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Sovietų Baltarusijoje leidžia
mos 1 i e t u v i ų kalboje kny
gos ir mokslo vadovėliai. 
Jas leidžia Baltarusijos Vals
tybės Leidykla, šiomis dieno
mis gavome visą eilę mokyklų 
vadovėlių. Trys vadovėliai irit- 
metikos; du gamtos mokslo va
dovėliai; dvi knjgos geografi-j 
jos reikalu; dvi knygos lietu
vių kaibos mokiuimosi reikalu 
ir ypatingai gerą įspūdį daro 
B. Pranskaus “Lietuvių Litera
tūros Chrcstoįvat ‘ja." Pasku
tiniame leidinyje paliesta ir 
Amerikos lietuvių darbininkų 
literatūra—drg. R. Mizaros 
“Slekeris”. Baltarusijoje lietu
viai darbininkai kas metai apš- emburg, nužudymo sukak-' ninkės raginami 
čiai išleidžia lietuviškų rank-

Darbininkai Visu Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko

N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!
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PAMINĖJIMAS LIEBKNECHTO IR R.
LUXEMBURG MIRTIES SUKAKTUVIŲ

Šiomis dienomis didmies- kiamas sekmadienį, sausio 
čiuose Jaunųjų Komunistų 14 d., 7 vai. vakare, New 
Lyga rengia masinius mi- Star Casino svetainėje, 
tingus paminėjimui Vokie- 107th St. ir Park Ave. Ne 
tijos Komunistų Partijos tik lietuviai jaunuoliai, bet 
vadų, Liebknechto ir Lux- į visi darbininkai ir darbi

ni asiniai
tuvių. Juos nužudė 1919, dalyvauti šiose svarbiose’ 

Pa~ metais Vokietijos soąialde-; sukaktuvėse. Liebknechtas 
__ ' jmokratiniai budeliai, pasi- ir Rožė Luxemburg buvo 

; šaukę talkon kaizerinius ofi- ■ darbininkų klasės vadai ir 
kovotojai. Jie žuvo budelių

New Yorke <jų mirties pa-i rankose už darbo žmonių!

ims kaip kurių platinimui.

Washingtone Įteikta naujas 
bilius, pagal kurį kongresas tu- cierius. 
retų nutarti budavoti dar 101 ■ 
naują karo laivą, kas reikalau- minėjimo susirinkimas šau-' reikalus, 
ja $473,000,000 pinigų. Nėra 
abejonės, kad tas bilius bus pri
imtas, jeigu ne pilnai šiuom | 
kartu, tai dalinai, o kitą kartą j 
dapildys jį. Jau daoar Jung- [ 
tinęs Valstijos budavoja arti; 
pusės šimto naujų karo laivų.
Imperialistai reikalauja dar j ALBANY, N.Y.—Valsti-! MASKVA. — Laikraštis 
pridėti 101 priedą, štai kamjjos industrinis komisionie- Į “Pravda” deda pranešimus 
jie pinigų nesigaili. : rjus An(]rewg sav0 raporte nuo savo korespondento iš

pripažįsta, kad šioj valsti- Shanghajaus, Chinijos, kū
jo j gruodžio mėnesį indust-' rie parodo, kad Japonija 
riniai darbai sumažėjo 1.7 • mobilizuojasi naujiems žy- 
nuoš. Tas darbų mažoji-, giams šiaurinėj Chinijoje su 
mas prasidėjo spalių mėnesį' tikslu užgrobti Mongoliją, o 
ir tęsėsi iki pat pabaigai ■ paskui pulti anį Sovietų Si- 
gruodžio. Sausio mėnesis : biro.
irgi bemato pagerėjimo. ! -------------------

»

■ New York Valstijoj Japonija Ruošiasi Nau
jiems Karo ŽygiamsDarbai Sumažėjo

Paskelbiant ALDLD kuopas, 
kurios dar nėra mokėję duok
lių, sakiau, kad Prūseika-But- 
kus pirmiausiai iš to apsi
džiaugs. Taip ir įvyko. Per
eitame “Klampynės” numeryje 
jie jau džiaugsmu nesitveria. 
Visada renegatai džiaugiasi 
bent kokiu darbininkų fronto j 
susilpnėjimu. Bet veltui, gy
venimo logika juos palieka KUNIGAI 
siūkšlyrie. ALDLD kuopos at- ■ 
liks savo pareigas ir pasimokės. Į 
Drg. Liegius iš Denver, Colo., 
jau prisiuntė 3-čios kuopos duo
kles. Ši žinia bus renegatams, 
kaip kulka į kaktą.

PROTESTUO
SIĄ PRIEŠ HITLERIO

VYSKUPĄ

■ Valdžia Išleido 3 Biliū
nus per 6 Mėnesius

BERLYNAS. — Protes- 
tonų bažnyčios kunigai ža
da neklausyti vyskupo Mu-

Sugurguliavo Eastonę Prūsei- enerio ir ateinantį sekma
dienį bažnyčioj skaityti vie
šą protestą jprieš' fašistines 
reformas. O kunigams yra 
įsakyta nesikišti į tokius da
lykus. Grūmojama atstaty- 

i mu iš darbo ir išmetimu iš i
I bažnyčios tiems, kurie Mu- 
ellerio prisakymo neprisi
laikys.

kos-Butkaus reakcinė susaidė, 
vadovaujama pono Spirgučio. 
Tris metus galvojo tas elemen
tas ir tik dabar sugalvojo vi
sokias provokacijas ir melus. 
Bet kaip jie bjauriai apsiskan- 
dalino! Fašistas Klova, savo, 
laiku apšmeižė d. J. Bimbą del; 
vieno streiko, įvykusio 1924 me- Į 
tais. Jų pape Prūseika pasmer
kė Klovą ir tas atšaukė šmeiž
tus. Prūseika rišo tą klausi
mą 1926 metais. Dabar švel- 
nikas ir jo mizerna susaidė ir 
man 
kus 
nes” 
kyti, 
py vemtu Philadelphijoje.
Tirrel pradėjau dirbti tik 1927 ' 
metais, pavasarį, ir tada buvau . bei besitęsiant,

primeta to streiko grie- 
(paskutiniame “Klampy- 
numeryje). Turiu pasa- 
kad tuo streiko metu dar 

Pas

BENAME, BEDARBĖ MO- 
TERIŠKĖ TRIS NAKTIS 

NAKVOJO AUTOMOBI- 
LIUJE

WASHINGTON.;— Roo- 
sevelto .. valdžios federalės 
išlaidos nuo liepos 1 iki sau
sio 8 d. pasiekė gigantišką 
sumą $3,006,128,000. Įplau
kų turėjo tik $1,558,727,000. 
Tuo būdu valdžios ižde bu
vo apie $1,446,401,000 defi
cito.

FEIKERIAI ORGANIZUO
JA TECHNOKRATUS

9

NEW YORK.Howard 
Scott įkūrė Technokratijos 
Korporaciją ir žvejoja pi
nigus. Jis priima nariais 
tuos, kurie pasimoka jam 
penkis dolerius duoklių ir 
prižada nepriklausyti jokiai

NEW YORK.— Bedar- politinei partijai.. 
bedarbių [ 

streiko komitete—kito streiko, i tragedijos didėja. Štai tūla

“MUSŲ ŠALIS NĖRA mačius tokio 
DERLIAUS, KAIP KAD 1933 METAIS”,

RAŠO SOV. ORGANAS “KVIESTI JA”
MASKVA.—Sovietu vai-1 i 

džios organas “Izvjestija” į 
paduoda skaitmenis apie pe- I 
reitos vasaros derlių darbi-! 
ninku tėvynėje. Sako, kad ; 
tokio derliaus šalis nebuvo i 

i mačius. Padaryta net 89,- 
800,000 metriškų tonų grū
du. Jau 1930 metais buvo 
skaitomas nepaprastai ge- i 
ras derlius, bet ir tai at-' 
siekta buvo tik 83,540,000 
tonu.

į “Izviestija” 
i laike . nuėmimo javų 
' iiJiilrii d a n o’pIvip vintu

liūs būtų buvęs dar daug 
didesnis.

Ypatingai kviečių derlius 
buvo geras ir padidėjęs, 'pa
lyginus su 1932 m. Tada< 
kviečių padaryta 20,250,000 
tonų, o 1933 metais buvo 
27,730,000 tonų. Avižų der
lius pakilo nuo 11,240,000 
tonu iki 15,410,000 tonu ir z z v-

Pusę padidėjusio derliaus 
davė Ukraina ir Šiaurinis 

, Kaukazas. Dclei kūlokų 
pažymi; kad sabotažo prieš kolektyviza- 

i nuodiją, 1932 metais tuose kra- 
laukų daugelyje vietų pasi-| štuose derlius buvo mažas, 
taikė labai prastas oras, ■ Pernai gi šitas sabotažas 
tuo būdu nemažai javų su- ’ tapo nugalėtas, kolektyviza- 
puvo. Jei ne tas, tai der- cija laimėjo.

j Eksplozijoj Žuvo Du Pragyvenimas Pabran- 
Darbininkai go, 0 Algos Nepakilo

NUŽUDĖ Tį, KURIS ŽINOJO SUOKALBĮ
taip greitai jam slaptai at-Socialdemokratų palaiko

ma Trans-Atląntic Infor
mation žinių agentūra pa
skelbė, kad Hitlerio valdžia 
nužudė 'tūlą Rali, buvusį fa
šistą, kuris dalyvavo pade
gime reichstago. Kaip grei
tai Hitleris sužinojo , kad 
tas žmogus pažadėjo suokal
bininkus. išvilkti , aikštėn, į ir kurie bandys prasižioti.

HAVERSTRAW, n. y.— WASHINGTON. — Dar- 
Short Cove Mountain akme- bo Biuro Statistikų komisi- 
nų kasykloje neteko gyvy- onierius ponas Lubin pra-

ėmė gyvybę. Rali pristatęs du darbininkai. Perauk- neša, kad vien per paskuti- 
degamtymedžiagą pagal-ko-? sfi sprogo sudėtas dinami- nius 1933 metų šešis mėne- 
mandą. generolo Goeringo, fas įr darbininkai nespėjo [ sius darbininkų pragyveni- 
Hitlerio dešinės rankos. Fa- pabėgti. ' Penki tūkstančiai mas pabrango 
šistai nukirto galvą 'Lubbe, — -1------  ---v-—-— i » • .
nužudė Rali, panašiai užda
rys burną ir kitiems, kurie 
toj provokacijoj dalyvavo

FUKIEN PROVINCIJOS 
FRONTAS PRIE 

SUSMUKIMO
SHANGHAI. — Nankin- 

go valdžia skelbia, »kad 
Chiang Kai-sheko armija 

" , nuo Fu-jau tik už 8 mylių,
• 7 Į * _kien provincijos sostinės 

Foochow. Fukien 
dar bandysianti _
prie Foochow, bet . vilties 
neturi apginti miestą.

armija 
laikytis

Mainieriai Renka Eili
nius Narius Savo !

Viršininkais
pra-
Pro-

i 5.2 nuoš. 
tonų akmens užvertė juos, i Apart randų, pabrango vi- 
Kiti trys (Įarbininkai tapo sos gyvenimo reikmenys, 
sunkiai sužeisti—apdeginti, i Tuo tarpu darbininkų algos.

-----------nepakilo. Vadinasi, Roose- 
JAPONIJA IšSIžADĖ-' v.elt0 'džl0S mfhacija, ku- 

SIANTI LAIVYNO SU- ,rl Pakele produktų kainas, 
TARTIES-; uždavė smūgi darbo zmo-

• nėms.

LONDON. — Anglija nu-;r .. H/T i • . • 
girdus, kad Japonija žada rrancijos IVlonarchistai 
atsižadėti tarptautinės lai- n TA™* 
vyno sutarties ir reikalaut ydr 1 CDebdpnUUJd 
sianti tokio laivyno, kokį 
turi Jungtinės Valstijos.

“Daily Workeriui” 
nešama, kad Illinojaus 
gressive Miners of Ameri
ca unijoje trylikoje lokalų 
yra išrinkta viršininkais ei
linių narių kandidatai, nu
sistatę prieš reformistinę* 
vadovybę. Devyniose mote
rų pagelbinėse organizacijo
se išrinktos progresyvės1 — 
Komunistų Partijos ir Jau
nųjų Komunistų Lygos ną- 
rės bei simpątikės.

PARYŽIUS. — Francijos 
.valdžia kaltina, kad monar- 

... ichistai esą sudarę suokalbį 
Skandalas Del Romiji- atsteigti Francijoj monar- r> • T • • r* Ichiją. Tą progą jiems davėRIO ZmOniU Ligoninėje i skandalai, kurie kilo delei 

-------- Bayonne banko subankrū- 
DETROIT, Mich. — Way-1tavimo- I skandalą-graf- 

ne County Home for Mental! ^ra valdžios šulai. 
Defectives įstaiga kaltina-! Monarchistai mano jog da
ma romijime žmonių be tų!^ar Sera Pro£a <hski editup- 
žmonių bei jų giminių suti- j^ respubliką n paskelbti 
kimo. Valdžia pradėjo tyri- j monarchiją.

i ANTINO K=S 
reikalauja, kad tokia opera-, ^ALeJI O SA GUS 
cija ant ligonio būtų daro- GREEN VILLE, b. U. 
ma tiktai tada, kada pats Ii- Grand džiūiė apkaltino 
gonis sutinka. i žmogžudystėj tris baltvei-

i džius kalėjimo sargus, ku- 
rie iki mirties primušė ka- 

Už SVETIMĄ DEGTINĘ i negra ROy Hudson dar 
SURINKS $140,000,000 [ spalių 25^ 1933.

K ALTIN A ŽUDYME 
DVIEJŲ KOMUNISTŲSENATAS UŽGYRĖ'BIU 

i Tn z. v LITT AMBASADORIUM; amžiaus, tapo policijos • iš-i 1
; mesta iš stuboš už nepajė- . > * 
girną Užmokėti randos. Jos 
rakandui sudėti ant šaly- natas ^galutinai patvirtino 

igatvio., O ji pati tris pas- i Bulitto paskyrimą* -pirmu 
[kutinės naktis nakvojo au- Jungtinių Valstijų ambasa- 
tomobilyje, kuris stovėjo ; dorium Sovietų; Sąjungoje., 

. gatvėje. Bet, užėjo policis- Tik trys patys reakcionie- 
tas ir , iš ten išvarė, grumo- riškiausi senatoriai balsavo 

i damas sumušti. » prieš.

Bet jiems Tirrel Corp., tik “So-jMaiy McGoldrick,-45 mėtų 
rel”; 1924 ir 1927 metų strei-į 
kai “tas patsai.” Bile tik lietib 
tulžį. Meluoja nerausdami.

(Tąsa 5-tam pusi.)'

CALIFORNIJOS FARME 
RIAI PASKELBĖ

STREIKĄ

LOS ANGELES, Calif.— 
Šios • apielinkės farmeriai 
paskelbė streiką ir reika-' 
Jauja iš miesto trusto aug- 
štesnių kainų už pieną.

HARVARDO STUDENTAI

CAMBRIDGE, Mass. — 
Harvardo universitete šiuo 
tarpu yra 7,^33 studentai. 
Jie susideda iš visų Ameri
kos valstijų ir iš 38 šalių.

• j

WASHINGTON*

GAUJA NULINCIAVO TRIS JUODVEIDŽIUS
* i ■ .« ;

' SHANGHAI. — Daktaro 
Sun Yet-rseno našlė pašiun-t 
tė NankingO’ valdžiai pro
testą ir reikalavimą. Jis sa
ko, kad valdžia tiksliai žu
do komunistus Noulens ir 
jo žmona, kurie nuteisti vi
sam amžiui kalėjimui ir da
bar paskelbė, bado streiką. 
Ji reikalauja, kad tie du 
draugai gautų naują teismą.

NUSISKANDINO MOTE
RIŠKĖ1

; NEW YORK, 
daryto ankšti tūla 
■riškė nuo* tilto įšoko į 
North upę. Žmonės girdė
jo jos klykimą. Ryte ras
tas krepšelis . su rašteliu, 
kad jinai nusižudo, bet pa
vardės nepasirašo.

