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Vergiškas Dirbtuves i j
\S>FTTNGTDN. — Fp- npsnis bus knin ansukfii* H

i XX’. V, Diearašėio ?

KRISLAI
Suras Kelią 
šelpimas Atmatomis. 
Darbininku Kongresas. 
Bedarbė Auga. 
Greitai Pagelbon.

Rašo K. A.

Teisingi, nuoširdūs darbi
ninkai suranda kelią į Komu
nistų Partiją. Suras jį ir mū
sų klasės broliai iš tariamos 
“opozicijos,” kuriuos buvo lai
kinai apgavę Butkai ir Prūso i- 
kos.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Jūs Nieko
Darbininkai Vit^ Šalių, 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o (šlaimėsite 
Pasauli!

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Ketvii’tadien., Lapkr., (Nov.) 15, 1934

|8 Tūkstančiai Šilko 
i Audėjy Patersone 

Vėl Streikuosią
PATERSON, N. J. — Po 

greitųjų ! parduoto visuotino audėjų 
mėsą bedarbiam streiko, tuoj fabrikantai 

.. . pradėjo patyliai karpyti šil- 
vą už šelpimą pinigais, vietoj audėjams algas ir blogin- 
tokių atmatinių almūžnų. •. ti kitas sąlygas. O dabar 

--------  i bosai vėl šimtams darbinin- 
Lietuviai taipgi privalo turė-;kų išsiuntinėjo pranešimus, 

ti savo delegatus visos šalies’ikad jiems turės būt nukris- 
darbininkų kongrese, kuris su-lta darbo mokesnis. 
sirinks Washingtone 1935 m., I 
sausio 5-7 d., kovai už bedar-' 
bių apdraudos įstatymą sulig 
biliaus H. R. 7598.

į Newarka, N. J., atvežta; 
170 tonų karvienos, skiriamos i 
bedarbiams šelpti. Tai mėsa j 
perdvėsusių karvių iš sausros j 
nualintų vietų. Jąsias Roose-į 
velto valdžia daugiausia iš; 
buožių supirko, ant 
užmušė, o 
“sukenavo.’

Bedarbiai turi smarkinti ko-

Plačiojo šilko audėjai la
bai tupm pasipiktinę ir 
rengiasi išnaujo sustrei-

Tas bilius reikalauja po $10 |kuot. Net lovestonietis Eli 
į savaitę kiekvienam bedarbiui Keller, bosų pataikūnas, 
ir dar po $3 kiekvienam ne- vietinės unijos sekretorius, 

j sako, kad audėjų streikas 
atrodo neišvengiamas. Bet 
jis žada pirma prašyti tam; 
leidimo iš vyriausios Audė-, 
jų Unijos valdybos.

Šilko dažytojai dar kar-i,.vl -n i i tz
, t> x • diską Paskolų Korporacijatą atmete Roosevelto tarpi- J

ninku ir fabrikantų mulki
nančius pasiūlymus. Jie tę
sia kovą už pilną unijos pri
pažinimą, i 
darbo savaitę ir dolerį į va 
landą.

PATERSON, N. J.—Dalis 3,500 šilko dažyklų pikietuotojų, kurie užker
ta kelią streiklaužiams į dirbtuves. ,

Ketina Suvaryti 12
Milionų Bedarbių į

gaunančiam bei negalinčiam 
dirbti jo šeimynos nariui. Vi
sas šelpimo fondas turi susida
ryt iš kapitalistų ir valdžios pi
nigų, be jokių mokesčių iš dar
bininkų pusės. Patį fondą turi 
kontroliuot ir jo pinigus skir
styt darbininkų išrinkt} komite
tai.

Nežiūrint NRA blofų, be
darbė auga, ir dabar skaitoma 
iki 18 milionų bedarbių Jung
tinėse Valstijose.

New Yorko labdarybės ko- 
misionierius Wm. Hodson pa
skelbė, kad per mėnesį mieste 
išbraukta iš pašalpos sąrašų 
14,000 bedarbių, ir tiek pat 
naujų bedarbių užsirašė pašal
pai. Bet tai nereiškia, kad iš
brauktieji gavo darbus.

Organizacijos ir draugai, ne
atidėliodami aukokime vedi
mui apeliacijos bylos delei iš
gelbėjimo dviejų Scottsboro 
negrų jaunuolių, Clarence 
Norris ir H. Patterson. Iki pa
skirtai jiems nužudyti dienai 
telieka jau tik trys savaitės.

Siųskime aukas šiuo adre
su :
International Labor Defense, 
799 Broadway, New York Ci
ty.

NRA Stabdo Paskolas ŽINIOS IŠ LIETUVOS ^es0 Išplėšia Iš
Namą Savininkėliam
WASHINGTON. — Val-

Namų Savininkams sustab
dė priėmitnus naujų pagel- 
bos reikalavimų. Iš 1,745,-

ŽEMĖS NUSPAUDĖ 
DARBININKĄ

Panemunėj, Smetonos a-

už 30 valandų °,00 ,^ik^vuSių paskolos,

!' WASHINGTON. — Fe- pesnis bus, kaip apsukt.'ir • 
|deralė Pašalpų Administra-; nukovot darbininkus, reikar u j 
cija sugalvojo visose šalies Jlaujančius bedarbes apdrau- j i 

’ dalyse statyti dirbtuves, pa- dos įstatymo sulig biliaus ! L 
skirtas tiktai bedarbiams. H. R. 7598; pajungt darbi- 
Ažuot jiem duoti pašalpos, įlinkus į didesnį išnaudoji- 
bedarbiai bus gabenami į to- mą ir užtikrint dar gereš- 
kias dirbtuves, kur turės po nius kapitalui pelnus, 
prievarta dirbti faktinai tik' Taigi gana skubiai Roose- 
už pavalgį, palaikį drabužį’.velto “demokratija 
ir pastogę, po aštria valdi- į fašistinius planus, 
ninku priežiūra, kaip kokie ;------------- *—

vergai. Tuo būdu Roosevel-; 'ZlTIGTUIlto valdžia ketina “aprūpin-' "aUglttuSIa ZiIIlvillII

- — * * j • bedarbių , Serga Protinėmis -
i Būsią įtaisyta ceverykų,

. i drabužių, odos, pjūklų dirb-! NEW YORK. — Atsidarė 
Žmonią $194,000,000 Ituvės, lentpjūvės, plytny-, kongresas Protinės Higie- 
WAQMTJrTnw p.-.,. Ičios ir kt- Sako> j°se Pa- nos ži™vų-gydytojų WaJ- 

seveltui įteikta New Yorko dirbiniai bus dali-; dorf-Astoria viešbutyje, lįį J
Uosto vyriausybės apskait- Zaml PasalP°® relkallnglein

- 2 ku, kaip bedarbiai galės val- 
n" Syti bei dėvėti pjūklus, ply-

vedamas kanalizacijos Ravimas, kad Consolidated bedarbiam.lejoj ’ 
kanalas. Blogai atremtos že
mės griuvo ir suspaudė darb. 
J. Kudirką. Suspaustąjį išėmė 
Šančių ugniagesiai, bet jau ne
gyvą.idaugiaūsia mažų savininkė

lių, jos gavo tik 622,553. 
|Toms paskoloms buvo pa
skirta $3,000,000,000. ( Iki 
šiol išleista $1,'873,000,000. 
Bet likusiųjų apie $1,100,- 

1000,000 to fondo pinigų 
anaiptol neužteks, pagelbė-

VARŠAVA. — Pilsudskio ti visiems, kurie buvo iki' 
valdžia suėmė ir į koncen-: šiol įteikę reikalavimus, 
tracijos stovyklą pasiuntė1.
50 vadinamų “tautinių re- duodama paskolų ant mor-Į 
voliucionierių,” Hitlerio rū- gičių :
šies fašistų. Paskutinėmis liams, valdžia labai žiūrėjo, • kankinęs, Požėla,
dienomis tie padaužos darė kiek namas vertas ir kiek I žado, mirė. Miške prie jo buvo i- 
kruvinus užpuolimus ant žmogus uždirba. s Tačiaus lrastas raštelis: “žūstu del ki- 
žvdu. Pirmiaus iie vadinosi bankams, gelžkeliams. trus- Spėjama, kad kas.nors iš-

Suimta 50 Hitlerinių 
Fašistų Lenkijoje

Geso Kompanija ir kitos jai 
giminingos kompanijos
Y., N. J., Penna ir Naujo- tas bei lentas. Reikia su-

NUSIŠOVĖ IR PER DIENĄ
„ . KANKINOSI .MIŠKE - šešis nuoąiiųčjuš pelno. Pa-
Šiauliai. —Z Miške, ____ , _

žeirpelio, nusišovė žeįmelio ko- j kompanijos ima virš 6 cen- 
operatyvo valdybos pirminin- <tus už
kas Požėla. šūvis; sųpkiai su-įj0S galėtu patarnauti už ne- 
žeidė g^lvą, bet ‘iš barto ne- ynai 4 įent ir dar 
nusižudė, ir nelaimingasis, per ■

, T Ak K .X. .. A XK W 1 j

I kitą dieną prąeiiianč,ių žmonių ; Polno.
v. . . ]_ į buvo rastas ir nugabentas pas1--------------------

maz!em® , s?v“ln_. ! gydytojų. Dvejetų dienų pasi- LEIDIMAI GINKLAM 
unlrlzm In hm -zniroin ----Požėla, neatgavęs ' GABENT UŽSIENIN

Neatsargus Automobilistas 
Daro 36 Nuošimč. Nelaimiu

CAMBRIDGE, Mass. — 
Imant šimtą ' automobilių 
vairuotojų (draiverių), vie
nas nelemčiausias vairuoto
jas padaro 36 nuošimčius 
visų nelaimių, o kiti 99 vai
ruotojai—tik 64 nelaimes 
išviso. Tokias ■. skaitlines | 
suvedė • tyrinėtojki, kuriuos 
paskyrė- Massachusetts Te
chnologijos Institutas. Be 
to, jie surado, jog naktį vi-j 
dutinis automobilistas ma-‘ 
to skersai kelią einantį pės-,' 
tininką tik už 109 pėdų. Va-1 
žiuojant po 40 mylių per va- 
landą, automobilistui tuo- - 
met lieka nepilnai dvi se-' 
kundos laiko, kad nekliudy 
ti praeivio.

. 'm:

|.I t

1

raporto pasirodo, jog per • 
25 metus Amerikoj antra < 
tiek padidėjo skaičius ligo*- 
ninėse gydomų žmonių nuo • 
protligių. Sako, kad 30 iki

X •• Ii. <J •• x vHHd IX Ii <X LL U“ _ , _ a c\ v • v • • - j i
ioi Aneli oi nėr metus iš u- Prastl> kad tose dirbtuvėse 40 nuošimčių jų yra pagy-1 
joj Anglijoj per metus islu £ ar. domi. O šiokiomis bei W
pa is vartotojų $194,000,- ULtb y ; , • • x v •
000 perviršio, daugiau negu;m^a^ reikalingi dalbai, da-. lomis pi o o jgomis s 
šešis nuošimčius nelno. Pa- Us TO produktų, matomai, .daugiau zmom^. negu

netoli* gal tą apskąitliavimą, kur ^us perleidžiama ir kapita- 
b’n ' knmnnnijos ima virš 6 cen- HsLams, nėnonntiems mo- 

ž kilowattą-valandą, 1 vidutinių savo darbi-
ninkams algų.

Tos dirbtuvės bus kuria-

mis kitomis ligomis, į 
von jas sudėjus*

Kapitalistinio s u r e 
blogumai yra didžiatrt 
protligių priežastis.

Čia tenka priminti kad Par$ kankinosi miške, kol^a šešis nuošimčius gi yno mos nuošaliai nuo šiaip daimos nuošaliai nuo šiaip dar- ~ . v . ■ į. n
bininkų centrų, lyg kokios Gneztas Įstatas rnes

Propagandą Anhijojė..į||
LONDONAS*

baudžiamosios darbinės ko-Į 
lonijos. Joms vest bus nau-! 
dojama pinigai, kurie iki Anglijos

žydų. Pirmiaus jie vadinosi bankams, gelžkeliams, trus- 
tautiniais radikalais. Po 
užmušimui vidaus reikalų 
ministerio Br. Pierackio, 
valdžia suspendavo tą jų or
ganizaciją; todėl jie pasi
krikštijo nauju vardu, bet 
varo tą patį juodašimčių 
darbą.

tams, morgičių kompani
joms Washington© valdovai 
sukišo $8,500,000,000 visai 
nereikalaudami tinkamų už
tikrinimų.

WASHINGTON. Ame- šiol buvo skiriami pašai- sejmas išleido įstatymą de- 
r I r "wx t t/x i 4- /-m i «• i 1 z-x    — -

naudojo jo pasitikėjimą pik- kad sekančioji
tam ir tai jį labai galėję pa
veikti.

Senovės Greitraštis
LONDON. — H. • J. M. 

Milne, vienas iš mokytų 
Britanijos Muzėjaus tar
nautojų, išskaitė greitraš- 
čiu (stenografija) rašytus 

! senovės graikų raštus. Tai 
| svarbus atradimas. Juom 
pasinaudojant, galima bus 
išškaityt daug literatinių ir 
politinių dokumentų, taip 
įrašytų 2,000 metų atgal ir 
.seniau. ■ Milne pagamino 
“raktą,” kuriuom atidaro
ma senovės greitraščių pas
laptys.

Krizis—Laivų Naikintojas
LONDON. — 10-11 metų 

atgal pastatyti laivai “Min- 
newaska” ir “Minnetoka” 
lėšavo $13,000,000. Dabar 
jiedu parduoti už $100,000 
išviso ir jau nudaužyti dek 
geležies. L Tai buvo didelę 
gana naujoviški 22,000 tonų 
įtalpos ;laivai. Bet krizis

NUBAUDĖ Už SUMUŠIMĄ 
STREIKLAUŽIO

Prieš kurį laiką Kaune, Le- 
vino aulų dirbtuvėje, buvo at
leisti du darbininkai Kolvar- 
bas ir Krupnikas. Į atleistųjų 
vietą buvo priimtas kitas, kurį 
darbininkai laikė streiklaužiu 
ir vieną vakarą streiklaužis 
buvo smarkiai sumuštas.

Darbininkai Kolvarbas ir 
Krupnikas buvo; patraukti tie- 
bon. Kauno :apyg...teismas- Kbl- 
varbą nubaudė 1^2 metų sun
kių darbų kalėjimo, o.Krupni-

yra laivų naikintojas ;kapį- M 1 metusi papr. kai ėjimo j 
talistinėse šalyse. NUBAUDĖ UŽ KOMUNISTE 

NĮ VEIKIMĄ
faunas; l *— KariuomenėsE K S P L O ZIJOJE ŽUVO

ŠEŠI DARBININKAI . teiįmai5 Mtadienį sprendg Br.
AV ALONE, Catalina Sa-;JDit*evižiaus by1!i> ketinamo 

loję, priklausančioj Califor- komunistiniu .veikimu. Kariuo- 
nijai, 7,500 svarų parako menės, teismas DitkeviŽty nu- 
eksplozijoj akmenų laužyk-.'banda 3 met, sunk, darbų ka
boje sudegė šeši darbinin-,| Sjlmo-

NEŽADA AMNESTIJOS |kaL 
AUSTRIJOJ

VIENA. — Fašistas Aus- drą nežinia kur dingo 400 
Francijos valdžia škiria trijos ministeris pirminin- žuvininkų su 53 laiveliais; 

$40,000 dovaną tam, kas iš- kas Kurt šušnigg sako, kad veikiausia nuskendo, 
ras paprastu žibalu kūrena- jis visai nemano paliuosuot ---------------- ;—■
mą lėktuvą, kuris sumuštų visus savo politinius prie-j PĖRRY, N. Y. — Bulius

5 Korėjos pakraštyj per au-

ketinamo

MARIJAMPOLĖJ KEPĖJAI 
VERČIAMI DIRBT PO .

16 VALANDŲ
Kepyklų darbininkai skun

džiasi apygardos darbo in
spektoriui, kad kai kuriose ke
pyklose dirbama iki 16 valan
dų per dieną. Darbininkai rei-

rrKAA r 4 r JLT"X. — pumw ka]auja 8 valaądų darbo die- 
7,500 mylių greitumo rekor- sus is kalėjimų ir koncen-! nudūrė farmerį Homer Fi-; no$ ir likusiai valandas atiduo
du- ;tracijos stovyklų. isherį; už tai buvo nušautas.J da savo draugams bedarbiams.

rikos karo ministeris siūlo, poms.
“nusiginkla

vimo” konferencija padary
tų tarimą, sulig kurio būtų 
viešai skelbiama visi gink
lų ir amunicijos išvežimai į 
svetimas šalis. Ką gi čia 
nori apgaut tas Roosevelto 
politikierius? Juk kiekvie
nam aišku, kad kiekviena 
imperialistinė šalis kaip ga
beno, taip ir gabens gink
lus į užsienius, “kur reikia,” 
jei ne viešai, tai slapta.
KOMPARTIJOS BALSAI 
VISUR PAAUGO ARIZ.

PHOENIXr Ariz; -^ Ko
munistų Partįjos i kandida-i 
tas į valstijos 1 augščiausio 
teismo teisėjus R. H. Wil-, 
liains gavo. 10,136 balsus, o 
negras dąrbininkas T. H. 
Days į talksų komisionie- 
ri|is—11J322 balsus, arba 
.9,000 balsų daugiau už te- 
publikonų kąndidatą į tą 
vietą.

