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Naujas Darbo Frontas.* 
Turime Laimėt.
20,000 Komunistų.
Komunizmo Idėja.
Bendras Frontas.

Rašo KOMUNISTAS

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien,, Apart
SeKmadientį|'

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o U laimiai te 
Pasaulj!

Lietuvių Darbininkų SusivieJ - .. —:
nijimo Centro Valdyba teisin-į ^03 
gai skundžiasi ant kuopų ir į __ *____
draugų, kad jie. nesirūpina or-
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ganizavimu vaikų kuopelių. Jei
gu trumpu laiku negausime pen
kių šimtų narių, tai LDS Vai-

- kų Skyrius nebus valdžios įre
gistruotas ir negalės veikti. O 
tai būtų labai nesveika tai or
ganizacijai ir parodytų mūsų 
nepateisinamą apsileidimą.

LDS kuopoms išsiuntinėtos Į‘ 
Visos instrukcijos ir informa- « 
cijos del vaikų kuopelių organi
zavimo. Bet tai ne vien LDS 
draugų darbas. Vaikų organi
zavimu reikia visiems revoliuci-i 
niams darbininkams susiintere- 
suoti.

Literatūros Draugijos kuopos 
taip pat turi savo globoje or
ganizuoti vaikų grupeles, mo-J 
kyklėles, bei Jaunuosius Pionie
rius. Kai'oėjome apie tai daug 
kartų, bet da vis nepasijudina
me su darbu. Vaikų organiza
vimas yra svarbus mūsų judė/- 
jimo darbo frontas. Visų pir
ma didžiųjų kolonijų komunis
tai turi imti atsakomybę už inh 
ciatyvą tame darbe.

Naujas Anglijos Bedarbių 
Maršavimas Londonan

LONDON. — Vidaus 
reikalų sekretorius Gil
mour parlamente pareiš
kė, kad jis sužinojęs, jog 
komunistai o r g a nizuoja 
naują alkanų bedarbių 
maršavimą į Londoną. Be
darbiai maršuosią iš visų 
šalies kampų. Gilmour 
grūmoja visiems, kūrie 
teiks kokią nors maršuo- 
tojams paramą.

Anglijos bedarbiai per
nai turėjo alkanųjų mar
šavimą, kuris labai išgąs
dino MacDonaldo valdžią.

Veržiasi Pirmyn su
Tyrinėjimu Pietį]

Jau'
Jos

Rei-

Brooklyne jau pradėta, 
veikia vaiki] mokyklėlė, 
veikimas reikia platinti, 
kia surišti su Jaunųjų Pionie-, 
rių judėjimu. Iš kitų, didmies
čių nesigirdi. Chicaga tartum 
numirus. LDS draugai labai 
karčiai skundžiasi, kad Chicay 
gos kuopos dar nė piršto n/ 
pajudino del organizavimo vai- 

i"">ų kuopelių. <7

Šiuo tarpu dvi amerikonų 
ekspedicijos randasi An- 
tarktiko vandenyse. Po va
dovybe kapitono Byrd lai
vas “Ruppert” pasekmingai 
kaukia pirmyn. Bet Ells- 
wortho laivas jau devinta 
'diena stovi pakliuvęs į ledų 
užtvarą ir negali pasijudin
ti.

I

NAUJA BYLA PRIEŠ VOKIETIJOS KOMUNISTŲ 
PARTIJOS VADUS IR DARBUOTOJUS

Vokietija Pripažinsianti 
Manchukuo Valstybę

GENEVA. — Eina gan
dai, kad Vokietijos Hitlerio 
valdžia rengiasi pripažinti 
Mandžurijos valdžią Man- 
.chukuo, kurią sutvėrė Ja
ponija. Tai būtų žygis link 
prisitaikymo prie Japonijos 
ir nusistatymas prieš Sovie
tų Sąjungą.

Kubos Valdžia Organizuoja 
Savo Pasekėjus

HAVANA. -— Kubos val
džia surengė demonstraciją 
savo pasekėjų. Sakoma, kad 
demonstracijoj d a 1 y v a vo 
apie 30,000 žmonių. Minia 
prielankiai pasitikus pasi
rodymą Jungtinių Valstijų 
imperialistų atstovo Caf- 
fery. Tas parodo, kad Ku
bos valdžia ir Jungtinių 
Valstijų agentai veikia ben
drai, kad pastoti kelią revo
liuciniam judėjimui.

Leipzigo teismas drg., Torg- 
lerį pripažintų nekaltu del 
reichstago gaisro, tai vis 
tiek jo fašistai dar nepaleis. 
Jau sudaryta nauja byla 
prieš -jį ir kitus Vokietijos 
Komunistų Partijos vadus.. 
Ton naujom bylon įeis taip 
pat draugas Thaelmann, Ko
munistų Partijos sekreto
rius. Jie bus kaltinami ir 
teisiami “tėvynės išdavystė
je”, būtent, būk jie bandę 
nuversti valdžią pirma, ne
gu budeliai fašistai užgrobė 
galią. Mirties bausmė bus* 
baudžiami.

“Daily Workerio” Vajus 
Baigia Pasiekti Tikslą

Eina prie užbaigos Ko
munistų Partijos organo 
“Daily .Workerio” finan
sinis vajus. Jau sukelta 
$37,510. Kvota buvo $40,- 
000. trūksta tik
apie pustrečio tūkstančio. 
Tikimasi, kad iki Naujų 
Metų tikslas bus atsiek
tas pilnai. Darbininkų 
atsiliepimas į komunistų 
dienraščio a t s i š aukimą 
yra labai nuoširdus ir 
duosnus.

HITLERININKAI RENGIASI NUŽUDYT 
DRG. DIMITROV, POPOV IR TANEV

Francija Atmeta Vokietijos į 1 — V • V TS 1

Šiandien, Gruodžio 23 d., 
Bus Paskelbtas Leipzigo 
Teismo Nuosprendis

“Daily Worker” praneša, kad 
šiandien Amerikos Komunistų 
Partija turi dvidešimt tūkstan
čių (20,000) reguliariai duok
les mokančių narių. Tai ne ma
ža armija kovotojų. Bet ne
galima pasitenkinti. Vis tiek 
peri.iažai. Permažai turime lie
tuvių Komunistų Partijos eilė
se. Senieji Partijos nariai ne
pakankamai dirba gavime nau
jų narių partijai. Da vis tebe
silaikome netikusio sdno įsiti
kinto: Kyrie liūs kovotojai, 
patysr^iteis į Partiją! Bet taip 
gyvenime nėra. Tuo keliu nei
na partijos budavojimas. Rei
kia . klasiniai sąmonjngus dar
bininkus* sistemačiafT<albinti ir 
agituoti stoti į partiją.

Pennsylvanija Užgyrė Vaiku 
Darbo Amendmentą

HARRISBURG, Pa. — 
Valstijos seimelis užgyrė 
pataisymą prie Jungtinių 
Valstijų konstitucijos, kuris 
uždraudžia vaikų darbą.' 
Tai bus dvidešimta valstija, 
užgyrus šitą amendmentą.

Liberalai Laimėjo

Sugavo 20 Pedy Ilgio 
“Velniažuvį” - x

Pagal pirmesnį praneši
mą, šiandien, gruodžio 23 d., 
Leipzigo fašistų teismas 
paskelbs savo nuosprendį 
prieš Torglerį, Dimitrov, 
Popov ir Tanev. Pirmadie
nio “Laisvėj” išgirsite tą 
nuosprendį.

BUCHARESTAS, Rumu
nija. — Parlamento rinki
mus laimėjo liberalų parti
ja. Ji išrinko 303 atstovus. 
Tačiaus permainos valdžio
je nelaukiama, kad šitie li
beralai yra taip pat buržua
zinės diktatūros šalininkai. /

Trokas Užmušė Darbininką

Tikėsite, ar ne, o komunizhio 
idėja apniko ir Socialistų Par
tijos eiles. Tos partijos lyde
riai baisiai susirūpinę. Negelb
sti net gaivų kapojimas tiems, 
kurie ima ir’'‘sugenda”, tai yra, 
bebūdami Socialistų Partijoj

n Įsitikina, kad Komunistų Parti
jos bendro fronto kelias yra vie
natinis kelias iš šio križio.

S. P. prgane “The New Lead
er” (gruodžio 16 d.) tūlas men
ševikas veteranas graudingai 

. verkia, apie komunizmo idėjų 
įsigalėjimą Californijos socia
listų eilėse. Ypatingai, girdi, 
naujai įstoję nariai skaudžiai

WASHINGTON, N. J. — 
Čionai prie valdžios darbų 
prie taisymo kelio trokas 
suvažinėjo darbininką 
George Henry Wymans, 50 
metų, kuris parėjo iš Phil
lipsburg, N.. J.

.ST. JOHN’S, Newfound
land.—čionai netikėtai žve
jai sugavo marių baisūną 
“velniažuvį”, arba “oktopu- 
3ą”, kuris dar vadinasi' “aš- 
tunkoju”. Jis yra 20 pėdų 
ilgio ir sveria 570 svarų. 
Žvejai turėjo daug darbo, 
kol jį nugalėjo ir užmušė.

Valdžia Pradėjo Supirkinėti 
ir Sidabrą

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžia varo toliau 
infliacijos programą. Roo
se veltas įsakė tuoj aus pra
dėti pirkimą viso naujai iš-

64.5 centus už unciją.

Gelžkeliečiai Kovos už 6 
Valandų Darbo Dieną

, CHICAGO, III. — Geležin
keliečių brolijų komitetai' 
nutarė greitu laiku pradėt 
kampaniją už įvedimą šešių 
valandų darbo dienos. Jie 
reikalauja, kad kongresas 
priimtų tokį įstatymą.

i

apsirgo komunistų siūlomo ben- 
j dro fronto liga. Vargšas bada- 
S ’ voja:
* . “Šitie’nelavinti nariai virto 

aukomis tam tikros baimės, kad 
visiškas kapitalizmo susmuki
mas jau tik už kampo, kad ne
užilgo mus pasigrobs fašistai, 
ir kad vienatinis mūsų išgany
mas gludi bendram veikime su 
sauja komunistų, kurie darbuo
jasi Californijoje.”

• Partija perdaug neatsargiai 
priėmus narius ir perdaug pa
laidai leidus komunizmo idė
joms Veistis tarpe jų. Jis pa
taria Vadams griebtis didelės 
šluotos ir šluoti tuos “sergan
čius ’ ’ narius! . i '<

j agentūra praneša iš Berly
no, kad kruvinieji fašistai 
rengiasi, užpulti ir nužudyti, 
draugus Dimitrov, Tanev ir 
Popov, .jeigu jie būtų ištei
sinti del reichstago gaisro 
ir deportuojami iš Vokieti- 

tų taikos sutarties, pagal !jos. Hitlerio dešine ranka 
kurią būtų leista Vokietijai 'generolas Goering yra pasa- 
apsiginkluoti. Gruodžio 22 j kęs Ųimitrovui teisme, kad 
d. prasidėjo tarpe Anglijos 'jįs vis tiek gyvas neišliks, 
ir Francijos užsienio reika-: Tie draugai yra bulgarai. 
lų ministeįių konferencija, jejgU Leipzigo teismas ras 
kuri svarstys Vokietijos pa-į juos neka!taiS) tai ji« bus 
siūlymą. tremiami iš Vokietijos. Sa-

ko, fašistai juos nušaus ir 
; paskelbs, kad jie bandė “pa- 
' bėgti.”

Pasiūlymą

PARYŽIUS. — Franci jos 
valdžia esanti griežtai nu
sistačius prieš Hitlerio val
džios pasiūlymą del 10 me-

36 Darbininkai Laukia
Galvy Nukapojimn i 

- - - - - -  -.$100,000,000 Paskirta
Supirkimui Aukso

siūlymą.

Gautas pranešimas nuo | 
Tarptautinės Komisijos iš 

| Paryžiaus, kad šiandien 
Vokietijoj yra nuteisti 36 
darbirųnkai mirtim Jiems 
bus nukapotos galvos. Nu
teisti už tai, kad jie vado
vavo kovai prieš fašizmą.

ĮVAIRIOS ŽINIOSWASHINGTON. — Roo-1 I 
sevelto valdžia turi pasky-. ____ _____

rus šimtą milionų dolerių Maskva. — Sovietų Są- 
supirkimui aukso Ameriko- jungos Bedievių Draugija 
je ir užsienyje. Iki šiol tam iškėlė obalsį, kad laike kalė-

Maskva. — Sovietų Są-

tikslui jau išleista šeši šim
tai milionų dolerių.

Sovietų Užsakymai 
Holandijoje

dų nebūtų jokio apsileidimo 
darbe.

. HAGUE.—Lapkričio mė- 
<nesį Sovietų Sąjunga pirko 
įHolandijoj produktų už 
$936,000. Tai skaitoma ge
ru bizniu. Amerikai pripa
žinus Sovietus, laukiama 
Sovietų užsakymų Holandi- 
joj sumažėjimo.' 5 .

Fukien Provincijos Armija 
ir Komunistą Armija Veikia 
Išvien

Cantone Paskelbtas Karo 
Stovis

New York.—Gruodžio 26
d. čionai įvyks Nacionalės Kaip Shanghajuje, taip čia 
Studentų Lygos konvencija, valdžia įvedė karo stovį., 
Ši organizacija susideda iš Pareiškimas sako,'kad bur- 
revoliucinių studentų, susi- žuazija bijo komunistų su
rišusių su darbininkų judė- kilimo, kuris esąs ruošia- 
jimu.

CANTON, Chinija.

mas.

3 RENKITE “LAISVES’ BAZARA. KURIS
; i ; i. .. . ..................... .. ........... .« *>*■-■■■■■■■ ( * ■

DINGO TURČIAUS PATI

NEW HAVEN, Conn.
Dvi dierjqs ątgal vyro, aųfp- 
mobijium.' išvažiavo ponia 
Hubingęr ir dingo,, Polici
ją sušilus j ieško. z.

TRANSPORTAMS DARBININKŲ STREIKAS
PHILADELPHIA, Pa. — 

Gruodžio 22 d. prasidėjo

Nors, tiesa, labai sunkiai ir 
lėtsh, bet bendro fronto idėja 
prigyja prie .darbininkų. Pui
kų pavyzdį turime Brooklyne. 
Su tokiu dideliu pasiryžimu bu
vo dedamos tūlų elementų pa
stangos sugriauti lietuvių dar
bininkų bendrą frontą, bet ne
pavyko. Didžiųjų masinių or
ganizacijų nariai pasisakė už 
darbo spėkų vienybę prieš liau
ją karą, prieš fašizmą, už be
darbių reikalus.

; ŠIANDIEN PRASIDEDA BROOKLYNE
.< '• 'H- f * ; \ l ’ ‘

• < k t t . *

Šiandien Brooklyne prasideda dienraščio. “Laisvės” an
tras metinis bazaras? r Pernai bązaras davė dienraščiui 
gražios. inansinčs < paramose Revoliuciniai' darbininkai 
skaitlingai lankė' ir nuoširdžiai parėmė. Taip pat daly
vavo. didelis ^skaičius išiaip; lietuvių, kurie nedalyyauja 
darbininkų: judėjime, iI: > y i

f -' Ištikrųjų, dienraščio “Laisvės” bazaras turėtų sutrauk
ti dideles -B rooklyno ir apielinkėš lietuvių nįdses. 'Mat, 
bazare' galima nusipirkti reikalingų daiktų daug pigiau, 
negu Storuose. Antra, tais savo doleriais paremsite dar-’ 
bininkišką visuomenės įstaigą ir linksmai praleisite tris 
vakąrus, nes kas vakaras bus plati dainų ir muzikos pro
grama. • ; ? 1

: Nereikia draugams aiškinti tftos finansinius sunku
mus, su kuriais “Laisvei” tenka susidurti šio krizio me
tu. Reikia įtempti visas spėkas dienraščio išlaikymui. 
Metinis bazaras yra- viena iš tų priemonių, kuriomis mū
sų judėjimas palaiko savo dienraštį.

Mes raginame visus “Laisvės” skaitytojus ir šiaip vi
sus lietuvius paremti mūsų bazarą savo skaitlingu atsi-

streikas šio miesto šoferių, 
trokmenų ir kitų transpor- 
tacijos ir susisiekimo darbi
ninkų. Kovoje dalyvauja 
apie 20,000 darbihinkų. Jie 
sukilo prieš Roosevelto vaL 
džios reikalavimą, kad strei
kas būtų atidėtas ir visi 
skundai pavesti valdžios 
Nacionalei Darbo Tarybai 
išspręsti. Darbininkai Ine- lankymu ir paaukojimu bazarui daiktų. Prisidėkite prie 
nori pavesti savo likimą > palaikymo savo. dienraščio 1 Remdami šitą bazarą, pa- 
buržuazinės valdžios* arbi- reriisite savo klasės reikalus^, kuriuos “Laisvė” ištikimai' 
tracijai. gina.

