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DafSininkai Visų šalių, 
/ Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėaito 
Pasaulį!

ALDLD kuopoms ir kitoms 
lietuvių darbininkų organizaci-1 
joms yra išsiuntinėta blankos.No. 179 
—rinkimui parašų už pripaži-1 --
n imą Sovietų Sąjungos. Drau
gų pareiga pasirūpinti kuo grei- i 
čiau surinkti ir kuo daugiau pa-j 
rašų ir siųsti jVos tiesiai į, 
ĮįJraugų Sovietų Sąjungos rasti- • 
hę, arba į mūsų organizacijų j 
centrus. Demonstruokime Prieš Kara!

Roosevelto Industrinis Atbu 
davojimo planas ne vienam dar-i 
bininkui apsuks galvą. Pavir
šutiniai žiūrint, daugeliui atro
dys, kad tai bus palengvinimas 
darbininkams, nes reikalauja 
trumpesnių valandų ir net algos 
pakėlimo. Bet lai darbininkai 
neužmiršta tą, nuo ko jie jau 
dabar kenčia. Dar negavo nei 
trumpesnes valandas, nei algas 
pakelti, o jau senai ant gyveni
mo reikmenų kainos labai lipa į 

'kalną. Gyvenimo reikmenys ir 
toliaus brangs daug sparčiau, 
negu darbininkai galės iškovoti 
algų pakėlimą.

DAR DAUGIAU IŠSIPLĖS BEDARBE iBhkaduoja Sovietų Chinijos Į Bus Priversti Pripažinti 
Raudonąją Armiją ; Sovietą Sąjungą

Sovietų Sąjunga vis energin
giau kovoja ’ su šiaurių gamti
nėmis kliūtimis. Ant visos ei
lės salų šiauriniame Vandeny
ne pristeigta radio stočių ir ori
nių observatorijų. Tuom kartu 
ledlaužiai atlieka didelius dar
bus, pravesdami į šiaurinius Si
biro portus daugybę laivų, šią 
vasarą ten veikia šeši ledlaužiai. 
Tuom kartu ledlaužis “čelius- 
kin” plaukia iš Leningrado ap
linkui Sibirą į Vladivostoką.

WASHINGTON. — Bir
želio mėnesį sekamai stovė
jo gamyba, darbininkų jėga 
ir algos, imant už 100 nuoš. 
1925 metus. Gamyba pasie
kė 90 nuoš., darbininkų dir
bo 63 nuoš. ir algos buvo 
45 nuoš. Ką gi tas reiškia? 
Nors Rooseveltas giriasi, 
kad 2,000,000 darbininkų ga
vo darbo, bet jis pripažįsta, 
kad dar yra 11,000,000 be
darbių, kas, žinoma, labai 
sumažinta. Bet pati svar-? 
ba tame, kad darbininkų

dirba tik 63 nuoš., o jie pa
gamina darbo net 90 nuo
šimčių, tai tik ant 10 nuo
šimčių mažiau, kaip buvo 
pagaminta 100 darbininkų. 
Dar daugiau grūmoja krizis 
nuo to, kad darbininkų al
gos yra tik 45 nuošimčiai, 
buvusių 1925 metų algų. Tai
gi darbininkų pirkimo jėga 
del mažų algų yra labai ma
ža ir tavorais užsikimšimas 
rinkų yra neišvengiamas, 
kas dar daugiau padidins 
viešpataujantį krizį.

HONG KONG. — Kanto
no valdžios generolas Chan “Izviestija 
__ .   . 1 ~ t 1 \ • T • 1

MASKVA. — “Pravda” ir 
” davė pamati-

JAPONIJOS KARO PROVOKACIJOS .
PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGĄ AUGA

Chai-Tong įsake paskelbt nius editorialus del pripaži- periapstaį
generalę blokadą prieš nimo Sovietų Sąjungos peri 
Kiangsi provinciją, kad ne- • Ispaniją. Nurodoma, kad 
prileidus maisto del Sovietų j k a p i t a 1 i s tines valstybes 
Chinijos Raudonosios Armi- i prie to stumia viešpataujan- 
jos, veikiančios Kiangsi pro 
vincijoje.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

30 METŲ SUKAKO BOLŠEV. PARTIJAI
MASKVA. — Sukako tris

dešimts metų nuo įsisteigi- 
mo oficialiai Bolševikų (Ko- 

i munistų) Partijos, tai yra,
Jungtinės Valstijos budavojo nuo Antro Suvažiavimo RS- 

apie 20 karo laivų. Dabar pra
dėjo dar budavoti 21-ną karo 
laivą: du orlaivių vežėjus, tris 
kreizerius, septynis naikintojus, 
septynis minininkus ir du sub- 
marinus. Tik šių laivų išbuda- 
vojimas reikalauja $86,000,000 
lėšų. Tuom pat kartu moder
nizavimui šarvuočių yra paskir
ta $114,000,000. Gi karo
vyno užlaikymui jau buvo pa
skirta $380,000,000. Tai 
vienų metų išlaidos ir ttk\ 
karo laivynui. Tuom karti 
mažiau pinigų išleidžiąma
mijos reikalams. Dar daugiau 
taisymui karo prieplaukų, orlai
vių laukų, budavojimui orlaivių 
ir kitokių karo pabūklų. 70 
nuošimčių valdžios pinigų eina 
karo prisirengimui.
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DDP, 1903 metais, kuris su
skilo į bolševikus ir menše
vikus. Antrame RSDDP 
suvažiavime pasireiškė 
griežti skirtumai tarpe dele
gatų. Leninas, Stalinas ir 
didžiuma delegatų stojo už 
tai, kad RSDDP partijos 
nariais gali būti tik tie, ku
rie priima jos discipliną ir 
dirba bent vienoje organi
zacijoje, pravesdami parti
jos liniją. x Martovas buvo 
mažumoje ir jis reikalavo 
palaidos organizacijos. Jis

ir jo rėmėjai orientavosi ne į 
proletarus, bet į inteligenti
ją, viršininkėlius, profesio
nalus ir t. t.

Bolševikų nusistatymo tei
singumą patvirtino gyveni
mas. Dąbar Sovjetų Sąjun
goje iškilmingai apvaikščio
ta 30 metų sukaktuves. 
“Pravda” įdėjo didelį pa
veikslą Lenino, taipgi ir .dar 
keturiolikos vadų—Stalino, 
Molotovo, Kaganovičiaus ir

“Krasnaja Zvęzda”, orga
nas Raudonosios Armijos, 
plačiai aprašė bolševikų par
tijos sukaktuves. Tas pat
sai buvo padaryta ir kituo
se laikraščiuose.

Atrado Dariaus ir Sov. Sąjungos Moks- 
Girėno Laišką liniukai Skris į OrąJaponijos imperialistai, į tai 

atsakydami, nutarė vėl budavo
ti 33 naujus karo laivus, jau 
prie pirmiau budavojamų. Jie 
budavos du kreizerius, du oriai-1 
vių vežėjus, keturioliką naikin-įant New Foundlando salos 

j raudoną krepšelį ir jame se
kamo turinio laišką:

“Malonėkite pasiųsti tele
gramą, kad orlaivis “Litua- 
nica” iš New Yorko į Kau
ną laimingai tęsia kelionę., 
Viskas tvarkoje. Pasveiki
nimas. (Pasirašo) Steponas 
Darius ir Stanislovas Girė- 

inas, 10 d. liepos, 1933.”

tojų po 1,400 tonų, 6 submari- j 
nūs, vieną minų šlaviką ir 8 
submarinų naikintojus, 
kaip imperialistai rengiasi 
ran.

štai
ka-

kalnuose, Sovietų 
paleistas naujas 
negirdėtas mašinų 
milžinas—“Uralmašin-

Tai milžinas, kuris ga-

Są- 
dar 
ga-

GRAND FALLS,- Nfd. — 
Tūlas JWm. Buzan atrado

Uralo 
jungoje, 
pasaulyj 
minimo 
stroi. ”
mins kreinus, keltuvus, mecha
nizuotus kastuvus ir kitokias, 
mašinas. Viso jis gamins 500 i Matyti, jie skrisdami per 
skirtingų mašinų ir įrankių. Jo , tą salą, numetė tą žinią.! 
varomoji jėga—greta jo išbu- Vėliaus jų orlaivis susikūlė
davota 55,000 kilovatų elektros 
gaminimo stotis. Fabrikas ir 
visas kombinatas sudaro cielą 
miestelį.

Vokietijoje.

Vatikano Miestas. — Ro
mos papa paskelbė eksko- 
munikaciją prieš profeso
rių, francūzą kunigą, P. Al- 
ferio. Pastarasai nepaiso 
Romos papos ir mokina 
Strassburgo universitete.

tis krizis. Nepaisant, kaip 
jos neapkęstų Sovietų Są
jungą, bet jieškodamos ta- 
vorams rinkų yra priverčia
mos pripažinti Sovietų Są
jungą ir lenktyniuoti su ki
tais kapitalistais.

Už $40,000 Paleido Milio- 
nieriaus Sūnų

Santa Clara, Kuba. — Re
akcinė Mačado valdžia su
žeidė 15 mokytojų, kada jie 
surengė demonstracij4s, rei
kalaudami algų. Kareiviai 
šaudė į demonstrantus.

Toronto. — J. 
buvo priverstas 
netoli Lionshead. 
laivininkui labai 
Jis daug pridarė 
Sovietų Sąjungai.

Mattern 
nusileisti 
Tam or- 
nesiseka. 
rūpesčio

Murcia, Ispanija. — 50 
mainienų atsisako išeiti iš 
kasyklų, protestuo darni 
prieš sunkias darbo sąlygas. 
Jie paskelbė bado streiką.

MASKVA. — Drg. M. 
Malinovski, sekretorius Oso- 
viachimo, praneša, kat| oro 
Jėktuvas jau gatavas, ku- 
riuomi bus skrendama į 
stratosferą. Balionas turi | . 
24,900 kubiškų metrų ' įtal
pos, Metalinė gondola bai
giama įrengt. Pirmas į orą 
skridimas bus atliktas 17-tą 
dieną rugpjūčio, tai /yra 
SSSR ,. oriai vyno dienoje. 
Mokslininkai tyrinės plane
tas ir orą.

Barcelona. — Prasidėjo 
niovynės tarpe mažytės res- 
publikutės Andora ir Fran- 
cijos. Andora yra ant ru- 
bežiaus tarpe Ispanijos ir 
Francijos ir ji užima 
191 keturkampę mylią, 

(Ventojų turi 6,000.
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Dreba SSSR Priešai

Sovietų Sąjunga surengė 
maršrutą savo pagamintų įvai
rių automobilių nuo Maskvos 
iki Kara-Kum, Turkestano mie
stas. Kelionė sudaro 9,000 ki-, 
lometrų. Maršruto didelė dalis 
prisieis atlikti per dykumas. 
Maršrutas sekasi gerai ir SSSR 
gaminti automobiliai išlaiko 
bandymus puikiai.

Sovietų Sąjungoje minėjo 25- 
! kių metų sukaktuves nuo mir- 

" ties garsaus kompozitoriaus 
Rimski-Korsakov. Jis buvo vie
nas iš tų laikų garsiausių kom
pozitorių. Veik kiekvieną die
ną ir dabar Jungtinėse Valsti
jose per ratjio stotis tenka gir
dėti jo muzika. SSSR Rimski- 
Korsakovo paveikslai ir įvairūs 
dokumentai užlaikomi Leningra
do ir kituose muzėjuose.

VARSA VA. — Ukrainos 
kontr-revoliucionieriai dre
ba del pagerėjimo santikių 
tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos. , Jie pirmiau dėjo 
viltį, kad Lenkija pradės 
karą ir jie galės vėl išnau
doti Ukrainos valstiečius ir 
darbininkus. Dabar ta jų 
viltis eina vėjais, tai jie de
da vjltį aut Vokietijos fašis
tų. .. ; . : •

Romos Apuokas Susirūpino 
apie Renegatą Trockį ;

1 Vatikano ; miestas.
. - i i !

Romos papa labai susirūpi
no renegato Trockio liki
mu. “Osservatore Roma
no”, oficialis popiežiaus or
ganas rašo, kad jeigu Troc
kis prisipažins prie i savo 
klaidų ir grįš į Sovietų Są
jungą, tai tas bus labai neti
kėtas ir nuostabus dalykas. 
Sako, būk Trockis rengiasi 
tą padaryti. Toliaus religi
nio apgaudinėtojo darbinin
kų organas sako, būk Stali
nas negali valdyti be Troc
kio pagelbos, tai tik todėl jį 
(Trockį) nori padaryti savo 
vergu ir įrankiu. Tai nau
jas imperialistų berno ska- 
linimas prieš darbininkų tė
vynę. ,

ALBANY, N. Y.—Žmo- 
nių vagys, kada gavo $40,- 
000, tai paliuosavo milionie- 
riaus sūnų J. J. O’Connell. 
Jis yra 24 metų amžiaus., 
Vagys jį išlaikė 23 dienas. 
Išnaudojimo ir visokių žu- 
likysčių šalyje atsirado dar 
vienas “biznis”, tai vogimas 
turčių ir jų vaikų. To, žino
ma, nėra ir negali būti dar
bininkų šalyje, Sovietų Są
jungoje.

