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i
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

I
Sekmadienių

Amerikos valdžia ir rusai 
baltagvardiečiai Wash ingtone 
išsigabeno iš Rusijos ambasados 
namo kelis vežimus visokiu 
« V '

daiktų. Spėjama, jog tai bus 
išvogta seni archyvai, kuriuose 
,buvo daug įvairių slaptų doku
mentų apie santikius tarp caro 
valdžios ir Amerikos. Sovietų' 
valdžia tuos .dokumentus būtų, 
paskelbus. To bijo Amerikos 
valdžia. Todėl griebtasi bjau-! 
raus banditizmo, idant užden
gus praeitį. Kuomet Sovietij 
Sąjungos ambasadorius paims 
namą į savo rankas, tai veikiau
sia ras jį visai tuščią. Imperia
listai ir caristiniai vandalai bus I 

t; 

jį apiplėšę.

• N.Y. “Times” (liepos 21 d.) I 
pranešimas sako: “Pranešęs į 
draugams, kad jis negali gauti 
darbo delei savo amžiaus, ir kad 
jis jokiu būdu nesutiktų gyven
ti iš labdarystės, Ernest Son- 
deregger, 67 metų amžiaus, in
žinierius, suvarė sau kakton 
kulką vakar Bristol hotelyje, 
124 West Forty ninth St.”

Toks likimas inžinieriaus. 
Jaunas būdamas mokinosi, su
augęs dirbo keletą desėtkų me
tų, paseno, kapitalistams nebe
naudingas, išmetė už tvoros, te
gul stimpa badu!

Finliandijos komunistai dvie
juose kalėjimuose paskelbė ba
do streiką. Streikuoja jau ant
ra savaitė, bet tos šalies bur
žuazinė spauda tą slepia nuo vi
suomenės. Streikuoja šimtas 
draugų, kurių tarpe yra nema
žai moterų. Streikuoja prieš 
atėmimą tų privilegijų, kurias 
paprastai turi politiniai kali
niai.

Chicagos “Vilnyje” (liepos 20 
d.) skaitome pranešimą iš St. 
Louis apie veikimą Prūseikos 
apgautų žmonių Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 120 kuo
poje. Kuopos susirinkimas nu
taręs ištirti LDS prezidento d. 
Mizaros amžių. Jie mano, kad 
d. M. jau persenas būti prezi
dentu! Jeigu rasią, kad jis 
jau virš 50 metų amžiaus, tai 

, duosią skundą. Taip pat tyri
nėsią, ar d. M. yra pilietis.

Kad tiems LDS 120 kuopos 
nariams sutaupyti laiką ir en
ergiją, pranešame, jog d? M. tu
rės dar daug metų palaukti iki 
penkių dešimtų. Taip pat jis 
yra pilietis. Bet jeigu tokį 
klausimą kuopos susirinkime tie 
žmonės iškėlė ir jeigu ištikrųjų 
yra nutarę tyrinėti, tai turime 
įdomų kurijozą. Tas parodytų, 
kad Prūseikos ir Butkaus su- 
mulkinti pasekėjai visai neteko 
lygsvaros.

Liepos 21 d.

do gai viK e nuos. ruosiuvių oe- . . v. . v.
darbių, arba del kokių keturių sk.ndo rubez^ ir ParubeziQ

Mattern Jau Alaskoje

Wall
MADRID, Ispanija.—Lie-

0 kriaušius, ^eP0S 20 d. išleista pusde- p0S 19 3, seimo pirmoj se-

trofos.

#1

Unija siūlo minimum algą 
$17.50 savaitėje. <

s

F*.

Austrijos Miestus
VIENA;

Šeši Vokietijos orlaiviai, fa
šistų komandavo j ami, per-

> MS

NEW YORK.
Stryto biržoje krizis gilėja.

miestus apsėjo fašistiniais 
lapeliais. Austrijos valdžia 

suteiktų protestuoja prieš’ šitą Hitle-

"t.

Amalgameitų rubsiuvių unijos ----------------------
organas “The "Advance” argu- Vokiečiai Naziai “UŽpllolČ

■-.1
?.■ ui

dėsis anie 36,000 kriaučių be- ucd UZuciryS DlfZą 
darbių? Tas nerūpi nei darb
daviams, nei Hilmanui.

mentuoja su darbdaviais delei 
ruošiamo kodekso ir darbo va
landų. Darbdaviai šiūlo 40 vai. 
darbo savaitę. Hitmaho • laik
raštis sajco, kad tas duotų dar
bo gal tik 8 nuoš. rubsiuvių be-

tūkstančių. Unija, iš savo pu
sės, siūlo 35 valandų darbo sa
vaitę. Tas, girdi, “i 
darbo del vieno ketvirtadalio rį0 valdžios Žygį, 
rubsiuvių bedarbių, arba del, _________ *
12 tūkstančių.” Bet kur ---

paprastai, per metus dirba tik j šimto miliono Šerų—niekada 
gal keturis mėnesius. Taigi, į nebuvo tiek išleistą nuo 
metus jis pasidarytų apie $280. 1929 metų. Šerų kaina nu- 
Tai šitokią malonę siūlo kriau- puolg kelia5s punktais, Ma. 
eiams Amalgameitų unijos biu- k . nlanH01-a
rokratija. Priverskite poną'f0n?a’ ,a . vaįazia planuoja 
Ililmaną pragyventi per metus ’blrz^ visai uždaryti vičnai 
už $280, o pamatysite, kaip ki- dienai, idant išvengus katas- 
taip jis pradės giedoti.

sijoj' komunistų atstovas 
Balbotin pareiškė, kad bur- 
žujų-socialistų valdžia yra 
įvedus faktiną karo stovį'vi
soj Ispanijoj. Delei to už
pyko socialistai atstovai ir 
leidosi kumščiais mušti ko
munistą. J

Šeši Darbininkai 
Nuteisti Mirtin
i_____________ :

•

BADAJOZ, Ispanija. — 
Buržujų-socialistų valdžia 
pradėjo kruviną keršijimą 
revoliuciniams darbinin
kams. čionai teismas nu
teisė mirtin šešis darbi
ninkui, o kitus šešis pa
smerkė visam amžiui ka
lėj iman už tai, kad jie da
lyvavo darbininkų demon
stracijose sausio mėnesį, 
1932 me'tais, mieste Casti- 
blanco. Taip pat valdžia 
laiko slaptybėje, kur tie 
darbininkai yra įkalinti. 
Bijoma, kad darbininkai 
nebandytų paliuosuot sa
vo draugų iš buržujų-so
cialistų bastilijos.

Kaizeris Myli Rooseveltą
Kaizerio Wilhelm posūnis 

kunigaikštis Ferdinand sa
ko, kad kaizeriui labai pa
tinka prezidentas Roosevel- 
tas. Jis manąs, kad Roose- 
veltas didelis žmogus.

Masinis Susirinkimas 
Prieš Fašistus 
Philadelphijoj

šaukiamas

PHILADELPHIA, Pa. — 
Liepos 26 d., 8-tą valandą 
vakare, yra 
priešfašistinis susirinkimas 
atviram ore ant kampo 
Fourth ir Chestnut Sts. Lie
tuviai darbininkai raginami 
skaitlingai dalyvauti.

Jauni Darbininkai Nusi
statę Prieš Fašistus
BERLYN. — Hitlerio val

džia mieste Magdenbųrge 
prievarta išvarė į darbo 
kempes devynis šimtus'jau
nuolių bedarbių, < kurie gau
davo pašalpą. Varomi į sto
tį, jaunuoliai uždainavo “In
ternacionalą” ir šaukė “Ša
lin fašizmas!”

GINKLUOTAS UŽPUOLIMAS ANT STREI
KUOJANČIU MEZGĖJŲ; DU DARBININ
KAI PAŠAUTI; STREIKAS TĘSIAMAS

LANSDALE, Pa. — Lie
pos 20 d. čionai įvyko atkak
lus susįkirtimas tarpe strei
kuojančių mezgėjų ir polici
jos—skebų. Du darbininkai 
pašauti—Wilmer Kriebel, 19 
metų ir Claude Seiler, 54 
metų. Juos pašovė policijos 
pastatytas mušeika ant dirb
tuvės stogo. Visi matė, kaip 
jisai pasirinkdamas paklojo 
tuodu darbininku. Paskui 
išnyko. Tai buvo kruvino
sios policijos ir bosų išanks- 
to suplanuotas darbas.

KOMUNISTU PARTIJOS DISTRIKTO
MANIFESTAS DELEI RUGPJŪČIO 11

j NEW YORK.—Komunis- 
tų Partijos antras distriktas 

1 išleido į darbininkus atsi- 1 cŠaukimą delei rugpjūčio 1 
dienos prieškarinių demons
tracijų. Komunistai ypatin
gai kreipiasi į eilinius dar
bininkus Socialistų Partijos 
ir Amerikos Darbo Federa
cijos. Ragina juos suvieny
ti spėkas su komunistais ir 
.kitais revoliuciniais darbi-

ninkais atmušimui imperia
listinio karo pavojaus. Rug
pjūčio 1-ma diena—sako ko
munistų manifestas — turi 
virsti tikrai masine bendro 
fronto demonstracija prieš 
Roosevelto valdžios karinę 
programą. (,Amerikos prole
tariatas turi parodyti, kad 
jisai pasirengęs atmųšt nau
jo karo siaubūną.

ANGLIES BARONAI BIJO REVOL UNIJOS
Centralinės Pennsylvani- 

jos minkštosios anglies ba
ronai pareiškė, kad jie pa
kels mainieriams algas ant 
apie 15 nuoš. Bet tos algos 
buvo taip nuėstos, jog jei
gu šitas pareiškimas ir bū
tų įvykintas, vis tiek mainie
riams pragyventi nebūtų

galima. Anglies baronai ži
no, kad revoliucinė Naciona- 
lė Mainierftį Unija pradėjo 
smarkų vajų suorganizuoti 
mainierius. Todėl žada pa
kelti algas, idant sulaikius 
mainierius nuo stojimo uni
jom

Gazines Bombos Prieš 
Kriaušius Rochesteryje

*
Socialistai Veja Laukan 

Politinius Pabėgėlius

ROCHESTER, N. Y. — 
Liepos 21 d. policija vėl pa
darė teroristinį užpuolimą 
ant Kelle? - Huemann - 
Thompson kompanijos“strei- 
kuojąnčių kriaučių. Panau
dojo gazines bombas išvai
kymui darbininkų. Streikuo
ja apie 1,000 kriaučių.
t Roosevelto valdžia siunčia 
specialį atstovą “streiko iš
tyrimui.” Tai bus dar vie
nas darbininkų priešas!

Socialistų kumščio Argumen
tas Prieš Komunistus

Policija užpuolime ant 
streikierių taip pat vartojo 
gazines bombas ir buožes. 
Bet stebėtinai kantriai ir 
pasiryžusiai laikėsi darbi
ninkai, kurie didelėj daugu
moje yra jaunuoliai ir čiagi- 
miai. Mūšyje dalyvavo apie 
tūkstantis darbininkų.

Streikas eina trečia savai
tė. Kovos lauke randasi 
apie 1,400 darbininkų. Ko
votojų pasiryžimas nesulau
žomas.

COPENHAGEN, Danija. 
—Socialistų valdžia nedavė, 
leidimo apsigyventi Švedijo
je dviem vokiečiam komuni
stam, kuriem pasisekė pa- 

! bėgti nuo hitlerininkų ban
ditų., Tie du draugai sua
reštuoti ir laikomi i kalė ji* 
me. Teisingumo ministeris 
ponas , socialistas pareiškė, 
kad jis laikys tuos du drau
gu kalėjime, kol jie gaus 
pranešimą iš Sovietų Sąjun
gos, kad jie:gali ten važiuot.

Nukapojo Algas ant 60 Nuo 
šimčip, Pakėlė tik. 5. Nuoš.

NORWALK, Conn.—Nor- 
walk Tire kompanija “susL 
mylėjo” ant darbininkų ir 
pakėlė algas, ant 5 nuošim
čių. Bet ta pati kompanija 
laike krizio yra nukapojus 
tiems darbininkams mAlgąs 
60 nuoš* Matote^ kaip “mie- 
laširdingi” tie bosai!

Uždraudžia Kalbėti Prieš 
Politinius Priešus

COPENHAGEN.-—Šve
dijos socialistinė policija 
įvedė naują sistemą. Ji
nai davė leidimą komunis
tams laikyti demonstraci
ją, bet įsakė, kad kalbėto
jai negali kalbėti prieš ko
munistų priešus ir negali 
minėti savo priešų vardų. 
Komunistų Partija krei
pėsi prie teisingumo mi- 
nisterio prieš šitą bjaurų 
policijos patvarkymą, bet 
gavo atsakymą, kad socia
listų valdžia pilnai palai
ko policijos nusistatymą. 
Girdi, turite džiaugtis, 
kad gaunate leidimą susi
rinkti, nors kalbėti fakti- 
nai nieko negalėsite!

Sumušė Amerikoną
BERLYN. — Amerikos 

valdžios konsulis oficialiai 
užprotestavo Hitlerio val
džiai už Leipzige sumušimą 
amerikono žydo vardu Zuc
kerman. Tik todėl, kad jis 
yra žydų tautybes žmogus, 
fašistai užpuolė ir smarkiai 
apmušė.

Vokietijos Hitlerininkai 
Atsidūrė Bėdoje

BERLYN. — Hitlerio ar
mijos vyriausias vadas Bo
ehm skubiai šaukia konfe
renciją visų fašistų vadų iš 
visos Vokietijos. ' Hitlerio 
dešinė ranka Goering buvo 
išvažiavęs atastogoms, bet 
skubinasi atgal į Berlyną. 
Sakoma, kad Hitlerio šaika 
atsidūrė keblioj padėtyje, 
nes kruvinoji diktatūra 
prilimpa prie žmpnių.

ne-

Chinijos Fašistai
SHANGHAI. — Buržua

ziniai studentai suorganiza
vo fašistinę organizaciją, 
kurios tikslas bus; “kovoti 
prieš komunizmą Chinijoje.” 
Savo garbės prėzideritu jie: 
išsirinko generolą. Chiang- 
Kai-sheką. Jie taip pat pa
siuntė du atstovu į Italiją ir 
du į Vokietiją studijuoti fa
šizmą.

NOME, Alaska.,— Sovie
tų orlaivininkas Levanovs- 
kis Čionai pribuvo, su orlai
viu ir atvėžė Matterną. Ke
lionė buvus labai sunki ir or
laivis buvo priverstas nusi
leisti už šešių mylių nuo 
miesto. ; Dar nežinia, ką 
darys Mattern: ar jis gavęs 
amerikonų orlaivį grįš į 
Anadyrą ir iš ten pradės 
baigti kelionę aplinkui pa
saulį, ar iš čia tiesiai lėks į 
New Yorką.

KOVA PRIEŠ IMPERIALISTINIO KARO 
PAVOJU YRA TAIPGI KOVA PRIEŠ VO
KIETIJOS IR KITU ŠALIŲ FAŠIZMĄ

Nacionalis Komitetas Gel-; darbininkės privalo uoliau- 
bėjimui Vokietijos Fašizmo šiai rengtis prie rugpjūčio 
Aukų išleido pareiškimą de-11-mos dienos masinių de
lei rugpjūčio 1-mos dienos monstracijų. 
prieškarinių demonstracijų, darbininkiškos
Komitetas nuorodo, kad įsi- jos bei draugijos turi prisi- 
galėjimas fašizmo Vokieti
joje padidino karo pavojų. 
Hitlerio valdžia atvirai kal
ba apie užgrobimus naujų 
teritorijų. Komitetas šau
kia darbininkus visur, kad 
jie-suprastų, jog kova prieš 
imperialistinio karo pavojų 
yra tuo pačiu laiku kova 
prieš kruvinąjį fašizmą Vo-

•; kietijoje ir kitose šalyse. 
-1 Lietuviai darbininkai ir

ADATOS AMATŲ DARBININKŲ INDUSTRINE 
UNIJA ĮTEIKE VALDŽIAI REIKALAVIMUS

WASHINGTON. — Lie
pos 21 d.‘prieš Washingto- 
no valdžios ponus pasirodė 
atstovas Adatos Amatų In
dustrinės Unijos drg. Hy
man ir pridavė unijos rei
kalavimus delei? moteriškų 
drapanų pramonės. Ponai 
nenorėjo leisti revoliucinės 
unijos atstovui kalbėti, bet 
pagaliaus turėjo. Hyman
plačiai kalbėjo apie refor- kams teisės streikuoti ir or- 
mistinės unijos pastangas ganizuotis į savo pasirinki- 
suklaidinti darbininkus. Re- mo uniją.

