautų, žinotų 
esamą padėtį ir galėtų paaiš- 

Į kinti savo organizacijos susi- 
■ rinkime. Mitingas bus 68 
Graham Ave.

City of Brooklyn, . 
to be consumed on the (

HYMAN EPSTEIN
Hamilton P’kway Brooklyn, N. Y. | 

______________________ j 
is hereby given that License No. 1

to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
So. 2nd. Street, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

WLADASLAW BANASZEWSKI 
and ANTONI SCZESNY

67 So. 2nd. St. Brooklyn, N.

u.

gubernatoriui patiks. Tad vi-; sužinojimui savo vietos marša- p 
aas aparatas būtų bosų' ir .vai-j vime. Taipgi dar galima gau- Susirinkimas 
džios rankose. Jų algos būtų l ti lapelių paskleidimui tarpe 
nuo 5 iki 15 tūkstančių dole- Į savo org. narių ir apielinkėje. 
riti į metus.

Svarbu pažymėti ir svar-,' 
bhiosius’ tos apdraudos punk
tus, nes tai būtų netiesioginis 
algos nukapojimas darbinin
kams. Sukėlimui fondo iš 
darbininko algos atimtų 5 nuo
šimtį. Sakoma ir bosas tu
rėsiąs mokėti 5 nuoš., bet iš 
boso nebus kas atima, tad ga
lės liktis jo kišeniuje. Laike 
nedarbo iš to mokėsią trečda
lį algos, bet jei pareikalautas 
grįžti darbininkas nesugrįžtų 
darban į 30 dienų—jis pra
randa visas teises. Tas labai 
gerai bus pritaikoma algas nu- 
kapojant ir laike streiko.

Šalpą nebus mokama ilgiau, 
kaip 2 metu, nežiūrint kaip il
gai darbininkas bus mokėjęs 
nuošimčius iš savo algos. Taip 
pat atvirai pasakyta, kad nie- 
kąs negaus šalpos laike strei
ko arba “lockout” ir darbinin
kas praranda visas teises jei 
jis atsyfujja bedarbių eilėse, 
sėkmėje streiko.

Visosė apielinkėse bus lai
komi mitingai atvirame ore 
ateinantį penktadienį, rugpjū
čio 3 d. Jie pagelbės sumobi
lizuoti mases darbininkų bend
rai demonstracijai, kuri įvyks 
rugpjūčio 4 d. Darbininkų 
pareiga dalyvauti savo apie- 
linkių demonstracijose ir jų 
sėkmingumu užinteresuoti tos 
apielinkės 
rugpjūčio 
prieškariniu

Ketvirtos

4-tos 
ir

gyventojus 
demonstracija 
veikimu.
rugpjūčio demon

stracija įvyks 1 vai. po pietų, 
Columbus Circle, kur maršuo- 
tojai susirinks ir maršuos že
myn 8th Avė. iki 26th St., o 
nuo čia į rytus iki Madison 
Sudarė Park.

Sėkmingas Mitingas 
Greenpointėj

Pereitą trečiadienį Komu
nistų Partijos šešta Sekcija su
rengė masinį susirinkimą 
Brooklyno dalyje.

Darbininkai turi apsižiūrėti. Į Greenpoint. Mitingo vieton 
Ši ijr visos kitos siūlomos ap-į susirinko iki 800 darbininkų ir! 
draudos yra tikslu nukreipti į atydžiai klausėsi kalbėtojų. ! 
darbjninkų atydą nuo tikrojo i Parduota virš 50 “Daily Wor-I 
darbininkų apdraudos biliaus,'kerio” ir kitos literatūros. Ma
im xr:-----•— __ — noma toj sekcijoj pradėti lai-,

kyti daugiau mitingų atvirame 
ore. < Masinių organizacijų na
riai ir nęorganizuoti darbinin
kai turėtų juose skaitlingiau 

[dalyvauti. Juk negalima tikę-,

HR 7598. Visose jose, po gra
žiais pažadais, slepiasi streik- 
laužiški tikslai .ir spąstai, di
desniam darbininkų pavergi
mui ir.išnaudojimui.

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7608 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
thp Alcoholic Beverage Control Law at 3401 
Avenue S, City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises. j

LDS 1-mos .kuopos susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 2 d. 
rugpjūčio, 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj. Yra svar_ 
bių reikalų aptarimui, tad vi
si nariai privalo dalyvauti. 
Taipgi daugeliui laikas mokė- 
tis mokestis. Draugai, nelau
kite, kol susispenduosite. Da
bar esate sveiki, bet gali pasi
taikyti susirgti, o sulyg orga
nizacijos taisyklių susispenda- 
vę nariai laike ligos negauna 
pašalpos. Geriau iš anksto ap
sižiūrėti ir būti užtikrintiems.

