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KRISLAI
Liūdesio ir Kovos Diena.
Drg. W. Z. Fosteris.
Audra Stikle Vandens, y7 
“Laisves” Suvažiavimas.

Rašo KOMUNISTAS

Sausio 21 d., 1921 metais, mi
rė Leninas, didysis pasaulio pro
letariato vadas. Prabėgo de
šimt metų nuo tos liūdnos die
nos. Leninizmas giliai prigijo 
darbo masėse. Komunizmas iš
augo į galingą pasaulinę jėgą, i 
Komunistų Internacionalas, ku
ris augštai iškėlęs neša leniniz
mo vėliavą, virto tikrai pasau
line organizacija, apimanti vi
sus kampus, visus kraštus.
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KlasMs Teisingumas pas ROOSEVELTO VAI. PRIPAŽĮSTA, KAD 
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AUGA. ALGOS NUOLAT EINA MAŽYN

Organizuojasi CWA KUNIGAS IR UNIJOS VADAI MANEV- 
Darbininkai

Sausio 21 d. virto kovos die
na. šimtai ir tūkstančiai masi
nių susirinkimų. Milionai dar
bo žmonių apvaikščioja tas su
kaktuves ir sudeda prižadus po 
leninizmo vėliava kariauti prieš 
savo išnaudotojus ir pavergėjus.

Lietuviai darbininkai ir dar
bininkės, dalyvaukite Lenino 
mirties sukaktuvių paminėjime 
—dalyvaukite šimtais, tūkstan
čiais. Mūsų viltis, viltis visos 
žmonijos, viltis darbo liaudies 
pasiliuosavimo gludi tose veiki
mo ir 
nurodė
lai bus diena mūsų naujų pasi 
ryžimų, naujų pastangų!

kovų metodose, kurias 
Leninas. Sausio 21 d.

STOCKHOLM, Švedija.— ; 
Soči a Idemokratu valdžios 
distrikto teismas nuteisė ■ 
trim įnėnesiam kalėjiman' 
vokietį? darbininką Guptner j 
už nelėgalį įvažiavima šve-Alžios Darbo Departmento- 
dijon. į Mat, tas darbiniu-' sekretorė panelė Perkins iš
kas bėgo nuo fašistinio te-1 du°da raportą už gruodžio 
roro iiy pakliuvo į socialde- ’ menesį. Sako, kad pramo- 
mokratų kalėjimą. Gi so- darbai per gruodį suma- 
cialdembkyatų valdžios aug-' ^eJ° dviem nuošimčiais, 
ščiausias teismas užgyrė že-i° išmokamų algų ąuma tu
mesnio teismo nuosprendį1 mažėjo arti vienu nuošim- 
jkalinti keturiems mėne-ičim Perkins pripažįsta, 
siams Komunistų Partijos ^a(^ tai didesnis per vieną 
organo redaktorių. mėnesį sumažėjimas, negu

kada nors buvo bėgyje pas- 
Į; kutinių dešimties metų.

WASHINGTON. — Val-

PORTLAND, Me. — čio-1 
nai pradėjo organizuotis C-1 
WA darbininkai. Jau su- Į 
tvėrė Portland Relief Wor-i 
kers’ Association. Iš sykio

RUOJA SU STREIKU, DARBININKAI 
PRIVALO BUDĖTI IR NEPASIDUOTI

įvairios žinios
Šios dienos “Laisvėje“ skaito

te linksmą pranešimą, kad su-1 
grįžo iš Sov. Sąjungos draugas 
William Z. Fosteris, Komunistų 

Jo svei- 
pa-

Partijos pirmininkas, 
kata dar nėra, pilnai geroje 
dėtyje. Tačiaus yra daug

Toliaus Perkins pripažįs
ta, kad gruodžio 
pramonėje neteko 
apie 113,000 darbininkų, o | 
algų suma sumažėjo ant CWA Darbai Mažinami,;

mėnesį susirašė p enki os d e šimts 
darbo darbininkų.

$800,000. Tai be galo svar
bus Roosevelto valdžios pri
pažinimas. Ji pati parodo, 
kad visi pranašavimai ir 
.tvirtinimai apie gerovės su
grįžimą buvo valdžios ir 
buržuazinės spaudos blofas 
ir apgavystė.

Milionai bus Išmesti j ;
Bedarbiy Eiles

KOMUNISTU PARTIJA SVEIKINA DRG. W.
Z. FOSTERĮ, PARTIJOS PIRMININKĄ

WILKES-BARRE, Pa. - 
Vėl darbininkų priešas ku
nigas Curran pasidarė di
delė figūra mainierių strgi- 

! k e. Jisai dirba išvien su
i, į unijos vadais Maloney ir 

elini. Čionai United 
racite Unijos konvenci

joj pravarytas tarimas, kad 
kreiptis prie prezidento Ro- 

; osevelto ir prašyti, kad jis 
; paskirtų komisiją streiko iš
tyrimui.

i Curran tokį prašymą vežti: rokratus.
| Washingtonan pas Roose-; sti mainieriai.

/eltą. Kartu taip pat būsią 
•enkami “piliečių” parašai, 
kurie užgiria šitą planą “del 
streiko baigimo.”

Tie visi žygiai nelemia ge
ro mainieriams. Vietoj 
tvirtinimo streiko fronto, 
prasidėjo vadų keisti mane- 

Ivrai, kad streiką privesti 
į prie pražūties. Roose vėl to 
: valdžia neužtars streikieriu. 
.Jinai remia savininkus ir

Pavesta kunigui! United Mine Workers biu- 
Tą turėtų supra-

WASHINGTON. — Roo 
sevelto valdžia išleido įsaky-: 
mą, kad tuojaus būtų suma- ■ 
žintos darbo valandos CWA i 
darbininkams iki 24 valandų ■ 
į savaitę. Proporcionaliai' 
ir algos bus nukapotos.

Tai pirmas valdžios žygis I 
prie laipsniško atleidimo vi
su CWA darbininku. Buvo 
žadėta, kad darbai bus baig
ti su gegužės 1 d., bet, ma- 

bus tas padaryta j

Manaos, Brazilija. — Čio-! 
nai iš uosto pavogė amuni-i 
cijos pilną laivą. Amunicija ’ 
buvo gabenama Colombijos i NEW YORK. — Sausio i sveikata nėra pilnai pasitai- 
armijai. 118 d. sugrįžo iš Sovietų Są- jsius, bet jaučiasi žymiai ge-

--------  I jungos draugas William Z. I riau.
Drg. Fosteris susirgo sun- tomai,

kiai laike pereitų preziden- daug greičiau, 
to ]

ŠAUKIA Į KOVĄ PRIEŠ KARį IR FAŠIZMĄ
“DabarAmerikos Komunistų Par- i karinius žygius.

tijos Centralinis Komitetas • laikas veikti”, sako Komuni- 
išleido atsišaukimą į darbi
ninkus visais būdais remti i 
Lygą Kovai Prieš Karą ir

stų Partija. Dabar laikas 
organizuotis ir kovoti prieš 

Plačios darbi-
Sveikatos reik^-;ties, kad jis greitu laiku vėl ga-j Dover, Del. — Suareštuo- Fosteris. _____________

J,u’ I tas policijos viršininkas Sel-! Jais jisai ten viešėjosi kelis ! f 1 I " v I
■ i very ir kaltinamas užmuši- j mėnesius. Dar-ir dabar jo |

lės aktyviai dalyvauti mūsų . 
dėjime. O jo energija, jo dide- , 
Ii prityrimai šiandien labai rei- I 
kalingi komunistiniam judėji- Delbert G. Banning, ku-| 
mui. I ris buvo suareštuotas i..~ ‘

-------  i triukšmo kėlimą.
Kaip kolonijose, taip centruo-)!  ;

se, taip redakcijose da nesami 
išgyvenę to netikusio ir nesveiko 
papročio su mažiausiais dalykė
liais bėgti į spaudą. Draugas 
su draugu susipyko, vinąs išsi
tarė ką nors susirinkime, kas 
nepatiko korespondentui, pama
tysi ir jau skamba per laikraš
tį. O nieko iš to naudos judė
jimui. Tik daugiau barnių, ne
apykantos, audra ant vietos./ 
Daugiausia gi nukenčia laikraš
čiai. “Užgautas” draugas bei- 
draugai tuojaus šoka ant laik
raščio. Patys susikėlė audrą 
šaukšte vandens, o ant laikraš-/ 
čio kaltę suverčia.

už Į

A New York. — Penki šim- n
Uai rašytojų pasirašė reika
lavimo 
miesto 
mokslo, 
duonos.

darbo ir 
valdžiai . 
bet neturi

pridavė 
Jie turi 
darbo ir

Foochow, Chinija.—Nan-' 
kingo valdžios armija, už
ėmus Fukien provincijos so
stinę, paleido savo spėkas 
prieš darbininkus. Mieste 
įvestas karo stovis ir darbi
ninkai terorizuojami.

c

Drg. W. Z. Foster

___ ___ _________ _ „ Sakoma, i Fašizmą, kuri siunčia Wa- nauJa katą.
rinkimų kampanijos, kad prie CWA dirba apie shingtonan delegaciją sau- ninku masės turi pasisakyti 

Linksma girdėt, kad jo svei- keturi milionai darbininkų. . šio 29 d., kad užprotestuoti , už tos delegacijos prieškari- 
kata taisosi, ir gal neužilgo | 

' jisai galės vėl aktyyiai da- i 
i lyvauti Komunistų Partijos i 
į darbe.

Partijos Centralinis Ko- 
I mitetas sveikina drg. Foste- 
rį ir vėlina jam greito visiš
ko pasveikimo, idant jis ga
lėtų vėl būti pirmosiose ei
lėse Amerikos proletariato 
revoliucinib judėjimo. Jo 

! sugabumai, jo prityrimai, jo 
/energija I 
i mūsų judėjimui.

prieš Roosevelto valdžios ne misiją.

Gimdymo Kontrolės 
Šalininkai Kliedą

Turime, draugai, išmokt to
kius dalykus rišti ant vietos or
ganizacijose—ten, kur klaidos 
pasidaro, ten, kur nesusiprati
mai iškyla. Tiek daug karčių 
prityrimų esame turėję, kad bė
gimas į laikraštį nepataiso da
lykų—tik sugadina, tik padidina 
audrą. Tai vengkime to.

Toulon, Franci j a. — Pasi
rodo, kad Francijos valdžia 
S like savo laivyno manev- 
us, apie ką svietui nebuvo 

skelbiama. Tuose manev
ruose du laivai susidūrę 
apsidaužę.

ir

WASHINGTON. — Tas 
tiesa, kad gimdymo kontro
lės sumanymas yra geras 
daiktas ir remtinas. Bet tie 
buržujai, kurįe to judėjimo, 
priešakiu atsistojo, bando 
įkalbėti svietui, kad įvedi- 

labai reikalinga mas gimdymo kontrolės 
i prašalintų krizį ir bedarbę. 

Drg'. Fosteris yra Komu- Tai pirmos rūšies nonsen- 
nistų Partijos pirmininkas 
ir sekretorius Darbo Unijų 
Vienybės Lygos.

Jeigu Kilty Karas, Kilty Kuboje Šaukiamas Poli
tinis StreikasRevoliucija

sas.

SUDAUŽĖ DU 
TRAUKINIU

Nuėmė Specialius Mokestis Anglijoj Irgi už Romijimą
nuo Sovietų laivų “Protiniai Nesveikų”

žinoma, tas dar nereiškia, 
kad mes turėtumėme bijoti sa-, 
vikritikos. Bet yra savikritika 
ir “savikritika”. Kokia ten sa
vikritika, jeigu jinai dalykus 
pabloginh, o nė pataiso. Pa
vyzdžiui, kuopos sekretorius ne
atlieka savo pareigų. Tai ko
de! ant vietos jis neiškritikuot? 
Kodėl, jeigu nepataisomas, ne
prašalint jį iš tos atsakomingos 
vietos? Tai juk vietos draugų 
dalykas—dalykas tos kuopos. J 
Kokiems galams tuojaus bėgti į į 
dienraštį ir šaukti ant viso svįe-1 
to dar su pridėčkais, kompli-t 
mentais ir pazalatijimais? Tas j 
“užgautas” draugas skubinasi I 
atsakyti. Jis turi “savo pusę“..

8 Nauji Karo Laivai

Iki šiol Jungtinių Vaisti-Į
jų valdžia iškolektuodavo; nai.j0 valdžios komisija pa- 
specialius mokesčius nuo vi-gayo atradimug ir . 
su Sovietu Sąjungos laivų, I v .. 2.V1 .
kurie su kokiais nors tavo- įžymus pries protiškai 
rais pribūdavo i Amerikos! nesveikusjržmones . Komi- 

Bet sausio 18 d. I sBa vienbalsiai pataria to-

LONDONAS. — MacDo-

HARBIN, Mandžurija. — 
Banditai padarė užpuolimą 
ant dviejų traukinių. Abu
du traukiniai nuversti nuo 
begiu ir sudaužyti. Keturi 
žmonės tapo užmušti, o virš< 
30 sužeista.

PARYŽIUS. — Francijos
parlamento komisija disku- munistų Partija šaukia dar- 
savo Jungtinių Valstijų ir | bininkus į visuotiną politinį 
Japonijos karinius manev-1 streiką prieš militaristus ii* 
rus Ramiajame vandenyne. I Amerikos imperial istus. 
Kalbėjo ponas Heriot, buvęs'Tūkstančiai darbininkų jau 
Francijos premjeras. Jis I
pareiškė, kad Japonijos už-ipat eina studentai. DaUge- 
puolimas ant Sovietų Sąjun-; iyje vietų pradėta organi- 
gos ištikrųjų grūmoja. Ta- zuot’ darbininkų, kareivių, 
čiaus jis pridūrė, kad jeigu studentų ir valstiečių veiki- 
Japonija pradėtų karą prieš ; mo komitetai.
Sovietus, tai Japonijoje kil-1 
tų proletarinė revoliucija.

HAVANA. — Kubos Ko-

streikuoja. Į streiką taip

Už Negrų Teises
Dimitrovas Pavojuje

LONDONAS. — Anglijos
/aidžia jau davė užsakymą uostus.
aivų kompanijoms pabuda- Roosevelto valdžia paskelbė, ^us žmones išromyti, idant 

voti aštuonis naujus kari- kad tokiu mokesčiu kolekta- Jie negalėtų veistis. Bet,

Streikų Audra Lenkijoj

Bet,• kad tokių mokesčių kolekta- negalėtų veistis.
nius laivus. Anglijos impe- vimas panaikintas. . Sugrą- tokia operacija turi
ialistai lenktyniuojasi su 
aponija ir Jungtinėmis į 

Z alstijomis.

žinti bus tie nįokeščiai, ku
rie buvo iškolektuoti po lap- 

' kričio 21 dienos.

• T R A N S P ORTO DARBI- 
/ NINKAI STREIKUOJA
\ DUBLIN, Airija. — Šau- 
kiama visuotinas Dublino 
transportacijos darbininkų 

Prasideda tokia audra, draugai!streikas. -Susikirtimas eina 
į tarpe airių ir anglų darbo 
unijų. Bosai iš to .pasinau
dojo ir pablogino darbo są
lygas visiems.

taip pasidalina, jog kelis metus 
tęsiasi pjovynės.

Tik pora savaičių iki dienrašj 
čio “Laisvės” šėrininkų suvažia
vimo. Draugai ir draugės jau 
pradėkite rengtis suvažiavime 
dalyvauti. Labai svarbu, kad 
dienraščio suvažiavimo reikalai 
būtų iškelti ir apkalbėti visose 
mūsų organizacijose. Tegul

plačios revoliucinių darbininkų 
masės susirūpina. Tegul išsi- 
reiškia savo nuomonę apie tai, 
kaip būtų galima laikraštį pa
derinti ir jį sustiprinti.