Budeliai Sušaudė Revoliucinę 
Chiuų Rašytoją

SHANGHAI. — Chang 
Kai-sheko budeliai sušaudė 
draugę Ting Ling, revoliu
cinę Chinijos darbininkų ra
šytoją. Ji buvo tik 25 me
tų amžiaus. Chang Kai- 
sheko budeliai nužudė jos

TOKIO. — Japonijos im- 
l ruošiasi karan 

prieš Sovietų Sąjungą. Jie Japonija greitai 
visaip provokuoja karą. To
kio mieste eina derybos tar
pe Sovietų Sąjungos atsto
vybės iš vienos pusės ir Ja- 
ponų-Manchukuo—iš kitos, 
kas del Chinų Rytinio gelž- 
kelio, Bet jau tuom pat 
kartu japonų ir Manchukuo 
govedos pradeda valdyti 
Rytinį Chinų gelžkelį, kaip 
savo nuosavybę, nors dar jo 
nepirko ir tam daro visokių 
išsisukinėjimų. Kada buvo 
pastebėta Japonijos gene
rolui Marita, kuris užsiima 
grobimo žygiais, kad tas ga
li padaryti nesmagumo, tai 
jis tik ranka mostelėjo ir ' si dalyvaukite skaitlingai ir 
bjauriai nusijuokė. Iš toį pareiškite savo solidarumą 
aišku, kad japonai pasiryžo ’ su Sovietų Sąjungos prole- 
užgrobti tą gelžkelį.

Tuom kartu Japonija tai 
so naujus kelius per Man 
džuriją prie Sovietų Sąjun 
gos sienos, kad greitai ga 
lėtų pristatyti armijos. Bu 
davoja amunicijos gamini 
mo fabrikus ir karo oriai 
viams laukus, veža daugiau

Ablavos ant Komunistų

armijos į Mandžuriją ir mo
dernizuoja ginklus. Visa

rengiasi 
prie karo, kuris yra taiko
mas prieš Sovietų Sąjungą.

Japonija traukia karo jė
gas į Chahar provinciją ir 
rengiasi pradėti atakas ant 
Sovietinės Mongolijos, kuri 
draugiškai sugyvena su So
vietų Sąjunga.

Japonijos karo laivynas 
rengiasi prie milžiniškų ma
nevrų, iš vienos pusės—grū
modamas Amerikos imperi
alistams, o iš kitos—Sovietų 
Sąjungai.

Visi darbininkai ir darbi
ninkės, į prieškarines de
monstracijas ‘šiandieną. Vi-

tariatu ir kitų kraštų darbi- 
i ninkais. Atminkite, kad im
perialistų ruošiamas karas 
reiškia jums mirtį, badą ir 
vargą! Reikalaukite, kad 
visi pinigai skiriami karo 
reikalams tuojaus būtų ati
duoti bedarbių ir jų šeimy
nų šelpimui!

Sovietu Laivų Kiekis 
Smarkiai Paaugo

WASHINGTON. — Pa
saulinis prekybos laivynas 
dabar sudaro 67,920,185 to- 
nūs įtalpos. Bėgyje dvyli-

BERLYNAS. — Fašistai 
pradėjo generalį puolimą 
ant komunistų. Kratos eina 
po visą Vokietiją. Berlyne 
areštavo 250 darbininkų ir 
darbininkių. Hamburge 93

vyrą Hu Yeh-pingą ir 23 jo Į darbininkus suėmė. Leipzi- 
draugus 1930 metais, kada ge areštuoja 100 darbininkų 

ir panašūs areštai eina ki- kos mėnesių nupuolė ant 
tur. Fašistai dreba del ko
munistų pagrindinio veiki
mo, ir todėl puola kiekvie
ną nužiūrėtą darbininką. 
Nepaisant fašistų dūkimo, 
komunistinė literatūra 
smarkiai platinasi darbinin
kų tarpe. ‘1

jie organizavo Sovietus 
Kiangsi provincijoje.

Daugiau Pagamino Automo
bilių Sovietų Sąjungai

• ' MASKVA. — Molotovo 
vardu automobilių gamini
mo fabrikas, Gorki mieste, 
sėkmingai pravedė gyveni- 
,man planą. Pagal planą jis 
turėjo į 6 mėnesius,laiko pa
gaminti 6,500 trokų, o pa
gamino 6,509. Pasažierinių 
karų turėjo pagaminti 2,500, 
gi padarė 2,620.

Laukia SSSR Atstovą
.WASHINGTON.

gyje kelių dienų į Jungti
nes Valstijas atvyks 41 So
vietų Sąjungos prekybos at
stovas ir ekspertai, kurie 
turi ant $75,000,000 vertės 
užsakymų, del įvairių maši
nų, įrankių, metalo, medvil
nės ir kit<>kit| reikalingų So
vietų Sąjungai tavorų.

Bė-

Armija prieš Mainierius
UNIONTOWN, Pa. — 

16,000 mainierių H. C. Frick I 
>Coke Go. ir kitų kasyklų ko- 

ĮVoja už duoną ir gyvenimą.. 
1 Išnaudotojams, kaip ir visa
da, į pagelbą pribuvo kapi
talistinė valdžia. Pennsylva
nia gubernatorius Pinchot 
prisiuntė nacionalės gvardi
jos armiją. 112-to pėstinin
kų pulko kareiviai pribuvo 
su užtaisytais šautuvais ir 
durtuvais, kulkasvaidžiais 
ir nuodingų gazų bombomis. 
Išnaudotojų valdžia visai 
•dzdraudžia kovoja ntiems 
mainieriams pikietavimą.

1,814,125 tonų. Anglija už
ima pirmą vietą, jos laivy
nas sudaro 18,700,739 tonus, 
bet laike metų laiko ji nete
ko, 970,039 ^onų. Antroj 
vietoj yra Jungtinės Valsti
jos, kurių laivynas sudaro 
12,562,000 tonų įtalpos, bet 
ir jų bėgyje metų laivynas 
sumažėjo ant 188,821 tono. 
Sumažėjo ir kitų kapitalisti
nių šalių prekybiniai laivy
nai del viešpataujančio kri- 
zio. Daug laivų stovi ir pū
sta prieplaukose be • jokio 
užsiėmimo. Kas kita yra Su 
Sovietų Sąjunga, bėgyje vie
nų metų Sovietų prekybinis 
laivynas paaugo ant 158,068 
tonų įtalpos.

Rochester, N. Y. — Gimi
nės gavo žinią, kad W. Ha- 
je per nelaimę nušautas ant 
vokiečių laivo “Bremen”, 
kuris dabar plaukia į Euro
pą. Nušovė tūlas Manger.
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darbininkų judeji-

BOSTON, MASS.

Silma. — Keturi Anglijos 
karo orlaivių skvadronai iš
skrido subombarduoti mies
tą Bajaurį, kurio gyvento
jai sukilo prieš Angliją.

kurie sa- 
turi atei-

‘ misi i j a, 
kuirt- 

senovėje

laimėjimą verčia ant komunis
tų. Vokietijoj socialfašistai 
arčio kovos frontą priėš fašiz-

Antras Puslapis

kada1914 ir 1933

bininkų išnaudojimas, , kurie

įsitikinimų darbininkus į bendro Aligatoriai

DETROIT. MICH

Greitai

rĮ tą naudoj i-
*eikia atsakyt

na 
mo 
vis 
va,

. i Prūseikiė^iąMs sąv0;užsipu!di- 
i< 'nėjimais ’ant komunistu apla

mai rūpi pakirst 'koihunistų

fatrnd IMS socon d&fni mAtLcr B4arch H. 1024. att he Post Office At 
Brooklyn, N. Y„ under the Act of March 8, 1879.

fašistams Vo-
Hitleris. Prū-
tą socialfa-
Hitleriui ir

lonietrų plaukioja laivai.
D. M. Š.

Sibire.
Jis užima
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Nemanykit, draugai; ponas 
užsipuldinėjimais • Rooseveltaš nesirūpina mūsų 

ant Kominterno pakirst jb vis'likimu, ale gina, kapitalistų 
augančią įtaką ir autoritetą. (reikalus, čia yra ir iš lietu-

; atitraukimui nuo kovos, 
cialijašistai, kaip ir.

• Įpjjibš darbinįįikų' Jtoįvąj
J čia prie naudojimo pa

I --------- ---------- ivugviuv Krtpiuciiiobtimft įsuib i
1890 metais^. 1927 metais So- dabartinio krizio, tat: socialfa- i 
vietų valdžia gavo iš ten 5, 
204 kilogramus aukso.

Antradien., Rugpjūč. 1,1933

ĮVAIRŪS DALYKAI PRŪSEIKIEČIAI SOClALFAšiSTŲ
__ nnlfiy ITAlIITlYinmftri mai rupi panirsi, .numuuiavų ainiu nuvus izuuvą puws xosh*-FII rSF PRIFS KllMI NISTIIS (įtakos augimą Amerikoj. Prū- mą, Vokietijoj socialfašistai 

LiImIūiJIj 1 11114 m 11 VlvlUIHm 1(seikiečiai mano, kad jų vei- kovoja prieš darbininkų ben-Akumuliatoriai
Akumuliatoriais (arba bata 

rėjomis) vadinami prietaisai, 
kuriuose galima sutalpint el
ektros arba kitokią jėgą ir ją 
dalimis naudoti, reikalo esant. 
Akumuliatoriai naudojami ant 
submarinų jų varymui, 
jie yra po vandeniu.

vienodos 
! Aktina-- 
voliuką. 
pasipuo- 
o viduje 

jūrų

Aktinarija
Tai jūrų gyvūnas 

veislės su adamsija. 
rija panaši į pailgą 
Jos viršus aplinkui 
šęs daugybe siūlelių,
yra gerklė. Maitinasi 
gyvūnais, kuriuos nužudo, iš
leisdama specialius nuodus 
pęr tam tikrus, jos žemutinė
je dalyje, atvarus. Aktinari- 
jos būna iki 2 pėdų ilgio ir 
įvairių spalvų, kartais labai

i gražios.

Akūla—Rykle
Akulos, arba ryklės tai bai

siausios žuvys,, kurios neretai 
puola ii besimaudančius žmo
nes. Jų yra 150 skirtingų veis 
lių—mažesnių ir net iki 20 
metrų ilgio. Ryklė labai smar
ki ir turi didelę gerklę su aš
triais dantimis. Veisiasi įvai
riose jūrose.

. Seniau- mes rašėm, kad Prū- 
seika su savo šalininkais rita
si į socialfašistų eiles; vėliau 
rašėme, kad jie jau socialfa
šistai, tik socialfašistų eilėse 
užima “kairįjį” sparną. Prū- 
seikinė “Naujoji Gadynė” ir 
pati rūpinasi įrodyti, kad Pru- 
seika ir jo šalininkai randasi 
socialfašistų eilėse. Nors imam 
“N. G.” N. 22. Tenai skai
tom: “Jei Vokietijos darbinin
kai vieningai ir sąmojingai 
neišstos prieš Hitlerį ir jo 
gaujas, fašizmas dar viešpa
taus. . Turėtų rimtai pagalvot 
ypač tie, ką iki šiol skelbė 
“trečio periodo” nonsensą. Už 
ką jie stos: už revoliucinio 
judėjiipo vienybę, ar politi
nius lynčo teismus? Pirmasis 
kelias veda į bendrą frontą 
kovai prieš fašizmą, antrasis 
—sektantinę impotenciją ir 
nusivylimą.”

Ką šie žodžiai reiškia? 
Juose randam, kad Hitlerio 
nuvertimui reikalinga darbi
ninkų vienybė. Tai tiesa. Bet 
ta tiesa paimta iš komunistų,

kovą (streiką) tuo metų, kada 
ta naudingiausiai z kapitalis
tams.

Tame visame ir pasireiškia 
socialfašistų skaldymo politi
ka. Socialfašistai skaldo dar
bininkų klasę, naudojasi savo 
įtaka,darbininkų eilėse ir ati
traukia jų žymią dalį nuo‘ ko
vos arba ardo pradėtą kovą. 
Tuomi jie silpnina darbininkų 
klasės kovingumą ir visą dar
bininkų klasę, tuohii kartu 
padeda jie kapitAlistams nau
dot darbininkus ir stipriau lai
kytis ant darbininkų sprahdo.

Na, o gi keno pusėj tuo 
klausimu prūseikiečiai? Gal 
komunistų pusėj, kada tie ko
voja su socialfašistų žalipgu 
veikimu ? gal prūseikiečiai da
lyvauja darbininkų ruošime į 
kovą? Nieko panašaus mes 
nematome. Prūseikiečiai ne 
socialfašistus užsipuldinėja už 
jų darbininkų klasės skaldy
mo politiką ir už jų tarnavi
mą kapitalistams. Jie užsi
puldinėja komunistus, kurie 

, . . nurodė (1928 metais Komin-kuriems rupi darbininkų ko-1 
vos vienybės. Be tos vienybės 
ir be kovos neįmanoma nu
verst Hitlerį. Vienok, kad su
daryti ta vienybę, reikalinga 
sumušt socialfašistų ir fašistų ' 
įtaką darbininkų eilėse. Kuo
met fašistams rūpi, kad dar-

Rugpjūčio 1 d., 1914 metais, prasidėjo pasaulinis karas.
Nmo* to laiko prabėgo devyniolika metų. Komunistų In
ternacionalas paskyrė rugpjūčio 1 dieną prieškarinėms 
mėtinėms demonstracijoms. Šiandien Amerikoje ir kito
se kapitalistinėse šalyse šimtai tūkstančių darbininkų ir 
valstiečių išeis į gatves, susirinks į svetaines ir pakels sa
vo balą prieš imperialistus, kurie vėl rengia n^ują, pana
šų, dar baisesnį pasaulinį gaisrą.

Lietuviai darbininkai ir bedarbiai privalo dalyvauti to
se jprotesto demonstracijose. Turime prisirengti, idant 
vėl’ kapitalistų klasė nesublokštų mus į mirties nasrus be 
pasipriešinimo, be kovos.