NOTICE is hereby given that License No. n k,4u( (iu!. 
A 7543 has been issued to the undersigned I h
to sell beer at retail under c—— ne „r . 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1410 . 
Cortelyou. Road, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

- JOHN H. SCHMIDT 
1410 Cortelyou Rd. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5780 has .been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
86th Street, City Qf 
Kings, to be consumed 

WILLIAM
2202—86 St. , ■■

I NOTICE is hereby given that License No. 
B 2132 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail ' under section 7-6 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Union Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

K. RUKŠTELIS 
108 Union Ave. Brooklyn, N.

j NOTICE is hereby given that License No. 
. B 2207 has been issued to the undersigned

of 
90 
of

nun MW? at retail under section 76 
8T„?.?n... \ .< in ’ Alcoholic BcveiXge Control Law at 

' Bushwick Ave.J City of Brooklyn, County 
. Kings, to be consumed on the premises. 

CONSTANTINE D. PAPPAS
90 Biishwick Ave. Brooklyn, N.

under section 75 ot 
Control Law at 2202 
Brooklyn, County 
Off the premises.
TAM KIN

. Brooklyn, N. Y. '

NOTICE is hereby given that License No, 
A 89.58 has been issued to .the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 758 
Nostrand Ave., City of Brooklyn, County of 
Kingą, to be consumed off the premises.

JUSTUS TH. LORENZEN
758 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

i NOTICŪ is hereby given that License No. 
B 3374 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Kent Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

, A. . GOODARD
205 Kent Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License- No.' 
A 5891 has been issued to .the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 408 ■ 
Tompkins ’ Ave., City of Brooklyn, County of, 
Kings, to be consumed off the premises. I

H. R. NOLTE
408 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6863 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75. of 1 
the Alcoholic Beverage Control Law at 165 
Bedford Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

DAVID GREENFIELD
165 Bedford Ave. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. I 
A 6862 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2503 

of

NOTICE is hereby 
B 3372 has been . __  _____ _ _____
to sell beer at retail under section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
So. 3rd Street, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

A. GOODARD
31 So. 3rd St. Brooklyn, N1

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3337 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1224 
Coney Island Ave., City of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LOUISE HERMAN
1224 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2176 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 520 
Flushing Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

ESTHER WEINBERGER
520 Flushing Ave. Brooklyn, N.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą i. ♦ »Williamsburghe:
252 Berry St., 1 ’Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
...... j , _ .

Telefonas Evergreen 8-10494
iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis
iki 7:30 vai. vakarais.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

flAtdusU Ofisas
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

------------------------------------------------------------------ -------- r—-' —--------------- M------------------------------

_______ _____ _______________________________________________ ___________________________________  ' j

----■---- -- -------------------

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Omiaa ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandoa Priėmimo!

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

Tclephonas MEdallion 3-1328

Telephone, E Vergreen 8-9 <70

Sakoma, kad Long Islande 
yra paukščių rojus. Čia ran
dama jų daugiau rūšių, negu 
bile kur šiaurinėje šalies da
lyje. Taip esama dėlto, kad 
Long Island gyventojai įtaiso 
paukščiams namelius ir maiti
na juos bei gina nuo draskū- 
nų. Long Islande esama 300 j 

, vadinamoje skirtingų rūšių paukščių.

Motorinės važiuotės komi- 
sionierius praneša, kad bėgiu 
pirmų dviejų savaičių liepos 
mėnesį New Yorke ir apielin- 
kėj tapo suspenduoti arba at
imti važiubtės ir kėravotojų 
leidimai 421 asmenims. Iš tų. 
197 turės įrodyti finansinę at
sakomybę pirma, negu galės 
reikalauti naujų leidimų.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6154 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Fulton St., City of Brooklyn, County 
Kings,.to be consumed off the premises.

FREDERICK MORRISSE
210 Fulton St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6159 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of- 
the Alcoholic Beverage Control Law at 430 
Franklin Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

JACOB TUCKER
430 Franklin Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No.. 
A 6865 has been issued to the undersigned 
to sell beer at .retail 
the Alcoholic Beverage 
Nostrand Ave., City of 
Kings, to be consumed 

NATHAN 
169 Nostrand Ave.

under ^section 75 of 
Control Law at 169 
Brooklyn, -County 
off the premises. 
ESKOLD

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2726 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
Troutman St., City of 
Kings, to be consumed 

LIBERAL *' 
386 Troutman St.

under section 76 of 
Control Law at 386 
Brooklyn, County of 
on the premises.

CIVIC CLUB
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2645 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Atlantic Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM SCHARFF
173 Atlantic Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No.
B 1712' has been issued to the undersigned 

i to sell beer at retail under section 76 of 
■ the Alcoholic Beverage Control Law at 33 
, De Kalb Ave., City of Brooklyn, County, of 
I Kings, to be consumed on the premises.
I ALBEE SQUARE RECREATION INC.

