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KRISLAI
Apie Kai Kuriuos Meno 

Srities Žmones.
B. Šalinaitė.
E. Levaniutė.
J. Valentis.
O. Levanavičiutė.

Rašo R. MIZARA.

Darbinnikai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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Meno Sąjungos Centro Biu
ro posėdžiuos mes ne kartą 
turėjome daug karštų ginčų 
del liaudies dainų. Tūli nariai 
truputėlį per pirštus į tą žiū
rėdavo, kas didžiumai mūsų 
nepatiko. Bet dabar mūsų 
choruose persilaužimas tuo 
žvilgsniu padaryta ryškus.

šeštadienį girdėjau dainuo
jant (So. Brooklyn©) Newar
ko Sietyno Chorą. Penkios 
dainos, visos lietuviškos, visos 
liaudiškos bei darbininkiškos. 
“Pasakyk, 
Krašte,“ 
nuota
įspūdingai.

Mano Mylimas 
pavyzdžiui, sudai- 

nepaprastai gražiai,

Už tai, žinoma, tenka pa
sveikinti draugė šalinaitė, mo
kytoja, ir visi sietyniečiai! 
Liaudies dainos, mūsų dainos. 
Aš visuomet buvau šalininkas 
kuoplačiausio jų vartojimo.

Komunistai ir visi revoliu
ciniai darbininkai myli Lietu
vą, myli jos liaudį. Lietuva— 
Kapsuko šalis, Požėlos šalis, 
Giedrio šalis, žemaitės šalis, 
Juliaus Janonio šalis. Tik pa
galvokim, kokį Lietuvai (jos 
liaudžiai) pasiaukojimą rodo 
josios geriausi sūnūs ir dukte
rys—Lietuvos komunistai ir 
visi revoliuciniai darbininkai. 
Jie miršta už ją, jie šimtais 
sėdi kalėjimuose, katorgose už 
josios reikalus.

Tai kodėl gi mes, amerikie
čiai lietuviai, darbo žmonės, 
negalime dainuoti daugiau 
dainų apie tą kraštą, apie jo
sios darbo žmones, liaudį, pa
starosios pačios pagamintas 
dainas!

Tam pačiam koncerte dai
navo naujai įsikūręs So. Brook
lyn© choras, Trimitas. Jį va
dovauja Helena Levaniutė—■ 
šaknaitės mokinė. Jaunas, dar 
mažas chorelis, jauna ir jo 
mokytoja. Mano linkėjimas: 
gyvuokit, lavinkitės ir veikit 
abieji!

Liaudiška Mongolija 
Išmuša Laukan Japo
nus

TIKISI SSRS TAT 
PRIEŠ UŽPUOLIKUS

f

Reikalauja Japonijai dar
Kariškesnės Valdžios

KETVIRTAS TEISME PRIEŠ 9 NEKALTUS T jetnvos Karininku 
SCOTTSBORO NEGRUS JAUNUOLIUS "

TOKIO.—Pranešama, kad 
pereitą penktadienį 100 Iš
laukinės Liaudiškos Mongo
lijos kareivių, ginkluotų 
kulkasvaidžiais, užpuolė 
Manchukuo-Japonijos ka
reivių būrį ties Heilmuto 
(Mongolijos pusei). Po per- 
sišaudymo mandžurai-japo- 
nai pasitraukė. Susidūrime 

j nei vienas nebuvęs užmuš
tas nei sužeistas.

Pereitą trečiadienį Liau
diškos Mongolijos kareiviai 
apsupo ir suėmė grupę Man- 
chukuo pasienio sargybiniu 
ir užėmė jų poziciją (taipgi 
Mongolijos žemėj). Išmušt 
mongolus iš tos pozicijos 
tad Japonijos oficieriai at
siuntė didesnį būrį mandžu- 
ru-japonų pereita penkta
dieni. Bet Liaudiškos Mon
golijos kareiviai, atvažiavę 
trokais, išvijo juos laukan.

Alahodoi sausio 14 d. sti
prus Liaudiškos Mongolijos 
kareivių būrys išviio Man- 
chukuo kareivius iš 
pasienio pozicijos.

Pernai gruodžio 19 d. įsi
veržė ianonai-mandžurai 
pasigrobė 11 mongolų ka
reivių ir vis dar jų nepalei
džia.

Maskva.— Sovietų Žinių 
Agentūra sausio 19 d. pra
nešė, kad sausio 18 d. vėl 
20 mandžurų-iaponu karei
viu įsibriovė į Liaudiškos

siimdamas režisūra Brooklyne. Mongolijos žeme ties Bulun 
Mūsų vaidintojai turėtų kreip- Dersun; įr §Ovė i Mongoli- 
tis pas jį ir kviesti darbuotis1 
nuolatos mūsų tarpe. Jis turi 
patyrimų, jis turi žinių. Mes 
Brooklyne galėtum per metus 
laiko suvaidinti mažiausiai: 
tris gerus vaidinimus ir su tū
lais jų aplankyti apielinkines 
k o f o n i j as—taip toli, kaip nija stengiasi 
Philadelphia ir Waterburis.

Dar šį sezoną, aš manau, 
būtų galima suvaidinti, na. 
kad ir, Tolstojaus “ 
Galybė.“ Kaip nors

TOKIO.—30 jaunų Japo
nijos oficierių Yokosuka ka
ro laivyno stotyj reikalau
ja, kad laivyno Komandie- 
riai pasidarbuotų už dar ka- 
riškesnės valdžios sudary
mą negu dabar.

Demokratę Vadai Nori
Užslepi Prez. Wilsono

Kariškus Sekretus

Roosevelto demokra-

kitos

Man rodosi, Jonas Valentis 
pradėjo labai rimtą darbą už-

p-oliin ir užimt ta šalį. Bet 
I Liaudiška Išlaukinės Mon- 

Patarnsio folijos Respublika tikisi pa
turėtum ramos iš Sovietu Sąjungos; 

ir mes paminėti to didžio ra- todėl bp ceremonijų muša 
šytojo 25-kerių metų sukaktu- laukan įsiveržėlius.
ves nuo jo mirties. -----------------

Labai priepuolingai pereitą 
sekmadienį teko susipažinti su 
nauja dainininke—lietuvaite, 
kuri pastaruoju laiku plates
nei lietuviškai visuomenei ne
buvo nei girdėta. Ona Levana
vičiutė jos vardas ir pavardė. 
Pirmaeilė dainininkė, dainuo
ja New Yorke. Ji gimusi West
Lynne, Mass. Toje valstijoj ir užsieninius pasportus.

Naziai sako, kad žydai 
pirkliai parduodavę tavo
ms užsienin, bet jie buvę 
susitarę su pirkikais, kad 
pinigus už tuos tavoms ne
siųstu Vokietijon, o palauk
tu, kol patys nrekėjai atva-

DECATUR, Ala. — šį 
antradienį yra paskirtas 
jau ketvirtas teismas Hay- 
woodui Pattersonui, vienam 
iš devynių nekaltų Scottsbo
ro negrų jaunuolių. Teis
mas kito scottsboriečio Cla
rence Norriso 'prasidės trim 
dienom vėliau. Paskui seks 
ir kiti septyni.

Kaltinamuosius gina ad
vokatai C. L. Watts, Samuel 
S. Leibowitz ir G. W. Cham- 
lee. Jie atstovauja bendrąjį 
Scottsboriečių Gynimo Ko
mitetą. Valstijinis kaltin- 
tojas-prokuroras yra T. E. 
Knight. Jis deda visas pa
stangas, khd tie jauni neg
rai darbininkai būtų 
smerkti mirt elektros 
dėj.

Jie jau senai buvo
nusmerkti Alabamos valsti
joj, bet per Tarptautinio 
Darbininku Apsigynimo pa
stangas šalies Augščiausias >.— 
Teismas buvo priverstas pa-1 bužius nuo kūno, 
naikint mirties nuosprendį | Fioridoj viesulą pagrie- 
todel, kad pirmesniuose, vieną šešių žmonių šei- 
teismuose nebuvo saukiama 
į grand džiurę nei vienas 
negras. Taigi dabar teisė
jas W. W. Callahan ir jo 
prokuroras pakvietė vieną

būk tavorįniame traukinyje 
užpuolę žagint dvi baltas 
mergšes, uždarbiavusias sa
vo lytim. Paskui viena jų
dviejų, Ruby Bates liudijo, 
kad tie vaikinukai nedarė 
jokio lytiško pasikėsinimo 
ant jųdviejų.

Scottsboriečių jaunuolių 
advokatai reikalauja per
kelt teismą į kitą apskritį, 
nes Morgan paviete yra su
keltas ūpas prieš juos ir 
viskas priruošta jiems nu- 
smerkti bei nulynčiuoti.

Sumoksiąs Nuversti
Smetonos Valdžia

nu- 
ke-

taip

Italijos Karalius Linki 
Pasveikt Jurgiui Penktam

SUOKALBIUI V A D OVA- 
VĘS KAPIT. MATUKAS,

■

Viesulus Užmušė 17-ką 
Pietinėse Valstijose
CHIPLEY, Florida.— Pe- j Ethiopiją. 

reitos savaitės gale šėlusios' 
viesulos Georgijoj, Alaba-1 
moj ir Floridoj užmušė 17 
žmonių ir sužeidė 40. Vie
sulą vietomis buvo tokia 
smarki, kad nudraskė dra-

LONDON.— Italijos ka
ralius Victor Emmanuel per 
savo ambasadorių Dino 
Grandį sausio 19 d. išreiš
kė “širdingiausią linkėji
mą,” kad išgytų Anglijos 
karalius Jurgis Penktasis.

Tokiu linkėjimu Victor 
Emmanuel, suprantama, 
taipgi jieško Anglijos pri
tarimo Italijos karui prieš

WASHINGTON.— Demo
kratų vadai kongrese nu
sprendė neskirt daugiau pi
nigų senatorių komisijai 
tęsti ginklų biznio tyrinėji
mus,
tams labiausia nepatiko, 
kad tyrinėjimo komisijos 
pirmininkas progresyvis re- 
publikonas Nye dokumen
tais įrodė, jog andai buvęs 
demokratas prezidentas W. 
Wilson išanksto žinojo apie 
Anglijos, Francijos ir kitų 
talkininkų padarytą sumok
sią plėšt Vokietijos žemes, 
tačiaus Wilsonas įstūmė A- 
meriką į karą prieš Vokie
tiją, skelbdamas kovą neva 
už “demokratiją.”

Tatai įrodyta laiškais, ku
riuos rašė savo valdžiai 
tuometinis Amerikos amba
sadorius Anglijoj W. H. 
Page; tas pat įrodyta pa
liktais užrašais Wilsono mi- 
nisterio Lansingo ir Angli
jos buvusio užsieninio mi- 
nisterio Balfouro.

O paskui 1919 m. prezid. 
Wilson užsigynė senatinėj 
užsienio reikalų komisijoj, 
kad jis “nieko nežinojęs”’

Eiliniai Nariai vėl 
Laimėjo Šilko Audė

ju Unijos Rinkimus
PATERSON, N. J.—Papras- 

-------------------------------------- ------ -------------c --- j to Šilko Audėjų Unijos lokalo 
myną,^ išnešė augštyn ir vi-1 susirinkime pereitą šeštadienį 
SUS užmušė, ties Chipley tapo išrinkti visi 16 eilinių na- 
miesteliu. rių kandidatai į pildančiąja 

tarybą. Tai jau trečias paei- 
GREAT NECK, N. Y. — liui kovingų darbininkų lai-

kitą buržujišką negrą į Pereitą sekmadienį taip daug mėjimas rinkimuose. Išrinkta 
grand džiūrę, užsitikrinda- prisnigo, kad pirmadienį bu-’ tapo J. Serriola, Ellis Thillian, 
mi, kad jie taipgi balsuotų vo uždaryta trys mokyklos,'Ed. Sothan, Sarkis Thillian,

G. Eardley, Sara Verlinsky ir 
kt.

Prieš eilinių narių kandida
tus smarkiai agitavo žydų so
cialistų dešinysis dienraštis 
“Forward,” visaip šmeižda- 
mas kovinguosius unijistus.

už tų berniukų nužudymą. I negalint vaikams išbristi per 
Teisiamieji yra kaltinami, sniegus.

DEMOKRATAI NEREIKALAUSIĄ TAISYTI 
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ KONSTITUCIJA

K A U N AS. — Nežiūrint 
fašistų aštrios cenzūros, iš 
čia vis tiek sausio 16 die
ną išėjo pasaulin žinia 
apie naują karininkų suo
kalbį nuverst Smetonos val
džią. Jie norėjo ’ areštūot 
Smetoną ir jo giminaitį mi
nister) pirmininką Tūbelį ir 
sudaryt kitą valdžią.

Suokalbio vadu yra lai
komas kapitonas Matukas, 
viršininkas karo lakūnų 
korpuso Kaune.

Žvalgyba suėmė karinin
kų grupę, besirengiant 
jiems padaryt perversmą.

Kapitonas Matukas, be 
dabartinio jo ryšio su suo
kalbiu prieš Smetoną, yra 
kaltinamas, kad jis anąmet 
rėmęs A. Voldemaro nepa
vykusį bandymą nuverst 
Smetonos valdžią. O Volde
maras norėjo įvest Lietuvoj 
dar griežtesnį hitlerišką fa
šizmą. Voldemaras už tai 
dar tebetupi kalėjime.

Smetona uždraudė šią ži
nią skelbti ne tik Lietuvos 
laikraščiuose, bet jis taipgi 
paveikė Latvijos ir kitų Pa
baltijo šalių valdžias, kad 
jos uždraudė ir saviškiams 
laikraščiams spausdint pra
nešimus apie tą įvykį.
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MIAMI, Florida.— Suva
žiavę į savo tarybos susirin
kimą, Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai sako, kad 
demokratų partija šiemet 
nedės į savo prezidentinių 
rinkimų platformą reikala
vimo pataisyt Jungtinių 
Valstijų konstituciją taip, 
kad šalies Augščiausias 
Teismas negalėtų naikint 
socialius įstatymus, pagei-

platformą, tai republiko- 
nams 1
Roosevelto partiją, kaip 
Amerikos įstaigų prieši

ninkę.” O del to Roosevel- 
tas galėtų netekti daugelio 
balsų.

Amerikos Darbo Federa
cija pernykščiame savo su
važiavime Atlantic City nu
tarė reikalaut tokio konsti
tucijos pataisymo,

iiiiQ, uui icpuumw nil* n •• n n -• i hp- n
batų lengviau apšaukė Daladier—rrancijos Begelbejant 1 evo ra

ii Radikalę Pirmininkas: veikslą, Pats Sudegė
CHICAGO, Sausio 19. —PARYŽIUS.— Francijos

Radikalų Socialistų (libera- Sudegė Irvin Slanec, 36 me
lų) Partijos pirmininku ta-į tų amžiaus, kuomet jis įėjo 
po išrinktas Ed. Daladier 
vietoj pasitraukusio iš tos 
Vietos Herriot’o. Partijos 

kad pildančiojo komiteto susi- 
daujamus darbininkams bei Augščiausias Teismas to- rinkime Daladier užreiškė,

ios pasienio sargybinius.- 
Pastarieji atsakė šūviais iš 
savo pusės, ir įsiveržėliai 
buvo priversti pabėgt atgal 
į Manchukuo.

Tokiais isiveržimai Japo- 
ni|a sveiiM'iasi išprovokuoti . • 
kara prieš Išlaukine Mon. apie plesnus talkininkų pla- 

nus. laigi jis suzimai me
lavo.

Už tų faktų iškėlimą aikš
tėn įnirtusiai iškolioio se
natorių Nye buvęs Wilsono 
ministeris senatorius Car
ter Glass, Connally ir kiti 
demokratų vadai. Jie pasi
ryžę sustabdyt visus toli
mesnius kariško šmugelio 
tyrinėjimus ir nepraleist į 
viešąją spaudą jokių Wilso
no valdžios dokumentų, liu
dijančių apie jo veidmai
nystes, su kuriomis jis įvė- 
lė Ameriką j pasaulini ka
rą naudai bankininko Mor
gano.