Persergsti Fašistus
GENEVA. — Tautų Ly

ga pasiuntė persergėjimą 
vokiečiams fašistams Dan- 
zigo mieste, kurie pradėjo 
teroro žygius. Šis miestas 
yra po Tautu Lygos kontro
le.

Linden, N. J. — Rastas 
sušalęs mažam upelyje CW- 

To-1 A darbininkas Michael 
bin, 65 metų amžiaus.

būt daroma tik tiems, kurie 
liuosnoriai sutinka.

Anglijoj šiandien esą apie 
trys širtitai tūikstančių “pro
tiškai nesveikų”,, kuriuos 
reikėtų išromyti. Matomai, 
Anglija seka pavyzdį Vokie
tijos fašistų.

VULKANAI NUDAŽĖ
PADANGES RAUDONAI

SANTIAGO, Čili. — Pra
dėjo veikti Quizapu irDes- 
cabezado vulkanai. Iš jų di
deliais debesiais verčiasi 
dūmai ir upeliais bėga lava. 
Nuo to visoj apielinkėje pa
dangė paraudonavus.

VARŠAVA. — Nerimauja 
Lenkijos proletariatas. Už
liejo kraštą streikų banga. 
Tiesa, fašistinė Pilsudskio 
valdžia begailestįngai strei
kus triuškina, bet darbinin
kai nepasiduoda. Ypatin
gai mainieriai pasižymi sa
vo kovingumu.

Gautas pranešimas iš Pa- 
i ryžiaus, kad Hitlerio val
džia nepaleidžia draugo Di- 
mitrovo ir kitų dviejų bul
garų draugų. Drg. Dimitro
vas laikomas kalėjime ir 
niekas prie jo neprileidžia- 
ma. Fašistiniai budeliai,
matomai, planuoja . smurtą .išrinkti delegatus, 
prieš tą komunistų vadą, -------------------
kuris taip drąsiai numaska-1 jtv v- 9 V !* * 
vo fašistų provokaciją Leip-1 UZDlUSe J KalmiUS 
žigo teisme. ■* , --------

CHICAGO, III. — Vasario 
3 d. šaukiama darbininkų 
organizacijų konferencija 
gynimui negrų teisių prie 
CWA darbų ir gavime pa
šalpos. Konferenciją šau
kia Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas ir Lyga 
Kovai už Negrų Teises. Lie
tuvių organizacijos privalo

1,200 AKTORIŲ 
BEDARBIŲ

PAVOGĖ BANKIERĮ

BERLYNAS. — Berlyno 
mieste šiandien yra 1,200 
aktorių, kurie randasi be- 
darbių eilėse. Jų padėtis 
nepakeliama. Nemažai nu
sižudo.

Lansing, Kan. — Sausio 
19 d. ištrūko ir pabėgo sep
tyni kaliniai.

ST. PAUL, -Minn. — Kid 
naperiai I pavogė bankierį Į 
tūlą Bremer ir reikalauja 
nuo jo šeimynos $200,000 už 
paleidimą.

I FARM, Ark. — Sausio 18 d. 
|iš šio kalėjimo bandė pa- 
i bėgti grupė kalinių. Trys iš 
i jų tapo ant vietos užmušti, 
o du sužeisti. Pabėgti nė 
vienam nepavyko.

DU ŽMONĖS UŽTROŠKO

ML Holly. — Vfvian Mi-1 
nor, 7 metų amžiaus mer
gaitė sudegė, kuomet par- Francinų namuose, 
sinešus anglies bandė į pe- ri buvo pritroškę, ’ bet ta 
čių supilti.

LINDHURST, N. J. — 
Gazu užtroško du žmonės 

KetUr

po atgaivinti.
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Po Dešimt Metų
Rytoj sukanka lygiai dešimts metų 

nuo Lenino mirties. Kaip Jungtinėse 
Valstijose, taip ir visam pasaulyj Lenino 
vardas ir mokymai šiandien plačiau žino
mi, negu jam gyvam esant.

Nepaisant reakcijos, fašizmo ir,, aps
kritai, buržuazijos teroro prieš tuos, ku
rie seka ir vykdo gyveniman Lenino mo
kymus, jų skaičius vis didėja. Kitais žo
džiais, Lenino mokymai pergali visokias 
kliūtis ir skerspaines žygiuojančio prole
tariato kelyje į išsiliuosavimą.

Įsteigtoji Leninui vadovaujant Sovietų 
Sąjunga eina pirmyn tokiais tempais, ko
kių nei viena šalis pasaulio istorijoj nėra 
mačiusi; dar šiuo Antruoju Penkmečiu 
jinai pasirįžusi įeiti Į beklasinį gyvenimą.

Lenino įkurtas Komunistų Internacio
nalas šiandien turi apie 54 sekcijas—ko
munistines partijas, kurių kiekviena per 
tą dešimtmetį gerokai susikonsolidavo 
organizaciniai ir politiniai,' patapdamos 
kur kas bolševikiškesnėmis ir labiau tin
kamomis vadovauti proletariatui jo ko
voje su kapitalizmu.

Pažiūrėkim į Jungtines Valstijas. Ne
paisant nepalankiausių sąlygų, mūsų le- 
ninistų-komunistų Partija per tą dešimt
metį pasiekė žymių laimėjimų. Iš kelio
likos įvairių tautų federacijų, šiandien 
turime vieningą Komunistų Partiją, va
dovaujančią darbininkams visoj eilėj di
delių ir plačių kovų. Turime puikų ang
lų kalba dienraštį “Daily Workerį”, visą 
eilę anglų kalba komunistinių leidinių— 
savaitraščių ir mėnraščių, apart kitose 
kalbose eiles dienraščių ir šiaip leidinių. 
Partijoj išgyvendintos frakcijos, kurios 
ilgai ėdė mūsų eiles; atsipalaiduota nuo 

. įvairaus oportunistinio elemento, kenku
sio Partijos eilių sukonsolidavimui ir su- 
bolševizavimui.

Išleista anglų kalboj visi svarbiausi 
Markso, Engelso, Lenino, Stalino ir kitų 
žymiųjų marksistų-leninistų raštai. Jei
gu prieš dešimts metų turėjome vos ke
lias knygas šiaip taip pusiau tobulai iš
verstas, tai šiandien galime pasididžiuoti- 
dideliais ir' puikiais tomais visais svar
biaisiais klausimais knygų.

Turime eiles leninistinių mokyklų, ku
riose kas metai tūkstančiai jaunų darbi
ninkų treiniruojami, lavinami būti va
dais ir organizatoriais darbininkų klasės.

Paėmus lietuvių komunistinį-leninistinį 
frontą, matysime tą patį. Per tą desėtką 
metų mūsų judėjimas išlaikė du dienraš
čiu, išleido nemažai lietuvių kalboj kny
gų ir šiuo tarpu leidžia teoretinį žurna
lą, ėmėsi organizuoti darbininkų jauni
mą. Tiesa, mūsų judėjime, kaip ir visur, 
atsirado oportunistų, su kuriais Leninas 
visuomet mokino griežtai kovoti, ir kurie 
darė viską sudraskymui komunistinio ju
dėjimo, bet kuriem nepavyko, nes masės 
lietuvių darbininkų jau spėjo apsišarvuo
ti leninizmu ir apginti savo judėjimą.

Per tą desėtką metų social-demokratija 
pasirodė pilniausiam nuogume, kaipo 
darbininkų klasės interesų išdavike, kaip 
Leninas sakė; jinai atvirai perėjo tar
nauti buržuazijai tūluose kraštuose, gel
bėdama perduoti fašizmui valstybės va
deles, o Amerikoje—jinai pilniausiai ko
operuoja su Roosevelto NRA sunkinime 
darbininkams gyvenimo.

Per tą dešimts metų tūkstančiai ge
riausių komunistų-leninistų paguldė sa
vo galvas, kovodami už darbininkų kla
sės reikalus, o tūkstančiai jų tebetruni- 
ja buržuaziniuose kalėjimuose ir kator
gose. Tik vienoj Chinijoj, kur darbinin
kai ir valstiečiai ginklu riša klausimą 
del valdžios, kelios dešimtys tūkstančių 
geriausių kovotojų tapo išgalabinta įdū- 
kusios buržuazijos budelių.

Taigi Lenino mokymai su kiekviena 
diena užkariauja naujas mases žmonių, 
pastatant juos į kovą su išnaudotojų 
pasauliu, už naują, darbininkišką pasaulį.

Besiraitydamas krizio konvulsijose, iš
naudotojų pasaulis ruošiasi prie naujos 
imperialistinės skerdynės, kad per ją iš
ėjus iš krizio ir pailginus savo gyvenimą.

Darbininkų uždaviniu: kovoti visais 
būdais (taip Leninas mokino) prieš nau
jo imperialistinio karo pavojų; kovoti 
prieš kapitalizmą, ruošėją karų ir visokių 
nedorybių gimdytoją; kovoti už savo bū
vio pagerinimą, didesnes algas, socialę 
apdraudą ir apdraudą bedarbėj; už gyni
mą Sovietų Sąjungos—pirmosios darbi
ninkų valdomos šalies, darbininkų tėvy
nės.

Bet kad pasekmingiau kovoti, reikia 
turėti gerą vadą—Komunistų Partiją— 
Lenino Partiją, be kurios, Leninas moki
no, darbininkų klasė negali išsiliuosuoti 
ir įsteigti savo diktatūrą ant buržuazi
jos. Komunistų Partiją sudaro rankų ir 
proto darbininkai.

Jūsų, drauge skaitytojau, vieta, todėl, 
Lenino Partijoj — Komunistų Partijoj. 
Minėdamas dešimt metų sukaktuves nuo 
Lenino mirties, įstok į jo partiją. Pa
tapk pirmaeiliu kovotoju už savo ir savo 
klasės interesus!

I i ' i ;
KAIŠVR

V. I. LENINAS •

mos paplauti ją. Bet uola 
laikosi, laikosi drūčiai. Ka
me jos spėka? Ne vien tik 
tame, kad mūsų šalis laikosi 
darbininkų ir valstiečių vie
nybe, ne vien tik tuo, kad 
joje įsikūnijo sąjunga lais
vų tautų, ne vien tik armi
jos ir laivyno galybe. Mūsų 
šalies galybė, jos pamatų 
akmeninis drūtumas yra ta
me, kad jai giliai prijaučia, 
kad ją solidariai remia viso 
pasaulio darbininkai ir val
stiečiai.

lais bandė prislėgtieji, am- čiais turi virsti bendradar- J°s silpnybė, 
žiams 
naudotojų jungą.

Draugo Stalino Prakalba Apie Leniną
telpąs straipsnis, mo pasišventimo—štai kas (tie skorpionai krito ant gal- 

pirmiausia turi būti mūsų vos mūsų partijos per išti- 
partijos nariais. Štai kodėl są amžiaus bertainį.

žemiau
yra prakalba, pasakyta d. J. 

/Stalino, tuojau • po Lenino
- mirties, sausio 26 d., 1924, 
* Sovietų- < Suvažiavime Mas

kvoj.—Laisvės^ Red.

Draugai!
t Mes, komunistai, esame 

kitokio būdo žmonės, negu 
visi kiti. Mes sukirpti iš ki-1 
tokios medžiagos. Mes—tie, 
kurie sudarom armiją di
džio proletarinio stratego, 
armiją didžiojo Lenino. Nė
ra didesnės garbės, kaip va-i 
dintis nariu tos partijos, ku
rios įsteigėju ir vedėju bu-'Leninas mūsų partiją ir iš- 
vo Leninas. Ne kiekvienas; augino ją ‘į didžiausią ir

tautinio atžvilgio, bet ir pa- » 
čios mūsų Respublikos ap-;- 
saugojimo žvalgsniu. Leni
nas žinojo, kad tik tuo bū
du galima uždegti širdis vi
so pasaulio darbo žmonių ir 
sukelti juos kovon už pasi- 
liuosavimą. Štai kodėl tas . 
genijus iš visų genijų, ant 
rytojaus po įsikūrimo pro
letarinės diktatūros uždėjo 
pamatą darbininkų Inter
nacionalo. Štai kodėl jisai 
nesigailėjo pastangų, kad

Viso pasaulio dar- Į tik labiau sustiprinus ir 
bininkai ir valstiečiai nori praplotus viso pasaulio dar- 
apsaugoti Sovietų Respubli- bo žmonių sąjungą—Komu- 
ką, kaip kulką, kurią palei- j nistų Internacionalą.
do sąmoninga Lenino ranka ; Mes matėm šiomis dieno- 
į priešų liogerį, kaipo at- mis, kaip desėtkai ir šimtai 
spirtį savo vilties pasiliuo-1 tūkstančių darbo žmonių, 
suoti iš priespaudos, kaipo! ilgom eilėm ėjo atsisveikinti 
tikrą švyturį, kuris rodo' su Leninu, gulinčiu grabe, 
kelią į pasiliuosavimą. Jie j Praeis kiek laiko ir jūs pa-' 

matysite, kaip milionai žmo
nių atvyks atlankyti Lenino 
kapą, kad ttiomi parodžius, 
jog Leninas buvo vadas ne 
tik Rusijos proletariato, ne 
tik Europos proletariato, 
ne tik rytų kolonijų, bet vi
so pasaulio darbo žmonijos.

Persiskirdamas su mumis, 
draugas Leninas įsakė, kad 
būtume ištikimi principams 
Komunistų Internacionalo. 
Prisiekiam tau, drauge Le
ninai, kad mes gyvasties sa
vo nesigailėsim, stiprinda
mi ir drūtindami sąjungą 
viso pasaulio darbo žmonių 
—Komunistų Internaciona

į nori ją apsaugoti ir jie ne
leis kapitalistams ir dvarpo
niams ją sunaikinti. Štai 
kame mūsų galybė, štai ka- 

pne viso pasaulio buržuazi-

bėgant, nusikratyti biavimu ūkio srityj, bendra- 
Bet juos darbiavimu miesto su so- i

Leninas niekuomet nežiū
rėjo į Sovietų Sąjungą, kai-
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sumušdavo, juos apspjaildy- džium. Ta sandara turi duot,1)0 I tiksią tik del tikslo. Ji-
davo ir jie turėdavo trauk- 
ties atgal, širdyj paslėpę 
nuoskaudą ir pažeminimą, 
pyktį ir nusivilimą. Jie 
smeigė akis į nežinomą dan
gų, laukdami iš ten pagel- 
bos. Vergijos grandiniai lik
davo tie patys, arba nauji 
grandiniai pakeisdavo se
nuosius. Tiktai mūsų šalyj
pasisekė darbo minioms nu- Leninai, kad mes garbingai 

i sikratyti kapitalistų ir dvar-1 išpildysime tą prisakymą.
| ponių jungą, pakeitus jį 
j darbininkų ir 1J’ 
! viešpatavimu.
| te, draugai, ir 
,sas pasaulis žino, 
titaniškoj kovoj

darbininkui ir valstiečiui 
visa, ko jiem reikia. Jūs ži
note, kad niekas tuo taip 
nesirūpino, kaip draugas 
Leninas.

Persiskirdamas su mumis, 
draugas Leninas liepė stip
rinti visomis išgalėmis val
stiečiu ir darbininku sanda
rą. Prisiekiam tau, drauge

valstiečių i 
Jūs žino

davai’ vi
le ad toj 

vadovavo
draugas Leninas ir jo'parti
ja. Lenino didybė tame ir 
yra, kad jisai, sukūręs So- 
'vietų Respubliką, vaizdžiai | ,diktatūra. 
parodo _ prislėgtoms nn-n diktatūra 
moms viso pasaulio, kad vii- Į 
tis pasiliuosuoti nėra užgę- 
susi, kad viešpatavimas ka
pitalistų ir bajorų nėra am
žinas, kad darbo, viešpatiją 
galima sukurti pačių darbo ;
minių pastangomis. Tuo ji
sai uždegė širdis darbinin
kų ir valstiečių.