1 Ęapitalistinis pasaulis apsiginklavęs nuo kojų iki gal
vos. Visuose kampuose dvokia parakas. Visos tos spė
koj, kurios pagimdė karą 1914 metais, tebeveikia šian- 
dieh, 1933 mptais, tik dar griežčiau ir aštriau. Apart 
imperialistini^ interesų kirtimosi delei turgaviečių, šian
dien grūmoja pavojus karo prieš Sovietų Sąjungą. Bu- 
dayojimas socializmo ant vieno šeštadalio pasaulio ne
duoda ramybės imperialistiniams plėšikams.

Socialdemokratija, kuri 1914 metais kruvinai išdavė 
darbininkus, šiandien taip pat padeda buržuazinėms val
džioms prisirengti prie karo. Jinai praskynė kelią fašiz- Auksas
mūi. Jinai Amerikoje ir kitur veikia kaipo kapitalo įran- J 
kis kovoje prieš komunistinį judėjimą. Socialdemokra
tijos vadai kasdien begėdiškai pardavinėja bosams ir val
džioms tuos pačius socialistus darbininkus.

Štai New Yorko Socialistų Partijos organizacijos vadai 
įsakė savo eiliniams nariams nedalyvauti prieškarinėse 
demonstracijose. Ar tai ne bjaurus bandymas padalinti 
darbininkų spėkas? Ar tai ne tiesioginis pasitarnavi- 
mas< Amerikos valdžiai?

Komunistų Partija šaukia socialistus darbininkus ir 
viėjj; kitų pažiūrų ir ‘ "
fronto prieškarines demonstracijas, į bendro fronto ko
vą'prieš naujo karo pavojų.

Koosevelto valdžia paskyrė pusę biliono dolerių karę 
reikalams vardan “ekonominio atstatymo’’. Jinai šim- 
tu&'tūkstančių jaunų darbininkų suvarė į kempes ir pa
vedė armijos oficieriams prirengti prie karo. Jinai visą 
pramonę mobilizuoja karo reikalams.

keikia veikti, kad pastojus kelią tam prisirengimui 
_prj£ naujo imperialistinio karo. Šiemet prieškarinės de- 
mėrtstracijos turi išjudinti milionus proletarų. Šiemet 
kiekvienas darbininkas, kiekviena darbininkė, kiekvienas 
jaunuolis, kiekvienas sąžiniškas profesionalas ir smul- 
kil^'biznierius turi stoti į bendrą frontą prieš imperialis
tinį karą ir už gynimą Sovietų Sąjungos.

Komunistų Partija yra vienatinė darbininkų klasės 
politinė partija, kuri mobilizuoja darbininkus kovai prieš 
katą. Vienatinė atspara prieš karą šiandien yra revoliu
cinis darbininkų judėjimas Komunistų Internacionalo va
dovybėje ir Sovietų Sąjunga.

Demonstruokite prieš karą! Stokite į Komunistų
L - Prijos eiles! .

Bevokime prieš Amerikos imperialistų prisirengimą 
pri# karo! Ginkime Sovietų Sąjungą—-viso pasaulio dar
bininkų tėvynę! • i 

L- ’
KK:* mq

Išlakite Jaunuolių Raportą
KM*:’ Shi ** ♦

Pįrmą kartą mūsų judėjime 
jaitf&oliai turėjo savo suva- 
žiaWną Brooklyne, N. Y. Į 
suvažiavimą suplaukė delega
tai!?^ visų Amerikos kampų. 
DeJJtpito jaunimas taipgi turė
jo !$^vo atstovybę suvažiavi
me;.*’^ Apkalbėta ir nutarta 
daug svarbių ir naudingų da- 
lykte» dabartiniam veikimui ir 
ateičiai. Tuos nutarimus ir 
kovos planus mes visi, su
augi darbininkai, ypatingai 
jaunuoliu tėvai, turime žino- ■' 
ti suprasti, kad įvyk- 
džips gyveniman sėkmingai,

2 dieną rugpjūčio (Augus
to), 7:30 vai. vakare, Draugi
jų svetainėje, 3600 Vernor 
H’y.,, jaunuoliai, delegatai iš
duos raportu iŠ Btooklyno su
važiavimo ir kelionės nuoti? 
kių. Tai bus įdomus ir pamo
kinantis raportas. Priegtam 
jaunuoliai yra prisirengę ge
rai išaiškinti abelnai visą jau
nuolių judėjimą ir padėtį ne 
tik Amerikoj, bet ir uŽrube*- 
žyj.
gės darbininkai, ypatingai tė
vai, būtinai dalyvaukite šia
me susirinkime. Visi remkime 
jaunuolių judėjimą. Kviečia

Rengimo Komitetas.

terno VI kongrese), kad jau 
atėjo trečiasis pokarinis pe
riodas, paaštrėjusių revoliuci
nių kovų ir naujų karų perio
das, kada visi prieštaravimai 
ir vidujiniai (tarp pavienių 
klasių, tarp naudojamųjų ir 

, . . , . . . .v .v . , , naudotojų) ir išlaukiniai (tar-
bimnkai atvirai įsižadėtų ko- pusaviniai) tarp pavienių im. 
vos ir nesipriešintų įsnaudoji- iperiaIisty> tarp imperialistinių 

i ir kolonialių ir pu- 
(siau kolonialių šalių, tarp bur- 
Įžuazinių valstybių ir SSRS) 

... 'smarkiai aštrėja. Prusėikie- 
jčiai užpuldinėja komunistus, 

, , . . , "jkurie nurodo, kad auga, dar- 
sistai kitaip dirba darbininkų hinin,nl iSn!lllrtniinlJ,s tnrie 

So- 
fašistai, 
yedan- 

au'dojfmo panaikini- 
Tai gyvūnai krokodiliškos! ir kaip įmanydami dirba, 

veislės. Gyveną Pietų ir šiau 
rių Amerikoj, Chinijoj ir Indi
joj. žiaurūs, daugiausiai mai
tinasi žuvimis, puola ant besi
maudančių arklių ir žmonių5'. 
Patelė padeda^'apie 100 kiau
šinių, iš kurių atsiranda nauji 
aligatoriai. Kailius aligatorių 
naudoja gaminimui dėžučių ir 
kitų reikmenų. Jie visgi yra 
mažiau pavojingi už krokodi- 
lius.

Altajaus kalnuose,
yra aukso rajonas. Jis užima j mu^ kad jje ištikimai dirbtų (vaUfvhin 

j 15,000 ketvirtainių kilometrų,L kapitalistų naudai ir be mur-l™. vAin 
^paupiais Aldano, Nigmer, Se-^mgjini0 badautų ir didesniam 
pigdar ir JakošinUja. Prade- j skurde gyventų, kad tuom pa-!
;tas aukso jieškojimas darljengVįnį kapitalistams išeit iŠ j

Alijasas
Alijasų augalų yra apie 200 

skirtingų rūšių. Jų gimtinė 
Afrika, bet dabar auklėjami 
po visą pasaulį. Daugelį nau
doja vaistams. Afrikoje sau
sumose jie daugelį žmonių iš
gelbėja, nes iš jų stiebo atsi
geria syvų. Namuose dauge
lis užlaiko juos, kaipo papuo
šimą.

Albatrosąs
Albatrosas yra didelis jūri

nis paukštis,, kartais turintis 
daugiau trijų pėdų ilgių. Ge
rai skrajoją ar maitinasi žuvi
mis. Daugiausiai gyvena Šii
tuose kraštuose.

• • •' • r> .<"■ > ‘

Todėl, draugai ir drau-

Leningradas.
neą;;^iandieninės kovos už gy- budavoja Leningrado fabri- 
vyb.fls palaikymą ir ateitis 
dmi^ priklauso nuo jaunuo
lių.-; Todėl dabartinė mūsų 
užmiotis-—remti jaunuolius rr 
vylžhnti gyveniman jų tari- 
mus» O kad sužinoti jų 'ta
rimus, reikia būtinai girdėti 

jti raportą iš suvažiavimo.

kai laivus. Bėgyje penkių 
mėnešių nuleista 5 laivai, 
kiekvienas nuo 3,500 iki 10,- 
900 tonų įtalpos. Dabar 
Leningrado laivų budavoji-. 
mo fabrikai baigia aštuonis 
laivus.

Alpaka
Alpaka tąi savo ruŠįes avis. 

Ji didelė, ilgu kaklu, Apaugu
si vilnomis, kaip ir avis. Veisia 
si Pietų Amerikoje, ir jų pie
nas naudojamas, maistui. Vil
nos eina gaminimui drabužių; 
pieną ir mėsą valgo žmonės.

Amazonka

kad darbininkus atitraukt nuo 
■tokios kovos, o kur ji prasi
deda socialfašistai ardo ją. 
Tiesa, socialfašistai už darbi
ninkų “vienybę”, bet ne už 
darbininkų kovos vienybę. Jie 
už atsisakymo nuo kovos vie
nybę. Socialfašistams rūpi, 
kad visi darbininkai pilnoj 
vienybėj atsisakytų nuo kovos, 
vedančios prie kapit. nuverti
mo ir naudojimo panaikinimo. 
Aiškus dalykas, kad komunis
tai prieš tokią vienybę, ir jie 
kovoja prieš ją. Komunistai 
už darbininkų kovos vienybę. 
Už tai socialfašistai vadina 
komunistus skaldytojais. Iš- 
tikrųjų gi darbininkų klasę 
skaldo patys socialfašistai.

Kapitalistai vis labiau didi- 
naudojimą. 
didinimą r 
stipresne J ir platesne ko- 
nes kitaip' naudojimas dar 

labiau bus didinamas. Tuo 
tarpu socialfašistai rūpinasi 
kuo daugiau darbininkų ati
traukt nuo tos kovos ir suor- 
ganizūot darbininkus į tokias 
organizacijas, kurios ir pačios 
nekovotų del kapitalįzmo nu
vertimo ir ^liudytų kitiems 
kovota Maža to, tos organi
zacijos -ne tik pačios neturi 
ruošt, kovos prieš naudojimo 
didinimą,, bet dar ardyt kovos 
ruošimą ir pačią < kovą, kur 
ji pradedą, Jn tik pavie
niuos atšitikimuČš socialfašis
tai kelia klausimą apie kovos 
reikalingumą ir net imasi va- 
dovaut kovai. Tai būna tuo
metę kada nepaisant į visas so 
cialfašistų pastangas neprileis
ti prie kovos, visgi darbinin
kuos auga pasiryžimas prie 
kovos. Pastaruosiuos atsitiki
muos socialfašistams rūpi at-Amazonka yra ilgiausia upe 

pasaulyje. Jos ilgis viršija (sistot kovos priešakyj, jie nu- 
5,000 kilometrų. Į Amazon-i duoda, kad pritaria tai kovai, 
ką įpuola net 17-ka didelių kitą kartą net savotiškai ruo- 
upių ir ji prie įpūolimo į jūras šia tą kovą, bet visas jų tiks- 
turi virš 20 kilometrų pločio. Jas tuo atveju viską daryt, kad 
Amazonka per tūkstančius ki- kova nepriimtų plataus pobū- 

’ 1 • 4 ’ -‘L ; džfo, d jei jPpriims jį, tai' siau
ryt tą kovos pobūdį i rsuardyt

- - - -    ~ t v

jkimas tarp Amerikos lietuvių 
darbininkų tur suardyt komu
nistų veikimą tarp tų darbi
ninkų. O jei panašiai veiks 
visoki socialfašistai, prisiden
gę kairiomis frazėmis ir tarp 
kitų darbininkų, tai tuomet, 
jų nuomone, Amerikos Komu
nistų Partija turės subyrėti. 
Jei panašiai veiks prūseikinio 
tipo kapitalistų agentai ir ki
tose šalyse, tai, jų nuomone, 

(turės subyrėt komunistų par
tijos ir kitose šalyse. Tuo
met imperialistams lengviau 
bus pradėt karas prieš Sovie
tų Sąjungą, nuverst Sovietų 
valdžią ir visai suardyti Ko
munistinį Internacionalą.

Prūseikiečiai senai pagei
dauja Komunistinio Internacio 
nalo suardymo.! Todėl jiej 
džiaugėsi kiekvienu komunis
tų partijos dalinu nepasiseki
mu, visokiais naujais sunku
mais, todėl jie rūpinos išnau- 
dot kiekvieną progą, kad už- 
sipuldinėt Kominterną ir pa- 
vienias jo sekcijas.

Del socialfašistų pardavys- 
tės ir -tarnavimo 
kietijoj laimėjo 
seikiečiai nutyli 
šistų tarnavimą
beveik visą kaltę už Hitlerio 10-VH. 33

drą kovos frontą, o prūseikie- 
čiai nutyli tai ir kaltina ko
munistus.

štai ta niekšystė, iki kurios 
nupuolė prūseikiniai 
tai.

’ Tai jau toks visų 
likimas.

Prūseikiečiai, kaip
cialfašistai, visais savo užpul
dinėjimais, tik gal šiek tiek 
šlykštesniais, kaip grigaitiniai, 
nes dangstosi kairiomis fra
zėmis ir dargi komunistų var
du (tiesa, paskutiniu metu vis 
rečiau, nes jau eina ir prie at
viro komunistų vardo išsižadė
jimo) dirba kapitalistų nau
dai, dirba lietuviškų fašistų 

inaudai. 1 1
Kas ardo kovotojų eiles 

pries kapitalizmą, kam rūpi* 
silpnyt tų kovotojų eiles, tas 
faktinai dirba kapitalistų nau
dai. Tai tur suprast kiekvie
nas darbininkas, kuris dar ei
na paskui prusekiečius,,—pas
kui pruseikiečius, kurie, kaip 
ir trockistai šiandien faktiniai 
yra ir socialfašistai ir kontr
revoliucionieriai ir imperialis
tų agentai.

