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KRISLAI
Brooklyno Bendras 

Frontas.
Pagalvokite, Draugai!
Ne Griaukime, bet

Buda vokime!
Atmeskite Vienybės

Ardytoj us!
Rašo KOMUNISTAS

’ Firma* Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
VienykitėsI Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Iš laimėsite 

Pasaulį!

Fašistai Nužudys d. Torglerį
Kaip

Brooklyne yra susidaręs lie- ( 
tuvių darbininkų organizacijų 
bendras frontas. Jo tikslas: 
prieš bedarbę, už pašalpą ir a p-J 
drauda bedarbiams, prieš naują 
karą ir prieš fašizmą. Tikslas 
didelis ir klintis. Atrodo, jog 
neturėtų priešintis šitam bend
ram frontui niekas, kam rūpi, 
darbininkų klasės reikalai ir 
vienybė.

Bet priešų atsirado,
visur, taip ir čia tais lietuvių 
darbininkų vienybės ardytojais 
pasirodė Prūseikos ir Butkaus 
kompaniukė. j 
jie savo draugiją oficialiai iš
traukė iš bendro fronto, bet 
tuojaus pradėjo atkakliausią 
kovą prieš patį bendrą frontą 
visose masinėse organizacijose. 
Rado pritarimo pas tuos žmo
nes, kurie per metų metus truk
dė lietuviams darbininkams su
sivienyti ir kovoti prieš bous.

KAUNO BEDARBIAI STOJA j i e J f f *.n v..m . £ i Stratosferoje
PRIEŠ ALK| IR ŠALTI; DEMONSTRA

riin nfipinlini *-

GIJOS PRIES FAŠISTU VALDŽIĄ
Smetonos Valdžia Buvo Priversta Numesti Bedarbiams 

Duonos Plutą, Bijodama Darbininką Sukilimo; SLA. Or
ganas “Tėvynė” Melavo, Nesenai Paskelbdama ant Pirmo 
Puslapio, kad “Lietuvoj Krizio Nėra”

Konfiskavo Žurnalą, Kuris 
Pranašauja Karą

Darbininkų bendro fronto ša
lininkams nelengva buvo atsilai
kyti. Bet vis tiek laimėta. O 
tai laimėjimas darbininkų kla
sės, darbininkų vienybės ir so
lidarumo principo ir idealo. Pi
liečių Kliubas, Jurgine ir Liute
rio draugija atmetė darbinin
kų vienybės ardytojus, bendro 
fronto griovikus. Pagaliaus tą 
patį padarė savo susirinkime 
gruodžio 13 dieną ir Amalga- 
meitų rubsiuvių 54 skyrius. 
Prieš bendrą frontą, už suardy
mą vienybės kalbėjo sklokinin- 
kas Jokubonis, aidoblistas Kal
pokas, socialistas Michelsonas 
ir - dar keli tų partijų vadai. 1 
Vienok dauguma kriaučių nu
balsavo už bendrą frontą. Tai 
gana skaudus smūgis tiems, 
kurie bandė sugriauti taip gra
žiai pradėtą naudingą darbą del 
susivienijimo lietuvių darbinin
kų kovai prieš bedarbę, 
karą, prieš fašizmą.

MASKVA. — Sovietų 
i mokslininkai pradėjo tyri
nėti atidengimus stratosfe
roje, kurie tapo padaryti už 
60,000 pėdų augštumose. Pa
sirodo, kad ten erdvėse ore 
yra tiek pat angliarūkŠčio, 
kaip ir ant žemės. Tas pa
rodytų, kad skystumas oro 
erdvėse pareiha nuo suma
žėjimo vandendario.

si ir į Vid. Reik Ministeri
ją. Pažadėta darbo, kai tik 
bus galima, suteikti.

Sudrebėjo valdžia, išsi
gando Kauno ponija.' Ir 
štai lapkričio 29 d. “Rytas” 
jau praneša, kad lapkričio 
28 d. vakare “Kauno Mies-

HONOLULU. — Ameri- 
kos valdžia konfiskavo 5,- 

' 000 kopijų, japonų žurnalo, 
kuriame buvo įdėtas prie
das po antgalviu “Sapnas 
apie karą Tarpe Japonijos 
ir Jungtinių Valstijų.” Au
torius nurodo, kad karas ne
išvengiamai turės įvykti.

KRUVINOSIOS HITLERIO VALDŽIOS' 
PROKUR. REIKALAUJA MIRTIES 
TORGLERIDI, VOK. DARB. VADUI

Bijodamas Pasaulio Liaudies Keršto Budelis Werner Pata
ria Išteisinti Draugus Dimitrov, Popov ir Tanev, Kurie 
Yra Bulgarijos Komunistų Partijos Darbuotojai

Lietaviy Darbininku Organradios Reika
lavo Paliuosavimo Drangų Torgler,

\ Dimitrov, Popov ir Tanev

remta. Dabar tai sutrem
pė po kojų ir reikalauja 
mirties bausmės!

Hitleriniai budeliai nužu
dys drg. Torglerį, tą ne
sulaužomos valios ir pasiry
žimo Vokietijos darbininkų 
klasės vada. Wernerio rei
kalavimas yra faktinai įsa
kymas teismui, nes teisėjai 
irgi yra fašistai. Tiktai pa
saulio darbininkų protestai 
galės sulaikyti Hitlerio bu
deliškas rankas nuo Torg- 
lerio gyvybės!

LEIPZIG, Vokietija. — 
Per dvi dienas po dešimt

i valandų Hitlerio valdžios 
prokuroras Werner ir advo
katai kalbėjo prieš teisia
mus komunistų vadus Torg-

iler, Dimitrov, Popov ir Ta- 
jnev. Pabaigoje savo pra- 
: kalbos Werner įtūžusiai 
į šaukė prieš visus komunis
tus ir pareikalavo, kad tei
smas rastų kaltu draugą 
Torglerį ir nuteistų mirtin, 

1 kaipo vadą Vokietijos Ko
munistų Partijos. Tasai bu
delis, tačiaus, priverstas bu
vo pripažinti, kad valdžia 
nepajėgė, nors dėjb visas 
pastangas, i n k r i m i n uoti 
reichstago rūmų padegime 
draugus Dimitrov, Popov ir 
Tanev, tuo būdu patarė juos 
išteisinti, nors, girdi, kaipo 
komunistai, jie irgi užsitar
nautų mirties bausmės.

Kadangi galvos nukirti- _ 
mas esanti perlengva baus- so, kuris buvo pilnai prikim-’ 
mė, tai fašistų prokuroras 
patarė draugą Torglerį nu
bausti pakorimu. Dar del 
didesnio keršto pridūrė, kad 
teismas turi tuojau^ iš Tor
glerio atimti visas pilieti
nes teises, tartum pakar- į 
tam dar tos teisės reikalin-i » i

Taip pat, žinoma, patarė j NfižipSakoūiai Dideli 
nuteisti mirtin Lubbe, kai-1 Šalčiai EurOPOIC 
po reichstago padegėją. i " Jj 
Pripažino, kad Neturi Jo-j

kių Įrodymų, prieš Drg. 
Torglerį

Werner pripažino ir pasa
kė, kad teisme valdžia ne-

prieš

ardyt i

jininkų solidarumui. O vi-i.v - •* n ■ T • •! «0- nil !-!•
dabar Prūseikos ir Butkaus ISYSR IS PrOtG IjetllVl dUIiailS EaklydellO 
tinis darbas tik ir turi ta w ■ • • ■ m « « »v • •

nežiūrint darbininkus ir visą Vokietijos Komunistų Partiją ‘morališkai’

ŽUVO KETURI ŽMONĖS

valdžiai nepavyko surišti Torglerį, Dimitrova, Popovą ir Tane- 
vą su reichstago gaisru, nežiūrint to,’ jisai skaito tuos keturis

ir 
ir

CRESCENT CITY, Fla. 
—Gruodžio 14 d. čionai iš
tiko baisi nelaimė. Trau
kinys užbėgo ant skersai • 
geležinkelį važiuojančio bu-

Tai auka kapitalistinio 
surėdymo.

DURBAN, South Africa. 
—Orlaivio nelaimėj užmušti 
trys pasažieriai ir orlaivi- 
ninkas. , Nelaimė ištiko del 
blogo oro.

(Daugiau Pasauliniu žinių 
5-tam niiRlanvi)

kaltais už kriminalystes Lubbe ir jo kolegų Jš nazių kempės.
. “Mes protestuojame pri'eš šitą bandymą nužudyti darbininkų 
klasės .vadus. Mes šaukiame Amerikos ir viso pasaulio darbi
ninkus, valstiečius ir intelektualus atmušti Hitlerio kruvinas 
rankas!

“Su didžiausiu pasibaisėjimu mes išgirdome apie nesenai nu- 
kapojimą galvų šešiems darbininkams Hamburge ir Altonoj, ki
tiems šešiems Colognėj ir apie nuteisimą mirtin devyniolikos ki-

Mes, komunistai, karštai svei
kiname draugus darbininkus Pi
liečių Kliube, Jurginėj, Liute- 
rinėj ir 54-tam kriaučių sky
riuje, kad atmetė vienybės ar
dytojus ir uždavė smūgį be- 
principiniam frontui, kurį suda
rė Prūseika su senai visam 
Brooklynui žinomais darbinin
kų priešais.

Būdavot > sunku, bet 
lengva. Būtų labai nusidžiau
gę Prūseika ir jo artimi kole
gos, jeigu kriaučių lokalas būtų 
atmetęs bendrą frontą. Mat, 
būtų buvęs užduotas smūgis 
darbininkų solidarumui 
sas < 
politinis darbas tik ir turi 
vieną tikslą: griauti, taškyti 
blaškyti darbininkų spėkas 
organizacijas.

-------------- v
Lietuvos spauda pusiau (Jų delegacija buvo nuvyku- 

lūpų praneša , apie didelį 
masinį bruzdėjimą Kauno 
bedarbių prieš alkį ir šaltį. 
Štai “Rytas” lapkričio 27 d. 
praneša:

Bedarbiai apgulė burmis
trą. Lapkričio 25 d. į Kau
no M. Savivaldybę atvyko
apie 400 žmonių bedarbių, to Savivaldybėje įvyko mie- 
Jų delegacija burmistrui sto tarybos frakcijų atsto- 
pareiškė, kad bedarbiai yra vų pasitarimas.” Valdinin- 
alkani, alkanos ir'jų šei-1 kai nutarė iki Naujų Metų 
mynos. Jie jau antrą kar- ' paskirti 40,000 litų viešiems 
tą šią savaitę burmistro ! darbams ir i 
prašo darbo ir laukti jo ne
turi galimybės. Kas jiems 
belieka daryti tokioje būk
lėje atsidūrus?

Bedarbiai, prašydami 
ir murmėdami išsiskirstė.

Gi lapkričio 28 d. tas pats 
i dienraštis rašo:

“Bedarbiai, p r a š y d ami 
darbo, beveik kiekvieną die
ną lankosi Kauno M. S-bėje.

suteikti darbo/ 
nors tūliems bedarbiams/. 
Be to, nutarė didelėms be
darbių šeimynoms, kurių 
tėvai negaus darbo, “leisti 
burmistrui teikti pašalpą 
pietų pavidalu iš betur
čiams teikiamų valgyklų.” 

Mes sveikiname Kauno 
bedarbius, kurie stoja į ko
vą prieš Smetonos valdžią 
ir prieš alkį!

Bedarbė, Vargas, Ligos Popiežius Nesulaukė
į n

Darbininką
Uruguajaus lietuvių dar

bininku laikraštukas “Rau
donoji Vėliava” paduoda to
kią žinią apie likimą vieno 
lietuvio darbininko:

Drg. Rokas Lukšys apie 
dvejus metus išbuvo be dar
bo. Didesnį bedarbes laiką 
maitinos valdiškoj valgyk
loj, kur gauna bedarbis vie
ną lėkštę drumzlinos zupės 
ir šimtą gramų duonos. To
kiose sunkiose ekonominėse 
aplinkybėse pakirto drau
gui R. ’ Lukšiui sveikatą. 
Suradęs darbą provincijoj, 
apleido Montevidejų. Dir
bo nuo tamsos iki tamsai, 
prie blogo maisto, už $15.00 
mėnesiui. Po kai kurio lai
ko susižeidė. Ilgą laiką išgu
lėjo ligoninėj. Paskiau— 
dvi operacijos—kas galuti
nai suardė jo sveikatą. Po 
paskutinės operacijos grį
žo į darbą, bet... jau pu
siau pamišęs, nusilpęs. Pra
slinkus mėnesiui, drg. R. 
Lukšys galutinai sudurnia-

Tačiaus mes neužsimerkiame 
nuo to fakto, kad visose tose 
organizacijose buvo didoktas 
būrelis darbininkų, kurie prita
rs vienybės ardytojams ir bal
savote prieš bendrą frontą. 
Mes tiems draugams darbinin
kams sakome: Draugai, padarė
te klaidą. Pataisykite ją. Be
darbė, naujas karas, fašizmas 
yra mūsų visų mirtinas prie
šas. Tai ir kovokime visi ben
dromis spėkomis. Ta bendra 
kova jau pradėta. Nesugriau
kime jos. Jeigu matome neto
bulumų bendram fronte, tai tai
sykime, taisykime bendrai. Pa
bėgimas, pasitraukimas yra ne 
taisymas, bet griovimas, O iš 
sugriautos lietuvių darbininkų 
vienybės nauda bus ne darbi- vo ir dabar randas Villarde- 
ninkams, bet kapitalistams, mū- bo (psichinėj ligoninėje.), 
sų visų išnaudotojams.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Mes Reikalaujame Paliuosavimo Nekaltų Darbininkų Klasės
Vadų, Mes Reikalaujame Sustabdymo Žudymo Vokietijos

< Kovingų Darbininkų, Pareiškė Delegacija Savo Statemen- 
te Hitlerio Valdžios Konsului; Kopija Šio Pareiškimo Taip

: Pat Pasiųsta Hitlerio Ambasadoriui Washingtone.

i Grupdžio 14 d. lietuvių darbininkų organizacijos pasiuntė de
legaciją pas Vokietijos konsulatą New Yorke ir pridavė sekamą 
protesto rezoliuciją:

“žemiau pasirašę lietuvių darbininkų masinių organizacijų at
stovai priduoda per jus Vokietijos nazių valdžiai sekamus pro* 
testus ir reikalavimus:

“Leipzigo teisme. Hitlerio valdžia bandė per apie 50 dienų įro
dyti kaltais Torglerį, Dimitrovą, Popovą ir Tanevą padegime 
reichstago rūmų, bet faktai visam pasauliui žinomi, kad tikrai
siais kriminalistais yra nazių (fašistų) vadai—Hitleris, Goe- 
ringas ir kiti.

“Galutinai nepavykus jiems įrodyti užmetimus ant darbinin- 
kii klasės keturių vadų, nazių budeliai dabar pareiškia lūpomis 

t # I Goebbelso oficialiam fašistų organe “Der A.ngriff”, kad jeigu Todėl Nusiminęs ' teisme ir nepavyktų iškelti tiesioginių įrodymų, kaltinamiesiems 
‘ ivistiek turi būt* uždėta augščiausia bausme, nes jie neva kalti 

Pasirodo, kad Popiežius | ardyme Vokietijos valstybės pamatų, už ką bausmė yra mirtis.
i Nazių prokuroras Werner savo prakalboje teisme pripažino, kadPijus XI buvo prisirepgęs 

ir laukė draugo Litvinovo 
užeinant jį, 
to, kad jis atvejų atvejais, 
yra prakeikęs visus bolševi
kus. Kauno klerikalų spau
da davė iš Vatikano tokį 
pranešimą:

“Vatikane manoma, kad, 
jeigu Litvinovas būdamas 
Romoj panorės pamatyti Šv. 
Tėvą, tai be jokios abejo
nės audijenciją gaus.- Vie
nas iš kardinolų pareiškęs 
vieno laikraščio , korespon- I “Varde desėtkų tūkstančių Amerikos lietuvių organizuotų dar- 
dentui, kad Šv.
suomet yra pasiryžęs priim
ti nors ir didžiausį pasau
lio nusidėjėlį, jeigu tik yra 
viltis išgelbėti jį.”