Kubos Prezidentas Pa-Matternas Dėkavoja 
korė Du Darbininku Sovietą Lakūnams

NOME, Alaska. — Sąyp 
Tarptautinis Darbininkų pareiškime amerikonas la- 

Apsigynimas gavo praneši- kūnas Mattern sakb: “Laike 
mano buvimo Anadyre rū

mą iš Kubos, kad Kubos (Saį gražiausiai mane užląi- 
prezidento Machado farmą-' kė. Aš dėkavoju rusams 
je tapo pakarti du darbinin-i orlaivininkams, kurie dėjo 
kai. Jie buvo kaltinami pa_.tokias dideles pastangas at
kėlime maišto tarpe darbi-j ^^ti iš Chabarovsko ir at- 
ninkų ant prezidento far-! ^ab^n^ man® Ž Alaską. - 
mos.

Machado yra Amerikos 
imperialistų įrankis. Savo 
kraugeriškumu jisai gali ly
gintis Hitleriui, Mussoliniui, 
arba Smetonai.

Bando Išgelbėti Ekono
minę Konferenciją

LONDON.—Amerikos de
legacijos galva ponas Hull 
bando nors kailį tarptauti
nės ekonominės konferenci
jos išgelbėti. Jisai pasiūlė, 
kad visos šalys susitartų pa
skelbti muitų karo paliau
bas. Tos paliaubos turėtų 
prasidėti tuojau s. w Tačiaus 
manoma, kad kitos imperia
listinės šalys šitą Hull su
manymą atmes. .Konferen
cija oficialiai užsidarys lie
pos 27 d.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik ■ 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį! 1

dėti prie tarptautinių de
monstracijų ant vietos. Lie
tuvoje irgi siaučia fašistines 
gaujos. Smetonos kamuoja
ma Lietuva paversta pasau
lio imperialistų įrankiu. Lie*- 
tuvoje smaugiamas revoliu- 
cinis judėjimas su tuo tiks
lu, kad, iškilus karui, bur-. 
žuazija galėtų panaudoti jų 
karui prieš Sovietų Sąjun- 

■ 1 j
1

voliucinė unija stato darbi
ninkams naudingus' reikala
vimus ir yra pasiryžus 
juos kovoti. Unija reil 
lauja, kad moteriškų drapt 
nų pramonėje būtų įvesta 33 
valandų darbo savaitė be jo
kio algų nukapojimo. Uni
ja reikalauja, kad kodekse 
būtų užtikrinta darbinin-

. '1

o

i Mattern labai giria Sovie- 
' tų lakūnų sugabumą ir pasi
ryžimą.

Turkija Siunčianti
Amerikon Studentus

WASHINGTON. — Gau- 
tas pranešimas, kad Turki
jos valdžia siunčia dvide
šimts studentų į Amerikos 
universitetus ir kolegijas. 
Turkija norinti pasisemti 
amerikoniško mokslo.

Žydu Boikotas Atsiliepia 
Ant Vokiečių Prekybos

BERLYN. — Delei fašis- 
tų užvesto teroro visų šalių 
žydai paskelbė.boikotą prieš 
Vokietijos produktus. Tas 
skaudžiai atsiliepia į Vokie
tijos prekybą. Pavyzdžiui, | 
Holandijos importai iš Vo
kietijos sumažėjo 40 nuoš. ' 
Vokietijos eksportai į Aigip- 
tą beveik visai sustojo.
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ALDLD Nariam Anglu Kalboj Knygos

Kurios kuopos ' pritartj

BALTIMORE, MD

cades in Beri y n,” turi 182 pus-

idoriKanidi. inois tau sau- tė yra $3.00; gi nariai gauna 
lė visai į veidą negautą pa-,visas šešias knygas, įmokėda- 
žiūrėti, bet nusirudinai žan- mi tik $1.50 narinių duoklių.w REIŠKIA RUGPJŪČIO PIRMOJI

A

V h-.

I.

jo spaudimą. O jau žino-Sovietų Sąjungą.

I2.w
13.60

Tai šešips knygos, kurios su
daro 890 puslapių ir jų ver-

gražiomis frazėmis apie tai
ką, bet tie žodžiai apie tai-

kny- 
nau-

Kam tas , ginklavimas'iš,1 
kam tos lenktynės vienos

BETHLEHEM, PA

, Tos vadfriamos “moksliš
kos” mados taipgi keičiasi, 
kaip ir moteriškų drabužių 
mados. Kiek buvo prikal-

Drg.
karpą iš .Wjlmjngtpn, 
laikraščio “Evening Journal 
iš ko matome, kokia ten yra 
žodžio “laisve.“ Rašoma štai

V. P. D. atsiuntė iš-'
Del./ 

,»tatered ąs seeon class matter March 11, 1*24. att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y„ wider the Act of March 8, 1879.

» ' ♦ n. .1

....

Bet dar- 
pasirodyti 

gatvėse, nes uolicijai įsakyta 
nesigailėti jiems kulkų; ir ke
letas darbininkų buvo tik vie
no policisto nušauta, betrokš- 
tant jam daugiau už tai gar
bės. z

Darbininkai turi sukrusfti,

J

dus ir nosį, ir sakyk žmo-

ROOSEVELTINIS “BALLYHOO”

Niekados pirmiau ALDLD

daryti. Tikietai pigūs, tik po 
du doleriu “round trip.” Ir 
jau, kaip girdėt, daug draugų 
ir draugių pasižadėjo važiuot.

Todėl, kam aplinkybės lei
džia ir norite turėt linksmą 
.kelionę ir smagiai laiką pra-' 
leisti, tai įsigykite tikietus iš 
anksto, ba toliaus gali pritrūk
ti vietos.

. I t • i .

Sahed States yer year
Brooklyn, N. Y., yer year., 
foreign countries, per year. 
fllMda and Brasil, per year

DARBAI IR PAŠALPA

t-j Bethlehem. Steel Works 
I (plieno fabrikai) pradėjo kiek 
i daugiau dirbti; paima vieną 
kitą iš atleistų darbininkų.

Family Welfare (šelpimo

ekonominės taikos, tačiau

kyti mitingus atvirame ore lie- 
I pos 21 ir 28 d. ant Fifth ir 
Market Sts. Buvo pasiųsta ir 
delegacija su tuo reikalavimu. 

(Miesto majoras Speer nedrįso 
tuojaus atmesti delegacijos rei 
kalavimą; sako, paskiau pra
nešiu, kaip sužinosiu, kas to
kie jūs esate.

kaina kas gyvas, veržėsi viešai pasi
rodyti su savo jėgomis ir su- 

fašisti- 
Čia jiems

ZUjSR gyvenimo, 152 pusi., kai
na 25c. /
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Mvery day, except Sunday, at 46 Ten Eyd Street, B'rooidyn. New York imperialistinės Šalies SU ki

guliarė kaina $3.70.
Pirmoji knyga ta pati, kaip 

ir pirmame sete. Mes nori
me, kad visi mūsų jaunuoliai 
susipažintų su leninizmu. An
tra knyga aprašo negrų kovas 
pietų valstijose, trečia—apie 

77 darbininkų įkoyas Vokietijos- sin

Saulės Spinduliai Sendina, Kaip Kad 
Sako Pagarsėjęs Daktaras-Rašy  to jasSUBSCRIPTION RATES:

16.00 United States, six months.

!7.0* Brooklyn, N. Y., six months ______
7.00 Foreign countries, six months..|3.60 
1,0* Canada and frazil, six months |2.60

Šiandien, liepos 24 d., prezidentas Rooseveltas kalbės 
per radio ir griaudins Amerikos žmones. Jau ne be pir
mas kartas Rooseveltas sušilęs perša darbininkų klasei 
savo “prosperity”. Ir ne vien tik jis. Suokalbis pada
rytas po visą Ameriką. Gal tik laike imperialistinio karo 
buvo toks nesvietiškas alasas, kokį šiandien turime šio
je šalyje. Ne tik visa Roosevelto administracija, bet tūk
stančiai dembkratų ir republikonų politikierių, tūkstan
čiai dienraščių ir žurnalų, šimtai tūkstančių kunigų baž
nyčiose ir mokytojų mokyklose pakinkyta darban dainuo
ti apie tą dangų, kurį sutvers del visų Roosevelto Indus
trinio Atstatymo Aktas.

Kam tas alasas? Dalykas štai kame. Žmonėms pra
deda ‘ dasiėsti šitas pasiutęs rooseveltinis “ballyhoo”— 
keliamas tuščias, apgavingas žadėjimas. Bedarbis, ku
riam'buvo įkalbėta laukti gerovės po prezidento rinki
mų, bet kuris tebevaikštinėja gatvėmis be darbo, prade
da galvoti ir abejoti. Darbininkas, kuriam Roosevelto 
valdžia užkaria dešimties dolerių savaitinę algą, prade
da kreivai žiūrėti į tą visą “ballyhoo.” Šeimininkė, kuri 
nuėjus štoran pirkti valgių, kasdien randa paaugusias 
kainas, kraipo galvą ir pradeda keiktis. Farmerys, ku
rio mizerną farmą šerifas parduoda ant licitacijos už 
skolas, siunčia perkūnus Roosevelto adresu. Streikierys, 
kuriam galvą buože skaldo policistas arba troškina gazi- 
nėmis bombomis, pradeda suprasti tai, kas ištikrųjų sle
piasi pb tuo rooseveltiniu “ballyhoo”. Eks-kareivis, ku
riant Roosevelto valdžia išplėšė duonos kąsnį, atimdama 
pašalpą, pradeda mąstyti, kur dingo tasai žadėtasai 
rojus! . f

Tuos nepasitenkinimo zurzėjimus bando Rooseveltas, 
Johnsonas ir visas plutokratų Washingtonas užglūšyti, 

skti‘ graudingomis prakalbomis, džingojistiniais pa-' 
dm’ais, oficialiais ukazais.

.oi kas buržuazijai sekasi. Nemažai darbininkų sek- 
agai apglūšyta. Ims laiko, pakol jie prasiblaivys. Mū

sų darbas jiems padėti. Mūsų darbas išaiškinti reikšmę 
ir prasmę tos raudonai įkaitusios buržuazinės agitacijos. 
Toj..srityje mes pusėtinai prastai pasirodėme. Reikėjo 
šaukti lietuvių darbininkų masinius susirinkimus ir dis- 
kusuoti Industrinio Atstatymo Akto planus, kaip greitai 
jisai; pasirodė. Reikėjo spaudoje daug apie tai rašyti. 
Bet „to nepadarėme.

Prieš rooseveltinį “ballyhoo” reikia kovoti. Jeigu šian
dien, kuris darbininkas ir neklausys komunistų teisingos 

. pozicijos tuo klausimu, jeigu jis ir pasiliks tikėti val- 
♦ džios blofui ir apgavystei, bet rytoj jis supras mūsų tie- 
•' są. Jis nusivils tuščiais buržuazijos prižadais ir atmins, 
. kad komunistai rodė teisingą kelią.

ta? Juk tai ne žaislui. Tai 
yra ginklavimasis susikirti
mui, ne kam kitam.

Imkime kad ir pasaulinę 
ekonominę k o m f e r e nei ją. 
Kapitalistinių valdžių plepė- 
tojai sakė, kad .ta konferen- ^gįa ir prirašyta apie saulės 
cija bus įrankis įsteigimui spindulių stebūklingą veik- 
ekonominės taikos, tačiau ant sveikatos per pas-' 
pati konferencija sugriuvo, ketinius kelius metus! Tai 
atidengdama susirėmimus j buvo iabaį moksliška sakyti,
tarp imperialistinių salių, kad saul-s induliai .
yta.cI n •n m 11 n y\uia n*r»Alrhm4’A

gyvybės elektras visiems, 
nuo jauniausio iki seniausio, 
yisuopięt, visur ir visada.1 
‘ Tuomi Vikriai pasinaudo
jo tūli bizniėriai. Vierii pa
sigarsino: išdirbame tokius 
langų stiklus, kad perlei
džia naudingiausius ultra
violetinius saulės spindulius 
į kambarius. Išsiplatino

vedančius prie ginkluoto su
sikirtimo.

Tų kovų centre stovi, Ąng-, 
Ii jos , lenktyniavimasis su 
Amerika. Tos šalys, atsidū
rė užsiraukusioj savo nami
nėj rinkoj, ir bando pasi
grobti sau didesnę dalį rin
kų kitose šalyse.

Kova del muitų, del dole-, 
rio nupuolimo yra kova del i pramonė dirbti tokias elek- 
ginklo vedimui ekonominio trines lempas, kurios, kaip 
karo. Ta imperialistinių vai- tie biznieriai sako, padaro 
stybių kova Veda vis artyn 
ir artyn prie ginkluoto su
sikibimo už naują pasaulio 
pasidalinimą>

Lygiai ir 1914 metais ėjo 
kova tarp Anglijos ir Vokie
tijos už rinkas, ir galų ga
le, karo liepsna apėmė visą 
pasaulį, šiandien gi pana
šūs santikiai tarp Amerikos [ sįos duonkepyklos. O kaip- 
ir Anglijos, susidūrimai tarp gi_sako> mes, įer savo 
Amerikos ir Japonijos delei miitus perleidžiame saulės

iria, kad augštas kraujo 
spaudimas reiškia abelnai 
trumpesnį gyvenimą, nėgu 
vidutinis arba žemokas 
kraujo spaudimas.

Daktaras Evans, įvairių 
laikraščių žinomas bendra
darbis, paduoda, kad ilgai 
laikydamasis po saulės spin
duliais, žmogus save susen- 
dina penkiais iki 10 metų, 

t ir amžį patrumpina. Tam 
esą vįs daugiau įrodymų. 
Sykių yra primintina, kad 
saulėtų kraštų merginos ir 
moterys, kaip kad ispanės 
ir italės, greičiau pradeda 
atrodyti senomis, ' nekaip 
šaltesnių šalių moteriškės, 
nors jos ir ilgai gyventų.

Dr. Evans sako, kam bu
vimas, po saulės spinduliais

yra neginčijamai'naudingas 
ir reikalingas, tai į augan
tiems kūdikiams, ypač ta[rp 
2 ir 3 metų amžiaus. Nors 
saulės spinduliai ir juos 
“sendina,” bet taip ir rei
kia; jie yra juk tokiame gy
venimo laikotarpyje, kad 
turi $ugti ir bręsti. Sau
lės spinduliai duoda jiems 
tūlų reikalingų vitaminų ir 
padeda įvairioms maisto i kas: 
medžiagoms suaugti į kau-Į Bedarbių Taryba reikalavo 
lūs, raumenis, nervus ir ki-,iš liesto valdybos leidimo lai- 
tus organus..

Suaugusiems gi žmonėms 
patartina vengti kraštuti- 
nybių^ — naudotis saulės t 
spinduliais, bet turėti saiką; 
nesislapstyti nuo saulės to
dėl, kad per didelė jos doza 
didina kraujo spaudimą ir, — - 
sendina; bet ir ne būti sau-' Tu°. Jarp“ sm?ai’ ,zino\ 
les spindulių fanatiku ku-'rado_ kąd du nariai delegaci. 
ris, neišmintingai jieskoda-;jos> atstovaujančios Bedarbių 
rnas sveikatos ir jaunystės Tarybą, pernai rudenį rinki- 
sekreto vien šiame šaltinyje, muose kandidatavo ant komu- 
dažnai pats sau pakenkia, inistų tikieto—vienas į valstijos

Wilmingtone, Del, At-' 
ima Susirinkimų Laisvę, 
iš Komunistų Kandidatų

, Rugpjūčio 1 d. š.m. sukan
ka devyniolika metų, kai pa
saulis tapo įmestas į impe
rialistinę žudynę. Milionai 
žmonių tapo paskersta. Ki
ti injlionai dar ir dabar mer
di ligonbučiuose, sužaloti vi
sam * gyvenimui. Milionai 
našlių ir našlaičių po neišpa
sakyto vargo ir skurdo naš
ta. . O ’ kapitalistai, apsiver- 
tę , karo lobiais, lėbauja, 
rengdamiesi prie dar dides
nės kraujo puotos.

