
KRISLAI
Keno Valdžia? 
“Bešališkumas” Streike. 
Persigandę Komunistų. 
“Civilizacijos” Sargai.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai VU,/ šalių, i 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

New Yorko Times pereitą 
sekmadienį mokino Roosevel- 
tą: “šalies valdžia niekuomet 
negali sutikti pasirodyti, kad 
ant jos viešpatauja organizuo
ti darbininkai.”

Bet ant valdžios neviešpa
tauja nei smulkieji bei viduti
niai farmeriai.

Kas tad Washingtono valdi-: 
ninkus valdo?—Nagi, stam
bieji kapitalistai; ir tą jau se
nai žino darbininkiškos spau-l 
dos skaitytojai.
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I LIETUVOS POLITINE IR PREKYBOS
SUTARTIS SU LATVIJA IR ESTIJA

STREIKUOJA JAU MIUONAS AUDĖJU
! IR DAR PRIS1DESIĄ VIRŠ 200,000

organas1:Didžiojo kapitalo
N. Y. Times įtikinėja valdžią; 
būti “bešališka” ir neduoti jo-Į 
kios pašalpos streikuojan-į 
tiems audėjams,—nors jų šei
mynos badu mirtų. Bet nei Ti-

Lenkija Tuom Labai Nepatenkinta; Mato Kauno Valdžios ! 
Sustiprėjimą su Sovietą ir Francijos Pagelba

Bet Audėją Unijos Prezidentas McMahoft Sako: “Mes Norim 
Pagelbėti Bosam Gaut Pelną;” Daug Ją esą “Geri”

Rygoj pereitą ketvirtadię- jos.” Tas imperialistų or- 
nį buvo padaryta sutartis' ganas “gailisi”, kad “Balti- 

i.'tarp Lietuvos, Latvijos ir į jo šalys jau pasidarė dalis 
•. Estijos ir apie tai pranešta j Francijos ir Sovietų Sąjun- 

mes nei kiti išnaudotojų laik- Amerikos valdžiai rugs. 2 d. 
raščiai nereikalauja bešališku- Sutarties tikslas—b e n d ro
mo, kada policija ir kareiviai mis jėgomis ginti visų trijų 
kriušina streiko pikietuotojus.

WASHINGTON. — Strei- 
kan iššaukta jau 1,000,000 
aūdėjų verpėjų bovelnos, 
vilnonų ir šilkų pramonėse. 
Savaitės bėgyje veikiausia 
bus pašaukti streikuot mez
gėjai ir kitų giminingų pra
monių darbininkai, kurių 
susidarys virš 200,000. Strei- 
kieriai reikaluja panaikint 
skubinimą, sutrumpint dar
bo laiką iki 30 valandų per 
savaitę, paliekant bent tas 
pačias kaip iki šiol savaiti
nes algas, ir pripažint dar
bininkų uniją.

Pereitos savaitės gale Fr.

ir giria bosus. Gorman ir 
kiti jo sėbrai taip pąt dau
giau susirūpinę “vargais” 
bosų, negu darbininkų.

Tai tokie streiko vadai 
mušė telegramą Massachu
setts gubernatoriui Eli, kad 
apsaugotų streiką nuo “rau
donųjų.” Atlantoj, Ga., pa
šaukta 150 valstijos karei
vių kovai prieš streikierius, 
ir tai sutinka su senųjų va
dų politika.
Darbininkai Vienija Savo 

Kovos Pajėgas
PATERSON, N. J.-—Kai

riosios Nacionalės (šilko) 
Audėjų Unijos lokalas rugs. 
2 d. narių susirinkime nu
balsavo susilieti su Ameri
kos Darbo Federacijos Au
dėjų Unija. Delei to buvo 
pirmiau vedama derybos 
tarp vienos ir kitos unijos 
valdybų.

Sulig išdirbtų sąlygų, kai-

gos sistemos rytinėj Euro
poj.

Be reikalo Lenkų politi
kieriai bando suklijuoti So
vietus su kapitalistine Fran
cija. Sovietai pasiūlė Balti-

šalių nepriklausomybę ir ar
timiau s a n d a r b ininkauti 
ūkyje ir prekyboje.

Varšavos p o 1 i tikieriamsį jo ir kitų kaimyniškų šalių 
sutartis labai nepatinka. Jų i taikos ir apsaugos sutartį. 

I laikraštis “Kurjer Codzien- įFrancijai šiuo tarpu tokia 
nny” rašo, kad ši sutartis' sutartis priimtina, bet Len- 
padaryta prieš Lenkijos no-! kija prieš tai spiriasi, ma
rus. Sako, “Sovietų ifityt, turėdama tiesioginių 
Francijos diplomatija pasi- į karo tikslų prieš Sovietus ir 

Amerikos Darbo Federaci-|rodg stipresne negu Lenki-. Lietuvą.
jos vice-prezidentas M. Woll, j 
sekmadienį kalbėdamas St. i 
John the Divine katedroj,! 
New Yorke, atsišaukė į epis-l 
kopalus ir katalikus kovot 
prieš komunizmo pavojų. Sa-

Kai del streikierių šelpimo, 
kur gi juos maitino valdiški 
bedarbių šelpimo biurai? Taip 
ir dabar vyriausias šelpimo; 
administratorius Hopkins pa-j 
reiškia, kad labai “mažai strei
kierių turėtų teisę gauti pašal
pos.”

Pietūs sovietiniame vaikų sveikatnamyj Anapa, 
palei Juodąsias Jūras.

IŠ LIETUVOS
! Norėdama Ištekėti, Kėsino- kalėjimas. Triukšmui numal

šinti buvo iškviesta ulanai, su 
kurių pagalba triukšmą nu
ramino ir triukšmo kėlėjų są- 
skaiton buvo užrašytos išlai-' Gorman ir kiti*vadai Darbo

! Spinduliais Apakinsią 5,000,000 Farmg Šeirsny! 
Priešo Oriaivininkus Gyvens Tik iš Šalpos

I PARYŽIUS.—Laikraštis - :
ko, NRA žadėjimai būklės pa- Midi rašo, kad vienas yo-(sevelt0 NRA vyriausias ad- ir

<<V1S kietys: nip0 Hitlerio pąbė- yokatas D. R. Richberg ap- rengdamiesi vestis

WASHINGTON. — Roo-
gerinimo neišsipildo, todėl “’ 
daugiau žmonių žiūri į komu-‘gęs 
nizmo pusę;” ko gero, esą,' 
“komunistai dar gali paimti ir. naują išradimą kovai su! 
audėjų streiką į savo rankas,” | priešų lėktuvais. Tai yra 

1,000,000 žvakių stiprumo 
švyturys, toks smarkus, kad 

numeryje tu0>us £ali apakinti ląkū- 
_____  ___ _ rašymuose'nus- Tatai galima padaryt 

apie reikalą siųsti vaikus į ka- Per 6 mylias ir toliaus. Ap- 
talikų mokyklas kalbama, jog 
dabartinė tvarka ir civilizaci
ja (kapitalizmas) kabo kaip 
ant siūlo. O iš kur jai gręsia 
pavojus?—Iš revoliucinių dar
bininkų pusės, su komunistais 
priekyje.

keldami nepasitikėjimą senai
siais vadais.

Paskutiniame
Catholic News’

numeryje

si Nužudyti Seseris ir Brolį
Biržų apsk., netoli Pabiržės 

esančiam dvare iki šiol, gan 
! gražioj .santaikoje, gyveno šei- 
į ma: trys sesers ir vienas bro- 
; lis. Dvi seserys nuolat išeidi- 
nedavo pas kitus tarnauti, o 
vyresnioji su broliu šeiminin- ]aužyti. 
kavo namie. Namie begyven- - ■ 
dama susibičiuliąvo su kava-} Ališauskas 
lierium X. ir pradėjo flirtą

Vedybas

dos susidariusios su išlaužytų ■ Federacijos audėjų unijos 
durų ir kt. daiktų sutaisymu. ! turėjo* derybas su Roosevel-

|gęs j branciją, pasiūlė skaitliuoja, kad bent 5 mi- kliudė tarnaujančios seserys ir 
; Francuzų valdžiai parduot. ]joriaį fermerių šeimynų nuo' brolis.

stačius miestą tokiais švytu
riais, sako, būtų geriausia 
apsauga nuo bombinių prie
šo lėktuvų.

Lenkijos Spauda Smer
kia Francijos Politiką
VARSA VA. — “Gazeta 

plačiai išsiuntinėjo Darbo Die- Polska,” Lenkijos užsienio 
nos manifestą. Jis nusigandęs,! reikalų ministerio Becko lai- 
kad šalyje yra 30,000 komiK kraštis, kaltina Franciją, 
nistų, “išlavintų agitatorių” ir katf jinai nesiskaito su Len- 
su jais eina “600,000 darbi- kijos reikalais; kad Fran- 
ninkų pritariančiose (komunis- į CQzaį nori, idant Lenkai ak
tams) organizacijose. Esą, < jaį juos se]ę^ visuose Fran- 
ir dabartinę streikų banga tai;cijos politiniuose mangvruo- 
“komunistų” darbas. ; J 1

Tikrumoj darbininkus ver->Se‘ .. _ . . ,.Tr
čia kovon blogėjančios, vis Pilsudskio organas “Kur- 
sunkesės sąlygos. O kaip ko-per Poranny” klausia: “Ko
vas vesti, darbininkai kas kart del gi Lenkija turėtų būt 
labiau mokinasi iš komunistų, prirakinta prie Francijos 
kurie savo darbais duoda pa
vyzdžius.

Fašistinės Piliečių Federaci
jos pirmininkas, R. M. Easley

Na, o gal Chicagos kunigų 
“Draugas” ’ 
Amerikoj komunistai 
nereiškia ?”

Todėl buvo sugalvota 
dabar iki kitų metų derliaus!jų nusikratyti. Nesenai vy
turęs gyventi vien tik iš vai-! resnioji sesuo pasikvietė vieną

! sna ir čia ją “pavaišino” už- 
| nuodytaįs pyragaičiais, ši šu- 
; sirgo, tačiau nemirė. • Tada sa- 
! vo seserį dar kartą pavaišino 
| ir matydama, kad šiuo sykiu 
rezultatai bus tokie, kokių no
rima, su meilužiu nunešė dar- 
žinėn ir šiene paliko be sąmo
nės. Policijai buvo pranešta, 
kad sesuo kažkur dingusi. 
Nelaimingoji sesuo šiene be 
sąmonės išgulėjo keturias die
nas, bet vis dėlto nenumirė.
Tada nuodytoja su savo mei- byno” viešbutį, visi kiti skurs-,' 
lužiu sąmonės neatgaunančią 
seserį atnešė į butą numarinti.
Bet čia įsikišo policija, kuri at
vykusi nuodytojus suėmė, o li
gonę paguldė ligoninėn. Kvo- 

j čiant paaiškėjo, kad užnuody
tais pyragaičiais ir kava buvo 
norėta nunuodyti abi seseris ir 
•brolį,. kurie kliudė vedyboms. 
Užnuodytoji sesuo jau sveiks
ta, o suimtieji tardomi, ir 
greit bus perduoti teismui.

šiemet prižiūrėtojai sako,' to Darbo Šantikių Komisija.
kad kaliniam “ragai” jau ap-,Derybos nieko ne(lavė.

, _ ty VJ , , ! Unijos prezidentas Tho-
Pabėgęs iš arešto namų kai. mag MacMahon pasika]bgji.

kaip buvo surandami svarbes-!me su ‘ Daily Workeno’ ko-
ni kaliniai. Matyt, esant dar-j1 espondentu issireiske, kad 
bymetei ir reikalaujant ūki-Linija gali padaryt nusileidi- , _ . . ,
ninkams darbininkų, pristojo mų; sako, mes žinome, kad, riosios unijos nariai turi but
kur nors dirbti. ir samdytojams “prisieina priimti į f ederacinę uniją be 

riestai, ir mes norime jiems įstojimo duoklių mokėjimo, 
pagelbėti pelnų pasidaryt... kaipo, seni nariai, ir niekas 

i daugelis bosų yra puikūs neturi būt iš unijos braukia-

ir samdytojams

diškos pašalpos tose vietose,1 tarnaujančių seserų svečiuo- i • i i • • • ono Ain -in <<natraižinn”kunas sausra labiausiai su-; - - -
naikino. •1 ' ; ‘

Bedarbių šelpimas
Richberg primena, jog 

1933 m. gegužės mėnesį iš 
valdžios buvo duodama po 
$16 pašalpos bedarbių šei
mynoms, suprantama, 
anaiptol ne visoms; o šian
dien esą duodama po $23 to
kiai šeimynai per mėnesį. 
Tai esą “daug”. Bet paban
dytų tas ponas bent kamba
rius didmiestyj gauti už 
dolerių mėnesiui...

Gėrisi Sovietą Lakūnais
Amerikinių laikraščių ben

dradarbis ir judrių aktorius, 
Will Rogers praneša iš Ode- 
ssos (SSSR), kad didžiau
sios Japonijai baimės daro 
tai tūkstančiai Sovietų lėk
tuvų su nepaprastai gabiais i 
lakūnais. Jis, be kitko, ra-į 
šo, apie tokį nuotikį. Be- 
skrindant Sovietų lėktu
vams, pasitaikė 65 iki 70 pė
dų storio oro tuštuma. Jei-

- _ - - 
blogai būt.ų išėję. Tačiąus 

—--’.lakūnai laiku apčiuopė tuš- Sovietų Sąjungos sutarti, Į tumą. hgrg žemyn ir pro jog 
apačią laimingai pralėkė.

Sovietai, kiek tik galėda
mi, vengia karo, nežiūrint 
provokacijų ir priekabių iŠ 
Japonijos pusės.. Tačiaus,

vežimo, kuris dažnai darda,, 
pats nežinodamas kur?”

Lenkijos imperialistai la
biausia piktinasi tuom, kad

16

Vėl susvajos, kad Francija pritaria Sovietų „ •: bQtu ji-i „ • t l|ma 
omunistai “nieko Sainno™ nlonni _ vnrlarvt ,g,U J.1® , -tų 1!?-? 1 “J?“*“1*Sąjungos planui :— sudaryt 

Pabaltijo šalių, Lenkijos ir

Naziii Suvažiavimas per kurią tie kraštai išvien!

NUREMBERGE, Vokie-! 
tijoj, šiandien atsidaro vi
suotinas Vokietijos fašistų 
partijos suvažiavimas. Besi
ruošiant į jį, buvo daroma 
nuolatinės miestuose ir mie
steliuose parodos unifor
muotų rudmarškinių smo- 
gininkų. Po 2 milionų neiš
tikimųjų “išvalymui”, dabar 
smogininkų eilėse liekasi 
500,000 vyrukų. Sulig pir
mesnių pranešimų, suvažia
vime pas nazius dalyvaus ir 
žinomas Amerikos geltonla- 
pių leidėjas Wm. K. Hearst. 
Jis karštai giria Hitlerio 
“tvarką.”

gintų savo neliečiamybę ir 
apsaugotų dabartinius savo 
rubežius. Jeigu taip, tai, sa
ko Lenkų valdžios laikraš
čiai, Lenkija turėtų skaity- jeįgu niekaip negalima bus 
tis lygia.su Francija ir ,išvengti, sovietiniai lakūnai 
.vietų sąjunga, ir jokiame savo pareigą, kaipo
atsitikime neturi būt prileis-; Darbininkų Tėvynės gyųė- 
ta, kad Sovietų kariuomenė '• 
pereitų per Lenkijos sieną. |J ’ ----- ---- ,—
$3,00*0,000,000 Pašalpai? Paraguayans Laimėjimai?

WASHINGTON '
skaitliuojama, kad iš N RA 
valdžios esą išviso duota 3 
bilionai dolerių bedarbiams 
šelpti. Bet nesakoma, kiek tą žemės ir paėmė nelaisvėn 
pašalpos susuko politikįie- 19,000 kareivių ir 500 oficie-. 
riai.

Ap- Paraguayans valdžia di
džiuojasi, kad kare su Boli
vija užėmė 122 tvirtumas, 
500 ketvirtainių mylių plo-

Vilkąs Išgązdino 
Vasarotojus

KAUNAS. — Vieno piliečio! 
vilkas ištrūko iš narvo ir A. j 
Panemunės miške sudraskė du' 
šunis. Vasarotojai, pamatę 
vilką, o kiti išgirdę gandus 
pie siaučiantį vilką, išlakstė 
miško ir susislėpė.

! žmonės.”
Taip šneka vyriausias 

'unijos vadas, kuris josios 
suvažiavime, beje, visomis 

£ keturiomis spyrėsi prieš ėji- 
mą į visuotiną streiką. Vie- 

; toj stiprint kovą, jis dabar 
rūpinasi fabrikantų pelnais

mas del politinių skirtumų.
Kairiosios unijos tikslas 

kaip čia, taip visur kitur 
yra įvykdinti didžiausią eili
nių narių vienybę ir laimėti 
kovą, nepaisant MacMūho- 
nų, Gormanų ir parsida
vėlių vadų.

Skursta Viešbučiai
Panevėžy, išskyrus “Ram-' “Soc.” Upton Sinclair Gerinasi Rooseveltui

Lenkų Oficiozas Mini Lietu
vos Republikos Prezidento 

Sukaktuves
Lenkų valdžios laikraštis 

“Gazeta Polska” rugp. 10 d. 
nr. įdėjo didelį straipsnį pa
įvairintą atitinkamomis ilius
tracijomis Liet. Resp. prezi
dento p.' A. <Smetoįlos 60 me
tų amžiaus sukaktuvių proga. 