\
&

Berlynas. — Prūsijos ka- 
ibinetas prašalino iš mokyk- 
llų tarybų visus žydus bei 
'i žydiškos kilmės vokiečius.
i ___________

’ SHANGHAI. — Praneši- st Johns, Ariz. — Mit
inai iš pietinės Chinijos pa- tie Turgley, 15 metų, pašo- 
rodų, kad Fukien provinci- vė saVo tėvą. Jai tą padary- 
jos 19-ta armija ir komunis- ti prisakius motina, kuri . 
tų Raudonoji Armija yra norinti apsivesti su jaunu 
sudarę bendrą frontą. Rau- yaikinu. Abidvi suareštuo- 
donoji Armija laikanti fron- j tos.
tą prieš Nankingo valdžią 
Kiangsi provincijoje tarpe st jonhsbury, Vt.-šiau- 
miestų Juian ir Shahsien ii-p-jngj dalyj Vermont valsti- 
iki miesto. Yenping Fukienprisnig0 10 colių snie. 
provincijoje. Gi .Fukien ig0 Tiek sniego ši apielin-
valdžios armija laiko fron- n§ra mačjus per paskuti
tą nuo Yenping iki pat pro
vincijos krašto.

800,000 Geležinkeliečių 
Bedarbių

CHICAGO, Ill. — Davi
niai parodo, kad šiandien 
Amerikoje yra 800,000 ge-i 
ležinkeliečių, kurie išmes
ti iš darbo. Nuo 1920 
technikiniai pagerinimai iš
metė iš tos pramonės 300,- 
006 geležinkeliečių ant visa
dos. Gi užėjęs ekonominis 
krizis atėmė darbą dar del 
500,000 geležinkeliečių.

- Hitlerio

PANAIKINTA PROTES- 
TONŲ JAUNIMO 
ORGANIZACIJOS

BERLYNAS.
valdžia suvienijo protesto- 
nų bažnyčios jaunimo orga
nizacijas su * hitlerininkų 
jaunuolių organizacijomis. 
Protestonų kunigai nepa
tenkinti tuo žygiu ir ren
giąsi protestuoti. ••

Chester, III.—čionai kalė
jime elektros kedėje nužu
dyta trys žmogžudžiai.

nius 40 metų.

Cohimbus, O.—Lapkričio 
'mėnesį Ohio valstijoj jies- 
■kojo valdžios viešųjų darbų 
, 153,000 
,darbus

bedarbių. Gavo 
tik 6,704 bedarbių.

York. — Apskaito-New
ma, kad įvedus NRA kom- 
paničnos unijos išaugo iki 
penkių milionų narių. .;

Opelika, Ala.—Tūlas tur
tingas žemės savininkas 
bjauriai sumušė dvidešimt 
negrų pusininkų ir paskui 
juos suareštavo. Kaltino 
juos pavogime medvilnės, 
bet pasirodė, kad medvilnė 
tebėra ten, kur jis ją buvo 
padėjęs. Mušė pavieniai.

CHICAGO, IB. — Dvide
šimts policistų apsupo ap- 
artmentą, kuriame buvo pa
sislėpę trys gengsterių-plė- 
šikų vadai ir juos ant vie-‘‘ 
tos sušaudė. Matomai, Ši
tie gengsteriai nusidėjo po
licijai, neatiduodami jai da
lies grobio.

Paskerdė 3 Gengsterius
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Entered as secęnd class matter March 11, 1924, at 
the Poęt Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 
______________  of March 3, 1879

6. Ar tiesa,, kad Fordas turi 
$avo automobilių dirbtuvę So
vietų Sąjuųgoj? ; ■ .

• B. Kviiinskds, ;
Atsakymas. '

1. Ne, neišsivystys. Sovietų

monę. O žemės ūkyj—sparčiai • 
plečiasi kolektyvai ir sovieti- * 

' niai žemės ūkiai.
( 2. Klausimas,
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Dar Viena Partija
Spauda praneša, kad t. v. mustejiečiai 

įkūrė naują partiją, pavadintą “Ameri-’ 
kos .Darbininkų Partija.” Šitie žmonės 
jau senai kažin ko jieškojo nepametę ir, 
pagaliaus, priėjo išvados, kad ilgiau jieš- 
koti negalima, kad reikia ką nors surasti.

Kodėl jie matė reikalo kurti savo par
tiją? Girdi, komunistų partija jiems per- 
kairi,* o socialistų—perdešini, tad geriau
siai-turėti vidurinę partiją, kuri paten
kintų nepasitenkinančius. Jau tik tas 
vienas rodo politinį veidą ir nusistatymą 
žmonių, kurie sutvėrė šitą partiją.

Panagrinėjus juos individualiai, sura
sime, kad naujos partijos steigėjų prieša
kyje, be A. J. Mušte, stovi H. J. B. S. 
Hardman (tas garsusis Soluckis), kuris 
savo laiku tapo išmestas iš Komunistų 
Partijos už tarnavimą Hillmano maši
nai;. Ludwig Lore—kitas oportunistas ir 
trofekistas, išmestas iš Kompartijos; Ger
ry Allard; trockistas—išmestas iš Komu
nistų Partijos. Taigi turime visą traicę 
tų ..žmonių. Bet‘tokių ten knibždėte 
knibžda.

Ši partija, be abejojimo, pasigaus ne 
vieną suklaidintą darbininką, bet apart 
to, ji daugiau nieko negalės padaryti. 
Gero iš jos negali tikėtis nei vienas dar
bininkas, nes tai bus revoliucinių išmatų 
šiukšlynėlis—daugiau neikas.

ninkai, kurių liūdijimui negalėtum tikėti 
jokiame atsitikime.

Taigi milionai darbininkų puikiai ži
no, kad Torgleris nekaltas tame, kame 
jis kaltinamas. Kaltininkais yra patys 
fašistai!

Bet fašistai galioje. Jų rankose teis
mai ir viskas. Jie todėl lengvai gali iš 
nekalčiausio žmogaus padaryti kalčiau
sią.’ Tas pats gali būti su Torgleriu.

Pasaulio darbininkų masės tai žinojo 
ir jos stipriai ir garsiai protestavo, rei
kalaudamos visiems teisiamiesiems lais
vės. Be abejojimo, kad "Šitie protestai 
fašistams nebuvo smagu girdėti.

Antra, nereikia manyti, kad išteisini
mas (jei jis būtų padarytas) Torglerio 
dabar jį pąliuosuos. Ne! Fašistai jdu 
paskelbė, jog taip greit, kaip greit teisia
mieji būtų paskelbti nekaltais, jiem bus 
primetama nauji kaltinimai ir vėl bru
kami į kalėjimą, ir vėl teisiami. Fašist'ai 
yra nusitarę, beje, užnuodinti juos sifi
lio bakterijomis.

Taigi mūsų draugai iš pavojaus toli 
gražu neišėjo ir neišeis su šeštadieniu.

Tolydžio, pranešimai skelbia, kad dar 
z36 darbininkai Vokietijoje yra pasmerkti 
mirčiai. Jų tarpe keletas jaunaamžių.

Tas viskas deda ant darbininkų, ypa
čiai klasiniai sąmoningų darbininkų, bu
dėjimo ir kovos pareigas.

Gerbūvis -Traukiasi
“Daily Workerio” korespondentas Wa

shingtone S. Waldman rašo, kad J. V. 
darbo sekretorė, p-lė Perkins, turėjo pra
ryti nesmagią “pilę”. Spalių 30 d. minė
toji poniutė pareiškė spaudos korespon
dentams, kad “mes esame liudininkai biz
nio atgijimo”, o gruodžio 19 d., ji turėjo 
pripažinti, kad biznis smunka. Ypačiai 
supliuško industrinė gamyba. Lapkri
čio ir gruodžio mėnesiais ji nupuolė 6.2 
nuoš., o algų’išmokėjimas sumažėjo 6.8 
nuos.

Taigi pranašystės nesipildo taip, kaip 
Washingtono ponai nori, bet priešingai: 
viskas eina į antrą galą.

Kiek daug Roose velto administracijos 
garsiakaĮbiai šulai penėjo žmones gra
žiais pažadais ir raminimais! Bet ger
būvio kaip nebuvo, taip nėra. Kitais žo
džiais, viskas pildosi, kaip rodė ir aiškino 
komunistų spauda.

Šiandien Laukiamas 
Nuosprendis .

Pasaulio darbininkai akylai tėmija į 
Leipzigą. , šeštadienį, t. y., šiandien, tu
rės būti paskelbtas fašistinio teismo nuo
sprendis reikale d. .Ernst Torglerio, Vo
kietijos revoliucinių darbininkų vado.

Net1 pusiau ■ sąmoningas darbininkas 
yra giliausio įsitikinimo, kad Torglerio 
ir visi kiti kaltinamieji komunistai yra 
nekalti padegime reichstago; kaltinin
kais yra patys hitleriečiai, kurie sukūrė 
gaisrą, kad jo dūmais aptemdžius didelei 
daliai žmonių akis ir pasigrobus šalies 
galią. Kuomet jau tą, turėjo—naziai už
sispyrė darbininkų gyvybėmis ir krauju 
.nuplauti savo nedorybes.

Tačiaus net patsai jų prokuroras turė
jo pripažinti, kad Dimitrovas, Popovas ir 
Tatnevas nekalti. Pasilieka d. Torgleris, 
buvusis komunistų frakcijos pirmininkas 
reichstage. Bet prieš Torglerį, kaip jau 
matėme, nesiranda jokių rimtų įrodymų. 
Keletas1' šnipų,- vienas ar du kriminalistai- 
vagys, atvesti iš kalėjimo, vienas rene
gatas, pašalintas iš Komunistų Partijos 
ir nuėjęs pas fašistus—tai ir visi liūdi-

Sovietų Ukrainos 
Pasiekimai

Nesusikalba
Degdami neapykanta prieš komunis

tus, lietuviški kunigai šiandien kovoja 
prieš juos uoliau, negu kada nors. “Dar
bininkas” ir “Draugas” kiekvienam sa
vo numeryj talpina šmeižtus, kurie daž- 
hai juokais pastato pačius rašytojus. 
Rankioja patvoriais jie visokius prasi
manymus prieš Sovietų Sąjungą ir spaus
dina savo skiltyse kaipo “svarbius fak
tus/. . , .

Šiomis dienomis Chicagos kunigų 
“Draugas” spausdina sekamą “kritiką”, 
paimtą iš kažin kokio tai Lietuvos šlamš
telio:

nuosa-
pienas į
beveik 'i
du ga-

Bolševikai, pamatę, kad jy kolchozų (tai 
sudaryti valstybiniai dvarai ir atimtos žmo
nių žemės) ūkis veda visus šalies gyvento
jus į baisiausią badą, atsisakė iš dalies nuo 
komunistinio principo ir dalina kolchoznin- 
kų nuosayybėn vištas, kiaules, karves ir net 
avis. Mat, kai kolchozninkai turės 
vų gyvulių, tuomet pasirodys mėsa, 
ir kiaušiniai, kurių dabar Rusijoje 
visai nėra. Bet kiekviena lazda turi
lūs: kai bus nuosavi gyvuliai, tai išdvės iš 
bado kolchozų bendri gyvuliai ir ar šiaip ar 
taip iš tų kolchozų nieko gero neišeis tol, 
kol ūkininkams nebus pripažintas nuosavy
bės principas.
Kiek šitam paragrafe priešginiavimų! 

Girdi, bolševikai atsisakę nuo “komunis
tinio principo”, nes kolektyviečiams da
liną vištas, kiaules ir t. t. Bet juk iš pa
čios kolektyvizacijos pradžios niekas nie
kuomet nebuvo tų dalykų iš jų atėmę. 
Virš metai laiko atgal d. Stalinas pareiš
kė: kiekvienas kolektyvietis turi turėti 
po karvę. Kurie neturi, tam duoda val
stybė.

Antra, girdi, mėsos, pieno ir kiaušinių 
dabar visai Rusijoj nėra, o toliau kuni
gų laikraštis rašo, kad, kuomet kolek- 
tyviečiai bus aprūpinti gyvuliais, tuomet 
išdvės “bendri gyvuliai.” Jeigu to visko 
nėra, tai iš kui* jie bus: duodami kolekty- 

• viečiams? Arba, jeigu gyvulių nėra; tai 
kas. galės išdvęsti iš bado ?

Kaip matome, kunigų laikraštis1 pašo 
tiktai, kad rašyti, šmeižti Sovietų Sąjun
gą. Tikrovė rodo ką kitą. Šiais metais 
Sovietų Sąjungoj derlius buvo didesnis, 
negu kada nors Rušijos istorijoj. Kolek- 
tyviečiai, kurie dirbo, javų netufi kur su
pilti. Milionui kolektyviečių duota po 
karvę. Kurie dar neturi—gaus greitoj 
ateityj. Proletarinė valstybė aprūpins 
juos. Žinoma, kurie atsisako dirbti, 
buožes,—tedvėsta jie, jų niekas nepaisė ir 
nepaiso.

Drg. Stalino obalsis padaryti visus ko
lektyvus bolševikiškais, o kolektyviečius 
pasiturinčiais, užkariavo didžiumą kolek
tyviečių. u.

Lai ^kunigija tauškia niekus, o darbi
ninkų respublikos piliečiai' entuziastingai 

stato naują pasaulį!

Auga Industrija
Sovetų Sąjungos ir rev. 

darbininkų judėjimo ne
prieteliai šaukia, kad Ukra
inoje badas, kad žmonės 
vieni kitus ėda. žinoma, 
jie tą daro paslėpimui tei- 

• sybės ir ruošiniui imperia
listinio karo 'prieš Sovietų 
šalį. Sovietų Sąjungoje' ir 
kartu vienoje iš jos respub
likų—Sovietų Ukrainoje at
siekta didelio pasisekimo.
, Dabartiniu laiku Ukrai
nos abelna gamyba yra veik 
keturis kartus (3.8) dides
nė, negu ji buvo 1913 me
tais. Stambioji pramonė 
yra daugiau, negu keturis 
kartus paaugus. Išbudavo- 
ta tokį milžiną, kaip Char
kove traktorių fabrikas su c 

50,000 metine produkcija, 
į Kramątovskas fabrikas, Lu- 
I ganske garvežių gaminimo 

fabrikas, kuris į metus su
teiks 300 garvežių. Keturi 
pasauliniai pietalo milžinai 
—Azovstal, Mariapul, Kri- 
vorožski ir Nikolajevske fa
brikas.

Elektros pajėgų gamini
me—“Dnieprostrojus,” šte- 
rovo stotis, Zujevo ir visa 
eilė kitų galingų stočių. Či- 
gūno gamyboje Ukraina 
jau pralenkus Angliją. .Vi
so Ukrainoje per keturis 
metus, pirmosios penkme- 
tės, išbudavota 386 naujos 
įmones. Pradžioje penkme- 
tės darbininkų buvo 2,- 
000,000, o dabar yra 4,400,- 
000. Bedarbė keli metai at
gal likviduota. Darbininkų 
valandos sutrumpintos ir 
algos pakeltos...

Atsiekimai ždneš ūkyje
Ukrainoje derlinga žemė 

ir dar pakeltas jos derlius 
su pagelba mašinų ir geres
nio apdirbimo. Dabar So
vietinėj Ukrąinoj yra 650 
traktorinių stočių, kuriose 
randasi 40,000 traktorių. 
Viso Ukrainoje yra jau 50,- 
000 traktorių; 4,200 kom
bainų (mašinų, kurios 
pjauna javus, kulia ir kartu 
atskiria nuo pelų), ir 8,000 
sunkių ir didelių- trokų.