THOMAS, WEST VIRGINIA—ORGANIZUOJAMA 
UNITED MINE WORKERS UNIJA

Liepos 23 d. valstijos sosti
nėje Charlseton, W. Va., įvy
ko milžiniška mainierių kon
vencija. Buvo delegatų iš ke
turių valstijų: W. Va., Kentu
cky, Virginia ir Maryland. Da
lyvavo 2579 delegatai nuo 1,- 

■ . ... ■ . .v .625 lokalų. Buvo išnešta re-nurodo; kad i tą, auganti is- < zo]iucija su tokiajg reikalavi. 
nąudojnną reiRia,ątsakyt p a-jmaig .. maj] 
tesnių paruosimu stręikų ir ki-

6 valandų darbo dienai;
5 dienų darbo savaitė ;
$5 uždarbio dienai.

* I

Užklausiau delegato, delko 
mainieriai organizuojasi į Le- 
wiso United Mine Workers 
Uniją. Sakau, Nacionalė Mai
nierių Unija geresnė, negu U 
MW Unija. Jis man atsakė : 
Buvo keli delegatai, kurie pa
sisakė už Nacionalę Mainierių 
Uniją, bet mažuma.

Aš sakau : Draugai, mes 
kada nors būsime priversti čia 
organizuot Nacionalę Mainie
rių Uniją. Atminkite, drau
gai mainieriai. 1922 metais 
mes čia streikavome su ta pa
čia unija, kaip dabar. Kuo
met mes sustreikavome, tai 
visoki kompanijos mušeikos, 
sargybiniai ir valdžios šerifai 
mus visus suvarė į “freitkarį” 
ir nuvertė nuo bėgių į griovį, 
kaip gyvulius. Ne vienam 
šonkaulius sulaužė. Tai mus 
vėl laukia toks likimas.

Mes dabar turime savo “ček 
veimaną” (svėriką). Ar jisai 
geriau mums pasveria anglį? 
Visi žinome, kad ne. y 

Mes, mainieriai, turime ka
sykloj komitetą. Jeigu bosas 
darbininką meta laukan iš dar 
bo, tai komiteto nėra ir ne
surasi.

Dabar į uniją įrašo be įsto
jimo mokesties; sako, toliau 
reikės mokėti $10 įstojimo, ir 
būsime prįversti mokėti po do
lerį duoklių į mėnesį; o nau
dos nieko nebus iš tos unijos,

O jeigu kom-1

tųj išstojimų, kad reikia imtis 
kovos. Ir kartu prūseikiečiai 
ne tik neužsipuldinėja social
demokratines partijas, bet net 
nesikreipia į jas, kad jos im
tųsi tikros kovos del darbinin
kų klasės reikalų ir del kapi
talistinio surėdymo nuvertimo. 
Tiesa, komunistų akimis žiū- 

(riht socialdemokratų partijos 
(ir negali tokią kovą vest, nes 
jų pareiga tarnaut kapitalis
tams; bet prūseikiečių moks
lu socialfašistai gal tikrą ko
vą vest. Prūseikiečiai užpul
dinėja tik komunistus .kuriuos 
vadina “revoliuęinės vieny
bės” ardytojais,, sektantais ir 
pan.

Augščiau minėta ištrauka iš 
“N. G.” aiškiai rodo, kad 
prūseikiečiai randasi socialfa
šistų eilėse prieš komunistus, 
jie sąmoningai šmeižia komu
nistus revoliucinės vienybės 
ardytojais, kad tais užsipuldi
nėjimais. ant komunistų pri- 
dengt socialfašistų pardavys- 
tes ir tuomi patarnauti dar
bininkų priešams.

. Kad prūseikiniai socialfašis
tai priklauso prie atvirų mūsų 
priešų, tai jie ir kitose tos 
pat “N. Gadynės” vietose kal
bą’ apie tai. Nors imam “N. 
P.” i N. 22. Tenai prūseikie- 
ęįai skelbia kovą Sovietų Są
jungos bolševikams ir vadina 
juos “ekstremistiniaiss komu
nizmo ligoniais.” Tiesa, nuo 
tos prūseikiečių kovos Sovie
tų Sąjungos bolševikams nef
šilta nei šalta, nes jie j;o,s; ne- tiktai išlaidos, 
jaučia,—taip menki (iš visų panija ir pakeltų mokestį ko
pusių) prūseikiečiai palyginus kiais 10 .nuošimčių, tai nieko 
juos su SSRS bolševikais. #eti 
Amerikos dirvoj, darbe tarp 
Amerikos lietuvių darbininkų, 
jie dar nemažai gal atnešt ža
los. Prūseikiečims savo už
puldinėjimais ant SSRS bolše
vikų rūpi pakirst tą Sovietų 
Sąjungos bolševikų autoritetą, 
kuris augą viso pasaulio dar
bininkų klasėj ir Amerikoj ta- algas, 
me skaičiuje. Prūseikiečiams 
rūpi savo

vių tokių “minkštų,” 
ko : kam čia kovoti; 
ti geri laikai.

Na, ir laukia jie,
kad išpuls iš dangaus 
piai, kaip žydams 
manna, arba kepti karveliai.

No. 2 Koresp.

Nuo Redakcijos:
.0 vis dėlto reikia dėtis į 

tą uniją; iš vidaus aiškinti 
angliaksiams, kaip dabartiniai 
vadai "tarnauja kapitalistams 
prieš xdarbininkus, organizuoti 
mainierių kairiosios opozici
jos grupes kasyklose, kantriai 
juos rengti kovai prieš sąlygų 
bloginimą ir už jų pagerini
mą ; tuo pačiu sykiu populia- 
rizuoti revoliucinės Nacionalės 
Mainierių Unijos programą ir 
tikslus. Dabar jūs toj vietoj 
neturite Nacionalės Unijos, ir 
būtų klaida liktis visai neor
ganizuotiems. ūmiai, be prisi' 
rengimo negalėtumėt suorga
nizuoti gana stiprų Naciona
lės Mainierių Unijos skyrių. 
Bet antrą uniją steigti nei ne
galima akių plotu, be susiži
nojimo su National Miners 
Unija arba Trade Union Uni
ty League. Įvairiose vietose 
naujoji unija yra būtina ir ne
išvengiama, bet kiekvienamC 
atsitikime reikia atsižvelgti į 
apystovas, galimybes ir tikslu
mą. Privalome vengti dvilypio 
betikslio unijizmo, kuris būna 
žalingas 
mui.

nereiškia, nes jau. dabar krau
tuvėse valgomi reikmenys pa
brango; o jeigu mokestį pakel 
tų, tai ir krautuvėje kainas 
pakeltų.

Iš darbininkų yra tokių, ku
rie laukia ko tai gero iš Roo- 
sevelto; sako, prezidentas Roo 
seveltas nustatys mainieriams

Gaisras Benamių Būdelėse.
%

Liepos mėn. pradžioje su
degė benamis bedarbis John 
Daly, 45 metų amžiaus, kuris 
gyveno pasistatęs būdelę palei 
Mile Road, Dorchester, prieš 
miesto šiukšlyną. Nuo jo bū-x 
deles užsidegė ir supleškėjo 
šešios kitos bedarbių lindynės.

Būdelėse gyvendami, bena
miai rankioja iš šiukšlyno 
daiktu k us, kuriuos galėtų par
duoti ir gauti centą kitą nusi
pirkti duonos.

“Laisvės ’ Skaitytojas.
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PLEČIANT LIETUVIU DARBININKU 
' LITERATŪROS KRITIKA
Perdaug Plačiai Pasimota 

Kritikuoti
Dažniau pasirodo mūsų spnu-i -s. 

doje kritikos ne tik mūsų vei-l 
kimo, bet ir literatūros (bele
tristikos). Tai labai geras reiš
kinys. Gera kritika mes gali-

■ kad tas ponaitis būtų “išžagi- Džiugą už išsireiškimą, kad d. sako: ‘žalionio poezijoj vyrauja pradžią su pabaiga.” Buivydas taisys

dėlių praleisti visai be kritikos, 
o tuos, kuriuos jisai “kritika
vo”—“sukirtikuoti” tik pareiš-

Tik pasakymais, kad 
ten “negerai”, o čia “mišinys”, 
čia “reikia geriau”, o kitus-r- 
“geras”, “teisingas vaizdelis” ir nemato 
ir tt. Bet tai tokia “kritika

i nęs, nepaisant kokio kalibro tar- j V. žąlionio eijėse yra 
naitė būtų buvus.” 1 ■ ■ J4"'"1—;K*' i ...

[ Ar gi taip? Ar gi “vistiek” 
'būtų “užpuolęs ir išžaginęs?” i
Kodėl kritikas tik savo žodžiais 
pasako tą “užpuolimą”? čia rei
kėjo pačios autorės kalba pa
sakyti, kad įtikinti skaitytoją. 
O gal tas “užpuolimas” tik pa-.

‘ prasta prigavystė?
Šiame atsitikime

ideologinio
užpuolime ir išžaginime

gera lyrika. Proletarinė lyrika ne pareiškia, kad d. Džiugas

kritikas” 
skirtumo i 

_ . Kri-
me pataisyti savo klaidas, ga-■ ne(]uoda tos naudos, kurią kri-| tikas klaidina skaitytoją. Drau- 
lime pasimokinti. Kritika turi; Įj|<a turėtų duoti skaitytojams 8‘ui J« Buivydui tas sūnelis, Į 

įtarsi, koks “laukinis bulius”, j 
ėmė ir “užpuolė”. Tačiaus to- Į r; 
kie “užpuolimai” dažniausiai- 

i būna paprasta veidmainyste, šia- j 
konstruktyvė. niekuomet negali būt sek- v'di<Dimu. Klasiniai nesąmoninga į 

Kritika turi parodyti padarytas nlįnga> kuomet ji liečia, anali-' mtWna> prisiskaičius buržua-;
Į zinės spaudos, kad “milionieriai 
apsiveda” su tarnaitėmis, kad 
kiekviena mergina gali pereiti 
į turtuolių šeimynų,—‘-patiki to
kiems “sūneliams” ir jieško pas 
juos “savo laimės”. O tie, pa* I 
sinaudoję proga, pameta tokias/ 
suviltas merginas ir jieško kitų. 
Tai buržuazijos ideologija.

Kas kita su klasiniai sąmo- 
Jinai žino to-

Jinai 
pereiti į tur-

lime pasimokinti.
mokinti ir lavinti ne tik kriti
kuojamo rašinio autorių, bet ir; 
skaitytoją.

Kritika turi praplėsti žino
jimą, turi būti

, ir kritikuotam autoriui.
Peržvalgos ir kritikos d. Bui

vydo taip pat liečia tik vieną. 
vaizdžių pusę—ideologinę. Kri- i

klaidas ir tas apystovas, kurio- zuoja tik vieną kūrinėlio dalį. Į 
se klaidos daroma. Bet kritika Menjnes dalis, literatinius ga- 
nėra konstruktyvė, kuomet kri-,b k0,.jngliu n vict;l, 
tikas ttk pasmerkia arba uzgt- ■ . , . v . .
r'M dalykų. Dažnai draugai, | lalk«' ku‘l rašytojas piešia,- 
kritikuodami mūsų judeji- j Buivydas visai neliečia savo 
mą, pabrėžia: “Toje kovoje,! “kritikoj.” Tuo būdu, tokia kri- 
streike, mes nelaimėjome—tai tika yra labai siaura, nepilna, 
bloga.”_Ir tai skaitoma jau kri- i svarbiausia, tai nėra pamoki-

Priešingai, dažnai klai-' . __; 6 ’ ■ ninga mergina,
j dinanti. • j kių nenaudėlių tikslus,
i Daugiausia J. B. kritikuoja nejieško “laimių“

Ji turi išnagrinėti klausi- Juratos Juraites vaizdelį— Mag- tuolių klasę, tad ii nesiduoda
1 i v • • * • w • ■ • 1 — J 1 * —■ 1* L L V 11*1)

tika! Tačiaus tikrenybėje dar|nftn^- 
nėra jokia kritika ir iš jos nie
kas negali pasimokinti.

Kritika turi padaryti analy-j 
zą. 
mą, turi surasti klaidų prie
žastis, kame jos glūdi. Paga- 
liaus, klaidas ir tas priežastis 
reikia aiškiai darbininkams iš
dėstyti, kad skaitytojas galėtų 
tikrai įsitikinti ir daugiau ne
klysti.

Taip pat ir su literatūros kri
tika. Iš kritikos turi pasimo
kinti ne tik pats kritikas, au
torius, kuris yra kritikuojamas, 
bet ir skaitytojas. Kritika ne
gali būt tik todėl, kad yra noras 
“kritikuoti”. Kritika reikia 
duoti ten, kur ji reikalinga.

Paskutiniu laiku skaičiau kri
tikas draugų: D. M. šolomsko 
(apie bendrą frontą), J. Bui
vydo (eilių ir literatūros), taip 
pat trumpesnių kritikos ir po
lemikos rašinėlių, kurie yra kas
dieninis spaudos reikalas. Ma-|*^n 
nau, kad ir šitas rašinėlis prisi- C1^ ’ 
dės prie mūsų kritikos praplėti- ir būtų, kaip d. 
mo bei pagilinimo. Tačiaus ši “žingeidžios 
kritika bus kritikos kritika. | Magdutės jaunystės dienos. Ta-

Liepos 10 ir 11 dd. “Laisvės” čiaus jos gyvenimas daug žin- 
1*1 i • i i -r t-v • i I

dutės Vairgai”. 
lis tilpo dar 
1—apie 8 metai atgal rašytas, i 
Draugas Buivydas sako, kad au 
torė nepasako, “1
liko našlaitė, kur jos tėvai žu-Į 
vo ar mirė”. Girdi, 
ga atsiranda šaltame, drėgna-; 
me skiepo kambaryje.” Pas-; 
kiaus dar d. J. B. sako: “Atro
dytų, kad apysakaitė, kurioje 
piešiama Magdutė, paimta ne 
nuo kūdikystės, kurios kančios 
gyvenant su tetute galėjo būt 
karčios, žingeidžios skaitytojui.”