Nariai Atima Pasportus 
Iš Žydę Preke ję

MUNICH, Vokietija. — 
Sausio 19 d. hitlerininku po
licija pradėjo kratas visuo
se žydų gyvenamuose na
muose, atiminėdama iš jų

augusi ir mokslus ėjusi.

Drg. Buknys pasiėmė josios 
antrašą, kadangi dainininkė 
mielai sutiko dainuoti “Lais
vės” ruošiamose pramogose. 
Mes duosim platesnių žinių 
mūsų skaitytojams apie šį ta-

TAUTŲ LYGOS TARYBOS 
SUSIRINKIMAS

GENEVA, Sausio 20.—Tautų 
Lygos Taryba vėl susirinko 
svarstyt Italijos-Ethiopijos ka
ro klausimą. Franci jos minis- 

1 svy-
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lentą. O mūsų pramogų lan- Z1UOS. irv pasidės tuos Pim“.teris pirmininkas Lavai
gus i užsieninius bankus. I ruoja tarp Anglijos ir Italijos 

Polieiia išbraukė iŠ iu pa- Nesitikima, kad Anglijos už-

liau negalėtų paskelbti kon- kad “turime vesti kovąfarmeriams.
Rooseveltas bijąs, kad jei- greso išleistus darbo žmo- prieš viešpatavimą nedide- 

įtrauktų ' nėms naudingus įstatymus lės piniguočių saujelės.
4 KTAv.lnmv'rvnU’ 1>/Mn c.4-4«4 4 n 4 •

Numatoma, kad, ministe- 
riui pirmininkui Lavaliui 
sugrįžus iš Tautų Lygos po
sėdžio, Herriot ir kiti pen
ki radikalai socialistai mi
nisterial pasitrauks iš La- 
valio valdžios. Del to įvyk- 
siąs rimtas valdžioj krizis.

gu demokratai į 
konstitucijos taisymą į savo “priešingais” konstitucijai.

Newark, N. J.
SVARBIOS PRAKALBOS

Sausio 24 d. Newarko Lie
tuvių Draugijų Sąryšis ren
gia dideles prakalbas J. 
Stilsono išlaisvinimo klau
simu. Kalbės:

A. JANKAUSKAS,
R. MIZARA,
L. PRUSEIKA,
K. MICHELSONAS.
Įvyks šv. Jurgio Draugi

jos salėje, 180 New York 
Ave., Newark, N. J. Pra
džia 7:30 v. v. Visi kviečia
mi dalyvauti.

Stiklas Tinkamas Ke
pimui ir Virimui

į degantį savo butą, norė
damas išgelbėt mirusio tėvo 
paveikslą. Gaisre žuvo ir 
Irvino motina Anna. 60 me
tų senutė.

“Išspirt Laukan kad ir 
Patį Rooseveltę” ~

BATON ROUGE, La. — 
Nors šalies kongreso komi
sija yra paėmus tyrinėti po
litines meklerystes, kurios 
buvo daromos rinkimuose 
Louisianos valstijoj, tačiaus 
jos fašistinis gubernatorius 
O. K. Allen liepia laukan iš- 
spirt “kad ir patį Roosevėl- 
tą,” jeigu jis bandytų kištis 
į rinkimų nominacijas šį 
antradienį.

Gubernatoriaus politiniai 
priešininkai sako, kad jis 
vėl nori suvogti balsus. 44
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CORNING, N. Y.— Šio 
miestelio stiklo fabrike per 
trejus metus buvo daroma 
bandymai išrast stiklą, iš 
kurio galima būtų gamint 
indus, tinkamus valgių ke
pimui ir virimui. Ištirta 1,- 
500 rūšių stiklo ir, paga- 
liaus, surasta stiklas, kuris 
atsako visiems virtuvės tik
slams.

Bebandant puodus, pa
dirbtus iš to stiklo, juose iš
virta 3 tonai bulvių ir 36 
tūkstančiai “pietų” šnims; 
pagaliau, pradėta tokiuose 
induose gamint valgius ir 
žmonėms.

Naujasis stiklas atlaiko 
bile virtuvės ugnies ar pe
čiaus karštį.

Teisia Redaktoriaus 
Liggetto Nužudytoj^

MINNEAPOLIS, Minn.— 
Prasidėjo teismas prieš Is. 
Blumfeldą (Kid Canną), ku
ris kaltinamas, kad iš kul- 
kasvaidžio nušovė vieno 
laikraštuko redaktorių W. 
W. Liggettą.

Blumfeld esąs gengsteris; 
o Liggett per spaudą kovo
jo prieš gengsterius, rake- 
tierius ir su jais einančius 
valdininkus. Prieš Blum
feldą pašaukta 115 liudyto
jų.

ANGLIJOS KARALIUS 
NESVEIKSTA

LONDON. — Pavojingai 
sergančio Anglijos karaliaus 
Jurgio pareigas laikinai perė
mė privatiškas jo komitetas, | 
kurį įeina karalienė Mary, sos
to įpėdinis Prince of Wales ir 
kiti trys Jurgio sūnūs.

ROMA.—11 a 1 a i skelbiasi, 
j kad pietinėj Ethiopijoj jie vis 
dar tebeveją “priešus“ atgal.

sieninių reikalų ministeris A. ---- ..-j—- —-—r-
__ - w • • vr . • V < • • • •

kytojai, be abejo, turės pro
gos pasigrožėti Onos t_____
vertės, [
su. Bet apie tai, kada ji mums1 sienin ir taip sugrąžino “iš- Eden užims griežtesnę pozici- tai stoja už aliejaus ir visų 

karo medžiagų sustabdymą 
Iš didžiųjų šalių tik Sovie- Italijai.

„ _ j didžios1
puikiai išlavintu bal- snortu leidimą išvažiuot už-

dainuos, savu laiku praneš romytus” pasportus žydams ją prieš Italiją.
d. Buknys. | verteiviams. 1 V «
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Leninas — Didysis Darbo 
Žmonių Vadas

‘‘Lenino didybė pirma visko tame ir 
apsireiškia,” sako d. Stalinas, “kad jis, 
sutvėręs Sovietų Respubliką, tuo pačiu 
aktualiai įrodė viso pasaulio pavergto
sioms masėms, jog viltis pasiliuosuot ne
prarasta, jog ponų ir kapitalistų viešpa
tavimas neilgalaikis, jog darbo karalija 
galima įsteigti pačių dirbančiųjų pastan
gomis, jog darbo karalija reikia šutve rt 
ant žemės, o ne danguje. Tuomi jis užde
gė viso pasaulio darbininkų ir valstiečių 
.širdis vilčia pasiliuosavimo. Tuo ir iš
aiškinama tas faktas, jog Lenino vardas 
tapo mylimiausiu vardu dirbančiųjų ir 

į išnaudojamųjų masėms.”
/ Savo darbais, savo mokslu, savo karštu 
'atsidavimu didžiam idealui Leninas pa- 
į rodė viso pasaulio darbo masėms kelią į 
! pasiliuosavimą. Šiandien, prabėgus dvy- 
> likai metų nuo jo mirties, Lenino vardas 
(skamba garsiau visuose pasaulio kam

puose, .negu tada, kada jis dar gyvas 
buvo. ;

I Kodd?
Todėl, kad tada jo idėjos, jo mokymai 

buvo dkr tik išbandymo stadijoje. Tada 
dar tebestovėjo klausimas: Kas laimės— 
socializmas ar kapitalizmas Sovietų Są
jungoje. Šiandien gi tas klausimas galu
tinai išrištas, aiškiai atsakytas. Laimė- 

' jo soc&lizmas. Viltis kapitalizmui su
it grįžti ant vieno šeštadalio pasaulio žlu- 

visados. ‘
I Tadaį dvylika metų atgal, buvo dar tik 

saujelė^ Komunistų Partijų ir tose pa
čiose partijose ėjo vidujinės kovos, pasi
dalinimai, kristalizavimasis. Kas kita 
šiandien: dabar Komunistų Internacio
nalą sudaro septyniasdešimts šešios Ko
munistų Partijos, ir jų eilės puikiai su
vienytos. Tai laimėjimas Lenino idėjų ir 
mokymų apie būdavo j imą revoliucinės 
partijos. Lenino protu ir rankomis bu
vo subudavota didžioji Bolševikų Parti
ja (Sovietų Sąjungos Komunistų Parti
ja). Jis sukuopė aplinkui save visus ge
riausius senosios rusų imperijos proleta
riato it darbo valstiečių atstovus, išmoki
no, priruošė juos vedimui ir laimėjimui 
didžiaUsios pasaulyje revoliucijos, pasta
tymui Sir išlaikymui proletarinės dikta
tūros—I-Sovietų valdžios. Jis sutvėrė Ko
munistų Internacionalą. Jis parodė, ko
kia turi būti Komunistų Partija.

Savo patarimais Amerikos proletariato 
atstovams Leninas aktyviai dalyvavo 
įsteigime Amerikos Komunistų Partijos.

Taigi, kuomet šitas didysis vadas dvy
lika metų atgal užmerkė akis ant visa
dos, jis buvo palikęs įpėdinius jo darbo 
tęsimui, jo skaisčiųjų idėjų vykinimui 
gyveniman; jis paliko tarptautinę orga
nizaciją, kurios istorinė misija yra pa- 

' liuosavimas darbo masių iš po kapitalisti
nio jungo.

Tasai paliuosavimo darbas eina pir
myn.* Jis nugali visus sunkumus, jis su- 

1 laužo visus fašistinius užtvarus. Apsi
ginklavę leninizmu, pasaulio komunistai 
neša aųgštai iškėlę komunizmo vėliavą. 
O Sovietų Sąjunga—šalis socializmo, ša
lis naujo gyvenimo, šalis laimėjimo, šalis 

I Lenino—yra šalis įkvėpimo visiems kapi
talistinio pasaulio pavergtiesiems, yra 
naujai užtekėjus saulė, kuri apšviečia 
mums .kelią.

Nėra tokio civilizuoto pasaulio kampe
lio, kuriame šiandien, sausio 21 d., ne
būtų minimos Lenino mirties dvylikame- 
tinės sukaktuvės susirinkimuose, spau
doje, namuose, širdyse šimtų milionų. Ir 
ten, kaip Vokietijoj, Austrijoj, Lietuvoj, 
Italijoj, kur visokia darbo žmonėms lais
vė užgniaužta, stubose, miškuose, šėtro
se, mažomis grupelėmis susirinkę drau
gai, kovotojai, didvyriai, pamini Lenino 
mirties sukaktuves ir išnaujo sudeda pri
žadus tęsti jo darbą pirmyn.

į» /

LAISVE Antrad., Sausio 21, 1936

Marksizmas-leninizmas yra mirtis fa
šizmui.

Marksizmas-leninizmas yra mirtis ka
pitalizmui.

Marksizmas-leninizmas yra pabaiga 
skriaudoms ir išnaudojimui.

-Marksizmas-leninizmas yra Komuniz
mas.

Išaušo nauja era pasauliniam darbi
ninkų fronte. Prasidėjo gadynė darbinin
kų spėkų apsivienijimo. Plinta bendro 
fronto idėja. Minios socialdemokratinių 
darbo masių atsisako nuo reformistinio 
kelio ir krypsta į revoliucinį komunizmo 
kelią. Jos pradeda glaustis po leninizmo 
vėliava. Nes leninizmo vėliava yra dar
bo žmonių vienybės, kovos ir laimėjimo 
vėliava.

Revoliucinė proletariato partija vado
vavimui darbo masėms.

Proletarinė revoliucija nuvertimui ka
pitalizmo.

Proletarinė diktatūra išnaikinimui ka
pitalizmo liekanų, apgynimui darbihinkų 
klasės laimėjimų ir pastatymui socializ- 
mo-komunizmo.

Štai revoliucinio marksizmo-leninizmo 
kelias pavergtųjų pasiliuosavimui.

Tuo keliu ėjo Rusijos pavergtieji ir 
laimėjo.

Tuo keliu nėjo dauguma Vokietijos 
ir Austrijos proletariato—jie buvo pa
sirinkę “lengvą,” “taikų” reformistinės 
socialdemokratijos kelią—ir šiandien jie 
vaitoja kruvino fašizmo nasruose. Štai 
nuo ko persergėjo Leninas. Jis pašven
tė visą savo gyvenimą, visą savo genija- 
liškumą tam, kad atitraukti pasaulio dar
bininkus nuo šito reformistinio socialde
mokratijos kelio.

Dabar visas svieto mato—juo labiausia 
fašistinių šalių proletariatas—kaip tei
singas buvo Leninas, kaip teisingi buvo 
bolševikai-komunistai.

Oh! kaip kitaip šiandien stovėtų pa
saulio darbininkijos reikalai, kaip skir
tingai šiandien atrodytų visas pasaulis, 
jeigu 1918-1919 metais Vokietijos ir Au
strijos proletariatas būtų pasukęs leni
nizmo keliu, vietoj eiti Ebertų, Šeidema- 
nų ir Noskių keliu. Gal visoj Europoj 
jau puikiai klesdėtų Sovietinė tvarka— 
socializmas! Nereikėtų milionams kentė
ti po kruvino fašizmo letena. Fašistiniai 
budeliai nebūtų gimę pasaulyje. Pasau
lis nebūtų matęs pasiutėlių Hitleriu ir 
Mussolinių.

Ir Lietuvos vargdieniai šiandien ne
kentėtų po Smetonos letena. Lietuva 
būtų laisva, skaisti, garbinga Sovietų-so- 
cializmo šalis. Lietuvos liaudies geriau- 
siems sūnams ir dukterims nereikėtų 
šiandien pūti kalėjimuose ir nekantriai 
laukti išauštant skaistesnės dienelės, 
“kuomet viskas kitaip čionai stos.” Lie
tuvis, drąsus, tvirtas, kaip tas pasakiš
kas ąžuolas, laisvai sau, dainuodamas, 
savo kietomis rankomis statytų socializ
mo pasaulį.

Lietuvi darbininke, šiandien matyk tą 
baisią nelaimę mūsų klasei, kurios mes 
susilaukėme delei to, kad ne visų šalių 
darbo žmonės suprato ir susispietė po le
ninizmo kovos vėliava. Pralaimėta did
vyriški mūšiai, paklota daug aukų, nu
laistyta miestų gatvės krauju ir ašaro
mis, bet laimės dar nepasiekta. Ir nėra 
kito kelio mūsų klasės laimei pasiekti, 
kaip tik Lenino nurodytas kelias.

Todėl, drauge, dabar stok po leniniz
mo vėliava. Dar ne pervėlu. Pralaimėt 
neturime nieko, o išlaimėt turime visą 
pasaulį.

Stok į Amerikos Komunistų Partiją! 
Tai yra tavo klases partija! Jinai yra 
kūnytoja didžiojo Lenino mokslo.

Stok į mūsų eiles. Būk kovotojas!
Geresnio paminklo Leninui nebus, kaip 

vykdymas jo idealo!

Woodrow Wilson ant Skaurados
Dar tik keli metai miręs, bet buvęs 

Amerikos karo laikais prezidentas Wood
row Wilson buvo beveik visai užmirštas. 
Tik buvę artimi jo draugai dar prisimin
davo. Juo toliau, tuo noriau Amerikos 
liaudis troško užmiršti vardą to žmo
gaus, kuris įtraukė šią šalį į pasaulinę 
skerdynę.