■Sausio 11 
mote-

“The New Masses” kores- 
pondent. Erskine Caldwell 
praneša iš Georgia valsti
jos, kad šiomis dienomis ra
sta trys pulinęiuotų negrų 
lavonai, penki kiti negrai 
bjauriai sumušti ir keturio-

lika negrų namų paleista į 
pelenus. Tai darbas įsiutu- 
sios baltveidžių gaujos, kuri 
darbuojasi po policijos ir 
valdžios protekcija. Apie 
šitą įbaisų linčų* buržuazinė 
spauda nieko nerašė i ir. ne- ; 
rašo. t :

Franci jos

FRANCUOS VALDŽIA 
JAU! PASIRAŠĖ SUTARTĮ 

SU SOVIETAIS
■

PARYŽIUS,
valdžia oficialiai pasirašė 
prekybos sutartį) su Sovietų
Sąjunga.

KARO ORLAIVIAI
PASIEKĖ TIKSLĄ

HONOLULU. — Čionai 
pribuvo'šeši Jungtinių Val
stijų kariniai orlaiviai, pa
darydami ; į 25 valandas 
2,400 mylių kelionę be su
stojimo.

WASHINGTON. — Val
džia pakeisianti taksus ant 
įgabenamos iš užsiėnio deg
tinės. Tas duosią iki $140,- 
000,000 į vieną mėnesį lai
ko. Amerikoje dirbta deg
tinė esanti prasta ir visį 
trokštą įgabentos iš užsie
nio.

ŽUVO TRYS UGNIA
GESIAI

AURORA, III. — Sausio 
11 d. čionai sudegė Wool
worth namas ir žuvo trys 
ugniagesiam

(Daugiau Pasauliniu Žinių 
5-tam puslapyj)
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įskilo Aikštėn
ADF prezidentas, p. Greenas, savu lai

ku patiekė prez. Rooseveltui 178 puslapių 
dokumentą, reikalaujantį nepripažinti 
Sovietų Sąjungą ir nurodantį, kas rei
kia daryti “suvaldymui” revoliucinio dar
bininkų judėjimo Amerikoje. Mr. Green 
pasiima policijos šnipo-provokatoriaus 
pareigą. Viskas, ką jis ten rašo, yra iš
kraipyta, perdėta arba išgalvota. Jis, 
pav., dar ir dabar tvirtina, būk Sovietų 
Sąjunga palaikanti savo auksu Ameri
kos revoliucinį darbininkų judėjimą, pa
saką, kurią skelbė Gompersas, Whale- 
nas, Grigaitis, Prūseika ir kiti revoliuci
nio darbininkų judėjimo renegatai.

Mr; .Green siūlo Roosevelto valdžiai 
įsteigti slaptą policiją, kuriai turi būti 
pavesta sekiojimas ir gaudymas komu
nistų, bei puolimas ant jų organizacijų. 
Girdi, renegatas Besiedovskis sakęs, kad 
Sovietų Sąjunga išleidžianti komunizmo 
plėtimui Jungt. Valstijose $50,000,000 į 
metus...

Šitokiom pasakom ir prasimanymais 
užsiimdineja ADF prezidentas, gaunąs iš 
darbininkų 20 tūkstančių dol. algos į me
tus! Jo šitie žygiai nieku nesiskiria nuo 

* paprasto provokatoriaus .žygių. Mr. 
Green kviečia Wall gatvės valdžią suda
ryki bendrą frontą kovai už išnaikinimą 
komunistų, už sutriuškinimą jų organi
zacijų, už pasmaugimą jų spaudos ir ne- 
prileidimą sąmoningiem revoliuciniam 
darbininkam palaikyti savo kovingas 
unijas.

♦ Šie Mr. Greeno žygiai turėtų atidaryti 
akis daugeliui darbininkų, ypačiai esan
čių Am. Darbo Federacijoj!

čią strategingiausią sritį, kadangi abie
juose miestuose • yra pamatinių pramo
nių darbininkų.

Draugai Krance su Katilium,—gerai 
žinomi iš pirmiau mūsų veikėjai. P. žir
gulis Rochester į pastatė ten, kur jis tu
rėjo būti. Apie d-gę Žukienę ir d. Boką 
(pirmoji Binghamtone, o antrasis — Wa
terbury) taipgi mažai tenka sakyti: abu 
geri darbuotojai per eilę metų. Atsižiū
rint į tai, kad minėtuose miestuose gerai 
veikė dar ir kiti draugai (pav., Waterbu- 
ryj Burauskienė, o Binghamtone—Gir- 
nienė), tai reikia skaityti tuodu miestu 
patenkinančiai padengtu.

Silpnosios mūsų vietos šiame vujuj bu
vo : Philadelphia, Bostonas ir Wilkes- 
Barrės'bei Scrantono apielinkės. Ten 
rriasės darbininkų, bet darbo įdėjome ma
žai ir todėl naudos gavome nedaug. Apie 
priežastis, mūsų darbe šlubavimus, kaip 
ten, taip ir kitur, dar teks rimtai pakal
bėti. Vienas aišku: reikėtų dėti pastan
gų bent dabar, po vajui, pasismaginti ir 
gauti kiek tiek daugiau prenumeratorių 
minėtose vietose. Negalima apleisti dar
bas be pastangų.

Apskritai, šis mūsų dienraščio vajus, 
atsižvelgiant į tąsias sunkias apystovas, 
kuriose jis buvo vedamas, reikia skaity
ti gerai pavykusiu. Pirmiausias už tai 
ačiū visiems mūsų udarninkams—vaji- 
ninkams. Ačiū ir visiems tiems drau
gams ir draugėms, kurie dėjo šiek tiek 
pastangų ir prisiuntė po kelis arba nors 
po vieną naują prenumeratorių. Ačiū 
visiems mūsų skaitytojams už suteiktą 
visokeriopą pagelbą stiprinimui mūsų 
dienraščio! Nenuleiskime rankų—nuo
latos būkime vajininkais ir “Laisvės” pla
tintojais, nes tai nedalinamas darbas ir 
uždavinys mūsų bendro revoliucinio ju
dėjimo !

SukilimuGaisras 
Mandžurijoje

Imperialistic Japonija 
pasigrobė Mandžuriją ir ten 
įsteigė “neprigulmingą” 
Manchukuo valdžią. Bet vie
tos gyventojai negali pasi
duoti pavergėjams. Man
džurijoje nuolatos auga su
kilimų banga. “Pravda” su
rinko visą eilę davinių, iš 
pačių japonų ir chinų spau
dos apie sukilimus, ir pa
duoda.

Rugpjūčio 24 dieną “ban
ditai” užpuolė Lachasusu 

| miestą ir paėmė. Jie pasi
griebė miesto komandierių. 

IManchukuo armijos galva 
turėjo bėgti nuo jų.

To pat mėnesio 27 dieną 
sukilėliai užpuolė traukinį 
netoli čaojančeno. Mūšyje 
su jais užmušta 8 japonų 
kareiviai ir 3 gelžkelio dar
bininkai sužeista.

29 d. rugpjūčio, 200 suki
lėlių užpuolė traukinį netoli 
(Jaojančeno. Tarp “bandi
tų” : ’ “
prasidėjo mūšis, 
ninkai sužeista, 
liai paimti į nelaisvę.

28 d. rugpjūčio netoli sto
ties šuanchežen nusirito 
traukinys niio kelio, nes bu
vo išardyta bėgiai. Užmu-

Japonijos pi’ękųroras Si- 
moda, kaip ? rašė laikraštis 
“Dairen Sinbun,” savo kal
boje pareiškė: “Mandžurija 
dabartiniu laiku yra revo
liucionierių atramos punk
tas. Reikalinga kraštutinės 
slopinimo priemonės prieš ! nir iv . • ,,

WILKES BARRE, PA

šė 8 Japonijos kareivius ir . Mandžurijos gyventojus.
policistus.

Charbino srityje japonų 
armijos pulkas buvo pasiųs
tas prieš sukilėlius. Japonų 
komandierius Sukurai sakė, 
kad ilgai jie turės kovoti, 
kol “banditus” nugalės.

Vakar ir Šiandien

Mūsų Udarninkai *
“Laisvės” vajus pasibaigė. Šiuo kart 

jis buvo ilgesnis, negu pereitasis, bet ir 
pasekmingesnis. Gauti apie 1,000 naujų 
prenumeratorių tokiais laikais, kaip esa
mieji, tai nėra juokas! Tiesa, ne visi tie 
naujieji skaitytojai užsimokėjo už ištisus 
metus: gera dalis jų yra pusmetiniai, o 
dalis—trimėnesiniai. Darbininkai, mat, 
neišgali užsimokėti ant sykio.

Dabar pasilieka uždavinys tuos visus 
naujuosius mūsų skaitytojus prižiūrėti, 
išrinkti iš jų duokles už prenumeratas ir 
daboti, kad jie pataptų gerais mūsų judė
jimo budavotojais.

Patys vyriausieji mūsų udarninkai-va- 
jininkai šiuo kartu yra sekami:

Jurgis Šimaitis 86 skait.
ČReikauskas 80 < (

M. Dobinis 80 a

D. Krūtis 55
G. Krance ir I. Katilis 49 u

P. Žirgulis 44
ALDLD 11 kp. 40
H. Žukienė 34 a

P. Bokas 33 a

Drg. Šimaitis šiemet nustebino kiekvie- 
U ną: į vajų stojo tik į galą,pasibaigus šiau- 

čių streikui, bet, žiūrėkit, šiandien jis 
randasi pirmose eilėse! Kadangi d. Rei- 
kauskas jau senai žinomas, kaipo va j L 
ninkas-ekspertas, tai rodosi tiktai natū
ralu matyti jį pirmose eilėse kas metai. •

Labai gerai pasidarbavo dd. Dobinis 
ir Krūtis: vienas Ne war ke, o .kitas — 

■’ Elizabeth?, N. J. Abu miestai šalę New 
j Yorko, abu įeina į mūsų teritorijos pa-

, Prieš aštuonius metus p. Prūseika 
<rašė: ... , ■

Draugą R. Mizarą vis labiau pradeda nie
kint mūsų priešai. Tas rodo, kad jisai da
rosi vis naudingesnis žmogus mūsų judėji
mui... (“Laisv.” už vas. 20 d., 1926).’

Tuomet Mizarą daugiausiai niekino jo 
buvęs asmeninis draugas ir parti jie tis, 
išvirtęs renegatu, židžiūnas. Apie jį ten 
pat Prūseika sakė:

Kokių idiotpalaikių esarųa tarpe žmonių, 
kurie per vieną naktį išvirsta iš “bolševi
kų” į tautininkėlius! Tai ne politinis, bet 
psichopatologinis “keisas.”

Kaipgi šiandien? Prūseikos organas 
šiuo tarpu užimtas niekinimu Mizaros ir 
kitų draugų, pasilikusių Komunistų Par
tijoj arba su partija. Jo vyriausi niekin
tojai—buvę draugai, bet, dabar išvirtę 
renegatais. Matomai, tūlus jų dar grau
žia sąžinė, tad jie sielojasi prieš visus 
tuos, kurie pasiliko revoliuciniam judė
jimui ištikimais/ Negalėdami prieš juos 
kovoti politiniai, Prūseika su sąvo kom
panija rinkinėja patvoriais šmeižtus ir 
jais bando svaidyti į tuos, kuriuos ka
daise gyrė, patys būdami organizuoto re
voliucinio judėjimo eilėse—Komunistų 
Partijoj.

, , Betarpiškai atakųęja ( jie asmeniniai
• šmeižtais Buknį, Šolomską, Bimbą ir ki

tus draugus,- kuriuos vakar gyrė ir gynė, 
šitaip daro visi renegatai. Kuomet Prū
seika buvo komunistų eilėse jis pripaži- ' 
no, kad priešų puolimąs ant mūšy drau
gų yra įrodymu pastarųjų naudingumo 
mūsų judėjimui. Dabartiniai jo syaido- 
mi šmeižtai ant mūsų draugų, žinoma, 
tą patvirtina, ir podraug užduoda jam 
pačiam per valgomąją tuo pačiu, kuo jis 
kadaise sviedė židžiūną ir kitus!

Drg. Andrulis rašo, kad Chicagoj (Ci
cero j) organizuojama nauja Liet. Darbi
ninkų Susivienijimo jaunuolių kuopa. 
Roselande jaunuoliai .gavę 7 naujus'* na
rius. Chicaga pereitam jaunuolių vajuj 
buvo pirmutinė; veikiausiai Chicaga nu
sineš garbės vainiką ir šiame LDS va
juj.

*

;Iš Bedarbių Konferencijos

Gruodžio 31 d. įvyko be
darbių konferencija. Konfe
rencijoj dalyvavo 62 delega
tai nuo 29 organizacijų, ku
rios atstovauja 4,540 narių.

i Tarpe jų buvo atstovaujama 
ir 4 lokalai U.M.W.A. unijos.

Japonijos kareiviai, kurių ' Konferencija priėmė 5 re- 
Mandžurijoje suvaryta apie zoliucijas prieš kapitalistų 
140,000, jau nepasitenkina kIasės terorą. Priimta rezo- 
imperialistų politika. Laik- i ,iuciJa ir l)rie^ Vokietijos fa- 
rastis “Mansiu Nippo,.” 26 j ^is^džli!’ kun teisS 4 ko’ 
d. spalių rašė: “Tarpe japo- Į 
nų kareivių Mandžurijoje! .• ^oje konferencijoje kalbė- 

jo draugas Amteris, kuris ge- 
- , . - Irai nušvietė, kaip veikia NRA

Del likvidavimo jr Roosevelto valdžia. Pas- 
kiaus ant vietos sudaryta Be
darbių Taryba ir išrinkta ko
mitetas. Nutarta raginti visos 
organizacijos išrinkti komisi
jas iš trijų narių.

Komunistų Partijos 
Parengimas

Komunistų Partijos vienetas 
surengė vakarienę, kuri labai 
gerai pavyko. Tačiaus reikia 
pastebėti, kad neviskas taip 
gerai atlikta. Buvo kalbėta, 
kad reikėjo parinkti aukų bei 
maisto pas simpatikus. Ta
čiaus tai neatlikta.

Iš lietuvių padėjo dirbti tik 
dvi draugės, tai yra Kuklienė 
j r Petrauskienė.

VIS Turėta ir programa, kurią 
Jie 

reiviams akis ir jie pradeda ■ sudainavo keletą gerų daine- 
priešintis imperialistų poli- nelių ir pašoko, šioje vaka- 
tikai.
talioja iš vietos į vietą ir ; 
taip sumažina kareivių pa
sipriešinimus. Bet visos tos

14 d. rugsėjo, netoli Bai- yra daug nepasitenkinusių ( 
čency, pasirodė 200 sukilę- elementų. ] 
lių. Prieš juos buvo pa- jų, nuspręsta deportuoti 
siųstas didelis japonų ka-|juos j šan^uniaus provinci- 
reivių skyrius. Sukilėliai i ją. Jau išvežta 190 
netikėtai užklupo japonų reivių.” 
kareivius. Mūšyje krito 5 
japonų kareiviai ir 5 su
žeista. Tik kada pribuvo 
šarvuotas traukinys, tai su
kilėliai pasitraukė.

15 d. rugsėjo^sugedo ja
ponų orlaivis ir nusileido su 
12 keliauninkų. An 
tai užklupo sukilėliai ir pa
sigriebę 8 keliauninkus./

Laikraštis “C 
pon,” nuo 11 d. spalių, rašė, 
kad reguliaris 
vaikščiojimas tarpe čančun- i Karas Mandžurijoje 

ir Japonijos kareivių Tymundzian atlie1"'™''"

t jų grei-

incu Ni-

traukiniu

ka-

pa-Iš šių paduotų kelių 
vyzdžių matome, kaip nuo
latos eina bruzdėjimas 
prieš Japonijos imperialis
tus ir kartu jų padarą — 
Manchukuo. Jeigu į vieną 
mėnesį, ant tokio miesto 
kaip Charbina«, buvo 24 
“banditų” užpuolimai, kur 
japonai turi daug kareivių, 
tai aišku, kad provincijose 
eina nuolatinis karas.