Apleisdamas mus draugas 
Leninas įsakė saugoti ir 
stiprinti proletariato dikta- mūsų šalies, kad reikia jų 
turą. Prižadam įau, drau
ge Leninai, kad mes nesi
gailėsim savo spėkų ir gar
bingai išpildysim tą prisa-

sai žiūrėjo į ją, kaipo į bū
tiną grandinį stiprinimui 
revoliucinio judėjimo Vaka-1 
rų ir Rytų .šalyse, kaipo į 
būtinąjį grandinį, kad pa
lengvinus viso pasaulio žmo- ■ 
nėms pasiliuosuoti iš kapi
talo pragaro. Leninas ži
nojo, kad šitoks supratimas ' 
yra teisingas ne tik iš tarp-:

Komunistu (Bolševiku) 
Partijos

Antruoju pagrindu Sovie
tų Respublikos yra sąjun
ga įvairių tautų mūsų ša-! 
ly. Rusai ir Ukrainai, baš-1 
kirai ir gudai, gruzinai ir i 
azarbaidžanai, armėnai ir ■ 
dagestanai, totoriai ir kir-. 
kizai—visi jie lygiai užinte-! 
resuoti, kad tarptų proleta-

Proletaria-
saugoja tas 

s nuo pančių ir pries
paudos, bet ir tos tautos 
saugoja mūsų Sovietų Res- j 
publiką nuo priešų darbiniu-, pasiliuosavimo. Taip stalg 

i kų klasės savo nepaprastu Leninas klausimą Rusijoje 
pasišventimu, savo nerube- Į pradžioje šio šimtmečio, kuo

met prasidėjo galinga prole
tariato kova prieš autokratiją 
ir kapitalizmą.

Kodėl Rusijos
laimėjo spalių revoliuciją, su-1 
naikino kontr-revoliuciją, nu- j 
laužė iltis užsienio imperialis-,
1 ..... .. ....
jau atsiekė tokius milžiniškus j visuomet vėliau mokino,

pasišventimu, savo nerube- Į 
žinotu pasirįžimu ginti Res
publikos reikalus. Štai, ko
dėl draugas Leninas nuolat 
mokino, kad reikia savano
rio susivienijimo visų tautų

Nauji tikslai, nauji keliai, klasės pažangųjį elementą, 
nau jos darbo metodos, nauja i net jeigu iš pradžių Šitas ele- 
revoliucinė proletariato parti-{mentas sudarytų tik mažutę 
ja, kuri apšvies, suorganizuos j dalelę tos klasės... Mūsų 
ir išves darbininkų klasę prie i partija yra klasiniai sąmonin

gų pažangiųjų kovotojų sąjun
ga pasiliuosavimui darbininkų 
klasės. . . Partija yra klasiniai 
sąmoninga, pažahgioji klasės 
dalis, josios avangardas. šio 
avangardo spėka yra dešinu,

darbininkai 'šimtą kartų didesnė, negu jo
jo skaičius.”

Prisimygusiai, sistemačiai, 
.................................... ‘ " j su negirdėtu pasiryžimu Beni
tams, įkūrė Sovietų valdžią hunas dar 1901, 1902 metais ir 

, aiš
kino, iš ko turi susidėti revo
liucinė proletariato partija, 
kokia jos turi- būt organizaci
ja, kokie jos turi būt tikslai, 
kaip jinai turi eiti prie darbo 
masių ir jas organizuoti, švies
ti ir vesti į kovą.

Dar 1901 metais, pirmosios 
partijos formavi-

<

Proletariato , diktatūrai

I broliško bendradarbiavimo 
Respublikų Sąjungos rė
muose.

Trečiuoju pagrindu prole
tarinės diktatūros yra mūsų 
Raudonoji Armija ir Rau-

laimėjimus socialistinėje kū
ryboje? Todėl, kad jie turė
jo už vadą Lenino partiją — 
Komunistų (Bolševikų) Parti
ją. Kokia ta partija? Kaip 
Leninas ją budavojo? Kaip 
Leninas mokino mus budavoti

1 L LHU Let I let LO ClliY LdLU.1 cl x vcx u vaaji luj i zTkiAiiijcv u ivau

partijos nariais, štai Kouei są amžiaus nertainj. įsetj mūsų šalyj įsikm% pagrindu, donasis Laivynas. Leninas 
leninistų partija, partija ko-'mūsų partija kaip uola sto-l darbininkų.,susivienijimo su j dažnai sakė, kad atsikvėpi- 

‘ Tai pirmutinė | mo protarpis, kurį mes iš-1 Komunistų Partija Jungtinėse
3 Visus šiuos klau- bolševikų 

simus privalome turėti atmin- mosi dienose, Leninas mokino, 
tyje, kuomet šiandien apvaikš- kad mums reikia organizaci- 
čiojame dešimties metų sukak- jos (partijos), 
tuves mirties to didžiojo pa- stambios visai šaliai 
šaulio proletariato vado ir 
mokytojo. Rusijos bolševikų 
prityrimai ir keliai turi būt 
suprantami ne tik kiekvienam 
komunistui, bet kiekvienam 
lietuviui darbininkui, kiekvie
nai lietuvei darbininkei.

munistų vadinasi darbinin
kų klases partija. ,

Persiskirdamas su mumis, 
draugas Leninas įsake augš-; 
tai laikyti ir. saugoti nesu
teptu didį pasivadinimą ko
munistų partijos nariu. Pri
siekiam tau, drauge Leni: 
nai, kad mes garbingai iš- 
pildysime tavo prisakymus.

25 metus meiliai augino

Bet

vėjo, atmušdama nesuskai
tomus priešų smūgius. Kie
tuose mūšiuose sukalė, mūsų 

{partija savo eilių vienybę.
Persiskirdamas su mumis, 

draugas Leninas įsakė da
boti vienybę mūsų partijos, 
kaip savo akį. Prisiekiam, 
drauge Leninai, kad mes iš- 
pildysim tą užduotį.

Sunki ir nepakenčiama 
yra darbininkų klasės dalis. 
Sunku kankintis darbo žmo- 

pajėgia būti tos partijos na-: drūčiausią visam pasaulyj, nijai. Vergai ir jų savinin
kių, ne kiekvienas pajėgia, kovoj užgrūdintą, darbiniu-[kai, baudžiauninkai ir po- 
išlaikyti audras ir sūnkeny- kų partiją. Carizmo ir jo- 
bes, kurias reikia pakelti 
partijos nariams. Sūnūs 
darbininkų klaės, sūnūs var
go ir skurdo, sūnūs didaus 
pasirižimo ir neišmieruoja-

budelių .smūgiai, buržuazi
jos ir dvarponių šėlirrtas, 
ginkluoti buržuazijos puoli
mai, šmeižtai šimtaburnės 
buržuazijos spaudos — visi

nai, darbininkai ir kapitalis
tai, slegiamieji ir naudoto
jai—taip būdavo josi pasau
lis per amžių-amžius, tokiuo 
jis ir šiandien yra didelėj 
daugumoj šalių. Kartų kar-

valstiečiais.
ir pagrindinė atrama Sovie- [kariavom sau nuo kapitalis-1 Valstijose? 

tinių valstybių, gali neilgai 
tesitęsti. Leninas atkartoti- 
nai sakė mums, kad stipri
nimas Raudonosios Armijos 
ir gerinimas jos yra viena 
iš svarbiausiu užduočių mū- v v
su partijos. Curzon’o ulti
matumas ir pastarieji įvy
kiai Vokietijoj parodė, kad 
Leninas, kaip ir visuomet, I 
turėjo teisybę. Sudekim pri
žadą, kad mes negailėsime 
spėkų stiprinimui Raudo
nosios Armijos ir Raudono
jo Laivyno.

Kaip milžiniška uolą sto
vi mūsų šalis, apsiausta iš 
visų pusių okeanu buržua
zinių valstybių. Banga ban
gą kelia prieš ją, grąsinda-

tų Respublikos. Darbinin
kai ir valstiečiai nebūtų ap
veikę kapitalistų ir dvarpo
nių, jeigu nebūtų susivieni
ję. Be pagelbos valstiečių, 
darbininkai nebūtų įveikę 
savo priešų. Be vadovybės 
darbininku, valstiečiai ne- 
būtų apsidirbę su dvarpo
niais. Tą patvirtina visa is
torija politinės kovos mūsų 
šalyje. Bet kova už Sovie
tų Respublikos ■ sustiprini
mą dar toli gražu nepasi
baigė. Ęirmiau ta sandara 
valstiečių su darbininkais 
buvo karinio pobūdžio, nes 
reikėjo kariaut prieš Kolča- 
ką ir Denikiną. Dabar san
dara darbininkų su valstie-

Organizacijos Galybė

“Proletariatas neturi kito 
įrankio kovoj už galią, apart 
organizacijos”... mokino Le
ninas. “Kad žmonių masė, 
priklausanti tam tikrai klasei, 
galėtų išmokt suprasti savo 
reikalus, savo poziciją, vesti 
savo politiką, būtinai reikalin
ga tuojaus ir neatsižvelgiant į 
jokias lėšas, suorganizuot tos!

pakankamai 
aprėpt;

pakankamai plačios ir visapu
siškos aiškiam ir detališkani 
darbo padalinimui pravesti; 
pakankamai išlaikytos mokėti, 
visokioms sąlygoms, visokiems 
‘pasukimams’ ir nelauktiems 
dalykams ištinkant, vest įvir
tai savo darbą; pakankamai 
miklios mokėti, iš vienos pusės, 
išvengti mūšio atviram lauke 
su daug stipresniu priešu, ka
da jis yra sutraukęs i vieną 
vietą viAas jėgas, o. iš antros 
pusės, mokėt naudotis to prie
šo drambulumu ir pult jį ten 
ir tada, kur kuomažiausia lau
kiama puolimo, šiandien prieš 
mus iškilo palyginamai leng- 

(Tąsa 4-tam pusi.)
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New Theatre Jau Išėjo
Po tūlai pertraukai vėl pasirodė Darbi

ninkų Teatro žurnalas—“New Theatre” 
(Naujas Teatras). Bet po pertraukai 
“Naujas Teatras” pasirodė geresnis ir vie
ton pirmiaus ėjusio tik mašinėle (mimio- 
grafu) spausdinto,—-dabar jau gerai 
techniškai atspausdintas ir ant geros po- 
pieros. •

žurnalas v ra 24 puslapių, didelio for
mato. Jame telpa ne tik raštai, veikalė
liai, patarimai, kritikos apie teatrą, bet 
sykiu eina judžių ir šokikų reikalai, šia
me numeryje telpa pasikalbėjimas su 
Kuts Jooss (šokiku, kuris pribuvo iš Eu
ropos), tąsa rašto apie prospektus Ame
rikos buržuazinio teatro, scenerijos klau
simas, steičiaus peržvalga ir daugelis ki
tų rašinių, kurie mūsų menui labai reika
lingi.

žurnalas tik 10c kopija. Kiekvienas 
mūsų choras ir teatro grupės turėtų imti 
šio žurnalo’ platinimui. Galite užsisakyti 
per Meno Sąjungą arba rašyti tiesiai: 
New Theatre, 5 East 19th St., New York 
City.

Ypatingai dabar, kuomet mūsų chorai 
turi labai daug jaunimo, tai anglų kalba 
jiems laikraštis labai reikalingas. Todėl 
užsisakykite, draugai ir draugės, šio žur
nalo platinimui.

V. Bovinas, ALPMS Sekret.

Štai Jau Prašvito Rytą Padangės

Skaisti, raudona aušra teka;
Jos auksiniai spinduliai
Mus nublokštus pelkėn seka: 
žiūrėk, varguoli, ar matai? ■

Štai jau prašvito rytų pm' ngės 
Laisvės, brolybės spinduliai.!: 
Markso ir Lenino teorijos brangios 
žydi teisybės žiedais. .

Dvigalvis liko po Icbjonr 'sumintas;
Kruvinos dėmės nudžiūvo;
Dagys klastingasis tapo nuskintas— 
Aukso karūna pražuvo.

Piktžolių veislė jau baigia nykti;
Niekas daugiau jų nesėja.
Jų vįetoj dirvonai išarti, apsėti 
Ir Penkmetukės nestoja ėję.

Ten darbininkui aiškus^ rytojus;
Jo prakaito nieks nebegrobia;
Darbo produktų jisai herojus, 
O ne plėšrių engėjų eibė.

Tinginio laimė tenai pražuvo-r-
Viltis užgęso ant visados:
Mirtiną smūgį engėjai gavo, 
Kad neatgytų jie niekados!

Miškų Darbininkas.

Du Draugužiai

Mudu du draugužiai, 
Abu neprastučiai;
Lovestonizmo mes žinovai
Ir sklokos vadovai.

O tai nėra dyvas
Būti pravadyriais:
Skloką girtiems vadovauti
Ir Fišei tarnauti!

Nors Fišei tarnaujam,
Maskvai “nevergaujam,”
Mūnšainėlę 'ir alutį
Kasdieną ragaujam.

Mūnšainėlę traukiam
Po du syk varytą,
O pariukę kur užuodę, 
Traukiam neprašyti.

Norint ir kasdieną
Tenka pagirioti
Vienok per virvukę Fišės .
Gerai mokam šokti.

O tai nėra lengvas
Darbas toks atlikti:
Fišės tarnais ir veidmainiais 
Darbininkams likti.

Bet ką gi mes paisom, 
Kiek mums tas apeina? 
Su Tysliava ir Grigaičiu 
Traukiam vieną dainą.

Rumboniškis.
f

Sovietu Šokikai Pasigavo Publiką
. Sovietų Sąjungos šokikai, kurie čia atvy
ko iš Leningrado su Sovietų valdžios leidi
mu, pasigavo Amerikos publikos simpatiją. 
Jais yra Vecelova ir čabukiani. Kapitalis
tinė spauda juos sekamai įvertina:
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SOVIETŲ ŠOKIKAI 
T. Večeslova ir V. Čabukiani

“Kultūriniai santikiai- su SSSR buvo I
malini atsteigta pereitą naktį, kuomet 
šokikai iš Marinski Teatro (Leningrado)
darė Amerikoj debiutą, Carnegie Hall, su 

j oficialiu leidimu nuo jų valdžios. Jais yra 
i Tatiana Večeslova ir Vactang čabukani. Jų 
j pasirodymas buvo vienas iš smagiausių įvy- 
i kių, ko šokimo scenoje jau nebuvo per dau- 
I gelį metų.”

■ Paskirus .seka kiti pagyrai. Kiekvienas 
jų gabumais, jų technika galėjo tik pasigė
rėti. Jų šokimo temose buvo “Corsair,” 
“Hunchback,” “Flame of Paris
lis kitų, šokikai čia dalyvauja valstybes 
leidimu, tad jie vengia kai kurių socialisti
nių temų. Tačiaus jų repertuaras gana pla
tus ir socialis.

ir dauge-

net kapitalisti- 
pažibomis, yra 
Tai vaisiai ša-

Naujos gadynės baleto auklėjimui, Mas
kvoje, veikia Viktorija Krįger. Šis baletas 
daugiau imasi naujų temų, mano pritapti 
prie naujo Sovietų gyvenimo. Taip apie jį 
rašo buržuazinė spauda.

♦ * *

•Šios meninės jėgos, kurias 
nis, pavydus pasaulis, skaito 
auklėtos Sovietų Sąjungoje,
lies, kur vadovauja Komunistų Partija.

Mes, darbininkai galime pasigėrėti šiais 
naujo gyvenimo kūriniais. Tačiaus renega
tai, nusigyvenę asmenys, kaip Butkus-Pru- 
seika, tai vadina “trečio periodo batalija.”

Mes galime jiems pasakyti, kad visa tai, 
kuomi mes jau galime gėrėtis iš socialisti
nio gyvenimo išauklėjimu, tai yra trečio pe
riodo politikos sėkmė.