Bet dabar, staiga Wilsonas, miręs ir 
jau supuvęs po juoda velėna, pasirodo 
Washingtone ant skaurados. Jį ištempė 
iš kapo ir uždėjo ant skaurados Jungti
nių Valstijų Senato komisija, kuri yra 
paskirta tyrinėjimui Amerikos amunici-. 
jos pramonės. Jai vadovauja liberalas 
senatorius Nye. Tyrinėjant bankierių 
•santikius su amunicijos pramone, pa
žvelgta atgal į pereitą karą;, iškelta aikš-
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Socialistai V adai Apie 
Leniną

Leninui mirus, .rusai men
ševikai ir eserai Danai, Abra
movičiai ir kiti per savo laik
raščius “Socialističeski Vest- 
nik” ir kitus, purvų kalnus 
vertė ant bolševikų ir Lenino. 
Bet kitaip atsiliepė eilė kita
taučiu socialdemokratu vadu 
apie Leniną. Austrijos social
demokratų vadas Otto Baue- 
ris, kuris dabar stovi artimai 
prie komunistų platformos už 
spėkos pavartojimą nuverti
mui fašizmo ir už proletaria
to diktatūros įsteigitną apsi
gynimui, už bendrą frontą su 
komunistais, jau tada prisiun
tė Sovietų valdžios organui 
“Izviestijoms” laišką, kuriame, 
tarpe kitko, rašė:

“Socialdemokratinė Austri
jos darbininkų partija liūdi 
prie didžiojo revoliucionie
riaus grabo. Jis dažnai griež
tai prieš mus stodavo. Mes ne
sutikome su tuom, kad jo idė
ją galima būtų įkūnyt tais pa
čiais būdais, kaip kad Rusijoj, 
visai skirtingose visuomeninė
se Vakarų aplinkybėse. Ta- 
čiaus prie Lenino kapo tyli visi 
tie ginčai; mes taip pat palen
kiame savo vėliavas prieš jo 
valios genijų, prieš jo darbą, 
revoliucionizuojantį visą pa
saulį.

Ir mes buvome jo mokiniai. 
Proletariato vadovybė valstie
čiams, tik jinai tėra kelias į 
galią. Taip mus mokino Leni
nas. . .

“Dantenas, Maratas, Robes- 
pjeras, Heberis (Hebert),-— 
visi jie karštai tarp savęs ko
vojo ir siuntė vienas kitą į gil
jotiną; bet dabar didžioji 
Prancūzų revoliucija mums 
yra, kaipo bendras jų darbas. 
Lygiai taip ateis laikas, kad 
mūsų ainiams Didžioji mūsų 
laiko revoliucija rodysis ben
dru darbu mūsų visų, nežiū
rint viso to, kas dabar perski
ria komunistus ir revoliucinius 
socialdemokratus. Toje ben
drumo dvasioje ir mes nusilen
kiame atminčiai jūsų nemirš
tamojo vado.”

K. Kautskio Pareiškimas

Nieką taip skaudžiai Leni
nas nekritikavo, kaip K. 
Kautskį. Tačiaus ir K. Kauts- 
kis po Lenino mirties rašė:

“Mūsų priešgyniavimai ne
turi mus daryt aklais kas link 
mirusiojo didybės. Jis buvo 
milžiniška figūra, kokių ma
žai terastum visapasaulinėj 
istorijoj. Tai buvo visų sta
mantriausio ir visų drąsiausio 
valios drūtumo žmogus.”

Kitų Socialistų Balsas
Jokūbas Altmajeris, Vokie

tijos socialdemokratas, sako:
“Lenino politika buvo pro

letariato diktatūra, o mes ko
vojome delei demokratijos, i 
Rusijoj nėra demokratijos, bet 
Vokietijoj jos irgi nėra. Le
nino šalyje buržuazijos galia 
į dulkes sutrempta, bet pas

ten Morgano bankinių interesų rolė tam 
kare. Tuojaus iškilo Wilsono vardas.

Ką Wilsonas darė? Ką jis žinojo apie 
Morgano investmentus ir paskolas Ang
lijai ir Francijai? Kodėl jis taip staiga 
apsivertė ragožium ir iš pacifisto pavirto 
didžiausiu karo šalininku?

Nye komisija iškėlė aikštėn faktus ir 
parodė, kad Wilsonas žinojo apie slaptas

tariato apgailestauja Leniną, 
kaipo saviškį; nestebėtina, 
kad net pūvančioji Vokiečių 
buržuazija su pagarba ir su 
pavydu kreipia savo akis j ry
tus, j nuolat augančią ir drū- 
tėjančią Sovietų Rusiją.”

Ta Vokietijos darbininkų 
padėtis, apie kurią tada rašė 
socialistas Jokūbas Altmajeris, 
tai tik šešėlis buvo dabartinio 
Vokietijos proletariato vargo 
ir skurdo prie fašistų režimo. 
Kiekvienam aišku, kad jeigu 

(Vokietija būtų pasirinkusi 
Į bolševikų, Lenino kelią—So
vietų valdymosi formą, tai 
šiandien Vokietijoje turėtume 
darbo žmonių laisvę, budavo- 
jimą socializmo, nes ten tam 
dirva buvo paruošta.

Unijų Vado Balsas
G. Ledeburas, kuris stovėjo 

priešakyje reformistinių darbo 
unijų Amsterdaminio Interna
cionalo ir tiek daug buvo kri
tikuotas per Leniną už klai
dingą unijų poziciją, sekamai 
rašė:

“Man pasitaikydavo dirbt 
drauge su Leninu tarptauti
niuose kongresuose pirm-ka- 
riniais laikais. Jau tada Leni
nas savo protavimo aiškumu 
ir tikslumu, o taip pat savo 
veiksminga drąsa mums vi
siems keldavo įsitikinimą, kad 
jam yra lemta turėt didžių pa
sisekimų, kuomet ateis tam 

. laikas.. .
“Prie didžiojo Lenino gra

bo reikia pabrėžt, kokių pa
mokų mes turime pasiimt iš 
Lenino, kuris mums visiems 
tarnauja kaipo kūrybos pa
vyzdys ir paveikslas. Pas mus, 
Vakaruose, darbas didžiumos 
mūsų pąrtijinių vadų per ilgus 
metus tai buvo vien esamosios 
tvarkos kritikavimas iš kalbė
tojo sakyklos ir iš laikraščių 
špaltų ; ir štai, kuomet revoliu
cinis masių veikimas staiga 
įdavė galią jiems į rankas, 

_ jie, tie mūsų “vadai,” kaip ir
mus buržuazijos viešpatavimas 
pasidarė dar labiau neribotas, 
negu kada pirmiau. (Mūsų) 
buržuazijai’ bediktatoriaujant, 
teisė ir įstatymas virto nie
kingais popiergaliais. Rusijoj 
kova delei proletariato dikta
tūros pareikalavo nesuskaito
mų aukų, bet Vokietijoj šias 
aukas savo gyvybe, krauju ir 
nuosavybe neša išimtinai pro
letariatas, pavergtas taip kaip 
dar niekuomet. Vokiečių bur
žuazija, besiekdama savo tik
slo, neapsistojo prieš jokią 
n i e k š y s t ę ir nedorybę, 
šmeižtą, nei prieš gėdin
guosius teismų nuosprendžius 
ir žudynes. Be bolševizmo, be 
revoliucijos, beturint pilnus 
aruodus, beturint visokių ža
lių medžiagų pilnus sandėlius, 
liaudies minios badauja, šala 
ir miršta iš peralkimo. Vieš
patauja neapsakomas, negir
dėtas skurdas ir nedarbas. 
Kiekvienas penktas kūdikis 
Vokietijoj miršta pirmaisiais 
savo gyvenimo metais. Visas 
Vokietijos, proletariatas nu
blokštas keturiasdešimt metų 
atgal iš ekonominio, politinio 
ir socialio atžvilgio.

“Rusija gyvena, kaip pati 
pažangiausioji valstybė. O 
Vokiečių buržuazija sunaikino 
ir pardavė savo “tėvynę,” kad 
tik prisikimšt sau mašną. Vo
kietija, kaipo tauta, raitosi 
konvulsijose, ir nieks nežino, 
ar nepribaigs ją vieną gražią 
dieną Bavarijos Vandoj a, iš
vien veikdama su Francūzų 
generolais.

“Tokių tai vaisių pasiekė 
šiandieninė Vokietija, ir nėra 
nieko stebėtino, kad milionai 
socialistinio Vokietijos prole-

pirma, eikvojo brangųjį laiką, 
nelaimingai sekdami vadina
muosius darbuotojus kapita
lizmo valstybės. Tuom jie ne 
tik atimdinėjo iš tikrųjų so
cialistų ir revoliucionierių ga
limybę varyt kuriamąjį darbą, 
bet skaudžiai sukompromitavo 
socializmą pačiose darbo mi
niose. Tiktai Leninas savo 
drąsioj ir milžiniškoj kūryboj 
duoda mums visiems pamoką 
—atkakliai ir griežtai kurt re
voliuciją, tveriant naują sulig 
subrendusiai apgalvoto pla
no.”

Taip atsiliepė eilė socialistų 
vadų apie Leniną ir Lenino 
siekius. Dabar, po 12 m. nuo 
Lenino mirties, po milžiniškų 
pasisekimų Sovietų Sąjungoje 
socializmą budavoti, po suby
rėjimo senų socialistų teorijų 
Vokietijoje ir Austrijoje, daug 
arčiau yra komunistai ir socia
listai ir eilėje šalių jau turi 
sudarę bendrą frontą. Ir Am
erikoje vis daugiau vystosi 
bendra kova prieš karą ir fa
šizmą, už bendrus darbininkų 
klasės reikalus, už darbinin
kijos ateitį.

SOVIETŲ SĄJUNGOJ
Atidarytas naujas Mask

vos Mokytojų Namas, kū
me 16,000 Maskvos mokyto
jų liuosą laiką praleidžia ir 
kelia savo kultūrinį žinoji
mą.

Daghestan kalnuose ati
daryta pirma elektros sto
tis, kuri aptarnaus devynis 
didelius miestus.

Stalingrado traktorių fa
brikas dabar pagamina 150 
traktorių į 5 valandas.

karines sutartis tarp Anglijos ir caristi- 
nės Rusijos, žinojo apie Morgano intere
sus. Tai visa sąmoningai slėpė nuo Ame
rikos žmonių ir sugrūdo juos į karą gy
nimui tų plėšikiškų slaptų sutarčių ir 
Morgano interesų.

Šitokis buvo Wilsonas. šitokią negar
bingą rolę jis sulošė, būdamas Jungtinių 
Valstijų prezidentu!

Jaunas mokslininkas išra
do judžių mašinėlę, kuria 
galima rodyti judžius die
nos laiku, be tamsumos.

Uljašev Karpov, plytų fa
briko darbininkas, pagami
no 11,200 plytų į vieną die
ną, nors jo nustatyta norma 
buvo 4,000 plytų.
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Kas Yra Tie Amerikiečiai?
Rašo Earl Browder

Sprendžiant sulyg Hears- 
to laikraščių rašinėjimais, 
k o mu n i s t a m s statomas 
klausimas dažniau, negu 
bent kuris kitas, yra sekan
tis:

“Jei jūs nemėgstate šitos 
šalies, tai kodėl jūs negrįž- 
tate ten, iš kur atvykote?”

Jei Mr. Hearst taip labai 
trokšta sužinoti tiesos, tai 
jinai yra ta, kad mes, komu
nistai, labai mėgstame šitą 
šalį. Mes negalime surasti 
kitos tokios vietos ant že
mės kamuolio, kur mes taip 
norėtum gyventi, kai čia. 
Mes mylime mūsų šalį. Mū
sų prie jos prisirišimas juo 
didesnis dėlto, kad mes nu- 
laistėme ją savo darbo pra
kaitu—darbo, kuris padarė 
šitą šalį tuo, kuo ji yra; mū
sų motinos maitino ją ašaro
mis, išlietomis laike trūku
mų ir tragedijų auginant 
kūdikius krašte, kurį kont
roliuoja pelnas ir pelnaga- 
viai. Jei mes savo šalies 
tiek daug nemylėtume, gal 
būt mes atiduotum ją Wall 
gatvės viešpačiams.
Mūsų Meilė Darbo žmonėm

Tiesa, kuomet kalbame 
apie mūsų meilę Amerikai, 
mes turime galvoje ką nors 
skirtingesnio nuo to, apie 
ką Mr. Hearst kalba savo 
baiminguose dieniniuose ed- 
itorialuose. Mes turime gal
voje tai, kad mes mylime 
darbo žmonių mases. Mes 
surandame šitose masėse di
delį rezervuarą visokių da
lykų, patraukiančių ir myli
mų , visokių dalykų, kurie 
sudaro gyvenimą vertu gy- ■ 
venti. Mes persipildome 
piktumu, kuomet matome 
milionus tų žmonių, kuriuos 
mes mylime, badaujančius, 
spaudžiamus, mušamus ir 
kalinamus dėlto, kad jie 
protestuoja. Mes turime 
gilią ir sujaudinančią nea
pykantą tai sistemai ir 
tiems, kurie tunka iš tos si
stemos, kurie keičia mūsų 
galinčią būti rojiška šalį į 
pragarą.

Mes esame nusistatę iš
gelbėti mūsų kraštą nuo ka
pitalistinio pragaro. Ir ka
dangi didžiuma mūsų gimė
me čionai, tai tuo būdu 
Hearsto šauksmas mums 
nepataiko. Bet tie Ameri
kos darbininkai, kuriems te
ko užgimti užsienyj, yra to
ki jau pat amerikiečiai, kai 
ir kiekvienas. Mes visi 
prasidėiome anapus vande
nyno, išskiriant, galbūt, ma
žą amerikinių indijonu ma
žumą. Sveturgimiai darbi
ninkai yra dirbę sunkiau ir 
už mažesnes algas, negu kas 
kitas. Jie užsitarnauta,. jei 
ne ko kito, tai jau mažinu
siai nors kiek tiek manda
gumo iš tų, kurie kalba apie 
amerikonizmą. Ame rikoje 
galbūt yra mažesnis istori
nis pateisinimas siauro na
cionalizmo, tojo šovinizmo, 
kuris sudaro “parinktu 
žmonių” kulta, negu kurioj 
kitoj didesnėj šalyj.

Mes Amerikoje esame 
maišytakraujai ir tuo mes 
didžiuojamės. Mes esame 
išdavas poros šimtų tauty
bių “pervirinamoio katilo.” 
Mūsų pradžia, kaino tautos,
yra skolinga lenkui Kosciuš- shingtonu, Jeffersonu: na- 
kai, vokiečiui Von Steuben, seka bus ta, kad beveik žo- 
francūzui Lafayettui ir ne- dis žodin bus tas pats, ką 
suskaitomai daugybei kitų tais laikais rašė barninguo- 
“foreinerių.” Ise editorialuose Anglijos ir

Toliau, būkim atsargūs ir I Europos reakciniai politi-

nesididžiuokim perdaug sa
vo gimines eile, geneologija; 
pusė vardų, esančių ameri
kiniam parinktųjų sąraše 
(social register) buvo origi
naliai nešiojami žmonių, ku
rie buvo atgabenti iš Euro
pos po pasnlerkimo delei 
prasikaltimų, arba kurie 
naujoj šalyj patapo bandi
tais ir plėšikais. Tai buvo 
kovingesni ir sukilišk"'”'1 ti
pai, kurie mūsų ankstyvose 
dienose pakilo, juo greičiau 
ir padėjo pagrindus didie
siems Amerikos lobiams. 
Jie buvo Al Kaponėmis sa
vo dienų, kurių jokis taksi- 
nis už įeigas departmentas 
nesuėmė ir neįkalino.
Mes Mylime Amerikos 

vingas Tradicijas
Ko-

kieriai prieš mūsų ameriki- voliucinio branduolio, visa 
nius šalies steigėjus. Revo- mūsų šalies pradžios istori- 
liucija tuomet buvo “sveti- ja pataptų tiktai išdidžiai 
ma doktrina, įgabenta iš 
Amerikos,” kaip šiandien ji
nai yra “įgabenta iš Mask
vos.”

Po to, kuomet kontr-revo- 
liucija, sukama Aleksandro 
Hamiltono, patapo pergalin
ga ir įsisteigė sulyg konsti
tucijos, 1787, prasidėjo lai
kotarpis reakcijos. Tuomet 
buvo, kaip ir mūsų dieno
mis po pasaulinio karo, lai
kotarpis, atžymėtas reakci
ne įstatymdavyste, kuri is
torijoj žinoma “Svetimšalių 
ir Sukilimo Įstatymais.” Bet 
amerikinės masės nebuvo 
galima užkariauti; tie, ką 
augštai kėlėsi su savo krL 
minaliniai - sidikalistiniais

Nepaisant Astorių ir Van- įstatymais ir deportacijo- 
derbiltų, mes mylime Ame
rikos ir josios masių istori
ją. Mes randame joje tur
tingą tradiciją, ruožuotą 
purpurine varsa garbės — 
garbės vyriškių ir moteriš
kių. dvasiai ir pas1’"’1 lojan
čiai kovojančių prieš smau
giančią mirusios n m rities 
ranką, už tuos dalykus, ant 
kurių tolimesnis progresas 
rėmėsi. Aplink mūsų kraš
to, kaipo nepri1’’-------os
tautos, gimimą blieskiasi 
toki herojiški vardai, kai 
Patricko Henry, kurio gar
sus šūkis, “Kiek tai liečia 
mane, duokit man laisvę ar
ba duokit man mirti!” pasi- 
kartotinai skamba; Thomas 
Painės, kurio nemirštąs pri
sidėjimas prie mūsų tauti
nio gyvenimo, kaipo kovin
gas antiklerikalinis. senai 
pergyveno tą daugybę bro
šiūrų. su kuriomis jis kovo
jo; Thomaso Jeffersono. ku
rio mėgiamoji mintis sukosi 
anie palaistvmą laisvės me
džio tironų krauiu (jis ma
nė, ši 
turėtu būti panaudota laike 
kiekvienų 20-ties metų!); 
visų šalį steigusių tėvų, ku
riu vyriausia nret.pnziia 
nrie barbės keri iu “išdavv- 
bėie” iu dienų “konstituci
nei valdžiai” ir kuriuose 
garbingiausias Pavadinimas 
buvo “lojalistas.”

Šitie žmonės savo taikais 
stovčio drąsiai prieš iškilu
sius jų dienose klausimus, 
prasiveržė nėr lepalizmo 
skerspaines ir konstitucio- 
nalizma su kardu, padarė 
revoliucija, užmušė mirštan
čia ir nudėvėtą sistemą, ir 
atidenp-ė nmiia skyrių pa
saulio istorijoje.

Amerika—Revoliucijos 
šalis

Musu amerikiniai 1776 di
džiūnai buvo “tarptautiniais 
maištadariais” savo laikais, 

j Jie akstino revoliucijas per 
i visą pasaulį. Didžioji F'ran- 
ciios revoliuciia. kurios vir
pėjimas pripildė Euronos 
ausis laike ištiso devyniolik
tojo šimtmečio, ženp’ė sa
vo pirmuosius žingsnius pa
gavusi impusą iš Amerikos 
revoliucijos. Nepriklauso- 
mvbės Deklaracija buvo tais 
laikais tuo. kuo šiandien 
vra Komunistų Manifestas. 
Nusikopijuokit visus histe- 
riškiausius šių dienu Hears
to editorialus prieš Maskva. 
Lenina. Stalina; pakeiskit 
pavadinimus Amerika, Wa-

mis, 18-tojo šimtmečio Pal- 
meriai, Dicksteinai ir Mc- 
Cormicks’ai, buvo išvyti iš 
augštų vietų kova, dažnai 
aštria ir kruvina, ir vėl lai
ke tam tikro laikotarpio 
valdžios kontrolėje atsisėdo 
masių atstovai (tuomet vy
riausiai iš žemdirbių).

Karas prieš Vergiją
Didžiausia iš jų visų ame

rikinėje tradicijoje asmeny
bė, Abraham Lincoln, pata
po didžia del to, kad jis, ne
paisant jo paties asmeninio 
troškimo vengti arba su
kompromituoti kovą, buvo 
istorijos priverstas vado
vauti iki pergalės kruvinam 
civiliniam karui, kurio vy
riausia istorinė reikšmė bu
vo panaikinimas vergijos, 
sunaikinimas privati nes 
nuosavybės asmenyse teisių, 
pataisyme konstitucijos vie
ninteliu būdu, kokiu jinai 
kada nars yra buvusi esmi
niai pataisyta. Lincolno 
žodžiai, kurie dar ir šian- 

“naturališka trąšą” : dien tebegyvena masėse 
žmonių, yra šie:

“Ši šalis, su savo įstaigo
mis, priklauso žmonėms, ku
rie gyvena joje. Kuomet jie 
besi j aus pavargsta delei gy
vuojančios valdžios, jie gali 

panaudot savo konstitucinę 
teisę pataisyti ją, arba savo 
revoliucinę teisę pašalinti ar
ba nuversti ją.”

Laisves Deklaracija
Šitie Lincolno žodžiai yra 

tiktai perfraziavimas Ne
priklausomybės Deklaraci
jos. Mūsų tautinė šventė, 
liepos 4-to ji, yra atminčiai 
to nemirštančio amerikinės 
istorijos dokumento. Pati 
Deklaracijos širdis, toji, ku
ri suteikia gyvybę, be ku
rios viskas kitas patampa 
tuščiomis frazėmis, yra tos 
eilutės, kurių atmintis vis 
gęso, iki komunistai išgelbė
jo jas iš knygynų dulkių:

“Kuomet bile valdžios for
ma patampa naikinanti šituos 
siekimus (gyvenimą, laisvę 
ir siekimąsi laimės), tai žmo
nių teisė yra pataisyti arba 
panaikinti ją ir įsteigti nau
ją valdžią, dedančią pagrin
dus ant tokių principų ir or
ganizuojant savo galią tokio
mis formomis, kurios jiems 
užtikrins saugumą ir laimę... 
Kuomet nuolatiniai užpuoli
mai ir uzurpacijos, siekiant 
tų pačių mierių, aiškiai paro
dys siekimą suimti jas (žmo
nių mases) po absoliučiu des
potizmu, tai yra masių teisė, 
tai yra jų uždavinys, nuversti 
tokią valdžią ir parūpinti 
naujus saugotojus savo atei
ties užtikrinimui.”

Ši tai yra širdis ameriki
nės tradicijos. Be šito re-

vaikščiojančiomis marionet- 
tėmis ir iškimštais marški
niais, grobikiško tono 4-to- 
sios liepos oratorija, vulga- 
riškais Hearsto spaudos 
jaukčiojimais. Be to, patri
otizmas patampa, kaip tas 
žymus britų buržuazijos 
kritikas, Dr. Johnson, ap- 
sklembė jį: paskutinis ne
naudėlio pataikas.
Amerikonizmo širdis — Re

voliucines Tradicijos
Revoliucinė tradicija yra 

širdis amerikonizmo. Tas 
yra neužginčijama, nebent 
mes sutiktum, būk ameriko- 
nizmas reiškia tą, ką sako 
Hearst, užlaikymas privile
gijos, gadinimas masių.

Mes, komunistai, savina- 
mės amerikonizmo revoliu
cines tradicijas. Mes esame 
tais, kurie sąmoningai tęsia 
tas tradicijas ir taiko jas 
šių dienų uždaviniams.
Mes Esame Amerikiečiai ir 
Komunizmas Yra 20-to 
šimtmečio Ąmerikonizmas
Tas nereiškia, žinoma, kad 

mes, komunistai, keliame 
obalsį už “grįžimą atgal į 
1776 metus.” Tokią reakci
nę kvailybę papildė LaFolle- 
to “trečiosios partijos” ju
dėjimas 1924 metais (smul
kioji buržuazija atsisakiusi 
susivienyti su darbiniu- 
kais), kuris prarado savo is
toriniai progresyvę reikš
mę. Tokis obalsio kėlimas 
negeriau atatiko mūsų re
voliucinių protėvių dvasiai, 
negu jei Nepriklausomybės 
Deklaracija būtų paskelbu
si, “Atgal linkui Romos Re
spublikos.” Kiekviena die
na kelia savo uždavinius. 
1776 metais buvo reikalas 
paliuosavimo k a p i t alizmo 
[nuo mirštančios feudalizmo 
sistemos retežių, pagelbs- 
tint jam praplėsti žmonijos 
gamybines pajėgas į naują 
augštumo laipsnį. Šiandien 
—paliuosuoti šitas nepapra
stas gamybos pajėgas, su
kurtas kapitalizmo, kurios 
dabar yra naikinamos, ka
dangi jos išaugo perdidelė- 
mis, kad gyvuoti kapitalisti
nės nuosavybės santikiuose.
Ką šiandien Reiškia Tikra

sis Ąmerikonizmas
Ąmerikonizmas, šitame 

revoliuciniame s u p r atime, 
reiškia stovėjimą priešakyje 
žmonijos progreso. Tai rei
škia niekuomet nepasiduoti 
gedimo ir mirties pajėgoms. 
Tai reiškia vienvalingai

taip lyginai tie žmonės, ku
rie rašys mūsų moderninę 
nepriklausomybės deklara
ciją nuo mirštančios kapita
listinės sistemos, turi mai
tintis mokymais Markso, 
Engelso, Lenino ir Stalino, 
moderniškais žmonijos pro
greso atstovais.

Pasak garsaus amerikie
čio, kurį prisiminti mes visi 
mylime, mes sakome Mr. 
Hearstui ir visiems raudo
nųjų neapkentė jams iš Wall 
gatvės: “Jei šis yra išdavy- 
be, darykit kuodaugiausia 
jo-”

Šitaip mes, Amerikos ko
munistai, skaitome mūsų 
krašto istoriją. Šitaip mes

suprantame amerikonizmą. 
Šitaip mes mylime mūsų 
kraštą, su tokia degančia 
meile, su kokia Leninas my
lėjo Rusiją, savo gimtinę. 
Kai Leninas, mes kovosime 
už paliuosavimą mūsų ša
lies nuo kraugerių reakcio
nierių, atiduosime ją į ma
sių rankas, įvesime ją į 
tarptautinę Pasaulio Sąjun
gos Socialistinių Sovietų 
Respublikų broliją, ir įvy
kinsime Walt Whitmano 
pranašingas eilutes:

“Perilgai mes laikėmės 
smulkių ribelių...

Atėjo laikas apkabinti 
pasauli.”

prie

Ką Sako Leninas, Di
mitrovas ir Lincolnas

'mokėta tiek, kiek jiem buvo 
žadėta mokesties. Ale kuomet 
jokios produkcijos nepadarė, 
tai, suprantama, jiem uždyką 
nemokės didelių algų. Taip 
raportavo Palmeryj buvę keli 
žmonės. Pikietininkai, sugrįžę 
iš pikieto linijos, pasakojo, 
kad jau dūmų nematyt einant 
iš kaminų. Tas reiškia, kad 
jau pečiai nedega. Kitą daly
ką pasakojo, kad iš baimės 
bosai nežino ką daryt. Priėjo 
prie kompanijos ofiso 2 vy
rukai, bet bosų sargai nedavė 
jiem įeit į vidų. Išėjo detekty
vas ir paklausė, ko jie nori. 
Jie pasakė, kad darbo nori, 
tai detektyvas pasakė, kad 
eitų, iš kur atėjo, nes jie turi 
užtektinai darbininkų.

Streikieriai tankiai mainosi' 
ant pikieto linijos. Jų šeimy
nos yra šelpiamos unijos. Sa
ko tie vyrai: “Streikuosime, 
iki iškovosime geresnes algas 
ir geresnes darbo sąlygas.”

Unijos Narys.

Amerikos žmonėse yra revoliucinė tradicija, kurią pri
siėmė geriausieji Amerikos proletariato atstovai, kurie 
ne kartą reiškė savo užuojautą mums, bolševikams. Ta 
tradicija—tai karas delei pasiliuosavimo 18-tajame am
žiuj, paskui piliečių karas 19-tajame amžiuj. 1870 m. 
Amerika kai-kuriais žvilgsimais stovėjo užpakalyj 1860 
metų,—jeigu imtume “sugriuvimą” kai-kurių pramonės 
ir žmonių ūkio šaKų. Bet koks pedantas, koks idiotas 
būtų žmogus, kuris tuom remdamasis imtų tvirtinti, kad 
1863-1865 metų Amerikos piliečių karas neturįs didžiau
sios pasauliniai-istorinės, progresyvės ir revoliucinės 
reikšmės! — V. L Lenin—Laiškas Amerikos Darbinin
kams.

Komunistai... kurie nieko neveikia, kad supažindinti 
mases su savo žmonių praeitimi, istoriniai tikra, tikroj 
marksistinėj, leninistinėj-marksistinėj, leninistinėj-stali- 
nistinėj dvasioj, kurie nejungia einamosios kovos su savo 
revoliucinėmis’ praeities tradicijomis—toki komunistai 
savanoriškai atiduoda fašistams falsifikuoto jams viską, 
kas yra brangu istorinėj tautos praeityj, kad fašistai ga
lėtu klaidinti mases... Mes, komunistai, esame neper
maldaujami priešai, iš principo, visokioms kryptims bur
žuazinio nacionalizmo. Bet mes taipgi nepaturim jr na
cionalistinio nihilizmo, ir neturėtum nuduoti tokiais esą. 
Darbininkų ir visų darbo žmonių proletariniam tarptau- 
tiškume mokymo uždavinys yra pamatine pareiga kiek
vienos komunistinės partiios. Bet kas mano, kad tas lei
džia jam, arba netgi verčia jį, juoktis ant visų plačiųjų 
darbo žmonių tautinių jausmų, jis toli stovi nuo tikrojo 
bolševizmo ir nieko nesupranta apie Lenino ir Stalino 
mokymus tautiniu klausimu. — Jurgis Dimitrovas — 
Pranešimas Septintajam Pasauliniam K. L Kongresui.

Bile žmonės, bile kur, turėdami palinkimą ir galia, turi 
teisę sukilti ir nuversti gyvuojančią vyriausybę, ir su
daryti naują, tokia, kuri jiems geriau tiktų. Ši tai yra 
brangiausia, švenčiausia teisė—teisė, kuri, mes vylimės 
ir tikimės, išlaisvins pasaulį. Neigi ši teisė yra taikoma 
tokiems atsitikimams, kur visi po gyvuojančia valdžia 
žmonės norėtu ją pasirinkti naudojimui. Bile žmonių 
dalis, kuri pajėgia, gali surevoliucionizuoti ir padaryti 
sava tokį teritorijos kiekį, kokį jie apgyvenę. Daugiau: 
bile dalies tokių žmonių didžiuma gali naudoti revoliuci
ją nustelbimui mažumos, esančios tarpe arba arti ju, ku
ri galėtų prieštarauti šitam judėjimui. Tokia mažuma 
kaip tik buvo dalykas toriu (Tories) mūsų revoliucijoj. 
Revoliucijos kokybė vra eiti ne sulvg senomis linijomis 
arba senais įstatymais, bet sulaužyti abejis ir sudaryti 
naujus. — Abraham Lincoln — Prakalba, pasakyta že
mesniajam J. V. kongreso bute, Washington, D. C., sau
sio mėn. 12 d., 1848.

Reikalinga vyry ir motery 
pardavinėjimui ir garsinimui Deksnio 
Galingos Mosties, Trejų Devynerių 
Palangos ir taip visokių žolių ir šak
nų. Geras uždarbis. Rašykite tuojaus 
del platesnių informacijų. Pasekmes 
garantuojame.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352, Hartford, Conn.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ nįft
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarhavimas 

1OO Union Ave., Brooklyn. 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Worcester, Mass
Iš Streiko Lauko

Pikietininkai, kurie i 
ant “picket line” žino, kaip

žinėja po stubas kitų darbi
ninkų. Stubose randa visokių 
minčių žmonių. Vieni tuoj pa
rodo duris ir neduoda jiem

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Ii senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs 
sudarau

Reikalui
padidinu to- 

k i o
kio pageidauja- 
ma. Taipgi at- 
maliavoju jvai- 
riom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion StM kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

’ ‘BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191
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Sergančių Vyry ir Motery
stovi kalbėt o kiti kalba Darbinin- ChrOrilŠRoS IT StaiglOS LlgOS 

liuosavimąsi iš seno, išdė- bosai blofina darbininkus per 
vėto, gendančio, ir žengti, kapitalistų laikraščius. Jie 
pirmyn linkui jauno, gai- mato, kaip viskas einasi. Į 
vaus, gyvuojančio, besiplė- dirbtuvę skebų mažai atveža, 
lojančio. Tai reiškia, pekli- o per laikraščius bosai^ giria- 
škai kovoti prieš tuos, kurie si» kad beveik 100 nuoš. dar- 
norėtų aparti javus mūsųlbas eina-
Tutkuose, kurie norėtų už
darinėti ir sunaikinti mūsų 
fabrikus, kurie norėtų pa
laikyti milionus pasiryžusių 
darbo žmonių, trokštančių 
sukurti gerus dalykus gyve
nime, gyvenančių kai elge
tos iš labdarybės.

Ąmerikonizmas, kaip mes 
jį suprantame, reiškia pa
naudoti mūsų šaliai viską, 
kas yra išrasta žmogaus 
proto kitose šalyse. Pana
šiai, kai tie vyrai, kurie pa
rašė Nepriklausomybės De
klaraciją, išsiauklėjo skai
tydami Franci jos encyklo- 
pedistus ir Britanijos klasi
kus politinius ekonomistus,

Worcesterio rytiniam laik
raštyj “Telegram,” sausio 3- 
čią rašė, kad 9 automobiliai 
atgabeno didelę daugumą 
skebų. Ištiesų tuo laiku ne 9, 
ale 12 karų atvažiavo prie 
dirbtuvės (kokios—Red.). Pi- 
kietninkai laukė pamatyt, kas 
čia dabar bus. Iš pirmo karo 
išlipo 6 vyrai. Pikietininkai 
akis išvertę žiūri, kiek tų vy
rų išlips iš kitų 11 karų. Dau
giau vyrų nepasirodė. Pikieti- 
ninkas priėjo prie policisto ir 
klausia, iš kur tie skebai at
vežti. Tai jam atsakė, 
“čia yra trys boseliai, reporte
ris ir 2 detektyvai,” o kiti 
karai tai tyčiomis važinėja, 
kad tik “blufint” žmones.

Bosai ir jų pasiuntiniai va-

...

tik eitų dirbt pas johnsoną. gydomos naujoviškais būdais
Streikas jau tęsiasi 3-čią sa
vaitę, darbininkai laikosi ge
rai. Tik keli vyrai sugrįžo ske- 
baut. Vienas skebų, kuris ne
išėjo nė iš dirbtuvės, gyvena 
ant Providence St. Jau jam 
ne pirmas sykis skebaut. Kaip 
čia buvo čeverykų dirbtuvės 
darbininkai išėję į streiką, tai 
jis skebavo. Nedaug jis pelni- 
jo. Kaip sugrįžo kiti darbinin
kai po streiko, tai jau tas 
skebas netiko ir tiem bosam, 
kuriem laike streiko jis tarna
vo. Tai taip pat ir dabar jam 
bus. Išvarys jį ir kitus visus 
skebus, kaip neapkenčiamus 
šunis.

Iš P a 1 m e r i o kompanijos 
agentai buvo parvežę keletą 
desėtkų skebų, tad kompani- 

kad ja ir gyrėsi, kad 95 nuoš. jau 
dirba, nes turi gerų darbinin
kų. Bet kuomet skebai gavo 
algas, jie susikrovė baksus ir 
išdūmė atgal į Palmer j. Jie 
reikalavo, kad būtų jiem už-

Patenkinančios Ir 
greitos pasekmės. 

Ą Kreipkitės į Dr. 
-.-L' ■ I Zins gydymui 

mFM KTaui°» Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 

¥ M \ į ir Chroniškų Skau-
VIL JBk 1 dūlių. Abelno Nu- 
ymį; / silpimo, Nervų 15-

VNA, sisėmimo, Skilvio
*r Ligų, He- 
morrhoidų bei Ki

tų Laukan £jimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški ReumatiŠki keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu- ' 
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manes, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS
110 East 16 St., N. Y.

Tarp 4th Avė ir Irving PI. 
Valandos—-10 Ą. M. iki 8 P. M. 

Sėkmadieniaid 10 A<- M. iki 8 P. M.

tų
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia-
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Trumpa Žinutė-Pasvarstyk!
atiduos atgal. Ir Italija 
rai ir drąsiai sako tiems 
kams, aikš ir pasiimk — aš 
jums veltui negrąžinsiu.

Atsiimti netaip lengva. Pli- 
i komis rankomis neatsiimsi, rei
kia kariuomenę siųsti. Kas 
gins namus? Japonijai negali 

. ir Indija 
gali tapti Sovietų respublikos, 

j Japonija viena Sovietų respu- 
i blikų nenugalės. Bet Sovietų 
; respublikos gali nugalėti ne 

Anglija, mc" tik Japoniją, bet ir galą pa- 
ga ingos va s^" I daryti Anglijai, Francijai, Vo- 
n tautų • j kietijai ir Amerikai!—Didi

kai su savo kapitalu žūna!
Italija užvedė karą su neci- Jsiviešpatauja-įsikūnija Pasau- 

vilizuota Ethiopiją—ne dėlto, lio Sovietų respublikos, 
kad juodveidžius išnaikinus 
—Ne, anaiptol ne! 
juodveidžio lygiai yra 
kaip ir Italijon o.

Ethiopiją turtinga 
lais ir metalais, 
nai (Amerikos, 
Francijos, Vokietijos ir tt.) 
siųsdavo ekspedicijas medžio
ti žvėrių ir paukščių, būk tai 
del moksliškų tikslų: pagra
žinti muzėjus naujais ekspo
natais; bet su užpakaline min
tim—susipažinti 
gamtos turtais, 
medžiojo, mūs muzėjus pripil
dė naujais eksponatais ir po
draug nuo seniunų-viršylų ma
žų neorganizuotų genčių a p-, 
gaulingais keliais išgavo kon
cesijas eksploatuoti metalus iri 
mineralus Afrikos. Su labai j 
mažomis gentėmis mūsų po
nai medžiotojai suvis nesiskai
tė, užėmė jų žemes ir pasista
tė tvirtoves (ligonines, rašti
nes ir nepamiršo ginklų). Su 
Italija mūsų didikai irgi nesi
skaitė, manė, kad ji netvirta.1 
Kada Ital ijos valdžia pradėjo buvo atrastas negyvas savo ga-j 
dejuoti, aimanuotų na tai, kad radžiuje. Valdiškas miesto gy- 
nutildyti vaiką italijoną, davė dytojas, apžiūrėjęs jį, nuspren- 
ir jai sklypelį žemės Afrikoje, I dė, kad Faunner netyčia užtroš- 
bet tas sklypelis žemės neap-! ko automobiliaus nuodingu ga- 
gyvendinamas — gamta tąjį 
sklypelį žemės pati .nuskriau
dė (tropikališkos ligos, vabz
džiai, kad ir juodveidžiai ne
pajėgia atlaikyti ir tirščiau 
apgyvendinti. Negana to, dar 
ir mineralų ir metalų Italijos 
Afrikoje sklypelyje žemės ne- d. šv. Roko svetainėje. Rodyta 
siranda. Tad Italija sumanė gražesnės vietos. Gaila, kad ro- 
pati pasiimti tiek žemės, kiek dytojas neparodė, kaip gyvena 
ji norės, o ne tiek, kiek jai 
duoda Anglijos, Amerikos di-ninkai ir valstiečiai, t. y., kaip 
dikai. Ir jei Italija pasiims, L 
tai, žinoma, Anglijai, Ameri-

Jūs šiandien, kurie skaitote | 
Amerikos laikraščius, galėjot; 
jsitikrinti del kokios priežas-Į 
ties kilo pasaulinis karas.

Nenoriu būti pranašu, bet 
dangus niaukiasi. Iš vienos! 
pusės Japonija artinasi prie 
rubeziaus Sovietų respublikų| asitikgti; chinija 
ir vis arčiau prie strateginių - 
vietų, kad karui kilus būtų pa-l 
ranku greitai perkelti karino-’ 
menę ir amuniciją iš vienos1 
vietos—kiton, 
rika ir kitos 
bes tyli, tyli 
Ar ne ?

brangi

minera-
Didikai po-

su Afrikos
Taip ponai

atvi- 
didi-

turn ten to visko nebūtų.
Svetainėje, laike rodymo, ma

čiau tokių žmonių, kurių į ko
munistines prakalbas bei kito
kias darbininkiškas pramogas 
nei surištų neatgabentum. Ne
kaltinu jų. Tai gyvenimo aukos. 
Jie neturi klasinio susipratimo, 
neskaito darbininkiškos spau
dos, todėl ir nepajėgia žengti 
pirmyn (Mūsų draugų pareiga 
jiems padėti apsišviesti. Reika
linga atsilankyti į jų namus ir 
bandyti užrašyti “Laisvę” ar 
kitus kuriuos darbininkiškus 
laikraščius.—“L.” Red.)

Meksikos Vafclovas.

F. Macy, Philadel. Pa.
J. Baker, Napa, Calif.

Domikaitis, Washington, Del. 
J. Mineikis, Brockton, Mass. 
J. Gudišauskas, Tamaqua, Pa. 
J. Stasiūnas, Chicago, Ill. 
A. Bubel, Kenosha, Wis.

F.

ATSKAITA
Suprantama, kad naujai tve

riamos Sovietų respublikos fa
briku, dvaru ir didmiesčio na
mų daugiau nebedegins, bet 
mėgins taupyt. Degins fabri
kus, dvarus ir didmiesčiu na- 

[mus patys didikai-kapitalis- 
! tai. Sulaikyti tąjį sabotažą 
I nebus taip lengva, nes pasau
liui darbo žmones dar neturi 
'aiškaus įsivaizdinimo savo 
’vaidentuvei netolimos permai-' 
uos pasaulinio socialinio su
gyvenimo.—ir Sovietų respu
blikų centralinė valdžia dar 
nepakankamai priauklėjo ek- 
zekutyvės jėgos.

Kitą syk daugiau parašy
siu.

Lietuvos Draugų Komiteto 
įplaukų ir Išlaidų Už Spalio, 
Lapkričio ir Gruodžio Mene

sius, 1935 Metų

Įplaukos Spalio Menesį
Didjun, New Haven, Conn.
Evans, Rochester, N. Y.
A. Motejunas, Williamstown,

J.

K.

T.

W

\

Dr. A. L. Graičiunas

Mexico, Me 1 M.
I M.
I M.

18.90
11.00

Mockus, Brooklyn, N. Y. 
P. Miller, Chicago, Ill. 
Karpovich, Gr, Rapids, Mich. 
Chesnus, Hart, Mich.
Ambrose Montello, Mass. 

Diamond, Pittsburgh, Pa.

.50 
1.50 
8.85 
2.50 
5.00 

20.00
.50

Ma .
Bridgewater,

10.00
3.00
3.50

i. I Chester, Mass. 1.00 
Runii'ord, Me.

. Iboaklyn, N. Y.

III.

1.00 
8.00 

16.00

\ ISO

Įplaukos Lapkričio

Švelniene, Akron, 8.00
11.00

9.00
7.19

$111.25 

Mėnesį

Ohio 
Žaldokas, Philadelphia, Pa.
Baltrušaitis, Seattle, Wash. 

________  Šlekienė, Gardner, Mass.
I J. J. Mockaitis, Bridgeport, Ct. 7.00 

Fas mus yra nemažai žmonių, | J. J. Potienč, Philadelphia, Pa. 
įsimylėjusiu į girtuokystę. čia i J; ^inke.v.ich’ Gr- RaPids> Mich- 
buvo tokis atsitikimas: VienasjA. gamulėniene, Fitchburgh, 
žmogus, vardu Faunner, buvo Mass.

A. M. Kishon, Detroit, Mich.
S. Pilsuskis, Haverhill
M.

D.

Mass. 
Bepirščiutė, Brooklyn, N. Y. 
Pūkis, Los angeles, Calif. 
M. šolomskas, Brooklyn, 
Vasil, Hartford, Conn.

7.00
3.00
7.40

zu. Tūli žmonės matė Faunner 
girtą. Matomai, būdamas girtas, 
nuėjo j garadžių, bandė “už- 
starduoti” ir kur nors važiuoti. 
Na, ten, netyčia ir mirė.

Čia buvo rodomi iš Lietuvos 
krutami paveikslai gruodžio 19

Lietuvos darbo žmonės, darbi-

licituojami ūkiai, kaip skursta 
Lietuvos vargdieniai po Smeto- 

kai, Vokietijai ir Francijai ne- uos fašistine diktatūra. Tary-

liu; sako, kad jo politika 
“suskurdino miestus ir kai
mus.” Yra taipgi skirtumų 
tarp radikalų ministerių ir 
Lavalio, kas liečia Franci jos 
politiką ryšium su Italijos 
jkaru prieš Ethiopiją.

RADIKALAI APLEISTĄ 
PRANCŪZŲ VALDŽIĄ

.50 Farmerių Partiją, daug kaš 
bus galima laimėti darbinin- 
kams. Pastaruoju laiku augš- 
čiausias šalies teismas atmetė 
kongreso priimtus įstatymus 
AAA reikale, teikimą farme- 
riams pagelbos. Jie kėsinasi 
ir daugiau atmesti įstatymų, 
net kėsinasi atimti senelių 
pensiją, kurią turi gelžkelie- 
čių unija iškovojus. Ir nei ma
žiausios abejonės nėra, kad 
devyni šalies plutokratai at
ims viską, kas tik bent kiek 
teikia darbininkams naudos. 
O turint Darbo ir Farmerių 
Partiją bus galima pastoti ke
lias tokiems žygiams ir išleisti 
įstatymus, kurie teiks naudą 
darbininkams, o ne milionie- 
riams. Todėl visose organiza
cijose reikia pradėti nuo da
bar diskusuoti reikalingumas 
Darbo ir Farmerių Partijos. 
Nepoilgo bus Philadelphijoj 
konferenciją visų tautų ir ten 
bus galutinai suorganizuota 
Darbo ir Farmerių Partija.

.50
3.50
5.00
1.00

$118.20

Išlaidos Spalio Menesį

Abekui už Tašomą mašinėlę
Raud. Pagelbai

Viso

43.61

PARYŽIUS. — Ed. Her- 
riot ir 5 kiti radikalai socia
listai rengiasi pasitraukt iš 
Franci jos ministerių kabi
neto. Jie nesutinka su mi-
nisteriu pirmininku Lava- IR KITIEMS UŽRAŠYK

SKAITYK LAISVE

Išlaidos Lapkričio Mėnesį 
Int. Labor Defense nuo

A. B. švelnienės

Išlaidos Gruodžio Mėnesį
Spaudai už 3,000 laiškų
City Sales tax

Spaudai už 400 laiškų ir 
sales tax

S. Sasnai už štampas
Lietuvon pasiųsta
Persiuntimas
J. Weiss už štampas per 

1935 metus

City

3.00

9.00
.18

■ 2.04
6.00

400.00
8.00

visus
9.18

Viso

Sutrauka

Viso įplaukų per tris mėn.
Balansas rugsėjo mėn.

Sykiu
Viso išlaidų per tris mėn.

31 d. gruodžio lieka ižde
Sekr. J. Weiss.
Iždin. S. Sasna.

$434.40

390.20
160.23

$550.43
481.Oi

$69.42 ALDLD 149 kuopa laikyta
me savo susirinkime, vienbal
siai nubalsavo už vienybę. Visi

Lietuvos Draugų Komiteto į nariai pageidauja, kad vieny- 
Metine Finansine Atskaita 

už 1935 m.

Įplaukos
men.Sausio

Vasario men.
Kovo mėn.
Balandžio men.
Gegužės men. 
Birželio men. 
Liepos mėn. 
Rugpjūčio mėn.
Rugsėjo men.
Spalio mėn.
Lapkričio mėn.
Gruodžio mėn.

Viso

Išlaidos

Sausio 
Vasario mėn. 
Kovo mėn.

i Balandžio men.
I Gegužės mėn.
j Birželio mėn.

Liepos mėn.
i Rugpjūčio mėn.

80.00 Rugsėjo mėn.
5.75

6.36
2.00

.50

5.00

men.