Devyniolika metų nuo per
eito karo pradžios, o kitas 
pasaulinis karas jau vėl ren
giamas. Kapitalistinis pa
saulis mobilizuoja visas spė
kas karui. Visų šalių impe
rialistai jaučiasi lyg tame 
skęstančiame laive “Titani
ke;” įieško būdų išėjimui iš 
krizio per savo kaimynų nu
garas. Japonijos imperiali
stų plėšimas Chinų, karas 
tarp Bolivijos ir Paraguay 
yra pirmi žingsniai linkui 
naujo karo už pasaulio per- 
sidąlinimą' tarp imperialist!- 

į nių banditų.
I Prezidentas R o o seveltas 
Lį' kalba apie taiką;'kapitalisti- 
jfeJ niai laikraščiai užpildyti į

viešpatavimo D i d ž iaj ame 
('Pacifiko) vandenyne, nio- 
vynės Franci jos su Vokieti
ja, Italijos su Franci j a—vi
sa tai reiškia karo klausi
mą, o tas yra dienos klausi
mas.
• Darbininkai, negali duotis; 
save suvedžioti kalbomis 
apie taiką, kada karas at
ūžia iš visų pusių.; Jie turi 
organizuotis. Vien tik or
ganizuotų darbininkų, bal
tųjų ir negrų, pajėga tegali 
atremti ir ištaškyti karo 
planus.

Rugpjūčio 1 d. vis® pasau
lio darbininkai masiniai de
monstruos prieš ruošiamas 
pasaulines skerdynes ir už 

j apgynimą pasaulio proleta- 
! riato tvirtovės—Sovietų Są
jungos.

Amerikos darbininkai tu
ri eiti rdnka rankon su vi
so pasaulio proletariatu 
prieš karo pavojų, prieš Ro-

ką tik pridengia smarkumą' osevelto bado ir karo pro- 
prisirengimų prie karo. Da-^^mą, už paliuosavimą To
bar buržuazinis obalsis yraim° Mooney, Scottsboro jau- 
—už didesnį ir stipresnį ka- [ nuolių, visų politinių kalinių 
rišką laivyną; už paskyrimą ^’ apgynimą Sovietų Są- 
$238,000,000 Amerikos karo; jungos.
laivynui; prie to jau paskir-| A. Dagis.
ta 600 milionų dolerių armi
jai ir laivynui.

Įsteigimas priverstino dar
bo stovyklų po priedanga 
bedarbių šelpimo yra ne kas 
kitas, kaip įkūrimas milita-| 
tfinio lavinimo kempių. , 

Fabrikai dirba visu smar-' 
kurnu karo reikmenis, be 
kurių negalima būtų pradėti,įstaiga) ateinančią savaitę lie- 
karas. Roosevelto progra
ma yra karo programa, at
sukta prieš darbininkus. Ka
pojimas darbininkų algų, 
pakėlimas kainų ant maisto 
produktų, daužymas kovin
gų darbininkų organizacijų 
yra Amerikos buržuazijos 
dienotvarkis po vardu “pra
monės atgaivinimo įstaty
mo”, kuris* kaustytę sukau- 
sto(#darbininkus ir be kurio 
kapitalistai negalėtų pasek
mingai varyt šavo darbą 
pirmyn.

pė bedarbiams neateiti (del pa
šalpos “slipo;” sako, (atsiųsi
me į stųbą.

Mano nuomone, mes bedar
biai ir mažai dirbantieji, būki
me atsargūs ir prisirengę. Vei
kiausia jie nesiųs pašalpos į 
namus, bet nukirs arba visai 
sustabdys įr taip lozoriaus pa
šalpą. ( z

11 d, liepos Mrs. Veroni- 
kai Kumpauckienei tapo pa
daryta operacija Allentown Ii- 
gonbutyje. Visi be skirtumų 
pažiūrų, linkime draugei “L.“ 
skaitytojai greito pasveikimo.

Ne Sklokininkas;

“lygiai” gerus spindulius, 
kaip ir saulė, ir net dau
giau jų duoda. Tik pasikai
tink tokia lempa po kelias 
minutes per dieną, ir nuo 
tavęs bėgs šalin visos ligos, 
kaip pašėlusios.

Nuo saulinių spindulių 
biznio neatsiliko ir didžio-

! gubernatorius (Harold Sam
mons, kitas į miesto majorus. 
Tai, girdi, prastas jūsų rekor
das, nusprendė majoras, ir 
paskui viešai pareiškė, kad ne 
duos gatvėse laikyti mitingų 
nei komunistams nei jiems pri
tariančioms organizacijoms.

Būti Komunistų Partijos 
i kandidatu į valdvietę arba tik 

i komunistams, kaip 
matote, yra toks nusikaltimas 
akyse tų ponų, kad žmonėms 
už tai atima žodžio ir susirin
kimų laisvę.

Draugai!. Iki šiol nebuvo 
pranešta ALDLD kuopoms, jaunuoliai negavo taip naudin- 
kokias anglų kalboje knygas gas ir brangias knygas, kaip 
gaus tie nariai, kurie jų rei- [gauna dabar.
kalauja. Priežastis—stoka fi- |Luvo pranešę, kiek jose yra 

jaunuolių, tai joms jau pa
siųstos knygos.

Kiekviena kuopa kas metai 
privalo pranešti, kiek joj yra 
jaunuolių, tai yra, kiek narių 
reikalauja anglų kalboje kny
gų. Kuopų sekretoriai, .kurie 
negausite anglų kalboje kny
gų šiomis dienomis, ir jeigu 
jums yra reikalinga, tai tuo
jaus praneškite.

ALDLD Suvažiavimo 
Paveikslai

Drg. A. Valinčius nutrau-

nansų. Pagaliaus, mes gavo
me knygas. 1933 melais na
riai įgauna labai geras anglų 
kalboje knygas. Yra du “se
tai,“ nes kartais priguli iš vie
nos šeimynos du nariai, tai 
jiems reikąlingos skirtingos 
knygos.

z Pirmas Setas
J. Stalino,—“Foundations of 

Leninism,” turi 128 puslapių; 
kaina $1.00.

M. J. Olgin,—“Maxim Gor
ky Writer and Revolutionist”, 
turi 64 pusi., kaina 25c..

V. Matvejev,—“The Com- 
misar of the Gold Express,” 
—212 puslapių, kaina 50c.

Marx Eguart,—“The Fer
ry,” apysakos—152 puslapių, 
kaina 25c.

“Workaday Heroics,” iš SS

spindulius, ir tuo būdu pri
leidžiame į juos saulinių vi
taminų. 1 Tik valgyk mūsų 
ddoną, ir nieko tau daugiau 
neręikės—būsi sveikas, kaip 
krienas.

Pasinaudojo ir maudyklų 
kostiumų fabrikantai; mū
sų “beiding'‘siūtai,” girdi, 
palieka daugiausia nuogu
mo, kiek tiktai .leidžia val
džios įstatymai; dėvėkite 
mūsų ‘-siutais” pajūryje, 
tai apsisaugosite nuo ligų ne 
tik per vasarą, bet pasisem- 
site sveikatos perviršį žie
mai. ' • ■' •'

Net saulės ' grūdintas , Klaus Neukrantz,—“Barri- 
veidas pradėta laikyti gra-|cades in Berlyn»” turi 182 pus- 
žiu ir madingu; todėl atsi- ykai.na ___

. rado rudinančio skystimo 
fabrikantai. Nors tau sau-

Organizącinės Žinios

Jau pirmiaus buvau < rašęs 
“Laisvėj“, kad buvo nutarta 
organizuot busą važiavimui, j i 
“Laisvės“ pikniką, kuris įvyks 
rugpjūčio (August) 3 d., Phi- • 

kė didelius ir tinkamus pereito | ladelphijoj. Jau dabar yra 
ALDLD suvažiavimo paveiks- -j busas paimtas ir tikietai pa
lus. Kurie iš delegatų ar ku
rios kuopos norėtų gauti pa
veikslą, tai malonėkite pra
nešti i centrą, ir jums paveiks
las bus pasiųstas. Paveikslo 
kaina su persiuntimu tik 50 
centų.

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Fašizmo Triumfas 
Montreale, Kanadoj

dus ir nosį, ir sakyk žmo- Pirmutinė knyga yra apie 
nėms, kad tu. esi supratin- komunistinį mokslą; antra, 
gas “sportas,” SU saule gi.!tau biografinis kūrinys trečia, 

. . Y. . . [ketvirta ir penkta is Sovietų
mmiUOJiesi. ' . [Sąjungos apysakos, apiman-

,Bet kaip stebuklingos lS-^įos civilį karą ir Penkių Me- 
apie “gliandsus,” įtų Plano budavojimo darbus, 

o šešta knyga iš kovii Berly
ne 1929 metais. Visos 
gos labai interestingos ir 
dingos.

Antras Setas
J. Stalino,—“Foundations of 

Leninism”—128 pusi., 
$1.00

Myra Page, — “Gathering burti jas su užsienio 
■Storm,” gfažiai apdaryta, 374 niais orlaivininkais. < 
pusi., kaina $1.50. platf dirva augti-bujoti antro-

Hans Marchwitza,—“Storm : jo Rymo pastogėje, 
bver the Ruhr,” gražiai apda- [ bininkams nevalia 
ryta, puslapių turi 272,.\kaina I 
$1.00. \

P. Vaillant-Couturier,—“On 
the Steppes of the Ukraina 
and the Caucasus,”—kelionės 
(spūdžiai po SSSR, 88 pusla
pių, kaina 20 centų.

Tai keturios knygbs, kurios ! pažinti ir apsivalyti nuo' afe- 
sudaro 862 puslapių, ir jų re- rištinių savo vadukų ir tūlų 

vadinamų “pirmaeilių“ gaiva
lų organizacijoj, slapta atsto
vaujančių interesus kapitalis
tų. Apsivalę nuo visokio op- 
ortųnistinio sklokiško bei ki
tokio brudo, turi susiburti ir 
išaugti į galingą randoną ma- 

( te kovos pajėgą prieš gru- 
Fran'cijos pasienyje ir ketvir- mojl^j fašizmą. Jeigu to 

;ta-—-įspūdžiai keliauninko po . darbininkai nepadarys, tai 
I greitoj ateityj čia fašizmas

torijos apie 
apie įsikalbėjimą sau svei
katos pagal Goue metodą ir 
kt. žemyn nuslūgo, taip 
pradeda slūgti ir tie nemie- 
ruoti augštinįm'ai saulės 
spindulių nuo visų galų su
irimo.' ;

' i T y f i neto jai pastebėjo, 
kad'daugelis kalinių, per de-' 
setkųs mėtį'Veik nematan
čių saulės, o dagy veria iki, 
gana gilios senatvės.. Pana
šių pastebėjimų yra iš pa
liegėlių > <prieglaudų> kurių 
įnamiį .dalis Yėik niekad 
saulės įiemato, o stebėtinai 
ilgai palaiko gyvybė ' 

, Dar daugiau. Paskuti
niai medicinos mokslininkų 
tyrimai parodo, kad saulė 
gali dažnai ir kenkti, ypač 
suaugusiems žmonėms, ku
rie persiritę per geriausią 
savo amžiaus dalį. , /

Vienas dalykas, tai tan
kus ilgas' buvimas po sau
lės spinduliais padūfo 
liais punktais dideshį kraū-

14 d. liepos po pietų atvy
ko čia italų karinių orlaivių 
eskadrilė ir demonstravo ant 
miesto juodąją sp^l<ą. Pas
kui, vakare miesto gatvėse 
pasirodė apie 20 trokų, prisi
kimšę uniformuotų fašistų ir, 
gąsdindami publiką juodašim
tiškais siekiais, jie dūko-sitito 
po miesto gatves. Ir visa fa
šistinė gromada, kaip skruzdė
lynas, ta dieną ir ant rytojaus,

ALDLD 25-tos kuopos susi- 
' rinkime, įvykusiame 10 d. lie- 

' pos, liko išklausytas raportas 
[delegatų, ką tiK sugrįžusių iš 
visuotino Literatūros Draugi-, 
jos suvažiavimo; taipgi ir jau
nuoliai sykiu išdavė raporta/iš 
jaunuolių suvažiavimo. Visų 
raportai liko priimti ir užgirti.

Toliaus buvo padaryta keli 
svarbesni tarimai. Pirmas ta
rimas—tai pasiųsti du jaunuo
lius į Brooklyno mokyklą— 
drg. E. Korko ir draugę B. 
Staniūtę. Tam tikslui ant vie
tos sukolektuota keletas dole
rių ir tapo išrinkta komisija 
toliaus jaunuolius organizuoti 
ir parinkti pinigų padengimui 

x lėšų. Ir sykiu visi draugai ir 
draugės pasižadėjo gerai pa
sidarbuoti, kad tas darbas bū
tų varomas pirmyn.

Yra rengiamas piknikas 
Lietuvių Dailės Kliubo sykiu 

įsu ALDLD 25-ta kuopa Matu- 
llionio ūkyje, Pumphrey Sta., 
Md., sekmadienį, 6 d. rugpjū
čio. Prasidės 10 vai. iš ryto. 
Bus ristynės ir kiti įvairumai. 
Risis du drūtuoliai: Jonas Ba- 
•gočius su K. Vasiliausku^ Bus 
skanių valgių ir gero alaus. 
Tad visi draugai ir draugės 
dalyvaukite.

ALDLD 25-tos kuopos Sekr. 
V. J akevietas. <

, - - ■---- ---------- J 3 

apvers viską augštyn kojom, 
kaip Vokietijoj ir kitur, ir pa
leis savo juodašimtiškus pei
lius darban pogromų žvange
syje.
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i Kaip Stovi Meno Sąjungos 
’’ H II Reikalai '!

ir tt.

Leninas Apie Meną ra.

Komjaunuolių Sueiga

Važiuotojas.

Pirmadienis, Liepos 24, 1933

PRfiLZTRRll
F. Sodainis.

Nors drg. Leninas, apskritai imant, apie 
meną, apie dailiąją literatūrą, poeziją mažai 
kalbėjo, mažai rašė ir specialiai tam klausimui 
savo milžiniškuose darbuose beveik nieko ne- 
pašventė, vienok jis paliko mums, jauniems 
proletarams rašytojams, daug brangaus ir pa
simokinančio, nors nuošaliai kai-kur paliesda- 
damas tą ar kitą meno sritį.

Draugas Leninas, didysis marksizmo mo
kytojas, geniališkiausias proletarinės revoliu
cijos vadas, žiūrėjo į meną, kaipo į kiekvieną 
brangų žmonijos kultūros vaisių, kuris turi 
būti prieinamas ir suprantamas plačioms dar
bininkų ir valstiečių masėms, kuris, turi būti 
jų dvasinis penas, jų gyvenimo veidrodis ir 
kultūrinio laipsnio išraiška. Kalbėdamas apie 
didžiuosius buržuazinius dailininkus, drg. Le
ninas juos didžiai įvertino, kaipo tų laikų gy
venimo, tų laikų visuomeninių santykių at- 
vaizdintojus. Mes turime žinių iš drg. Kri- 
žapovskio atsiminimų, rodančių, kaip VI. Ilji- 
čas labai įvertino Zolą, Turgenevą, daug gero 
rasdavo pas Čechovą, Puškiną ir kitus. Apie 
L. Tolstojų net keletą straipsnių parašė.