1913 metais, tai yba prieš 
revoliuciją, Ukrainoje buvo 
pagaminta žemės ūkio ma
šinų už 24 milionus rublių. 
1932 metais mašinų paga-

- minta net už 214' milionų, 
tai yra veik. 9 kartus dau
giau ,negu prieš .karą. ,

Ukrainoje ant 85 nuošim
čių valstiečiai jau • susijun
gė į kolektyvus, r Kulokų 
giau, negu prieš karą. ‘'

Kultūrą ir Apšvieta
Ukrainoje, 1915 metais, 

tik 40 nuošimčių vaikų Jąn- 
. kė mokyklas, o 60 vaikų iš 

kiekvieno šimto, ir tai dau
giausiai darbininkų ir vals
tiečių, neturėjo progos mo
kytis. Dabar mokinasi4 98 
nuošimčiai visų vaikų, tai 
yra tik 2 iš šimto nelanko 
mokyklas. Ukrąinų mokyk
las jau lanko 4,500,000 vai- i Patricko farmos užsidegė 
kų ir 500,000 vaikų eina į [ natūraliniai gazai. Gaisrą 

.mažumų tautų mokyklas, begesitiant sužeista šešioli- 
Prieš revoliuciją, augštes- ka žmonių.

nes mokyklas lankė 49,000 
studentų. O dabar jas lan
ko 112,000, ir veik visi dar
bininkų ir valstiečių vaikai, 
prie to technikos mokyklas 
lanko 350,000 žmonių.

1928 metais Ukrainoje 
buvo 85 laikraščiai, o dabar 
yra . 426 laikraščiai, kas 
reiškia, kad 5 kartus jų kie
kis paaugo. Kiekvieną die
ną jie išleidžia 4,000,000 ko-1 
pijų.
rikų, dirbtuvių,

je!
teliai šaukia, bū)< Ukraino
je badas, būk bolševikai no
ri išmarinti ukrainiečius, 
jiems laisvę varžo. Žino
ma, tie, kas tuos melus ra
šo ir kalba, yra darbininkų 
neprieteliai ir jie tą tiksliai 

Prie to dar yra fab- daro, bet gaila tų darbinin- 
armijos, kų, kurie pasiduoda apga- 

mokyklų ir kibų darbo vie-1 vystėms.
tų—856 laikraščiai, kurių ' D. M. šolomskas.

LIETUVOS KALĖJIMAI SAUSAKIMŠI;

Kauno klerikalų “Ry|;as” lap-————........

“.‘I.;*.,, i d,^„„ Klausimai ir Atsakymai 
visuose Lietuvos teismuose liko: 
civilių bylų ir per metus nau-: 
jų buvo paduota 129,706. 1931 
metais jau siekė 141,537, o 19-' 
32 metais 190,613, taigi dau- > 
giau kaip 1931 metais 49,076' 
bylomis ir daugiau kaip’ 1930 
metais 60,907. Baudžiamųjų ra ai§kųs: 
bylų 1930 metais ” liko ir’ per 
metus naujų paduota 163,892 
bylos, 1931 metais 159,440, o 
1932 metais jau 172,656 bylos,' 
taigi daugiau kaip 1930 metais 
8,764 ir kaip 1931 m.—13,216. 
Baudžiamųjų bylų paduota'

tiražas, siekia 2,00(^000 ko
pijų. - ■ V: h

Knygų srityje, 1913 me
tais; ukrainų kalboje buvo 
išleista 176 skirtingos kny
gos^ Prie Bovietų valžios, 
1932 metais, išleista 5,200 
skirtingų ‘ pavadiniftių kny
gų.

T^i tokis milžiniškas pro-; 2. .Klausimas, kokio turto., 
gresas Ukrainoje industri-: Sakysim, Sov. Sąj. tėvas, mir- 
jos, žemės ir kultūros srity- damas gali palikti savo vaikui 

Gi darbininkų neprie-Uam tikrus asmeniniai naudoja
mus daiktus, bet nėra paveldė
jimo tokio, kaip kapitalistinės^ 
šalyse, kur kapitalistų vaikai 
paveldi sukauptą kapitalą, kuį 
riuo išnaudoja darbininkus. V

3. Visus savo uždirbtus pini
gus jis gali pasidėti į banką ir 
pasiimti, kada jis nori.

4. Sovietų valdžia atmokės 
jiems pinigus, kiek priklauso, 
nes tie pinigai yra jų uždirbti. 
Apskritai, Sov. Sąj. šiandien 
viską, ką pats esi uždirbęs sa
vo darbų (protiniu ar fiziniu), 
priklauso tau ir gali naudoti 
savo asmeniniam sunaudojimui. 
Bet negali tais pinigais išnau
doti kitus.

5. Ne, negali.
6. Melas! Visi automobilių 

fabrikai, kaip ir šiaip visokį 
fabrikai Sovietų Sąjungoj, pri
klauso patiems darbininkams.

Plačiau apie Sov. Sąjungą 
sužinoti galite iš d. Undžienės 
knygutės “Klausimai ir Atsa
kymai apie Sovietų Sąjungą” 
ir Mizaros—“Sovietų Sąjungą 
Penkioliktais Metais — 1917- 

’ Abi gaunamos “Lais- 
knygų sankrovoj.

Klausimas:
j

Gerbiamoji “Laisvės” Redak
cija : _

i Malonėkite atsakyti į šiuos 1932. 
mano klausimus, kurie man nė- Vės”

f.

I

1. Ar Sovietų Sąjungoj ne-[NUŠOVĖ SAVININKĄ IR. 
išsivystys privatinis kapitalas?

2. Ar yra Sovietų Sąjungoj 
paveldėjimas turto po tėvo mir
ties? ,

3. Kiek Sbvietų Sąjungos
1932 metais daugiau kaip 1.931 [darbininkas gali pasidėti pini-
metais 12^230. 'gų į banką?

j ± , ; ’ . , ! 4. Ką Sovietų valdžia ,darys
Bet tai dar ne visa musų su £ajs jarbininkais, kurie su

gyvenimo blogybių sąskaita. I pirks už kelis tūkstančius rub- 
Nuteista 1932 metais 7,303 as- jjijų paskolos bonų, kuomet jie 
mens, taigi daugiau kaip 193Hnorės parduoti? • 
metais 641 ir daugiau kaip i _ T . 1JV.mon 4- • i ir-n mon x 5. Jei valdžia išmokės jiem1930 metais 1,150. 1933 metų1 .. . v . . ... .. . T . , pilnai uz paskolos bonus, ar jiesausio 1 dienai visuose Lietuvos r .... ... . .. .. .... . v, 'galės pirkti nekilnojamąjį tur-kalejimuose ir arešto namuose ; , v ....... *ri o nnn i j i tą arba užsiimti bizniu?liko 3,707 asmens arba daugiau 
kaip 1932 metų tai pat dienai' 
252. Be to, 5 nepilnamečių ' 
nusikaltėlių auklėjimo ir draus
mės įstaigose šių metų sausio 
1 d. liko 604 asmens. Taigi, 
bendrai paėmus, šių metų pra
džioj turėjom už grotų 4,311 
asmenų. Kąlinių skaičius kas
met auga. Nuteistų 1920 m. 
buvo 307 asmens, 1925 metais 
jau 1,959. 1930 metais 2,505, 
o 1933 metais 2,600; taigi per 
13 metų nuteistų kalėjimuose 
skaičius išaugo bemaž 9 kartus. 
Kalinamųjų, nuteistų ir tardo
mų kartu
1933 metų 
gi 3,707. 
kių darbų 
tų 1,307.

“Tokį tai vaizdą duoda nusi
kaltimų ir teisingumo statisti-' 
ka. Toliąu toji ęati statistika 
rodo, kad 1932 metais gimė ne 
moterystėje .4,865 kūdikiai ar
ba 7.4 proc. visų gimusių ir' 
daugiau kaip 1931 metais 388 
kūdikiais, o palyginant su 1922 
metais daugiau net 1,1§6! Per 
tuos pat metus (1932) visoj 
Lietuvoj nusižudė 246 žmonės 
(1931 metais nusižudė' 240). 
Nusižudėlių tarpe tik jaunimo 
nuo 15 ligi 29 metų amžiaus 
115.

PATS NUSIŠOVĖ
SAN FRANCISCO, Calif. 

—Sonoma pavieto farmerys 
Michael Osetinski nušovė 
John Ugoinikovą, kuris grū
mojo atėmimu jo farmos, 
jeigu jis tuoj aus neatmokė^ 
viso morgidžiaus- — 
paskui pats nusišovė. Pa
liktame raščiuke Osetinski 
sako, kad jis negalėjo iš* 
kentėti to savininko- įžeidi
mų, o pinigų atmokėjimui 
neturėjo.-

nuo 1920 metų ligi 
išaugo nuo 1,734 li- 
Iš jų nuteista sun- 
kalėjimu kriminalis-

371 Laite St

DARBININKU 
SVEIKATA

GAZAI, RŪGIMAS 
VIDURIUOSE

riiruBj

Po valgio man išpučia vidu
rius, jaučiasi sunku po krūti
ne. Kartais atsirūgsta gazais, 
rūkščiai, kartėlis ėda. Tada 
kiek paskauda duobutėj. Ir 

'jaučiuos sunki, lyg sustingusi. 
Viduriai nesivalo gerai. Pa- 

. tarkite per “Laisvę.” Esu vi
dutinio amžiaUs moteriškė.

Atsakymas
štai Jums keletas pamatinių 

taisyklių. Nevartokite nieko 
nei perdaug rūkštaus, nei per
daug saldaus. Rūkščius daik
tus įmaišykite į vandenį ir už
saldykite medum, ruduoju 

' cukrum arba nesieruotu siro- 
pu.. Galite taip -daryti limo
nadą ir išgerti po porą kvortų 
kas diena.

Nevartokite nei perdaug
.. “Šitie baisūs ir liūdni skai-, i<ar§tŲ nei perdaug šaltų daik-
čiai akivaizdžiai parodo, kaip 
'baisiais žingsniais eina mūsų 
tautoje moralinis puolimas.”

SUŽEIDĖ 16 ŽMONIŲ

j i GENEVA, < N. Y.—Ant

tų. Gali valgis ar perimas 
būti šiltas arba vėsus. Nuo 
labai karštų ar labai šaltų 
daiktų įpyksta, įjaudina vi
durių plėvės. Gali nuo 
sidaryti net žaizdos, 
(“ulcers”), ir pasidaro1 
rūgimo.

Nevartokite perdaug 
riebaluose kepintų valgių. Ne
vartokite erzinančių, karštų, 
deginančių prieskonių: pipirų, 
muštardos, garstyčių, acto

(uksuso),. marinuotų 
raugintų agurkėlių, degtinės, 
mūpšaino, daug kavos ar ar^ 
batos. Nerūkykite. Nuo rū
kymo daug atsiranda viduje 
gazų. ;

Nerykite rupių, nesukram- 
tomų daiktų. Visa ką gerai 
kramtykite, syvus nurykite, 
bet rupieną palikite. Rupie- į 
na, plušai, lupynos, grūdai, į 
šiaudai dreskia vidurių plėves, 
jaudina ir kartais pradrasko 
opas. ‘

Nesiribokite perdaug siau
rai su dijeta. Vartokite Visoc
kiu haturalinių, nesugadintų 
valgių. Atsigerkite dažniau 
vandens ar limonado.

Po valgio imkite po trečda
lį šaukštuko kreidos miltelių 
(“precipitated chalk”).

Taip darant, bus* geresnė 
viduriuose tvarka ir geriau 
jie valysis. Gerai dar gi gi
liai pakvėpuoti—pilvu, keliais 
atvejais kas diena. Jei vidu
riai vis da nepaslankūs, tai 
imkite po 3-4 šaukštus sėmenų » 
(“flax seed”) su šiltu vande
niu, nekramtykite, čielus ryki
te.

Eeikite kas diena pasivaikš
čioti po gerą valandą. Kai 
pasidaro sunkiau, dėkite prie 
vidurių karštus kompresus, 
braukykite, masažuokite. Ne
imkite- nė jokių liuosuojamų 
vaistų.

riebių,

to pa- 
opos 
daug

I



Trečias Puslapis

Meno Sąjungos Chorams ir 
-Dramos Grupėms

Draugai, jau pora savaičių, kaip mes iš
siuntėm kelis leidinius mūsų vienetams, 
chorams ir dramos kuopoms. Jei dar kurie 
negavote, arba nuėjo neteisingu adresu, tai 
praneškite Meno Sąjungos Cer.4r.» sekreto
riui. ’ Tuomet gausite siuntini .

1, Daugelis mūsų chorų yra dar nepasi- 
mokėję duokles už šiuos metus, tai ragina
mi užsimokėti tuojaus.

2. Meno Sąjunga turėjo nuostolių su mi- 
miografu / ir • išleido daug pinigų leidimui 
naujų veikalų ir dainų. Turime dar daug 
veikalų išleisti. Tačiaus mūsų iždas grei
tai ištuštės.

» 3. Tad, kad pagerinti mūsų finansus, C. 
B. rekomenduoja chorams ir Apskričiams 
surengti ką tokio Meno Sąjungos Centro 
naudai: koncertą, vaidinimą, vakarienę ir 
tt. Toki parengimai pagelbės ir jūsų fi
nansini stovį.

4. Apskričių komitetams reikia pagalvoti 
apie didesnius dalykus, kaip kad viso ap
skričio “Spartakijada” arba “Olimpijada.” 
Čia būtinai turėtu būti kontestai ne tik cho
rų dainavimo, bet ir vaidinimo atatinkamų 
veikalų. Paskiaus mūsų grupinių meninin
kų—sekstetų, oktetų, kvartetų—kontestai ir 
dovanos.

5. Pabaigoje metų, kuomet išrenkama 
chorų bei teatrų grupių naujos valdybos, 
praneškite į centrą visos valdybos vardus 
ir pavardes, taipgi ir adresus bent pirmi
ninko ir sekretoriaus; reikalinga ir choro 
mokytojos bei mokytojo adresas turėti cen
tre. z

A.L.P.M.S. Sekretorius,
V. Bovinas.

$ ■

Meniškos Nuotrupos
kaip'Veikia “Beparty-vis” Menas?

“Broliai” lietuviai tautininkai dažnai giria- 
si, kad jų “menas,” tai ne “politika,” kad 

^nieko bendro neturi su klasių kova. Bet tik 
pažiūrėkime, kaip tie “ponai” savo ‘menu” 
Šatus valo ponui kapitalui.

“Tėvynė” savo meno lape deda kokio tai 
Dr. F. Crane rašinėlį apie “žmogaus didybę.” 
Tai nušutęs rašinėlis, jokio meno jame nėra. 
Tačiaus tame rašinėlyje tas ponas sako:

“Tas darbininkas yra didis, kurs žiuri savo 
samdytojo gerovės ir turto, kurs tobulina sa
vo darbą lyg tai ištikrųjų. būtų darbas jo pa- 

■^iiesZnaudai.’’
Tai ve koks vergijos “menas” mūsų “bro

lių” tautininkų. Bet kodėl tas ponas nesako, 
, jog “tap darbininkas yra didis,” kuris kovoja 

už 'savo teises, už savo klasės reikalus? Ma
tomai, tik todėl jisai taip nesako, nes pats 
veikiausia priklauso arba tarnauja engėjų 
klasei. Todėl šio “menininko” lūpomis ir pi
lasi išnaudotojo kalba, kad darbininkai jam 
ištikimai vergautų. Tai vis nepartyvumas!

<1

Arėjo Vitkausko Poezija
Tame pačiame “Tėvynės” numeryje mes 

randame eiles apie “Algirdą Lepūnėlį.” Jų 
autorium yra Arėjas Vitkauskas, šitas poetas 
netoli toks “didelis,” kaip kad Tysliava.

Apdainavęs vaiko auklėjimą, savo eiles bai
gia sekamu posmeliu:

“Nesekit, vaikai, Algirduką— 
prie viso ko maži pripraskit, 
ir laimės sau tikrus raktuką { 
taip ruošdamiesi susiraskit.”

Vadinasi, šitas poetas dar tik tiek supran
ta apie gyvenimą, kad tik “laimės raktuką” 

- reikia susirasti ir viskas bus gerai. Bet tuos 
raktukus dabar jau niekas nemėto šioje kapi
talistinėje sistemoje. Tad ir laimės nėra! 
Mat, jis “poetas”—jis svajoja metafizikos 
dausosę.

Kitas dalykas, tai jisai minimoje' “poezi
joj” vaikus mokina, kad jiem reikia tik “pra- 
tytis” prie skurdo, o tuomet jau “laimė pati 

Žinoma, kultūringesnės poezijos ne-
^galima nei tikėtis iš Smetonos dvasioj auklė- 

įį? tų poetų.

Socializmas, Pruseikizmas ir Menas
Pruseikizmas bėga nuo komunizmo ne tik 

>■ politiniai, bet ir kultūriniai, meniškai. Pru- 
•eikinis Lyros Choras mielai sutiko dainuoti 
Mdvinių socialistų prakalbose, bet tik del

mokytojos nepribuvimo negalėjo pasirodyti. 
Tad dabar jau labai aišku, kur veda meną 
Pruseika-Butkus.