Šita kritika nevisai vykusi. 
Sulyg ja, atrodo, kad kiekvie
nas vaizdelis negali kitaip pra
sidėti, kaip tik nuo “Magdu-

Onyčių” gimties. Gal būt 
sako, 

skaitytojui” 1

Šitas veikale- tokiems sūneliams “užpulti”. 
Kibirkšties” No. Kritikas čia visai klysta, kuo- 

j met jisai nemato skirtumo toje 
' srityje. “Kritikas” mano, kad 
< tokie “užpuolimai” yra tik “žvė- 

kaip Magdutėi riškumas?.
Kritika vaizdelių 

tik stai-lpas Ministerį” ir
! Ežios”-
si. Kritikuojama tik tai, ko 
vaizdelyje nėra. Frazių j ieš
kojimas.

save Draugas 
! technika, kalbos lengvumas, ri- verkšlenimas, ne pesimizmo bęi j keblion padėtin pastato, kuris trj ___
mo ir ritmo turtingumas.”

Draugas J. Buivydas mano, 
kad “rimo ir ritmo turtingu
mas nėra galimas.” Tad jisai 
sako: “Pagalios,. toks dalykas 
kaip: ‘ritmo ir rimo’ turtingu
mas, visiškai negalimas. Gali j 
tik būti eilės su išlaikytu ritmu i 
ir rimu.” 
vėl klausia: 
mas savyje 
tai čia jau

! simas, o kalba tik, rodos, eitų, 
! kokio esama ‘ritmo ir rimo’”.! 
I Bet juk minimame d. Džiugo į 
' pareiškime nei nekalbama apie 
I ritmo turtingumą “savyje”.
! Draugas Džiugas kalba apie ža- I 
lionio eilių, ' poezijos turtingu
mų ritmu ir rimu. Gi eilės (po
ezija) gali būti turtingesnės ir 
biednesnės ritmu ir rimu. Čia 
išrodo, kad d. J. Buivydas pats 

j nesupranta d. Džiugo kritikos, 
arba tik “taip sau kritikuoja”.

Tokia kritika rodo, kad d. J. 
Buivydas “kritikuoja” tik todėl,; 
kad jisai nori kritikuoti. Skai- 

| tytojui suprantama viena ir ki- 
' ta prasmė—“ritmo turtingumas 
ir ritmo išlaikymas”. Tai kam 
ginčytis? Manau, kad d. Bui
vydo siūlomas pavadinimas (žo
dis) nei kiek negeriau atsako 
reikalui. Juk kitas kritikas ga
lėtų pasakyti d. Buivydui, j~~ 
eilių ritmas nėra ištepta kiau
lė, kad reikėtų pagauti ir eilė
se “išlaikyti.” Ritmas,

Buivydo “pabaigą”.
Džiugas, sekamai bai- 
kritiką:'
mes dabar palyginsįpjr

gi a savo
“Jeigu

d. žalionio eilės apie palepinę 
Lietuvos proletariato kovą, apie 
Lietuvos kaimą su eilėmis apie 
Sovietų kaimą, tai mes pamfi^ 
tysime didžiulį skirtumą: ten 
jis konkretus, gyvas, apčiuo-

(Tasa 4-tam Pusi.)

nusiminimo, bet pasaulinio' pradžioje išgiria, o pabaigoje 
džiaugsmo lyrika. Ir tas kovos į ūc galo (Buivydo pabrėžta) iš-! 
džiaugsmas skamba poeto lupo-1 peikia”. Ar gi taip?
se.’ I Tikrenybėje ve kaip yra; Ta!

“O jau pabaigoje .savo kriti- pabaiga yra ne d. Džiugo, b(‘t\ 
kossako: ‘Proletarinių rašytojų | Buivydo pabaiga, kaipo “kriti- 

išpeikimo” ištrauka 
nėra d. Džiugo straipsnio pabai
ga, o kritikos išvada (d. V. ža-; 
lionio poezijos apie kaimą So-' 
vietų Sąjungoje). Gi Buivydas 
paskaitė tą išvadą viso rašinio 
“pabaiga.” Draugo Džiugo kri
tika parodo d. žalionio poeziją 
(eiles) kai-kuriose srityse silp
nesnę, o kitose—geresnę. Silp
nesnėmis d. Džiugas suranda 
apie sovietų kaimų. Todėl kri
tikas ragina poetus, rašytojus, 
sovietų kaimą “meniškai atvaiz
duoti dailiojoj literatūroj”. Ir 
pasako, kad “šiuo tarpu (šiame 
eilių rinkinyje) d. V. žalionis 
mums to nedavė.”

Tačiaus ir šitas pareiškimas 
išva- 

kuomet jisai sako, būk 
Džiugas rašąs, kad “žalionis. . .

Tikrenybėje ve kaip yra; Ta!

uždavinys visą tai realiai, tik
rai faktų šviesoj meniškai at- 

DrmiP-MS >mivvdnJiVaizduoti diliojoje literatūroje, jjiaugas uuivyuas .. . . v<( A • , • -j Šiuo tarpu d. V. žalioms mumsAr rimas ir nt- d ,to nedavė.
“Būk dabar,' skaitytojau, 

j drus ir suderink pradžią 
[pabaiga! Iš pradžios d. V. 
i]ionis lyrikas, o pabaigoje 
■ ne meniškas, ne faktų teikėjas, 
nei paties gyvenimo piešėjas, 

j Taip kritikuoti, tai pats kriti- 
j kas save keblion padėtin pasi
stato, kuris pradžioje išgiria, 
o pabaigoje be saiko išpeikia.” 

Paskutiniais žodžiais d. Bui
vydas labai gerai pats sau at
sako, kad “pats kritikas save 
keblion padėtin pastato.” Pri
dėsime, kad ne tik kritiką “keb- neatatinka d. Buivydo 
lion padėtin pastato” tokia “kri-, dai ”, 
tika”, bet ir jos skaitytojus.
Buivydas klausia: “Būk, skaity- pabaigoje net ne meniškas, ne 

I tojau, gudrus, suderink pradžią faktų teikėjas, nei paties gyve- 
su pabaiga?” Suderinti “pra
džią su pabaiga 
taip, jei vietoj šios neva “kri 

'tikos” I „ 
d. Džiugo rašinys. Tuomet Bui/sliai 
vyda.s negalėtų klaidinti skai

turtingas, ar ne, 
ne eiliavimo klau-

jogj,V .° imi- tytojus.

“Mama 
‘Išartos mintis keturių kojų neturi, 

’—taip pat nekaip vyku- kam jas “jaikyti ?”
Dar vieną duosime ištrauką 

I iš d. J. Buivydo “kritikos”, 
| geriau skaitytojas galėtų su- 

Be to, d. J. B. mėgia išduoti > prasti, kaip tokia
“diplomus”, — kas “geras” ra
šytojas, “geras” kritikas, arba 
“negeras.” Tokių pareiškimz 
reikėtų vengti. Juk pasaky
mas be įrodymų, dar nieko ne
reiškia. Draugas J. Buivydas 
sako, kad “d. Džiugas kritikas 
nelabai geras”, o d. V. žalionis 
“negeras” eiliuotojas. Jisai 
daro (ir dar toje pačioje dai
liosios literatūros “kritikoje”)

’i tokį pareiškimą apie d. V. ža- 
O . linnin nnP'/i'in • 1 .

gu- 
su

ža- 
net

SOVIETU ŽUVIS *
Krautuvams 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

t(L A I S V Ė”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

nimo piešėjas”, šitokias išva- 
galima tik das iš minėtos ištraukos gali 

padaryti tik “kritikas”, kuris 
būtų išspausdinta paties nesupranta ką skaito, arba tik- 

i kraipo faktus. Draugas 
Džiugas visai taip “nepeikia”, 
kad d. žalionis “ne meniškas”.

Tikroji pabaiga d. Džiugo kri
tikos visai kitokia. Rodos, 
“Laisvėje” ta kritika nebuvo 
išspausdinta, todėl čia paduo
dame ilgoką ištrauką, kuri pa

Bet šita ištrauka reiškia dar.
tema <lau^au- £ia atidengiama, kad' 
i tad Buivydas nėra nuoširdus kri-1

tikas, kuriam rūpėtų dalykai 
taisyti. Priešingai, jisai klaidi-.

. Tai vi-j i sai neleistina proletarinėj kriti-.
kad na save skaitytojus.

J • 1 • J • __ _  1 _ J .

kritika” į koL
Pirma, Buivydas nesupran-

I ta arba tiksliai falsifikuoja fak- 
galima pastebėti tus, d. Džiugo kritiką. Jisai sa-

klaidinga:
“Dar kas

pas d. Džiugą, tai būtent tas ' ko šioje ištraukoje, kad d. Džiu-I 
kad jis pradžioje savo kritikos | g0 kritikos negalima “suderinti

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM“
Dabar galima gauti pas

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna Ave.
Taipgi pas jj galima gauti ir So
vietų žuvų. Tai puikiausios rū 

Sies kenuotos žuvys.

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

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M.TCH.

Visas New Jersey ir New Yorkas 
DALYVAUS PIKNIKE! 

Nedelioje, 6t? Diena RuEpiučio-AugsI, 1933
Jei tą dieną lytų, tai piknikas atsibus Liutvino Svetainėje, 69 So. Park St., Elizabeth, N. J.

VAIČIONIO PARMOJĘ, MEADOW GROVE, CRANFORD, N. J.
PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ IR TĘSIS IKI VĖLUMAI. ĮŽANGA 15 CENTŲ YPATAI

lionio poeziją:
“Pas d. V. žalionį eilės tech

nikiniai didžiumoje neapdirb- 
. Ritmu ir rimu šlu-laidose tilpo draugo J. Buivydo, geidesnis ir tinkamesnis priim- tos, žalios.

straipsnis: “Dailioji ‘Priekalo’ j-į ; gyvenimo dramą (vaizde- bos, kalba sunki, žodžių kalimas
114- Avnlr, . • i ___________• T- •• .. . t .
straipsnis: ;
literatūra ir jos kritika”, ši-1 
tas jau antras d. J. Buivydo 
kritikos straipsnis. Kiek pir
miau d. J. B. kritikavo “Prie
kalo” eilėraščius. Dabar jisai 
kritikuoja vaizdelius, dailiąją 
literatūrą. Nepaisant d. J. 
Buivydo perdidelio pasimojimo 
ir vienpusiškumo, tačiaus, jo, 
nors ir labai silpna, kritika, 
bet visgi prisideda prie mūsų 
kritikos praplėtimo. Be abejo, 
d. J. Buivydo kritika duos dau
giau kritikos, ji šaukia daugiau 
pagalvojimo apie mūsų kritiką 
ir literatūrą.*

Mes imsime savo peržvalgai 
d. Buivydo pastarąjį rašinį, ši
tas rašinėlis, kaip matosi, yra

♦ daugiau vykęs, negu jo poezijos 
“kritika.” |

Vyriausia yda pas d. Buivy- kad nesusipratusias tarnaites 
dą matosi tame, kad jisai post- pOnios geriau mėgsta, nes jos 
moja pertoli. Savo “kritikoj ’ d. nuolankesnės, ištikimesnės ir 
Buivydas sutalpino į du straips-; peį juj^ nepaisant kokio ka- 
nius (tiesa, jie buvo ilgi) net ni)ro tarnaitė nebūtų buvus, o 
dvidešimts vaizdelių. Pamatin- kokios ponios sūnelis jų būtų 
giau kritikuojant bei peržvel- užpuolęs ir išžaginus?
giant reikėtų kiekvienam rašyti (mūsų pabraukta.) Tai ar būt 
po gerą straipsnį! Vadinasi, ap- galima tada, katalikės akimis

Kuomet jau net žiūrint, sakyti: vot buvo be- 
pasi- dieve, tad if gavo atlyginimą?

sukriti- Tai ar leistina tik tokia suvadą 
kuoti” bei peržvalgą parašyti apysakos padaryti. 1*1 f • 1 t • 1 • «

liui), kuomet jau ta mergaitė pas jį tai paprastas darbas, 
pradeda gyvenimą ant savo ko- Kas pas d. V. žalionį matosi 
jų. Be to, kritikas turi žinoti, gero, tai minties išlaikymas, 
ką jisai kritikuoja,—žurnalo Temos išlaikyme eilėse, tai d. 
trumpą vaizdelį, ar veikalą V. žalionis tikras meisteris! O 
(knygą). Jei autorė būtų ra-.kai tik apie tai d. Džiugas nė
šius vaizdelį nuo “kūdikystės”, 
tai, veikiausia, būtų išėję ne 
trumpas vaizdelis, bet knyga 
(novelė). Kritikas turi imti 
kūrinėlį, kaipo tokį, koktu jisai 
parašytas.