Viso $160.75

Įplaukos Gruodžio Mėnesio

Gash, Great Neck, N. Y.
Jakaitis, Cleveland, O.
Alška, Washington, Pa.
AIška, Washington, Pa.
Sikorskis, Harrison, N. J.

M. Jonikienė, Philadel., Pa.
J. Varzkis, Quincy, Mass.
M. Sarpalis, Detroit, Mich.

Vešis, Chicago, Ill.
Salant, Bellevue, Alb., Can.
Baker, Napa, Calif.
S. Kazlauskas, Haverhill, 
Kučiauskaitė, Baltimore, Md. 
Jonikas, Chicago, Ill.
Jaskevich, Hudson, Mass.
Anderson, Philadel. Pa.

Spalio men.
Lapkričio men.
Gruodžio mėn.

A.

S.
F.
J.

O.
L.
J.

1.00 
2.00 
4.29 
1.00 
1.00

.50 

.50 
5.85 
1.00 
1.00
.50 

3.70 
75.00 

2.50 
1.00

172.94

be būtų padaryta kuo pasek- 
mingiausia. Kurios kuopos dar 
nenubalsavote, tai greitai atli
kite darbą, balsavimas turi

^Į-22jbūti atliktas per šį mėnesį.
Lenino mirties minėjimo 

sausio 
7 vai. vakare, Market 

Arena, Market ir 45-tos gat
vių. Visos ALDLD ir kitos or
ganizacijos ir draugijos pa- 
sistengkite kuo daugiausia su
mobilizuoti darbininkų, kad 
dalyvautų masiniam mitinge. 
Taipgi, ateikite ir su pinigiška 
parama, ši masinė demonstra
cija bus ženklas sudarymo ben
dro fronto kovai prieš karą ir 
fašizmą ir už suorganizavimą

205.73 i
110.50 '
223.96 masinis mitingas bus
40.80 27 d., 
/» r- o n 765.37 

122.07
48.15

111.25 
160.75 
118.20

$1,576.94

132.15
207.00
246.43

&

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE,
252 Berry St.,' Brooklyn, N. Y.

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

245.00
14.03 Darbo ir Farmerių Partijos.

150.00 Reporteris.
204.00
43.61

3.Uo
434.40

$1,679.62Viso

Sutrauka

Viso įplaukų per 1935 metus 1,576.94
Balansas gruodžio 31 d. 1934 172.10

Sykiu 
Išlaidų

$1,749.04
1,679.62

31 d. guodž. 1935 m. ižde 
lieka

Sekr. J. Weiss.
Iždin. S. Sasna.

$69.42

Philadelph. Žinios

HUDSON COAL
KAM REIKIA ŽOLIŲ

Pupleiškių, Ramunėlių, Valierijonų, 
Pelūno, Santmečių, Kadagių uogų, 
Lisninkų, čiobrelių, šalavijų, Našle
lių, Senėsų, Trukžolių, šaruočio, Lie
pos žiedų, Dievinmečių, Gumbažoliu 
ir kitokių. Atsiųskit 35c, o gausit 
bile kokių žolių. Atsiųskit 10c, o 
gausit surašą žolių.

M. ZUKAITIS
SPENCERPČRT, N. Y.

Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos
300 Lincoln Road, Brooklyn, N.Y.

Šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite

Ne Būtleginta ar Truckers Anglis
PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI

Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas 
svoris, 2000 svarų į toną.

Egg
Šaukite StOVC

INgersoll 2-6767 Nut

patikrintas

$IO Klauskite 
BEN DUBIN

Tel. Virginia 7-4499 f

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

Tat

409

Telephone: EVergreen 8-9770 Tel. Stagg 2-2996

Painters and Carpenters

Tokia partija 
tik darbinin-

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
Pusė Bloko nuo "Laisvės” Svetainės

Geriausios Degtines Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom 

pĮj KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 

NUPIGINTĄ KAINĄ
nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

Si karikatūra parodo, kad A merikos žmones nenori karo ir 
reikalauja sulaikymo gabenimo amunicijos į Italiją.

Sėkmingai Einame prie 
Vienybes

Pozicija ir opozicija sėkmin
gai eina prie vienybės. Sutar
tinai ir draugingai veikia or
ganizacijose. Turi sudarę vei
kimo komitetą, kuris laiko sa
vo posėdžius, padarė kelius 
svarbius tarimus ir juos vyki
na gyvenimam Bendromis 
spėkomis yra rengiamos pra
kalbos sausio 26 d., 2 vai. 
po pietų. Kalbės drg. A. Bim
ba ir L. Pruseika. Taipgi yra 
šaukiama konferencija visų 
organizacijų ir draugijų, kad 
sudarius bendrą frontą kovai 
prieš karą ir fašizmą, už at
gavimą Lietuvos žmonėms ci
vilių teisių, ir už apgynimą 
Lietuvos neprigulmybės, už 
socialę bedarbiam apdraudą. 
Visi didieji kliubai jau išrinko 
delegatus ir prisideda prie to 
taip svarbaus ir būtino darbo.

Konferencija bus vasario 16 
dieną, 2 vai. po pietų, 735 
Fairmount Ave., Philadelphi- 
ja, tad organizacijos bei drau
gijos, kurios negavote laiškų, 
užkvietimų, išrinkite delega

tus ir prisidėkite prie to dar
bo. Bendro fronto sudarymas 
yra visų darbas.

Prie to yra labai svarbus 
darbas tai pradėti organįzuoti 
Darbo ir Farmerių Partiją. 
Tokią darbo partiją, kuri ne
bus sutverta tik iš vadų, bet 
eilinių narių, įvairių organiza
cijų draugijų, 
turės tarnauti
kams. Įsteigus tokia Darbo ir

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tcl. Stasg 2-0783 fvOTARY
Night Tcl. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

License L-1370

IL1

-o® 4
1 Whiskey A Blend. 1 
' ALL iTAAlCHT WKiHlU .

11

NO Pit li$ FOR 50 Viv

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y. 

Tel.: Foxcroft «-6Ml

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA
Čia 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.
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MAVRIKI SLIEPNEV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

TĖVO PATARIMAS
(Tąsa)

Ta žygį aš atlikau su dideliu pasiten
kinimu. Senis’ visą laiką bijojęs, kad 
mes jį išmesime iš orlaivio, sėkmingai 
buvo pristatytas į skiriamą vietą.

Darbas Vidurinėje Azijoje buvo sėk
mingai tęsiamas. Kada aš jau buvau 
ten išskrajojęs 300,000 kilometrų, tat 

^“Dobroleto” vedėjai įteikė mano garbės 
ženklą ir pasveikinantį laišką. Laiške 
buvo parašyta:

“ ‘Dobroleto’ oraiviais jūs išskrajojote 
300,000 kilometrų sunkiose Vidurinės 
Azijos sąlygose, tuom jūs atlikote didelį 
darbą, nugalėdami atstumas, priešus 
kenkiančius plėtimui Sovietų kultūros 
ir ūkio. Savo pasitikėjimu, energija ir 

isugabumu jūs pajėgėte išplėsti “Dobrole
to” orlaivių linijas, įsteigti reguliarius 
keliauninkų vežiojimo kursus ir neturė
jote nei vienos nelaimės. “Dobroleto” 
vedėjai širdingai ačiuoja už atliktus dar
bus ir pasitiki, kad ir ateityje dirbsite su 
tokia pat energija.”

Tas laiškas, vietos gyventojų nupintas 
kauras, ir Tadžikistano Sovietų Respub
likos suteiktas garbės ženklas man yra 

> priminimu tų laikų, kada skrajojau Vi
durinėje Azijoje.

Vienu iš mano įdomiausių skridimų 
buvo tai perlėkimas per Hinduš kalną. 
Ant mano orlaivio buvo vienas iš mūsų 
karininkų drg. Primakovas, mūsų kari
nis pasiuntinys į Afganistaną.

Kada mes išskridome iš Termezo, tai 
ant žemės buvo 40 laipsnių karščio, bet 
kada mes iškilome 5,000 metrų į orą, tai

* jau buvo 12 laipsnių šalčio. Tas man 
nebuvo naujanybė. Termezo orlaivių 
lauke, kepinant saulei, aš apsivilkau kai
liniais ir apsiaviau vailokais. Tai buvo 
labai įkirus darbas tokiame karštyje. 
Prakaits ritosi upeliais. Visi esantieji 
žiūrėjo į apsirengimo procedūrą ir ap
gailestavo.

Daviau gazo ir orlaivis smarkiai ėjo į 
orą. Už 20 minučių po mūsų orlaiviu 
jau buvo Taš-Kurgan miestas. Aplin-

* kui matėsi kalnai ir už jų Hinduš kalno 
viršūnė.

Kalnai buvo labai arti. Atrodė, kad 
galima ranka pasiekti už ledais padengto 
kalno viršūnės. Mano orlaivis galėjo 
kilti į augštį 5,000 metrų. Atsistojo prieš 
mane klausimas: ar bus galima perskri
sti kalnas? Jeigu nepavyks iškilti augš- 

> tai, tai reiškia—mirtis, nes nusileidimo 
laukų arti nebuvo. Aplinkui tik ir ma
tėsi aštrios kalnų viršūnės ir tarp jų gi
lios pražūtys.

Pažiūrėjau į prietaisus ir mačiau, kad 
mano orlaivis jau yra 5,200 metrų aukš
tumoje. Augščiau keltis negalima. Čio
nai prieš mano akis iškilo paskutinė eilė 
kalnų viršūnių, o tolumoje saulės spin
duliuose maudėsi Afganistano lyguma 

’ ir jo sostinės miestas Kabul.
Aš pradėjau povaliai leistis žemyn. 

Pasitikti mus lėkė eskadrilė Afganistano 
orlaivių. Jie mus pasitiko džiaugsmin
gai ir garbingai.

Dvi savaites laiko gyvenau tame ste

bėtiname Afganistano mieste, o paskui 
per tuos kalnus grįžau namo. Kada grį
žau atgal, tai kalnas pasirodė netokis 
baisus.

Kartą pabudęs savo kambaryje, mies
te Čardžuare, kuris paskutiniu laiku tar
navo man už bazę, aš pajutau, kad man 
labai įkirėjo Viurinės Azijos karštis, 
smiltys ir skrajojimai.

—Ech,—tariau patsai į save,—pusę gy
venimo atiduočiau už paprastą rusišką 
pušį!

Žiūrinėjau į gatvėj nudegintus saulės 
karščio medelius ir galvojau: “Gerai būtų 
persikelti kur nors j Sibirą, į taigą, ma
tyti sniegu nuklotus laukus, užšalusias 
upes, ledą, jausti ant savo veido šaltą 
dūsavimą šiaurių vėjo.”

Ir taip norėjosi patekti į šiaurės, kur 
ėjau—visur tą galvojau ir greitai gavau 
progą persikelti. Civilio orlaivyno vedė
jai perkėlė mane skrajoti orlaivių lini
ja tarpe Irkutsko-Jakutsko, Sibire.

Gedulinga Vėliava
Ir taip aš atsiradau Sibire. Neaprašo

mos Sovietų Sąjungos erdvės atsidengė 
prieš mane. Orlaivių linija tarp Irkuts
ko ir Jakutsko buvo mano linija; 2,720 
kilometrų tarpas tarp tų dviejų miestų. 
Tinkamų bazių orlaiviams tarp jų nebu
vo. Tris dienas ^prisieidavo skrįsti, atsi
tolinant nuo vienos bazės ir tris dienas 
prisiartinant prie kitos. Nelaimės laiku 
pagelbos laukti iš šalies neprisiėjo. Aš, 
mechanikas, didelės erdvės—ir daugiau 
nieko.

Mano mechanikas buvo vienas iš ge
riausių. Iki šių laikų aš turiu apie jį at
mintį pačią geriausią, draugiškiausią. 
Kartu su juom aš užkariaudinėjau Sibi
ro erdves, kartu su juom jieškojome pra
žuvusių amerikiečių Eielsono ir Borlan- 
do, kartu su juom skrajojome į Alaska.

Draugas Farik, ištikimas mano drau
gas skrajojimų! Ir kiek kartų tavo dide
lis prasilavinimas ir žinojimas motoro 
gelbėjo mus ir orlaivį nuo pražūties, tiek 
kartų mūsų draugiškumo tvirti ryšiai 
dar pasinaujindavo ir suteikė progą nu
galėti pavojus, kurių buvo daug.

Su tuom pat atsidavimu, kokiu pir
miau tyrinėjau Vidurinės Azijos oro ke
lius, dabar tą dariau šiaurių krašte. Ma
ne traukė dideli Sibiro miškai, plačios 
upės, augšti kalnai. Iš Sibire skrajoji
mų labiausiai mintyje pasiliko Altajaus 
kalnų perskridimas.

Reikia pasakyti, kad oro linija tarp 
Irkutsko ir Jakutsko užsidarydavo tū
lam laikui rudenį ir pavasarį. Irkutske 
jau nebuvo sniego, o Jakutske dar buvo 
dideli šalčiai. Ant Angaros jau mėlyna
vo švarus vanduo, o ant Lenos upės dar 
stovėjo ledas. Pavasarį ir rudenį ten ne
buvo galima skrajoti.

Keliauninkais tos linijos buvo—darbi
ninkai Jakutų respublikoje, Altajaus 
aukso jieškotojai ir nariai įvairių tyrinė
jimo komisijų. Prie to, orlaiviais vežio
jome kailius ir kitas prekes.

(Daugiau bus)

j . Baltimore, Md.
\ Baltimore ir Ohio gelžkelio 
/ kompanijos taisymo karų ša- 

/ Į pose dirbta tik keli šimtai dar- 
i | bininkų, kur pirmiaus dirbda

vo keli tūkstančiai. Darbinin
kai taip spiriami prie darbo, 
kad kitam jau ir gyvenimas 
ne mielas. Kuomet darbinin
kų dirba tik saujelė, tai bo
sų nosys taip augštai, kad nei 
su kriukeliu nepasiektum.

Darbininkams darbas išda
lintas ir vienas kitam lipa ant 
kulnų, kad tik kaip greičiau 
savo užduotą darbą pabaigus, 
o jeigu negali užduoto darbo 
pabaigt, tai bosas grąsina iš
metimu iš darbo. Daugiausia 
bosai jieško priekabių prie 
senų darbininkų, kurie, išdir
bę kelis desėtkus metų, ir jau 
sveikatą praradę tose dirbtu-

darbininkus drūčiau spaudžia, 
# kad jie patys iš dirbtuvės išbė

giotų, nesulaukdami pensijos, 
kurią kompanija moka po

vėse, tokiu būdu bosai tokius jungą rašo.

65-kių metų amžiaus.
Pas darbininkus nesimato 

politinių skirtumų. Darbinin
kai baisiai suklaidinti fašisto 
kun. Coughlino, kuris juos 
apipila visokiais prižadais per 
radio. Kuomet pradedi su to
kiais darbininkais kalbėtis ir 
užkabini kun. Coughliną, kad 
jis darbininkus mulkina, tai 
gauni durnium išvadint. Sako: 
“Tu nesupranti jo kalbos ir 
nesupranti, ką jis darbinin
kams žada.” Tik per ilgą lai
ką argumentuojant gali dar
bininkus pertikrint ir tai tik 
švelniu su jais apsiėjimu.

Vienas darbininkas tiek įsi
karščiavo su manim argumen
tuodamas, kad net kitą dieną 
atnešė man fašistinį laikraštį 
ir, pakišęs po nosim man, sa
ko: “tu neskaitai laikraščių 
ir tu nieko nesupranti, štai, 
te paskaityk, jeigu moki an
gliškai, ką apie Sovietų Są-

Aš, paėmęs laikraštį, padė
jau į “tool-baksį” ir pietų lai
ke paėmęs skaitau. Perskaitęs 
straipsnį, paduodu jam laik

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

šių

GRAND RAPIDS, MICH.

į klau- 
plačiai

Rengėjai. I 
(16-18)

atsilankyti ir 
vakarą. Įžanga su- 

jaunuoliams 25c;

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs .sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

Ax J. Kareckas.
(16-18)

su 
d.

VYRŲ
Trečiadieniais,
penktadieniais.

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktj.

Bus rodomi kalbami judžiai iš So
vietų Sąjungos, Roosevelt Theatre, 
642 Bridge St., 29 ir 30 dd. sausio, 
7 v.v. ir 9 v.v. įžanga 20 centų. 
Tai bus puikus paveikslai ir visiems 
gera proga pamatyti už visai žemą 
kainą.

8 vai. vakare.
Clarence Hathaway, “D. 
redaktorius, pasižymėjęs 
veikėjas. Taipgi ir kiti

Kviečia Rengėjai.
(15-17)

BAYONNE, N. J.
Rengiamas masinis mitingas Leni

no mirties paminėjimui, nedčlioj, 26 TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: - EVergreen 7-1661

Inėm priseina perkęsti didžiau-i kest,razs grieš keletą kavalkų; Van- 
I . i,. gard (teatrališka grupe) los zingei-Sias skundas ll vai gas. Mes (Įų veikalą. Įžanga 25c.; vakiams 
Amęrikos lietuviai galime Lie-j veltui. Kviečiame visus dalyvaut šia- 
Invne. linndvin; rlnno- norisi; me svarbiame susirinkime.

j

s

‘T

I gu jie yra teisingi.” bet patys valstiečiai neturėda- d. sausio, 7:30 vai. vakare, Labor
Nuo to laiko minėtas dar-mi kitos išeities išstojo i žut- svetainjic’ ’2 12B‘\1

bimnkas paliko mano drau- būtiną kovą pries turčius ir į. amter, taipgi bus puikus pro-1 
gas. Kada progą gauna suei- valdonus, kurie nuo jų devynis gramas, kuris susidės iš sekamų me-1 
ti su manim, plačiai klausi- kailius aplupa. Juk ačiū gre- "° sPeklp didysis žydų Choras, iš

... v . . . . _ j.v. . T . , . , . . Jersey City ir dainuos garsus ope-mus stato ir prašo, kad ir dau- mezdiskai Lietuvos tvarkai ir ros dainininkas iš New Yorko; vie- 
giau panašių straipsnių suteik- biauriai priespaudai ten žmo- tinis Rusų Jaunuolių mandolinų er
čiau jam pasiskaityti.

Augščiau minėti straipsniai 
buvo rašyti, vienas, Ben Tho
mas’o, kuris nuvyko į Sovietų 
Sąjungą 1931 m., drauge su 
Fred Beal. F. Beal sugrįžęs į 
Ameriką, parsidavė Hearstui, 
rašydamas visokias melagystes 

| apie Sovietui Sąjungą, o Tho- 
jmas, kuris da ir šiandien So
vietu) Sąjungoj, atmuša jo me
lus.

Kitas straipsnis buvo rašy
tas John Thompson’o. Tai 
amerikonas darbininkas, ku
ris suėjo Sovietui Sąjungoj res- 
taurane su N. M. švernik, ge- 
neraliu sekretorium darbo uni
jų. Jie kalbėjos unijos klau
sime. J. Thompsonas statė 
klausimus, kaip Sovietų Sąjun
goj unijos veikia, ir kam jos 
reikalingos, o švernik 
simus atsakinėjo, ir 
unijos svarbą aiškino.

Tai matot, ir prie 
darbininku) galima prieit ir 
juos pertikrint, jeigu tik bū
tum prie to nusistatę, žinoma, 
į dirbtuvę neštis tokią litera
tūrą yra pavojaus, bet kad žo
džio neužtenka, literatūra 
daug pagelbsti.

tuvos> liaudžiai daug padėti del 
išsikovojimo laisvės. Tuo tai 
reikalu visur bandoma apjung
ti įvairias organizacijas į ben
drą frontą, tas reikia padary
ki ir čia mūs kolonijoj.
siedijoj Waterbury ir Bridge- 
porte bendro fronto veikimas 
vedamas gana sėkmingai.

Vikutis.

Italai Atmetę Ethiopus 
90 Mylių Atgal

HUDSON, MASS.
TDA 20 kp. rengia puikų balių 

Su- šokiais ir vakariene subatoj', 25 
sausio, 7:30 vai. vakare, L. P. Kliubo
svetainėje. Gaspadines žada paga
minti labai skanią vakarienę su gė
rimais ir visokiais prieskoniais. Šo
kiams grieš jaunuolių “Krasnoi Ru- 
baški” orkestrą iš Maynard, ši or
kestrą labai gražiai griežia kaip 
lietuviškus, taip ir amerikoniškus 
šokius. Kviečiam visus apielinkes ir 
iš toliaus lietuvius 
linksmai praleist 
augusiems 35c; 
vaikams 15c.

Netikus Kalba Apie Lietuvos 
Valstiečius

Cortlatndt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau 
38 Park How, opposite City Hall 

NEW YORK, N. Y.
Rooms 405-6-7

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kaihą.
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikfttynoin ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

raštį atgal ir sakau: “Labai 
gerai, aš tau rytoj ir atnešiu 
ką tokio paskaityt.”

Kitą rytą, eidamas į darbą, 
pasiėmiau dvi iškarpas iš “So
viet Pvussia Today.” Viena ra
šyta Ben Thomas’o, o kita 
John Thompson’o. Priėjęs 
prie minėto darbininko, pa
duodu jam iškarpas, prašyda
mas, kad jis priimtų jas per
skaityt. Darbininkas, suraukęs 
kaktą, ant manęs pažiūrėjo 
ir piktai nuo manęs iškarpas 
priėmė. Visą dieną augščiau 
minėtas darbininkas, kad su 
manim ir susitinka, bet kalbėt 
nenori.

Kitą rytą atėjom į darbą. 
Matau mano oponentas, šyp
sodamas, prieina prie manęs ir 
sako: “Good morning.” Aš 
atsakęs jam tą patį, klausiu 
jo, “kaip tau patiko tie 2 
straipsniai, kuriuos aš tau va
kar daviau paskaityt?” Darbi- 

. ninkas išima iš kišeniaus ma
no duotas jam iškarpas, pa
duodamas man, sako: “Straip
sniai skamba labai gerai, jei-

NEW BRITAIN, Conn.— 
Lietuvių Apšv. Piliečių Kliubo 
atžymėjimui vienų metų apvie- 
nytos draugijos buvo geroka 
vakariene sausio 11 d. Lietuvių 
svetainėj, žmonių vakarienėje 
dalyvavo diktokai ir pirmu kart 
kiek teko dalyvauti vakarienė
se, tvarkiai žmonės užsilaikė, 
ypač laike prakalbėlių. ,

Po skanių vaišių pirmininkas 
Jonas J. Gerdauskas perstatė 
keletą, kurie tarė žodį kitą apie 
kūrimąsi organizacijų. Drg. 
V. kalbėjo apie Hitlerio planus 
pagrobti Klaipėdą, apie vietos 
organizacijų) nesidėjimą prie 
Lygos kovai prieš karą ir fa
šizmą, ir nepasiuntimą delega
tu) į atsibuvusį Lygos Kongre
są Clevelande. Palietė ir tą, 
kad reikalinga vieningai lietu
viam veikti linkmėje pravedi- 
mui Lietuvos liaudžiai demok
ratiniu) laisvių.

Pagaliaus, perstatytas žigas 
iš Chicagos, kuris čia buvo at
vykęs savo biznio reikalais. Jis 
kalbėjo apie Lietuvos | valstie
čių padėtį labai netikusiai, kad 
net iš publikos jausta didelis jo 
kalba nepasitenkinimas. Ji
sai norėjo įtikinti klausytojus, 
kad Lietuvoj kylanti kultūra ir 
smagus gyvenimas, kas yra ne
tiesa. Prie fašistinės valdžios 
negali kilti kultūra, nes žmo
nėm yra uždrausta steigti kul
tūros skleidimui .organizacijos. 
Ten tokia kultūra brukama žmo
nėm, kurios pageidauja turčių 
klasė su Smetona priešakyje. 
Prie to, kitais žodžiais jis ne
tikėtai pasakė, kokia prasta ten 
yra kultūra, kad Lietuvos vals
tiečiai sykiu su kiaulėm valgo 
ir negyvus vištukus sumeta į 
šulinius.

Todėl tokius valdžia areštuo
janti. Matot, kaip fašistinė 

kulturina valstiečius!

ROMA.—Associated Press 
pranešimais sausio 18, ita
lai, komanduojami generolo 
Grazianio, pietiniame fron
te, nuvijo ethiopus jau 90 
mylių atgal iki Ringi. Per 
savaitės mūšius jie nukovę 
4,000 ethiopų ir nelaisvėn 
paėmę 3,000.

ADDIS ABABA. — Eti
opijos vyriausybė pajuokia 
italų pasiskelbimą, kad jie 
užmušę 4,000 ethiopų. Sako, 
pietinė ethiopų armija buvo 
retai pasisklaidžius, nusi
driekus per 300 mylių; todėl 
italams nebuvę kaip išžudyt 
tokį didelį ethiopų skaičių.

ASMARA, Eritrea. —Ita
lų kunigaikštis di Pistoia 
sausio 18 d. užtikrino, kad 
jie greitu laiku smarkiai už
pulsią ethiopus šiauriniame 
fronte, laimėsią mūšius ir 
toli atgal atmesią ethiopus.

PITTSBURGH, PA.
Ketvirtadienį, sausio 23, Schenley 

High School, Center ir Bigelow, 
įvyks Lenino minėjimui mitingas.

Pradžia
Kalbės: 

Workerio” 
darbininkų 
kalbėtojai. Muzikalė programa. Svar
bu kiekvienam didžiojo darbininkų 
vado, drg. Lenino, mirties minėjimo 
mitinge dalyvauti. Dalyvaudami pla
čiau susipažinsime su Lenino moki
nimu ir darbais ir sykiu pagerbsime 
jį, kaipo mūsų visų mokytoją. To
dėl Komunistų Partijos Penkto Dis- 
trikto Lietuvių Biuras kviečia visus 
flalyvauti ir daugiau pasimokinus iš 
Lenino darbų, daugiau veikti naudai 
visos darbininkų klasės.

Komitetas.
(17-18)

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 ir LDS Jaunuolių 206 kuo

pos. bendrai rengia prakalbas, del 
drg. J. Orman, kuris buvo atstovu 
išeivijos Kongrese Kaune, ir kuris 
tūlą laiką praleido Sovietų Sąjungoj. 
Jis kalbės apie jaunuolius, gyvenan
čius tose šalyse. Turi daug paveiks
lu, kuriuos rodys kaipo “slides.” 
Įžanga veltui. Kviečiame senus ir 
jaunus skaitlingai dalyvaut, ir išgirst 

svarbių prakalbų.
Komitetas.

(17-18)

Valdžia
Neleidžia steigti kultūros orga
nizacijų, bet už ju) nekultūrin
gus elgesius areštuoja. Už iški
lusį valstiečių streiką Suvalki
joj, prieš sunkias gyvenimo 
apystovas, jis suvertė bėdą ant 
lenkų ir vokiečių. Buk jie norė
ję suardyti santvarką Lietuvoj. 
Tai tikras fašistų išmislas! Tai 
begėdiška netiesa f Valstiečiai 
buvo išėję į kovą, kad mokes- 
tys dideli, o pajamos mažos, 
už jų produktus menkai apmo-: 
karna ir tuos pačius nėra kaml 
parduoti, čia jau nė vokiečių, 
nė lenkų kaltė, nė jie valstie-' 
čius kurstė prie tokio streiko,

WILKES-BARRE, PA.
Visų Wilkes Barres ir apielinkes Lie

tuvių Atydai!
Masinis mitingas rengiamas pami

nėjimui Lenino mirties, nedčlioj, 26 
d. sausio, Darbininkų Centre, 325 E. 
Market St., 3 vai. po pietų. Kiek
vieno darbininko bei darbininkės par
eiga dalyvaut i paminėt savo didžio
jo draugo mirtį. Atsiveskite savo 
draugus, sūnus ir dukteris. Visi da-1 
lyvaukite, seni ir jauni.

Komisija.
' (17-19)

SKAITYKIT IR PLATIN 
KiT “LAISVĘ”

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku Taipgi ir Amerikonišku Stilium.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisvės” Name)

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS

MOTERŲ DIENOS
Pirmadieniais ir antradieniais 
nuo 12 v. dieną iki 11 vai. vaka
re. Po 11 vai. vakare vyrams.

PIRTIS
VISADA ATDARA 
DIENĄ IR NAKTĮ

Garinis Kambarys, Turkiškas Kambarys, 
Rusiškas Kambarys, didelis plaukymui 
prūdas, šviežus šaltinio vanduo, moksliniai 

mankštymai, restauracija, barbernė 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 50c. dieną ir naktj, bile laiku.
SPECIALŪS KAINOS PER SAVAITĘ

DIENOS
ketvirtadieniais, 

šeštadieniais ir

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC.
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St., Brooklyn
Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite ant Flushing Ave. stoties 
Canarsie subway išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Bile karu ant 

Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwick karais iš
lipkite ant Cook Street.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

W
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sio 17 d. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Garšvos koplyčioj. 
Sausio 20 d. 
delphia, Pa.,

išsiųstas į Phila- 
pal aidėjimui.

apeigomis rūpi-
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“Laisvės” Bazaras Bus 
Šį Penktadienį

Tai didysis “Laisvės” 
lėjinis bazaras jau čia

Suvaidintas Puikiai
to reikalingiems. Del to jau I ČnepKę”
yra kongrese ir senate įnešti' 1 I QvlUvo OvoCllo 
biliai tais klausimais. Koki tie Į 

j biliai, kaip juos pravesti įsta- 
I tymais, bus aiškinama būsi-

jubi- nioj prelekcijoj. Įvyks ketvir- 
pat. tądien į, 

Jisai prasidės penktadienio y0, 
vakarą ir tęsis šeštadienį ir 
sekmadienį, tai yra įvyks 24, 
25 ir 26 šio mėnesio, “Laisvės” 
svetainėj, Brooklyne.

Kas turi ką nors bazaro rei
kalams, dabar jau laikas pri
statyti, kad komisija galėtų 
gražiai sugrupuoti ir pasirū
pinti trūkstamais dalykais. 
Žinoma, ne per vėlu dovanas 
pristatyti ir tiesiog
tačiaus anksčiau dar geriau. 

Kas vakarą bazare bus gra
ži programa ir smagūs šokiai. 
Apart solo dainų ir muzikos, 
taipgi yra pakviesti vietiniai 
ir apielinkės chorai. Kiek ži-' 
nia, dalyvaus Great Necko ' kuopa užkvietė solistą X, cho- 
Choras Pirmyn, C. Brooklyno j ra dar keletą kitu dalyviu.

23 sausio, 8' v. vaka- 
“Laisvės” svetainėj, 419 

Lorimer St., Brooklyne,
M. A.

' Parengimai ir “Laisvės”

bazaran,

Dažnai tenka nugirsti nepa
matuoti kaltinimai dienraš
čiui “Laisvei.” Nesakysiu, kad 
tai daroma sąmoningai. Di
džiumoj atsitikimų tie prime
timai esti nesąmoningi.

Paimkim šitokį pavyzdį.
ALDLD. kuopa Z rengia 

; pramogą. Pramogos pildymui

Trimitas ir Williamsburgo Ai
das.

Operą Dainininkai Pildys 
Priešfašistinę Programą
Preišfašistinis judėjimas au- 

ga. : .
vienijimas praneša, kad ben
drai rengiamam keturių prieš- 
fašistinių laikraščių parengi
me operų artistai, koncertinėj j 
formoj, perstatys operą “Mar
tha”. Perstatymu rūpinasi Flo- 
tow. Dalyvaus Leta May, Ag
nes Robinson, Sidney Rainer ir 
Nino Ruisi. Pelną skiria su
šaukimui J. V. italų prieškari
nio kongreso ateinantį balau-1 
d j. Koncertas bus 25 šio mė
nesio, 115 E. 117th St., New! 
Yorke.

Solistas X ir choras A priža
dėjo kuopai Z išpildyt pro
gramą.