Kad aiškiai sau persistačius tą drg. Lenino 
pažvalgą į buržuazinius dailininkus, aš čia pa
duosiu trumpą ištrauką iš vieno straipsnio, 
rašyto apie Tolstojų 1910 m. ir tilpusio “So
cialdemokrate.” čia drg. Leninas rašė:

“L. N. Tolstojus pasirodė, kaipo didysis dai
lininkas, dar baudžiavos laikuose. Visoj eilėj 
geniališkų kūrinių, kuriuos jis suteikė bėgyje 
daugiau, kaip pusamžio savo literatinio darbo, 
jis piešė ypatingai seną, priešrevoliucinę Ru
siją, likusią pusiau baudžiavoje ir po 1861 
m...” “Piešdamas šį Rusijos istorinio gyveni
mo ruožą, L. N. Tolstojus savo darbuose įsten
gė pastatyti tiek daug didžių klausimų, pajėgė 
pakilti lig tokios dailės jėgos, kad jo kūriniai 
užėmė*Vieną iš pirmųjų vietų pasaulinėje dai
lioje^ literatūroj.”

“L. Tolstojus suteikė ne tik dailės kūrinius, 
kurie bus visadds 'masių 'branginanti ir skaito
mi, kuomet jos sutvers sau žmoniškas gyveni
mo Hlygas, nuvertę dvarininkų ir kapitalistų 
jungą, bet jis mokėjo su neišpasakyta jėga 
perduoti plačiųjų masių ūpą, pavergtų dabarti
nio surėdymo...”

Vienoje vietoje drg. Leninas pavadina Tols
tojų net Rusijos revoliucijos veidrodžiu, ku
ris ryškiai atvaizdino tą laikotarpį nuo 1861 
m. iki 1904 m., kuriame revoliucija išsivystė 
ir kurios pats Tolstojus nesuprato. Tiesa, drg. 
Leninas jį didžiai įvertino, kaipo dailininką, 
kaipo atvaizdintoją realaus visuomenės gyve
nimo, bet jis jį smarkiai kritikavo, kaipo ide- 

’ologą, kuris svetimas yra darbininkų klasei.
Labai didelę domę drg. Leninas kreipė į M; 

Gorkį, iš kurio tikėjosi sulaukti tikrojo pro
letarinio dailininko, kaipo išėjūno iŠ darbinin
kų tarpo. Savo laiškuose M. Gorkiui, drg. 
Leninas jį kritikavo už kiekvieną mažiausią 
nukrypimą nuo proletarinio kelio, priminda
mas jam visados jo apysaką “Išpažintis”, 
rioje Gorkis pasireiškė, kaipo mistikas ir 
vų jieškotojas.

Kaip drg. Leninas žiūrėjo į šių dienų me
ilią, jo uždavinius, tai mes galime matyt nors 
iš Šių drg. Klaros Cetkinos atsiminimų', tilpu
sių-“Komunisto” No. 27:

“Išbudinimas naujų jėgų darbui del to, kad 
sutverti Sovietu Rusijoj meną, ir kultūrą, — 
kalbėjo VI. Ujičas,—tai yra labai geras ap
sireiškimas. Jų vystymosi audringas tempas 
suprantamas ir naudingas... Mes privalome 
pasivyti tą visą, kas buvo apleista bėgyje 
šimečių ir mes norime to.

“Revoliucija paliuosuoja visas lig tol su
varžytas jėgas ir iškelia jas iš gilumos pavir
šiun. . |

“Mūsų revoliucija paliuosavo dailininkus 
nuo b^nt kokios priespaudos ir nuo visiškai 
prozaiškų sąlygų. • Ji pavertė Sovietų valsty
bę jų gynėja ir globotoja. Kiekvienas daili
ninkas, arba tas, kuris save tokiu jaučiasi, 
turi teisę užsiimti kūryba laisvai, sutinkant 
savo idealui, nepriklausydamas nuo nieko.

“Bet, suprantama, mes—komunistai. Mes
neprivalome stovėt sudėję rankas ir duoti vys- 

$ tytis chaosui, kur jis nori. Mes privalome 
pilnai planingai -vadovauti šiuo procesu ir for
muluoti jo rezultatus.

“Menas priklauso liaudžiai, taigi jis pri
valo giliausiomis šaknimis įaugti į plačiųjų 
darbininkų ir valstiečių masių kūną. Jis turi 
būt Jų suprastas ir mylimas. Jis privalo ap- 
vienyt tų masių jausriius, mintis ir valią ir 
jas pakelti. Jis privalo išbudinti juose daili
ninkus ir auklėti, favint juos...”

IŠ šių keleto sakinių jau mums aišku darosi,

A. Badaitis.

Kodėl?

iš to turėti

i

7-20-33, Detroit.

ku- 
die-

Neklausyti juodųjų apuokų, 
Kurie mus už nieką laikė; 
Nereik mums Jų malonių jokių, 
Ką jie demagogiškai teikia.

Mintys kankino be galo
Nuo pat kūdikystės dienų;
Bet juoda šmėkla stovėjo ant kelio;
Religijos nuodai pakirto vaikui jausmų.

Mes patys savo pūslėtom rankom, 
Visą pasaulį jparėdę,
Mes ir nenaudėlius galim nutrenkti, 
Kurie, kaip tigrai, mus lig šiol ėdė.

katalikus 
darbiniu- 
sau naur.

Kodėl praeityj mažai galvojau— 
Praleidau laiką vien tuštybėms;
Ilgai su mintimis kovojau, 
Kokia paslaptis, vis nežinojau?

us visus kankina.
iirstė mus ir pjudė,

9 d. čia atvyko lie- 
nepriklausomas arci-

Mokyklos buvo tik dykaduoniams— 
Vargdieniai 'į šalį nustumti; i

Vietoj šviesos mokslo, religijos monai 
Tėvukams ir mums buvo primesti.

kaip drg. Leninas žiūrėjo į šių laikų meną, į 
jo uždavinius ir kam jis turi priklausyti. Nors 
drg. Leninas sakė, kad kiekvienas dailininkas 1 
gali užsiimti laisvai savo kūryba, nepriklau4 • 
sydamas nuo nieko, bet toliau jis pabrėžė, kad 
neprivalome duoti išsiplėsti chaosui, kur tik 
jis nori, bet turime juo vadovauti, čia drg., 
Lenino pažiūra aiški, kad menas yra klasinis 

‘ ir kad tik klasės avangardas gali juom vado
vauti.

Kalbėdamas apie naujas šių dienų meno 
srioves, drg. Leninas išsitarė: 11 1 1

“Aš drįstu pareikšti save “barbamu”, 'aš ne
galiu skaityti ,kūrybų ekspresionizmo, futu
rizmo, kubizmo ir kitokių “izmų” augščiausiu 
pasireiškimu dailės genijaus. Aš jų nesu
prantu; aš nuo jų nepatiriu jokio džiaugsmo”.

Iš šių žodžių irgi aišku darosi, kaip drg. 
Leninas įvertino tuos “naujuosius” nesąmonių 
lipintojus, kurie tveria patys nesuprasdami 
ką ir kurių net toki protai, kaip drg. Lenino, 
nesupranta.

Be to, drg. Leninas labai didelę svarbą pri
davė dabartiniam kinematografui, kurį skaitė 
vienu iš didžiųjų ginklų kovoje prieš liaudies 
tamsumą ir kaipo milžinišką agitacinį įran
kį dabartinėj klasių kovoje.

Iš paminėtų dalykų, kaip drg. Leninas žiū
rėjo ir įvertino meną, čia toli ne viskas pasa
kyta. Tuo tikslu dar nėra surinktos visos ži
nios; čia paimta tik maža dalelė iš nekuriu 
draugų asmeninių atsiminimų. Gal greitu lai
ku, kuomet dabar skubama leisti visi drg. Le
nino raštai, pasirodys, jo dhugiau kas nors 
apie meną, tai tuomet galima bus plačiau apie 
tai pakalbėti. O šiuo kartu prisieina pasi
tenkinti tik tuom, ką prieš akis turime.

Iš viso, ko pasakyto apie drg. Lenino pa
žvalgą į meną, mums turi būti aišku, koks turi 
būti proletarinis menas, koki jo uždaviniai ir 
kam jis turi būti kuriamas. “Ne*saUjelei dy
kūnų, o plačiams darbininkų ir valstiečių ma
sėms”,—šitų drg. Lenino žodžių jau: mums už
tenka, kad supratus proletarinę kūrybą.

“Kibirkštis” '

» , i

Po Kapitalistinį Letena
Po kapitalo letena
Prispaustas diena iš dienos;
Varguose vis paskandintas, 
Nemačiau tam pabaigos.
Dirbau ilgiausius metus, 
Stengiaus nors ką turėti; 
O gaudavau kelis centus 
Vos tik šeimynai papenėti.
Dienas naktis sunkiai dirbant, 
Vienok, neturėjau nieko;
Varguos gyvenau per amžį, 

Į Kol visai nustojau vieko.
Turtus gamindamas ponui, 
Netekau jau ir jėgos,— 
Nebenaudingas tironui, 
Atsidūriau už tvoros.
Netekus darbo ir jėgos, 
Gaut darbą nebėr progos.
Koks likimas žmonos, vaikų?
—Reikės gal išmirt badu.
Ne !> Kovosiu prieš badą aš, 
Stosiu į Bedarbių Tarybas.
Aš remsiu tik tąjį vadą, 
Ką kovon prieš 'turčius veda.
belieka ilgai ko lauktų—
Tuoj iš turčių' reikalauti v 
Darbd ar duonos' alkaniems 
Visiems darbo klasės žmonėms.

i . .• . • K' i • > /

Drąsiai eisiu su draugais,
Su demonstruojančių pulkais

■ čriežtai reikalausim pašalpos. 
Iš dykaduonių valdžios.
Prieę išnaudoto jus ponus ■ 
Aš stosiu į kovotojų eiles, 
Su pasiryžimu kovosiu.
Prieš tuos baisūnus dieles; >
Kurie kankina darbininkus, 
žudo ir badu marina— 
Progresyvius ir katalikus 
Vienodai --*f
Gana jie
O patys mum ant sprando jodė.
Prikankino jau gana
Po kapitalo letena.
Tad, broliai, į kovą
Prieš baisias skriaudas!
Paimkime už sprando poną, 
Budavokim krūvon mūs spėkas!

J. J. Butkus.

Mapau, nebus pro šalį pranešti draugams 
menininkams, ^kaip stovi mūsų Sąjungos rei
kalai, jau prabėgus daugiau, negu pusei 1933 
metų.

Meno Sąjunga šiuomi laiku turi 36 viene
tus. Už 1933 metus yra užsimokėję savo me
tines duokles Sąjungai šie vienetai:

Lietuvių Darbininkų Choras, Chicago, Ill.; 
Liet. Darbininkų Choras, Los Angeles, Cal.; 

■Jaunimo Choras, Montreal, Canada; Meno 
Orkestrą, Elizabeth, N. J.; Aušros Choras, 
Binghamton, R. Y.; Laisvės Choras, Haver
hill, Mass., ir Laisvės Choras, Hartford, Conn. 

, ; Tai tiek turime Vienetų geram stovyj šiais 
metais. Kiti vienetai pasilikę, nežinia, ar tai 
iš finansų stokos, ar tai iš nekreipimo domės, 
bet taip yra.

Prie progos reikia pridurti, kad už 1932 
metus nėra mokėję metinių duoklių 5 chorai 
ir Iv.iena dramos grupe, kuriuos čia paduoda
me: /

Bangos Choras, Elizabeth, N. J.; Vilijos 
Choras, New Britain', Conn.; Aido Choras, 
Brooklyn, N. Y.; ALPMS 3 Kuopa, Cleveland, 
O.; Vilijos Choras, Waterbury, Conn, ir LLR 
Choras, Norwood, Mass.

Didelių pridėčkų bei paraginimų rašyti ne
reikia, nes visi aiškiai suprantame, jog užsi
mokėjimas duoklių ’ir palaikymas Meno Są
jungos yra būtinas.

Perskaičius mokėjusių ir atsilikusių vienetų 
sąstatą, nereikia daryti nusiminimo išvadą, 
kad mes einam žemyn. Dar nebuvo nei vie
nų metų, kad^visi būtų užsimokėję pilnai savo 
metines duokles; del vienokių ar kitokių prie
žasčių, tie patys vienetai vienais metais buvo 
pirmutiniai, o kitais paskutiniai, bet vis tiek 
Sąjungai pilnai atsilygino; manome, ir dabar 
tą patį padarys.

Pinigų ižde turime $273.64. Mūsų iždą 
pakėlė augščiau kaip šimtu dolerių tai Trečio 
Apskričio Dainų Dienos pelnas, kuris buvo 
skirtas išleidimui veikalų ir dainų. Vadinasi, 
New Yorko apielinkė Meno Sąjungos reikalais 
rūpinasi gana pavyzdingai. ,

Vienetai skolingi Sąjungai už dainas ir vei
kalus $165.35. Pinigai už nemokėtas bilas, 
pradeda pdskutinėmis dienomis ateiti. Nors 
pamažu, bet dauginasi. Kaip tik gausime bis- 
kį daugiau skambučių,—bandysime išleisti ko
kį scenos veikalą.

' i ■ i 1 “Priekalo” Reikalu
Kaip žinote, Meno Sąjungos C.B. paskelbė 

vajų praplatinimui “priękalo” Jungtinėse 
| Valstijose. Pasekmė, tokia: per M. Sąjungą 
• gauta penki mėtiniai prenumeratoriai, o per 

“Laisvę” 16. Reiškia dviejų mėnesių darbas“ 
nebuvo tuščias. >/

Tai pabaiga šio pusmečio raporto. t
J. Nalivaikų, Laikinasis Sekr.

Pataisymas Prie Straipsnio An
gliškų Ir Lietuviškų Dainų 

Klausimu
Praeitam Meno Skyriuje mano buvo rašyta, 

kad Phila. Lyros Chorą paliko apie 20 jau
nuolių vien dėlto, kad kas tai bandė pravesti 
dainuot tik angliškas dainas.

Dabar gavome laišką nuo d. P. Puodžio, ku
ris apibūdina klausimą aiškesnėj šviesoj. Laiš
kas skamba sekamai':

“Tai labai neteisinga, nes niekas nebandė 
pravesti vien angliškai dainuot, Jie išėjo, kad 
buvo suklaidinti blogos valios žmonių, kaip 
kad dabar paaiški. O nekurie bijojo dar to, 

' kad nebūtų patėmyti dainuojant angliškas dai
nas dr^. Lenino mirties paminėjime, ir kad 
kas nepraneštų darbdaviams ir nebūtų išmesti 
iš darbo. ,, ■ ><

“Aš buvau tuo laiku, kada jie pakėlė tą 
lermą prieš jnokinimąsi angliškų dainų. Jiems 

•įrodinėjo, kad dabar specialiai mokinamės 
. angliškas dainas, nes reikės dainuot keliems 

chorams Lenino mirties paminėjime, o mes jų 
nemokam, j (Jie. atsako, mes galime dainuot 

.. lietuViškaį, kąm mums rėik angliškai?” - i ’ < ■
Vądipasi, tie jaunuoliai paliko Lyros Cho

rą ne deĮei priežasties dainavimo angliškų 
cjainų, bet delei baimės pasirodyti Tarptauti
niam Chore su kitais proletariniais daininin
kais. . . ■ k

Tuos jaunuolius reikia draugiškai pabart, 
pamokint, pažymint tą, kad jiems, kaipo dar- ’ 
bininkų tėvų vaikams, nėra reikalo baimintis 
proletarinių parengimų su savo klasės daino
mis. 1 J

Darbininkų klasė turi teisę, o jeigu jos kur 
nėra, tai darbininkai kovoja, kad gauti ją ir 
paminėti tarptautinius darbininkų apvaikščio- 
jimus, proletarinės revoliucijos vado Lenino 
mirtį ir kitus: ■ .

Be tarptautinės darbininkų vienybės, mes 
vieni lietuviai nieko nepasieksime, tąd reikia 
bendrinti savo spėkas tarptautiniai ir dainų 
srityj tam tikruose atsitikimuose.

Mano rašinyj nebuvo pravesta vienpusiška 
mintis dainų klausime. Ten pasakyta: 

’ “Kiekvienas proletarinis choras privalo mo
kėti dainuoti ir angliškas darbininkų išleistas

dairias', ries tarptautiniuose ’ parengimuose' ar 
/šiaip kitos tautos koncerte angliškų dainų’ 
prasrhę vis tiek daugiau darbininkų supras, 
negu mūsų lietuviškų, nepaisant, kad jos būtų 
ir gana agitatyviškos, revoliucinės,

Mūsų dainos, vaidinimai turi būti taip su
taisyta, kad darbininkų masės juos suprastų 
ir įvertintų jųjų reikšmę.