Ne visur galima sutikti su d. 
J. B. kritika ir ideologiniam 
klausime. Savo žodžiais d. Bui
vydas drąsiai pareiškia, kad 
“galų gale, tos ponios sūnus 
užpuola nakties metu Magdutę 
ir išžagina.” Paskiaus d. J. B. 
kritikuoja:

“Pilnai tokių dalykų yra,

žiota labai daug.
padaryta toks didelis 
mojimas, tai reikėjo “

kai kuriems vaizdeliams net į 
7 ir 9 eilutes, šitose septynio
se arba devyniose eilutėse d. 
Buivydas bandė sutalpinti visą 
vaizdelio turinį. Kitas peržval
gas jisai atpasakojo į du ir tris 
paragrafus.

žinoma, taip rašosi ne kriti
ka, bet katalogas. Vienok d. J. 
Buivydas ne “Laisvei” katalogą 
rašė. Jisai rašė “peržvalgą” li
teratūros ! šitokiai kataloginei 
“kritikai”, d. Buivydas pašven
tė net 13 vaizdelių! Gi tik 6 
vaizdeliai neva “kritikuoti”. Jų 
kritika taip pat ima nuo dvie
jų iki 6 paragrafų.

Taip “kritikuojant” literatū
rą, d. Buivydui prisiėjo 13 vaiz-

pasako.”
Jei kritikas daro tokį pareiš

kimą, tai jisai už jį turi atsa
kyti faktais ir įradymais. Drau-i 
gas Buivydas jau keliose vieto-' 
se tokius pareiškimus darė, i 
bet juos neįrodė, neparėmė. Jei 
d. žalionio eilių technika nege
ra, tai reikėtų d. Buivydui paro
dyti tų negerumų faktais, čia 
reikėjo duoti kritiką eilių sti
liaus, ritmo. Reikia parodyti,! 
kad skaitytojas ir autorius ga
lėtų tokia kritika pasinaudoti.! 
Dabar to pas d.'Buivydą nėra. I 
(Beje, d. B. ir eilių “kritikoj” 
tokius pareiškimus darė, bet' 
niekur nedavė įrodymų.)

Kritikas neturi imtis klasta-1 
vimo faktų. Gi d. Buivydas' 
kaip tik tai panaudoja. šioje į 
citatoje jisai sako, kad “pas d. j 
V. žalionį matosi gero, tai min-; 
ties išlaikymas.” Net “meiste
rio’ ’ vardą Buivydas duoda d. 
žalioniui už “temos išlaikymą”, i 
bet “apie tai d. Džiugas nepasa
ko”! Gi d. Džiugo visas rašinys 
gana vykusiai ’ parašytas “min- 

ir “temos” klausimui.

Tai tokią 
dovaną gavo Magdutė nuo pane
lės švenčiausios. Jeigu ištvir- ties 
kęs sūnus užpuolė ir išžagino; Kam reikia tos schematikos?

Vadinasi, jau pas d. žalionį 
nieko daugiau “gero” neliko 
(sulig d.’ B. “kritika”), kaip 
tik “temos ir minties išlaiky- 

O jeigu mes tikėtume 
d. J. B. “kritikai”, ir sakytume, 

ga

Elizabetho Bangos Choras Dainuos, vadovaujamas V. Žuko
Magdutę, tai kaip kerštu auto-| 
rė atsako: tu buvai tamsi, fa-' 
natikė, tai su tavim ir ponaitis 
taip pasielgė; o jeigu aš būčiau 
buvusi, tai jis būtų gavęs žan- mas. 
dų ir to būtų nedasiekęs.

Su šia ‘kritika” negalima su-1 kad ta “mintis”, ir “tema 
tikti. Pirmiausia, tai net pats Ii būti buržuaziniai, fašistiniai 
kritikas tikrai dar nežino, ar 
jis gerai kritikuoja, nes klau
sia : “Ar leistina tik tokią suva- 
dą apysakos padaryti?” šiame 
atsitikime, reikia pasakyti, kad 
autorė teisingiau ir geriau su
pranta savo temą, negu jos kri
tikas. Kritikas, J. B., pasako,

‘išlaikyta”,—tai jau nieko “ge
ro” neliktų pas proletarinį po
etą žalionį. Juk “gerą” arba 
“blogą” minties ir temos “iš
laikymą” gali turėti ir fašisti
nis poetas. Tas dar nepasako 
poeto eilių pakraipą, turinį.

Dar d. J. B. kritikuoja d.

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.
GRIEŠ GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS IR BUS SPORTIŠKŲ ŽAISLŲ
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BORIS PILNI AK Iš Veikalo “Amerikos Įspūdžiai”.

OK.-VISKAS GERAI
Plečiant Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Kritikų

mą užsimokėti. Pabaigoje birželio aš janf 
jau pagelbėjau išsikraustyti iš stubelės, nes 

Tikras amerikonas-nitčė- P^ «egalgJ°.«žsimok5tįir ™
' . Šitas niteėjietis yra D?bar- sed«damas Parke an suolebo’ ma' 

no draugas, linguoja galva ukramisku pa-
- ' pročiu ir mąsto: Jisai turėjo tris automo-

- -' ' bilius, o dabar nei vieno; turėjo “nuosavą” 
apartmentą—dabar išmestas į gatvę. Jam 
paliko tiktai moteris ir du kūdikiai!..

Mano brangūs Amerikos individualistai! 
Žmonės vaikščioja Bowerej, dėvi iš miru
sių atimtais čeverykais! Brangi Amerikos 
laisvė! Nėra jokių logiškų bei judėjimo 
pertvarų (tiltų) tarpe tų, kurie gražiai nu
siskutę viršuj ir požeminių “kuilių” veiki
mo Chicagoje.

Mano brangus nitčejinis doleris!—Koks 
pamatinis skirtumas yra tarpe dalykų, ku
riuos valdo galva Chicagos banditų trusto, 
karalius raketierių, Al Capone ir dangarė- 
žių, kaip Empire State? Nėra jokio! Vis
kas OK.

Ray Long suruošė pietus del manęs Met
ropolitan Kliube, New Yorke. Aš peržiū
rėjau svečių surašą. Už jų pavardžių bu
vo surašyta tomai knygų ir biografijos.;

(Tąsa)
Čia glūdi būtybė amerikoniško-nitčėjinio • 

individualizmo. r"' 
jietis — yra doleris, 
tas,'kuris interpretuoja individualizmą ir 
gyvena legendomis, kad Abraomas Lincol- 
nas, kurio veidas išstampuotas ant doleri
nių bumaškų, yra gimęs medžių kirtėjo šlu
belėje, kad Hooveris yra farmerio sūnus, 
kad kiekvienas amerikonas turi progą šia
me individualizme iškilti, kaip kad tie dan- 
garėžiai iškilo. Daugybė istorinių biogra
fijų prirašyta apie šiuos Lincolno, Hoove- 
rio, Empire State Smith (dabar ir Roose- 
velto.—Vert.) dangarėžius. • Tačiaus apie 
šio dolerio nelaimes biografijos dar nepa
rašytos, nepaisant to, kad jos yra aukomis 
to paties dolerio individualizmo ir daug sy
kių tikresnės, negu Lincolno namukas ir 
daugelis dangarėžių.

Amerikos liuosybės ir individualistinės 
darbo teisės laiduoja, kad 12:15 vai. po pie
tų bosas pasako darbininkui, kad jisai jau 
nereikalingas, tai reikalai tarpe darbdavio 
ir darbininko pasibaigia taip pat 12:15 vai.

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
piamas, ryškus,—čia paviršuti
nis, schematingas, blankus.

“Kame viso to priežastis? Į 
šį klausimą atsako pats auto
rius :

“Pereinant prie šio konkre
taus socialistinės statybos pa
rodymo svarbiausia kliūtis,—tai 
perdaug menkas, paviršutinis 
konkretaus gyvenimo žinoji
mas. Perdidelis užsiskleidimas 
kabinetinio darbo rėmuose ir; 
apibrėžė mano poezijos labai 
menką konkrečių vaizdų baga
žą, o šiandie apsunkina per
sitvarkymą” (“Pr.”-32 m. 9 N.
343 p.). t

“Pažinimas savo trūkumų, 
tai jau didelis žingsnis prie jų, 
likvidavimo. Pažinta klaida— 
virsta pamoka.

“Pacituoti žodžiai mums aiš
kiai sako, kad d. žalioms rim
tai susirūpinės išgyventi tą 
“krizį.” Ir mes tikri, kad jam 
tai pasiseks, kad jis nugalės 
visus sunkumus ir duos mūsų li
teratūrai kūrinių, tikrai atsa
kančių šiems socialistinės sta
tybos laikams.

Dar vis Nervuojasi 
Geltonieji Apuokai

WATERBURY. CONN. vai. vakare., 995 N. 5th St. Phila.
“L.” Pikn. Kom. Voldyba.

(179-181)

IX uaxuununu pabiuctigia ictxp pat vai. į vo surašyta tomai Knygų ir mograiijos.; «§įs a. žalionio rinkinys, ne- 
po pietų, tačiaus čekį darbininkas gauna Tai buvo literatūros žmonės, kurie žinomi! žiūrint rimtų trūkumų, yra žy-
tik subatoje, bet su mokesčiu tik iki 15 mi- ne tik Amerikoj, bet ir svetur. Metropoli- 
nutų po 12 vai. tos dienos, kuomet bosas jį tan Kliubo sienos ir užlaidos uždaro visą 
atstatė.

Amerikoje yra laisvi, individualistiš
ki įstatymai, — gaunama judinamo tur
to morgičiai 
pirktis daiktus ant išmokėjimo.’

miesto triukšmą. Žvakės, kiaulės skūros 
kėdės “kalbėjo” tylą ir blaivumą. Ten bu
vo apie 40 mūsų,—tie pagarsėję ir aš su

— pagal kuriuos galima savo draugu, visi formališkai apsirengę.
Sakysi- Po gardžiagėrių (cocktails) įvados,—sve- 

me, sulyg įstatymais, darbininkas perka 100 čiai ceremoniškai susėdo prie stalų, aptar- 
dol. vertės daiktų, tai jisai gali išmokėti 99 nautojai sustojo’ už pečių, 
dol., paliks tik vieną dolerį skolingas,—ta- ■ išdidžiai!
čiaus jo pirktas daiktas gali būt atimtas; Ray Long pasakė taip rimtą prakalbėlę, 
be sugrąžinimo jo įmokėtų pinigų—99 dol.

Ponai Fordai—Henry ir Edsel—niekuo
met “nėra atsakomingi” už tuos įstaty
mus! Jie yra puritonai, kurie nei nerūko 
—jie tiktai gamina automobilius! Henry 
Fordas; kaip yra žinoma, pats nei nepar
duoda 'karus — automobilius.

Jisai, žinoma, nei “nežino” sekančią pa
saką, kurią man pasakojo draugas “Y.” 
ukrainas darbininkas. Mes sėdėjome su 
šiuo draugu jo naujame “apartmente” — 
po atviru Detroito dangum — parke ant 
suolelio. Man draugas lingavo galvą del 
ukrainiečių nacionalio lėtumo. Jisai pra
dėjo kalbėti:

—Visi Fordo darbininkai yra veik ver
čiami pirkti Fordo karus, nes darbdaviai 
kalba, kad Fordo darbininkai geriau gyve
na. Be to, jie turi žinoti, kad jie tuos ka
rus dirba.

Kuomet šitas darbininkas pradėjo dirbti 
pas Fordą, tai jisai turėjo Chevrolet kom
panijos karą. Tuomet jo bosas pasakė, kad 
jisai turėtų parduoti Chevroletą ir pirkti 
Fordą. Henry Fordas “neužsiima” parda
vimu automobilių. Tik boselis davė mano 
draugui adresą dylerio, kuris jam pasiūlė 
karą ant išmokesčio. Čia priima jo Chev
roletą, kaipo pirmą mokestį. Kitas bo
selis mano draugui pasakė, jog pageidau
jama, kad jisai gyventų ant tam tikros 
gatvės, namuose, kurie yra pabudavoti del 
Fordo darbininkų. Ir čia Henry Fordas 
nieko neturi “pridėjęs!” Y. su savo šeima 
—moteris ir du vaikai—nusikraustė į trijų 
kambarių Fordo grintelę, kuri taip pat bu
vo palaikoma ant išmokesčio—kiekvienas;

Žvakes žibėjo

f Jaunuolių Mokyklą Suvažia
vo 48 Studentai

, Kaip jau buvo garsinta, kad 
jaunuolių mokykla prasidės 
liepos 24 d., tai studentai su
važiavo tą dieną, bet pamokų 
dar pirmą dieną neturėjo, tik 
išrinkta visos reikalingos 
misijos ir nustatyta visa 
kyklos tvarka ir laikas bei 
kinimosi valandos.

I
| Studentų iš kitų miestų
buvo 19 vaikinų ir 19 mergi
nų ir apie 10 vietinių.

Dabai žodis į visus drau- 
: gus. $.

Draugai, mokykla prasidė
jo, bet turite žinoti, kad jos

BAYONNE, N. J.
Tarptautinis piknikas, kurį rengia 

LAU Kliubas ir ALDLD 16 kp., 
taipgi Rusai ir Ukrainai Jersey City, 
įvyks nedėlioję, August 6 d. įžanga^ 
vai. ryte,lcmfetaocmfwetaoshretaosh 
35c. Bušai išeis nuo LAU Kliubo, 10 
W. 22 St., Bayonne, 10 vai. ryte. 
Ant busų nuvažiuoti ir parvažiuoti 
kaina 50c. Taigi, draugai ir draugės, 

•nepamirškite šios progos, nes pas
kutinis piknikas šią vasarą, o vieta 
labai puiki. Kas nori, gali maudy
tis; po gera muzika galėsite pasi
šokti.