? Kodėl gi sėbras nesveikins 
sėbro ?

Pienocentras i Kaune Statys 
Didelius šaldytuvus1

Reikalo verčiamas Pieno
centras nutarė ties stotimi pa
statyti ‘ didelius moderniškus 
Šaldytuvus, kurie kaštuos apie 
200,000. lt.

Šaldytuvams statyti varžyti
nes paskirtos rugp. 25 d.

ta, retai sulaukdami svečių ir. CHICAGO, III. — Taria-j Sinclair taipgi pareiškė, kad 
>” ĮA1. Smitho ir J. W. Daviso

organizuojama - “Amerikos 
Laisvės Sąjunga” taipgi yra 
fašistinė.

Sinclair nuduoda, būk jis 
nesupranta, kad Rooseveltas 
su savo N RA veda linkui 
fašizmo. Tąja kryptim 
traukia ir Sinclair progra
ma. Skirtumas tarpe Fr. 
Merriam ir Smitho, iš vie
nos pusės, ir Rooseyelto- 
Sinclairio, iš antros, yra tik 
tame, kad pirmieji yra atvi
resni fašizmo kūrėjai, negu 
antrieji.

Anglą Unijistą Kongresas 
Protestuoja prieš Fašizmą

W E Y M O UTH..—Šian- 
dien susirenka Anglijos dar
bo unijų 66-tas metinis kon
gresas. Vienoj rezoliucijoj 
reikalaujama, kad valdžia 
paimtų į savo rankas visus 
plieno ir geležies fabrikus ir 
kad nebūtų algos kapojama. 
Yra keturi įnešimai pa
smerkt fašizmą. Vienoj re
zoliucijoj protest uojama 
prieš užgyrimą verstino ro- 
mijimo žmonių, kuriuos val
diškos komisijos atrarida 
“netinkamais veistis.”

• ’i. ■ •*

London. — Anglijos poli
tikai nori, kad Vokietija, su
grįžtų į Tautų Lygą.

vienas paskui kita likviduoja- ’” ! mas socialistas

men. 
išna-

Nubaudė už Policininko 
Sumušimą

Panevėžys. — Rugp. 
14 d. apylinkės teismas
grinėjo Kazielos ir Kurlenckio 
bylą, kurie buvo kaltinami po
licininko Tamošiūno sumuši
mu. Teismas abu mušeikas 
pripažino kaltais ir nubaudė 
po 4 paras arešto.

Visuotinas Kuboj Streikas 
del 2 Studentą Užmušimo

HAVANA. — Studentai 
ir darbininkai demonstraci
niai palaidojo du studentus, 
kuriubs valdžios šauliai nu
dėjo už revoliucinį veikimą. 
Protestui prieš tas žudynes, 
rengiasi išeiti į visuotiną 24 
valandų streiką penkių mi
nisterijų darbininkai ir tar
nautojai. t

Studentai

, Kalinių Sukilimas
Praeitais metais Alytaus 

arešto namų kaliniai buvo 
sunkiai suvaldomi ir net buvo 
suruošę sukilimą, per kurį nu
kentėjo prižiūrėtojai ir pats pabėgo.

Nušovė Policijos Detektyvą
CAMDEN, N. J. — Trys 

plėšikai įsiveržė į paleistu
vystės namą ir sustatė prie 
sienos 12 kostumerių, kad 
iškratyt jiems kišenius. Tuo 
tarpu įėjo policijos detekty
vas Wm. Feitz. Pirm negu 
paspėjo išsitraukt revolverį, 
buvo nušautas. ; Piktadariai

rašytojas 
Uptofi Sinclair važiuoja ati
duoti pagarbą prezidentui 
Rooseveltui, kuris dabar 
vasaroja savo dvare Hyde 
Park, N. Y. Jis pats, kaip 
žinoma, kandidatuoja į Cali- 
fornijos gubernatorius ant 
demokratų tikieto. Senieji 
demokratai nusistatę prieš 
Sinclairį, kaip prieš “socia
listinį svajotoją.” Jie vei
kiausia dėsis su republiko- 
nais, idant Sinclair nebūtų 
išrinktas. Tokiame atsitiki
me, yra numatoma, guber
natorium vėl liks republiko- 
nas Frank Merriam atviras 
s m u r tiškas streiklaužys. 
Upton Sinclair, matyt, j ieš
kos sau paspirties pas Roo
se veltą, nors sako, kad jis 
tik iš paprasto draugišku
mo, be politikos tikslų . da
bar apsilankys pas Roosevel- 
tą. Tokiais jau “draugiš
kais” tikslais Sinclair keti
na pasimatyti su pašto mi- 
nisteriu Farley ir su pašal
pos administratorium H. L. 
Hopkinsu.

Kalbėdamas Cnicagoje, 
social-fašistas Sinclair gy
rė Roosevelto “Naująją Da
lybą” ir perspėjo, kad jeigu 
išnaujo bus Californijoj iš
rinktas gubernatorium re- 
publikonas Merriam, tai jis 
sufašistins visą valstiją. (Daugiau žinių 5-tam pusi.)

lygia.su
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the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3. 1879

kaip
Tai

Tekstiliečių Streikas ir 
Komunistai

Visuotinas tekstiliečių streikas, 
dabar dalykai išrodo, yra faktas,
bus pirmutinis tos rūšies streikas Jung
tinėse Valstijose. Arti milionas darbi
ninkų išsilies kovon.

ADF lyderiai, ypatingai šiuo tarpu 
streiko komiteto galva, p. Francis J. Gor
man, pareiškia, kad, girdi, jie turėsią ko
voti ne tik prieš samdytojus, bet ir 
prieš komunistus, “kurie dabar naudosis 
padėtim,, kad praplėsti savo filozofija.”

Kitais.žodžiais, p. Gorman iš pat pra
džių pasižada skaldyti darbininkų pajė
gas, dalinti juos į gerus ir blogus, komu
nistus ir nekomunistus. Tik aišku, tokis 
jo žygis tegali pasitarnauti tiktai samdy
tojams, bosams, kurie tik ir nori, idant 
darbininkų pajėgas pakrikdyti, jų soli
dary bę palaužti ir tuo būdu bosams bus 
jie daug lengviau sumušti, nugalėti šitoj 
taip svarbioj kovoj.

Kad dalyką ant syk nušvietus, pažiū
rėkim, kokia gi ta Komunistų Partijos 
yra filozofija, prieš kurią p. Gormanas 
nori taij) kovoti? Ko Komunistų Parti
ja siekiąsi šiame streike? Už ką josios 
nariai įr visi prijautėjai, revoliuciniai 
darbiniitkai—kovoja tekstiliečių streike?

Komunistų Partija stoja už tai, kad 
laike šifo tekstiliečių streiko būtų sulai
kyta kiekviena špūlė, kiekviena staklė; 
kad kiekvienas fabrikas ir dirbtuvė (tek
stilės pramonėj) būtų uždaryta; kad nei 
vienas mašinos tekinis nesisuktų, iki 
Samdytojai išklausys darbininkų reikala
vimus, iki visi darbininkai galės sugrįžti 
ant syk į darbą pilnais laimėtojais.

Komunistų Partija pasirengusi šiame 
streike kovoti už visus tuos reikalavi
mus, kuriuos išstatė p. Gormano vado^ 

j vaujamos unijos, United Textile Work
ers, konvencija, būtent:

1. Dvi pamainos darbe, po 30 valandų 
į savaitę.

2. Įsteigimas sekamos skalės minimum 
algų •*

(a) Nelavintiems darbininkams po $13 
į savaitę, ne mažiau.

(b) Pusiau lavintiems—$18 į savaitę.
(c) Lavintiems—$22.50 į savaitę.
(d) Augštai lavintiems—$30 į savaitę 

—nemažiau.
3. Darbo greitumo pernagrinėjimas ir 

pritaikymas lengvesniais pagrindais.
4. Prieš bent kokią darbininkų diskri

minaciją fabrikuose del to, kad jie pri
klauso unijai; sugrąžinimas visų darbi
ninkų, kurie buvo išmesti iš darbų del

4 priklausymo unijai, į fabrikus; pripaži- 
' nimas unijos.

Šitie tai yra dalykai, kuriuos išstatė 
unija. Už juos Komunistų Parti
ja pasirengusi kovoti; josios nariai yra 

/ pasirįžę stovėti streikierių pirmose eilė- 
i se ir kautis už jų reikalavimus!
1 Daugiau. Komunistų Partija siūlo dar 
F sekamus punktus, kurie reikėtų pritai

kyti, kad padarius kovą pasekmingesne:
1. Kuodidžiausia vienybė tarpe visų 

darbininkų, dirbančiųjų ir bedarbių, so- 
»r cialistų, komunistų ir nepartinių, teksti- 
l f lieųči ir nętekstilieeių darbininkų — są- 
j| lydus bendras frontas visų darbininkų 

prieš tekstilės baronus ir jų sėbrus.
I 2. Masinis pikietas, kad uždaryti fabri

kus ir juos palaikyti uždarytais, iki per- 
{ gale bus užtikrinta.

3. Vienybė tarpe dirbančiųjų ir bedar
bių, kad išgavus tuoj autinę užtenkamą

į šalpą streikicriamis ir bedarbiams.
4. -Bendras frontas visų darbininkų

I

—X- lH MR*

prieš deportacijas, prieš valdžios įsikiši
mą į pikietus, už. palaikytą dąrbininkų 
civilinių laisvių, ėtc. ’: '

5. Sudarymas vistir eilinių narių ko
mitetų, išrinktų pačių darbininkų.

6. Negrįžti į darbą, paliekant viską su
taikyti arbitraciniam komitetam, bet lai
kytis streiko lauke, iki visi reikalavimai 
bus išpildyti.

7. Negi žti į darbą dalimis; streikuoti 
visiems ii /grįžti į darbą visiems, kuomet 
darbininkų reikalavimai bus išklausyti.

Tai štai, p. Gorman, kokia Komunistų 
Partijos filozofija linkui šito streiko. 
Jeigu jūs manote, kad prieš ją reikia ko
voti, tai, reikia pasakyti atvirai, jūs ma
note kovoti prieš darbininkų elementari
nius interesus, už kapitalistų interesus.

Komunistų Partija čionai nesiūlo revo
liuciją, bet stoja už tekstiliečių pačius 
paprasčiausius, pačius būtjniaūsius rei
kalavimus.

Komunistų Partija puikiai žino, kad 
šitie visi išstatyti dalykai eis naudai vi
siems darbininkams; ji žino, kad tik pa
našiai laikantis streiko lauke, darbinin
kai pajėgs išlaimėt! savo reikalavimus!

Mes kreipiame domę visų streikuojan
čių darbininkų—tekstiliečių—j tuos fak
tus. Mes šaukiame visus darbininkus - 
streikierius nekreipti domės į tai, ką sa
ko p. Germanai ir jiems panašūs, neskai
dyti savo jėgų!

Laikykitės kuostandžiausios solidary- 
bės, draugai streikieriai!

Tenepalaužia jūsų vienybės nei joki 
ponai, nei joki nenaudėliai, nei joki kom
panijų agentai, nepaisant, kokiais var
dais jie save dangstytųsi.

Delei Bendro Fronto Lietuvoj
Šiomis dienomis mes gavome lapelių, 

išleistų Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto, ir dalinamų Lietuvos 
darbininkuos. Lapelyj, kaip matome, 
Lietuvos Kompartija kelia bendro fron
to klausimą visu rimtumu. Lapelyj skai
tome :

“Lietuvos darbininkų padėtis darosi vis 
labiau nepakenčiama. Kasmet,, kas 'mėnuo 
naudotojai kapoja darbininkams algas. Ir 
taip darbininkai vaikščioja nepavalgę, jų 
vaikai alkani, tuo tarpu fabrikantai, dvari
ninkai, buožės ir kiti naudotojai nuolat maži
na algas. Jei kur darbininkai sustreikuoja, 
tenai fašistų policija ir žvalgyba grasina ar
eštais, o naudotojai atstato nuo darbo kovo
jančius darbininkus. Fašistai ardo darbi
ninkų organizacijas. Nesenai uždarė prof
sąjungas, net tokias, kurių priešakyj buvo 
socialdemokratai. Uždarė, nes tų profsą
jungų nariai vis labiau įsitikindavo, kad 
reikia plačiau kovot prieš naudotojus ir fa
šistus. Dabar fašistai rengiasi ir aplamai 
likviduot visokias organizacijas, jei jos ne
priklauso tautininkams. Rengiasi likviduot 
taipogi Lietuvos socialdemokratų ir socialis
tų sionistų partijas ir socialistines jaunimo 
organizacijas, nors jų vadai iki paskutinės 
valandos ištikimai .dirbo naudotojų naudai 

- ir kliudė darbininkams'kovot del savo rei
kalų. Rengiasi gi likviduot todėl, kad LS
DP, “žiežirbos” ir kitų socialistinių organi
zacijų nariai darbininkai ir kiti darbo žmo
nės vis labiau įsitikina reikalingume veikt 
išvien su komunistais ir drauge su komunis
tais kovot prieš visus darbininkų klasės 
priešus.

“Draugai! Fašistai uždarė profsąjun
gas, kad apsunkint darbininkų kovą. Fašis
tai ir toliau varžys ir persekios visokių or
ganizacijų veikimą, kad lengviau būtą 
smaugt darbo žmones.

“Mes į naudotojų puolimą ant darbininkų, 
į profsąjungų uždarymus ir visą fašistų 
smurtą turim atsakyt vis platesne vieninga 
kova. Visi darbininkai be partinio priklau
symo ir,tautybės skirtumo tur stot į bendrą 
kovą prieš algų mažinimą, profsąjungų už
darymą, prieš visokius darbininkų persekio
jimus. Visi darbininkai bendrorriis jėgo
mis tur kovot del darbininkų reikalą ir prieš 
fašistus. Darbininkai, tik eidami išvien, pa
jėgs daugiau atsiekt. Tik tuomet, kada pla
čios darbininkų masės išstos į bendrVkovą, 
darbininkų kova turės daugiau pasisekimo.

“Darbininkai socialdemokratai! Mes, ko- 
munistąi, tiesiam jums savo ranką ir šau
kiam jus stot petys į petį su mumis, kad 
atremt puolančius ant mūsų fašistus.

“Darbininkai, kurie dar lig šiol nebuvot 
išėję į kovos lauką, tik pažiūrėkit, kas ap
link jus dedasi. Tik pažiūrėkit, kaip visokie 
naudotojai U sukčiai smaugia ir apgaudinė-

ja jus. Jūsų tylėjimas tik skatina jūsų 
priešą dar labiau smaugt jus. Stoki- 
te visi išvien su * mumis ‘ į kovą, uz 
didesnes algas, už laisves kovot del duo
nos, — jungkimės į bendrą kovą, tuo
met mūsų jėgos bus didesnės, tuomet bus 
lengviau atremt mūsų priešų puolimus ant 
mūsų, tuomet mums bus lengviau pagerint 
mūsų padėtį.

“Visi į kovą sujungtomis jėgomis ir mes 
laimėsime!”

Priminimas Generolui 
Tsai-Ting-Kai

Rugpjūčio <2Š-tą dieną į Ameriką pri
buvo chinų generolas. Tsai-Ting-Kai, ku- ‘ 
ris savu laiku yi*a buvęs galva “Revoliu
cinės Žmoriių Vdldžios”; tūikien provinci- 

& joj, kurią;Chiabg Kai-šheko armijos su- 
trėškė.

Amerikoje veikianti organizacija, po 
vardu “Chinijos žmonių Draugai” (“The 

i Friends of Chinese People”) šita gene
rolo atsilankymo proga išleido pareiški
mą, reikalaujantį, kad gen. Tsai-Ting- 
Kai pasisakytų aiškiai, ar jis pritaria tai 
kovos prieš Japonijos imperialistus pro
gramai, kurią Sun Yat Seno našlė, su 
trimi tūkstančiais kitų žymių kovotojų 
už Chinijos laisvę yra patiekusi. Minė
ta programa susideda iš sekančių šešių 
punktų:—

1. Sumobilizavimas visų Chinijos že
mės, vandens ir oro pajėgų karui^prięš 
Japoniją.

2. Sutraukimas visų Chinijos žmonių, 
įskaitant darbininkus, savanorius karei
vius ir profesionalus karui prieš Japo
niją.

3. Apginklavimas visų Chinijos žmo
nių.

4. Finansavimui šito karo—konfiskuo
ti visus Japonijos fabrikus, geležinkelius, 
bankas ir kitas įstaigas, esančias Chini- 
joj, o taipgi aptakšnoti visus Chinijos 
žmones Chinijoj ir svetur.

5. Išrinkti nacionalę apsigynimo tary
bą, kurioj turėtų būti atstovaujama dar
bininkai, valstiečiai, kareiviai, studentai 
ir verslininkai.

6. Susijungti su visais Japonijos impe
rializmo priešais, įskaitant korėjiečius, 
formoziečius, mongolus ir kt.

“Chinijos Žmonių Draugai” savo pa
reiškime ragina generolą Tsai-Ting-Kai 
prisidėti prie šitos kovos programos, ją 
remti ne tiktai žodžiu, bet ir darbais. 
Priešingai, jis tarnaus ne Chinijos žmo
nių laisvei, bet jos priešams.

P. S. Kuomet šis straipsnis jau buvo 
surinktas, gavome žinių, kad gen. Tsai 
jau užgyręs šitą programą ir pasižadėjęs 
neatlaidžiai kovoti prieš Japonų imperia
listus ir jų agentą, Chiang Kai-sheką.

Montreal, Canada
Lietuviu Fašistų šlamštas 

Montreale.