♦ ♦ *
Šokikų (šokikių) grupes, kaip ir dramos, 

rašytojų, dainavimo ir kitų sričių,—mes taip 
pat turime organizuoti ir gerinti jų meną.

Menininkas.

Mass. Valst. Chorą Konferencija

Pereitą sekmadienį, sausio 14 d., A.L.P. 
M.S. 2 Apskritys laikė savo metinę konfe
renciją. Labai nesmagu sakyti, kad mes 
turėjome mažą atstovybę. Visiems chorams 
buvo pranešta, bet tik keturi chorai prisiun
tė delegatus.

Kas atsitiko su kitais? Nauji metai jau 
prasidėjo, pradėkime veikti. Aš norėčiau, 
kad visi chorų sekretoriai prisiųstų man sa
vo antrašus. Bandykite nelaukti,—siųskite 
šiandien. Mes turime nuveikti daug darbų 
šiais metais. Tad reikalinga, kad laiškai ir 
susirašinėjimai patektų į reikalingas rankas.

Jūs gąiisite veikimo planus šiems metams 
greitai. Tad padarykime, kad chorai Mass, 
valstijos būtų veikliausi.

Tony Vasaris, Apskričio Organizatorius,
59 Dyer St., Montello, Mass.

Mūsą Meno Reikalai

priėjo Worceste- 
choras, kuris pra

Pastaruoju laiku mes j atgauname iš mū
sų chorų korespondencijų. Kas svarbiau
sia, tai tos korespondencijos geros ir jos pa
rašytos lietuvių jaunuolių ir lietuvių kalba.

Ne lietuvybės sumetimais mes giriame 
lietuvišką rašymą. Ne, tačiaus jaunimas, 
kuris gali skaityti ir rašyti lietuvių kalba, 
reikia pasakjTi,—stovi augščiau kitų jaunuo
lių mūsų judėjimo veikime. Prie anglų kal
bos-—jie žino dar vieną kalbą. Tuomet jie 
geriau pritampa prie lietuvių organizacijų 
veikimo, jie gali pavaduoti tuos draugus, 
kurie jau pavargsta, netenka jėgų.

* *
Dvi žymiausios kolonijos—Worcesteris ir 

Detroitas, kur jaunimas ima visą vairą mū
sų chorų. Prie to reikia pastebėti, kaip kad 
Worcesteryj, jaunimas gyvai ir gerai svars
to veikimo metodą.

• Aidas priėjo prie išvados, ką mes jau se
nai. keliame, kad mūsų chorai reikia pada
ryti ne tik dainavimo, bet sykiu—dainavi
mo, vaidinimo, literatūros, šokikų, veikalų ra- 

, šymo, žodžiu,—plačios darbininkų kultūros 
organizacija. Prie to jau 
rio Aidas. Kur bus kitas 
plės savo veikimą?

Naujas darbas gal išsyk 
šimčių gerai. Bet veikdami 
jaunuolės lavinasi. Čia tik reikia pakantru
mo, gero apsukrumo, sumanumo, rimtumo ir 
šaltumo. Nereikia del menkų dalykėlių už
sigauti. Taip pat nereikia laikytis įsikibus 
į mūsų planus, kuomet jie pasirodo kai ka
da nepraktiški. Veikime reikia lankstumo 
kol mes priprasime prie naujų veikimo bū
dų. Galima laukti klaidų, bet iš jų mes tu
rime mokintis ir gerinti veikimą1.

* *
Prasidėjus organizuotis jaunimui labiau— 

į LDS, kaip kur į kliubus, jaučiama ir silpny
bių. Reikia pastebėti, kad jaunimo organi
zavimas, tai nereiškia, kad mes turime lik
viduoti meno organizacijas—chorus, dramos 
grupes, šokikų ir sporto grupes. Priešingai, 
jaunuolių organizavimas turi meno organi
zacijas, O ypatingai chorus sustiprinti.

Jei mes chorus išmainysime ant kliubų, 
tai pasirodys, kad is kūjo nukalėme tik ada
ta. Chorai yra masinės organizacijos. Juo
se reikia veikti sąmonjngiausiems draugams. 
Taip mes galėsime chorus pagerinti, įtrauk
ti dar daugiau jaunimo ir augusių. 

♦ *
Minėjome ja kelis kartus apie Meno Są

jungos finansus, Išmokėjimų turime daug. 
Įplaukų mažai. Chorai mokasi lėtai. Ku
rie chorai neturi ištekliaus,—galima palauk
ti. Tačiaus 5 dol. choro veikime labai ma
žai ką reiškia, o kuomet tos penkinės suplau
kia į Centrą, tai čia jau galima ir didelį dar
bą nuveikti.

Tad, draugės ir draugai, mes norime, kad 
jūs tai imtumėt atydon. 

* ♦ «
Pereitais metais New Yorko apielinkės 

Meno Sąjungos Apskritys surengė Centro 
naudai parengimą. Tas 
100 dol. Sąjunga gerai 
Už šimtą dolerių galima 
kalas ir kelios dainos.

Tai geras darbas. Kodėl šiais metais 
taip negalėtų padaryti mūsų Apskričiai, 
chorai, dramos kuopos? Centras yra tam, 
kad duot veikalų, dainų, bet be finansų jų 
duoti negalima.

nesiseks 100 nuo- 
jaunuoliai ir

parengimas davė 
tuom praturtėjo, 
išleisti geras vei-

Draugai ir draugės. Mes senai jau 
raginame, kad Centrui būtų prisiųsta 
tikri chorų ir kitų vienetų valdybų ant
rašai. Tai padarė dar tik keletas vie
netų.

Todėl dar kartą pranešame, kad vi
si tie mūsų vienetai, kurie dar nėra pri- 
siuntę šių metų valdybų antrašus, pri- 
siųskite greitai. Jei valdybos neran
gios, nesusipranta, nepastebi šiuos pra
nešimus, tai prašome kitų chorų narių 
tai pastebėti ir pranešti.

______ z_____________ :___________________

Leninas
Pagerbiame savo didįjį vadovą, 
Kuris darbo klasei įšeitį parodė 
Ir prieš tironybę išėjo į kovą. 
Kurio proto gale buržujų nuskriodė, 
O vargšams parodė, kur link turi eiti, 
Kad iš būties dugno pakilti—išeiti.
Tu vergams parodei, kad jie gal sukilti, 
Kad gali nutrenkti parazitų gaują 
Ir jiems teikei drąsą, jiems suteikei viltį,— 
Parodei, kaip kurti gyvenimą naują.
Tie, ką pirmiaus buvo paminti po kojų, 
Dabar stato naują proletarų rojų.

Tavo didį darbą nėr kaip įkainuoti, 
Nėra kaip įvertinti tavo didžius siekius.
Tu mus iš vergijos pradėjai vaduoti,— 
Mūs minias pakėlei į milžinų kiekius.
Tu išeičiai taką delei mūs pramynei, 
Kuomet nuo plėšikų Sovietus apgynei.
Už tai mes didingai pagerbiam vadovą,

Trečias Puslapis

Kuris darbo klasei išeitį parodė
Ir prieš tironybę išėjo į kovą,
Ir kuris buržujų galybę nuskriodė,
O del mūs parodė, km- link turim eiti, 
Kad iš būties dugno pakilti-išeiti.

Raudo n as J uo ka s.

Iš Detroito Chorą 
Veikimo

Detroite 
įvairių 

armėnų,

Kalėdų “Poezija” Klerikalų 
Spaudoje

Katalikiškoji spauda papuošė savo kalėdi
nius laikraščių numerius ir “poezijomis” apie 
“kristaus gimimą.” Kuomet skaitai tuos laik
raščius, tai tuojaus metasi į akis jų literati- 
nis tuštumas, mistika, nesąmonės. Bet dar 
blogiau, kuomet juose skaitai eiles (poeziją) 
apie šventes, o dabar apie kalėdas. Kartais 
atrodo, kad tokias nesąmones “civilizuoti” 
žmonės negalėtų nei pliaukšti.

Ne vien, kad juose nėra jokios teisybės, 
jokios realybes, bet nėra nei paprasčiausios 
logikos.

“Moterų Dirvos,” kurioje aria kunigai, po
etas vaizduoja, kad kadaise buvę laikai, jog 
“tamsi naktis ant žemės krito, šviesa už įgal- 
nų nušvito,” o jau ant žemes, tai velniai “sa
vo valdonui sostą puošė.” Vadinasi, jau vi
sas svietas laukė kokio tai prasmegimo, pra
pulties. Tais laikais buvę:

“Nauja tikyboje kryptis:
Stabams garbingai lenkias minios. . .
Ten jų siela—ten jų mintis,
Iš ten joms plaukia slaptos žinios.”

Tai taip buvę prieš kristaus gimimą: Bet 
staiga pas šį “poetą” pasikeičia visa padėtis. 
Toliaus jisai dainuoja, kad ir vėl

“Jau keičias mintys, stabai byra, 
Garbė jų šlyja, nyksta, įra...
Nubudęs demonas kerštauja.”

Bet kur jų įrodymai, kur faktai, kad 
greitai visas pasaulis apsisuko ir viskas
si vertė? Istorijos tyrinėjimai parodo, kad to
kio kristaus, kaip kad kunigai pasakoja, vi
sai nebuvo ir niekas jo nežino.

Kuomet kristus, šio “poeto” galvoje, nu
skrido nuo dangaus, tai ant mūsų žemės jam 
ir

taip 
per-

Tai yra tam, kuris 
la savo 

muziką. Kiekvienas 
turės parodyti savo ga
per 15 minutų ant sce- 

Tam koncertui svetainė

tai, 
tas 
net 

gėles ir aukštus

šiomis dienomis 
i darbininkiški chorai 
| tautų, kaip tai, rusų, 
i vokiečių, žydų, ukrainų, saut- 
slavų, bulgarų, lietuvių ir kiti, 
turi Spartakijados lenktynių 
darbymetę.

Kiek laiko tam atgal visi šie 
i minėti chorai turėjo sušaukę 
i tarptautinį chorų visuotiną su- 
[sirinkimą. Jame apkalbėta 
[tarptautinio veikimo naudin- 
!gumas. Diskusuota, kokia bū
na nauda iš to abelnam dar
bininkų judėjimui. Tarp ko 
kito, prieita prie klausimo, 
kad suruošus tarptautinį di
džiulį, masinį, kontestą arba 
lenktynių koncertą. Jame vi
si mūsų darbininkiški chorai 
turės progą kartu dalyvauti ir 
parodyti savo spėkas, savo ga
bumus, savo rūpestingumą, 
lavinimąsi dainose, muzikoj. 
Plačiai išdiskusavus šį dalyką 
vienbalsiai susitarta, idant to
kį kontesto koncertą rengti 
trumpiausioj ateityje.

Prie to, yra paskirta pui
kiausia dovana tam chorui, 
kuris pasirodys geriausiai su 
dainomis. ___
choras išlaikys geriausi 
dainų 

į choras 
i bumus 
: nos.
{jau yra paimta, t. y., viena- iš 
didžiausių Detroito svetainių, 

j Orchestra Hali, šitas didžiu
lis kontestas įvyks 11 d. vasa- 
|rio, 1*934 m.

{ Kokia Gali Būti Nauda Iš 
Šitokio Koncerto?vėl

“Dangus miglotas vėl nušvito,
Tamsa užkalnų nusirito.
Valdonas kristus viešpatauja.”

Tai jau rodos, kad ir šešių metų kūdikis ne
galėtų rašinėti tokius nesąmonių dalykus. Iš
rodo, kad gamta, saulė tų žmonių galvose, su 
keno paliepimu, “užkalnų nusirita’’ ir vėl “at
sirita.”

Kaip tai galima sulyginti bent su kokia lo
gika, kad “kristus viešpatauja”? Jei imsime 
kad ir krikščionybę, tai jos viešpatavimo lai
kai jau praėjo. Buvo laikai, kuomet “kris
taus viešpatavimas” kirto žmonių galvas ir 
valdė svietą. Bet dabar “kristaus mokslas” 
jau neviešpatauja, bet tik tarnauja kapita
lizmui labiau pavergti ir išnaudoti darbo kla
sę. Matomai, to klerikalai “nežino.”

:K * *

Kitas poetas gieda apie kristų “Drauge/’ 
Tai Kazys Vidikauskas. Jisai apie kristų sa
ko :

“Nes tasai Vaikelis, tai dievas galybių, 
Kur viską sutvėrė žodžiu:

Ir žemę ir saulę, ir eibes šviesybių, 
Vadinamų ‘Paukščių Keliu’.” 

šitam “poetas” dar daugiau kalba apie 
ko jism nežino. Jam jau ne tik kad 
“vaikelis” yra “dievas galybių,” bet jisai 
“čielus,” jau užaugusius, 
medžius” sutvėrė.

Tačiaus šis “poetas” taip pat, kaip ir kiti, 
dar prideda, kad tas kristus net ir danguje 
“sėdi auksiniame soste.”

Vadinasi, tas kristus, tai yra Ši kunigija, 
kuri grobia auksą, kuri kapitalistams padėjo 
ir padeda lupti darbininkus. Todėl, kad tą 
kristų tik pamatyti “sėdintį auksiniame sos
te,” tai tu, suskurdęs darbininke, sako poetas, 
po “kautynių ir vargų sunkiųjų,” dar ve ką 
turi atlikti:

“Tad sūnai del Jėzaus Marijos mažučio
Reik, broli, ką nors paaukoti.”

Įsivaizduokite tokią kvailybę, kuria dar 
darbininkai galima apgaudinėti, čia jie kal
ba atvirai, kad tas kristus jau gyvena danguj, 
sėdi “auksiniame soste”, jisai jau miręs du 
tūkstančiai metų, o mūsų kunigija dar jam 
maldauja aukų!

Kodėl taip? Visa paslaptis tame, kad tos 
aukos eina į kunigų rankas ir pas juos pasi
lieka. Kunigija, o ne koks' išgalvotas kristus 
sėdi tame “auksiniame soste.” Kunigai, o ne 
kristus tų aukų (aukso) prašo.

* * *
Kad kristus ir kalėdos yra geras, kunigų 

biznis ir neturi jokio mokslinio pagrindo, tai 
rodo ir tai, kad net tie patys klerikalai nepa
jėgia logiškai ir vienodai apibudinti kalėdas 
ir kristaus gimimą net viename laikraštyje.

Mes matėme, kaip “Drauge 
apdainuoja kristų, kaipo “vaikelį, 
vienu 
kime, 
tame 
do j e.

vienas poetas 
kuris tik 

“žodžiu” viską sutvėrė. O dabar paim- 
kaip kitas “poetas” kristų apdainuoja 

pačiame laikraštyje ir toje pačioje lai- 
Jisai sako, kad

(Tąsa Meno Skyriaus 4 p.)

Tai į šį klausimą niekas iš 
i mūsų draugų dar neatsakė 
: mūsų spaudoj. Net nei tie 
draugai tai nepadarė, kurie 
turėjo jau būtinai padaryti.

1 Ta komisija, delegatai, kurie 
buvo tame pasitarime nusiųsti 
iš mūs Aido ir Laisvės chorų 
ir tai apie tai nerašė.

Tad aš, būdamas Aido cho
ro nariu, bandysiu šį mūsų 
ruošiamą svarbų darbą iškelti 
į aikštę spaudoj. Lai mato 
ir kitų kolonijų draugai, ką 

i mes Detroite veikiame dailės 
[srityje. Kad Šitas ruošiamas 
I lenktynių koncertas gali duoti 
naudos mūsų darbininkiško 

i judėjimo švietimui ir finansi- 
' nes paramos, tai nėra nei kal- 
j bos. Kodėl ?