Tačiaus “Keleivio’- redaktoriui,, kuris la
biausia pasižymėjęs šlykščiais šmeižtais ant 
darbininkų judėjimo, dainavo F. Stankūnas. 
Jei sakysime, kad “Keleivio” redaktorius kal
bėjo, kaipo socialfašistas, nuo darbininkų iš
davikų partijos, o Stankūnas dainavo kaipo 
bepartyvis “liaudies” balsas, tai jų daina 
skambėjo sekamai: • . ,

I ’ ,

Michelsonas:
Socializmą pastatysim, ' - ;
Kai kišenius jūs iškrapštysim.
Milionieriūs mes papirksim, 
Jei lig toliai neišmirsim. . .

Stankūnas:
Bet negaliu, tai neturiu,— 

Tų pinigėlių.
Tai1 negaliu .ir nesurasiu,—

Tų guzikėlių. . .
Stankūnas geriau* pataikė į tašką šio krizio 

metu. Juk atrodo, kad reikia didelio “išsižio- 
j jėlio” taip protauti, kad darbininkai (socialis- 
| tai) galės išpirkti kapitalizmo nuosavybę, 
i kuomet jų įplaukos nuolat mažėja.

Tad, rodos, kad ir menininkų linija jau tu
rėtų skirtis nuo tokių “vadų,” kaip keleiviniai 
socialistai.

Pagirinis.

i Daugiau Turim Darbuotis Meno 
Srityje

'■
Pereitą vasarą drg. R. Mizara Toronte va

dovavo politinę mokyklėlę^ Vieną vakarą bu
vo kalbama apie proletmeno svarbą darbinin
kų judėjime. Tarp kit ko drg. R. Mizara pa
reiškė, kad yra tarpe Amerikos lietuvių tokių 
darbininkų, kurie net su pasididžiavimu pa
sako, kad “aš tai nieko nenusimanau apie 
proletarinį meną.” Taipgi man teko susitik-* 
ti su tokiu darbininku, kuris save vadina su
sipratusiu, tai irgi pasakė su pasididžiavimu, 

. kad “aš jokių knygų; neskaitau.” . c !■ ■ i >
žinoma, sviete yra visokių žmonių. Visų 

nesužiūrėsi. Bet žiūrint į Amerikos lietuvių 
proletmeno darbuotę, tai esi priverstas many
ti, kad tarpe Amerikos lietuvių yra nemažai 
tokių darbininkų, kurie jokios domės nekrei
pia į proletarinį meną. Tas parodo, kad la
bai mažai yra vaidinama scenos veikalų, Tas 
negerai ir labai negerai, klaidinga, kad lietu
viai darbininkai neįvertina tos, taip svarbios, 
darbininkų švietimo priemonės. «

Perdaug Kalbama, Mažai Dirbama
Amerikiečiai menininkai nepaslėps savo 

dai’bo nuo darbininkų spaudos , skaitytojų. 
Pavyzdžiui, didžiausios kolonijos: Chicago ir 
Brooklynas, ten kaip tik pradeda rengti kokį 
veikalą arba koncertą, tai tuoj pradeda kartų 
kartais rašyti į spaudą, reklamuoti. Iš toliau 
atrodo, kad su tuo veikalu, ar koncertu kal
nus nuvers, o po parengimui vėl pepagailima 
komplimentų programos išpildytojams. Vėl 
po tuo trenksmu aptyla, per ilgai aptyla. O 
tame ir visa bėda, kad ir puikiai, bet perre- 
tai.

Yra svarbu, kad mūsų scenos repertuarą 
kas kart gerinti, žinoma, prie to reikia ne
mažai prisirengimo. Bet kaip kur Amerikoj 

| koncertuose buvo j ieškoma perdaug profesio- 
nahškumo. Darbininkai geriau mėgsta, nuo 
sunkaus darbo atėjusių darbininkų bile vidu
tiniškai išpildomą programą. Sulig aprašy
mo pasirodo, kad “Laisvės” koncerte karš
čiausias buvo numeris, tai mainierių kvarte- 

’ tas. Matomai jų aktinimas ir dainos kiau
šy tojam-darbininkam buvo jaučiamos daugiau 
savos, artimesnės, negu kad ir profesionališ
kos, bet buržuazinės, kaip tai iš Viršaus, iš 
tolo jaučiamos. Yra svarbu ir reikalinga 
įtraukti kuo daugiausia darbininkų į prolet
meno darbą.

Kaip Menas Pastatytas Tarpe Kanados 
Darbininkų

Čia neimsiu plačiai, tik vienam Toronto 
mieste, kai yra pastatytas menas. Toronto 
darbininkų organizacijos, kaip tai: rusų, len
kų, vengrų, lietuvių, jugoslavų, oulgarų, če- 
koslovakų ir kitų, visuopiet kas dvi savaitės 
surengia vieną koncertą a'rba perstatymą. 
Ukrainų organižacijos, kurios yra stipriau
sios ir turi jau augštai pastatytą meną, kas 
sekmadienis rengia koncertus ir kas antrą 
šeštadienį perstatymus. Į tuos koncertus ir 
perstatymus susirenka tūkstančiai darbinin- . j
i l <• '

---------- ---------,-----—r—-1------ —-------------- 
kų, . Programą išpildo patys darbininkai. Su
sirinkę darbininkai praleidžia naudingai lai
ką.’ Iš to darbininkų organizacijos turi mo
ralę ir material^ naudą. > ’ '

Prirengimui, koncertam programos, reikia 
nemažai padirbėti, gana sunku, bet ir čia mes 
randame išeitį. Gelbstim vieni kitiems, pa- 
simainom programą su kitomis darbininkų or
ganizacijomis.

Reikia pasakyti, kad Toronto darbininkų 
organizacijos daug domės kreipia į meną, šis 
klausimas yra statomas svarbioj vietoj ir me
niško darbo vedimui yra skiriamos veiklios 
darbininkų jėgos. Ir mes, Toronto lietuviai 
darbininkai, mokindamiesi iš kitų, stengiamės 
neatsilikti nuo kitų vietinių organizacijų.

Mūsų. Organizacijos ir Menas
Mes turim Meno Sąjungą ir jos Centrą. 

Centro sekretorius nesykį ragino vienetas, 
kad smarkiau veiktų. Matomai, mažai'tas 
gelbėjo’. Veikimas apsnūdęs, ypač dramos 
srityj. Nekųrie chorai reikalauja muzįkališ- 
kų veikalų—operečių. Chorai ne tik turętų 
žiūrėti į operečių vaidinimą, bet lygiai turėtų 
imtis platesnio dramos darbo, visokių veikalų 
vaidinimo.

Kad būtų daugiau veikalų vaidinama, būtų 
didesnis veikalų pareikalavimas, tada suras
tume daugiau galimybių išleidimui naujų sce
nos veikalų.

Taip atrodo, kad mūsų chorai perdaug “ne
priklausomi,” perdaug atitrūkę nuo kitų lie
tuvių darbininkų organizacijų, už tai ir meno 
darbas neina taip, kaip turėtų būti. Turėtų 
chorai dar daugiau likti mūsų organizacijų 
chorai, o mažiau chorai ’sau. Paimkim Jung
tinėse Valstijose yra apie 35 chorai, o A.L.D. 
L.D. kuopų apie 200. Reiškia, kur chorai 
yra, tai ten meno darbas šiaip taip, o kur nė
ra—ten menas numiręs daiktas. Dramos dar
bas mažiau reikalauja jėgų (turiu minty, 
skaičiuje) ir mažesnėse kolonijose galima su
organizuoti dramos grupės. Būtinai reikalin
ga visoms ALDLD kuopoms meno klausimų 
padėti ant dienotvarkio. ALDLD yra apšvie- 
los organizacija, o proletarinis menas yra ly
gus apšvietos įrankis, kaip ir ALDLD leidžia
ma literatūra.

Teko tyrinėti, kaip yra sutvarkytos ne- 
kurios Kanados darbininkų organizacijos, 
kaip tai: ukrainų, rusų ir kitų. Pasirodo, 
kad ten nėra tokių ‘ atskirų meno vienetų, ne- 
prigulmingų, su atskiru centru. Pas juos 
meno reikalas, tai yra masinių apšvietos or
ganizacijų1 reikalas, išrinktas tam tikras at
sakom in ga s z komi tetas, kuris vadovauja visą 
meno. darbą. Už tai ten menąs yrą tinkamai 
pastatytas. ALDLD Centro komitetas turėtų 
atkreipti domę į proletmeną ir paraginti kuo
pas, kad jos meno klausimą padėtų ant dieno
tvarkio. Nepalikim vien tik chorams meno 
reikalais rūpintis, reikia eiti prie to, kad 
kiekviena darbininkų apšvietos organizacija 
turėtų įsteigus dramos grupę. Ypatingai tu
rim įtraukti jaunimų į meno darbų, 

f
Heilo, Brooklyniečiai!

Brooklyne Meno Centras, Brooklyne Jaunuo
lių Centras, Brooklyno apielinkėj daug meno 
vienetų. Visi New Yorko apielinkės į chorai 
ir kitos meno vienetos lengvai galėtų bent po 
tris scenos veikalus susimokinti į metus, o 
paskui su tais veikalais demonstruoti po visas 
apielinkės kolonijas. Jeigu taip visi padarytų, 
tai New Yorko apielinkės lietuviai galėtų tu
rėti veik kas savaitė perstatymus. Ten geo
grafinės aplinkybės tokiam veikimui patogios, 
aplinkui, netoli.

Ogi jaunimas! Tiek gražaus jaunimo, tik 
reikia įtraukti į, scenos darbą. “Laisvės” na
me dvi svetainės, vietos mokintis yra, chorve
džiai apmokami, pas jaunimą energijos yra. 
Kodelgi ne dėti pastangas, kad bent į dvi sa
vaites prirengti koncertui programą. Galima, 
draugai, tikrai galima, tik reikia noro ir nuo
širdžių pastangų. Nereikia žiūrėti perdaug 
į koncertų didelius finansinius pelnus. Svar
bu,, kad koncertus galėtų išgirsti platesnės 
darbininkų masės. Per juos galima paskleis
ti nemažai klasinės apšvietos.

Teko girdėti dainuojant “LaišVės” piknike 
New Ybrko apielinkės chorus. Gerai išsila
vinę. Dainuoja gražiai. Verta pasakyti bra
vo! ;Bet to negana, reikia daugiau dainuoti, 
daugiau vaidinti, nes ten plačios lietuvių dar
bininkų masės ir veikimui sąlygos geros. Na,' 
draugai,-į darbą su kūju, pjautuvu ir\lyra! ’

Rl. Svyrūnėlis.

NRA--Drausmė Streikuoti
NRA—drausmė streikuoti, 
Darbo mokesnį padidint, - ' 
Tu gali sau aimanuoti,— 
NRA—drausmė streikuoti. 
Leista tau vargus rokuoti, 
Leista verkti, brolį lydint ... 
NRA—drausmė streikuoti, / N Darbo mokesnį padidinta

23-XL33. ‘ Buolio Sūnus. 1
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Darbininką Klasės Užduotis
Mašina buržujų šlubuoja ir springsta 
Ir sistema klypsta nuožmaus kapitalo. 
Minios pavergtųjų kerštas kyla-tvinksta 
Ir liejas lyg garsas to žvangaus metalo, 
Kurs šaukia į kovą prislėgtą žmoniją 
Ir teikia jos rankon ginklą-kalaviją.

! *» t
Kaip ilgai jūs nešit tą jungą ponijos, 
Kaip ilgai penėsit dykaduonių gaują, 
Kurie naujas pinkles taiso del žmonijos, 
Rengia užkurt laužą nuožmaus karo naujo, 
Kad išgelbėt savo kailį nuo žuvimo,— 
Ir vis tolyn tęsti tvarką supuvimo.
Begriūvančios sienos buržujų tvirtovės, 
Po savimi slegia kūną proletaro, 
Kai turčiai uliojas ir sau lobius krovės, 
Tai vis gilyn vargšą į skurdulį varo 
Ir slegia baisybėms kankynių ir bado 
Del to, kad tie kelio išeičiai nerado.
Bet vergų kantrybės indas prisipildė, 
Jie ilgiau negali pavilkt sunkią naštą. 
Prižadai visoki verksmo nenutildė, 
Skurdas gilyn skverbias į buržujų.kraštą 
Ir krinta ant sprando vargingos žmonijos, 
Kurios nubudimo tironai taip bijos.
Bet nubusti reikia pakol dar yr laikas, 
Kad nepavėluoti į didį veikimą.
O tie, kurie snaudžia—jų darbas yr paikas. 
Jei pasivėluosim—baisus bus likimas, 
Nes žiedai gyvybės gal palikt puvėsiais, 
O paviršius žemės—kapais ir griuvėsiais.
Kol smaką nukausim šio kapitalizmo, 
Kurio kūnas sęsta, pelyja ir pūsta, 
Ir pakol įsteigsim tvarką komunizmo 
Iš kurio šaltiniai naujos būties plinta, 
Gali tie puvėsiai paskleist karo nuodus, 
Mirties ir žuvimo tuos debesius juodus.

Raudonas Juokas.

Paskutinis Atsisveikinimas
JONYLA

Vieno Veiksmo, Dviejų Atidengimų Drama, 
Paminėjimui Keturių Sušaudytų Komunistų 

Lietuvoje

DALYVIAI:
‘ K. GIEDRYS.

K. POŽĖLA.
J. GREIFENBERGERIS.
R. ČIORNY.

Mirtin nuteisti 
komunistai.

Kunigas. «
Karininkas.
Kareiviai.
ABRAMAVIČIUS.
ŠELUGA.
(Nuteisti, vienas visam amžiui, o kitas— 

8 metams.)
Įvyksta gruodžio 27 d., 1926 metais, Lietuvoj.

SCENA PIRMA

Kaip Pagerinti Chorą 
Finansinę Padėtį

šioje vietoje kviečiame raši
nėti mūsų korespondentus 
apie chorų parengimus ir fi
nansinius pasisekimus ir ne
pasisekimus. žemiaus telpa 
vienas toks pranešimas iš Cle
veland©. Skaitykite, draugai, 
jį ir tuojaus žiūrėkite, ar bū
tų galima panašus parengi
mas surengti jūsų chorui.

Kiti būdai: 1) Reikia suma
žinti mūsų chorų išlaidas taip 
daug, kaip galima. 2) Jei 

j praktiška, galima išrinkti pa- 
- stovi biznio komisija, kurios 
i pareiga padaryti planus ir 
surasti būdus padarymui biz
nio cLoro palaikymui. 3) 

: Kuomet rengiama parengimas, 
: tai jam reikia pašvęsti daug 
! darbo, reikia įtraukti jauni- 
I mas ir suaugę pardavinėjimui 
1 tikietų, išnešiojimui skelbimų 
ir tt. 4) Pagerinkime parengi
mų programas, daugiau gru
pinio veikimo—kvartetų, seks
tetų, oktetų. 5) Pagalvokite 
apie, surengimą vakarienės, 
“partės,” vakarėlio, vaidinimo,

i bazaro, laimėjimų ir tt. •
Jei riiūsų mašinerija g£rai 

veiks, tai nebus finansinio kri
zio. Reikia palaikyti geri 
santikiai jaunimo’ su suaugu
siais dalyviais. Jaunimas nau
dingas choruose, jaunimui pri
klauso visa ateitis mūsų judė
jimo, taip ir chor»ų. Tačiaus 
jauni dar nėra įgudę prie pa
rengimų, prie organizacinio 
veikimo. Todėl ko-operacija 
jaunų ir augusių labai daug’ 
gali gelbėti.

Niekad nereikia tie draugai 
užgauti bei įžeidinėti, kurie 
jauni veikime,'kurie neturi to
kio sugabaus organizacinio 
apsukrumo. Jie išsilavins, jų 
ateitis ateina. Taip veikdami, 
mes galėsime ir šio krizio lai
ku subalansuo.fi mūsų finan
sus. • 4 '

V. B.

Kalėjimas.
Uždangai pasikėlus, mirtin nuteistieji atsi

sveikina su Abramovičium ir šeluga.
POŽĖLA: Lik sveikas, drauge Abran^vi- 

čiau... (Apsikabina ir bučiuojasi) Mes ei
name po šautuvu.., O tu turėk viltį. Darbi
ninkų masės neleis jus supūdyti gyvus.