Padainuoti anglišką dainą ir suaugusių lie
tuvių parengime nebus jokis prasižengimas, 
bet dainavime dainų turi būti balansas, lygsva-

Mūsų vargo broliam 
fašistai retežius užmovė. 
Mes komjaunuoliai 
toliau nešam Lenino vėliavą. 
Tūkstančius brolių mūs nukovė, 
ir komjaunuolių fronte žus buržuazija.

Sakau, istorinis iŠvažia- 
dau- 

dalyvaus. 
darbiniu- 

patieks 
pridavus

Vėtringą; pūga dūko, 
o po pliku dangum komjaunuoliai rinkos. 
Visas proletarų gyvenimas, 
kaip ši pūgos naktis.
Bet komjaunuoliam audros kas?
Tegu šėlstančios audros plakas,
bet iš mūsų rankų neišplėšt komunizmo 

vėliavos!
Ką Marks su Engelsu “Komunistų Manifeste 

pasakė,
tatai gyvuos ant žemės.

Conn. Valstijos Darbi
ninkišku Apskričių

Išvažiavimas
30 d. liepos įvyksta ALDL 

D, LDSA,LDS ir ALPMS ap* 
Įskričių išvažiavimas jaunuolių 
organizavimo ir mokyklos 
naudai—Indian Grove, New-i 
Haven, Conn, šį istorinį Conn, 
valstijos išvažiavimą turėtų 
remti visi dori, sąžiningi žmo
nės.
vimas dėlto, kad jame 
giausiai jaunuolių 
Dailės programą ir 
kiška sporto žaislų 
vien jaunuoliai. Kad 
energijos jaunuoliams organi
zuotis, mes suaugę irgi turime 
dėti pastangas išvažiavimą 
sėkmingu padaryti, organizuo- i 
darni busus ir automobilius va 
žiavimui į jaunuolių pikniką.

Waterburys turi suorgani
zavęs »vieną busą, kuris išęip 
kaip 12:30 vai. dieną nuo 
darbininkiškų kambarių. Bū-' 
tų gerai, kad greitai užsire
gistruotų norinti važiuoti; tai 
būtų galima kitą busą suda
ryti. Galima užsiregistruoti 
pas J. Jasulevičių, 184 Alder 
St., ir pas narius viršminėtų 
draugijų.

Komjaunuoliai dairės aplinkui 
ir klausės šnipų žingsnių.
Didžiai kovai jie susirinko:
“Ugnies vėliava iškelt kuo augščiau, 
parašyt budeliam mirties aktą 
ir žengt pirmyn vis griežčiau.”

Kai vargo motinos 
svilina akis ašarose, 
buržujai šoka ten restorane. 
Bet komjaunuoliai susirinko neverkt ir 

nesiskųst,
o kaupti^ revoliucijon.

Buržujam nusibodo 
balta duona, 
o proletarus smaugia badas juodas, 
žengia komjaunuolių būriai '' 
iškovot beturčiam saulę raudoną. 
Griežtą jie traukia dainą, 
kaip žodis Stalino.

Great Necko Žinios
žinių iš Great Necko jau 

senai nesimato, o jų čia yra ir 
labai yra, tik neparašoma. 
Tūli mūsų draugai težino tik
tai barti kitus draugus. Jeigu 
ir sumanus draugas pradeda 
kalbėti apie jaunuolių organi
zavimą arba sportą, tai jam 
pasako : “Kalba tiktai todėl, 
kad nori kalbėti, nori garbės 
ir bereikalingai gaišina laiką.”

Keletas mėnesių atgal čia 
pradėjo lankytis kunigas Le-
kešis, kurstydamas katalikus , • 
prieš progresyvius darbinin- 
ir prieš darbininkišką Chor^ 
Pirmyn. Pirmiausiai jis suor
ganizavo katalikų vaikų cho-’ 
relį!ir sunrengė balių su kon
certine programa. Bet chore
lis prastai pasirodė ir po tam 
sugriuvo. Tada kunigas su
organizavo paaugusių katali
kų jaunuolių chorą ir surengė 
balių. Sakoma’ tada susiko^ 
lektavęs porą šimtinių. Dabar 
yra išvažiavęs į Lietuvą.

Kunigai kursto 
prieš progresyvius 
kus, kad 
dos.

Dabar apgavystės jau paaiškėjo, 
Kuomet gyvenimą patyriau;
Storpilvių prižadai niekais nupleškėjo, 
Ir skurdo bangose vėl atsidūriau.I * *
Negalim taip ilgaiV miegoti,
Laikas jau visiems pabuski,
Parodyt pasauliui, kad esame žmonės, 
Nelaukt iš apgavikų malonės.

Tik stokime visi išvieno,—
Tuomet padarysim savo kančioms galą.
Kalkim, kolei karštas, plieną;
Paskelbkim mirtį niekšų sauvaliai!

Miškų Darbininkas.
10-7-33, Timmins, Ont.

Dabartiniu laiku labai reikalinga išrink
ti komisijos ir rinkti prenumeratoria mūsų 
draugų žurnalui “Priekalui.” “Priekalas” 
yra meno literatūros ir mokslo žurnalas, 
eina Maskvoje.

“Priekalo” kaina metams Amerikoj tik 
$1.50. Tai kiekvienas draugas gali užsira
šyti. Užsirašyti “Priekalą” galima per 
Meno Sąjungą arba “Laisvės” raštinę.

Meno Sąjunga,
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.

Liepos 
tuvių 
vyskūpas S. Geniotis; jį par
sikvietė tūli štukoriai. Leke- 
šiaus katalikai, sužinoję, kad 
Geniotis nepriguli prie Rymo, 
nubėgo pas vietinį airių kata
likų kunigą paklaust apįę 

IGeniotį. Tas pasakė, kad Ge
niotis yra ne arcivyskūpas, 
bet apgavikas, ir per pamoks
lą paskui pasakė, kad nei vie
nas katalikas neitų klausyt jo 
prakalbos.

Tūli kun. Lekešiaus katali
kai, todėl, nuėjo ir policijai 
apskundė Geniotį, kaipo ap-< 
gaviką. Policijos kapitonas 
manė, kad kaip tik Geniotis 
pradės kalbėti, tai policija ga
lės jį pagriebti, ir viskas pa
kriks. Bet kada pribuvo po
licija, Geniotis parodė savo 
popieras; tai ir išėjo sau poli
cija, nosis nuleidus.

Pirmiausiai kalbėjo Valai
tis, buvęs “Vienybės” redak
torius. Jo kalba buvo gry
nai fašistinė, tiktai tam tik-, 
romis skraistėmis pridengta, 
kad žmonės nesuprastų jo fa
šistinio snapo.

Geniotis kalbėjo iš biblijos, 
skundėsi, kad Romos kunigai 
ir jų sukurstyti katalikai siun
čia prieš jį policiją ir mėto 
kiaušiniais todėl, kad jis ne- 
prlguli prie Romos. Bet sako, 
dievą visur galima garbinti...

Vietinis airių katalikų kuni
gas sako, kad Geniotis yra 
apgavikas; bet man rodosi, 
kad ir visi kunigai yra apga 
vikai. Plikakaktis*
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APIA FINANSINE ATSKAITAA

PRANEŠIMAI Iš KITUR

viską
Balčiūnas

Viso išmokėta 1,647.50

30

12.52

2

70.09
19.07

Birželis
40.54
23.40
63.25
30.09 

9.68'
11.23
22.66
60.74

22,497.38
934.75

prie to ne visi ž 
čiu^ būdu užtvirti 
regėjimo, girde j į 
nas iš mūs 
kuris iš

56
57
58

/
300.00 

A.
300.00

J.

Men.

17.00
• 47.00

72.00
■ 6.00

(išmokėta

(išmokėta 

pašalpa

kp. J. šerkšna pašalpbs
3— M. Andrulioniene
4— J. Kučinskas
7—Maskeliūnas

Viso išmokėta 1,098.54

Išmokėjimai Gegužės Mėn.

kp. Eva Treinauskiene
(išm. Treinauskui)

19— J. Preikšą
Preikšienei)

20— L. Mansis
Mansienei) 

5—T. Stancato
A. Švežiauškas 

čėrniauskene 
Želinauskiene

Kp.
2
3
4

nutarimui, taipgi atsiveskite < ir 
draugus. Sekr. M. K.

(172-174); :

SO. BOSTON, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo (1LD) 21 kuopos susirinkimas 
įvyks ketverge, 27 d. liepos, 8 vai. 
vakare, 1933 m. po N. 376 Broadway 
So. Boston, Mass. Visi nariai' da
lyvaukite, nes daug yra svarbių da
lykų 
savo

Andrijauskas 
Maurukas 
Mickevičius 
Aviža

Sekr. alga ir rašt. renda 
Taksai

1,361.41
4,107.45
3,889.20

218.25
348.37

9.57

Už Balandį, Gegužį ir Birželį, 1933 
Įplaukos

7.65
9.87
6.29

4,1.93 ;
21.96 
----- 17

■■ ■   -MĮfa* 
ir tin

SAVIMOKSLYSTE
D. M. šolomskas

9.37

1,331.89

17.
17—0.
17—F.
29—K. Sarpalius
33—J.
42—'S. Palasky

52—L. Stasiulis

55— M. Gricinienė
56— A. Evaška
57— F. Mankauskas 
Taksai

Vi

"l"1 1 1 ..... 11 QH| IBI —

(Tąsa)
Ir. aš pradėjau skaityti “Kapitalo” to
mą pirmą su milžinišku interesu ir į 
trumpą laiką nugalėjau jj, ir tas skaity
mas man labai daug davė. Kaip matote, 
mąža, populiarė brošiūraitė buvo neįvei- 
kikma, o didelis kūrinys—nugalimas.”

Iš to yra išvada: pasirenkant* knygą, 
ji neprivalo būti nei labai sunki, nei leng
va, bet ji privalo užintėresuoti, patraukti 

-skaitytoją prie jos skaitymo.
Žinoma, yra patartina kreiptis pas 

draugus patarimo, ką jums reikalingiau
sią yra skaityti. Prie to skaitytojas rei
kalauja ne. tik patarimo ką skaityti, bet 
ir pagelbos, paaiškinimų nesprantamų žo
džių ir kitokių patarimų iš daugiau pra
silavinusių draugų pusės.

Kaip Praplėsti Atmintį
Knygose, brošiūrose, laikraščiuose yra 

sukuoptas visas įgytas žmonijos žinoji
mas—mokslas. Bet kad jo pasisemti, 
įgyti, išspausti iš knygų, tai reikalingas 
studijavimas. Reikalingas mokėjimas iš
vystyti atmintį.

Patsai svarbiausias paveikimas į mūsų 
atmintį gaunamas laike skaitymo, kada 
pitfnu kartu susipažįsti su naujais da
lykais, tas įspūdis, kurį tada gauni. To
dėl reikalinga, kad laike skaitymo niekas 
nesugriautų jį. Taipgi kenksminga skai
tyti prie aštraus saulės kepinimo arba 
perdidelės elektros šviesos. Skaitymas 
prirūkytame kambaryj nėra našus.

Kiekvienas mūsų pajautimo organas 
stiprina atmintį: akys—stiprina su pa- 
gelba šviesos, ausys—girdėjimo bangų ir 
t.t; Todėl reikalinga, kad niekas ne
keiktų. ’ Bet virš visko—reikalingas su
koncentravimas minties apie skaitomąjį 

- daiktą. Ar gali žmogus vienu ir tuom 
pa| kartu suprasti ir vieno ir antro žmo
gaus kalbos turinį, jeigu jie abu vienu 
ir iuom pat kartu tau kalba? Aiškus da
lykas, kad ne! Tas pats ir su skaitymu, 
jeigu akys mato ant knygos vienas min
tis; O jūsų mąstymas nukreiptas į kitą 
klapsimą, tai rezultatai bus prasti: per
skaitysi puslapį ir nežinosi, ką skaitei.

nės vienu ir tuo pa- 
atmintį. Y ra trys: 

ir veikimo. Kiekvie- 
rime pirmiausiai patirti, 

abiausiai į mus veikia, arba 
irmiausiai reikia save pažinti, 

geriau ir ilgiau atmena tą, ką jie 
regėjo—pas juos atmintį užtvirtina regė
jimo organai; antri—užtvirtina mintyje 
tą,’ ką jie girdėjo, o treti tą, ką jie nu- 
veikė, perrašė, nubraižė ir tt. Į kai ku
riuos veikia du arba visi trys būdai.

Profesorius Nečajevas sako, kad dau
gelis iš tų, kurių atmintį užtvirtina regė- 
jinio organai,, ilgai pamena. Jie pame
na; net puslapius, prieš jų akis stovi tar
tum paveikslas, tos vietos puslapyje, kur 
jie^do interesingus faktus. Prisimena 

faktą ir prieš jų akis tartum atsi- 
yi^čią knyga, datos, skaitlinės ir t. t. Re
gėjimo organai veikia į atmintį nuo 85 
ir ^ nuošimčių. Save šviečianti draugai 
privalo pasirūpintų kad laike studijavi
mo, lavinimosi nebūtų nereikalingų daik
tų prieš jų akis, kas galėtų pertraukti ir 
sugriauti jų mintį.

Rečiau sutinkame tuos žmones, į kurių 
atmintį labiausiai veikia girdėjimo orga- 

Jie geriausiai ir ilgiausiai atmena 
ne tą, ką skaitė, bet tą, ką girdėjo prelek- 

 

cijose arba prakalbose. Jie geriau atme- 
r perskaitytą, kada jie skaito balsiai.

dešingai, kada balsu skaitymas kenkia 
tiems, į kurių atmintį veikia regėjimo 

organai.
Dar rečiau sutinkame tuos, kurių at

mintį stiprina veikimas. Jie geriausiai 
atsimena tada, kada jie perrašo. Mes 
ramiame tokių žmonių, kurie kad ir ne
skaito garsiai, bet skaitydami judina lū
pas.

Perrašymo būdas kartais yra prakti
kuojamas ir per tuos, į kuriuos veikia 
regėjimas. Yra atsitikimų, kad į tam 
tikrą žmonių skaičių veikia visi trys 
būdai.

Mes tankiai girdime, kad daugelis nu- • 
siskundžia, būk jie daug skaito, bet ma
žai išmoksta. Mes sutinkame žmones, 
kurie labai lengvai perima ir ilgai atme
na. Ar gali; darbininkas nusiminti del 
to, kad jam ne taip lengvai pasilieka at
mintyje, kaip jo draugui? Nei kiek. 
Daugelis greitai išmoksta, bet greitai ir 
užmiršta, kitam sunkiau gaunamas žino
jimas, bet jis pasilieka ant ilgiau.

Kad atminti, tat reikia dalykus kon
krečiai suprasti. Todėl patartina prie 
knygų ir žurnalų skaitymo naudotis dia
gramomis ir žemlapiais, kur tas gali pa
gelbėti. Nuoseklus susipažinimas su 
žemlapiais labai daug gelbėja ne tik geo
grafijos supratime, bet ir supratime kur 
link vystysis politiniai įvykiai: politiniai 
streikai, sukilimai ir t. t.

Studijuojant nereiškia, kad reikia vis
ką susikrauti į savo'atmintį, išmokti vi
sus knygos žodžius. Tas negalima. Kad 
ir geriausią knygą skaitant prisieina at- 
rinkdinėti, atrinkdinėti tie faktai ir žino
jimas, kurie jums reikalingi. Užtenka 
kietai įsidėti turinį, o ne visus žodžius.

Buržuazinis profesorius Meiman labai 
teisingai sako: “Jeigu mes norime įgyti 
pilną pergalę ant studijuojamos medžia
gos, tai yra, jeigu mes norime kietai, tik- 
kai ir pilnai tą suprasti, tai mes turime 
gerai suprasti turinį ir nuolatos ir aty- 
džiai patikrinti, pakartoti tą.”