Tik papos nelaimė, kad 
tas “nusidėjėlis” nenorėjo 
būti “pataisytas.”
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tų darbininkų tik u^ tą prasižengimą, kad jie gynė darbininkų £& eJ° įiody .1, Kad 101 g ei 
klasės reikalus kovoje prieš fašizmą. Beveik kasdien mes iš- 1 būtų turėjęs kokius nors 
girstame apie naujus masinius areštus, įkalinimus ir kankinimus 
kovingų darbininkų ištisai Vokietiją ir apie nužudymus politi- 
tinių kalinių kalėjimų urvuose ir koncentracijos stovyklose.

Tėvas vi- bininkų mes reikalaujame galo šitoms žmogžudystėms!
“Mes reikalaujame greito ir saugaus paliuosavimo Dimitrovo, 

Torglerio, Popovo ir Tanevo!
“Pasirašo:

A. Bimba, 
nuo dienraščio “Lžfisvės”.

Helen Jeskevičiūtė,
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo.

T. Vasikoniūtė, H. J. Mason, K. Grybas ir Pranaitienė, 
Didžiojo New Yorko Lietuvių Organizacijų Bendro 
Fronto.

D. M. šolomskas, 
Amerikos Lietuvių Darbininkų Lit. Draugijos.

S. Sasnauskienė, 
Lietuvių Darbininkių Susivienijimo Amerikoje.

J. Nalivaika,
JLiet. Proletarų Meno Sąjungos.

Adelė Pakalniškienė,
Lietuvių Jaunuolių Nacionalio Komiteto.

tiesioginius ryšius su reich
stago padegimu. Bet jis 
argumentavo šitaip: Vokie
tijos Komunistų Partija 
skelbia revoliuciją, prievar
tos revoliuciją, tuo būdu ji
nai kalta- už sudeginimą 
reichstago, >o kadangi Torg- 
ler yra partijos vadas bei 
vienas iš jos vadų, tai ant 
jo visa kaltė turi būt suver
sta! Gi laike teismo tas pats 
Werner buvo pareiškęs, at
sakydamas į pasaulio pro
testus, kad teismas bus “be
šališkas,” kad Torgler ir ki
ti komunistai nebus bau
džiami “už jų politinius 
įsitikinimus,” kad tik tiesio
giniais įrodymais bus pasi-

Traukinys Užmušė 10
Vaiky, Sužeidė 30

štas mažu vaiku. Dešimt 
vaikų užmušta ant vietos, 
o trysdešimt sužeista. Vie
nos šeimynos keturi vaikai 
užmušti. Kokiu tai stebėti
nu būdu buso draiveris išli
ko gyvas, tik sužeistas.

BERLYN. — Staiga užė
jo tokie didelį šalčiai Vo
kietijoj, kad pasiekė nuo 
13 iki 18 laipsnių žemiai! 
zero ir net paukščių dau- ' 
gybė sušalo. -•

LONDON. — Nuo šalčio 
ir audros įvairiuose jūrų 
pakraščiuose yra žuvę dvi
dešimt penki žmonės.

PARYŽIUS. — Nuo stai
ga užėjusių šalčių Franci- 
joj mirė 16 žmonių.

Sutvėrė Naują Fašistų 
Organizaciją

DUBLIN. — Airijos fa
šistai nepasiduoda valdžios 
uždraudimui. G e n e r o las 
O’Duffy jau įkūrė nauj 
organizaciją ir pavadino j 
“Jaunuolių Lyga.”
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PLAUČIŲ DŽIOVA

Drg. gydytojau, malonėkite 
atsakyti per mūsų dienraštį 
“Laisvę.” Ar yra galima žmo
gui, turinčiam plaučių džiovą 
arba Tbc, visai pasigydyti, jo
kių vaistų nevartojant, tiktai 
būnant ant tyro oro ?
Atsakymas.—.

Galima. Tatai 
nuo ligos laipsnio, 
gonis tebėra tik

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

every day, except Sunday.
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

Neveizint visko to, mūsų draugai su
darė kur-kas didesnę pajėgą minėtam 
susirinkime ir kiekvienu svarbesniu klau
simu uždavė višai traicei skaudų smū
gį! Už tai tenka draugiškai pasveikinti 
54-to lokalo narius, kurie drąsiai pareiš
kė savo balsą prieš fašizmą nešančius 
elementus.

Svarbu tai, kad dalis darbininkų-rūb- 
siuvių, kurie iki šiol rėmė Prūseiką, da
bar, pamatę šitą bjaurią jo politiką, at
virą atsistojimą su reakcininkais, balsa
vo su pažangiaisiais darbininkais. Kita 
dalis sąžiningų darbininkų, sekusių Prū- 
seikos politiką, tiksliai nėjo susirinkimam 
Jie kol-kas balsuoti prieš vakar-dienos 
draugūs dar nedrįso, o balsuoti su jais 
negalėjo, nes tai perdaug šlykštu.

Tūli, mūsų draugų manė, kad susidėji
mas prūseikinių su ratelninkais, fašistais 
ir socialistais prieš komunistus, mums 
smarkiai pakenks. Vienok tikrovė paro
dė ką kįtą. ^Daugiau: šis prūseikinių aiš
kus atsistojimas su mūsų sąmoningais 
priešais, figuratyviai .kalbant, reiškia 
jiems užsinėrimą ant kaklo virvės.

Tie sąžiningi darbininkai, kurie vieno
kiais arba kitokiais sumetimais, iki šiol 
rėmė Prūseiką, dabar pamatys, kur link 
juos tasai žmogus veda. Jie nenorės eiti 
su juo į tą klampynę, į kurią jis dar vis 
gilyn lenda.

Mes kreipiamės į tuos darbininkus su 
draugišku patarimu, kad jie juo grei
čiau paimtų politinį divorsą su žmonė
mis, katrie iš komunistų patapo “komuni
stiniais opozicionieriais”, o vėliau—atvi
rais Hillmano mašinos ir visos reakcijos 
palaikytojais, ir priešais revoliucinio dar
bininkų judėjimo.

Draugai, jūs, kurie ilgai laikėtės kai
riajam sparne, ėjote su Komunistų Par
tija, neleiskite save įklampyti į tą balą, 
į kurią įsirito Prūseikos ir Butkai. Jūsų 
vieta stovėti su revoliuciniais lietuviais 
darbininkais, su J. V. Komunistų Partija 
ir visu tarptautiniu revoliuciniu proleta
riatu! >

gelbėti Lietuvos darbinin
kams ir vargingiesiems val
stiečiams pasiliuosuoti iš po 
kruvinos priespaudos. Mi
nėkime žuvusių draugų sep- 
tintmetines sukaktuves. Su
keikime finansinės paramos 
Lietuvos revoliuciniam vei
kimui.

Gruodžio 17 d., 1926 m., labai sumažėjo. Kuomet su- 
Smetona su fašistų ir kleri- mažėjo pardavimas ir pirki- 
kalų pagelba užgriebė vai- mas iš užsienio, ir kuomet 
džią į savo rankas ir užkorė 
nuogą kapitalizmo diktatū
rą ant Lietuvos darbininkų 
ir vargingųjų valstiečių 
sprando. Su pirmomis die
nomis savo viešpatavimo 
jie puolė Lietuvos revoliu
cinius darbininkus. 27 d. 
gruodžio Smetonos Jašisti- 

1 h'iai budeliai nužudė K. P.
vadus Čiornį, Greifenberge- 
rį, Požėlą, ir Giedrį. , Šiuos 
draugus nužudė todėl, kad 
jie ištikimai darbavosi už 
Lietuvos biednuomenės rei
kalus. Jau ir pirmiau bu
vo, dar koaliacinei valdžiai 
viešpataujant, Lietuvos ka
lėjimuose daugybė politinių 
kalinių. Smetonos valdžia 
dar tūkstančiais skaitlių 
padaugino, veik kimštinai 
visus kalėjimus pripildė ir 
daugelį jų nukankino. Ir 
dabar Lietuvoj fašistinis te
roras tęsiamas su dideliu 
įnirtimu. Desėtkai kovoto
jų areštuojama ir kemšama 
į kalėjimus. Vien tik už pri-

■ gulėjimą K. P. nuteisiama 
ilgiems metam kalėjimo. 
Pastaruoju laiku buvo areš
tuoti šie draugai; J. Vinic
kas, M. Smuilis, K. Stanio- 
nis, C. Levinaite, S. Židonis, 
A. Ribeika, H. Vingrinaite, 
L. Cisleraitė, A. Butkus, H. 
Godenaitė, H. Grinsteinas, 
J, KomoUaite, B. Fišeris^ L. 
luksa, Bernotas,, Kimša, 
Laukaitis ir Tiškus. , Tiškus 
ir Bernotas nubauti po 3 
metus sunkiųjų darbų ka- 
lėjiman,' o kiti nuo1 1 men. 
iki 1 metų ir 4 mėn. K. P. 
ir visa jos spauda suvaryta 
pagrindin. Visas revoliuci
nis darbas, kurį K. P. varo, 
turi būt atliktas slaptai. 
Smetona kruvinasis netik 
atėmė nors ir labai susiau
rintas demokratines teises, 
sunaikino darbininkų orga
nizacijas, spaudą ir kiekvie
ną pažangesnį kultūrinį vei
kimą užsmaugė, bet kartu 
nualino visą šalį taip, kad 
niekados pirmiau nebuvo 
taip sunku gyventi Lietu
voj,' kaip dabar. Agrarinis 
krizis, kaip Visose kapitalis
tinėse šalyse, taip ir Lietu
vėj, paskutinias metais dar 
labiau paaštrėjo. Visi ‘fa
šistinės valdlžios receptai 
apie išėjimą iš krizio nega
lėjo atnešt pageidaujamų 
rezultatų ir dar daugiaus 
pagilino kri^į. Visos fašis
tų, valdžios priemonės rodo 
tik tą, kad visą-krizio naštą

; ji stengiasi suverst ,ant 
darbo žmonių' ir vargingų
jų valstiečių pečių. Tik ma
žiukė visokių Ihpikų ir spe
kuliantų saujalė, sindikatai 
ir tvirtai surišti sūTjais ban
kai naudojasi krizių. Turė
dami monopoliją savo ran-

sumažėjo valstybės budže- 
to įplaukos, tai kad būtų iš 
kur užlaikyti fašistinius 
valdininkus, dar užkrovė 
didesnę mokesčių naštą ant 
biednuomenės pečių. Papli
to kaimuose ir miestuose 
negirdėtas vargas. B e dar- \ 
bių pilna miestuose ir kai
muose.. Žmonės nei už pa
valgymą negali gaut darbo. ‘ 
Įvairios ligos labai pasidau-

koše, visokiais būdais palai- amerjkiečiai, todėl negali-.
m a nei tikėtis, kad jie gale- 
tų daug prisidėti pinigiskai. 
Mes, Jungtinėse Valstijose

Berlyno Valgykloje
Svečias—Ei, kokia čia

sriuba ?
Patarnautoj as—Hitlerinė,,

toje nebus žmogaus, veiks; Svečias—Už tai joje ra- 
mechanizuoti aparatai ir: dau galą policisto buožės, 
atliks reikalingas funkci-l " Raud. Pipiras, 
jas. !______ __

Gera Pradžia
i • Skaitytojai matys šitame “Laisvės” 

numery j pareiškimą, kurį įteikė Vokieti
jos konsului New Yorke lietuvių darbi
ninkų nacionalinių organizacijii ir Broo- 
klyno lietuvių darbininkų masinių drau
gijų bendro fronto atstovai. Kalbamos 
organizacijos sudarė delegaciją, kuri nu
vyko pas konsulą su griežtu reikalavimu 
laisvės Ditnitrovui,. Torgleriui, Popovui 
ir Tanevui. Jie pareiškė savo protestą 
prieš kruvinąjį Hitlerio fašizmą ir fašiz
mą apskritai.

Tai pirmas savarankus lietuvių darbi
ninkų išstojimas prieš fašizmą. Iki šiol 
mūsų organizacijos, paprastai, palikdavo 
tokius darbus “tarptautiniam judėjimui,” 
pačios mažai imdavos iniciatyvos ir sava
rankaus darbo. Gerą pradžią padarė 
Brooklyn© lietuviai darbininkai!

> Prie to paties raginame ir kitų miestų 
lietuvius darbininkus, ypačiai tokių did
miesčių, kaip Chicagos, Bostono, Detroi
to, Clevelando, Pittsburgho, Philadelphi- 
jos ir kitų.

Antra, sekantį antradienį, gruodžio 19 
d., lietuviai darbininkai privalo visur įsi
lieti masiniai į demonstracijas kovai už 
išgelbėjimą minėtųjų darbininkų klasės 
vadų, kurių laukia išgaląstas nazių kir
vis ir kurį nublokšti šalin tegali tiktai 

"masinis pasaulio darbininkų spaudimas 
ir reįkalavimas.

Vėlesnės žinios skelbia, kad fašistai- 
budeliai Leipzige jau nereikalauja Dimit- 
rovui, Tanevui ir Popovui, trim bulga
ram komunistam, mirties, bet pasirįžę 
nužudyti Torglerį, Vokietijos komunistų 
vadą, kuris jiems yra pavojingiausias.

Jau tik šis vienas fašistinio teismo su
simaišymas parodo aiškiai, kad teisia
mieji yra nekaltų kad reichstago padegė
jais yra patys fašistai-hitleriečiai.

Reikia, todėl, daugiau masinio spaudi
mo, masinių reikalavimų, masinių protes
tų, reikalaujant paliuosuoti d. Torglerį!

Pavojingas Skaitymas
Baltrus—Mano žmona 

pagimdė dvynukus. Manau, 
kad todėl, kad skaitė knygą 
—“Užgimimas Dviejų Sese
rų.” 
Į

Jonas (bėgdamas) — O, 
manoji skaito “Užgimimas 

i Liaudies.”LENINGRAD. — Sovie-!
gino, ypatingai džiova labai tų Sąjungoje “Osoviachum”' 
daug sergančių. Valdžia į organizacija ruošia raketą,, 
tai domės nekreipia. Bet! Ruri bus iššauta į orą. Ra-; 
už tai įvairiose valstybės įs- ketos kevalas jau pabuda-' 
taigose žūsta tūkstančiai Ii- davotas, dabar pritaisomas; 
tų. Tik vieno mėnesio laiku 
išeikvota apie 200 tūkstan-1 
čių litų būtent: Tauragės , 
pašte 10 tūkst., Panemunė
lio pašte 10 tūkst., Valsty
bės radiofone 30 tūkst., 
Kooperacijos banke 70 tūk-j 
stančių ir Kauno m.
vald. 77 tūkst. Dabar Lie- TOrOmasis aparatas, 
tufą valdo carberniai. J*

Prješ Boksą
Šarkis—Gaila man tavęs, 

jau pabuda-. nes užgimiau su bokso 
: pirštinėmis.

Camera—Taip, bet gali 
!su jomis greitai ir numirti.

varomasis aparatas. Rake
ta yra panaši į milžinišką 
•armotos kulką. Jos prieša
kyje bus patalpinti tam tik- 

I ri prietaisai užrekordavi- 
mui oro ir saulės spindulių 

1 veikimo, viduje kuras, o pa- 
savl“ čiame žemutiniame gale— 

. Bus, 
. . Jle nustatyta su specialių prie-'

dai o taip pat, kai cai izmo įajSų pagelba, kiek augščio, tamsta, atidarei ne iš to ga- I d i Irti /-» i i i •'t f \ I r x t o I z“ J i . . »

Ne Iš To Galo
Moteris — Vakar pirkau 

blėtinę binzų ir kuo giliau, 
tai vis kartesni.

Krautuvininkas — Matai

laikuose Rusijoj—ką valdi
ninkai pasiekė, tai jiems.

Ant pamato vis aštrėjan
čio krizio, bjauriausio dar
bininkų išnaudojimo, bedar
bės ir fašistinės reakcijos, 
auga darbininkų ir sodžiaus 
biednuomenės nepasitenki- 
nimas, kairėjimas ir_ kovin-' 'su’kurio pagelba ji

ji turi iškilti. Raketa, sūdo, jeigu būtum atidarius iš 
pagelba varomųjų prietai-1 kito galo, tai kas kart būtų 
sų, įrsis per erdves į stratos-i geresni, nes tai tautiški 
ferą ir atliks užrekordavi- Į ‘binzai.” 
mo darbą. Kada pasieks 
reikalingą augštumą, tai 
atsidarys tam tikros dure- 

jlės ir iš ten išsmuks para-

Aišku ir Suprantama!
B. Pereitą Irečiadienį Brooklyno Amal- 

gameitų unijos lietuviai rūbsiuviai, pri
klausą 54-tam lokalui, laikė savo visuoti
ną susirinkimą, kuriame buvo renkama 
lokalu valdyba. Susirinkimas buvo tuo 
nepaprastas, kad prie jo uoliai rengėsi 
abu Sparnai—kairysis, einąs su revoliu
ciniais darbininkais-komunistais, ir deši
nysis—fašistinio, socialistinio ir kitokio 
dešniojo nusistatymo palaikytojai, palai
ky togai, beje, Hillmano šaikos. Pasta- 

- rasis sparnas šiam mitingui turėjo nau
ją vadovybę: jį organizavo, su juo dir
bo prūseikįniai renegatai, Butkus, Jan
kaus,kąs ir Ko!