# A Al

karnas tik labiau atidaro japonų ka- išpildė Jauni Pionieriai. 
x j tvirta ap-1

3 sukilę- sauga, naktį—užpuola suki-
6 keliau- dienos laiku ir po tvirta ap

Lenino Kampelis

sa-1919 metais Leninas 
kė, kad
Naujas judėjimas eina prie 

proletariato diktatūros, ei
na, nepaisydamas visų svy
ravimų, nepaisydamas bai
sių pralaimėjimų, nepaisy
damas negirdėto ir neišsa
komo “Rusijos chaoso” (jei
gu spręst iš paviršiaus, iš 
šalies žiūrint),—eina prie 
sovietų valdžios, šluote- 
šluodamas visa nuo kelio, 
kuriuo griūsta milionai ir 
dešimtys milionų proletarų.

Mes tatai i užrašėm. Mū
sų rezoliucijose, tėzese, pra-

lėliai.
Laikraštis “T 

nuo 15 d. spalių, : 
turi japonų karei 
Čunciancy srityje, 
mūšį su 1,000 suk: 
šyje užmušta 8 j 
reiviai ir 12 sužeista.

Japonų kareivių būrys 
. užpuolė sodžių Sajašancyir 
visai sudegino, nęs koman
dierius Sakai tvi 
visi jo gyventojai yra “ban-

■ ditai.”
Laikraštis “ChaJrbin Nici- 

Nici” rašė, kad jąponai lie
ja kraują mūšiuose su suki
lėliais ir sako: “Dabartiniu 
laiku japonų armijos padė
jimas Mandžurijoje yra blo
gesnis, negu buvo karo me
tu su Rusija 1905 metais.” 
Su sukilėliais yra sunku ko
voti, nes juos negali atskir
ti nuo kitų gyventojų.

Japonų laikraštis “Sen- 
Cien-ši-bo,” .9 d. lapkričio, 
rašė, kad Chaodžiana srity
je atsirado 1,000 sukilėlių. 
Prieš juos buvo pasiųsta 
dvyliktas kareivių pulkas ir 
skvadronas japonų karo or

laivių. Įvyko didelis mūšis.
Lapkričio 9 dieną 1,000 

i “banditų” užpuolė ant Duk- 
sin miestelio. Vietos karei
vių būriai ir policija turėjo 
atiduoti miestelį sukilė
liams. Tik kada pribuvo 
daugiau .kareivių ir karo

'ovaboiro,” 
rašė: “Ke
vin būriai, 
, pradėjo 
ilėliu. Mū- 
aponų ka-

L-tino, kad

hešimuose ir kalbose užtvir- orlaiviai, tai iš miestelio iš-
tinta tai, kas yra jau užka
riauta.

4 Marksizmę teorija, kurią 
skaisčiai nušvietė naujas 
pasaulinis revoliucinių dar
bininkų prityrimas, padėjo' 
mums suprasti visą dėsnin
gumą to, kas dedasi.’ Ji pa
dės kovojantiems del kapi
talistinės samdomos vergi
jos nuvertimo viso pasau
lio-proletarams aiškiau su
prast savo kovos tikslus,

vyta' “banditai.”
“Charbin—šim-bunT' laik

raštis rašę, kad vien spalių 
mėnesį ant Charbino buvo 
padaryta 24 “banditų” už
puolimų ir jie turėjo politi
nį pobūdį.
• Lapkričio 9 dieną, apie 
100 sukilėlių užpuolė japonų 
kareivius prie Janciatunio 
ir išvijo juos iš kelių mies
telių.

Lapkričio 7 dieną, du ja
ponų karo orlaiviai bom-tvirčiau eit pasižymėjusiu , , . , .. v

keliu, tikriau ir tvirčiau lai- bardavo miesteli Pancuan ir
• 1 ZA 4- z-v I fili L

met laimėjimą ir užtvirtint 
ji- tautiriės Soyjetų respubli

Grobikai juos kai- rien^je dalyvavo ir d. Amte- 
jris, kuris pasakė gerą —1-1 
;bą. 

šioje pat svetainėj, 
Market St., sausio 20

prakal-

325 E. 
d., ru-

imperialistų priemonės tik sai darbininkai rengia vaka- 
laikinai pagelbėja jiems nu- rienę. 
galėt sukilėlius, kuriuos im-Į bininkų 
perialistai vadina 
tais.” Sukilimų ; liepsnos

Ta vakarienė bus Dar- 
Centro ir “Daily 

“bandi- AVorkerio” naudai. Visi drau- 
•, gai ir draugės turėtumėt da

lyvauti šioje vakarienėje, nes. i , . \ . v. . lyvauti šioje vaaarieneje, nes
liežuviai vis labiau (plečiasi įaį pabaj svarbu paremti spau-
ir apima Mandžuriją.

D. M. š.
d a ir darbininkų centras. <

Komisijos Narys.

i

graft'

&

''J1fe I

DARBININKU 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

kis lytinis nusilpimas, impo
tencija, lytinė bejėgybė. Pasi
skaitykite knygą: “Sexual 
truths,” Dro Wm. J. Robinso- 
no suredaguotą. Tenai bent 
20 įžymių seksologų daug ką 
pamokina apie lyties gyveni
mo painiavą. Galėtute gauti, 
manding, per d. J. Barkų, 
“Laisvės” redakcijoj.

Taip savo lyties jėgoms, 
Drauge, neleiskite žūti veltui.
Vienintelis sąmoningas vais
tas—normalūs lytiniai susinė
simai su motsrim*

Pasakyta stačiai ir storai— 
ko, jokio nėra. Aš bandžiau i ir teisingai.
jam sakyti, kad mano visi ly-| Ar nėra kokių vaistų, kad 
tiški organai nėra, kaip reikia | apstabdžius tą sloginantį jė- 
būti, bet jis vis tiek negydė.

ATSAKYMAS

Drauge, sėklos nubėgimai, 
kaip jie Jums pasitaiko, su vi
sais tais svaigumais ir ‘apsu
pimais po tam, nėra jau taip 
menkutis dalykėlis, kaip Jums 
tas nedakeptas daktarėlis sa
kė. Ne, Drauge, patyrusių 
seksologų, lyties gyvenimo ži
novų nuomonė yra visai kita. 
Jei sėklos nubėgimai pasitaiko 
tik kada nekada, retkarčiais, 
ir jeigu ant rytojauą jauties 
lengvesnis, smagesnis, links
mesnis, tai jie nekenkia. Bet 
šitokią apsireiškimų, galima 
sakyt, labai mažai tepasitai
ko., Visų dažniausia sėklos 
nubėgimus lydi lyg koks slo
gutis, dvasinių ir fizinių jėgų 
prislėgimas. Ir, jeigu tokia

SĖKLOS NUBĖGIMAI

Atsakykite ir mano klausi
mą per “Laisvę”. Esu 23 me
tų vyras, ir turiu lytiškų or
ganų silpnumą, kaip vadina, 
sėklos nubėgimą. Nubėgimai 
apsireiškia du-tris kartus kas 
savaitė. Ir jau man net gal
va svaigsta, po nubėgimo. Tai 
jau turiu kokie 5 metai. Prasi
dėjimas buvo su mano paties 
rankom.

Buvau pas gydytoją, tai jis 
pareiškė, kad man perdaug 
prisigamina sėklų, tai jos ir j 
turi išsilieti, bet pavojaus, sa-' 
ko, jokio nėra.

TTT . TZ Ji * X T X ' 1 ’ X ’ X X* ’ 1 • JClgU lUAldIII-jo Komunistų Interna- kos, tarptautinio komumz- padetis tęsias metų metais tai
cionalo įkūrimas yra tarp- mo laimėjimo prieangis. pasėkos esti liūdnos: pirmlai-

gą bėgimą ? Dėl buvimo yra. 
Galite vartoti bromo druskos: 
“Triple bromides, grs. 15, tab
lets No. 100”. Po vieną table- 
tėlę ant nakties, ištarpintą 
stikle vandens, ir da į tą patį 
stiklą ištarpinus pusę šaukš
telio sodės miltelių (“baking 
soda” arba “bicarbonate of 
soda”). Bet šių vaistų vely 
nevartokite perdaug jau ilgai: 
nėra jokių vaistų, kurie suge
bėtų pavaduoti patį skardųjį 
gamtos įstatymą—lyties* ins
tinkto reikalavimus. Ir neap
sakomų kankynių, fizinių ir 
dvasinių, įvyksta dėl peržen- , 
gimo šito įstatymų įstatymo— 
dėl perdidelio pažabojimo ly
ties reikalavimų, dėl perdide
lio lytinio susivaldymo. Viso
kių iškrypimų, visokių susidar- 
kymų įvyksta kaip tik dėl Ši
tokio susivaržymo, o tatai nie
ko gero nelemia.



LAISVĘ
»

Trečias Puslapis

Jau Sutemos Apgaubė Žemę
, ' ■ I

Jau sutemos apgaubė žemę,
Pranyko žara vakaruos, 
Mėnulio šią-nakt nematyt— 
Ir jis jau tamsybės naguos.

i
Džiaugsmu sau suklykia, sušunka 
Apuokai, sulaukę nakties, 
Gal grobi jiems teks pasigrobti, 
Jiems kelią gal laimė nuties?

Jau sutemos apgaubė žemę.., . ; į 
Bet kyla prieš jas ir kova.
Apuokams ne viską sugrobti— 
Auka dar nėra gatava.

Tik lemiantis smūgis išaiškins,
Ar auką apuokas sugriebs,
O gal jo auka pasimojus,
Jam mirtiną smūgį sužiebs? t

6-X-33. guolio Sūnus.

JudžiaiTeatras-Muzika

DARBO IR DUONOS” IR "Už LIETUVOS
SOVIETUS"

darbininkai ir valstiečiai kaip kovojo, taip ir 
kovos už savo reikalus tol, kol paims valdžią 
į savo1 rankas.

Dideliam parengime atsilanko visokios rū
šies ir Nuomonės žmonių, tad teko išgirst štai 
kokią deklamaciją: “Ar ištikrųjų taip Lietu
voj darbininkus kankina?” Draugai, mums 
nereikia paimti Lietuvos fašistus už pavyzdį, 
nes Amerikoj, taip vadinamoj laisvoj šalyj, 
kas di^tia yra areštai, šaudymai, bučiavimai 
ir galvų daužymai. 1 ■ •

Po operetės buvo Naujų Metų “cabaret” 
šokiai, kurie tęsėsi iki 4-tos valandos ryte. 
Pasitinkant Naujus Metus, Aido Choras su- 
dainavo'dvi daineles, “Draugai” ir “Interna
cionalą.” Taipgi Isabelle Kelley, Vera Dudko 
ir Aldona Blazon, pašoko “tap dance” labai 
gražiai. Jom akompanavo Milda Valatka. 
Reiki paminėti, kad grupė choro vaikinų pa
linksmino publiką su dainomis ir muzika.

Aido Choras kviečia visus dailės mylėtojus, 
ypatingai suaugusius draugus, prisirašyt prie 
choro ir padėt jaunuoliams vesti darbą pir
myn. Taipgi kur dingo tie jaunuoliai, kurie 
dainavo prie žiburėlio? Neatsiskirkite nuo 
mūsų veikimo, bet ateikite ir dainuokit kartu 
su mumis prie Aido Choro.

J. Valentukevičiutė.

nimo sportas pradeda užimti pirmą vietą. ■
DRAMOS 1 KP. VAIDINS DU VEIKALU
Nekurię vietos darbininkų judėjimo veikė

jai pradėjo susidomėti su Dramos 1 Kp. Ma
nė, kad visai jau yra nustojus veikti. Tie 
draugai smarkiai apsiriko. Atėjus žiemos se
zonui, Dramos 1 Kp. vaidylos griebiasi dar
bo del bendro keturių apskričių parengimo. : 
Vaidins “Patamsio Galybė” vasario 25 d., 
Slavokų Svet., 2347 S. Kedzie Avė.

Cicero Liuosybės Namo Bendrovei apsiėmė 
suvaidinti veikalą “Karo Aukos,” 11 d. kovo. 
Visi mėgėjai pradėjo abudu veikalus lavintis. !

Prie veikimo tapo pritraukti visi geresni ! 
Chicagos lietuvių vaidylos. Nėra abejonės, 
kad virš minėti veikalai bus, suvaidinti ge
riausia. Todėl tie draugai ir draugės, kurie 
mąstė, kad Dramos 1 Kp. yra likvidavus vei
kimą, lai sprendžia iš jos darbuotės, lanko 
jos perstatymus, tai nereikės tiek rūpintis 
apie jos gyvenimą.

J. D. B end o kailis.
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prūseikiniai elementai dabar priima buržu
azinę literatūrą ir meną taip, kaip ji yra.

Buržuazinis Ir Socialistinis Realizmas

Worcester, Mass

V. Bovinas

A. Lunačarskis—Kaipo Dailinin
kas ir Kritikas

Draugas ^matelis Lunačarskis suvaidino 
dideli vaidmenį marksistiniame-revoliucinia- 
me darbininkų judėjime, o ypač kultūrinia-* 
me veikime. Kaip draugas M. Olginas tei
singai įvertina, tai d. Lunarčarskis buvo “fi- 
lozofas, poetas, veikalų rašėjas, kritikas, me
no žinovas, literatūros istorikas, teatro va
das ir švietėjas”.

MINERSVILLE, Pa.— Naujų metų vaka
re mūsų draugai komunistai, bei to judėjimo 
simpatikai, sulošė du dramatišku vaizdelius iš 
darbininkų gyvenimo ir kovų. Vieną “Už 
Lietuvos Sovietus,’’ antrą, “Darbo ir Duonos.”

Pirmas atvaizdhvo raudonarmiečių išvyki
mą į pilietinį katą už sovietus. Ir moterys, 
vaikai, merginos, seserys, tėvai, pasilikę, kan- i 
kinasi, nesulaukdami apie juos žinių. Tuo ' 
tarpu įsibriauja į butą baltagvardiečiai ir 
baisiai juos išterioja! Raudonarmiečiai, su- į 
grįžę, randa savo šeimynas išžudytas, kitus 
pusgyvius! Oh, koks čia širdį veriantis gai- j 
lėsis ir šauksmas atkeršijimo!

Antras vaizdas. Kaip skurstančius, alks
tančius bedarbius varo iš butų. Kaip tur
kiai iš jų tyčiojasi; siūlo tarnystę dirbti tik 
už pusbadį maistą ir aviniuke ant mėšlo po- I 
ilsį. Bet šie bedarbiai- atmeta tokius pasiu-( 
lymus. Jie stoja į kovingas organizacijas,’ 
kurių obalsiai: ne nuolankaut, ne prašyt, o 
reikalaut ir kovot! Po tais obalsiais išsilie- *
ja į gatves rhilžiniška masių demonstracija. 
Policijos, milicijos žvėriški puolimai demon
strantų ! Turčiai reakcininkai, žiūrėdami pro 
langus ir kitur, trina rankas iš džiaugsmo, ta- 
čiaus tas keičiasi į didelę jų 1 dmę ir pana
šiai—tūli jų patenka į kovotojų rankas.

Publikos buvo gana daug, arti pora šimtų. 
Tie vaizdai iš daugelio akių išspaudė, ašards! 
Būtų gerai, kad ir kitose vietose šioj apie- į 
linkėj, kur galima, būtų surengta šie persta- Į 
tymai. Kada jau padėta rūpestingumas iš
simokinimui ir prisirengimui, tai lengva ir ki
tur suvaidinti. Tad jei kur draugai norėtų, 
lai susineša su to teatrėlio tvarkytoja, d. V. 
Šimkevičiene, 204 Midlen St.

. Lošėjai buvo šie: V. šimkevičiene, K. Ar
minas, E. Arminienė, J. Sakalauskas, A. Ka
zakevičius, M. Patinskas, V. čiudinis, J. Ra
manauskas, F. šimkevičius, D. įemberienė.

Du vaikučiai (Mažeikų ir kitas kitataučių) 
sudainavo dvi daineles. Draugai, kurie dau
giausia pardavė iš anksto įžangos tikietų, 
yra šie: J. Sakalauskas 11, M. Mickuvienė 
10, A. Kazakevičius 10, K. Arminas 8, E. 
Arminienė 5, J. Rušinskas 5. Kiti po ma
žiau. Nuo įžangos liko pelno $22.20,♦ kurie 
paskirta kom. vienetai del darbininkiško ju
dėjimo. Pasidarbavusiems draugams ir ger
biamai publikai tariame didelės pagarbos žo-

Plečiasi Pasaulyj Raudona 
Vėliava

Nors dūksta šalyj tironai, 
Kankindami darbininkus, 
Vienok nenugali tie ponai i
Stiprėjančius komunistus.

