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Vienas jos sūnus buvo nu-

,SOMERVILLE, Mass. —

Nukapotos
val-

portu o j a, kad tenai paleng
va baigią įsigalėti komunis-

SUMA PINIGŲ 
CIRKULIACIJOJE

S

/TAVORŲ LIODAVIMAS 
VĖL SMUNKA

PEIPING, Chinija. Su- ketvirtam grūmoja mirtis, 
grįžę bei pabėgę iš Fukien
provincijos svetimšaliai ra- žudyus caro'valdžios Sibire,

komuništais ir tt. Nema
žai komunistų j raudonar-

miesčiai, kurie pirmiau ne
įleido komunistų, 
jiems atidarė duris!

Buržuazine inteligentija su
puvo ne tik Lietuvoje, bet vi
sam pasaulyje. O ji supuvo, iš
gvero ir ištižo kartu su kapita
lizmu. Jai neberūpi kūryba, 
darbas, mokslas, pirmynžanga 
ir progresas, bet savo locna 
gerkle ir pilvas, ir palaikymas 
šios kriminalistinės išnaudoji
mo- sistemos, štai kame šak
nys Lietuvos inteligentijos dva
sinio sudribimo. \

gesiai skubinosi į “gaisro”

. Toj
I mašinoj buvo trys žmonės 

už-
• he-

tai, kad sukilėlių nauja vai- Delėi Vaiko Klaidos 
džia bendradarbiaujanti su Užsimušė Trys Žmones

Tūlas Juozas Gaigalas bėda- 
voja apie Lietuvos inteligenti
jos dvasinį ir dorinį supuvimą 
ir sako:

“Šiandien Lietuvos knygynų J 
lentynos užverstos Edgard’o i 
Wallace kriminaliniais romą-; 
nais, Kazanovai, ‘Grapai Mon-j 
tekristai’ tenkina jaunuomenę j 
mokyklose ir valdininkų liuos-•. 
laikius. Pasaulinių klasikų 
nenorima matyti ir akyse,’ o 
Conan Doylio, .Ulėšo, Diumo 
kriminaliniai veikalai 
nuošė ir mokyklose...1

Tas pats su Lietuvos buržu- 
2ine spauda. Gaigalas skun

džiasi :
“šiandien Lietuvos laikraš

čiuose neberasi nei vienos no
velės, apysakos, eilėraščio ir 
originalaus romano, o jų vie
toj skaitai sensacijas apie 
prostitučių gudrybes, apie gir
tų,bernų ‘karus’ arba užsienio 
kabaretų šlegerius...”

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Gruodžio (Dec.) 11, 1933 Pavienio Numerio Kaina 3c- Metai XXIII, Dienraščio XV

Gruodžio 6 d. New Yorke mą Scottsboro nekaltų jau- 
buvo sušauktas Komunistų nuolių. Svarbu ne tik tų 
Partijos ir revoliucinių or- jaunuoiių gyvybe išgelbėti.

t

KRISLAI
Kodėl Inteligentai

Supuvo? Y 
Chuliganizmas ir Skloka. 
Vaina Tarpe Brolių. 
Fašistiniams Asilams

Pamokslas. 
Rašo KOMUNISTAS

Prūseikos organo lapkričio 
30 d. laidoje St. Louiso Berei- 
ša begėdiškai atvirai pasisako, 
kad jis užėjo ant estrados ir 
kirto kumščiu per žandą drg. 
Baltrušaičiui, mūsų masinio su
sirinkimo pirmininkui. Prū- 
seika patalpino šitą chuligano 
pasididžiavimą. Vadinasi, sa
vo laikraštį panaudojo pogro- 
minei agitacijai.

Bet gruodžio 7 d. savo šlamš
to laidoje Prūseika jau neva 
piktinasi chuliganizmu - pogro
mais, kurie pradėjo siausti 
Amerikoje prieš negrus. Pas 
sklokos vadus mastas toks: lie
tuviškas chuliganizmas okey, o 
amerikoniškas—no good.

Brolių tautininkų fronte eina 
tikrai tautiška vaina. “Vieny
bės” pastogėj imasi už apykak
lių Klinga ir Strumskis. Chi- 
cagos tėvynainiai niaujasi su 
savo broliais clevelandiečiais. 
Worcesterio “Lietuvis” vanoja 
kailį visiems už nesugyvenimą. 
Susivienijime Lietuvių Ameri
koje Vitaitis-Vinikas broliauja- 

• si su menševikais, o fašistinis 
elementas perša vadovybėn 
čiūną.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Meksika Perka Karinius 
Orlaivius

Ba-

' MEXICO < CITY. — Mek
sikos, valdžia' nusipirko 
Jungtinėse Valstijose šešis 
naujus karinius orlaivius. 
Kaip visos kapitalistines 
valstybės, taip ir Meksika 
didina karinius prisirengi
mus.

Sustreikavo Sukniasiiiviai
Coreen Dress Co. dirbtuvėje, 

kuri randasi 800 Sixth Ave., 
New Yorke, darbininkai pa
skelbė streiką prieš algų nu- 

. kapojimą. Streiką paskelbė 
darbininkai, susiorganizavę į 
Industrinę Adatos Darbininkų 
uųiją.

Taipgi yra streikas ir pas 
Len Jay Dress Co. Ši dirbtuvė 
randasi 550—7th Ave«

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jū® Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Iš J almėsite 
Pasaulį!

i Ruby Bates Šaukia į 
i Kovą už Jaunuolius

i NEW YORK. — Ruby 
/Bates tuojaus visai sugys, 
(pareiškė daktarai, kurie 
darė jai operaciją. • Iš li
goninės jinai rašo atsi- 
'šaukimus į darbininkus ir 
ragina juos kovoti už 
Scottsboro jaunuolius. Ji- 
nai pasižada darbuotis su 
ipasaulio darbininkais, kol 
gyva bus. “Scottsboro 
jaunuoliai turi būt išliuo- 
suoti”, sako Bates. “Jų 
likimas yra mūsų ranko-

' WASHINGTON. — Per 
pirmą gruodžio mėnesio sa
vaitę visoj šalyje prilioduo- 
ta tik 495,425 vagonai tavo- 
ro, arba 14.8 nuoš. mažiau, 
negu pirmesnėje savaitėje.

Bijo Komunistų Fukien 
Provincijoj

BOLŠEVIKŲ PASIRYŽIMAS IR ENERGIJA 
TVERIA STEBUKLUS, SAKO “PRAVDA”

Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partijos o r g a ne 
“Pravdoj” (lapkričio 17 d.) 
randame svarbių davinių 
apie darbininkų tėvynės at- 
siekimus pramonės srityje. 
Sutrauka daroma gamyboj 
už aštuonis pirmus šių me
tu mėnesius.' Pasirodo, kad 
Donbaso kasyklos planą iš
pildė ant. šimto procentų, 
pakeliant gamybą ant 30-35 
nuoš., palyginus su pernykš
te. Baku srities žibalo pra
monė pernai į dien. duodavo 
33 tūkstančius tonų žibalo, 
o šiemet davė po 55 tūks-

tančius tonų! Špižio gamy
ba pernai davė po 517 tūks
tančių tonų per mėnesį, o 
šiemet jau davė po 560 tūk
stančių tonų. Plieno gamy
ba duodavo po 490 tūkstan
čių tonų per mėnesį, šiemet 
gi davė po . 670 tūkstančių 
tonu, v

Tai ištikrųjų milžiniški 
darbininkų tėvynės atsieki- 
mai, ’s kuriais didžiuojasi 
nė tik Sovietų Sąjungos 
liaudis, bet viso pasaulio 
klasiniai sąmoningi darbi
ninkai taip pat.

“JURGIS YRA MANO KETVIRTAS SŪNUS, KU
RĮ JIE NORI NUŽUDYTI”, SAKO MOTINA

Komunistų Partijos “Dai- kitas neteko gyvybes suki- 
ly Workeris” atspausdino iįme kareivių laike karo, 
savo korespondento Michael 
Kozloff pasikalbėjimą su 
motina draugo Dimitrovo, 
kurjs yra teisiamas Leipzi- 
ge, Vokietijoj. Jo motina 
yra irgi kovotoja. Trijų 
sūnų jinai ne teko,K o dabar

trečią nužudė Bulgarijos 
valdžia 1925 .metais, kaipo 
komunistą. Gi jos dukters 
sūnus, kuris yra tik 18 me
tų, taip pat Sofijoj sėdi ka
lėjime už revoliucinį veiki
mą. Gi dvi dukterys, kurios 
dar 'nežinotos, taip i pat yra 
kovotojos!

Smūgis del 60,000 Šilko 
Darbininkų

“Laisvėj” jau buvo pra
nešta, kad valdžia užgyrė 
sumažinimą m e d v i 1 nės 
gamybos 25 nuošimčiais. 
Dabar pranešama, kad 
šilko pramonės' savininkai 
nutarė ir kreipiasi prie 
Roosevelto valdžios leisti 
jiems tuojaus sumažinti 
gamybą ant 25 nuoš. Tai 
naujas smūgis, kuris pa
lies 60,000 darbininkų. Jie 
bus arba pastatyti ant da
lino darbo, arba gaus pra
ilgintų “vakacijų.”

WASHINGTON. — Vai- 
džia skelbia, kad prasidė
jus infliacijai per lapkri
čio mėnesį šalyje pinigų su
ma cirkuliacijoje padidėjo 
$106,000,000. šiuo tarpu 
cirkuliacijoj esama $5,740,- 
770,000.

Veidmaininga Socialistų 
Politika

“KOVOKIME PRIEŠ LINČO TERORĄ 
GELBĖKIME SCOTTSBORO JAUNUO
LIUS!”, ŠAUKIA KOMUNISTU PARTIJA

ganizacijų narių susirinki
mas. Dalyvavo iki 6,000 
darbininkų. Nuo Komunistų 
Partijos kalbėjo drg. Hath
away, “Daily Worker” re
daktorius. Jisai varde Ko
munistų Partijos šaukė re
voliucinius darbininkus su 
didesne energija ir didesniu 
pasiryžimu šiandien kovoti 
prieš augantį Amerikoje 
fašizmą, kuris apsireiškia 
Roosevelto valdžios puoli
muose ant darbininkų ir už
ėjusio]’ audroj linčo teroro- 
ro prieš negrus. Drg. Hath
away plačiai apibūdino 
svarbą kovos už paliuosavi-

Kova už tuos jaunuolius vir
to kova už negrų ^nasių tei- • 
sės, už teises visos darbi
ninkų klasės.

Susirinkime taip pat kal
bėjo drg. Moore, pasižymė
jęs negras darbuotojas ir 
generalis sekretorius Lygos* 
Kovai už Negrų Teises. Jis 
plačiai išdėstė planus, kaip 
reikia revoliuciniams darbi
ninkams pasiekti kuopia-' 
čiausias organizuotas ir ne
organizuotas mases ir su
mobilizuoti jas kovai prieš 
fašizmo augimą ir prieš lin
čo terorą.

ARMIJA IR POLICIJA SKERDŽIA DARBI
NINKUS BARCELONOS MIESTO GATVĖSE

mieeių.esą įėję į 19-tą armi- šešių metų berniukas prili
jo, kuri įsteigė naują vai- p0 prie «fire aiarm” baksiu- 
dž/ą-,. Ta,'P Pat trys did- k0 ir padavė ženklą. Ugnia- 

’ gesiai skubinosi į “gaisro"' 
dabar vįe^ įr susikirto su važiuo- 

| j ančių automobilium. I mašinoj buvo trvs ži n v. • if • i ir visi tapo ant sykio Laikraštis, Kurio 1,/“/j mušti, o jokio gaisro

Redaktoriams Galvos buv0 _ _ _

Chinijoj išeina laikraštis 
“Peking Gazette”, kuris su
laukė lygiai tūkstančio m,e- 
tų amžiaus.. Tai antras se
niausias laikraštis pasauly
je. ■ Per.šitą tūkstantį metų 
valdžia nukapojus galvas 
1,797 redaktoriams to laik
raščio už įvairius valdžiai 
nusižengimus. Vadinasi, 
beveik po - du redaktorių 
kasmet netenka galvų ! , ;

Trys Užmušti prie 
Meksikos Rubežiaus

EL PASO, Texas—Gruo
džio 7. d. grupė kontraband- 

Į ninku bandė ' iš Meksikos 
persigabenti degtinės į Te
xas. Amerikos parubežio 
sargai 'pastebėjo ir pradėjo 
šaudyti. \ Du šmugelninkai 
ir vienas sargas nudėti ant 
vietos, 
sužeistas.

“Užlaikykite Dantis Švariai," 
Sako Dr. Hyątt

---------------

Dantų sveikata yra be ga
lo svarbus klausimas vi
siems. Daug daktarų tvir
tina, kad švara nieko bendro 
neturi su dantų sveikumu 
arba gediųiu. Sako, kad 
reikia tik tinkamo maisto, 
ypatingai su visokiais vita
minais. Betgi Dr. Hyatt 
prisimygęs tvirtina, kad tik 
dantų švarus užlaikymas 
sulaiko juos nuo supuvimo. 
Jis tokį pareiškimą padarė 
susirinkime, kuriame daly
vavo penki tūkstančiai den- 
tistų. Jis tvirtina,,kad už-

PARYŽIUS.' — Todėl, 
kad “radikalų” valdžia pa
siūlė nukapoti valdžios tar
nautojams algas, spcialistų 
atstovai išmaršavo. iš parla
mento. Tas gerai. Bet jie 
atsisako balsuoti prieš val
džią, nes, girdi, mes nenori
me nuversti šios valdžios. 
Tas reiškia, kad jie del ap- 
dūmimo akių darbininkams 
neva priešingi ąlgų kapoji
mui, bet palieka ant darbi
ninkų sprando tą valdžią, 
kuri jiems tas algas kapoja!

BARCELONA, Ispanija. 
—Darbininkų protestą prieš 
nepakeliamą gyvenimą bur- 
žujų-socialistų .valdžia par 
skelbė sukilimu. ir pradėjo 
juos malšinti ginklų. pagel- 
ba. Mieste įvestas karo sto-

Nauji Japonijos Žygiai 
prieš Sovietų Sąjungų

Airija Bijo Anglijos 
Ginkluotų Spėkų

Ea-Airijos prezidentas 
mon de Vąlera pareiškė 
spaudai, kad Airija atsiskir
tų nuo Anglijos į dvide
šimt keturias valandas, jei
gu nebijotų ginkluoto už
puolimo. Airija esanti' pri
rišta prie Anglijos imperi
jos ne kokiais dvasiniais 
meilės ryšiais, bet baime mi- 
litarinių spėkų.

Anglijos ir Amerikos 
Santikiai Aštrėja

LONDON.—Anglijos 
džios. iždininkas Chamber- 
lain pasmerkė prezidęnto

MASKVA. — Pranešama 
iš Azijos, kad imperialistinė 
Japonija pradėjo • naujus 
provokacinius žygius prieš 
Sovietų Sąjungą. Jinai 
pasiuntė agentus ir pradėjo 
užkariavimą vidurinės Mon
golijos, kad prisiartinus 
prie Sovietų rubežiaus. Taip 
pat kursto Chinišką Turke
staną prieš Sovietus.

silikęs maistas tarpe aantų j Roosevelto finansinę politi-
pūsta,x priveisia pavojingų 
-bakterijų ir nuo to dantys 
pradėda kirmyti! : Todėl 
reikia dantis tankiai . gerų 
brušiūku (šepetuku) Išvaly
ti.

Amerikos Kapiniai
dar du bus mirę nuo sužei- ApginklllOS Chiniją / 
dimo. --------

. t
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SHANGHAI, Chinija. — 
Čionai paskelbta, kad Jung
tinių Valstijų orlaivių kom- 

BLOOMSBURGH, Pa. _'panlia> Curtis-Wright Air- 
Roosevelto valdžios versti- cfaft, prie miesto Hang- 
no darbo kempėje, kuri ran- chow pabudavos orlaiviams 
dasi Elk Grove, keturi dar- 
bininkai susirgo difterija. fabnką. Lėšuos, $5,- 
Bijoma, kad liga išsiplatins 000,000. Tai bus kariniai 
tarpe kitų darbininkų. Kem- orlaiviai. Nankingo valdžia 
pė tapo atskirta’nuo .pašau- prisižada iš tos kompanijos

Valdžios Kempėje tarp 
Darbininkų Kilo Difterija

BLOOMSBURGH, Pa.

ką ir nurodė, kąd Jungtinės 
Valstijos bando užduoti 
smūgį Anglijos prekybai už
sienyje,. Tų dviejų šalių im
perialistiniai reikalai vis aš
triau kertasi .tarptautinėje 
rinkoję,.į, , , .. .. . . .

. z t - I------- ---------- —

A U G ŠTYBĖSE SPINDU
LIAI DAUG STIPRESNI

• . i • * ■

CHICAGO, Ill. — Moksli
ninkai daro išvadas iš ban
dymų stratosferojė, jog' ten 
augštybęse v spinduliai yra 
šimtu procentų stipresni, 
negu ant žemės.

Trylika Žmonių Žuvo 
Gaisruose

SAULT STE. MARIE, 
Mich.—Gruodžio 8 d. sude
gė H ibblenų namai ir žuvo 
septyni žmonės; »

FRIENDSHIP, Wis;—Sur 
degė‘dviejų augštų Bratley 
namai ir sudegė penki žmo
nės—trys vaikai ir du sene
liai.

, PENfETANG, On t. — Lo- 
gault namuose, kilo gaisras 
ir sudegė 3 metų berniukas.

BULLITT IŠVAŽIAVO Į 
MASKVĄ

SUAREŠTAVO 150 
FAŠISTŲ ' PARYŽIUS., \

Juhgtihių Valstijų ambasa
dorius ponas Bullitt trauki
nių išvažiavo į Maskvą. Jįs 
pareiškė, kad nesustos. Ber
lyne, o tiesįąi trauks į dar- 

lyvavo apie 1,000 nązių. jbininkų tėvynės sostinę.

čia

vis. Darbininkų vadai are
štuojami, kurie išsisuko nuo 
kulkų. Valdžia paskelbė 
juos anarchistais. Būk 
“anarchistai” buvę nutarę 
nuversti valdžią ir įsteigti 
savo valdžią.

Išėmė Žmogui Pikų, 
Bet Jis Gyvena

CHICAGO, III. — Stebė
tina ir pirma šios šalies is
torijoj padaryta sėkminga 
operacija ant pilvo. Štai 
lapkričio 2 d. Dr. Meyer, 
vyriausias Cook County li
goninėj chirurgas, išėmė 
tūlam Joseph Krall visą pil
vą, ir tas žmogus dabar gy
vena normališkai, sveikas.. 
Tam tikra maža žarna pa-/ 
likta atlikimui pilvo parei- 
gų!

Krall pilvas buvęs susi
traukęs iki penktos dalies 
savo normalio dydžio. Ir 
susitraukė nuo gėrimo mūn- 
šaino. Tuo būdu daktarai 
nubalsavo jį viski išimti ir 
sėkmingai išėmė! ;

Komunistų Kandidatas ' 
Pralaimėjo Rinkimus

CROSBY, Minn. — Drg. 
Nygard, pirmas komunis
tas majoras Jungtinėse Val
stijose, nebeišrinktas antru 
kartu ton vieton. Prieš jį 
susivienijo visos . miestelio 
buržuazinės spėkos. Panau
dojo bjaurų triksą, paskelb
dami, kad jeigu majoru bus 
ne komunistas, tai kasyklos 
bus atidarytos ir visi mai- 
nieriai gaus darbo. Iš 750 
balsų jisai gavo tik 277 bal
sus.

U
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' vių. (Daugiau žinių 5 pust)

VIĘNA, Austrija. — Čio
nai policija išardė nązių de
monstraciją ir suai’ęštąvo 

lio, kad ligos neišleidus į ki- kas met paimti po 60 oriai- 150 dalyvių.. Parodoje da-i
tas vietas.

MdMM



Antras Puslapis Pirmai, Gruodžio 11, 1933 
i t f t f f • i f < • < »

~ -TAISVE
LITHuInIAN DAILY PUBLISHED BY

V. The Laisve, Ine.
, avery day, except Sunday.

<6 TEN) EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK
— "I / ' ■ ----------------- -—------- i------------------------------------------

/SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................. $5.00
Brooklyn, N. Y., per year ................. $7.00
Foreign countries, per year ............. $7.00
Canada and Brazil, per year ............... $5.00
United States, six months ............. $2.50
Brooklyn, N. Y., six months ............. $3.50
Foreign countries, six months ........ $3.50
Canada and Brazil, six months........  $2.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879 — ■ r-,..-...,.,.. ... » . M  - ----■ ■ ■ . . ..
-................... > ■ ■ ■ '■ . —-----------------------

Draugas Vladas Bauzevičius
Be abejo, šeštadienio dienos “Laisvė

je” draugai skaitė žinią apie tragingą 
mirtį Vlado Bauzevičiaus San Paulo mie
ste, Brazilijoj. Naktį iš lapkričio mene
sio 6 į 7 d., Vladas įsilipo į augštą stul
pą pakabinti raudonąją vėliavą. Nakties 
tamsa viešpatavo. Bet tiktai tamsoj to- 
kis darbas ir tegalimas, kadangi per ją 
fašistinė policija ne taip lengvai gali su
gauti darbuotojus.

Nelaimė! Vladas, įsilipęs augštai į stul
pą, manomai paslydo, ir užgavo 40,000 
voltų įtampos elektros vielą ir ten pat 
buvo užmuštas.

Ryto metą susirenka darbininkų minia. 
Vladas tebekabo augštai negyvas, bet 
tvirtai rankoje laikąs didžiulę raudoną 
vėliavą!

Atbėga policijos būrys. Pirmiausiai 
bando išplėšti iš Vlado jai taip baisų 
proletarinės kovos ir revoliucijos ženklą 
—Raudonąją vėliavą. Bet sunkiai duo
dasi, neš’ jis laiko ją drūčiai, tarsi gy
vas!. .. < !

* Šitaip miršta pasišventę darbininkų 
klasės sūnūs. ?< • i j

Šis Vlado darbas yra pavyzdžiu milio- 
nams darbininkų - kovotojų. Jis juo la
biau tinka tiems amerikiečiams, mūsų 
draugams, kurie dažnai bando išsisukinė
ti net nuo lapelių darbininkams dalini
mo, kur nėra jokio dalintojams pavojaus, 
arba jis labai menkas. ; •

\Pasakysime su “Mūsų žodžiu”: Gar
be tau, Vladai, paaukojusiam savo gyvy
bę už darbininkų klasės reikalus!

-—. — ■ * ,--------- -----------------t-

Palaikyti Moterų Kuopas!
Dabar Lietuvių Darbininkių Susivieni

jime Amerikoje eina balsavimas del vie
nijimosi su Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija. Klausimas 
labai svarbus. Reikalinga, kad kiekviena 
draugė pilniausiai susipažintų su visomis 
vienijimosi sąlygomis,

Dr-gė S. Sasna, LDSA Centro sekreto
rė, ‘ pastarajam “Darbininkės” numeryj 
teisingai nurodo, kad galima ir kaip kur 
reikalinga palaikyti moterų kuopos 1 ir 
tuomet, kada centrai bus susivieniję. Ji 
sako: “Jei kuriose kuopose randasi na- 
riu, priešingų subendrįnimui kuopų, tos 
kuopos turėtų liktis moterų kuopomis. 
Visų veikliųjų draugių užduotis tuomet 
pasilikti nioterų kuopoje ir veikti, kaip 
pirmidu, kad kuopa nesusilpnėtų, nors 
asmeniškai jos ir būtų linkę eiti bend- 
ron kuopom.”

Dar toliau: “Būtinai reikia palikti mo
terų kuopas tose kolonijose, kur yra nors 
mažiausia galimybė priešams pasinaudo
ti nebuvimu ten moterų kuopos, kur 
priešai galėtų nepasitenkinusias vieny
be bei pojitiniai silpnesnes drauges pa
traukti į savo organizacijas vien del to, 
kad jos moterų organizaciją geriau 
mėgsta.”

Taip, daugelyj vietų mūsų draugės dar
bininkės turi dėti pastangų palaikyti mo
terų kuopas po susivienijimui abiejų or
ganizacijų. ALDLD moterų-kuopos pri
valo pasilikti kiekvienoj kolonijoj, kur 
dar randasi lietuvių darbininkių, kurios 
trokštų pasilaikyti moterų organizacijoj.

Mūsų dienraštis turės gerą moterų 
skyrių, į kurį jau dabar draugės ragi
namos ruoštis bendradarbiauti.

Darbas tarpe moterų darbininkių ne 
tik neturės sustoti, kuomet abi organiza- 
cij.i susivienys, bet jis turės būti praplės
tas, pastiprintas., . < ,

Palaikymas ALDLD Moterų Kuopų, 
todėl; ’ daugelyj vietų yra būtinas, | .

- r X > ’ ė . | . • < , „ •
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Sovietų Sąjunga Paleido 2 Milžinu Darban
I

Prie pat Maskvos, tarpe 
stočių Liublino ir Pererva, 
išbudavotas m i 1 ž i n i š kas 
kombinatas “Možerez”. čia 
jau gaminama reikalingos 
dalys prie garvežių ir gelž- 
kelių taisymo.

“Možerez” į dieną suteiks 
po 300 tonų gelžkelinių da
lių. Dabar jau fabrikas tei
kia po 180 tonų į dieną.

Ką šis fabrikas gamins 
Sovietų Sąjungai? Sekan
čiais metais; jis suteiks 50 
nuoš. visų reikalingų dalių 
gelžkeliams Sovietų Sąjun
goje. Sekančiais metais šis 
fabrikas pagamins 30,000 
tonų v&goninių ratų, 16,000 
tonų sukabinimų, 20,000 to
nų virbalų prikalimui bėgių, 
40,000 tonų atsirėmimo 
dangčių, 120,000 tonų buk-

—, 
metrų gazo, 1,800; motorų ir 
t.t. I£q1 pervežė visas tas 
mašinas j į vietą, tai reikė
jo 5,60b gelžkelio vagonų.

Pravesta 45 kilometrai 
garo, gazo rynų; 45 kilo
metrai vandens perlaidų; 
prakasta 23 kilometrai ka
nalų ir nutiesta tarpe fab
rikų 127 kilometrai gelžke- 
liu. • v

Į kombinatą nuo elektros 
stoties pravesta elektros pa
jėga. Fabrikuose yra 36,-. 
000 lempų. Prie to kombi
nato. srityje apšviesta 11 
sodžių.

Prie kombinato jau išbu- 
davota 14-ka didelių mūri
nių namų darbininkams, 
,18-ka namų iš betono; 80 
namų medinių, kiekvienas ( 
medinis namas ant dviejų 

i augštų. 600 pabudavota lai-

fonine 1,bob’ ligoinity, Univer
sitetas, kelios mokyklos, tiu- 
tiesta 46 kilometrai, šalygat- 
vių ir pašodihtfe • aplinkui 
fabriką, ir darbininkų namus 
1,600,000 medelių.

: WILKES BARRE, PA.

svų, 160,000 tonų brekių, kinių namų, dvi pirtys, Ii-

Namų 
budavojįmo darlpo fdar tik 
pradžia. Paleidus kombina
tą, bus s būdavo jami nąuji 
namai.

Tiek galima trumpai pa
sakyti apie šiuos du milži
nus. Jų išbudavojimas ir 
paleidimas darban labai 
daug reiškia .Sovietų Sąjun
ga i būdavojirne socializmo 
ir apsigynime nuo priešų, 
jeigu jie drįs pulti ant dar
bininkų valdomos ' šalies.

Kapitalistiniafhe pasauly
je griūva ir pūva fabrikai, 
desėtkai milionų darbininkų 
neturi darbo, gi tuom kartu 
Sovietų Sąjungoje vis nauji 
fabrikai būdavojami ir dar
bininkų kiekis auga, o jų 
darbo valandos trumpina
mos.

D. M. šolomskas.

tai

mi- 
ne- 
bu-

“Mūsų Žodis”
Tokiu pavadinimu Brazilijos lietuviai 

darbininkai pradėjo leisti savo laikraštu
ką San Paulo mieste. Tai trijų nedičkio 
formato lapų, gana įvairaus turinio laik
raštis, kurio išleidimas, atsižiūrint į sun
kias sąlygas Brazilijoj, be abejo, reikia 
skaityti dideliu mūsų draugų darbu.

Pirmajam savo numery j “Mūsų žo
džio” redakcija, be kitko, pareiškia:

Pereitų metų kovo men. 18 d. žiauri re
akcija, papuoštą per kons. Mačiulį Gedemi- 
no ordenais, su išdaviko ir šnipo Jono Ge
rulaičio pagelba suareštavo “Darb. žodį” ir 
desėtkus draugų padėjo į kalėjimus ir salos 
katorgą. Neapsakomas džiaugsmas buvo 
visų mūsų klasinių priešų; kad darbinin
kiškam judėjimui Liet. Kolon. padarytas 
“galas”. TaČiaus apsiriko niekšai! Jų vil
tys, pumpuot patriotizmą ir mulkint liet, 
darb. visuomenę “evoliuciniu socializmu”, 
sudužo į- didžiausią visos kolonijos pasipik- 
tinhnąj < J . : . .

■ Netrukus; sustiprėję mūsų revoliuc. orga
nizacijos ėmėsi spaudos atstatymo darbo. 
Sudarymui reikiamų lėšų buvo kreiptasi su 
aukų lapais į darbininkišką visuomenę, ku
ri gyvai, kaip tikrai sau padarytą reakci
jos žaizdą atjautė ir dėjo reisą prie reiso, 
kol pagaliau užsibrėžtas tikslas, palyginant 
gana per trumpą laiką, liko atsiektas, nors 
ir prie sunkiausių ekonominių sąlygų ir po
licijos persėkibjimų.

Mes galime tiktai pasveikinti Brazili
jos draugus su pradėjimu leisti savo lai
kraščio ir palinkėti jiems kuo daugiau 
energijos ir pasišventimo jį palaikyti.

Pataisymas Paklaidos
Pereito šeštadienio “Laisvėje”, pirmam 

redakciniam straipsnyj, įvyko paklaida. 
Ten, kur pasakyta “... ir kiti Kauno po
nios džigolai turėtų mums pasakyti”, etc. 
Turėjo būti: “.. .ir kiti politiniai Kauno 
ponios džigolai... ” ir t. t.

“Priekalo” No. 10-tas
Jau- gavome /Sov. Sąjungos lietuvių 

darbininkų literatūros, politikos ir visuo
menės mokslų žurnalo' “Priekalo” No. 
10-tą. Įvairus turinys; Be kitų svarbių 
dalykų, telpa sekami straipsniai: (1) Pir
moji Lietuvos proletarinė revoliucija; (2) 
Lietuviškos buržuazijos auksaburnis; 
(3) Literatūra ir socializmas; (4) Pilie
tinis SSSR oro laivynas ir šalies apsau
ga; (5)'Sovietų moteris socializmo fron
te; (6) Iš partijos darbo Panevėžyj 1918 
metais.

Greta to, telpa eilėraščių, apysaka; 
trumpesnių rašinių įvairiais klausimais 
ir kritika apysakos “Spalis,” išleistos J. 
Valstijose.

Įsigykit šį numerį, draugai, ir skaity
kit!

Kunigų “Draugas”, kurį redaguoja 
šventablyvos asabos, negrus vadina “ni- 
geriais.” “Nigeris”, kaip žinia, yra paže
minimo žodis, taikomas negrams. Nei 
vienas tai suprantąs žmogus, apskritai, 
nedrįsta tokiu pavadinimų pavadinti 
negrų. Bet kunigų katalikiškam dien-, 
raščiui tiktai paduok! Begėdžiai ir 

’sąžiūės, tie kunigai !
be >

Priešingos link SSSR provokacijos čia 
vis didėja, todėl mes skaitome savo aktu
aliu uždaviniu visokeriopai kelti Aikštėn 
visus provokacinius mėginimus šioj kryp
ty j ir' kartu su tuom skaitom savo pir
maeile pareiga pilnai apsaugoti SSSR 
interesus ir ginti iki galo Sovietų Sąjun
gos rubežius... •

Mes su ypatinga dome sekame įvykius, 
kurie vyksta Tolimuose Rytuose. Mes 
įsitikinę tame, kad kartu su bendru SSS- 
R sustiprėjimu išaugo ir sustiprėjo mū
sų Raudonoji armija. Mes turime su
stiprinti domę Raudonąja! armijai ir rū
pintis ja, ir mes įsitikinę tame, kad už
puolanti pusė greit supras, ką reiškia 
turėti dalykus su nepergalima Raudoną
ja armija. Molotovas.

200,000 tonų visokių kito
kių prie gelžkelių dalių.

Kad tokią masę pagamin
ti, tai reikia žinoti, kad tu
ri būt milžiniško dydžio fa
brikas. Jis buvo budavoja- 
mas nuo 1931 metų birželio 
mėnesio. Ten yra čielas 
kombinatas fabrikų. Kal
vių fabrikas išbudavotas į 
9 mėnesius laiko. Plieno 
liejykla — į 15 mėnesių. 
Mechaniškas fabrikas—į 10 
mėnesių ir garvežių skyrius 
—į 10 mėnesių laiko.

Prie kiekvieno < fabriko 
yra savo nuosava valgykla, 

; pirtis, raudonas kampelis. 
; Aplinkui fabriką. i išaugo 

naujas kultūrinis miestelis. 
Fabrike jau dirba tūkstan- 

' čiai darbininkų, o ateityje 
dirbs desėtkai tūkstančių. 
Jo paleidimas darban sutei
kia Sovietų Sąjungai milži
nišką jėgą plėsti ir gerinti 
gelžkelių kelius.

II
Antras milžinas tai Bob- 

rikų chemikališkas kombi
natas. Jis pradėtas būda
vot! 1929 metais. Šis kom
binatas turi 110 rūmų arba 
vieną su kitu sujungtų fab
rikų. Visas kombinatas už
ima virš 10,000 keturkam
pių hektarų (apie 25,000 ak
rų). Jo išbudavojimas atsi
ėjo* 320,000,000 aukso rub
lių. Tai savo rūšies atski
ras industrijos > miestas, ku
ris turi ir savo nuosavą el
ektros stotį, kuri, kaip bus 
pilnai įrengta, suteiks <400,- 
000 kilovatų: Plytų fabrike 
metinė produkcija jau sie
kia 28,000,000 plytų. Šamo-t paskiriant šblomską niano glo- 
to produkcija 51,000 tonų: į,1 ~ ... .. . .
metus.

KITUS ŠMEIŽDAMI, NETEISINGAI
MANE PRIKERGĖ

“Naujosio‘s Gadynės” No. 48 
E. Butkus prirašė visokių me
lagingų šmeižtų ant P. šoloms- 
ko, ir kad dar labiau jį apšmei- 
žus, prikergė ir mane, P. šo- 
lomsko giminaitę. Aš, matyda
ma, kaip Butkus neteisingai in
formuoja savo skaitytojus, ypač 
kur mane paliečia, prašau “Lai
svės” Red. leist man pasakyt, 
kaip ten ištikrųjų buvo, nes įps 
Butkaus melagystės pakenkia 
man, kaipo vedusios moters šei
myniniam gyvenimui.

Butkus rašo’:'
“E>et šį sykį jam (P: šol.'—

gyvanašlis atsiprašė šolomską 
(laišku) ir prisiekavo daugiau 
neliest mane. Bet tai buvo veid
mainingas prisiekavimas, nes 
jis vistiek kibo prie manęs. Ir 
priėjo net prie to, kad įkalbi
nėjo man išbėgt su juo kiton 
valstijon ir apsivest, nes N. Y. 
valstijoj aš negalėjau apsivest, 
kol neturiu 18 metų, žodžiais 
ir laiškais jis man nurodinėjo 
apsivedimo galimybes. , , Kada 
apie tai sužindjbi šolomskas, ir 
bijodamas, kad nereikėtų atsa
kyt prieš tą draugiją už, mano 

, tokį pastel girną, vietoj rapoiv
A.P.N.) geriau pavyko, nes su-1Įtuot kalbamai įstaigai, jis'pasi

kvietė tą žmogų ir draugus Va
latką ir Buknį, kad draugiškai 
duot jam pastabą liautis suve- 
džiodinėt nepilnametę mergaitę. 
Tai ve, del ko buvo tas, anot 
Butkaus, “savo rūšies teismas,” 
o ne del kokių ten šolomsko tei
sių. Ir aš esu dėkinga šoloms- 
kui, kad jis mane atgręsė nuo 
to žmogaus. Atsitraukus nuo 
jo, šol. man nedraudė draugau
ti su kitais vaikinais ir aš ėjau 
su kuo norėjau; jis tik patarė 
neapsivest, kol neturiu 18 metų. 
Sukakus man 18 metų, šoloms
kas užreiškė man, kad dabar 
galiu gyvent savo keliu; tą už
reiškė ir minėto j draugijoj.

Gi tas žmogus, kuris taip li
po prie manęs, dabar yra “Nau- 

adminisfrato- 
rius, kuris, matomai, gelbsti 
Butkui šmeižt P. šolomską.

Aido Choras Atsišaukia į 
Draugus ir Drauges, įcurie 
Pritaria Darbininkiškam 

Judėjimui t
Aido Choras per ilgą ląiką 

lošė svarbią rolę darbininkiš
kam judėjime šioje apielinkė- 
je.“ Ne tik lietuvių tarpe, bet 
ir tarptautiniai. Choras daly
vavo visuose svarbiuose dar
bininkų mitinguose. Ar 
darbininkų šventės dienoj 
pirmoj gegužės, ar kitoki 
tingai, tai choras nei sykį 
atsisakė dalyvauti, kur tik
vo pakviestas. Taigi, pažiūrė
jus į visus praeityje nuveiktus 
darbus del darbininkų klasės, 
tai choras atlošė svarbią rolę.

Bet kriziui besiplečiant, lyg 
kokiai epidemijai, sunkėjant 
dąrbininkų padėčiai, tas skau
džiai atsiliepė ir į mūsų orga
nizacijas finansiniai. Choro 
iždas ištuštėjo ir jei darbinin
kai neateis į pagelba, tai cho
ras negalės gyvuoti. Jei cho
ras sustos veikęs, negalės at
likti, ką atlikdavo praeityje, 
tai tas žymiai pakenks visam 
judėjimui.

Choras turėjo balių, kiek 
laiko atgal. Ne tik kad ne
padarė pelno, bet da turėjo 
nuostolių. Tas parodo, kad 
darbininkai nesupranta ir ne
įvertina, kad choras atlieka 
svarbius darbus darbininkų 
klasės reikaluose.

Choras atsišaukia į visus 
draugus ir drauges, kad aiei
tumėt nedėlioj, 17 d. gruodžio, 
6 vai. vakare, Darbininkų 
Centran, 325 E. Market St. 
Rengiama puiki vakarienė. 
Įžanga 50 centų. Vakarienė 
bus iš geriausių keliolikos rū
šių valgių. Bus du ilgi stalai, 
kur galės sykiu sūsėsti šimtas 
publikos. Po • tam dalyviai, 
kurie gali, tai'kalbės, O kurie 
nekalbės, tai padainuos.

Paskiau dainuos choras -ir 
merginų sekstetas, bus ir žais
lai.’ Bus r‘ ir muzikantai, nes 
reikia užganėdinti visus. Tie, 
kurie myli šokti, galės sočiai 
atsišokti.

Kaip girdėti, 
turėsime daug,
atvažiuoti daug pittstoniečių. 
Taipgi iš Nanticoke ir iš kitų 
miestų žada daug atvažiuoti. 
Pažiūrėsime, kurie bus ge
riausi choro rėmėjai.

Choristas.

tai' publikos 
'nes rengiasi

ištik* 
But- 

gerai

grįždamas parsivežė jauną mer
giną, kurią pavadino savo ‘gi
minaite’, o jis esąs jos ‘globė
jas’. ^Tik kuomet ta giminaitė 
pradėjo draugauti su kitu, tik 
tada šolomskas pareikalavo ‘sa
vo teisių’ ir Buknys su Valatka 
buvo net savo rūšies ‘teismą’ 
suruošę tuo klausimu.”

Čia pasakysiu, del ko 
rųjų tas “teismas” buvo, 
kui ir jo pagelbininkam
žinoma mano giminystė su Šo- 
lomsku; atvažiavus Amerikon, 
šolomskas mane perstatė savo 
draugam ir pasakė, kokia gimi
nė, aš jam esu taip, kaip ištik
rųjų • yra, tą gerai žino ir But
kus su savo pagelbininkais. At
vykau Amerikon kartu su P.
šol., turėdama tik 15 metų am- josios Gadynės 
žiaus. Mano motina leido ma
ne jaunametę važiuot kartu su 
šolomsku ir jam pasitikėjo, nes 
jį gerai žinojo. Dar būnant!
ant laivo_ mane, kaipo nepilna- Rašinėlį, kaip jį gavome. Mes, 
metę, paėmė savo globon Jau- ■ tačiaus, mantime, kad su tais 
nuolių Apsaugos Draugija ir tik ' 
po ilgų tyrinėjimų ir tam tikrų 
formališkumų leido nuo laivo,

Red. Pastaba. — Talpiname

— - bėju. Po to aš kas mėnuo tu-
Sferines rūgštis lankytis tos

.. . , .’ ...u. . [Valdiškos įstaigos rastinen delfabrikas-! tris menesius su- įvairių ktouslnSj^,.
teikė 12,000 tonų produkci- ) Bet tik įvažiavus man Ame- 
jos. Kbmbinątas gamins rikon, prie manęs iš pirmo pa- 
sintietinį amijaką, azoto simatymo prikibo, kaip smala, 
rūgštį, koncentruotas sieri-

amijaką,
vienas vedęs ir su pačia perfei- 

. Jis pradėjo ma
ne visaip Vilioti ir kas vakaras 
vežioti savo automobilyj: So

nes rūgštis ir kitokius che- skyr?s /yr^: 0 r fArx vicinin xtili
mikalus; žemių trąšų se- , - '

v 1 T V*** V V JU v . J •

kančiais metais šis kombi- lomskas man pastebėjo, kad ne- _ r _ *1  ci f**’ r\ r\ • «• •« ’•« • v • * 1natas suteiks 125,000 tonų, 
kas padidins derlių ant 75,- 
000,000 pūdų. Trumpoje 
sutraukoje, tai pasaulinis 
milžinas! 110 rūmų bend
rai turi 1,125,000 kubiškusi 
metrus. Juose yra pastaty
ta 7,340 įvairių mašinų. Jų 
tarpe yra 7 granitiniai bokš
tai/ kurių kiekvienas atsi
ėjo virš milioną rublių; pen-

gerai darau, kasdien važinėda
ma, patarė išvažiuot ne dau
giau, kaip porą kartų į savai
tę, bet nedraudė ,visai nevaži
nei su tuo vyru. Aš pasakiau 
apie tai tam “kavalieriui ”, tai 
jis pamokino mane meluot Šo- 
lomskui, sakyt, kad šiaip kur 
einu, o tuo tarpu su juo išva
žiuot. Bet su melais ilgai ne
važiuosi. Patyręs tai, šoĮoms- 
kas gražiai pastebėjo tani vy-

- - . , -- - irui, kad negerai dalo, Vilidda-
ki gazo generatoriai su pro- mas 15 metų mergaitę ir dar 
dukcija 151,000,000 kubiškų mokindamas ją meluot, tada tas

žmonėmis eiti į plačias disku
sijas neverta, kadangi jom ne
būtų galo. “Ndujoji Gadynė” 
yra leidžiama tam, kad* ardžius 
komunistinį judėjimą >ir> šmei- 
žus kiekvieną tų žmonių, kurie 
jam viėnAip ai’ kitaip pritaria. 
Subankrutavę tie žmonės poli
tiniai, įpuolę desperacijon, jie 
paleido savo taradaikas ^nt at
skirų asmenų. Nepasigailėkim 
jiem to gero *

PADĖKOS ŽODIS
Conn, valst. Lietuvių Jau

nuolių Komisija nuoširdžiai 
dėkavoja L.D.S.A. kuopai už 
paaukavimą del , jaunuolių 
naudos pinigų. $5.10. Buvo au7 
kauta pinigai del mūsų pa
rengimo, kuris atsibus atei
tyje.

Malonu, kad suaugusių kuo
pos mums padeda sustiprėti 
veikime, ir pagelbsti mums 
darbininkiškuose parengimuo
se.

Conn. Lietuvių Jaunuolių 
Komisija.

LOWELL, MASS.
Lapkričio 11 d.* čia įvyko 

tikras pasityčiojimas iš darbi
ninkų. Bosai • ir valdžia su
rengė paminėjimą NRA ir ka
ro paliaubų paminėjimui (ar- 
mistis). Sakoma, kad dalyva
vę apie 15,000 žmonių.

Bet kaip jie dalyvavo? Di
džiuma tų darbininkų buvo 
priversti paroduoti. Bosai sa
kė, kad darbininkai, kurie neis 
į tą demonstraciją, tai jiems 
jau gręsia darbo netekimas. 
Kunigai ir laikraščiai buvo už
sukę visą mašineriją.

• Bet dabar jau* darbininkai , 
apsidžiaugė ta NRA. Dar
bai, vieton pagerėti, tai dar su- / 
mažėjo. Kur pirmiaus darbi
ninkai dirbo keliais , šiftais 
(pakaitomis), tai dabar dirba 
tik po 4-5 valandas į dieną. ;

Miesto valdžia 
kad jiems reikalinga 
bininkai. Tad, kad 
rinko apie 2?500. 
šaukta net policija 
tuos darbininkus.

paskelbė, 
keli dar- 
jau susi- 
Paskiaus 
išvaikyti

čia yra ir kunigas, kuris gi
riasi sąvais darbais. Jisai sa
kosi, kad jis ragina lietuvius, 
vaidinti vaidinimus, rengti 
koncertus ir tt. Paskiaus lie
tuviai patriotai, tai rūpinasi 
Lietuvos lakūnais. Jie visi rū
pinasi svetimais reikalais. O 
mes lietuviai darbininkai rū- 
pinkiųiės savais reikalais. Dė
kimės prie savų organizacijų 
ir dalyvaukime mūsų parengi
muose. žiūrėkime, kad mūsų 
reikalai būtų tinkamai atlikti 
ir apginti.

Žvalgas.
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“Priekalas” Tik Doleris Metams
Pastaruoju laiku mes gavome laišką iš 

“Priekalo” redakcijos ir administracijos, ku
riame nurodoma kai kurie nepasisekimai 
“Priekalo’’ platinimo Amerikoj. Tie nepasi
sekimai daugumoje įvyko todėl, kad mūsų or
ganizacijos ir draugai neveikė taip, kaip rei
kią. Kopijos to laiško išsiuntinėta draugams, 
kurie neinami platinti “Priekalą”, tačiaus ir 
Šioje vietoje paduosime laiško turinį.

Taip pat mes tikimės, kad draugai geriau 
susidomės “Priekalo” platinimu ?s ir seka
mais metais, negu kad iki šiolei. Ypač dabar, 
kuomet kaina tik vienas doleris, tai platini
mas “Priekalo,” prenumeratų pagrindu, bus 
daug lengvesnis. To darbo mes turime imtis 
dabar. Užprenumeruoti “Priekalas” galima 
per Meno Sąjungą ir “Laisvę”. Taip pat 
draugai gali siųsti tiesiai “Priekalui” savo 
prenumeratas. Laiškas seka:

“Priekalas” pasistatęs sau svarbiausią už
davinį—SSRS soc. statybos nušvietimą. Tą 
dalyką, kaip pastebėjote, jis veda įvairiausio
mis formomis: bendrų straipsnių formomis, 
atskirų soc. statybos vietų aprašinėjimais ir 
parodymais, bėgamosius Sovietų politikos 
nušvietimu, kultūrinės revoliucijos nušvieti
mu, lietuvių kolektyvų, kliubų ir mokyklų dar
bo nušvietimu ir tt. šiam tikslui žymioj džv- 
lyj pašvęsta taip pat ir dailiosios litera
tūros skyrius: apysakos, vaizdeliai, bruožai, 
dainos, eilės ir poemos iš SSRS soc. statybos, 
nušvietimas SSRS literatūros, meno, kultūros 
klausimų ir t. t., o taip pat vadovavimas ir 
auklėjimas SSRS lietuvių literatūrinių kadrų, 
jų ratelių, rašyt, grupių darbo ir pan.

Nemažiau svarbų uždavinį “Priekalas” at
lieka lietuvių literatūros recenzavime—įverti
nime, kovoj su įvairiais nukrypimais ideolo
gijos srityj, koya su SSRS šmeižikais, revo
liucinio judėjimo nušvietimas Lietuvoj ir kar
tas nuo karto nušviečiami tarptautinės politi
kos klausimai...

Visi šie klausimai turi šiandien milžiniš
kos reikšmės revoliucinio judėjimo vystymesi 
ir darbininkų masių užkariavime. Apie šiuos 
klausimus, ypatingai ,SSRS klausimus, šian
dien verda pati pasiučiausia kova iš parsida
vusių imperialistams ir vietos buržuazijai so
cialistų pusės, įvairių renegatų ir buržuazi
nės spaudos. Tai nepripuolamai, nes SSRS 
pavyzdis, šėlstant neišbrendamam kapitalo 
šalyse kriziui ir bedarbei, yra vienintelis ke
lias milionams darbininkų ir nubiednėjusių 
smulkiosios buržuazijos sluogsnių. SSRS1 
soc. statybos klausimai yra tiesioginiai su
rišti su revoliucinio judėjimo augimu, yra su
dedamoji kova už proletarinę diktatūrą visam 
pasaulyj.

Štai kodėl SSRS populiarizavimas įgyja 
šiandien tokios milžiniškos reikšmės! Tuo 
tarpu šiais klausimais pastoviai ir reguliariai 
kiek plačiau lig šįol pas mus teužsiima tik 
“Priekalas”. Bet, su pasigailėjimu reikia 
konstatuoti, kad lig šiol jis negali tokiu pla
tumu, kokiu reikėtų, atlikti šio uždavinio. 
Pirmiausia tai nepakankamas jo paturėjimas, 
išsiplatinimas ir rėmimas iš vietų. Ameri
koj (šiaurės ir Pietų) “Priekalas” galėtų ir 
privalėtų du-tris kart tiek šiose vietose išsi
platini;. Prenumertų rinkime - klausimas už
mestas. šių metų pradžioj apskelbtas “Prie
kalo” vajus Amerikoj be didesnių rezultatų 
pravirto dėka nedakainavimo vietose politi
nio momento Šiame klausime, žinoma, spau
dos platinimui žymiai kliudo pasiutęs krizis 
ijr bedarbė; bet tik tuom aiškint,. būtų netei
singa. ,-• > u

1934 m. jau čia pat. Tuo tarpu “Priekalo” 
platinimas, pirmiausia prenumeratų rinkimas, 

. turįs būti pagrindu kiekvienos spaudos kampa
nijos, vietose, kiek mums žinoma, dar neišvys
tytas. “Priekalo” redakcija kviečia jus ir visą- 
vietos darbininkų aktyvą, o taip pat vietos 
esančias lietuvių darbininkų organizacijas su- 
sirūpint šiuom klausimu, pirmiausia prenu
meratų rinkimu. “Priekalas” 1934 m. užsie
ny j ir pas jus tekainuoja tik' 1 doleris—kainos 
atžvilgiu šiemet negalės būti kliūčių sekmin- 

' gam šios kampanijos išvystymui.
Apsvarstykite “Pr.” platinimo—vajaus rei

kalą su vietos draugais, apkalbėkite plačiau 
kritiškai “Priekalo” trūkumus, išneškit savo 
pasiūlymus ir artimi adsiu laiku parašykit apie 
tai mums. Pasistatykit sau konkretų užda
vinį, kiek, kokiu laiku ir kas apsiima vietoj 
surinkt “Priekalo” prenumeratų, iššaukit ki
tas vietas į soc. lenktynes, -nušvieskit, kaip 
tas darbas eina “Laisvėj”, “Vilnyj” ir kitoj 
vietos spaudoj, o taip pat parašykit apie tai 

” “Priekalui.” Jeigu draugai nepasitenkinsit 
vien asmeninių pažinčių ratu, o panaudosit

«

šiam reikalui visas galimybes, “Priekalas” 
1934 m. pilnai turės $iauręs Amerikoj ne 
mažiau 1000 nuolatinių skaitytojų.

Kartų “Priekalo” redakcija kviečia apsvars
tyti ir pranešti, kiek kieno vardų siuntinėti 
vieton “Priekalo” pavieniais egzemplioriais 
platinimui-. Mes lauksime, kad draugai tai 
atliksit ir artimiausiu laiku apie visą tai pa- 
rašysit mums, taip pat praneškit apie padėtį 
siųsto vieton (jei buvo siunčiama) platinimui 
“Priekalo,” apie atsiskaitymą ir t. t.

Su kom. linkėjimais
• Nuo “Pr.” redakcijos:

• • P. -Užkalnis.

reikia

Pažįstame Vargą
Pažįstame vargą— 
Mus vargas augino— 
Mums vargas suteikė 
Ir ranką pūslėtą.
Bet stengiamės kopti, 
Pažengti, pakilti, 
Ir kautis į laimę, 
Nors ir nežadėtą.

Mes darbo nebijom, 
Nes darbas tik tveria 
Visokią’ gerybę, 
Ir viską, ko reikia. 
Mumis kas sulaiko, 
Kad laimės nesiektum,— 
Tas priešas del mūsų, 
Jis blogo mums veikia.
1933. Buolio Sūnus.'

Jaunuolių Ir Suaugusių Veikimo 
Klausimu

Kuomet Sietynas (Newarke) išrinko jau
nuolį organizatorium, tai aš supratau, kad 
suaugę draugai nori lavinti savo jaunuolius 
organizaciniam darbui. Ir artimoje ąteityje, 
gal būt, kad jie perves visą atsakomybę jau
nimui. ' Bet man atrodo, kad tas periodas, 
perėjimo atsakomybės nuo suaugusių .jaunuo
liam, ims ilgiau, negu kas gali tikėtis. Tai 
yra> kad niekas nei nemano apie šį perėjimą.

Tam yra dvi priežastys: Pirma, tai di
džiuma jaunuolių parodo labai mažą susido- 

* mėjimą choro organizaciniu darbu. Antra, 
suaugę nekooperuoja su jaunuoliais, kurie in
teresuojasi. Tai pasirodo laike pertraukų, 

- kuomet svarstoma choro klausimai. Jaunas 
organizatorius turi gana bėdos padaryti tvar
ką. yNariai rėkia ant vieni kitų ir daro pareiš
kimus be atsiklausimo pirmininko balso. Vis
kas eina maišatienėje. Tai yra to užtenka 
atgrasinimui kiekvieno. Jaunuoliai tai mato 
ir gailisi jauno organizatoriaus, taip pat 
džiaugiasi, kad jie nėra jo vietoje (jo čeve- 
rykuose)..

Kaip suaugę'tikisi išlavinti jaunuolius? Gal 
būt, kad išrinkimas jaunuolio buvo tik prie
puolis. Gal būt .jaunuolis buvo išrinktas to
dėl, kad niekas kitas nenorėjo imti tą darbą? 
Gal būt, bet aš nenorėčiau taip manyti.

Tai dažniausia pasirodo, kuomet choras pra
šomas dainuoti žydų parengimuose arba rei
kia mokintis apie Tom Mooney ir Scottsboro 
jaunuolius dainas. Tai pasireiškia dažnai nuo 
to, kad daugelis narių nesupranta darbininkų 
choro rolės darbininkė judėjime.

Jie turi suprasti, kad darbininkį choras yra 
forma išreiškimui darbininkų nepasitenkini
mo, taip, Kaip kAd streikas ir proletarinė li
teratūra tai išreiškia? Taip pat parodymui, 
kad darbininkai neturi nusistatyti prieš dar
bininkus, nepaisant kas, jie nebūtų—negrai, 
balti, žydai arba krikščionys.

Idant lavinti narius, jaunuolius ir suaugu
sius, tikslas Sietyno Choro .arba kito proleta
rinio choro, turi būt prelekęįjps tais klausi
niais^ Aš žinau, kad bandymai buvo daroma 
turėti lekciją, bet del vienos ar kitos prie
žasties tai neįvyko. Interesinga prelękcija yra 
labai svarbų, todėl daugiau klasiniai sąmonin
gi nariai turi jas surengti ir gauti kalbėto- 

i jus. Taip pat ir patys turi ką nors paruošti.
F.' W. Sietyno Choro Organizatorius^

NUO RED.—Meno Skyriaus redakcija pa
geidauja, kad ir kiti jaunuoliai pradėtų raši
nėti į Meno Skyrįų ir diskusuoti chotų klau
simus. Jaunuolių reikia daugiau traukti į at- 
sakomingus darbus ir mūsų vadovybę.

žinoma, būtų neteisinga, jei mes statysime- 
klausimą: Suaugusių ar jaunuolių vadovybė? 
Choruose yra didžiuma jaunimo, bet yra ir 
suaugusių. Suaugusių yra pareiga padėti 
jaunimui, duoti jiem progą lavintis, organiza
cinio darbo. Tačiaus dar nereiškia, kad su
augę nėgali būti valdybose. Geriausia,! tai 
reikia veikti bėndrai—suaugusiems ir jau-

Visiems ALPMS Vienetams

Meniškos Nuotrupos

SKAITO IR NESUPRANTA

užsimokėjimas bilų už 
ir dainas yra laba\ 
Antra, dar yra daug 

kurie nemokėjo duok-

Darbininkų galios žuvimo tikėjos; 
Penkiolika metų jie laukė ir laukė. 
Bet žemėj varguolių reikalai gerėjo, 
Kasdieną stiprėjo ir progresan traukė.

Senai jau tie ponai sau dantis galanda, 
Kad kąsnį atkąsti turto proletaro.
Jie griebia', atšoka ir vėla jie kanda, .
Bet jie prisibijo darbininkų garo.

Gončai nenurimsta imperialistų, 
Jie ambrija, zuja ir pulti jau ima.
Bet juos baimė krato, nes-vaistas fašistų
Irgi neperkokią jiem išeitį pina.

Tuomet paskutinės jie priemonės griebias: 
Nagus suleist rengias į Sovietų kūną. 
Ir tikisi gauti sau porcijas riebias.
Bet nuo komunarų sulauks jie perkūną!

Raudonas Juokas.

Ir mato plėšrūnai, kad jų .viltys skęsta, 
Galė darbininkų vis tvirtesnė imas, 
Kibirkštis jų vilties paskutine gęsta,1 
Nes proletarinis didėja veikimas.

Japonijos Žygis
Padėtis aštrėja tarp žemės Sovietų
Ir imperialistų japoniečių klikos

. Nes, ve, pastarieji rengiasi ant pietų— 
Darbo žmonių žemei, mat, maisto daug liko.

( 
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nierhs. Tada? vieni'nuo kitų lavinasi. Vado
vybės klausimas reikia rišti ne tik skaičiumi, 
bet tinkamumu tai vietai.

Kol kas mes pas jaunuolius dažnai paste
bime neatsakomybės, stoką disciplinos. Tai 
reiškinys jaunystės,' nesupratimo organizaci
nių pareigų svarbos. Pasirodo stoka patyri; 
mo organizaciniam veikime. Tad del šių prie
žasčių pasitaiko, kad jaunuolių būna didžiuma 
organizacijoj, bet suaugę vadovauja, būna vai-, 
dybose. Tad mūsų pareiga dėti pastangas, 
kad pralavinti jaunuolius organizaciniam dar
bui. Reikia nė tik teoretinių lekcijų, bet ir 
organizacinių.

Judžiai- T eatras'Komedi ja 
Apžvalga

“PEACE ON EARTH”—TAIKA 
ANT ŽEMĖS

“Peace On Ėarth” yra. trijų veiksmų dra-. 
ma, ją vaidina nauja organizacija, The The
atre Union, Civic Repertory Theatre, 105 W. 
14th St., New York City.

Pirmiausia reikia pasakyti, kad veikalas 
vertas kiekvienam pamatyti. Įžangos kainos, 
palyginamai su kitais teatrais, yra gana že
mos, nuo 30c iki $1.50, tačiaus dar nevisai 
žemos.

Buržuazijos laikraščių samdyti “kritikai” 
apie šį veikalą neigiamai atsiliepė. Vien rim
tesni rašytojai, kurie pradeda surasti idėjas 
visuomenės gyvenime, atsiliepia labai gerai. 
Sherwood Anderson1 išsireiškė, kad veikalas 
“Taika Ant žemės” yra "pilnas dramatinio 
Amerikos realio gyvenimo.” Taip pat ir kiti 
autoriai ir dramaturgai atidavė kreditą šiam 
veikalui. Draugas Olginas išsireiškė, kad 
“Taika Ant žemės” yra “labai efektyvis prieš
karinis veikalas.” Tokia nuomonė yra ir dau
gelio žymių žmonių, kurie darė peržvalgas 
šiam veikalui.

Tikrai reikia pasakyti, kad šitas veikalas, 
tai -y ra firmas maniškas kūrinys, kuris atėjo 
šio krizio laiku iš Amerikos tos inteligentijos, 
kum eina arčiau komunistų. Taip aiškiai 
prieškarinio veikalo, kuriame veikia inteligen
tija ir darbininkai, dar mes nežinome čia, 
Amerikoj, profesionaliam teatre. '

“Taika Ant žemės” prasideda su streiku 
amunicijos darbininkų prieš gabenimą amu
nicijos į užsienį. Streikas pasiekia'studentiją, 
o paskiaus ir universiteto profesorius. Stu
dentas, kalbėdamas streikieriams, tampa areš
tuotas? Atsiranda judėjimas tarpe profeso
rių, kurie šaukia masinį .susirinkimą ir pro
testuoja prieš studento areštą. Susirinkime 
skaito J./V. kdnstitucijines teises apie laisvę. 
Bet čia pasirodę policija, kuri traukia žemėn 
kalbėtojus vieną po kitam. Vadinasi, konsti
tucijos paskelbtos laisvės nieko nereiškia, kuo-, 
met paliečiama kapitalizmo reikalai. Kons
titucija tik tuomet gera, kuomet ji prieš dar
bininkus.

< Kuomet laivų krovėjai sustreikuojančia vėl 
eina' kova ir tarpe inteligentijos. Pasireiš
kia, kaip vieni, pacifistai profesoriai, “prie
šingi” karui, bet jie priešingi ir kovai prieš 
karą. Jiems “maišytis į streiko reikalus,” tai 
“neinteligentiškas darbas”—ne del profeso
rių.

Kita scena atidengia, kad amunicija gabe
nama į užsienį po priedanga. Darbininkai 
streiklaužiai krauna į laivą “muilo baksus,” 
tačiaus, kuomet atmaršuoja stręikieriai, tai 
pasirodo, kad tuose “baksuose” gabenama 
amunicija karo reikalams. Streikieriai trium
fuoja—nugali streiklaužius ir paima'1 su savim 
į streiką... Kovoje liekasi vienas nušautas, 
atsiranda ir provokatorių.

Čia padaroma suo'kalbis prieš profesorių, 
kuris ėjo su streikieriais. Jį areštuoja ir kal
tina žmogžudystėje. Įsako policist^i, kad ji
sai turi liudyti, jog “jisai mate,” kuomet tas 
profesorius nušovė vieną gvardietį? Poličistas 
liūdija tik todėl, kad jam taip įsakyta, jo 
darbas to reikalauja. ‘

Iškeliama ij. satyriškai išjuokiama teišmaš, 
1 kuris pasmerkia profesorių pakarti. Jį nu
teisia ne todėl, kad jisai padarė kokią krimi- 
nalystę, bet tik todėl, kad jisai kovojo prieš 
karą. Tai tuo pačiu sykiu ir prieš amunicijos 
fabrikantų interesus.

Kuomet eina profesoriaus teismas, tai visi 
galai skamba už karą. Veikia visa mašinerija, 
Tačiaus . kyla ir darbininkų judėjimas prieš 
karą. Kuomet artinasi paskutinės minutos 
pasmerkto profesoriaus gyvenimo ir jau.lau
kia jo kartuvės, tąi ųž kalėjimo sieilų pasi
girsta minios ritmiškas, prieškarinis balsas— 
minia jau demonstruoja.

Tokiu punktu baigiasi veikalas. Matyt tokį 
veikalą, yra geriau, negu eiti į judžius. Sykiu 

1 matai dramą, kuri nušviečia inteligentijos ir 
darbininkų kovas, bet taip pat veikalas turi 
ir smagaus juoko, kartais satyros. Taip sa
kant, gęro pasįsmaginimo. Ypatingai, kurie 
vaidina ir rašo veikalus mūsų menui, turi ma
tyti tokius veikalus.

TreKas Puslapa

,šią savaitę iš Meno Sąjun- 
jgos raštinės išsiuntėme visiem 
vienetams naujus kūrinėlius. 
Jais yra: “Pradžia”—veikalas, 
“Moteris Gatvėje”—veikalas, 
“Mes Alkani”—vaikams veika
las. Prie to, išsiuntėme 3 dai
nas. Dvi jų mišriems chorams, 
viena solistams, šios dainos 
Dr. J. J. KaškiauČiaus verstos 
iš rusų kalbos, o d. šaknaitės 
sutvarkyta muzika.

Sužiūrėkite Adresus
Jei kurie mūsų chorai ar dra

mos kuopos negausite šių naujų 
! kūrinių per savaitę nuo pasi- 
1 rodymo šio rašinio, tai ūmai 
parašykite Meno Sąjungos cen- 

, trui ir prisiųskite tikrą adresą.
Taip pat sužiūrėkite, kad ad- 

I resai būtų teisingi. Jei per 
šią vasarą įvyko permainų val
dybose ir pasikeitė viršininkai, 

I tai praneškite A.L.P.M.S. sek
retoriui.

KAM JIEM REIKALINGI MENININKAI?
Elmanukas jau vėl vieną “naują” išradimą 

parašė savo “mene”. Būtent, tai kaip reikia 
“britkiai nusispjauti.” A, tai “meniška”! But
kus ir Prūseika gerai “spjauja”, dabar jau iš
moko ir Elmanukas,—na, tai bus traicė.

O “britkiai” žmonės spjaudosi tuomet, kai 
jų burnoje dvokia vakarykščios atriaugos. , 
Tad jie tame turi “pasisekimo”—pirmiaus tik 
duetas “britkiai spjaudė” į darbininkų judė
jimą, o dabar jau turi “trietą.” Bet nėra ko 
pavydėti!

Na, ir kaip jie nesikolios, kad bėda verčia. 
Juk jų “menas” yra “svarbiausia užduočia 
visų rpenininkų, tai pasidarbavimas del mūsų 
organo ‘N. G? ”.

Tai1 ve, kam reikalingas skldkiškas “me
nas.” Na, kas, jei ne mes saketne, kad prū- 
seikiniai' organizuoja savo “organizacijas” ne 
tam, kad jos reikalingos bent kokiam visuo
menės darbui, jau nekalbant apie darbininkų 
judėjimą, bet tam, kad palaikyti tokius-žmo
nes, kurie “britkiaj spjaudosi.”» ' . •

Girdi, “draugai, bandykite pasidarbuoti”, 
dabar jau “kalėdos,” tai “užprenumeruokite” 
tą šlamštą “prezentu, V “Menininkai prisidė
kite prię laikraščio su parengimu”. Tai toks 
Prūseikos ir Elmanuko duetas tilpo jų ga- 
ziėtoje, lapkričio 30 d.

Kaip matote, tai ne menininkams reikalinga 
laikraštis, bet laikraščiui reikalingi meninin
kai. Kitaip sakant, menininkai reikalingi do
lerių gaudymui, o ne meno kūrybai.

, Todėl sklokos menas nieko naujo netveria. 
Toks nusistatymas, ta pažvalga išaiškina, kad 
jie yra niekas daugiau, kaip tik buržuazinė 
uodega. Ir tai jau aiškų, kuomet žmonės nie
ko naujo neduoda, nieko betveria, bet griebiasi 
buržuazinių nutrupų, tai, jiems tai priminus, 
reikia taip pat piktai nervuotis ir spjaudymo 
liga sirgti. Sveiki, nei neęispjaudo.

* Kitas raštininkas sklokiniame organe kalba 
apie pieną. Bet bėda su tais žmonėmis, kad 
jie skaito ir negali suprasti, ką skaito. Tūlas 
J. daro sekamą išvadą:

“O ‘Laisvė? ragindama statyti ‘Kavaleria 
Rustikana’ kolonijose, sako: ‘Taip būtų gali
ma duoti mūsų kolonijose augštėsnio laipsnio 
muzikos’. Reiškia, proletarinė muzika yra 
tik žemo laipsnio muzika, o klerikaliniai-bur- 
žuazinė—augštesnė.” ! 11
' Rašinėlyje, apie kiurį čią. Įkalbama, niekę 

panašaus nėra pasakyta. Tenais pasakyta, kad . 
reikalinga sudaryti grupę žymių dainininkų, 
kurie galėtų duoti augštėsnio laipsnio muzi
kos. Taip pąt tame rašte nėra “raginama 
statyti “Kavalerią Rustikana,” bei kitą kokį. 
Veikalą. Tai tik <taip pasirodė to rašėjo aky
se. '

Paminėta tame rašinėlyje, kad draugė Men- 
keliuniute duos sutrumpintą “Kavalerią Rus- 

’ tikaną” savo koncerte. O kad operos turi augš- 
čiausio laipsnįo muziką, tai žino bile žmogus, 
kuris bent ką gali žinoti. Kas kita su tos 
muzikos ideologine reikšme. Muzika gali būt 
augšto laipsnio ir bažnytinė.

Brooklyno Dramos Grupė jau pradeda veik
ti daugiau ir gyviau. Komedija jau veik ant 
kojų. Ją vaidins Aido Chorui, sausio 28 d. 
Juoko, jumoro veikalas pi|nas. Komedijos 
vardas—“Už Pinigus Vesta Pati.” 

• . f
(Daugiau Meno 4-tam pusi.)

Bilos Ir Mokesčiai
Draugai, Meno Sąjunga be 

šių kūrinėlių dar turi ant ran
kų veikalų, kurie reikės išleisti. 
Tačiaus mes galime išleisti tik 
tiek veikalų, kiek leidžia mūsų, 
finansai. Už veikalus ir dainas 
Meno Sąjunga negauna tiek, 
kad apsimokėtų jų leidimas.. 
Vadinasi, prie mūsų leidinių 
reikia pridėti.

I

Todėl 
veikalus 
svarbu, 
vienetų,
lių už šiuos metus. Todėl mūsų 
chorai, dramų kuopos ir grupės 
yra raginamos užsimokėti me
tines duokles ir bilas. Mūsų 
vienetai duoklių moka po 5 dol. 
į metus.

Ęaip Gauti Pinigų?
Krizis palietė ir mūsų orga

nizaciją1. Bedarbė daug kenkia 
gavimui finansinės paramos. 
Betj tamę neviskas. Nevisi žmo- 
nęįj^irbą.

> i Parengimus reikia rengti 
ekonomizuotai: su mažesne 
įžanga, pigesnėse svetainėse. 
Reikia sutvarkyti parengimai 
taip, kad ir programos lėšuotų 
mažiau. Daugiau planumo, 
daugiau darbo ir gaspadorišku- 
mo, o parengimai duos pelno. 
Daugiau ir dažniau reikia ruoš
ti mažesnių parengimų.

Jei veiksime su gerais pla
nais, tai mes turėsime naudos 
iš mūsų parengimų.

Programos Parengimuose
Kad ir maži parengimai, rei

kia ruošti su programomis. Ma
žų veikalėlių vaidinimas, klasiš
ki šokiai,.dainos mūsų kvartetų 
ir sekstetų yra labai naudinga 
parengimuose.

Šiame krizyjė mūsų menas 
pakilo ir turi kilti, žinoma, 
čia reikia pridėti darbo. Reikia 
įtraukti jaunimas ir suaugusių 
jėgos šiam darbui.

Iš Centro Biuro Posėdžio
Šiame susirinkime, kuris įvy

ko gruodžio 3 d., 1933, apart 
bėgamų reikalų, buvo svarsty
ta ir ateities veikimas. Vienu 
iš svarbiausių klausimų yra vei
kalų leidimas. ' Pastaruoju lai
ku pageidaujama lengvo, muzi- 
kališko veikalo. *

Prie tokio veikalo ruoštis 
jau nutarta dabar. Nutarta 
kreiptis į kaikuriuos draugus, 
kad jie parašytų tinkamą mu- 
zikališką veikalą.

Todėl mūsų planai yra dideli. 
Tačiaus jie bus galima ištesėti 
tik su gera kooperacija visų 
mūsų chorų ir menininkų. Vir
šuj nurodyti finansiniai trūku
mai labai daug čia reiškia. Im
kitės, draugai ir draugės, dar
bo, 
mes

Veikime visi? o veikdami 
augame.

V. BOVINAS, 
Meno Sąjungos Sekretorius

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y.
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Šešios Pėdos!
PARAŠĖ PJAUTUVAS

(Pabaiga)
Motina pasikėlė storo žiurkšto padalkas, ap

sišluostė gailias ašaras nuo skruostų ir, ištrau
kus iš pečiaus puodą, pylė kopūstus į bliūdą.

Tėvas pagalvojo biskelį, atsikosėjo ir minkš
tu balsu pradėjo į Andrių:

“Sūnau, tu likai vienas pas mus, vieninte
lis... tu dar jaunas žiopliukas. Ar tu pa
galvojai, kad tave gali nušauti... nei že
mės ... nei tavęs. O ką mes darysime seniai. 
Kaip Jurgiui reikėjo stoti į caro kariuomenę, 
tai jis slapstėsi, kolei jį sugavo ii’ verstinai 
išvežė... jo jau nėra. .. užteks tau žemės.'.. 
Tris dzesencinas turi, užteks...” ir padėjęs 
pypkę ant lango, lėtais žingsniais nuėjo prie- 
žmonos, kuri verkė ant lovos. < , j

Andrius atsisėdo ant suolo, pasitraukė prie» 
stalo, bet valgyt negalėjo; pamaišė užšalu
sius kopūstus dideliu mediniu šaukštu ir vėl 
atsitraukė nuo stalo.

Andriui darėsi nesmagu. Pas jį kilo min
tys ir nedavė jam ramumo. Jis gailėjosi, 
kad pasakė tėvam apie tą planą. Andriui da
rėsi graudu ir pikta, kam tėvas davė tokį pa
mokslą, graudinantį, jausmingą ir dar saky
damas: “užteks tau žemės, užteks.” 
pyko ir išėjo į kaimą pas draugus.
.Kaime radosi daugiau tokių kaip 

Andriaus draugai pilni entuziazmo, 
kalbėjo su išdidumu, kaip jie atrodys kariš
kose drapanose; kaip jie gins tėvynę; kaip jie 
šaudys į priešus. Tada juos mylės 
gerbs, o sugrįžę namo gaus žemės iš 
kurio apžėlę dirvonai bangavo netoli 

- žemės.
Jau vėlu. Antras gaidys užgiedojo, 

driaus draugai, skirstėsi. Andrius ėjo namo, 
bet priėjęs prie sulūžusios • bakūžės, kurios 
šiaudinis stogas buvo apaugęs samanomis, 
Andrius sustojo tarp vartų ir nemaloniai žiū
rėjo į skarmalais užkaišiotus langus. Jam 
darėsi gaila žiūrint į bakūžę ir dar gailiau, 
kada prisiminė, kad paliko tėvus tokiam ne
smagume. Dar sykį pasižiūrėjo į langą.

“Nieko nematyt! Gerai, eisiu ir pasiduo
siu į savanorių būrį. Tėvas nežinos,” galvo
jo Andrius atsirėmęs į vartus.

Taip ir padarė. Andriui įstojo į savanorių 
armiją ir ištikimai tarnavo.

Bet vėliau, kada lenkai išvarė bolševikus 
iš Vilniaus, tai ir Lietuvos kariuomenei nebu
vo vietos Vilniuje. Lenkai jižėmė Visą ViL i 
niaus guberniją ir nutiesę inibežių iki Širvin
tos upelio, ir kai kada lenkų kariuomenė per
eidavo neutralinį ruožtą ir pasiekdavo Pabais
ko miestelį ir šventosios upės pakraščius ties 
Vepriais. Lietuvoj parubežinė sargyba ties 
Vepriais tuo laiku buvo labai silpna. Todėl 
lenkų kareiviai perėję rubežių tankiai apšau
dydavo Lietuvos sargybą, 9 pastaroji išbė
giodavo į krūmus. f

Ahdrius buvo vienas iš tų, kurie gerai ži
nojo Gelvonių valsčiaus apielinkę, todėl jis liko 
nuskirtas ištirt lenkų parubežines jėgas.

Jau -pavakarys. Saulutė slinko už miškų... 
Andrius leidosi į priešų frontą. Vakaras ra
mus, nei vėjo nėra, nei. medžių šakos linguo
ja, tarytum, medžiai ir pievos ir kaimai ausis 
išskėtę laukia, klausosi, kas atsitiks su And
rium.

Andriui einant lauku, atskrido daina 
vakarų pusės:

"“Sudiev tau, tėveli senasis 
Ir močiute, kur mane gimdei; 
Neb ateisi ant šaltojo kapo 
Apkabinti, apverkti sūnaus.”

Andriui pasidarė taip graudu, kad vos ne
pradėjo verkti. Dabar jį kankino mintys be
galiniai. širdį spaudė koks tai sunkumas ir 
dar labiau, kada jis prisiminė tėvo žodžius,- 
“trys dešimtinės! Užteks tau žemės, užteks.”

Andrius galvojo, kaip tai tėvas su motina 
nenorėjo jo leisti į kariuomenę ir kad tėvas jį 
labai myli.O ^is slaptai išbėgo iš namų, 
apleido nakčia, neatsisveikino su tėvais ir žen
gia (į priešų frontą; bile minutė, sekunda, ir 
ir gali atsisveikinti su šiuo pasiuliu. O čia, 
lyg tyčia, orias toks ramuš, per miškus skren
da dainos garsai, tokie aiškūs, kad nei vieno 
žodžio negali praleisti:

“Jau girdėti patrankų kriokimas 
Ir kulkasvaidžiai tarška tankiau; 
Jau matyti durtuvų grandiniai 
Ant gyvybės jaunosios mano.”

Andrius, kankinamas minčių, žingsniavo 
lyg ne savo kojom. Jam darėsi silpna.: Tėvų 
paveikslas nuolatos stovėjo prieš akis. Jis 
matė savo tėvą, stovinti viduryj, aslos ir skai
tant laišką, kurį jis gavo iš fronto, kada už
mušė Jurgį, vyriausią sūnų, Andriaus brolį; 
'laiškas buvo su juodais apvadaismato, kaip 
tėvas alpsta ir susiima rankomis už galvos.

“Kas atsitiktų, jeigu aš negrįžčiau gyvas?” 
Andrius statė klausimą pats sau.

Jau netoli Gelvonių miestelis, čia stovi len
kų būrys. Andrius žingsniavo per Gelvonių 
dvaro pievas.

Jis prisiminė, kaip kunigas sakė, su “dievo” 
pagelba lenkai išvijo bolševikus iš Vilniaus, 
o dabar jam reikia eiti patirti lenkų jėgas ir, 
gal būt, reikės šaudyti į lenkus. O, kaip skau
du, kaip neramu, neišpasakytas sunkumas 
spaudė Andriaus jauną krūtinę; kankino jį 
mintys. Bet ir vėl Andrius lygino kunigo 
žodžius * prie, žodžių kalbėtojo, kuris jam da
bar pi;išimi[nė,—tie obalsiai, tas entuziazmas. 
Bet 4as Ąh^riaus neramino, o dar 'labiau kan
kino, j Andrius'pradėjo patikrint dešimt dievo 
prisakymų prie pamokslo, kuris skambėjo 
“Vykit priešus, kur tik jie pasirodys.” Bet 
kaip vyti: Nešaudysi nebėgs; šausi, užmuši.’ 
O poteriuose skamba, neužmušk!
* “Sustok! Sustok!” atsimušė balsai į And
riaus ausis.

Andrius nestojo, jis pasileido bėgti; jis su
prato, kad tai lenkų sargyba pastebėjo jį. ■ \

Andrius bėgo pagal šieno kupetas, kurios 
pusėtinai tankiai buvo sustatytos. Bet čia vėl 
pasigirdo:

“Sustok! Sustok, kurvos vaike!” ir palei
do kulkasvaidį darban.

Andrius bėgo greitai, bet nelaimė. . . 
nebuvo šieno kupetų, o tik lygus 
greičiau bėgo, “netoli miškas... 
pribėgsiu,” mąstė Andrius.

Bet veltui bandymas. Nušovė
lygaus Gelvonių dvaro lauko. Ten jo kapai, 
ten jis gavo žemės, bet tik šešias pėdas...

Antras 
gyvenimo, 
kalas bus

Šiame veikale vaizduojama bedarbio šeimy
nos gyvenimas. į ' ,

Dar reikia mažesnio veikalėlio, kuris būtų 
galima vaidinti pąręngimuose. Kol kas tojųo 
veikalėlio mūsų dramos grupė neturi* * Yąįp 
pat ręikia imti jaunuolius darban. Jie gali 
suvaidinti anglų kalboje veikalėlius. ...

' • 1 ;____ __ - ‘ i
Aido Choro Sekstetas imasi veikalėlio 

dinimo. Merginos vaidins anglų kalba, 
jau pasirinko sau veikalą.

Tad, galima pasakyti, kad Brooklynas
sirodys šiais metais ‘.‘Slow but sure.” Dabar 
kitas klausimas, tai daugiau domės į kokybę. 
Pas mus permažai į tai buvo kreipta domės. 
Visi daviniai parodo, kad darbininkai gali vai
dinti, jei tik tam dedama gąna pastangų, 

f ščyrasis.

Naudingas Scenai Veikalėlis
Kai kurie draugai jau pastebėjo, kurie skai

to Sovietų Sąjungos draugų leidžiamą žurna^ 
lą, “Priekalą,” jame tilpusį veikalėlį—“Dar
bo ir Duonos;” Veikaliukas parašytas d. V. 
žalionio, vieno veiksmo, tilpo' “Priekalo” nu
mery j 8-taių. »

šis veikaliukas yra Lietuvos bedarbių klau
simu, taciaus tinkamas vaidinti ir Amerikoj, 
nes liečia miesto darbininkų gyvenimą. Be
darbė, darbininkų kovos, policija, metimas už 
nemokėjimą randų iš namų, areštai, — tai 
veikalo turinys.

Asmenų reikia nedaug—-tik 6 vaidintojai. 
Suvaidinti lengvas, darbininko butas,—tai vei
kalėlio scena. /,

Kurie norite gauti šį veikalėlį, galite'rašyti 
“Laisvei” arba Meno Sąjungai ir reikalaukime 
“Priekalo’ ’ numerį t 8„ kuriame ,yra minėtas 
veikalėlis. Tokius veikalėliuš reikia vaidinti 
dažriiau; nes jie kaip tik ' tinka mūsų da
bartinei pddėčiąi. Nedideli veikalai galima 
vaidinti prie prakalbų ir kitų parengimų.

Veikalas parašytas gyvai. Jame yra ne tik 
gera kalba, bet ir veikiipas. Tokiame maža
me veikale labai daug išreikšta.

Veikalėlį Skaitęs.

‘Keleivio’ ir ‘Klampynės’ Smalaviriai 
Nepažįsta Savųjų

NORWOOD, Mass. — Odos 
darbininkai, susiorganizavę į 
N. L. W. Ass’n. (uniją) po 
įtaka socialistų partijai prita
riančių vadų. Bet kaip “Ke
leivis,” taip ir Pruseikos 
“Klampynė,” num. 48, rašo: 
“Uniją suorganizavo ir strei
ką vadovauja amerikoniški vy
čiai, per tai ir lietuviai katali
kai į minėtą uniją veik visi 
susirašė.”

jai. Ypatingai keletas moterų 
ir merginų drąsiai ir pasiryžu
siai darbuojasi del streiko 
laimėjimo darbininkų naudai. 
Bet švento Juozapo organas, 
No. 89, visai kunigiškai nu
kalba.

Pas mus bedarbė ne tik kad 
nesimažina, bet dauginasi. 
Pirmiaus dar darbo davė ka
syklos, būtent, num. 9 ir ki
tos, o dabar tik viena Ervin 
kasykla dirba.

Streikas, po vadovyste Ma
loney ir Cappallini, nieko ge
ro nedavė apart blogo. Maį- 
nieriai labai tikėjo tam mėly
nam vanagui.

Gruodžio 13 d. čia bus 
d omą iš Sovietų Sąjungos 
džiai, “The War of the Cen
turies.” Judis bus rodomas 
Piliečių Kliubo salėje, 91 N. 
Main -St., Pittston, Pa.

Įžanga tik 20c. Pradžia 8 
vai. vakare. Reikėtų visiem 
atsilankyti ir pamatyti šį ju-

Prakalbos čia įvyks gruo
džio 15 d., 7 vai. vakare, Gfiš- 
konio svetainėje, 991 Wy
oming Ave., Exter Boro, Pa.

Visų darbininkų yra parei
ga dalyvauti šiose prakalbose. 
Taip pat reikia būti laiku, nes 
po daktaro prakalbai: būna

Tas parodo, kaip Kručelis 
su Pakarkliu' yra toli atsilikę 
nuo progreso, kad net nepa
žįsta savųjų tik todėl, kad tie 
unijos vadai nėra lietuviai, o 
amerikonai. Unijų organizavi
me neiškelta religinis1 klausi
mas, tai Kručeliui ir Pakark- 
liui atrodo savi žmonės vy
čiais. Aš ypatiškai esu gerai 
išsikalbėjęs ir su .vietos N.L. 
W. A. unijos pirmininku ir se
kretorium, tai žmonės yra ga
na pažangūs ir daugelyj klau
simų sutinka su komunistų 
praktišku veikimu. Jie yra 
man pasaite, kad jie nori daug 
ką pasimokinti iš komunistų 
praktiško veikimo. Bet dar 
jie nesutinka pamatiniai su 
Komunistų Partijos programa.

ši streiko kova ir ateinan
čios darbininkų kovos prieš iš
naudotojų klasę juos gal 
baigs įtikinti, kad darbininkų 
kovose prieš išnaudotojus tik 
Komunistų Partija turi tinka
mą programą. Tiesa, *kad ka
talikai darbininkai ir darbinin
kės prisirašė -prie unijos ir 
streiko lauke taip gerai laiko
si, kaip ir komunistai 
darbininkai.

Bent kiek aštresnę kovų 
prieš kompaniją, “Darbinin
kas” sąko (vadina) “provoka
cija.” Bet darbininkai kata
likai su .“Dąrbininko” korės; 
pondencija nesutinka ir sako, 
“kad kovoj, prieš kompaniją, 
gengsterius, skębus ir .policiją, 
tai su “švento” vandenio la
šais nelaimėsi.” Keikia kovoj 
panaudoti aštresni kovos bū
dai, negu šie. Jei norime 
streiką laimėti, tai, komunistai 
sako: “Panaudokim apšvietą, 
propagandą, masinį veikimą, 
pikietą ir kitus, kad ir aštrius 
būdus, tik taip galėsim skebus 
sulaikyt ir streiką laimėti. 
Komunistai iš katalikų darbi
ninkų (kių) gauna pilną pri
tarimą ir lygiai naudoja tuos 
būdus prieš 
priešus, kaip 
nistai.

Pavyzdis 2 
sinės ir karingos pikieto 
vos, kuris sukėlė 
kuojančių darbininkų
smarkiai nupuldė kompanijos 
ir skebų pasipriešinimą. Bet 
šioj 'karingoj pikieto linijoj 
darbininkai nematė nei vieną 
streiko vadų. Patys darbi
ninkai vadovavosi savo kovoj 
ir už savo reikalus. Lai gy
vuoja darbininkų bendras 
frontas! Visi kovon prieš 
išnaudotojus.

SO. BOSTON, .MASS. 
4 ' t 4 '

LDSA 13-tos kuopos metinis su
sirinkimas įvyks 13-tą dieną gruo
džio, 8 vai. vakare, 376 Broadway, 
šis susirinkimas yra sVarbus, nes 
bus rinkimas centro valdybos taipgi 
yra blankos del vienybės balsa
vimo klausimu, ir naujos valdybos 
rinkimas del 1934 m. Tad, draugai, 
būkite laiku ir visi dalyvaukite.

v Org. H. T.
(292-293)

GREAT NECK, N. Y.
x ALDLD 72-ros kuopos susirinki

mas neįvyko 7-tą dieną gruodžio iš 
priežasties Bedarbių Tarybos masi
nio susirinkimo ir likosi atidėtas ant 
12-tos dienos gruodžio, 8 vai. vakare, 
pas J.' 'Sma’idžiuną, *88 Maple St. 
Draugai tėmykite dieną ir laiką ir 
dalyvaukite . susirinkįme. ,

Sek. V. A. 
J ' (292-293)

PHILADELPHIA, PA.
Lietinių Darbininkų Susivienijimo 

5-tos kuopos metinis susirinkimas 
įvyks 12-tą d. gruodžio, 8 vai. va
kare, 995 N. 5th1 St., visos narės da
lyvaukite ir naujų narių atsiveskite.

Sekr. J. Smithienė.
(291-292)

CLEVELAND, OHIO
ColinWood ALDLD 190-toš kuopos 

susirinkimas įvyks 12-tą dieną gruo
džio, 7:30 vai. vakare, 15810 Holmes 
Ave. Būkite laiku, nes bus rinkimai 
centro valdybos, ir kuopos valdybos, 
sykiu ir rinkimai delegatų į 15 Aps. 
konferenciją. Dalyvaukite visi ir at
siveskite naujų narių.

(291-292)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kuopa rengia prakalbas 

del daktaro J. J. Kaškiaučiaus iš 
Newark, N. J. Šios prakalbos turės 
didelę svarbą, nes bus aiškinama 
sveikatos klausimai. Vyrams bus 
aiškinama sveikatos dalykai šešta
dienį, 16 d. gruodžio, moterims sėk- 
madienį, 17 d. gruodžio. Viskas at- ■ 
sibus Bunyon Bid., 1821 North Main 

pradžia 7-tą vai. vakare.
Kviečia Komitetas.

(294-295)

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinis Darb. Ap. rengia la

bai svarbų parengimą paminėjimui į 
Kantono Komunos, su gana gera i 
programa. Įvyks 12 d. gruodžio, Į 
Gerrick Hali, 507 So. 8th Str., 8 vai.1 
vakare. Bus suloštas veikalas “Kan
tono Komuna.” Grieš chinų muzika, 
ir bus chinų kumštynės (nepanašios 
amerikoniškoms), taipgi bus “Rau
donas šokis” ir kalbės tarptautiniai 
pagarsėjęs kalbėtojas. Įžanga be-1 
darbiams velui, dirbantiem 25c.

Kviečia Rengimo Komisija. I

GREAT NECK, N. Y.
LDSA 64-tos kuopos mėnesinis su- 

•sirinkimas įvyks 13-tą dieną gruo- ; 
džio, 7:30 vai. vakare. Draugės V.1 
Adomaitienės namuose, 95 Steamboat 
•Road. Būkite .laiku draugės, neš bus 
balsavimai už delegates į Pirmo Ap- •; 
skričio konferenciją ir taipgi bus Į 
vienybės klausimas balsuojamas. Da
lyvaukime visęš ir /atsiveskite naujų 
narių. , , j ‘ t

' ‘ * • ■ ' ■ ' ‘ Org. A. B.

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m. 
literatūros, politikos ir visuome

nės mokslų mėnesinį žurnalą

“PRIEKALAS”
1934 M. “PRIEKALAS” toliau 

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

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

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
spaudos lankų—didumo. Kaina 
Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse metams tiktai 1 doleris, 
pusei metų — 50 cfincų.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.” 

redakcijos adresu:
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo 
Inostronich rabočich v SSRS, red.

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per 

“Laisvę

Bet kaip gi elgiasi 
vio” ir “Klampynės” 
pondentai? O gi štai 
J. Pakarklis dar neįstojo s į
■uniją, ir linkęs prie streiklau-; 
žiavimo, bet nęina todėl, kad 
bijo, nes žino gerai, kad kailiu 
gautų daugiau,- negu kiti ske- 
bai gauna. Nors Pakarklis 
neskebauja, bet su liežuviu 
plaka taip, kad kompaniją pa
teisinti, o ne streikuojančius 
darbininkus. Kručelis irgi 
kalba taip pat, kaip ir Pa
karklis, niekuofn neprisideda 
prie streiko sustiprinimo, o 
vien tik pakampėm “dūsauja” 
apie pralaimėjimą ir tt. Nor- 
woodo darbininkai tik dabar 
persitikrina, kad koihunistų 
iškeltas obalsis bendro fron
to, kovoj prieš išnaudotojus, 
yra galimas ir būtinas. Jei . 
mes norim kovą laimėti, tai 
turim tęsti bendro fronto tak
tiką darbininkų kovoj prieš 
darbo žmonių priešus, kapita
listus.
Komunistą Partija Pirmiausia 
Atęjo Streikieriam j Pagelbą

Lapkr. 24 d., Komunistų 
Partijos vietinė grupė prisiun
tė streikieriam kavos ir val
gių už 5’ dolerius. Streikie- 
riai Komunistų Partijos para
mą priėmė su gausiais aplo
dismentais. ■

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 9 
kuopa savo parengime rinko

Forest City yra 
miestelis. Bet pas 
vuoja ALDILD 219 
kuopa ir kitos darbininkų or
ganizacijos. ALDLD 12-tas 
Apskritys mums paskyrė kvo
tą šį vajų gauti 4 naujus na
trius į mūsų organizaciją, gi 
mes 3 d. gruodžio, ALDLD 
kuopos susirinkime, gavome 
net 6 naujus narius ir jų tar
pe yra 5 jaunuoliai!

Drg. Tamsonas padarė pra
džią prirašydamas savo duk
terį ir sūnų, o jį pasekė ir ki
ti draugai. Drg. Ašmeniene 
įstojo į ALDLD ir ji perstatė 
J. KondrotViką į, mūsų orga
nizaciją, apmokėjo jo duok
lių $1.60, nes tėvas neišgali, 
kitą Kondroto sūnų prirašė d. 
A. Navalinskas apmokėdamas 
jo duokles. Pas mus 
darbininkai, nes ir d. 
sonas jau trys metai 
Gulbinas, kuris stojo
zacijon, tik dalinai dirba. Tai 
taip mūsų kuopa atliko savo 
kvotą ir dabar turi jau 19 na
rių. ' ' '. '
• : ; i ■ .

“Laisvės” ir “Vilnies” va-, 
jus nein&, nes,, viena, darbinin-

čių darbininkų. Surinko 
96, nuo parengimo liko 
no $1.60. Viso pasidaro 
56c. Pasekė ir katalikų 
bininkų organizacijos, aukoja 
iš iždų ir šiaip aukų parenka 
tarpe parapijonų. Didelė di
džiuma darbininkų katalikų 
šiame streike yra geri kovoto-

įvairių klausimų, todėl reikės 
pradėti laiku.

Visi “Laisvės” skaitytojai 
praneškite ir kitiems darbi
ninkams apie šias prakalbas, 
kad ir jie galętų pasinaudoti, 
ta proga, nes tokios prakal
bos dar tik pirmą kartą čia 
įvyksta.

kas dar vis neturime drąsos 
eiti pas katalikus > į stubas, 
kalbinti, kad jie užsirašytų 
mūsų dienraščius. Kaip kurie 
draugai vis sako, kad jie tu
ri daug savo darbų. Vajaus 
metu, reikia laikinai palikti 
savo darbus ir padirbėti dien
raščiams. Reikia būtinai ap
lankyti katalikai darbininkai 
ir su jais pasikalbėti, pasi- 
diskusuoti. Vienai eiti nepa
ranku, reikia geriau dviems 
tuo darbu užsiimti. Aš sutin
ku eiti su bilė draugu ar 
drauge. Kas iš jūs ateisite 
man į talką? Atminkite, kad 
dabar reikia padirbti, kol; 
dienraščių kaina numažinta.

ALDLD 21$ Kp. Sek. J.K.N

Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 
duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies, J

Už $5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ
Pinigus prašome prisiųsti išanksto, nes “Laisvė” 

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

GREIT PAKILS KAINOS ANT ŽUVŲ
Viskam brangstant, pabrangs ir Sovietų žuvys. 

Nežinome, kaip ilgai galėsime jas pardavinėti už 
šią kainą. Tad naudokitės proga, tuojaus reikalau
kite jų ir rašykite sekamu antrašu:

“LAISVE” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos, 
. i j f / i ; .

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”
’ a

Skaitytojas

j Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

, Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Model $39.50

i 'Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. .Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAISVE”
427 Lorimer'St Brooklyn. N. Y.
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Paleidžia Darbininkus iš Darbų; NRA 
Nieko Nedavė Darbininkams

Dirbtuvėse Bosai Pasilieka Tik 
Ištikimus Darbininkus; Ko
munistai Veikia; Parengi
mai—V a k a r i e nė, Šokiai, 
Susirinkimai; ALDLD ir LD 
SA Vienybė ir Kiti Reika
lai.

o imtųsi veikimo ir šioje ben
droje organizacijoje, kaip kad 
jos veikė pirmiaus. 
tikri, kad jos veiks.

dies Chorą ir kitas organizaci
jas. Tačiaus jūs tai negalite 
padaryti, todėl pykstate ir me
luojate, kad jum nesiseka.

Ką jūs nuveikėte su savo 
organizacija? Nieko dar ne- 
parodėte. Susirinkote į ją visus 
numirėlius.

Esame

LAWRENCE, Mass.—Pači-! 
fic Mill dirbtuvės veik visi i 
darbininkai paleisti iš darbo. 
Bosai pasiliko tik tuos darbi
ninkus, kurie dar yra labai 
kompanijos bosams ištikimi. 
Taip pat jie turėjo pasilikti 
dar kelis darbininkus, nes pa
tys boseliai negali viską pada
ryti.

Kitas dalykas, tai dabarti
niu laiku ant tų darbininkų. 

'fr, kurie pasiliko dirbtuvėse, už
dėta tiek daug darbo, kad vie
nas darbininkas turi padaryti 
už penkis darbininkus. Tai 
jau reiškia, kad silpnesni dar
bininkai negali išlaikyti tokia
me darbe.

Tokią padėtį davė dabartL 
nė Roosevelto valdžia ir tas 

| NRA. Todėl darbininkai ne- 
' gali ilgiau pasitikėti tai mė

lynai varnai. Bet reikia dė
tis į tikrą darbininkų uniją. 
Darbininkų unija yra N.T.W. 
U. Jos raštinė randasi po nu
meriu 189 Elm St. ši unija 
kovoja už darbininkų klasės 
reikalus, o ne taip, kaip Ame
rikos Darbo Federacija, ku
rios vadai rūpinasi tik savo 
ir bosų reikalais.

*

Lapkričio 18 d. čia buvo su
rengta Komunistų Partijos vie
tinės sekcijos bankietas. Rei
kia pasakyti, kad parengimas 
gerai pavyko. Pelno padary
ta 45 dol. Tai labai gerai, 
kad patys darbininkai prade
da atjausti savo klasės 
tijos-rei-kalus. J--------  ,

Komunistų Partija yra 
natinė darbininkų klasės
tija, kuri veda darbininkus į 
laimėjimą.

par

vie- 
par-

Lapkričio 25 d. Čia įvyko 
vaidinimas ir šokiai Rusų Sve
tainėj. Parengimą rengė AL 
DLD ir LDSA kuopos. Veika
las suvaidinta gerai, mėgėjai 
gerai pasirodė. (Kodėl ne
parašote, kokį veikalą vaidi
no ?—Red.)

Šis parengimas taip pat 
duos pelno.

Na, o paskiaus tas peckio- 
tojas kalba apie mūsų vaka- 
riene^. . žinoma, kuomet mes 
rengiame, tai būna ir publi
kos. Pruseikiniai rengia “pa
res” stubose. Bet kas jose bū
na? žinoma, daugiausia girta
vimas, o daugiau nieko. Te- 
nais jie kelia “revoliucijas,” 
bet kuomet būna darbininkų 
parengimai, tai jų nėra.

Ir dar daug nesąmonių pri
kalbėjo tas asmuo, į kurias 
neverta atsakinėti. Geriau, 
kad jie pasižiūrėtų į savo dar
bus, tai nereikės taip 
kalbėti apie kitus.

Čia reikia atsakyti ir “N. 
G.” korespondentui, kuris no
rėtų pasistatyti save “kytru,” 
bet pasilieka melagiu. Jisai 
verkia, kad čia darbininkų ju
dėjimas suskaldytas, tai “a- 
čiu bimbizmui.” Taip jisai 
rašė savo laikraščio numeryj 
46.

Tas žmogus, kuris taip me
lagingai peckioja, turėtų pasi
sakyti, kad ne kas kitas, kaip 
tik jie patys skaldo darbinin
kų judėjimą. Juk kas atski
lo nuo komunistinio darbinin
kų judėjimo, jei ne pruseiki
niai? Kas organizuoja nau
jas organizacijas, jei ne tie 
žmonės, kurie kitiems meta 
skaldymą? Jei jūs sakotės, 
kad jūs darbininkai, tai ką 
reiškia, kuomet jūs tveriate 
naują chorą, kitą “literatūros” 
organizaciją? Tai nieko dau
giau nereiškia, kaip tik skal
dymą mūsų organizacijų.

Toliaus tas asmuo sako, kad • s t r e i k 1 a u ž i a is eina kas ? 
“bimbiniai neturi publikos.” O 
kiek jūs turite? Kiek mes tu
rėjome, tai ir turime. Kurie 
nuėjo Pruseikai tarnauti, tai 
mes neverkiame jų. Darbinin
kai jau pamatė jūsų purvinus 
darbus ir nebėga prie jų.

Mes galime pasakyti, kad 
mūsų organizacijos nenupuo- 
lė, bet nuo to laiko, kuomet 
pruseikiniai pasitraukė, tai 
mūsų organizacijos pakilo. Tai 
galima pasakyti ir apie Liau-

daug

dar-Gerai mes žinome jų 
bus Haverhill mieste, kur bu
vo paskelbtas streikas. Čia» 
sklokininkai atsisakė eiti strei
kam Jie išdavė kelis kitus 
darbininkus, kurie buvo palei
sti iš darbo. Jų žmonės 
dėjo stumdyti d. Burlak, 
darbavosi del streiko.

Tai tokie jų darbai.

pra- 
kuri

Su

Sklokininkai. Kas skaldo dar
bininkų judėjimą? Sklokinin
kai. Kas šmeižia Amerikos 
Komunistų Partiją ? Sklokinin
kai. Kas provokuoja 
ninkus? Sklokininkai.

Darbininkai nuo jų 
lintis. Reikia dėtis 
darbininkams į mūsų 
zacijas ir kovoti prieš išnau
dotojus ir jų pagelbininkus 
sklokininkus.

L. K. Biuras.

ŽINIOS IŠ ARGENTINOS

darbi-

turi ša- 
visiems 
organi-

.._(Mūsų .draugų leidžiamas 
Buenos Aires mieste laikraš
tukas “Rytojus” paduoda se
kamas žinias iš darbininkų 
vargų ir kovų) :
BEDARBIAI NESNAUDŽIA

LDSA kuopa laikė susirin
kimą, kuriame svarstyta vie
nybės klausimas su ALDLD. 
Po apkalbėjimui šio klausimo, 
visos draugės vienbalsiai nu
tarė vienytis su ALf)LD orga
nizacija. Tai yra pagirtinas 
dalykas.

Dabar tik kyla klausimas,
kad draugės nepaliktų sėdėti. DA.R V,ENĄ UŽMUSfe 
—------- --------------------------------- TO POLICIJA

nes jie buvo girdėję, kad šis 
kunigas daro panašias “malo
nes.”

Kunigas juos paklausė ar 
nepažįsta daugiau bedarbių, 
kuriems jis suteiktų darbą ir 
šie atsakė kad taip. Tuomet

Berisso, F. C. S. —Nepaneš- jiems liepė ate/ti sekančią die- 
dami bado sunkumo susiorga
nizavo būrys bedarbių ir nu
ėję į almaseną pareikalavo 
maisto. Almasinerka ir jos 
duktė nenorėjo nieko daleisti 
bedarbiams pasiimti, tuomet 
bedarbiai jėga pasiėmę kon
servų ir .kitų maisto produk
tų ramiai apleido almaseną.

KOMUNISTŲ MITINGAS
7 d. lapkričio viso Buenos 

Aires policija ir uniformuoti 
fašistai buvo sukelti ant kojų. 
Bet nežiūrint to, komunistai, 
mitingą suruošė, tarp 
Callao ir Corrientes.

gatV.

JUS-

na su kitais bedarbiais, norin
čiais darbo.

Šitie du bedarbiai bijojosi, 
kad nuėjus daugelyj gali ne
gauti darbo jie patys. Sekan
čią dieną nuėjo tik du4 sugal
voję pasiteisinimą prieš kuni
gą.

Bet išnaudotojas, “vieš
paties ministeris”, jiems sako 
kad duotų jam po 20 pesų 
kiekvienas už rekomendaciją.

Nustebę bedarbiai atsakė, 
kad neturi nieko ir, neišken- 
tę kunigo spyrimosi, pradėjo 
jį lOjoti privalomoj formoj.

Incidentas baigėsi kunigo 
grąsinimais paduoti į kalėji- 

jeigų greit neišsinešdins.ma

DRG. J. P. MILLERIS
Kuris nesenai grįžo iš Sovietų Są- 

jungds ir ĮJetuvos, pradės savo

PRAKALBŲ MARŠRUTĄ
New Yorko Ąpielinkėje

Antradienį 12 Gruzdžio ,
RIVOLI BALLROOM 

209 Ferry St., Newark,
Pradžia 8 vai. vakare

NJ.

Trečiadienį, 13 Gruodžio
LIBERTY HALL

269-73 Second St., Elizabeth, N. J. r
Pradžia 8 vai. vakare.

Ketvirtadienį, 14 Gruodžio
WELCOME HALL 

1600 Winana Ave. ir 16th St. Linden, 
New Jersey

Pradžia 7:30 vai. vakare
Skaitlingai susirinkite išklausyti 

šių prakalbų, nes bus liečiama svar
būs mūsų gyvenimč klausimai. įžan
ga visur veltui.

Lapkr. 5 d. Rojas mieste 
socialistų partija suruošė mi
tingą, o paskiau demonstraci
ją. Demonstracija atžygia
vo iki komisąrijos, kur poli
cija puolė su kardais ant de
monstruojančių d'd r b i ninku. 
Negana to, pradėjo šaudyti į 
minią, kur vietoje nuo polici
jos kulkų krito Carmen 
Garralda, jaunuolė 23 metų 
amžiaus.

Ten pat tapo areštuota trys 
socialis’tai.

Rojas mieste visi komerci- 
jantai uždarė krautuvių duris 
protestui prieš policijos žvėri
škumą.

šitas įvykis nevienam darbi
ninkui parodo, kokią “demo
kratiją” šaukia ginti socialis
tu vadai.

KUNIGAS IŠNAUDOTOJAS
Buenos Aires.—Praeitą sa

vaitę du bedarbiai nuėjo pas 
“Manuel Estevez” bažnyčios 
kunigą (Dc^k Sude), prašyti 
rekomendacijos delrekomendacijos del įėjimo 
darban 'į pettblejkuš' disrata- 
vimo fabriką “La Diadema,”

EL1ZABETH, N. J.
LDP Kliubo ilgai lauktas 

mitingas jau atsibuvo. Nors 
ir buvo garsinta per “Laisvę”, 
tačiaus narių mažai atsilankė. 
Kaip kad galima spręsti, ko
dėl nariai nesilanko į susirin
kimus, tai veikiausia tik to
dėl, kad jie neįvertina savo 
organizaciją.

Mano manymu, Jai kliube 
prigulėjimo sąlygos yrtt labai 
geros, nes bedarbiai buvo pa- 
liuosuoti nuo mokesčių. Jie 
galėjo dalyvauti susirinkimuo
se ir turėti lygias teises, nors 
ir nemokėjo duokles. Tačiaus 
ėmė kelis mėnesius kol buvo 
sušauktas susirinkimas. Susi
rinkimas įvj^o 6 d./gruodžio 
prie būrelio draugų.,

Susirinkime dalyvavo ’ visi 
veikliausi nariai. Todėl 
rinkimas buvo gyvas ir 
ko daug svarbių dalykų* 
kia pasakyti, kad šitas
bas, tai yra lietuvių darbinin
kų judėjimo širdis. Jame 
priklauso ne tik nariai, bet ir 
organizacijos: LDS 33 kuopa, 
ALDLD 54 kp., TDA 25 kp.,

susi
nti i- 
Rei- 

kliu-

Jaunuolių kuopa, Draugai So
vietų Sąjungos, Bangos Cho
ras ir tt.

Visos šios organizacijos i»* 
kuopos laiko kliube savo susi
rinkimus. Tad nutarta ragin
ti visus minėtų organizacijų 
narius veikti, kad būtų galima 
kliubas sustiprinti—sustiprinti 
finansiniai ir nariais.

Pareitame susirinkime buvo 
diskusuojama, ‘kokios priežas
tys yra, kad kliubas pradėjo 
eiti finansiniai ir nariais 
myn. Prieita prie išvados, 
daug kenkia, tai didelės 
nešinės duoklės. Duoklių
kėjo mokėti po 50c į mėnesį. į 
Bet vyriausia prid^astis, tai! 
apsileidimas.

Todėl nutartą,, kad mokes
tis būtų tik po 25 
mėnesį.
įstojimai

SUAREŠTAVO, TAI IŠ
GELBĖJO NUO SAU- 

ŽUDYSTĖS

ze- 
kad 
me- 
rei-

KANSAS CITY. — Gruo
džio 8 di detektyvai suėmė, 
Lloyd J. Foglemaną, 39 m.! 
amžiaus, kuomet jis rašė1 
savo pačiai atsisveikinimą, į 
nes rengėsi britva sau ger-| 
klę perpjauti. Suimtas už 
falšyvų čekių išmainymą.

GEORGE KAMINSKAS
152 FERRY ST., NEWARK, N. J.

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimas Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių

centus į 
Taip pat panaikinta 

Mitingai bus laiko
ma kiekvieno mėnesio pirmą 
trečiadienį (sereddlnis).

Todėl, draugai ir draugės, 
aš jus kviečiu nuo savęs ir nuo 
kliubo, stoti į kliubo narius, 
kuriems tiktai rūpi darbinin
kų judėjimas. Dabar labai 
lengva tapti kliubo*narių. Mes 
matome, kad darbininkam rei
kia organizuotis, kad jų atei
tis galima tik organizacijoj iV 
kovoj. Todėl dėkitės prie 
šio lietuvių darbininkų organi
zacijų centro.

Susirinkimai įvyksta (kaip 
jau minėjau) kiekvieną tre
čiadienį kliubp kambariuose, 
408 Court St. Visi juose da
lyvaukite ir gaukite naujų na
rių.

J. Robziw.

KRISLAI

> (Tąsa iš 1 pusi.)
New York “World-Telegram” 

(gruodžio 7) tūlas F. Britz kar
šia kailį tiems, kurie priešingi 
pripažinimui Sovietų Sąjungos.1 
Ypatingai karštai’ jisai pucuo*- 
ja ponus Fish, Woll, Green ir 
kitus atkakliausius amerikoniš
ko fašizmo šalininkus. Sako 
Britz:

“Vietoj skleidimo tokios ža
lingos ir melagingos propa
gandos apie Rusiją, aš sakau 
tiems ponams, ypatingai Fi- 
shei: Kodėl jūs neatsikrapšto- 
te akių ir nepažiūrite į savo 
didžiąją, laisvą Amerikos tau
tą, kas čionai* dedasi kasdieni
niam gyvenime—vienoj pusėj 
baisus skurdas, kitoj pusėj iš
laidumas ir išdykumas; milio- 
nai -bedarbių, badas, žmogžu
dystės, saužudystės, suktybės, 
apgavystės, didžiausias me
džiaginis neužtikrinimas, fi
zinis kentėjimas, visokios rū
šies kriminalystės, neapsako
mas žiaurumas, gengsteriai, 
raketieriai, vogimas žmonių, 
linčas—pastarasis su užgyri- 
mu gubernatoriaus, kuris pri
siekė pildyti įstatymus?”
Autorius toliau sako tiems 

ponams:
“Vietoj bandymo skleisti 

, melus apie raudonuosius ir 
tęsti niekinimą ir šmeižimą tų 

žmonių, kurių vienatinis prasi
žengimas tame, kad jie nuver
tė savo despotą ir kurie deda 
visas savo spėkas žmonijos ge
rovei, jūs daug geriau pasi
tarnausite savo pasekėjams ir 
savo kraštui ypatingai, jeigu 
jūs atkreipsite savo pastan
gas link prašalinimo jūsų pa
čių blogybių ir neteisybių ir 
link padarymo šios šalies tin
kamesne vieta 1 gyvenimui.”
Britz teisingai ir gerai užva

žiuoja tiems fašistiniams asi
lams^—Fishei, Greenui ir Wol- 
lut

VOKIETIJA TURINTI
MAŽIAU BEDARBIŲ

BERLYNAS. — Hitlerin 
valdžia skelbia, kad lapkri
čio mėnesį Vokietijos įregi
struotų bedarbių skaičius 
sumažėjęs 31,000. Bet tas 
galima išaiškinti prieškalė
diniu biznio pagerėjimu. Tai 
tik sezoninis pagerėjimas.

LIK V ID A VO MeLYN- 
MARŠKINIUS FAŠISTUS

DUBLIN. — Airijos vai- 
džia paskelbė nelegaliais 
mėlynmarškinius f a š i stus 
ir grūmoja areštu visiems, 
kurie priklausys prie fašis
tinių organizacijų.

< A
Nuo Sustingusių Sąnarių 

(^Niekas tai]? nepadarys lanksčiais jū
sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras/» vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expelleriu. Įtrinkite 
užtenkamai Pain-Exuellerio ir apriškite 
flaneliniu bandažu, račiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expellcriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Pain-Expclleris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklj.

PAIN-EXPELLER
KRAUJO SPECIALISTAS

Gydau ūmias ir chroniška* vytų Ir 
moterų' ligas kraujo- ir odos '

Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y. <
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo < 
iki 8 valandai vakaro

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieni
Telefonas Lackawanna 4-2180

išę

Telephone Stagg 2-4409

• A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parčm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.

I

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos . Gydomos

. Šiandien atoiki- 
■ te delei savo svei- 
V katos ištyrimo, o 
I jums bus išaiškin- 
I ta, kaip jūs fiziši 
Į kai stovite.
I Odos Nušašėji- 
’ mai,‘ Nervų Ligos, 

Abel nas Silpnu 
tnas, Skilvio žar
nų ir Mėšlažart 

, . . . ; nes Ligos,; .Nervų
įdegimas bei Reumatii-jki Nesveiku
mai. 1 ' ' .
, Kvėpuojamųjų Kanalųt ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Krauj’o ištyrimai, 
boratorinįai Tyrimai, Serumų 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir P&tarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai
Valandos—-9 A. M. iki 8 P. M.

O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M

Ea- 
be1

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA 
čia«randasi lietuviška aptiek a, kurioje galinta pirkti- vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

ŠIOJE KRAUTUVĖJE PARĖ- 
DALŲ GAUSITE NE VIEN 

DEL SAVĘS, ALE IR

KAINOS LABAI ŽEMOS

PILNAI VISOKIŲ STUBOS 
RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS

Geo. Kaminskas*

Ateikite tuojau, apžiūrėkite 
ir' pasirinkite, kas jums reika
linga.

KAMBARIAMS.

Mūsų prekėmis ir patarnavimu būsite pasitenkinę
GEO. KAMINSKAS

152 Ferry St., kampas Adams St., Newark, N. J.

Praneša visuomenei, jog ji* atsidaro eavo ofisą 
Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1

nuo S

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vnl. ii

Ocl i kas dien, aeredoms ir subatofna 
iki 7:10 va.1. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 13rd Bt.ryto

• Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
■ ! • Ų*’ • ’ ' • < 1 ( ’ . . ' ’ • ■

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius.- Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

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

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Vien tik 
visą darbą 
mažiausiai

Dr. Anthony Stenger 
Dr. Fred E. Burnham 
Dr. Theodore Conklin

Ofiso valandos: nuo D vai. iš ryto iki 9 vai. vakaro.
1 Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DĖS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-385 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New , 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas Bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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NEW YORKO IR AHEUNKES ŽINIOS
ĮVAIRIOS žinios

Bedarbio Darbininko Išalkusi 
ir Apdegusi Mergaitė Mirė
Kiek pirmiaus. “Laisvėje” 

buvo rašyta, kad iš namų iš
mesto bedarbio darbininko 
Kelly labai apdegė mergaitė. 
Gauta žinia, kad trijų metų 
Celią jau mirė. Cumberland 
ligoninėję. ši mergaitė apde
gė trečiadienį, kada troku ve
žė Kelly' išmestus baldus ir 
kartu važiavo jo varginga šei
myna. t Išnaudotojai išmetė 
vargingą darbininką ant gat
vės ir įvykusioje . nelaimėje, 
kadą trokas užsidegė, ne tik 
veik visi baldai sudegė, bet 
žuvo dar ir kūdikis, ši nelai
mė būtų išvengta, jeigu ne be
gėdiškas išnaudotojų žygis.

Automobilių ir Kitos 
Nelaimės

Susikūlė du • automobiliai, 
viename važiavo E. W. Wal
ker, o kitame E. Jahnson ir S. 
Klep. Jahnson yra sužeistas 
ir nuvežtas į Trinity ligoninę, 
o Klep užmuštas ant vietos.

J. Panasowitz, septyniolikos 
metų jaunuolis, iš Bronx mies
to dalies, užmuštas požeminio 
traukinio, kada jis nuslydo 
besiartinant traukiniui, ši ne
laimė rodo, kaip reikia atsar
giems būti.

3,000 Darbininkų Piktai 
Grūmėsi su Policija !.

3,000 darbininkų . rūsčiai 
grūihėsr sir policija', 'kada bu
vo 'metamas .bedarbis iš mamų. 
Pašalpos biuras išdavė $10.00 
vertės čekį del Williamsu šei
mynos, gyvenančios 330 E. 
12 th St., bet namų savininkas 
atsisakė priimti tą čekį ir su 
policijos pagelba metė laukan. 
Matote, pati valdžia išduoda 
čekį ir kada tą čekį atsisako 
savininkas imti, tai ta pati 
valdžiA meta darbininką lau
kan. įTuom labai pasipiktino 
masės bedarbių ir tvirtai ko
vojo. Tik kada pribuvo keli 
desėtkai policijos, tai galėjo 
savo bjaurų darbą atlikti.

Vagystės ir Užpuolimai
Trys užpuolikai, padarė 

“Hold up”* ant Safeway Coal 
Co., 426 President St., Brook
lyn, N. Y., vedėjo L. Goldberg. 
Vagiai pasigriebė $1,500 pini
gais ir numovė už $1,500 dęi7 
mantinį žiedą. Vagiai dingo, 
kaip kamfaras, (

Vžpuolįmtį ir vagysčių kįer 
kis nuolatos ąi^ga. Prasikal
tėlius ir visokius nenaudėlius 
pagimdo, ši kapitalistinė.štate-, 
ma, kurioj kas turi pihigų, 
tai be jękio darbo ir užsiėmi
mo gali .puikiai gyventi., j J ’J i t •

Policija Sužeidė 10 Bedarbių
Vakarinės miesto dalies 

Bedarbių Taryba buvo suruo- 
šuši demonstraciją prie Pa
šalpos .Biuro. \Kada darbinin
kai išsirikiavo sų plakatais ir 
pradėjo paraduoti, tai ant jų 
užpuolė 40 pėsčių ir 5 raitų 
policistų ir paleido darban 
buožes, Dešimts• darbininkų 
sužeista arklių ir buožių pa
gelba. Vienok tas nesulaikys 
darbininką kovas .už tuojauti- 
nę pašalpą. Darbininkų par
eiga padaryti galingas ^Bedar-. 
bią Tarybas it priversti išnau
dotojų klasę ir jų valdžią su
teikti, darbą arba pašalpą. •

Apsiavų ir Odų Darbininkai 
Sudarys Galingų Uniją

Apsiavų ir, odos gamintojai 
darbininkai New Yorke Išrin
ko 30 delegatų, kurie vyks į 
Bostoną * ir sudarys galingą 
odos ir apsiavų darb. uni
ją. Delegatai išrinkti nuo 
Shoe and Leather Workers 
Industrial unijos skyrių. In
dustrinė unija veda darbą, 
kad apjungus1 apsiavų ir odos 
dirbėjus į vieną galingą uniją.;

- * ’ 1 k _________  _

“Mokytojas” Gudrus
1 Apgavikas

Jaunas vyras. F. J. Werner, 
buvęs Montauk Junior High 
mokykloje ■ .mokytojom, areš
tuotas už apgavystes. Kalti
na, kad jis yra apgavęs apie 
50 žmonių ir išviliojęs $150,- 
000. Naudojo visokius būdus. 
Kaitą jis vienam išdavė už 
paskolintus pinigus “morgi- 
čių,” kuris buvo senas ir iš
duotas ant turtuoliu John D. 
Rockefellerio namo. Kitais 
žodžiais, jis su pagelba seno 
“morgičio” už paskolas užsta
tė Rockefellerio namą. Tik 
jau kapitalistinėje sistemoje ir 
yra visokių nenaudėlių.

Difterijos Mirtingumai 
Mažėja

New Yorko sveikatos biuras 
praneša, kad 1933 'metais per 
vienuolika mėnesių nuo difte
rijos mirė 77 vaikai, o perei
tais metais per tą laiką 200 
yaikų. Dr. Wynne sako, kad 
šiemet sveikatos < departmen- 
tas įčiepijo nuo tos ligos 150,- 
000 • vaikų.< Bet vis . tik New 
Ydrke*dąr yra 400,000 vaikų 
neapsaugotų nuo tos pavojin
gos ligos.: . * ’ : ! ’ * •

“Vienybė” Niekus Tauškia

Milžiniška Demonstracija 
prieš Linco Govėdas

Pereitą šeštadienį Union 
Aikštėje, New Yorke buvo 
suruošta protesto demonstraci
ja prieš linčo teismo mirties 
nuosprendį Scottsboro jau
nuoliams. ; * .: »

Oras buvo blogas,' snigo šia-, 
pdraba ir šalta, tačiaus> į de
monstraciją susirinko tūkstan
čiai/ žmonių.

į Buvo priruoštas trokas, kur 
pastatyta elektros kėdė ir'prie 
jos stovi teisėjas Callahan. Iš 
ten kalbėtojai sakė prakalbas.. 
Entuziastiškai plodama tūks
tantinė minia reiškė protestą 
prieš galabijimą nekaltų dar
bininkų jaunuolių. 

_
Mokyklos ir Maudynės

New Yorko' miesto valdyba 
po ilgų ir karštų ginčų pasky
rė $33.697,420 del mokyklų 
reikalų. Daugelyje vietų mo
kyklos labai apleistos ir ne
prižiūrėtos. Ši suma mažai 
ką reiškia ir nedaug kag bus 
pagerinta.

Tuom pat kartu Carnegie 
svetainėje įvyko buržujų kon
certas nuo kurio likd gryno 
pelno $20,000. Tie pinigai 
bus perduoti prezidentui F. 
D. Roosęveltui, kaipo kalėdi
nė dovana, kad jis juos su
naudotų Georgija valstijoje 
įrengimui karštų šaltinių tur
čiams maudytis.

Kas Naujo Tarp 
Lietuviu

Iš turginės‘Draugystės 
Priešmetinio Susirinkimo

ti bedarbiams. Po ilgų disku
sijų prieita prie išvados remti 
Bendro Fronto veikimą pa
siunčiau atstovus.

Reikia priminti, kad laike 
diskusijų buvo ir įsikarščiavi
mų. Gal būt,- tie išsikarščiavi- 
mai būtų išvengiami, jei pir
mininkas būtų netvirtines, kad 
Bendras Frontas susitvėrė, tik 
tam, kad nemokėti randų.. 
Kas, žinomą,^netiesa. Kaip ten 
nebūtų, bet tokie dalykai, kaip 
karščiavimasis, reikėtų vengti.

Taipgi valdybos užsispyri
mas, negeras dalykas. Reikią 
daugiau rimtumo visiems; ar 
tai būtų pirmininkas, ar tai 
sekretorius, eiliniai nariai. 
Neturėtų būti užsispyrimū, bet 
■Jaugiau draugiškumo.

, ... Narys.

Fašistų ‘-'Vienybė”, kuri 
yra nei mirus nei gyva, vis 
svietui dūmus pučia į akis. Se
niau jos leidėjai gyrėsi, kad ji 
bus dienraštis, kad tą greitai 
padarys. Dienraščiu nevirto, 
bet subankrutavo. žinoma, 
nevisi subankrutavo. Kaip 
kas po skraiste “artimo ir lie
tuvio meilės” sustorėjo.

Dabhr “Vienybė” leidžiama 
neva jos buvusių darbininkų. 
Paskutiniame numeryje sako, 
kad “Vienybė” - ♦ ojaus bus 
leidžiama du kartu per savai
tę. . . Bus? Taip bus, kaip ji 
virto dienraščiu.

Prapuolė Moteris
Freidman, gyvenantis 2058 

Union Ave., Brooklyn, N. Y., 
pranešė policijai, kad prapuo
lė jo žmona- Floritaice, 28 me
tų. Dvi, .savaitės ląijępj atgal 
ji išvažiavus 4 pas savo motiną 
į kitą miesto dalį, bet teta ne- 
pribuvo ir' nardo negrįžo. Jii 
turi 2 kūdikius. Trys metai 
atgal ta moteris buvo irgi pra
puolus, bet Vėliau surasta be- 
ser&Anti Brooklyn ligoninėje, 
šiuom kartu dar niekur ją ne-

Išalkęs Bedarbis Apalpo
Jacob Roth, 54 metų am

žiaus, bedarbis ir benamis 
darbininkas apalpo Hamilton 
Fish parke. Šis nelaimingas 
darbininkas paimtas - į Belle
vue ligoninę, kur jis pareiškė 
kad jau keturios dienos, kaip 
neturėjo burnoje jokio maisto. 
Tai matote kokis surėdymas, 
Vięni lėbauja, nežino kaip 
turtus eikvoti ir parazitiškai 
gyVenti, d tie, kurie savo dar
bu sutvėrė tuos turtus—ba
dauja. * '

Susirinkimas atsibuvd 6 d. 
gruodžio, 1933 m., Amerikos 
Piliečių Kliubo svetainėje, 80 
Union Avė., Brooklyne. Ka
dangi buvo garsinta per spau
dą, kad bus rinkimas pusės 
valdybos, tai ir prisirinko na
rių pusėtinai. daug.x Susirin
kimą atidarė pirmininkas Kar
pus. Skaitytas protokolas iš 
praeito susirinkimo, kuris ta
po vienbalsiai priimtas. Pers
tatytas vienas naujas narys į. 
Draugystę.

Seka valdybos rinkimas. Į 
pirmininkus perstatyta du 
kandidatai; senasis pirminin
kas Karpus ir J. Kairys. Kar
pus gavo 31 balsą, J. Kairys 
35. Kairys pasiliko pirminin
ku sekantiems metams.

Iždininko rinkimas: K. Jan
kaitis ir žabarauckas apsiėmė 
į kandidatus—t-K< Jankaitis ga
vo 44 balsus,, žabarąuskas— 
20. Jankaitis pasiliko i •• iždi- 
hinku.. h . • ■*

Finansų sekretorius • pasili
ko! A.'.:Buzas, beveik viebal- 
siai. : Baliaus surengimo komi
tetas išrinktas ir visi tinkami 
tam , darbuL < Jackus yra. ko-' 
miteto j pirmininku.. Minėtam 
baliui pasamdyta bus du be- 
nai po 6 muzikantus.

Skaitytas laiškas nuo Ben
dro Fronto Komiteto. Laiš
kas priimtas. Kada prieita 
ijrie apkalbėjimo ar yra rei
kalas siųsti atstovai į tą Ben
dro FronjO Komitetą', tai i atsi
rado žmonių, kuriem atrodo 
Bendras Frontas’ Visų organi
zacijų, nepaisant pažvalgų bei 
įsitikinimų, yra niekas dau
giau, kaip tik Bimbbs meške
rė. Nei ^pasišokėję.’ tvirtina, 
kad kitokių pažiūrų žmonės 
išmetami iš Bendro Fronto orr 
ganizacijos; tai, žinoiha, yra' 
demagogija, pasityčiojimas iš 
tų Žmdhių, kurie nori'pagelbė- 
1 t »'t - • • ■ • *■*• *♦* ' *• *• * * * ’ ' °\ ’ ,k .

Šis-Tas apie Radio _*- - - - -
“Laisvės” skyriuje “Radio— 

Šiandien,” talpiname kelių di
desnių radio , stočių progra
mas. Mes paduodame ne vis
ką, kas būna paprastai ' di
džiuose kapitalistų laikraš
čiuose sužymėta. Viena, per 
radio yra duodama daug to. 
kas darbininkams nesvarbu, 
kaip tai: prakalbos už NRA, 
kunigų pamokslai ir kitkas, 
kas tik nuodina darbininkų 
protą. Mes atžymime tik tą, 
kas jtaa geresnio iš muzikos ir 
taip geresnių dalykėlių, žino
ma, ir muzikoje yra daug, 
daug to, kąs nėra naudinga, 
bet juk tai supras kiekvienas, 
nes radio yra kapitalistų ran
kose. Dar ir del to negalimi 
pilnai paduoti, kad programos 
kartais net kas 5 minutes kei
čiamos ir tas i užimtų labai 
daug vietos. ( Mes norime, kad 
lietuvių programų . palaikyto
jai teiktų mums žinias, ką ir 
kada jie turi.

• •• i J ' . .

Užsiregistruokite j Mokyklą
/ —------

'New Yorke revoliucinių 
darbininkų mokykla greita] 
atsidarys. Su šia diena atsi
daro registracija 'į darbininkų 
mokyklą, kuri įvyks Darbinin
kų Centre, . 35 E. 12th St,, 
New York. Užsiregistruoti 
reikia ten pat, mokyklos raš
tinėje, ant trečio augšto. šio
je mokykloje, bus mokinama 
politinės, ekonomijos į» kitų 
mokslų. Darbininkų organi
zacijos privalo išrinkti nors po 
vieną mokinį ir pasiųsti į ją. 

....... • • •-- ---

Mūsą Parengimai 
Ir Susirinkimai

• • < •? ' i
Dar Dovanu Bazarui

Drg. Anna Lapata atnešė 
kartelius ir nosinę skarelę. 
Drg. Bankevičiene įteikė stik
linį setą ir draugai Lėva- 
nai vėl atnešė ‘keletos dolerių 
vertės? krautuvėse surinktų 
naujų gražių daiktų. Drg. 
Mary Norušienė/per savo sū
nų Wm. Norris, padovanojo 
gražrų stiklinių dalykėlių.

Drg. Levanienč, pareiškė, 
kad “Laisvės” bazare bus gy
vų kralikų. Geras dalykas. 
Reikia paukščių ir farmeriai 
galė.tų pristatyti gyvų par
šiukų. Nes šeštadienio vaka
rą, gruodžio 23 d., norime tu
rėti maisto marketą bazare.

Visais trim vakarais turėsi
me dailės programą ir orkes
trą grieš kas vakaras.

Praš'ome drdugų rinkti ba
zarui dovanas daiktais ir pini
gais. Pinigai reikalingi 'todėl, 
kad reikės pasipirkti kai ku
rių reikalingų pąlykų.
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Gmodžio-December,

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

BROOKLYN, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

i

LDS 1 Kp. Valdyba.

primeskįte pi- 
bazaro reika-

BAZARAS BUS TRIS 
DIENAS

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BROOKLYN, N. Y.
LDS 46-tps kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 12-tą difeną gruo
džio, 7 vai.) vakare,1 toj" vietoj, kur 
visuomet laikoma, dalyvaukite visi, 
nes yra svarbių klausimų apkalbėti, 
ir atsiveskite nauj’ų narių.

Sekrėtorius.
■ ,. . (292-293)

BOSTON LUNCH

Trys Mitingai Paminėjimui 
Lenino Mirties Sukaktuviy
Sausio 21 dieną sukanka 10 

metų nuo Lenino mirties. Vi
sur darbininkai minės šia's su
kaktuves. Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos Antras 
disfriktas rengia tris mitingus, 
kurie įvyks šeštadienį, 20 d. 
sausio, sekamose svetainėse: 
St. Nicholas Arena, Manhatt
an miesto dalyje; Arcadia 
Hall, Brooklyne ir Bronx Co
liseum, Bronx mieste dalyje. 
ŠiUomi pranešama visoms dar
bininkų .organizacijoms, kad' 
tą dieną nieko'nerengtų, bet 
masiniai dalyvautų šiuose pa
rengimuose,

Vaidins Labai Puiku Veikalą 
“Moteris Gatvėje”

LDS 1 kuopos .antras paren
gimas, taj bus veikalo vaidini
mas. Suvaidink Aido Choro 
Dramos Grupė veikalą “Mo- 
tris Gatvėje.” Vaidinimas 
įvyks vasario 24 ir 25 dieno
mis. Veikalas didelis, trijų 
veiksmų dramatiškas vaizde
lis iš bedarbių šeimynos gy
venimo. Jame nušviečiama, 
kaip dabartinė padėtis meta 
darbininkus į gatves, ardo šei
mynas ir stumia moteris į 
gatves pardavinėti save. To
dėl bus vaidinamas per du 
vakaru—subatoj ir nedėlioj.

Veikale taip pat gerai pa
rodoma, kas dedasi namuose 
bedarbių darbininkų tuo lai
ku, kuomet Rooseveltas kal
ba apie “gerlaikį” ir paroduo- 
ja už NRA. Be to, veikalas 
turi žaislų, juoko.

Todėl prašome visų lietuvių 
darbininkų organizacijų to
mis dienomis nerengti kitų pa
rengimų . ir dalyvauti šiame 
parengime. Tas. veikalas rei
kia ^kiekvienam darbininkui 
bei darbininkei pamatyti. f

Jau surinkta geriausi Brook- 
lyno mėgėjai, kurie gerai (su
vaidiną šį veikalą., f .

Taipt pat LDS 1 kuopa pra
šo visų savo .narių jau pradėti 
rengtis, prie šįo parengimo, 
n.es tai,bps pietelis parengimas 
ir naudingas visiems. Kuo
met bus gatavi plakatai ir ki
ti skelbimai, tai kiekvieno na
rio yra pareiga jų daugiau
sia paskleisti tarpe darbinin
kų. " . .

Sulaužė Darbininkų Streikų
Pardavingi vadai Amerikos 

Darbo Federacijos 138 lokalo 
ir Amalgamated Food Work
ers trečio lokalo su pagelba 
NRA vykintojų sulaužė^ Dm 
gan Bros, kepyklos darbinin
kų streiką. Streikavo kepėjai, 
išvežiotojai, pardavėjai ir kiti 
šios didelės kepyklos darbinin
kai.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Visi vietiniai lietuviai darbininkai- 
kės dalyvaukite Scottsboro jaunuolių 
protesto suvirinkime. 12-tą d. gruo
džio, 8 vai. vakare, “Laisvės" sve
tainėje, 46 Ten Eyck St.

Visi skaitlingai dalyvaukite ir pro
testuokite prieš tyjaurų, pęgr$ darbi- 
'ninkų išnąridojimta -it įireŠ nužudy
mu .nekaltų , jaunuoliu, $ ,Bus kalįję-*. 
tojų; iš Internationjal*' (Labo)* l Dų-' 
fence ir. . iš Young .> Communist 
League, , Įžanga dykai.

• Komisija.
.i * J ' : i » ' J(292-2D3)

IŠRANDAVDJIMAI
PASIRANDAVQJA gyvenimui 5 

kambariai. • Yra elektra, gesas, 
randa tik $16 j mėnesį. Kreipkitės: 
A. Civinskienė, 104 Scholes St., 
Brooklyn; N. Y. (291-293)
PĄSIRANDAVOJA . gyvenimui 3 

kąąib^ai. Yrą elektra, gesas, ga4“ 
ru apšildomi,'randa tik $16 į mene
sį. Kreipkitės: -Ąą Civinskienė, 1Q4 
Schdles Brooklyn, N. Y.

(290-29?)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA x 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pa&andyAtie/

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

“LAISVES”l ■ '

“LAISVĖS” SVETAINĖSE
Pernai mūsų dienraščio 

bazaras buvo sėkmingas, 
šiemet turi būt dar sėkmin
gesnis.

Prašome Draugu Aukų
Prašome aukauti įvairius 

daiktus, kas tik kuom išga
lite.

Šokiai ir Gera Muzika
Kiekvieną dieną bus šo

kiai griežiant gerai muzikai.

Piniginės Aukos
Labai svarbu gauti pini

ginių aukų. Nes norint pa
daryti -bazarą turtingu rei
kia dapirkti naujų įvairių 
dalykų. Tadgi, draugai, ne- 
skūpaudami 
niginių aukų 
lams. •

' Laikas Trumpas i I I •’ f •
Kadangi prieš “Laisvės” 

koncertą .J nenore jotai e pa
skelbti bazaro, nes du da
lyku kartu garsinti nepato
gu,'tai bazaVo rėikalui lai
kas labai trumpas. Todėl 
prašome draugų greit pri
duoti tankas, kad galėtume 
snarčiąi ir sėkmingai reng
ti bazarą.
“Laisvės” Administracija

J0AL4S STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kustume- 
riams, kad perkėliau save studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
9 t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

: JONAS STOKES
51? Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-9467

Notary i b 
PUBLIC

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

(Buvuaio aBistantu Hamburgo universiteto 
kiinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytiea-itapinimoai 
organų. BeitkauRtnis gydymas garanki- 
Čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose .ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W., 42nd ST. NEW YORK 

tarne Broadway ir 6th Avenue

Xn*y Pasitarimai ir Se>OO 
’hHI egzaminavimas

20 St. James St. East 
Tel. HATbour 3424

197 HAVEMEYER STREET

Telephone Stagg 2-7057

Telephone, Evergreen 6-5S10

I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
į Išbalzamuoju ir laidoja numirusius 
į nnt visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilius ir kerietas veselijoms, 
I kr:k*+ynoms ir pasivažinEjimams.

23X Bedford Avenue

BROOKLYN. N. Y.

G a m i name visokius 
valgius ir pritaikome' 
pagal lietuvių skonį.

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD AVE. 
Brooklyn, N. Y.

MX MM MM JIM KR

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW Fe BALLAS 
(BIEtfiUSKftS) 
G R A 2 O R i U S

UNDERTAKERS AND EMBALMERS
660 GRfiND ST. BROOKLYN. N. Y.

MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAFVEŽAM 1§ VISU SALiU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSIN1. AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS'REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KUOOcRlAUSIAI PATARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS! NIEKAD NEMIEGA.