Iki šiol Prūseikos pasekėjai dar vis 
skelbdaV’osi, kad jie visur eisią su komu
nistais,-su Kompartijos linija. Jie skelbė, 
būk jie prieš Partiją ir apskritai komu
nistus neturi nieko, o tiktai prieš vieną 
d. Bųnbą. Kai kada jie prikergdavo dar 
ir Andrulį, Buknį, šolomską, Mi^arą ir

Tariaus, kuomet jie žodžiais šitaip kal
bėjo/. tai darbais, patylomis, mobilizavo 
visur, tolydžio ir minėtam lokale, visus 
reakcininkus prieš kairįjį sparną, prieš 

x komunistus (nes minėtoj unijoj nei vie- 
, nas iš suminėtų Prūseikos “baisūnų” ne- 
į. Idranda), prieš visus revoliucinius darbi- 

Įlinkus. Atsistojo tie žmonės visiškoj 
f nuogumoj greta su ratelninkais, su tais, 

kurie palaiko reakcininkus.

Entuziazmas Gimdo 
Entuziazmą

“Daily Workerio” specialis korespon
dentas Maskvoje, Vern Smith, praneša 
dienraščiui apie tolimesnius ir didesnius 
Sovietų Sąjungos proletariato laimėji
mus; ' Jis suima sunkiąją pramonę ir nu
rodo, kad lapkričio 
kasdien—

Anglies iškasdavo 
čigūno nuliedavo 
Plieno nuliedavo

Pernai apie tą patį laiką anglies iškas
davo tiktai apie 185,000 tonų į dieną/o 
čigūno—apie 16-18 tūkst. tonų ir apie 
tiek pat plieno. Taigi pasivarymas pir
myn gamyboje šiemet Sovietų Sąjungoj 
milžiniškas.

Podraug korespondentas pabrėžia, kad 
šiuo tarpu entuziazmas gamina entuziaz
mą. Prisiartina Visa-Sąjunginės Komu
nistų Partijos 17-tasis kongresas (sausio 
mėnesį, 1934). Kiekvienas fabrikas, 
kiekviena dirbtuvė, kiekviena įstaiga So- 

f vietų Sąjungoj trokšta pasirodyti laike 
šito kongreso geriausiai, kaip tik galima. 
Iš višų šalieš kampų, todėl, ateina prane
šimai, kad jų fabrikas, jų darba-' 
vietė iki 17-to j o Kongreso savo pasibrež- 
tą planą ne tik įvykins, bet perviršys !

Ir taip, be abejojimo, bus. r Mes _■ aną 
dien čionai nurodėme, kad šis 17-tasis 
Kompartijos Kongresas bus nepaprastai 
svarbus ne tik Sovietų Sąjungai, bet viso 
pasaulio-revoliuciniam proletariatui. Jo 
svarbą įvertindami, Sovietų Sąjungos 
darbo smarkuoliai jau dabar ruošiasi ne
paprastu uolumu.

Pirma komunistų pareiga kovoje prieš 
imperialistinį karą—nuplėšti uždangalą, 
kuriuo buržuazija paslepia savo prie ka
ro prisiruošimus ir tikrąją padėtį nuo 
darbininkų nihsių. Ši pareiga, virš visko, 
reikalauja vedimo politinės ir ideologinės 
kovos prieš pacifizmą. Šioje kovoje ko
munistai privalo atsargiai numatyti viso
kias pacifizmo spalvas.—Komunistų In
ternacionalas.

gumas. Darbo masės jau 
nenori taip gyventi, kaip lig 
šiol gyveno, nes tas gyveni
mas neša joms vis didesnį 
skurdą. Darbo masėse au
ga noras pačioms pasiekti 
naujo, geresnio gyvenimo. 
Jų akys vis labiau nukreip
tos į Sovietų Sąjungos šalį, 
kur darbo masės nežino da
bartinio pasaulinio krizio ir 
jo atnešto darbo masėms 
skurdo, kur jau senai išgy
vendinta bedarbė, kur pro
letarinė valstybė taip susi
tvarkė, kad pačių darbinin
kų ir darbo valstiečių ma
sių gerovė vis didėja. Lie
tuvos K. P. populiarizuoja 
S.S.R.S. atsiekimus ir nuro
do toms darbo masėms, kad 
prie geresnio gyvenimo yra 
tik vienas kelias—tai Sovie
tų Sąjungos darbininkų ir 
valstiečių kelias. Kad dar
bo masės tik atkaklioj ko
voj, vadovaujant K. P., ga
lės nugalėt fašizmą ir įs
teigti savo darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių val
džią. šiandien Lietuvos K. 
P. daug daugiaus dirban
čiųjų masių sumobilizavus 
apie save. Masės daug prie
lankiau atsiliepia į K. P. 
iškeltus kasdieninius klausi
mus. Vienok tokiose sąly
gose, kur visas • revoliucinis 
darbas reikia vesti slaptai, 
yra labai sunku ir reika- 

j lauja daugiau iškaščių. Lie
tuvos s darbininkai • daug 
skurdžiau gyvena negu mes,

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia išleido patvarkymą, 
kad iki kovo mėnesio, 1934 
metų, visoj Vokietijoj griež
tai uždraudžiama leisti nau
jus laikraščius bei žurna
lus.

MONTEVIDEO. — Pra
nešama, ka Paraguajaus ar
mija laimėjus mūši prieš 
Boliviją ir paėmus penkis 
šimtus Bolivijos kareivių 
nelaisvėn. Taip pat Sama- 
klav uostas patekęs į Para
guajaus rankas.

DARBININKU 
SVEIKATA &

priklauso 
Jeigu li- 
pirmame 

džiovos laipsnyj, kol da plau
čiai nėra plačiai ligos užimti, 
galima visai išgyti, kad ir be 
jokių vaistų.

Matot, nuę džiovos da vis 
nėra specifiškų vaistų, kokių 
kraujaskysčių—serumų ar čio
pų bei vakcinų, kad naikintų 
džiovos bakterijas. Daroma 
tyrinėjimų su tokiais skys
čiais, bet tikro, pripažinto 
vaisto vis da nėra.

Svarbiausia plaučių džiovo
je yra grynas oras, kur lau- 

, sanatorijoj, kurorte, 
eksportas irgi visais galimais būdais p&- ant kalnų ar pajūry. Grynas Imu.

komi fašistų valdžios, jie už 
pamestihą kairią. supirkinė
ja, ypatingai pas mažaže- i 
mius ūkininkus, žemės ūkio gyVenanįįejį lietuviai darbi

ninkai ir mūsų organizaci
jos i neturime užmiršti Lie
tuvos kovotojų, kuriuos 
smaugia kruvinoji fašistinė 
diktatūra. Mūsų pareiga kuose,

produktus ir augštom kai
nom juos parduoda miesto 
vartotojui— darbininkams, 
miesto biednuomenet, tar
nautojams.

Lietuvos

l oras, saulės šviesa, geras poil
sis, geras maistas ir atatinka
mas pasimankštinimas — yra 
gamtos gydymo būdai.

Vis dėlto, neskaitant paties 
maisto, dažnai esti ligoniui 
naudos vartoti žuvies alie
jaus: paprasto “Cod liver oil,” 
po porą ar daugiau šaukštą 
po valgio, arba aliejaus kon
centrato, “Hativer oil—250 
D,” po 5—10 lašų po valgio, 
geriausia su vaisių syvais. Per 

į visą žiemą, pavasarį ir rude
nį patartina vartoti žuvies 
aliejaus. Vasaros metu, kai 
esti daug saulės, galima alie
jaus ir nevartoti.

Vietomis esti geru daiktu 
imti po lašą iodo tinktūros, į 
stiklą vandens, kartą ar du 
kartu kas savaitė. Tatai su
tvarko ligoniui kaklinę liauką 
—“thyroid gland,” ir tatai pa
deda visam organizmui.

Valgyti reikia daug: ypač 
kiaušinių, pieniškų, daržovių, 
vaisių, šviežios mėsos, čielo 

įgrūdo javinio maisto, saldy-
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Mūsą Nusistatymas Dainininką Ir 
Menininką Klausimu

Meno Sąjungos Centran gauta iš mūsų cho
ro darbuotojo laiškas, kuriame klausia, kaip 
mes žiūrime i menininkus ir lietuvius daini
ninkus, kurie dalyvauja ir kitų parengimuo
se. Tokių klausimų yra ne tik vienas, bet 
daug. Todėl šis klausimas reikia nuodugniau 

T pagvildenti.
Minimas laiškelis skamba sekamai:
“Meno Sąjungai.
“Draugai:

“Mes norime žinoti, kaip Meno Sąjun
ga žiūri j tuos dainininkus, kurie dalyvauja 
mūsų judėjime ir dainuoja kitų organizacijų, 

» mūsų priešų, parengimuose? Ar mes galime 
kviesjti dainuoti į mūsų parengimus tuos dai- 

$*nininkus, kurie nėra mūsų judėjime? Atsa- 
i kykite j tai Meno Skyriuje.“

Į tai atsakyti galima tik bendra mūsų Par
tijos linija. Lietuvių Centro Biuro ir Ko
munistų Partijos yra nusistatymas, kad trauk
ti dainininkus ir menininkus abelnai į mūsų 

’ judėjimą, kad supažindinti juos su mūsų ju
dėjimo principais ir siekiais, nurodyti jiems, 
kad menininkų—artistų verguvės klausimas 

’• * išsiris tik tuomet, kuomet darbininkai perga
lės šią kapitalistinę klasę.

Vienok Partija, bei Meno Sąjunga organi
zaciniai (mechaniškai) nedraudžia daininin
kams dainuoti arba dalyvauti kitų organiza
cijų parengimuose, jei toks dalyvavimas nėra 
tikslus kenkimas mūsų judėjimui. Taip pat 

\ Meno Sąjunga nedraudžia mūsų chorams 
kviesti dainininkus, kurie nepriklauso mūsų 
judėjime. Vienok reikia daryti išimtis su 
tais/ kurie yra sąmoningais mūsų judėjimo 

p- priešais ir fašistinių partijų rėmėjais.
J tokius, kurie nusistatę prieš mus politi

niai, žinoma, mes galime žiūrėti tik tai kaipo 
j priešus. Kartais buvę mūsų judėjime dai
nininkai, o paskiaus bėga į priešų eiles ir juos 
remia. Į tokius mos galime .žiūrėti taip pat, 
kaipo į politinius priešus. Tokiems mūsų pa
rengimuose neturėtų būti vietos.

Suvaržyti kai kurie dainininkai nepraktiš
ka ir negalima. Sakysime, kaip d. Menke- 
liuniutė arba kiti, kurie pasiekė profesiona-4 
lio laipsnio dainavime ar kitoje srityje. Tokių 

' menininkų dainavimas lieka profesija. Jiems 
reikia pasidaryti gyvenimas iš dainavimo bei 

* vaidinimo. Mūsų judėjimąs (net ir visas lie
tuvių judėjimas) yra persiaura dirva del pro
fesionalių dainininkų, kurie iš to daro gyve
nimą. Tad jiems reikia eiti dirbti į buržua- 

i zines įstaigas, žinoma, tos buržuazinės įstai
gos nėra mūsų judėjimui simpatizuojančios.

i Taip ir kiti darbininkai dirba mūsų priešų 
įstaigose.

Tačiąus dainininkas bei dainininkė ir ka
pitalistinėse įstaigose dirbdami gali surasti 

j Sprogų ir būdų, kaip remti ir dalyvauti darbi
ninkų judėjime. Vadinasi, dainavimas, atli
kimas tam tikro darbo, tai dar nenusako, kad 
tas dainininkas bei dainininkė yra “mūsų“ 
arba “ne mūsų. “ z

Pažvalgas menininko nusako jo politinis, nu
sistatymas. Mes turime eilę John Reedo Kliu-
bų. Juose priklauso daug inteligentų—me
nininkų. Jie dirba įvairiose įstaigose, tačiaus 
idėjiniai veikia su mumįs (komunistais), jie 
čia sako prakalbas, duoda lekcijas. Jie vaiz- 

* duoja darbininkų kovas savo kūriniais. Vadi
nasi, savu, liuosu noru jie yra su mumis. Jie 
su mumis ne todėl, kad mes jiems geri, bet 
todėl, kad mūsų judėjime jie mato savo atei
tį. Taip, kaip kad Sovietų Sąjungoje meni
ninkų klausimas išsirišo tik po revoliucijai. 
Ten ai s pati valstybė užlaiko teatrus ir kitas 
meno įstaigas. Tad ir menininkų ekonominis 
ir dvasinis gyvenimas ten aprūpintas. s

Tokių pavyzdžių galima ir daugiau parody- 
; ti. Paimkime Teatro Uniją, kuri dabar vai
zdiną veikalą “Peace On Earth“. Dar nesenai 

tie inteligentai veikė buržuazijos naudai, vei
kia ir dabar kiti. Tačiaus jie patys pagami
no veikalą, Jcuris perstatė komunistines idė
jas. Jie daro todėl, kad jie suprato, jog čia 
jie remia ne tik komunistinį judėjimą, bet ir 
patys savo reikalus. Jie suprato tai, kad 
Amerikos buržuaainis menas yra krizyje, jame 
vystyti talentai jau tuščia viltis, menininkai 
bedarbių eilėse.

Arba dar vieną pavyzdį galima priminti, 
j»tai Radamskį. Jisai ir jo moteris yra daini- 
•ninkai. Jie važiuoja kas metai į Sovietų Są

jungą ir tenais praleidžia po 6-7 mėnesius 
dainuodami. Dabar Radamskis yra Amerikoj, 
kaip kur jisai čia dainuoja buržuazinėse įstai
gose. Bet organizaciniai, idėjiniai jisai kalba 
už naują kūrybą, už naują meną. Taip sa
kant, dirbdamas kitur, veikia pas mus, duoda 
prelekcijas apie proletarinį meną.

Suprantama, tokius menininkus darbininkai 
pažįsta iš jų veikimo, iš jų darbų, iš jų dainų. 
Mūsų pareiga, ir natūraliai taip yra, kad dar
bininkai daugiau remia ir duoda pirmenybę 
tiems menininkams, kurie eina su mumis. Toki 
menininkai ir turi pirmenybę mūsų judėji
me, nes jie dainuoja mūsų meno kūrinius, 
jie patys dedasi prie kūrimo mūsų meno. Tad 
mes negalime sakyti, kad dirba mūsų judėji
mui tik tuomet, kuomet kitur neina dainuoti.

Toki menininkai, chorvedžiai, kaip šalinai- 
tė, Zdaniutė, Žukas, Kvederas, Sugaris, Stri- 
žauskas ir daugelis kitų, natūraliai, yra ir turi 
būt pirmoje vietoje mūsų chorų mokytojai. 
Bet gali būt išimčių, kur nėra darbininkiško 
nusistatymo chorvedžių, galima panaudoti ir 
ne mūsų judėjimo simpatikus mokytojus. Ta
čiaus choras, kaipo organizacija, turi tvarky- 

I ti, ką toks mokytojas turi mokinti.
Bet tokiame atsitikime chorui jau sunku 

žengti pirmyn. Darbininkų judėjimui nepri
tariantis mokytojas njeko neduos naujo, jis 
negalės dirbti su pasišventimu, jisai tik at
liks savo užduotį. Kas kita su tuo^lmokytoju, 
kuris pritaria mūsų judėjimui. Jis bus su
manus, duos gerus patarimus, gerus suma- 

j nymus ir tt.
Tokia pat išvada ir su dainininkais. Kurie 

pritaria mūsų judėjimui, tai jie čia priklau
sys organizaciniai. Jie ir kitur' dirbdami ras 
progą, kaip veikti del komunistinio judėjimo. 
Todėl mums nereikia juos kaip nors varžyti. 
Mūsų judėjimas jau gana tvirtas, savo teisin
gumą pats įrodo. Tačiaus šitas pareiškimas 
nereiškia, kad mes nenorime palaikyti daini- 
nihkus bei kitus menininkus mūsų judėjime. 
Priešingai, mes turime traukti juos arčiau, 
jiems reikia išaiškinti, kad darbininkų judė
jimas yra ir jų judėjimas. Kaip darbininkai 
yraušnaudojami,' taip ir meno darbininkai yra 
išnaudojami.