Pavergtieji žmonės narsūs, 
Pasiryžę kovot iki galo; 
Mum ir kalėjimai nebaisūs; 
Drąsūs kareiviai proletaro.
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Nors šėlsta kapitalistai, 
Vienok laimės komunistai; • 
Armija vergų žengia pirmyn, 
Prie pergalės visi artyn.

Nors šėlsta pasaulio tironai, i
Iš pykčio ką daryt nežino;
Vienok didi Amerikos .šalis 
Sovietų Respubliką pripažino.

a Tai laimėjimas komunistų,— 
Jų džiaugsmas karštuos visuos,— 
Ąnt mūs atstovybės Vašingtone, 
Raudona vėliava plevėsuos. į

11-27-33. J. L Butkus.
Detroit.

Anatolis Lunačarskis, 1875—1933 t
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“Inkvizicija” Gerai Pavyko

WORCESTER, Mass.— Aido Choras sulo
šė operetę “Inkvizicija” nedėlioj, gruodžio 31 
dieną, labai pasekmingai. Publikos atsilankė 
daug,’ nepaisant, kad mūsų priešai iš visų pu
sių dėjo pastangas, idant mums pakenkti.

Nėra klausimo, kad atsilankiusi publika 
pirmą syk, bet nepaskutinį, matė tokią didelę 
grupę jaunuolių, su pagelba suaugusių drau
gų, sulošiant šitą labai sunkią operetę.

Pirmas aktas parodė, kaip fašistai sudaro 
savo planus gąudymui darbininkų veikėjų, o 
antras parodėjJaŠistus, areštuojant tuos dar
bininkus su savo faišyvais dokumentais. Tre
čias aktas nupiešė, kokias metodas Lietuvos 
fašistai vartoja, idant darbininkų veikimą 
užmarinti. Ketvirtas aktas puikiai atvaizdi
no, kad nepaisant brutališkų kankinimų, kaip 
tai su elektros kede, ylomis ir rapnikais, ą

Kas Veikiama C hi cages Meni
ninkų Tarpe

A.L.P.M.S. Pirmas Apskritys rengiasi prie 
metinės konferencijos. Kad tinkamai viską 
sutvarkyti, tapo sušaukta vienetų valdybų su- . 
sirinkimas aptarimui apie konferenciją ir to- i 
limesnį menininkų veikimą. Konferencija į 
įvyks 11 d. vasario, 1934 m., West Side Lie
tuvių svetainėje, 2244 W. 23rd PI. Pradžia į 
10 vai. ryte. Todėl dramos kuopos, sporti
ninkų trupės ir chorai, stengkitės išrinkti 
delegatus į virš minėtą menininkų konferen
ciją. Pateikite gerų įnešimų del labo meni
ninkų ir abelno darbininkų judėjimo.

Delegatus rinkite vieną nuo 10 narių ir vie
ną nuo vienotos. 1

LKM CHORO DARBUOTĖ'
Kankliečiai turi darbo ant rankų daugybę, 

prisieina dalyvauti veik kiekvieną sekmadie
nį parengimuose ir pildyti programą ne tik 
tarpe lietuvių, bet ir visų tautų darbininkų.

šiuom kartu yra karštas pasiryžimas su 
dainom. Visų tautų chorai dalyvaus Lenino 
paminėjimo mitinge. Tai bus paminėjimas 
10 metų nuo mirties darbininkų vado. šis ‘ 
minėjimas rengiama Chicagos Stadiume. Kar
tu ir kankliečiai dalyvaus, pildydami dalį pro
gramos su tarptautiniu choru. Tai bus 21 d. 
sausio. Ne tik choristų, bet visų darbininkų* 
yra pareiga dalyvauti d. Lepino mirties su
kaktuvių mitinge.

L. D. Aido Choras taipgi smarkiai veikia 
rudeniniame sezone. Jau suvaidino operetę 
“Kaminakrėtis ir Malūnininkas.” Nusisekė 
visais atžvilgiais gerai, publikos dalyvavo ga
na gražus būrys. Lošime dalyvavo daugiau
sia jaunimas. Režisieriavo ir lošė kartu ir 
choro vedėjas d. Kvedaras.

Choras' turi gražaus jaunimo. Palaiko 
Basket Ball tymą, kuris tankiai turi rungty
nes su Jaunuolių Sparks tymu, LKM Choro 
tymu ir “Vilnies” Boosters tymu. Tarpe jau- 

I

Leninas buvo žymiausias mūsų laikų te
oretikas, įmatytojas, marksistas ir darbinin
kų organizatorius. Lunačarskis buvo tar
pę tų, kurie daugiausia veikė ir /marksis
tiniai aiškino kultūrą, meną, literatūrą. Lu
načarskis būvo-vienas iš “svajotojų”, kurių, 
anot Lenino, “sapnai bėga pirma natura- 
lio progreso”. Leninas dar pridėjo, kad “to
kių sapnuotojų, ant nelaimės, yra permažai 
mūsų judėjime”.

Kaip Leninas, taip Lunačarskis buvo tais 
mąstytojais, kurie daro išvadas iš realio-gjZ- 

.venimo, paremto materialistiniu ir dialek
tiniu istorijos supratimu. Tokie “sapnai” 
yra moksliniai, teisingi, o ne svajonės, ku
riomis užsiima visokį fantazijų rašytojai.

Paskutiniu laiku Lunačarskis daug rašė
apie proletarinę kultūrą—jisai ją auklėjo, 
plėtė ir kritikavo. Tunačarskis labai daug 
pridėjo prie mene rišamų klausimų ir teori
jų. Būtent, socialistinis ir buržuazinis realiz
mas, romanticizmas, herojizmas, 
muzika ir kitais klausimais.

Buržuazija, lovestoniečiai ir
prūseikiniai darosi iš, Lunačarskio sau kapi
talo, kad jisai visuomet statęs savo 
ir todėl likosi “dideliu žmogum”, 
buvo "laikai Lunačarskio jaunystės, 
načarskis, Bogdanovąs 
08-13 metais skelbė 
ją-

Lunačarskis paskutiniu laiku nuodugniai 
analizavo socialistini realizmą. Jisai pada
rė skirtumą tarpe buržuazinio ir socialis
tinio realizmo, žurnale “Tarptautinis Te
atras” sekamai apibudina buržuazijos rea
lizmą mene :

“Dalykas pastebima, kad tyras realizmas, 
tai yra buržuazinis menas to periodo, kuo
met buržuazija’ augščiausiai išsivysčiusi, pa
sireiškia savu pasitenkinimu. 'Pabaigtas 
pilnai triumfuojąs realistinis tipas yra ar
tistas, kuris labai gabiai ir su dideliu pri- 
imnumu atspindi tikrybę (realybę) tokiu 
būdu, kad jo paveiksle, poemoje, pasakoje 
jauti jo meilę gamtai ir tai draugijai, kuri 
apsupa jį. Meilė, kuri ne vien tik laiko 
draugiškoje, broliškoje dvasioje veidrodį 
prie “draugijos” veido,1 bet kuri pakeičia 
veidą, kad duoti jam didesnį patraukimą, 
grožį arba smagumą, negu kad tikrybėje 
jisai turi akyse paprasto buržujaus žiūrėto
jo”. .

Tikrybėje, tai buržuazinis realizmas lai
kosi teorijos parodyti draugiją veidrodyje. 
Tai reiškia, kad draugija yra taip perstato
ma, kaip ji yra. Plechanovas pastebėjo, 
kad natūralistai neišlaiko kritikos. Mar
ksistinis realistas žiuri, kad ir “kreivas vei
das” būtų ištaisytas. Engelsas, Leninas, o 
dabar Lunačarskis, tą buržuazinio realizmo 
teoriją sukritikavo ir atmetė. Tyrasis bur
žuazinis realizmas sako: Aš artistas ir ma
no veidrodis (meniškas kūrinys) nėra kal
tas, kad draugijos veidas yra kreivas. Tuo 
būdu socialistinis realistas čia yra dialek
tikas realistas. Jisai parodo, kad draugijos 
veidas kreivas, bet ii’ pasako, kas reikia 
daryti, kad tą veidą pataisius.

Apie šiuos skirtumus d. Lunačarskis sako:
“Sekantis labai didelis skirtumas tarpe 

socialistinio ir buržuazinio realizmo tuojaus 
metasi į akį: Buržuazinis realizmas, kaipo 
toks, tenkinasi su realybe, “ atspindi ją. 
Marksas sakė, kad buržuazinė filozofija 
interpretuoja (perstatoj pasaulį, kuomet 
socialistinė—perdirba jį”. ♦

Vadinasi, socialistinis realizmas paremtas 
mokslu. Socialistiniame realizme nėra vie
tos misticizmui. Lunačarskis sako, kad “so
cialistinis realizmas yra dinamiškas, vei
kiąs”. Kitaip sakant, tai mūsų veikalai, 
poezija turi ne tik perduoti paveikslą, nu
piešti teisybę, tikrybę, bet turi duoti ir idė
ją, išeitį kaip tas blogas gyvenimas (kreivas 
draugijos” veidas) galima pataisyti.

“Socialistinis < realizmas turi vaizduoti ir 
tveriamąjį dalyką, kaipo gyvenančią dalį 
realybės”. “Kiekvienas sveikas menas yra 
dialektiškas, kad ir nesąmoningai. Menas 
atspindi pasaulį ir žmogų. Abu—žmogus 
ir gamta, yra dialektikiniai. Menas, kuris 
bando vaizduoti gamtą ir- žmogų metafi- 
ziškai. tai yra : sulaikyti judėjimą, sušaldyti 
jį, perkeisti tai į amžinybę—yra klaidingas 
menas. Tai yra klasių menas, kurios sulai
kė ir bando sulaikyti draugijos vystymąsi”.

Taip riša meno klausimą marksistai, taip 
jį rišo Lunačarskis. Jisai* daugiausia paš
ventė šiuos raštus teatrui. Teatro menas 
yra daugiausia dialektiškas, daugiausia lie
čiantis socialius klausimus, daugiausia sudė
tinis.

Sausio 5 d. pas mus kalbė
jo drg. J. P. Milleris, “Vil- 

|ines” administratorius, kuris 
nesenai sugrįžo iš Sovietų Są
jungos ir Lietuvos, 
kalbas 

i kuopa.

šias pra- 
surengė ALDLD 11 
žmonių iš ' priežas- 

į ties blogo oro. prisirinko rie- 
: perdaugiausiai. <

Drg. Milleris kalbėjo dvie- 
1 juose atvejuose, kaip tai dar- 
i bininkų gyvenimas Sovietų 
į Sąjungoj ir Lietuvoj. Drg. Mil- 
i leris pirmoj temoj kalbėjo 
apie Sovietų Sąjungą. Labai 

.žingeidi! buvo klausytis jo kal
ybos iŠ lenais tveriamo nau
jo ūkio, kur ir darbininkų gy
venimas kas dieną kyla, o ka
pitalistinėse šalyse 
kai badauja, serga 
iš nėdavalgymo. 
tinę Vokietija, kur 
šistinė Hitlerio valdžia, išlei
do Įstatymą nėt tuos vargšus, 
kurie iš bado pamišę, ligoti, 

j akli, nebyliai 
! pereito karo, 
kia išromyti, 
kapitalistinės 
visi darbininkai turi 
zuotis ir kovoti kartu su Ko
munistų Partija nuvertimui 
bjaurios išnaudojimo sistemos, 
o įsteigimui darbininkų Sovie
tų valdžios.

Antroj 
I darbininkų 
1 voj.

Lietuvoj, 
mas, kur sudraskytos unijos, 
kur negalima darbininkiška 
spauda, uždrausta darbinin- 

1 kiškos prakalbos bei susirin- 
[kimai. Kauno ir Šiaulių kalė
jimai pilni pripildyti polfti- 
! niais kaliniais. Pilnos kon- 
ceniracijos Lietuvos geriausių 

| žmonių. Baisus išnaudojimas 
'dirbančių žmonių, badas, be- 
į darbe eina didyn. Pati Lietu- 
į vos valdžia prasiskolinus ir vis 
Į brenda į dar didesnes skolas. 
! Lietuvos Komunistų - 
Į gyvuoja ir veikia, 
' Darbininkai jau 
j reikšmę ir vadovybę 
■i tų Partijos, sakė kalbėtojas, 
j Visas tas skurdas ir išnaudo
jimas pranyks, įsteigiant So
vietų tvarką Lietuvoj, kaip 
pranyko įsteigus Sovietus 
sijoj.

Buvo renkamos aukos 
dengimui išlaidų. Aukų

i rinkta $5.25. 
; K. Dirvelis.

I bos iš

darbinin- 
ir miršta 
Kapitalis- 
valdo fa-

ir sužaloti iš 
tai kad jie rei- 

Tai išdavas 
tvarkos. Todėl 

organi-

temoj 
gyvenimo

kalbėjo iš 
Lietu- 
f

kur valdo faŠiz-

Partija 
stiprėja, 
supranta 
Komunis-

Ru-

komedija,

lietuviški

as 
Mat, 
Lu- 

Gorkis ir Riti 19-
dievų dirbimo” teori- 

Ta teorija buvo tame, kad marksiz
mą reikia apveisti religija. Kitaip sakant, 
tai marksizmą padaryti su dievu, religiniu.

Prieš tą .teorija ėjo Leninas, Plechanovas
ir kiti. Leninas savo laiške Gorkiui pareiš
kė, 1908 metais, kad ta teorija mokina dar
bininkus “religinio bedievizmo”.

Bet Lunačarskis nuo tos teorijos atsisa
kė. Jisai pamatė tas klaidas. Nuo to lai
ko Lunačarskis veikė’ su bolševikais. Jisai 
parašė daug veikalų, ir kritikos meno sri
tyje. Shakespearo “Hamletas”, Gothės 
“Faustas” ir daugelis kitų klasikinės lite
ratūros veikalų yra Lunačarskio iškritikuo
ta ir»nurodyta, kas gero yra tuose veika
luose ir kūriniuose.

Lunačarskis žiūrėjo į proletarinį meną 
ir kultūrą ne taip, kaip Trockis. Lunačars
kis keliais atvejais pabrėžė, ,kad darbinin
kai yra esminiai kulpūriška klasė, kad rei
kalinga jiems kurti menas ir literatūrą. Gi 
trockistų teorija, kad darbininkai negali sut
verti nhują meną, naują literatūrą. Troc
kio teorija: Sugriaukime kapitalizmą, pa-
budavokime socializmą, o paskiaus, tai pra
dėsime , kurti ir meną, literatūrą. Todėl ir

Ar Galimas Socialistinis Romanticizmas?

Be daugelio klausimų, kilo romanticizmo 
klausimas socialistinėj kūryboj. Paskiaus 
dar kyla klausimas, ar priimtina socialisti
nėj kūryboj heroizmas?

Dar Leninas kalbėjo apie komunistinį 
“sapųavimą”. Jisai sakė, kad tas yra “bied- 
nas komunistas”, kuris negali “sapnuoti”. 
Bet nereikia čia save apsigauti, kaip kad 
Prųseikos-Butkaus gazieta rašo, kad Luna
čarskis, “būdamas labai kultūringu žmo
gum... stengėsi išsaugoti viską, ką buržua
zija gero toj srityj sutvėrė, bet dar tuos 
tvarinius patobulinti” jisai norėjęs.

Žinoma, kad Sovietų Sąjunga apsaugoja 
visa tai, kas yra naudinga sutverta dar
bininkų klasei. Bet Prūseikos rašėjams ne 
tai apeina. Jiem rūpi pirmiausia pasidaryti 
s'au politinio kapitalo iš Lunačarskio. Prū- 
seika sakė, Kapsukui: žiūrėk, drauge, ir 
tave partija kritikavo. Dabar jie sako, kad 
ir Lunačarskį užpuolus “trečio periodo ba
talija”. Na, o Lunačarskis buvo labai dide
lis žmogus, tai viską atlaikė. Tad ir “aš 
didelis žmogus”, bęt “nekaltai” buvau už
pultas; Sekite mane.

Kitas dalykas, tai Lunačarskio didumu 
Prūseika-Butkus nori pateisinti savo smulk- 
buržuazinį nusistatymą merio ir kitais klau
simais. Tačiaus Lunačarskio veikimas pats 
savaimi parodo, kad jisai nepriima buržua
zinį mokslą—jisai jį kritikuoja be pasigailė- 
jimo ir jieško naujų metodų, socialistinių 
formų ir kūrybos. Taip pat prūseikiniai 
klaidina svietą, kuomet jie sako, kad tik

(Tąsa Meno Skyriaus 4 p.)

pa- 
su-

Dolerį aukojo 
Po 25 centus: 

| J. Vaškus. M. Novikienė, A. 
’ Dvareckienė, J. Petkūnas.

Visiems aukotojams ačiū. 
; Šiose prakalbose išplatinta ge- 
i rai darbininkiškos literatūros, 
ir “Vilnies” išleisto kalendo
riaus 1934 metams. Kurie ne
turit, įsigykite, tik 25 c.

Visi ALDLD nariai ateikite 
į sekantį susirinkimą, kuris 
bus labai svarbus. Taipgi vi
si užsimokėję už 1933 m., gau- 

! šit žurnalą, kurie dar neužsi- 
! mokėjot, tuoj užsimokėkite 
i arba negausite žurnalo.

J- M. Lukas.

FORDO SŪNUS ŠAUKIA 
.MAS AIŠKINTIS

WASHINGTON.— Sena
to bankinė komisija reika- 
I Jauja, kad Edsel Ford, sū- 
|nus Henry Ford, pasiaiš- 
: kintų del subankrutavimo 
■Guardian Detroit Union’ 
■ kompanijos bankų, kuriuose 
I Fordas turėjo sudėjęs pini- 
igus. Žinoma, Fordo pini- 
;gai neprapuolė.

ŽUVO DEŠIMTS SUKILĖ
LIŲ

BUENOS AIRES, Argen
tina.— Valdžia paskelbė, 
kad pereitą savaitę mieste 
Santo Tome buvo sukilimas. 
Valdžios armija užmušė 10 
sukilėlių, o sužeidė šešis.

/



MENO SKYRIAUS DALIS

Velionio Draugas,

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

(11-16)

šitųL dailės

kalba

namus. Prašome

COAL CO.
K6-5310

Brooklyn, N. Y.

INC

socialistinės visuome- 
Kiek panašių trage- 
laikų, kuomet buržu-

Taip pat mes esa- 
kopia prie galios, 
Mes esame ta kla- 
organizuoti darbi-

iki galutino pasiliuo- 
iš kapitalistinės pries-

s
I H

TEL. STAGG 
2-5043

Org. J. J. B. 
(10-11)

fė- 
už-- 
pa-

KIT “LAISVĘ”

Šią savaitę nupiginta kaina 50c.
Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

(Jis 
minia ren-

BINGHAMTON, N. Y.
Priimsiu i bizni kaipo partneri 

j saliūną ir kabaretą arba jei nori 
kas, tai
42 Grand St. šalę Kent Avė. Brook-

stotįs 
N. Y. 
vietoj 
daug

parduosiu. Kreipkitės:

dailės fėruose.
Rocke, kita Jo- BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kuopa rengia prakal
bas del draugo J. P. Millerio, kuris 
yra -nesenai sugrįžęs iš Sovietų Są
jungos ir iš Lietuvos. Kalbėtojas 
darys palyginimą tarpe tų dviejų ša
lių. Bus labai žingeidžios prakalbos.

Visi draugai dalyvaukite prakal
bose, atsiveskite savo draugus ir 
drauges, išgirskite daug svarbiu da- : 
lykų.

Sekr. Mažutis. i
I (10-11)

Tai šitaip 
jūs, vyrai, gerinus neškitės

kokiu pagrindu? Dailės 
naudoti šią aikštę.; mus 

Mes manome

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. rengia prakalbas 

•del draugo J. P. Millerio, iš Chica
gos. Jis yra nesenai sugrįžęs iš So- i 
vietų Sąjungos, tad daug svarbių da- j 
lykų turės mums pasakyt. Kartu . 
ir kalbės apie Fašistinę Lietuvą.

Prakalbos prasidės 7 vai. vakare, 
Lietuvių svetainėj, 315 Clinton St.

Nesivėluokite, draugai, nes pralei
site daug, svarbių reikalų.

Komisija.
(10-11) į

WORCESTER. MASS.
Priešfašistinio komiteto mėnesinis! 

susirinkimas įvyks 16 dieną sausio, 
8-tą vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 
29 Endicott St.

Malonėkite visi dalyvauti, nes 
daug svarbių reikalų aptarti ir rei- I 
kės nauja valdyba del šių metų iš
rinkt.

JONAS
512 Marion St., 

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

LAUKTUVIŲ DIREKTORIUS į 
g Išbalzamuoja ir laidoja numirusius I 
| ant visokių kapinių) parsamdo au-» 
Į tomobilius ir karietas veselijomsj 

ir pasivažinėjimams Į 
I 
I k 
I f

Telephone, Evergreen

•nu ——. mi —— n r i —— nN —— i;ti — mi — Im —— vii —- it it — im —

Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit į jūsų 
įsitemyti adresą ir telefoną.
Tclefonuokite: Evergreen 7-1661 TI?IIArba užeikite pasikalbėti 1K U-U1V115Llv

Kampas Union Avė. ir Grand St. 485 Grand St.,

Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinkeliai! 
iusišiekimai iš Hamburgo. Informacijų 

kreipkite! I vietiniui agentui

HAMBURG-AMERICAN LINE
_ 39 BROADWAY, NEW YORK

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
M. m; MM. n

ketvirtas Puslapis

A. Lunačarskis-Kaipo 
Dailininkas Ir Kritikas

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
Lunačarskiui priklauso Sovietui Sąjungos 
švietimas ir kultūros “saugojimas”. Tai 
priklauso pirmiausia Komunistų Partijai ir
visai Sovietų Sąjungai.

Romanticizmas pas Lunačarskį, tai moks
linio socializmo sintezė. Tai tikro realizmo’ 
pagrįsto marksistine teorija, įmatymas atei
ties, vaizdavimąsis busimosios draugijos,— 
taip komunistai žiūri į socialistinį romanti- 
cizmą. Buržuazijos romanticizmas turi kitą 
teoriją—pabėgti nuo tikrovės, nuo gyvenimo 
realybės. Buržuazinis romanticizmas yra fan
tazija, neparemta jokiais galimais daviniais. 
Jos pagrindas gludi iliuzijose, svajonėse, 
scenos “triksuose” ir tt.

Lunačarskis gerai įvertino Shakespearą, 
Moliere, Heinę^ Schilerį ir kitus. Bet Lu
načarskis, kaip ir kiti leninistai, nesisavino 
ir nesisavina “visą jų mokslą”. Komunis
tai įvertina klasikinius rašytojus, kaip ir 
visą meną, sulyg to laiko istorinėmis sąly
gomis. Daugelis veikalų Sovietų Sąjungoje 
yra vaidinama, daugelis jų pertaisyta, pa
gerinta. Bet tai nereiškia, kad Sovietai juos 
savinasi su visu turiniu. Lunačarskis ir So
vietai už naują (savo gadynės) meną, už 
naujas meno formas ir stilistiką.

Mes negalime sakyti: Sovietai naudoja 
senus veikalus, tai ir mums nereikia naujų, 
proletarinio meno veikalų, dainų. Ne, tai 
būtų labai klaidinga. Mes gyvename visai 
kitokiose sąlygose. Mes neturime jėgų patai
syti, pagerinti klasikinius veikalus. Mūsų te
atras nėra profesionalis. 
me klasė, kuri dar tik 
grumiasi klasių kovose, 
sė, kuri tik pradedame 
ninkišką kultūrą. Mūsų judėjimas yra skan
dinamas buržuazinėje “kultūroje”, todėl 
mums labai yra svarbu tverti, budavoti'pro
letarinį meną—dainas, veikalus, literatūrą, 
poeziją, piešinius.

Pas mus, sako Lunačarskis, galima pri
imti ir tragediją. Bet ne buržuazinę. Mūsų 
tragedija, tai kovos karžygiai, tragedija) ka
pitalizmo griuvimo, o 
nės gimimo, augimo, 
dijų yra palikta iš tų 
azija siekė galios.

Lunačarskis labai daug veikė ir prisidėjo 
prie teoretinių meno klausimų išrišimo. Bet 
ne todėl jisai buvo “didelis”, kad turėjo 
“kietą sprandą” prieš Partiją. Tokią išva
dą daro tik renegatai, kurie ubagauja poli
tinio užtarimo. Lunačarskis buvo didžiau
sias tada, kada jisai ėjo su Bolševikų Parti
ja o tąi jo visa istorija. Yra didelių žmonių, 
bet jie nėra didesni už minias—už darbinin
kų klasės vadą—Komunistinę Partiją.

POLICISTAS (mandagiai, bet tvirtai) : 
Nekalbėk taip garsiai! čia nėra jokios iš-. 
minties daryti sumišimą. Mes gavome daug 
nusiskundimų delei jūsų ir meldžiame apleist 
šią vietą labai tykiai.

yiNTENBERGAS (garsiai, kraipydamas 
ūsus): Mes neturime nieko slėpti! Jeigu 
mes būsime iš čia išmesti, mes norime, kad 
žmonės žinotų api tai! (Minia pradeda rink
tis aplihk, prisktitant ir likusius Jono Rydo 
Kliubo piešėjus) Aš nežinau jokios priežas
ties, del ko mes negalėtume čia būti taip il
gai, kaip mes norime!

POLICISTAS (ne taip mandagiai) : Tu tik 
zpala’uk ir tuojaus matysi! (Jis nueina. Mi
nia murma, diskusuoja netikėtą įvykį. Sena 
moteris praeidama ir žiūrėdama į piešinius.) 

SENA MOTERIS (nustebusiai) : Oh, žū- 
rėkite į prieš-kapitalistinius piešinius! (ši
tas įvykis atidengė paslaptį nusiskundimų, 
apie kuriuos policistas kalbėjo.)

Scena Baigiasi
Scena antra. Laikas sekančios dienos. Po

licistas savo prižadėjimu sugrįžo. Su juo po
licijos seržentas ir Keiti Mount, save apsi
skelbusi veikimo viršininke 
Šiuo laiku jie sutiko Gilbertą 
no Rydo Kliubo piešėją.

POLICISTAS (kovingai) : Aš turiu 
pįmus pasakyti taip,—neškitės iš 
fėrų dabar, tuojaus!

ROCKE : Parodyk paliepimą! 
garsiai, kaip ir pirmesnę dieną,
kasi, kuri, atrodo, žymiai trukdo policistus ir 
panelę Mount.)

POLICISTAS: Mes neturime parašytų pa
liepimų. Jie įsakė mums, ką turime daryti 
ir mes darysime. Tai šitaip mes atliekam 
paliepimus. • v v • a is čia!

f.
fe

f
I1

Propaganda Turi Eit!
praeitos vasaros 
laikytais Grand 
dalyj Chicagos 

Jono Rydo piešė-

Šitas braižinys rišasi su 
atviro oro Dailės Fėrais, 
parke, kuris yra žemutinėj 
miesto, arti ežero fronto,
jų kliubas buvo užkviestas dalyvauti fėruose. 
Scena jų parodos—parko aikštė; kitoj gi pu
sėj didelė stovyla Amerikoš raito indijono. 
Aikštė pilna žmonių; ten buvo penki šimtai 
paroduojančių piešėjų ir daugelis lankytojų 
matosi aplink juos. Jonas Vintenbergas aiški
na piešinio prasmę atsilankiusiam, kuomet di
delis, raudonveidis policistas artinasi prie jo.

PQLICISTAS (mandagiai) : Ar tu iš Jono 
Rydo Kliubo?

VINTENBERGAS (nustebęs) : Taip, 
tu nori?

POLICISTAS (mandagiai ir tykiai) : 
manau, kad bus geriausias dalykas jums,
rai, padaryt, jeigu nenorite turėt nesmagu
mą, pasiimt savo piešinius ir apleist šią vietą.

VINTENBERGAS: Bet kodėl? Mes esam 
užkviesti čia.

Ko

Aš 
/y_

ROCKE: Bet 
rai turi leidimą 
kvietė čia fėrų komitetas, 
silikti čia.

MOUNT: Tik žiūrėkite į šiuos piešinius! 
Tai propaganda!

ROCKE: Je? Tąip ir toji didelė elektros 
Koka-Kola iškaba propaganda, tu matai, te
nai. Kodėl jūs ją neimate žemėn?

MOUNT: Kam jūs laikote tą didelę iškabą 
čionais? Ar jūs nežinote, kad ta iškaba ,nė- 

. ra. leidžiama čia būt?
ROCKE : Ten nėra nieko ant mūsų leidimo 

(“permito”), kas liečia iškabas. Kiekvienas 
piešėjas čia turi iškabas.

POLICISTAS (piktai) : Jūs, kvailiai, neš
kitės iš čia tuojaus. šaukiu Donajų, jeigu 
manote, kad tas nieko nereiškia, ką sakau! 
(Donajus yra viršininkas parko policijos.) 
Jeigu jūs iš čia neišeisite greitai, tai bus pa
kankamai nesmagumų. (Policija apleidžia 
vietą. Rydo piešėjai pasilieka.)

Scena Trečia—Apie Dvi Valandos Vėliau
Ateina Donajus, policistas ir kiti. Rydo 

Kliubas toj pačioj vietoj.
DONAJUS: Čia yra daug nusiskundimų de

lei jūsų parodos. Aš suprantu, jūs nenorite 
iš čia išeiti. Dabar aš nenoriu daryti jokių 
nesmagumų šituose garbinguose Dailės Fė
ruose, bet šitie nusiskundimai turi baigtis.

ROCKE: Mes negirdėjom labai daug nusi
skundimų. Didelė didžiuma žmonių, matyt, 
myli mūsų piešinius ir klausia įvairių klau
simų apie juos. Ir jeigu tūli žmonės nenori 
žiūrėti į mūsų piešinius, tai ko jie čia eina? 
Čia yra daugelis kitų piešinių parodoje. Tū
li iš jų man nelabai patinka ir aš nežiūriu į 
juos.

DONAJUS: Aš manau, kad jūs, vyrai, gali
te būti čia, jeigu nuimsite tą iškabą. Žmo
nės nemyli jos.

ROCKE: Gerai! Kodėl jie to nesakė ^pir- 
miaus? Nors mes nematom priežasties, bet 
išvengimui nesmagumų — nuimsime iškabą. . 
Bet mes pasiliekam čia. (Ir jie pasiliko iki 
pabaigos fėrų.)

Parašė B. J. Vertė J. N.

NETEKOM GERO DRAUGO

ne-
Gi-

Grand Rapids, Mich.
Gruodžio 8 d., 1933 m. 

tikėtai pasimirė Motiejus 
liūs, 68 m. amžiaus, gerai
nomas Grand- Rapids kaip 
darbštus darbininkiškajme ju-

L dėjime per daugelį metų^
Draugas nors amžiumi jau 

senas, bet veikime jaunas— 
^narys^ALDLD 66 kp. ir L.S. 

ir Dukterų Paš. draugijos nuo 
jų įsikūrimo. Ne tik darbu, 
bet ir pinigiškai gausiai rem
davo savo klasės reikalus. Il
gus metus priklausė prie LSS. 
Kuomet LSS vadai menševi-

kai sulošė išdavikišką i 
1919 metais, velionis Motiejus 
tyrai suprasdamas savo klasės 
reikalus, perėjo į Komunistų 
Partiją -(dar tuomet pagrin
dinę). Partijoje išbuvo ilgą 
laiką, tik pereitais keliais me
tais nepriklausė, bcįt visada 
Partijos darbą atlikdavo, sten
gėsi sąžiningai jos idėją pra
vesti.

Velionis paėjo nuo Suvalkų, 
Lazdijų parapijos. Nuo savo 
jaunų metų tarnavo^ pas dva
rininką—buožę. Sukakus 22 
metam susipažino su drauge 
Kotryna, kuri irgi tarnavo pas

tą patį buožę. Susimylėjo ir 
apsivedė. Vėliau tarnystė pas 
buožę pasidarė nepakenčiama, 

rolę p0 kietos met*ų velionis Mo
tiejus nusprendė važiuoti ‘ į 
“aukso šalį” Ameriką, idant 
sumažinus savo sunkaus gyve
nimo vargus, palikdamas savo 
draugę Kotryną tarnauti dva
re.