Kviečia Komitetas.
(179-182)

GREAT NECK, N- Y.
ALDLD 72 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks 3 dieną rugpjūčio 
(Aug.), 8 vai. vakare, M. Adomonio 
kambariuose, 93 Steamboat Rd.

TIMMINS, CANADA
Tūlas “Keleivio” reporteris 

num. 29-me pašiepia darbinin
kų lavinimosi mokyklėles ir 
“apgailestauja”, kad tai

“.. .Naujas Bimbos .pasekė
jų skymas. . . išsiuntinėjo laiš
kus, prašydami aukų ir aiš
kindami, kad norima 1 įsteigti 
jaunuolių mokyklą. Laiškuo
se sakoma, kad mes seni, susi
pratę darbininkai, išmirsime, 
tai jaunuoliai mūsų vietas už
ims. . .” ■ J''“J y Draugės ir draugai malonėkite visi 

Toliaus tas ponaitis purvina ^palaikymas lesuos pnngų ir skaltlingai susirinkti.
h Td-t. neParrnrskite jai vis parinkti geidu išgirsti

C U lg aukų ir maisto, O ūkininkai. Unijos konferencijos raportas., Priep^
kurie galite, paaukokite savo 
produktų.

ko-
mo-
mo-

pri-

minėtas mokyklėles, 
niškai rašydamas ir nenorėda
mas suprast apie tas mokyk
lėles. Jam, todėl, galima L„ 
tų pasakyti: Tai pasigirkite 
jūs savo mokyklėlėmis, ir pa-1 
sakykite, kas sulig jūsų nuo
monės yra pasaulyje augščiau 
geros mokyklos? O gal jūs ge- tartįs tarpe Lenkijos ir So-

vietų Sąjungos del bendro 
naudojimo prekybos reika
lams upių Dniestro ir Pina.

riau galėtumėte pasigirti savo, 
kruvinais nuopelnais Lietuvo
je, Vokietijoje, kur tik jūsų 
“evoliucijos” ponai turėj-o val
džios vadeles savo rankose?

Toliaus, pasakykite, kaip 
ii jūs, socialfašistai, kovo j ate 

_ . . iprieš vergijos kempes, kurios,
šio rinkinio poe- jau milžinišku tempu įveda.

mus indelis mūsų proletarinėj vergijos kempes, kurios 
literatūrom —

vzija, nežiūrint nurodytų trūku
mų,—kovos poezija. Rinkinio 
tematinis platumas, formos ir

mos gyvenimai! šioj trunyjan- 
\ čioj kapitalizmo sistemoj. Ir

nes bus žin- 
delegato iš Amatų

Prašo
Komisija. „

Varšava.—Pasirašyta su-

PRANEŠffiAl IŠ KITUR

.... . \. ’ , . . pasakykite, kaip pis įsivaizdi- Md.stiliaus turtingumas rodo taip-| . . .. . keli........ _ ; nate ta “evoliucijos laiką. Ar i čiaripat talentingiausio musų poeto'.. - . . . . . icjari
. v, .. ; . v . _ . • • .v rius manote, kad savaime ateis muz d. žalionio žymų kūrybinį is-1, , . ..... .' r5«;
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tam, bus dalinama antra knyga šių 
metų laidos. Kurie draugai neužsi- 
mokėjote už šiuos metus, pasisteng- 
kite užsimokėti ir būkite šios drau
gijos pilnais nariais. Todėl, kam rū
pi šios organizacijos labas, neužmirš- 

, kite atsilankyti.
Sekr. V. A.

(179-181)

ROCHESTER, N. Y.
Rochesterio Bedarbių Taryba dar

buojasi pagirtinai; kožno ketvergo 
vakare laiko prakalbas po atvira 
mėlyne. Ateinantį ketvergę, rugpj. 
(Aug.)' 3 d., 8 vai. vakare laikys 
prakalbas ant O'Brien St., kampas 
Joseph Ave. ŠĮ krtą bus kalbėtojai; 
abu jaunuoliai: Edmond Miller ir 
Mike Costa. Lietuviam darbininkam 
patartina dalyvauti skaitlingi tuose 
mitinguose.PHILADELPHIA, PA.

Masiniai važiuokime į pikniką, i 
kuris įvyks 6 rugpjūčio Baltimore, ; 
M<1. iš Philadelphijos busas važiuos; , 
kelionės į abi pusi $2.25. Tame pa- ■ 
čiame buse važiuos mūsų mylimi | 
muzikantai ir drūtasis Bagočius. Tu- 

į rėsime gražios muzikos visu keliu. rcai beer biznį. 
) Del platesnių informacijų kreipkitės lapuotais medžiais stalai, kur pa- 

j. J. S. Rainį, 110 W. Thomp- tarnaujama užkandžiai 
St., Philadelphia, Pa.

(179-181)

Radasta 
(179-180)

LENGVAI PRIEINAMA 
PROGA

Pajieškau partnerio į pelningą 
Gražus daržas, po

i geru alum, 
j Greit reikalingas pusininkas, priim
siu už gana lengvą įnešimą tą, ku
ris greit atsišauks. Turiu du biz
niu tai vienam sunku apsidirbti. 
Kreipkitės po No. 131 North 4th 
St., Brooklyn, N. Y. Antras biz
nis po No. 148 Grattan St., Brook
lyn, N. Y.

i tas laikas, kuomet kapitalistai 
palyginimą šios' iSdali"s -sav<’. milionus alka- j j dl 

niems bedarbiams? Jeigu taip j son 
jūs manote, tai jums vieta pa- j 
mišėlių ligoninėje.

O iš to, kaip jūs prunkščia- 
te, matosi, kad kova viso pa
saulio pavergt, už pasiliuosa- 
vimą iš kapitalizmo vergijos 
jum yra nepakenčiama. Iš po 
jūsų tokių išvadų kyšo kru
vini faktai iš netolimas praei
ti es,> kur jūsų partijų vadai žu
dė piriuaeilius proletarų ko
votojus. Bet idėjų jūs nenu
žudysite.

Miškų Darbininkas.

augimą.”
Padarykite 

pabaigos su “pabaiga”, kurią 
padarė Buivydas, tai pamaty
site, kad visai kitokie bus “ga
lai.”

Tokia “kritika”, kaip drau
gas Buivydas “kritikuoja”—dar 
nėra kritika. Tai yra dalykų 
sumaišymas ir skaitytojų klai-.

, Redakcija turėtų pa
tarti draugams, kad kritika 
nėra žaidimas. Kritika yra dar- 

, Kritika tu
ri būti teisinga ir konstruk- 
tyve. Gi bloga kritika yra klai
dinanti ir destruktyvė.

N ekritikas.

kaip ir Metropolitan Kliubas. Antras kal
bėtojas buvau aš. Mano prakalba ėmė man 
tris dienas paruošti. Aš kalbėjau apie per
tvaras, kurios perskiria kultūrą, apie SSS- 
R, kapitalistinį pasaulį, kad faktai, kuriuos dinimas. 
aš turėjau garbės duoti, nepriklauso man 1

. . . 1 > 4. v. .. ... *U,tltt7WU45. nuasmeniniai, bet ta gražioji literatūra, gyva bininkų moksIainS.
ir jauna, buvo sutverta begimstančio socia
lizmo. Kalbėjau apie besiartinantį revoliu
cijos griaustinį. Apie jaunimą kalbėjau su 
patenkinimu ir pamėgimu. Tačiaus, tik
rai kalbant, tai tik jauni žmonės buvo ma
no draugais šiame pokilyj—Luis Fischer, 
Mendelsohn, Joe Freeman ir aš pats. Kiti 
buvo jau arčiau 50-60 metų.

Po manim kalbėjo Sinclair Lewis, Nobe
lio liaurais apdovanotas, didelis, siaurų pe
čių, žilų akių, rausvo veido žmogus. Jisai 
surado mane akimis ir, žiūrėdamas'į ma
ne, pradėjo:

—Aš nekalbėsiu apie Sovietų Sąjungą ar
ba poną Pilniaką.—Jisai staptelėjo.

Ta jo pauza buvo išdidi, kaip ir Metro
politan Kliubas.

Sinclair Lewis metė savo žvilgsnį į Theo- 
dorą Dreiserį.

—Aš.negaliu kalbėti apie Sovietų Sąjun
gą arba poną Pilniaką,— jo akys žiauriai 
žiūrėjo į Dreiserį,—kadangi vienas yra čia, 
kuris pavogė mano pačios 3,000 žodžių.

Vėl pauza, neilgesnė ir neišdidesnė, kaip 
Metropolitan Kliubas.

Lewiso akys nusileido žemyn ant stalo:
—Kadangi dar kas nors yra čia, kuris 

rašė, kad kad Nobelio dovana turi būt duo
ta Dreiseriui, o ne man,;—jisai nutilo, ir vėl.

. . , Metropolitan Kliubas nieku būdu nekal- 
randauninkas moka po tam tikrą sumą tol, • tas del jo pauzų.
kol.namelis jam visai palieka. Tai buvo Į 
rudenį, 1929 metais.

Sausio mėnesį, 1931 metais, Ford Motor 
kompanija išleido naujo stiliaus karus. Tą kvailys! 
pačią mėnesį boselis pasakė mano draugui, 
kad jisai gali netekti darbo (“krizis, argi 
nežinai?”). Vienok, jisai bandys jį palai
kyti, dar labiau gelbėtų, jei Y. pirktų nau
jo stiliaus Fordą. Mano draugas, pasi
krapštęs ukrainiškai pakaušį, nutarė pirk
ti naują karą, atiduodamas 1929 metų For
dą, kaipo įnešamąją mokestį.

Ąš buvau Detroite pabaigoje birželio. 
Y. buvo paleistas iš darbo gegužės mėnesį. 
Viduryj birželio jo naujas 1931 metų sti
liais karas jau buvo atimtas už neįgalėji-

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas

Trečią dieną rugpjūčio (ateinantį 
ketvirtadienį) yra šaukiamas “Lais
ves pikniko komisijos ir visų darbi- 

; njnkiškų organizacijų susirinkmas. 
! Draugai ir drauges šiame susirinki
me bus raportuota kiek kuri orga
nizacija ir nariai pardavė įžangoj 
tikiėvų. Už parduotus tikietus tu
rės sugrąžinti pinigus. Yra parėję1 
plakatai ir garsinimų didelės kor- 

i tos. Bus raportuota apie busų or- 
į ganizavimą. Bus daug svarbių rei- 
l kalų pakelta delei “Laisvės” pikni- 
I ko. Visų organizacijų nariai ir visi 
i “Laisvės” simpatikai susirinkite 8

(176-181)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD Kliubo Corldeo kolonijoje 

susirinkimas Įvyks 4 rugpjūčio, 401ft. 
E. 141 St. šiuomi kviečiame visuf 
narius atsilankyti į šį susirinkimą, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Malonėsite užsimokėti 
duokles ir atsiveskite naujų narių.

Sekr. K. Graibus.
' (178-179)

Sinclair Lewis metė savo žiūrą į kitą 
ypatą:

—Ir kadangi kitas parašė, kad aš esu

‘ Išdidžiai, savateisiai jisai atsisėdo. Šita 
pauza, kuri sekė, buvo ilgiausia, negu tos 
laike jo kalbos.

Tą patį vakarą, laike tų pietų, Theodo
ras Dreiseris kirto Lewisui į veidą. Šitas 
žandinis nuskambėjo per visą pasaulį—se
kančią dieną laikraščiai uždėjo strymerius, 
pranešė per radio, siuntė telegramas į Eu
ropą ir Japoniją, sakė prakalbas apie tą 
incidentą. Aš nemačiau asmeniniai tą mu
šimą, nes buvau jau išėjęs iš parengimo.

(Daugiau bus)
* *

o

SPAUDOS PIKNIKAI
PRAŠOME VISŲ DARBININKŲ JUDĖJIMO RĖMĖJŲ ĮSITĖMYTI ŽEMIAU PADUOTUS PA

RENGIMUS IR DALYVAUTI JUOSE.

Nedėlioję, 13 Rugpiučio-August,1933
OLYMPIA PARK, SHREWSBURY, WORCESTER, MASS.

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

BUS RODOMA GARSUS SOVIETŲ JUDIS ‘POTEMKIN’

Nedėlioję, 13 Rugpiučio-August, 1933
VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA.

Visas Wilkes Barre’is ir daugelis iš Scrantono dalyvaus šiame piknike. PRADŽIA 10 VAL. RYTE 
Wilkes-Barre’io Aido Choras, vadovaujamas N. Valinčiūtės, dainuos šiame piknike.

Taipgi Bus Brooklyn, N. Y. Aido Choras ir™’

Shenandoah Lyros Choras su Naujom Dainom Dalyvauja Programoje
Tai bus trijų eliorų kontestas. Mainieriai spręs, kuris iš jų geriausia dainuoja

Kalbės Johnnie Orman, “laisvės” angly skyriaus rodakbirius ir P. Bubnys, “Laisvės” Administratorius 
Brooklyn. Saukia Scranton Lošti Baseball
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Antradien., Rugpjūč. 1,1933 LAISVĖ

IBLIOGRAFIJA
‘‘Bedarbė ir Visuotinas Kapi

talizmo Krizis”
kiekvienas darbininkas j a u 
jaučia, kaip smarkiai paaugo 
kainos ant gyvenimo reikme
nų, o Roosevelto planas algas 
padėjo j $12 savaitei. Tolinus 
nurodoma, kaip kapitalistai 
žiauriai išnaudoja darbininkus 
ir jiems atmoka kartais tik de
šimtą dalį jų pagamintos ver
tės.