V. Bovinas, Meno Sąjungos Sekretorius.

Komunaras
Tai nauja daina, kurią tik dabar išleido 

Meno Sąjunga. Muzika jos yra Pjero Degei- 
tėro. Lietuvių kalbon vertė Jonas Kaškaitis. 
Šią dainą gali dainuoti mūsų chorai vienu ' 
balsu. Greitoje ateityje šią dainą siusime 
mūsų chorams po vieną kopiją, kaipo naują 
kūrinėlį. Jei kas greitu laiku norėtų gauti, 
tai kreipkitės tuojaus į Meno Sąjungos raštinę.

Karingas vardas komunaro!
Jis paskelbė vergijai karą.

Jam vienas įstatas status.
Pirmyn žygiuoja jis be baimės, 
Nes neužilgo saulė laimės 

Užžiebs-uždegs visus kraštus.
j Pirmyn prieš sunkią elgėtystę,

Pirmyn prieš skurdą ir vergystę, 
Šaudykle pilna 
Komunar’s eina. 

* *
Jis žvalgosi už barikadų,—
Tvirtų, drąsių draugų ten rado.

Kas jam pavojus, kas mirtis? 
žaibais jam akys spinduliuoja, 
čia vėliava jam plevėsuoja,

Ką pasirįžęs neša jis.
Pirmyn prieš sunkią elgėtystę,
Pirmyn prieš skurdą ir vergystę, 

šaudykle pilna 
Komunar’s eina.

* * *
Kovon jis žengia už Komuną:
Tegul rubežių nebebūna

/ Naujoj žemelės bendrijoj!
. Tegul visi turtai gamtiniai, 

Dirbtuvių įrankiai darbiniai 
Bus proletarijų žinioj!

Pirmyn prieš sunkią elgėtystę, ' 
Pirmyn prieš skurdą ir vergystę, 

šaudykle pilna 
Komunar’s eina. 

* ■ «” * *
Ilgai sveikatą mes džiovinom 
Su tais retežiais, su mašinom, 

Dykūnam kraudami turtus.
Ką išlupa iš mūs’ lupikai,
Kaip tie šarončiai, mus apnikę,

Tai mum bus oi kaip pravartu!
Pirmyn prieš...

,♦ * ♦
Mes seksim žygį Komunaro— 
Ir kad jau duosime jiem .garo, 

Kad jų net dulkės išdulkės!
Ir po tai kovai žūtbūtinei
Nauja visur žydės gadynė— 

Pasaulinė eSeSeReS!
>

’ Pirmyn prieš...

Judžiai-T eatras'Komedi ja 
Apžvalga

"ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS”
LOS ANGELES, Gal.—Gruodžio 3-čią d. 

L.D.S.A. 66-ta kuopa buvo surengus vaidini
mą 3-jų veiksmų melodramą—“žingsnis Prie 
šviesos.“ Visi lošėjai atliko savo roles tin
kamai, tai per šerengą nėra ką varyti.

Bet pats veikalo turinys turi mažą vertę ir 
nedaro didelio įspūdžio. Dar tiek gerai, kad 
gerai lošė, o antraip, tai būtų visai mizernai 
išėję.

Kitas dalykas pastebėtina, kad nebuvo jo
kios kitos agitacinės programos, išskiriant 
vieną deklamaciją^ kur Hard Repečka, jau
nuolis atliko. O juk buvo dvi pertraukos. Mū
sų visi parengimai reikia išnaudoti agitacijos 
reikalams. Ateityj reikėtų to nepraleisti.

# * * • I
Padėkavonės dienoje keletas šeimynų suva

žiavo pas Deivius valgyti “turkės”. Bevalgant, 
dr-gė L. Jezelskienė prisiminė, kad paaukauti 
politiniams kaliniams. Aukavo sekami asrų.e- 
nys: Ch. ir U. Deiviai 75c., Šmulkštys 55c., 
Richardai 80c., L. Jezelskienė 25c., širvin 15c 
ir X. 10c; Viso pasidaro $2.10. Visiems au
kautojams ačiū. Pinigai priduoti į T.D.A.

Koresp. M. P.

“JUOKAS PRO AŠARAS”
“Juokas Pro Ašaras“’ arba “Sholom Alei- 

chems“ sovietinis veikalas jau ilgai yra rodo
mas Acme teatre. Tai komediįa. Vaizduoja, 
kaip per metų metus žydas kriaušius gyveno 
Zlodejevka sodžiuje. Bet štai, po trisdešimts 
metų ten gyvenimo, jį ištremia caro valdžia.

Sholom gyvena apsipylęs vaikais, kaip pu
pomis, pradedant nuo dukters, kuri jau mer
gina ir turi vaikiną, iki mažiuko. Merginos 
vaikinas buvo išvykęs į miestą dirbti. Jis 
stojo revoliuciniu judėjimam- caro policija 
susekė, paėmė jo knygas ir jį išvijo. Seniui- 
kriaučiui, nors ir jis patsai biednas, bet nela
bai patinka, kad jo duktė draugauja su ne
turtingu vaikinu.

Kriaučiaus žmona užsimano turėti savo vai
kams pieno. Karvę nusipirkti nėra pinigų, tai 
nusprendė pirkti ožką. Nusipirko pas rabiną, 
kuris tuom kartu ir žydų vaikus mokino, bjau
riai paneigdamas našlaičius. Tarpe Zlodejev- 
kos ir rabino dvaro buvo karčiama. štai, Sho
lom, nusipirkęs ožką, ateina į karčiama ir, be
sidžiaugdamas, kad bus pieno, išsigeria. Kar- 
čiamos užlaikytojąs buvo žulikiškas ir apmai
no kriaušiui ožką: pasiima sau ožką, o jam ant 
virvutės prikabina baltą, kaip ir ožka buvo, 
ožį. Kriaučius parsiveda namo “ožką,“ kiek 
čia džiaugsny)! Vaikai šokinėja, moteris iš
eina melžti, o kriaučius pradeda žydiškus po
terius kalbėti. Bet štai ateina jo žmona, ir 
nepaisant, kad jis poteriauja, užklumpa jį už 
tokią “ožką/’

—Aš tuos vagius pamokinsiu!—sušuko 
kriaučius ir išsiveda “ožką.” Bet kelyje ir vėl 
sustoja karčiamoje: paleidžia visus perkūnus 
ant rabino galvos. Karčiamninkas “užtryti- 
na“ jam ir atmaino,—atiduoda ožką ir pasi
ima savo ožį. Kriaučius to nežino.

Pas rabiną dvylika rabinų: eina svarstymas 
apie “paskutinį dievo sūdą.“ Ginčai, ginčai, 
ginčai ir knygų vartymas apie tai, kas bus 
po “dievo sūdo“ dūšiomis—vyrai ar moterys? 
Tuom kartu įvirsta Sholom su ožka ir pakelia 
gvoltą, kad rabinas jam pardavė ne ožką,^o 
ožį! Ir vėl klausimas lyties. Rabinas pasitei
sina, kad ji’s nieko nežino apie parduotą gy
vulį—ožka ar ožys, Ties tai jo žmonos reika
las.

—Kas sakė, kad mano ožka neduoda pieno?! 
—sušuko rabino žmona, pasiimdama puodą ir 
jį primilžus pieno, pastato rabinams ant stalo.

—Atrodo, ,kaip ir pienas,—tarė vienas.
—Kaip tik pienas,—patvirtino kitas.
—Ir skonis pieno,—įkirto trečias, jau pa

ragavęs.
Biednas kriaučius, visas tuzinas rabinų pik

tai pradėjo ant jo šaukti, kad sugriešijo, ož
ką apšaukdamas ožiu!

Jis pasiima ją ir vedasi namo. Užeina kar- 
čiamon ir .vėl smarkuolis karčiamninkas paki
ša jam vieton ožkos—ožį.

Parsiveda į Zlodejeyką ožį, vaikai, žydelka, 
kaimynai žydai ir kiti juokiasi ir šaukia, kad 
tai ne ožka ir pieno nebus.

—Ką gi aš padarysiu, kad ne tik vienas ra
binas, bet visas jų kongresas, kurie svarsto 
apie “paskutinį dievo sūdą,“ sakė, kad tai 
ožka... . ‘

—-Ha-ha-ha! Bo-bo-bo!—pertraukė' jį.. .
Bet po juoko, Zlodejėvkos gyventojam pa

gailo kriaučiaus, kad jį taip apgavo rabinas. 
Sukilo visi gyventojai, apsiginklavo pagaliais, 
šakėmis, kirviais ir užpuolė rabino dvarą. Ten 
pribuvo ir karčiamninkas, kad išgelbėjus juos 
ir atitaisius “špbsą.“ Oi, jis gavo, tik policija 
išvaiko minią.

Bet Sholomo bėdos nepasibaigė. Jo dukters i

vaikino draugas — “profesorius,“—tinginys 
ir žulikėlis užsimanė pralobti. Visi trys, jau 
ni žmonės, sudėjo kelis skatikus ir parsitrau
kė knygą vardu: “Kaip uždirbti 100 rublių į 
mėnesi?'’ Na, ir pradėjo siekti bagostvos! 
Darė kvasą, bet tas neduoda pakankamai pel
no, tada pradėjo daryti juodylą. Pridarė 

.daug, prilaistė ant grindų. Katė nuėjo, išsi
tepė kojas į juodylą ir apvaikščiojo švarkus ir 
kitus drabužius kriaučiaus kambaryje, dau
giausiai ištepliojo policistų ir jų viršininko 
drabužius, nes ilgai bovijosi apie blizgančius 
guzikus. Vargšas kriaučius, daug atsiėmė nuo 
policijos viršininko ir negalėdamas padengti 
nuostolius, kiek jam pridarė katė, liko iš
tremtas iš Zlodejevkos, kaipo labai kenksmin
gas žydas. Tai tokis turinys šio veikalo.

Yra daug juoko, gražių dainų. Bet juo
kas sumaišytas su perstatymu vargingo gyve
nimo žydų šeimynos—juokas pro ašaras.

Prie šio veikalo yra dainuojama Sovietų 
Sąjungos dainų rinkinys. Plaukia ukrainų, 
armėnų, gruzinų, rusų ir kitų tautų dainų ai
das, ir kartu jų turinys perstatomas judžiuo- 
se. Štai skambina kaukaziečiai. Jie apdai
nuoja kalnus, avis, sriaunias upes ir abelnai 
to krašto gyvenimą.’ Paveikslas—upė, van
duo smarkiai bėga, ūžia, dainuoja savo dainą 
ir tartum tame vandenyje sėdi vyrai ir skam
bina. tokią pat melodiją, šios dainos su pa
veikslais daro labai gražų įspūdį ir parodo 
SSSR dailės progresą.

D. M. š.

Melsvas A ras
Prieš akis štai melsvas aras: 
žiūri, tyko auką griebti.
Kraugerys jis, kaip ir caras, 
Prieš akis štai melsvas aras. 
Darbo klasei jis negeras,— 
Reikia sprandą jam nužiebti... 
Prieš akis štai melsvas aras: 
žiūri, tyko auką griebti.
1933. Buolio Sūnus.

Lietuvių Dailės Choro 
Susirinkimas

GRAfJD RAPIDS, Mich.—Lietuvių Dailės 
Choro susirinkimas įvyko, gruodžio 4 d.; narių 
atsilankė skaitlingai. Mat, šitas susirinkimas 
buvo metinis susirinkimas, kuriame reikėjo 
rinkti valdyba sekantiems metams. Kitas da
lykas reikia pažymėti, kad į šį susirinkimą at
silankė jaunuoliai veik visi. Tik reikalinga, 
kad mūsų jaunimas dalyvautų daugiau svars
tyme savo choro reikalų. Kol kas dar vis jau
čiama, kad Jaunimas atiduodą viską atlikti 
tiems, kurie veikia visuomet.

Taip pat būna taip, kad tie nariai, kurie 
nedalyvauja veikime, tai dažnai suranda daug 
“klaidų“ ir priekabių pas tuos draugus ir ko
misijas, kurie veikia. Mano manymu, kad tie 
nariai turėtų apsiimti į komisijas ir padėti 
veikti. Bet taip nėra, dažniausia, tai tie drau
gai, kurie daug kalb<% tai mažai veikia.

Tad reikia pasakyti, kad tie nariai, kurie 
tik kalba, o neveikia, organizacijai negelbs
ti, bet dar ją laiko atgal. Reikia vengti tokių 
pasekmių. Mes norime, kad visi nariai šį 
tą veiktų, o jei negali veikti, tai nereikia taip 
daug nei kalbėti apie kitų klaidas.

Mes turime traukti ir jaunimą veikiman. 
Stebėtina, kaip jaunimas dar nėra pratęs prie 
veikimo. Reikėtų pažiūrėti į tuos, kurie vei
kia. Jie patys išsidirba energingais veikėjais 
ir daug atlieka. Tai parodo, kad ir kiti galėtų 
veikti, jei tik jie norėtų.

NAUJA VALDYBA DEL 1934 METŲ
Pirmininkas—Helen Jasaitis, 1126 Eliza

beth Ave., vice pirmininkas—J. Rožinskas, 
sekretorius—D. Gelgota, 19 Dale St., fin. sek
retorius — Sophie Razgunas, ižd.—Elenora 
Matulaitis, gaidų komisija—Elenora Matulai
tis, Violet Matulaitis, Mary Razgunas, koresp. 

■—Antanas Kopus ii- Mary Razgunas.
CHORO PAMOKOS KIEKVIENĄ SAVAITĘ

Lietuvių Dailės Choro pamokos įvyksta kiek
vieną savaitę, trečiadieniais (Wednesdays), 8 
vai. vakare, L.S. ir D. Svetainėje, 1057 Ha
milton Ave.

Visi' nariai dalyvaukite laiku pamokose. 
Taip pat draugai, kurie turite noro ir mylite 
dailę, dalyvaukite mūsų chore. Ateikite ir 
dainuokite.

* * *
Lietuvių Dailės Choro nariai tėmykite, kad 

teatro mokykla susirenka sekmadienį (Sun
day), 10:30 vai. ryte, L. S. ir D. Svetainėje. 
Visi nariai turi dalyvauti šiame susirinkime, 
nes mokykla negalės tęstis, jei nariai ją ne
lankys.

Visiems bus proga dalyvauti vaidinime (lo
šime), jei dalyvausite šiame susirinkime. Tad 
veikime visi, dalyvaukime mūsų susirinld- 
muose ir parengimuose.

Reporteris.
(Tąso Meno Skyriaus 4 p.)

TreKas Puslapis j

Iš Miško Darbininkų 
Gyvenimo 1 

d

FORT WILLIAMS, Ont. — |
Iš mūsų apielinkės mažai ži
nučių matytis spaudoje, nors 

[yrA labai daug anie ką rašyti.
Bet gaila mūsų draugų ap

sileidimo. Randasi lietuvių 
gana prasilavinusių, todėl bū- - 
tinas reikalas aprašyti apie 
čionai einančias darbininku 
kovas su miškų baronais bei 
policija. ' J

“ 1
Nors neesu rašytojas, a bet 

pasistengsiu šį tą parašyti iki h 
pasirodys geresni iš už kam-. m 
po.

Draugai, imkitės taip svar- ... j 
baus, mums darbo. Streikas 
tęsiasi miško darbininkų jau 
antras mėnuo prieš išnaudoto
jus, miškų baronus. Kovoja
me del geresnio duonos kąs
nio ir žmoniškesnio atlygini- - - I 
mo, neatsižvelgdami, kaip 
žiauriai esame persekiojami."

i 1 iNenumuša mums ūpo nęi 
tas, jog daug draugų šiandie
ną jau sėdi už grotų bei guli 
ligoninėse. Tiems draugams 
mes turime suteikti kreditą už 
jų pasiaukojimą darbininkų 

I t! labui. Mūsų pareiga yra, 
' draugai, laikytis kovoje iki 
I paskutinio laimėjimo. Nenu- 
I lenkime galvos, nedarykime 
j nei žingsnio atgal. Visi už 
i vieną, vienas už visus. Be’ 
skirtumo tautų. O laimėjimas 
mūsų pusėje.