Toliaus tas profesorius sako, kad net 
su silpniausia atmintimi studentus gali
ma išmokyti, jeigu tas atliekama siste- 
mačiai. Bet būtinai yra reikalingas pa- , 
geidavimas išmokti. Reikalingas noras, 
rūpestingumas ir atyda. Jis sako, kad 
klausinėjo sugabius savo studentus ir 
daugelis negalėjo nurodyti apystovų tų 
gatvių, kuriomis jie kiekveną dieną eida

vo į mokyklą. Ir tik todėl, kad jie į tai 
nekreipė atydos. Ir gaudavo priešingus 
rezultatus pas atsilikusius studentus, ku
rie gerai atmindavo kiekvieną kampą ir 
sankrovų langų turinį. Būtinai reikalin
gas noras, pasiryžimas ir savimi pasiti
kėjimas. Reikia atmesti mintį, kad tu 
negali nieko išmokti. Reikia ją išrauti su 
šakinimis. .

Sujungimas su žinojimu
Skaitant, siekiant prie žinojimo, reika

linga jungti gaunamus knygoje faktus 
su jau žinomais faktais tuom klausimu. 
Pirm pradedant studijuoti 'bent kurį 
klausimą, reikia pasistengti prisiminti 
tai, ką jūs jau žinote tuom klausimu. Iš 
kur pas jus gali būti tas žinojimas? Ga
limas .daiktas, kad jūs apie tą klausimą 
jau girdėjote prakalbą, kalbėjotės su 
draugais, skaitėte laikraštyje, matėte ju- 
džiuose ir t. t. Mūsų atmintis—sandėlis 
žinojimo. Pasikasus tame sandėlyje, 
mes labai tankiai randame daug mums 
reikalingo ir "pagelbinio žinojimo. . ,

Prileiskime, kad mes skaitysime kny
gą ir studijuosime apie 1905 metų revo
liuciją. Nejaugi pirmiau mes apie ją 
nieko nežinojome? Nejaugi mes nieko 
apie ją nepamename, neskaitėme laikraš
čiuose arba negirdėjome žodžiu bei nebu-, 
vome susitikę su jos dalyviais? Argi ga
limas daiktas, kad nebūtute girdėję pra
kalbos ir kitko? Arba mės pradėsime 
studijuoti Franci jos revoliuciją. Vargiai 
kuris iš mūs apie ją nieko nežinome. Ar
ba mes studijuųjame apie rusų revoliuci
ją, Sovietų Sąjungą. Mes savo žinojime, 
savo sandėlyje jau turime šiokio tokio 
žinojimo. Reikia būtinai pasikasti ir pa
naujinti tas žinojimas, prijungti prie to, 
kurį gausite iš studijuojamos knygos.

(Bus daugiau)

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
22
24
25
26
27
29
30
32
33

|34 
' 35

36
37
38
39
40
41
42
43
44

46
47
48
49
50
51
52

Balandis Gegužis
4.95 8.60

29.07 29.67
117.43 70.62
24.76 27.64
10.70
10.89. 28.19
20.63 17.42
35.82 31.45
37.39 7.80
17.73 —
21.95 23.90
15.82 4.69
8.76 10.77
8.16 9.01
8.27 10.25

43.88 39.43
15.67 14.21
7.44 16.52

23.99 16.21
7.28 20.45

25.38 22.22
65.87 42.22
23.39 20.03
9.71 19.00

31.56 26.19
26.70 —
28.75 23.13
18.32 14.72

5.39 12.15
9.28 16.38

11.20 15.68
29.31 74.43

v^l2.34 6.67
20.18 41.94
-......... t 52.41

12.23 13.10
12.23 24.35
48.26 55.15
11.70 —
15.38 4.70 >
45.06 53.41
23.25 18.46
46.07 70.01
25.82 17.74
71.91 67.21
72.19 65.30
11.51 8.23

8.36 11.06
37.27 45.79
8.18 —

-- --- 10.82
26.57 38.01
14.00

1,277.97 1,279.34

mokėjimai Balandžio

17—U. Kulikauskiene
19—F. Kigas
19—A. Poškus
24—K. Misevičius
30—St. Yokubynas
33—J. Balčiūnas
38—D. Miškinis
40— C. Puišis
41— O. Bendickienė
41—J. Aikis
44— J. Plioplis
45— P.
49—A.
53—J.
58—J.

14.10
14.83
21.85
62.47
35.23
15.57
16.33
41.62
13.58

9.61
16.83
15.48 ______„
10.06 I 51—J. Katkevičius
37.16 1'52—L. Stasiulis
7.52 52—A. Gudaitiene •

34.63
80.72
16.29
11.01
40.99

9,33
7.54

35.31
15.01
51.73
39.86

104.70
38.49
11.08

4.97
36.65

20.00 
35.00 
57,00.

7.00
1.00

19.00
« 201.00 

18.00 
52.00 
41.00 
23.00

126.00 
23.00 
41.00 
22.00

266.66 
.88

450.00 
79.00 
64.00 
39.00 
17.00 
12.00 
10.00

167.00 
17.00 
21.00 
67.00 
74.00 
18.00 
12.00

.50

Išmokėjimai Birželio Mėn.

kp. A. Daukšis (išmokėta 
M. Daukšienei)

2—J. šekšna pašalpa
2—B. Kanišauskas 
4—O. Janionienė,

5—J. Paulavičius
7— J. Maskeljunas
8— F. Pikšris
9— H. Daugirdas 
9—S. česnikienė

Vainauskiene 
Švežiauskas
Želinauskiene 
Treinauskiene 
Paškus '
Sarpalius 

Kunskis

13—0. 
17—A. 
17—F. 
17—E. 
19—A.
29— K.
30— P.
30—Jokubynas 
32—<A. Tervydis 
37—L. Aimanas

41—Wm. Mitchelis 
41—J. GuzeVičienė 
44—J. Yanulevičius 
44—M. Ažukienė 
51—J. Pečiukaits 
51—J. Katkevičius 
55—M. Gricinienė 
55—J. Yanavi&utė
55— A. Alškiene
56— P. Evaška
57— V. Stelmakas
Sekr. alga ir renda 
Taksai '

Viso išmokėta 
Viso išlaidų 
Tuo pačiu laiku įplaukų

Trijų mėnesių nedąteklius 
Procentas 
Aukos per seimą

Atėmus ncdatcklių lieka 139.69 
Balansas iš Balandžio 1 d. 22,357.69 
Viso turto 
Inventorius

Visas bendrai turtas
Apdraudos fondas turi 
Pašalpos nedateklius 
Lėšų fondas turi

J. Gasiunas, 
APLA Centro

60.00 
8.00 

26.00 
25.00 
28.00 
17.00 
26.75 
10.00 
34.00 
78.00 
62.00 
83.30 

.86

$23,432.13
23,663.20 

1,202.41 
36.59

Sekr.

APLA Centro iždo globėjai per
žiūrėjo balandžio, gegužės ir birželio 
mėnesių apyskaitų ir surado 
tvarkoj, ir pasirašo:

J. Urbonas, 
J. Miliauskas, 
Geo. Urbonas.

mą ant 9 metų mergaites. 
Kubosčin išsitraukė iš kiše- 
niaus revolverį ir teisėjui 
suvarė kelias kulkas į kruti
nę. Tas ant vietos krito ne
gyvas, o Kubosčin atsidtirė 
kalėjime.

ELIZABETH, N. J.« • •
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

27 d. liepos, 8 vai. vakare, Court St. 
408, LDP Kliube. Susirinkimas tu- 1 
r ė jo įvykti 19 d. liepos, iš priežasties 
Bangos Choro repeticijų turėjo būti 
perkeltas ant virš minėtos dienos. 
Neatbūtinai turite būti visi nariai 
ant susirinkimo, o taipgi ir naujų 
narių atsiveskite, nes bus daug svar
bių reikalų. Pirmas, tai bus rinki
mas naujos valdybos į centralinį ko
mitetą; antra, bus duodama knyga 
nariams ‘‘Spalis”, taipgi ragina val
dyba visus būt ant mitingo.

Komitetas.
(172-175)

Bedarbiai Šturmavo Miesto 
Valdžios Buveinę

. WINNIPEG, Kanada. — WILKES BARRE, pa.
j Liepos 20 d. bedarbiai su- apla 51 kuopa rengia labai di- 
' rnncrp nrnfpąfa nripš valdymą! deli pikniką, kuris įvyks 6 d. rug- lenge protestą piles va UZlOS | pjQ£į0 (Aug.), ant upės kranto, tar- 
žygius uždaryti miesto ligo- pe abiejų tiltų, Lynwood, ši kuo

pa visuomet remia darbininkišką ju- 
, dėjimą, ji prisidėjo prie įkūrimo dar- 

j Tarpt. Darb. Aps. Todėl darbnin- 
kai privalo remti šios organizacijos 
parengimą. Bus gerų valgių, gė
rimų ir gera muzika.

10’00 i ninės skyrių, kuris rūpino
si biednųjų priežiūra. Dar-i įlinkų centro, Jr taipgi priguli prie 

bininkų demonstracijoj da
lyvavo apie 1,000 bedarbių. 
Policija padarė brutališką 
užpuolimą ir panaudojo ga- 
zines bombas.

150.00 |

46.00
84.00
89.00
20.00
12.00
58.00
40.00

102.00
22.00
11.00 ‘

140.00
60.00

4.00
11.00

1.00 
17.00 
26.00

Flemington, N. J.— An
dre Kubosčin teisme nušovė 
teisėją MacKay, kuris jį 
klausinėjo apie pasikėsini-

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. mėnesinis susirinki-, 

mas įvyks July 25 d., kaip 7:30 vai J 
vakare, 29 Endicott St. Visi nariaf 
malonėkite ateiti į susirinkimą. 
Taipgi tie, kurie nėra užsimokėję 
narines duokles, ateikite ir užsimok 
kėkite.

Fin. Sekr. D. Lukienė.
(171-172)
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SPAUDOS P1KNIKKS
11

RENGIA AM. LIET. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-ras APSKRITYS

Nedelioje, 6 Rugpiucio-Aug., 1933
PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ IR TĘSIS IKI VĖLUMAI. ĮŽANGA 15 CENTŲ YPATAI

Bangos Choras is Elizabeth, N. J., vadovaujamas V. Žuko

Bus Brooklyno Aidas, kurį dabar mokina V. Žukas. Bus Elizabetho Bangos Choras ir kiti.
DRAUGAI! Šis piknikas turi būt masinis. Pereitas šio Apskričio piknikas buvo skaitlingas ir gra

žus; šis turi būt dar sėkmingesnių.
ŲRIEš GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS

Yra puiki šokiams svetainė. Gi gamtos atžvilgiu vieta irgi gana graži. Todėl traukime iš visur;
pasilinksminkime ir paremkime savo spaudą.

i Jei tą dieną lytų, tai piknikas atsibus Liutvino Svetainėje, 69 So. Park St., Elizabeth, N. Jt
_________ '   .. . . ■ ______________________________________ ______

KELRODIS: iš Elizabetho paimti nuo West Jersey St. Union karą ir važiuoti iki Garwood Station, pereiti gelžkelį ir eiti iki 
North Ave., pasisukti į dešinę vieną bloką iki Cedai* St., paeiti 4 blokus iki Brookside Place, j dešinę iki Brookside Hospital ir čia 
bus Division Ave.; čia sekite signas (iškabas) iki Meadow Grove Park. Su automobiliais, iš Elizabetho paimti Westfield Ave. kelią 
ir važiuoti iki Garwood Station.



Darbai Springfielde, Bl

Mokinė

pas

SPAUDOS PIKNIKAS
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)BROOKLYN LABOR LYCEUM

231 Bedford Avenue

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

vem, 
kiem

Bedarbiai Užplūdo 
Washington?

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Reikalauja Paliuosavimo 
Edith Berkman

Iš arti ir toli važiuokite organizuotai, privatinėm mašinom ir busais. Lai šis piknikas, būna

PHILADELPHIA, PA

Biedni ūkininkėliai aimanuoja 
sykiu su miestų skurdžiais gyx 
ventojais. Girdi, kaip čia rei
kės verstis ir ko sulaukti.

A. Čekanauskas*

Pennsylvania'ir New 
Jersey Valstijose

TJžtikrinu, 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

Kapi-
Karo- 
supa- 

pirmais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijonrt, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

Nedėlioję, 13 Rugpiučio- August, 1933
RENGIA MASS. VALSTIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJŲ APSKRIČIAI

TAIPGI DAINUOS VISI PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS ANTRO APSKRIČIO CHORAI 
Lenktynės plaukime Proletmeno Sąjungos Antro Apskričio narių su Labor Sports Union nariais 
A. BIMBA LAISVĖS REDAKTORIUS IR VIENAS Iš JAUNUOLIŲ SAKYS PRAKALBAS

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas ir Komitetas 
Gynimui Ateivių Teisių pa
siuntė Washingtonan darbo 
sekretorei Perkins reikala
vimą, kad tuo jaus visai pa
naikintų deportavimo va- 
rantą prieš draugę Edith 
Berkman. Toliau reikalau
jama, kad už ją užstatyta 
kaucija būtų sugrąžinta.

Fašistai Airijoje
DUBLIN.—Liepos 21 d. 

laikė pirmą suvažiavimą Ai
rijoje. Nuo dabar fašistų or- 
apie tūkstantis delegatų iš 
visų krašto kampų. Fašistų 
vadas tūlas O’Duffy kon
vencijoj kalbėjo prieš komu
nistus ir sakė, kad fašistų

Priminimas Naujosios Anglijos 
Darbininkams

WASHINGTON. — Taip 
vadinama viešųjų darbų ad- 
nlinistracija i fe s ig andusiai 
persergsti bedarbius, kad 
jie nevažiuotų Washingto
nan darbų jieškoti. Tūks
tančiai bedarbių jau pribu
vo ir reikalauja darbo. Roo
se velto valdžia sako, kad iš 
pribuvusių gal tik vienas iš 
šimto galės gauti darbą. Ki
ti turės pėsti grįžti namo!

vyriausias tikslas bus nelei
sti komunizmui plėtotis, Ąi- 
rijbje. Nuo ddbar fašistų or
ganizacija vadinsis “Airijos 
Nacionalė Gvardija.”

transportacijos departmen- 
to atstatyti. Į jų vietas 
įeis tie draugai, kurie suge
bės pagerinti transportaci
jos sistemą. Kurie prašalin
ti, tie neatliko savo pareigų 
bolševikiškai. Turėjo pasi- 

kclio.

Užsibaigus pirmai savaitei 
mokyklos ir pradedant antrą, 

* reikia pažvelgti į ją ir jos vei
kimus ir progresą.

Mokykloj -ankosi suvirs 50 
jaunuolių. Reguliarės klasės 
pereitą savaitę buvo laikomos 
rytais ir pirmą dalį popiečio, 
bet kadangi politinės ekono
mijos mokytojo drg. Lernerio 
darbo valandos nėra tos pa

nčios kas savaitė, tai šią savai
tę prisiėjo permainyti laiką— 
trys vakarai ir trys rytai. Tai 
yra geras dalykas, kadangi 
tie draugai, kurie turi darbus 
arba kitus svarbius užsiėmi
mus dieną gali lankyti vaka
rines klases. ,

’atsilankykite
klasės, darbininkas

masines
Tuoj po rinimas ir įkvėpimas

cinės dvasios mūsų

N e p a m i r skite Worceste- 
rio Aido Choro pikniką, kuris 
bus liepos 30-tą dieną Olym
pia Parke ir prie kurio ren
giasi ir vasarinės mokyklos 
studentai su nepaprasta pro
grama. Pradėkite rengtis prie 
šito išvažiavimo dabar.

MASKVA. — Sovietų val
džia perorganizavo visą 
transportacijos vado vybę. 
Penki vice-k'omisarai iš

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu- 

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

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

principais polit. ekonomijos.
Klasės reguliariai studentų 

lankomos ir jų susidomėjimas 
yra stambus. Pasirodo, kad 
jaunuoliam neužtenka su
prast, kad jie, kaipo darbi
ninkai ir darbininkų vaikai, 
yra nuskriausti turtingiausioj 
šalyje pasaulyje, bet kad jie 
nori dažinoti, kaip ir del ko
kių priežasčių išsivystė šita 
sistema ir kokis darbininkų iš
ėjimas gali būti.