Lietuviai fašistai kalasi iš 
krikščioniško kevalo. Taip 

; kapitalistai nori. Per bažny- 
Į čią į fašizmą. Taip Montreale 
j karštieji katalikai, kunigas 
! Bobinas, Andrukaitis ir Bečys 
išleido šapirografuotą lapelį, 
pirmą su bažnyčia ir svastika, 
šaukdami mušt komunistus, 
šiandien pateko į rankas ir 
antras, su kryžium ir svastika, 
kurstantis darbininkus prieš 
žydus, prieš komunistus ir 
prieš Rusiją. Tai atviras šau- 

j kimas karau užpuolimui Ru- 
| sijos.
! Apie žydus irgi taip kvai- 
lai nukalba, kad ir ne politi- 
kuojantis mato. Sako, visi 
žydai komunistai, todėl reikia 

' juos naikint ir sako, visi ka- 
i pitalistai žydai.

Nabagai lyg ir nežino, kad 
komunizmas didžiausias kapi
talistų priešas. Paaiškinkit, 
ponai, kas yra H. Holt, kurio 
vertė $200,000,000? Šis po
nas su savo sėbrais ir valdo vi
sos Kanados politinį ir ekono
minį vairą. Ponas R. B. Be- 
netas, Kanados ministeris pir
mininkas antras po Holt. Ch. 

j Gordon direktorius didžiųjų 
I Kanados laukų. Tik šių tri- 
I jų ponų rankose yra virš pus- 
i trečio biliono dolerių Kanados 
turto.

Bet fašistams teisybė ne- 
Jiems kad tik bile 

svarbiausia—užmūrijo visas prie lango, kad vis ne taip melus sulipdyt apgavimui dar- 
virš kameros durų esančias tvanku būtų. O dulkių de-lbininkų, kurstymui vienų prieš 

besys virš jų, jie jas kvėpuo- kitus.

Paskutines Naujienos iš Šiaulių Kalėjimo
Šių metų pradžioj Šiaulių riu, ką apkalė retežiais, bet lų, stalo, visi veržiasi artyn svarbu, 

sunkiųjų darbų kalėjime 
įvyko šiokių tokių permai
nų. Visų pirma, kalėjimą 
aplankė valstybės kontrolės 
revizorius, ir čia nenoromis 
turėjo aikštėn iškilti tai, 
kas visiems kaliniams buvo | 
gerai žinoma: būtent, kad 
kalėjimo administracija su 
ūkio vedėju J. Tamošiūnu 
priešakyj vagia kaliniams 
skirtas lėšas, ir eikvoja val
diškus pinigus. Jau prieš 
porą metų kaliniai prokura
tūrai ir kitiems augstiems 
ponams skundėsi, kad jiems 
duodamas prastesnis mais
tas, kad iš kaliniams skirto 
maisto ir kuro ūkio vedėjas 
daro ekonomiją ir ją pasisa
vina, bet kalinių balsas buvo J 
balsas tyruose šaukiančių J 
Revizija atsilankė tik tada, i kameroj sėdėt, bet nepajė- 
kada administracijos apeti-l^a*. Darbas be galo sunkus, 
tas padidėjo ne tik kalinių, 0 y181 įsėdėję po daugelį 
bet ir valdžios pinigams, i nusilpę, todėl ir negali. 
Knisiimn Bet administracijai tas ne-

. žydais nori uždengti 
x t ja, traukia vidun į plaučius, Į tikyąjį priešą kapitalistus,

kad tvankiau būtų. Skyles eina baltyn, geltonyn ir lau- i nežiūrint kokios tautybės bū-

ventiliacijai skyles, kad rik
smas ne taip girdėtųsi ir

užmūrijo visam kalėjime: ir 
pas politinius, ir pas krimi
nalinius. Kalėjimo kamero-

tų.
Nėra ko daug argumentuot 

Įsu tuo šlamštu. Lapelis “Pat- 
i riotas” leidžiamas sulig aukš
tesnių karininkų instrukcijų.

kia, kada iš burnos pasiro- i 
dys kraujas; tada gydytojas! 
nusišypsos ir pasakys, kad;

se visada būdavo tvanku, o tai džiova. Bet tai jau nebe
dabar stačiai nebepakenčia- naujienos,,o paprastas “nor- o karininkai, tai didžiausi ka
rna. Mažam 6 metrų, ijgumo malus” kalinių gyvenimas.
ir 5 platumo kambaryj laiko 
po 20-23 žmones, o ten nėra į 
jokios ventiliacijos. Kaliniai- 
priversti ir dieną ir naktį 
laikyti atdarus langus, bet 
jei tik lauke oras esti drėg-; 
nas, tai pro langus jis visai į 
nesikeičia.

16 politkalinių siunčia1 
i vandens pumpuoti, kaliniai, 
‘ noriai dirbtų by tik nereikia• 11 „ ■ — i ~ i ii. • — ,

Kalėjimo viršininką pažemi
no pareigose ir perkėlė į 
Mariampolės kalėjimą, 
Tamošiūnas atleistas ir už- ! 
vesta prieš jį byla.

Į Šiaulių kalėjimą virši
ninku paskyrė politkali
niams savo žiaurumu gerai 
pažįstamą Ukmergės kalėji
mo viršininką Kaupį, kuris 
čia tuojau ėmė rodyti vis
ką, ką moka. Iki šiol Šiau
lių kalėjimo politkaliniai ga- ■ 
ledavo prie savęs laikyti če
modaną arba dėžutę, kur 
galima būtų įsidėt knygą, 
sąsiuvinį arba šiapjau kokį 
reikalingą darbą? Naujasis 
viršininkas tuojau tą viską, 
atėmė. Knygų daugumą taip 
pat atėmė, paliko tiktai pa
prasčiausius, beveik niekam 
nereikalingus vadovė liūs. 
Kriminaliai kaliniai, kuriem 
sąlygas taip pat žymiai pa-į 
sunkino, buvo sukėlę Viso i 
kalėjimo triukšmą. Visi ka-I 
liniai vienu metu rėkė ki’ek 
galėdami taip, kad visas 
miestas naktį plyšo nuo ka
linių riksmo. Klausyti to 
triukšmo buvo be galo klai- { 
ku. Girdėjosi daug kartų 
rėkiant: “Nemuškit, nemuš-1 kit...” I

Po to triukšmo viršinin-j 
kas griebėsi vėl naujų prie- ; 
monių: ką nubaudė karce- Į

o
proga kan- 
Kada kali- 
ji juokiasi, 
ir paskui

pitalistų gynėjai.
Proletaras.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

svarbu, jai tik 
kint ir tyčiotis, 
niai nepajėgia, 
pravardžiuoja 
baudžia. Keletas politkali
nių mūrininkų remontuoja 
kalėjimo ir raštinių pečius, 
o visi kiti apie 100 žmonių 
per dienų dienas sėdi užda
ryti kamerose.

Vakare, kai švilpia gult, 
jie gula ant grindų, ant suo-

j Reikia vengti tam tikrų valgių 
ir reikia sąmoningai pasirinkti 

I lengvesnių daiktų, kad jie ne
erzintų skilvio.

Tai kas Jums valgyti ir 
kaip ? Galite, Drauge, valgyti 
bile kokį maistą, tik kad jis 
būtų nesugadintas, nesudarky
tas perdaug. Rūgimo daugiau
siai pridaro miltiniai valgiai, 
iš miltų: visokie pyragai, virti
niai, blynai, šaltanosiai, paš
tetai.

Štai Jums keletas bendrų 
taisyklių. Kramtykite gerai 

' bile kokį maistą. Nurykite

Makarovskio kolekty
vo (SSSR) nariai džiau- j 
giasi derlium. I

Rėmuo ėda.

Tenka man jūsų patarimai! 
skaityti “Laisvėj,” tai aš nore-j 
čiau, kad jūs ir man duotumėt 
patarimą. Aš esu 47 metų. 
Kaip aš ką užvalgau, tai man 
rėmuo pradeda ėsti ir seilės 
labai bėgti.

Buvau pas gydytoją, ir jis 
man davė “charcoal tablets” 
valgyti po valgio, o tas nieko 
man gero nedaro. Aš kreidos 
užsikramtau—ir man tam kar
tui geriau pasidaro. Viduriai 
man gerai dirba. Bet man tas: 
rėmuo jau eina ant ketvirtų SyVUS jr smulkiai sukąsnotą 
metų ir vis blogyn. Malonėki- vaigį> beį nerykite rupienos, 
te atsakyti, kas čia man taip plušų: palikite tai ant

Įgalėtų būti?
į Atsakymas.

Jums, Drauge, yra perdaug 
rūgimo skilvy. Perdaug ten 
susidaro nereikalingų, netiku
sių rūkščių ir kartu kiek dujų, 

• gazų. Rūkštys jaudina, erzi- 
i na vidaus plėves ir su gazais 
Į atsiraugėja, atsirūgsta. Pa- 
j prastai apie tai tarima, kad

valgį, bet nerykite rupienos

lėkštės.
Nevartokite nieko nei per

daug karšto nei perdaug šal
to ; nei perdaug rūkštaus nei 
perdaug saldaus; nei perdaug 
riebių, riebaluose spirgintų 
valgių; nei perdaug aštrių, 
deginančių prievalgių—pipirų, 
muštardos, garsvyčių, acto, 
degtinės ir kitokių deginančių

va mane rėmuo ėda arba kar- svaiginančių daiktų.

To-

telis ėda.
Gydytojas Jums davė me

dinės anglies tablečių, 
kios tabletės kiek sumažina
gazus, bet beveik nepakeičia 
rūgimo. O kreida rūgimą 
pakeičia, chemiškai permuša# 
jr neitralizuoja dalį tų netiku
sių' rūkščių.'1 Bet kreida, ži
noma, neprašalina to rūgimo 
priežasties. Kreida tik kiek 
palengvina tą nemalonų jaus
mą po krūtine, tą kartėlį.

Kad prašalinus rūgimo prie
žastį, reikia žiūrėti dijetos.

Po kiekvieno valgio imkite 
valytos kreidos miltelių, “Pre
pared chalk,” po trečdalį 
šaukštelio, su vandeniu. Jei
gu kartais labiau rėmuo ėda, 
tai galite dar gi ir sodės mil- 

, teliy “baking soda” kokį 
šaukštelį priimti, su vandeniu.

Valgykite neperdayg r ąnt 
karto. Geriau kiek mažiau 
valgyti, bet dažniau. Sąmo- 
ninkai pritaikomi valgiai Jums 
po truputį pataisys tą skilvio 
netvarką ir prašalins tą įkirų 
kartėlį.

.....
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LAIŠKAS IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS j šalyj darbininkai taip kul- 
I tūriniai neišaugo, ir negal 
įšaukti, kaip kad Sovietų

mums prisiuntė vėms, turi kartu veikti mo- Sąjungoje. Daugelyj didžių- 
terys su vyrais, nes abiejų'jų fabrikų darbininkai turi 
lyčių yra bendri reikalai ir; literatūros ratelius, kuriuos 

>-! vadovauja' Sovietų rašytojų 
Linkiu organizacija. Prieš suvažia- 

įjums visiems daug tvirtos vimą rašytojų rateliai rim- 
i energijos ir gero savo tarpe 
' bolševikiško d r a u giškumo I ■,

drg. M. Parednis iš Hudson,
Mass., kurį aplaikė vietinis Lie-

Piliečių Kliubas nuo dig. ,aĮ,į jos įęenčįa nu0 kapitalis
J. Kreivėno.—Aerf.) Lnio išnaudojimo. *

.... I • • • t

Krymas, 25 d. liepos, 
1934 metais.

Draugai Kliubiečiai! j darbuojantis klases naudai.
Laišką nuo jūsų gavau, už į Dabar parašysiu apie sa- 

kurį jums visiems dėkingas. Į ve. Mokyklą jau užbaigiau

i susirūpino literatūros 
pagerinimu. Maskvoje, Rau-

• donosios Vėliavos fabrike į- 
’ j vyko darbininkų literatūros 

v . - i. x i t i x- j v.’ ratelio susirinkimas. JameAs esu labai linksmas, kad'bet kur teks.dirbti, dar nezi- d , suvįrš ]000 darbi.
jūs, draugai, darbuojatės! nau. Užbaigus mokslą ga- 
mūsų juuejime ir svarbiau- vau menesį laiko vakacijų. 
šiai, kad užlaikote kliubą, L* dabar randuosi Juodųjų 
kuris turi labai didelę reikš- jūrų pakrantėse — Kryme, 
mę del progresy v io Hudsono i Visą užlaikymą ir kelionės 
darbininkų jduejimo. lėšas davė mokykla. Krymo 

Draugai, laikykitės tvir-i klimatas ir Juodųjų jūrų 
tos revoliucines darbininkiš- . maudynės labai tinka del po- 

organizuoki- ilsio. Caro laikais Krymo 
tės, lavinkitės patys ir lavin- kurortuose vasaros sezoną 
kite kitus labiau atsilikusius praleisdavo vien tik turčiai 
klasiniame susipratime dar-j su savo šeimynomis bei mei-i tros fabrike. Nuolatiniai romis dešimtinėmis. Sako, kad 

pradėjo lankyti fiteratinį ra-i jie paskleidė labai daug aplin- 
telį 30 žmonių. Mokinasi nejkui netikrų dešimtinių. Juos pa
tik jauni, bet ir suaugę ir | leido kiekvieną tik po $10,000 
pagyvenę; nuolatiniai lanj-ikaucijos.
kosi ir 60 metų rašytojas su tavimas į trumpą laiką blogų 
patarimais. Rašytojų rate- dešimtinių skleidėjų.
lių nariai ne vien tik intere- buv/ /re^tuota du vyrai ir vie- 
suojasi dailiąja literatūra, 
jie, plačiai interesuojasi ir 
studijuoja ekonomiką, vi- 
somenčs mokslus, jie intere
suojasi užkariauti aukštą 
kultūrą. Todėl literatūros 
ratelio nariai, apart litera
tūros klausimo, skaito ir na

grinėja Lenino “Partijinę

ninkų. Žymus r ase jas
Jam 
vie- 
na- 

savo kūrinius, 
eiles, apysakas, knygų , re-

u žbaigus, d ari liniukai, 
tos literatūros' ratelio 
riai, skaitė

Kurt Schuschingger, Aust

kos vien y 1
cenzijas, ir t.t.; išvystė pla- rijos fašistų premjeras, ko 
čias diskusijas link literatu- pikas austrų darbininkų.
ros kurinių pagerinimo.

Lite ratinis ratelis elek-

bininkus. Labiausiai steng- lužėmis. Dabar prie Sovie- 
kitės platinti tarpe darbi-1 tų valdžios Krymo poilsio 
ninku komunistinę spaudą, namuose ir sanatorijose pra- 
Del ko tas viskas yra reika- leidžia poilsio laiką desėtkai 
linga, aš manau, aiškint nė- ir šimtai tūkstančių darbi- 
ra reikalo, nes jūs kiekvie
nas jaučiate ir matote iš 
kasdieninių įvykių Ameriko
je, taipgi dar daugiau iš ki
tų kapitalistinių šalių, kad 
klasinė kova kiekvieną die
ną aštrėja ir aštrėja, ir arti
nasi prie didelių naujų mū
šiu. Ir, kad laimėti kova, 
tat prie jos turime ruoštis. 
Tik toji pusė laimės, kuri 
bus geriau prisirengus prie 
aktyvių mūšių. Žinoma, 
darbo žmonių šimtai milio- 
nų, o išnaudotojų tik maža 
grupė, bet tai nereiškia, kad 
darbininkams e n e r g i ngai ■ kloties, dd.Greiviškį, Morkū- /‘Materializm i 
nereikia rengtis prie atei- .nus, Parednį, Baroną, Si- ikriticizm.” Rimtai studijuos I 
nančių kovų. Jūs, draugai, korskį, Urbonus, Kazlauską, j ja raštus Stalino, Kaganovi- 
jeigu ir toliau darbuositės, o Grigus, Arlauskus ir kitus čiaus, Molotovo, Kubiševo, 
aš esu tikras, kad jūs nesu-' draugus. Taipgi siunčiu bol-(Maksim Gorkio. Daug do- 
mažinsite savo energiją, tai ševikišką linkėjimą ir mote-;m0S kriepia j aviacijos li- 
ateityje turėsite puikius to rims, žinoma, kas darbuoja- i teratūros kūrinius A. Tol- 
vaisius. ;si, o kurie tinginiauja, tai | stojaus ir feljetonus Kol-

Labiausiai traukite piie tiems diaugiską papeikimą povo “Noriu Skmidvti ” u' 
veikimo drauges moteris.■ ir paraginimą prie darbo. t± ’ " 1
Neleiskite joms būti pasy-

Tai jau antras areš-

ninku, kolektyviečių ir tar
nautojų, kuriems valdžia bei 
įvairios organizacijos duoda 
pilną užlaikymą laike poil
sio, apmoka kelionės lėšas. 
Tai taip Sovietų valdžia rū
pinasi apie savo piliečius— 
teisingus socializmo buda- 
votojus. Kur yra kita tokia 
šalis, kad taip rūpintųsi apie 
darbininkų ir valstiečių rei
kalus ir jų sveikatą? ( .... ...

Atsiprašau visų draugų' organizaciją ir partijinę :įlinkų nes nė 
“ • ’ ’ .......................... j- — r0 “So- I f n o’Qcnnrlnviiia

na moteris.