33 De Kalb Ave. Brooklyn, N. Y.

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.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y

*

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos

Kalbetojavimo Pamokos vieni Parti->iečiai visk^
.Williamsburgo KP sekcijai . , .-----------------------

■, -i 1 Į Y • Y • • * avimo; Mj|įonas Parašy ir Genty I 
pamokas trečiadieniais. Pamo-! 
Jcos būna atvirame ore, tadJcos būna atvirame ore, tad- Anti-Nazi Federacija Newi 
karščiai neturėtų kliudyti. Pa- Yorke išleido peticijos blan-: 
mokos yra ne tik KP nariams,! kas, ant kurių renkama para-' 
bet ir organizacijų nariams bęi šąį i<r aukos reikalavimui pa-; 
simpatikams, kurie norėtų pr&- liuosuoti Thaelmanną ir kitus 
mokti kalbėtojauti ir tą moks- fašizmo priešus. Kiekvienas' 
lą panaudoti darbirtinkų rei- pasirašęs ir aukavęs nors vie- 
kalams. Apie laiką, vietą ir na centą gauna kuponą su 
sąlygas klauskite darbininkų Thaėlmatino paveikslėliu. Ran- 
centre. 61 Graham Avfe

Įnaėlmatino paveikslėliu. Kan- 
dAši. aukaujančių ir 4augiaU 
Pas1 lietuvius dar mažai tain

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 6 d. rugpjūčio 
(August), 8 vai. vakare, “Laisvės" 
raštinėje. Visi draugai ateikite ir 
atsiveskite naujų narių.

(181-182)

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7533 has beėn issued to the undersigned 
to sell beer at- retail under section 75 
the Alcoholic Beveragb Control Lavi nt 
Rockaway, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

. BODO THIELE
22 Rockaway Brooklyn, N.
NOTIC^Na^hereby given

A 7545 has j>oen issued to the underpinned 
to sell .beer at .retail ’ under section ’75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 919 
Gates Ave., City of Brooklyn, County of i 
Kings, to be consumed off the premises.

MICHEAL A. TREGLIA
919 Gates Ave. Brooklyn, /N. Y.

! NOTICE is hereby given that License No. 
B 3401 has been issued to the undersigned 

i to sell beer ąt retail 
the Alcoholic Beverage 
60th Street, City of 
Kings, to be consumed 

BARNETT
' 2369—60 St.

under section 76 of 
Control Law at 2369 
Brooklyn, County 
on the premises. 
MAGNUS

Brooklyn, N.

vL, that License No. I NOTICE is hereby given that License No.
.n issued to the undersigned I A 81 ?,8 ,haH been 18<i«cd th£ undersigned 

......... •- 'to sell beer at retail, under Section 75 of
' the Alcoholic- Beverage Control Law at 1084 

Bergen St., City of 
Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. I 
A 5852 has been issued to the undersigned ’ 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control L.aw at 101 I

i Saratoga Ave., .City of Brooklyn, County of ■ 
Kings, to be consumed off the premises.

AUGUST HARTMANN [
101 Saratoga Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3190 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
Avenue M, 
Kings, to be

at retail under section 76 of . 
Beverage Control Law at 1601 j 

City of Brooklyn, County of 
consumed on the premises. 
JOHN PAPPAN

1601 Avenue M Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

mėnesinis susirinkimas įvyks penk
tadienį, 3 d', rugpjūčio (August), 7 
vai. vakare, Kliubo name, 80 Union 
Avė. Visų narių privalumas '■ daly
vauti minėtame susirinkime;

Sekr. A. Deikus.
(181-182)

NOTICE is hereby; given that License No. 
A 7548 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 168 
Howard Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

ERNEST WINGES
168 Howard Ave.' * Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2163 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2303 
65th Street, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH MENDELOWITZ 
2303—65th St. Brooklyn,

Kings, to be consutned on the premises.
i NICHOLAS DeLUCA

364 Leonard St.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 405 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 858 
Bergen St., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

LEONARDO GIRARDO
868 Bergen St. Brooklyn, N. Y.

Specialistas ant Operacijų ir 
gydyme

Ausą, Aldą ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11 
Avenue

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

Ligos Gydomos
Gydoma Odos 

Išbėrimai, 
efevei

u- 
ai, 

Ligos, 
au- 
vio,

dienomis 
vakarais 
iki

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu iermenis ir oalaidoju tin

kamai ir už prieinam* kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

d u liai, S 
Žarnų ir M|šla- 
žamėa Ligosi A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų ’Įde
gimai ir Croniž- 
k i Ncsvelkavi- 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokj negerumą, 
kurio nesuprantate, su . pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Scj 
rūmų ir čiepų IšmirldįtimaL

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų iŽgalfc 

Pasitarimas ir Ištyrimą* Veltui

D R. z I Na
110 East 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving PL

New York
Valandos—9 A. M. Ud 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 4 P. JA