Tai todėl, kad visas likęs 
{šio didelio parengimo pelnas 
yra skiriamas mūsų darbinin- , 
kiškai spaudai proporciona- 

piai. Tai vienas tarimas. Gi 
iŠ antros pusės, toks kontes- 
tas mūsų patiems darbinin
kiškiems chorams naudingas. 
Jei pažvelgsime į mūsų cho
rus, kurie ruošiasi į šį koncer
tą, tai pamatysime, kad nie
kuomet tokio rūpestingumo 
pačių mokytojų tarpe nebuvo 
rodoma suderinime 
navime, kaip kad 
laiku.

Reikia pasakyti,
do Choro mokytojas drg. V. 
Gugas net pasiraitojęs ranko
ves, šokina mūs choristus, ypa
tingai tuos nerangius, kad kuo 
gražiausia palaikytume savo 
balsus. Vienu žodžiu, tai šli- 
puojama dainas nuo A. iki Z.

Na, tai iš kur ta energija 
atsirado pas mus? Tai del 
šio milžiniško koncerto. Reiš
kia ir mūsų choram suteikia 
daug naudos. Chorai stengia
si kuo geriausiai dainuoti, 
mokytojas deda savo pastan
gas, kad jo mokinamas cho
ras sudainuotų gerai, sutarti
nai. 
Taip 
deda 
nuoti
tas reiškia, 
didelis progresas, didelis žing
snis pirmyn dainavime.

Ir todėl aš sakau, kad Ši
tokia kontestas ne vien suteiks 
paramos mūsų 'spaudai, kuriai 
yra reikalinga parama šiose

(Tąsa 5 pus!.)

balau, dai- 
dabartiniu

kad ir Ai-

armoningai, deramai, 
pat ir patys dainininkai 
savo pastangas, kad dai- 
kuo geriausia. Taigi 

kad padaromas



' - * ■ I

Ketvirtas Puslapis eoritvt Šeštadienis, Sausio 20, 1934

MENO SKYRIAUS DALIS
Kalėdy “Poezija” Klerikalų Spaudoje

Vil

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
“Tolimoj Palestinoj,
Tarp kukliųjų piemenų, 
Betlejaus stainelėj gimė 
Išganytojas žmonių.”

Pirmesnio “poeto” vaidentuvėj kristus
ką sutvėrė. Jisai jam padarė net ir “saulę” 
ir “dangiškus angelus,” o pas šį poetą kris
tus gimė jau tarp “kukliųjų piemenų,” kitaip 
sakant—“Betlejaus stainelėj.” Tai čia jau 
kristus atėjo taip vėlai, kad jisai jau rado 
piemenis, staineles ir miestus. Gi pirmesnio 
vaidentuvėj kristus net ir saulę padare. Lo
gikos nėra pas juos nei už sudilusį centą.

Bet nekalbant, kaip jie nelogiškai kalba 
apei nebūtą kristų, tačiaus kunigijos bizniui 
tas “kristus" visur patarnauja. Kad dar la
biau kristus tarnauti] darbo žmonių pavergi
mui, tai šitas poetas, kuris kalba apie vėly- 
besnį kristų, sekamai posmuoja apie “kris
taus darbus":

“Visą amžių jis mokino 
Savo artimą mylėti, 
Nekerštaut, nepavydėt 
Ir vargus ramiai kentėt.”

Tai čia teisingiausia išreikšta “kristaus 
mokslas.” O ką tai pasako? šis posmelis la
bai aiškiai pasako, kad darbininkai neturi 
“pavydėti,” kuomet juos kapitalistai ir kiti 
(kaip kad kunigai) išnaudoja. “Nekerš
tauk,” ;tai reiškia—nekovok prieš savo išnau- į 
dotojus. O jei neturi darbo, jei badauji, jei ' 
tau skurdas, tai “vargus ramiai* kentėk.” Tai i 
čia pagrindas kristaus “mokslo” ir kalėdų, i 
Iš kalėdų kunigija darosi sau tą “auksinį sos- : 
tą.”

Kodėl tie kunigėliai, kurie rašo šias eiles, 
tie, kurie siūlo darbininkams ir parapijonams I 
“vargus ramiai kentėti,”—kodėl jie nekenčia 
tą vargu, bet paloviuose gyvena? Lai klau
sia jų tikintieji darbininkai, kodėl tik darbi
ninkams jie teikia “vargą- kentėti"?

Kito dangaus šis poetas taip pat nežino. 
Tad jis liepia tik kentėti, o “dangus bus ant 
žemės.” Girdi, “mirdamas kristus dovanojo,” 
tad ir mes turime dovanoti “tiems, kurie nu
skriaudžia mus... ir bus žemėje - dangus.”

Tai reiškia, kad šitas juodas “poetas” net 
nei nekalba apie dangų dausose, jisai nežada 
po mirties “dangaus karalystę.” Jam reikia 
dar pasakyti: “Kristus ir dangus, tai tik mū
sų išmislas.”

“Darbininko,” Bostono klerikalų laikraščio 
kalėdine “poezija” taip pat kalba apie kunigi
nį biznį. “Darbininko” kristus gimė šalčiuj 
esant, jį “ima ir drebulys” ir “Varpai tik gau
džia.” šiam “poetui” kristus gimsta “kiek
vienais metais.” Visi jie kalba be jokių fak
tų, be logikos. Jie kalba iš vaidentuves, kuri 
nėra paremta jokiais daviniais.

Su vados, tačiaus, jų visų supuola. “Darbi
ninke” tūlas J. K. sekamai baigia savo eiles 
apie kalėdas ir kristų:

“Tegu ir tau jis užgema 
Šioj dienoj kalėdų.
Širdy lai vietą užima
Ir viską tvarko, rėdo.”

Vadinasi, jei buvai bedievis, jei pradėjai 
abejoti, tai dabar, kalėdų dienoje, jau tave 
ragina kunigas, kad pasiduotum “kristaus” 
sielai, kad priimtum tikėjimą.

Baigia su sekamais pažadais, kad dar ge
riau būtų galima darbininkus apgaudinėti. Tad

“Jis tau ramybę sugražįs, 
Išgelbės tavo sielą, 
Linksmesnė švies tau ateitis 
Ir ant širdies bus miela.” 

čia norima pasakyti, kad jei tikėsi, tai
ir “dievas padės,” nes bus tavo “linksmesnė 
ateitis.” Kunigai gerai žino, kaip eiti prie 
savo parapijom]. Jie naudojasi ir krizio lai
kais, sakydami, kad tik būk “geras katali
kas,” tai ir “laikai pagerės.” Tuo keliu kle
rikalai sulaiko darbininkų klasę nuo kovų, 
nuo organizavimosi į klasines organizacijas.

Tai taip kalėdas kunigija išnaudoja savo 
bizniui. Tačiaus ar gali tikinčiam gelbėti ti
kėjimas į kristų pagerinti savo ateitį? Ne. 
Dar priešingai. Tikintis darbininkas tikės į 
dievą, jisai manys, kad kristus jam duos atei
tį. Toks darbininkas nereikalaus daugiau al
gos, jisai nesivienys su kovojančiais darbinin
kais. Vadinasi, tokiam darbininkui ateitis 
dar blogesnė.

Paskiaus jisai vėl “kremtasi,” kad jį 
vo sūnus skriaudžia,” jam neduoda 
jį skriaudžia.” 
tik atmetęs tuos 
das, “staineles” 
šviesios ateities.

tau

‘die- 
laimės, 

Darbininkas tik susipratęs, 
prietarus, kristusus ir kalė- 
ir “kūteles,” — gali laukti

Sąmoningų darbininkų yra pareiga gelbėti 
atmušti tuos burtus, kurie nėra jokiu moksli
niu pagrindu paremti.

Savikritika#.

Leninas Kaipo Budavotojas Bolševikų Partijos
(Tasa iš 2-ro pusi.) , tys susipras ir atliks savo is- 

vas uždavinys palaikyt st.u-!to™« misi«' Rasime net to' 
dentus demonstruojančius kurie sako: Dabar nesvai-
deliuose miestuose. Ryt iškils, į bu veikti. Ot, kada ateis re
gai būt, sunkesnis uždavinys, j voliucija, tai pirmutinis būsiu 
—pav., palaikyt bedarbių j u-1 ant barikadų su šautuvu ran
dėjimą žinomam rajone. Po-Į koše ! 
ryt mes turime būt savo vie- į 
toj, kad revoliuciniai dalyvaut 
valstiečių maište. šiandien 
mes turime pasinaudot ta paaš
trėjusia politiška padėtim, j 
kurią vyriausybė sudarė imda- i 
ma kovot prieš žemiečius. Ryt 
mes turime palaikyt žmonių ■ 
įtūžimą prieš tą ar kitą ne- 1 
naudelį caro bašibuzuką ir pa-: 
dėti—boikotu, siundymu, ma
nifestacija ir tt.—pamokyt jį 
taip, kad jis būtų priverstas 
viešai trauktis atgal. . .
Partija Kaip Vadas Darbinin- kovų patyrimai parodė.

kų Klasės

Bet barikados neiškrinta iš 
debesų. Jas reikia pabudavo- 

j ti. O tai ilgas ir nelengvas 
darbas. Tik tie budavoja ba

rikadas, kurie budavoja bol- 
i ševikų partiją, kurie veikia 
šiandien, dabar, nieko nelauk- 

! darni.
neateis kokiu tai stebuklingu 

i būdu.
; tai yra, ji turi būt išauklėta, 
j priruošta. Taip Leninas mus 
. mokino. Taip paskutinių tri
jų dešimtų metų proletariato 

Tais 
11901, 1902 m., kuomet Leninas 

_ .. , , . . , , , dėjo plytas į bolševikų partijos
laitija yia darbininkų kla- pamafus> jįs budavojo 1917 me- 

sės vadas. Jinai neturi stovėt; tų spalių revoliucijos 
ant vietos. Jinai nuolatos tu-j^,^, 
ri būt sargyboje, nuolat veik-j .
ti, nuolatos darbuotis masėse. I Partija Kaipo Gerai

Proletarinė revoliucija

Ji turi būt “atvesta”,

barika-

Organi-
Jokiu būdu negalima tikėti 
bei laukti, kad masės kokiu 
tai spontanišku būdu sukils ir 
nuverst išnaudotojus ir įsteigs 
komunizmą. Tam pačiam 
straipsnyje Leninas rašė: 
“Mes privalome eit savo ke-

zuota Armija
Kiekvieni sekami 

kiekviena Rusijos darbininkų 
kova su monarchizmu ir kapi
talizmu Leninui davė brangių, 
patyrimų, kokia turi būti par
tija, kaip jinai turi veikti. Ir

metai,

liu, tolydžio varyt savo siste- j visuomet Leninas tuos .patyri-
matišką darbą ir, juo mažiau 
mes remsimės savo apskaity
muose netikėti! dalykų, tuo 
daugiau bus galima laukt, kad 
mūsų neištiks iš netyčių jokie 
‘istoriniai pasukimai’.”

O kaip šiandien pas mus? 
Ai’ mes esame pilniausiai per
siėmę šituo Lenino mokymu? 
Nesame. Mes turime daug 
draugų partijiečių, o dar dau
giau mūsų simpatikų, kurie 
stovi ant' vietos, trepsi, dairo
si, laukia, kad darbininkai pa-

mus panaudodavo bolševikų 
partijos auklėjimui, vystymui, 
tobulinimui. 1915 metais Le
ninas liepė prisižiūrėti į mo
dernišką armiją. žiūrėkite, 
kaip ji veikia, kaip išlavintai, 
kaip lanksčiai, kaip sutartinai 
atlieka savo pareigas, “štai 
mums geras pavyzdis organi
zuotumo,” sakė Leninas, “ši
ta organizacija yra gera tik 
todėl, kad jinai yra lanksti, 
kad jinai žino kaip įnešti vie
ną valią į milionus žmonių.

J. STALINAS

šiandien tie milionai sėdi na
mie įvairiuose šalies kampuo
se. Rytoj mobilizacijos įsa
kymas bus išleistas ir jie pra
dės rinktis į paskirtą vietą, 
šiandien jie guli tranšėjose, 
kartais ištisus kelius mėnesius 
vienu pradėjimu. Rytoj, per- 
rikiuotoj formoj, jie maršuos 
pirmyn ant priešo, šiandien 
jie atlieka stebuklus, išveng-j 
darni priešo kulkų ir šrapne- j ti marksistinę teoriją, 
lių. Rytoj jie atliks stebuklus 
atviram mūšyje, šiandien jų 
pirmieji būriai deda minas po 
žeme; rytoj jie nutraukia tu
zinus 
kų nurodymus, 
organizacija, 
vieno tikslo, 
valios milionai 
maino savo judėjimo ir veiki
mo formą, savo veikimo vie
tą ir metodus, savo ginklus ir 
įrankius, pagal persikeitusias 
aplinkybes ir kovos reikalavi
mus.”

%ylių pagal orlaivinin-
Štai kas yra 

kuomet varde 
įkvėpti vienos 

žmonių per-

Tokia, yra Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partija, Lenino iš
auklėta. štai kodėl ji laimėjo 
kovoje su darbininkų priešais.

Tokia partija. turėtų būti 
kiekviena komunistų partija. 
Mūsų visų pareiga darbuotis, 
kad trumpiausiu laiku virstų 
tokia Amerikos Komunistų 
Partija.

Tik Darbininkai*, Gali Subuda- 
vot Bolševikų Partiją

Tokią partiją gali ir turi 
subudavot patys darbininkai. 
Komunistų Partija yra darbi
ninkų partija. Jos reikalai 
yra darbininkų reikalai. Ji
nai, kitokių reikalų neturi. Jos 
misija: darbininkų klasės pa- 
siliuosavimas.

Leninas visą viltį dėjo dar- rašė 
bininkuose. Leninas atmetė 
tuos, kurie mokino, kad tik 
“mokyti žmonės,” tik inteli
gentija galės suprasti klasių 
kova ir išvaduoti darbininkus. *

Darbininkai patys turi tapt 
agitatoriais, propagandistais, 
organizatoriais, vadais, profe
sionaliais revoliucionieriais. 
Tokia partijos vadovybė išlai
kys nesuteršus klasių kovos 

j vėliavos.
Leninas mokino, kad Komu- 

| nistų Partija neturi būti sek- 
I tautinė, siaura. surambėjus 
partija. Jinai turi pasiekti 
kuoplačiausias darbininkų ma
ses. Jinai turi įtraukti į savo 
organizuotas eiles kuodau- 
giausiai klasiniai sąmoningų 
darbininkų. Komunistų Par
tija turi dalyvauti visose kas- j 
dieninėse « darbininkų klasės 
kovose—vest tas kovas, gilint 
jas, priduot jom politinį po
būdį ir tt. Mūsų partija turi Į 
išmokt susirišt su da rbininkų j I
masėmis. Jos nariai turi dar- 
buotis visur, kur randasi dar- | 
bininkų. Jie turi
visose darbo unijose ir laimėt j proletariato diktatūrą, ji ne- 
jų narius kovai už komuniz- i būtų laimėjus piliečių -karą, j 
mą. Gindami darbininkų kas- Į jeį jį būtų laikiusi savo eilėse 
dieninius reikalus, jie nepri-1 Martovus ir Danus, Petrovus 
valo užmiršt galutinų tikslų ! įr Akselrodus.” 
—darbininkų koyos už pasi- 
liuosavimą.

partijoje.”
Lenino partijoj negali būti 

vietos oportunistams, kurie 
bando išmušt ją iš revoliuci
nio kelio ir nuvesti ją į buržu
azijos glėbį. “Bolševikų par
tija buvo aktualiai sukurta 
kovoje prieš visokios rūšies 
oportunizmą, kovoje, kuri tę
sėsi kelis metus, 
Jis saugojo 
oportunistų, 
juos. Vijo 
partijos, kur

[kur tik jie pakėlė galvą. “Tu- 
i rint savo eilėse reformistų, 
I menševikų, negalima laimėti 
I proletariato revoliucijai, nega
lima išlaikyti jos. Tai aiškiai 
principingas dalykas,” mokino

rašė Leninas, 
tą partiją nuo

Kovojo prieš1 
laukan juos iš 
tik jie pasirodė,

“Mūsų (bolševikų) partija
I nebūtų išėjus viešumon,” sako
| Stalinas, “nebūtų galėjus pa- 

darbuotis! įmti valdžią ir organizuoti

Leninistinė Amerikos Ko
munistų Partija negalėjo tole- 
____ ___ j eilėse Lovestonų, 
Cannonų, Pruseikų ir kitų 

Lenino partija turi supras- oportunistų, kurie pasirinko 
“Be re-'kitą kelią—kelią į talką bur- 

voliucinės teorijos negali būti l žuazijai. Jie ten šiandien ir 
' darbuojasi. O Komunistų 
Partija maršuoja pirmyn. Mū-

Lenino Partija Prieš Ištižimą puoti savo 
ir Oportunizmą

revoliucinio judėjimo,” sakė 
Leninas. Komunistai turi la
vintis, studijuoti klasių kovos 
reikalus, mokintis revoliucinės 
teorijos. Štai kodėl šiandien 
Amerikos Komunistų Partija 
tiek daug deda pastangų stei
gimui ir palaikymui darbinin
kiškų mokyklų didmiesčiuose, 
štai kodėl mes lietuviai komu
nistai, nors apgailėtinai mažu 
ir siauru maštabu, pereitą va
sarą laikėme įvairiose koloni
jose lavinimosi mokyklas. Mū-i 
sų troškimas turi būt apsigink- 
luot marksizmu-leninizmu—re
voliucine teorija.