Pribuvus i Ameriką 1889 m. 
apsigyveno anglies kasyklose, 
Shenandoah, Pa. Už metų par
sitraukė ir savo draugę. Kie
tos anglies kasyklose darbas 
sunkus ir mažas užmokestis—- 
reikėjo priimti įnamius, prisi
ėjo abiem sunkiai dirbti, kad 
aprūpinus savo gyvenimo rei
kalus.

Šeštadienis, Sausio 13, y.934
- ---------- 1 ■ , ,, i 1-1-

lienė, trys sūnai ir trys dukte
rys.

Ilsėkis drauge Motiejau šios 
šalies griūnančio kapitalizmo 
tvarkos žemėje. Tau neteko 
sulaukti tekančios saulutės— 
darbininkiškos tvarkos šioj 
šalyj, del kurios visą savo gy
venimą dirbai ir troškai to 
sulaukti. Mes likusieji tavo' 
idėjos draugai vesime darbą [ 
pirmyn 
savimo 
paudos.

Vėliau kietų ų- anglių ka
syklose darbo sąlygom pasun
kėjus, prisiėjo mainyti gyve
nimo vietą. Išyažiavo į mink
štųjų anglių kasyklas, Vest- 
ville, III. Ten įšdirbus keletą 
metų, pasirodė darbas pavo
jingas gyvybei.! 1907 m. ap
sigyveno Grandį Rapidse. Vi
są laiką rakandų išdirbystėje 
dirbo kaipo pališerius. Pas
kutiniu laiku, apie metus buvo 
bedarbių eilėse. Susirūpinės 
savo ateičia sename amžiuje, 
gerai žinodamas kas kiekvie- 

i ną darbininką laukia šioj ka-
pitalistme.) sistemoj kuomet j gjįAfpygjT IR PLATIN- 
liekasi išmestas įs darbo, pra- j 
dėjo urnai pultai sveikatoje.} 
Sunkiai apsirgo gruodžio 8 d. 
ryte, o vakare 9 vai. jau mirė.

Velionis Motiejus su savo 
} drauge niekuomet nepraleisda- 
' vo darbininkiškų parengimų į 
i bei prakalbų. Taipgi lanky- 
! davo lavinimosi mokyklą, kuri Į 
dabar yrą reguliariai kas sa- j 
vaitę.

Velionis M. Gilius šioj ša-į 
lyje išgyveno 44 metus. Visą 
laiką dirbdakias išauklėjo di
delę šeimyną: tris sūnus ir 
tris dukteris ir visi gyvi, apie 
tiek yra mirusių. Savo sun
kiai uždirbtų centų betiksliai į 
nepraleisdavo—vienam sūnui
suteikė augštesnį mokslą. Tur
tų jokių nepaliko, vien tik 
bakūžėlę—-pastogę sau gyven
ti; ir už tą negalėjo taksų mo
kėti netekus darbo.

Velionis buvo
skaitytojas “Vilnies,” “Lais- } 
vės” ir “Daily Workerio”; pa-j 
staruoju laiku tik “Laisvės.” i 

I I
Jis buvo mylimas visu su-1 

, i
sipratusių darbininkų. Dau-: 
gelis draugų bei giminių sune
šė gėlių vainikus prie jo kars
to. Gruodžio 11 d., 2 vai. po 
pietų susirinko skaitlingas bū
rys draugų ir giminių, kad pa- į krikštynoms i 
lydėjus į kapines. Palaidotas 
laisvai be bažnytinių apeigų 
Lietuvių Laisvės kapinėse. At
sisveikinimo prakalbą pasakė 
d. Bascom, Kompartijos narys.

Liko dideliame liūdesyj jo 
gyvenimo draugė Kotryna Gi

nuolatinis i | 
a 
I «

H

«
B 
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JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

savo kostume- 
kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Št., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street 
Brooklyn, 

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

STOKES
kampas Broadway

šiuomi pranešu 
riams,

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

PRIEINAMOS KAINOS

j LIETUVIU ANGLIŲ
KOMPANIJA

a

Atdara nuo ankšti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

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

Malonėkite Persitikrinti.

<♦>

<♦>

Ignition Specialisti, EVergreen 7-4785

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St.,

■ kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

(0-12 ryte

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

BOSTON LUNCH

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

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 ch’emikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, *nes nesirgsite; tai nereikės išmo 
keti gydytojui. t I , ,

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOTARY 
PUBLIC

MATHEW P. BALLAS 
(BtELSUSKAS) 
G R A 8 O R i V S 

UNDERTAKERS BED EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

MUSU. (STAIGA ATLiEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' pafvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PASIUNČ1AM f KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINf AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOKI DOVANAI.

VISAIS TA1$ REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOOERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDAR/X DIENĄ, IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniu

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Vien tik 
visą darbą 
mažiausiai

Mes

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

(Jfiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

i

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

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

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.
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Labdary bes Globoje
Rašo SIMANOKS ,................... -..... .......... ........

(Tąsa)
“Kad jis, staugdamas, su savo naujie

nomis,” murmėjo nepasitenkinęs, liesas 
ex-kareivis.

“Kur tą laikraštį gavai?’! užklausė in
teligentiškos išvaizdos jaunuolis.

“Kur gavau? Ogi pirkau!”
“Tu visko “priperki”, kaip krautuvnin- 

kas užsikreipia.”
“Jis ne tik užsikrėipė, bet, ma

nau, ir galvą užsiklojo... Nebėdavokite 
—nepasius del vieno cento... Štai, pa
žiūrėkite, kokios naujienos. Jei ne aš ir 
ne šis laikraštis, tai jūs nei nežinotumėt, 
kad jūs esat visi plėšikai-vagys.”

“Jei mes jį nepanardysime į šią upę, 
tai jis privirs mum visiem košės... Va
gia per akis, tas driežas. Nepasijusime, 
kaip visi atsidursime kalabūzėn.”

“Nustok žlebčiojęs, nes šią popierą ko- 
serėn sugrūstu... ‘Vagia’... ' reikėtų 
prirodyt, tai nesurastum nei vienos va
gystės ... Jei, kas reikalinga, pasiimi, 
tai nėra jokia vagystė. Aną dieną, mud
viem einant per miesto sodą, pasiėmiau 
čeverykus. Buvo išrokavimas, kad mie
gančiam čeverykų nereik—užtai jis juos 
ir buvo nusiavęs. Arba—nusikabinau 
marškinius nuo šniūro. Ar aš ką blogo 
tiems marškiniams padariau? Visai ne. 
Marškiniai yra padaryti, kad kas nors 
juos dėvėtų, o ne kad ant tvoros ar ant 
šniūro kabotų.”

“Nustok, velnių grėva... Duok laik
raštį,” rūsčiai reikalauja plika galva, 
kaip dynas, vyriškis.

“Pasakyk, ar moki skaityt?”
Susiraukęs plikis griebė ir išplėšęs iš 

rankų laikraštį, žiūrinėja į antgalvius.
“Dievo užkeiktas vižlą,” jaunuolis rė

kė, traukdamas iš rankų laikraštį. “Ne
skaitai, tai duok tam, kuris skaitys, nes 
iki visi peryartys, kaip tu vartai, tai ir 
sūdna diena ateis.” Paduoda laikraštį 
liesam apkarpyta barzdžiuke žmogui.

“Va, kame šuniukas pakastas... Klau
sykite, ‘Rytinės dalies bedarbiai apiplė
šinėja pienius’,” skaito antgalvį.

Visi susidomi, meldžia paskaityti. 
Žmogus perskaitė ir užsimojo mesti lai
kraštį ugnin. šalę jo tupintis sulaikė jo 
ranką.

“O-ho... Už tai jie mūsų šėtras augš- 
tyn kojom apvertė—jieškojo pienių veži
mų su arkliais,” pasityčiojančiai kalbėjo 
jaunuolis vagišius.

“Čia ne juokai. Pavogei visą vežimą 
ar vieną bonką, tau bus ta pati bėda. Už 

’ tai šis neteisingas aprašymas turi būt at
šauktas! Nueisime keli pas redaktoriij 
ir perstatysime tikrą dalykų stovį,” su
manančiai kalbėjo rimtas jaunuolis.

“Aš perstatau tą pusgalvį nueiti ir pa
sakyti redaktoriui, kad čia aniolai gy
vena.”

“Tu, dievo užkeiktas niekše... Del ta
vo vagysčių mes visi atsidursime belan
gėm .. Einu į laižybas, kad tai tavo dar
bas, kad tu apiplėšei pienių...”

“Laižybas laimėjai... Visą bonką pie
no paėmiau... Kalėjimo bijo... Ar ka
lėjimai iš dangaus išpuolė, ar su visa jų 
baisenybe iš žemės išdygo?.. Jus patys 
pasibudavojote, o dabar ir šešėlių jų bi
jot. Arba, “teisybės” eis jieškot. Rasi
te jūs ją ir pasidžiaugsite, kaip Luce su 
skiltuvais.”

“Jūs, jūs! Vis tik jūs. O kas tu per 
velnias? Ar tu kitokis už tuos ‘jūs’?”

“Taip. Aš kitokis. Aš nesu savo gy
venime dirbęs. Nedateklius prispyrė at
sidurti jūsų tarpe. Matote, mano tėvas 
buvo darbininku—dirbo už algą, už tai 
mano artimausiais draugais ir yra dar
bininkai... Jūs mane nepakarsite ir aš 
jums pasakysiu, kad aš nesu toks blogas, 
kaip tas bostras mane perstato,” galva 
nurodė savo draugą jaunuolį.

“Mano tėvas buvo, taip sakant, proti
nis darbininkas—dirbo banke už ekono
mą: Gavo pusėtiną algą. Kiekvienas su- 
galvojimas buvo apmokamas pagal kiekį 
pelno. Dar prie to varė legališką šmu
gelį su sta.ku, bondsais. Buvo pralobęs. 
Jis išlaimėjo—už tai kiti pralaimėjo. Jis 
fizinį darbininką laikė tik purvo vertės. 
Buvo atkaklus, atžagareivis. Leido mar. 
ne mokslan vien del to, kad parodyti sa
vo “aš”, o ne del visuomenės naudos. 
Mano supratimas lyginos mano tėvo su
pratimui ...

“Bus metai laiko, kaip prilipome liep
to galą. Mano tėvas, negavęs triupų ka- 
zyrėj, prarado biržoj visus užpelnytus pi
nigus. Už savaitės laiko bankas, kuria
me dirbo, subankrutavo ir nustojo jo 
pragyvenimui įplaukos. Pragyvenimui 
pardavė gyvenamąjį namą... Pritrūko 
pinigų leidimui manęs į mokslą. Apsi
vogė. .. Aš jo nekaltinu... nes jis man 
gero linkėjo. Del mano gero jis savo 
gyvastį rizikavo, savo laisvę užstatė!— 
Dabar jis kalėjime... Aš pusiau keptas 
profesionalas... Ir užbaigtas mano 
mokslas, kam jis būtų reikalingas? Kiek 
naudos savo gyvenime padaryčiau su ad- 
vokatyste?... Advokatai! '■ Sūdžios! 
Galiūnai!... O kam jie! ? Ar didinti kan
čias ir taip jau nepakenčiamo gyvenimo? 
Ar džiaugtis iš badu mirštančių?... Man 
trūksta darbininkiško susipratimo. Nesu 
toj dvasioj auklėtas. Bet...”

(Daugiau bus)

FOREST CITY, PA kuopa, bet gana gerai pasi- j to. 
darbuota, žinoma, galėjo bū
ti dar geriau, bet mes visi su
tartinai vis dar neišmokstame 
dirbti. Tai yra stoka išsilavi
nimo mums visiems. Todėl 
darbas ir neina taip, kaip tu
rėtų eiti bolševikiškų darbuo
tojų. Tad, draugai, turime 
sutartinai dirbti šiais metais.

į Ypač turėtume lavintis nors 
taisykliškai susirinkimus vesti 
ir kiekvienas žinokime kons
tituciją, tai nereikėtų mums, 
nežinai taisyklių, ginčytis ir

i užimti bereikalingai laiko.
Ypač tie draugai daugiau-

AU>LD 219 kuopos susirin- ; 
kimas įvyko 7-tą dieną sausio, 
1934. Nors šis susirinkimas 
buvo metinis, bet narių atsi
lankė mažai. Turbūt del bjau
raus oro. Mat, per dieną la
bai lijo. Bet yra ir tokių, ku
rie galėtų atsilankyti, nors sy- • 
kj į kelis mėnesius į susirinki
mą, bet neatsilanko. Tai jau 
didelis apsileidimas, draugai. 
Tas turėtų būti prašalinta iš 
mūsų tarpo.' Būtinai turime; 
dalyvauti mūsų kuopos susi-1 
rinkimuose, nes tas priduoda:

'daugiau energijos ir del kitų j šiai veda diskusijas, kurie nes- 
draugų.

Bet kaip ten nebūtų, nors 
mes ir neskaitlingai susirinkę, 
nutarėme gana daug naudin
gų dalykų. Nutarta pasiųsti 
į Tarptautinį Darbininkų Ap
sigynimą $5.00 iš kuopos iždo. 
Nutarta siųsti 4 delegatai į 
ALDLD 12 Apskričio konfe
renciją,' kuri įvyks 28 dieną 
sausio, Wilkes Barre, Pa. Iš- 

į duotas metinis raportas per, 
Sekretorę, kas buvo veikiama, 
tier pereitus metus. Nors mū
sų miestas nedidelis, taipgi ir

kaito jokio darbininkiško laik
raščio, arba kurie mažai skai-

Mes tingėtume būtinai įsis
teigti lavinimosi mokyklą po 
susirinkimų. Juo daugiau bū-Į 
sime susipratę, juo mums ] 
tiems bus geriau ir turėsime Į f 
geresnį vieni kitais pasitikėji
mą, ir “nepamiršime” tarimus 
ir kitus dalykus taip, kaip da
bar kai kurie draugai ar drau
gės kad 'daro.

štai kas nuyeikta pereitais 
metais. Susirinkimų laikyta 
7. Naujų narių gauta 6. Viso 
turime dabar 19. Parengimą 
turėjome vieną vakarienę, ku
ri davė pelno $18.30. Prakal
bas surengėme vienas—Dr. J. 
J. Kaškiaučiui, kurios pasise
kė neblogai.

Literatūros išplatinta sekau- tapo pakartas tūlas “valka
tų-, ta” už padegimą namo. Tai 

pirmas legalis nužudymas 
nuo įsteigimo Austrijos res
publikos. Žmogus tapo pa
kartas už trijų valandų po

čiai: Pavienių “Laisvės 
merių pardavėm 25. 
bes” keliolika brošiūraičių. 
lendoriaus 
kerne 24

J platinti.
; Worker” 

, į mėnesių.
tytojai

Siųsta 2 delgatai į visuoti- 
j ną ALDLD suvažiavimą, kuris 
i įvyko liepos 5-6. Brooklyn, N. 
Y. Aukų surinkta ir narių au
kota sekančiai: del jaunuolių 
komiteto $3.25; T. Moopey 
$1.50; Lietuvos politiniams 
kaliniams $5.51. Tikietų del 
išlaimėjimo, kuris • buvo lei

džiamas Philadelphijoj, Pa., 
rugsėjo mėnesį, išplatinta už 
už $4.40. Pinigai priduoti d. 
H. žukienėi, Binghamton, N.

! Y. Užmokėta už bedarbius 
j narius į centrą $6.20; už čar- 
I terį užmokėta į centrą $1.00; 
j nariai patys arba jų draugai 
užmokėjo metinę mokestį į 
centrą viso $10.20. Surinkta 
parašų del pripažinimo Sovie
tų Sąjungos tik 17. Turiu pri
pažinti, kad ir tiek mažai ga
vome parašų iš mūsų miesto, 
vistiek buvo jie laimėjimai. 
Valdžia pripažino darbininkų 

■įvaldomą šalį, Sovietų Sąjungą.
Tai tiek iš mūsų kuopos 

pereitų metų veikimo. Išrink
tas naujas Komitetas iš šių j 
draugų: pirmininke M. Stan-1 
kevičiene, sekr. P. Tamsonas, 
iždininkas J. Gulbinas, kores
pondentu J. K_-.. Navalinskie- 
nė.