Mokykloj randasi tam tik
ras skaičius kolegijas lankan
čių studentų, kurie yra studi
javę ekonomiją iš kapitalisti
nio atžvilgio. Tai klausimų 
ir diskusijų yra užtektinai.

Proletarinio meno klasės po 
vadovyste drg. šalinaitės yra 
ypatingai įdomios ir svarbios. 
Drg. šalinaitė deda didžiau
sias pastangas, kad kuo dau
giausia būtų galima nuveikti 
į palyginamai trumpą laiką; 
yra suorganizuota muzikantų 
ir kompozitorių klasė, didžioj 
dalyj susidedanti iš tų jaunuo
lių, kurie yra studijavę muzi
ką. Jie mokinas, kaip pritaikyt 
muziką prie žodžių ir kaip 
vest masinius chorus arba ki
tas muzikales grupes.

Dar iki šiol, publika, nega
vus progos matyti mūsų jau
nuolius diriguojant chorą, ne
užilgo, pirm užsibaigimo mo
kyklos, gaus progą,—ypač tė
vai ir draugai, matyti, ką mū
sų jaunuoliai nuveikė, lanky-

Įnęs 1 kiekvienas 
turėtų suprasti, 

kokis svarbus dalykas pastip- 
revoliu- 

jaunimui,

dalių 
šiai, 
kaipo 
jaunuolių nepermatė, kad, ne
paisant tautų skirtumo, jų rei
kalai ir problemos yra tie pa
tys. Ši mokykla tą klausimą 
žymiai pataisys.

Išrinktas komitetas, kuris 
rengiasi prie didelio koncerti
nio vakaro prieš užbaigimą 
mokyklos. Bus įvairi progra
ma, kuri perstatys efektingu
mą proletarinio meno darbi
ninkų kovose. Daugiau apie 
šį parengimą bus vėliau rašy
ta. Bet. Worces&rio ir apie- 
linkės draugai, „įsitėmykite ir traukti

Ceverykų International
Kompanija gerai šiuom tarpu 
dirba su 
mašinomis, 
vo seniau 
mašinomis

Dabar galima gauti
. J. GEGŽNĄ

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

šies kenuotos žuvys.

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM

Laikrodžių fabrikas dar ne
bestoji'" uždarytas ir laukia 
savo “kakinos” atsidaryti. 
Mat, vietiniai kapitalistų laik
raščiai kala ir kala, kad greit, 
atsidarys, ir vėl bus geri lai
kai; ot tik turėkite dar biskį 
kantrybės, ir sulauksite kapi
talistiško dangaus, gerų laikų. 
'Daug randasi darbininkų, kad 
tųom tiki. O kai kurie buvo 
biskį susitaupę, ir laimę nie
kur neprarado. Bet neturin
tieji labai skursta ir nekant
rauja, kaį fabrikai uždaryti, 
o darbų negalima gauti; gi 
viskas kasdien, po paibelių, ei
na brangyn. Taupenos irgi iš
sisėmė daugumos vargšų. Pa
šalpos miestas nenori duoti. 
Kad kas per vargą šiokią to
kią biedną almužną ir gauna 
del mažų kūdikių, o jūs, tėvas 
ir motina, stipkite badu.

Tai kaip prakeiktas kapita
listų surėdymas vargdienius 
spaudžia ir vargina. O prie to 
dar ir gamta—-vasarok karštis 
be lietaus viską baigia išdegint 
—daržoves, vaisius, javus vi
sokius; pievos tik ruduoja, 
nėra nei gyvuliams maisto.

naujausios ma-doš 
Kai gerai dirbda- 

su senosios mados 
tai darbo žmonių 

tilpdavo iki 700. O dabar 
atlieka tą darbą su naujomis 
mašinomis ir daugiau čevery- 
kų padaro tik 300 darbininkų 
ir jnažesniu užmokesčiu. Pati 
kompanija nori sutverti uniją, 
kad būtų pagal kompanijos 
norą, idant išgaut .unijos var
dą ant čeverykų. šaukė darbi
ninkus jau du sykiu, kad pa
sirašytų ant tokių sąlygų, kaip 
kompanija nori. Bet abudu 
sykiu kompanija pralaimėjo. 
Darbininkai, mat, nesutiko ir 
nepasirašė. Tai taip ir pasili
ko ant toliaus. Būtų gerai, 
kad darbininkai uniją tvertų, 
ale kovingą darbo žmonių uni
ją. Tą parodys ateitis ir kaip 
bus darbininkai susipratę ir 
kovingi.

. BUS RODOMA GARSUS SOVIETU JUDIS POTEMKIN’ ,
DRAUGAI DARBININKAI! Remkime savo darbininkišką spaudą,.masiniai dalyvaukime šiame pik 

nike. Iš arti ir toli važiuokite organizuotai, privatinėm mašinom, ir busais. " • ’ 7 .-J.' ' 
svarbiausias darbininkų pasilinksminimo susivažiavimas ir skaitlingiausias už visus iki šiol šioje apie 
linkėję buvusius piknikus. , Visus širdingai kviečia RENGĖJAI.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

dainas su 
pikniko, 
Olympia 

gerą įspūdį

Neatlieka Pareigų, Turi 
Pasitraukti iš Kelio

Anglių kasyklos dirba suvis 
prastai, kaip po United Mine 
Workers lewisine unija, taip ir 
po Progresyvių Mainierių Uni
ja. Po du “šaftu” kompani
jos turi atidarę.

Dabar kol kas susirėmimų 
dar nėra tarp mainierių. Jeigu 
kas kur Rą padarė, ar išsprog
dino stubą arba susenusią ka
syklą, tai pačios kompanijos 
atlieka tokius provokatoriškus 
darbus, bet tuč-tuojaus per 
kapitalistiškus savo dįdlapius 
paskelbia, kad tai padarę pro
gresyviai, “raudonieji”. Ot, 
kad ne tie bolševikai, arba ko- 
vingesni darbininkai, ką kovo
ja prieš buržuaziją, tai neži
nia, ant ką turėtų bėdas mes-Pirmą savaitę ekonomijos 

klasės padengė skaitymą ir 
prelekcijas apie “Valstybę ir 
Revoliuciją.” Tuo pačiu sykiu 
mokytojas išaiškino įvairius 
klausimus ir problemas, ku
rios atėjo į mintį mokinių 
studijuojant “Valstybę ir Re
voliuciją.” šią savaitę vakari
nėj mokykloj yra studijuoja
ma “Mokestis, Darbas ir Kapi
talas”; o dieninėj mokykloj 
tęsiama svarstymai “Valsty
bės” ir Revoliucijos.”

“Valstybė ir Revoliučija” 
yra Lenino parašyta ir apima 
klausimus valstybės, jos išsi
vystymą ir jos rolę.

“Mokestis, Darbas ir 
talas” yra, kaip žinoma 
lio Markso veikalas 
žindina mokinius su

Seniaus, pamenat, net ir vai
kus gąsdindavo socialistais, 
kai socialistai buvo kovingi 
prieš turčius; o dabar, mat, 
jie nebaisūs, kai eina ranka 
rankon išvieno su kapitalistais 
prieš darbo liaudį jų suburžu- 
azėję vadai.

Progresyviai mainieriai lai
kosi iki šiol gerai ir tęsia sa
vo pradėtą kovą. Mūsų mies
te uždraudė jiems parkuose 
mitingus bei susirinkimus da
ryti ; bet šįe mainieriai randa 
vietą apielinkės miesteliuose 
rengti piknikus ir prakalbas 
sako. Publikos sutraukia ga
lybes iš visos apielinkės; taip 
ir šekasi iki šiol progresy- 
viams mainieriams veikti. Pa
girtinas darbas ir taip reikia 
kovoti. Be kovos nieko nė
ra, ir buržuazija nic-nieko ne
duoda gražumu. O kad ir ko
kį įstatymą geresnį padaro 
delei žemosios klasės žmonių, 
tai ir tas įstatymas būna iš
kovotas, spaudžiant buržuazi
ją prie pagerinimo.

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

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

darni šitą mokyklą.
Yra suorganizuota 

kuriose mokinama 
proletarinės dainos, 
mokyklos atidarymo buvo pra 
dėta mokytis keletas trumpų 'idant suteikt daugiau energi- 
veikalėlių, idant įtraukti į i jos būsimiems darbininkų kla 
aktuali veikimą tiek daug,sės kovotojams, 
studentų, kaip galima.

Merginų oktetas gavo pro
gą pasirodyti, ką jis nuveikė 
per vieną trumpą savaitę, kaip 
padainavo kelias 
judėjimais ant SLD 
liepos 16-tą dieną, 
Parke. Padarė 
į publiką.

Gal būti, vienas iš svarbiau
sių šitos mokyklos atsiekimų 
bus pastiprinimas sąryšių tarp 
lietuvių darbininkų jaunimo 
ir Jaunųjų Komunistų Lygos, 
kuri daugumoj susideda iš 
svetimtaučių tėvų jaunuolių, 

šiol tarpe . šitų dviejų 
buvo nelabai artimi ry- 
Vienas į kitą žiūrėjo, 

į svetimą. Dauguma

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

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



Šeštas Puslapis

Atsibudęs Alekne Nera
do $11,500 nei Mylimos

sužinot viską,, ko ponas Berry 
nori.’

Taip miesto pinigai yra mė
tomi, o kada reikia bedarbius
šelpti, tai “nėra lėšų

lima vadint Great Necko “prie OfCgOItaS Prieš Pfollibiciją
PORTLAND, Ore. — Bm lesei atsitiko dviguba ne

Now York State,
HYMAN AND RACHEL GRUBER 

234 Nostrand Avenue, Brooklyn, N,Y.

NOTICE is hereby given that ' License No.
N.Y.B-5728 has been issued to the under

signed to sell beer and wine at retai), under 
Section 70 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, at 101 Grand St., Kings County, New 
York- State.

UKRAINIAN TEMPLE. CORPORATION 
101 Grand Street Brooklyn, New York.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Kodėl Reikia Minioms Išsijudinti į Prieškarinius 
"l. Išstojimus Rugpjūčio Pirmą Dieną ke, kuri vadinosi. Annjt Bosk. 

Ji sakėsi, kad našlė, kad jos 
vyras užmuštas ' kasykloje, ir 

kara ir už jinai laukia 20 tūkstančių do- 
apgynimą. ‘ atlyginimo.

Distriktas, ^nurodo ypač į Roo- 
sevelto “atgaivinimo“ planą, 
kad su tuom planu rengiasi 
prie karo. 300,000 jaunuolių, 
suvaromi į verstino 
kempės, ten kariškai 
truojami, taipgi yra
Amerikos rengimosi į skerdy-

Alekne turėjo susitaupęs 
,11 tūkstančių ir 500 dolerių, 
j Jis tuos pinigus laikė slaptai, 
sudėjęs į stiklinę; o1 stiklinė 
buvo pavožta po “slaptu” ak
meniu skiepe. Vien auksi
niais pinigais jis ten laike 3 
tūkstančius dolerių.

Pradėjo pas jį tankiau atei
dinėti ta moteriškė. Buvo su- 

isitarę apsivesti , liepos 11 d. 
'Bet jinai atidėliojo, kol liepos 
»15 d., atsikėlęs'iš ryto Alekne 

neberado nei mylimosios, 
ypač darbuotis dirbtuvėse irlne) sekretnai’ laikytų visų' 
organizacijose, kad išjudint; 
darbininkų minias, ir kreipti! 
didžiausios atydos, kad įtrauk- į 
ti į tas prieškarines demons
tracijas socialistus ir Ameri- | 
kos Darbo Federacijos narius.

P. S.

darbo 
muš- 
dalis

NEW YORK. — Fašizmas sose šalyse prie 
Vokietijoj gali būt priežastis Sovietų Sąjung( 
naujo karo, nes dabar vokie
čiai reikalauja panaikint Ver- 
salės sutartį, o Francija užsi
spyrus, kad Vokietija turi pil
dyti tą, sutartį. Italija kerš
tauja prieš Franciją. Japonija 
daro vis naujus išsišokimus, 
kad iškelt karą prieš Sovietų
Sąjungą. Nesenai padaryta ;nę. 
keturių Europos valstybių su-1 Kom. Partijos distriktas, to- 
tartis yra įrankis karui prieš'del, šaukia ir ragina darbinin-! 
Sovietus. Visų šalių kapita-lkus eit į didžiausias, galingia-: 
listai rengiasi per karą išeit iš sias demonstracijas rugpjūčio ' J 
krizio. Todėl karo pavojus 1 d., priešintis karo planams; |Jau 
■kasdien artinasi spartesniais 
žingsniais.
’Tokius dalykus primena 

Kom. Partijos distriktas ir 
šaukia darbininkus į didžiau
sią demonstraciją rugpjūčio 1 
d. - Tai yra tarptautinė diena 
darbininkų demonstracijų vi-

IclllllL vyiLll VclIUU 2Y.1VA rtlCK- z» 1 1 ♦
ne (gal Aleknai?). Jis kiek :fe,rendumu balsavimas pro-, 
pirmiau susipažino su moteris-jhlblClJOS klausimo eina priėji Avcnu-j s 

užbaigos. “Slapieji’ laimi 
didelę daugumu balsuotojų.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešu savo vien

genčiams lietuviams, jog aš 
pristojau į draugiją Mirror 
Tavern Bar and Grill, kur New’ York state.__ 

parduodame alų ir kitokius 1326 ncwkirk Ave., 

gėrimus ir gaminame valgius 
už prieinamiausią prekę. Mū
sų užeiga randasi parankioje PUIKIAMI 
vietoje ir puikiausiai įrengta. 
M a n d a g u s patarnavimas. 
Kviečiame visus atsilankyti, Į 
o užtikriname, jog būsite pil- Į nių 

v • . • • j 1 * K i nnai užganėdinti ir rasite ką 
nors nepaprasto. Su pagarba.

CHARLES LABANAS 
696 Grano Street. Tarpe 
Graham ir Manhattan Gatvių 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herein' given that License No. 
iN.Y,A-7904 has been issued to the under 

signed to sell beer and wine at retail, under

Law, at 45 Avenue S, Kingu County, New 
York State.

MAX LERNER and ISIDOR LERNER
A S Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.A-6888 has been issued to the under

signed to selll beei- and toine at retail, under 
Section 7l> of the Alcoholic Beverage Control 
Law, at 1312 Nostrand Ave.,' Kings County, 
New York State.

WILLIAM HOFFMAN
1312 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y.A-7306 has been issued to the under

signed to sell beer and wine at retail under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, at 1326 Newkirk

HARRY L.

Ave., Kings County

ZALPH
Brooklyn, N. Y,

Brooklyno Jaunuolių Mokyklos Studentai irgi 
Demonstravo už Scottsboro Berniukus

Žingeidus.

Palaidotas Darbininkiškas 

' i Rašytojas H. A. Potamkin

ney!” ir tt.
Važiuodami Subway, taipgi 

dainavo ir šaukė obalsius.
Privažiavę prie Union 

Square, vėl į eilę susiorgani
zavę, maršavo linkui demon
stracijos, dainuodami Interna
cionalą, visos demonstracijos

Ketvergo vakare, Lietuvių 
Jaunuolių mokyklos studentai 
nusitarė dalyvauti Scottsboro 
jaunuolių demonstracijoj, ku
ri buvo rengiama Union 
Square.

Vjsi jaunuoliai tvarkiai 'ir 
disciplinuotai numaršavo iki
subway, dainuodami revoliu-j atydą atkreipdami, kad jau- 
cines dainas ir šaukdami su- nuoliai vaikinai ir merginos 
tartipaį-įvairius obalsius, kaip irgi pasiryžę kovoti' už Scotts

boro berniukų paliuosavimą.
Rep. J.

me-

tfei: “Scottsboro Boys Shall
Not Die! Free Tom Moo-

>
i) .