Komunistų Partijoj negali 
būti ištižimo, palaidumo, anar
chijos, sauvąliavimo. l( Joje tu
ri būt disciplina, susitarimas, 
bendras siekimas. Patys na
riai sudaro vadovybę per savo 
konvencijas ir paskui tai va
dovybei pasitiki. Lenino par
tija yra liuosanorių darbinin
kų partija, todėl jos discipli
na remiasi išimtinai susitari
mu, sutikimu, klasine sąmone, 
supratimu svarbos organizuo
tumo. Disciplina nėra ir ne
gali būti antdėta 
Nariai patys renka 
ir paskui klauso jų 
mų ir nurodymų, 
nas dabar neabejotinai mato,”

Leninas 1920 metais, 
bplševikai nebūtų išsi- 
galioje pustrečių metų, 

pustrečio mėnesio, be

iš viršaus, 
komitetus 
patvarky- 
“Kiekvie-

“kad
laikę
netgi
griežčiausios, aš galiu sakyti,
be geležinės disciplinos mūsų

sų revoliucinis judėjimas trau
kia pirmyn savo keliu—tuo 
keliu, kurį nurodė Leninas.

Kovoje prieš Roosevelto al
kio programą, prieš grūmo
jantį naują imperialistinį karą, 
prieš bedarbę, prieš fašistėji- 
mą Amerikos valdžios, prieš 
kapitalizmą, mūsų Amerikos 
Komunistų Partija turi prieš 
save milžiniškus darbus, svar
bius istorinius uždavinius. Mes 
lietuviai komunistai, lulJcn.AVV viat
tūkstančiai simpatikų, kovoto- 1 nejuokais rengiasi 
jų, turime 
savo eiles 
—Amerikos Komunistų Parti
jos ir Komunistų Internaciona
lo vadovybės vėliava. Ten už
tikrintas mūsų laimėjimas. Ten 
užtikrintas laimėjimas visos 
darbininkų klasės.

Minėdami dešimtmetines su
kaktuves mirties savo didžio
jo vado ir mokytojo, mes pri
valome susirūpinti padidinimu 
komunistų eilių, įtraukimu į 
Komunistų Partiją naujų ko
votojų, naujų spėkų.

Klasiniai sąmoningi lietu
viai darbininkai ir darbinin
kės! Stokite į Lenino Partijos 
eiles—į eiles Amerikos Komu
nistų Partijos.

A. Bimb a.

paveikslą ir kalbės apie Lenino mir
ties atsiminimus. Jaunuoliai dainuos 
revoliucines dainas.

Neužmirškite draugai ir drauges, 
kad tai labai svarbus ir naudingas 
veikalas nevien tik del suaugusių, bet 
ir del jaunuolių. Įžanga labai žema: 
seniems 20c; jaunuoliams 10 centų.

Kviečia Komunistų Partija.
(17-18)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas įvyks 

su moterų kuopa, 24 dieną sausio, 7 
vai. vakare, LPK svetainėje, 17 

, School St. Draugai ir draugės, ma- 
komunistai, mūsų j lonėkite visi dalyvauti, nes moterys 

i mus sumušti ir 
nugalėt, nes bus valdybos rinkimai.

Org. S. Kukauskas.
(17-18)

kiečiau suglausti, 
po Lenino partijos

PRANEŠIMAI IS KITUR

HUDSON, MASS.
mirties paminėjimo 
koncertine programa 
sausio, 7:30 vai. vakare,
svetainėje kampas Ann ir

Prakalbą sakys drau-

HARTFORD, CONN.
Lenino mirties paminėjimo susirin

kimas ir prakalbos su koncertine 
programa įvyks 21 dieną sausio, 7:30 
vai. vakare, L.W.C.A. svetainėje, 
262 Ann St. Hartfordo darbininkai 
ir darbininkės turime paminėt 10 
metų sukaktuvės, nes jis už visus 
darbininkus kovojo ir savo gyvastį 
paaukojo. Prakalbą sakys draugas 
J. Anfiter, taipgi ir kiti kalbėtojai 
sakys prakalbas. Bus programa iš
pildyta rusų kalboj, rusų duetas ir 
Symphony orkestrą, taipgi ir mūsų 
lietuviai dalyvaus programe, Laisvės 
Choras ir solistai. Tad visi dalyvau- 

kuo skaitlingiausiai.
Rengėjai.

(16-17)

kite

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kuopos ir LDSA 36 

j kuopos susirinkimas įvyks sekmadie
nį, 21 d. sausio, Darbininkų svetai- 

i nėję, 7 vai. vakare. • Abiejų kuopų 
' nariai privalo dalyvauti susirinkime, 
j nes yra daug svarbių reikalų aptarti, 
taipgi bus ir valdybos rinkimai. 

Sekr. 
(16-17)

pra- į 
įvyks

Lenino 
kalbos su 
21 dieną 
Y.W.C.A. 

; Church St.
gas I. Amter ir del programos dai
nuos Laisvės Choas.
kai

Visi darbinin- 
dalyvaukite skaitlingai.

, Komitetas.
(17-18)

įvyks 
•7:30 vai.

Susi-

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas 

pirmadienį, sausio 22 d., 
vakare, Draugijų svetainėje,
rinkimas perkeltas iš priežasties Le
nino paminėjimo prakalbų. Malonė
kite visi nariai ateiti ant susirinki
mo, nes yra daug svarbių rekalų ap
tarti.

Sekr. N. Astraskiene.
: ' (17-18)

EASTON, PA-
Komunistų Partija rengia 

susirinkimą su prakalbomis paminė
jimui 10 metinių mirties sukaktuvių 
to didžiojo revoliucijos vado—Leni
no. Bus geri kalbėtojai, kurie aiš
kins leninizmo pagrindus ir nurodys 
kelią kokiu Leninas liepė darbo kla
sei žengti, kad amžinai pasiliuosa- 
vus iš vergijos ir priespaudos. Lai 
ne vienas darbininkas bei darbininkė 
neapleidžia šio mitingo. Žymiausi 
kalbėtojai bus draugas F. Bieden- 
kapp—žymus savo iškalbumu ir dar
buote revoliuciniam judėjime. Bus 
ir muzikališka programa.

Lietuviai darbininkai, Leninas mi
rė, bet leninizmas gyvuoja. Bend
rai apvaikščiokime mirties sukaktu
ves pasaulio proletariato vado ir mo
kytojaus, tuo pačiu kartu sužinokim 
plačiau, kas tai yra leninizmas. Visus 
kviečia Komunistų Partija. Įžanga 
veltui. Rengėjai.

(16-17)

masinj

EASTON, PA.
Tarptautinio Darb. Apsigynimo 

Tom Mooney kuopos metinis susi
rinkimas įvyks 21 dieną sausio, 2:30

MINERSVILLE, PA.
Lenino Paminėjimas ir Sovietiniai 

Paveikslai
Komunistų Partija rodys krutamus

paveikslus iš Sovietų “ROAD TO vai. po pietų, Easton Baking Co. 
LIFE,” kuris atsibus 25 dieną sau- ; svetainėje, 
šio, 7 vai. vakare.

Šis krutamas paveikslas atvaizduo
ja karo našlaičių benamių gyvenimą, 
paskui rodo kaip Sovietų valdžia 
moksliškai sutvarkė gyvenimo aplin
kybes, ir iš jaunų valkatų padarė pa
vyzdingus piliečius. O čionais, kaip 
tik priešingai: gyvenimo aplinkybės 
geriausius jaunuolius valkatomis pa
verčia.
#Drg. Steve Nelson ką tik nesenai 

sugrįžęs iš Sovietų Sąjungos aiškins

Visi nariai malonėkite 
i dalyvauti. Daugelis narių esate sko
lingi, duoklių neužsimoėkjime, atsi- 
teiskite. šiame susirinkime mes tu
rime išdirbti planus kaip aktyvi- 
zuoti šią kuopą, kaip įtraukti dide
lę dalį darbininkų į šią organizaciją. 
Nariai dalyvaukite patys ir atsives
kite savo draugus ir prirašykite juos, 
arba išaiškinkim jiem apie šios or- 
organizacijos darbus ir kodėl jie pri
valo dalyvauti ir prigulėt. Sekr.

(16-17)“LAISVES” VAKARIENE4
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Įvyks po “Laisvės” Bendrovės Dalininkų Suvažiavimo
Dainuos K. Menkeliuniute, A. Višniauskas, J. L. Kavaliauskaitė, trys 

žymūs Italai Solistai, Aido Choro Merginų Sekstetas ir Vyrų Oktetas

TUOJ ĮSIGYKITE ĮŽANGOS TIKIETUS
■■ ĮŽANGA VAKARIENEI IR ŠOKIAMS 85 CENTAI 7 f- 

X h P VIEN TIK ŠOKIAMS 35 CENTAI YPATAI / *1 P U V U iš Anksto Perkant Vakarienei ir šokiams 75 Centai VU
Konvencija ir parengimas atsibus puikiai įrengtoje svetainėje:

GRAND PARADISE BALLROOM
Antrašas:

Ten yra patalpos ant 2,000 ypatų
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.‘ 

šokiai prasidės 6:30 vai. ir tęsis iki 11:30 vai. vakare 
Vien tik šokiams įžanga 35 centai ypatai

Grieš Lietuvių Muzikantų Unijos Orkestrą
Prašome išanksto įsigyti bilietus ir atsilankyti į šį mūsų dienraščio pokilį.

Sekmadienį, 4 Dieną Vasario-February, 1934
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Šeštadienis, Sausio 20, 1934 ■ Penktas Puslapis

jai ir gera muzikališka progra
ma. Dainuos ir lietuvių darbi- 

| ninku Liaudies Choras.
L. K. Biuras.

SKAITYKIT IR PLATIN 1
KIT “LAISVE”

Telephone, Evergreen 6-5310

Iš Detroito Chorų Veikimo
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

nau- 
prie

vi-

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAUK TUVIŲ DIREKTORIUS

I ’ Iį Išbalzamuoja ir laidoja numirusius s 
į ant visokių kapinių; parsamdo au-s 
J tomobilius ir karietas veselijomsj 
j krikštynoms ir pasivažinėjimams |

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y

FOTOGRAFAS

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVI S ADVOKATAS

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

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų
Telefonas I>ackawanna 4-2180

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

Tel. Porter 3789

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Apielinkės ir vietinė bedar- žmogus būtų, 
bių taryba pradeda smarkiai yra 
darbuotis tarpe bedarbių už 
pagerinimą sąlygų.

visi 
šiuo i

Draugai ir draugės, nepa
mirškite dalyvauti Lenino mir-l 
ties paminėjimo vakarą, šį ne- 
dėldienį, 21 d. sausio. Rengė
jai turės gražiausią programą, i
Kas dar nematė Newarko rau-Į baisaus krizio dienose bet tu0 
donąsias šokikes,_ tai ist.krųjų, ju kiu duos dide|& 
nieko dar nemato, nes jos yra: . . _ , ,dos ir musų chorams. Ir is geriausiu revoliuciniu šoki-j . 3 .....! • A ; . . . ‘ . i to, duos Žingsni pirmynkių. Apart to. turėsime put-1 - • j---1 ,, , n / sam musų judėjimui.*kų pieseją (Chalk talk) su, 
tam tikrais paaiškinimais. Da-j Pradžia jau padaryta gera, 
lyvaus mūsų merginų Oktetas,, įžangos tikietai yra platinami 
Vokiečių Choras ir kiti. Kai-; labai sparčiai. Visi chorai 
bes labai puikus kalbėtojas1 yra pasidalinę platinti, parda- 
nuo Komunistų Partijos, N. J.Įvinėti tikietus. Kiek matosi, 
dirstrikto organizatorius, drau-j tai žmonės, kuriems pasiūlai 
gė Grecht. Vieta: Rusų Liau-j šitokio milžiniško koncerto 
dies Namas, 408 Court St., 8 J įžangos tikietą pasipirkti, tai 
vai. vakare. įžanga 15c. Ren-; be jokio išsikalbinėjimo tuoj 
gia Komunistų Partijos vieno- ir perka. Ir pažymėtina tas, 
ta ir kitos organizacijos. kad perka 'kam tik pasiūlai,:

--------- nepaisant kokios pažiūros
Reiškia,

labai užinteresuoti
didžiuliu kontestu, koncertu.1 

pagerinimą sąlygų. Mat. lai-i Lietuvių darbininkų chorai, i 
ke anų šalčių daugelis bedar- Aido ir Laisvės, dalyvaus ta-Į 
bių, dirbdami ant šalčio, nuša- me konteste subendrinę savoj 
lo nosis ir ausis, kad prisily- spėkas. Dainas yra pasisky-; 
tėjus rankom, jos nupuolė že- rę dainuoti tris, kurios yra ; 
myn. ■ gražios, darbininkiškos ir ar-

Keletas dienų atgal, keletą moningos.
vežimų bedarbių plakė smar 
kus1 lietus, tai pareikalavo bu-; ties kontesto, kurias 
sų vieton atvirų trokų važia-j dainuosime konteste. 
vimui į darbą. O kapitalisti- paaiškės konteste. 
niai laikraščiai, ypač Newar-j turiu pasigirti, kad esu 
ko, deda visokias pramanytas dęs štai ką: Kadangi 
žinias apie tas kovas bedar-j Aido Choras Internacionalą 
bių. Vietinis “Elizabeth Dai-, dainuoja keturiais balsais, tai 
ly Journal” nori viską 
slėpti, bet nevyksta, nes pra
deda tilpti žinios, kad bedar
biai priverčia ponus nusileis
ti. Kad užbėgus tam už akių, 
ponai tveria visokius bedarbių 
kliubus del negrų ir baltų dar
bininkų atskirai, įveda tenai 
radio ir kitus pamarginimus.
Dalina'už dyką tikietus į kru- 
tamus paveikslus, norėdami 
užbovyti bedarbius visokiais 
būdais, bet baisiai nevyksta, 
nes kada pilvas tuščias ir šal
ti kambariai, ne'gali užganė- 
dint nei vieną darbo žmogų.

Žinių Rinkėjas.

Tačiaus yra pasi
tarta neišduoti svietui iki pa- ; 

dainas į
Tatai!
Vien j 

nugir- Į 
mūsų j

. u z girdėjau^ kad teks mums ta 
garbė—atidaryti tą didžiulį 
kontestinį koncertą. Tai jau 
vienas bus užpelnyta pliusas 
iš publikos. . •

Tai tiek šiuom sykiu iš De
troito darbininkiškų chorų 
darbuotės proletarų meno sri
tyje. J- Butkus.