ABRAMAVIČIUS: Prakeikti budeliai nu
kankins mus greitai čionai.

POŽĖLA (priėjęs prie šelugos) : Lik svei
kas, drauge. Tau tik aštuoni metai. Tu dar 
kada atkeršysi fašistams už mūsų gyvybę.

GIEDRYS (bučiuoja Abramavičių) : Dirbo
me ir kovojome kartu, tik mirtis mus atskirs. 
Gal kada atlankys tave kas iš draugų, tai per
duok jiems mūsų paskutinius atsisveikinimus. 
Lai jie dirba ir kovoja už darbininkų klasės 
pasiliuosavimą. LAi nebijo mirties. Mirti už 
darbo žmonių reikalus nebaisu.

ABRAMAVIČIUS: Nors komunisto širdis 
kieta, kaip uola, bet sunku pergyventi, kuo
met reikia su draugais atsiskirti. Tai niek
šai. Mes nuteisti už tuos darbus, už kuriuos 
dabar nebegalima teisti, nes per amnestiją 
buvo dovanota.

GIEDRYS: Juk mes ir pirmiau tik tuomi 
nusikaltome/ kad buvome komunistai ir gynė
me darfyo žmonių reikalus. Lik sveikas, drau
ge.

GREIFENBERGERI$ (atsisveikindamas su 
šeluga) : "Nenusimink, drauge. Mes krisime 
tuoj nuo kulkų, bet mūsų idėjos kulkos nenu
galės. Likusieji draugai dirbs tą, ką mes dir
bome. Da gal jūs, drauge, išvysite tą, ką iš
vysti mes norėjome. (Įeina karininkas ir ka
reiviai )

SCENA ANTRA
KARININKAS: Na, tai greičiau ruoškitės 

jūs, nes laikas atsiimti užmokesnį už tautos 
išdavimą.

ČIORNY: ‘Neprilaksite mūsų kraujo ir ne
būsite sotūs. Dar ir daugiau aukų nuskinsi- 
te, bet mūsų judėjimo nesulail^site. Ateis 
valanda ir jums, . V ’

(Tąsa Menb Skyriaus 4 p.)

! iii LYROS CHORO 
j PARENGIMO 
t . . ‘

' CLEVELAND, Ohio.—Gruo- 
Į džio 16 ir 17 dienomis įvyko 
Lyros Choro koncertas ir ba- 
zaras. Reikia pasakyti, kad 

\ parengime <įalyvavo gana 
daug publikos, ypatingai sek? 
madienį, kuomet buvo progra- 

j ma. w‘ . k

Kitas dalykas, tai kad pro
gramą pildė veik vienį jaunuo
liai. Augę tik jiem prigelbėjo. 
Prie to dar galima pridėti,, 
kad kai kurie jaunuoliai da
lyvavo dar tik pirmu kartu 
scenoje. Ir čia tuojaus pasi
rodo jų talentai proletarinia
me mene. Tad jaunimui pri
klauso didelis kreditas už šį 
surengimą.

Taip pat šis parengimas pa
rodė, kad mūsų judėjime au
ga naujos spėkos, kurios pa
vaduos senesnius ir pailsusius 
draugus. s <

Pabaigoje, trumpoje formo
je, buvo perstatyta veikalas 

i “Volga Boatmen.” Tas pers
tatymas padarė daug gero 
įspūdžio.

Kaip smagu pasidalinti 
įspūdžiai su tėvais ir tais jau-* 
nuoliais, kuomet žinai ir ma
tai pažįstamus * veidus vei
kiant darbininkų judėjimui, 
tveriant k ultūrinį-proletarini 
meną. 0 ką gali pasakyti 

" tėvai, kurių vaikai nedalyvau
ja judėjime, kuomet jie jų ne
mato veikiant? Jų vaikai gal 
yra suvilti visokių demagogų 

“ir apgavikų.
Raginkite Dalyvauti Jaunimą 

Chore
* 1

Jaunimo ir suaugusių yra 
pareiga dalyvauti chore ir 
veikti naudingą darbą darbi
ninkų judėjime. Ypatingai 
pareiga -tėvų raginti jaunuo
lius eiti ir dalyvauti Lyros 
Chore.

Choro pamokos įvyksta 
kiekvieną penktadienį, 8 vai.

(Tąsa 4-tam Pusi.) . -

subalansuo.fi


’ Ketvirtas toslapla * šeštad., Gruodžio 2Š, 1&3Š <

MENO SKYRIAUS DALIS
Paskutinis Atsisveikinimas

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
L KARININKAS: Be kalbų. Greičiau reng-, 
kites.

(Mirtin nuteistieji pasibučiuoja, 
'dę rankas, eina link durų.) 
: ABRAMAVIČIUS ir ŠELUGA: 
testuojame prieš jūsų sprendimą, 
deliai!

pasispau-

Mes pro- 
šalin bu-

7 KARININKAS: Džiaugkitės, kad jus dar 
paliekame. Jei netylėsite, tai ir jums ateis 
kaleina. (Išsiveda Giedrį, Greifenbergerį, 
Čiorny ir Požėlą).

SCENA TREČIA
. ŠELUGA: Jie jau bus nužudyti...

ABRAMAVIČIUS: Darbininkai ir vargin- 
vadai eina mirti! Su- 
budeliai! Tik jūs ga- 
draugus—Požėlą, Gied-

. SLLUGA: Jie jau
ABRAMAVIČIUS: 

gieji valstiečiai! Jūsų 
kilkite, šaukite, šalin 
lite išgelbėti nekaltus 
Tį, Greifenbergerį ir čiorny, Lietuvos Komu
nistų Partijos, jūsų vado, vadus. (Puola prie 
durų ir nori išlaužti.)

(Uždanga)

pasku-

teismo
24 d.

teismo eigos matyt, kad 
valdžios mus

j ką. Teisėm
įstatymais, už

panaikint, 
visai nesi- 
senus lai- 

įstatymais, 
provokaci-

ANTRAS ATIDENGIMAS
Uždangai pasikėlus, karininkas ir kareiviai 

atveda į sušaudymo vietą kalinius. Kuomet 
sustato, kareiviai atsitraukia, o ateina kuni
gas. » ' ,

GIEDRYS: Mes di^o nepripažįstame, o 
prieš darbininkus nieku neprasikaltome. Ne
reikia mums tavo palaiminimų.

ČIORNY: šalin tu, budeli! Kitiems įsa
kymus duodi, kad neužmuštų, o dabar tu atė
jai palaiminti budelių ginklus! (Kunigas 
.greitai bėga atgal.) 
J KARININKAS: Dabar galite tarti 
finį žodį.
‘ POŽĖLA: Draugai! Karo lauko 
sprendimu, 1926 metų,gruodžio mėn.
liles k,eturi nuteisti sušaudymui: Požėla Ka
rolis, Greifenbergeris Juozas, Giedrys Kazys ir 
Čiorny Rafail. Iš 
buvo nusistatymas 
Neatsižvelgiant nei 
vaduodami, savais
kus, kurie padengiami ‘amnestijų 
mus kaltina. Apkaltinimas gryna 
ja, būk mes ruošėme sukilimą per kalėdas ar 
naujus metus. Liudininkai, kurie provokuot 
gerai nemokėjo, buvo žvalgybininkai: Laba
nauskas, Norvaiša, šovinis, Tamašauskas ir 
kiti. Mes iškėlėme teisme visų jų parodymų 
provokatoringumą, ypač kas del ruošiamo per 
kalėdas perversmo. Kas link kovos prieš ne
priklausomybę, nurodėm, kad kaip tik mes vi
somis išgalėmis kovojom prieš tuos, kurie no
rėjo parduoti Lietuvą imperialistų Lęnkijai. 
Bet tos mūsų kalbos buvo nereikalingos, nes 
jau buvo,' matyt, sprendimas iš anksto pada
rytas. ..

Draugai! Dirbau, kiek galėjau, mirštu už 
mūsų bendrą tikslą. Linkiu jums dirbti, dirb- 
'fi, kovoti iki laimėsite. %

■ GIEDRYS: Brangūs draugai! šiandien ta
riu jums, brangūs draugai, paskutinį žodį: 
Aš, Giedrys, kovos už tiesą ir vargšų reikalus 
kelią užbaigiau:—mane karo lauko teismas, 
įvykęs gruodžio 24, 1926 metų, nuteisė sušau
dyti ir šiandien tai įvyks, bet mirsiu ne be 
Vilties, kad toji kova nenustos, kol nebus lai
mėta. Man gailėtis nėra ko, o vien tik, kad 
labai nedaug tenudirbau, kad buvo valandų, 
kurias nemokėjau užpildyti veikimu. Todėl 
mano palinkėjimu tėra vienas: neturėkite vel
tui pralęistų valandų, kovokite ir laimėkite. 
Aš žengiu po šautu,vu drąsiai ir tvirtai; bū
kite ir jūs, draugai, tvirti ir drąsūs.

GREIFENBERGERIS: Juk jei viešpatau
janti buržuazija pasitenkintų keturių krau
ju, tuomet vargo būtų maža. Bet juk tai tik 
-pradžia. Kalėjimai ne tik Kauno, bet ir ki
tuose miestuose pripildyti. Mūsų teismo ko
medija gali atsikartoti ir kituose miestuose.

Mes nenusimename. Dirbom, kiek galė
jom, mirsime, kaip didvyriai. Už tai mūs 
nesmerks vargingoji visuomenė. Tęskite ko
vą prieš Buržuaziją ir socialdemokratiją, kuri 
atidavė valdžią fašistams ir prisidėjo prie 
mūsų nužudymo. Tik per kovą, po Komu
nistų Partijos vadovybe, kurios ir aš, Grei
fenbergeris, buvau nariu, jūs laimėsite kovą. 

, ČIORNY: Dar norėčiau gyventi ir dirbti, 
ypatingai, kuomet Lietuvos darbo žmonės pa
puola į fašistų rankas. Jėgų ir energijos dar 
turėčiau. Negailiu savo gyvybės, tik to, kad 
dar be laiko reikia mirti, kuomet dar daug 
galėčiau atlikti del darbininkų klasės. Tačiau 
neliūstų. Mirštu, kaip proletarų kareivis ko
voje. Aš tikiu, kad jūs tęsite mūsų vestą ko
vą ir laimėsite. Lai gyvuoja darbininkų kova 
iki bus laimėta!
. KARININKAS (eina užrišt akis.)
. . GIEDRYS: Užsirišk sau, tu budeli. Turi 
gėdytis atimti gyvybę nekaltiems žmonėms.

IŠ LYROS CHORO 
PARENGIMO

monstracijos. Jie buvo kal
tinami “ardyme ramybės”

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Mes nesigėdiname mirti, nes mirštame nekal
tai, už darbininkų klasės reikalus.

(Karininkas pasitraukia šalin ir koman
duoja: vienas, du, trys. Tuo tarpu pasmerk
tieji sušunką: “Visų šalių proletarai, vieny
kitės!” Pasigirsta šūviai. Jie krinta ant že
mės.)

Uždanga.

Apie Meną

V. ŽALIOMIS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
vakare, Darbininką svetainėj, 
920 E. 79th Št.

Lyros Choras labai dėkin
gas publikai, kuri taip skait
lingai atsilankė ir parėmė 
chorą. Taip pat labai didelė 
padėka tiems draugams ir 
draugėms, kurie parėmė cho
rą aukodami daiktų del baza- 
ro. Choras dėkingas ir tiems 
draugams, kurie labai nuošir
džiai rūpinosi renginiu šio 
parengimo, kaip Tai A. P. 
Baltrušaitis.

Vargo Draugas.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New-York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

nuo 10 iki 1. Po pietų 
iki 8 valandai vakare

302

nuoRyte
Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną 

Telefonas Lackawanna 4-2180

4

solidarizuo-

Fričės ir L. 
tokia “Kib.”

dar šiandien

versti 
iš ku- 
tokius 
ir Le-

i

CKK rezoliucijoj d. Valaičio ir “Priekalo” 
redakcijos klausimu tarp kita ko buvo nuro
dyta, kad “Priekalo” redakcija, 
dama, apskritai imant, su savo pirmtakūne 
“Kibirkštim” literatūros klausimais, nedavė 
iki šięl kritikos ištraukų apie meną, s tilpusių 
“Kibirkštyj” 1926 m., nors ir pareiškė, kad 
su daugeliu jų nesutinka. Be abejonės, tų' iš
traukų kritika reikėjo seniau duot, nes visa 
eilė išreikštų ten minčių yra visai neteisingos 
ir gali suklaidinti ne vieną skaitytoją. Daro
me tai bent dabar.

1926 m. “Kibirkšties” No. 12, 13, 14 buvo 
patalpinta eilė ištraukų meno klausimais iš 
Lenino, Plechanovo, A. Voronskio, N. Bucha- 
rino, L. Trockio, K. .-Markso, V. 
Ortodoks. šioms ištraukoms sekė 
redakcijos įžangėlė:

“Kas tai yra menas, daugeliui
neaišku, nors jnahksistai jau senai gvildena 
meno klausimą, žemiau paduodam iš įvairių 
marksistų raštų ištraukų apie meną. Mūsų 
skaitytojams reikia nuodugniau susipažint su 

i tomis ištraukomis, kad žinoti, kaip marksis
tai žiūri į meną, kad neklajoti tų menininkų 
pelkėse, kurie mano esą proletariniais, bet 
tą proletarinį meną tveria kabinetuose, labo
ratoriniu būdu, atitrauktu nuo tikro gyveni- 
mų.” (No. 12, pusi. 30.)

“Priekale” jau buvo pažymėta, kad 
į vieną krūvą ir atestuoti marksistais, 
rių reikia esą tiesioginiai mokytis, 
marksizmo klasikus, kaip pats Marksas
ninas—iš vienos pusės,—menševikus Plecha- 
novą ir L. Ortodoks, trockistus—L. Trockį 
ir A. Voronskį—iš kitos,—buvo didelė klai
da. Nekritiškas mokinimasis iš šių kritikų 
ne tik,neišveda'iškeikiu, bet savo keliu įveda 
į dar pavojingesnes pelkes, teoretines pelkes. 
Tai rodo visa eilė pdčioj “Kib.” paduodamų 
ištraukų, kurias pati “Kibirkšties” redakciją' 
rengėsi iškritikuoti, .bet greitai nustojus “Ki
birkščiai” eiti, to nepadarė.

Į pirmąją pelkę veda jau pats meno api
budinimas, kuriam “Kib.” paduoda ištraukas 
iš A. Voronskio ir N. Bucharino.' Štai jų 
branduoliai:

A. Voronskis: “Menas—tai gyvenimo paži
nimas... Pas meną, kaip ir pas mokslą, tas 
pats dalykas — gyvenimas, tikrenybė. Bet 
mokslas analizuoja, menkas sintezuoja, moks
las, atitrauktinis, menas—konkretus; mokslas 
kreipiasi į žmogaus protą, menas—į jausmin
gą jo prigimtį. Mokslas pažįsta gyvenimą 
pagelba sąvokų; menas—pagelba vaizdųį gy
vo jautraus gilinimosi formoj... Menas—tai 
gyvenimo pažinimas jausmingų, vaizdingų jo 
gilių regėjimų formoj. Kaip ir mokslas, me
nas duoda objektinių tiesą”...

N. Bucharinas: “Menas tai jausmų siste- 
matizacija vaizduose. Suprantama yra ir tie
sioginė meno rolė, kaipo būdas šių jausmų 
suvisuomeninimo, jų 'perkėlimo, jų išplatini
mo visuomenėj.”

' Jau vienas šių dviejų apibudinimų sugreti
nimas (o “Kibirkštyj” jie irgi tilpę greta) ro
do, kad tai yra bemaž priešingi apibudini
mai/ ir “Kib.” redakciją neturėjo jų duoti 
greta, be atatinkamų pastabų ir kritikos. Iš 
esmės abu šie apibudinimai kupini klaidų ir 
netikri. Pirmiausia, abu jie apeina klesinę 
meno esmę, klesines šaknis, ką marksistas pri
valo iškelti pirmon vieton. Ypatingai tas ne- 
klesiškumas žymus pas A., Voronskį, kalban
tį apie mokslo ir meno duodamą objektyvią 

■ tiesą; Marksizmas gi tą objektyvią tiesą su
pranta, kaip* klasiniai objektyvią; buržuazi
jos ir visų kitų naudotojų klesų mokslas ir 
menas duoda tik tiek objektyvią tiesą, kiek 
jų klasiniai interesai leidžia. Ir tik proleta
riatas savo mene ir moksle duoda objektyvią 
tiesą tokią, kokią žmogaus išsivystymo laips
nis toj epochoj gali aplamai duoti.

Neteisingas pas Voronskį ir sugretinimas 
mokslo ir meno. Ne tik mokslas, bet Hr me
nas analizuoja, ir ne tik menas, bet ir moks
las sintezuoja. Ne1 tik mokslas, bet ir menas 
kreipiasi į žmogaus protą, ir. mokslas ir me
nas gali būti ir atitrauktiniai, ir kohkrętūs. 
Pavyzd., Markso “Kapitalas”—mokslo veika
las, bet ar jis tik analizuoja, o ne giliausiai 
sintezuoja, ar jis neduoda ir konkretaus gy
venimo pažipimo nr tt.; iš kitos pusės, koks 
nors rimtas romanas—kreipiasi ne tik į jaus
mus, o ir į protą, ir tt. Mokslo ir meno skir- 

♦tuųoas—ne šitąrne.
. , ■ ' ' ■ (Toliaus bus) z1

MONTREAL - CANADA

PRANEŠIMAI Iš KITUR

kartu paremsite naujai susitvėrus# 
organizacją. <
* Neužmirškite •ateiti ir sykiu ats3 
vesti draugų. / ■

Įžanga tik 10c. 1
Sekretorė A. Zilinskiutė. " 

(302-308)

.Užgyrė Nacionalę 
Bedarbiu Konvenciją

PHILADELPHIA, Pa. — 
Čionai laikė konferenciją j 
Amerikos Darbo Federaci-| 
jos Komitetas Kovai už So-' 
cialę Apdraudą ir už Bedar
bių Pašalpą. Konferencija 
pilniausiai užgyrė šaukia
mą Nacionalę Bedarbių 
Konvenciją, kuri įvyks Wa
shingtone sausio 13 d. Be
darbių konvenciją šaukia 
Jungtinių Valstija Bedar
bių Tarybos. ,

Privertė Paliuosuot
15 Darbininkų

PORTLAND, Ore. — Val
džia paleido iš kalėjimo 15 
darbininkų, kurie buvo sua
reštuoti laike bedarbių de-

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSH1S
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS/ 
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

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

10-12 ryte

Philadelphia 
ROUND TRIP ^3°°

ONE WAY $2.0Q 
Expresai eina kas valandą 

BALTIMORE _________ $4.00
WASHINGTON____ _____  5.00
BOSTON ____________:___  2.00
RICHMOND ____________, 6.25
PITTSBURGH ___ ______ . 6.25
DETROIT _____ _______ 11.75
CLEVELAND___ 1_ 1__ 9.00
CHICAGO ____ j___ ____ 13.75

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

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

LAISVES” BAZARE PIRKITE RAINCOATS
Bus didelis stakas ir galėsite gauti ant orderio

Puikių Kotų Vyriškų, Moteriškų ir Vaikam

RAILA COAT COMPANY
Išdirbystes iš Brockton, Mass.

“LAISVĖS” Bazare bus tie raincoatai parduo
dami už gana prieinamas kainas. Tat būkite pri
sidengę pirkti sau arba kitiems dovanų.

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

i

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimas Darbinių ir

Šventadienių Drabužių
ŠIOJE KRAUTUVĖJE PARĖ- 
DALŲ GAUSITE NE VIEN 

DEL SAVĘS, ALE IR

Geo. Kaminskas

KAMBARIAMS.

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 Adams St., Newark, N. J.

——- ........  ' * * ...

WATERBURY, CONN.
J. P. Millerio prakalbos įvyks 

26-tą dieną gruodžio, 774 Bank St., 
7:30 vai. vakare. Visi darbininkai-kes 
malonėkite dalyvauti skaitlingai, nes 
daug svarbių dalykų išgirsime. Drg. 
Milleris nesenai yra sugrįžęs iš So
vietų Sąjungos ir daug naujo pasa
kys. Tie kurie norės daugiau ko, 
nors dažinoti, galės duot klausimus, 
apie Sovietus ir Lietuvą. Kviečiam 
visus.

Komisija.
(303-304)

NEWARK, N. J.
Newarkc rengiama didele demons

tracija prieš Vokietijos fašistus ir už 
išgelbėjimą Scottsboro jaunuolių, 
įvyks 23-čą dieną gruodžio, Military 
Park, 1-mą vai. po piet.

Draugai dalyvaukite kuo skaitlin- | 
giausiai, ir demonstruokite del pa- į 
liuosavimo jaunuolių, ir draugų Vo- i 
kietijoj.

Rengėjai.
(302-303)

SOMERVILLE, MASS.
ALDLD 8 kuopos metinis susirin

kimas įvyks 27-tą dieną gruodžio, 
181 Clark St.

Visi nariai malonėkite dalyvauti ir 
naujų narių atsivesti, dar eina vajus 
ir pasinaudokite gera proga.

Raštininkas P. A.
(302-303)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia “Snow 

Ball” vakarėlį, kuris įvyks gruodžio 
24 d., L.D.P. Kliube, 408 Court St., 
Elizabeth, N. J., pradžia 7:30 vai. 
vakare. Įžanga 20 centų. _

Bangos Choras kviečia visus atsi-/wl 
‘ lankyti į šį parengimą, kuriame bus 
labai gera muzika šokiams. Taip 
pat bus parengime daug jaunimo ir 
suaugusių draugų. Kviečia visus at
silankyti ir iš apielinkčs.

Komisija,
4(302-303)

WATER3URY, CONN.
J. P. Millerio prakalbos įvyks 26 

Į dieftą gruodžio, 774 Bank St., 7:30 
I vai. vakare. Visi darbininkai-kės da
lyvaukite skaitlingai, nes daug svar
bių dalykų išgirsime. Draugas Mil
leris nesenai yra sugrįžęs iš Sovietų 
Sąjungos, ir daug naujo pasakys. 
Tie, kurie norės daugiau ko nors

DETROIT, MICHIGAN
LDS kuopa rengia šokius kalėdų 

dienoj, 25-tą dieną gruodžio, W. Ver
ner ir 25th St. svetanės.

Bus įvairi programa, bus valdo i dažinoti, galės duot klausimus apie 
kontestas, ir visokių žaislų, bus ska- ; Sovietus ir Lietuvą. Kviečiame vi
nių valgių ir gėrimo. '

Draugai atsilankę į šį parengima 
praleisite smagų vakarą, tuo pat

sus.
Komisija. 
(303-304)

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

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

W PRIEINAMOS KAINOS
r Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinkeliais 

susisiekimai iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkitės 1 vietinius agentus

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 BROADWAY, NEW YORK ■ 1

L1WUVHK4
■ ■'4

f .. . ii II JO'I-I
»®iSCH0tE5 BAKING k

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME 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; tai nereikės išmo 
keti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir / 
į kitus miestus.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

iWtKXV1 W W W W W]

NOTARY 
PUBLIC

> t-

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P- BALLAS 
(BiELo U S K A S) 
G R A B O K i U S 

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

MUSU, ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISU SALiU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM Į. KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1NĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS JAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUSIM.

MŪSLĮ RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ, MŪSŲ, 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. .

.•
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Plečiame Ir Taisome Lietuviu
Darbininkų Veikimą

Penktas Puslapis

ne vartoja gerai plunksną ir 
būtų labai gražūs rezultatai, 
kad jie imtų pavyzdj iš To
ronto draugų.' Tuomet ir męs 
geriau ir sėkmingiau prieitu- 
___j prie darbininkų masių,

Uržolis.
I me

RAUDONA LENTA DR. HERMAN MENDLOWITZ
MONTREAL. Canada. — dangstos organizacijos vardu 

Montrealėj pirmieji ledai pra- ir nori kur tai iškilti į dausas 
dedama laužti. Pirmiau buvo j garbingais proletariato vadais, i 
dirbama labai siaurame rate- Nei vienas pasyvus draugas' 
lyj. Labai buvo klaidingai su- nėra rėmėjas darbininkų kla-' 
prantama proletarinis veiki-'sės, bet buržuazijos klasės. Jie! 
mas. Svarbiausiai—atlikti or- turi 
ganizacijos susirinkimus, pas- turi 
tatyti vieną kitą koncertą ir taip

. baigti darbai.
I

Visai ką kitą dabar mato- j 
me. Negana to, kad tik dirbti 
viduj organizacijos, bet persi
mesti ir už jos ribų, 
organizuoti sunkioji industri-| 
ja, kur gana darbas platus ir j 
atsakomingas.
, Siuvėjų industrija jau turi doroms 
pastovų komitetą ir tęsia sek- • pažinti 
mingai darbą. Labai svarbu.1 Zlorvi£J 
ka’d nebuvo organizuoti dar
bininkai, o stoja į kovą prieš 
savo išnaudotojus.

Antras svarbus klausimas, 
tai vaikučių organizavimas. 
Reiškia, lavinimas jaunos kar
tos grumtis su

SHENANDOAH, PA.

VAJUS GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
PRATĘSTAS IKI 1 DIENAI SAUSIO, 1934

C AUKIME 1 COO NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Į Paminėjimas Lenkų Tautiškos • 

Bažnyčios su Komunistais
Čia lenkai kunigai surengė 

paminėjimą lenkų tautiškos j 
bažnyčios 25 metų sukaktuves. į 
Mes apie tai sužinojome dar Į 
apie dvi savaites prieš susi
rinkimą. Taip pat sužinojo
me, kad čia apsigyveno gabus 
kalbėtojas lenkas komunistas, 
kuris dar nesenai atvykęs iš 
Detroito.

Nuvykome pas tą draugą, 
sutarėme, kad ir mes eisime 
pareikalauti pas kunigą, kad! 
jisai duotų balsą ir draugui I 
Wronskiui. Paskirtoje dieno-i 
j e nuvykome pas' kunigą su ! 

ti pilnoj žodžio prasmėj. Mon-1 kalbėtoju. Sulaukėme kunigą 
treale yra didžiausia koloni- ir pasikalbėjome. Kunigas su- 
ja su virš trimis tūkstančiais tiko duoti mūsų kalbėtojui kai- 
lietuvių gyventojų, o Toronto bėti apie 20 miliutų.

kapitalistinės įurį apįe tūkstantį, 
sistemos palaikytojais. Nema- kitos kolonijos daug 
žas skaičius draugų pasinėrę n§s 

Labai yra

tą gerai suprasti ir laiku 
taisyti tas klaidas, nes ki- 
noroms nenoroms turi 
išmetami iš darbininkųbūti

' tarpo, kaipo pasyvūs.
Pažvelgkim j Kolonijas

P d3t* Šiandien pirmoj vietoj Ka- 
ia e a 1 nadoj stovi kolonija Montreal.

Atrodytų, kad augščiausiai 
! stovi organizacinis veikimas. 
I Taip manyti būtų klaidinga. 

---------; nenoroms turim pri- 
i pažinti pirmenybę torontie- 
čiams. Savaime, jeigu mes 
stosim solidariai dirbti, turėsi
me ir mes pirmoj vietoj stove-

DEŠIMTI DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS:

PIRMA ANTRA TREČIA KETVIRTA PENKTA
$20 $18 $16 $14 $12 ''

ŠEŠTA SEPTINTA AŠTUNTA DEVINTA DEŠIMTA
$10 $8 ’ ' $7 $6 / $5
Visų “Laisvės” skaitytojų, visų darbininkiško judė

jimo rėmėjų — pareiga gauti “Laisvei” naujų skai
tytojų.

62
45
44
38

žas skaičius draugų pasinėrę 
darbe, bet kai kurie tik moku.! 
labai gerai kritikuoti, tas “ne- atliktas, tai kūrimas Toronte
gerai” tas “blogai,” arba tie- ALDLD

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsbttrghe:

2b2 Berry St., Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959 
iki i kM die n, seredoms ir subatoms 
iki 7:10 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2229 Avenue J 

Kampas K. Mrd 8t.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 5

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

IKI-ŠIOL PASIDARBAVO ŠIE DRAUGAI:
S. Reikauskas, Shenandoah, Pa. . . 
M. Dobinis, Newark, N. J...............
D. Krūtis, Elizabeth, N. J................
G. Krance, L Katilis, Bridgewater, 

G. Shimaitis, Montello, Mass.............
A.L.D.L.D. 11 Kp. Worcester, Mass. 36
G. Shimaitis, Mostelio, Mass.................31
P. Bokas, Waterbury, Conn................... 26
H. Žukiene, Binghamton, N. Y............. 25
M. Burauskiene, Waterbury, Conn. .23 
P. J. Martinkus, Belevue, Pa. .............22
O. ,Girniene, Binghamton, N. Y. ... 21
ALDLD 13 kp., Easton, Pa............ ?. . 21
P. Žirgulis, Rochester, N. Y.................. 20
P. Greviškis, Hudson, Mass................ 17
M. Skučas, Newark, N. J.................... 16
A. Klimas, Hartford, Conn. ....... 16 
A. Bimba, Brooklyn,- N. Y. ....... 15 
S. Puidokas, Rumford, Me. ............ 15
P Buknys, Brooklyn, N. Y......................14
A. A. Lideikiene, Great Neck, N.Y. 13 
M. Žaldokas, Philadelphia, Pa. .
S. Petkiene, Great Neck, N. Y. . . .11 
ALDLD 9 kp., Norwood, Mass. 
R. Mizara, Brooklyn, N. Y. . .

PenkauskaS, Lawrence, Mass.
Adams, Grand Rapids, Michigan. . 9 
Weiss, Brooklyn, N. Y......................• - 9
Urbon, Detroit, Mich: . . • •................. 8

SYKI ATSILANKĘ PERS1TIKRINSIT .
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.o visos i Tačiaus kunigas reikalavo, 
mažės-1 kad mūsų kalbėtojas nekriti

kuotų perdaug religiją. Mes 
teigiamas žygis sutikome, kad mūstj kalbėto

jas visai nekalbės apie religi
ją. Jisai kalbės tik apie dar
bininku reikalus. Davė kuni- “ igui porą brošiuraicių, kurios | 
taip pat rašo apie darbininkui 
reikalus, o ne apie kunigus.

Ateina paskirtas laikas. Vi
si susirinkome į paskirtą vie
tą. Laukiame. Pradėjo pro
gramą mergina, jinai sukvie
tė visus dalyvius ant estradas, j 
Atėjo ir mūsų kalbėtojas. Mes j 
laukiame, o programa eina. ■ 
Jau manėme, kad mūsų sutar-1 
tį kunigai paliks visai neiš-; 
šaukę. Tačiaus ateina jau pa-j 
baiga programos. Kunigas Į 
pasako, kad dar turi du ka-!. 
valku. Girdi, kalbės vienas į 
nuo darbininkų, “lenkiškas. 
bolševikas” ir grajis orkestrą. | 
Tad, jei kurie jau nenorite; 
klausytis, tai galite eiti >namo.-

Kunigas paklausė publikos, 
kas turi būt pirma: orkestrą 
ar prakalba. 'Publika reika
lauja kalbėtojo. Tačiaus ku
nigas pamerkė orkestrai, kad 
ji grajintų, nes jisai manė, kad 
po orkestrai, tai žmonės 
neklausys kalbėtojo, 
pabaigus orkestrai, 
žmonės išėjo. Mūsų 
tuojaus užšoko ant 
linktelėjo į kunigą ir 
kalbėti.

Draugas pasakė kunigui pa
dėkos žodį, kad jisai jį pava- 

fikru vardu. Toliaus į 
draugas kalbėjo apie Lenkiją. 
Sakė, kad kiti kalbėtojai kal
bėjo apie Lenkijos laisvę. Ta
čiaus mes, darbininkai, sakė 
kalbėtojas, norėtume, kad Len
kija būtų laisva ne taip, kaip 
ji dabar yra, bet kad ją val
dytų darbininkai ir. valstiečiai., 
Tai pasakius pasipylė susirin-

Apskričio. Jis
siog piiešingi kam tiek daug pradėjo operuoti visą Kana-

- - • Dainai tiesa, dos lietuvių darbininkų veiki-darbų pradėti. Dalinai tiesa. dOs lietuvių darbininkų veiki- 
Vieno darbo gerai neatlikus, j 
pradėti kitą, tai tik trukdy- į anečių ir torontiečių užsimez- 
mas darbo, žiūrint iš kitos 
pusės visai klaidinga. Jeigu 
mes visi solidariai stotume į 
darbą, tai visai lengvai atlik
tume daug. Gerai žinome,' 
koks dabar yra žiaurus reak
cijos siautimas ir nevienas 
draugas nukentėjo daugiau ar; 
mažiau.

“Neklaidingieji,”, 
mi savo kailį, stovi nuošalyj 
ir “kritikuoja.” Taip, sąmo
ningi darbininkai nebijo kri
tikos,. bet kuomet kritikuoja- 
hil įaSyvūs draugai už ne
veiklumą, tuomet jau šaukia, 
kad vyrauna diktatūra ir no
ri priversti dirbti. (

Reik neužmiršti, kad šian
dien organizacinis veikimas 
plečiasi visu smarkumu, kar
tu smarkėja atakos iš buržu
azijos pusės. Prieš tas ata
kai reikalinga jieškoti naujų 
metodų, kurios savaime yra 
pritaikoma. Pasyvūs draugai 
nesiskubina susipažinti 
nąujomis formomis, 
būdu žingsnis po žingsnio at
silieka fr riedi į sklokininkų 
eiles, o

mą, o ypatingai tarp montre-

gė labai tamprūs draugiški 
ryšiai. Reiškia, mums nuo 
torontiečių daug ko teks pasi
mokinti. Jie puikiai mokėjo 
sutriuškinti reakcijos siauti
mą, sklokininkų augimą, o 
socialfašištus taipgi nušlavė.

i Labai mes toli esame atsilikę 
j mene. Priežastimi yra tas, 

saugoda-jkad mes žiūrėjome į melią,
kaipo i antraeilinį, o gal pas
kutinį dalyką. Mes klydom 
ir tą klaidą turim neatidėlio
jant taisyti.

Daugiausiai statydavom vei
kalus buržuazinius, kuriuose 
nieko nėra realaus. Gerai 
mes prisimenam, kuomet bu
vom pastatę: “Gyvieji Nabaš- 
ninkai,”’ parašytą Tolstojaus. 
Mases sutraukem skaitlingai 
ir jos buvo patenkintos, o mes 
patenkinti, kad turėjome gerą 
pelną.

Bet ką mes galėjome tuom 
atsiekti? Masės pasitenkino 

Juoktis iš to, 
, tai

1 su.tjR kvatojimu.
Tokiu ko pasaulyje visai nėra,

nesąmonė.
Torontiečiai 

šventasis apaštalas” j jr gj perstatė.
Pruseika priglaudžia juos po; kų masės pasipiktino ir parei- 

I kalavo, kad tokių 
t nepasirodytų ant

Tai reiškia, kad ma- 
jau nesitenkina kokiu 

šlamštu, bet reikalauja tikro, 
____  _____ Reikalauja to,

tą patį veikalą
Bet darbinin-

savo sparnu. Kodėl taip?!. - '■ 
Pruseikos labai gera ir “ne-' daugiau 
klaidinga dogma,” kuri tin- • scenos. 
ka tinginiams. Reiškia, tikėk ' sgs jf- 
tik “komunizmui” ir proleta- < - 
riatas bus laimingas. Bet kur, reaR0 meno, 
ant Marso ar ant mėnulio, tas kas tikrai gyvenime įvyksta, 
nesvarbu.

Ne, turim sustoti ir gana 
pasakyti svyruojantiems drau
gams. Turi būti griežta savi
kritika, tuomet pamatysim, ku
rie nori dirbti, o kurie tik

■I ■ 1 I 'I . ....................... ............... .

Draugijų Atydai
Baigiantis metams, 

“Laisvės” įstaiga turi at
mokėti dideles sumas pi
nigų. Už namą taksų 
$300 ir už morgidžių nuo
šimčių arti $100. Todėl 
prašome draugijų, kurios 
skolingos “Laisvei” už 
spaudos darbus, tuojaus 
apmokėti. Jei mes prieš 
sausio 1 d. neužsimokėsL 
me taksų ir morgid^ių, 
tai gręsia praradimas na
mo. Kas tada atsitiktų 
su “Laisve”? Juk “Vie
nybės” keliu mes neisime.

Prašome draugijų ko
mitetų atkreipti atydą į 
šj mūsų prašymą.
^Laisvžs“ Administracija,

. 12

s.

.. u
.. 10
. . .10

J.
P.
V. Smalstiene, Detroit, Mich................... 8
M. Gouba, Toronto, Ont. ................... 7
P. Urban, Detroit, Mich......................... 7
J. Žilinskas, Lewiston, Maine............ 7
M. Krasauskiene, Milford, Mass............7
J. Karkus, Brooklyn* N. Y........................7
J. .Stąsukaitis, Grantwood, N« J.............. 7
M. Gaįeckiene, Philadelphia, Pa
A, Žemaitis, Shenandoah, Pa. . .
M. Krasauskienė, Milford, Mass.
P. Karpich, Lynn, Mass................

veikalų dino

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey. Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
minusias,ir ųž prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

jau 
Tačiaus 
tik 7 

draugas 
estrados 
pradėjo

6
6 
6

John Orman, Brooklyn, N. Y.................. 6
B. Ligmaliene, Detroit, Mich............
J: Vasiliauskas, Detroit, Mich...........
K. Rusinskienč, Minersville, Pa. . .
A. Siekis, Gardner, M^tss....................
R. Jarvis, Plymouth, Pa.............
A. Lukaitis, Bayonne, N. J................
D. Daukant, Toronto, Kanada. . . .
A. Račkauskas, Girardville, Pa. . . .
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa...............

Lipčius, Chester, Pa........................
Buslevičius, Paterson, N. J. . .

Balsys, Baltimore, Md.....................
Vilkaite, Hartford, Conn.............
N. Simons, Cleveland, Ohio. . .

Phone, EVergreen 7-4785

J.

---r

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS

• Ar mes nematome, kas šian
dien pasaulyje įvyksta: kla
sių kova, badas, kankynės, žu- __  r______ __ i v _
dynės, kankinimai, kalėjimai, j Rusių griausmingas delnų plo-
reakcija. Tokių veikalų mes 
labai mažai turime. Toron- 
tiečiai nenusimena tuo. Jie 

i patys tveria veikalus, verčia iš 
kitų kalbų ir tt.

Man teko būti ne vien tik 
jų koncerte. Teko matyti ir 
savų draugų kūrybą. Buvo 
perstatyta du veikalėliai: “Del 
Pinigų” ir “Darbo Biuras.” 
Labai mane suįdomino auto
riaus gabumas, kuris parašė 
veikalą “Del Pinigų.” 

f Jisai mokėjo įlysti į seniau
sio ir jauniausio jausmus. Kur 
juokas, jis privertė juoktis 
kiekvieną, kiek tiks jo sveika
ta leidžia. O kur nuliūdimas, 
privertė kiečiausią širdį liūdė
ti.

Jų kūryba yra reali-r-vaiz- 
duoja tai, kas vykstą, šian
dien, žiūrėtojai džiaugiasi lai
mėjimais, liūsta pralaimėji
mais. Jų veikaluose pasigirs
ta grūmojimas minios, kad 
“mes atkeršysim savo prie
šams.” 
* Tkras esu, kad ir Mon-. 
treale yra keletas draugų, ku-lnum. 475 Franklih St.

j imas.
Kunigas, pamatęs, kad kai 

bėtojui publika pritaria, pabė
go nuo est/ados. ■ Jisai wane, 
kad ir publika bėgs iš svetai
nės. Tačiaus publjka nebėga. 
Mūsų kalbėtojas garsino bro
šiūrą ir laikraštį, ką mes turė
jome. Darbininkai išpirko tą 
literatūrą.
- Dabar jau • girdėjau, kad 
lenkų darbininkų tarpe tve
riasi kliubas ir tas kliubas jau 
gavo 43 narius. Veikimas 
prasidės didesnis.

Tai parodo, kaip daug reiš
kia priėjimas prie darbininkų, 
kurie dar' tiki į kunigų biznį. 
Reikėtų ir pas lietuvius taip 
padaryti ir atsivesti draugą 
A. Bimbą į, jų susirinkimus, 
kad išvedus parapijonus.

J. Pacauskas.

Buffalo,, N. Y. — Plieno 
ir Metalo Darbininkų Indu
strine Unija šaukia distrik- 
to konvenciją sausio 6 d., po?

5
4
4 
4 
4

4
. 4
. 4

4
4
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. 4
. 4

;■ J. N. Simons, Cleveland, Ohio. .
J. J. Dou jotas, East St. Louis, III.
L Kartonas, Tuckahoe, N. Y...........

; S. Paulenka, Lowell, Mass...............
i ' A. Ramanauskas, Philadelphia, Pa

A. Gudzin, Schenectady, N. Y. . . 
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich. . .
B. Fulton, Brooklyn, N. Y. ......
E. Sklariene, Cleveland, Ohio.. ..... .3
J. P. Miller, Chicago, Ill........................3
J.'Rudmin, New Haven, Conn...............3
J. Saulenas, Haverhill, Mass................3
A. Pakalniškienė, Maspeth, N. Y. ... 3 
W. Scotch, Philadelphia, * Pa................. 3
P. Paul, Arnold, Pa. . .................... ?
D. Sholomskas, Brooklyn, N. Y. . .
M. Girdžiuviene, Collinsville, Ill
J. Venckevičius, Cambridge, Mass.
J. Meška, Philadelphia, Pa.'*’'.
Wm. Trainys, Royalton, III...........
M. Pūkis, Los Angeles, Calif. . . 

; * J. Raiilinaitis, Cleveland, Ohio. . .
■ ; E. Cibulskiepė, Nanticoke, Pa..............2

M. Baltrušaitis, Seattle, Wash. .....2 
A. Yakstys, Detroit, Mich.................. ,• .2
K. Biliūnas, Detroit, Mich...................... 2
K. Duncius, McAdoo, Pa............ ............ 2
Wm. Černiauskas, Rochester, N. Y. . 2 
A. Senkus, Springfield, Ill.........................2
G. Urbon, ,N. Braddock, Pa............. 2

; P. Sholomskas, Brooklyn, N. Y. . . . . 2
P. Kurulis, Cleveland, Ohio.................... 2
F. Mažeika. Connerton, Pa.........: .... 2
J. Navalinskiene, Forest City, P/a.........2
K. Jokūbaitis, Westville, Ill. ...... .2
J. P. Latvis, New Havęn, Conn............. 2
P. Aųstrevičius, New Phila., Pa. . .. 2 
M. Rutkus, Grand Rapids, Mich. ... 2

!/ M. Karpinskas, Sao Paulo, Brazil . ..,.2 
! J. Samulėnas, Fitchburg, Mas............. 2
! B. Wikriene, New Haven, Conn.............. 2

A. ■■ Valinchus, Pittston, Pa................... ' 1
ChasA Strauss, Thomas, W. Va. ... 1

3

3
3
3

3

Kurie gavo tik po vieną skaitytoją, tuos skelbiame 
tik vieną sykį. Gavusieji po vieną darbuokimės, kad 
jūsų vardas pastoviai pasiliktų vajiniiikų surašė—gau
kite po antrą skaitytoją.

<

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

j LIETUVIU ANGLIŲ
KOMPANIJA

Šią savaitę nupiginta kaina 50c.

Ant visokios rūšies anglių

Naudokitės proga!

Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir piltas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit j jūsų 
įsitėmyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Evergreen 7-1661 rplJiT VAIRPI?

Arba užeikite pasikalbėti mu-r/lUlMLlV
Kampas Union Avė. ir Grand St.485 Grand St.,'

namus. Prašome

COAL CO.
Brooklyn, N. Y.

Lx

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome junus 
mažiausiai 25%. Jau 30 metą kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

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

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

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



City437
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(302-304)

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

REIKALINGAS farmos darbą 
kantis darbininkas; darbas nuola-

1 tinis. 2522 Bedford Ave., Brooklyn, 
vo surengtos per ALDLD- 54 I N. Y. Klauskite Superintendent. • 
kuopą.

Žinių Rinkėjas.

ra

tešlas Puslapis šeštad., Gruodžio 23,

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Visi Ateikite i "laisvės” Bazara!

nunistų dienraščio “Lais- 
bazaras jau prasidėjo. 

Jis tęsis per tris dienas 23, 
24 ir 25 gruodžio. Atsibus
“Laisvės’’* svetainėse. Apati
nė svetainė paruošta šokikams 
ir taip norintiems pasikalbėti, 
pasižmonėti. Viršutinė svetai
nė pilnutėlė visokių gerybių! 
Ko čia nėra? Visko:’ gra
žiausių apredalų, papuošalų,
visokio maisto. Sovietų žuvų, 
pasidaibihimo reikmenų, įvai-

ras iš Newark, N. J. Tai bus 
bazaras su puikiausia koncer
tine programa! Apart chorų, 
mes turėsime dar duetų ir so
jų. Atminkite, kad tarpe ki
tų dainininkų ir dainininkių, 
bus viešnia—Lillian Zutraitė, 
kuri yra atvykus iš Chicagos.

Šokiaffis grieš drg. A. Bal
čiūno orkestrą. Bus visokių 
žaislų ir pamarginimų. O 
įžangos tikietas tik 10 centų, 
tai daugiau, negu pigu!

Draugai ir draugės, mūsų

Elizabeth o Žinios

riaušių daiktų atspėjimui ir ju /
. *. m i- • rėmėjai! Apart to viso, kiektarpe didėlis stiklinis indas, į 

pilnas centų. Prie to yra kar
velių ir kitų gyvų dalykų. Tai 
yra labai gera proga įsigyti’ 
sau tą, kas reikalinga ir labai 
pigiai.

čia bus gerybių' ir pasilinksmi
nimo, jūs paremsite savo kla-

svę.” “Laisvė” yra jūsų. Ji 
tarnavo ir tarnauja tik darbi- 

į ninku klasei ir progresui. “Lai- 
Prie to, kiekvieną vakarą, o svė” yra nepavaduojamas 

sekmadienyje ir pirmadienyje j dienraštis darbininkų kovose,
ir dienos metu, bus ir koncer- j Krizio metu jai, kaip ir kitai 
tinė programa. Dalyvaus net komunistų spaudai, sunku ver- 
keli darbininkų chorai: Aido stis, bet su darbininkų ir pro- 
Cborą3, brooklyniečių didžiau- gresyvių biznierių pagelba 
sias choras. Choras Pirmyn iš , mes visas kliūtis nugalime. Bū- 
Greaf Necko; Bangos Choras kite visi ir paremkite savo 
iŠ Elizabetho, ir Sietyno Cho- dienraštį!ĮVAIRIOS ŽINIOS
Jamaicoje Areštavo Darbi
ninkus už Platinimą Lapeliu

coje. Tas labai negerai. Drg. 
Waid pasakė gerą prakalbą, 
lygindamas Vokietijos fašistų 
ir Scottsboro jaunuolių teis
mus.

Drg. Siskind, apšvietos ve
dėjas Komunistų Partijos dis- 
trikto nurodė, kokias kovas 
veda K. P. ir kvietė darbinin
kus dėtis prie partijos. Priim- 

!ta rezoliucija prieš Vokietijos 
Jamaica ■ darbininkų ’bučerius fašistus. 
Lapelius j Susirinkę suaukavo lėšų pa 

aukotojams

Gruodžio 13 dieną buvo 
areštuotas drg. Popovich, ku
ris platino lapelius, šaukiam j 
čius darbininkus į 
Bedarbių Tarybą, 
platino darbininkams prie vai- Į įį"gl‘muį $3.86, 
džios viešųjų darbų. Kaltina j a^įuj 
teršime miesto, nors tuom’pat i 
kartu ten viešai ir laisvai da- i 
lino lapelius Salavation Army 1 
nariai ir juos niekas nearešta-! 
vo už “teršimą.”

Kiek vėliau areštavo tris na
rius Jaunųjų Komunistų Ly
gos už dalinimą lapelių. 
iškėlė protestą policijos sto
tyje įrodydami, kad jie ne del pašalpos, veltui drabužių i 
“teršimo” areštuojami, bet del reikmenų. “ " ‘ 
politinio išrokavimo. Baisiai ras mane nugązdinti bedar- 
prieš juos įdūko policijos lei-: ^jUs su policija,^bet matydami 
tenantas. ponai, kad bedarbiai nesibijo.
. Drg. Popovich ir Kramer 1 jsileido bedarbių komitetą, 

teismas atsibus trečiadienį, 27 prjemę jų reikalavimą ir pri
žadėjo tuojaus sušelpti 20 šei
mynų. • .