Mirė

fašistai 
tokiu 

, kaip

kovą 
kuris 
šalies

Turime pasmarkinti 
prieš fašizmo pavojų, 
vis labiau gręsia šios 
darbininkams.

mo/’ čia yra agitacija už nau
ją imperialistinį karą. Jų 
tganizacija yra kol kas slap-

Amerikoniški Giltinie- Miesto Valdžia Fašistiš 
Sai Kursto Įsteigti Hit 

lerizmą Amerikoje

LICENSES
BEER—WINE

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

ATSIDARĖ BEER GARDEN
E KIEME, po gražiais me

džiais, griežiant maloniai muzikai, 
galite smagiai pasišokti ir linksmai 
laiką praleisti. Kviečia visus drau
gus ir pažįstamus atsilankyti. Ska- 

i užkandžių duodame už dyką.
1 Kiekvieną šeštadienį, gražūs paren
gimai: grajys merginos muzikantės 
po vadovyste’Marty Turuta. Įžanga 
dykai. Antrašas. 181 N. 4tb St. 
Brooklyn, N. Y., tarpe Berry ir Bed
ford Ave. Savininkai John Yure
vich ir Jukienė.

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.A-5977 has been issued to the under

signed to sell beer and wine at retail, under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control ’ 
Law, at 311 Evergreen Ave., Kings County, 
New York State.

ALEXANDER HIMELFART
311 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.A-64 80 has been issued to the undor-

i Section 75of the Alcoholic Beverage Control 
Law, at 1339 gutter Avenue, Kings County, 
New York Slate. .

I ISAAC ELENBOGEN
I 1339 Suttei Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.A-5811 has been issued to the undcr-

NEW YORK. — Kūnas re
voliucinio. rašytojo H. A. Po- 
tamkino buvo pašarvotas 
Kom. Partijos centro name ir 
ketvirtadienį sudegintas kre- 
matorijoj, dainuojant drau- 

e j IN , I nu nas UUCI1 l«?4UUU tu LliV UIH4V4-gams palydovams Internacio-1 signed to sen beer and wino at retail, under 
_ A 1 t *»-----11!. T~»- --- - X 1

na]ą. Nors- jis nebuvo Kom. 
Partijos narys, bet nuo 1927 
metų iki paskutinių dienų bu-'i1 
vo įos rėmėjas ir kovotojas už d, . . 1 -i i  C.-I-:., signed to šell boor a”d wine at retail, underai’bininkU reikalus. ■ oyKlU Section 75 of the Alcoholic Beverage Con- 

jis pasižymėjo, kaip revoliuci
nis rašytojas ir poetas, 
komunistai suteikė jam 
raudonas laidotuves.

Kuomet Potamkino 
ilsėjosi Kom. Partijos

Užtat 
tikrai

(171-173)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA saldainių krautuve, 

lietuviais apgyventoje vietoje, tu
rime staką iš saldainių, rūkomų ir 
kitokių daiktų, kasdien reikalingų. 
Tik viena tos rūšies krautuvė vi
same bloke. Parduodu todėl, kad 
viena moteriškė negaliu tinkamai 
vesti to biznio. Kaina gana žema. 
Yi'a-Jr gyvenimui kambariai ant 
vietos. 145 Ten Eyck St., Brooklyn,

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Ha vein ey er Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 Bedford Avenue 
223 Bedford Avenue 
222 Berry Street 
135 Grand Street 
287 Grand Street 
350 Grand Street 
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 1 
60 Hudson
114 Bridge Street

JONAS STOKES S
FOTOGRAFAS

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

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Št., 
kampas Broad
way, Chauncey; 
Street stotis;
Brooklyn, N. Y.;

Naujoj vietoj : 
s t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kup- 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway

JONAS
512 Marion St., 

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

Avenue

New Yorke

kai pasitiko Balbo ^ir 
Lakūnus

Ligos Gydomos
Šiandien ateiki* 

i te delei savo svei- 
1 katos ištyrimo, o 
I jums bus išaiškin- 
1 ta, kaip jūs fizišl- 
I kai stovite.
I Odos NušaŠeji-
I mai, Nervų Ligos,
' Abel nas Silpnu

mas, Skilvio’ Žar
nų ir Mėšlažar- • 
nes Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški NesvęiĮcu- 
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Pabarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

' (172-174)
P’ARSIDUODA 2 šeimynų medinis 

namas, visi moderniški įtaisymai, 
vienam karui garadžiųs, yra grabus 
kiemas, lotas 25 X 100, namas sta-

j tytas 1922 metais, dar visai naujas, 
| arti prie mokyklų, ir prie geros 
1 transportacijps. Kaina žema; kreip-

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

(168-173)

+rol Law. at 242 Knickerbocker Avenue 
Kings County, New York State.

MR. HARRY GREFNMAN 
242 Knickerbocker Ave., Brooklyn.
NOTICE js bei’ehv given that Licenso^-TuJ, I

N Y.A-6836 lias been issued to the/under- 
signed ,tn sell beer and wino at retail, under 
Section 75 hf tho .Alcoholic Beverage Control 
T aw, at 415 Tompkins Ave., Kings County, 
New Yn>-k Slate.

MR MORRIS ROSFNTWRTG 
415 Thompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

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

kūnas 
centro 

name, raudona vėliava buvo 
užtiesta ant jo grabo ir iš 
vienos ir ^itos pusės stovėjo 

:po tris komunistinius Jaunud- 
i sius Pionierius, kaip garbės 

Atiduoti jam atsi
sveikinimo pagarbą buvo at
siųsti atstovai Kom. Partijos 
(Trachtenberg) ir kitų revo
liucinių organizacijų.

Jo našlė Elizabeth Potam- 
Partijos 

Work erių i“ 
kad jos 

Pa".draugas gaudavo daug įkve- 
‘.pimo ir medžiagos savo poezi- 

; “Daily Workerio” dar- 
ir

NOTICE iš hereby given that License No.
N.Y.A-5390 has been issued to the under

signed to sell beer end wine wt.retr.il. under 
Section 75 of the lAlcohoJic Beverage ~ 
T.a,w, nt 17 Sumner Ave., Kings 
New York State.

CHARLES KLEIMAN,
17 Sumner Ave., , Brooklyn

IŠRANDA VOJIMAI bei
Control 
County,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
N Y.B-179? has been issued to th" under

signed to sell beer »nd v-ine nt retail, under 
Section 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, nt. 836 DeKalb Ave., Kings County, 
Now York State.

TACK BOOKSTN
836 DcKnlb Avenue, Brooklyn, N. Y.

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja 5 kambariai su šil

tu vandeniu ir kitais įtaisymais, ran
da pigi; gyvenimo vieta patogi; ^reit 
kreipkitės -šiuo antrašu: 799 Kni
ckerbocker Ave., Brooklyn,( N. Y.

.. (171-173)

Penktadienį miesto valdžia 
surengė iškilmingiausią ] 
tikimą generolui Balbo ir jo 'organuį 
lakūnams, Italijos fašistų ag- $35, primindama, 
entams. Miesto kaštais - 
samdyti “benai” gal šimtą sy- 
kių griežė Mussolinio himną įjaj 
“Giovanezza.“ Pusantro tūks- bininkiškų korespondencijų 
tančio policijos ar daugiau iš- ^įįų raštų, 
tolo saugojo, kad neprisiartin- j ” __________

X Neleidžia Savo
Buvo sustatyta eilės kareivių, Radio Naudot Ex-Kaeiviam 
atiduodančių fašistams pagar- , . .
bą; tai buvo “garbės sargy
ba.“ Wall Stryto ir aplinkinių 
gatvių buržujai, pakeldami iš
tiestas rankas, fašistiškai svei
kino Mussolinio orlaivininkus. 
Miesto majoras O’Brien pri
kabino generolui Balbo di.de- 

Įlį aukso medalį.
Taip vadinama “demokra

tiška“ valdžia 
prieš fašistus akivaizdoje ko-

■> NEW YORK. — Apie mė
nuo atgal šimtas buvusių ar- 
niįjos oficierių čia sutvėrė 
hriinduolį naujos fašistų drau
gijos. Vadinasi “American 
Concentration,” arba atkrei
pimas visos atydos į ameriko
niškus reikalus, šie 
skleidžia lapelius su 
“kreizavotu“ kryžium, 
Vokietijos fašistų. Sako, kad : 
reikia panaikinti “propagan- , 
dą, ateinančią iš svetimų ša- 
W.' ir varomą pirmyn pačioj 
Amerikoj. Tie ponai turi min
tyje propagandą, kurią sklei- 
džją^usiprat^idarbininkai.

c FaėistaL-—ofrcieriai tokiais 
lapeliai^ kursto prieš ateivius1 
darbininkus ir abelnai prieš j 
kitataučius. Jie persergsti 
nuo kruvinos revoliucijos ir ( 
ragina Ameriką “prisirengti ir - j.. > . .. T > L ■
apsiginti nuo kariško užpuoli- 700,000 ziopsotojų. Jų at-i 

skridimas patarnauja amen-!
ikoniško fašizmo bangai kilti r:

pasi-»kin paaukojo Kom.
i “Daily

NOTTCR is hereby given that License No.
N Y.A-7328 has boon issued to the under

signed to sell beer and wine at refail. under 
Section 75 of fbe Alcoholic. Bever(lorf> Control 
T aw, at. 44?3 Eighth Avenue, Kings County, 
New York State.

ROBERT BERNSTEIN
4423 Eighth Avenue, Brooklyn, N. Y.

NEW YORK. — Jau pir
miau Socialistu Partija neda- j 
ve per jos radio stotį WEVD J. 
kalbėt žmonėms iš Darbinin-1. 
kų Ex-Kareivių Lygos, ir ne
paaiškino, kodėl neduoda. Da
bar ši buvusių kareivių organi
zacija vėl ręikalauja, kad Soc. 
Partija leistų iš tbs radio sto-

NOT'fK i” •’Mwbv give— th-t T icons'? No. 
N.Y.A-52KS has been issued to the under

signed to sell b«nr end wine at retail, under 
Section ’75 of the Alcoholic Beverage Control 
I aw, at 351 Myrtle Ave., Kings County, 
New Yor1, ^♦-♦e

SALVATORE ST^CNANO 
ANIFLLO SICIGNANO 

35 N. Oxford Street, Brooklyn, N, Y, 
---------------------------------------- f------ -—------------------  

NOTTCR i« hereby given th»t License No, 
NY.A-717 has been issued to the under- 

qirrned fe sell beer and wine a.t retail, uder 
Section 76 of *he Alcoholic R«?vera"n Cn-trol 
Taw, at °5 Navv Si. & Tillory St,, Kings

' County, New
GINO CASCIANI - 1

72 Navy St., * Brooklyn, N. Y. ,

NOTTCF- 'a hprobv given thei> l icense No. | 
N.Y.B-6178 bas been issued to the under. , 

i signed seU beer and wino at retail, under 
I Section 76 ef ibn AMohoMc. Beverage Control 
Taw, at, .17’ Wyckoff Ave., Kings County, ! 

i New York S'-'e
PH’LIP PHILIPS , I

, 396 Stanhope St.. ' Brooklyn, N. Y,

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir iiapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo S 
iki 9 vai. vakare

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

DR. ZI NS
110 East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Ave. jr Irving Place 

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

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

į raiiijd iciolu io tub icimu oiU“ 

klupsčiavo į.jeg ka]bet jr paskelbt, jog lie- 
*"!jpos 27 d. yra rengiamas pa

minėjimas.. Juškos ir Carlsono, 
ku‘ 

Washingtone nužudė 
ižia. Dar 

v" K* 'socialistai nieko neatsake. O 
ri i • • x— ir • Lcuki u jieSmarkiausias Serą Kn- raugais v____

b’mas-tai Ženklas Kri- išleidžia $3.100 už Tai,
zio Didėjimo : Ką Galėjo Sužinot Uždyką

NEW YORK. — Pereitas 
penktadienis buvo diena di- lierius Berry gavo iš miesto 
džiaušio Šerų nupuolimo, ko- iždo $3,100, kad važiuot į 
kis tik buvo nuo 1929 metų. Europą ir tyrinėt tenai tokius 
Net drūčiausių kompanijų šė- klausimus, kaip bedarbių šel- 
rai nukrito 3 iki 15 punktų; 
daugelis Šerų nupuolė po 20 
ir 30 dolerių. Tai yra ženk
las, jog kapitalistai mato, kad 
pramonė ir visas binznis tu
rės žemyn čiuožti, 1

1 Laidotuvių apeigom rūpina- ’ RooseveltO blofų, nepaisant jo Europos ir Amerikos, kad ga
gi «rah.orius. J. .Garšva.

r vi■
Aleksandra Debšis, 42 

tų, 31 Hudson Ave., mirė lie
pos 20 d. Bus palaidotas lie
pos 24 d. šv. Jono kapinėse.

‘ Ęerpld Mayęrs, 14 metų,
14 FiHmpre Plf,> friirė liepos 20 
d. Palaidotas liepos 22 d. Kal
varijos Repinėse,

skridimas patarnauja ameri- ,'eX-kareivių maršuotojų 
iriuos vv uaitinj' tout; 

' prezid. Hooverio vald i . .
prieš darbininkus.

h«reb” given that License No.
N.Y.B-971 has been) issued to the under- 

beer and wine nt retail, under 
the Alcoholic Beverage 'Control 
4lh Ave., Kings County, New*

COFFEE SHOP. ! INC'
Brooklyn, N, Y, ;

NOTICE i«
. Į7."“ :: 

signed to sell 
Section 76 of 
T aw, nt 594 
York Stnte

P. .1.
5.94 4th Avenue

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INC

NOTTf^11’, jriven th»f License No. I
N.Y.A-7479 has boon issued to the udnr- 

sljyn’ed to seU beer and win© at rętail, under I 
Sec.tidn 75 of the Alcoholic BevoraRO Control ! 

■Law, pit 289 Oakland1 St.. Kings County, 
New York State,

' - I J MAX GEVILTZ . ‘ i , 
289 Oakland St., Brooklyn, N; Y,

NOTICE Is hereby ,g|vęn that License No, 
N,Y,B-786 has beeh issued to the under

signed to sell beer and ,wine at retail, under
, , ,. J .. v 1 Z | Section 76 of the Alcoholic Beverage Control 1betį^i ir Jie dedasi ex-kareiviu I Law, at S47 Flatbush Avenue, Kings- County, *

' ’ , » t f

Pranešame, kad mūsų kainos yia 
j žymiai nupigintos ant visko. 
Plaukų Kirpimas Moterims. Taip
gi Finger Wave Arba Marcei 35c.

Permanent waves nuo $5.00 iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 

Į mados, 1938 metą. • 
i Yyrams nukerpame plaukus ir 
’ apskutame barzdas už 50c, vai
kams plaukų nukirpimas 25c. 

! Mūsų-darbas yra artistiškas.

i W MATHEW F. SALLAS 
ffl ( B ( E L 6 U S K A S )

; B G R A B O R I U S
| UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
į 660 GRAND ST. ‘BROOKLYN. N. Y.
! . flF MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS:
> MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA

PAS1UNČIAM (, KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ
i į , PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSIN^ •AUTOMOBILIU, 
[ ©H®'KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
' PARVEŽTI. TURIM MOTEKį MIRUSIOMS MOTERIMS,
į W PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA^ VIETĄ SAVO 
[ # MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
i įj VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES

KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.
! MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKT(. MŪSU
į TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

M/V V VV V V V V V V W W MM VWV W W ;^jOcxW5crScA<5cjrwrSuO( >r5c oo AA tfVjOofioOorSoOcJOoOirV aAAWiotxVjrk,

New Yorko finansų kontro-

pimas, paskolos ir panašūs da- • 
lykai. Vien už laivokartę ir 
puikų kambarį ant laivo jis 
užmokėjo $565r Bet pačiąme 
City Hali knygyne yra įvalias 

nežiūrint, naujiį r^štų; ir' dojditnentųj -iš

| prižadų .sugrąžint gerovę. - lihia į kelias vai an d aš'veltui:

1Evęrgręen 7-8^3$ f ’ < Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting

Art Decorating '
Pertaisome senus namus ir būda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron- g 
tus, sudedame duris ir įdedame šie-3 
tus (screens) į duris, langus ir- 
porčius Dengiame stogus visokiems gį 
namams
51 Meserole Street
Brooklyn, N. Y.

DR. HERMAN MENDLOWITZ

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St, * Brooklyn, N. Y.
arti ‘Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959
iki 4 kas, dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:30 vaL vakarais.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDRLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

wt.retr.il