LAWRENCE, MASS.
Tarptautinis masinis mitin- 

gas paminėjimui Lenino įvyksl 
sausio 21 d.. Grand Hali, 109 i 
Oak St., 7 :30 vai. vakare.

Visi lietuviai darbininkai j 
kviečiami dalyvauti šiame mi- Į 
tinge. Jame bus geri kalbėto-I

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

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

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

IJUMMWIMIM MMM Ml Ml Ml Ml Ml Ml

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin

kamai,, ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

JONAS STOKES
i Traukiu paveikslus familiji/>ves- 
j tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

Reikalui esant 
ir padidinu to- 

•kio dydžio, ko- 
o pageidauja

ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

Sergančiu Vyry ir Motcrrj 
Chroniškos Ligos Gydomos

šiandien ateiki- 
te delei savo svei- 

1 katos ištyrimo, o 
. 1 jums bus išaiškin-
B ^a’ kMp Jūs fiziši- 

kai stovite.
Į Odos Nušašeji- 
/ mai, Nervų Ligos.

Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar- 
nų ir Mėšlažar 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

i X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, na 
i boratoriniai Tyrimai, Serumų be' 
1 čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
Įsisteigęs 25 metai 

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

M Rfl IW Wl MWI Ml MIRA

KONCERTAS IR ŠOKIAI
ATIDARYMUI NAUJOS SVETAINES

RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 50 KUOPA

Nedalioje, 21 d. Sausio-January, 1934
INTERNATIONAL WORKERS’ CLUB,

(Įėjimas iš 23rd Street) 723-5th AVENUE i
PRADŽIA 4:30 VALANDĄ PO PIETŲ DUDYS BUS ATDAROS 3 cią VALANDĄ

Programos išpildyme dalyvaus sekanti: ' • i j

Aido Choras ir Aido Choro Vyry Oktetas; A. Klimiūtė ir P. Pakalniškis, solistai. 
WM. NORRIS ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS NUO 7-VALANDOS VAKARE

BUS VISOKIŲ GĖRIMŲ IR UŽKANDŽIŲ

SO. BROOKLYN, N; Y.
( i >

wm mt mt mi vw vw w vw ww ww tmt mt mt mt mt mt mt mt mtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmt mt mt mt mi mt mt mtmt.mt

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

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: 

10-12 ryte

XXXXXXXXXX’XXXXXXXXXXXXX?
NOTARY
public

TEL. STAGG 
2-5043

INC

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Čia

KOMPANIJA

šių savaitę nupiginta kaina 50c 
Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

Pirmos klasės ang'lis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai leguli.škas svoris. Pristatomo greit į jūsų namus. Prašome 
įsitčmyti adresą ii’ telefoną.

Te'S,0!^i^“aib^661 TRU-EMBER COAL CO.
Kampas Union Avė. ir Grand St.485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

PRIEINAMOS KAINOS
Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinkeliai!

■ueisiekimai iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkite! j vietiniui agentui

HAMBURG-AMERICAN LINE
__ 39 BROADWAY, NEW YORK -

duona
^QSCHOLES BAKING

į gg Manhattan Avenue,

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

mu- 
vai

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad 
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną 
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo 
keti gydytojui.

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

Mhsij Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių 

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

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

Mes

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

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

Dr. Theodore Conklin

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

Subatoje, 27 Sausio (January)
Pradžia 8 valandą vakare

Tai bus 4 metų sukaktuves gyvavimo International Workers Order fžanga 35c.
Duos Radio Programą ir grieš I.W.O. Sim fonijos Orkestrą. Dalyvaukite visi

I.W-O. Jaunuoliai ir vaikai dalyvaus masiniame perstatyme klasinių vaizdų

<1.

<> I

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

DILS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 831-335 Division Ave., • “Brooklyn, N. Y.

MATHEW 3ALLAS 
( B I Et A U S K A S) 
G R a 8 C R i U S 

UNDERTAKERS AKD EMBALMERS 
660 GRAMO ST. BROOKLYN. N. Y.

MŪSŲ, (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALiLĮ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM Ix KUR KAM REIKIA.' TURIM PRIVATIŠKĄ 

PIRMĄJA! PAGALBAI AM3ULANSIN( AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I, LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIEN/\ IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXTXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New
- Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

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

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

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

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

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. Hnoper & Keap Sts., BROOKLYN, N. Y.
Scientific Face &ytcalp Treatment, Manicuring

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

ALSO TEACHER OF BEAUTY CULTURE

VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO 
PERMANENT WAVE Už $2 50

Per vieną mėnesi galite gaut augščiau paduodamus plaukų sutaisy- 
mus už $2.50 Pancdėliais, Utarninkais ir seredomis.

Ant plaukų dažymo $2.00 nuolaidos.

Phone STagg 2-6497
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

STREET

Sekmadienį -Būkite Prakalbose WALUKDr. JOHN
161 NO. 6th STREET

tu_ ir katalikiškų-darbininkiškų .. ske]b- h>. judė prie^buvo pakeltas 12 doleriu vi I r i i I n r* 4-1 zx n n LJ n 4 n •» n » * v x Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
111-1 FOSTER AVENUED

Įvairios Žinutės
ĮVAIRIOS žinios

Joseph Del faktų, kad kova vieno-jkaip Michelsonas su Bielskum ? Bėndras darbas

parodysiu biskį Įrankiu Michelšono, kuris pa-jBoardo susirinkime.
as*

DRAUGŲĄTYDAI

Kas

PARDAVIMAI
r

LIETUVIŲ RADIO-ŠIANDIĖN

susi-

(15-21)
Piano

Šį Vakarą Sovietą Baletas

WABC—860 Kc

Orch.

Cook,Orch.

Nina,

<♦>So-

< <t>

<b

<♦> >

<♦> <♦>INS1T
<I> <!>

<♦) <♦>

<!>

10:30
12:30

m a, kad 
niu laikų

re
a

der ir 
ninku 
pės.

New Yorke 500 rašėjų ąusi- 
rašė ir reikalauja, kad būtų 
suteiktas darbas arba tuojau- 
Įijiė pašalpa.

1:0o P. M.—Opera Matinee 
3:15—Minuetta Schumiatcher, i 
3:30—Queens Players 
4:00'—John Potetz, Violin 
4:15—Tom Halligan, Tenor 
4:30—Police Band Concert 
5:30—'Carmen Josephy, Songs 
5:45—Green Isle Orch.

rengia prakalbas, bet apie tai 
bus parašyta skyrium.

lai-
pa-

metų 
Avė., 
Sako-

vienos iš 
gyvėni-

buojasi. 
rinkime 
va k a ra 
Moroza

ar men
Dr. A. PETRIKĄ

(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 SO. 4th ST.

Kuopos teatralė grupė ren- 
j giasi prie perstatymo, kuris

kiti. Visur bus darbi- 
chorai ir teatralės gru-

J. Buivyd
(Bus daugiau.)

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 6*1660

Max Zimmerman, 38 
.amžiaus. 25 Beaumont 
' pasikorė savo namuose, 

tas žmogus paskuti- 
nesveikavo.

2,000 kailiasiuvių darbinin
kų International Fur Work
ers unijos lokalų num. 2 ir 
num. 3 paskelbs streiką atei
nanti pirmadienį.

BROOKLYN, N. Y.
Priimsiu j biznį kaipo partnerį į 

1 saliūną ir kabaretą arba jei nori kas, 
' tai parduosiu. Kreipkitės: 42 Grand 
; St. šalę Kent Brooklyn, N. Y.

(12-17)

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
T< l. Stagg 2-9165

ryti. Pardavimo priežastį 
ant vietos, kreipkitės: 63 
kampas Adam St., Central

Pirm bolševikų revoliucijos ■ sijos darbininkams, bet 
buvo daug ginčų del to, kas j pasaulio darbininkams, 
yra teisingi: bolševikai ar minkite. kad prakalbos prasi- 
menševikai ? Dabar tas klau-'dės 2 vai. po pietų. Būkite!

Devyni metai atgal tokia raštinę.

Drg. Klimas išrinktas dele-ikuose, o tik tas nelabasis Bim- 
! gatu į Sovietų Sąjungos Drau- ba ardo, griauna viską, kas

BROOKLYN, N. Y.
DIDELIS ATIDARIMAS naujai ištai

sytos biznio vietos šeštadienį vaka
re, 20 sausio, bus gera muzika, kuri 
visus palinksmins. Įžanga ir užkan- 
___  ___ . Visus maloniai kviečia 

St. Nicholas atsilankyt savininkas, Jonas Jurevi* 
i čius, 148 Grattan St., kampas Varic 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Telephone: STagg 2-7311.

kieme
namų, 

atrastas

“Garsas,” “Vienybė,” “Kelei 
vis” ir “Naujienos” 1925 m* 
o 1934 Gavo Naujus Talkinin 
kus, ‘ Tai “Naująją Gadynę”

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 6-2112

ALDLD 185 kuopa,

organizacijose
Maskvos, šiandien 
“bimbizmo.’ Tik 

terminologijose, o 
patys? tikslai tie

PARSIDUODA restaurant as su beer 
garden. Savininkas turi du biz

niu, tad nori vieną parduot. Atsi
šaukite: 446 Tenth Avenue, kampas 
W. 35 th St r., New York Cit v.

(15-20)

C. BROOKLYN, N. Y.
PARSIDUODA valgykla, Bar and 

Grill. Labai geroj vietoj, prie dirb
tuvių. Biznis išdirbtas per daug me
tų ir gerą gyvenimą galima pada- 

sužinosite 
York St. 
Brooklyn,

Dr. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS) 

150-01 Coolidge Avenue, Jamaica,

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare

Antradieniais uždaryta
Tel. Rupubiic 9-5964

talikišku “Garsu”, kovose 
i orieš komunistus, kaipo tokius, 
. kad jie būk ardą darbininkų 
organizacijas? Aš 9 metai at-

kad jie net lokalo iždą nori už
grobti. Jiems pavyko kriaučius! 
sukelti prieš lygiečius, jie iš-

Bielskus, žinoma, buvo tik

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

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
'Ivl. Stagg 2-07706 

Namų, Republic 9-3040

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITI 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

; ,‘kontr-revoliucijos įrankius’ ir 
tverti naujas.”

Juk kas- galėjo tikėti keli

I da, kad metodai ir argumen
tai tie patys,

WMCA—570 Kc
6:30 J*. M.—Martin Orch. ) 
6:45—Fallon .Orch.
7:15—Roy Gobey, Baritone 
7:30—J. R. Robinson, Piano 
7:45—-Orchestral Concert 
8:30—Maxine Lash, Songs 
8:45-—Current Events—Dr. Charles

Fleischer
9:45—Oxford Quartet

10:30—Paula Lind, Songs; Mauro 
Cottone, Organ

10:45—Dance Orch.
11:00—Radio Scandals
11:30—Trini Orch.
12:00—Carter Orch.

WEAF—660 Kc
7:45 P. M.—Mountaineers Music 
8:00—Olsen Orch.
8:15—Boston Symphony Orch.; Sir 

Henry Wood, Conductor
10:00—Rolfe Orch.

WOR—710 Kc
8:30 P. M.—Morros Musicals 
9:00—Dance
9:30—Bronx Marriage Bureau 

Sketch
9:45—-Dance

10:15—Piano Duo

apie amžiaus, sargas 143 Newell St. 
skiepe

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvusio ailstantų Hamburgo universiteto 
kiinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytlcs-Alapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 4Žnd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue
'V' DįV Pasitarimai ir SQOO 

*661 egzaminavimas

-------------------- ---------- 7-------- ------- -------------

WJZ—7GO Kc
6:30 P. M.—Mary Small, Songs 
7:00—John Herrick, Songs 
7:15—Robin Hood, Sketch 
8:30—Canadian Concert
9:00—Variety Musicale

10:30—Barn Dance
11:30—To Be Announced 
^.■OO-^-Whjteman Orch.

WNYC—810 Kc

5:45 P. M.—Sorey Orch.
6:00—Meet the Artist
6:15—Mildred Bailey, Songs
6:30—Hall Qrch.

y6:45—Happy Minstrel
7:15—Tito Gujzar, Tenor
7:30—-Serenaders Orch.; Phil

Impersonations
7:45—Jones Orch.
9:00—Philadelphia Studio Orch.

11:00—Lombardo Orch.
11:30—Fiorito Orch.
12:00—Gray Orch.

BROOKLYN, N. Y.
PARSIDUODA 4 kambarių fomi- 

šius. Parduosiu labai pigiai. Prie
žastis pardavimo—turiu apleist mies
tą. Galima matyt del informacijų 
nuo 7—9 vakare. Kreipkitės: 426 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

(15-20)

Zablanski. 55 metų

mirties. i ®25 Greenwich St., N. Y. C.
iš agitacijos, buvusios spaudoj sirašė varde ratelninkų ir py- 

priešai lė tuos šmeižtus insinuacijas 
kadl^nt lygiečių, kad jie diktato-;

arba ragino įriškai vietas geresnes dalinasi, j

REIKALAVIMAII
1 REIKALINGAS virėjas, kukorius.

'Puri būt patyręs tame darbe.
[ Taipgi turiu kambarį, jeigu norėtų 
Į del gyvenimo. Kreipkitės: 63 York 

St. kampas Adam St., Central Brook-

dik- ass'čsmentų reikalą, kaip jam 
dabar nurodė Hollenderis ' ir

•eštas Puslapis

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS

Sekmadienį. 21 sausio. 2 vai. 
po pietų “Laisvės” svetainėje 
įvyksta labai svarbios prakal
bos. Rengia ALDLD 1 kuo
pa paminėjimui 10 metų nuo 
Lenino mirties. Kalbės dd. 
M. šolomskas ir J. Orman.

Kiekvienam yra svarbu ži
noti: ką Leninas mokino karo 
klausimu? Kodėl karai neiš-! 
vdngiami kapitalistinėje tvar
koje ir kas reikia darbinin
kams daryti? žingeidu žinoti, 
ką LewJnas sakė bedarbės 
klausimui Nėra nei vieno svar
besnio klausimo, kuriuom Le
nino nebūtų paliktas 
ninkams mokinimas.

tik farsu, bet aš skaitau, “ne.” 
Man atrodo,- kad susijungimas 

i dviejų juodųjų spėkų prieš 
simas gyvenimo išrištas—Ru-• darbininkus* Tiesa- kaiP kas 
sijoje revoliucija ėjo bolševi-1 pasakys, kad juk ratelyje yra 
kų nurodytu keliu, o Vokieti-! daug ir taiA sau. bepart,ij.in.iŲ 
joj menševikų ir ką mes 
rime ?

Daugeliui suka galvas 
inegatai Pruseika ir Butkus 
(gaudinėdami partijos reikale, 
disciplinos klausimais. Ateiki
te ir išgirskite, kaip Leninas 
mokino partijos ..klausimais? 
Kam yra panašus Pruseika ir 
B u tk u s— b o 1 še vi k a m s 
ševikams ?

šios prakalbos yra 
svarbiausių. Lenino 

, , . mas, jo mokslas, jo praeitis— darbi- . . T)' .. . . ..’ ... .tai Rusijos istorijos praeitis ir 
Įmoksiąs, ne vien buvusios Ru- 

viso
At-

šlykšti, kiršinanti agitacija bu
vo varoma. Bet juk vistiek 
tos skriaudos, tos žaizdos, ku
rias padarė ratelninkai ML 
chelsono vadovybėje, dar ne
galima pamiršti. Tas žmogus 
savo pažiūrų nepakeitė. Jis 
vir dar nori ką tai pasižvėjo- 
ti tarpe kriaučių, o dabar nau- 

!jų talkininkų surado, tai p.
tie pa-t Pruseikos išdavystėse, kad 
metais i pTadėti naują bataliją.

ir kaip! Kada gruodžio 4. 1933 me
stais, Joint Boardo susirinkime!