Nesenai

Susipešė vietos valdininkai 
į del pinigų skirtų viešiems dar- 
įbams. Tam tikslui buvo paskir
ta $.31,000. Bedarbiams duoda
vo dirbti po 3 dienas į savaitę ir 
mokėjo $15. Bet štai dabar tų 
darbų vedėjas paskelbė, kad rei- 

Ikia paleisti 700 viešų darbų dar-

už tai, kad neparašiau kiek- kultūrą, Kuibiševo So- į 4-0 gaspadorius pareikalavo at- 
vienam atskirai laiško. Svei- cialistinis Planas Mokslo,” | skaitos ii• jis kaltina viešų dar- 
kinu, linkėdamas geriausios/‘Dialektinį Materializmą,” |bų davėją ant $17,000 pinigų, 

Empirio-, kurie kažin kur yra dingę. Tai 
mat kokių “cūdų” yra.

Graustinis.:

J. Kreivėnas

Sovietų Rašytojų Suvažiavimo Išvakarės 
Maskvoje

Rašytojų suvažiavimas 
i parodys milžiniškus Sovietų 
literatūros atsiekimus. Jis 
padarys visų Sovietu litera- 

itinių kūriniu peržvalgą, nu- 
_____  j švies kapitalistinio pasaulio j 
veriančios tautos visai netu-kančias kultūras ir Hara
rėje literatūros savo kalbo-'^ras; Sravimas iškels

- ‘ - klausimą kalbos, nesi.inran-
Didžioji Sovietų šalis rim

tai rengėsi prie rašytojų su
važiavimo. Prieš suvažiavi- j e, apart biblijos ir 
mą pravesta visa eilė kon- nių knygų, 
ferencijų visoj šalyj. Lite
ratūros rateliai fabrikuose 
ir dirbtuvėse rengia litera- 
tinius vakarus ir diskusuoja ĄmeriRa. Vokietija turi iš-į 
jvanius hteiatūios klausi- verįus ruSų kalbos 266 j 
mus, kūlimų titikumus. knygas, čechoslovakija —

Šiomis dienomis jau iš So
vietų Sąjungos pribuvo į 
Maskvą 475 rašytojų delega
tai. Maskva viena turi su- 
virš 100 delegatų išrinkus 
nuo rašytojų organizacijų, jaus Marksim Gorkio dau- Broadway, ant tuščios 
Sovietų rašytojų suvažiavi- giausia išversta į kitų tau- pasistatė būdas ir užsiima savo 
rne dalyvauja ir kapitalisti- tų ir šalių kalbas, net 341 i bizniu, 
nių šalių pažangūs ir revo- knyga.
liuciniai rašėjat Jau pribu- • Sovietų Sąjungos rašyto- Jie u.luuiausiai Darauoaa no 
vo iš sekamų salių žymūs iaZrūnestine-ai renn-iasi nrio > L ausiai parauou po ?>i v_. . i . , • • a v 1 upesungai lerigiasi prie bonkutę, kurioje yra gyduolių jrasojai: Vokietijos, Anglį- savo suvažiavimo. Maskyo- del sutaisymo skilvio. Sako, gir-! 
jos, l urkijos, Ispanijos, je, centraliniam kultūros po- di, Rockefelleris už naują skil-| 
Norvegijos, Chinijos, Švei- psj0 parke, suvažiavimo ra- vi mokėjo milioną, o jūs gauna- i

L e c h o s 1 ovakijos, gėjai atidarė literatūros kū- Lk už $1. 
Graikijos, Danijos, Vengri- rįnįų parodą. Parodoje iš
jos, ir t. t. Įstatyta veik visų metų re-

• , V » • 1 • i i “■ 1 1* •* ”1 • i i •

Suvažiavimas iškels

jos,

rašėjų p 
iš-j

Sovietų Sąjungos 
kūrinius, 1064 knygas, 
vertė 18-ka Europos šalių ir1

i tamos rašybos, kova už auk- 
išta mena ir literatūros ko-

1 *1 t • 1 • • i ■ybes, pakilimą, ir t.t.
J. Klevaitė.

Lowe!!, Mass.
127, Francija—118, Lenki-! --------
ja —109, Italija—80, Ame- , Stebiiklinyi Daktarui ir Kitos 
rika 78, Anglija—74, Ispani-;
ja—72, Bulgarija—69 kny-1
gas. Didžiausio rašyto- wen koki tai daktarai

žinios
Kaž iš kur atsibaladojo į Lo-; 

jie ant i 
vietos,I

Pirmiau jie ir jų sam
diniai rodo visokius triksus, o j 
paskui pardavinėja gyduoles. 
Jie daugiausiai parduoda po $1

1 yra gyduolių į

Tūli stebisi, kaip gali valdžia 
leisti jiems tą biznį. Bet kokiai 

r, . v , . .. ... . . |čia nuostaba, juk kunigai par-i
Sovietų rašytojų literatu- voliucijos literatūra ivai- davinėja dievus, dangų, tai ko

ra yra paremta ant pamato,riom kalbom. Paroda turi dej biznieriai negali parda- 
socialistinės ekonomijos.;sekamus skyrius: Marksiz- vinėti nauju
Sovietų Sąjungoje smarkiai mo-Leninizmo, Atstatymo 
auga literatūra, dailė, moks-' periodas, Pilietinio karo, 
las, ir t. t. Nuo 1917 metų‘Pirmų penkių metų plano, 
iki 1933 metų Sovietų Sąjun- - Maksim Gorkio kūriniai, 
ga išleido knygų egzemplio- j Vaikų literatūra, Dramatur- 
rių 5-kis miliardus, net 104 gijos literatūra, knygų au- 
kalbose. O caristinė Rusi- toriai darbininkai, skyriai 
ja per 30 metų laiko išleido grafikų, polit. grafikų, ir t. 
tik du miliardu knygų ir tai t. 
rusų kalboje. Rusijoje gy-Į Nei vienoj kapitalistinėj

skilvius”.

Rugpj. 17 dieną gaisragesių 
mašina belėkdama kokį 50 my
lių į valandą trenkė į telegra
finį stulpą ir apsivertė. Ant 
vietos užmušta du gaisragesiai j 
ir keturi sužeisti. Baisus buvo 
reginys.

Rugpjūčio 22 dieną čia buvo 
sulaikyta trys vyrai su netik-'

Lietuvos Kom. Partijos Ateis 
I Darbo Valstiečius

Draugai i Vargas ir skurdas stįečiai sąjungoj su darbinin- 
vis labiau auga kaime. Nėra ■ kais ir prie komunistų partijos 
lėšų mokėt mokesčius, o sko- j vadovavimo nuvers fašistų val
ios vis auga. Kartu su tuo į J1 atsikratys 
didėja ir varžytinės. O čia! skuido. 
dar fašistų valdžia vis labiau 
varžo1 kaimo gyventojus. Val
stiečius draudžia į miestus ke
liauti ten darbo jieškoti, o mie
stuos draudžia kaimiečiams 
darbo duot.

Kas daryt valstiečiams? Kur'.sovietu valdžia.
lt*-

i vargo ir 
Valstiečiai, eidami 

kartu su darbininkais, sudaro 
didelę jėgą.

Darbininkai tur savo parti
ją—komunistų partiją, kuriai 
Vadovaujant bus nuversta fa- 

| šistų valdžia ir užkariauta dar- 
! bininkų, valstiečių ir kareivių 

Bet ji bus

džia b <
Tegyvuoja 

tiečių ir kareivių 
vietų valdžia Lietuvoj!

Tegyvuoja Lietuvos Komu-? 
nistų Partija—visų Lietuvos, 
darbo žmonių vadas!

Lietuvos Komunistų Partijos
Centro Komitetas.

m. rugpjūčio mėn.1934

NAUJI NAZIŲ ĮSAKYMAI 
PRIEŠ ŽYDUS

BERLYNAS. — Vyriau
sias Hitlerio sėbras Rudolf 

kreiptis su savo vargais? Rei- užkariauta tik tuomeč, jei vis'Hess išleido ir paskleidė 
kia kreiptis į darbininkų‘pusę.‘platesnės ir platesnės valstie-į3,000,000 egzempliorių įsa- 
Darbininkai vis plačiau įsitrau- čių masės įsitrauks į kovą prieš]kymų prieš žydus. J„L 
kia į kovą. Valstiečiai turi -imt dvarininkus, buožes - ir 
pavyzdį iš darbininkų ir pa- £jstų valdžią, 
tiems vis plačiau į kovą stot.

I Reikia neleist apr.ašinėt vals- 
j tiečių mantą ir vyt laukan iš 
kaimų antstolius ir policiją,; ku
ri antstolius lydi. Reikia reika
laut .paliuosuot darbo valstie
čius nuo skolų ir mokesčių arba 
bent pusiau sumažint mokes- 

Tuos reikalavimus rei- 
demonstracijomis.

keli

čius. 
kia • remt 
Susirenka į vieną vietą 
šimtai valstiečių, eina į savi
valdybes ir stato tenai savo 
reikalavimus. Jei fašistų val
džia neklauso kelių šimtų, tai 
susirenka keli tūkstančiai ip 
dar griežčiau stato savo reika
lavimus. Jei fašistų valdžia 
siųstų prieš valstiečius policiją,

prieš žydus. Jais 
jų fa-1 griežtai uždraudžia nazių 

'partijos nariams draugauti 
Darbo valstieęįai! Jūs išei-pu žydais arba iš jų pirkti, 

šit iš dabartinio skurdo ir var-'I Laukiama kruvinų pogromų 
go, jei, nelaukdami geresnių, prįeg žydus, ant kurių SU- 
laikų, dabar imsitės kovos iri ver^iama bėda už šalies ūkio 
prieš begalinius mokesčius iri 
prieš skolas, prieš priverstinus 
darbus, prieš valstiečių laisvės 
varžymą, jei jūs kovosit del 
savo reikalavimų ne patys vie
ni, bet eidami petys į petį su 
darbininkais, eidami tvirtoj 
sąjungoj su darbininkais.

Draugai darbo valstiečiai! 
Jei kas kursto jus prieš dar-l 
binink As, o dabrininkus prieš 
jus, tai jis darbininkų ir vals-| 
tiečių priešas. Kas mokina jus' 

i ramiai sėdėt ir laukt malonių 
i arba laukt geresnių dienų, tas_

susmukimą.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviikai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

reikia ja nuginkluot ir išvarytim8 * 7 4L iL\ ,K T . ...... valstiečių apgavikas, tas tur- >š kaimo. Jeigu s.ystų kaire.- J(.’ Beturit!
‘ „nJ klausyt tų apgavikų, bet turit'valstiečių pusę. Reikia mokin

tis kovos iš miesto darbinin
kų, reikia pasiklausyt, ką sako 
komunistų partija.

Darbo valstiečiai! Jei jūs 
ant kiekvieno žingsnio i>asi- 
priešinsit fašistų valdžiai, jei 
jūs vife plačiau įšitrauksit į ko- 

' va, tai jūsų jėgos augs ir val-

klausyt komunistų partijos,' 
kuri šaukia darbininkus ir vai-1 
stiečius į kovą ir vadovauja tai 
kovai.

Tegyvuoja valstiečių kova' 
prieš dvarininkus, buožes ir 
fašistų valdžią!

Tegyvuoja darbininkų ir val
stiečių sąjunga!

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.
NEW YORK, N. Y.

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

puikus PIKNIKAS
Rengia Wilkes Barrąi Darbininkiškos Organizacijos “Laisves” Naudai

BUS PUIKI PROGRAMA IR GRAŽIŲ ŽAISLŲ

Nedėlioj, 9 Rugsejo-Setepmber, 1934
VALLEY VIEW PARK, INKERMAN, PA.

Prasidės 10 vali ryto ir tęsis iki vėlumos

W į

SHENANDOAH LYROS CHORAS, VADOVAUJAMAS JUDZENTAVIČIENĖS

Ištisa programa susideda sekamai: Binghamtono dubeltavas kvai tetas; Shenandoah Lyios Choras;
Wilkes Barre Aido Choras. Prakalbą sakys Dig. D. M. ŠOLOMSKAS is Brooklyn©
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irrtALAUZTA Paraše
VALSTIEČIO SŪNUS

(Tąsa)
—Hm... Taip, yra. Na, nieko nepa

darysi, jeigu taip, tai prisieis per vienas 
duris skebus išvaryti, o per kitas priimti 
atgal tuos, kurie norės dirbti. Prasta 
tavo įtaka pas darbininkus. Prasta!

—Prasta. Bet ką gi padarysi. Vis 
kalti tie bolševikai.

—Na, eik ir pasakyk tiems dvikojams 
darbo gyvuliams, kad jie visi rytoj ateitų 
j darbą, o šiandien aš apmokėsiu ir at- 
leisiu skebus,—užbaigė Miniger.

Po Audrai

Tvarkdariai. Policija ir šerifai žino
ma kaip atrodo: parinkti rustais veidais 
vyrai, gerai aprengti, apginkluoti galin
gais revolveriais, ilgomis buožėmis. Nie
ko ypatingo. Jie visur vienodi “demokt 
ratinėje” Amerikoje.

Nacionalės Gvardijos nariai—did iu- 
moje jauni vyrai, apinkluoti nuo galvos 
iki kojų, jų išvaizda, tikrai kaip karo 
lauke. Bet svarbiau pažvelgti į asmenis, 
kurie komandavo policijai, šerifams ir 
gvardiečiams.

Ohio valstijos' gubernatorius ponas 
George White nutukęs, plikas senis. Iš 
pažiūros nieko ypatingo, bet gilumoje 
baisi neapykanta linkui alginių vergų. 
Nacionalės Gvardijos komandierius Ad- 
jutantas-Generolas Frank D. Henderson, 
ilga nosis, plikas ir didelėmis ausimis 
kaulingas vyras. Valstijos prekybos di
rektorius Theodore E. Tangeman, smai
los nosies, ilgo veido, trumparegis, ir to
dėl nuolatos dėvi akinius, susivertęs plau
kus į dešinę pusę. Auto-Lite Cp. vedė
jas ponas C. O. Miniger, vidutinis vyras, 
išsiskutęs, plaukus nuolatos susilaižęs, 
paprastas amerikoniškas dėlė. Jo pagel- 
bininkas vice-prezidentas — J. Arthur 
Minch, diktas, žilas senis, žilais' plaukais, 
suverstais į užpakalį. Toledo miesto ma
joras S.T.Klotz, plika kakta, ilgomis dide
lėmis ausimis, ilga nuleista nosim, aštrio
mis akimis, smaila barzda, atkištomis lū
pomis ir juodais rėmais akiniais. Iš iš
vaizdos daugiau tinka būti komedijantu, 
negu majoru. Miesto šerifų galva David 
Krieger, veidmaininga šypsą, iš kaktos 
panašus į majorą, aštriomis akimis ir il
ga nosim. Teisėjas Roy Stuart, kuris iš
davė prieš Auto-Lite Co. darbininkus 
draudimą (indžionkšiną), riebus, žilas, 
storas, buka nosim, gurklį pakabinęs ir 
gana smarkių akių. Tai vyriausi kalti
ninkai už Auto-Lite Co. darbininkų krau
ją*

Kapitalistinis teisėjas Stuart pareiškė: 
“Aš išdaviau indžionkšiną, kad nebūtų 
riaušių.” Krieger pasigyrė: “Aš pasta
čiau prityrusius vyrus, kurie atsakė mo-

mentui. Mano policija net ir armijai pri
buvus, prisidėjo prie tvarkos palaikymo.” 
Majoras pareiškė: “Pas mus buvo tvar
ka. Pirm riaušių Kriegerio policija la
bai gražiai dirbo.”

Toliau seka Charles P. Taft, Roosevel- 
to taikintojas, jaunas, nuolatos išvertęs 
dantis. Toledo miesto darbininkų ir ka
pitalistų taikintojas ponas E. H. Dunni
gan, tartum kopija Tafto. Clevelando at
vykęs konsiliatorius ponas Ralph Lind, 
diktesnis už pirmuosius du, buinia nosim, 
ir per vidurį persiskyręs plaukus.

Vyriausias darbininkų pardavikas po
nas Thomas Ramsey, juodais plaukais, 
vidutinio'veido, apvaliomis akimis, leista 
storoka nosim, didelės akys-, viduramžis. 
Jo pagelbininkas Oliver Myers, suveltais 
plaukais, didelėmis ausimis, ilga lenkta 
nosim, žuvies akimis.

Toki tai “tvarkdariai” ir malšintojai 
Toledo miesto darbininkų streiko. Jiems 
buvo baisus generalis darbininkų strei
kas. Jie visi dirbo prieš jį.

Po audrai, suvargę, bet dvasiniai tvir
ti susirinko Komunistų Partijos Toledo 
miesto draugai į savo raštinę. Daugelis 
iš jų po keflias naktis nemiegojo. Gražu
sis Jonas padavė prašymą priimt jį į par
tiją. Po šių kovų jis nesutinka ilgiau pa
silikti nepartijiniu darbininku. Daržas 
kelias dienas išgulėjo lovoje. Gvardietis 
skaudžiai sutrenkė jam galvą šautuvo 
kambliu, Stein vaikštinėjo ranką pasiri
šęs, nes dvi žaizdos nuo durtuvo. Anna 
visa išbalus, ją skaudžiai pritroškino 
nuodingais gazais, skundėsi krūtine. 
Daugelis kitų turėjo mažesnes ar dides
nes kovų žymes.

Streikas pasibaigė, kuris nuaidėjo per 
visą pasaulį.