Kuopos Korespondentė.

“Bedar-
Ka-

(1934) parsitrau- 
ir jau baigiame iš
gauta vienas “D.
skaitytojas ant 3

Gauta 2 nauji skai-
Young Worker.”

kartas už trijų valandų 
išnešimo nuosprendžio.

Universitete Kova 
Prieš Militarizing į

MEDIKALIŠ PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvusio aaistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytics-ilaąiniinosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Uaktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedčliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 4Žnd ST. NEW YORK

tarpe’ Broadway ir O'.h Avenue

XfHV Pasitarimai ir S»)OO 
“RHI egzaminavimas

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

KRISLAI
(Tąsa iš 1 pusi.)

Nestebėtina; kad šolomsko 
Bimbos išvijimu iš darbo jie 
teisina. Taip daro visi kapita
listų bernai. Jie bando išsi
ginti ir išteisinti savo pusbro
lius klevinius fašistus. Jie vi
sokius šmeižtus išgalvoja. JiemšPi 
ir kapitalistas—savininkas Tir-1 
rel Corp, tik del “juoko pavėli
no turėti darbininkams šapos 
komitetą.’’ Matote, koki geri 
kapitalistai, darbininkams pavė
lina organizuotis, kad kapita
listas turėtų juoko!

ir

bu- 
sa- 
pa- 
or-

Švelnikas ir Ko. žino, kad jis 
kalba neteisybę, žino, kad me
luoja. Bet vis tik pereitame 
šmeižte pripažino, kad Šoloms- 
kas buvo komunistų sekreto
rium; dabar sutinka, kad 
vau NTWU nariu, toliaus 
ko: “Šolomskas pasišaukė 
gelbon J. Pitkevičių (unijos
gąnizatorių—š.) išleido lape
lius. . . Pitkevičius atvažiavo, 
bandė sakyti prakalbą prie dirb
tuvės, bet nieko negelbėjo.”. 
Šolomskas juk padėjo išvesti ir 
Milforde darbininkus į streiką. 
Jis dirbo, kiek galėjo. Bet ką 
dare ponas švelnikas? Kur jis 
nukentėjo? Kada del darbinin
kų labo pasiaukojo? Kiek par- 

pa i tijos organizatorių parėmė? O 
jis ne tokis durnas, švelnikas 

įtik keikti mokėjo. Jis krovėsi 
turtą, pirkosi namus ir automo
bilių. Važiavo Lietuvon pralob
ti. Nepavyko! Dabar gurgu
liuoja iš šmeižtus pila kitu ant
rašu. Prūseikizmas jį visai su
gadino, padarė kitų Ęastono 
Klova. Beje, jie giminės.

Pakorė “Valkatą”

VIENA, Austrija. — Au
strijoj sugrąžinta mirties 
bausme. Sausio 11 dieną

69th Regiment Armory
25th St. ir Lexington Ave-

KOSTUMy BALIUS SU DOVANOM IR PUIKIU KONCERTU
Šokiai iki aušrai; Grieš Sol Bravermans Dvi Orkestros, Negrų ir Baltų

- Subatoje, 27 Sausio (January)
Pradžia 8 valandą yakare

Tai bus 4 mętų sukaktuvės gyvavimo International Workers Order Įžanga 35c.
Duos Radio Programą ir grieš I.W.O. Sim fonijos Orkestrą. Dalyvaukite yjsi

I.W O. Jaunuoliai ir vaikai ^dalyvaus masiniame perstatyme klasinių yąizdų 
—i————>——————i——

COLUMBUS, phio. — 
Ohio Universiteto preziden
tas Rightmire suspendavo 
aštuonis studentui, kurie su
kilo prieš verstiną militari- 
ni lavinimą. Jie atsisakė 
eiti į muštrą. Jie pareiškė, 
kad jie priešingi karui 
militarizmui.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamų kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem 
402

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

ir

Potviniai Nunešė 
Dešimt Miestelių '

S, Argon
uose pa- 
ai, užlie- 

šniokšda-

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

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

BUENOS AIRE 
tina.—Andes kaln 
tvino upės ir upei 
darni klonius, 
mas ir virsdama^ vanduo 
nuplovė dešimt miestelių. 
Vienoj upėje jau rasta sep
tyniolikos žmonių lavonai, 

ištikrųjų yra žuvę 
žmonių, 'dar niekas nežino.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRJNSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, , “Laisvės” Name 

Brooklyn, N. Y.

Kiek

BROOKLYN, N
Lietuvių Darb. Susiv. 

teigė vaikų mokyklėlę, 
lietuvių kalbos, 
Mokytojai 
cinkas.

Tėvai, kuriems rūpi, kad jūs galė-
1 ’ vaikais

ia proga.
skyrių,

6 kuopa js- 
Mokinami 

skaitymo ir rašto. 
St. Jasilionis ir P. Ma-

tumėt susikalbėt su savo 
lietuviškai, naudokitės 
Mokykla susidaro iš dviejų 
pirmam mokinami maži Vaikai, ant
ram paaugę jaunuoliai-
antrą skyrių gali ir suaugę draugai 
ir draugės lankyti.

Pamokos įvyksta kiektvieną 
tadienį nuo pirmos valam 
tų, Lietuvių Name, 
riuose.

les, taipgi

šeš- 
os po pie- 

kliubo kamba-

Mažutis.
(11-12)

MONTREAL - CANADA
J. M. ROSENFELD

ADVOKATAS 
Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS i

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

kraujo Specialistas
Gydau ūmias ir chroniškas 

moterų ligas kraujo ir 
Padarau ištyrimus kraujo i

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

nuo 10 iki L 
iki 8 valandai vakare

vyrų ir 
odos

šlapumo

Po pietįų nuo 4
12 dienų

Ryte
Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 

Telefonas Lackawanna 4-2180

Vyrų ir Moterį) 
Ligos Gydomos 

šiandieni ateiki- 
U te delei sajvo svei- 
¥ katos ištylimo, o 
j jums bus išaiškin- 

Sj ta, kaip jūs fiziŠi- 
*7 kai stovite.I II Odos Nušašėji- 9 
/ mai, Nervų! Ligos, j 
r Abel nas. Silpnu 

mas, Skilvio žar
nų ir Mešlažar- 
nės Ligos, Nervu 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. i

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, la
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išga 

Ištyrimas ir Patarimas Vejltui 
KALBAM LIETUVIŠK

DR. ZINS
U0 East 16 ST. NJ y

Sergančių 
Chroniškos

AI

. Tarp 4th Avė. ir Irviną pįace
Įsisteigęs 25 metai

Valandos—9 A. M*, iki’ 8 P. M.
O Sekmadieniais 9 A. M iki 4 P. M.

100 CIGARETĘ UZ 25 CENTUS
700 GILZŲ 63c

(100—9c; Barons—12c)
GALITE PASIDARYTI JŪS

VIETL
Jūs galite turėt 700 puikių^cigarctų, sulig savo skonio už $1.78. 

Prisiųskite mums 10 centų už instrumentą naudojamą padarymui ei- 
garėtų. Seniausia tabako išdirbystė New' Yorke.

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

ir akuratnai.
Specialias nuolaidas duodame restaucacijom.

L. GRAYEFSKY,
172. Avenue, B, New York City. Tel. Alg. 4-1836

(tarpe 10 ir 11 Sts.)

t 1 SVARAS TABAKO $1.00
i Persiuntimas .15c

ATYS IŠ RUSIŠKO, TURKIŠKO IR 
[IŲ TABAKŲ

Hours 10 A. M. to 10 P. M. 
Sunday 10 A. M. to 5 P. M. 

And by Appointment

COMMODORE BEAUTY SHOPPE
ELIZABETH ADLER

367 BROADWAY, bet. Hooper & Keap Sts., BROOKLYN, N. Y. X.
Scientific Face & Scalp Treatment, Manicuring

Hair Dressing, Hair Bobbing Marcel Wawing & Finger Wawing 25c
Hair Bleaching & Dyeing—Permanent Wave—Eye Brow Tweezing 

ALSO TEACHER OF BEAUTY CULTURE

VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO 
PERMANENT WAVE UŽ $2-50

Per vieną menesį galifė gaut augščiau paduodamus plaukų sutaisy- 
itius už $2.50 Panedėliais, Utarninkais ir seredomis.

Ant plaukų dažymo $2.00 nuolaidos.

Phone STagg 2-6497

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuoias Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 141.7 .

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

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

arti Grand Street'
Telefonas Evergreen 6-3959

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.



i

šeštadienis, Sausio 1^, 1934

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
VALANDOS:

STREET

Rytoj Visi Būkite Vakarienėje
Dr. JOHN WALUK

161 NO. 6th STREET

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

ĮVAIRIOS žinios

susirinkimai

PARDAVIMAI

nedirbs. gardžiai pasijuokti, tik nusi-
Delegatas P. Taras.

PARSIDUODA

RADIO—ŠIANDIEN

Rengia LDSA 1-ma Kuopa ir ALDLD 1-ma Kuopa

tai sužinosite 
j “Laisvės”
St., Brooklyn,

(8-11)

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Čiau apie 
Kreipkitės 
Ten Eyck

6—8 vakare
Tel. Evergreen 6*1660

Bendro Fronto. Bet ką daro į 
ponai Prūseika-Butkus su sa-'

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare

Antradieniais uždaryta
7'el. Rupublic 9-5964

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105

ruošiamą karą prieš -Sovietų 
Sąjungą.

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

FREE INFORMATION 
Immifri'ation, Naturalization, Traveling 
Citizen Papers. Aliens Not Legally 
In Country, or Deported, Legalized 
. ALL NATIONS EXCHANGE 

207' East 84th Street, New York City 
Tel. Regent 4-716G Open 9 A.M.-9 P.M
------------- ------- --------- ,---------------------------------Madison Square Gardene., 

pirmadienio vakare įvyksta di-
t . ' • ■ . ’ ■ i

Dr. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS)

150-01 Coolidge Avenue, Jamaica,

VALANDOS:
9—12 ryto
2—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
(d. Stagg 2-07706 

Namų, Republic 9-3040

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY

ti savo rakandus. Vėliau ĮI 
jiems tas atsibodo, o ir darbo • 
yra daug, tai vieną gražią

< P/YRSIDUODA 4 kambarių fomi- 
[ sius, labai pigiai. Turiu labai greit 
l parduoti, nes turiu greit apleisti 
i miestą. Galima matyt nuo 6 iki 10 
! vai. vakare. Kreipkitės: 426 Graham 
Ave., Brooklyn. N. Y.

8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

.šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 6-2112

PARSIDUODA grosernė-bučemė ge
roj biznio vietoj, Apgyventoje lie
tuvių ir kitų tautų. Biznis geras, 
kas turi galimybių dirbti jame. Pla- 

ant vietos, 
raštinę, 46

REIKALAVIMAI 
NEW YORK CITY

Reikalinga patyrusios moteries ar- 
i ba merginos dirbti prie avių žarnų 
' atrinkimo ir mieravimo. Kreipkitės 
1 sekamai: International Trading Corp. ' 
i 625 Greenwich St., N. Y. C.Šaukia Konferenciją

Friends of Soviet.Union or-! (H-17)
koncertai i ganizacija šaukia masinę kon- •—--------

IŠRANDAVOJIMAI !
BROOKLYN, N. Y.

Pasirandavoja fornišiuotas kamba- ! 
rys mažai šeimynai, su visais pa- j 
togumais. Williambsburgho apie- 
linkėje, atskiras įėjimas; galima ir 
valgis pasigaminti. Mokestis žema. |

Galima matyt 7 vai. vakare šeš- j 
tadienį ir .sekmadienį per visą die- | 
ną,. Apt. 16 136 McKibben St. kam- j

į pas Griaham Ave Brooklyn, N. Y.
AUTOMOBILIUS NUŠO- ! <n'13)

KO NUO TILTO
!. LAKE CHARLES, La.—i 
I Sausio 10 d. čionai automo- j 
bilius prasimušė pro tvorai 
ir nušoko nuo tilto į upę.; 
Du žmonės prigėrė. .

Kad augščiau minėtos ko-1 
aktoriai prijuokins j 

abejonės, ,..... . ______
juokinga, Centro Komiteto, nuo LDS ir Į

V/MCA-570 Kc.
11:30 A. ,M.—Italian Program
12:00—Haring Orch.; Jerry

Baker, Tenor
Kuopa neturi*! 12:15 P. M.—Chuck Richards,

BROOKLYN, N. Y.
Parsiduoda “Sandwich Shop,” 

490Į Summer St. arti Fulton St. 
Brookljm, N. Y. Kaina žema, gali
ma padaryt tinkamą pragyvenimą 
Gera biznio vieta.

(10-12)

...... v t --  —----- j Brooklyne per paskutinius j Sovietę Sąjungos Draugai i 
|bių konferencijos. Kas is he- į kokius 8-nis metus nebuvo lo-j * • • -«• •• 1

Šeštas Puslapis

fewS* ■.

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

ALDLD ir LDSA pirmos kuo- solistų, dalyvaus Aido Choro ! dieną to kliubo sekretorius pa-, 
siima suvargusią šeimyną ir! 

!nusiveda į “Home Relief”! 
biurą reikalauti pašalpos. Kai-j 
po demokratas atėjęs pas dę-i 

po Ameriką su savo mokratą gaspadoriškai parei-J .
Jis parodys susirin- < kalauja šeimynai pašalpos,'bet 

kaip '
svetainėje, 101

4 Brooklyn, *N. Y.

susivienijo į vieną orga
nizaciją. Artimesniam susi
draugavimui abiejų kuopų na
rių yra rengiama labai ska
ni vakarienė. Ji įvyks sekma
dienį. 14 d. sausio. 7 vai. va-' 
kare. “Laisvės” svetainėse. ( 
Apatinėje svetainėje bus šo
kiai prie drg. Balčiunuko or- 
kestros. Viršutinėje —vaka
rienė. Tai pirmu kartu tokia sveika vakarienė ir 
puiki vakarienė, nes apart ki
tų gardumynų, bus ir stirnie
nos, tai yra laukinės ožkos. 
Stirnos mėsa yra viena iš ge
riausių.

Prie to bus labai gera 'kon
certinė programa. Turėsime

Merginų Sekstetas, bus magi- 
kas d. Joseph Rachunas. kuris! 
yra specialistas ir plačiai va
žinėja po Ameriką su 

: triksais. 
įkusiems visokių “stebuklų”, iš; nej nepasijuto žmogus, 
[ko turėsite labai gardaus juo-<greitai neteko danties.
ko. ,žmogus suprato, kad jeigu [ 

Kaip matote, bus gardi ir inorj turėti dantis, ir gauti pa-
" • tinkama [šalpą, tai reikia dėtis su ki- 

koncertinė programa. Būkite [tais bedarbiais ir sudaryti spė- 
visi 11 v 1 sos. 7h k lėtų k a in a i: ką, kuri apsaugos ne vieni 

(šokius ir vakarienę iš kalno | dantis, bet ir pašalpą iškovos 
i perkant 65 centai. Tą patį 
1 vakarą prie durų 75 centai.
I Tikietus galite gauti “Laisvės”' 
i raštinėje.

Mūsų Parengimai 
Ir Susirinkimai

Dramos Grupės Aktoriai 
Padarys “Big Hit”

Sausio 28-tą dieną Ukrainų 
Grand St., 

Aido Choro 
! Dramos - Grupęs aktoriai Aido 
Choro parengime loš labai 
juokingą komediją “Už Pini
gus' Vesią Pati” ir aš manau, 
kad' jie padarys kaip anglai 
vadina “Big Hit”.

Konferencija išrinko į aps-!