I : ' ** H
i Parodykime išnaudotojams, 
(jog mokam ir galim laikytis 
vienybėj. Drebėkit, išnaudo- B 
tojai, nes darbininkų jėgos ne
nugalimos.

Draugai darbininkai, aiskin- g
kime nesusipratusiems darbi- ri m
ninkams reikalingumą ir pa- , S
dėtį darbininkų kovos.

Kovokime su skebais visais 
galimais būdais, aiškinkime jų 
nesusipratimą ir daromas * • ft 
skriaudas patys sau ir visam 
darbininkų judėjimui, primin- 
kim jiems, jog draugai, sėdin
ti už grotų bei gulintį ligoni
nėje, yra aukos jų.

Draugai darbininkai, šis 
streikas yra vienintelis, uži
mantis plačias Kanados apio- 
linkes. Todėl remkime š| 
streiką visais galimais būdais, 
kaip finansiškai, taip ir mate
riališkai, dalyvaukime susi
rinkimuose, dalyvaukime pi- 
kieto eilėse, eikime į kempes 

-išvyti skebus, neatsižvelgiant į 
tolumą. (Nuo Red.— Jūs ra- ; įa 
šote gerai. lašinėkite daž
niau.)

Vienas iš Jūsų. t

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVOS GYDYTOJAS
278 Harvard St.,' 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedeliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryta

Philadelphia
ROUNDJCJUP «3«o

ONE WAY $2.00 \ *
Expresai eina kas valandą - ; *

BALTIMORE ____________ $4.00
WASHINGTON ___________ 5.00 / , * ’ *
BOSTON _________________ 2.00
RICHMOND ______________ 6.25
PITTSBURGH ___________ 6.25
DETROIT ----------------------- 11.75
CLEVELAND____________  9.00
CHICAGO _______________.13.75 ' '//WO

RATES FOR ROUND TRIPS 1 aUpfl

GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT
111 W. 31st St. CHickering 4-1600 • 1



<0»

šeštad., Gruodžio 16, 1933

mesti
Gauti 
kimas

prakalbų 
trukšmavo. Tos pačios 
niutės

Taip Pat Prastai ir Maisto 
Darbininkams

Visi pasistenkite būti laiku, nes 
po prakalbų bus klausimai duodami, 
tai ilgai užsitrauks, jei anksti pra
dėsime, tai galėsime daugiau išgirst 
ir daugiau bus laiko del klausimų, 
visi pasinaudokite šia proga ir at
siveskite savo draugus išgirst svar
bių dalykų. Įžanga tik, 10 centų.

Sekr. O. Girniene.
(297-298)

1

PATERSON, N. J.
ALDLD. 84 kuopa rengia vaka

ruškas Naujų Metų pasitikimui, 30 
d. gruodžio, prasidės 7 vai. vakare, 
po numeriu 62 Lafayette St., Pater
son, N. J. %

Bus šokiai ir skanių užkandžių. 
Visi lietuviai darbininkai dalyvauki
te šiame parengime. Kvieskite ir 
kitus savo draugus ateiti.

Komisija.
(297-298)

Ketvirtas Puslapis

M. IRCON Vertė PETRAS Baltimore ir Ohio Geležinkelių Kompanija 
Uždarė Jau šešias Dirbtuves

(Tąsa)
—Dvylika metų atgal p. Svansonas pa

ėmė iš Alaskos 250 eskimosų jaunuolių nuo 
15-18 metų amžiaus. Aš ir mano sesuo 
Akusta buvom jauniausi, kadangi mūsų tė
vai mirė ir mes buvom našlaičiai. Visus 
mus nuvežė į miestą Čemoną ir priskyrė 
prie indijonų mokyklos, kurioje mus moki
no per keturis metus. Po užbaigimo mo
kyklos kurso, keletą iš mūsų tarpo jie su
grąžino atgal į Aliaską, atvertimui eskimo
sų prie krikščionybės. Kitiems uždraudė 
grįžti ir juos išsklaidė po Ameriką. Jie ta
po teisingi, nuoširdūs darbininkai, su ku
riais baltieji apsiėjo blogiau, negu su šuni
mis. Mūsų merginos tapo prostitutėmis, 
kadangi jos norėjo gyventi...

—Kas atsitiko su tavim?
—Aš p. teisėjau, tapau vergu. Aš’ par- 

sidavinėjau save visur, kur aš tik galėjau 
ir niekada nesijaučiau šioje žemėje, kad esu 
žmogumi. Man visada buvo blogiausias 
ir pigiausiai apmokamas darbas, blogiau
sia nakvynė, ir pasibjaurėtinas maistas. O 
vis tik del to, kad aš buvau eskimosas.

—O kas atsitiko su tavo seseria?
•

—Mano seserį, kaipo jauniausią, pasili
ko pas save p. Svansonas už tarnaitę ir 
persikėlė su ja į’ šį miestą. Aš negalėjau' 
jos apleisti, nes rišausi su ja ne tik kaipo

I vieno kraujo, bet taipgi prižadu, duotu 
mirštančiai motinai. Žinoma, aš tuojau 
persikėliau čia ir kiekvieną savaitę lanky
davau ją p. Svansono namuose. Vieni me
tai tam atgal p; Svansonas susirgo paraly
žių ir jis atšaukė savo sūnų iš Kalifornijos. 
Dvi savaitės tam atgal, kada vieną vaka- 
|rą atlankiau seserį, radau aš ją prieangy
je ant grindų pusgyvę. Paėmęs ant ran
kų, įnešiau į virtuvę. Ilgai ji nenorėjo pa
sisakyti, kas atsitiko, bet jos veidas, pamė
lynavęs del baisių kančių, liudijo, kad jai 
atsitiko baisi nelaimė. Ant galo ji prisi
pažino. Taigi, kaip matot, p. teisėjau, 17 
metų amžiaus mano sesuo tarnavo dievo
tam p. Svansonui ne tik fiziniu darbu, bet 
ir kūnu. Ponas Svansonas gąsdindavęs ją, 
kad ji viską tą laikytų slaptybėj, nes, girdi, 
jei aš sužinosiąs, tai užmušiąs ją. O kada 
sugrįžo jo sūnus Valteris—tada jis užėmė 
tėvo vietą. Nieko nekainuojantis malonu
mas, ponas teisėjau...

| —Kalbėk apie dalyką!
—Aš kalbu apie dalyką. Kada aš klau

siau sesers, kas atsitiko, apsipylus ašaro-

jas, atsivedė ir sau pagelbi- 
ninkes, fašistes, kurios su dar
bininkų judėjimu nieko bend
ro neturi. Tik tiek, kad bai
siai neapkenčia darbininkiškų 

ir per visą laiką 
po-

kiek laiko atgal buvo 
užpuolę kalbėtoją d. J. Ga
šlūną. Bet ir tada joms ne
pavyko prakalbas išardyti.

Pruseika ir. jo sekėjai eina 
griauti per daugelį met bu- 
davotą revoliucinį judėjimą 
lietuvių darbininkų tarpe ir 
desperatiškai kanda, kol dan
tys bus išdaužyti, o juos išdau
žys revoliucinės jėgos.

Kaip Pruseika, taip ir jo | 
karšti rėmėjai yra ant tiek

Dabartiniu laiku čia pasi
rašyta restauracijų kodeksas. 
Sulig juo, tai valgyklų darbi
ninkai turės dirbti po 54 vai. 
į savaitę. Mokestis nustatyta 
minimum po 18c, o maksimum 
—28c į valandą. Pažymėta, 
kad po 28c į valandą mokės 
tik didesniuose miestuose, kur 
yra nemažiau kaip 500,000 
gyventojų. Mažesniuose mies
tuose, kur mažiau gyventojų, 
gaus darbininkai tik po 18c į 
vai.

Tačiaus “tipų” sistema ne- 
panaikyta. Kode nusakyta, 
kad aptarnautojai (waiter) tu
ri gauti už 54 vai. darbo po 

valgyk- 
“tipus,” 
mokėti 

dar bo-

Paleido Tūkstančius Darbinin
kų. Darbo Mažėjimas Pra- 

dar 1929 Metais. Iš- 
Darbininkai Negali 

Darbą Kitur. J y Li- 
Yra Bedarbių Eilėse.

BALTIMORE, Md. — Pas
taruoju laiku B. ir O. kompa
nija vėl uždarė dirbtuvę 
Mount Clare, kurioje buvo tai
soma lokomotyvai ir karai. Iš 
šios dirbtuvės išmesta. 1,384 
darbininkai. Viso likosi užda
ryta jau 6 dirbtuvės. Iš jų ta
po išmesta į gatves 3,000 dar- 

'bininkų. Uždarytos dirbtuvės 
randasi Baltimorėj, Md., Key
ser ir Grafton, W. Va,., Cum
berland ir Glenwiood, Pa, Ne
wark, Ohio.

Minėtos dirbtuvės pradėjo 
mažinti savo darbą dar 1929 
metais. 1930 metais jau dir
bo tik 5 dienas į savaitę, 1931 
metais dirbo tik po 4 dienas 
savaitėje, o rugsėjo 17 d. visai 
uždarė ir buvo uždaryta iki 
rugpjūčio 1, 1932 metų.

Bet kuomet jau vėl atidarė 
dirbtuvę, tai nepriėmė visus 

'darbininkus, o tik dalį. Vie
nok mažiau darbininkų turė
jo padaryti tą patį darbą su 
įvesta skubumo sistema.

EASTON, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- 

SUgedę, kad jau pataisyti nė- mo, Tom Mooney kuopos priėšmeti- 
ra įmanoma, bet dar keletas ' ?įs susirinkimas įvyks sekmadienį, 

. . ’ , , . . . | 17 d. gruodžio, 2:30 vai. po pietų,
yra ir sukalbamų darbininkų, ■ Easton Baking Co. svetainėj. Visi 
todėl jų pareiga būtų pas-i nariai dalyvaukite, nes susirinkimas 
merkti tokį chuliganišką puoli-< bus labai svarbus, bus išduoti • |vai- 

, .... . . irus raportai, taipgi bus valdybosmą darbininkų judėjimo 11, rinkimas 1934 metam.
atsikračius pruseikizmo, stoti1 Valdyba prašo, kad nariai praneš- 
i revoliucinį judėjimą, kuris apie susirinkimą tiems, kurie ne- 

, *11! skaito “Laisvės” ir nematys šio pra-yi a vedamas po vadovybe ne§jmo Nepamirškite naujų narių 
Amerikos Komunistų Partijos Į atsivesti. / 
ir Trečiojo Internacionalo.

J. P- Miller.
Sekretorė.

I
•■-‘i

siį
i
iiCLEVELAND, OHIO

Lyros choras rengia Bazarą, kon
certą. ir šokius 16 ir 17 gruodžio, 
Lietuvių svetainėje, 6835 Superior 
Ave., 4 vai. vakare.

Sekmadienį, 17 gruodžio, progra
ma prasidės 5 vai. popiet ir bus per- 

; statytas vaizdelis “Volga Boatmen.” 
yra šaukiamas! šokiams abiems vakarams griež 10 

3713 pirmos klasės muzikantų. Kviečiam 
Yra svarbus laiškas vbsus atsilankyti ir sykiu paremt Ly- 
- - - - ............... ! ros

PRANEŠIMAI Iš KITO?
kaip kad koteliuose.
o kaip apie tuos “ti- 
Su tipais (kur jų yra) 
darbininkui moka tik 

Vadinasi, darbi-

SO. BOSTON, MASS.
Svarbus pranešimas visiems “Prie

kalo” skaitytojais 
20 d. gruodžio, 7 vai. vakare, 
W. Broadway. '__  ______ ..
iš “Priekalo” redakcijos, ateikite vi- i 
si ir išgirskite ką turi tas laiškas j 
mums svarbaus pranešt.

“Priekalo” platintojas, Petriką.' 
(297-298) ■

7 S

Chorą.
Sekr. A. P. B.

(Bus daugiau) Sekretorius.

MENO SKYRIAUS DALIS
Mūsą Poetams

Sekr. N. Astrauskienė.

ap-
kitus die-

migdė buržuazija vargin-

čia

nuo tos mėlynos vištos.

Mūsą Jaunimas Žengia Pirmyn!

Frank Paikalnt^kis. bar apgauti savais pažadais.

turėtų da- 
kaip dar-

Valdyba.

CLEVELAND, OHIO
Tarpt. Darb. Apsigynimo kuopos 

priešmetinis susirinkimas- įvyks pir
madienį, 18 d. gruodžio, L. D. sve
tainėje, 922 E. 79th St.

Bus rinkimai naujos valdybos ir 
komisijos 1984 metams ir daug kitų 
svarbių dalykų reikės aptarti, todei 
dalyvaukite visi ir atsiveskite nau
jų narių.

merginos uniformuotuose 
dainuoja į tas bedarbes, 
prieš skurdą, badą ir ki- 
siūlydamos darbininkišką 

, sakydamos, “skai-

DETROIT, MICHIGAN
A.L.D.L.D. 52 kuopos susirinkimas 

įvyks 18 d. gruodžio, 7:30 vai. va
kare, Draugijų svetainėje.

Visi nariai būtinai dalyvaukite, 
nes bus balsavimai del centro valdy
bos, ir susivienijimo su LDSA. klau
simais.

gyvenimas rieda

namų išlaikyma? 
sunkesnis.

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D. 20 kuopa surengia pra

kalbas, kurios įvyks 19 d. gruodžio, 
Lietuvių svetainėje, 315 Clinton St., 
7 vai. vakare. Kalbės Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius aipe sveikatą ir 
nos klausimus.

Visi darbininkai būtinai 
lyvauti, nes bus kalbama 
bininkui užsilaikyti.

jau laikas

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo susirinkimas įvyks pir
madienį, 18 d. gruodžio, 995 N. 5th

! St., 7 vai. vakare.

tai Elizabetho
Jos sudainavo keletą revo- 

su 
pa-

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. K1SHON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Tai buvo šių

t

3 
M

Daugelį kartų pasirodo mūsų spaudoje nu
siskundimų iš įvairių kolonijų, kad nėra pas 
mus dainų, kurios atvaizdintų ir pieštų šių 

‘dienų Amerikos darbininkų gyvenimą ir jų 
kovas.

Tiesa, kad pas mūsų lietuviškus rašytojus 
pastebima apsnūdimas.

Bėgyje 3-4 metų Jungtinėse Valstijose pa
sireiškė daugybė kovų įvairiose formose. Dir
bantieji darbininkai reiškė • pasipriešinimą 
streikais: prieš algų kapojimą, prieš raciona
lizaciją. Bedarbiai—alkanųjų maršavimais į 
Jungt. Valstijų sostinę Washingtona; prie mie
sto rotušių, reikalaudami darbo arba pašalpos; 
prieš verstiną darbą, už socialę apdraudą val
džios ir darbdavių lėšomis. Išilgai skersai 
Jungtines Valstijas buvo rengiamos įvairios 
demonstracijos, siunčiama protestai prieš 
Jungtinių Valstijų valdžią ir jų teismus.

Ypatingai šiais metais kova ųž duoną ir 
druską, aiškiau pasakius, kova už teisę gy
venti, žymiai paaštrėjo. Visa eilė streikų bu
vo išsiliejus po visą šalį įvairiose industrijos 
šakose: anglių kasyklose, agrikultūroje, teksti
lės, plieno išdirbystėje ir taip toliaus. Tos 
visos kovos lėšavo labai daug kovotojų. Dau
gelis kovotojų išskinta iš mūsų eilių, daugelis 
jų sužeista.

Gaila, kad mūsų poetai užsimerkia nuo kas
dieninio gyvenimo ir nesistengia jį matyti, 
gyventi jame, alsuoti juo.

Jeigu ir pastebėsi vieną kitą poeziją mūsų 
amerikiečių rašytojų, tankiai jos būna ab
strakčios. Vienu-kitu žodžiu prisminta apie 
šį bei tą nuotikį ir tas kitą syk būna prikerg
tas, tarytum lyg ne savo vietoj.

Paėmus konkrečiau keletą svarbesnių įvy
kių, mes pamatysim, kad lietuviško mend dir
vone nerasime nei vienos poezijos apie Tom 
Mooney, apie Scottsboro devynių negrų jau
nuolių pasauliniai garsią bylą, apie farmerių 
kovaš' ir tt. s

Tarptautiškame veikime biskį geriau. Ačiū 
Darbininkų Muzikos Lygos pasidarbavimui, 
tapo išleistas rinkinėlis dainų, tarp kurių ran
dasi ir “Scottsboro Boys Shall Not Die!”

Lietuviai poetai ir kompozitoriai turėtų su
sidomėti šių dienų bėgamom kovom ir užre- 
korduoti į meno istorijos lapus. Nes kitaip , 
tai galima nustoti poetų vardo.

3 dieną gruodžio įvyko Nacionalio Lietuvių 
Jaunuolių Komiteto parengimas. Tame pa
rengime programa buvo sudaryta vien tik iš 
jaunuolių. Programa susidėjo iš solų, oktetų, 
sekstetų, pradinių kalbėtojų ir paišybos.

Piešėjas atkreipė atydą žiūrovų, piešdamas 
“Faustą.” Bet Faustas buvo surištas su da-

mis ji papasakojo štai ką: nuo jaunojo 
Svansono ji paliko nėščia ir trumpai prieš 
mano atėjimą ji papasakojusi jam apie tai 
ir klaususi, kas bus su ja. Bet jis nusijuo-

bartiniu darbininkų gyvenimu, 
dienų Faustas.

Didžiausio įspūdžio darė, 
merginų oktetas,
liucinių dainelių, tarp kurių buvo viena 
vaidinimu. Kas svarbiausia, kad tą dainą 
gamino pačios okteto narės.

Pirmiausia pasirodo keletas merginų,
sivilkę suplyšusiomis drapanomis. Jos dainuo
ja silpnais balsais, pareikšdamos, kad jos nė
ra valkatos, bet bedarbės; !jos norėtų kovoti, 
bet nežino kaip. Jos suviltos buržuaziniais 
prižadais ir tt. žodžiu, vaizduoja pabudimą 
proletariato iš miego ir atsikratymą nuo tų 
tamsybių, kuriomis 
gają liaudį.

Vėliau ^pasirodo 
kostiumuose. Jos 
kviesdamos kovon 
tokius trūkumus;
laikraštį “Daily Worker 
tyk jį, jis rodo teisingą'kelią.”.

Tai daina, parašyta daugelio asmenų. Tai 
dainą, kurią jaučia ir supranta milionai dar
bininkų. žodžiu sakant, teisinga, jausminga 
daina, o ne iš plunksnakočio išgraužta.

Antras didelis trūkumas pas darbininkus lie
tuvius, tai stoka komikų. Tačiaus reikia pa
sakyti, kad jaunimas nelaukia, kolei profesio
nalai užsimanys juoktis.

Tame pat parengime matėme pavyzdį, kaip 
galima lengvai rasti sveiko juoko. Mano ma
nymu mums visiems reikėtų pasimokinti iš 
Elizabetho merginų okteto.

Kaip pavyzdį, paimsime nors ir tą pačią 
komediją, kurią perstatė Elizabetho merginų 
oktetas.

Dedasi šitaip: v
Ant estrados pakabina didelį samtį, arba 

virimo pūodą su ilga rankena, kad atrodytų 
daug maž į mikrofoną. . » . • <

Mes visi gerai žinome, kam tarnauja radio 
buržuazinėse šalyse. Didžiumoj radio yra su
rištas su bizniškais pagarsinimais; tankiai 
girdime kalbėtojus nuo įvairių partijų, įvai
rių pažiūrų kalbėtojus; bažnytines ceremoni
jas, net ir salaveišių armijos apgaulingi “el
getos” užsikrausto prie to aparato.

Jeigu, vien tik jų pačių žodžius atkartojus, 
per radio girdėtus, pasidaro skanus juokas. 
Prie to, galima parinkti kostiumai, apsirengi
mai. Tas labai lengva. Visi žino, ką kuni
gai dėvi; kokias uniformas naudoja salavei
šių armija ir daugelį kitų įvairių apsirengimų.
Tai yra gyva medžiaga komikams. Tik reikia 

biskį pasistengti, pagalvoti. Paskutinėmis die
nomis teko sužinoti, kad Elizabetho LDS jau
nuoliai pagamino kitą juokingą vaizdelį, su
rištą su radio bizniu. Užvardintas “Facing 
the Mike.” ' <*

Taip ir reikia! Darbuokitės, jaunuoliai, jū
sų ateitis!

Darbininkai Turi Vesti Kovą 
Prieš Tas Sąlygas

Darbininkai turi vesti kovą 
prieš tą nežmonišką skubumą. 
Tai ne tik darbininkai, kurie 
dirba, bet ir bedarbiai turi 
kovoti prieš skubumą, nes tai 

Įmeta darbininkus iš darbų.
Del to skubumo ir minėta 

dirbtuvė užsidarė gruodžio 11 
i d. Darbininkai, kurie ir dirbo 
per pereitus keturis metus šio
se dirbtuvėse, tai dirbo nepil
ną laiką. Ištisai imant, tai jie 
išdirbo per keturis metus ne
daugiau, kaip ištisų vienų me
tų laiką.

Darbininkai Prarado Pinigus 
Ir Namus

Daugelis darbininkų, kurie 
buvo sutaupę vieną kitą cen
tą, tai dabar juos išbaigia. Ki
tiems tuos centus bankai nu
nešė. Tad didesnis skurdas ir 
vargas laukia^ kiekvieną dar
bininką.

Tokia paf padėtis ir su tais, 
kurie buvo apsipirkę namus. 
Kai kurie yra jau didelėse 
skolose, kiti neteko savo na
mų. O kuomet dirbtuvės už
sidaro, tai 
darosi dar

Tad šita padėtis rodo, kad 
darbininkų
žemyn ir žemyn. Tačiaus dar
bininkai dar vis laukia gerų 
laikų. Jiet nepradeda kovoti, 
bet dar mano, kad ateis kiti 
laikai. Tik mažuma jau pra
deda veikti geriau ir atsisaky
ti

$15.12. Tačiaus tose 
lose, kur gali gauti 
tai darbininkams gali 
tik po $7.55. Be to,
sas gali paimti iš darbininko 
už valgį po 75c į. dieną,1 arba 
po $4.50 į savaitę. Taip pat 
gali paimti m už kambarį, jei 
darbininkas gyvena fenais, kur 
dirba.

Na- 
pus”? 
bosas
pusę algos, 
ninkas netikras, kiek jis jų 
gaus. Bosas gali sakyti, kad 
“tipų” bus, o darbininkas jų 
gali negauti, nes tai priklau
so nuo kostumerio “gerašir- 
dingumo.” Taip pat ta “ti
pų” sistema paverčia darbi
ninkus ubagautojais. tykoto
jais išmaldų nuo geraširdžių. 
Merginos turi gerintis prie 
įvairių kostumerių, kad gauti 
tuos “tipus”.

Tai reiškia, kad dabartinė 
padėtis, kuomet pasirašyta 
NRA, yra dar blogesnė darbi
ninkams. Daug darbininkų 
negaus išdirbti pilną laiką, tai 
jų algos visai sumerkęs. Toki 
darbininkai turės dirbti lik už 
maistą.

Darbininkams
suprasti tą NRA ir dabartinį 
kapitalizmo krizį. Reikia pra
dėti veikti prieš tą skurdą ir 
darbininkų pavergimą.

St. Louise kontr-revoliucio- 
nierius, Pruseikos padaras J. 
Bereišis, užpuolė ALDLD. Ap
skričio rengtas prakalbas, kur 
buvo kalbama apie Sovietų 
Sąjungą, sumušė pirmininką ir 
išardė prakalbas, prisirengę 
buvo stoti į talką Liepoms ir 
kiti. Vadinasi, prakalbos 
apie Sovietų Sąjungą išardy
tos, o tai purvinas ir vertas 
didžiausio pasmerkimo dar
bas. Tai chuliganiškas darbas, 
kurį atliktų tiktai Ku Klūks 
Klano organizacija.

Bet tai “lab&i gerai* atlikta” 
ir todėl Pruseikos organe tas 
pilniausia užgirta. Pats puo
likas ir muštukąs parašo, kaip 
jis išardė susirinkimą^ prakal
bas ir dar ardys Ir kitas.

Pruseika, kuris aiškina, kad

Negrams Prakalbos
Čia buvo surengtos juodvei- 

džiams prakalbos, kuriose kal
bėjo visi “dideli” žmonės, 
kaip tai: buvęs J. V. senato
rius Joseph I: Frances, H. W. 
Nice, republikonų partijos 
kandidatais į. Maryland valsti

jos gubernatorius, Dr. J. Har- jis stovi ųž Sovietus ir darbi
ninkų judėjimą ir tiems žmo
nėms vadovauja. Jei nevado
vauja ten pat ant vietos, tai 
jis juos mokina iš savo gazie- 
tukės ir jau jie paliko bjau
resniais revoliuciniam judėji
mui išgamomis, nekaip ku
rios kitos sriovės puolikai.

Del didesnio džiaugsmo po
nui Pruseikai ir del žinojimo 
visiems susipratusiems darbi
ninkams reikia? pasakyti, kas 
yra tie elementai.. Kur tik jų 
nors vienas randasi, noriu 
pranešti,-kad panašiai įvyko ir 
Carnegėj, Pa., kur buvo kal- 

Sovietų Sąjungą.

ry Schad ir negras advokatas
J. H. Tayne.

šios prakalbos buvo sureng
tos tik todėl, kad ateina rin
kimai, o tie ponai mano juod- 
veidžių balsus gauti už savo 
kandidatus. Paskiaus jie jau 
pamatė, kad> negrų linčiavimai 
ir kiti pavergimai verčia dėtis 
prie Komunistų Partijos. Ypa
tingai pastaruoju laiku negrai 
gana skaitlingai rašosi į Par
tiją.

Apie tai net kapitalistiniai 
laikraščiai pastebi, kad komu
nistai veikia tarpe negrų dar
bininkų. Todėl šie ponai ma- bama apie 
no negrus darbininkus ir da- Tula pruseikinė atėjo į pra

kalbas su -tikslu, kad išardyti Tel.: Stagg 9645

NEWARK, N. J. I 
Sietyno Choro metinis susirinki-1 

mas įvyks 18 d. gruodžio, 7:30 vai. | 
vakare, Lietuvių Svetainėje, 180 1 
New York Avė.

. Visi nariai ir narės, choricčiai ir 
meno ratelio grupė, malonėkite at
silankyti, nes bus renkama choro 
valdyba 1934 metam. Taipgi bus 
apsvarstymai metinio raporto iš cho
ro veikimo, ir kitų svarbių reikalų 
turime apsvarstyt.

Sek. M. Yegela.
(297-298)

PER HAMBURGĄ
Mūs nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.

I ABI PUSI, NEW YORKAS- <172.50 
KAUNAS, TREČIA KLASE I / 0'—
Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinkeliai! 

susisiekimai iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkitės i vietinius agentus

HAMBURG-AMERICAN LINE
m— 39 BROADWAY, NEW YORK —

Brooklyn, N. Y.

KEPĄME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. * Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; taLnereikės išmo
kėti gydytojui.
- Duoną pristatome į Visas dalis—Brooklyno ir apiėlinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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HARTFORD, CONN Drg. J. P .Millerio Prakalbos! KRISLAI
ALDLD. 7-to Apskričio ri

bose kalbės drg. J. P. Mille- 
“Vilnies” dienraščio admi-

Koncertas su Gera Programa
Nedėlioję, gruodžio 17 d., Irįs

yra ruošiamas didelis koncer- nistratorius ir tik nesenai su- ....
tas su gera programa. Daly- grjžęs g Sovietų Sąjungos ir į kai/skkS 
vaus geri dainininkai ir mu- (g Lietuvos. Tai drg. Mille-1 komunistai 
zikantai su kitais instrumen- i rį0 prakalbos bus labai inte-' 
tais. Bus Rusų Balalaikų or- i resingos. Del to reikia visur j
kestra. su didžiausiu rūpestingumu

Koncertą rengia visos darbi- rengtis, kad sutraukus skait-
L. liūgai lietuvius darbininkus į

1 prakalbas. Lai išgirsta teisy- 
{ bę apie darbininkų tėvynę — 
{Sovietų Sąjungą. Taipgi iš
girskime teisybę ir apie Lietu
vos darbininkų gyvenimą 
kovas su gyvenimo 
mais.

Maršrutas prasidės 
sekančiai :

Rumford. Me., 
Lewiston, Me., 
vai. dieną. 
Portland, Me., 

7:30 vai. vakare
Nashua. N. H., 1 
Harverhill, Masą., 
Lawrence, Mass., 
Lowell, Mass., 4 
Worcester. Mass., 
Gardner, Mass., 6 
Hudson, Mass., 7

2 vai. dieną.
So. Boston, 7 d. sausio, 7 :30 

!val. vakare.
PRAKALBŲ MARŠRUTĄ ■ Montello, Mass., 8 d. sausio. 
---------------------------------------- I Bridge water, Mass., 9 sau- 
šeštadienį, 16 d. Gruodžio sl°

Norwood, Mass., 10 d. saus. 
62 Lafayette St.,. Paterson, N. J. i attvJ I Draugai ir drauges is ALD-

Pradžia 7:30 vai. vakare {TjD LDSA kuopų> f ‘
i imkitės darbo ! Imkite svetai- 

Sekmadienį, 17 d. Gruodžio nes ir tuojaus pradėkite pra-
i kalbas garsinti. Taipgi, drau
gai, dienų nereikalaukit per
mainymo, rengkite jums pa
skirtoj dienoj. <
Stoughton ir West Lynn, jeigu , 
norėtumėt surengti prakalbas i 
drg. Milleriui, tai meldžiu

I tuojaus man pranešti. Taipgi 
: ir Readville, Mass., 
i šit, tai praneškit, 
tuojaus bus 

ALDLD

(Tąsa iš 1 pusi.)
Katalikai darbininkai, aidob- 

! listai darbininkai, tautininkai 
i darbininkai, socialistai darbinin-

šovimo mirė Frank Sciarab-1 SKAITYKIT IR PLATIN- 
ba, 20 metų amžiaus. At-I KIT “LAISVĘ” 
sisakė policijai išduoti per- 
šovika. v

ninku 
naudai. 
Angora 
džia 3 
darbininkai turi 

iriame koncerte.
atsivesti ir savus draugus.

Komisija.

organizacijos
Parengimas 

Hall svetainėj, 
vai. po nietu

įvyksj
p ra

dalyvauti
Kviečiame ir 

sunku-

>eis

DIDELIS GAISRAS 30 d.
31 d.

gruod.
gruod.,

t LEWISTON, Me. — Gruo- 
džio 14 d. biznio sekcijoj ki
lo gaisras. Nuostolių pada
ryta už šimtą tūkstančių do-

DRG. J. P. M1LLERIS
^JCuris nesenai grįžo iš- Sovietų Są

jungos ir Lietuvos, tęsia savo

RUSŲ SVETAINĖJE
37 Clinton SU Yonkers, N.

Pradžia 2-rą vai. po pietų.

PATERSON, N. J., ir YONKERS 
Bus puiki dainų programa 
A, Višniauskas, baritonas 

iš Bayonne, N. J., ir
J. L. Kavaliauskaitė, .sopranas 

iš Brooklyn, N. Y.
dainuos solos. Koncertas ir prakal
bos su veltui įžanga. Naudokitės 
proga, susirinkite skaitlingai.

Pirmadienį, 18 Gruodžio
LAU KLIUDO SVETAINĖJE

10 W. 22nd St., Bayonne, N. J.
Pradžia 7 vai. vakare

čia taipgi bus muzikalė programa, 
kurią duos J. L. Kavaliauskaitė ir 

A. Višniauskas.

Antradienį, 19 Gruodžio
Z. STRAUKAUS SVETAINĖJE

139 Steamboat Rd., Great Neck, N.Y 
Pradžia 7:30 valandą vakare.

2
31 d.

d.

44

gruodu

sausio.
2 d. saus, 

sausio, 
sausio,

5 d. saus, 
d. sausio, 
d. sausio,

3
d.

darbininkai! Visų 
mūsų reikalai bendri. Visi] mū
sų priešai yra bendri. Mūsų 
priešai yra tie, kurie išnaudo
ja mus dirbtuvėse ir fabrikuo
se. Mūsų priešai yra ir tie, 
kurie ardo mūsų vienybę, ban
do sugriauti bendrą 
prieš bedarbę, 
prieš fašizmą!

Vėl Europa Neatmokėjo 
Karo Skolų Amerikai

WASHINGTON. — še
šios Europos šalys gruodžio 
14 d. turėjo sumokėti Jung
tinėms Valstijoms $152,-

frontą 952,637 karo skolų, o tesu- 
prieš karą ir mokėjo $8,898,123, Viso da

bar užvilktų skolų suma sie
kia $301,778,747. Lietuva 
sumokėjo tik $10,000.Pamatysite, draugai, vienybės, 

ardytojai masinių organizacijų 
susirinkimuose4 vėl bandys 
drumsti vandenį prieš bendrą 
frontą. Jie nenuleis rankų, ga
vę smūgį buvusiuose susirinki
muose. Mes šaukime ir tuos 
darbininkus, kurie iki šiol per 
klaidą stovėjote prieš bendrą 
frontą, atmainykite savo nusi
statymą ir visose organizacijo
je atmeskite tuos, kurie vėl Į ris uždraudžia vaikams tar-i 
darys pasikėsinimą ant bendro j pe 14 jr 16 metų amžiaus ! 
tronto- {dirbti. Išimtis daroma tiems j

j vaikams, kui’ie laikraščius , 
i pardavinėja.

Priėmė Vaiky Darbo
Suvaržymo Įstatymą

HARRISBURG, Pa. — 
Valstijos seimelio atstovų 
butas priėmė įstatymą, ku-{

Hitlerinė Vokietija Esanti 
Pasiryžus Užgrobt Estiją, 

Latviją ir Lietuvą

Iš Estonijos pranešama, 
kad valdžiai pavyko sučiup-

tuojaus; įį pas įuĮą vokietį fašistą

Cambridge, i Lietuvą.
Lvnn. ieie-u '

daktara dokumentus, kurie 
parodo, kad hitlerine Vo
kietija turi sudarius planus 
užgrobti Latviją, Estoniją ir

Pagimdė 29-tą Kūdikį

iŠ LIETUVOS
SMETONOS valdžia 

užsmaugė- laikraštį

Kauno spauda praneša, 
i kad “Kauno komandanto 
nutarimu ‘Lietuvio žodžio’ 
paskutinis numeris konfis
kuotas, o jo leidimas sustab
dytas visam karo būties me
tui.”
nepasibaigs Lietuvoje taip 
ilgai, kaip viešpataus^ kru
vinasis Smetona.

“karo būtis”

NEW LONDON, Wis. — 
Philip Williams, 52 metų ir 
jo žmona, 40 metų am
žiaus, susilaukė dvidešimt 

[devinto kūdikio, mergaitės.

jei norė
tai diena

paskirta.
7 Apsk. or g.

J. Grybas,
Chapel Court,

Norwood, Mass. ' Jie turi tris poras dvynukų. 
---------- {Vienais metais žmona pagi-

1 mdė 5 kūdikius—vienu sy-, 
kiu trynukus, kitu dvynu
kus.

Užsimušė Kunigas

SARATOGA S P R INGS, 
i N. Y. — Čionai automobi- 
' lio nelaimėj užsimušė kata- 

1 i k ų b a ž n y čios kunigas 
: Walsh. O jo sesuo sužeista 
randasi ligoninėj.

MIRĖ, NEIŠDUODAMAS 
ŽMOGŽUDŽIO

ROCHESTER, N. Y. — 
Po dviejų valandų po per-

Penktas Puslapis

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius-KRAUJO SPECIALISTAS

Gydau ūmias ir chroniikas vyrų ir 
moterų liftas kraujo ir odos

Padarau iityrimus kraujo ir tlaputno

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

New York, N. T. x
Valandos Priėmimo t

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų
Telefonas Lackawanna 4-2189

<♦>

><

i>«

><1 <♦>
tin-

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS

Kalba Lietuviškai

4>
>

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka
mi ausias 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

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja

kainai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem 
402

parem, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti "Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

Sergančių
Chroniškos

Vyrų ir Moterą 
ligos Gydomos

(

o

<

<<

>

•>

<
<»

o

<j

< >
<i>

(į-

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

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimas Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių

>

>

Geo. Kaminskas

ŠIOJE KRAUTUVĖJE PARĖ-
DALŲ GAUSITE NE

DEL SAVĘS, ALE
KAMBARIAMS.

VIEN
IR

PILNAI VISOKIŲ STUBOS 
RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS

KAINOS LABAI ŽEMOS
Ateikite tuojau, apžiūrėkite 

ir pasirinkite, kas jums reika
linga.

Mūsų prekėmis ir patarnavimu būsite pasitenkinę
GEO. KAMINSKAS

152 Ferry St., kampas Adam§ St., Newark* N. J.

<♦>

<i>

<!>

<t>

<»>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

doje: “

KUNIGAI SULAUKĖ 
ŠEIMYNŲ

Skaitome Lietuvos spau- 
Dabar rūpinamasi

grąžinimu iš Rusijos par
keliavusių . tremtinių kuni
gų šeimų. Numatoma grą
žinti apie 20 žmonių.”

Kaip ir kokių būdu dva
siški tėveliai sulaukė šeimų, 
nepasakoma.

Šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nes Ligos, Nervų

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų be’ 
čiepii Įšmirkštimai/

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZI

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jgg jis atsidaro tavo ofisą 

Williamaburghe:
2b2 Berry-St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas

Ofiso valandos nuo ]
uuo S

iki
iki

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Evergreen 6-3959 
i kas dien, Reredoms ir eubatoms 
7:80 vai. vikarais.

į FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. Mrd Kt.

^o<xxxx>oooo^ooc>ooocoooo
<♦>

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

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

Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
Įsisteigęs 25 metai

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O Sekmadieniais 9 A. M. rki 4 P. M

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

<
Mes

<♦>

<♦>

<f>

<

•>

Dr. Theodore Conklin <!>

!>

»>

T

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

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331*335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

Tik Viena Savaitė iki Bazaro
PRAŠOME NEPASIVĖLUOTI SU DOVANOMIS

Pernai Aplaikeme Keletą Naudingų Dalykėlių Jau po Bazarui

LAISVES” BAZARAS BUS TRIS DIENAS

ŠEŠTADIENĮ SEKMADIENI IR PIRMADIENĮ

Gruodžio 23,24 ir 25 Dienomis
Puikių dovonų gavome iš Waterburio, laukiame tokio pat atsilie

pimo ir iš kitų miestų. “Laisvė” yra visos Amerikos darbininkų 
įstaiga, tai ir jos parengimai yra visų reikalas.

VISAIS VAKARAIS BUS ŠOKIAI
Kiekvieną vakarą grieš orkestrą ir bus puiki muzikalė progra

ma. Dalyvaus chorai iš Newark, N. J., Greatneck, N. Y. ir Eliza
beth, N. J. • Taipgi ir vietinis Aido choras.

GERŲ DAIKTŲ GAUSITE UŽ PIGIAI
Jau turime daug gražių 

už pigiai. Tad skaitlingai
dovanų. Laike bazaro jos buš išleistos 
atsilankykite ir pasinaudokite proga.

ĮŽANGA TIK 10 CENTŲ YPATA1

<XXXX>O<Xx>COd<XOOOO<XK^^

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Ainerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERS1TIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEIP P. 3ĄLLAS INC

UNDERTAKERS ASW EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR iš ČIA 
PASIUNČ1AM Į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ . ■ AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS .REIKALAIS KREJPKITES Į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAŪSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

*< a

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akiniy 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama, 

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums" 
mažiausiai 25%. .Tau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

♦

I
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
♦ a *

Aukos L Bazarui 
Iš Waterburio RADIO-SIANDIEN

ĮVAIRIOS žinios
Daugiau Darbininkij Stoja Už ‘y 

Komunistus Kovotojus

| blanketu. užgesino ugnį, bet į 
jis ant tiek buvo apdegęs, kad į 
nuvežtas į Unity ligoninę grei-,

i mirė. Reikia tėvams dau-: 
giau mokyti if persergėti vai-[

i kus, kaip apsieit su ugnini.

200 darbininkų, dirbančių 
pas Durable Metal Co., nubal
savo sulaikyti darbą 15-kai 
minučių, 19 d. gruodžio, 3 v J 
po pietų, protestui prieš Vo-!
kietijos kruvinuosius fašistus, i 
Visa eilė ir kitų metalo ir odų , 
darbininkų prisideda prie šio 
protesto.

Taipgi tą dieną įvyks masi
nė darbininkų demonstracija 
prie Vokietijos konsulato, ku
rioje visi darbininkai privalo 
dalyvauti. Masiniai protestai 
jau privertė fašistus atitraukti 
nagus nuo dd. Dimitrovo, Ta-' 
nevo ir Popovo. Bet jie nori ■ 
nužudyti drg. Torglerį, nors: 
patys prisipažįsta, kad jis ne-|- 
kaltas.

Jų Pelnai Smarkiai Auga

Registruoja į Mokyklą

Sniegas Neišgelbės Darbi
ninkus iš Vargo ir Krizio
New Yorko miesto ponai, 

kurie registruoja bedarbius 
prie viešų darbų, giriasi, kad 
sniegas suteikė . del 10,000 
darbo. Kiekvienas protaujan
tis darbininkas supras, kokis 

Biski. sniego 
kiek žmonių

vieną, kit-i va- 
pasidary- 

srin- 
Tuom kar- 

jie

tas “darbas.” 
pasirodė, gavo 
padirbėti no 
landą, arba dieną,
darni kelis skatikus ant 

įbos, tai ir viskas, 
'tu tie ponai giriasi, kad 
!jau suteikė del 112,000 be
darbiu darbų. Jeigu tie visi 
toki darbai, kaip prie sniego, 

I tai greitai jie sutirps.

Darbininkų centre,, 35 E. 
T2th St., New Yorke, bus žie- 

j mos sezono klasinė mokykla, 
i Bus mokinama komunizmo 
principai, studijuojama Mark
sizmas ir Leflinizmas'ir daug 

į kitų būtinai reikalingų darbi
ninkams mokslų. Viso šešio
lika lekcijų. Ypatingai svar
bu, kad bus lekcija apie Ko
munistų Partijos rolę darbi
ninkų kovose. I šią mokyklą 
gali siųsti savo narius 
darbininkų organizacija, 
keti reikės labai mažai, 
rinkite jaunesnius, norinčius 
mokytis, organizacijų narius ir 
praneškite jų vardus ir antra
šus: Workers School.. 35 E. 
12th St.. New York.

bile
Mo-

Mūsų Parengimai 
Ir Susirinkimai

Nusižudė Motina su VaikaisDabar baigiasi metai, tai 
įvairios kompanijos daro at
skaitas ar daug pasidarė pel
nų iš sunkaus darbininkų dar
bo. Metro-Goldwyn Picture 
Corp, paskelbė, kad į metus 

• laiko pelno turi $1,326,827,; 
tai yra ant kiekvieno sero! 
užaugo po $8.60.

American Products Co. pel-i 
nė $39,855, tai mažiau, negu į 
pereitais metais. Jacob E. 
Dacker & Co. prisilupo $274.- 
249 pelnų, arba po $14.18 ant 
kiekvieno Šero. Farmers Maf. 
Co. pasidarė $92,264 peln&. • 
Kas gi sakė, kad visiems yrh | 
krizis! Kada desėtkai milio-■ 
nų darbininkų ir jų šeimynų 
vargsta ir badauja, tai išnau
dotojai. kraunasi g____
darbininkų, kuriuos jie priver- ^.pg) nimo Lvga. Mat, kada 
čia greičiausiai dirbti ir al-ibuvo mergaitė trijų savaičių 
gas kapoja j amžiaus, tai ją apkrikštijo pro

; testonų tikybos. Tą atliko jos 
motina- ir tūli Steigmaieriai.

I Hausler yra katalikų tikybos, 
tai ta protestonų Lyga su pa- 

'gelba teisėja Dodd ilgai prie- 
93rfjįšinosi nerduoti ją katalikui tė- 

pa_ į vui. Matote, kokių painiavų
’ ► tikėjimo skleidėjai,

nors praktikoje visi tikėjimą;
Iš be išimties tarnauja prieš dar- 

I bininkus.

Cambell moteris, gyvenanti 
440 Senator St.. Brooklyne. 
nusižudė gazais ir nužudė dvi 
mergaites. Kada jos vyras 
parėjo namo, jis atrado užda
ras duris, išlaužęs atrado ne
gyvą moterį ir greta jos negy
vas abi jų mergaites. Sakoma, 
kad moteris sirgo nervų liga, 
bet gal buvo ir kitokios prie
žastys.

Atgavo Dukterį po 7 Mėty
W. Hausler atgavo 7 metų

- ■ .j savo dukterį Catherine Haus-
• . ler. Ilgai tėvas turėjo vesti

Cl y Uiti ip 1 4C V V4** i 

pelnus iš tų I Prov3 su Amerikos Protestonų

Pasmaugė, Bijodami Išda 
vimo

(po padaro 
ši 1

Trečiadienį, 255 W. 
St. ,apartmente,- atrasta 
smaugta Mary Piletsky 
vyro pavarde—Crishock). 
moteris nesenai paleista
Sing Sing .kalėjimo. Policija 
mano, kad ją pasmaugė geng- 
steriai, bijodami, kad ji neiš
duotų trečią užmušėją tūlo 
požeminio paukšties J. Morti- 
laro. Gi De Perna ir I. Le
der jau sėdi už Mortilarą 
Sing Sing kalėjime, bet jie sa
ko, kad kitas asmuo nušovė; 
Mortilarą. Spėjama, kad ši 
moteris žinojus tą trečią as
menį. Ji paeina iš Shenan
doah, Pa. Atvyko jos vyras 
John Crishock. Jis sako, kad 

persiskyrė 1927 metais, 
jo moteris būk virto šoki- 
Matyt, kad ji buvo pate- 
į vieną požeminių gaiva-

Kas Naujo Tarp 
Lietuvių

Iš Central Brooklyno
Pirmadienio vakare, 11 

gruodžio, įvyko ALDLD. 
kuopos susirinkimas. Nors na
rių ir neperdaugiausiai atsi
lankė, bet atliko gana daug 

■ naudingų darbų. “Laisvės” 
bazarui paaukavo $5.00;

i “Daily Workeriui” del 10 me
tinių sukaktuvių $3.00. Išrink
ta du draugai dalyvauti Wor- 

i - m n i kers Centro bankiete. Išrinkta Sudege 1Z Metų Berniukas j delegatai į ALDLD Antro Ap-

j>e
nes 
ke.

lų gengę ir rado mirtį jų ko-' 
voje.

J. Locke, 12 hietų berniu
kas sudegė. Jis gyveno 1,478 
E. $5th St., Brooklyne. Vai
kas, norėdamas geriau užkur
ti skiepe pečių, užpylė naftos 
ir apsilaistė drabužius. Ug
nis pagavo jo drabužius ir jis 
višas ‘ liepsnojantis išbėgo į j dalyvumą. 
kiemą. Kaimynai • apsuko1

Visi Masiniai Dalyvaukite 
LD.S. 1 Kp. Parengime
Šį sekmadienį, gruodžio 17 

d., “Laisvės” ’svetainėje, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y., 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 1 kuopa rengia labai ge
rą ir smagų parengimą. Visi 
lietuviai darbininkai, nariai ir 
simpatikai, kviečiami būtinai 
dalyvauti.

LABAI PUIKI PROGRAMA

Šiame parengime jau apsi
ėmė dalyvauti LDS narės, ge
rai žinomos dainininkės,. L« 
Kavaliauskaitė ir Kliūmiutė. 
Taip pat bus ir daugiau solis
tų,' kurie' čia neskelbiama. 
Manoma, kad daindos Aido 
Choro Sekstetas ir Vyrų Ok
tetai.

DAUG ĮVAIRIŲ LAIMĖJIMŲ

Šiame parengime bus įvai
rių laimėjimų. Taip pat drau
gai, kurie mano pirkti kokias 
dovanas Naujiems Metams, 
tai galėsite čia jas veltui lai
mėti arba visai pigiai nusi-

Parengimo komisija apskait- 
liavo, kad jau turi gana.daug 
įvairių daiktų, kurie yra kuo
pos narių suaukoti. Tad šis 
parengimas bus ir su dovano
mis. Bet kas dar turite atlie
kamų daiktų, prašome atnešti 
“Laisvės” raštinėm

Taip pat bus gerų užkan
džių, valgių ir gėrimų, kuriuos 
gaspadinės ruošia. Todėl atei- 

' kite visi ir laiku, vakarienę 
d. gausite parengime. Vakarėlis 

24 prasidės 5 vai., programa apie 
8 vai. Įžanga tiktai 25c. Atsi
veskite ir savo draugus.

Komisija.

skričio metinį suvažiavimą. 
Taipgi kaip kurie draugai pa
sižadėjo parinkti ir paaukoti 
daiktų> del “Laisvės” bazavo. 
Matote, kad galima daug pa
gelbėti darbininkų revoliuci
nei spaudai, tik gaila, kad 
permažas skaičius draugų ima

Rep.

FHma Dabar Rodoma VOLGA, VOLGA! 
“STENKA RAZIN” vienas iš Rusijos pirmųjų revoliucionierių didvy
rių-—karžygiškas Azijos “Robin Hood”—mylimas prispaustųjų, su kū
nais jis dalinosi savo grobiais, dar kartą gyvena šioje šiurpulingoje 

filmoje senovės liaudies apysakoje 

VOLGA, VOLGA! I>sl!r’ži%Xflnveik:mųina""'’ 
. Nepraleiskite jo nepamatė!/ z

CAMEO THEATRE—42nd St. tarife B’way ir 6th Ave. 
Durys atdaros 10 vai, iš ryto—įžanga 25 centai ir daugiau.

darbininkai atsilankyti ir pa- j 
remti jaunuolių gelbėjimo 
darbą.

Smagus Parengimas “Daily 
Workerio” Naudai

6

su užkah-
Komunistų 

vienutė. Į šį 
yra labai

Sekmadienį, 17 d. gruodžio, 
vai. vakare, Ukrainų Svetai

nėje, 101 Grand St., Brookly
ne, įvyks šokiai 
džiais. Rengia 
Partijos antra
parengimą įžanga 
maža, kas atsilankys, tai bus 
pilnai patenkintas. Rengėjai 
daro viską, kad publiką pa
tenkinus. Visas, pelnas yra 
skiriamas kofhunistų dienraš
čiui “Daily Workeriui.” Atei
kite visi.

Kviečia Rengėjai.

Patersone ir Yonkerse Kai 
bes Drjf. J. P. Milleris

V

šeštadienį, 16 d. gruodžio, 
7:30 vai. vakare, kalbės drg. 
Milleris. Patersone, 62 Lafa
yette St.

Sekmadienį, 17 d., gruod., 
2 vai. po pietų, Milleris įkal
bės Yonkerse, Rusų Svetainėj, 
37 Clinton
prakalbose, taip ir kitose dai
nuos d. A. Višniauskas iš Ba
yonne ir L. Kavaliauskaitė iš 
Brooklyno. 
prakalbos, 
programą, 
išgirst d.
nes jis buvo Sovietų Sąj 

ir

St. Kaip vienose

Tai bus nę vien 
bet ir koncertinė 

Bet labai svarbu 
Millerio prakalbas, 

ungo-
j e Lietuvoje.

East New York
susi-Teatrališkos komisijos 

rinkimas įvyks pirmadienį, 18 
d. gruodžio, pas V. Janušką, 
127-17 Liberty Av., Richmond 
Hill. Visi būkite ne vėliau 8 
valandos Vak. Yra svarbių 
reikalų apkalbėjimui: apie lo
šimą veikalo ir kitų.. ■

Komisija.

Iš ACW 54 Lietuvių Lokalo 
Priešmetinio Susirinkimo
Susirinkimas atsibuvo’ 13 d. 

gruodžio, Amerikos Liet. Pi
liečių Kliubo salėje.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas K. Jankaitis 7 vai. va
kare. Reikia priminti, kad 
kriaučių prisirinko tiek daug, 
kad vos tilpo kliubo salėje. 
Mat buvo įgarsinta, kad bus 
rinkimas Lokalo valdybos, to
dėl ir prisirinko daug *kriau- 
čių. s . - -

Skaitytas protokolas iš pra
eito susirinkimo, priimtas vie- 
balsiai.

Finansinė apyskaita priimta 
vienbalsiai.

Raportas /Pildančios Tary
bos Sekr. A. Marcinkevičiaus 
tąpo. priimtas bę pastabų. , 

Rinkimas piinhinjnko, į kan
didatus paduoki; K. Jankaitis, 
B. Jakubonis ir Petraška. Bal
savime Jankaitis gavo 148 
balsų, B. Jakubonis 37, Pet- 
ruška 28. Pagal didžiumą bal- 

. -r .. ! .x_ sų K. Jankaitis liko išrinktas
------- iLokalo pirmininkų ant sekan- 

Koncertas Jaunuolių Naudaic Iždininku išrinktas J. Kai- 
—;------- rys vienbalsiai. P. T. Sekr. iš-

Intelektualų sudarytas ko- rinktas A. Marcinkevičius 
mitetas del apgynimo politi- balsais prieš J. Hermaną, 
nių kalinių rengia koncertą, I vusį 76 balsus, 
kurio visas pelnas yra skiria-,1 Į Board of direktorius 
mas del Scottsboro negrų jau- rinktas K. Kundrotą 146 bals, 
nuolių bylos. Koncertas ^įvyks prieš B. Mendetį,' gavusį 9 ir 
18 d. gruodžio, 8:30 vai. va71V. Zavecką, gavusį 75 balsus, 
kare, Community Church, 546 Į Joint boardą pasiliko tie pa- 
W. 110th St., New Yorke. Bus tys—J. Pitersonas ir V. Mi- 
labai gera koncertinė prog,ra- chelsonas.i

- ma. Tikietų kaina nuo 25 iki 
175c ypatai. Kviečiami' visi

Vaiky ir Tėvų Susirinkimas
šiandien, laike LDS 1 kp. 

vaikų mokyklėlės pamokų, ku
rios įvyksta tarpe 2 ir 5 vai. 
po piet; i įvyks5 'tėvų ir vaikų 
susirinkimas. Turėsime aptart 
keletą mokyklėlės reikalų. 

..Todėl visi—tėvai ir vaikai —- 
(dalyvaukite šį! popietį pamo- 
Į koše. ’ ■

137 
ga~

iš-

Kotesii.| K. Nečiunskas.
(Bus daugiau)

j

Draugė Burauskieflė iš 
Waterbury, Conn., "prisiuntė 
$2.50, dovanų “Laisvės” ba
zarui. Ji parinko aukų iš 
sekamų draugų: J. Vidsiu- 
nas 50c. P. Bokas 50c, M. 
Burauskienė 50c, G. Kurai
tis 25c, V. Krasnickas 25c, 
J-. žemaitis 10c, M. Strižau- 
skienė 10c. J. Banolsevičįa 
10c ir J. Vaitonis 10c.

Draugė Burauskienė jau 
yra gavus 26 skaitytojus 
“Laisvei” šiuom vajum, tai 
aišku, kiek laiko turėjo pa
dėti tam dideliam darbui. 
Tačiaus ji rado laiko pa
rinkti ir. . bazarui aukų. 
Amerikoniška patarlė: 

there is a will, 
turi tiesos.

draugai

“Where 
there is a way,”

Brooklyniečiai, 
Levanai, tris vakarus iš ei
lės atnešė po pilnus glėbius 
naujų puikių daiktų ir daik
telių, surinkę iš krautuvių. 
Iš daugelio draugų turime 
pažadų, kad rengia bazarui 
įdomias dovanas. A. Bal
čiūnas žada priruošti stikli
nę grynais pinigais ir kas 
įspės, kiek ten pinigų, tam 
jie teks. V. E. Senkevičienė, 
iš Easton, Pa., gamina ran
kų darbo puikų papuošalą 
bazarui. J. Kairys pažadė
jo gerą fontaninę plunks
ną nupirkti. Maželienė da
vė žodi, jog ji padovanos 
gražių moteriškų drabužių.

Pernai puikiai bazarą ap
dovanojo draugai greatne- 
kiečiai. Tikimės, jog ir šie
met jie pasirodys taip pat. 
Laukiame žinių iš New Jer
sey valstijos ir iš kitur.

Prašome Įsitėmyti, kad 
bazaras atsibus gruodžio 
23. 24 ir 25 dienomis. Lai
kas trumpas, tai turime su-- 
skubėti su prisirengimu.

Visus tris vakarus bus 
šokiai ir gera programa. 
Tikimės, kad turėsime sve
čių ir iš kitų miestų.

Bazaro Rengimo
Komisija.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

Reikalinga partnerka arba darbi
ninke į Bar & Grill biznį. Sąlygos 
geros. Kreipkitčs po numeriu 148 
Grattan St., kampas Varick Avė. 
Brooklyn, N. Y. Telefonas Stagg 
2-7311. Taipgi atsibnūa šokiai kas 
subatos vakarą.

(2£>7—299) |

NEW YORK CITY
REIKALINGAS geras kambarys 

ir kad vakarienę pagamintų, nes 
dirbu naktimis. Būs gerai šioj apie- 
linkėj, Williamsburgh, Flatbush, Bay 
Ridge arba New York, 
pranešt per laišką.

I. Daniels,
437 West 33rd St.,-New

Malonėkite

Yorks City 
(297-298)

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

Gaminame visokius 
valgius ir pritaikome 
pagal lietuvių skonį.

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD AVE 
Brooklyn, N. Y.

Jerry

WMCA—570 Kc
9:15 A. M.—-Ted and Lįerman, 

Songs
9:30—Gravelle Orch.

10:45—Cotterill Orch.
11:30—Italian Program
12:00—Haring Orch.; Jerry Baker,

’ Tenor
12:15 P. M.—Chuck Richards, Songs 
1:00—Stock Quotations
2:15—Dorothy Allyn, Soprano;

Ballad Singers Quartet
2:30—Capps Players
3:45—Jack Davis, Baritone
4:00—Tea Time Concert
6:00—Black Orch.
6:15—Adler Ensemble 
6:30—Eckel Orch. 
6:45—Fallon Orch.
7:45—Dąnce Music
8:15—Olman Orch.
9:00—Al Shayne, Baritone;

Baker, Tenor; Haring Orch.
10:30—Paula Lind, Songs; Mauro 

Cottone, Organ
10:45—Grant Orch.
11:45—Wintz'Orch. <
12:00—Dance Orch.
12:15 A. Mv—Kay Orch.
12:30—Carter Orch.
1:00—Dance Music
1:30—Wintz Orch.
1:45—Hill Orch.

WEAF—660 Kc
1:00 P. M.—Kirkaby Orch.
2:30—Ray Heatherton, Songs
2:45—Girls Trio
3:00—Fred Wade, Tenor; Cloutier 

Orch.
4:30—Variety Musicale
5:30—Three Scamps, Songs
7:45—Mountaineers Music
8:00—Olsen Orch.
9:30—Yacht Club Boys; Vivian

Ruth, Songs; Reisman Orch.
10:00—JRolfe Orch.; Men About

Town Trio; Lew White, Organ 
12:00—Wilson Orch

Ned Tollinger;
Songs; Tommy Harrys, 
Hillbilly Music

WOR—710 Kc
4:15 P. M.—Melody Singer
4:30—Lester Place and Robert 

Pascocello, Piano

Doric Quartet;
Mary Wood, 

Songs;

4:45—Jimmie Brierly, Songs
6:00—Uncle Don 
B:30—Berger Orch.
Š:00—Little Symphony Orch.;

Philip James, Conductor; Jerome 
Rappaport, Piano 

9:00—Bestor Orch.
10:00—'Helene Daniels, Songs
10:15—Two-Piano Recital
10:30—Organ Recital 
11:00—Weather Report 
11:02—Tremaine Orch. , 
11:30—Lane Orch. • 
12:00—Robbins Orch.

WJZ—760 Kc
2:30 P. M.—Gallicchio Orch.
3:00—Variety Musicale

j 3:30—Concert Orch.
i 5:30—Neil Sisters, Songs 

6:00—Himber Orch.
6:30—Mary Small, Songs
8:30—From Toronto; Concert. Orch, 
9:00—Variety Musicale

11:00'—Barn Dance
12:00—Martin Orch.

WNYC—810 Kc
1:15 P. M.—Opera Matinee
3:15—Minuetta Schumiatcher, Piano 
3:30—Queens Players 
4:00—Green Isle Orch.
4:15—Norton’s Juveniles

WABC—860 Kc
10:00 A. M.—Winegar Orch.
12:00—Travers Orch.
12:30 P. M.—News; Music
1:00—Madison Ensemble 
1:30—Little Orch.
2:30—Dance Orch.
3':00—Round Towners, Sony's 
4:00—Syncopators Orch.
4:30—News Flashes • 
4:35—Dance Orch.
5:00—Du.chin Orch.
7:15—Tito Guizar, Tenor
8:30—Simons Orch.; Dorothy Page, 

Songs
9:00—Philadelphia Orch., Leopold 

Stokowski, Conductor
| 10:00—'Rebroadcast From
I Expedition En Route 

tractic; Music From 
11:30—Gray Orch. 
12:00—Lyman Orch.

Byrd 
to An- 
New Y

RADIO—SEKMADIENĮ
WEAF—660 Kc

1:00 P. M.—Russian Choir
2:4-5—Muriel Wilson, Soprano;

Fred Hufsmith, Tenor; Concert 
Orch.

3:00—Wayne King Orch.
4:30—Concert Orch.; Edward Da

vies, Baritone; Chicago a 
Cappella Choii"

8:00—Eddie Cantor, Comedian; 
Rubinoff Orch.

9:30—Concert Orch.; Frank Munn 
Tenor; Virginia Rea, Soprano; 
Ohman and Arden, Piano Duo 

10:00—Jack Benny, Comedian; Black 
Orch.

WOR—710 Kc
11:00 A. M.—Moderns Trio
1:00 P. M.—Perole 

Quartet; Gladys 
Soprano

8:15—Vera Brodsky 
Triggs, Piano

8130—Choir Invisible 
10:00—Opera Concert 
11:00—Moonbeams Trio

WJZ—760 Kc
10:30 A. M.—Samovar Serenade
12:80 P. M.—Symphony Orch., Emo 

Rapee, Conductor

1:30—Cry Havoc—Dr. Daniel A. 
Poling

2:30—Grenadier Guards Band, 
From Toronto

6:00—Jascha Heifetz, Violin Sym
phony Orch., Bruno Walter, 
Conductor!

7:00—Weems Orch.; Reinaid 
Werrenrath, Baritone: Al Shean, 
Comedian

7:30—Joe Penner, Comedian; Nel
son Orch.; Harriet Hilliird, 
Songs

9:00—George M. Cohan, Songs;
Goodman Orch.

WABC—860 Kc

String 
Axman,

and Harold

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ |R NAKTĮ
DR. FILURIN

/Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir iyties-ilapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
činotų 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 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

XRAY Pasitarimai ir $QOO 
“RM I egzaminavimas

1.00 CIGARETŲ UZ 25 CENTUS
700 GILZŲ 63c I 1 SVARAS TABAKO $1.00

(100—9c; Barone—12c) I Persiuntimas .15c
GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS Iš RUSIŠKO, TURKIŠKO IR

. VIETINIŲ TABAKŲ 
r> ..8 galite turėt 700 puikių cigaretų, sulig savo skonio už $1.78. 
I risiųskite mums 10 centų už instrumentą naudojamą padarymui ci
garetų. Seniausia tabako išdirbystė New Yorke.

Tabako kainos nuo $1.00 iki $5.00.
Užsakymus visokių rūšių tabako ir skirtingų kainų išpildome greitai 

ir akuratnai. 1
Specialias nuolaidas duodame restaucacijom.

I L. GRAYEFSKY, 
172. Avenue, B, New York City. ' Tel. Alg. 4*1836 

(tarpe 10 ir 11 Sts.)

700 GILZŲ 63c 
(100—9c; Barons—12c)

3:00 P. M.—Louis Symphony Orch., 
Vladimor Golschmann, Conductor

5:00—Poses and Drums
5:30—Julia Sanderson and Frank

Crum it, Songs
7:00—-Ęthel Waters, Songs; George 

Beatty, Comedian; Denny Orch.
8:00—Shilkert Orch.; Katherine 

Carrington, Soprano; Milton 
Watson, Tenor

9:00—Rapee Orch.; Nino Martini, 
Tenor; Jane Froman, Soprano

Telephone, Evergreen 6-5310

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikrt.ynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riains, kad perkėliau savo studiją 

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

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

STOKES
kampas Broadway 

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

JONAS
512 Marion St.,