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY

Kaip Elgiasi ACW Unijos 
Viršininkai su Nanais

nizmas ant lūpų buvo, o da
bar jį prakeikia.

Eisime toliau, kaip 
tys ratelninkai 1*925 
mus lygiečius atakavo 
jie nesąmones eiliniams kriau

's'pėkų. Tas tiesa. Bet tais 
bepartijiniais ir katalikiškais 
darbininkais bandoma pasinau
doti kovose prieš redikališkus 
darbininkus unijos 54 skyriu
je. O juk jais naudojosi ir 
1925 metais, kuomet iššlavė 
ne tik lietuvių 54 skyriuje bol- 
ševikus-. bet. lyg kokia audrai^ 
užėjusi, nušlavė red i k ai iškas 
spėkas Chicagoje, Philadelphi- 
joje. Bostone ir Brooklyne. Nė
ra to dalyko, kad istorijoje ne
pasikartotų. Ji kartojasi pa
našia kryptimi, tik po priedan
ga naujų obalsių, kova prieš 
bimbizmą. kad apsiginti nuo 
to nelemto Antano. Tai dema
gogija! Juk 1925 metais viso
se lietuviškose 
gynėsi nuo 
ginasi nuo 
skirtumas 
darbai tie 
patys, kad pasukti darbininkus 
Į reakcijos pusę prieš revoliu
cinius elementus. Kas to ne
mato šiandie, jeigu eis atidaro- 
mis akimis.—pamatys rytoj..

Tai ve kokis ratelninkų isesmentų klausimas, aš pirmu- 
jtinis kalbėjau prieš tuos asses- 
mentus. Tiesa, mane atakavo : ' i
keli, kitu lokalu atstovai. . To1 

*■ i

negana, atsistoja V. Michelso-1 
nas ir padaro pareiškimą, kad 
J. Buivydas lokalo pildomo
joje taryboje duodamas rapor- 

j riuje, nuo kelių metų yra įsi- 'ptą ne taip į aiškiai • nušvietė 
■ _ y — a.   i _ i y _ • i .j* *■ i _ ' J f 1 _ o nnt n mi Vo 1 n V n i n

mus.
pareiškimas tilpo “Vienybės” 
num. 10-tam, 1925 metais, po 
kuriuo pasirašo V. Bielskus ir 
V. Michelsonas.

“Brooklyn© Lietuvių Amal
gamated Clothing Workers of 
America, 54-tamUnijos sky-J

Jilzky dirbtuvėj, kurioj yra 
dirbami vaikų “kautai, 
dvi savaitės atgal buvo nuim- name, atrasta negyvas 
tas nuo darbo trimeris, be jo- —užtroškęs gazais. 
kios priežasties. O jo vietoj ----------
unija padėjo socialistinės Hill- ? 
mano mašinos žmogų. 

Nuimtas nuo darbo 
ninkas buvo “trimerių 
nariu^ ten nuėjęs padavė skun-; vaikutis, 
dą prašydamas, kad reikalau
tų, idant jis būtų atgal į dar
bą sugrąžintas. Septynios de
šimts darbininkų nuėio į unijos 
ofisą pas Aliandari Unijos ge- 
neralį manadžeri, bet pastara
sis atsisakė matyti visus tuos 
darbininkus, sakė, kad jie iš
rinktų komisiją, kuri galės su; 
juom tartis. Darbininkai iš sa
vo tarpe išrinko apie 10 drg., 
kurie pateikė reikalavimą, kad 
tas darbininkas būtų atgal 
grąžintas į darbą. Manadže- 
ris jiems nieko nesakė, ką jis 
mano daryti tuo klausimų. Bet 
pradėjo klausinėti, kur kuris 
dirba. Po tam liepė eiti na-! 
mo. Ant j rytojaus ] 
delegatą ir visus tuos darbi
ninkus nuėmė nuo darbu.

Dabar "trimerių“ kliudąs defe/at‘ ' j"’7te"ivių’ Cynimo 
užvedė kovą prieš tokius um- konferencija ir tam tikslui pa
jos viršininku žygius, iššauk- skirta 00‘ aukų 
darni j streiką “trimerius” iš D<g K]imas išrinktas 
apie 50 dirbtuvių.................... į gatu į Sovietų Sąjungos K,

. Atnalgameitu Lmja 1 gų konferenciją, kuri taipgi vra “subudavota” Pruseikos ir 
vietas siunčia kitus, net jei irišaukiama New Yorke. 
A • V • • 1 • iii •

viešpatavus bolševikiška
tatūra, kurios palaikymui yra
susitvėrusi iš tų pačių unijistų, Catalanoti, tai tais J. Buivydo 
taip vadinama “Darbo Unijų; neaiškumais pildomoji taryba 
švietimo Lyga,” kur tos Lygos: ir išėjo prieš tas speciales mo-1 
susirinkimuose vien tik daro
mi planai: kokiu būdu Unijos 
54-tą skyrių užvaldyti bolševi
kiška diktatūra, kaip sudėti 
savo lygiečius į Unijos valdy
bą, kaip surasti progos išvilio
ti aukų del bolševikiškos^ar,- 
tijos, kaip savo lygiečius sudėti 
į geresnius darbus, kad Išvai
kyti senesnius unijistus is uni
jos ir užgriebti lokalo iždą.”

Kas galėjo bjauresnę ir pro- 
vokatoriškesnę propagandą ta
da pravesti prieš lygiečius ir 

‘[visus progresyvius kriaučius.

1925 metais. Ir tada 
džiaugėsi ir didžiavosi, 
mus -“nugalėjo, 
nieko nekaltus bepartijinius ir 
tikinčius darbininkus, sukilti ir 
nušluoti bolševikus, ne tik 
kriaučių lokale, bet ir visose provokavo muštynes 19 dieną 
lietuviu darbininkų organizącį- vasario prieš lygiečius. 
jose. Pavyzdžiui, “ 
liku '‘Garsas”, No.

KAS NAUJO TARP ĮimetAis rašė sekamai:
“Bolševikų yra tikslas um-; 

j ias griauti, kad prispirti darbi- 
J|ninkus kapitalo vergais, o 

ALDLD 185 Kp. Gerai Dar- į kad.paskui jie būtų įrankiui 
i . . v. n j i kruvinos revoliucijos, nes esą 
bliojasi—Ritoms pavyzdys [tik baduoliai revoliuciją su- 

. j kels.” Toliau sakė: “Tai tikra 
East, uniiistų pereiga ateiti i susi- 

New Yorko dalyje, gerai dar-! rinkimą ir Maskvos agentus iš

Vidineituvėje, arba 
i lyje tarpe apartmentų 

darbi-į 320 St. Nicholas St., 
kliubo ; vienos dienos senumo negras 

Jis ten išbudo ilgai.
Namo prižiūrėtojas girdėjo 
verksmą, bet vis manė, kad tai 
katinas kniaukia.

Štai, įvykusiame 
pereitą ketvirtadienio 

kuopa išrinko'drg. J.
_______ delegatu į “Laisvės’7 

pasiuntė gerjninku suvažiavimą ir sukė
lė pasveikinimui $2.60 aukų.

Drg. P. Bieliauskas išrinktas

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

kestis vienbalsiai. Ką tas ro
do? Tas parodo, kad Michelso
nas visą lokalo nusistatymo 
klausimą suverčia ant Buivy
do. To negana. Dar jis pa- n 
rodo prieš kitų lokalų atstovus, _ 
kad Buivydas iš direktorių su-; — 
sirinkimų neišduoda teisingus' 
raportus, o ka jis išduotų tei-i 
singai raportus, tai lokalas(ir 
pildomoji taryba vienbalsiai - 
būtų nubalsavusi už tas spe
ciales mokestis. Vadinas, koks 
buvo Michelsonas 1925 metais, 
toks jis ir pasiliko 1933-34 m. j Į

į “lokale,” bet i .. . | ba merginos dirbti prie aviu
atakos prieš lygiečius Joint! „ Komunistų Partija ■ rengia I atrinkimo ir

Draugai ir Draugės!
turite ALDLD ir LDSA kuopų 
vakarienes tikietus negrąžinę, 

Bet tai greitai juos priduokite drg.
» “Laisvės”

KOMISIJA.

; lygiečius.
“Rymo Katą- ką laimėjo kriaučiai? Nieko!1 K.’-Levanui arba 

1925 i

šluoti iš lokalo.” Tai buvo to
nas kalbos prieš vasario 19. 
1925 metais, kuriame sumušė 
apie kėlės moteris ir suspen
davo 9 unijistus ant šešių me
tų laiko.
' 1934 metais, yra naujos re
ligijos skelbėjai, sakosi, kad 
jie esą tikri “komunistai.’-’ kad 
jie skelbia vienybe darbinin-

Butkaus nėr daugelį metu. Na,
štai mūsų kuopa dalyvauja'! palyginkime “Naujosios Gady- 

visose darbininkų kovai konfe-|nės” logiką su tų laikų logika 
rencįjose ir dar finansiniai pa- “Garso” ir bus tas j patsai, 
remia. Tiesa ir dabar sukeli-: “Naujoj Gadynėj”, num. 1, ra- 
mui finansų aukavo kuopos ;šoma:

! nariai, nes mūsų kuopa nors į “ši ‘trečiojo periodo’ teorija 110:30—Organ Recital 
ir turėjo eilę parengimų, betįinešė didelės suirutės visame' J] ^rclT
kaip pereitą vasarą nuo išva- [ darbininkų judėjime. Komu-! n:30—Coleman Orch.

I «Z* • • 1 « • • Al • I /-k' rv a -TA 1 1 • 1

bosas priešinas imti naują “tri- 
merį,” Unija sutaiso tain, kad 
turi priimti. “Trimeriai” pasi
ryžę kovoti už savo unijines 
teises. Lietuviai kriaučiai bū
kit aht sargybos, nes taip sau-' 
vaitaudami unijos vadai laužo' 
darljįninkų teises. Hillmano so- , 
ciąliitinė mašina, mūsų 54-to i 
skyriaus socialistai ir skloki-, nUQ ^abaug prie§ naujus me-Įlo Pildomojo Komiteto įsaky- 
ninkai dirba išvien, ad ir paSjtus paaukaVo Aido Chorui,|mu. su didžiausia aistra grie-

! darbi-;
’ kaipo ,

davimo pelną, taip ir dabar ^nistai tiesioginiu'Internaciona- 12':OO—<Robbins Orch.

RADIO—SEKMADIENĮ, . | VV4O Mtuvuncivv VA 1, . 111 U, OU ULUZJldUOia

mus toki dalykai neprasidėtų, | kur-g įarnauja darbininkų pa-į besi skaldyti masines ! 
ratelninkam apsivedus su s lo-i rengjmams jr kuriam labai rei-i ninku organizacijas, 1 
ka’ Į kalingi pinigai. į ‘kontr-revoliucijos 'įranh

Žinios iš Darbininku Kovu ibus suvaidintas aPie pavasarį! metai atgal, kad toks Butkus, 
ri j Ateinantį ketvirtadienį kuopa Pruseika supuls su Rymo ka- 

• VA Z* 1 Cl YA V* O Ir O 1 Va <A C1 l" A Za4" «A 1 /A 4" ZA t 4 4 « f f Irz'vwvxxriz-x

Brooklyne paštas atleido ei
lę darbininkų, nes neturi dar
bo. Daugelis jų buvo paimta 
prieš kdlėdas.

organizacijas? Aš 9 metai 
gal nei sapne nemaniau bi 
da susapnuoti, kad ateiš 
kas, kad Pruseika, Butkus 
smerks Komūnistų Internacio
nalą tokiu tonu, kaip “Garsas” 
pasmerkė 1925 metais mus 
kriaučius, kad mes diktuojami 
iš Maskvos, laikyti kriaučius 
be darbo, ikad jie ‘greičiau 

šliubas sklokininkų su rate!- sukeltų revoliuciją; Mislini 
ninkais, kai kam atrodo mėn- žmoguą ir pats jsair nęįiki, kad 
kos vęrtės,. kaip kas jį skaito tai tie žmonės, kuriem komu-

Ką Reiškia Sklokininky Vie 
nybė su Ratelninkais?

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

Typica Band; Hector de Lara, 
Baritone <

11:15—Major Bowes Family
2:45 P. M.—Muriel Wilson, Sopra

no; Fred Hufsmith, Tenor; Con
cert Orch.

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

ies, Baritone
8:00—Eddie Cantor, Comedian; Ru- 

binoff Orch.
9:30—Concert Orch.

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

10:30—Shilkret Orch.
11:30—Minneapolis Symphony Orch.; 

Eugene Ormandy, Conductor.

WOR- 710 Kc
1:00 P. M.-—Perole . String Quartet; 

Arturo di 'Fi|Iipi> Tenor
8:00—Vpra Brodsky and Harold J 

<’ . Triggs, Piano; >
8:30—ChSir Invisible

10:00—Opera Concert

WJZ—760 Kc
A. M.—Samovar Serenade
P. M.—Symphony Orch., Erno 

Rapee, Conductor
2:30—Grenadier Guards Band, 

from Toronto 
5:30—Grand Hotel—Sketch 
6:00—Symphony Orch.; Nikolai 

koloff, Conductor; Lucrecia Bori, 
Metropolitan Opera Soprano

WABC-660 Kc ?
3:00 P. M.—New York Philharmo

nic-Symphony, Arturo Toscanini, 
Conductor

5:30—Julia Sanderson and Frank 
Crumit, Songs

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

7:00—Ethel Waters, Songs; Denny 
Orch.

8:00—Shilkret Orch.; Catherine 
Carrington, Soprano; Milton 
Watson, Tenor

9:00—Nino Martini, Metropolitan 
Opera Tenor; Jane Froman, 
Songs; Symphony Orch.; Direc
tion Emo Rapee

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Šeštadienį Trys Lenino 
Paminėjimo Mitingai NEW YORK CITY

Jleikalinga patyrusios moteries ar- 
žarnų

-.......... ... mieravimo. Kreipkitės
t U S paminėjimus 10 metų SU-I sekamai: International Trading Corp, 
kaktuves nuo Lenino i , 
Jie įvyks šeštadienį, 20 d.;
sausio. Visur pradžia 7:30 v.! 
vakare.

B r o,o k 1 yne, bus laikomos 
prakalbos Arcadia Hall, 918 
Halsey, St. Kalbės Robert! 
Minor, R. ’ B. Moore, Fred; 
Biedenkapp, Sidie Van Veen.; 
ir Nell Carrol. Dainuos keli 
darbininkų chorai bendrai. Į 
Bus Raudonasis Benas ir kito-! 
kių koncertinių pridėčkų.

Manhattan dalyje bus ren-; džiai veltui. 
- giama prakalbo
! Arena svetainėje, 69 W« 66th
' St. Kalbės drg. Krombain, 
distrikto organizatorius ir visa 
eilė kitų kalbėtojų.

Bronx miesto dalyje bus 
; rengiamos prakalbos didžiulė- 
jje Bronx Coliseum svetainėje, 
i 177th Sl Kalbės Komunistų 
: Partijos sekretorius drg. Brow-

Carnegie Hall svetainėj, ši 
vakarą bus Sovietų baletas. 
Garsi šokikė Tatiana Večesla- 
va ir šokikas V. čubukani 
Šoks visą eilę revoliucinių šo
kių. Bus šokama ir tautinių 
mažumų šokių, kaip ve kau
kaziečių “Lezginka.” Daly
vaus visa eilė sugabių šokikų 
ir tai neišpasakytai bus sma
gus vakaras. Yra užkviesta, 
kad šiame parengime dalyvau
tų Sovietų Sąjungos; ambasa
dorius A. Trojanovskis, kuris 
dabar yra New Yorke ir Jung
tinių Valstijų ambasadorius į 
Sovietų Sąjunga Bullitt, kuris 
dabar yra parvykęs.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium




