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KRISLĄI
Priešai apie Mūsų 1 , 

Jaunimą.
Grigaitis ir Prūseika — 

Generolai be Armijos.
Katalikybė ir Lietuviai.
Istorija Augštyn Kojomis. 
Praktika ir Patyrimai.

Rašo KOMUNISTAS

> Aną dieną ponas Prūseika sa-_________________________
vo gazietoje “pasveikino” pirmą ~
Amerikos lietuvių jaunuolių su-I JAPONIJOS GYVENTOJŲ 
važiavimą pareiškimu, kad jau
nuoliai bėgs nuo komunistų. 
Jaunimas, girdi, eina su komu
nistais dabar todėl, kad jis nėra j 
patyręs “teisybės apie partiją I Japonijos gyventojų 
ir apie jos istoriją.” “

’ .]abai Patiko Chicagos §aųs neturėjo tokio
čiui ir jis, paplojęs rankomis'dldebo Pneaugho.
Prūseikai, nuo savęs “Naujieno-| 
se” (liepos 10 d.) priduria: 
‘ “Jaunimas nemoka kritiška, 
protauti, kadangi jam trūkst; 
patyrimo. * Todėl jį lengvai 
pasigauna tai bolševikiški, tai 
fašistiški deklamatoriai. Bet 
neilgam laikui. Todėl nėra 
abejonės, kad ir iš to bimbiš- 
ko jaunuolių judėjimo nieko 
neišeis.”

Ir žodžiai tie patys, ir išvados 
tos pačios, ir troškimai vieno
di ! Grigaitis ir Prūseika — 
menšęvikiški dvynukai! Vėjo 
malūnai. Nieko neturi. Dar
bininkai apleido juos. Jie dar
bininkus išdavė. Pasilikę gene
rolais be armijos, nerimsta, jau
čiasi nejaukiai. Mato mūsų 
darbininkiško jaunimo bruzdėji
mą, įsitraukimą į organizacijas 
ir kovas, tai pyksta, nervuoja- 
si. Bando sau dantį užkalbėti. 
Bando save nuraminti tuo vė
ju pamuštu troškimu, “kad nie
kas iš to neišeis.”

Bet kas nors išeis. Pamaty
site, ponai. • Jaunuoliai stoja į 
klasių kovą. Niekas jų nuo to 
ndsulaikys. Mes, komunistai, ir 
mūsų darbininkiškos organiza
cijos dar energingiau darbuosi
mės dabar po jaunuolių suvažia
vimo, kad tą gražiai pradėtą 
darbą varyti pirmyn ir plėsti.

Štai dabar Worcesteryje eina 
didelė lietuvių jaunuolių vasari
nė mokykla. Ji tęsis visą mė
nesi. Jaunuoliai studijuoja 
marksizmą, proletarinį sportą 
ir proletarinę dailę. Pirmadie
nį jaunuolių mokykla prasidės 
Brooklyne. Kita steigiama Wa
terbury je. Ketvirta Wilkes- 
Barre apielinkėje. Penkta Chi- 
cagoje. Kiekvienoj bus po kele
tą desėtkų jaunuolių. Matote, 
jūs, Grigaičiai ir Prūseikos, lo- 
jate, kad niekas neišeis, o mes 
dirbame, o mūsų jaunimas ju
da, maršuoja pirmyn.

Bostono nelaimingas “Darbi
ninkas” (liepos 11 d.) šitaip 
gieda:

“Ne paskutinėje vietoje mū
sų lietuviškai tautybei turi ir 
religija—katalikų tikyba. Ji 
mūsų tėvų tikyba. Jie ją mylė
jo, už ją galvas guldė.”

Tai ne tik nonsensas, bet is
torija apversta augštyn kojo
mis. “Darbininkas” negali ne
žinoti to, kad, krikščionybė, (ka
talikų tikyba) tapo ant 
vos, ant mūsų tėvų užkarta 
kraujo, ugnies ir ;
ba. Niekur niekados mūsų tė- 
vai neguldė galvos už krikščio
nybę. Jie kovojo prieš ją. Jie 
gynėsi nuo jos..

Dar kartą Sovietų Sąjungos 

• ' ' . I ; K L / f J
evų užkarta Kąyo komendantas nubau- 
ginklo pAgel-' dė'T^šihose einančįp laik- 

iaščior*“Žemaičio”, redakto
rių lJr\0 ■'litų ir 2 menesiu 
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/Jitai žino, kad jis lėks 
( Iffi/^er. raistus, per ne- 

apgyx^^^^ietas. Jam neatei- 
- . x A o . . . . .na į‘gąlvą, kas-bus, jeigu busl rankas Šautuvą Sovietų oriai- Į priveXs nusileisti. Kaip jis 

gyvens, ką jis valgys, kol pa- 
gelba ateis?

_ , , ... Į Bet ateina Sovietų lakūnas ir
Juo toliau, tuo dides-1 sak0 jam> “Nebūk durnas, neri- 

zikuok be reikalo, štai Šautu
vas. Nelaimei ištikus, būsi pri- 

. verstas nusileisti, šaufuva's bus 
.^a 1 tavo gyvybe! Nebus nelaimėk, 

šautuvas nieko nepakeriks!” 
'Sovietų lakūnas laimėjo. Jis

Dar Kartą bovietų bąjungos le'ktjL /Ji 
mokslas supliekė kapitalistinį per
mokslą. Lakūnas Mattern išli
ko gyvas todėl, kad jam įteikė 

v minkai. Atrodo mažas daly
kas, bet be galo daug jis reiš
kia. Orlaivystė yra savo rūšies 
mokslas.
nę rolę jisai lošia susisiekime ir 
transportacijoje. ,

Sovietų mokslininkai 
praktikai. Jie savo žinojimą1 
kietai suriša su prąktiškumu.
Pavyzdžiui, Mattern pasirengęs iSgelb6j0 Matterno gyvybę!

PRIEAUGLIS

TOKYO. — 1932 metais 
t skai

čius priaugo 1,007,868. Jo-

Jlenkijoj Darbininku Su- 
fsikirtimas su Policija

VARŠAVA. — Bielostoke 
eina didelis audėjų streikas. 
Liepos 13 d. darbininkai 
bandė laikyti demonstraci
ją atviram ore. Kruvinoji 
Pilsudskio policija padarė 
žvėrišką užpuolimą. Susi
kirtime du darbininkai už
mušti ant vietos, o labai 
daug sužeista.

Žinios iš Lietuvos I GLASSPORT, Pa.—Pitts- 
iburg Steel Foundry bosai

__ . _ , VJ „ . . I pamatė, kad darbininkaiRagainės krašte, sakių . . . J ..
apielinkėje, rasta labai senų1 ren®iasi Prle strelko lr Pa’ 
žmonių kaulų. Spėjama, l re>kalaus^35 nuoš. algų pa- 
jog tai bus kaulai dar nuo 
maro laikų, kuris tame kra
šte siautė 300 metų atgal.

Naujai atidarytam gurno 
ir| fabrike/ Kaune, ' laikraščių 

pranešimu, darbininkai ne
pasitenkinę. ; > Jie . negauna 
atsiskaitymo knygelių, net 
kyla abejonė, ar bus įrašyti 
į ligonių-kasas.

Smetonos valdžia paleido 
j! Žilių, kunigo Olšausko 
kaimyną, kuris buvo kalti
namas užmušime Olšausko.

Kauno kunigų “Rytas” 
praneša:

“Birž. 24 vakare apie 20 
vai. ties Vokiečių atstovy
be, Gedemino gatvėj, susi
rinko jaunų vyrų būrys, ku
rie norėjo demonstruoti ir 
ėmė hitlerininkų adresu šū
kauti. Beregint į vietą at
vyko policija, kuri 29 iš de
monstravusių suėmė. Visi 
suimtieji laikomi policijos 
daboklėj ir atiduoti Kauno 
komendantui nubausti.”

Birželio 25 d. Kaune turė
jo įvykti darbo unijų šuva- ■ 
žiavimas, 
Smetonos valdžia uždraudė.

Šiemet; laukiamą nepą- 
bet neįvyko, nesurastai didelio 'frūktų’'der

liaus. Iš visų/’Sdviėtų $ą«< 
jungos kampų pranešama, 
kad fruktų derliausi per
spektyvos labai geros.

DARBO UNIJŲ VIENYBES LYGOS PILD. 
TARYBOS SUSIRINKIMAS IR TARIMAI

NEW YORK. — Liepos, sunkiąsias pramones, kaip 
11 d. buvo laikomas praplės- anglies, plieno ir audimo, 
tas posėdis Darbo Unijų taip gi tarpe transportaci- 
Vienybės Lygos Pildomo- jos darbininkų, ir ypatingai 
sios Tarybos. Susirinkimas amunicijos išdirbystėje. Ra- 
nutarė tuojaus pradėti pla-| ginamos visos revoliucinės 
čiausią kampaniją prieš Ro-! unijos griebtis už darbo 
osevelto Industrinio Atsta-; o r g a nizuoti darbininkus, 
tymo Aktą ir už įvedimą1 Revoliuciniai unijistai seno- 
bedarbių apdraudos siste- se reformistinėse 'unijose 
mos Amerikoje. .

Taryba nutarė darbą su- tis, kad jas pavertus tikrais 
koncentruoti į pamatines, ■ kovos organais.

PLIENO KARALIAI IŠSIGANDO STREI
KU JUDĖJIMO, TODĖL PAKELIA ALGAS

kėlimo. Jie bijo darbininkų 
sukilimo, todėl prižadėjo al
gas pakelti ant 20 nuoš. su 
liepos 17 d. Bet reikia at
minti, kad nuo pradžios kri- 
zio ši kompanija buvo nu
kapojus savo darbininkams 
algas apt 70 nųpš.'

Rankin, Pa. — McClintic

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS L
Saratovo žemės ūkio ma

rinų fabrikas turėjo pada
ryti du tūkstančiu kombai
nų iki birželio 20 d., bet sa
vo programą išpildė su bir
želio 20 d. ir darbininkai pa
sižadėjo padaryti dar du 
šimtų mašinų iki mėnesio 
pabaigai.

Kazaniuje būdavo j ama di
džiausias pasaulyje filmų 
darymo fabrikas. ’ Šis / vie
nas fabrikas padarys vieną 
šeštadalį viso pasaulio fil
mų gamybos. Į metus duos. 
150 milionų metrų; filmos.

Pirmu sykiu Sovietų: Są
jungoje pradedama auginti 
“grapefruitai”. Nesenai iš 
Amerikos pargabenta 2,000 
paaugusių medžių ir 10,000 
rasodos į Polti distriktą 
prie Batumo miesto.

Sovietų valdžia nutarė
Šiemet Maskvoje bus pra- 

tratyves išlaidas ant apie 
vieno biliono rublių.

Paskirta 20,800,000 rublių 
industriniąm ir kultūriniam 
išvystymui Birobidžano, žy
dų kolonijos.

privalo energingai darbuo-

Marshall Co. bosai pajuto 
Plieno ir Metalo Darbinin
kų Industrinės Unijos pas
tangas išvesti darbininkus į 
strdiką, tuo būdu paskelbė, 
kad jie pakels algas ant 35 
nuoš.

Youngstown, O. — Šiame 
mieste ir visoj apielinkėj 
Plieno ir Metalo Darbininkų 
Industrinė Unija laiko plie
no darbininkų susirinkimus 
ir organizuoja i juos • dirbtu
vėse kovai už algų pakėli
mą.

Šiemet Maskvoje bus pra
dėta būdavot! naujas Rau
donosios Armijos teatras. 
Turės du tūkstančius sėdy
nių.

Žibalo lankos Eksplozi
joj Žuvo Keturi Žmonės

ELDORADO, Ark. — Lie
pos 13 d. čionai H. H. Cross 
kompanijos žibalo tanka ek- 
splodavo. Ant vietos žuvo 
keturi žmonės—du darbinin
kai, inžinierius ir superin
tendentas. Kiti trys darbi- 
jhinkai pavojingai: .< apdegė. 
Gaisras tapo-užgesintas tik 

■pd keturių valandų; >'• i1*

Spekuliacija Biržoje

NEW YORK. Biržoje 
spekuliacija ; Šerais virte 
verda. Liepoš 13 d. parduo
ta 7,449,000 Šerų. ) Niekados 
per visus tris paskutinius 
metus nebuvo tiek Šerų par
duota į vieną dieną. Bet ši
ta įkaitusį spekuliacija veda 
prie susmukimo.

Istanbul, Turkija. Lie
pos j 12 d. ties Changiri įvy
ko labai smarkus žemės dre
bėjimas. Visi namai ap
griauti, bet stebėtinu būdu 
žmonių neužmušta. »

STREIKUOJA SKRYBEL- 
NINKAI

YORK. — Išėjo į

dirbėjų. Jie rei-

NEW 
streiką trys tūkštančiai 
skrybėlių 
kalauja 35 valandų darbo 
savaitės ir $8 algos į dieną.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Ossining, N. Y. — Sing 

Sing kalėjime elektros kė
dėje tapo sudegintas negras 
Covington, 28 m. amžiaus. 
Buvo nuteistas mirtin už 
nužudymą chiniečio Loy.

Ridgewbod, N. J. — Val
džios maudynėje prigėrė 
Lester Estes, 6 metų vai
kas. Vanduo tebuvo trijų 
pėdų gilumo.

Poona, Indija.—Visos In
dijos Nacionalistų Kongre
se Gandhr siūlo, kad Angli
jos neklausymas masine pa
pėde turi būti panaikintas. 
Masinio priešinimos veiki
mą esą reikia pavaduot as
meniniu neklausymu bei boi
kotu.

Trenton, Nt J.—Valstijos 
prokuroras Besšon rapor
tuoja, kad bėgyje paskutinių 
dvylikos mėnesių N. J. vals
tijoj kriminalizmas padidė
jo. Per tą laiką buvo tei
siama 1,779 kriminalistai; o 
pernai per tą patį laiką bu
vo tik 1,558 bylos.

Berlyn. — Hitlerio val
džia atidarinėjo visus laiš
kus, siunčiamus užsienin ir 
juose rastus pinigus sumoje 
$342,000 užgrobė.

Roma. — Liepos 15 d. Ita
lija, Francija, Anglija ir Vo
kietija pasirašo keturių val
stijų paktą (sutartį).

SUSIŽEIDĖ PENKI 
JAUNUOLIAI

RYE, N. Y. — Automo
bilio nelaimėje sunkiai susi
žeidė penki jaunuoliai. Visi 
randasi ligoninėj.

Del Brooklyno Jaunuolių 
Vasarinės Mokyklos

Pirmadienį; liepos 17 d., 
?ryte, prasidės. Brooklyno 
ir apielinkės jaunuolių 
mokykla. Tėvai, kurių 
jaunuoliai mokyklą lan
kys, turite paraginti; juos, 
kad neužmirštų pribūti. 
Mokykla įvyks “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten Eyck

Dar nepakankamai su
kelta pinigų delei mokyk
los. Draugai ir organiza
cijos pasistengkite parem
ti mokyklą finansiniai. 
Tai pirma tos rūšies lie
tuvių jaunuolių mokykla 
Brooklyne. Dėkime pas
tangas, kad jinai būtų.i 
sėkminga.

MAINIERIŲ MASINIS MARŠ AVIMAS 
PAS PAV. VALDŽIA SU REIKALAVIMAIS 
PAŠALP. IR APDRAUDOS BEDARBIAM

SCRANTON, Pa. — Pir
madienį, liepos 17 d., įvyks 
mainierių mąršavinfas pas 
pavieto valdžią Scran tone, 
kad pridavus bedarbių rei
kalavimus. Šimtai mainierių 
atmaršuos iš apielinkinių 
miestų ir miestelių. Paskui 
keturiomis kolumnomis 
mainieriai susilies į miestą 
ant Washington Ave. prie 
korthauzės, 1:30 vai. po pie
tų. Pridavus valdžiai reika
lavimus, mainieriai maršuos 
į United Mine Workers uni
jos pirmo distrikto konven
ciją.

Šį mainierių maršavimą 
rengia eiliniai unijos nariai. 
Mes karščiausiai raginame 
Scrantono ir visų apielinkių 
lietuvius mainierius daly
vauti šiame maršavime.

Pavieto valdžiai bus pri-

AMERIKOS IR JAPONIJOS IMPERIALISTAI , 
UŽ GERKLIŲ KARO LAIVYNU LENKTYNĖSE

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžia bėgyje trijų 
metų išleis $238,000,000 bu- 
davojimui naujų karinių‘lai
vų. Pabudavota bus 32 {lai
vai. Senų pataisymui išleis 
dar apie $77,000,000. Vadi
nasi, viso karo reikalams 
bus išleista apie $308,000,-
000. Tai tik karinio laivy-ilištų lenktynės. Jos veda 
no reikalams taikos metu! |prie kruvino karo.

Suareštavo Drg. Belą Kun, 
Vengrų Komunistų Vadų

VIENA. — Gautas pra
nešimas, kad Čecho-Slova- 
kijos policija suareštavo 
draugą Belą Kun, Vengri
jos Komunistų Partijos va
dą ir žymų darbuotoją Ko
munistų Internacionale. Po
licija neleidžia nieko žinot, 
kur jinai jį laiko uždarius.

.Drg. Belą Kun buvo vie
nas iš vadų Vengrijoj įsi-

!, steigusių Sovietų 1919 me
tais. : • •• r- ..' Į

Streikuoja 2,000

High Point, N.. C.—Lie-' 
i pos 13 d. čionai išėjo į strei- ’ 
ką du tūkstančiai mezginiui 
darbininkų. Jie reikalauja 
25 nuoš. algų pakėlimo. ■

PRIEŠKARINIS BENDRO1
FRONTO KONGRESAS

Rugsėjo 2 ir 3 d. New 
Yorke įvyks Jungtinių Vals
tijų Kongresas Prieš Karą.! 
Pirmu sykiu Amerikos So-Į 

[ cialistų Partija oficialiai nu
tarė kongrese dalyvauti kar
tu su Komunistų Partija. 
Mat, eiliniai socialistai pri-Į 
vertė savo lyderius priimti 
bendro fronto pasiūlymą.

Darbininkai Visų šalių, 
VienykitėsI Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Iš laimėkite 
Pasauli!

duoti sekami reikalavimai:
1. Pavieto komisionieriai 

turi priimti įstatymą, kuris 
suteiktų po penkis dolerius 
pašalpos kiekvienai bedar
bio šeimynai į savaitę ir po 
du doleriu kiekvienam užlai
komam šeimynos nariui. ;

2. Kiekvienas pavienis be
darbis turi gauti $5 pašal
pos į savaitę.

3. Bedarbiams už šviesą, 
vandenį ir randą turi apmo
kėti valdžia.

4. Pavieto komisionieriai 
turi priimti ir pasiųsti re
zoliuciją valstijos ir fede- 
ralei valdžiai, reikalaujant, 
kad būtų paskirta užtenka
mai pinigų užlaikymui be
darbių.

5. Turi būt įvesta federa- 
lė bedarbių apdrauda.

Japonijos imperialistai ne
atsilieka. Japonijos valdžia 
t'uojaus nutarė išleisti- bėgy
je trijų z metų $350,000,000 
karinio laivyno reikalams. 
Jinai statys 33 naujus kari
nius laivus.

Tai akyplėšiškos imperia-

Laivų Darbininkų Unijos 
Konvencija New Yorke

NEW YORK. — Liepos 
16 d., sekmadienį, čionai 
pradės savo sesijas Laivų 
Darbininkų Industrinė Uni
ja. Delegatai bus iš visų 
Amerikos uostų, net iš to
limosios Californijos.

“Laisvės" Skaitytojams

Draugai ir draugės! Vi
siems “Laisvės” skaityto
jams, kurių yra pasibaigu
sios prenumeratos, yra iš
siuntinėta , paraginimai. 
Ant kurių antrašo ties 
vardu stovi numeriai 165- 
33, arba pirmutinis žeme
snis; tai visų tų prenume
ratos pasibaigusios.

Prašome a t s i n aujinti 
prenumeratas kuo grei
čiausiai, nes dienraščiui 
yra sunku finansiniai ver
stis. Taipgi nepykite, ku
riems bus sulaikyta, nes 
daugelis skaitytojų neat
sako į raginimus, ir mes 
nežinome, ar jie ten gyve
na. Po trečio raginimo 
laikraštį sulaikome, nes 
veltui neleidžia siuntinėti 
paštas. .

“Laisvės” Adm.
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Del Bado Jungt. Valstijose
“Vilnis” rašo, kad

a- |

Stepas Stankus,, gyvenęs So, 
Emerald, Ave mirė nuo suvaro 
gimo ir alkio. , , ,

Žmogus jau buvo pagyvenęs. 
Niekur negalėjo gauti darbo. 
Pašalpos'stotys atsisako pavie
niam duoti paramą. Jis žino
jo, kokis prastas užlaikymas 
flophoužėse — prieglaudų na
muose. Jis vengė į jas eiti. Ta
čiaus ir į flophouzes nepriima, 
jei bedarbis neįrodo, kur jis 
pirmiau dirbo ir kur gyveno. 
Dar < to neužtenka! Bedarbis 
turi būti sveikam stovyje, kad 
jį pasiųsti dirbti. Gi jei to 
visko bedarbis negali padaryti, 
tai jis gali mirti iš alkio ir 
suvargimo patvory.

Stepas Stankus taip ir skur
do ir pusalkis gyveno. Maiti
nosi kur ką gaudamas, šį tą 
surasdamas išmatose. Prispau- 
tas sunkių sąlygų, nesanitariš- 

įfcų aplinkybių, senukas mirė.

Šitokių . Chicagoj įvykių, 
atsitinkančių tarpe lietuvių, 
surandam laikraščiuose la
bai dažnai. Paėmus' kitas 
tautas* . ypatingai juodveį- 
džius ; darbininkus, surasi
me dar didesnį nuošimtį mi
rimų arba savižudybių delei 

f bado. ’ i ; : > h -. ■ >

~ Bet ar mes matėme “Nau
jienai”^ bei “Draugą” nors 
kartą .paimant tuos pasibai
sėtinus dalykus ir juos dra
matizuojant, atsukant prieš 
kapitalizmą, kuris privedė 
milionus darbininkų prie ba
do padėties? Nieko pana
šaus F Vietoj rašius apie 
apie jai, kas darosi panosė
je ir'pasmerkus tokius daly
kus, tai “Naujienos” su 
“Draugu” įieško baduolių 
Sovietų Sąjungoj! Apie So
vietų‘Sąjungą tiedu laikraš
čiai prirašo tiek plepalų,kad, 
skaitant juos, nesuprantąs 
rašytojų tikslo skaitytojas, 
pamanys, kad Sovietų Są
jungoj bus išmirę visi gy
ventojai! Tiedu laikraščiai 
apie Sovietų Sąjungos badą 
plepa tam, idant nutraukus 
skaitytojų mintį nuo to, kas 
dedasi jų panosėje, pačioje 
Chicagoje ir visuose kituose 
Amerikos miestuose!

( ...... —- ,

f’ainim SLA Finansuose
“Tėvynėje” už liepos mėn.

14 d., telpa SLA iždo globė
jo St. Mockaus tos organi- 

. zacijos knygų peržiūrėjimo 
raportas. Po juo prikergta 
ilgokos pastabos, iš kurių 
matosi, kad SLA finansuose 
veikią tikra anarchija. Tal
piname čia tas apyilgės p. 
Mockaus pastabas ištisai, 
kąd skaitytojai patys galėtų

I # skaityti ir iš jų savo nuo- 
ę ftion£ susidaryti: ’ 
. Peržiūrėjus SLA. turtą, ne- 
w galiu nutylėti nepastebėjęs ke- 
B dalykų prie savo raporto.

Batduto turiu pareikšti', kad 
^(Mrmano pastabos bus gal kai 

nemalonios, bet aš jaučiu 
fvo pareigą tą atlikti, nes tai 

Iždo Globėjo darbas ir pa-

reiga.' • ’ < ; — <
1. Sulig SLA. Iždininko p. 

Gugio knygų ir bankų 
statehientų randasi ' pi
nigų ............ $76,155.66

Sulig Centro knygų 72,314.54

Skirtumas . $3,841.12' 
Reiškia *pas Iždininką yra 

daugiau pinigų, negu Sekreto
riaus ' knygos rodo. Kodėl šis 
skirtumas yra ir kodėl jis ne- 

. buvo išlygintas, tai tiek galiu 
pasakyti SLA narių žiniai: šis 
skirtumas yra nuo seniau ir 
todėl'ne mano galėję, nei buvu
sio Laikinojo SLA Sekreto
riaus p. S. E. Vitaičio, nei p. 
M. J. Viniko galėję taisyti 
knygas be Pild. Tarybos ži
nios. šį reikalą Pildomoji. Ta
ryba turės išspręsti ir duoti 
galią suradimui skirtumo ir su
balansuoti senuosius netikslu
mus, kurie mano manymu bu
vo padaryti dėlto, kad nebuvo 
prisilaikoma taisyklių.-vedime 
knygų. Bet faktas lieka, kad ' 
per eilę metų raportas nęsutik-

1 davo ir niekas nesirūpino iš
lyginti tuos skirtumus, bet .da-

•bar bus išlyginti.
2. 1930 metų gruodžio mė

nesy Centro knygose nurašy
ta iš kpygų' $24,000.00 buvu
sios Ažųnario-Devenio pasko
los. Apie šios paskolos ištrau- 
kimą4# SLĄ. turto raportavo 
Laikinas ,Sekr. p. S. E.. Vitai-

-tis įvykusiam? , Pildt . Tarylpąs 
suvažjąvime kovo mėn., šių me
tų. Peržiūrėjus rekordus, to
kio Tarybos tarimo neradome ; 
ir negąliu suprasti kokiais iš- i . 
rokavimais tą padarė buvusi privalo kreipti daug domės. 
Sekretorė p-lė P. Jurgeliūtė.
Mano manymu, ši paskola da
vė daug daugiau nuostolių 
SLA., negu nurašyta ir taipgi 
turėjo ir iš Iždininko knygų 
nurašyti kaipo nuostolį. Bet 
tas nebuvo padaryta, nes nebu- 

‘ vo tokio tarimo. Bet šio da
lyko Iždo Globėjai Seimui ne
raportavo, kad be jokio ąutori- 

4---------------------------------------------------------------

Komunistų Veikimas Kietų Anglių

žavimo ‘SLA. tartas sumažini 
tas net $24,000j00.

3. 1931 njetų valsfij ų< rapor
tuose gruodžio mėn. atidaryta 
naujas “Savings account” Con
tinental Ill. National Bank and 
Trust Co., Chicago, Ill.*, sumo
je $456.15. . Tokios SLA. są
skaitos niekuomet nebuvo < ir 
dabar nėra ir Iždininką® nieko i 
nežinojo. Kokiais' išrokavimais 
tas buvo padaryta—sunku su
prasti, tik tiek galiu pasakyti, 
kad nei Sekretorė, i nei Iždo 
Globėjai Seimui neraportavo. 
Visgi turėjo drąsos tokį daly
ką darytą, raportuose valsti- 
joms; Kas būtų atsitikę, jei
gu butų pareikalavę nuo p. K. 
Gugio bankų knygelės,, kurios 
jis neturi, tai, gali būti aišku 
kiekvienam. »

4. Centro knygos ir buvu
sios Sekretorės raportai rodė 
$39,200.00. .daugiau Savings

1 banke pinigų, ,negu ištikro bu
vo. ;Aš žiūrėdamas Ce'ntro 
knygas sausio mėn., 1933 me
tų, tą radau ir neturint, po ran
ka bankinių knygelių,, patikė
jau, ką radau p-lės Jui’geliųtės 
vedamose knygose ir savo ra
porte paskelbiau kaipo “sav
ings account.” Dabar pasiro
dė kas kita—tokio, “account” 
nebuvo, jis yra nė “savings 
account”, bet Anthracite Trust 
Co. bondsas investments certi- 
fikatas. ! 
išrokavimais buvo reikalinga 
nariams akis dumti, kodėl ne-1 sėtinai išparduota, tačiaus 
sakyti teisybę? Tokiu budu gis darbas čia nesusistėma- 
musų pinigų suma bankuose . , , .
sumažėja $39,200.00. Aš skai- tlzuotas> todėl nei aiškaus 
tau šį reikalą prasižengimu ( raporto negalimi išduoti, 
prieš teisybę.

Unijinis Darbas
Perskaičius šitas pasta- '■ ‘

bas, deja, mažai ką iš jų ga- Kaipo pamatinis komunL 
Ii suprasti. Kaip dabar yra stibis uždavinys—revoliūcio- 
su tais $3,841.12? Kaip su nizuoti darbininkus darba- 
Devenio paskola, kiek ji tik- vietėse-—pas ųiųs ,dar vis 
rumoj lėšavo? . Arba, kaip silpnai j . varomas.. f Tiesa, 
su tais $39,200.00? Tris de- unijoj! mūsų Bedaif- 
simts devyni tukstanciar do- b- T b - qndoah 1 tu- 
lerių; tai juk nėra juokas! <: i blų ^.ai^na. ^andoan tu-

• ’ J J iri oficialius ten šavo a'tsto-

1A1 imh.M.I ,, n ..

> i BeiiarbiųhTajrybai Mlders-'lemdąirii* ^vpl^cįnį; jųdėji
• 1 <■ M • > _ • M • • * "« . * . A. . « 'villėj turėjo sėkmingą strei

ką'1 pfieš verstiną darbą. 
Baudžiavū-darbąs’-ųž pašal
pą Minersvillėj panaikinta.

■ i - 1 1 s- • > :

t 1 Propaganda
Prieš Commissary planą, pirm 

alkanų maršąvįmo į Harris
burg ir Pottsvillę pakartoti
nai buvoi surengtos prakal
bos svetainėse ir atvirame 
orė sekančiuose miestuose:. 
Shenandoah, Ririgtpwn (far- 
mose), Lost.Qreek, Girard
ville, Ashland, Mahanoy . Ci
ty, /St Ulain, Port Carbony 
New Philadelphia, Potts-i 
ville, Martynį Minersville; 
Branchdale if *t. t.’ Tūkstam 
(į > ‘ , f. v • ( [ ■■;

ciai lapelių išdalinta.

■, x 1 jApšvieta; . •..,
Klasių kovoms > aštrėjant,. 

kyla būtinas1 ■ reikalavimas

mą, privalo,’žipOti, katne ir 
kur pinigai išleidžiami, nes 
jie baisiai Sunkiai yra gau
nami. Sųiulkmeniškos at
skaitos ir ^bilęs” guli ar
chyve. Pageidaų j antiėms
'rėmėjams yišada atdaros.

‘ ■ 1 v:. •

Darbo Pasekmės
Po neatlaidaus energingo 

vienų metų darbo iš sektan
tiškų Partijos1 (grupių įžen
gėm į masinį darbą, išsivys
tė naujų vietinių vadų, ga
linčių masinį darbą vesti. 
Kreditas priklauso ne vie
nam atskirai asmeniui, bet 
Komunistų, Partiąi, kuri! 
vadovybę ir eilinius t narius 
nuderint pajėgia.

Del pasekmingesnib’ vieti
nio darbo ir neprigulrhingbš 
iniciatyvos išvystymo sekci
ja tapo perskelta į dvi ir

šeštadienis, Liepos 15, 1983
S
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S. Rei

t

pasvet- • 
atski-

219

Mich.

• ALDLD Suyaziavimo Protokolas
LLJ Į ---- 'J, '"'į ’ .
OLD visuotinas delegatą *143 kp.’ ?O. Paužiehė iri M.ALDLD visuotinas delegatą 

suvažiavimas įvjrko liepos 3-4 
dd., 1933 metais, “LafsVes” sve-
taineje' 46/Ten ,Eyck St., Brook- 
lyn’ NMv U i«

Nedalyvaujant ALDLD CK 
pirmininkūi d. V. J. Senkevi
čiui, suvažiavimą atidarė ALD-j 
LD CK sekretorius D. M. šo-’’ 
lomskas, 10:30 vai. ryto, paskir
damas mandatų komisijon drau
gus M. Guobą, M. Kleboną ir ( 
Romandiehę. Suvažiavimo, žen
klelius paškirta prisegti ęl. O.

185
Druciūtė.’ ‘ : •

Kol' fnahdatų komisija peržiū-

, Mjseyičiiis, Reading, ' Pa.;
147 kp. W. Kulik, 

f , J Brooklyn, N.' 1. “
16^ kp. M. Guopa, V. Raila;* 

A. Mikelionis, Toronto;' 
Maršonas ir O.

Linden, N. J.$ 
kp. O. Philipse,

, Stanford, Conn.; 
kp. V. Globičius, 

Plain, Pa.;
kp. A/ Siurbienė ir J. Nbr- • 

butas, Yonkers, N. Y. * 
kp. Baltrušaitienė ir P.

Richmond Hill,

165 kp. A.
Vertclienė,

166

rinėjo mandatus, pakviesta kai-! Bieliauskas, 
bėti sekami'draugai: V. Raila ,iš ' . , N. ,Y. . :

188 kp. J. Jackson,
Hamtramck,

kp. J. Gasparaitis,

Toronto; W. Černiauskas iš Ro
chester, Ni Y. ; S.. Reikauskas ip 
Shfenftnddah1 ir V. Andriulis, 
“Vilnies” redaktorius. Taipgi 
ntio Jungtinių,; Valstijų Komu
nistų Partijos Lietuvių Centro 
Biuro suvažiavimą sveikino d. 
A. Bimba. Visi draugai kalbė
jo apie ALDLD nuveiktus dar
bus ir ■ stovinčius klasinius už
davinius prieš mus ateityje.

Už mandatų komisiją rapor , 
tą išdavė drg. M. Guoba. Pri
buvę delegatai ’ nuo sekamų 
kuopų ir apskričių:
1 Kp. A. Balčiūnas, K. Depsas, 

M. Lukčienė, K. Grybas,;
Brooklyn, N. Y.

2, kp. P. Kubiliūnas, So. Bos
ton, Mass.

kp. G. Jamison, M. Duobi- 
nis, G. Miškeliunas ir G.- 
Žukauskas;

Newark, N. J. 
kp. M. Budrikis, Montello, 

Mass.
1 kp. J. Šmitienė, 

Philadelphia, Pa.
. kp. D. Lukienė, 

Worcester, Mass.;
! kp. A. Valinčius,

, • . : Pittston, Pa.;
13 kp.įB. S,enkevičienė, K. Ju

dickas,.
. ; Eastoii, Pa.;
K. Rušinskienė,

< Minersville;' Pa.; 
A. Sulaitis ir A. ZaVi- 

Jersey City, ;Ni J.;

B. Navalinskienė ir J. K. 
Navalinskienė, Forest City, Pą.;
I Apskr. atstovavo V. Andriu

lis ir M. Klebonas, Chicago, 
Ill.; ( ...

II Apskr. P. Buknys, New York
.ir New Jersey vai.;

IV Apskr. D. Lekavičius, Pitts
burgh, Pa.;

VI Apskr. A. J. Smith, Phila, 
Pa.;

12-tą Apskr. A. ■ Miliauskas, 
Wilkes Barre-Scranton, Pa.;

14 Apskr. A. Gudžinskas, Sche
nectady, N. Y.

15 Apskr. K. Romaiidienė ir J.
Graibus, Cleveland^ Ohio.
Pribuvo 9 delegatai nuo sep

tynių apskričių ir nuo 47 kuo
pų 76 delegatai, viso 85 dele
gatai. Mandatų komisijos ra- 
portas priimtas.

Suvažiavimo pirmininku iš
rinktas d. B. Černiauskas, pa- 
gelbininku S. Reikauskas. Sek- • 
retorium vienbalsiai išrinktas 
D. M. šolomskas.

Į įnešimų ir sumanymų bei 
konstitucijos komisiją išrinkta { * 
sekami draugai: B. E. Senke- ' 
vičienė, O. Girnienė, J. J. Kash- ’ 
kiaučius, V. J. Valaitis ir V. 

'Raila.’ ‘ : ' ■’ 1 ' ■ ' U 1 L.l
Į -Vezoliuciją1 komisiją-*-V. > 

iGlobičius, J. Šmitienė- ir - M.- 
Guoba; H;

Dienotvarkis priimtas,' kaip d. 
CK pagamintas. • ;

Skaityti pasveikinimai šuva- 
gavimui nuo organizacijų ir 
atskirų draugų, su pasveikini
mais gauta $27.30.

Skaitytas pasveikinimas ir 
raportas nuo ALDLD CK pir
mininko V. J. Senkevičiaus, pri
imtas vienbalsiai.

Raportas CK Sekretoriaus.
(Jis ir CK pirmininko 
kinimas tilps spaudoje 
rai.)

Nutarta pasiųsti drg.
kausk^, kad žodžiu pasveikintų 
pirmą lietuvių jaunuolių suva
žiavimą ir kartu įteikti $10.00 
auką. j ■ .

Skaitytas pasveikinimas nuo 
Jaunuolių Suvažiavimo.

Duotas įnešimas uždaryti pir
mą sesiją.

ANTRA SESIJA
Antrą sesiją atidarė pirmi

ninkas dix B. Černiauskas, 3:30 
vai. po pietų. Nutarta nu
traukti ALDLD suvažiavimo^ 
paveikslą.

(Tąsa 4-tam Pusi.) 1 . i

naujį kadrų — revoliucinių1 padalinta' į Shenandoah ir 
4vadovų auklėjimas. Ęomu-i’Pottsvillę sekcijas. Shenan- 
.nistiųės. mokyk|os yisur ple-| doah sekcijos, atsakomingas 
......... - 1 pareigas užima jaunas, en

ergingas amerikonas Peter 
Onisick, kuris jau sutvėrė 
Bedarbiu Tarybą Shamokin, 
Pa.

i Mūsų Silpnybės
Vadovaudami masėms, dar 

neišmokom tų pritariančių
jų darbo masių \sentimenta 
sugrupuoti Organizaciniai.
(1) Mūsų Bedarbių Tarybos 
per liuosos organizaciniai.
(2) Komunistų Partija dar 
vis silpnutė; be stiprios K.

, P., masių veikimo pasiseki
mas; neužtikrintas. (3) Uni
jinių frakcijų nefunkciona- 
vimas. (4) literatūros par-? 
davimo nesutvarkymas;

Tuojautiniai Uždaviniai
< • c

• (!) Organizuoti bedarbius 
į Bedarbių Tarybas. Orga
nizuotas bedarbių grupes 
(kitais vardais) sujungti į 
Bendrą Frontą bendram 
veikimui už didesnę pakan
kamą pašalpą, prieš versti
ną darbą, už Sociąlę Bedar
bių Apdraudą kaštais tur
čių.

(2) Organizuoti opozicijos 
grupes UMW unijoj, sucen- 
tralizuoti tas grupes kovai 
už algų pakėlimą, darbo są
lygų pagerinimą,, pardavi- 
kiškų vadų prašalinimą.

(3) Bedarbių ir darbo 
unijų veikimą suderinti ben
drai kovai taip, kad bedar
biai nebūtų pavojingi dir
bantiems, bet gelbėtų jiems 
kovas laimėti, o dirbantieji

čiasi, bet kol kas. pacionale 
ir distriktų plotme. >0 šioji 
,sekcija turėjo savo dviejų 
savaičių pilno laiko jaunuo-IS 111 VCbimtJll LlA CUI Li- | c A ,

Nesuprantu kokiais lių mokyklą.
Bedarbių brošiūraičių pu-

- tent, f akta: SLA finansuose susided^nciani apie įs 20lo-
yra neaiškumų, ' yra skylių. 
SLA nariai darbininkai į tai

Artinasi viršininkų nominal 
cijų laikas. Reikėtų nors 
kartą gerai pagalvoti, susi
organizuoti ir pašalinti fa
šistus ir jų talkininkus iš 
SLA vadovybės. Tik pasta
čius gerus, ištikimus darbi
ninkiško krypsnio žmones į 
SLA pild. tarybą, dalykai 
pasitaisys!

Apielinkeje—Shenandoah Sekcijoj £ajj°

kalų United Mįipe Workers 
of America. Per mūsų ini
ciatyvą buvo sušauktos1 dvi 
eilinių narių ’ konferencijos 
opozicijoj prieš distrikto 9 
viršininkų valią, už sustab
dymą algų kapojimo ir dar
bo .sąlygų bloginimo.

5 lokalai šios reakcinės 
angliakasių unijos oficialiai 
siuntė savo delegatus Alka
nų Maršavimui į Harris- 

i burg. ' Pora lokalų^ pasiuntė 
delegatus į T. Mooney kong
resą Chicagon. Finansais 

i kovai prieš Com
missary Planą.

Tačiaus to dar negana, 
nes mes dar nevadovavom

MASINIS DARBAS
Kovoj prieš Commissary 

Planą (savaitinių dėžučių 
maistą šeimynoms), dėlei fi
nansinės paramos, delegatai 
buvo siunčiami į smulkių 
verteivių susirinkimus. Su
darytas Bendras Frontas su 
socialistų k o n t r oliuojama 
Bedarbių Unija Pottšvillėj., 

, Alkanųjų Maršavimui į 
valstijos sostinę Harrisburg 
pasiųsta 44 delegatai nuo 14 
Organizacijų, jų tarpe buvo 
34 amerikonai, 8 lietuviai, 2 
negrai, 2 moterys, 1 rusas, 
1 ukrainas. Neprigulmingų 
24, komunistų 8* republiko- 
nų 6, demokratų 4, socialis
tų 2. Didžiuma delegatų bu
vo religinių įsitikininjų, tą- 
čiaus kovingai ir discipli
nuotai užsilaikė maršavime. 
Čia taipgi turėjome sudarę 
bendrą frontą su socialistų 
bedarbių uniją Pottsvillė. 
Jie prisidėjo su 10 delegatų 
ir ,$20 pinigais. Commissa- 
ry—badavimo planas tapą nuoliai geg. 30 į Allentown^ 
atmuštas.

Finansai, Vajai ir 
Parengimai

• (Raportas)
Alkanų maršavime į .pa- nč vienam streikui.

■vieto sostinę Pottsvillę soci
alistai bendrą frontą sabota- j 
žavo ir boikotavo.1 Šhenan-i ‘ doah Bedarbių Taryba gerai1N“°^ TT -Nooo ’
pasižymėjo. ■ Ilkl blrzeho J933’ A16'

1sioguiiai pėr Partiją ąejo 
Bedarbių Taryba Shenąn- į $262.69.- i lšėjo 4293.82.U Ne-> 

doah išauklėta -p platų masių datekliaus per w5 ( menesius 
nį darbą.-; Į -paprastus • jos j $31.13: Čia nėra1 algoms; -nė 
susirinkimus 200-500 liarių' ąšmeniskomš; yigąhizatbri'ų 
lankosi. High Sc4hool,syetąi-iįšjaidoms nei vjęrib'centįo is- 
nėj veltui sųsįrinkimus 'laiko.; leįsta< .(<Prįeš ("čoiųųiissary 
Mainais delegatus įuri su UMW plarf įgjo $58>19. 1§gjo 
unija. Valdžios pieno, ceye- Dau iaugiai surink.
rykų ir paselpos skyriai ofi- ta smuikjli Ver(eiviu ir
ciales atskaitas B. Įarybai UMw 
prisiunčia Miesto majorais Harristurgiį įejd
Pulpos n U s is k u n d linus • 
siunčia B. 1. Pašalpos 011- ( Maršavimui .į Pottsvillę 
sas vandenio nusiskundimus;.-] oooao
riuneifl R T Tarne anielin lieJ° Wsiunčia B. 1. lape p m įėjo $76:80, išėjo

$77.32. Miners/vill’ės piknike 
įėjo 6 $130.98, išėjo .‘$91.58,’ 
Sovietų krutami paV.eįk^Ui- 
“Potiomkin”) įėjo $12.97, iš
ėjo $15.60. - ' ' ’’ i ’ i
' Šios skaitlines' hpsklėmbią* 
darbo našumą ir dfek^itų darbininkų būvio pagerini- 
atšargumą. D a r b i hinfcūi,1 mo galima atsiėkti ir priar

siunčia B. T. uii-,nų,Mar§avimui.;į pattsviUę
sas vandenio nusiskundimus ';s1n.S7fis, iS6io S22;02.- Moį 
siunčia
kės masių Shenandoah nu- 
šąiiktas kaipo raudonmies- 
tiš-bolševikų' lizdas > Schuyl- 
kill’b pavietė. N

Prieškarinėj jaunimo die
noj buvo pasiųsta' 63' jah-

Pa.

5

6

10

12

14

16

kp.

k p.
sius,

17 k p. S. Reikauskas ir J:. Ku
činskas, Shenandoah, Pa.

19 kp. J. M. Kaminskas,
Chicago, 111.

20 kp. O. Girnienė, Vaičikaus-
kas ir H. žukienė,

Binghamton, N. Y.
23 kp. A. Sinusas, Bronx, N.Y.
24 kp. M. Juškienė, Bkn., N.Y.
25 k p. J. Josaitis ir J. Balsys,

Baltimore, Md.;
27 kp. O. Dručiūtė, V. J. Va

laitis ir J. Malinauskienė,K
New Britain, Conn.;

28 kp. P. Bok as ir V. Kras-
nickas, Waterbury, Conn.
kn. J. Didžiun, N. Haven;
kp. B. Černiauskas,

Rochester, N. Y.
kp. A. Skairius, D. Krūtis

Kalnietis,
Elizabeth, N. J.;

57 kę. J. Graibus, Clev., Ohio;
>

ci63 kp. A. Mureika,
| Bridgeport, Conn.; ;

32
50

54
ir

gelbėtų bedarbiams pašalpą 52 PemskienS Detroit; 
ir ‘apdraudą gauti. j63 kP* A‘ ¥uNeika’ . _

Pradžia šio darbo jau pa- gg a. Klimas ir J. žemai- 
daryta. Schuylkill pavieto 
bedarbių 6 organizacijų kon- 72 
ferencijoj, laikytoj June 23' 
Pottsville, Pa., išrinkta 9 į 7^ 

‘Veikiantį komitetą tokio 
įrogramo vykinimui. UMW 
Dist. 9 konferencijoj iš su
virs 20 lokalų, laikyįoj kon
ferencijoj June 25 Shenan
doah, Pa., išrinkta 12 į vei
kiantįjį komitetą tokio pro- 
gtamo vykinimui.
-- (4) Šilko audimo ir marš
kinių siuvimo prakaito 
dirbtuvėse įsteigti unijines 
grupes; Jaunų Komunistų 
Lygą stiprinti.

(5) Litęratūros pardavi
mą susistematizuoti. ,

; Uždaviniai dideli, tačiaus 
su: komunistiniu pasirįžimu 
ir tinkama taktika daug del

mo galima atsiėkti ir priar-

k p.

tės, Hartford, Conn,
kp. A. Lideikienė,

Great Neck, N. Y.
G. Kuraitis,

Naugatuck, Cpnn/;
M. Mažeika, < Y S

Cliffside; Nr\
J. Bimpa, r > 

*Patersop> N»T.
A. Gudžinskas, / i 

Schenectady, Nt_ 
k p. A. Miliauskas,1;

PlymouL— 
kp. A. KraujalfenĮKži^

E. White PlainS^WL^ ,., 
kp. B. Pavis, ChicagffG^?; 
kp. J. Vitkunas,

Nanticoke, Pa.;
kp. M. Skučas ir S. Ger- 

Harrison, nTN- 
188 kp. J. ' 'Zablackas ir P^ 

Dumbliauskas.
, v Maspeth, N. Y.;

77

84

91

97

kp.

Kp-

118

104
135

136

tinti kovą visiškam pąsiliuo- 
savimui.

K. Arminas*

il^Mi^**1***^^

VISIEMS ALDLD 
;DELEGATAMS

( U Drg. A. Valinčius nu
traukė ALDLD Suvažia
vimo tinkamą paveikslą, 
ir kiekvienas delegatas bei 
kuopa gali įsigyti tik už 
50c. ant geros, kietos po- 
pieros ir tinkamą paveik
slą.

Visus užsakymus ir pi
nigus siųskite į ALDLD 
Centrą, ir gausite paveik-

D. M. ŠOLOMSKAS 
46 Ten Eyck Street 

Brooklyn, N. Y.
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Trečias Puslapis
<ysu>-

«h iPR
Ar Proletmeno Sąjungos Chorai 
Turi Dainuot Lietuviškas Dainas?

Daugelis skaitytojų, užmetę akis ant šito 
straipsnelio antgalvio, nusistebės ir klaus pats 
savęs: “Kodėl čia taip yra rašoma? Juk lietu
vių darbininkų chorai visada dainavo lietuviš
kas darbininkiškas ir šiaip dainas, ir dabar 
dainuoja, tai kame glūdi, kokia tai nauja pra
džia daininkų, choristų gyvenime?”

Šitas klausimas nėra mažas, bet didelis ir 
apie jį reikia rašyti, kritikuoti tuos, kurie 
mano, kad lietuviškos dainos sulošė savo rolę, 
ir dabar tegu jos sau ramiai pasitraukia nuo 
proletarų scenas, užleisdamos vietą naujoms 
aktorkoms—angliškoms dainoms.

Naujos aktorkos—angliškos revoliucinės dai
nos pasirodė pas mus nelabai senai ir, vado
vaujant mūsų kai kuriems draugams, ne tik 
pasiekė kraštutinybes, bet net pądarė žalos ne
kuriu chorų veikime.

Draugai, stovinti priekyje savo kalbinio me
no veikime, kažin iš kur išsitraukė vaikišką 
idealą, manydami, kad kas yra dainuojama 
angliškai, tas proletariška, revoliuciniška, o kas 
lietuviškai, tai nepaisant, kaip bus darbinin
kiška daina,—vistiek lietuviška, tautiška; bū
tinai reikia dainuot angliškai, nes čia yra ša
lis angliškai kalbančių žmonių.

Pas mus angliškos dainos prigijo choruose 
nuo tada, kada mūsų chorus pradėjo pripildy
ti čiagimis jaunimas, kuriam, be abejonės, yra 
daug lengviau išmokti angliškų* dainų žodžius, 
negu lietuviškus. Su tuo sutinkame.

Bet ar angliškos dainos visur atlieka savo 
užduotį geriau, negu lietuviškos dainos?—At
sakymas, ne! Mūsų darbininkų publika, kuri 
lanko proletarinius parengimus, didžiumoje 
yra iš suaugusių žmonių, kuriems lietuviškai 
dainuojamos revoliucinės dainos daugiau su
prantamos, negu angliškos. Tad mums, kaipo 
proletariniams menininkams, ir reikiat eįti 
prie darbą minių su tokia dainų kalba, kurią 
darbininkai geriau pažįsta, o ne su ta, kurią 
pilnai supranta vienas kitas duonpelnis, ki
tiems paliekant pasiklausyt tik dainų balso. 
Tai ne bolševistinis nusistatymas, žiūrint agi
tacijos žvilgsniu, nes lietuviškai kalbančių pra
kalbas ir koncertus vis tiek lanko daugiau su
augę darbininkai, o ne jaunuoliai.

Kad būtų aiškiau suprantama, tai reikia pa
minėti nesenai buvusias brooklyne Karosienės 
prakalbas, kur buvo susirinkę pilna svetainė 
žmonių. Ten dainavo Aido Choras vien tik 
angliškas dainas, kurios, galima sakyti, pali
ko visai mažą įspūdį. Kodėl? Todėl, kad pub
lika dainų reikšmės nesuprato.

Po tų prakalbų “Laisvė” Aidą kritikavo už 
vienpusiškumą, o dabartiniu laiku tų vienpu
siškumų pasikartoja ir kitose kolonijose.

Pavyzdžiui, paimsime Phila. Lyros Chorą, 
kuriame kas tai pravedė mintį dainuoti vien 
angliškas dainas. Pasekmė buvo tokia, kad 
net apie dvidešimts jaunuolių išėjo savais ke
liais. Tai ar čia yra atliktas organizacinis 
darbas?—Aišku, ne! Siauras permatymas da
lykų stovio veda krikdymą proletarinės dailės 
spėkų, palydėdamas net tam tikrą dalį jau
nuolių, tankiausiai į priešų eiles.

Čia nereikia pamiršt, kad į jaunuolius pavei
kia ir jų tėvai, norintieji lietuviškų dainų.

Dar daugiau. Yra nugirsta, kad pritrūkus 
angliškų dainų, jau mokins chorą dainų rusų 
kalba. Pamąstykite, draugai, kur jūs važiuo
jate. Nuo vienos kraštutinybės prie kitos, O 
pabaiga gali būti visiškas choro suardymas. 
Sustokite krėtę juokus.

Kad nelietų šis rašinys vienpusiškas, tai 
reikia pridurti va kas: kiekvienas proleta
rų choras privalo mokėti dainuoti ir angliškas 
darbininkų išleistas dainas, nes tarptautiniuose 
parengimuose ar šiaip kitos tautos koncerte 
angliškų dainų prasmę vistiek daugiau dar
bininkų supras, negu mūsų lietuviškų, nepai
sant, kad jos būtų ir gana agitatyviškos, revo
liucinės', siekiančios prie įsteigimo Sovietų 
ant kapitąlistinių griuvėsių. Vienok galima 
dainuoti ir lietuviškai. • ’

Draugai! Prižiūrėkite savo dainų sudėtį, re
pertuarą, kad turėtumėt jų visokiems paren
gimams. Kur reikia dainuoti angliškai,—dai
nuokit, kur lietuviškai, dainuokit lietuviškai. 
Prisilaikydami tokios lygsvaros išvengsite 
susipratimų ir viskas bus gerai.

O kaip bus su liaudies dainomis? Ar jas 
Įima dainuoti, ar ne? Į šį klausimą galima 
sakyti trumpai ir suprantamai. Jeigu daina 
neturi tendencinio šaukimo balnoti žirgus, jo
ti į karužę, kelti patriotinius jausmus paver
gimui kitos tautos darbo žmonių; garbinti ko
kius religinius stabus,—dainuokite drąsiai, ir 
nebus jokie prasižengimas prieš darbininkų

Mes neatmetam padainavimą apie miškus, 
žydinčias pievas, sriuvenančias upes ir kitokį 
gamtinį gražumą, jeigu tik jis nėra surištas 
su tendencija, kad ką pavergti, išnaudoti. Gra
žios meiliškos dainos irgi nėra išmetamos.

Kalbant apie liaudies dainas, reikia primin
ti New Yorke įvykusias diskusijas, kurias su
rengė Darbininkų Muzikos Lyga, po praėjimo 
Muzikos Olimpijados dienos.

Minimose diskusijose buvo skaudžiai kriti
kuojamas Italų Darb. Choras Už tai, kad dai
navo operų augštas arijas, prie kurių pridėti 
revoliuciniški žodžiai. Ten buvo pasakyta,, kad 
nors žodžiai proletariški, bet muzika neturi 
tos reikšmės ir sudarko jųjų skonį. Jeigu 
italai neturi naujų revoliucinių dainų, taip 
buvo aiškinama, tai būtų daug geriau buvę, 
jeigu choras būtų dainavęs Italijos 
dar 16 šimtmetyj dainuotas dainas, 
skambėjo apie valymą kaminų, gatvių 
kokį tai kaštoną.

Tos dainos nebuvo revoliucinės, bet
ku darbininkų liaudies plačiai dainuotos, ir 
jų užmiršti negalima. Jos dainose turi istori
nę reikšmę.

Vadinasi, padainuoti liaudies dainas kai ka
da nėra jokia nuodėmė.

Dar Dramaturgijos Klausimu
------------- I----------- . (

Nepersenai tilpo Meno Skyriuje iš “Prieka
lo” paimtas štraipsnis apie proletarinę dra
maturgiją. Tačiaus tuo klausimu dar daugiau 
reikia kalbėti. Ypatingai dabar, kuomet bur
žuazinis teatras puola, kuomet net Amerikoj 
vis mažiau ir mažiau vaidinama dramų, ko
medijų, operečių, tai proletarinis teatras ima 
vaidinti vis didesnę rolę darbininkų judėjime.

Iš kitos pusės, buržuazijos judžiai ir visas 
menas darosi daugiau sufašistėjęs. Pavyzdį 
gąlima paimti iš Vokietijos, kur buvo gana 
augštai išsivystęs darbininkų menas. Hitle
ris net operas ir veikalus, kurie yra “nekalti” 
politiniai (bepartyviai), naikina ir stato fa
šistinius veikalus.

Pagaliaus, šiame momente, kuomet smunka 
kapitalizmas, o auga komunizmas, auklėjimas 
naujos kultūros yra labai svarbu. O darbi
ninkiška drama, komedija ir visas mūsų me
nas yra ne kas kitas, kaip tik skleidimas ir 
auklėjimas naujos, proletarinės, komunistinės 
kultūros. Kitaip sakant, tai skleidimas komu- 

<nistinės apšvietos.

Kodėl Yra Svarbus Kultūrinis Veikimas

Reikia Lavintis Dramaturgijos
Revoliucinis veikalas parašyti, tai nereiškia, 

kad pakanka sudėti kelis -Komunistų Partijos 
obalsius. Seniau ir Sovietų Sąjungoj buvo 
tendencija, kad nereikia dramaturgų, netei
kia artistiškumo. Manyta, jog nereikalinga 
nei lavintis dramaturgijoj. Manyta, kad bile 

'proklamaciją galima statyti ant scenos;.
Dabar ta tendencija atmesta. . Reikia la

vintis mene. Mūsų veikalai, proletarinis me
nas turi vaidinti ne tiesiogines Partijos' pro
klamacijas, bet jisai turi vaizduoti (įrodyti)' 
pačių darbininkų gyvenimu, kad partijos obal- 
siai yra teisingi. • ,

Tad reikia lavintis proletarinės dramatur
gijos. O išsilavinti galima. Sovietų Sąjun
gos žymiausi dramaturgai, kaip tai':’ Maja- 
kovsky, Belotserkovski, Afinogeov, Glebov ir 
kiti žymūs dramaturgai, kurie jau davė vei
kalų profesionaliam teatrui, yrą labai daug 
parašę pradiniam, kliubų ir organizacijų te
atrui.

Rašytojas Pilniakas už 
i ■ Komunizmą

I » žemiau seka d. Boriso Pil- 
niako- išpažintis, kurią jisai pa- 

| rašė Tarptautinės Unijos Re
voliucinių Rašytojų 6rganU| 
— ‘International Literature.” 
Draugas Pilniakas yra gana žy* 
mus rašytojas. Jisai buvo Ame
rikoje ir buvo samdomas į Hol
lywood prie judžių. Važinėjo 
veik po visas. Šalis. Vienok jam 
komunizmas pasiliko ištikimiau
siu siekiu, šiame pareiškime 
Pilniak pareiškia, kad jisai, po 
visų abejojimų, ištikimai dirbs 
komunizmui. Pilniak sako:

liaudies 
kurios 
ir apie

tuo lai-

Pasidairius po Pasaulį
Pasidairius po pasaulį,
Po kaimus ir miestus,

Tokio vaizdo! nėra niekur, 
Kaip kad pas Sovietus.

Pasaulis stebis i jų,
Kad ten linksma, gyva,—

Dėka tvarkai komunistų, 
Komuna ruošia laisvei dirvą.

Tai darbininkų šalis, i
Viso pasaulio šešdalis,

Kur jie gyvuoja laisvai,
Raudona vėliava iškelta augštai

Pirmoj vietoj darbininkas^" ‘ 
Pagarboj stovi ūkininkas.

Planą Antrą jie išpildys, 
šalies aruodus pripildys.

Kur tik nepažvelgsi,
Malonūs įspūdžiai yra, 

Likučiai visi carizmo 
Į smulkias dulkes byra.

Kapitalistinėse šalyse
Darbininkai badauja, 

Išbadėję alkanųjų eilėse 
Už kąsnį duonos kariauja.

Užtaigi turčiai lėbauja, 
Apsvaigę dūksta puotose, 

šunis savo laidoja 500 
Dolerių vertės grabuose.

Sovietų šalyj to nėra:
Dykūnai, panelės, ponai

Darbininkų suvaldyti yra. 
Ačiū vėliavai už tai raudonai.

Garsi ta šalis pasaulyj;
Darbininkai viską gali;

Šalies reikalus tvarkyti 
Ir išnaudotojus suvaldyti.

Galime iš to pasimokyti 
Ir mes ponus suvaldyti.

Galūne pasiliuosuoti, 
Save neduot išnaudoti.

ne-

ga- 
at-

Tik reikia organizuotai, 
Drąsiai kovon stoti.

Už pergalę proletarų
Iki pergalės kovoti.

Darbininkai išbudavojo
Pūslėtom rankom šalį;

Tat jie turi teisę:
Valdyt ir tvarkyt ją gali.

Tad į eiles, draugai!
Pavyzdis juk jau yra.

Būkime drąsūs ir mes
Taip, kaip Rusijos draugai!

Jie neatbojo ir aūdrų,
Jie nesigailėjo ir jėgų.

Jie liejo kraują, o žygiavo
Iki laisvę iškariavo.

7-10-33.
Detroit.

<7. J. Butkus.

Man rodos, kad mūsų judėjimas ir vyriau
sios organizacijos neįvertina mūsų judėjimo 
kultūrinį veikimą. Leidimu dramos bei ko
medijos veikalų, gaminimų dainų dar vis rū
pinasi tik Meno Sąjunga. O Komunistų Frak
cija, ALDLD ir LDSA organizacijos veik ne
sirūpina. Pirmaeiliai draugai taip pat tuo 
darbu kaip ir nesirūpina. Vadinasi, tas dar
bas paliktas antros eiles ir mažesnio prasila- 
vinimo draugams. Tuo būdu kultūrinis mū
sų darbas labai nukenčia.

Tad reikėtų šiuo darbu susidomėti mūsų ju
dėjimo viršūnėms—pirmaeilėms organizaci
joms. Tai darbas ne vienos Meno Sąjungos.

Kodėl reikia rūpintis mūsų judėjimo dra
mą? Jau gana gerai patirta, kad darbininkas 
reikalauja abelno kultūrinio apsišvietimo. Ne
turėdamas abelno komunistinio supratimo, dar
bininkas dažnai klysta. Ypatingai čia Ame
rikoje, kur judžiai pučia visokius nuodus į dar
bininkų ir darbininkių vaidentuvę. Daugiau, 
negu kitose šalyse, čia darbininkai lanko įvai
rius teatrus.

Praktikoje mes susitinkame net su tokiais 
pavyzdžiais: Darbininkas bei darbininkė jau 
pritaria komunizmui, simpatizuoja Komunistų 
Partijai. Bet rasi, kad jisai arba ji bus pil
na buržuazinių idėjų kasdieninio gyvenimo 
klausimuose. Tie darbininkai yra buržuazi
niai visos kultūros klausimais, kaip tai: šei
mynos^ vedybų, bažnyčios, judžių, literatūros,' 
nuosavybės ir kitais. Negavę platesnio su-, 
pratimo, dažnai mūsų judėjimą pameta.

Darbininkų kultūra: teatras, literatūra, kon
certai, prakalbos ir tt., turi vesti kovą prieš 
tas senas buržuazines tradicijas. Vadinasi, 
darbininkų kultūros darbas yra svarbus.

Į vei- 
Labai

Kur Gauti Temos?
Tenka girdėti iš draugų, kurie rašo, jog jie 

neturi temų veikalų rašymui. Veikalų rašy
mui temų yra gana daug. Amerikoje iš lie
tuvių darbininkų judėjimo mes dar neturime 
veik nei vieno veikalo. Paskiaus, iš abelno 
Amerikos darbininkų judėjimo mūsų scena dar 
nieko taip pat nesutvėrė. Taipgi Lietuvos 
dabartinis gyvenimas labai mažai paliestas. 
Tenai yra temų mūsų operetėms ir dramoms. 
Sovietų Sąjungos naujas gyvenimas yra neiš
semiamas temų šaltinis.

Vadinasi, dabartiniu laiku yra temų labai 
daug mūsų scenai, bet mes neturime drama
turgų. Kanados draugai dabar daugiausia ra
šo, bet ir jų veikalėliai yra labai pradiniai.

Meno Sąjunga daugiausia susideda iš cho
rų, kurie vaidina muzikališkus veikalus—ope
retes. Šios rūšies veikalų dar labiau mūsų 
judėjimui trūksta. Jei ir bando draugai ra
šyti, tai nebūna sėkmingi jų vaikalai del sto
kos komunistinės ideologijos ir abelno dra
maturgijoj išsilavinimo. Dažniausia pas mus 
yra taip, kad nevisi draugai, kurie muzikaliai 
prasilavina, tą patį padaro ir politiniai, ide- 
loginiai. Tad reikalinga lavintis visapusiai.

Patartina draugams, kurie turi gabumų 
dramatizuoti, rašyti muzikališką arba drama
tišką veikalą, panaudoti temas iš gerai žinomų 
veikalų (novelių).' Iš Amerikos lietuvių dar
bininkų gyvenimo, mano supratimu, būtų ga
lima gera operetė parašyti iš d. Rasodos “Slia- 
kerio.” Paskiaus galima sųdramatizuoti Gorkio 
“Motina”. Galima parinkti ir iš anglų kalba 
esamų veikalų. Tokių veikalų, apysakų jau' 
yra šiek tiek proletarinėje literatūroje. Del 
mažesnių veikalėlių galima panaudoti kitus 
mažesnius veikalus.

Vienaip ar kitaip, bet mes turime pakelti 
mūsų dramą, mūsų sceną. Scena, meno or
ganizacijos turi vaidinti tokią pat kovos ro
lę, kaip ir kitos organizacijos. Tad plėskime 
ir gerinkime mūsų dramą, komediją, dainą.

Menininkas.

“Aš gimiau spalio 14, 1894, 
Možaiske. Mano tėvas paeina 
iš vokiečių kolonistų (apsigy
venusių) Pavolgėje. Mano mo
tina yra rusė. Abudu, tėvas 
ir motina, gavo universiteto ap* 
švietą. Tėvas buvo Maskvos 
apskrityje gyvulių gydytoju.

“Baigęs antraeilę mokyklą, 
studijavau administracinį fi
nansų skyrių Maskvos Komer
ciniam Institute.

“Pirmu kartu aš įėjau į 
spaudą dar būdamas trylikos 
metų ir pradėjau pelnytis pra
gyvenimą iš literatūros, kuomet 
buvau 20 metų amžiaus. Vienok, 
jei kalbėt apie tikrą nustatymą 
mano literatinio užsiėmimo, tai 
aš literatu likau būdamas jau 
25 metų, kuomet parašiau vei
kalą “Nuogi Metai”. Tai buvb 
1920 metais.

“Apart Sovietų Sąjungos, aš 
buvau Estonijoj ir Vokietijoj—- 
1922; Anglijoj—1923; Spits- 

| bergene (Arktiko vandenyne)—• 
1924; Turkijoj, Graikijoj ir 

Palestinoj—1925; Japonijoj,
Mongolijoj ir Chinijoj—1926; 
vėliaus man buvo uždrausta 
sustoti Anglijoj, tai aš važią- 

I vau į Jungtines Valstijas,—- 
I 1930. šiuos žodžius aš rašau 
'būdamas Japonijoj (1932).

■ “Mano apysakos ir knygos1 
yra išverstos į kalbas Sovietų 
Sąjungos, lenkų, estų, finų, 
graikų, italų, ispanų, katalonų, 
norvegų, švedų francūzų, ang
lų, japonų, chinų ir vokiečių. 
Mano raštai atkreipė atydą ir 
užsienio spaudoj. .,

Reikia Gerinti Mūsų Kūrybą
Mes turime pagerinti mūsų kūrybą, 

kalus reikia kreipti daugiau domės, 
teisingai pastebi d. V. Vandurski šiuos trū
kumus “The International Theatre’’ žurnale. 
Mūsų veikaluose, “kaipo taisyklė, labai mažai 
kreipiama domės į rašymo stilių, veikalo for
mą. Manoma, kad tai nesvarbu. Kas svar
biausia, tai kad būtų revoliuciniai realu.”

Draugas V. Vandurski kalba apie Vokieti
jos, Japonijos ir kitų šalių darbininkų teat
rą, kur jis yra daugiau pakilęs, negu Ameri
koj tarpe lietuvių darbininkų. Tačiaus šios 
pastabos tinka ir mūsų teatrui. Pas mus daž
niausia rašo veikalėlius draugai, kurie mažai 
dalyvauja politiniam komunistų judėjimo vei
kime. Tad jų veikalai daug nukenčia ideolo
giniai ir politiniai. Dažniąusia komunistinė 
idėja būna pravesta tjk paprasta politine pra- 
kalbėle. Gi pačiame veikalo turinyje lieka 
buržuazinė ideologija.

Mūšy Teatro Forma Primityvė
Lietuvių darbininkų teatras (operetės, dra

mos, komedijos) yra primityvis. Vaidinimai 
duodama svetainėse,.kur nėra visų ipoderniš- 
kam teatrui reikalingų įtaisų ir steičių. Vai
dina patys darbininkai, o ne profesionalai ar
tistai. Bet tai dar nereiškia, kad negalima 
pagerinti dahbininkų teatrą. Galima labai 
daug.

Todėl mūsų dramatdrgąi turi pirmiausia 
žinoti ir kas vaidins jų veikalą'. Jei veikalas 
rašomas mūsų organizącijoms, chorams, dra
mų grupėms, tai reikia rašyti taip, kad vei
kalas juo daugiau būtų priimtinas vaidini
mas. O kad to pasiekti, tąi veikalėlis turi 
būti taikomas vidutinei kolonijai. Tokio kū
rinėlio scenerijos turi būt prieinamos, ne pai
nios. Paskiaus mėgėjų neturi būti didelis 
skaičius, jei norime, kąd kūrinėlis daugiau 
masių pasiektų.

Kai kurie mūsų veikalai, kaip tai “Sparta
kas”, “Alkis” ir kiti, mažai buvo vaidinami 
tik todėl, kad mažesnėm kolonijom nebuvo 
prieinami; buvo “persunkūs”. Veikalai ne- 
perilgi, su nekebliomiš sęenerijomis dažniau
sia vaidinami. Tokie veikalėliai daugiausia 

duoda naudos ir platesnes mases pasiekia.

Raudonas Pavasaris

žalio pavasario džiaugsmą
pavagia buržujaus širdis.
žalio pavasario sėją
be darbo atima buržujaus ranka,
o tau, proletarui, lieka badas vis.
Kiek neprakaituosi, kiek darbu neplyši— 
ateina buržujus ir rėkia:—mano!

Nėra proletarui žalio pavasario; 
vis žiemos speigai gnįaužia burną; 
aštrios vėtros kapoja veidą 
ir didelės audros kėsinasi lūšną nuverst. 
Bet proletarai su dalgėm užsimoja 
vėtrų vėtras nukapot 
ir buržujų šėlimą sumindžiot. 
Jei budeliai pasiuntė plėšrias vėtras, 
te pasiima sau.

žalias pavasaris daugiau buržujam negrįš. 
Ne. Negrįš!
Atėjo ruduo jų džiaugsmui ir puotai... 
Pasiryžo proletarai piktus vėjus užgniaužt 
ir raudoną pavasarį iškovot.
Baisus šis pavasaris buržujam. 
Kėsinąs jie prieš raudonumą. 
Bet jei gėlės raudonai žydi, 
ir visas pavasaris suraudonuos. 
O, bus buržujam raudojimo 
ir džiaugsmas proletaram kentėjusiem.

Raškymu raudonas gėles neišraškyt 
ir raudoną pavasarį nesustabdyt. 
Jei proletarai sėja raudonumą, 
raudonumas užderės.
Jei raudonos gėlės žydi, 
ir proletarų vėliava kaip žarija raudonuos.

Dūkit, nedūkit, nuožmūs engėjai,—
visą žemę vis tiek apglėbs raudonas pavasaris. 
Raudonumas buržujam pavojus; 0 
raudonumas proletaram laimė, ir • 
raudonai saulei proletarai ranka tiesė, 
tiesia ir ties.

A. Kadaitis.

“1922-23 metais aš buvau 
pirmininku redaktorių komisi
jos “Krug” spaustuvės (arte
lio). 1929 metais aš buvau prę- 
zideritu Visos Rusijos Rašytojų 
Sąjungos. Tris kartus (1923— 
English Sketches, 1926—The 
Unquenched Moon, 1929—Ma- 
hagony) laikraščiai ir Sovietų 
nusistatymas mane atakavo už 
laužymą Sovietų socialių ir 
teratinių tradicijų.

“Aš atėjau prie revoliucijos 
ir Sovietų literatūros su aiškiu 
anarchistiniu nusistatymu. Pa
matiniai tai del mano ignoranci- 
jos (nežinojimo) politinių klau
simų aš tuomet kentėjau. Ne 
pati revoliucija, ne Komunistų 
Partija traukė mano vyriausią 
atydą, bet daugiau tie susikir
timai gimdė mano protavirhe 
tarpe revoliucijos ir visų gyve
nimo “atsparumų” pobūdžio,1 dar. 
nacionales tradicijas, kartu su 
kvailiais Rozanovo ir Soloyjevo 
mokinimais, kurie prikimšo' 
mano smegenis. Laike šių (pra
ėjusių) metų tik jnstinktas tei
sybės rišo <n^ne su revoliuci
ja. Su Roząnoyo " mokymu aš 
negalėjau suplūsti naujus gyve
nimo būdus.' feįsį šie metai ir 
keliavimas aplmię pasaulį visgi 
išmokino mane* geriau.

“Ne draskymasis už tautinės 
tradicijas, bet pasaulis gyvenan
čią žmonių ir komunizmas, ku
riam skirta atbudxwoti pasaulis 
ir iššluoti lauk viduramžių lie
kanas ir kapitalizmo plėšikiŠku- 

i mą. Komunizmas jau net daJbfar 
naujai atbudavoja pasaulį, nes 
jis vienas yra su teisybe. Dabar 
mūsų Sovietų Sąjunga atkreipė 
mano domę. Mano gyvenimo už
siėmimas yra dirbti su vyrais 
ir moterimis, kurie būdavo j a 
komunizmą.”

Verte Menininkas.

t-. M
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M akiim Gorki j

KAIP AŠ MOKINAUSI
(Pabaiga)

Bet vieną kartą, šventadienį, pasirodė vie
na akia žmogus ilgame valstiečio ploščiuje 
su ryšuliu po pažasčia ir pasiūlė pirkti nuo 
jo batus. Aš atsakiau, kad man jie nėra rei
kalingi. Tada vienakis įtariamai pažiūrėjo 
pro duris ir pamažu prakalbėjo į mane:

—Batai tai tik yra uždengimui tikrosios 
priežasties, pone rašytojau. Aš atėjau pra
šyt, ar jūs turite gerą knygelę skaitymui?

Jo protinga akis nebuvo įtartina apgavys
tėj; joj buvo nuoširdaus noro ir, galų gale, 
pasitikėjęs jam, paklausiau:—Kokios ir ko
kio turinio knygutės jūs norite gauti?

Vienakis, apgalvodamas rimtai ir nuolat 
dairydamasis aplink, pasakę:

—Ką nors apie gyvenimo įstatymus, arba 
taip sakant, pasauli^ įstatymus bei jo draugj- 
jinį susitvarkymą. Aš apie tai nesuprantu, 
kaip gyventi ir bendrai. .. čia artimai va- 
sarnamyj gyvena matematikos profesorius iš 
Kazanės. Jis mokina mane matematikos. 
Tačiaus matematika ne viską atsako man ir 
daugumoj klausimų ji tyli.

Aš daviau jam vidutinio turinio knygutę 
Dreifuso “Pasaulinė ir Draugijinė Evoliuci
ja,” vienintelę, kurią aš turėjau apie jo gei
džiamą klausimą.

—Širdingai ačiū,—pasakė vienakis, atsar
giai užsikišdamas knygelę už bato aulo.

Pavelykit ateiti pas jus pasišnekučiavimui, 
kada aš perskaitysiu šią knygutę. . . Tik šį 
sykį aš ateisiu kaipo daržininkas neva avie
tes darže nukarpyti; jūs žinote, kad polici
ja labai saugoja jus ir bendrai nėra man 
patogu;..

Jis atėjo po keturių dienų baltuose darbo 
drabužiuose su daržininko įrankiais, turėda
mas rankoje ryšulį karnų ir stebino mano sa
vo linksmu būdu. Jo akis linksmai žibėjo, 
balsas skambėjo garsiai ir tvirtai. Beveik po 
pirmų žodžių jis sudavė delnu per Dreifuso 
knygelę ir skambančiai prakalbėjo:

—Ar galiu daryti išvadą iš jos, kad die
vas pranyko?

Aš nebuvau garbintojas tokių staigių “iš
vadų” ir todėl aš pradėjau atsargiai klausi
nėti jį,į kaip jis taip greit įsiėmė galvon to
kią “išvadą.’'

—Del manęs yra tai didelis svarbumas,— 
karštai ir tykiai jis prakalbėjo:

—Aš apsirubeži^vau, kaib'visi man pana
šūs: jei egzistuoja ponas dievas ir viskas su
lig jo valios, tuomet mes privalom^ gyventi 
padoriai sulig dievų nurodymo bei jų įsa
kymo. Aš skaičiau labai daug dievotos li
teratūros—bibliją, raštus Tichono Zadonskio, 
Johanno Orbušo, Efremo Siriečio ir kitus. 
Tačiaus aš noriu žinoti, ar aš atsakoiningas 
pats už save ir už savo gyvenimą, ar ne ? 
Sulig raštų yra—ne, gyvenk, kaip yra pa
skirta, ir visi mokslai yra už nieką. Taip pat 
astronomija, 
galvojimas.

Ą tuom ?
- \ —Ne,—aš

I—Kodėl tad aš privalau sutikti? štai del 
nebutikimo jie jus ištrėmė į šį miestą ir pa
statė po policijos priežiūra; reiškia, jūs nu- 
sprendėt kovoti prieš šventą raštą, ir aš su
prantu sekamai: Visoks nesutikimas yra bū
tinas prieš šventą raštą. Iš jo paeina visi 
įstatymai “paklusnumo,” bet įstatymai kny
gų yra mokslo, tai yra žmogiško proto. Da
bar toliau: jei dievas egzistuoja,—aš galiu 
nedaryti nieko, bet be jo aš privalau atsaky
ti už viską, už visą gyvenimą, už visus žmo
nes! Aš iloriu atsakyti sulig pavyzdžio šven
tų tėvŲ, bet‘atsakyti kitokiu būdu, ne per 
nusižeminimą, bet per kovą ’prieš blogumus 
gyvenimo!

Ir vėl suduodamas ranka per knygelę jis 
dadūrė su aiškiu ir tvirtu persitikrinimu:

—Visoks nusižeminimas yra blogumas. 
H kadangi jis sutvirtina gyvenimo blogumus!

Jūs atleisite man, aš tikiu šiai knygutei! Ji 
man yla siauras takelis iš plačios tankios 
girios. Aš pats sau nusistačiau sekančiai— 
už viską aš pats atsakau.

Mes draugiškai šnekučiavomės iki vėly
vos nakties ir aš persitikrinau, kad ta vidu
tinio turinio knygelė buvo paskutinis stuk- 
telėjimąs, kuris sutvirtino neramų jieškoji- 
mą žmogiškos dvasios linksmoje pagarboje 
gražumui ir jžgai pasaulinio proto.

šis geraširdis protautojas darbininkas 
energingai, dorai kovojo prieš blogumus, 
priepaudą šiame gyvenime ir ramiai mirė 
1AO7 metais.

Taip* pat, kaip nuliūdusiam lėbauninkui 
Rybakovui, taip pat man knygos kuždėjo 
apie kitokį gyvenimą, žmoniškesnį, negu tą, 
kurį aš pažinau, taip pat, kaip vienakiui dar
bininkui, jos rodė man mano vietą gyveni
me. Duodamos sparnus protui ir širdžiai, 
knygos padėjo man pasikelti virš dvokian
čios pūvančios balos, kur aš s be jų skendau, 
įklimpdamas ištižimuose ir tuštybėse. Dau
giau ir daugiau prieš mane plečiantis pa
saulio riboms, knygos kalbėjo apie tai, kaip 
didelis ir prakilnus yra žmogus, taikaritfe į 
gerumą, kaip daug jis padarė ant žemės ir 
kiek netikėtų kankinimų tas viskas kainavo 
jam. Ir štai mano dvasioje augo pagarba, 
žmogui, kiekvienam, kuris tik gyveno ir ko
vojo del žmonijos gerovės.

Taip pat, kaip vienakiui darbininkui, 
knygos auklėjo manyje jausmą asmeniškos 
atsakomybės visuose blogumuose ir neteisy
bėse gyvenimo ir iššaukė pagarbos jausmą 
prieš tveriančią jėgą žmogaus proto. Gi
liai tikėdamas tikrumui savo pergalės, aš 
sakau visiems:

Brangink knygą; ji palengvins tau gyve
nimą, draugiškai padės suprasti įvairiausi 
ir nepaprastą susipynimą jausmų, minčių, 
atsitikimų; ji mokins jus gerbti žmogų ir 
pats save; ji duos sparnus protui ir širdžiai 
su jausmu meilės pasauliui ir žmogui.

Jei ji būtų ir priešinga jūsų nusistatymui 
bei įsitikinimui, bet jei ji yra parašyta do
rai, meilingai žmonėms, velijanti jiems gero, 
tad ji yra gera knyga. Kiekvienas žinojimas 
yra naudingas, naudinga taip pat yra žino
ti minčių ir jausmų klaidos!

Mylėk knygą—šaltinį žinystės: tik žino
jimas gabiai padės išsigelbėti; tik jis galės 
padaryti mus dvasiniai tvirtais, padoriais, 
prakilniais, sąmoningais žmonėmis, kurię su
gebės nuoširdžiai mylėti žmogų, gerbti jo 
darbą ir širdingai meiliai pažvelgti į gra
žius vaisius jų neperstojančio milžiniško dar
bo.

Kiekviename daikte, padarytame ar da
romame, randasi žmogaus dvasia; švariausia 
ir prakilniausia randasi moksle, dailėje; iš
kalbingiausiai ir suprantamiausiai ji kalba 
knygose.

planą paskelbtų jį diskusijoms 
spaudoje ir kuopų susirinki
muose., ,

Po platesnių diskusijų jau
nuolių klausime nutarta: orga
nizuoti ALDLD jaunuolių kuo
pas, ten, kur tam yra dirva, 
feet svarbiausias jaunuolių or
ganizavimo darbas privalo būti 
į LDS ir todėl ALDLD kuo
pos privalo padėti organizavi
mui jaunuolių į LDS kuopas, 
kur negalima organizuoti ALD
LD jaunuolių kuopas.

Trečia sesija atsidarė 9:15 
vai. vakare.

KETVIRTA SESIJA

matematika yra klaidingas iš- 
Jūs tikrai nesutiksit tikėti

atsakiau.

REDAKCIJOS ŽODIS
Ne viskas šiame rašinyje yra, kaip turėtų 

būt iš darbininkiško klasinio atžvilgio. Ne
tinkamas yra pr i vedžiojimas, būk darbininkas 
turi bei gali prasimuti į didelius žmones, iš
radėjus ir tt. Atrodo, lyg skelbiama asmepiš- 
ko pasisekimo filosofija. Bet skaitytojas tu
rėtų suprast, kad lavinimasis ' reikalingas ir 
daugeliui darbininkų galimas, idant išsivystyt 
į giliai susipratusį ir apsišvietusį savo klasės 
darbuotoją.

Neteisingas yra ir kitos minties pravedi- 
mas, būk kiekviena “žmogmeiliška” knyga 
abelnai naudinga. Knygos yra rašomos iš su- 
žinaųs arba nesužinaus klasinio nusistatymo ir 
patarnauja vienai bei kitai klasei. Todėl dar
bininkai privalo pasirinkti skaitymui raštus, 
kuriuose išreiškiama jų reikalai.

Negalima šiais laikais tai p »p at kalbėti apie 
“visų žmonių” tarpsavinę meilę, kuomet vi
suomenė pasidalinus į klases. Ne. abelnosios 
meilės darbininkams dabar reikia, bet savo 
klasės vienybės ir kovos 
klasę, ijfel

M. Gorkis, rašydamas, “Kaip Aš Mokinau
si”, buvo 40 metų amžiaus ir dar nebuvo pa
siekęs mokslinio, marksistinio visuomenės su
pratimo, kurį jis išreiškia vėlesniais savo rąs- 
tAis.' j ’

PORTLAND, OREGON

CHICAGOS ŽINIOS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Chicagos

mūsų drau- 
darbuojasi.

veikėjų.
Taipgi šitame mitinge -plačiai 

diskusuota bendro fronto lietu
vių organizacijų

Vaičionio 
Cranford, 
darbinin- 
ir šį pa

Tą darbą 
finansų sek-

vasari-
Tapo surink-

; PHILADELPHIA, ■ feA.
Lietuvių Tarptautinio I barbinin-' 

kų Apsigynimo 9 Jos kuopai s|isirin4 ę

ELIZABETH, N- J.
Remkime Komunistų Partijos pik

niką. Šį sekmadieni, 16 d. liepos, 
Komunistų Partijos 14 sekcijos atsi
bus masinis piknikas, ant 
Karmos, Meadow Grove, 
N. J. Visi, kurie remiate 
kišką judėjimą, paremkite 
rengimą. Įžanga 25c.

Komitetas.

S prie 1995 N. 5th St., 8 vai. vakare. Drau- 
feietū-! ’r draugės, visi jnąlonėkite <la- 

Į lyvautį šiame susirinkime. Turėsi
me apsvarstymui daug naujų klau
simų. Taip pat nepamirškite atsi
vesti ir naujų narių. j 

Kviečia Vaidyba.
• : ■ (164-165)

HUDSON, MASS.

likusią

‘M ;»u.3

Nutartą, kad ALDLD kuopos 
į visuotiną delegatų suvažiavi
mą siųstų po vieną delegatą nuo 
kuopos ir po vieną nuo kiekvie
nų 25 narių ir to skaičiaus di
džiumos.

Suvažiavimas užsidarė 1 vai. 
po pietų visiems delegatams en
tuziastiškai dainuojant “Inter
nacionalą.”

D. 'M> šolomskas, 
Konferencijos sekretorius.

B. Černiauskas, 
Konf. Pirmininkas.

sija, kuri , bu,vo apsiėmus tą 
visą prirengimo darbą atlikti, 
turėjo būti aktingesnė. Tas ir 
parodo, kad pačioj komisijoj 
buvo trūkumų.

LDS Narys.

šeštadienis, Liepos 15, 1933

dolerius, M. Janukaitis* 1 dol. 
K.M. 50 centų ir S. Stupur 50 
centų. Dar yra ir daugiau 
aukota, bet nepaduota po 
kiek, ir pavardžių nepaduota.

Ši mokykla prasideda lie
pos 16 d. ir tęsis iki liepos ^29; 
vieta Tualotom parke, kuris 
randasi 12 mylių nuo Port
land, Ore. Tai patarčiau lie
tuvių šeimynoms, kurios išga
lite, kad leistumėte savo vai
kučius arba jaunuolius į šią 
.darbininkų kempę-mokyklą.

Ir dar čionai pridursiu apie 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą, kuris laikė pikniką 
liepos 4 d. Tualotom parke. 
Publikos buvo daug; įžanga 
buvo 10 c. Prie parko vartų 
parduota suvirs 2,000 tikietų. 
Piknike buvo visokių “gel
mių,” lenktynių ir kalbėtojų; 
buvo, kuris aiškino, kas yra 
Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas. Galima sakyti, 
kad ir lietuvių buvo pusėtinai

J aunuolis.

Birželio 22 d. įvyko ALDLD 
4 kp. susirinkimas, kuriame 
tapo daug dalykų apsvarsty
ta; tarp kitko buvo nutarta 
atsilyginti Centrui už knygas, 
ką esame kalti, 
apsiėmė kuopos 
retorius atlikti.

Pasirodė, kad 
gai nemiega, o
Draugai arba kuopos nariai 
surinko virš 50 parašų, delei 
pripažinimo Sovietų Sąjungos. 
Taipgi buvo rinkta aukų de
lei darbininkų vaikų 
nes mokyklos.
ta1 ant vietos 7 doleriai. Auko
jo šie draugai: J. Valeskis 5

Ketvirta, sesija atsidarė 9:15 
vai. ryto, 4 d. liepos. Skaitytos 
rezoliucijos: a) pamatinė rezo
liucija ALDLD uždaviniais ir 
dienos klausimu; b) reikalavi
mas paliuosųofi ,T]om; Mooney; 
c)’ • reikalavimas paliuosuoti 
Scottsboro jAunuolius; d) pa
smerkimas reakcijos Kanadoje; 
e) reikalavimas pripažinti ‘ per 
Jungt. Valstijas Sovietų Sąjun
gą ir pasveikinimo rezoliuci
ja Lietuvos Kom. Partijai. Vi
sos rezoliucijos priimtos vien
balsiai.

Įnešta parinkti aukų LKP., 
ant vietos delegatai suaukavo 
$17.28.

Svarstytas Kanados draugų 
pageidavimas, kad jiems būtų 
leista sutverti: Kanadoje ALD
LD Komitetas, kuris rinktų ir 
duokles, kurias vėliaus perduos 
ALDLD CK, Nutarta patarti 
Kanadoje ALDLD kuopoms, 
kad jos mokėtų duokles Kana
doje ALDLD Komitetui. Bėt 
šis planas galutinai bus paskelb- 
tas tik po ALDLD V Apskr. davė raportus apie jaunuolių ir 
suvažiavimo. ALDLD suvažiavimus. Jų ra- biausių, nes delegatai išduos rapor-
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nariai gaus dovaną, puikią knygą 
“Spalis.” Todėl visi būkite, ir nau
jų narių atsiveskite.

Sekretorė.
x (164-165)

Kanklių Choro Piknikas Pavyko
Mūsų choristai darbuojasi 

neblogai; tūsur didesniuose pa
rengimuose dalyvauja progra
moj su dainomis, linksmina su
brinkusią masinę minią. Bet 
kaip kankliečiai turi parengi
mą ir jiems darbo masės atsi
moka, susirinkdamos skaitlin
gai į choristų parengimus, kaip 
kad ir 9 d. liepos jų pačių mo
kytojo Kvedaro darže buvo gra
žaus svietelio; ir visi linksmai 
laiką praleido gražiame darže 
ant augšto kalnelio, tyru v oru 
pakvėpavo. L.K.M. Chorui li
ko pelno keletas desėtkų dol. 
nuo šio pikniko.

Iš Chicagos Lietuvių Funkcio
nierių Susirinkimo

Susirinkimas įvyko 10 d. lie
pos “Vilnies” svetainėje. Susi
rinkimas buvo sušauk tas 
ALDLD, LDSA ir LDS apskri
čių komitetų; ir susirinkimas 
buvo skaitlingas. Čia delegatai

EASTON, PA. j
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks \ 

nedėlioję, 16 d. liepos—July, Easton 
Baking Co. svetainėje, 36 No. 7th j 
St. Prasidės kaip 3 vai. po pietų. ' 
Draugai, visi dalyvaukite šiame su
sirinkime, kuris bus vienas iš svar-

Nutarta pagaminti nariams i poftai buvo plačiai svarstyta iritus iš ALDLD suvažiavimo. Taipgi 
. 1 • • -1 1 1 • 1 I .. . • 1 1 • • __ __ narini crnna rlnvuna nnilčin Vnvfrnspeciales narinių duoklių knyge- priimta vienbalsiai 

les.
Įnešimas, kad duoklės būtų 

mokamos kas mėnuo arba ke
turis ’kartus į pietus—atmestas,

1 miteto sekreti
i, ■ -i v* '.t'* = , .v 1. -.v, • KU Apsigynimo y-tos Kųoppf spsinn*
j reikalaltijancias pilnai r’turetij būti viena is didziausiy kima.s jvyks liepos (July) 17 dieną,

[lietuvių konferencijų, ne, 
l jog sušaukim0 prisidėjo

SVARSTYTA KONSTITUCI- vįų Kliubų Federacija su virš 
JOS PATAISYMAI *20 kliubų; o ir atskiros drau

gijos siunčia delegatus į šią

turis kartus į metus—atmestas, vių organizacijų konferencija,1' 
nes tas apsunkėtų Centro Ko-'kuri įvyks 23. d. liepos Chica£ 

j miteto sekretbnV ir sudarytų į go Lietuvių Auditorium. į Čia 
! sąlygas., reikafeūj’ahčias' pilnai t turėtu būti 
j apmokamo žmogaus.*

Konstitucijoje pataisytas su-
sirinkimų diehotvarkis, į kurį k°nferenciJ3- 

bcčlcii'bos *\ Aštuonioliktos Gatvės Apielinkė
• čia menševikų tvirtovė bai

gia nykti. Grigaičio gazieta 
mizerna; darbininkai neskaito, 
nes ji menševizmu atsiduoda. |

ALDLD 154 kp. turės susi
rinkimą 29 d. liepos Chernaus- 
ko svetainėj. Visi nariai da
lyvaukite susirinkime.

V. Kovietis. į

klasės reikalai, loka- 
prieš kitas srioves, 
reikalai, darbininkų 
ir visa eilė kitų klau-

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
/ CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
/ 2-4 ir 7-9 vakare
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Philadelphia
ROUND TRIP «3°°

ONE WAY $2.00
Expresai eina kas valandą

BALTIMORE ___________$4.00
WASHINGTON 
BOSTON t-JL. 
RICHMOND „ 
PITTSBURGH 
DETROIT Lf_'_ 
CLEVELAND ___________ 9.00
■CHICAGO 43.75

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

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

PER HAMBURGĄ
Mūs nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
I ABI PUSI, NEW YORKAS- (11Q.50 
KAUNAS, TREČIA KLASE —
Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinkeliais 

susisiekimai iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkitės j vietinius agentus

įeina svarstymas: 
streikų, ateivių gynimo reika
lai, politinių kalinių klausimas, 
kiti darb. 
line kova 
spaudos 
švietimas 
simų.

Nutarta, kąd apskričiai ne
turi teisės daugiau imti duok
lių, kaip tik pos 5 centus į me
tus, nes jų pasilaikymas priguli 
ne nuo duokljnių įplaukų, o nuo 
jų veikihio.

Nutarta, kad į apskričių kon
ferencijas kuopos siųstų dele
gatus po vieną nuo kuopos ir po 
vieną nuo kiekvienos dešimties 
narių skaičiaus ir to skaičiaus 
didžiumos.

Nutarta, kad nario duoklė 
.pasiliktų $1.50 metams, bet 
jeigu vyras ir žmona priguli, 
tai vienąs iš jų moka tik 10 
centų metams. Taipgi, jeigu šei
mynoje yra paaugusio jaunimo,! 
tpi ir jkitįi;šeimynos niarįaį ipoka 
tik po ĮO - cenįgj jM^į J U ■ ne
imą knygų. \ ‘ H ; J r ’ ■ '

. Nutartą, kad „visi naujai sįo- 
jaiitį nariai vieton-50 centų, 
mokėtų • tik po JO centų įstoji- 

i mo, kuris visąs einą į centrą.
Nutarta, kad nąriaį neapsi

mokėję jdipiklių įki 1 pienai lįe- 
Antra sesija užsidarė 8 vai. i Pos tampą blogo stovio nariąis

HAMBURG-AMERICAN LINE
_ 39 BROADWAY, NEW YORK —

prieš, išnaudoto jų

ALDLD SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Po trumpos pertraukos vien
balsiai priimtas CK Sekreto- 

< riaus raportas ir prieita prie 
svarstymo punkto: mūsų dien
raščiai, kita spauda ir 'jos pla
tinimas. Kalbėjo visa eilė drau
gų. Nutarta platinti darbinin- 
kų spaudą ir užrašinėti “Lais- 

" Yf” ir “Vilnį” trumpam laikui: 
UŽ 11.00 trims mėnesiams laiko.

Knygų leidimo reikale, kalbė
jo 27 draugai.

umjvuMSenai lauktas LDS Pirmo 
Apskričio metinis piknikas 
įvyko birželio 25 d. Vouses 
Parke, Maynard, Mass.

Apie šio pikniko pasekmes, 
reikia keletas žodžių platė
liau parašyti spaudoj.

Kadangi piknikas buvo pla
čiai garsinamas kaip spaudoj, 
taip ir kbopų susirinkimuose 
buvo nariai raginami dalyvau
ti, tai ir prisirinko publikos, 
o ypač gražaus jaunimo, apie 
tūkstantiu Tas parodo, kad 
ši iškilmgj LDS pavyko labai 
gerai. Nbrs komisijai, taip 
pat ir darbininkams reikėjo 
pusėtinai sunkiai padirbėt, bet 
ir pasekmės, atrodo, bus ne
blogos iš finansiško; atžvilgio. 
Kiek man teko sužinoti, įplau
kė apie $700. Norš^ žinoma, 
bus ir išlaidų, bet manoma, 
kad liks keletas šimtų dole
rių.

Tiktai gaila, kad ne visi dir
bo iš širdies del organizacijos 
labo; kaipo tokiam dideliam 
parengime reikėjo dirbti vie
ningai ir planingai, o pas mu- 
mi kaip tik to ir trūko; todėl 
ir tvarka buvo nelabai tinka
ma. Tai tą ir kiti pastebėjo. 
Bet ant toliau tokių klaidų ir 
nesusipratimų turime vengti, 
kad neatsikartotų ateityje; o 
tas kaip tik ir padaro mūsų 
rengimams didelę plędį. Komi-

GERIAUSIA DUONA
^SCHOLES BAKING

2 10 SCH0LE.5 STR. BROOKLYNJ

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ. DUONĄ IR 

' VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū

sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmth 
keti gydytojui. •

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

ir negąųila knygų, jeigu CK 
nėra duoklių mokėjimas pratęs
tas.

Nutarta, išmestį iš konstitu
cijos paragrafą, kuris leido 
kuopoms uždėti ant narių spe
ciales duokles.

Nutąrta,. kadybedarbiai į me
tus mbkfetų j pop 10} ceųtų. ,,Jie 
gaus knygas, bet pradėjus dirb
ti privalo damokėti 
duokfeų dalį—$1.40.
f Nutartą Centro Komitetas 
linkti vieną kartą į du pietus,

vakare.
TREČIA SESIJA

Trečia sesija atsidarė 8:45 
vai. vakare. Svarstytas ALD
LD 1 Apskričio pasiūlymas su
vienyti ALDLD ir LDSA orga
nizacijas į vieną organizaciją. 
Pranešimą apie tai, kad abiejų 
organizacijų yra vienodi tikslai 
ir būtų geriau, jeigu jas ap
jungus, davė drg. K. B. Karo- 
sį.enė. 1?o Ųgų diskusijų nutar
ta, kad AfePDP Cei^rę: Ėęniir 
tetas susisiektų, su LDfeĄ CK J vię^ęn to, kad buvo renkamas 

Nutarta, kad mėtų išleisti stajnįbesnę knygą. I vienybės klausimu ir išcĮirbd k^ m^ai, ; / j ., ., , i ; ,

CK po naujų metų pradėtų lei
sti kas trys mėnesiai žurnalą, 
kuris bus teikiamas visiems 
ALDLD gero stovio nariams, 
kaip ir knygos, veltui. Sumažint 
didelių knygų leidimą, 
žurnalą, vieną stambesnę 
gą ir jeigu bus lesų, tai 
šiūrų.

i Nutarta, kąd išimant-

leisti 
kny- 
bro-

» Nutarta, kąd išimant- Į.934 
metus, CK stengtųsi pradžioje

J

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptleka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.
J



šeštadienis, Liepos 15, 1933

PATERSON, N. J
Rengėjai.

SCRANTON, PA.
Paskutinis Pranešimas

O

Vietoj vieno

SHENANDOAH, PA

Lie- D. P.

VIETOS ŽINIOS SOVIETU ŽUVIS
Atlasburg, Pa

Ko

Wall

paa

Nepaprastas Piknikas
Liepos 23 d. nedėlioję,

■ Streikas eina pasekmingai;
Jeigu dar-

MAINIERIŲ STREIKAS;
LIETUVIŲ SKAIČIUS

10 liepos sustreikavo trys 
ngliakasyklos; reikalauja pa-

kad bus

; keliaunin-
L.” pikniką.”

Beje, tik viena savaite pirm 
j.” pikniko, Patersono sklo-

pikniką, būtų buvę Kliu--juos skriaudė kompanija, 
bo autingę. Už tai praeitas i 
Kliubo autingas buvo mizer- skebų nesiranda, 
nas, ir tik keli doleriai liko bininkai laikysis vienybėj, tai

sklokininkam, kad mes 
esam molio Motiejai.

Sklokininkai ne tiek paken- vome, kad duot “čekveimaną” 
kė “Laisvės” piknikui, kiek anglis sverti; tai dabar karu- 
pačiam kliubui. Nes daugu- kas sveria daugiau. Darbinin-

ne- nijos moka daugiau.
Prieš pirmą liepos streika-

autobusus. I mokestį, nepranešdami išanks-
Darbas buvo tik įpusėtas, ir to kitiem nariam, 

vieną komisijos narį

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM

Krautuvėms proga Įsigyti Sovietų 
žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokytas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

“LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

“Laisves” Piknikas ir Patėr- 
sonie&ai; Sklokininkų Manev

rai Lietuvių Ukėsų Kliube
Vienam ALDLD 84-tos kp. 

susirinkime nutarėme organi
zuoti autobusą važiuoti į “L.” 
pikniką liepos 2-rą d. Į komi
siją įėjo dd F. Buslavičius, S. 
Vilkas, J. Matačiūnas ir J, 
Bimba. Komisija dirbo ne

liu uždėjo pabaudą po 50 c. 
kiekvienam kliubo nariui ar 
kuris bus autinge ar ne; ir su 
tuom manė sulaikys kliubie- 
čius nuo važiavimo į “L.” 
pikniką. Bet vargšai apsiri
ko; jų sklokininkų smurto ne
paisė... Dauguma kliubiečių 
sakė, mes sklokininkų smurto 
nepildysime, jokių 50c. nemo
kėsime ir važiuojam' į “L.” 
pikniką. 1

Taip ir reikia. Kokią gi

pelno. Gi mes į “L.” pikniką 
važiavom ir grįžom dainuoda
mi.

Tie, kurie pirmu sykiu buvo 
“L.” piknike, sako, kad “pir
mu sykiu savo gyvenime da
lyvavom tokiame puikiame ir 
dideliame pokilyje, ir pilnai 
esam pasitenkinę, kad važia
vom; tai ir kitais metais mus 
nepalikite.”

O Rokus žalnierauckas sa
ko, kad “kitą met ne tik aš

darbininkų bus pergalė.
Beje, mainos čia prastos; 

yra “šėlų” (?) ir akmenų; už 
nieką tą nemokėjo ir neteisin
gai sverdavo.

Streiką veda United Mine 
Workers Unija.

sukite po kairei*. Čia ’pikhikd 
vieta. • ' i

Penktas Puslapis

Rochesterio, N. Y., Bedarbiu Kova prieš 
Algų Kapojimu prie Pašalpiniy Darby

juokais ir darbas buvo ne vel-i^es3 keli sklokininkai, koku-jpats važiuosiu, bet dar prisi
etu! Vietoi vieno autobuso sudarę, turėjo atkelt autin- , dėsiu prie komisijos, kad kuo tuorgantaavom du didžiausius!^ « ^-tos d. liepos į 2-? d. daugiausia surinkf ’- ■

; liepos ir uždėt nariam ekstrą kų į “7 ” ” ”

. F- sprendžiama ekstra mokestis,, kininkai organizavo auto-busą 
Buslavičių ištiko nelaimė. Nesįkuomet bile organizacijos tai- į “Naujosios Gadynės” pikui-j

1 delei , kuris įvyko Maspethe ir 
mokesčių i vargiai suorganizavo vieną 

Tai | turi būt specialiai apie tai na- busą piknikierių ir tą dar ne- 
t? Bet piiną. čia komentrų nereikia.

Ir Kliu- ■ Aišku, kam Patersono darbi- 
, “Laisvei” 

Naujajai Gadynei.”
Kliubietis.

iš dirbtuvės eidamas, koją iš-jsykles reikalauja, kad 
sisuko; tai ir nebegalėjo padėt. kokių nors ekstra 
organizuoti keliauninkus. *“

gbuvom nusigandę, kad gal ne-Į riam iš kalno pranešama 
^begalėsime suorganizuoti du ' tas nebuvo padaryta. T"

Bet kliūtis tapomo nariai neturėtų mokėt eks-! nįnkai pritaria, 
~ , M. Padrie- tra mokestis, per sklokininkus << - ~ - . T, * .v, , . . , . . .... Juk|

dabar tokios bedarbės laiku 
sunku yra užsimokėt regulia- 
res mokestis, o čia sklokinin- 
kai smurto keliu užkaria eks- 
jtra mokestis. Drg. kliubiečiai, 
'ar ilgai leisimės sklokininkam 
’terorizuot? Mes neturim pasi- 
įduot sklokininkų smurtui. Tu- 
’ rim atsaukt praeito Kliubo, a

’ kininkai sužinojo, kad ALDLD susirinkimo tarimą ir parodyt kėlimo algos, ba kitos kompa- 
84-ta kp. nutarė organizuot 
darbininkus važiuot į “L.” pik
niką, tai sklokininkai padarė 
kokusą, kiti net ir iš darbo 
išliko ir sekančiame Kliubo
susirinkime, kur vos tik kelijma žmonių, kurie važiavo į,kai pasipiktinę, kad pirmiau^ 
nariai dalyvavo, sklokininkai “L.
sudarė didžiumą, ir perkėlė 
autingą iš 9-tos d. liepos į 

* 2-trą d. liepos, ir smurto ke-

autobusus.
pergalėta. Drg.
zas šoko į darbą vietoj d. F.' užkrautas smurto keliu. 
Buslavičiaus, ir darbas ėjo vi
sais garais. Ir į kelias dienas 
tapo pripildyti du autobusai.

O Paterstono sklokininkai, 
kad pakenkti “L.” piknikui, 
pradėjo manevrus daryt su 

x<ūkėsų Kliubu. Kliubas buvo 
nutaręs rengt autingą 9-tą d. 
liepos. Bet kuomet tik sklo-

Lietuvių čia randasi 15 šei
mynų, apie 20 pavienių. Laik
raščių pareina po du egzem
pliorių “Laisvės”- Darbininkiš
kos organizacijos nėra. Man 
rodosi, kad turėtų suorgani
zuoti ALDLD kuopą. . £>Kaip sutikime vietiniai lie
tuviai gyvena, neprisiėjo ištir
ti, ba aš nesenai čia gyvenu.

Mainierys.

Pranešame serantoniečiams, 
ypač gyvenantiems apie Pro

vidence Square, kad liepos 17 
d. susirinktumėt paskirtu lai
ku, lygiai kaip 1 vai. dieną. 
Tuom laiku pribus trokais al
kanųjų maršuotojai iš visos 
apielinkės; o nuo čia, tai susi
rikiavę į eiles ir maršuosime 
pėsti į Court House reikalaut 
bedarbiams duonos ir druskos. 
Taigi nėra skirtumo, ar vyras 
ar moteris, senas' ar jaunai, 
didelis ar mažas,—visi marš 
reikalauti iš išnaudotojų, kad 
duotų pragyvenimą bedar
biams.

ar 'tuvių Darbininkių Susivienijh 
! mo Amerikoj 62 kuopa bend- 
■ rai su Kompartija rengia ne
paprastą pikniką, naujoj gra
žioj vietoj Laudeman Park. 
Tai bus piknikas, kokio šioj 
apielinkėj nėra buvę. Puikus 
vanduo maudytis; didelės grin 
dys šokiams; muzikantai net 
iš Pittsburgho. Graži giraitė 
pavesianti; valgių* ir gėrimų 
pasirenkant.

Todėl visi darbininkų judėr 
jirpo rėmėjai sugužės pasižmo 
nėti iš visų Schuylkill pavieto 
miestelių'.. Vieta piknikams 
labai paranki, patogus priva
žiavimas. -A

Iš Shenandoah važiuokit N. 
Main gatvė, Route 142, nauju 
Ringtown keliu. Nuvažiavę 
cementiniu keliu į pakalnę, 
prie pirmos gazolino stoties,

Miestas Užmoka $2,500 už 
Kontrolieriaus Berry Ke
lionę į Europą

NEW YORK. — Su
Stryto tūzu Morganu išvažia
vo sykiu į Europą C.sW. Ber
ry, miesto finansų kontrolie
rius. Jis studijuosiąs, kaip 
Europoje sutvarkytas bedar-. 
bių šelpimas. Tam “darbui” 
duota iš miesto iždo ponui Ber 
ry $2,500. Bekeliaudamas sy
kiu su Morganu, Berry, žino
ma, pasišnekės, kaip dar la
biau pajungti miestą banki
ninkams.

ROCHESTER, N. Y.—čion 
numušė algas taip vadinamam 
pašalpiniam darbui, Relief 
Work. Miestas duodavo bedar
biam padirbėti po 2 ir 3 dienas 
į savaitę. Mokėdavo, po 45c. 
valandai. Dabar nukirto iki 35 
centų.

Tie darbininkai jau ir taip 
buvo pusbadžiai. Dabar atima
ma ir tas duonos kąsnis.

Nepakeldami skurdo, jie išėjo 
streikai!, reikalaudami senos 
algos. Liepos 7 dieną streikie- 
riai susirinko prie miesto sve
tainės, kad įteikti' reikalavimą 
miesto tarybai, žinoma, polici
ja juos tuojah užpuolė, mėtė 
ašarų bombas ir vartojo laz
das. 2 streikieriai likosi labai 
sumušti; randasi dabar ligon- 
butyj. Keli yra areštuoti; bet 
ir 2 policistai buvo kiek užgau
ti, nes turėjo ir juos padėti į 
ligoninę.

Turiu pasakyti, kad čion yra 
vienoj lietuvių familijoj net ke
li policistai broliai. Vienas la
bai atsižymėjo ši'uom kartu mu
šime alkanų streikierių.

Mūsų policija, kad kokius 
žulikus, tai nepagauna, bet žmo-' 
nes, kurie reikalauja duonos 
didesnio kąsnio, žmones be jo-' 
kio ginklo, tai policija puola, J 
kaip žvėrys. Mat, žino, kad

Matysime, kas iš to visko iš
eis. * -

Gyvenimas čionai kyla bran- 
gyn, kaip ant mielių. Visoki 
daiktai smarkiai brangsta. Dar-’ 
bininkai čion tūkstančiais ne
dirba, o pragyvenimas bran
gus. Visi labai bėdavoja: kas 
čia bus?
’ Darbininkai, stokime į Be
darbių Tarybą ir reikalaukime 
žmogaus teisių!

Vaitkaitis.

6 AUTOMOBILISTAI ŽUVO 
PER ŪKANĄ

New Yorke ir apielinkėje 
per ūkaną ketvirtadienio pa
ryčiais tapo užmušti automo
bilių nelaimėse Šeši žmonės.
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DIDELIS PIKNIKAS
RENGIA LAISVES CHORAS IR VILIJOS CHORAS BENDRAI SU KITOJI DARBININKIŠKOM

ORGANIZACIJOM

Nedelioje, 16 d. Liepos*July, 1933
, CHARTER OAK PARK, W. HARTFORD, CONN

PRADŽIA 1-mą VALANDĄ PO PIETŲ. ĮŽANGA ŽEMA. BŪKITE VISI

Muša ir Areštuoja Bedarbius 
Kaipo “Valkatas”
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Laisv.es Choras iš Hartford, Conn.

Jau gerai žinote, kad “Laisvės” Choro parengimai visuomet būna puikūs ir duoda įspūdįngus 'dąi- 
ogramus. Taigi ir šiame piknike dainuos abu chorai skyrium ir sudainuos abu kartu. Todėl 
Hartfordo, taip ir New Ęritain’o lietuvius kviečiame skaitlingai dalyvauti šiame piknike/

G RA JIS GERA ORKESTRĄ LIETUVIŠKUS IR ANGLIŠKUS ŠOKIUS
i turėsite malonaus pasitenkinimo, tad dalyvaukite skaitlingai.
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NEW YORK. — J. Bruch 
ir 13 kitų bedarbių trečiadienį 
buvo areštuoti Madison Square 
kaip “valkatos.” Kiek pirmiau 
policmanas sumušė negrą be
darbį, sudaužydamas akinius, ir 
areštavo už vadinamą “valka-! 
tystę.” Jie nuteisti po 10 die
nų kalėjimai!. Miesto valdžia , 
neparūpina bedarbiam pastogių,' 
stabdo bėi mažina pašalpas ir 
Sykiu persekioja benamius, kaip | 
valkatas. Ar dar nematote rei
kalo stoti į Bedarbių Tarybas 
ir kovoti už visų bedarbių ap
rūpinimą ?

; Neduoda Ramybės Čeveryky 
Šapos Suktam Bosui

BROOKLYN. — Paris čeve- 
rykų dirbtuvės bosas slapta 
iškėlė savo šapą į New Yor- 

i ką, pavadindamas ją kitu var- 
!du. Ten bando dirbti su pi- 
| gesniais darbininkais. Bet 
brooklyniškiai darbininkai su
žinojo ir pikietuoja dirbtuvę, 
kad priversti bosą mokėt dar
bininkams tas pačias algas, 
kaip jis mokėjo Brooklyne.

MEZGINIŲ DARBININKAI 
IŠREIKALAVO 10-20% 
DAUGIAU ALGOS

NEW YORK. — Jacobson 
fnežginių kompanijos darbi
ninkai per streiką išsikovojo 
10 iki 20 nuošimčių daugiau 
algbs. Vadovavo revoliucinč 
Adatos Darbininkų Unija,\prie 
kuriūs dabar žada tie darbi
ninkai prisidėti.

! AREŠTUOTA 17 VALGY
KLOS STREIKIERIŲ

NEW YORK. — Tęsiasi 
streikas su masiniais pikietais 
prieš Severn valgyklą, 7th Av. 
ir 30th St. Iki šiol areštuota 
17 streikierių. Prieš valgy
klos darbininkus yra išėmus 
teismišką uždraudimą-indžion- 
kšiną Amerikos Darbo Fede
racija. Kovai vadovauja^ In
dustrinė Maisto kų
Unija.

kovoja tik gražumu prašo.
Streikas taip dar tęsiasi, bet 

jau 'valdininkai sutinka mokėti 
'40c. į valandą, žinoma, dalis’ 
darbininkų, suklaidintų, jau su-į 
grįžo prie darbo; bet dalis dar 
streikuoja; reikalauja 50c. va-! 
landai už darbą.

Du sumušti darbininkai po 
areštu guli ligoninėj; kiti 41 
buvo tame susirėmime areštuoti ’ 
būk tai už trukšmo kėlimą. 
Teismas bus 17 d. liepos. T.D. 
Apsigynimas juos giria.

> Savininkas ir Manadžeris 
L P. M. GARRISON K
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Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

412 W. Susquehanna
Taipgi pas ji galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rū 

šies kenuotos žuvys.

<*

Avė,
ir So-

Telefonuokite Sekamai:
CLEVELAND 8936

GERAS IR ŠALTAS ALUS
Patogūs kambariai, išrandavojame ant vienos paros, 

savaitės ar ant ilgesnio laiko.
Garu Apšildomi ir Karšto Vandens Maudynės

Labai paranku pakeleiviams sustoti
124 N. DIVISION STREET

Kampas Elm, Buffalo, N. Y.

ant

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Mes

o

o
< > 
o Dr. Anthony Stenger

Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklin

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš lyto iki 9 vai. vakare. 
' Penktadienį iki' 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-33i5 Division Avė„ Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Laisv.es


LORIMER RESTAURANT

Laisve Gaunama ant
(162-167)

Sekančių Stočių

(159-170)

New Yorke

Kom. Par

PARDAVIMAI

INC
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) MUSU (STAIGA ATLIEKA

231 Bedford Avenue

Evergreen 7-1643Evergreen 7-8738

DR. HERMAN MENDLOWITZ

1 id*.

NOTARY 
PUBLIC

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir Jąidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

Dr. Martin Luther Drau
gystės 27-tas Metinis 

Piknikas Sekmadienį

Kiekviena lietuvių darb. or
ganizacija privalo turėti savo 
delegatus šioj konferencijoj.

vem, 
kiem

TD. Apsigynimo Didysis 
Išvažiavimas Rytoj

Jūrininkų Bankietas ir Na 
cionalis Suvažiavimas

Bedford Avenue
Bedford Avenue
Berry Street
Grand Street
Grand Street
Grand Street

TEL. STAGG 
2-5043

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St

$50 SMITHUI Už PASĖDĖKI 
MĄ DIREKTORIŲ 
SUSIRINKIME

Svarbiausia Konferen
cija prieš Roosevelto 

įvedamą Vergiją

Įažar- 
tfervų 

Nesveiku-

ATSIDARė beer garden

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii

: RiV-View 
St., Brook- 
Ave. Tel.

RAKETIERIAI PASIDARO 
$250,000,000

JSEW YORK
teisėjas N. M. Pette apskaito, 
kad. raketieriai čia per me- 
tUS. išveržta $250,000,000 iš 
jtfifirių biznierių ir Išmugelnin-

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street
Chatham Square ....
Dėsbrosses and Greenwich St.
685 Washington Street
6th Avenue and 42nd Street
1st Avenue and 4th Street

PARSIDUODA saldainių krautuvė 
lietuviais apgyventoje vietoje, tu

rime s 
kitokiu 
Tik ' ' 
same 
viena 
vesti 
Yra 
vietoc 
lyn, N

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

Pirma buvo 578 Grand St., Brook- 
ly, N. Y., dabar perkėlė ant

447 GRAND ST.
Prięš Republic Teatrą

CRITERION TEATRE—B’way ir 44th>Street
Rodoma da kartu J dieną po atidarymo. Prieinamos* kainos 1

NEW YORK
tijos sekretorius Earl Browder 
ir kiti žymūs veikėjai pasakys 
prakalbėles laike bankieto, 
kuriuom šiandie vakare atsi-

D R. ZINS
110 East 16 ST. N. Y
Tarp 4th Ąve. ir Irving Place 

Įsisteigęs 25 metai
Valandos

Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M,

8-niose SKALBYKLOSE LAI 
META STREIKAS.

■ NEW YORK. — šiandien 1 i 
vai. po pietų bus didžiausios ‘ 
svarbos konferencija, Webs
ter Hall, 119 East 11th St J 
Tai unijų ir kitų darbininkiš
kų organizacijų apgynimo i 
konferencija. Bus išdiskusuo- ’ 
ta ir išdirbta planai, kaip atsi-! 
spirti prieš prezidento Roose- j 
velto įvedamų vergiją ir prieš . 
jo’Spatvarkymus “kodus.” Juk Į 
su tų “kodų” pagelba jis sten-! 
giasi numušti visus darbinin
kus iki pusiau-badavimo sąly-

PARSIDUODA farma, 130 akrų že
mės, su gyvuliais, arba parduosi

me be gyvulių; geros išlygos. Par
duodame iš priežasties partnerių ne
sutikimo. Rašykite:

JOHN KALINAUSKAS,
R. F. I). No. 1, Englishtown, N. J. 

(165-167)

PARSIDUODA saliūno rakandai, 2( 
pėdų fronto ir back bar. Kaina la 

bai prieinama, kreipkitės 
Bar and Grill, 44 Grand 
lyn, N. Y., arti . Kent 
Evergreen 7-0289.

Kiekvienas lietuvis turi matyti Šią žavėjančią augAčiausio laipsnio filmų, sutaisytą 
, * 1 * Sudermannb, pagarsėjusio apysakų raSytojo iš Lietuvių gyvenimo /• .

RODOMAS PIRMU SYKIU PASAULYJ, 18 d. Liepos, 8:30 vai. vak.

j NOTICE is hereby ‘ given that License No. 
N.Y.A>-GG48 has been issued to the under- 

, signed to sell beer and wine at retail, under 
l,Section 7i> of the Alcoholic’.. Beverage Control 
I Law, at 872 Hancock Street, Kings County, 
■ New York State.

IRVJNG WEINSTEIN
872 Hancock Street, Brooklyn, N. Y.

Didžiojo New Yorko DarbP 
ninkiškų Organizaciją Sąryšio 
konferencija įvyksta sekma
dienį, 16 d. liepos, “Laisvės” 
svetainėje. Pradžia 10 vai. 
Visi darbininkiškų organizaci
jų delegatai, dalyvaukite.’ Pri
būkite laiku, nes yra visa eilė 
bVarbių reikalų. Turėsimu ąp- 
tarti, kaip sėkmingiau kovoti 
prieš Roosevelto išhaudojimo 
ir dar didesnio darbininkų pa
vergimo planus.

NEW YORK. — Buvęs val
stijos gubernatorius Al Smith 
,tapo išrinktas į 
'New York Life 
Kompanijos

LICENSES
BEER—WINE___

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežūs Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

JAMAICA. —- Du jaunuo
liai, atėję į 70 metų našlės 
Elzės Heisienęs tkyau^uyele, 
primušė ją revolverio rahkėna. 
užkišo jai burną, įšplęšę^lO 
ir pabėgo. Dabar, moteriškė 
randasi ligoninėje.

NEW YORK. — Rytoj Tar
ptautinis Darbininkų Apšigy
ni irias turi didelį išvažiavimą 
Pleasant Bay Parke, Bronxe. 
Programoj geri kalbėtojai, 
darbininkiški sportai, dainos, 
šokiai, inūzika. Visas pelnas 
skiriamas kovai už paliuosavi- 
mą -devynių Scottsboro jau
nuolių, Tomo Mooney ir kitų 
politinių kalinių. Svarbu da
lyvauti ir paremti šią nepava- 
duojamą darbininkų apsigyni
mo organizaciją.

...* BRONX. — Darbihinkai iš
sikovojo daugiau algbs ir pri
pažinimą savo komiteto Coh- 
copr^ę ir Exact v skalbykloje. 
Taigi bėgyje vienos savaitės 
ląimčtą streikas jau 8-niose 
skalbyklose. Vadovavo Indus
trinė Skalbėjų Unija.

Orkestrą.■ '
ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ YPATAI

širdingai kviečiame dalyvauti Brooklyno ir apielin 
kės lietuvių visuomenę šiame pasilinksminime.-

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. B-667 has been issued to the un

dersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 383 Broadway, Kings Coun
ty, New York State.

C &H DELICATESSEN, Inc.,
383 Broadway, Brooklyn, N. Y.

KRAUJO SPECIAtlŠTAS
Gydau ūmias Ir chroniškas vyrų Ir 

t moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryto nuo 10 iki 1.- Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Lackawanna 4-2180

PARSIDUODA Candy Store (sal
dainių krautuvė) yra visi reikalin

gi įtaisymai su “fountain” ir kitais 
parankamais. Tas biznis čia eg
zistuoja jau per daugelį metų. Par
duodu todėl, kad atsibodo sunkiai 
dirbti. Kaina gana prieinama. 161 
Roebling St., Brooklyn, N. Y. Jei 
kas turėtų noro stoti į partnerius, 
priimčiau ant gana lengvų išlygų.

’ ' > (162-167)

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos

APYSAKA APIE LILLY CZEPANEK
Hermann Sudermanno Drama

PUIKĮĄMĘ KIEME, po gražiais me
džiais, griežiant maloniai muzikai, 

galite smagiai pasišokti ir linksmai 
laiką praleisti. Kviečia visus drau
gus ir pažįstamus atsilankyti. Ska
nių užkandžių duodame už dyką. 
Kiekvieną šeštadienį, gražūs paren
gimai; grajys merginos muzikantės 
po vadovyste Marty Turuta. Įžanga 
dykai. Antrašas, 131* N. 4th St., 
Brooklyn, N. Y., tarpe Berry ir Bed
ford Ave. Savininkhs John Jurevich.

(164-166)

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. B-36L has been issued to the un

dersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 7G of the Alcoholic Beverage 
Control Law at East Avenue and D Street, 
Wallabout Market, Kings County, New York 
State.

SAMUEL KOCH,
484 Thatford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju , tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu- 

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

taką iš saldainių, rūkomų ir 
daiktų, kasdien reikalingų, 

viena tos rūšies krautuvė vi- 
bloke. Parduodu todėl, kad 
moteriškė negalių tinkamai 

to biznio. Kaina gana žema, 
ir gyvenimui kambariai ant 

b.. 145 Ten Eyck $t., Brook-

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St 
187 
223 
222 
135 
287 
350 
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue * 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y, A-6527 has been isued to the 

undersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control T aw, at 208 Pearl Street, Kings 
Countv. New York State.
CHARLES GOLD AND SAMUEL GOLD 

208 Pearl Street, Brooklyn, N. Y,

DABAR RODOMA!
Sovietų Sąjungos vašiausias sceniškas 

pavyk imas, kuriame griežia 
Leningrado Simfonijos Orkestrą 

specialiai sudarytą partitūrą 
“ISLAND OF DOOM” 

su Peter Sobolevski ir Galina Kravchenko
Sovietu pirmaeiliai scenos Žvaigždės 

Diriguojama S. Timoshensko, tvėrėjo 
“Armoured Train” ir "Sniper.” 

R CAMEO TEATRE—B’way ir 42nd St. 
K Rodoma ' be perstojo—prieinamos kai- 
O nos nuo 25 centų.

BROOKLYN. — Amalga- 
meitų Rūbsiuvių Unijos virši
ninkai siūlė trims šimtams 
'Wasserman and Gimbel vai
kų drabužių darbininkų, kad 
bosai pridės po tris dolerius ai 
gos džiaketų darbininkams ir 
po du doleriu bruslotukų dar
bininkams; ir liepė, b kad su 
tais priedais visi grįžtų dirbt. 
Darbininkai susirinkime Labor

NOTICE i'i hereby given that License No.
N. Y. B-402 has been issued to 

the 'undersigned to sell beer and wine at 
retail, under Section 76 of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 50 Hudson Avenue 
nnd Plymouth St., Kings - County, New 
York State. .,.

VINCENT KRAU,CUNAS
50 Hudson Ave,, ' and Plymouth St., 

BROOKLYN, N. ,Y.

PARSIDUODA 2 šeimynų medinis 
namas,, visi, modemiški įtaisymai, 

vienam karui garačius, yra gražus 
kiemas, . lotas / '25 X 100,^ namas sta
tytas 1922 metais, dar visai naujas, 
arti jirie mokyklų, ,ir prie geros 
transported jos. Kaina, žema^ kreip
kitės greitai:1. ,

\ ANDRIUS RABIKAUSKAS, 
6075 60th Avė., Maspeth, L. I., N. Y.

ą (162-167)

Pranešame, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos ant visko.

Plaukų Kirpimas Moterimi Taip
gi Finger Wave Arba Marcei 35ė.

Permanent waves nuo ?5.00 iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 
mados, 1933 metų.

Vyrams nukerpame plaukus ir 
apskutame barzdas už 50c, vai
kams plaukų nukirpimas 25c.

Mūsų darbas yra artistiškas.

MATHEW P- SALLAS 
( BIELfi USKAS) 
GRABORIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČlAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMB'JLANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS, 
PRIŽIŪRE.TI. DUODAM* GRAŽIĄ* VIETĄ. SAVO' 
Mylimuosius pašarvoti- dovanai.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS t MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM. '

MjjSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MŪŠIĄ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

NOTICE is ' hereby ąiVen that License No.
N. Y. A-5380 has bėęn issued to 

th'e' undersigned to sei) beer and wine at 
retail, under Section 75 of the Alcoholic 
Beverage Control .Law at 3705 Flatlands 
Ave., Kings Con'ntv, New 'York State.

, LEON TAUBER 1
370,5 Flatlands Ave., Brooklyn, New York

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.A-6644 has been issued to the under

signed to sell beer and wine, at retail, under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, at 3401 Avenuę S, Kings County, 
New York State.

SAM TOFSKY 
3401 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

pridėta ir bruslotiniams po 
tris dolerius.

Ketvirtadienį Tiefeld siuvy
klos darbininkai nubalsavo ne
grįžti darban, kol visiems 
jiems bus pridėta po $4 į 
savaitę.
> , Nutarta s t r e ikuoti Port 
Chester šapoj, kur bosai gal 
pradės dirbti su streiklaužiais.

Eina Amąlgameitų streikas 
prieš Rogers Peet kompaniją, 
Broadway ir 19th St., New 
Yorke už geresnes , sąlygas. 
Nors šimtai darbininkų susi
renka pikietuot, bet policija 
teleidžia tik vienam piki.etuo- 
ti; o kitus šalin veja.

K. Rep.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.

N.Y.' B-654 has been issued to the under
signed td sell beer and wi'he at retail, under 
Section 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 13 Seigel Street, Kings County, New 
York State %

BERGAL PURE FOOD, Inc.,
11 Seigel St., Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No.
No. N. Y, B-24G1 has been isued to 

the undersigned to sell beer and wine at 
retail, under Section 76 of the Alcoholic 
Beverage Control Law, at 41 Washington 
Avenue, Kintrs Countv.■ N<>w York State. 
JOHN MANOLIS, ASTOR CAFETERIA 
454 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
N. Y, , A-.5741 nąš been issued -to the 
the undersigned to sell beer and wine at 
retail, under’ Section 75 of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 1199 Nostrand 
Avenue, Kings County N«w York State.

IDA GOLD
1199 Nostrand Ave., Brooklyn, New York

direktorius 
Insurance 

Už kiekvieną 
dalyvavimą direktorių susirin
kime gaus po $50 ir už pasė
dėjimą bile 'komisijos susirin
kime po $20, nors visiškai nie
ko neveiktų. Smithas .yra vie
nas iš žymiausių direktorių 
Empire State Bildingo kom
panijos. Tas demokratų de

ras, j vadinamas f “liąu- 
žmogus, yra ne lik po-

Rytoj, liepos 16 d. turi savo 
metinį pikniką viena iš. pačių 
seniausių šioj apielinkėj orga
nizacijų. Tai bus 27-tas meti
nis piknikas Dr. Martin Lu- 
therio Draugystės. Piknikas 
įvyks Klaščiaus Clinton Par
ke ir svetainėje, Maspethe; 
prasidės 12 vai. dieną. Retike- 
vičiaus muzika pradės griežti 
šokiams 2 vai.

Bus geras pasilinksminimas. 
Lietuviai darbininkai turėtų 
skaitlingai sueiti į pikniką, iš
reikšdami pritarimą šiai pa
žangiai draugystei.

Miestinis,prjyajjv^as ^^3

i Miestui Taksy už Pelnus

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
. Williamsburghes
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:10 vai. vakarais.

Ligos Gydomos
šiandien ateiki- 

I te delei savo svei- 
1 katos ištyrimo, o 
I jums bus išaiškin- 
i te, kaip jūs fiziši** 
Į kai stovite.
Į Odos Nušašėji- 
r mai, Nervų Ligos, 

Abel nas Silpnu
mas, Skilvio žar
nų ir ,Mi 
nes Ligos, 

įdegimas bei Reumatl 
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai • Tyrimai, Serumų bei 
čiepų ĮŠmirkštimai. r «

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgale 1 1 

Ištyrimas ir Patarimas' .Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

Darbininkiškų Draugijų j Antra Savaitė Milionas
Bedarbių be Pašalpos

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostiume^, 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton; 
po numeriu 
512 Marion Št.’ 
kampas Broad
way, Chauncey 

I Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

' Naujoj vietoj 
s t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES

PARSIDUODA vištų farma: 4 akrai 
žemės, ant dviejų augštų stuba, 

gyvuliam bamė, prie gero kelio; 
laiškus atneša prie durų; tik kele
tas blokų nuo didelio ežero; 2 my
lios j miestą—nelabai toli. Sodnas 
iš 10 obelių ir slyvų medžių. Par
duosiu visą arba galiu priimti Į 

PLĖŠIKAI PRIMUŠĖ SENA partnerius bi ką, kas tik norėtų būti 
našlę • '

_______  ': G. M. KANTON, 
j__________________ R. D. 3, Richfield Springs, N. Y.

(164-166)

NEW Y'ORK. — Gramercy daro nacionalis jūrininkų su- 
Parkas, Lexington Ave. ir 21 važiavimas. Bankietas įvyks- 

;St., yra privatinis, aptvertas 7 ta Manhattan Lyceum, 66 E. 
! pėdų augščio geležine tvora. ’ 4th St. Bus gera muzikalė 
|Buržująi moka po $30 už rak- programa. Tikimasi, kad at- 
tą sau ir savo vaikams į tą silankys šimtai ir pašalinių 
parką. Iš parko padaroma darbininku, išreikšdami prita- 
sthmbių pelnų. Bet- už jį nei rimą revoliuciniam jūrininkų 

icento nemokama miestui tak- judėjimui, 
jsų. Našta taksų sugula ant' 
darbininkų ir smulkių savinin-

i kėlių.

Lietuviai Meisteriai-Budavoto jai
ALEX & URBAITĖS I

GENERAL CONTRACTORS ^02^x1 
š . Carpentry, Painting
> Art, Decorating *
į Pertaisome senus namus ir būda- 
į vojame naujus. Perbudavojame jfron- 
3 tus, sudedame duris ir įdedame šie- 
3 tus . (screens) į duris, langus ir 
3 porčius Dengiame stogus visokiems 
3 namams

51 Meserole Street 188 South 3rd Street (
į Brooklyn, Y. Brooklyn, N. Y.

JONAS
512 Marion St., kampas Broadway 

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

NEW, V;ORK. — Vieną sa
vaitę jau negavo iš miestinių 
biurų pašalpos 200,000 bedar
bių šeimynų, apie milionas 
žmonių išviso. Atrodo, kad ne
gaus jie nei trupinio dar vie
ną savaitę.

Buvo' paskelbta, kad mies
tas gavęs duį milionu dolerių 
pašalpoms iš valstijos. Bet 
pagelbininkas miesto finansų 
kontrolierius Prial paaiškino, 
kad fit pinigai ja.u pirmiau iš
leisti. ‘ ' 1 j

Miesto valdybos politikie
riai kalbasi apie įvedimą nau
jų 2% taksų ant kiekvieno 
perkamo daikto; tuom, sako, 
jie galėtų per metus gauti 60 
milionų dolerių ekstra įplau
kų. Taigi planuoja naują 
smūgį prieš darbininkų pragy
venimą.

Bedarbiai ir dirbantieji, sto
kite į Bedarbių Tarybas ir ko
mitetus. Jeigu nekovosime, 
tai bankierių gižai City Hali 
nieko nesidrovės ir leis badu Lyceum didele dauguma balsų 
mirti šimtam tūkstančių darbi-!nusprendė streikuoti, kol bus 
ninku.—bile tik jie ramiai 
mirtų. Bet mes žinome, kad 
bedarbiai nesutiks ramiai mir
ti. Dėkimės prie darbo žmo
nių, kovojančių už teisę gy
venti.

Amakameitai Neklau- . NOTICE is hereby (?iveft fhat License No.
1 N. Y. B-3919 has been issued to the un-

17 1'1. I ... der. signed to sell beer and jwine at retail,
Cil W zlflll under Section 76 of the Alcoholic Beverage
Uv ■ T C4UU ! J 111U Control Law at 1 NostVand Avenue, Kings

I County, New York State.
---------------- ANTHONY BONANNO.

1 NoStrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

27-TAS

METINIS PIKNIKAS
Rengia Draugystė Dr. Martin Luther

Nedėlioję, 16-tą Dieną Liepos (July), 1933 
lĮi ! ‘ KLAŠČIAUS CLINTON PARK <

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.
Piknikas prasidės 12 vai. dieną, muzika pradės griešt

2-ros vai. po pietų. Grieš prof. RetikeviČiauą-