I 10 Dienę Užsiregistravo 
155,411 Bedarbių

Tik į 10 dienų du biurai, 
registruojanti bedarbius prie 
Roosevelto viešų darbų, užre
gistravo 155.411 •darbininku 
reikalaujančių darbo. ’ 
dviejų biurų pasekmės, o jų 
yra desėtkai. i

Viešų darbif vedėjai sako, 
kad jiems Washington© ponai 
neduoda pakankamai pinigų '. 
ir jie negali paimti nei de-i 
šimtą dalį tų darbininkų prie I 
darbo. Jie reikalauja, kad P1’’ 
Roosevelto valdžia paskirtų:• f * 1 Qtiems darbams pinigų, nes ki-. / 
taip jie yra keblioje padėty- 
je. Bedarbių darbininkų pa- 
reiga reikalauti darbo arba i 
tuojautinės piniginės paramos

dėlės ristynės. Risis Ed Dpn 
George, Jack Curley, McMil
len ir John Richford—švedas. 
Bus ir daugiau ristikų. Kas 
myli matyti ristynės, nueikite 
ir pamatysite drūtuolius besi-' 
galinėj ant.

kričio komitetą 18 narių. 
Taipgi išrinko 5 delegatus į 
Washingtone įvyksiančią be
darbės klausime konferenciją. 
Ragina masines organizacijas 
siųsti delegatus, padengti jų 
lėšas. Jeigu kurios pačios 
vienos negali, tai privalo ke
lios susidėti, bet siųsti delega-1

' Rinkite Aukas Bedarbės Į 
Reikalu Konferencijai

Vasario 3. 4 ir 5 dienomis'Į 
.Washingtone Įvyksta visos ša-į 
jlies darbininkų organizacijų’ 
i atstovų konferenciją prieš be-i 
darbę. Iš New Yorko bus pa

rsiųsta 150 delegatų. Kiekvie-.l 
no delegato pasiuntimas ir ten| 
tris , dienas buvimas atsieina ' 
$12.00. Pinigų reikia surinkti ( 
aukomis nuo darbininkų ir | 
šimpatikų'. Dabar yra rinklia-! 
Vos aukų i dėžutės. ' Kas tik 
turite laiko, nueikite į Bedar-- 
bių Centrą,-61 Graham Ave., 

i Brooklyn, pasiimkite dėžutes 
ir parinkite aukų.

Mūsų visa eilė organizacijų į 
jau išrinko delegatus. Daly- Į 
vaus delegatai nuo ALDLD j

; damas, kaip svarbu yra šian
dien glaust visas darbininkų 
spėkas į krūvą ir reikalaut

i žmoniškesnių sąlygų darbinin
kam ir tinkamesnės pašalpos, 
kurie nedirba ir dar svarbiau, |įus 
tai gaut pašalpą tiems, kurie j 
visai jos negauna, o tokių j 
New Yorke yra šimtai—tūks-[VOs aukų 1 dėžutes del bėdai- 
tančiai.

medijus 
žiūrėtojus, tai nėra 
nes komedija yra 
aktoriai surinkti visi juokda 
riai ir prie to dar režisieriau 
ja drg. J. Juška, kuris yra v0 susaide ? Nieko! Jiems tik 
atsižymėjęs komedijų vadova- j nusispjauti ant bedarbių rei- 
vime. Gi praktikas darant, kalų. Prūseikizmas yra tam, 

I negalima iš juoko išsilaikyti, kad niekinti darbininkų vadus 
, o be^abejonės ant scenos bus j jp judėjimą...

Visą šią savaitę yra rinklia- dar juokingiau. i ■■ —-------------- —

'tuvių darbininkų galėtų pasi-|šiamos komedijos, vis tik kon-i
i bile laiku certai ir koncertai. Ir taip |

[ nueiti į Bedarbių ^Centrą, 611 atrodo, kad tie koncertai,
[ferenciją 26-tą f
I dieną sausio, New Star Casino 
svetainėje. Į šią konferenciją j 
privalo prisųsti visos darbinin
kų organizacijos delegatus.

| pirkite įžangos tikietus ir už--Bus-apkalbama, kaip sekmin- 
[sižymėkite ant kalendoriaus Į 8’iau kovoti prieš imperialistų 
dieną, kad nepanąirštumėt jos, 
nes tą dieną, kaij? režisierius ir 
aktoriai sako, tai tikrai bus 
“Big Hit.”

Vienas Iš Grupės.

Tai Raportas Nacionalio Sekreto-, darbuoti, tai gali 
c riaus Herbert Benjamin

Raportas buvo įdomus; i Giaham Avė., Biooklyne, PA-jbrooklynieciams jau nusibodo, 
draugas' Benjamin pasakojo! s^rn^i dėžutę ir parinkti au- j Taigi dabar, drauges ir drau- 
apie savo Įspūdžius, apie visą i RU- Pareiga kiekvieno pnsi-1 Uus jums gera proga pa
šalį. Jam teko susidurti su [daibuoti, nes niekas kitas uz! matyti juokingą komediją ir 
visa eilė miestų valdžių, rei- 1 mus 

[ kalaujant bedarbiams 
Atsakymą gauna 

; kad mes 
tas eina

• kuomet 
streikai, > 

; tus tūkstančių J 
įtraukimui armijos del kriušini- 

’ 1 mo streikierių.
Taipgi atžymėjo, kad visur, 

kitur daug didesnis bedarbių 
1 judėjimas, negu kad New 
Yorko apielinkėj. Taipgi 

Greitai bus teisiama našlė' smarkiai kritikavo darbo uni- 
L. K. Coli, gengsterio\pati ir Jas, kad visai neima iniciaty- 
du asmenys—A. Guarino ir J. vos bedarbės klausime. Drau- 
Ventre, kurie yra kaltinami' £as sakė, jau jį veda iš kan- 
kaipo pirmo laipsnio žmog- trybės, kiek yra visokių uni- 
žudžiai. Jiems iškeltas apkal- K1 visoj šalyje. Unijos suor-. 
tinimas, kad jie nušovę pane-! ganizuotos ekonominiams pa- 
lę Lillian Schwartz. 19 metų gerinimams^ < 

> amžiaus. Liudininkų tarpan i ^s- 
yra pašaukta^ H. ‘_____ _
kuris buvo patarnautojas pas' - - . (
majorą James J. Walkerį. Ka-;imant Amerikos Darbo Fed e-; 
ras tarpe gehgsterių 
niekados nesiliauja.

Karas Gengsterię Tarpe 
Nuolatos Nesiliauja

pašai- i 
visur,■ " .*■ . ineturim pinigų, mies-; 

prie bankrūto, bet į 
iškyla militantiški 

tai jie surandą = šim-( 
doleriu par-j

Kas Nau jo Tarp 
Lietuviu

Iš Bendro ALDLD ir LDSA 
Kuopę Susirinkimo

Ketvirtadienį įvyko bendras 
ALDLD ir LDŠA pirmi) kuopų 
susirinkimas, kuriame abi kuo
pos apjungtos į vieną. Abie- 

Ijų kuopų valdyba • pasitarė ir- 
(pasidalino darbus. Tą atliko; 
pirm susirinkimo pradžios. Po j 

..... , to LDSA kuopos valdybos na-darbimnku buk- _~ . , _ . , . . /• res išdavė raportą is pereitų. Bedarbe labiausiai smau- i , Ji . j , . . . . ... metu veikimo.Friokdnn gia darbininkus ekonominiai, . . , . , u- • 1 • j-;; iįsricKson., .. . i pinigų, bet darbininkų judeji-Įo unijų čia nesimato, jau ne- . . ,J ’ 'me gerai darbavosi.
grupiu ' racijos, nes jų vadai nedalei-, Buvo raportai iš bendro 

džia, bet čia randasi apie 30,-(fronto, apskričių konferencijų 
000 taip vadinamųjų revoliuci- [LDSA ir ALDLD, įvairių tarp- 
nių unijų narių, o ir jie taip tautinių konferencijų, Kurios 
jau pat nieko nedaro šiame paskutiniu laiku įvyko. Ypa- 
klausime. Tai kaip jie mano j tingai plačiai raportavo drg. 

Kiek dienų atgal pavogta suorganizuoti darbininkus, jei-[P. Taras iš Kings County be-, 
mergaitė tūlų Luciano, 251 7th • ....
St. Pereitą naktj policija su-'tarpe bedarbiu bei 
ra<|o tą kūdikį pas tūlą mo- dirbančių darbininkų, 
terį Stackhouse, 222 9th St. 
Brooklyne/ Iškarto ši moteris i 
sakė, kad jos mergaitė. Bet 
kada Kings County ligoninėje 
padarytas kraujo palyginimas 
ir atrasta, kad ne jos. tada ji 
pradėjo šaukti, kad tą mer
gaitę nirko už $4.00 ant Pros
pect Parko. ' Mergaitė yra 24 ' 
dienu amžiaus ir grąžinta at- 

' gal jos tėvams.

Atgavo Pavogtą Kūdikį

v

Iš Kings County Konferenci 
jos Prieš Bedarbę

_ b, jei-į r. iširto niiiKč vvuhlj

• gu jie neims iniciatyvos darbe! darbės klausime konferenci- 
laikinai Į jos. Nutarta, kad nariai ir na-

irės pasiimtų baksiukų ir rink- 
Taip pat ragino delegatus, i W aukas bedarbių kovoms.

kad jie sugrįžę į organizaci- Išrinkta du delegatai į kon- 
jas patys dirbtų ir įtrauktų i ferenciją, kovai prieš brangu- 
tas organizacijas į darbą diel įmą maisto ir kitų rėikmenų. 
būsiančios i ’ 
bes klausime konferencijos, 
‘kuri įvyks *3, 4 ir 5 vasario 
Washingtone. Svarbiausiai, tai 
finansinė pagelba. New Yor- 
kas rengiasi pasiųsti 150 dele
gatų į konferenciją. Kiekvie-

• no delegato pasiuntimas ir tris 
dienas užlaikymas atsieina

Į $12.00. ’ rių į organizaciją
Delegatų Diskusijos

Sausio 7. 12 valandą dieną, 
laikinas Kings County bedar
biu sekretorius, pašaukė visus 
delegatus prie tvarkos ir ati
darė konferenciją. / *

Delegatų buvo visai mažai; 
suregistravus visus, buvo 40. 
Atstovavo 5 tūkstančius narių ; 
didelė dalis į ta skaičių įeina 
negru organizacijų. Bet nebu
vo atstovaujama nė viena uni
ja. tas labai peiktina.

Seka Raportai
Raportuoja laikinas Kings 

County sekretorius, • pažymė-

nacionalės bedar- Konferencija įvyks 4 d. vasa
rino.' Užkviesta kuopa daly
vauti -viešame Komunistų Par- 
itijos 21 kuopelės-susirinkime, 
kuris įvyks ateinantį antradie
nį, 7:30 vai. vakare, “Laisvės” 

i svetainėje. < . .
Padaryta visa eilė nutarimų, 

'kaip gauti daugiau naujų na- 
i. Susirinki

me ^dalyvavo virš 50 narių, 
į Darbininkų moterų buvo dau- 

Draugai kritikavo šios kon- giau kaip vyrų. Čia tai pa- 
ferencijos prirengimo komisi- gyrimas LDSA buvusios kūo- 

nebuvo i pos narėms1.
Orga-1

ją. Šį konferencija 
pakankamai garsinta, 
nizacijoa taipgi tinkamai ne
pakviestos į konferenciją, kad 
dalyvautų. Už tai ir turėjo
me konfęrenciją mažą.

Iš diskusijų paaiškėjo, kad 
randasi delegatas ir nuo de
mokratų kliubo. Kliubas did
žiumoje1 susideda iš darbinin
kų. Pirmiaus kliubas teikė 
pagelbą bedarbiams,, tai su
teikdamas troką del išmestų 
šeimynų, kad galėtų priglaus-

t ---------------------- ---

Pirmadienį Bus Ristynės

SUSIVIENIJIMO VAKARIENE

Sekmadienį, 14 Sausio (January), 1934

46 Ten Eyck St.

«

RADIO--SEKMAI)II-.NI
Erno

Rep. Š.

AIDO CHORO DRAMOS 
GRUPEI

Aido Choro Dramos Grupės 
susirinkimas įvyks pirmadienį, 
15 d. d. sausio, (Jan.), 1934,- 
“Laisvės” svetainėje, 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai būkite. 
£įąme susirinkime, peš yrą 
svarbių reikalų,, aptarti.

Songs
2:30—Martin Orch.
3:00—'Capps Players
6:00—Black Orch.
6:15—Adler Ensemble
6:30—Martin Orch.
6:45—Fallon Orch.
7;15:—Oxford Quartet

10:45—Richardson Orch.
1.1:00—Radio Scandals
11:30—'Trini Orch.
12:00—Catter Orch.

WEAF—660 Kc.
5:30 P. M.—Three Scamps, Song
5:45—Arlene Jackson, Songs
6:00—Cugat- Orch.
6:30—Himber Orch.
7:45—-Mountaineers Music

WOR—710 Kc.
12:55 P. M.—Bartlett Orch.
1:00—Milton Kaye, Piano; .
8:30*—Morros Musicale
9:00—Dancę Orch.,

10:30—Organ Recital .
11:00—Weather Report

! .11:02—Tremaine Orch. f 
i 11:30—Coleman Orch.

12:00—Robbins Orch.

WJZ—760 Kc.
; 7:00 P. M.—John Herrick, Song-s 
, 7:15—Robin Hoodr-Sketch
1 7:30—Duchin Orch. ►

10:15—The Master Singers 
10:30—Kyte Orch.

į 11:00—Barn Dance 
12:00—-Whiteman Oręh.

1 12:30 A. M.—-Scotti Orch.

WNYC—810 Kc.
! 1:15 P. M.—Opera Matinee 
: 3:15—Minuetta Shumiatcher, 
: , Piano
!• 3:30—Queens Players
! 4:00—Studio Music
! 4:15—Tom Halligan, Tenor 

4:30—-Police Band Concert
! 5:30-—Carmen Josephy, Songs 

5:45—Green Isle Orch.

WABC—860—KC. ,
1:00 P. M.—Raginsky Orch. 
1:30—Knight Orch.
2:00—-Barbara Maurel, Contralto;
Thęo Karie, Tenor 

11:00—Lombardo Orch. 
11:30—Fiorito Orch . 
12:00t—^Gray Orch. - , t

“LAISVĖS” SVETAINĖJE,
Brooklyn, N. Y.

WEAF—-660 Kc. 
10:30 A. M.—Mexican Marimba 

, Typica Band; Hector
de Lara, Baritone

2:45 P. M.—Muriel ,Wilson, Sopra
no; Fred Uufsmith,'*Tenor;

Į Concert, Orch. . U , 
3:00—Wayne King Orch.’ 
4:30—Concert Orch.; Edward
Davies Baritone; Chicago 
a Capelja Chęir

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

9:30—Concert, Orchv
10 :30—Šhilkret; Qtch, j * t : 
11:30—Minneapolis Symphony

I Orch.; Eugene Ormandy Conductor
‘ WOR—710 Kc. į i

8:00 P, M.—Vera Brodsky and ‘ 
Harold Triggąj Piano :

8:30—Choir Invisible z 4 i 
10:—Opera—Traviata / •

WJZ-J76O Kc- J
10:30 A.- M.—Samovar Serenade;

12:30 P. M.—-Symphony Orch.
Rapee, Conductor

■2:30— Grenadier Guard
Band From Toronto 1

9:00—Vfill Rogers, Comedian;
Cojeman Orch.; Revelers 
Quartet

i WABC—860 Kc.
12:30 P. M.—Tito Guizar, Tenor; 

Hart Ensemble
3:00—New . York Philharmonic 
Symphony, Arturo Toscanini, 
Conductoi*

5:30—Julia Sanderson and
Frank Crumit, Songs
Songs

6:00-*-Renard Orch.; Muriel Wilson, 
Soprano; Oliver Smith, Tenor

7:00—Ethel Waters, Song's; , 
Denny Orch. '

9:00—Nino Martini, Metropolitan 
Opera Tenor; Jane Froman, 
Songs; Symphony Orch., Direction 
Erno Rapee

Aido Choro Merginų Sekstetas

DALYVAUS PROGRAMOJE
, MERGINŲ SEKSTETAS IR A. KLIMIUTĖ 

A. BALČIŪNO, JR., ORKESTRĄ
ĮŽANGA 75 CENTAI; Iš ANKSTO 65 CENTAI

STIRNIENOS VAKARIENE
Tai naujienybe, todėl kiekvienas pasirūpinkite tos 
naujienybės paragauti. Iš anksto. įsigykite tikietus

ŠOKIAI PRIEŠ IR PO VAKARIENEI
VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 25c 

’DURYS ATDAROS 6 VAL. VAKARE
. VAKARIENĖ BUS 7 VAL. VAKARE