ALDLD kuopa Z savo pa
rengimą ------- ’ — “T
vėj”: solo
vans choras A. “Laisvė” pa
garsina per kelis kartus, kad

g arsi n a “Lais- 
dainuos X.

“Laisvė

Italų Priešfašistinis Susi- žmonės jsitėmytų, kas išpildys

^Senoji Gvardija” Bandys 
Skaldyt Socialistą Partiją

Socialistų Partijos dešinysis 
sparnas (Old Guard) planuo-i 
ja skaldyt Soc. Partiją. Tas J 
pasirodė Senosios Gvardijos 
dviejų dienų mitinge, įvyku
siame Rand School patalpoje. 
Algernon Lee autorizuotas 
vąęlovaut komitetui, kuris tu
rės pagamint naują principų 
deklaraciją, kuri bus įteikta 
partijos konvencijai gegužės 
mėnesį.

Viena Unija Gelbsti Kitą

Pereitą sekmadienį, Labor 
Lyceum svetainėje, Brooklyne, 
keturios LDD kuopos suruošė 
vaidinimą keturių veiksmų 
dramos—“P r a eities šešėlis.” 
Vaidino parinkti Brooklyno 
lietuvių scenos mėgėjai vado
vybėje artisto Jono Valenčio.

Kadangi apie šį veikalą 
savu laiku buvo plačiai “Lais
vėje” rašyta (po to, kuomet 
jis buvo suvaidintas pirmu 
kartu Brooklyne, Ukrainų 
Įėję, pereitą pavasarį), 
čionai man netenka apie 
rašyti. Prisieina paminėti

aiškina, kad jis buvęs pasisko
linęs 100 iš plėšikų skolintojų- 
ir negalėjęs atsimokėti tos su
mos negi 
palūkanų 
ta.

Ko gi
Dewey žvalgyba 
žvejojimu komunistų 
cija—daužumu ii' areštais pi-i 
kietu ir demonstrantu. * 4

Laidotuvių
nosi graborius J. Garšva.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių 54 skyriaus metinis su
sirinkimas įvyks trečiadienį, 22 d. 
sausio, 7:30 vai. vakare, L. A. P. 
Kliubo svetainėje, 80 
Visi dalyvaukite, nes 
dalykų apsvarstymui.

K.

PRANEŠIMAS

Union Avė. 
yra svarbių

Nečiunskas.
(17-18)

sis:

WILLIAM KULIK 
415-36 Street, 

Brooklyn, N. Y.

Pranešu visiems savo draugams, 
jog dabartinis mano antrašas yra

nežmoniškai 
ir jam buvę

kite tikėtis,

grasin

kuomet 
susirūpinus 

o poli-

Darb. Organizaciją Bendrą 
Parengimą Komitetui

Brooklyno Darbininkiškų Or- 
ganazacijų Bendrų Parengimų 
Komiteto susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 23 dieną sausio, 
8 vai. vakaro, “Laisvės” sve
tainėje.

Visi delegatai privalo daly
vauti, nes operetė “Inkvizici
ja” jau netoli ir reikia atlikti 
visą eilę darbų. Jeigu kurios 
kuopos perrinko valdybas, o

Lietuvos I valdybų nariai atstovavo kuo- 
o šokius—Lyraitės. Į pas komitete, tai tos kuopos

vaidinimas parodė, ką privalo žiūrėti, kad ir jų at-

Užteko

akte sce- 
keliu vie- 

įudesių,

stovai būtų.
Būkite visi ir visos laiku.

K. Šolomskienė,
Sekretorė.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 13th Sis.. N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

nuo 11-1; 5-8 ; Sekimui.: 11-1 dieni)
Te).: Algonquin 4-8294

ra- NAUJOJE VIETOJE “va

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

dailės programą, kada paren
gimas įvyks ir kur įvyks.

Reiškia, “Laisvė”, ar bile 
kuris kitas, darbininkų orga
nizacijas remias laikraštis, 
nuoširdžiai pasitarnauja 
g a n i z a c i j a i, g a rs i n d a m as 
mogą.

Bet ateina diena, kada 
moga turi įvykti, susirenka 
žmonės, ant estrados pasiro-

I do viršminėtos pramogos ko- 
| misijos primininkas ir prane
ša publikai: solistas X neatva
žiavo, choras A nepribuvo; 
turėsime pasitenkint tuo, ką 
turime.

Programai pasibaigus, pub
lika skirstosi suviltą. Kodėl? 
Todėl, kad solistas X ir cho
ras A nepribuvo.

Ką jie kaltina šiame atve-Į vreiamyiis, aisnarnavęs ge- 
Nagi “Laisvę.” Sako: nerolas, išdidus senis—Kazys 

garsino, jo čia nie- Balčiūnas. Veronika, jo duktė 
JVO.” I—Uršulė Bagdonienė; Elzbie-

or- 
pra-

pra-

Sa
tai 
tai 

tik
tai kai kas apie patį vaidini
mą: “Praeities šešėlis” suvai
dintas puikiai, šiuo tarpu jis, 
sakoma, geriau suvaidintas, 
negu pavasarį. Be to, daugiau 
pridėta ir dainų ir šokių. Dai
nas išpildė Choras 
Daina, 

Šis
iš mūsų mėgėjų gali padaryti 
artistas režisorius. 
mesti vienas kitas 
ant įruoštos pirmam 
nos, ant grimo, ant 
no kito vaidintojo
kad supratus, jog į tą viską 
įdėta daug darbo, daug pas
tangų ir scenos reikalų žino
jimo. Nereikėjo publikai klau
sytis ir sufleriaus, kuris pas
taruoju laiku buvo įsivyravęs 
mūsų tūluose vaidinimuose, 
kadangi kai kurie mūsiškiai 
vaidylos manydavo esą perge
ni išmokimui padoriai savo ro
lių. šiuo tarpu nabagėlis sufle
rius turėjo užleist vietą vaidin
tojam. žodžiu, ‘.‘Praeities 
sėlio
mums tą, kas yra vaidinimu. | 
Ne be to, galima būtų surasti 
viena kita pastaba, vienas ki
tas defektėlis ir šian ir ten, 
bet kur to nerasi!

Vaidinime dalyvavo sekami 
asmenys:

Geramylis, atsitarnavęs ge-

Audros Pasėkoje Mirė 
Devyni Žmonės

se-
v a i d i ntojai parodė

jyj ?
“garsino,
ko panašaus nebuvo.”

Kodėl “Laisvė” garsino ?
Todėl, kad virš minėtos pra- Kolka, sūnus, 
mogos komisija parašė skelbi- Vytautas 
mą ir pridavė laikraščio re-

<
Jeigu Jūs esate užsišaldę, koseja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-R O L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, širdies py- 

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui.

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų.. Kad 

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš
valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 
HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky
rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš
valymui ir sutvarkymui pairusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

siųskite Money Order už vieną arba tris pakelius, o mes jums už tai 
pasiųsime per paštą NATURAL-LAX.—HERB TEA. Rašykite Šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y.

darbini ii-
New Ro-
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Typographic Service Co., 
216 E. 45th St., New Yorke, 
pravarė iš darbo keturis uni- 
jistus Allied Printing Helpers 
Unijos narius už unijinę veik
lą, o kiti išėjo į protesto strei
ką. Toj pat šapoj dirba Ty
pographical Unijos nariai, ku
rie visapusiškai gelbsti strei- 
kieriams, nors jie yra privers
ti dirbti sulyg dabar esamos 
amatinės unijų sistemos,
tarpusavyje sukėlė arti $500 
streiko vedimui. Pirkėjų 
terų Lyga ir Laikraštininkų'1 
Gildija gelbsti pikiete.

Jie

jo duktė—P. Rainienė;
gimnazistas—

Lapšys; Barbora, 
tarnaitė — M. Paukštiene; 

dakcijai ar adminsitracijai. | Rožienis, oficieras, paskui ka-
Kas kaltas, kuomet pramo

gos rengėjai neduoda publi
kai to, ką žada? Laikraštis, 
kuris garsino pramogą? Ko
misija, kuri pridavė skelbimą 
laikraščiui ar solistas X?

Logiškai kalbant — reikia 
kaltinti tuos, kurie pramogos 
komisijai pažada išpildyti pro
gramą, o skirtam laikui atė
jus—nepasirodo.

Bet yra žmonių, kurie nu
sivylimo kaltę suverčia laik
raščiui, kuris paskelbė kuopos 
Z pramogą.

lėjimo viršininkas—Jonas Ai
manas; Jonas Perekatovas, se
nas činovnikas (valdininkas) 
—Walteris Balvočius; Alek
sandras Seri’ožinas, buvęs Ve
ronikos sužiedotinis, revoliu
cionierius, pabėgęs iš kalėjimo 
—Osvaldas Bagdonas; Kalėji
mo sargas—Walteris Balvo
čius.

Deja, publikos buvo ne
daug. Kaltininkas: oras. Per 
visą sekmadienį taip snigo, 

.pūga kankino visą miestą ir 
apielinkę dideliu įsiutimu

Todėl, tokiuose atsitikimuo- įas Suiaikė labai daug 
se, niekad nereikia vadint 
laikraščio melagiu ir kaltint, 
kuriame kuopa Z skelbė savo 
jramogą. šiame atvejyj, už 
lublikos suvylimą atsako ko- 
nisija, kuri rengia pramogą ir 
lolistas X, kuris prižada, o 
jaskui nedalyvauja.

Mėgstąs Teisybę.

M o-

Lietuvią Moterą Prelekcija
• Lietuvės merginos-moteryj 

ruošiasi skaitlingai dalyvauk' 
ALDLD Moterų Komiteto šau
kiamame susirinkime šį ket
virtadienį. šį susirinkimą svar
biausiu dienotvarkio punktu 
bus prelekcija, kurią duos 
Amelia Jeskevičiutė. Jos pre
lekcija bus temoje:
; Kas yra tie Motinų Teisių ir 
Gimdymo Kontrolės biliai?

Tie klausimai šiandien vi
siems svarbūs. Daugeliui pri
augusio jaunimo šeimyninis 
gyvenimas dabar neįmanomas, 
jei nebus įstatymų keliu ga
rantuota motinoms pagelba ir 
legališki, valdžios lėšomis pa
tarimai apribavimui šeimynos

Sekmadienį New Yorką už
klupo stipri audra su ledais, 
sniegu ir šalčiu. Viešnios grei
tis tarpais sieke 100 mylių į 
valandą. Miestas apsidengė 8 
colių storio sniego patalu. Sa
koma, pastatyta 50,000 dar
bininkų jį nuvalyti. Užpusty
tos gatvės ir apielinkės keliai 
sulaikė tūkstančius 
ištisas valandas.

žuvo gelžkelietis 
kas John Woods iš
chelle. Jisai buvo pastatytas 
prižiūrėti gelžkelio svičių prie 
E. 180 St., Bronx. Siaučiant 
pūgai jis buvo priverstas visą 
laiką, su didžiausia paskuba, 
kast ir kast sniegą, kad neuž
verstų bėgius, o pagelbininkų 
nei užvaduotoju kompanija 
neatsiuntė. Neatkasi — įvyks 
traukinių katastrofa—svičma- 
nas bus kaltas. Ir jis kasė 
sniegą iki krito negyvu iš per- 
sidirbimo.

Xenia Taros rasta sukniu
bus sniege ir įnešta namų ko
ri dori un, 314 W. 28th St., 
tuojau mirė nuo peršalimo.

Daugelis kitų mirčių įvyko 
širdies 
vargio 
abejo, 
niokai
9, bet jų mirtys niekad nebus 
išaiškintos. Iš kapitalistinės 
spaudos atrodo, kad majorui 
LaGuardijai buvo 
Paveiksluose jis 
labai sušalusiu ir

ir|kol pasiekė šoferį, 
žmo

nių, norėjusių ateiti į Labor 
Lyceum. ‘!w!w

Man rodosi, “Praeities še
šėlis” galima būtų suvaidinti 
kituose miestuose—sakysime
Philadelphijoj bei Newarke. 
Mūsų organizacijos galėtų tuo 
pasirūpinti ir užkviesti vaidin
tojus. Menu, kad jie sutiktų 
pagastroliuoti.

Nereikėtų leisti ir artistui 
Jonui Valenčiui ramiai sėdė
ti : kuomet tarpe ALDLD ir 
LDD narių vienybė įvyks 
reikėtų tučtuojaus imtis už 
kito didelio veikalo, kuriam 
jis turėtų režisoriauti.

Korespondentas.

ligomis iš didelio nuo- 
brendant sniegą. Be 
didžiumoje bus bied- 
ir jų bus daugiau nei

Bazaras Jau Prasideda
Laukiame Dovanų iš Kitų Miestų

Laisvės” Jubilėjiniam Bazarui
Puikiai plaukia daiktais ir pinigais dovanos “Laisvės” Jubilėji
niam Bazarui. Bet veik visos dovanos ateina iš Brooklyno ir 
artimos apielinkės. Laukiame dovaną iš tolimesnią miestą.

BAZARAS BUS TRIS DIENAS

Penktadienį, 24 Sausio-January
Dainuos Trimito Choras iš So. Brooklyno, vadovaujamas Helen Man* 
tuškaitės. Dainuos J. L. Kavaliauskaitė, akompanuos A. Depsiutė

Šeštadienį, 25 Sausio-January
Dainuos Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas B. Šalinaitės ir dai
nuos solus Aldona Klimiūtė.

Legal Notice
Notice is hereby given, pursuar 

o the trade-mark laws of the Sta* 
if Kansas, that Camel Lead Colo

Chemical Products Mgf. Corp., o 
Brooklyn, N. Y., has applied to th- 
■Secretary of State of Kansas for re- 
'istration of its trade-mark “Germ 
Proof Film”, to be used on paint: 
and painters’ products of every des 
cription.

Notice ir hereby given that Ba 
ker’s Distributing Co., Inc., of Brook 
tyn. N. Y., has registered its trade 
maik “Grand Cake” with the Secre 
tary of State of New York, to b 
used on bread, rolls, cakes, and fi 
nished bakery products of every des 
cription.

Neatmoki—Gausi Kulką
Prie 8 Spring St., New Yor 

ke, sekmadienio vakarą rastai 
lušautas WPA darbininkas T 
Scalise. Jo giminaitis, iš kurie 
.namij išėjęs jis tapo nušautas,

šalčiausia.
parodomas 
drebančiu, 
laukiantį

su apšildyta mašina.
Beje, po piet buvo užėję 

žaibai.

Th. Rooseveltui Paminklas
Prie Naturalės Istorijos Mu

ziejaus New Yorke įsteigta 
Theodorui Rooseveltui, buvu
siam prezidentui $3,500,000 
vertes paminklas. Oficialis 
atidarymas įvyko 19 sausio. 
Dalyvavo visa didelė Roose- 
veltų šeimyna ir' prezidentas. 
Majoras LaGuardia ir prezi
dentas sakė prakalbas, persta- 
tydami T. Rooseveltą dideliu 
demokratu ir žmonių teisių 
gynėju, 
krėtė 
'iais, 
jas.

žvalgyba ir policija 
visus žmones su punde- 
ateinančius į ceremoni-

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Kazimieras Sabinas, 52 me-' 
tų, 289 Wythe Ave., mire sau*

Sekmadienį, 26 Sausio-January
Dainuos Pirmyn Choras iš Great Neck, vadovaujamas A. Klimiūtės ir 
Alekas Velička dainuos solus.

DOVANŲ JAU YRA SUPLAUKĘ VIRŠ $2000.00. JAS VISAS REIKĖS 
IŠPARDUOTI UŽ ŽEMAS KAINAS, TAI BUS PROGA UŽ PIGIAI 

NUSIPIRKTI GERŲ DAIKTŲ.

‘LAISVES” SVETAINĖJE
419 LORIMER ST., BROOKLYN, N

Kas vakaras šokiai. Įžanga 10c
VISAIS VAKARAIS GRIEŠ WM. NORRIS 4 KAVALKŲ ORKESTRĄ.

Šeštadienį ir Sekmadienį Bazaras prasidės nuo piet ir tęsis iki vidurnakčio