Brussells. — Suiro Belgi
jos Broqueville ministerių 
kabinetas per ginčus del pa
laikymo bei panaikinimo 
auksinio pagrindo pinigams.

PAGIMDĖ IŠSYK TRIS 
DUKTERIS

Spalio mėn. 20 d., Panevė
žy, M. Smetonieąė išsyk pa
gimdė 3 dukteris.. Motina ir 
naujagimės—sveiki. • . > i

lei kariuomenės ir jūrinink
Kapitalistai pasipelnys iš I apsaugojimo nuo revoliud 

tų vergiškų dirbtuvių, par-jnės propagandos, kuTi_ 
davinėdami joms medžią-, skleidžia komunistai. Už 
gas. Išnaudotojams jos;tokius lapelius arba už prė-‘ 
taipgi patarnaus, 
įrankis mušti algas savo vių bus baudžiama iki dvie- 
darbininkams.

Daugelis įvairių produk-j -----------------
tų, kurie iki šiol dalinami ANGLAI NEMOKĖSIĄ 
bedarbiams, buvo pagamin-'AMERIKAI SKOLŲ 
ti unijinių darbininkų. Tai-! LONDON.— Anglijos m&.žl 
gi Rooseveltas su savo dirb- inisteriS pirmininkas < 'lR. ; . ■ 

tuvėmis kirs smūgį ir uni- |MacDonald pareiškė, - kad,3 ? 
jistams; daugybę jų išmes j dabartiniu laiku visai nėbųs- j A 
iš darbo. svarstoma atmokėjimas
“Saugumo” konferencija merikai kariškų IpaskoĮųu • < .
Užvakar W a s h i n gtone 

Rooseveltas sušaukė 200 
stambių kapitalistų, prote-j 15 d Bet nieko . panašaus ’/* 
šonų m atžagareivių darbo, ned .. Anglij<W
vadų” į vadinamą ekono-ja(. kį 
minę saugumo konferenci- kad jeigu Ameriiia , , 
ja.” Čia yra tokie reakcio-! . L . A „-.i, \. . . . . XT TT i griežtai nenumus skolų su*r:r-} menai, kaip New Hamp-|to , . A r. ___, . i , . ima, tai Anglija negales jų. *shire gubernatonus Win- , sx XT xi rr v tt • įmokėti. <ant, North Carolines Um- 
versiteto prezidentas Gra
ham, Darbo

kaipo' pagandą žodžiu tarp karei-
• 1 1 1 v • _ __ _ • ! • J _ •

jų metų kalėjimo bei $1,000.

S

$

Sulig sutarties, -Anglija tU-i/7 
retų padaryt Amerikai; nčdftrVM-, 
jų įmokėjimą? iki gJruot

---------------“------ ‘— - t.-..
Zagrebe, Jugoslavijoj, p£- ,

Federacijos daryta didelė fašistiniu jaXt- • 
streiklaužis p r e z i d e n tas > nuolių demonstracija priefi 
Wm. Green; N. J. Standard i Italiją. Kariškas ūpas tarp 
Oil Kompanijos prezidentas I tųdviejų šalių tebeverda., 
W. R. Teagle, generolas 
Swope ir kiti kapitalistai, reikalauja išvyt visus kaž
kurie sykiu su Rooseveltu' nku kunigus iš šalies todėl, • 
iškepė NRA. , , 1 1 1 1

Vyriausias tų ponų rū- žiaus piliečiai*

R I 
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. j kad jie dvasiniai yra popi<-<

Mek’sikos senatorių grupė 
m
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Vienas Roosevelto “Ballyhoo” 
Jau Sprogo

Per radio ir laikraščiuose Roosevelto 
valdžia paskelbė, kad uždaro duris smul
kių savininkų jieškojimams paskolos. 
Sako, kad federalė valdžia jau išskolinus 
apie $1,873,000,000 ir pristigus pinigų. O 
iš pradžios buvo žadėta tokioms pasko
loms išleisti $3,000,000,000. Daug buvo 
apie tai rašyta ir blofinta. /

Valdžia nebeturinti pinigų paskolai 
del smulkių savininkų! Labai gerai. Bet 
nesenai Amerikos bankieriai laikė kon
vencijų. Kalbėjo prezidentas Roosevel- 
tas. Jis ten prižadėjo bankieriams ir 
stambioms korporacijoms pavesti iš val
džios fondo net iki $8,500,000,000! Štai 
kam valdžia turi pinigų. Roose veltas jau 
sušėrė virš penkis bilionus dolerių ban
kieriams ir korporacijoms. Paaukos dar 
pusdevinto biliono! O smulkių nuosavy
bių savininkai—darbininkai, profesiona
lai ir smulkūs biznieriai—tegul pasika
ria, tegul nustoja savo paskutinės prie
glaudos !

Tokia Roosevelto valdžia. Tokia Roo
sevelto politika.

ant kelių ir - prižadėjęs išsižadėti savo 
įsitikinimų, tai senai Californijos valdžia 
būtų jam atidarius bastilijos duris ir pa
leidus į laisvę. Bet jis nenusilenkė ir 
nenusilenkia. Jis reikalauja besąlyginės' 
laisvės, jis reikalauja pilno išteisinimo. 
Jo reikalavimų karštai remia plačios dar
bininkų masės.

Bet mes neturime nuskęst iliuzijose. 
Tom Mooney tebėra už grotų. Tom Moo
ney dar. ne su mumis. Dar nežinia, ar 
augščiausias teismas atmes Californijos 
valdžios argumentus ir ar paims Mooney 
bylų pilnam perkratinėjimui. Gal jis už- 
girs jo nuteisimų. Tada dar tvirčiau bus 
uždarytos bastilijos durys. Štai kame 
pavojus.

11 ' '!.. /
Sveikinam Patersono Darbininkus

Nepaprastu pasiryžimu laikosi Pater
sono dažyklų darbininkai. Valdžia, bo
sai ir tūli unijos lyderiai dedh desperatiš
kas pastangas,, įad privertus juos grįžti 
į darbą be laimėjimo. Bet darbininkai 
atmuša tuos priešų žygius. Jie atsisako

r.

Ar Galima Stoti už 
Rev. Unijų Paleidimą?

_________ ________ I

Linksma Žinia Revoliuciniąms
,. Darbininkams

“Daily Worker*’, praneša, kad pirmu , 
kartį po kelių metų sųųkio^ ligos ;dr^.

' William Ž. Fosteris galėjo'aplankyt dien- ' 
raščio raštinę ir padaryt pareiškimų 
Tom.; Mooney bylos reikalu. Laikraštis 
sako, kad d. Fosteris palengva atgauna 
savo sveikatų.

Tai smagi naujiena visiems komunis
tams, visiems revoliuciniams darbinin
kams. Drg. Fosteris yra Komunistų 
Partijos Centralinio Komiteto pirminin
kas. Jisai sunkiai susirgo laike prezi
dentinės rinkimų kampanijos ir nuo to 
laiko buvo priverstas aktyviai nedaly
vauti judėjime.

Mes linkime draugui Fosteriui grei
čiausio pasveikimo ir greičiausio sugrį
žimo prie aktyvaus darbo Komunistų 
Partijos vadovybėje. Jo sugabumai ir 
patyrimai labai reikalingi mūsų judėji
mui.

Po Aštuoniolikos Metą
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ŠYPSENOSBet. Maskvos Sovietas, kuriame 
didžiumą turėjo menševikai ir 
eserai, pasisakė prieš streiką. 
Tada Maskvos Bolševikų Parti
joj komitetas atsišaukė į uni
jas ii’ unijos išvien su bolševi
kais pasirašė po generalio strei
ko šaukimu. Ir štai per galvą 
pačios masinės organizacijos — 
Sovietų—bolševikai, pasiremda
mi ant unijų ir . dirbtuvių ko
mitetų, suorganizavo visuotiną 
streiką.

Tokia situacija nėra Rusijos 
ypatybė, tokios sąlygos gali pa
sikartoti ir kitose šalyse.

Ir todėl komunistai neskaito 
naudingu žygiu visur paleisti 
jau gyvuojančias masines orga
nizacijas, esančias po jų idėjine 
ir organizacine įtaka, ir nere
komenduoti joms pereiti į re
formistines unijas be sąlygų, 
'užtikrinančių komunistams ir jų 
simpatikams laisvai vesti savo 
darbą reformistinėse unijose. : 

nesumažina, o !
reikšme i kiaušiai.

<

Trys medžiotojai paklydo 
miške. Pabaigė visų mais
tų, išskiriant mažų šmotelį 
dešros. Žinodami, kad vi-’.', 
šiems neužteks, nutarė eit 
gult ir kuris susapnuos ge- 
riausį sapnų, tam teks šmo
tukas dešros. Ryte, atsikė
lę, pradėjo pasakot, ką ku
ris sapnavo.

Pirmutinis sako; . — Aš 
sapnavau, kad buvau namie 
su savo šeimyna; taip buvo 
linksųia, o valgyt, tai žino
ma visko prigamino ir aš 
privalgiau iki sočiai. t,

Antras sako: — .0 aš sap
navau, kad buvau danguj. 
Švį Petras atrakino vartus, 
pasitiko bųrys {angelų, ma
čiau patį dievų; o jau val- 

Į gyt, tai buvo visko, kuopil- 
Tai aš; manau, 

__  __ _ už*kad mano sapnas .gęriausis 
je masinių darbininkų organi- unijų vienybę prie tąm tikrų Į ir man priklauso dešra. . , 
zacijų, darbo unijų, kuriose yra'sąlygų ir, pirmiausiai, komunis- Trečias sako:—O aš ne
daugiau darbininkų, kaip Ko-j to pareiga—atkakliai, kantriai čiau, kaip jūs, vienas namie, 
munistų Partijose narių, per 'ir įtikinančiai i aiškinti refor-į antras danguje, linksmina-

O. PIATNICKIS
Kode! Komunistų Intei-nac-io4- • atsitikimuose, kada raudonųjų 
nalo ir Raudonojo Unijų Inter-jUtiijų nariai, perėję į reformis- 
nacionalo Nutarimai del Dar- tinę uniją* galina faktišką gali- 
bo Reformistinėse Unijose Ne- mybę vesti joje kampaniją už 

buvo Gyvenimhn Pravesti? 'rinkimus ir už darbininkų kla- 
Pamatinė priežastis yra ta- sgs kovas.

me, kad Komunistų Partijos ne i Ar ^ali tokie atskiri ivykiai 
visada sugebėjo tuos tarimus Pasįtarnauti tam, kad bendrai 
pritaikyti prie esamų sąlygų (tokia komunistų politika būtų 
)savo šalyse. Tose šalyse, 'kur uniJŲ reikalais? Mano supra- 
randasi revoliucinės unijos, ko- timu, negali.
munistai nepaskirstė savo j ė-1 Kodėl? Pirmiausiai, todėl, 
gas taip, kad tuom pat kartu kad, kaip jau pritirta, negali ir 
būtų vedamas darbas ir raudo- 'neturi būti pamato manyti, kad 
nose ir. reformistinėse unijose, reformistąi vadai duos galimy- 
Filėje .šalių ręvoliuęinė; opozici- ,bę veikti reformistinėse unijo- 
ja unijose, neturint jėgų arba se įstojusiems be jokią sąlygų j 
del netikusios taktikos,, |darbo 'raudonųjų unijų nariams. Ant- 
centrą sukpncentravo ne viduje, bręstant revoliuciniam kri- Tas anaiptol

munistai nepaskirstė savo jė-! Kodėl?

reformistinių, unijų, bet už jų 
sienų.. Trečioje eilėje šalių,

ziui, Komunistų Partijos negali priešingai,; pabrėžia 
apsieiti bė turinčių savo įtako-' drąsios ir tinkamos kovo

kibti ant bosų meškerės. Jie reikalauja ; . Komunistų Partijos organizavo
pilno unijos pripažinimo- ' Jie. nepripa
žįsta arbitracijos. Jie reikalauja algų 
pakėlimo ir darbo valandų sutrumpini
mo. Jokios spėkos iki šiol nepajėgė juos 
išmušti iš jų tvirtų pozicijų.

Kaip ilgai Patersono dažyklų proleta
rai atsilaikys, sunku pasakyti. Yra vil
ties, kad jie laimės šitų streikų. Pri
klausys nuo jų tolimesnės ištvermės. 
Priešų desperacija parodo priešų silpny-

Patersono dažytojai duoda puikų pa- 
i vyzdį kitų pramonių darbininkams, kaip 
: reikia kovoti prieš valdžios, bosų ir uni

jos biurokratų spėkas. Mes sveikiname 
Patersono dažyklų kovingus darbinin
kus ir šaukiame visus kitus Patersono 
darbininkus juos paremti šioje kovoje.

Tik Dvidešimts Viena Diena
1 'Ar žinote, draugai, kad gruodžio 7 
paskirta sudeginimui1 elektros kedėje 
Scottsboro jaunuolių Norris ir Patter
son? > Ar žinote, kad iki tos baisios 
žmogžudystės beliko 21 diena?

Advokato Leibowitz ir tūlų negrų ku
nigų išdavystė ir konspiracija uždavė 
smūgį jaunuolių gynimo kampanijai. 
Daugelis žmonių tapo suvedžioti ir ap
gauti. Jie atšalo nuo rėmimo tos kan> 
panijos. Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas atsidūrė be galo sunkioj finan
sinėje padėtyje. Apeliacijos padavimui 
į Jungt. Valstijų augščiausį teismų rei
kia $6,000, o pinigų nėra. Tai reikalas, 
kuriuo mes visi privalome rimtai susi
rūpinti.

Jaunuolių gynimo reikalams aukas sių
skite: International Labor Defense, 80 
East 11th St., New York, N. Y.

d.

zacijų, darbo unijų, kuriose yra sąlygų ir, pirmiausiai, komunis-

Pagaliaus masinis darbininkų judėji- Į 
mas privertė Jungtinių Valstijų aūgš- 
čiausį teismą įsikišti į Tom Mooney by
lą. Tąš, žinoma, dar nereiškia, kad 
Mooney jau laimėjo paliuosavimą. Toli, 
gražu nuo> to. Laimėta tiktai tiek, kad 
sulaužomos Californijos teismų lęgališ- 
kos sierfcte ir* kkd bylos rėikalai pereiha 
į augštesnę štadijąl Atvejų atvejais bu-' 
vo apeliuota į.Jtingt. Valstijų augščidu- 
sią teismą ir reikalauta pęrkratinėjimo. 
Moonęy bylos, bet kožnu kartu buvo at
simušta į aklą sieną., Aštuoniolika metų 
masinių pastangų reikėjo pasiekimui 
augščiausio teismo ausies!«

Tom Mooney nekaltas. Tatai žino vi
sas svietas. Jisai buvo nuteistas papirk
tais, kreivais liudijimais. Visi liudytojai 
prisipažino liudiję kreivai. Prisiekusieji 
teisėjai, kurie pripažino Mooney kaltu, 
pasiremiant tais liudijimais, reikalauja 
Mooney paiiuosavimo. Bet nekaltas 
žmogus pūdomas aštuoniolika metų ka
lėjime! Tai buržuazinė teisybė! Mat, 
Mooney pasiliko ištikimas darbininkų 
klasei. Nei tas aštuoniolikos metų bas
tilijos gyvenimas nesulaužė jo ręyoliuči- 
nės dvasios. Jeigu jis būtų atsiklaupęs

jais į lenktynes,

Roosevelto “Socialis Planas” Yra 
Nauja Vergija Bedarbiams

Roosevelto valdžios agentai paskelbė 
naują “ballyhoo”. Valdžia esanti išgal
vojus nauj.ą “socialį planą” panaikini
mui bedarbės. Bet kaip tie stebuklai 
bus atsiekta ? ' ' •
' Well, sako, visai paprastai. Valdžia-. 

pradėsianti steigti fabrikus ir. samdyti 
bedarbius. Bet kadangi jinai nenorinti 
užgauti fabrikantų interesų', bei eiti su 

i steigsianti*fafyfikūs ‘
tose pramonėse, kuribse hera komp'ėtici-v 
jos. O bankieriai skolinsią valdžiai pi-f 

i nigus pravedimui šito “socialio plano.” 
Nuplėšus visą tą maską ir numėtus ją- 

į šalį, mes randame, kad tas į “socialisf? 
planas” bus savo rūšies nauja vergija? 
bedarbiams. Kiek jų bus, tai: bu‘s tai$A 
vadinami vieši darbai, prie kurių bedarė 
biai bus verčiami dirbti tik už alkio. aD 
gas, tik už pašalpą. Jokių naujų indust
rijų valdžia neatidarys. Jos visos atida
rytos ir jos visos randasi privatinių ka
pitalistų rankose.

Dalykas, mat, tame, kad liaudis prade
da nusivilti “Nauja Dalyba”. Reikia ją 
užmigdyti naujais prižadais. Ir šis Ro-> 
osevelto “socialis planas”., nepanaikins < 
bedarbės. Ilgainiui tathi viši pamatys.

j

slaptas revoliucines unijas, ku
rios nors ir vedė atskiruš strei
kus, bet aky vaizdo j e teroro, ne
galėjo tapti masinėmis, nevedė

■ darbo kuomintango (.Chinijoje) 
ir fašistinėse (Italijoje) ■ darbi
ninkų unijose.

Tankiai vykinimas tarimų Į 
buvo mechaniškas, 
agitacija ne visada 
reformistinių unijų 
bendras priėjimas 
neretai turėjo sektantinį pobū-1 
dį.

Prie viršišskaitliuotu priežas- 1 .
čių tenka dar pridėti ir tas, kad ,ciame daug^§ ma^
ne visada nutarimai linkui at-lunl«’ lr tokls Pavedimas be 
skirų šalių pakankamai buv0 Jokių sąlygų galėtų atvest, prie 
pritaikyti, skaitantis su salygo- galutao raudonųjų unijų likvi- 
mis ir sunkumais jų pravedi-1davlm0. lr P^davuno malonei 
me gyveniman, prie konkrečių ^efoimistų.
sąlygų 1 Į Ar gali Komunistų Partija

'Pasekmė silpnybių ir klaidų rtomente- kada br«sta dideH' 
suteikia kaip (kuriems ( drau-jvykiai’ Paslliktl tiktai partiji- 
gams pamąta. daryti išvadas, !ng ouganizacija, neturint p a- 
kad kartą Komunistu Partijos či««> tvirtųjų masinių darbi- 
neatsiekę užtektinai pasiseki-, nink« organizacijų, apimančių

1 mu unijų ’ darbe,, tai' reiškia, sav0 »taka Placluš sluogsnius 
kad bendrai unijų politika bu-.darbinink«? '''Aš‘ manau’. kad 
vo netesinga. Tie draugai kly-inegali' ' Tatai . Paausiai pa
sta. Patyrimas komunistų re-!be^’a tas Komunistų Partijas, 
formistinėse unijose Anglijoje, kurios neišvengiamai eina prie . 
Švedijoje, Lenkijoje ir Jungti- sprendžiamųjų mūšių. ,
nėse Valstijose rodo, kad ten, Į 
kur darbas reformistinėse uni- proletariato 
jose buvo tinkamai vestas ir R,usijoje pirm lapkričio 
pakankamai energingai, pasek- ]įucijos 1917 metais 
mes neginčijamos. ! čio 12 d '1917 metais> Laikill0. i patarimo apie mano ligas, rvas,

’ , •.. Tr . ’ . . , , Iman yra, kad mane labai du-Kokia gi nauja unijose poli-'J1 Valdžia ir atstovai visų bur-j .... I
žuazinių Jr taikstytojų partijų j Atarėjau !
atvyko is Petrogrado, kuriame triperį ar kHapa> Rajp yadina 
kunkuliavo revoliucinė kova, į g meįaį aįgal 
Maskvą del sudarymo valstybi- i 
nio pasitarimo. Jie pabėgo iš 1 
revoliucinio Petrogrado į “kon- 
servatyvę ’ ’ Maskvą. Maskvo
je Bolševikų Partijos komitetas 
nusprendė tinkamai juos pasi
tikti. Nutarta paskelbti 24 va
landų generalį streiką. Mask
voje, kaip ir kituose Rusijos 
miestuose, jau tada gyvavo ma- 

Atskiruose atsiti- sinė organizacija—Sovietai Dar- 
Kareivių Atstovų.

kuriuos jos (Kompartijos) gali 
daryti įtaką į neorganizuotus 
darbininkus.

i Argi gerai būtų iš to taško 
įžiūrint Francijoje arba Ispani
joje pervesti raudonų unijų na- 

obalsiai 11 irįus pe jokįų sąlygų į Peformis- 
suprantami .. 9 į,,1 . tinęs unijas? Raudonos umjosnariams, o. v .. ... . , , . ,tu salių 1 tai atsako atsisaky- prie masių * . T .. :

.. . a mu. Francijoje ir Ispanijoje,
- ’ ’greta skaitlingų raudonų unijų,

tiką siūlo draugai, kurie yra 
nepatenkinti sena politika ? Pa
sirodo, jų siūlomoji unijinė po
litika yra tame, kad raudonos 
Unijos be jokių išimčių ir be 
jokios kovos už sąlygas tiesiai 
stotų į reformistines unijas. 
Argi tada bus geriau? Var
giai tuom keliu galima pagerin
ti mūsų unijinį veikimą.

Ar galima leisti atskiroms 
raudonoms unijoms stoti į gre
timai gyvuojančias reformisti
nes unijas?
kimuose tas galima,—tokiuose bininkų ir

Trečias sako:—0 aš ma- <

mistinių unijų nariams, kad tas j tės ir visko privalgę iki so- 
sąlygas komunistai stato besi- į čiai, tai manau, negi būsit 
vaduodami darbininkų klasės toki kvailiai grįžti čia, i miš- 
pergalės reikalais. tad paėmiau dešrų ir

—-----------------  ! suvalgiau.
LENKIJOJ L E I D ž 

“HEIL, HITLERĮ!”
VARSA VA. —

buvo trys moterys nuteistos j

Gydytojas (į ligonį): — 
Į Tamsta šį rytų košėj i daug 

Pirmiau j lengviau.
j Ligonis: — Nestebėtina.
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randasi, labai tankiai tam pa- užsimokėt po 500 zlotų uz j Aš visą naktį piaktikavau.
sveikinimų a u t o m o biliais i

Priminsiu pavyzdį iš istorijos 
.kovos buvusioje 

revo- 
Rugpjū-

$

ge, su triperiu visaip ir pasitąi- 
taiko. Paprastas, nekompli
kuotas triperinis kanalo jdegi- 

jmas dažnai pagydoma per 1- 
i . j 1 16 savaites. Bet, kai bakteri-Isina? Ar tai butų dusulys ar i . . . .Įjos Įsigauna į seklapusles arba 

į prostatinę liauką, tai jos iš 
ten išganabyt netaip lengva.

Kas daryti? Gerai, kad 
špricavote argyrolio. Galite ir 
vėl gauti “Silver nucleinate or 
argyrol 10% solution, 8 ozs.” 
Leiskite giliai į kanalą, po ke- 

niežti, Jis kartus dienoje. Tai bus

Dusina ir Siūlai Šlapime

Drauge gydytojau, prašau 
patarimo apie mano ligas. Kas

Tai daktaras 
Tai tik man kišenių iš

gydė, o ligą paliko. Liko ma
no šlapime kokie tai siūlai. 
Ir dabar pradėjo bėgti mate
rija, kokie taį pūliai. Ir man 
visam negerai: akys 
burna džiūsta, miegot negaliu i kiek naudos. Geriausiai būtų, 
ir visada pailsęs, ir labai du- jei Jus gydytų ligoninėje (ar
šiną. Du metai, kaip negaliu ba ir klinikoje ar ir privačiai), 
dirbt, bet man kanalo neskau- Jums dakt. darytų prostatinj 
da. Aš pradėjau leisti į ka-;masa^^>—labai Jums svarbų. 

,nalą argyrolio, tai pūliai susto- j Darytų gal ir šildymus dijater- 
jo bėgti, bet tie siūlai vis ne-Įmijos mašina (“diathermy 

[pragaišta. Ir biskį taip nedu- 'treatment”). Tai labai daug 
1 sina.

Aš turiu 40 metų, ■ nerūkau, 
negeriu/ Atsakykit'per “Lais- 

;vę.” ■ • i ■ / L' .

padeda naikinti bakterijas gi
liai kur audiniuose. Gydyto
jas gal matytų reikalo ir gi- 
.liau leisti, su šmirkštyne šmirk-' 
šti, špricuoti vaistų 'į' prostatinę 

i kanalo'dalį.- 11 ' .......
-Išgydžius visai tą įkirų pro- 

statinįl triperį, Jums' tas dusi-1 
nimas ir gi galėtų pereiti. Tai 1 
Jrra, jei jis ištikrųjų turi ry
šių su triperiu. > •

Tikrumo dėliai, būtų Jums 
neprošalį da ir kitokių imtis 
priemonių. Gaukite pieno kal
kių, “Calcium lactate, grs. 10, 
tablets No. 100.” Imkite po 
dvi po valgio, per kelis mėne
sius. Sutrinkite ir vandeniu 
nugerkite. Taip gi imkite žu
vų aliejaus, “Cod liver oil,” po 
šaukštą bent kartą kas diena. 
Gerai, kad po valgio, po kiek
vieno. Taipo pat gaukite- 
“Thyroid tablets, gr. 14, P. D.- 
No. .100.”

Po vieną prieš valgymą, ilgą 
laiką. lodo .tinktūros, po lašą 
dukaft kas savaitė.

Atsakymai. ‘ '

Iš Jūsų, Drauge, aprašymo, 
įgalima spręsti, kad Jums vei- 
' klausia tebėr^ nesveika pros- 
j tata, prostatinę liauka. Jums 
| šiaip, iš kanalo tas triperis iš
ėjo, bet jo bakterijos, matyt, 
vis da tebesiveisia toje li&uko- 

jje. Ta prostatinė ’ liauka yra 
! pūslės apačioje, ir per tą liau
ką pereina šlapinamasis kana
las.

Tas Jūsų “dusinimas” gali lr 
taip nuo ko paeiti, bet jis gali 
būti pasėka ir to prostatinės 
liaukos apkrėtimo.

Kai prostata1 nesveika; gali 
žmogų ir dusinti, ir nervingu
mas kankinti, ir burna džiūti, 
ir nuovargis, ir nemiegas ir lt., 
kaip kad ir Jums yra. • :

Sakote, Juk gydė, gydė ir ne
išgydė. Teisybę sakįus, Drau-

Poličistab(bandė suareštuoti šitą Patersono dažy- 
jklų'' d^bihį^^. įr. apkaltinti jį išdaužyme dirbtuves 
lango. Bet darbininkų smarkus protestas priver-
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* Mokslas ir Išradimai
—Mes, mokslo žmonės, 

netikim nei į stebuklus, nei, 
į stebukladarius, bet tas, ką 
mes matėm čia, ant Imart- 
dros, mus nustebino, kaip 

žmonės pa- 
klampynę, 

mišką kultūrine

Poliaus Žemdirbystė
Sovietų Sąjungoj

Avižos, rugiai, miežiai, 
kviečiai žirniai, bulvės, ro
pės, griežčiai, kopūstai. Do
bilai, motiejukai, smilgos. 
Jurginiai, nasturnės (as
trai), keirės. Ir 1.1, ir t. t. 
Visi šitie augmenys auga 
prie Chibinų kalnų (Kolos 
pusiausalis), buvusioj ba- 
loj...

Pasiremdami tuom, kiek 
tam ar kitam augmeniui iš
augt ir nunokti reikalinga 
laipsnių šilumos—mokslo vy 
rai nurodė šiaurės žemdir
bystės rubežių. Šis rube- 

. žius buvo pratęstas toli į 
> pietus nuo Chibinų.

“.. .Derlingumas nėra dir- 
9 vos gamtiška savybė, kaip 

tai gal pasirodyt: jis tamp
riai surištas su mūsų laikų 
visuomeniniais santikiais,” 
—sako marksizmas.

Šitą puikiai patvirtina ir ra* nuplauti. Tada langus 
tas, kad nuo Chibinų dau- reikia vėl nuplauti gerai už- 
giau į pietus esančiuos So- sūdytu^ vandeniu ir^ švariu 
lovkuos caro laikais ten gy-; drobulės kavalku nušluosty- 
Venantieji vienuoliai negalė- Ji. Ypatingai tas gelbsti

stebūklas, ir 
vertę samanas 
poliarinį 
dirva-r-tikrai stebuklada
riai.

Ir tie poliaus žemdirbys
tės entuziastai, kurie užka
riavo pelkes, atsake:

—Stebuklas? Ne! Prisi
minkit drg. Staliną. Jis pa
sakė: “nėr torių tvirtovių, 
kurių negalėt užvaldyt (už
kariaut) bolševikai.” Ne, 
mes, ne stebukladariai. Mes 
—bolševikai!

P. Saženis.

' Langų Prižiūrėjimas
Kad langai būtų švarūs, 

tai juos reikia ištepti tirštu 
muilo skiediniu, paskui ge

švarius langus užlaikyti žie
mos metu.

jo plačiai varyt žemdirbys
tės šiaurėj. Dabar prie So
vietų valdžios, Solovkuos 
yra virš 1000 ha. dirbamos 
žemės. Ten kur nesenai bu
vo balos, dabar puikus dar
žai. Bulvės, avižos, motie-’ 
jukai ir kviečiai “novinka”; 
(naujiena) auginami Solov-1 
kų satose. Taip pat ir daug L^OfMr žemės
toliau į šiaurę esamuos Chi- ūkyje 270,000. ypatingai 
binuos. Čia yra oiganizuo- smarkjaj paaUg0 darželių 
tas sovehozas Industrija, j p]etimas laike Antro Penkių 
kuri priguli trustui Apa-; Metu Plano. 
4- 4- ’' 4- • 11

Vaiky Darželiai
Sovietų Sąjungoje, 

džioje Antro Penkių Metų 
i Plano, buvo miestuose del 
, 4,000,000 vaikų vietos prie
glaudos darželiuose, mies-

pra-

tit.” šiemet sovehozas nu
ėmė derlių virš kaip r^uo 
1000 ha. Gautas geras der
lius pašarinių žolių ir *dAN 
žovių. čia šiltadaržiuos po 
stiklu nunoksta tomatai.

Laiškas "Priekalo” Skaitytojams, Platinto- LZZnT? itXTr
e • tpk • v • i ,’tams “Priekalą”, gauna ne-jam ir Rėmėjam Siaurės ir Piety Amerikoj' “Komunist«

 — j Platintojai: geresnieji pla- 
LvxLUGxxl! j Lai kiekvieną pirmiausia i tintojai turėjo gaut premijas
redakcija nekartą meno ir literatūros organizaci-į dar šiais metais, bet del ątsi- 

Priekalo” skaityto-Į jų išskiria “Priekalo” platinto-'skaitymo užvilkimo platintojų 
suturėt.

kiek didesnis1933-34 m. “Priekalo” platin- 
nu- 

atsiskaitę 
'už išplatintus numerius, jei 
Į platinimui ėmė ne mažiau 15 

premiją-

BRANGŪS DRAUGAI!
“Priekalo” ] 

kreipėsi į 
jus, platintojus ir rėmėjus pa-! ją, kad nebūtų nė vieno kam-' premijavimas tenka 
dėti “Priekalo” redakcijai tam- pelio, kur yra 
priau susirišti su vietos lietu- lietuvių skaičius, į kurį nebū- tojai, išplatinę visus “Pr. 
vių darbininkų masėmis, padėti Į tų parsitraukiama bent po 3-5 merius ir pilnumoj 
plačiau paskleist jį, 
“Priekalo 
mums savo patarimus, pagei- 
davimus, kad paverst “Prieka-1 už geresnį “Priekalo” platini- i (visas knygas ir žurnalą kar
ią” ištiesų masiniu, supranta-1 mą 1935 m. Paskatinimui šio.tu); kiti (ėmę po 5-10 ekz.)

, “Priekalo” redakcija1 ir pilnumoj išplatinę ir atsi- 
; išskiria eilę premijų “Prieka- ' skaitę—II premiją; išplatinu
sio” platintojams ir prenumera-' šieji ne mažiau 80% ir atsi

skaitę—III premiją.
Atsiskaitymo už platinimą 

laikas—už 1933 m.—ne vėliau 
lapkričio 15 d., 1934 m.; už 
1934 m.—ne vėliau vasario 1 
d., 1935 m.

“Priekalo” Redakcija.

svarstyt į “Pr.” ekzempliorius platini- 
medžiagą ir duotijmui.

Organizuokit soc. lenktynes ' ekz.—gaus pirmąją

r--——...................

Laisvės svetainę valdžiai dėlto, Bet delegacija stovėjo ant sa- 
kad svetainė laikė nepilietį vo, pastatydama griežtą ka- 
bartenderį (mat pagal vai- rišką i ultimatumą: “Jeigu ne
džius įstatymus turi būt pilie-1 rengsi šį parengimą šioj sve- 
tis) ir kad bendrovė, turėda-. tainėj, tai mes su tavim dau- 
ma nuo valdžios kliubo leidi-■ giaunięko bendro neturėsime.' 
mą, pardavinėjus svaiginau- Na, ir kunigiukas Simonaitis 
čius gėrimus bile kam, o ne iš piktumo visai pametė šį vai- 
vien tik kliubiečiams. Iš tos kų parengiųią ruošti bent ko- 
priežasties svetainės bendrovė 
turėjo daug nesmagumų iš 
valdžios pusės mėnesį-kitą at- tas. Veikiausia, jie (katalikiš- 
gal. žinoma, bendrovė turė
jo tuos netikslumus atitaisyti, pasimokino bolševikiškos tak- 
Jeigu tas teisybė, to biznio- tikos, 
riaus žygis yra vertas pasmer-1 
kimo. Kam reikėjo kištis ne 
į savo dalykus. Juk del to-' 
kio darbo randasi 
žmonių užtektinai.

kioj svetainėj. Organizuotas’ 
protestas dalinai tapo laimė

!kų organizacijų komitetas)

Valio! Vyrai už tai!
“L*” Reporteris.

Worcester, Massvaldžios ;mu toms masėms; kad, tokiu j vajaus, 
būdu, padėt mums atlikt užsi-; 
brėžtus didelius uždavinius 
nušviest SSRS socialistinės sta-jtų rinkėjams, o taip pat tiems 
tybos, kultūros ir literatūros skaitytojams, kurie 
atsiekimus, SSRS lietuvių dar- 
bo masių gyvenimą ir jų daly- m.
vavimą socialistinėj statyboj, j Padarykim lapkričio-sausio 
auklėt jauną lietuvių sovietinę 1 mėnesius, “Priekalo” masiniam 
ir proletarinę literatūrą, nu-1 paskleidimui šturminiais mė- 
šviest fašistinės Lietuvos eko- j nesiais, pasistatydami uždavi- 
nominę ir politinę padėtį ir'nį (Šiaurės ir 
darbininkų ir darbo valstiečių 1 koj) : 
kovą ir 1.1. j Ne mažiau

Lig šiol, nežiūrint to, kad, prenumeratų;
ypač Šiaurės Amerikoj, turim platintojų—už išplatinimą 500 
skaitlingas lietuvių darbininkų ekz. per platintojus!
organizacijas, platų revoliucinį1 Nė vieno “Priekalo” platin- 
darbininkų aktyvą, mes tos pa- tojo už 1933-34 m., neatsiskai- 
ramos nė iš organizacijų pusės, čiusio už 
nė iš aktyvo, neturėjom la-| 
biau realioj formoj. Krizis ir j 
bedarbė, vis sunkesne našta 
gulanti ant darbininkų pečių, 
prie platesnio darbo išvysty-1 
mo, negali būt esmine kliūtimi Įkalą 
“Priekalo” paskleidimui, nes ; kos 
kaip tik šios sąlygos ' 
tas mases kreipti akis į SSRS,! tarp 1934 m. lapkričio— 
kur nėra bedarbės ir krizio 
kur statomas naujas socialisti
nis gyvenimas. O SSRS gyve-1premijuoti sudaromas 
nimo, soc. statybos ir SSRS 
darbininkų ir darbo valstiečių 
revoliucinio patyrimo perdavi
mu kaip tik ir užsiima “Prie
kalas.” Turint omenyj jo pri
einamą plačioms masėms kai
ną—jis galėtų daug plačiau 
pasiskleisti siose masėse—rei
kia tik organizuoti tai.

Draugai! “Priekalo” redak-

užsisakys 
r-1 “Priekalą” iki 15 sausio, 1935

ls Areštų ir Teismo

Seniau “Laisvėj” buvo pra- •

Pietų Ameri-

500 “Priekalo” 
ne mažiau 50

Priekalo” platinimą.
Priekalo” Redakcija.

Elizabetho Žinios
padienį, 4 d. lapkričio, 
Jvomunistų Partijos vie- 
ydrai su įvairiomis tau- 

organizacijomis,

Kaip teko sužinoti iš vieno i 
gerai žinančio piliečio, tai vie-! 
tihis kunigas Simonaitis, iš nešta, kad buvo areštuota 20 L' 
bizniško atžvilgio, vis bando streikierių, bet iš tikrųjų buvo 
boikotuoti Laisvės bendrovės areštuota 22. Devyni iš jų bu- 7 , 
svetainę. Dalykas tame: Tū-,vo įjojau paliuosuoti iš poli- 
las laikas atgal jis savo para- cijos nuovados, ba buvo tik 
pijos vaikus išmokino kokiam simpatikai. Trylika buvo sulai- 
tai perstatymui, na, ir vieton kyti ir pastatyti po “bėla.” 
imti šiam jo užmanytam pa-1 žinoma, kovojantiem darbinin- ’ 
rengimui Laisvės svetainę—jis kam, nekuriem iš jų, gręsė 
nubėgo pas airių kleboną ir1 pavojus nuo šešių mėnesių iki 
pasamdė jo parapijinę svetai- 3 metų kalėjimo. Bet per dar-> • 
nę, kuri randasi ant Court St. bininkų protestus teisėjas buvo

Sužinojo apie tai katalikiš- priverstas bausmę sumažint. 
kų pašalpinių draugijų komi-| Policija gana stengėsi, kad' L 
tetas ir, susiorganizavę, nu- darbininkai būtų drūčiai nu- " 
siuntė pas jį savo delegaciją, (bausti, bet to neatsiekė. Nu-' 
išnešimui protesto prieš jo to-,baudė tik du: vieną $5, antrą 
kį žygį. Simonaičiui prisiėjo j $10. Reiškia, tik per vienybę . - 
daug aiškintis: aiškinosi vi-Į darbininkam galima kovą lai- 
saip, tai svetainė per maža, tai mėti. Teismas buvo 5 ir , 7 
estrada per ankšta, viskas tas 'dienas lapkričio. '7.
ir tas negerai toj svetainėj, i A. S.

Seku 
vietinei 
netakte! 
tinėmis organizacijomis, ap
vaikščiojo 17 metų sukaktuves 
Rusijos Revoliucijos. Kalbėjo 
Frank Chandler, sekcijos orga
nizatorius, trumpai pabrėžda
mas milžiniškus atsiekimus So
vietų ‘Sąjungos darbininkų per 
17 metų gyvavimo Sovietų val
džios. Apart kalbėto j aus bu
vo rodoma puikus kalbantis 
judis, iš praeito karo nuotikių, 
vardu “Sniper.” Kalbantis ju- 
dis išėjo stebėtinai gerai. Su
sirinkę darbininkai liko pilnai 
patenkinti šiuom perstatymu. 
Mitingas užsibaigė su kilnia 
susirinkusių dvasia, uždainuo
jant Internacionalą. Dalyvavo 
200 darbininkų, šiame paren
gime dalyvavo ir lietuvių dar
bininkų, bet ne perdaugiausiai.

Priekalo” Vajaus Sąlygos

Kad plačiau paskleist “Prie- 
Šiaurės ir Pietų Ameri- 

, __  __  lietuvių darbo masėse,
verčia | “Priekalo’’ redakcija skelbia 

“ ‘ ‘ . -1935
!m. sausio 30 d. “Priekalo” pla- 
! tinimo vajų. Vajaus dalyviams 

fondas 
iš sekamų leidinių:

1. žurnalas “Internacionali
nė Literatūra” anglų kalba— 
metinė prenumerata.

2. Knorin VKP (b) istorija 
(lietuvių kalboj. Paruošta 
spaudai).

3. V. žalionio, J. Juraitės, F. 
Sodainio ir A. Tremtinio raštų 
rinkiniai.

4. Liet, sovietinės literatūros 
almanachas “Po Raudonąja 
Vėliava.”

5. Lenin. Imperializmas.
6. Stalin. Apie leninizmo pa-

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI 
VAKARIENĖ, KONCERTAS IR ŠOKIAI-

Rengia Phila. Liet. Darbininkiškos Organizacijos

Kada Atsirado 
Automobilius?

Mintis apie pagaminimą, 
automobihaus jau senai gy- cjja kreipiasi pirmiausia į A|r- 

1599 metais holan-

Gyvenime randasi visokių1 
išgverėlių, ištvirkėlių; Prie to- j 

Įkių priskaitoma Biržų dekanas Į 
j Kuprevičius, kuris išgėdinęs 
11 metų ' mergaitę, magary
čiom dar’užkrėtė ją lytine li
ga. Apart tokių “augštų” 
žmonių, atsiranda ir- paprastų 
išgverėlių. Šiomis dienomis 
Elizabetho du polięistai rado 
verkiančią 11 metų mergaitę, ; 

j uždarytame automobiliuje, ant Į 
i kampo Pine ir Fifth Sts. Po iš- j 

ta, kad ji tapo, išgėdinta per 
. .. tūlą Adolph Meyer, 38 metų 

. . . . . ---------- ---------- ---------- j Pirma: gauna surinkusieji j vy rpas j<§g-verelis tapo areš-
-------, .. ... Qunlu pasigamino trirati kad jos nariai galėtų jį visuo-'ne mažiau 20 metinių “Pr.” į tuotas ir pastatytas po $1,000 |

Selekcija, dirbtinas apvai- automobilių su garimu mzi- met pasiskaityti organizacijos prenumeratų—visas virš išvar- 
sinimas (apdulkinimas), vi- nu- Bet Šis automobilius'skaitykloj ar knygyne, kliu-! dytas knygas ir žurnalą kartu. k” 
si mokslo patyrimai buvo b«vo perdaug sunkus ir ne- ’ buose ir kitur. I - - ■
panaudoti bandymams, tyri- parankus. Jis galėjo pada-j Lai kiekvienas iteratūros ir'žiau 10 metinių prenumeratų 
nėjimams augmenų. Ir štai | ryti tik 4 arba 5 mylias į - ,

HdllUcJ. ] ” i

1801 metais anglas Trewi- davm,! ®u,r'n^19,35, “e '

Ne taip lengvai pavy- vuoja.. , ,x,v t DLD, ALPMS ir kitas šiaurus
ko užkariauti šiaurės tun- ' dietis, fizikos srityje specia- ir Pietų Amerikos meno ir li- 
dros balas... Tris metus Hstas Stevin ant trijų ratų teratūros lietuvių darb. orga-
prisiėjo daryt bandymai, ty- vežimo pritaisė du žėglius nizacijas, kviesdama neatidę- 
rinėjimai, kad išspręst (iš- j,r - 
rišt) agrotechnikos ir žolių į tomobihus ant gero kelio 
sėjimo baloj klausimus. Ir ! padarydavo iki 30 kilometrų 
dar trys metai praėjo dar- į ? reikalingT pu- LUJua prislueb prie S1°
zovių sėjimą tyrinėjant... saaa, pučia i^reiKalingą^ pu Pasistatykit sau uždavinį: 4 
Tik į septintus metus pra- ~ 7
sidėjo buvusioj baloj sėja bdius nesiplatmo.

droš balas..
neatide

SU palomis. Tas žėglinis au- liejant, tuč tuoj aus, apsvarsty- matus ir Prie leninizmo klau
simų.

7. Marks ir Engels. Komu
nistų Manifestas (išeina 1935

Tik į septintus metus pra

įvairių rūšių miežių, rugių, 
avižų, kviečių ir tt.

gauti puikūs rezultatai: pir
mais metais Kopenhagos 
kopūstų derlius gauta nuo 
ha. 48 ton., Švedų griežčių— 
80 ton., Karelijos ropes — 
35 ton. Bulvių (šešių savai
čių) — 28 ton. Miežiai nu
noko į 80 dienų ir t. p.

Nedėlioję 2 Dieną Gruodžio December)
iKswiT.- .;

PUIKIOJE LIETUVIŲ SVETAINĖJE
E. Moyamensing Ave., Philadelphia, Pa., ai

Koncertas prasidės 2-rą valandą dieną;
Vakarienė bus lygiai 6-tą vai. vakare

928

ti “Priekalo” platinimo reika
lą ; drauge kviečiame atskirus 
aktyvistus ir “Priekalo” platin
tojus prisidėt prie šio darbo. Įm. pradžioj, d. Kapsuko verti-Į - - - 1

T - į me). , . klausinėjimui mergaitės atras-i
Laų kiekvienas lietuvių dar-Į Premijos isskinamos į 3 rū- .............. - ’

'bininkų organizacijų skyrius šis: A
1769 metais francūzas užsirašo “Priekalą” 1935 m.,1

sę ir todėl Stevino automo-

Antra; surinkusieji ne ma-

parankos ligi teismo. Kaip te- j 
„j sužinoti—ta nelaiminga j 
mergaitė yra lietuvių tautos.

valandą
meno (ALPMS, ĄLDLD) orga_;—gauna 1 arba 2 ir 4 ir vie-; 
nizacijos skyrius pasistato už-1 na iš sekančių knygų (5—7).

tik pagamino taipgi garinį 
automobilių, kuris galėjo I 
padaryti iki 16 kilometrų į 
valandą. 1861 metais fran- 
cūzas Lenuar išrado auto- į 
mobilių,. kuris naudojo kū-,

“L.” reporteriui teko išgirsti 
nuo vietinių žmonių įdomias 

Trečia: surinkusieji ne ma- kalbas, būk tai vienas stambus j 
žiau 3-5-10 “Priekalo” metinių žiau 5 prenumeratų—2 arba 4 biznierius padaręs 
skaitytojų. 'ir vieną iš sekančių knygų. I trick”, įskųsdamas

i “dirty j 
ir vieną iš sekančių knygų. I trick”, įskųsdamas vietinę-

4KMS

Shenandoah, Pa., Mainierių Kvartetas, vadovaujamas D.
Judzentavičienčs. Jie dainuos solus ir duetus.

‘ Turint omenyj, kad 47%naft^ 1885^metais vo-. 
^Sov. Sąjungos teritorijos j kietys K. Bene išrado auto-

randasi kraštutinioje šiau- mobilių, kuris kurui naudo-, 
rėj—nuo Murmano iki Be- benziną. Jo automobi-; 
ringovo jūros,—kiek žemės,bus buvo tik ant trijų ra-, 
ploto atkariavo bolševikai tų. Nuo to laiko prasidėjo 
žemdirbystėj tik Sov. Są- automobilių tobulinimas ir, 
jungoj. O paėmus visą pa- platinimasis. :

Raita New Yorko policija 
drasko priešfašistinę stu
dentų demonstraciją. Tas 
parodo, kaip valdžia rengia 
dirvą fašizmo laimėjimui 
Jungtinėse Valstijose.

Arizonos Milicija prieš 
šalies Valdžios Darbą 

PHOENIX, Ariz. — Vai-! 
stijos gubernatorius atsiun- į 

j llllAiVAJCį, XY«,V4 ouovauujb i 
(laikino tilto, pervedimą iš) 
Colorado į Arizonos pusę, i 
Tas tiltas reikalingas delei i 
darbų prie Parker tvenki
nio. Tai yra šalies valdžios j 
darbas, bet Arizonos guber- i 
natorius neduosiąs to tilto 
statyti, kadangi šalies val
džia negavo iš jo tam leidi
mo; jis “apginsiąs savo val
stijos teises.”

Jau dabar ištisai Baltųjų 
jūrų kanalo krantų vedama 
daržininkystė, sėjamos pa
šarinės žolės, auginami gy- j 
vuliai, sudaryta kiauliniu-Į te miliciją, kad sustabdyt j 
kystės bazė...

Kada Mendelejevo (Men
delejevas garsus chemikas;

> jo šimto metų gimimo die-
F nos atžymėjimui įvyko Le

ningrade suvažiavimas.) su
važiavimo delegatai apžiū-

'. rėjo sovehozo “Industrija” 
ūkį, vakare savo pasikalbė-

4 jime pasidalindami įspū- 
w džiais sakė:

PRAŠOME ĮSITeMYTI PROGRAMĄ:
SHENANDOAH MAINIERIŲ KVARTETAS

' Dainuos revoliucijines dainas.
J. L. KAVALIAUSKAITĖ, MEZZO SOPRANO

Garsi kaipo dainininkė, iš Brooklyn, N. Y.
A. VIŠNIAUSKAS, BARITONAS

Puikaus talento dainininkas, iš Bayonne, N. J.
MRS. AMELIA ŠPOKAS, SOPRANAS

Gera dainininkė, kuri darbininkų organizacijom patarnauja
MISS JEANNE ARBE, SOPRANAS

Puikiai pasižymėjusi dainininkė
RUSSELL O. DREGER

Direktorius The Dreger’s Konservatorijos duos smuiko solų.
A. E. POTAS IR B. NAVARDAUSKAS

Grieš smuikų duetą, akompanuos Helen Rainys.
A. BIMBA, “LAISVĖS” REDAKTORIUS,

Sakys prakalbą svarbiais klausimais.
HELEN RAINYS IR EUGENIJA MAČĖNAS

Skambins piano duetus.
K. MENKELIUNIUTĖ, MEZZO SOPRANAS,

• Dainuos solus ir duetus su A. Višniausku <<

AKOMPANISTĖ, JULIA BASANAVIČIOT£
j PUIKIUS KAVALKUS GRIEŠ ŠEŠKAUS ORKESTRĄ :

(
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Laiškai Iš Sovietines 
Baltarusijos

(žemiau telpą laiškai yra ra- naujų kolektyvų darbą . 
šyti d. Bučiuko, buvusio “Rau-1 šių metų derlius rodo, kad 
dono Artojo” redaktoriaus ir yra atsiekta žymių laimėjimų, 
žymaus veikėjo Sovietų Balta-1 Dabar tikrinama ne vien, 
rusijoj. Jis dabar gyvena ir kaip lauke javai užderėjo, bet 
veikia Gomelyj, eidamas svar- kiekviena vaga, kiekvienas že- 
bias ir atsakomingas pareigas. įmes ruožas, kaip jis iš rudens 
Laiškas rašytas d. R. Mizarai).'apartas, kaip dirva ruošiama 

i pavasario sėjai.
I Prieš 
kretųs 
griežtai 
mybės. 
kėlimui 
mė.

Man

Gomelis,
27 d. Rugpj., 1934.

Brangus Drauge:
Tavo laišką gavau. Labai 

Jums ačiū už periodinės litera
tūros siuntinėjimą (“Laisvę” ir " 
“Šviesą” gaunu reguliariai)./ 
Malonus man Jūsų pasiūlymas i

kiekvieną statoma kon-1 
darbo uždaviniai ir 
reikalaujama atsako- 
Darbo disciplinos pa

kreipiama ypatinga do-s

dalykai, tai praleidžia ilgoką |tą; prieš reakciją-fašizmą 
laiką už dyką.
rimčiau 
svarstyti.

Išrinkta komisija organizuo
ti važiuotę į Bostoną 1 d.

į gruodžio, į • “Laisvės” bankie- 
ta, kuris bus So. Bostone, šitas 
bankietas bus didelis, nes jį 
rengia ALDLD 7 Apskritys, 
“Laisvės” naudai. Visi darbi
ninkai turėtų važiuoti ir pa
remti darbininkišką spaudą. 
Katrie norite važiuoti, tai už
siregistruokite pas d. V. Kra- 
likauską. O nepadavusieji var
dų, jeigu norėsit važiuoti— 
ateikit pas d. B. Chuladą, 164 
Park St., 5 valandą vakaro, tai 
nuvažiuosim sykiu.

Šventas Antanas Su 
Bolševikais

mo, galėsime turėt trumpas diškusi-1visų kolonijų esate kviečiami tą. die
ną neužsiimti nei jokiu kitokiu dar
bu, kaip tik atlankyti savo pažįsta
mą ir kalbiųk, kad jis užsirašytų 
“Laisvę” ar ‘Vilnį.” Eikime visi į 
revoliucinį darbą spaudos skleidimo 
dieną. i

Kuopų valdybos sušalkite susirin
kimus nedėlios ryte ir visi ir visos 
eikime į darbą, organizuotai pasida
linę miesto dalis. Frankford ir Che- | 
sterio draugai eis organizuotai. Ches- [ 
teriečiai atvažiuos į West Phila. ir 
kitus priemiesčius. Frankford iečiai 
dirbs Richmond ir Frankford. Padė
kime Philadelphiją tvirtai ant vajaus 
žemlapio, kad ne tik draugas Smitas 
dirbtų, bet kad desėtkai draugų 
draugių dalyvautų tame darbe.

Bolševikas.
(27U272)

J jas, galėsim pasirinkt savo temą. 
Kuopos sekr. I. Klevinskas.

(271-272)

DETROIT, MICH.
ALDLD. 52 kp. susirinkimas įvyks 

subatoj, 17 lapkričio, 7:30 vai. vaka- 
I re. Draugijų svetainėje, 4097 Por- 
.ter St. Visi nariai malonėkit daly-

Būtų geriau | rengimąsi šiurpulingam karui 
—^užpulti darbininkų tėvynę, 
Sovietų Sąjungą; už Darbi
ninkų Bedarbės ir Socialės Ap- 
draudos Bilių HR 7598, kuris 
žada apdraudą kapitalistų ir 
valdžios kaštais; už paliuosa- 
vimą Scottsboro jaunuolių ir. vaut nes yra daug svarbių dalykų 
visų politinių kalinių; už So- apkalbėjimui, 
vietų Ameriką. * Į

draugijos reikalus

beveik kasdieną tenka 
del bendradarbiavimo spaudoj, susitikti^ su plačiom Jwlektyvie- 
Stengsiuos būti artimu 
vės” korespondentu.

Jeigu kas nors iš Amerikos • 
draugų lankytųsi Sov. Sąjun- j 
goj, tai aš labai kviesčiau at- [ 
silankyti į Gomelį. Čia yra daug ■ 
naujo, daug žingeidaus. Aš čia į 
dirbdamas, turiu progą plačiau meJu- 
viską pažinti, ir tt.

Šiemet mes čia turim gerą 
derlių (Sov. Bi------------- __ . .
derėjo ne tik/javai, bet ir dar-gyvena kaime, o kasdiena va-1 n. Draugams pabaigus kalbėti ; 
žovės ir sodnai. Pas mus visos žiuoja dirbti į Gomelio dirbtu- 
jėgos įtemptos žemės ūkid pa- ves- Tokia Pad6tis neigiamai 
kėlimui. Vienu iš centralinių atsiliepia į visuotiną kolektyvi- 
klausimų stovi gyvulininkystė. ,zacijos darbą. Bet, nežiūrint j 
Nėra jokios abejonės, kad šioje vis« tai- ir Gomelio rajone ko
sulyje bus atsiekta teigiami ,lektyvlzaciJos nuošimtis kyla 
rezultatai. Visa eilė atsakomin- augstyn.
gų darbininkų yra Partijos | , Seliančiu laišku pasistengsiu 
siunčiami į t,

' ūkius...
žurnalas “šviesa

ma ir turiniu daro gerą įspūdį.1 
žurnalas suloš didelę naujų ra-; 
šytojų auklėtojo . . .
Sąjungoje naujų rašytojų auk-.mais masnuame darbe. Perio- 
lėjimui kreipiama daug domės. | diniai P^tūs darbininkų susi

rinkimai ir įvairiais klausimais
Nesenai, būdamas Minske, prakalbos politiniai auklėja 

mačiausi su liet, prolet. rašyto- įr revoliucinizuoja darbininkus, 
jais. Reikia pasakyti, kad dau- ’ Labai gerai, kad Jūs rūpina- 
guma iš jų daug dirba. Drg. tgS pyšįų palaikymu su buv. 
Kopka yra parašęs dramos vei- [Amerikos darbininkais, kurie 
kalą (tiesa, kritikai jį truputė- Aabar gyvena Sov. Sąjungoj, 
lį bara už trūkumus). Drg. So-!«- - - — - -
dainis (Vaišnora), nors ir už-įg Krasausko straipsnį, 
imtas “R. A.” red. darbais, j visagalis Nieko Nebegali.
bet rodo nemažai kūrybos. Na, i pUįkus antireliginis straipsnis, visus ateiti į lietuviškus šokius 
o drg. žalpis, tai, be straipsnių | Tikedan^as> kad 
rašymo, gerokai imasi už foto-1 
grafijos (reikia pastebėti, kad 
gerokai progresuoja). Tu jį pa-
iagink,_ kad^ jis tankiau Jums Amerikos revoliucinių darbiniu-;

L^is- čių masėm ir turiu Jums pažy
mėti, kad daugelio politinis su
sipratimas nepalyginamai išau
go. Dabar jau sunku rasti tokį 

!seną kolektyvietį, kuris nebran- 
'gintų kolektyvio ūkio, kuris ne- 
ibūtų tvirtu kolektyvizacijos re

Sekr. K. B.
(271-272)

Dabar eina vajus gavimui [ 
naujų skaitytojų mūsų darbi- Į 
ninkiškai komunistinei spau
dai, nupiginta kaina. Atėjus 
gimtadieniams ir šventėms 
daugelis perka dovanas savo 
giminėms ir draugams. Būtų 
geriausia dovana, kuri penėtų i 
protą per ištisus metus, jei už- i 
rašytum “šviesą,” “Tiesą,”; 
“Vilnį,” “Laisvę.” Jeigu išga-[ 4 ATVATTA . .... . . 5 - ---- -— ;Ii milinei nWnrPnnmPHink1 ALDLD 17 kp. susirinkimas jvyks | ges skaitlingai atsilankyti, ir praleis-j 
11,. mielasai, užsiprenumeruok 18 d lapkričio (Nov.), 2 vai. po pie- ti linksmai laiką. Turėsime gardžiui 
vieną virš minėtų laikraščių, tų, Sweet’s svetainėje. Visi r ‘ ‘ ...

svarbių reikalų apkalbėti, kio žodžiais: “Komunistų, Sekretorius,
spauda, tai takas paklydusiam, (270—271)

a-i iš didelio miško.”

SCRANTON, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

82 kuopos susirinkimas įvyks pėtny- 
čoj, 16 d. lapkričio (Nov.), pas d. [ 
F. M. Indrulį, kriaučiaus šapoje, 1321 I 
N. Main Ave., 7:30 vai. vakare. Visi [ 
nariai atsilankykite į susirinkimą, Į 

yra svarbių reikalų aptarti.
Sekr. J. Norkus.

(270-271)

nes

SHENANDOAH, PA.

ir

SCHENECTADY, N. Y.
L .A. Kliubas rengia didelį balių, 

kuris įvyks nedėlioj, 18 lapkričio 
(Nov.) nuosavoj svetainėj, 703 Wind-

i sor Terrace, balius prasidės 4 vai. po , 
. Įtiabga tik 25 centai.

Kviečiame visus draugus ir drau-
I pietų.

Kvi

užsiprenumeruok 18 lapkričio (Nov.), 2 vai. po pie- ti linksmai laiką. Turėsime gardžiui 
.._T—c ~ 2. i//, _ A.. Visi nariai valgių, gėrimų ir bus gera orkestrą
Užtikrinu jums Maksim Gor- malonėkite dalyvaut, nes turim daug šokiams. Kviečia Komisija.

...... U"’ (271-272) i

Italai draugai buvo surengę 
teatrą, 3 d. lapkričio, Italų 
Grand Hall, ir gerai pasisekė, 
padarė pelno $150. Iš to pelno 
paskyrė $35 del “Daily Wor-j 
ker.” Parengime dalyvavo
pie 800 publikos. Jie buvo pa- [ 
siuntę atstovą pas šv. Antano Į* Bedarbių Lyga laiko susi- 
draugystę, kviesti, kad prisi-1 rinkimus kas ketvirtadienį, 

Gomelio rajonas nėra tipin- dėtų prie šito prakilnaus dar-17:30 vakaro, 3rd Hr Adams 
gas žemdirbystės rajonas, čia bo. Pirmininkas pakvietė drau- [Sts. Gaila, kad mažai lietuvių 

altarusijoj). °Už- 'yra aP*e valstiečių, kurie gus, kad paaiškintų, ko jie no- lankosi.
... in’vvnim Irnimn onn iro į Di’aiin’Omc’ nohoirriie IrnlTv/Sli I ................... ’

STAMFORD, CONN.
ŠOKIUS su puikia programa ren

gia Jaunų Komunistų Lyga šeštadie- 
Jaunuolių kuopa rengia ma-. nj( 17 d.'lapkričio (Nov.), 7 vai. va- 

skaradų balių, nedėlioj, 18 lapkričio [ ]<aro> Polish National Home, 804 At- 1
Linden svetainėje, Wood | lantic St., Stamford, Conn. Įžangai 

16th St., 8 vai. vakare. Visi 
ir draugės malonėkite daly-

LINDEN, N. J.
. L.D.S.

gyvulininkystės atsi0sti Jums i “Laisvę” vieną 
[kitą bruožą iš kolektyvų gyve- 

savo for-Įnimo-
I Turėdamas progos, seku Am. 
: kom. spaudą, “Laisvė.” Aš gė- 

rolę Sovietų ■ rėJU0Si Jūsų dideliais pasieki-

pirmininkas klausia: “Ką da- [ Lietuvių Darbininkų Susi- 
rysite?” [vienijimo kuopos susirinkimas

Vienas fašistukas, ir dar bus 9 d. gruodžio, 10 vai. r,y- i 
dženitorius, atsistojo ir prade- , to, 602 Wyandott St. Kviečia-[ 
jo visaip plūsti mūs draugus.me visus prirašyti savo vaiku-j 
Pirmininkas liepė sėstis. O tas čius šion prieinamiausion or- i 
pūstagalvis tiek įsikarščiavo,1 ganizacijon. 
kad net putos per barzdą bė- [ 
ga. švaresni nariai pamatė,' 
kas jis per vienas. Įneša, [ —--

Bedarbis.

(Nov.), 
Ave. ir 
draugai 
vaut kartu paremsite jaunuolių kuo
pą ir linksmai ląiką praleisite. Taip
gi bus pirmutinis maskaradų balius. 
Visi ateikite apsirengę kaip kas iš
galite, 
Įžanga

kuo juokingiau, tuo geriau, 
tik 35c.

Kviečiau Jaunuoliai.
(270—271)

BAYONNE, N. J.
Am. Ūkininkų Kliubas rengia

25 centai.
Visi stamfordiečiai ir iš apielinkių 

yra kviečiami dalyvauti. Bus suvai
dintas juokingas veikalas “Oscar 
Sapp.” Džiaugsitės pamatę.

A. Burba.
(271-272)

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Pranešimas Žurnalo 
“Priekalo” Reikale

Nuo dabar “Priekalo” rei- 
ka ais, ,tai yra pavienių nu
merių platinimu, prenumera
tų priėmimu, atsiteisimu už 
pavienes kopijas ir t.t., rū
pinsis drg: G. KURAITIS.

Pirmiau kiek galint gelbė
jo “Priekalo” platinime D. M. 
šolomskas, bet leidžiant AL
DLD žurnalą “Šviesą” ir tu
rint daug kitų darbų, jis ne
gali toliau “Pr.” reikale dirb
ti.

Drg. Kuraitis yra vienas 
“Laisvės” darbininkų ir jis 
[pasirįžęs daugiau padirbėti. 
[Mūsų organizacijų įstaigos 
[gelbės kiek tik galint drg. 
[Kuraičiui. Visais “Priekalo” 
; reikalais kreipkitės sekamu 
’antrašu:

GEO. KURAITIS
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84 kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 18 lapkričio (Nov.), 3 
vai. po pietų 62 Lafayette St. Visi 
nariai malonėkite dalyvaut laiku, nes , 
turim daug svarbių reikalų apkalbėti.

Komisija.
(271-272)

■ Liet.
[ koncertą ir balių “Laisvės” naudai, 
i nedėlioję, 25 lapkričio, 10 W. 22nd 
St. Koncertas prasidės 5 vai. vakare, 

| po koncertui bus šokiai prie geros 
i da- 

dainuos 
ir bus Rusų 

i jaunuolių stygų orkestrą. Kviečiam 
I visus dalyvaut, įžanga tik 35c.

kad būtu išmestas iŠ dženito-I PRANEŠIMAI K KITUR jorkestros. Koncerto programoj 
riuus violos Tain ir atsitiko • i IkllUft lyvaus žymūs dainininkai; d<liaus Vietos, taip ll atsitiko., . , A> Višniauskas ir kiti, ir bus
vienbalsiai nutarė išmesti. To-i - ■ ■■ -------.-==^ jaunuoliu stvcu orkestrą. Kvi
kiems geriau ir nereikia. Taip-1
gi suorganizavo darbininkišką

n rr i L o vi 4-n Kana rlvo- *

bužių unijon užsakymą unifor-[l:30 vai. vakare, Leonard svetainėje, 
mų net iš Sovietų Sąjungos/111 w- Market St.

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39 kp. susirinkimas

muzikantų beną. Pasiuntė dra-jVyks sekmadienį, 18 lapkričio (Nov.)

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

ALDLD Cent. Komitetas.

DETROlTollETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE„ DETROIT, MICH.

PHILADELPHIA, PA.
Jau kartą buvo rašyta, kad A.L.D. 

L.D. 6-tas Apsk. nutarė turėti raudo- 
, kad gavus daugiau 

j skaitytojų del mūsų spaudos. Diena 
mai apkalbėti įvairius klausimus. ! yra paskirta 18 šio mėnesio, tai yra 
Taipgi jeigu bus laiko po susirinki-1 sekantis nedeldienis. Tad,' draugai,

11111 11UU 1O kJvVlVlŲ. kJCl J U AA t' V0« —-. . , - , *TZ . .. •<? .-I Draugai ir drauges, malonėkite vi- na nedėldieni,
Kaip greit gaus uniformas, tai sį pribūti laiku, kad galėtum tinka- į skaitytojų del
eis parodon gatvėmis.

Lapkričio 17 d. bus puikūs 
Liaudies Choro šokiai, L. U. 

Laisvės” num. 226 skaičiau d. Kliubo svetainėj. Bus gera or- 
“Kur kestra: grieš amerikoniškus 

Tai jr lietuviškus šokius. Kviečiam

toliau man ir paremti darbininkų chorą, 
pavyks palaikyti nuolatinius su Įžanga pigi, tik 10c. ypatai. 
Jumis ryšius, šį kartą baigiu. i 

Siunčiu karštus linkėjimus

Lietu viy Darbininku Dienraščio laisvės” waudai Puikus
Lawrence K. Biuras.

siuntinėtų iš So v. Baltarusijos
iliustracijų.

Na, šį kartą tiek!
Draugiškai,

T Tavo Bučiukas.
LAIŠKAS ANTRAS

Gomelis,
10 d. Spalio, 1934.

Brangus Drauge:
Išsiunčiau tau laišką rugs. >

27 d., 1934, ir, ko niekuomet ne- j žuazinis laikraštis 
sitikėjau, šiandien tas mano lai- [ Tribune” paduoda

ikų aktyvui.
Draugiškai,

Tavo Bučiukas.

Lawrence, Mass

Bethlehem, Pa.
Demonstracijos ir Kitkas

---------  Sts., 
Amerikos Komunistų Parti- League

jos balsai rinkimuose paaugo 
; šimtu nuošimčių. Vietinis bur-

........... t “Evening 
sitikėjau, šiandien tas mano lai- į Tribune” paduoda sekamas 
škas grįžo iš Amerikos atgal į [skaitlines: Už KP kandidatą į 
Gomelį. Nors gal nekurios to1 gubernatorius, Edward Ste- 
laiško vietos ir paseno, bet ašįvens, paduota 137 balsai; Ri- pie šią demonstraciją, kur su-j 
“supykęs”, kad jis nepasiekė • ley—284 b., Burke—708 b., sigrupuos visi bedarbiai ir ma- I 
adresato, grąžinu atgal. [Reynolds—273 b., Skers—215 žai uždirbantieji, visi, kurie] 

^. Na, dabar, trumpai, kas pas į b., Flaherty—349 b., Wicks— teisingu būdu pelno sau ir sa-i
mus naujo. : [213 b., Leeds—872 b. [vo šeimynos gyvybei palaikyti

Sovietų Baltarusija šiemet į Palyginus su pereitais rinki- reikmenis.
duonos parengimo planą užbai- mais, tai šiemet dvigubai pa-, Broli ir sesute, ar tu kata- 
gė gerokai anksčiau, negu kad augo balsai. Net tokioj vietoj, likas, tautininkas, socialistas, 
pereitais metais. Taip pat bai- kaip No. Andover, pirmiau ne-i ar komunistas, jei tu darbi- 
giam bulvių ir daržovių paren- buvo nė vieno balso, o šituose [ ninkas, tavo vieta demonstra- 
gimo planą.

. tNors šiemet derlius buvo 
įvairus (Pietų Ukraina, Siau
tės Kaukazas, ir tt.), bet šitas 
nedateklius bus užpildytas lais- 
■Vu duonos supirkimu. Gomelio 
tajone, per kelias dienas, mums 
pavyko, laisvos prekybos keliu, 
supirkti 150 tonų įvairių grū
dų. Taigi, imant visos Sovietų 
Sąjungos maštabą, duonos su
pirkimas duos mūsų šaliai žy
mią papildančią atsargą.

Pastaruoju laiku pastebima 
kylanti nauja kolektyvizacijos 
banga. Pavieniai valstiečiai ne
gali nematyt, kad kolektyviečių 
gyvenimas ^nnlatos gerėja, ko
lektyvų ūkis stiprėja. Beveik 
kiekvienam^ rajone eina masi
nis pareiškimų padavimas pri
imti į kolchozus. W /į tTenka pravesti platų masinį 
darbą, kad sustiprinti senų ir

Lapkričio (Nov.) 24 d., 2:30 [ 
po piet. prie 3rd ir Adams Į 

Unemployed Citizens’ 
’ rengia demonstraci

ją. Draugai, “Laisvės” skaity
tojai, mes, bedarbiai, prašome J 
visus lietuvius, kad patys atei-' 
tumėt ir atsivestumėt kitatau
čius savo pažįstamus bei ku
riuos tik sutinkat praneškit a- [

į rinkimuose 24 bajsai paduoti cijoj. žinau, tavo kunigas, ta- 
už Komunistų Partiją. O kiek[Vo biznierius tautininkas bei 
dar nusuko, nes niekas jų ne- ’ šmugelninkas socialistų vadas 
kontroliavo. Jie iš savo malo-j į demonstraciją neis.'Tik ko- 
nės padavė skaitlinę, žinoma, munistų avangardas stoja į 
jeigu nieko nepaduotų, tai jau [pirmas eiles ir kitus darbe! 
būtų sarmata 
tvarkytojams.

Iš ALDLD 37 Kuopos 
Susirinkimo

patiems balsų į žmones kviečia paduot viens 
• kitam ranką, apjuost žemės 
I kamuolį darbininkiško solida- 
[rumo juosta ir kovot prieš ti
ronus išnaudotojus, fabrikan- 

Lapkričio 4 dienos susirinki-[ tus> bankierius, šmugelninkus, 
me buvo gerų diskusijų kas' grafterius. 
link veikimo. Draugas Taraš-! 
ka gerai išaiškino dalykus,' įį įr 
kaip turėtumėm veikti, 
būtų pasekmingas veikimas. [ piežiaus rankoj, ar kapitalisto 
Dar yra ir tokių draugų ir bankieriaus. Poetas. Regratis 
draugių, kurie tikrai neperma- [ sakė, kad proletarų lazda turi 
to dalykų arba darbininkų1 mu§t ne tą, kas loja, ale kas 
reikalų. Kuomet prisieina prie pjudo. Būkime mes visi ta pro- 
nors kiek rimtesnio svarstymo, letarų lazda, užduokim mūsų 
tai piestu stoja, kad nereika- pjudytojams mirtiną smūgį: 
linga, o katrie suvis be vertės prieš vis didėjančią vargo naš-

Alkio ir šalčio rykštė, bro- 
sesute, tave ir mane ly- 

kad ; gjaį skaudžiai plaka, ar ji po- • s/ • 1 • 1 • j 1 ♦ 1

BANKIETAS IR ŠOKIAI
RENGIA AM. LIET. DARBININKŲ LITERATŪROS DR-JOS 7-TAS APSKR.

Šeštadienį (Subatoj), 1 d. Gruodžio (Dec.), 1934LIETUVIŲ SVETAINĖJE
KAMPAS SILVER IR E GATVIŲ, SO. BOSTON, MASS

PRADŽIA 7 VALANDĄ VAKARE

Gerbiamieji: 'Šis bankie
tas ir šokiai, o taipgi ir kon
certas, bus puikiausias tos 
rūšies parengimas iš visų 
buvusių South Bostone. J

Bus pinklų ir įvairiausių 
valgių. «

Koncertinę programos da
lį išpiĮdys jau gerai lietuvių 
tarpe žinomi dainininkai, 
Adejė Mįckevįęiutė iš Prov
idence, R. I.; Ignas' Kubi
liūnas, southbostonietis; vie
tinis Merginų Kvartętas ir 
chorvedys ’ Petrikas, daini-, 
ninkas.'
šokiams grieš Worcesterio 
Orkestrą iki vidurnakties.

Zuzana Navickienė, kon- 
tra-alto iš Norwood, Mass., 
Eva Sideriutė, lyriškas so
pranas iš Hudson, Mass., ir 
Aldona Klimiūtė, koloratū
ra sopranas, iš Brooklyn, A. Mickevičiūte

Seserys Maryte ir Pauli
na Kaškevičiūtės, puikiai 
išsilavinusios d a i n i ninkes. 
dainuos duetus.
Įžanga: Į bankietą, koncertą ir 
šokius—85c., bet perkant tikie- 
tą iš anksto—75c; tiktai šo

kiams—40 ceą^ų.
šiame bankiete, koncerte ir šo
kiuose dalyvaus daug publikos 
iš ‘ visos; Naujosios ‘'Anglijos 
miestų ir miestelių^ Tai bus 
pirmutinis, tokis milžiniškas su
ėjimas lietuvių darbininkų. Pa
imtos abi Lietuvių .svetainės.

Nuoširdžią? kviečiame visus 
lietuvius darbininkus dalyvauti 
šiame dienraščio “Laisvės” 

•t

naudai bankiete. Atsilankyda
mi, jūs netiktai paremsite savo 
reikalus ginantį dienraštį, bet 
podraug ir smagiai pasilinks
minsite, o taipgi skaniai paval- 
gysite.

Prašome įsigyti tikietus išanksto, kad būtumėte užtikrinti su vieta. Tikietai gau
nami pas ALDLD narius ir visus darbininkiško judėjimo veikėjus.

1 Kviečia Rengėjai.
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Lowell,
Lowell,

Lowell,

CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

žaus pelno užlaikymui Darbi
ninkų Centro ir vedimui komu
nistinio darbo.

De-
Min-

O. Box 341, i
Courney, Pa.

439 Maplewood Ave., '

D. 42, Rices Landing, ;

Pasitenkinę Kaškiaučiaus 
Prakalba

GARDNER, MASS.
A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius M. Šleiva, 
80 Lennon St.

Fin. Sekr. Adam Siekis, 
285 Pine St. 

Pro. Sekr. M. Netseb, 
213 High St. 

Iždininkas Mary Šliekis, 
285 Pine St.

J.
J.

Visi virfi

greit į- 
apšvie-

APLA KUOPŲ FINANSŲ I
SEKRETORIAI

Demonstracija Gerai 
Nusisekė

mano

D.L.K
BA, DETROIT, MICH., 1934
Pinn. P. Gyvis, 7148 Mackenzie Ave. 
Vice-Pirm- P< Jakštienė, 1462 Junction 
Nutar. Rašt. J. Overaitis, 4689 Brandon 
Fin. Sekr. A. Jakštys, 1462 Junction 
Iždininkė J. Vėgėlienė, 7715 Dayton 
Iždo Globėjai, J. Račiūnas, 8621 Dayton

M. Naruševičius, 2844 Vinewood

St.,
Pa.

20—Wm. Yonikas, P.
22—P. Cibulskis. 286

24— P. Sodeikis, 125 So. Pearl St Yogstown, 
Ohio.

25— J. Dielininkaitis, 41 Eckert St., Buffa
lo, N. Y

Minden, W.
O, Box 11. 

Atlasburg,
So. 2nd St., 

Brooklyn, N. Y

Pa.
St.
Carnegie, 

Ave.
Monroe St.,

761 E. 92nd St. :
Elroy Ave., Brent.

1401 Page St.,
Ave., New I

DETROIT MICH.
3ISTUČIO DRAUGIJOS VALDY 
'ROIT, MICH., 1934 METAMS

Ave, 
Ave. 
Ave. 
Ave. 
Ave.
Ave.»

Lapkričio 4 d. turėjom su-
1 rengę daktarui J. J. KašRiau- 
jčiui prakalba-prelekciją svei- 

mases bedarbių ant gatvių katos ]dausim‘u. Puįlikos buv0

D.L.K. Gedemlno draugijos valdybos ant
rašai del 1934

Pirmininkas J. Gataveckas,
109 Cress St., Carnegie, Pa.

Į Vice Pirmininkas C. Stašinskas, 
! R. D. 2, BOX 224, New Kensington, Pa.

i, Gasiunas,
Medlex St., N. S. Pittsburgh, 

’ Iždininkas J. Ycsadavičia,
538 3rd Ave., New Kensington, Pa. 

Iždo Globėjui:
J.

BOX
Delmar St.,

Coal St.

PLYMOUTH. PA.
Lietuvių kapinių Korporacijos Valdybos 

da i ir adresai:
Pirm. J, Bagdriunas, 228 Duffy Alcy, 

Plymouth, 
Vice pirm, J, Kulponas, 27 Corler St.

Telf,: 32511 Wilkes Barre, 
Kasierius K. Randarčikaa. 618 Main St. 

Tel, 74037 Edwardsville. P*. 
Fin, rašt,- S, C, Kasparas, 27 Lynch Lene

Wilkes Barre, Pa, 
Prot. rašt. J, Sankevlčius, 10 Melrose Av, 

Tel,: 34625 Wilkes Barre. Pa. 
Duobkasių J, Kulponas Tel. 32511 Centro 

tol, 91840, pas Aug, Stravinską,
40 Ferry St,, Plymouth, Pai

Pa.
. Povilonis, R. R. 1, 

Clinton, Ind.
. Alvinas, 9517 

troit. Mich.
Sabaliauskas, 416 

ersvllle, Pa.
49—A. Matulevičius, 147 Fulton Ave.

Jersey City, 
Norwich Avenue,-

West View, 
George

metų:

B. Černiauskas, 
103 Moiling

J. Miller, 
8 Ludwig

Fin. Raštininkas: J. Grigas, 
202 Carter 

Prot. Raštininkas: M. Jokuhonis, 
72 Dayton 

Iždininkas: K. Galinaitis,
' 29 Pulaski

Maršalka: A. Bartašius,
243 Berlin

Iždo Globėjui: P. Andriunas,
290 WilkinsStreet 

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

I LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų Ir Dukterų Pašalpinės 

gystės Valdyba 1934 metams:
— ' Pirmininkas A. Palubinskas,

t Belle Grove, Box 108 Dracut,
n Pirm, pagelbininkas J. Daugirda, 
1R- ; 29 Whipple St.. Lowell,

, Fin. raštininkas, A. Rutkauskas,
1 Vine St.. Lowell,

' Prot. raštininkas, V. Mikalopas, •
973 Central St., Lowell,

' Iždininkas, St. Paulcnka,
13 Walnut St., Lowell,

i Iždo globėjai: J. M. Karsonas,
10 Tyler St.,

' Ir A. Raudeliunas,
75 Union St., 

Maršalka, M. Uždą viii is,
39 Pleasant St.,

N. J.
Pa.

Apvaikšcioiimas : Saginaw. Mich.
•* 1 44—Mary Barnes, 602 So. Pine

T , __ . , , . i zeigier, m.Lapkričio 6 d. turėjom 17 M. Savukaitienė, P. O, Box 262, Cuddy, 
metu sukaktuves nuo Įsikurt- 46—a?

Įmo Rusijoj Sovietų valdžios, j 47—j."ic 
| Įvyko Darbininkų Centre, 416 ! 48-j.
; Lackawanna Ave. Tai dar pir-1 

mu kartu tiek daug publikos 50—Mary Orman, 37
; priplaukė, kad nei sėdynių ne- 51—v. Giaubičius, 316 

Wilkes-Barre, Pa.
52—P. Deveikis, 1011 N. La

Chicago, Ill.
58—J. Gudišauskas, 437 Elnį

Pa.
54—Geo.

Moterų 
Pašelpine Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
. VALDYBOS ADRESAI: 

E. Beniulienė. 16 Bunker Ave.
____  . O. Turskienė, 79 Vine St.

Prot. rašt. T. Zlzen, 678 N. Main St.

Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence 
Kasos Globėjos: 

V. Baronienė, 9 Broad St. 
Duobienė, 221 Ames St. 
Bartkienė, 29 Intervale St.

Ligoniu Rašt. M. Potsus, 184 Ames St.
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvenu Montello. Mass.
kare.

kad čia buvo visai plutokl ati- j 27—E. Narakienė, Box 241, Wilsonville, Ill. 
jai sparnai nukarpyti, kaip : 29—KubiI8ki■’ Box 286, Coal Cen’i 

80—J. Leonaitis, 107 N. Duquoln St., Bon- 1
N. 7th St., Easton. Pa. Iždo Globėjai

Mich.

ter. Pa.

Volodimir Kuzmič. Vertė Petras.

SOLIDARUMAS
—Sustok!
Mes nutarėm tvirtai:
Planas, planas, planas!
Disciplina, disciplina, tvarka!
Šiuos žodžius ištarė Antonijus, kuris 

gerai žinojo karišką mokslą. Todėl aš, 
po mūsų posėdžio, sumaniau kiek nors 
pajuokauti su juo.

—Na, kaip, drauge Antonijau, ar ir 
meilę taip pat jūs planuojat? Ir žinok, 
kad Luciją beprotiškai jus įsimylės!

—Jūs eikit iš jaučio melžti pieną, užuot 
pradėjus tokią kalbą!

—Dovanokit, drauge! Jūs esat rau
donasis svečias iš užrubežio ir jums yra 
mano asmeniška guodonė, — atsakiau aš.

Didžiakaktis Antonijus nusišypsojo 
atėjo pas mane ir kažin ką įrašė į 
autografą.

—Štai jums atminčiai! Imk ir

Paėmęs, pažiūrėjau ir ten buvo 
syta:

“Aš nesu priverstas mylėti Luciją ir ji 
mane, bet jei jūs to norit, aš bandysiu.”

—Yra ji!—ir palenkiau galvą, pažiūrė
damas į langą. Jis sėdėjo prie namelio 
ant suolo ir šaukė pas save Luciją, ei
nančią su arbūzo kavalku rankoje. Jo
sios žodžių aš negirdėjau ir susiintri- 
gavęs likau bestovįs prie lango.

—Taip, jis planuoja pabučiuoti, — kan
kino mane pavydas.

...Ir štai, apgraužto arbūzo lukštas 
nupuolė po kojų ir lūpos Lucijos, kurios 
taip nepasotinamai juokėsi, padarė gud
rų pasirinkimą—jos prisitraukė prie 
saule nudegtų lūpų savo klausytojo ir 
kalbėtojo.

Ir buvo naktis. Juoda naktis. Kaip 
mėlyna meilužė, ji išsklaidžius po dangų 
garbanuotus plaukus, kurie per nuolai- 
džius debesėlius dengė žvaigždes ir plau
kė nuo žiemių be paliovos, neva kas šau
kėsi juos pas save...

' Pe’nktaš ^Puslapis
1 I I -> » * pw**

prie žemės ir 
Ir del to dan- 
tarsi išsisunkė 
Tamsa įkvėpė 

rūpesnį, kurio

Tada šiaurėje puolė ant žemės rude
nio ramybė ir viską dengė šlapia rasa. 
Tada * naktis prisitraukė 
bučiavo ją—pamišusiai, 
guje pasirodė žvaigždės, 
auksiniai prakaito lašai, 
man svajones ir ramų
stokav^ man per visą mano neramų gy'- 
venimą|.

Aš’mačiau juos abu įsimylėjusius. Jie 
ėjo į cįaržo tamsią žalumą susikibę už 
rankų.
. —Štai! šią naktį...

Jie eina vienui vieni ir tamsuma tyli, 
tarsi pasislėpęs medžiotojas ir mėlyna 
spalva kaip durtuvu perduria jų krūti
nes.

—Geismingumas, liepsnojimas..., — 
girdėjosi man.

Yra kraujas, kuris bėga juose, krau
jas takeliais apibėga jųjų kūnus, krau
jas muša į smilkinius ir sujudina geidu
lius.

—Tu esi mano...
Naktis be šūvio užyaldė dvi pilis—šir

dis. Jau iki dugnui įdūrusi mėlynspal- 
vį durtuvą ir metė juos į viršdebesinę 
augštumą. Metė, kad Antonijus, kuris 
niekada nesigėrėjo meile, susituoktų su 
Luciją ant visados beribiuose žvaigždy
nuose tolimųjų planetų:

—Nupulkit arčiau... Aš...
Yra naktis, kuri išdidingai juokiasi su 

visomis žvaigždėmis taip tvirtai, kad jos, 
kaip skrajojantieji meteorai, risdamies! 
puola žemyn.

“Štai... Ten... Jie... bučiuojasi? Ar 
tu matai?”

Ir aš tėmijau augštyn į mėlynę, kur 
glamonėjosi žvaigždės, tėmijau ilgai— 
ilgai, tėmijau jųjų prakaitavimą, ir kada 
beribėse vilnyse tas prakaitas sutekėjo 
per upelius į Paukščių Kelią, aš tuomet 
jaučiau savo širdyje:

— žvaigždės susituokė, žvaigždės su
situokė! ” -

daktaro kalbos d. Tad atsilankykit i prakal- TEISYBES mylėtojų VYRŲ IR 
- J ; ‘ MOTERŲ DRAUGYSTE,

< MOLINE. ILL. »
' Valdyba 1931 Metam:

, Pirm. K. Yužka, 825—4th Avė., Mo- 
; Į line, III.

i Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1008— 
25th St., Moline, Ills

Į Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

I Prot. sekr. J. Julius, 48th St. A Eth 
• Avė., Moline, III.
i Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 

Avė., E. Moline, 111.
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St 

& 5th Avė., Moline, III.
Maršalka J. Kairis, 2485—33rd St., 

Moline, III

vinimuisi, tai galėtų turėt pui-' Kas link <
kius apšvietos kliubukus, kur daug nerašysiu, ba gerbiamas, bas-skaitlingiausiai, taip pat ir j 
kasdien būtų galiriia turėti pa-! daktaras visuomenei yra žino-j kitiem apie jas pasakykit. 
mokas. 'mas, tiek turiu priminti; jog i Bedarbis.

Trūksta klasiniai apsišvietu-1 atsilankiusieji į prakalbas dar :. ....: 7 ■-- --.±:.

šių ir nors savo kalbą mokan-,ir šiandien skundžias, kad pil- p .. Adra ♦ ’ K rin 
čių, dirbimui prie mūsų darbi-j va sopą nuo juoko, kaip kalbe-j AoreSiil, iiUnOS
ninkiškų įstaigų: prie spaustu-į to j as publiką prijuokino, paša-Į ’furi “LfdSVę” UZ OfgaiKĮ 1 
vns Hnrhii nria rprlnlrriiii m- i Irvdfimns rimtus dalvkllS Dcl-i
raštinėse. Negalima gauti margintus juokais. Po prakal- 
draugo, ar draugės. Prisieina bų buvo visokių klausimų, Į APLA 
imti žmones tolimesnius nuo kuriuos davė aiškų atsakymą, 
revoliuenio judėjimo. Darbą i Pirmininkas užklausė publi- 
suųodę, šliejasi prie judėjimo kos: “Kaip patinka jums to- 
žmonės palši, be principų, ku- kios prakalbos?” Tai visa pu

blika suriko, kad nori daugiau j 
tokių prakalbų. Užklaustas: .
daktaras, ar gali apsiimti kitą Į 
kartą kalbėti—apsiėmė. Tad 
greitoje ateityje ir vėl mus ap
lankys daktaras J. J. Kaškiau- 
čius.

rie besimokydami darbo pa
daro nuostolių. Pramokę dirb
ti, meta judėjimą'ir jieškosi 
darbų, kur buržuazinėse Įstai
gose.

Klaidinga nuomonė, kad 
būk mokyklų negalima turėti 
be gerų mokytojų. Gera mo
kykla gali būt ir visai be spe
cialių mokytojų, jei pas drau
gus bus noro lavintis ir prisi
laikyti draugiškoje tvarkoje. 
Grupė draugų gali pasirinkti 

| knygą, susirinkę balsiai ją 
(skaityti, kur painu suprasti 
j mintis, reikia stengtis išsiaiš
kinti formoje diskusijų. Taip 
galima pramokti skaityti ir 
skaitant marksistinę-leninistinę 
literatūrą, tokiose, savitarpinio 
lavinimosi mokyklose, 

įsigysite darbininkiškos 
į tos.
1 Aišku, kad grupėje
’ ninku rasis mokančių aritmeti
kos ir tokie draugai galėtų pa
mokyti skaitlinių tuos, kurie ; ... . v n. . v • x , m i- ištrinkę virs 2,000. Daug suėjo ivisai mažai temoka, toliau,;. f.,.. . . T .. . .L . . .< i ir politikierių. Ir jie klausosi•kurie geriau nusimano apie ra--. , v. r, , . io, x.
y i > • i • i -j. i Ū‘ dantis gliezia is pykčio. Bet 26—A. Dambauskas, 224 E. Mahanoy Avė.,šybą, lai mokina kitus, mažiau 

’ galinčius ir, žinoma, jų reika
las ir patiem toliau mokytis .v, . . , v ,

y , , j , • j.... i vištai, kad nešoktu per tvora, 1rašybos, kad daugiau padėti 1, . . . . .. - 1r,. ’. , \ 5 , , Įtai viskas, ką jie galėjo pada-atsilikusiems draugams ir kadi ,. . ._:ryti—pykti. Pykit jus, įsnau- 
žia

Ijūsų rankose. O kaip valdžią 
i paims darbininkai, vadovauja- 

-|mi komunistu, tai jie žinos,
Į kaip su ištižėliais apsieit, kaip 
kad mokėjo Sovietų valdžia.

dirbiniui 1 Rusijos Revoliucijos 17 Metu 42—P- Yonaitis, Box 76• . . *■ . 43—M. Lmgevičienė, S

Urbonas, 1401 Page St., 
N. S. Pittsburgh. Pa. 
Miliauskas, 026 Woodward Ave., 
McKees Rocks, Pa. 
Lekavičius, BOX 52, 
Finleyville, Pa.

Kuopos Sekretorius ir antrašas
2— A. Yankauskas, 3317 W,_ Carson 

Corliss Sta., Pittsburgh,
3— J. Gataveckas, 1Q9 Cress 

4—St. Kuzmickas, 197 Ohio 
doah, Pa.

5 kp.—K. Dumčius, 123 E.
McAdoo, Pa, 

6—K. Romand, 
i Cleveland, Ohio. 
| 7—J. D. Sliekas, 3121 

wood, Pa.
8—J J. Urbonas," 

Pittsburgh, Pa.
9—J. Yasadaviče, 588—3rd

Kensington, Pa.
10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 

Heights, III.
11— J. BarŠkietis, P

12— John KinderU, 
Ambridge, Pa.

13— S. Orban, R. F. 
Pa.

14— Geo. Urbonas, 815 Middle Street,
N. Braddock, Pa

15— P. KavevHU8kas, 800 Todd St., Aliquippa, 
Pa.

16— J. Šileika, 14<: Pine St., Nanticoke, 
Senulis, P. O. Box 136, East

Pittsburgh, Pa.

Lapkričio 5 d. Namų Savi
ninkų Lyga buvo surengus de
monstraciją, kad atmušus .še- į 
rifus ir visokius makliorius,! 
kurie jau žada atimti nuo 
žmonių stubukes, už kurias i taksai, nemokėti nuo 1930 me-1 
tų. Buvo išrinktas komitetas ir ; 
pasiųstas pas viršininkus. J

Nors viršininkai ir nenorėjoj 
ką bendro turėti su komitetu, i 
bet kitu atžvilgiu laimėjom. O Į 
tai buvo prieš pat rinkimus, n—f. 
Kada atmaršavom palei Mitch-' 19-j.UDzikls’, p.a’o. box 21 
ellio stovylą, tai kalbėjo net 5 
kalbėtojai. Publikos buvo su-

’būti naudingesniais savo kla-i, , . . .y,.y_,. . . , 1]v.i . .... I dotojai, ištižėliai, kol valdzi,ses judėjime.
Tuo būdu lavinantis, už me

tų kitų, pas mus atsirastų gerų 
sekretorių draugijose, tinkamų ; 
korespondentų, kalbėtojų 'ir' 
tebūtų vargo gauti tinkamų;

raugų ar draugių ŪLLL
Į prie mūsų Įstaigų.
: ; Papilietis*

. tūkstančiai ir lietuvių darbi- > 
ninku bedarbių eilėse. Labai • 
menka dalelė veikia bedarbių ’ 

Daug apsileidimo pas mus, už darbininkų klasės reikalus tarybose ir šiaip darbininkiš- Į 
matosi lavinimosi atžvilgiu. Vi- abelnai, tai dalykai būtų ki- kame judėjime. Tie, kurie vei- • 
sur girdėt nusiskundimų : netu-j taip. Girdi, tada darbininkiš- kia, gerokai prasilavino, 
rime išsilavinusių draugų veik-j kas judėjimas smarkiai pakil
ti pašelpinėse draugijose bei 
organizacijose. . . Ot, kad pas 
mus būtų kalbėtojų nors ba
liuose, piknikuose, ar by suei
gose, kurie galėtų tinkamai 
paagituoti už organizacijas ir

tų.
Tikra tiesa, jog darbininkiš- klausydami pasakų apie kum-!. turėję daug daugiau 

kas judėjimas pakiltų ir kla- štynes, “kidnapinimus,” žmog-Įlietus. Visą dieną lijo 
siniai sustiprėtų, jei draugai žudystes buržuazijos šeimose 'smarkiai, kad visus žmones su-' 
lavintųsi. ir kitas buržuazines i

Jau penki metai bedarbės, jas. Jei tą laiką sunaudotų la- negalėjo.

RADIO ARTISTŲ KONCERTAS 
Įvyks Sekmadienį, 18 d. Lapkričio (November) 

Pradžia Valanda Vakare

Drau-

Mass.
Mass.
Mass.
Mass.
Mass.
Mass.
Mass.

, _ _ _______ __ . ______  Mass.
Draugystė laiko mėnesinius susirinkimus 

Pa. antrą nedėldienĮ klekvieho mėnesio, kaip 2 
Shenan- vai. po pietų. 338 Central St., Lowell, Mass, 

nesj, o metinis gruodžio mėn.
. Pusmetinis susirinkimas įvyksta birželio mė- 
| Organo prižiūrėtojas,

J. M. Karsonas. -

LIETUVIU ŠONŲ IR DUKTERIŲ DRAU
GYSTĖS VALDYtfA 1934 m.

Pirmininkas, M. Sclokus, 31 Amity St.
Pirm. Pagelbininkas, O. Giraitienė, 321 

Summit St.
Prot. Raštininkas, J. Kazlauskas, 481 

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

Pi-Iždininkes. A. Klimas, 36 Russel St.
: Maršalka. P. Giraitis, 321 Summit St. 
i Organo prižiūrėtojas, A. Klimas,
Į sell St.
1 Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvirta

dieni kiekvienų monesj,
Pa. ; Laisvės Choro svetainėj, 57 Park St. Hart

ford, Conn. Visi narei valdybos yra iš Hart^ 
1 ford, Conn.

Fin. Rašt. J. Vasiliauskas.
Va Į
Pa. ; “

ton, HI.
32— L. Tilvik, 38
33— P. Samulionis, 1238 Front Ave., N. W.

Grand Rapids, "
84—J. Audiejaitis, P. O. Box 113 Royal

ton, III.
35— M, Krikštanas, 1512^ Mohauk St., Sha-

i mokin, Pa.
36— Joe Pečeliūnas. 1009 So. Hobson 

Harrisburg, III.
37— J. Siniauskas, Box 182, Coverdale,
38— F. Šaučulis, 304 E. 6th Street, West

Frankfort, Ill. Į
39— Tony Zedolek, 514 Autumn Ave., Col

linsville. Ill.
40— J. Kirtiklis, 1388 Andrus St., Akron, O.

, 41—Win. Michalites, P. O. Box 387, Benld, 
HI.

5, Buckner,. III.
2140 Fordney Ave..

St.,
Zeigler, HI.

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Firmin. A. Krukonis, 23 Banka St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venslauskas,

12 Andover St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Are. 
Iždininkas Ign. Petraufcas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St.. -- - -- i;

S. Pet ravičin, • 702 No. Montello St. ' 
J. Jokubavičlus. 162 Melrose St.
S. Mačiulaitia. 57 Arthur St 

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

atsibūna kas mėnesi, kiekvieną pirmą seie* 
dą. Lietuvių Tautiškame name.

priplaukė, kad nei sėdynių ne
užteko, turėjo stati stovėti, o 
daug grįžo namo visai negalė
ję vietos rasti. Vienas draugas i 
klausia pas mane: “Kas gale- Į 55-pontAX,M98hd Brucc su 
jo sutraukti tiek daug žmo- 

; jam atsakiau: 
kad ne i “Vargas, skurdas ir susiprati- 

taįp imas, niekas kitas.”
__________ i Turėjo kalbėt Motina Ella 

sensaci- laikė, paskirtu laiku susirinkt, Reeve Bloor, bet kad sekamą 
■ ■ f _____________________ j dieną turėjo stot Į teismą sa-
__ _ _ __________ ___ _ ___ ■ įvęs apgynimui, tai tik Wilkes 

'Barriuose kalbėjo ir išsiskubi
no atgal. Mes labai apgailes- 
tavom jos negirdėję. Jos vietoj 
kalbėjo Steve Nelson, kuris; 
jau yra publikai gerai žino-1 
mas, kaipo geras kalbėtojas. 1 
Nuo apvaikščiojimo liks ir gra- 1 KikS/sT^attir'st.

Avė.,

Šalie St., 
St., Tamaqua,

Braknis, 222 Crystal Lake
___ ... ____ __ , R. D. 1, 

Washington,
I 54-V. Glaubičius, 816 George Ave., N. End, 

’•VMkes-Barre, Pa.
67—John Norkus, 851 Ferdinand St., Scran

ton, Pa.
58—S. Rainard, 40 Riiiley Rd., 

Dorchester, Mass.
Edwardsville, Pa., Tel. 74073 

Ptot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Melrose Ave., 
Wilkes Barre, Pa., Tel. 84625 

Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch Lane 
Wilkes Barre, Pa., Tel. 20061 

Duopkasys, Jonas Kulponas, 27 Corleav St , 
Wilkes Barre, Pa. Tel. 32511 

Centro Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko, 
21 Ferry St., Plymouth, Pa.

LIETUVIU SALEJE, kampas E ir Silver Gatvių, SO. BOSTON, MASS.
Programoj dalyvaus visų mylimi Radio Artistai ir žymiausi Naujosios Anglijos Lietuvių ir kitų tautu menininkai

PROGRAMAS:—IGNAS KUBIL1UNAS, baritonas, ir labiausiai mylimas radio komikas. ADKLe 
MICKEVIČIŪTĖ, žymiausia Naujosios Anglijos sopranas. LLR MIŠRUS CHORAS, po vadovyste Izabe
lės Jarmolavičfūtės. HELEN DAUKSEWICZ, bendžio ir dainų solus duos. ANDRIUS GRIGUNAS, 
akordionistas, A. JUODAITIS, bassas, LLR VYRŲ OKTETAS ir ZUZANA NAVIACKIENS, kontalto.

LLR. Choras sulos operetišką vaizdelį “ Kova Prieš Badą” 
Adele Mickevičiūte ir Ig. Kubiliūnas dainuos duetus.

Gerbiama Lietuvių visuomene. Mes kviečiam iš plačios apielinkes darbininkus, 
biznierius ir inteligentiją atsilankyti ir pasigėrėt šiuo gražiu, operetišku radio ar- • •
tistų koncertu.
ĮŽANGA 35c ir 50c Kviečia Amerikos Lietuviu Darbininkų Literatūros Draugijos 2 Kuopa

'i »

Pranešu scrantoniečiams, 
kad 17 "d. lapkričio (Nov.,), 
bus rodomi judami paveikslai 
“Sniper,” , is Sovietų Sąjungos. 
Pradžia 7 :30 vakaro, Darbi
ninkų Centre, 416 Lackawan
na Ave. Įžanga tik 25 centai, 
jyialonėkit kuo skaitlingiausiai 
atsilankyti, o daug naujo ma
tysit.

Kalbės Ruby Bates

Labai įdomios prakalbos bus 
19 d. lapkričio, 7:30 vai. vaka
ro, Darbininkų Centre, 416 
Lackawanna Ave. Kaip jau 
nekuriem “Laisvės” skaityto
jam yra žinoma, Ruby Bates 
važinėja su maršrutu sakyda
ma prakalbas už išgelbėjimą 
tų 9 Scottsboro berniukų, ku
rie nekaltai yra pūdomi kalėji
me, tik už tai, kad jie yra juo
dos spalvos. -Du iš jų, Hey
wood Patterson ir Clarence 
Norris, jau yra nuteisti nužu
dyti elektros kėdėj gruodžio 7.

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saules Pašalpinės Draugijos 

Valdybbo antrašai 1934 m. 
Pirmininkas: Ą. Mazūras,

310 Price Str
Pirm. Pagelbininkas: F. Bortuzcvlch, 

1131 Wbod Avė. ' 
Protokolų Raštininkas: R. Tru tūlis,

1411 Clinton St.
Finansų Rašt.: G. Lenarth, ..

" 110 W. 11th St.’.
Iždininkes::- J. Uskurėnas, ' »

• - 150 S. Wood Ave.
Trustistai: J. Vertelis, H

293 W. 16th SU 
L. Bartkienė, 19 E. 19th St. ♦
Maršalka: F. Marozas,

1413 Clinton SU' 
Koresix>ndcntns: O Vcrtclicnė,

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

640 Ridgeway Avenue 
*4' 131 Joseph Avenue

I > A 
52 Dayton Street

80 Kelly SU 
susirinkimus kieki

Daukas, Geo., 
Iždininkas Druseikis J., 
Maršalka Valcčka A..

L. D. P. Kliubas laiko ______________
vieną mėnesi, antroL. savaitėj, penktadienio 
vakare : pradžia 7 :30 Valandą.

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

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškii P.,

1120 North Street 
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis, P., •

52 Dale Street 
Protokolų raštininkar Gendrenas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig PU. 
Prie finansų pagelbininkai: 

Evans J.,

TORONTO. ONT., CANADA
Šiuo pranešu, kad šių metų Toronto 

Sūnų ir Dukterų K.L.S.P.D—jos Komitetai* t 
pasikeitė ir žemiau paduodame jų antrašui! 
Pirm. M. Guoba, 157 Gorevale, .Toronto 
Vice-pirm. J. Linartas, 376 Crowford StEų>

Toronto • ,'A
Sekr. J. Barčas, 137 Manning St., Toronto 
Fin. šekr. K. Naruševičius, 98 Markham, St.,

Toronto
i Ižd. J. Šinkūnas, 99 Markham St., Toronto, 
t Centro sekretorius,

J. Barčas.

AUŠROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N.
Valdybos Antrašai t

Pirm. P. Poškus, 125 Clark PI.
Pirmininko Pagelb. P. Grygo tie, 146 4th 
Nutarimų Rašt. B Burkauskas, 255 Pine
Finansų Rašt. A. P. Grygo t is, 2122 InfcaJla' 

~ Ave.. Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark f PI. 
Duoklių Rinkėjas D. Gtygotis, 30 Dayton St. 
Iždo globėjai: Paulina KalnietienČ, 144 SbtMht 

Park St., J. Krukauskas, 300 First 3t.
“Laisvės” organo raštininkas D. KrutUk,

211 First St,
Maršalka J. Jotkojls, 8433 Second St. ' 

“Aušros” Draugijos susirinkimai Įvykata. 
antrą ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Liett- 
vių “Laisvės*, svetainėj, 269-73 Second St.. 
Elizatoth, N. J.

1807 Davis Aveno*

J. Ružinskas, 
Korsikai, J. Ruseckas.

Revizijos Komisijai
M. Suris, A. Senkui, K. Jakimavičitis.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarninką, savam naiM» 
1057-63 Hamilton Ave.

▼ar*-



IWWmill'LJJIII.LJi

Ketvirtad., Lapkr., 15, 1934

NEW YORKOIR APIEUNKES ŽINIOS
Pradžia 8-tą vai. vakare. ■ • 

Malonėkit atsilankyt
M. Misevičienė, Sekr.

Melodrama “Tamyla” ir Jos J Bus Veikaias--“Uošvė I Na- žmonSs serai pi-ish-enge minė- 
ti “šventas kalėdas.

S. Strachanski, 15 metų ber
niukas, pabėgo iš vaikų patai
sos namų Long Islande. Polici
ja pasileido jo jieškoti. Net 
radio aparatai buvo paleisti 
darban. Jis pabėgo, kada suži
nojo, kad jį nori perkelti Į ka- 

Kava- kalikų užlaikomą įstaigą.

Brooklyno Vaidintojai
Turim už garbę pranešti lie

tuviškai visuomenei arba tea
trų lankytojams, kad mes, Ai
do Choro aktoriai ir aktorkos, 
jau turim susimokinę labai 
gražią melodramą “Tamylą.”

“Tamyla” perstato Afrikos 
kabulų tautos papročius, kur 
tėvai išleisdami dukteris už 
vyrų, parduoda jas už pinigus.

Šitoj melodramoj iš vienos 
pusės yra labai daug gailesčio, 
skausmo ir ašarų, iš kitos gi 
žiaurumo, niekinimo ir koro- 
nės. Gailestis, ašaros, žiauru
mas ir viskas pasidaro todėl, 
kad tėvhs savo dukterį par
duoda už pinigus dukters my
limajam ir pardavęs neduoda 
jien^s abiems gyvent, bet per 
suktybę atima ją nuo jos myli
mojo vyro ir parduoda kitam, 
kurio ji nemyli.

Taipgi yra labai smagu pra
nešti, kad šitoj melodramoje 
lošia keletas jaunuolių, kurie 
turi antgalvines roles ir gana j jų tiek gavo rašydamas kome- 
gabiai jas vaidina. Jaunuoliai J diją.
yra šie: M. Buivydžiūtė, V.' 
Bubliūtė ir F. Jakštys. Gi se
nesniųjų aktorių neminėsiu. Į 
Pamatysite, kai bus lošimas.

Praėjusį pirmadienį prakti
kuojant, “Tamyla” išėjo la
bai gerai, žmonis, kurie buvo 
atėję pažiūrėt, sakė, kad į to-

mus, Tylos Nebebus”
I

Šį veikalą vaidins Aido Chor 
ro Dramos Grupė, LDS. 1-mos 
kuopos parengime, kuris Įvyks 
25 d. lapkričio (Nov.), “Lais
vės” svetainėje. Komedija gra
ži ir juokinga. Vaidinime da
lyvauja: Sadauskienė, 
liauskaitė, Kranciūtė, Nalivai- 
ka ir Marcinkevičius.

Apie vaidintojus nėra ką 
daug rašyti, nes vaidinimą Sa
dauskienė, Nalivaikos ir Kava
liauskaitės jau gerai žinote. 
Jie yra seni mėgėjai/ scenos 
“paukščiai.” Marcinkevičius ir 
Kranciūtė dar yra jauni žmo
nės tame darbe, tačiaus savo 
užduotis atlieka pilnai, tad 
ra abejonės, kad veikalas 
tinkamai atvaizduotas.

Kas ateisite matyti šią 
mediją—yra patartina neprisi- 
zalgyti labai sočiai, nes bus 
ninku juoktis, o joje tiek daug 
Juokų, jogrreikia stebėtis ir 
klausti savęs—iš kur autorius

Trys plėšikai įsigavo į 168- 
37 Liberty Avė. kompanijos 
krautuvę ir pasigriebė $40. 
Jie manė, kad jiems priešinsis 
ten dirbęs R. Rufield, ' -darbi
ninkas, tat peršovė jam ranką. 
Rufield, pirm negu buvo pa
imtas į ligoninę, patsai išspau
dė iŠ rankos kulką.

REIKALAVIMAI
KEARNY, N. J.I

REIKALINGAS vyras prie gasolinos j 
r stoties, pinigiškai prisidėti su apie i 
į $2,000, galima daryt kaip tik patin-1 
Ika: jei nori tai gali būt partnerys, 
i arba duot tik paskolą ir užsitikrint 

. . . j sau gerą darbą. Stotį statysiu .
vember) lo d., pns drg. Mockų, ,]<uono geriausioj vietoj mieste, ant J 
411 Autumn Ave., Brooklyn, N. Main Street; tai gera proga lietu

vių prisidėt prie sios rusies biznio. | 
____ _____ ___ Atsišaukite tik tie, kurie tikrai in- I 

i teresuojates tame dalyke. V. Po- 
IŠRANDAVOJIMAI i^Ts' 354 Hi8hUnd Ave"Keatay’1 
PASIRANDAVOJA 4 dideli kamba-Į 
riai ant pirmų ir antrų lubų. Ant 
pirmų lubų randa $15, ant antrų 
lubų $20. Lietuvis džianitorius. 
Kreipkitės sekančiu antrašu: 141 
Middleton St. Brooklyn, N. Y.

(269-274)

ALDLD 185 KP. NARIAM
Mėnesinis susirinkimas įv^ksf 

šį ketvirtadienį, lapkričio (No-

--...........r-..------------ ------------------- 4-.------------

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 
liūnams barus, štoranfis “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
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306 ' '

(249-281)

nė- 
bus

ko-

Ką Reiškia Veikalas-— 
“Žalias Truksimas”?

LDS 1-ma kuopa visuomet 
: suruošia gerus vakarus. Perei
tais metais turėjo per du vaka
rus veikalą “Moteris Gatvėje,” 
ir manau kad visi buvo paten
kinti su šiuo veikalu, todėl 
prašom visų ateiti ir pamatyti 
virš minėtą komediją. Lošimas

kj teatrą tai niekad nenusi- prasjdes 6 vai. vakare, po lo-
bostų žiūrėti.

Taigi visi ir visos užsižymė- 
kit ant kalendoriaus 9 d. gruo- Į 
džio ir sulaukę tos dienos atei- j 
kite į Labor Lyceum salę Pa'jteriškas laikrodėlis—kurį pa
žiūrėt lošimo.

“T^mylos” Režisierius.

Šimo bus šokiai prie geros or- 
kestros.

Tą patį vakarą bus leidžia- 
Jmas ant laimėjimo puikus mo-

Nedėlioję, 18 d. lapkričio, 
LDS 50 kuopa rengia persta
tymą veikalo “žalias Truk- 
šmas.” Jį vaidins Darbininkų 
Centre, 723—5th Avė. ir 23rd 
St., So. Broklyne’, 4 vai. po 
pietų. Lošėjai bus Sietyno Cho
ro nariai iš Newarko, N. J. Į 
Tai yra labai geras veikalas , 
apie Sovietų Sąjungą. O kas gi 
dabar nenori žinoti, kaip dar
biniu. gyvena Sovietų šalyje? 
Visi ir visos ateikite, o pilnai 
būsite patenkinti parengimo 
turiniu.. Bus ir kitokių pamar- 
ginimų, nežiūrint, kad jau pat
sai veikalas yra gana ilgas.

Rengėjų Draugas.

Telephone, EVergreen 8-9770 j

I J. GARŠVA j
I

Graborius (Undertaker) į
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS į 

i Išbalzamuoja ir laidoja numirusius I 
ant visokių kapinių; parsamdo au-1 

| tomobilius ir karietas veselijoms,} 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams Į

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda saliunas, restaurantas ir 
; kartu 14 fornišiuotų kambarių. Per 
I 10 metų biznis gerai išdirbta, kam
bariai visi išrandavoti ir namas ran- 

j dasi geroj vietoj, ant kampo. Kas 
; pirks bus-' laimingas, nes geras na- 
. mas ii- geras biznis. Parduodami pa- 
! liksimi ir “license” leidimą. Parduo-Į 
^im už prieinamą kainą. Savininką 
Į galite matyti nuo 12 ik 2 vai., kas; 
I dieną. Kreipkitės sekamu antrašu: j 
; Frank Laseck, 498 Ferry St., New- į 
j ark, N. J. Tel. Mitchell, 2-9356.

(270-276) Į

PARSIDUODA
Parsiduoda restaųrantas ir lunch- j 

' room. Gera biznio vieta, prie Navy 
į Yard, kur visados yra daug žmonių, 
i galima gerai pragyventi. Priežastis 
pardavimo—savininko nesveikata.
Kaina žema. Norime parduot greitai.! 
Kreipkitės sekamai: 110 Flushing 
Ave. Brooklyn, N. Y.

(270-272)

Notary Public » t

MATTHEW P. BALLAS':
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

[aukavo kuopai
j Vaičekauskaitė.

Įžanga* tiktai
I kviečia visus

draugė Marė

25 centai. Už-

Moteris Numirė iš Baiąiės
Du vagiai įsigavo į F. Agan- 

noe, 72 amžiaus moters na
mus, 109 Thompson St., surišo 
jai kojas ir rankas ir padėjo 
j lovą. Tuom kartu į jos namus 
afejo Lena Baio, 14 metų mer
gaitė. Vagiai nusigando, lėk- ' munšainui daryti bravorą. Ten 
darni parmušė mergaitę ir pa- rado tris katilus, kurie kiek- 
bžgo. Bet Agannoe mirė iš bai- 
njės. Daktaras sako, kad ji mi
rė nuo širdies sustojimo veikti.

Komisija.

Surado Munšaino Bravorą
Garadžiuje po antrašu 956 

■Dean St., Brooklyne, policija 
'surado didelį budavojamą

“Laisvės” Svetainėje Rodys > 
Sovietų Gamintą Judį

Subatoje, 17 d. lapkričio, 8 
Vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje, 419 Lorimer St., Brookly
ne, bus rodomas labai geras j 
Sov. Sąjungoje gamintas juda
mas paveikslas “The Road to ■ 
Life” (“Kelias Į Gyvenimą”). 
Jis yra ilgas ir labai geras. A- 
teikite visi ir visos. Kaina ii- 
kieto tik 20 centų ypatai, tai 
labai pigiai. Judis bus gerai* 
parodytas, nes dabar turi di- 
dtfę drobulę ir gerą mašiną, 
tMip, kad matysite kaip ir ti
kruose teatruose* viską aiškiai. 
• • Prie to bus ir koncertinė 
progra'ma, pieš paveikslus 
šoks, rodys visokius žaislus ir 
.Aitlo Merginų Eils'emblis dai
nuos, kuris visada gėrai pasi- 
Žymi. Tikiet. galite gauti iškal- 
nD “Laisvės” raštin. Šis veika
las atkeltas nuo 6 d. spalio, iri 
kas turite jau tada pirkę tikie- į 
tas, tat jie geri ir dabar.

vienas turi po 20,000 galonų į- 
talpos. Po žeme iškasta tunelis 
125 pėdų ilgio, kuris turi 4 
pėdas pločio ir 12 augščio. Sa
ko, kad į to fabriko budavoji- 
mą jau įdėta apie $100,000.

Trumpos Žinutė

Du ginkluoti vyrai įsigavo į 
kailių krautuvę, 6421 
Parkway, Brooklyne, ir 
gė už $4,000 kailių.

Bay 
pavo-

šunį |
Em- '

Automobilius sužeidė 
ant Schenectady Ave. ir 
pire Blvd. Du policininkai, A. j 
Miller ir V. Conway, norėjo j 
gyvūnui pagelbėti, bet jis 
apimtas skausmo abu polici
ninkus įkando. Tada.jie nušo
vė šunį.

Automobilių- nelaimėse ant 
Ocean Ave. ir Church Ave., 
sužeista trys merginos, C. Šie- i 
liko, D. Greenberg ir N. Fui- j 
mus, visos merginos po 20 ne

itų amžiaus.

£ Kova Prieš Karą
r Am. Lyga Kovai Prieš Karą’j 

. ir Fašizmą šaukia svarbią kon-i 
1 ferenciją tuorn reikalu. Kon-| f ferericija įvyks šeštadienį, 24 

’ d, lapkričio, Irving Plaza sve
tainėje. Visoms organizacijoms 
yra išsiuntinėta pakvietimai.

ALDLD 1 kuopa pereitame 
susirinkime skaitė pakvietimą 
ir jau išrinko du delegatus į tą baksus, I 
konferenciją. Tą privalo pa- $9,00d. Sako, 
daryti ir kitos organizacijos.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 * Harvard St., 

kampas Inman St., 
, arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 7-9 vakare .
Nedėlinmis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR
. LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS .
Box 129, G. P. O.,

New York. N. Y.

JUOZASj KAVALIAUSKAS
i. Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New

Grand Central Palace vieš
butyje atsidarė viešbučių sa- 
vihinkų ir patarnautojų kon- j „ 

Igresas. Atsidaryme dalyvavo 
110,000 žmonių. Išnaudotojai 
įnori parodyti, kad būk jų ir 
j patarnautojų reikalus galima 
I aptarti bendrai, žinoma, kad 
jų žygis naudingas tik patiems i 
ponams.

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

< manęs sekančiu antrašui
1439 South 2nd Street, <•

5 PHILADELPHIA, PA.K
R Telefonai: Bell—Oregon 5136
g Keystone—Main 1417

Iš degtinės sandėlio, 84 
'South St., pavogė 326 degtinės!

, kurių vertė siekia 
, kad tai buvo;

“Irish Whiskey.” Matyti, tūli j
• I

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD :
ADVOKATAS

Kalba Lietuviškai 

"ben’gersovitz j
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

BROOKLYN LABOR LYCEUM
I

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 8847

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

. Ofiso valandos nuo 1
................ nuo 6

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos Liras Gydomos

Gydoma Odos Į 
Išbėrimai, Krau- Į 
jo Nesveikumai, ! 
Nervų Ligos' 

Į Chroniški Skau- Į 
. t d u 1 i a i, Skilvio, Į 

Žarnų ir Mėšlą- j 
žarnos Ligos, A- ' 
belu as Nusilpt- i 
m a s, Nervui Įde- Į 
girnai ir Chroniš- [ 

______ ______ k i Nesveikavi- j 
mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- i 
jų Dūdų ir kittos Vyrų ir Moterų Ii- Į 
gos; o jeigu turite kokį negerumą, I 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu Į 
ateikite pas Dr. Zins. Į
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se- ; 

rūmų ir čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos

Sąlygos pagal jūsų išgalę'/ 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui i

DR. L. ZINS '
110 East 16 Si. N. Y.

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

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

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Scenai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyn© 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.

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
’ 2220 Avenue T 

Kampas E. 23rd St.

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

Juozas. Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie* 

na in reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Ave. 
Brooklyn, N. Y.

CLEMENT V0KETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.
NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 8-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

)

Jeigu jusi} plaukuose yra pleisanų, 
jeigu jūsų plaukai puola arba jau 
daljnai praplikote, jeigu jims gal
vos uodą niežti, tai kreipkitės pas 
mane ir aš jums pagelbėsiu.

S. LINETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

(Dvylikos motą praktika)
223 Second Ave., New Yorh
Kampas 14th gatvės, kambario No. 14 

Telefonas: TOmpkins Sq. 6-7697
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 12 ir nuo 2 po piety 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryto 

iki 2 po pietų.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

I/10 II B I IOF1^ Atviri kojų skauduliai, Garankš- RyHalM I lyĮIA čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 
C matizmas, Kejių Sustingimas,

Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 
yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.
28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

k sudarau su 
Jį. amerikoniškais 
Hl Reikalui esant 
U ir padidinu to- 
Q kio dydžio, ko- 
w kio pageidauja- 
m ma. Taipgi at- 
V rrraliavoju įvai

riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
. BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6181

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

(Undertaker) z
Vedu šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už prienamą kainą

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
• 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

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA<
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 w s » \ . X, , ir ► r ♦ r > /
arba užeikite pasikalbėti į, ofisą
Kampas Union Avė. ir Grand St'.

485 Grand St., . Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

t

I