Bedarbių Kovos Auga
Virš 200 bedarbių darbinin

kų demonstravo prie Pašalpos 
Ji° biuro, Spring ir Elizabeth gat- 

; vių ir reikalavo tuoj autinės 
ir 

Pašalpos biu-

d. gruodžio. Magistrate teis- 
mabutyje. Jamaica Ave. ir 
Persons Blvd. Teismas prasi- 

* ' dės 10 vai. ryto. Darbininkai 
užpildykite teismabutį ir rei
kalaukit kaltinamųjų paliuo- 
savimo, kurie kovoja už jūsų 
reikalus. *

Kas Naujo Tarp 
Lietuviu

Viešų darbų ponai skelbia, Nauja Žulikystė Amalgamai
(d jie paėmė prie artistu i tu Unijoje Atidengta 

darbo 80 bedarbių , artistų, bet j 
dar yra virš 300, kurie neturi 
iš ko gyventi. <

RADIO-ŠIANDIEN

Kalbant apie dabartinį 
“Laisvės” turinį, reikia su 
džiaugsmu atžymėti naujus 
skyrius, kurie pradėjo rodytis. > 

Abehiai sakant, “Laisvė” i 
gana žymiai pažengė savo tu-

ĄsmeųipKai, man labai 
a dabartiniai( “Laisvės” 

editoriala'i, nes rašoma gana 
populiaria kalba,- stambiom 
raidėm,' kas kiekvieną pabrau
kia skaityti. O ypač svarbu, 
kad editorialuose 'kreikiama 
daugiau domės į lietuvišką po
litiką. ■ 1

Reikia pastebėti ir apie I 
pirmą puslapį, kuris gana žy
miai pagerėjo. “šypsenos,”1 
nors ir šlubuoja,';bet man at
rodo, kad kas dieną einą ge
ryn. Toliaus, galima matyti,

Orth.
Ensemble 
Orch.
Orch.
Mountaineers

padaromas, riegu New Yorke.
Pruseikai ir Butkui bus ‘ge

rai; jie gėrėsis, kada kriau
čiai praras paskutinį duonos 
kąsnį. Pruseika ir Butkus 
nuo to juk nenukentės, gi 
darbininkų vienybės ardymas, 
tai jų darbas. Jie negali pa* 
kęsti darbininkų vienybę ir 
bendra frontą. Pruseika su
Butkum, Michelsonas, Jakubo- riniu. 
nis ir Kalpokas laimi tada, patinki 
kada darbininkų vienybę su
griauna. ; 1 ■ ’ ' ’

Taigi Amalgameitų unijoje 
žulikystės nepasibaigė. Vie
nus raketierius išvijo, tai jų 
vietas užėmė kiti ir jiems į pa
galbą ateina socialistų ir pru- 
sėikinių vadai.

Mums. lietuviams kriati- 
čiąms reikia dar labiau su
glausti savo eiles, didesnės 
vienybės, ko didžiausio solida
rumo bendrai kovoti ’ prieš 
tuos, kurie ne tik mūsų reika-'kad dedamos pastangos page
lus parduoda, bet ir paskutinį 
duonos kąsnį iš burnos trau
kia.

Kairesnieji žmonės turi pa
kantos ir moka dirbti bendrą
jį darbininkų darbą. Per pas
kutiniuosius metus, kairiųjų lo
kale pozicija buvo—kovoti 
prieš reakcijinę unijos mašiną, 
prieš raketierius. Jeigu ne
būtų išvystyta ta kova, tai mū
sų nei lokalo, nei dąrbaviečių 
nebūtų jau like. Mes kvietė
me bendron kovon visus kriau- 
čius, mes laimėjome daugelį 
palengvinimų lokalo nariams, 
apie kuriuos teks trumpoj atei
tyj atžymėti, kas buvo bend
rai dirbant atsiekta ir kas be
si vadi j ant prarasta.

Kriaučius C.

WMCA—-570 Kc
9:30 A. M.—Gravelle Orch. 

10:45—Cctterill Orch.
3:45 P. M.—Jack Davis, Baritone 
4:00—Tea Time Concert > 
6:00—Black 
6:15—Adler 
6:30—Eckel 
6:4i5—I?allon 
9:30—Ozark

.10:00—Mildred Windell, Soprano;
Donald. Beltz, Baritone; Con
cert Orch.

10:30—Paula Lind, Sbngs; Mauro
Cottone, Orejan 

10:45—Richardson Orch. 
11:00^—Radio K Scandals 
11:30—Trini Orch. 
12:00—Carter Orch.

WEAF'—660 Kc ; 
' z » J r 7 . i ■ 4 t

1:15 P. M.—Kirkaby Orch.
2:15—Black Orch. ., x ( 

11:30—‘Hollywood on tn<) įAir 
12:00>—Wilson Orch.; Doric Quartet; j

Ned Tollinger; Mary Wood, 
Songs.; Tommy Harris, 
Hillbilly Music

WOR—710 Kc
6:30 P. M.-4-Berger Orch. 
8:00—Little Symphony Orch.. 
9:00—Bdstor ’Orch.

Song’s; '

10:00—Milban String Trio 
11:02—Tremaine Orch. 
11:30—Lane Orch.
12:00—Robbins Orch.

’ . WNYC—810 Kc
1:15 P. M.—Opera Matinee 
3:15—Clef Male Quartet 
4:00—Green Isle Orch.
4:15—Tom Halligan, Tenor 
4:30—Police Band Concert

WJZ—760 Kc
2:00 P. M.—Russo Orch.
3:45—Concert Orch.
4:00—Russell Orch.
4:30—Concert Orch.
6:30—Mary Small,. Songs 
7:00—John Herrick, Songs 

10:15—Master Singers 
11:00—Barn Dance 
12:00—Martin Orch.

WABC—860 Kc
4:15 P. M.—Syncopators Orch. 
4:35—Dance Orch.
5:00—Duchip Orch.
6:15—Mildred Bailey, Songs
9:00—Philadelphia Studio Orch.
9:30—Band Concert, Eilward 

D’Anna, Conductor 
11:00—>Gray Orch.
11:30—Lyman Orch. z 
12:00—Little Orch.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y;
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vaką;e „ 
Penktadieniais ,ir Š ve h ta d reniais 

tik susitarus

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

Mūšy Parengimai 
Ir Susirinkimai

/ • J S •' f

Kodėl Pruseika-Butkus Pasi
bučiavo su Social-Fašistais?

re
sit- 
va- 
no- 

dfasko 
frontą ?

Ar norite žinoti, kodėl 
negatai Pruseika ir Butkus 
sijungė su social-fašistais 
dais, prieš komunistus? Ar 
rite žinoti, kodėl jie 
darbininkų bendrą 
Kodėl Pruseika-Butkus paver
tė “Klampynę” visų darbinin- 

i kų neprietelių evangelija?
Ateikite trečiadienį. 27 d. 

i gruodžio, 7 :30 vai. vakare į 
i Piliečių Kliubą. 80 Union Avė. 
i ir išgirsite. Kalbės dd. An- 
; tanas Bimba, Roy Mizara ir 
P. Buknys.

Daugiau Dalykų, Dalykėlių 
“Laisvės” Bazarui

(Ęabaiga)
Toliau žydų darbininkų lai

kraštis nurodo, kad kriaučiai 
j turi pradėti generalę , kovą 
' prieš tą žuljkystę, kurią varo 
i nauji žmonės. O jeigu .tas ne- 
;bus padaryta, tai New Yorįo

New Yorke, po vadovyste organizuoti kriaučiai.visai ne- 
Bedarbių Tarybos, 300 viešu teks darbp. ,
(į arbį1 darbininkų atlaikė su-i Suprantama, kad pirmiau-

rinimui New Yorko ir apie- 
linkės žinios. Aš manau, kad 
šis skyrius, užpildytas popu- 
liariškomis žiniomis, galės su
lošti svarbią rolę, padidinimui 
“laisvės” cirkuliacijos šioj 
apielinkėj, tik reikia apielin- 
kės draugams pasidarbuoti. 
Elizabethiečiai turėtų atkreip
ti į tai domę, nes nuo dabar 
“Laisvėj” tilps maž daug re
guliariai žinios iš mūsų kolo
nijos.

11 dieną gruodžio mirė J. 
Luckas, kuris išgyveno^ Eli
zabeth e 24 metus, prigulėjo 
prie Kazimiero pašelpinėp 
draugystės; .Paliko moterį, 
tris dukteris ir vieną sūnų.

RADIO-SEKMADIENĮ
WEAF—660 Kc

2:45 P. M.—Muriel Wilson, Sopra
no; Fred Hufsmith, Tenor; Con
cert Orch.

3:00—Wayne King Orch.
8:00—Eddie Cantor, Comedian; 

Rubinoff Orch.
9:30—Concert Orch.; Frank Munn, 

Tenor;
Ohman

10:00—Jack 
Orch.

WOR—710 Kc
■ 2:00 P. M.—-Russian, Choir

7:45—Vera Brodsky and' Harold 
Triggs, Piano

Virginia Rea, Soprano; 
and Arden, Piano Duo 
Benny, Comedian; Black

ir ,Lietuvos valstiečių gyveni
mą, k- 

Prakalbose parduota ilema- 
_____ žai literatūros, “Vilnies” 1934 

Palaidotas Mt. Calvary kapi-įmetu, kalendorių, ir • draugės 
nėse. '__________ | Undžiehės brošiūros' ’ “Klausi-

—\~ ma* ū’ Atsakymai apie Sovietų
Sąjungą.” Taipogi gauta vie
nas “Laisvės”1 skaitytojas. Te
ko patirti, kad kitą dieną 
draugas Milleris gavo apie 
tris “Vilnies” skaitytojus.

Prakalbose labai gražiai iš
pildė “Bedarbių”’ aktą Eliza
betho vietinis merginų “Red 
Star Oktetas.” Prakalbos bu-

13 dieną gruodžio įvyko d. 
Millerio prakalbos apie Sovie
tų Sąjungą ir Lietuvos padėtį. 
Nors prakalbos buvo gana ge- 
rąi garsintos, bet žmonių susi
rinko vidutiniškai. Teisybė, 
oras buvo labai1 prastas. ,

j . Reikia pasakyti, kad drau- 
! gas Milleris gana gerai paly
ginimą padarė tarpe Ameri
kos ir Sovietų 'Sąjungos darbi
ninkų gyvenimo. Kalbėjo gan 
plačiai ir apie Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečiu gyvenimą. 
Visi susirinkę, kiek teko pa
tirti, likosi labai patenkinti 
draugo Millerio nušvietimu 
Sovietų Sąjungos gynenimo.

Mano manymu, drg. Mille
ris turėtų daugiau dAryti pa
lyginimų Sovietų Baltarusijos

Kastancija Griciuvienė, 59 
metų, 434 57th St., Bay Ridge, 
N. Y., mirė gruodžio 20 d. 
Bus palaidota gruodžio 23 d., 
Kalvarijos kapinėse. , '

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva. ”

5
Graborius (Undertaker)

M. Simanavičius, 426 S. 5th 
Štr.-, aukavo kegę alaus. Per 
•Žajankauską^ atlaikėme do- Į 
vanų nuo šių biznierių :H. Lie
berman 4-^ arinoniką; Olkins; 
pocketbbok, M.‘ Eičhhorn '—- 
kumpį; H. Levine—muilo ; ir 
perfūmo, Manhattan Hats— 
kaklaraiščių, Kaplan—anglini 

sirinkimA ir nusprendė kovoti (šiai nukentės lietuvių 54 loka- shovel, Eppenzeller — kakla- 
prieš ‘ išnaudojimo sąlygas. 
Daugelis darbininkų negauna 
algų. Darbininkai priėmė re
zoliucijas- ir pasiuntė Roose- 
Veltui ir viešų darbų vyriau
siam vedėjui Daniels. ,■

Darbininkai Dirbanti prie 
Viešų Darbų Kovoja 

; » > < i > • ; i

Šiandien Prasideda Bazaras
PRAŠOME NEPASIVĖLUOTI SU DOVANOMIS

1

Jamaicoje Pavyko Mitingas
Masinis susirinkimas protes

tui prieš Vokietijos fašistus, 
del apgynimo dd. E. Torgler, 
Dimitrov, Popov ir Tanev pa
vyko gerai. Buvo virš 100 
darbininkų ir apie trečdalis to 
skaičiaus negrai darbininkai. 
Bet nebuvo lietuvių darbinin
kų, kurių vis gi yra Jamai-

Io kriaučiai, kurie gerai laikė- raiščių ir Brettschneidei* Drug 
si per pastaruosius metus, k o Store —*. vanishing cream, 
vojo už savo reikalus, bet kad Draugė Guzikienė aukavo ge- 
jiems uždavus smūgį, tai tu- roką indą raudonų burokų ir 
las gaivalas po vadovyste Ja-! atnešė lašinių'- nuo Mike 
kubonių, Michelsonų ir Kaipo-,Zuzos, kuris užlaiko mėsiny- 
kų, pradėjo kelti galvą, kad čią. Draugas P. Dumbliaus- 
suardyti lokalo vienybę. Jei-įkas aukavo smuiką ir gaidom 
gu jiems pavyks tą padaryti, i standą. Draugė Hintza atne- 
tai suprantama,' kad raketie- šė daugelį dalykų sukolektuo- 
riams bus lengva atimti nuo tų krautuvėse. Draugė Yaks- 
kriaučių darbus ir pasiųsti, į (tienė Aukavo dvi paduškaites 
Passaiką ar kur kitur. TAs.ir kitokių dalykų. Draugė A. 
jau buvo patirta praeityje, Bloznelienė atsiuntė didelį sū? 
kada nebuvo lokale tarpe 
kriaučių vienybės, tai buvo 
darbas siunčiamas j'Newarką. 
Whelen, Jersey City ir kitus 
miestelius, kur jis buvo pigiau

rį. Draugė Depsienė .aukavp 
kavos ir kitokių įvairių daly
kų. Draugas Wm. Baltrušai
ti?, iš»Central, Brooklyno, au 
kavo $1.00 pinigais.

WJZ—760 Kc
12:30 P. M.—Symphony Orch., 

Rapee, Conductor
6:00'—Symphony Concert
7:30—Joe Penner, Comedian;

Nelson Orch.; Harriet Hilliard,: 
Songs

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

W ABC—860 Kc
10:415 A. M.—From Cambridge, 

England; Kings College Choir 
3:00 P. M.—New York Philharmo

nic Symphony; Hans Lange, 
Conductor

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

10:30—'New English Singers; 
Symphony Orch.

Erno

REIKALAVIMAI
NEW YORK CITY

REIKALINGAS geras kambarys ir 
kad vakarienę pagamintų, nes dirbu 
naktimis. Bus gerai šioj apielinkėj, 
Williamsburgh, Flatbush, Bay Ridge 
arba New York. Malonėkite 
nešt per laiška.

I. DANTELIS
West 33rd St., New York 

(302-303)

pra-

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistnntų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-Slapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankt- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto Iki 10 vakare 
Ncdėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 VV. 42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6th Avenue

XDAV Pasitarimai ir $«T>OO 
“ilM I egzaminavimas

i

“LAISVES” BAZARAS BUS TRIS DJĘNAS
T ' ŠEŠTADIENĮ, SEKMADIENĮ IR PIRMADIENĮ

Gruodžio 23,24 ir 25 Dienomis
VISAIS VAKARAIS BUS ŠOKIAI

Kiekvieną vakarą grieš orkestrą ir bus'puiki muzikalė progra
ma. Dalyvaus chorai iš Newark, N. J., Greatneck, N. Y. 4r Eliza
beth, N. J. Taipgi ir vietinis Aido choras.

GERŲ, DAIKTŲ GAUSITE Už PIGIAI
Jau turime už arti $2,000 dovanų. Viskas turės būt išparduota 

laike 3 dienų, todėl gausite gerų daiktų už pigiai.
V ' ■ . 4.’ f ’

ĮŽANGA TIK 10 CENTŲ YPATAI

Dalyvaus chorai iš Newark, N. J., Greatneck, N. Y. 4r Eliza-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laido ja numirusius, 
unt visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

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

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD AVE. 
Brooklyn, N. Y.

Sergančių - Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs f i riši
kai stovite.

Odos Nušaššji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žor- 
nų ir Mešlatar- 
nės ’Ligos, Nervų

jdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, l>a- 
boratorini'ai Tyrimai, Serumų bei 
Čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 

KALBAM

Patarimas Veltui

LIETUVIŠKAI

DR ZINS
110 fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irvinę Place 

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

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

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume- ’ 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po n u m e f i u 
512 Marion Št., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

STOKES
kampas Broadway

JONAS
512 Marion St., 

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