—Draugai, — pradėjo draugas Wil
liamson, darydamas išvadas iš streiko.— 
Prie šio streiko partija nebuvo prisiren
gusi. Mes streiko pradžioj veik neturė
jome ryšių su Auto-Lite dirbtuvės darbi
ninkais. Tai mūsų partijos silpnybė, kad 
nepakankamai veikėme tarp dirbtuvių ir 
fabrikų darbininkų. Kiekvienas fabri
kas ir kiekviena dirbtuvė turi būti mūsų 
tvirtuma. Dar daugiau reikia peikti vie
tos draugus, kad nuo vasario streiko, ka
da buvo atidėtas darbininkams algų pa
kėlimas iki 1 dienos balandžio nebuvo pa
daryta reikalingų prisirengimo žygių. Gi 
streiko pradžioje distrikto organizato
rius, kur tai išvyko su partijos reikalais. 
Tai nedovanotina klaida. Kur gali būti 
didesni reikalai, kaip čia, kur kova eina 
už duoną ir gyvenimą?

(Daugiau bus)

streikuojančių dąrbininkų sto- jįš.ky jaunuolių ir vaikų nepa-J nuo t e r i š , rūbų siuvyklų/ 
ja į atvirą ko^ js,u daug di- žįsta nei vienos raidės. Taipgi Streikierių ^kovingumas. ir!vie*’ 

įdomus faktas, kad japonie-'ningumas didelis. Streikui 
čių, kurie gyVena Korėjoj, vai-i vadovauja /revoliucinė Indus-1 
kai yra gerai mokinami ir jų! trial Needle Workers unija.! 
tarpe nesiranda nei vieno be-'Vyriškų ir moteriškų kepurių i 
raščio. Yra visiems aišku,; siuvėjai ryt eina į streiką.' Lo’well, Haverhill h- Nashua bendrai 
kad japoniška valdžia nenori I Kailių siuvėjai irgi ruošiasi rengia didelį pikniką, kuris įvyks 
duoti apšvietos korėjiečiams, ■ streikam Amalgameitų vadai nedėlioj, 9 dieną rugsėjo (Sept.) io 
nes tas būtų didelis pavojus; ir bosai labai susirūpinę šio val- ryt0» Maple Park’ - 
japoniškam imperializmui ir: streiko laimėjimais, šio strei- Hass- .....
apsunkintų jo viešpatavimą? ko kovingumas lyg bomba' 
Tie korėjiečių valdai, kurie' Amalgameitų unijom 
yra baigę japoniškas mokyk-• Pikietuotojai smarkiai peša-j 
las, sunkiai susikalba su savo si su skebais ir 
tėvais, ne nemoka savos kal-ĮSkebai taksiais privežami prie 
bos. rp"1'~ A'"’ —.........   1 - 1 1 • * *
tarpe mokslo politikos Sovie-. ęija iš abie pusių apstoja ir 
tuose ir Japonijoj. rr'": — ’ ’ .............................
skirtumas tarpe mokslo poli 
tikos socialistinės ir imperia 
listinės.

dėsniu skaičium policijos, gink
luotos iki dantų.

Taip pat Valstiečiai Lieka 
Nepaklusnūs

Kogendo provincijoj dau-
i giau 40 valstiečių šeimynų pa- 
• sijuto besą baisiuose bado nas- 
i ruošė ir delegatai tos apielin- 
i kės valstiečių įteikė reikalavi- 
! mą provincijos viršininkui, kad 
j jis tuč tuojaus paskirtų sumą 
pinigų gelbėjimui mirštančių 
nuo bado šeimynų. Provinci
jos viršininkas griežtai atmetė 
minimą reikalavimą. Valstie
čiai baisiai perpyko ir nuo to 
revoliucinė žemdirbių unija di
dėja didžiausiais šuoliais. 
Agentams japoniškos valdžios 
toks valstiečių greitas revoliu- 
cinėjimas įvarė baisų kinkų 
drebėjimą ir jie draskąs, te
rorizuoja mus kaip pasiutę šu
nys, bet, žinoma, jų tas neiš
gelbės.

Tookoo virš 2000 valstiečių 
! kenčia didžiausį vargą, del di- 
i dėlių valdiškų mokesčių, ku- 
; riais yra apkrauti valstiečiai. 
Jie tęsia sunkų savo gyvenimą 
valgydami visokių augalų šak
nis ir medžių žieves. Jų neapy
kanta prieš japonišką valdžią 
aštrėja ir visą distriktą yra 
apėmus revoliucinė atmosfera.

Kalinių Sukilimas Kankjoo 
Kalėjime

metų kovo ' 8-tą dieną 
staigus kalinių
Kokybė sukilimo buvo

PRANEŠIMAI Iš KITUR

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 4 kuopos iš Lawrenpe,

Maple Park, Methuen,

' Bus graži programa, Liaudies cho- 
-,ras dalyvaus, taipgi ir kiti chorai, 

i ftps gera orkestrą šokiams.
i Bus ir geras kalbėtojas, draugas 

gengsteriais. J. Siurba iš Brooklyn, N. Y. “Tie
sos”. redaktorius. Taipgi bus yiso- 

Toks tai skirtumas yra! pat durų, gengsteriai su poli- kių sporto žaislų, gardžių valgių ir
- - ....... ~ - I to b . i gėrimų. Tad kviečiam visus atsilan

kyti ir linksmai praleisti laiką.
(209-211)Tai yra; suleidžia skebus į vidų.

Tačiaus ir tokiai apsaugai į 
esant, streikieriai pasigriebia! LAWRENCE, MASS.

. . . . i ALDLD 37 kuopos mėnesinis susi-
pasipila taip, kad tokiam dau-! rinkimas įvyks ketvirtadienį, 6 d. 
giau skebaut niekuomet nebe-! rugsėjo, 7 vai. vakare, pas draugą 
sinorės. O ypač merginos ge-jV. Kralikauską, 13 Monmouth St.

skebus, tai tuomet tik pūkai į

Narsūs Japoniški Mokytojai

Po Mandžūrijos. karo įvykių 
Japonija rengiasi ; 
čiais dar prie didesnio karo į Daugelis sumuštų. 13 areštuo- 
išsigelbėjimui nuo galutino ban- į tų. 
kruto. Kiekviena mokykla Ja- ■ nulinčiavimu. 
ponijoje yra paversta į impe
rialistinės agitacijos punktą, 
kadangi auklėjimas yra labai 
svarbus dalykas įskiepijimui 
imperialistinės kariškos dva
sios. Tiesiog nuo Japonijos 
vyriausio ]

Monmouth St.
galvatruk-i rai rauna plaukus skebams.1 ^isi nariai malonėkite dalyvauti, nes 

ir o v»za 1 non^lic 19 turiin !abai daug svarbių reikalų ap-

grąsina rjnkt del ateinančio pikniko. TaipgiUnijos vadams
Uždirbtosios 

' algos streikieriams išreikalau
jamos tik per teismą. Gengs-| 
teriai atvežti iš New Yorko ir 
Chicagos, taipgi surinkti visi 
Montreal o profesionalai mu- 
š e i kos-kriminalistai. Streiko 

kariško generalinio laimėjimas užtikrintas. šioiku> 
štabo yra duotas švietimo mi- streiko laimėjimas, visos dar- apsvai •’'aub 
nisteriui įsakymas, kad kiek- bininkų

kalbėjimui, taipgi reikės darbininkai

spręsim moyklos klausimą.
(209-210)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 7 rugsėjo (Sept.), 6 v. 
vakare,-3014 Yemans St.

Visi nariai malonėkite ateiti lai- 
ra daug svarbių reikalų 

Susirinkimas bus 
. trumpas, kad galėtum visi po susi- 

klasės laimėjimas. I rinkimo važiuot j drg. J. Gasiuno

A. Varaneckienė.
(108-109)

vienas mokytojas privalo va- Jame dalyvauja daugelis fran- i prakalbas.
ryti patriotizmo propagandą cūzų darbininkų, 
tarpe mokinių: “Kiekvienas i 
mokinys turi stoti į eiles ap
gynimui šventos žemės!” 
“Kadangi karalius yra dievas!

Žagaras.
šių 

Įvyko 
i mas.
sekanti: Dabar Kankjoo kalė-; mes privalom mirti su links-; 
jime randasi daugiau negu; mybe del jo!” 
900 kalinių, iš kurių 360 yra 
politiniai. Jie visada priešines 
kalėjimo vyriausybei prieš 
žiaurius kankinimus. Keletą 
dienų atgal kelios dešimtys 
sukilusių kaliniu, kurie buvo 
nariai “Raudonosios valstiečių 
unijos,” staigiai metės atakuo-! 
darni sargybą laike darbo prie | 
statybos. Nuo tada kalėjime 
viešpatavo pavojinga situacija 
ir šių metų kovo mėn. 8-tą die-

I ną ekspliodavo tikras sukili- 
| mas. Ta diena buvo labai vė-, 1 - - - -.......................... i žiūrovai labai mteresavos, bet

į štai atėjo majoro pasiųsta po- 
' licija ir išvaikė susirinkusius, 
i kaltino būk*, tas judis nepave- 
i lintas vaidinti. Publika skirs
tėsi su dideliu pasipiktinimu. 
Be permito negalima nei' pa
sijudinti. Viešpataujanti val
džia visaip darbininkus varžo. 

f

žinoma, yra kaltės ir ren
gimo komiteto, kuris nesisten
gė gauti leidimą ir kalčiau
sias Lary Chitt, kuris buvo ap-| 

mes juk nesam šunės, mes rei- siėmęs tą darbą atlikti ir ne-' 
kalaujam, kad vėjuotom die-’atliko, 
nomis būtų duodami pietūs po 
pastoge. Reikalaujam to iš 
kalėjimo administracijos!” Visi 
kaliniai vieningu balsu ir ran- 

! kų plojimu pritarė tam. Išsi- 
| gandę sargybiniai pranešė 

B j apie tai kalėjimo viršininkui, o 
n pastarasis tuojau suorganiza

vo ginkluotus būrius sukriuši-
I i nimui sukilimo. Kadangi ka- 

! liniai buvo beginkliai, jie po 
trumpo susidūrimo su ginkluo
tais būriais tapo pergalėti. Ka
da sukilimo vadai buvo paimti! 
ir sukaufetyti pančių pančiais,' 
tuomet viso kalėjimo visi kali-! 
niai vienii balsu sušuko: “Laiį 
gyvuoja nepriklausoma darbi- f.?uvco’., * ,• i -v, TZA -• rh v. įtik veikdami priversime su ninkiska Korėja! Tas sauks-1 . . . . . . . .. .i ? darbininkais skaitytis. Atmin- i - - -. i mas nuaidėjo per visus kaleli-' . . , , . ... . , < _

į siekęs 173, kuriuose dalyvavo' mo koridorius, kameras, pože-j .in?’ a <api a is ų < ase 
, Cinkoj krašte daugiau 10, 14,269 darbininkai. Palyginus I minius urvus ir kiemą. Mini-j me £eru°Ju ne uos> <a lv 
Į darbininkų yrą pūdomi kalėji-!su praeitais metais streikų Į mas sukilimas buvo ne koks! pS ,.ovo ar^1 ..?/llunis" 

^įme už tai, kad jie bandė teks-; skaičiaus paaugo 20% strei-, menkos vertės prietikis, bet jis- aiU°s ya ovy e is ovosi- 
I kuojančių darbininkų. Pagal buvo slaptai' organizuojamas1 me ^eiesn^ gyvenimą, 

ką prieš nepakeliamas vietinio i konfliktų rezultatus darbinin-! jau nuo senai.
1 kai yra išlaimėję 37, pralaimė-!- . .. .. _

• ha ■ po •?-i T7- • i Imperialistine Mokslo Politikai ję 74 ir 68 susitaikę. Visį kon-: • K ■. •
fliktai yra pasekmė nežmo-1 • ■ '
niško išnaudojimo ir vargingo Nuo tada, kaip Korėja tapo 
gyvenimo Korėjos darbininkų. ’ Japonijos kolonija, korėjiečiai 
60 nuošimčių tų streikų yra buvo priversti mokintis japo- 
vien del pagerinimo'darbo są-'nų kalbą ir jų kultūrą. Japo-

Raportai apie Dabartinę Padėtį Korėjoj
baisūs, nepakeliami žmogaus 
kūno kankinimai.

Greit Augantis Streikų 
Judėjimas

Pagal raportą Korėjos po-

sukili

i juota ir dulkių debesimis buvo 
i padengtas visas dangus. Kalė- 
I jimo administracija nekreipė į 
I tai jokios domės ir vertė kali- 
į nius valgyti pietus po atviru' 
: dangum, tuose dulkių suku- 
riuose. Tada draugas Kan,

I buvusis sekretorius Pan-paci-, 
! fiškos tarybos raudonųjų sin- 
; dikatų, atsistojo ir atsišaukė į 
ten dirbusius kalinius: “Mes 
neprivalom valgyti taip pri-

' teršto su dulkėm valgio, nes

Paskutiniu laiku Korėjoj i kaipo vadovaujančius narius 
pasireiškė aštri masių kova: revoliucinių organizacijų. Tar- 
prieš siaučiančią baisią reak-1 pe jų taipgi randasi keletas 
ciją japoniškos valdžios. Viso-; moterų, 
se Korėjos dalyse mes galim; Mihoki provincijoj jau me-i 
matyt kruviną kovą korėjiečių? tai ka’p siaučia reakcija visu-
Japonų valdžia stengiasi nu-! pasiūti nu ir yra areštuotų virš licijos centro, skaičius streikų 
gązdinti Korėjos darbininkus šimto kovingųjų darbininkų ir . arba darbo konfliktų yra pa- 
kalėjimais ir mirties bausmė-j valstiečių. ' • ’ ■— - * ■ !
mis, tai vėl stengiasi apgauti! 
įvairiais pažadais, bet tas vis-j 
kas veltui, nes diena po die-j 
nos vis smarkyn auga masių f j ^1

narsiųjų 
Korėjos 
urvus.
niai darbininkai išduosim kele
tą suglaustų raportų iš mūsų, 
paskutinių įvykių ir kovų Ko-’ 
rėjoje.

skaičius tų' 
yra užpildę

nemažas
kovotojų 
kalėjimų

Mes Korėjos revoliuci-;

Neperstojanti Areštavimai ir 
Įkalinimai

Kanhokoj, šiaurinėj dalyje 
Korėjos, yra areštuotų daugiau 
kaip 20 jaunuolių, kurie nu
teisti ilgiems metams pūti ka
lėjimuose. Jie juos apkaltino

, . . . fabriko sąlygas. Teihei apie
alsiuosius! go revoliucinių valstiečių yra 

! areštuotų ir dar daugiau areš- 
i tuoja kiekvieną dieną Kainou 
ir Hejio taip pat kelios de? 
šimts revoliucionierių yra įka
lintų. Areštai plečiasi ir di
dėja. Per paskutinius dvejus 
metus areštai pasiekė'stebėti
nai augštą skaitlinę, net pa
prasti skaitytojai progresyvių 
laikraščių yra areštuojami. 
Yra visai ne retenybė išgirsti 
naujieną apie areštuoto mirtį. 
Tokių mirčių priežastis yra

(Tąsa bus)

Scranton, Pa
, Visi j Demonstracijas

28 d. rugpjūčio buvo rodo
mi Sovietų Sąjungoje gaminti 
judžiai iš SSSR mainierių gy
venimo. Publikoš *būVo pilnu
tėlė International svetainė.

Scrantoniečiai rengiasi prie I 
didelės demonstracijos, kuri 1 
įvyks 5 d. rugsėjo. Reikia su- ; 
traukti daug darbininkų, nes ; 
tik tada policija bus priversta ZL2 
skaitytis su darbininkais. Per- r 
eitą kartą buvo apie 2,000, tat’ 
policija puolė, vaikė ir stum
dė, o kad būtų buvę kokia 
12,000, tai ji tą nebūtų darius, 
šios demonstracijos ruošia-1

| mos už H. R. 7598 bilių, ku
ris įneštas į kongresą 
darbių reikalus. Bus 
ir kiti reikalavimai.

Tat 5 dieną visi ir

;l Nepasivčluok užsimokėti 1934 n> 
;I literatūros, politikos ir visuoine- 
;l nes mokslų mėnesinį žurnalą

“PRIEKALAS”
;! 1934 M. “PRIEKALAS” toliau 

; rūpinsis lietuvių sovietines ir 
proletarines literatūros kėlimu, 
SSRS socialistinės statybos, kapi-

I talistinių šalių gyvenimo ir re- 
I Voliucinės darbininkų' ir darbo 
I Valstiečių kovos nušvietimu, ak- 
; tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le- 

; ninizmd populiarizavpme ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros ‘ srityj! 
! 1934 m. “Priekalas” talpins eiles,! 
I apysakas, vaizdelius, lietuvių see-į 
I nos aprūpinimui , duos savo skil-; 
; tyse revoliucinių SSRS dainų ver-; 
; timų, originalių ir verstinių see-j 
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA-! 
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol,! 
kreips domės į SSRS sovietinės! 
literatūros ir kultūrinės revoliuci-; 
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą. ;

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4; 
; spaudos lankų—didumo. Kaina!
! Amerikoj ir kitose užsienio vals-l 
tybėse metams tiktai 1 doleris,!

I pusei metų — 50 cėncų. ;
! Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”! 
! redakcijos adresu: I
I * 1; Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo;
I Inostronich raboČIch v SSRS, red. I i r 1
; “PRIEKALAS”
I Galima taip pat išsirašyti per; 

“Laisvę” . ;

Lietuvis Baly Siuvėjas
Taisau* senus ir padarau 
naujus čeverykus. Darbą 

atlieku patenkinančiai.
Jei čeverykai maži, spaudžia koją* 
nekentėkite skausmo, ateikite pas 

mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.

j , t *’ » 1 * .* • I ♦
Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.* 

Brooklyn, N* Y.

FOTOGRAFAS

už be- 
iškelta

visos į 
gatves, į demonstracijas, nes 
.... __ ____ i priversime su

Maršuotojas.

Iš Siuvėjų Streiko

Rugpj. 30. — šiandien 20 
darbininkai grįžo 

Streikieriai laimėjo
lygų ir pakėlimo algų. Pagal niška valdžia, demagogiškai-: siuvyklų 
industrijos rūšis--chejniška yra, mojuoja,'1kad Korėjoj nyksta į darban, 
pirmoji; Didėjanti konfliktai ( beraštystė, del gero mokinimo , visus reikalavimus—unijos pri- 
rodo, kad darbininkai negaliu japoniškų mokytojų. Tačiaus1 pažinimą ir algų pakėlimą, 
daugiau toleruoti vargingo gy-i statistika aiškiai parodo, kad Į Derasi,-ir manoma greit bus 
venimo ir stoja į atvirą kovą'beraštybė ne nyksta, bet dau-' priversti priimti unijos sąly-* 
ginti savo teises. Yra paste-i gėja.
bėtina, kad kelios dešimtys-tas, kad 20 nuošimčių korė-'

Yra nesumušamas fak-j gas dar 30 bosų.
Streikas turi apėmęs 90

^1——- - —   - — > J 

| Telephone, EVergreen 8-9770 į

J. GARŠVĄ
Grabelius (Undertaker)

i ' '
Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
r Išbalzamuoja ir laidoja numirusius
1 ant visokių kapinių; parsamdo au- 
Įtomobilius ir karietas veselijoms, 
į krikštynoms ir pasivažinėjimam?
!• ' l\U
I 231 Bedford Avenue
v

I BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau šu 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., kamp. Broadwa? 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenniore 5-6191 *

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

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

ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Si.
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Antradien., Rugsėjo 4, 1934 Penktas Puslapis

Dr, Leo Gange! apie Sov. Sąjungos Darbi- 
ainkų Sveikatą ir Medicinos Gydytojus

Profilaktorium
Leningrado

Nežiūrint, 'kad atlyginimas' 
gydytojams nepakankamas ir 
tuom pačiu laiku nėra rožė
mis nuklotas, vienok jie kupi
ni gerų minčių į savo ateitį ir 
tvirtina, kad jų medžiaginės 
sąlygos kas kart gerėja iš 
tu i metus. *■ *

PASAULINES ŽINIOS J, Jokubavičius. 162 Melrose St.
S. Mačiulaitia. -57 Arthur St

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave. |
Visi iš Montello. Draugijos susirinkimai 

atsibūna kas mėnesį, kiekvieną pirmą sere- 
dą, Lietuviu Tautiškame name. i

me-įstaigas, ant kiek tas galima 
buvo, nes tik tris dienas turė
jau laiko.
vienoje dalyje 
miesto yra institucija, panašios
niekur pasaulyj nėra. Toj in
stitucijoj centralizuotas dar
bas, prigulintis vien tik sveika
tos reikalams; darbas-užbėgi- 
mas ligai už akių, praktika ir 
propagandinė veikmė eina sy
kiu, pilnas aparatas, diagnozi- 

gydantis. žodžiu, ligo-į

Globa kūdikiu ir vaiku 
ningrade gali pasigirti ir 
sididžiuoti netik kokybe, 
kiekybe atliekamo darbo, 
ningrade randasi 135 
darželiai, apart to xMu««»xiv. 
prie kiekvieno fabriko kamba-j simclP d augiau, 
riai kūdikiams ir vaikams, tas i Česniais metais. 

' I 1 1 •

kontroliuoja įvairių kitų pa
trankų gamybą.

Šiandien senatinė komisi
ja pradeda neva tyrinėti 
tuos ginklų ir amunie. ra- 
ketierius. Bet patys tyrinė
tojai yra jų patronai.

Chicagietis daktaras A. L. 
Graičiūnas prisiuntė mums 
sulietuvintą Dr-o Eeon Gangel 
straipsnį apie tai, ką jis matė 
Leningrade, kuriame nesenai 
lankėsi. Kadangi šis D-ro 
Graičiūno lietuvių kalba pa
gamintas straipsnis ištisai tilpo 
“Vilnyj,” tai mes čia įtalpi
name tiktai jo dalį.—“Lais
vės” Red.

Pasinaudodamas proga jū-j
ros ekskursija-turistine, kuri! nis ir 
išplaukė iš Gdynos į Leningra-j nis talpinamas šion įstaigon ir 
dą. sėdau laivan tikslu susi-1 suteikiama jam viską, ką gali 
pažinimui su medikale prakti-ltik duoti šios dienos medikalis 
ka Sovietų respublikoje. Ma- mokslas, 
ne labai intrigavo pirmiausiai 
būdas kasdieninės praktikos. 
Sovietų gydytojų ir kokią ap-j 
čiuopiamą naudą suteikia gy-į 
dyUojams pamainyta forma, 
praktikos. . i

Liuosa medikale praktika,' 
»ors neuždrausta, bet tikreny-i 
oėj beveik neegzistuoja. Čia 
ir ten kokis universiteto pro-j 
fesorius arba kokia nepapras- 

Į ta garsianybė medikalė, užsi
iminėja privatine-liuosa prak
tika, bet tai yra likučiai ka
pitalistiško pasaulio gydytojų. 
Vienok dar gana daug gydyto- 

i jų-dentistų verčiasi privatine, 
) liuosa praktika.

Visgi liuosa, privatinė prak-Į 
tika baigia savo dienas ir tas į Nežiūrint to, kad tiek daug Ii-, 
duodasi lengvai išaiškinti: j gonių, vienok nepasisekė mani^

1. Kiekvienas darbo žmogus patėmyti susigrūdimo nei vie-| 
gauna dykai medikalį patar- name skyriuje profilaktoriu- 
navimą Sovietų respublikoje.

2. Patenkinanti ir jausmin-' 
ga medikalė globa užbėgimui' 
ligai už akių 
susirgti) taip 
laktorija.

Leningrade
gydytojų, o darbo medikališ- 
kose institucijose tiek daug, ■ 
kad net, jei ir norėtų, gydy-į 
tojas užsiimti liuosa, privatine 
praktika, neužtektų jam lai-,' 

ko. Paliovimas liuosos, pri-!
1 vajonės praktikos (įgijau įspū-■
I nepakenkė, neatnešė ža-' dytojams, norintiems savo ša- 
^os į sveikatingumą gyvento- koje lavintis, nestokuoja lėšų 
jų, bet atbulai, pagerino žy- ir mokslinės pagalbos, Sovieti- 
miai sveikatingumą delei tos 
paprastos priežasties, kad 
masės darbo žmonių gauna dy- J 
kai gydytojų patarnavimą, jų 
(darbininkų) ligų pasireiški-j 
muose. ; y

Sovietuose duodasi pastebė-j administracijos darbą, socia
li stoka kandidatų į medikalį listinį ir mokslinį. Gydytojai 
skyrių. Jaunimas su didesniu J ištiktųjų, kurie yra atsidavę ir 
noru ir atsidavimu veržiasi į gabūs savo profesijoj (kaip 

i techniškas mokslo šakas. i r-'.ane informavo), turi galimy- 
Apžiūrėjau nuodugniai vi- bę iškilti į paviršį pasaulio 

sas galimas ir prieinamas man j mokslinčių eilės.

(neleisti žmogui ■ 
vadinama profi-

yra permažai'

Nauda iš tos centralizacijos 
išeina visokeriopa veikme gy- 
dytojavimo vienoj įstaigoj, 
mano sanprotavimu, ligoniui 
išeina neįkainuotina nauda.

Profilaktorium, kurią aš ap-. 
žiūrėjau, teikia globą gyvento-! 
jams Volodarskam distriktui, ■ 
tai nauja institucija ir tik nuo, 
dviejų metų ekzistuojanti; pa
ti save užsilaiko, turi dirba-; 
mos žemės 100 hektaru. Tas 

*■ I

ūkis suteikia ligoniams per į 
visą laiką jų buvimo profilak
toriume maistą, lyginai ir tar
nybai (patarnautojams). Pro-Į 
filaktorium aptarnauja 
dien apie 4,000 ligonių, 
riuos globoja 200 gydytojų

Paskuba Krizio Metu ir 
Kapitalisty Pelnai 

WASHINGTON. — Wm.
Be-'Green, Federacijos prezi- 
Pa identas atranda, jog krizio 
bet* laiku nuo 1929 m. iki dabar 

e-1 kiekvienas darbininkas kas 
vaikų; , - - • * i, .: metai pagamina virs 4 nuo- 1 •anaasuv. v. x 

, negu pir- 
. Taigi per 

pats ir teatruose ir parkuose I tuos penkerius metus darbo . .
(soduose), kad tėvai laike už- išnašumas pakeltas bent 20 L , 
siėmimo gali palikti savo vai-1nuošimčių. Tarp 1923 ir! o^omo yvą n 
kus po globa gerai išmokintų 1934 m. fabrikantams įplau- 
globėjy. Vaikų darželis, kurį kos pakilo 66 nuošimčiais, 
aš apžiūrėjau, turi po savo geį dirbantiems darbįnin- 
globa 45, kurie yra paskirstyti 
pagal senumo amžį, į tam tik-i-« - ■ 
ras grupeles; šliaužiantieji at
skirai; pradedanti vaikščioti 
irgi atskirai ir tt. Vaikai yra i- v .
priimami ant dienos arba ant: 1929 metais, jam uždarbis 
nakties, žiūrint kaip tėvai no-Į ne padidintas, bet griežtai 
ri. Kiekviena vaikų grupė numuštas žemyn, 
nedidelė—susideda nuo 10 iki 
15 vaikų ir tąją grupę globo-j 

;ja dvi išlavintos profesijoj jė-j 
1 gos, viena pedagogė (mokyto

“pridėta” tik 5 nuo
šimčiai. Taip sako Green. 
Bet kiekvienas darbininkas 
paliudys, jog lyginant su

WASHINGTON. — Val-
:ja), o kita auklėto ja-globėja. skelbiasi, kad viešųjų
I Apart to dar dirba šiame vai-
I kų darželyj 3 gydytojai, kurie j 
sykiu ir specialistai, pediatrai 

. i ir pedalogai (vaiku kaulu su- 
‘ "ikrekimo taisytojai). Vaikų 

’(darželyj nepaprastai skrupu- 
’ | linga švara užlaikoma.

ino.
Gydytojas profilaktoriumo 

dirba tik 3 valandas kasdien I 
ir apart to (atlanko) suteikia■ 
6 vizitas sergantiems namuose,1 
už ką gauna atlyginimą (al
gą) mėnesinį nuo 250 iki 300 
rublių. Tas atlyginimas 
perdaug mažas, kad užtektų 
žmoniškam pragyvenimui, ir 
čia tai priverčia gydytoją pa
imti pašalinį kitą darbą, tikslu 
padidinti savo įeigas iki 500 
ar 600 rublių į mėnesį. Gy-

koje lavintis, nestokuoja lėšų

nė valdžia remia iš širdies ir; . I
iš peties visas pastangas gy-l 
dytojų, link įgijimo augšto 
mokslo medikalėj dirvoj. A- 
part darbo savo profesijoj, t.Į 

gydytojavimo, turi dirbti ir!

darbų projektuose duota 
| darbai 1,500,000 bedarbių; 
kad miškų stovyklose (suka- 
reivintuose prievartos dar- 

1 buose) turi užsiėmimo 700,- 
. Kiek-j 000 jaunų darbininkų, o ci- 

i viena vaikų grupė, turi atski- vilių darbų administracija 
valgyklos kambarį, mieg- suteikia darbo dar 4 milio- 

| kambarį ir užsiėmimams kam-|Rams bedarbių. Bet Roose- 
barį. i 
mo vaikai—taip įpratinti prie; tvirtinti būk 
švaros, kad staltiesė ant vai-, «žmoniškai apmokama, 

igomojo stalo išbūna paklota; __________
i dvi savaites švari ir nesutep-j _ _ . .. v .
ta, nesulaistyta. Miegkamba- 'Darbo rederacijos Vadai 
riai trupučiuką perankšti, siau- 
roka vietos, bet vienok nėra 
tai didelis trūkumas, kadangi 
vaikai kaip vasarą, taip žie
mą beveik nuolatos būna ant j Qreen įr kiti Darbo Federa- 
tyro oro. 1 ( • • , . . -vi .

Kaip veik atiduoda vaiką 
įstaigon, globėja nuvelka dra-ž 
bužius nuo vaiko ir padeda į ptikai 
šalį, potam (vėliaus) maudy-1 
nė (išmaudo) ir apvelka įstai-i 
gos drabužiais. Kūdikiai (vai-1.. . v. J ,, J . 
kai) nuo 2 iki 3 metų gauna! pnpazįsta teises unijoms, 
maisto medžiagos 1 
kalorių.
vaikų būna tvirtai prisilaiko-' mas prieš darbininkų 
mas gydytojo įsakymais.

Grupėj 3—-4 metų senu-1 velto ministeris Ickes neturi 
jiems

■ Prisiekia Ištikimybę NRA
I WASHINGTON. — Delei 
i Darbo Dienos šventės Whi.

ei jos vadai išleido pareiški- 
£ mus, kuriuose bažijaši, kaip 
.Jie yra ištikimi N.R.A. po-

______ Esą, tik fabrikan
tai priešinasi, nepildo NRA

Lokomotyvas be Mašinisto 
Sužeidė 54 Žmones

PARYŽIUS. — Mašinis- 
pečkūrys sustabdė 

susėdo ant 
j pievaitės palei gelžkelį už- 
j kąsti. Lokomotyvas ūmiai 
1 pradėjo eiti atbulas, įsibėgo 
iki 30 mylių greitumo per 
valandą ir drožė į keleivinį 
traukinį Gare de L’Est sto
tyje; sudaužė traukinį ir su
žeidė 54 žmones. Mašinistas 
ir pečkurys buvo areštuoti; 
aiškinosi, kad lokomotyvą 
saugiai sustabdė ir nežino, 

I kodėl jis savaime leidosi at- 
ibulas eiti.

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašalpinės Draugijos 

Valdybbo antrašai 1934 m. 
Pirmininkas: A. Muzuras,

310 Price i 
Pirm. Pagelbininkas: F. Bortuzevich, 

1131 Wood Ave. 
Protokolu Raštininkas: R. Trutulis, 

1411 
Finansų Rašt.: G. Lcnarth,

110 W. 
Iždininkas: J. Uskurėnas, 

150 S. 
Trustistai: J. Vertelis, 

203 W. 16th 
L. Bartkienė, 19 E. 19th St.
Maršalka: F. Marozas, 

1413 Clinton 
respondentas: O Vcrtclienč, 

203 W. 16th 
Visi iš Linden, N. J.
Draugija laiko susirinkimus kas pirmą 

I
Daukas, Geo.,

Iždininkas Drueeikis J.,

Maršalka Valečka A.,

L. D. P. Kliubas laiko susirinkimus kiek- ; 
vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare ; pradžia 7 :30 valandą.

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUDO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkas BuguliSkla P.,

1120 North Street
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis, P.,

52 Dale Street
Protokolų raštininkar Gendrenas. S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk.
Prie finansų pagelbininkai:

Evans J.,

Ko r

Clinton St
11th St. i

Wood Ave. j

203 W. 16th St. i

St.

St.

nninniiuo nn.> >/»» •

640 Ridgeway Avenue i

131 Joseph Avenue I

52 Dayton Street >
30 Kelly St. į

PLYMOUTH, PA.

Lietuvių kapinių Korporacijos Valdybos 
dai ir adresai:

Pirm. .1, Bagdriunas, 228 Duffy Alcy, 
Plymouth, 

Vico pirm, J, Kulponas, 27 Corler St.
Telf,: 32511 Wilkes Barre, 

Kasiorius K, Randarčikns, G13 Main St. 
Tel, 74037 Edwardsville.

Fin, rašt, S, C, Kasparas, 27 Lynch Lane 
Wilkes Barre,

Prot. rašt. J, Sankcvičius, 10 Melrose Av 
Tol,: 34625 Wilkes Barre, 1

Duobkasis J, Kulponas Tel, 32511 Centro 
tel, 91810, pas Aug, Stravinską,

40 Ferry St,, Plymouth, Pa,

var-

Pa

Pa

Pa. ,

Pa, .
Av, i
Pa.
įtro

D.L.K. Gedcmino draugijos valdybos ant- 
ii del 1934

l’irniininkas;

Vice-Pirm.:
Tark

metų :

B. Černiauskas, 
103 Moiling Dr.

J. Miller, 
8 Ludwig

Fin. Raštininkas: J. Grigas, 
202 Carter

I’rot. Raštininkas: M. Jokubonis, 
72 Dayton

Iždininkas: K. Galinaitis, 
29 Pulaski

Maršalka: A. Bartašius, 
213 Berlin 

Globėjai: P. Andriunas,
290 WilkinsStrcct

Prūsas, 18 Dudley Street 
Budelcvičia, 31 Dayton Street 
Banaitis, 640 Ridgeway Ave. 
minėti iš Rochester, N. Y.

Street

Street

Street

Street
iždo

.) 
J. 
J.

DRG. D. M. ŠOLOMSKAS, A.L.D.L,D. Centro 
sekretorius, iš Brooklyn, N. Y., sekantį sekmadie
nį, 9-tą Rugsėjo (September) jis sakys prakalbą 
Valley View Parke, Inkerman, Pa. Čia įvyks 
“Laisvės” naudai piknikas, kuriame dalyvaus She
nandoah, Pa., Lyros Choras, Binghamton, N. Y., 
dubeltavas kvartetas ir dalyvaus Wilkes Barre, 
Pa., Aido Choras.

Sinclair ir LaGuardia
CHICAGO, Ill. — “Soči- 

alistas” U. Sinclair parodo
je ilgai ir draugiškai šnekė
josi su republikonu New 
Yorko majoru La Guardia, 
žinomu streiklaužiu. Toks 
tokį pažino.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRU IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Y'uška, 825—4th Avė., Mo
line, III.

Pirm, pagelb. A. MatuseviČia, 1008— 
25th St., Moiine, 1)1.

Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, UI.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė., Moline, III,

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, Iii

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St- 
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd SU 
Moline, III

Pirm.
Vice-pirm.
Prot. rašt.
Fin.
Ižd.

LOWELL, MASS.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

LIETUVOS SŪNŲ DRAUGYSTES, 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933

Pirm. A. Grubinskas, 132 Washington St.
V. Pirm. K. Balsevičius, 10 Crawford St, 
Fin, Sekr, K, 

R. F.
Protokolų Sekr, A
Iždin, J. Vaitiekų. ..... ___ .
Kasos glob. J, Lekečinskas, 135 Logan 

ir J, Jokubcnas, 228
Maršalka, V. Genis, 1G

Visi Gardner. Mass.
Ligonių Globėjai • J.

Broadway Ave. N. W.
I M. -
, N. W.
I Džcnitorius E.
| Avė. N. W.

Trustistai:
| T. RASIKAS, J. JURGAITIS, J. RU- 
ŽINSKAS, S. KARSIKAS, T. KLOSEV1ČIA.

Revizijos Komisija:
A. SENKUS, K. JAKIMAV1CIA, M. ŽIŪ

RĮS. iė
I Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 1 
| mėnesio antrą utarninką, savam name, 1057- | 
i 63 IJam'lton Avė. N. \V.

Šimkūnas,
. D, Box 202 Gardner, Mass.

Rainis, 143 Mechanic St.
158 Waterford St.

I’ine St. 
Wright St.

ANDRUSKA,

VAZNIENfi, "1326 McReynolds

st.

1351

Ave. I

RAILIENĖ, 1560 Broadway .'

tūkstančio'Bet nejaugi vadai nežino, *v»uos a
Maitinimas kūdikių- i kad tas punktas yra taiko- I • v T 1 • • 1 *........................... ....... p-----  ------  ų um-

Ijas? Tuom punktu Roose-

vaikų

Piini. P. Poškus, 125 Clark PI.
Pirmininko Pagelb. P. Grygotis, 146 4th 
Nutarimų Rast. B Binkauskas, 255 Pine 
Finansų Rust. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls

Ave.. Linden. N. J.

St.
St.

Moterų 
Pašelpine Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

E. Benivlicnė, 16 Bunker Ave.
O. Turskiene, 79 Vine St.
T. Zizen, 673 N. Main St.

Rašt. K. Čereškicnė, 87 Battle St.
M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

T'..
Baronienė, 9 Broad Su
Duobienė,
Bartkienė, 

Ligonių Rašt. 
Maršalka J. Šimanskiene, 

Viaos gyvena Montello, 
kare.

M.
V.

Ka«os Globėjoa:

221 Anie* St.
29 Intervale St.
M. Potaus, 184 Ame» St.

88 Vine St.
Man.

LIETUVIU ŠONU IR DUKTERUJ DRAU
GYSTES VALDYBA 1934 m.

Pirmininkas, M. Selokus, 3) Amity St.
l’irm. Pagelbininkas, O. Giraitienč, 

.Summit St.
Prot. Raštininkas, J. Kazlauskas, 

Hudson St.
Fin. Raštininkas, J. Vasiliauskas, 70 Ward 

PI.
Iždininkas, A.
Maršalka, P.
Organo prižiūrėtojas, A. 

sell St.
■Susirinkimai atsibūna 

dien j kiekvieną mėnesį, 
Laisvės Choro svetainėj,
ford, Conn. Visi narei valdybos yra iš Hart
ford, Conn.

Fin. Rašt. J. Vasiliauskas.

Lietuvos Sūnų Ir Dukterų Pašalpinės
Į gystčs Valdyba 1934 metams:

Pirmininkas A. Palubinskas,
j Belle Grove, Box 108 Dracut,
, Pirm, pagelbininkas J. Daugirda,

29 Whipple St.. Lowell,
; Fin. raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, 
raštininkas, V. Mikalopas,

973 Central St., Lowell, 
St. I’aulenka,

13 Walnut St., 
J. M. Karsonas,

10 Tyler St.,

Union St.,
Uždarinis,
Pleasant St., 

laiko 
kiekvieno

Drau-

Klimas, 36 Russel St. 
!1 Summit St. 
Klimas, 36 Rus- j 

kas antrą ketvirta- 
7:30 vai. vakare, 
57 Park St. Hart

Prot.

Iždininkas,

Iždo globėjai:

Į Ir A. Raudcliunay 

j Maršalka, M.
39

Draugystė 
i antrą 
vai. 1

I nosį, o metinis gruodžio mėn. 
i Pusmetinis
Į Organo prižiūrėtojas,

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.Lowell,

Lowell,

Lowell,

Lowell, 
mėnesinius susirinkimus 

mėnesio.

Mass.
Mass.
Mass.

į ncdėhlieni kiekvieno mėnesio, kaip 2 
po pietų. 338 Centrai Si., Lowell, Mass.

susirinkimas įvyksta birželio mė-

J. M. Karsonas.

TORONTO. CANADA

DETROIT Midi.

D.L.K. KEISTUČIO DRAUGIJOS VALDY 
BA, DETROIT, MICH., 1934

I l’irm. P. Gyvis, 7148 Mackenzie Ave. 
Vice-Pii'm. P. Jakštienė, 1462 Junction 
Nutar. Rašt. J. Overaitis, 4689 Brandon 
Fin. Sekr. A. Jakštys, 1 462 Junction 
Iždininkė J. Vejrelienė, 7715 Dayton 
Iždo Globėjai. J. Račiūnas, 8621 Dayton 

M. Naruševičius, 2844 Vinewood

METAMS Ižd.

Avė, 
Avė.

Šiuo pranešu, kad šių metų Toronto 
1 Sūnų ir Dukterų K.L.S.P.D—jos Komitetas 
: pasikeitė ir žemiau paduodame jų antrašus: 
Pirm. M. Guoba. 157 Gorevalc, Toronto 
Vice-pirm. J. Linaptas, 376 Crowford Str.,

Toronto
Sekr. J. Barčas, 137 Manning St., Toronto 
Fin. sekr. K. Naruševičius, 98 Markham, St., 

I Toronto
SinkQpnih 99 Markham St., Toronto 

Centro sekretorius,
J. Barčas.

A\e. i

' velto tarpininkai visuomet! Suį'ni,si: i
I T M 1 ♦. _ Iždo Rlolj- - - - ------ -
palaiko kompanijų unijėles 
prieš darbininkų organizaci
jas dirbtuvėse; ir dar nebu
vo atsitikimo, kad NRA pri
verstų kokia kompanija tik
rai pripažint darbininkų 
uniją.

Iždo globėjai:
Park St., 

“Laisvės”
211 First St.

Maršalka J.
“Aušros” 

antrą ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lietu
viu “Laisvės’, 
Elizabeth, N.

Paulina Kaliiieticnč, 144 Sou*h >
J. Krakauskas, 300 First St. Į 

organo raštininkas D. Krūtis, ,

Jotkojis, 3433 Second St.
Draugijos susirinkimai įvyksta i

svetainėj, 2G9-73 Second St.,
J.

1307 DuvIb Avenue
A. Kaupas,

GARDNER, MASS.

A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba 
Organizatorius M. Šleiva,

80 Lennon St.
Sekr. Adam Siekis,

285 Pine St.
Pro. Sekr. M. Netseb.

213 High St.
Iždininkas Mary Šliekis,

285 Pine St.

APIELINKĖS 
K-TAS. 1931:

, 854 Marguerite 
Pa.

A. Kairys,

Ei n.

PITTSBURGHO IR 
PRIEŠFAŠISTIN1S

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding, 

• Pirm, pagelb. W. . 
i Broadway. Pitcairn, Pa. 
; Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 8121 
i roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress
■ Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 
Way. S. S. Pittsburgh, Pa.

414

Eh

St.,

Užsiėmimo kambarį uose
vaikų, mačiau žaismes-išdir- 
binius (daiktelius) suvis ne
panašus nuo žaismių išdirbi
nių mūsų vaikams; visi jų iš-

I dirbiniai tarnauja tam tikram 
' tikslui pripratinimo
prie savistoviškumo ir kolek-i 
tyviam darbui, štai žaismių Į 
išdirbiniai: Malūnai, keliai,' t • nv v or n J* 
lėktuvai ir tt.—vaikai net re-paPOnai UzmUSę 25 Bandb 

i daguoja ir išleidžia savo die-lĮn^ Paliuosavę 9 Žmones
ninį laikraštį: nemokanti ra-* T .. ......
šyti, suteikia savo minčių iš-.' Japonijos spauda skelbia, 
reiškimą paišyba. Vaikų dar- k a d^ pereitą ketvirtadienį 
želiuose yra įvestas eksperi-, P 1 ė š ikai suardo Charbino- 
mentinis tyrinėjimas labai įdo-' Hsinkingo traukinį ir pasi- 

|mus; įtaka muzikos ir reakci- grobė du amerikonus R. M.
ja į muziką. Del vaikų su su- Lury ir F. Johansena, Met- 
krikusiais 
kams) turi lempą iš

! Prie to yra įtaisyta ambulato-j 
'rija, kur motinoms f---1-------1
pamokos ir patarimai
tos įstaigos priima L^x^x^ . _ _ v . .
vaikus dykai, be jokio apmo-! tuvai ėmė jieškotl ir, užtikę 
.kėjimo.

Vilos, kurios buvo 
kuotos
įrengtos Sovietų Leningrado:eiviai sušaudė 25 banditus;

Del vaikų su su- Lury ir F. Johanseną, Met- 
kaulais (rachiti-jr()„Goidwyn-Mayer j u d a-

kvarco.;mijj^ paveikslų kompanijos 
, . j atstovus; sykiu banditai pa-L c i k i m n i a' /v x

d Visos i nelaisvėn septynis japo- 
kūdikius-lnus- Kariški Japonijos lėk-

'■ banditų lizdą, pasiuntė kar- 
konfisj eivius nuo ginkluoto laivo, 

nuo aristokratijos,’buvusio Sungari upėje. Kar

rūmais 
darbininkams, laike atostogų! x 12_____
ir mokykla vaikams. Tuose! ... i. . ->
namuose gauna atostogauda-j AlUUIllClJOS HlOnOpOllSt^I 
mas per vieną mėnesį: saulės,; WASHINGTON. — Elek- 
vandens, tyro oro ir tikrai ge-| trinių Laivų Kompanija vai
rą maitinantį maistą. Poilsio. visą submarinų, pojūri- 
namuose jaunimui beveik taip'nįu vaįčių statyba Jungti- 
pat Įrengta, tik su tuo skirtu-Valstijose ,ir p15šia 
mu, kad jie turi žalumynų! t-.v. , f. /
(augalų), saulės ir .vandene 
Ant visų atostogaujančių, pa-, 
ilsio laiku, globoja gydytojai,! 
kurie sykiu yra vedėjais 1 
namų, 
randasi 
certams

poilsio suaugusiems(įr paliuosavo jų imtinius.

Kiekviename 
knygynas, salė 
ir teatrui.

žalumynų, vaidžios tokias kainas, ko- 
.vandens.’
1 'kias non. Driggs kompa- 

jnija turi beveik monopolį, 
tų kaipo gamintoją kanuolių, 

name iš kurių šaudoma į priešo 
k on-i kariškus lėktuvus. Ameri- 

!can Armament Kompanija

mis Elizabeth Avo.
Trustisai:

J. Urbonas, T. Rasikas, J.J. Ružinskas,
Korsikao, J. Ruscckaa,

Revizijos Komisija 3
M. Žuvis, A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai {vyksta kiekvieno ( 
mėnesio antrą utarninką, savam name, ; 
1057-63 Hamilton *Vve.

LIETUVIŲ ŠONU IR DUKTERIŲ DRAU
GIJOS VALDYBA.. 1934 m.

RAPIDS, MICH

Presidentas, Charles T. Jukcns, 15G4 Turn
er Ave., Phone 72073.

Vice-Presidentas, Anthony Karcckas, 
Nason St. N. W.

Prot. Raštininkas, Karol
Box 117 North Park.

Finansų Sekretorė: Tillie 
vis Ave. N. W.

Iždininkas, Wm. Karvelis,
Ligonių Lankytojai, 

kas, 1108 Ellizabeth Ave. 
Mary Rasikas.

Revizijos
kas, 1108 Elizabeth Ave.
515 Eleventh St. N. W., 
Ill Mt. Vernon Ave.

Iždo Prižiūrėtojai, Daminik Gelgotas, 
Dale St., Alfonsas varnas, 1326 McRaynold 
St.

Iždo globėjai, Juozas Jurgaitis, 1320 Eli
zabeth Ave., Alex Jasaitis, 1126 Elizabeth 
Ave., Anthony Apecenkas, 724 Richmond St., 
Tom Klosevičius, 730 Nason St., Jim Rose, 
1256 Scribner St.

Policiantai, J. Staleskis, J. Stoskis.
Virš minėta valdyba pareina iš Grand | 

Riipids. Michigan. 1

VALDYBA VIENYBĖS DRAUG. 1934 M.

Pirm. K. Ustupas, 27 Cleveland. Ave.
Pirm, pagelb. A. Sunka, 256 Amcs Street. 
Nutar. rašt. T. Bartkus, 20 Cleveland, Avc. 
Turto rašt. K. Venslauskas, 12 Andover Str. , 
Ligonių rašt. M. Tazukevičius, 153 Ames St. I 
Ižd. M. Miškinis, 9 Burton St.
Ižd. globėjai: A. Butkienė, 16 Holbrook

J. Vaitekūnas, 262 Winter Str.
S. Strininis, 148 Sawtell, Avc. 

Maršalka J. Tocius, 17 Snow Street
Visi iš Montello, .Mass, Draugijos su

sirinkimai atsibūna kas mėnesį, kiekvieną 
paskutinį panedėlį, Lietuvių Tautiškam name.

Rast., T. Bartkus.

Rasikas, R.

730

R.

Gūsis, 1307 Da''"

20 Dale St. N.E. 
Anthony Garbanaus_ 
.... i

1537 Broadway Ave. N. W. J
Komitetas, Anthony Garbanaus- 

Elizabeth Ave., Frank Zegunas, I
Anthony Senkus, !

19

MONTELLO. MASS. 
ROKO P Aš ALPINĖS 

DRAUGIJOS

Ave

St.

Valdybos Adresai, •• 1933 Metų 
Pirmin. A. Krukonis, 23 Banks St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rast., K. Venslauskas,

' 12 Andover
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Are. 
Iždininkas Ign.. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų -rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai:

S. Pctravičla, 702 No. Montello St.

4

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

čia

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition SpecialistWOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y- S 
*■ 

Near Manhattan Avenue į

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



leštaa Poslapis
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Šiandien Angelo Herndon Mitingas Brooklyne Lietuvis Pateko Pieši- Paleido šalpos Darbininkus

Audimo trimerių ir gijų' 
darbininkų streikas plečiasi.! 
Iki šiol įtraukta apie 3,000j 
darbininkų iš 5,000 esančių toj! 
industrijoj New Yorke ir jo 
priemiesčiuose. Siekiamas! iš-' 
vesti daugiau šapų Brookly
ne ir Bronxe. j

tame, kad jis organizavo neg-j kams ir Praradę $500 
rus ir baltus darbininkus pie-! 
tiiiėse valstijose ir vedė kovon' 
už šalpą bedarbiams, prieš 
linčą ir už laisvę negrams. Ji- 

! sai papasakos, kaip jis suorga-į 
nizavo ir vadovavo tūkstančio j 
negrų ir baltų darbininkui de
monstraciją už pašalpą. Jisai 
taip pat nurodys, kaip ten ve
dama kova už Scottsboro jau-j 
nuolių gelbėjimą.

Apart Herndono, mitinge 
Herndonas nesenai tapo pa-| dar kalbės Dr. Reuben S. 

liuosuotas iš kalėjimo iki teis-' Young, advokatas Edward 
mo pę 15 tūkstančių dolerių! Kuntz, T. Holmes ir Nat. Le- 
kaucija. Jo byla perkeliama Į roy. Williamsburgo lietuviams 
J. V. Augščiausį Teismą 
Vienintelis jo

Pasveikinimui Angelo Hern
don, kovingo pietinių valstijų 
darbininkų organizatoriaus 
yra rengiamas masinis mitin
gas, kuriame patsai Angelo) 
Herndon kalbės apie darbiniu-: 
kų gyvenimo ir organizavimosi 
sąlygas vergijos teriojamuose Į 
pietuose. Tasai mitingas įvyks 
antradienį, 4 “d. šio mėnesio,! 
Crystal Palace, 113 McKibben 
St., Brooklyne. i

Antradien., Rugsėjo 4, 1934

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

New7’ Yorko Nacionalės 
Gvardijos 7-to Pėstininkų Pul-! 
ko nariams įsakyta 
pirmadienio rytą prie 
ir Park Ave. streįkų 
mo darbui.

Dirbantieji prie trijų miesto 
šalpos darbų: Bryant Park, 
Central Park ir Forsythe St., 
darbininkai tapo paleisti iš j 
darbo pereitą penktadienį. Į 

nueini Daily Workeris tuojaus pašau- i 1 Lt \_z | I 
. kė minėtas įstaigas telefonu, 
tačiaus atsakymo negavo del' 

i ko tie darbininkai paleisti iš j 
; darbo. Viršininkų sekretoriai > 
atsakė, kad viršininku nesa!C0U1^ State 

j , Broadway, New

P. žilaitis, nesenai atvykęs 
iš Bostono į Brooklyną (jis 
pirmiaus čia gyveno) jieškoti' 
darbo, bet jo negavęs, i 
pereitą penktadienį į banką ir,! 
nieko blogo nemanydamas, iš-j 
siėmė penkis šimtus dolerių.' 
Jisai rengės važiuoti atgal > 
Bostonan, bet beeidamas vi-i vuoimimų
dudieni per Bridge Plazą. pa-| jie negaH P8831'^1
teko į- plėšikų rankas. _____
du vyrai, kurių vienas pagrie
bė jam už rankų ir jas užlaužė 
j užpakalį, o antras už gerklės, 
užsprangdino ir atėmė 

darbininkams čia paranku ir žmogaus pinigus, 
prasikaltimas turėtų skaitlingai dalyvauti. Jis išvyko atgal 
_________________________________________ i nusiminęs, žmogus 

; jaunas, darbą gauti
Sufrėmavo 4 Darbiniu-: Kompeticiia Už “Daily i perskaudi neiaimė nes gai vi- 

: r j j į sas J0 turtas buvo. Šiais laikais
i reikalinga didelio atsargumo! 
' su pinigais. !

Daily c r r» i
kam Kaltinimus Workeri”

Dabar einančioje 
Workerio” kampanijoje už su-j 
kėlimą $60,000 “D.W.” palai-.

Milton Herndon, brolis ko
vingojo Angelo Herndon, tapo 
areštuotas sykiu su trim kitais 
darbininkais. Kuomet jie pi
kietavo Empire Cafeteria, kas 
nors paleido plytą į minėtos 
kavinės langą provokacijos 
tikslu. Nors aiškiai matėsi,' 
kad pikietuojanti darbininkai 
neturėjo nieko bendro su ply-; 
tos metimu, tačiaus tapo areš-j 
tuoti. 
dėtas po $300, 
$900 kaucijos, kaltinami 
irutės kėlime ir užpuolime. Jų! 
teismas įvyks 6 d. šio menesio.!

Kiti du pikietai, Moore ir. 
Holmes areštuoti mažesniais! 
kaltinimais. Pikietas prieš; 
minėtą kavinę prasidėjo apie' 
savaitę atgal. Jį sumanė Jau
nų Laisvintojų Kliubas, Har
lem, protestui prieš kavinės 
administracijos atsisakymą 
samdyti negrus lygiai su bal-1 v T •'D A 
tais darbininkais prie visų dar- j J311111101131' KCIllS Audėju 
bų. Administracija teduoda! 
negrams tik porterių darbus.! 
Pikiete dalyvauja negrai ir. 
balti darbininkai.

M ii ton

nuo

į Bostoną 
jau nebe
su nk u, tai

. c nil icv ovVeVVV u, v v • ijcvicvi-i
IS
.J kymui ir didinimui New Yorko “Bažnyčiai Nesikišt i Kovas

I distriktas pasiskyrė pusę tos J r-
i kvotos, tai yra $30,000. Ko- 
, munistų Partijos sekcijos ir 
vienetai pradėjo socialistinę 
kompeticiją.
žų vienetų pasižadėjo sukelti 
iki $50. Tai puikus pasiry
žimas.

Kadangi “D. W.” yra visųHerndon
Seligman po į

pa

su-'

pribūti 
66th St. 
malšini-

šešiolika asmenų tapo 
žeista, kuomet keltuvas 
puolė 4 augštus žemyn 

Buildinge, 
Yorke, 

jie nebcin ptiočiny vi i v .
Parkų Departmen-|dzluma sukistų buvo

Sti
ll u-

Lef- 
1375,

Di-i 
priežasčių. Parkų Departmen-Ioz,un,a 5UZ-elH^ uuvv darbH 
te taipgi negauta atsakymo j'ninkai> dirbantieji tame name, 

1 ta klausima.
Tai jums ir NRA apsauga 

darbininkams. Ne tik . kad 
darbas neužtikrintas nuo vie
nos dienos iki kitai, bet net at
leidimo priežasties negalima

Scottsboro Motina
Kalbės Brooklyne!

t Mrs. Ida Norris, molina' 
sužinoti. Su darbininkais skai- Clarence Norris, vieno iš i 
tomasi kaip su vergais, o ne Scottsboro vaikinų, taipgi Mil-Į 
kaip su piliečiais. Darbininkų ton Herndon, brolis pagarsė-1 
darbas ir su jais elgimasis tikjjusio Angelo Herndon, kalbės' 
tiek užtikrintas, kiek jie orga-‘“ 
nizuoti ir kovingi.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 

liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite 

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
579 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. PUIaski 5-0727

Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 
tracijoj 
rugsėjo, 
Avės., 
Heights

demons-
5 d.
Pitkin
Crown

rengiamoj 
šį trečiadienį, 

Howard ir 
Brooklyne.

sekcijos darbininkai 
! susirinks prie Nostrand ir Ful
ton, o Brownsville sekcijos— 
prie Stone ir Pitkin, 7 vai. va
kare. Iš ten maršuos prie 

! .Howard ir Pitkin, kur įvyks | 
' masinė demonstracija ir kal
bės žymieji kalbėtojai.

Vyriausias tos demonstraci
jos tikslas yra išgarsinti An
gelo Herndon* masinį teismą, 
įvyksiantį 7 d. rugsėjo, Brook
lyn Academy of Music, kur 
Angelo Herndon patsai iškels 
aikštėn pietinių valstijų linčo 
teismų eigą.

Tėvy Protestas Prieš 
Perkėlimą Vaiky

( 
New Yorko miesto Apšvietos' 

Taryba perkelia tūkstantį. 
Bronxo vaikų iš viešosios mo
kyklos No. 66 Į tolimesnes, už 
vaikams pavojingų važiuotės 
punktų. Laikinasis tėvų ko- 

! mitetas šaukia protesto mitin- 
I gą antradienį, 1304 Southern 
i Blvd.
I Laikinasis komitetas iš 40 

i pas Dr.
• Campbell, mokyklų viršininką, 
į bet jų nei Tarybos butan neį-i 

, Galop, keturi iš jų da- 
kad s^avo pas pona CarnPbell, bet 

c ! jiems atsakyta, kad ponulis už-

u

Kunigas John Paul Jones, 
Union Presbyterian bažnyčios 
klebonas Brooklyne. pereito 

Daugelis net ma-i sekmadienio pamoksle sakė, 
kad bažnyčiai dabar priklau
są visoki žmonės. Sulyg jo: 
“Jūs rasite kai kuriuos orga
nizuotų darbininkų vadus, pil-

darbininkų laikraštis ir gink- nai savymeilius ir trumpare-
i las visose kovose prieš išnau-igius, sėdinčius savo suole, baž-! 
dotojus, tad ir kitos darbiniu-j nyčioj, sekmadienio ryta. Jūs1

L.. ____ ; ___ i 4 ■ ypatų buvo nuėjęs.,j rasite samdytojų, pil-l
dančių savo kišenius žmonių į r 
lėšomis... Amerikos scena! - 
yra prirengta perstatymui di-!®\el 
dėlių kovų. Man atrodo 
bažnyčia neturėtų kištis.’

nesiųst savo vaikų mokyklon

ĮVAIRIOS ŽINIOS

“Lais-

šio mėnesio, vakare, Star Casi-' policistus, kurie

Yorke. Dalyvaus masinės jau-' laike buvusio “taxi” kėravoto-, . . • • • . 11-,',, nr.. n ~« *
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j ingai ir, suteikus pirmąją pa- 
gelbą, nuvažiavo namo. Vie-

Nieko sau rūpinamasi

Policijos k o m i s i o n ierius 
apsileidi- 

kaltinimus prieš k.eturius 
i neužtektinai 

no, 105 E. 107th St., New smarkiai puolę darbininkus

parašyta: visas požemines spėkas prieš 
už viens kitą ir prieš revoliucinius 

darbininkus. nas iš jų nuvežtas ligonbutin.

| imtas ir juos išmetė iš rasti- [gRANDAVOJIMAI 
rūpinamasi

Tėvai nusistatę ' PASIRANDAVOJA 5 dideli, šviesūs 
mnVvlrlnn ! kambariai, su visais vėliausiais

Įtaisymais, steam-heated. Randa $25 
i mėnesį ir daugiau. Kreipkitės, šiuo 
antrašu: 436 South 5th Str., šalę 
Hewes Str., Brooklyn, N. Y. Klaus
kite Superintendant.

(201-208)

“Well,” kunigai keikė ko- nes.
vingus darbininkus, bet kada vaikų gerove!
kovos dvasia persimeta Į reli-

• giniiĮ darbinink. organizacijas jei nebus leista siųsti artimiau- 
j bei pačias parapijas, tai kuni-{ sion.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Omiaa ir chroniškas vyrq ir 

moterų ligas krauju ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapuma

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nūn *
iki 8 valandai vakare

Telephonas MEdallion 3*1328

nuolių organizacijos, kalbės jų streiko. Tačiaus juos smar-Į 
pirmaeiliai jaunuoliai ir suau-įkiai kritikavo ir sakėsi turįs 
gę kalbėtojai. Mitingas būsiąs! užtikrintus būdus išvengimui, 
ne vien svarbus, bet ir įdomus.! tokių policisti] elgesių ateity- 

---* I je.

kų organizacijos pasekė Ko- taipgi 
munistų Partijos vienetų pėdo
mis. šiomis dienomis įvyks ir

! lietuvių darbininkų organizaci
jų susirinkimai. Juose taip pat 
turėtų būti iškeltas “D. W.” 
klausimas ir tuojaus pradėtas 
darbas.

Gengsteriai Sumušė 5 1
Darbininkus !

Notary Public Te!. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALTAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

) geliai pradeda kalbėti apie ne- 
Septyni tūkstančiai New įsikišimą Į kovas, bando sulai- 

Yorko jaunuolių! apvaikščio-j kinėti parapijomis darbininkus 
darni Tarpt. Jaunimo Die-Į neitrališkumu. žinoma, neit- 
ną ir skelbdami kovą prieš ka-, rnlitetas peršamas tik darbi-j 
ra ir fašizmą, neužmiršo be-1 cinkams, bet patys kunigai ne- 
gančių savo klasės reikalų. Jie' praleidžia nė vienos progos ne
savo susirinkime, Tompkins: parėmę buržuaziją. Religiniai 
Square Parke, priėmė rezoliu- darbininkai turi rastis su visais 
ciją už rėmimą audėjų streiko, kitais darbininkais visuose ko-

: vo frontuose.
raudamės Kunigui reikia atiduoti kre- 

ŠĮ vakarą ditą už tikslų apibudinimą

Penki kailiasiuviai darbinin
kai, Kailių Darbininkų Indus
trinės Unijos nariai, tapo sun
kiai sužeisti peiliais per bosų 
ir gengsterių užpuolimą, kuo
met jie nuėjo į Schick Bro
thers dirbtuvę, 145 
St., New Yorke, kaipo Indus-j 
trinės Unijos komitetas, reika-! 
Jauti, kad darbas būtų sustab-' 
dytas. Sekmadienio darbas! viską gviuyinnui , lt;uiC5! Moemie Mih’nrrnc
reiškia laužymą unijos ir NRA 1 darbininkams laimėti streiką.”} JaUIlUOllŲ IVlaSlDlS Mitingas 
sutarčių. ’ Atlaikę mitingą, jaunuoliai'

Du darbininku, Norris An- paradavo gatvėmis nešini iš- 
gel ir Abe Kramer, tapo areš- kabas ir vėliavas su kovingais 
tuotu. Pastarasis tapo surai-1 ūbaisiais, kuj‘ių_ skaičiuje žy-; 
žytas kailiarėžiais peiliais bu- mią vietą užėmė sekami: Rem- 
vusių šapoje gengsterių. Angel kite Audėjų Streiką,^ Ginkite 
visai nebuvo nei arti mūšio,, 
bet tapo areštuotas vėliau, ka-j 
da pasitiko ir kalbėjosi l„; 
Krameriu. 
rių bosų irgi tapo sužeistas be-j 
siginančių darbininkų. Du šim- 
tu darbininkų delegatų sek-' 
madienį pikietavo užstreikuo-' 
tas šapas ir tas, kurios dirbai 
sekmadieniais, 
jos sutarčiai.

Jų rezoliucijos dalyje sakoma:) 
“Šiandien mes i 

streikų sūkuryje.
apie milionas audinyčių darbi-i boso ir tokio darbininkų vado, 

W. 29th I niRkų išeis Į nacionalį indus-! kuris sėdi bažnyčioj ir tikisi 
- - j trijos streiką. Mes pasižada-'1 maldomis ką nors atsiekti, vie- 

! me pilniausia remti tuos darbi-! toj eiti savo pareigas.
- i ninkus. Mes pasižadame da- 

gelbėjimui tiems

Pauline FiatkowSki, 15 TIKRAS BIČIŲ MEDUS 
tij jaunuolė, gyvenanti su te-Į ___
vais 63o E. 13th St.,_ New! “Laisvės” įstaigoje galite 
K?.r e’ Pai^<iai Pas^ro^® Fel-( gauti tikro bičių medaus. Esa

te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
- _ į patarimus kaip naudinga svei- 

pa,matė, ]<aįaj yra valgyti bičių medų.

bėjime skęstančio nežinomo!
vaiko, nors ir nepavyko išgel-! 
bėti. Kuomet jinai j

s^pna\imo^an^is_ Plukti /fad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50
Tuojaus kreipkitės į 

vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

, Ginkite
Sovietų Sąjungą, Reikalaujam

- ! Paliuosuot Scottsboro Vaiki-
kalbėjosi su! nus» Tom Mooney, Ernst Tha- 

Vienas iš gengste-] ir kitus. Demonstraci
ją šaukė Jaunų Komunistų Ly-

Nušovė Du Vyru
Frank Napolitano, vadinęsis 

priešingai uni-1 taipgi Frank Knapp, 23 metų, 
' 237 N. 7th St., ir Aquillas!

-------  i Dagnese, 25 m., Jackson St.,!
Nusižudė Prie Sūnaus Kapo !'ab“ brookiyniečiai atrasti už-' 

r ! pakaimėse automobilio sėdynė-, 
Sigmund Reichler, viršinin-ise peršauti. Sąryšyj su tuo! 

kas Washington Patrol Sys- į areštuoti Charles Bellucci,] 
tem, sargų pristatymo agentu-! Frank Perez ir Angelo Eterno. _ —M . w . . -a • . '

10 įlietų'vaikas pradėjo skęs
ti, o jo nusigandęs draugas jį 
a p 1 e i d o,—Pauline nusimetė 
drabužius ir šoko į vandenį. 
Nuplaukus ton vieton ji ke
lius sykius nėrė į vandenį, ta
čiaus nepagavo skenduolio. 
Nuvargusi ir įsitikinusi, kad 
jau pervėlu, ji pasisuko plaukt 
į kraštą, žiūrėtojams atrodė, 
kad ji nebeišplauks, tad vie
nas įmetė virvę ir padėjo jai 
užbaigti kelionę į kraštą.

Amerikos Prieškarinės-Prieš- 
fašistinės Lygos New Yorko 
miesto komiteto jaunuolių 
sekcija šaukia pirmą masinį 
mitingą prisirengimui prie 
Antro J. V. Prieškarinio Kon
greso, Įvykstančio paskutinė-, 
mis dienomis šio mėnesio,1 
Chicagoj. Masinis mitinga^ O’Ryan panaikino , 
šaukiamas ketvirtadienį, 6 d. mo

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.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau autorųobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Sergančiu Vyry ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Daug Sužeista Automobilių j 
Nelaimėse

Brooklyne ir Queėns trijose 
ros, 1,072 Park Place, Brook-'Perez areštuotas, kaipo auto-'automobilių nelaimėse sužeista; 
lyne,, nusižudė ant sūnaus ka- mobilio savininkas. Policija 22 žmonės, 
po, Judah kalno kapinėse, Cy- sako, kad jie esą gengsteriai. 10th Avė. 
press Hills apielinkėje. • Kiti i Nušautieji taipgi esą senai po- sužeista 10 žmonių, 
kapų lankytojai išgirdo šūvį ir licijos žinomi, 
pastebėjo jį pargriūvant sker
sai kapą sūnaus, kuris mirė įvyko susikirtime rinkimų klau- E. 94th St. sužeista 
porą metų atgal. Kišeniuj rado'simu, kur politikieriai įvelia Daugelis iš jų sužeisti nepavo- 
raštelj, kuriame 
“Niekas neatsakomingas 
mano elgesį.

Viena vyko prie j 
ir 66th St. Šioje J 

Kitoje,!
i prie Bedford ir Lafayette

Spėjama, kad žudystė Avės., sužeista 8. Prie 1,510 
keturi.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iŠ lauko 

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI fr?baA x > * Žolių 

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, Inc., Dep. L.
62 Beacon St., Newark, N. J. i

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir MSšla- 
žarnės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervu įde
gimai ir Croniš- 

Mte- k i Nępveikavi-
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, 
rūmų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

PR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York
Valandos—t A. M. 
<) sekmadieniais 9