Skyriuje :• “Visuotinas Kapi- 
Krizis” skaitlinėmis

‘Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
36 leidinys. Puslapių turi 
128. Kaina 25 centai. ALD
LD nariai gauna veltui už 
1933 metus. Brošiūra turi 
septynis skyrius, padalintus į 

t sub-skyrius. Telpa visa eilė 
paveikslų iš Jungtinių Valsti

jų darbininkų kovų ir demons- talizmo ,/<uv
įrodomą, kaip kapitalistinėse ' <jram

I . . >.................reivių ir jūreivių i

Iprieš viešpataujančią klasę: 
:Buvusių kareivių maršavimas 
■į Washingtoną ir Hooverio bu
deliškas užpuolimas ant jų; 
streikų kovos Jungtinėse Val
stijose—anglies, automobilių, 
audimo, plieno ir kitose pra
monėse; bedarbių kovos už 
tuojautinę pašalpą ir darbi
ninkų draudimą. Jų laimėji
mai ir lietuviu darbininkų už
daviniai : ’’Turėsime tad nu
galėti' klerikalų, ■ tautininkų, 
menševikų ir kitų sriovių va-

išstojimų iš 1932 metų derliaus buvo 
paskirta sunaikinti 60 nuošim
čių, arba 5,800,000 dėžių tų 
vaisių.” (pusi. 71). Ir tai at
likta tuom metu, kada 17 mi- 
lionų darbininkų be darbo, 
kada jie ir jų šeimynos badau
ja!

Šiame skyriuje mes randa
me apie vargingą negrų ūkio 
darbininkų; apie tai,/ kaip 
tūkstančiais bankrūtina far- 
meriai, kaip jie apkraunami 
didžiausiais taksais ir jų ga
minami produktai neišpasaky-

dirbančių- 
prie karo, 
tt. Kiek- 
užduotimi

J. Ružlnskas, J. Urbonas, T. Rasikas, J. 
Korsikas, J. Ruseckas,

Revizijos Komisija:
M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai (vyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarninką, savam name, 
1057-68 Hamilton ^.ve.

tracijų. Parašė d. V. T.
Įžangoje:

gerieji laikai?” pasiremiant 
Komunistų Internacionalo šeš
tojo Kongreso rezoliucijomis 
nurodoma, kad komunistai jau 
1928 metais numatė besiarti
nantį didžiausį ekonominį ka
pitalizmo krizį, kuris labiau
siai ir aštriausiai pasireiškė 
Jungtinėse Valstijose, kaipo

dų pasipriešinimus jų organi- taj pigiai superkami per gaf.

“Ar gali sugrįžt ŠalV® «amyba T.1?6 nU0‘ <Pusl- 53>-
* " * i nm 1 (WQ i-n n k< » Ir i Kn išimčių 1929 metais iki pabai

gos 1931 metų nupuolė iki 80 
i nuoš. Gi Sovietų Sąjungoje 
gamybą, imant už 100 nuo-

zacijose (kurie priešinasi ben-
i darbininkų frontui)”

šimčių 1926 metus, iki pabai- cituojama

listinio pasaulio e k o n o minį 
krizį, išnaudojimą 
jų, prisirengimus 
vargus farmerių ir 
vieno ALDLD nario
yra ją paskleisti tarpe darbi
ninkų. Perskaitę duokite ki
tiems skaityti ir kvieskite juos 
į ALDLD eiles.

D. M. Šolomskas

Slapta Sutartis tarp Franci 
jos ir Amerikos

pitalizmo šalyje. Ne tik yra 
Jungtinėse Valstijose 17,000,- 
000 bedarbių, bet įvyko did
žiausias kapitalizmo finansi
nis krachas. Kad suvertus jo 
naštą ant darbininkų klasės, 
tai “bankininkai išanksto apsi
rūpino : auksą ir gerus pinigus 
susikrovė į privatiškus saugius 
sandėlius” (pusi. 6.). Tą pa
darius, paskelbta atėmimas do 
leriui aukso pagrindo ir įveda
ma popierinių pinigų infliaci
ja, ko sėkmėje pinigų vertė 
nupuola mažiausiai ant 30 
nuošimčių. Turčiai iš to dar 
daugiau pralobs, o “darbinin
kai, kuriems per pirmesnius 
bankrūtus buvo nunešta bent 
4 bilionai dolerių sutaupymų, 
dabar bus legališkai apiplėšti 
po valdžios kontrole ir su jos 
užgyrimu...” Ši išvada labai 
greitai pasitvirtino. Dabar

gai 1931 metų pakilo iki 219 
nuoš. o 1932 metais pasiekė 
317 nuošimčių. Geresniam 
supratimui yra ir dvi lentelės. 
Tai tokis skirtumas gamyboje 
kapitalizmo šalyse ir šalyje 
darbininkų valdomoje. Kapi
talistiniame pasaulyje, kaip 
kokia baisiausia audra, siau
čia ekonominis krizis, virš 50 
milionų bedarbių, jų padėtis 
dar negirdėtai sunki, fabrikai 

i stovi, mašinos pūsta ir genda.
Gi tuom kartu “Sovietų Sąjun- 

|goje gamyba pakilo 334 nuo
šimčių; palyginus su 1931 me
tais” (pusi. 23), kuomet Jung

tinių Valstijų nupuolė ant 17 
nuoš., lyginant su 1913 metų 

I gamyba.
Mes randame skyrius apie 

kapitalo šalyse bedarbių 
mijų augimą;
Jungtinėse Valstijose 
listų atakas prieš darbininkų 
klasę ir kultūros smukimą.

Skyriuje: “Darbininkų Ko
vų Aurimas” paduota visa ei
lė svarbesnių proletariato, ka-

jų

Skyriuje: “Bedarbių Komi
tetai ir Bedarbių Tarybos” 
išdėstoma, kas yra tos organi
zacijos ir kaip jas sudaryti. 

. vis eile pamatinių 
dokumentų ir aprašomi atlik
ti bedarbių ir alkanųjų mar- 
šavimai į Washingtona bei 
valstijų sostines.

! Labai turtingas ketvirtas 
skyrius: “Visuotinas Lauko
ūkio Krizis”, kuriame lukšte
nama esamoji ūkio padėtis.

terius; apie masines farmerių 
kovas, streikus ir miestų pike- 
tavima. / *-

Skyrius penktas: “Preky
binis ir Finansinis Krizis, Bud- 
žetai ir Muitų Karas”. Skaito
me : “Jungtinių Valstijų visų 
išvežimų suma 
metais buvo 
gi 1932 metais 
000; 1929 m. 
291,888,000, o

į užsienį 1929 
$5,373,456,000, 
tik 1,949,400,- 
įvežimai $4,- 

1932 m. įveži-
mai tik $1,731,378,000” (pusi.
91).

šios skaitlinės aiškiai paro- 
,do, kokis milžiniškas susmuki- 

Kitose kapita- 
. Var-

1932 metų rudenį sandėliuo-lmas prekybos —• 
se buvo 25,000,000 pundų i]0 šalyse yra ne geriau, 
medvilnės ir 200,000,000 bu- ižytmės už rinkas labai paąšt- 
šelių kviečių (pusi. 61). Vald-jr§j0> Prasidėjo visokios kapi- 
žia rūpinosi, kur tą tūptą iš- Ralistų meklerystės ir finan- 
kišti. Gi tuom kartu nauja sįnįs krizis. Bankų užsidary- 
metinė kviečių p r o dukcija 'mai ir neišpasakytas valiutos 
sieks 700,000,000 bušelių. Kad i kritimas, 
palaikyti augštas kainas, vald
žios įsakymu ant laukų naiki
nama medvilnė, kviečiai degi
nami ir naikinama kitokis 
turtas. “1931 metais Florido
je sunaikinta 112,500,000 sva- 

šelpimalrų apelsinų... Tais pat me
tais Californijoje išrauta 600,- 
000 vaisinių medelių ir sunai
kinta 492,000,000 svarų vai- 

[ šių. 1932 metais taip pat tę- 
'sėsi vaisių naikinimas; ir, su- 
lyg oficialio apskaitliavimo,

ar-

; kapita- [
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LAISVES PIKNIKAS
TRYS DIDELĖS DOVANOS PRIE {ŽANGUS TIKIETO

~ RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

Nedalioje, 3 Rugsejo-September, 1933

Muitu kova ir už- Į . V
isienio imperialistinių valstybių 
atsisakymas mokėti pereito 
karo skolas ir už jas nuošim
čius Jung. Valstijų kapitalis- 
itams.

Šeštas skyrius: “Naujo Im
perialistinio Karo Žaibai” paš
vęstas lukštenimui esamos pa
dėties ir nuolatinio karo pavo
jaus augimo. Skaitlinėmis 
parodoma, kaip nuolatos auga 
imperialistinių valstybių išlai
dos karo reikalams. Budavo- 
jami nauji jkaro laivai, tvirtu
mos, prieplaukos, o r 1 a i v iai, 
tankai, gaminami nuodingi 
zai. Visas kapitalistinis 
saulis neapkenčia Sovietų 
jungos, jis pagatavas bile 
ku pulti ant jos, kad sunaiki
nus. Imperialistai gelbsti 
Chinijos išnaudotojams kovo
ti prieš Chinijos So’vietų vald
žią. Jungtinių Valstijų darbi
ninkų pareiga kovoti prieš im
perialistų prisirengimus karan 
jų tarpe už naują pasaulio 
persidalinimą ir ginti darbi
ninkų tėvynę—Sovietų • Sąjun
gą.

Septintas skyrius: Iš Kur 
Atsiranda Kriziai, Bedarbės? 
pašvętas aiškinimui kapitalis
tinės sistemos subudavojimo, 
viešpataujančios klasės privi-

PARYŽIUS Franci j os 
imperialistai užgrobė devy
nias Chinijos salas ne vien 
pagal savo inicatyvą, bet 
tam jie turėjo slaptą sutar
tį su Jungtinių Valstijų im
perialistais, kurie bijojosi, 
kad tas salas neužgrobtų Ja
ponija. Salos yra tarpe į 
Francijos valodomos terito-1 
jos—Indo Chinijos ir 
pinų salų.

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystes valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave.
Nutarim. rast. Ona Gyviutč, 7148 

MacKenzie Avė.
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton
Ave

102 Hantington St.
Visi Montell, Mass.

PITTSBURGHO IR APIELINKftS 
PRIESFASISTINIS K-TAS, 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 414
Broadway, Piteairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 El
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress St.,
Carnegie, Pa. *

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 
Way S. S Pittsburgh, Pa.

Phili- i

AUSROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N. J 
Valdybos Antrašai:

Pirm. P. Poškus, 125 Clark P).
Pirmininko Pageih. P. Grygotis, 146 4th St. 
Nutarimų Rašt. B Barkauskas, 255 Pine St. 
Finansų Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls 

Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark PI. 
Duoklių Rinkėjas I). Grygotis, 30 Dayton St. 
Iždo globėjai: Paulina Kalnieticnė, 144 South

Park St., J. Krakauskas, 300 First St. 
“Laisvės” organo raštininkas D. Krūtis,

211 First St.
Maršalka J. Jotkojis, 3433 Second St.

“Aušros” Draugijos susirinkimai _ jvyksta 
antrą ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lietu
vių “Laisvės’, svetainėj, 269-73 Second St., 
Elizabeth, N. J.

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:j
i Pirmininkas Buguliškls P.,

1120 North Street
| Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis, P., 

52 Dale Street 
Protokolų raštininke Gendrenas. S.,

67 Culler Street • 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk.
Prie finansų pagelbininkai:

Evans J., 
640 Ridgeway Avenue .

Daukas, Geo., *
131 Joseph Avenue

Iždininkas Druseikis J., 
52 Dayton Street

Maršalka Valečka A.,
80 Kelly St.

L. D. P. Kliubas laiko susirinkimus kiek
vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare; pradžia 7:30 valandą.

GARDNER, MASS

A.L.D.L.I) 53 Kuopos Valdyba 
Organizatorius, M. Šleiva.

80 Lennan St.
Iždininkas B. Bartulis,

6Crawford St.
i Finansų raštininkas. A. Siekis.

P. O. Box 4, 
Protokolu raštininkas, S. Rasimavičius,

> 140 Mechanic St.

Imperialistic Niovynės

im-TOKIO. — Japonijos 
perialistų spauda pilna 
nių, kad Chinijos Fukien 
provincijoje Jungtinių Val
stijų imperialistų inžinie
riai būdavo j a penkis orlai
vių laukus, taipgi daromi 
planai užgrobimui per Ame
rikos laivyną Tung-shan sa- 

■ los ir įsteiginuiKten subma- 
rinų bazės. \ (

Draugi jų Adresai, Kurios
Turi “Laisve” už Ori

zi

ROCHESTER. N. Y.
DRAUGYSTĖS D.L.K. GEDEMINO 

VAIDYBOS ANTRAŠAI:

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VALDYBA 

1933 METAMS
Pirm. M. Selickas, 31 Amity St., 
Vice-Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas.

7 Seymour Ave., W. Hartford, Conn. ' 
Iždininkas J. Vasiliauskas. 70 Ward PI., 
Maršalka J. Giraitis, 489 Zion St..
Organo Prižiūr. A. Klimas, 36 Russel) St., I 

Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvergą ■ 
kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje, | 
59 Park St., Hartford, Conn.

St.. |
St., I

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. A. Krukonis, 23 Banks St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venslauskas,

12 Andover St. | 
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Are. 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai:

S. Petravičia, 702 No. Montello St.
J. Jokubavičius, 162 Melrose St.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St 

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave. 
Visi iš Montello, 

atsibūna kas menesi, 
dą, Lietuvių Tautiškame name.

LIETUVIŲ SAULES PAŠALPIN.
, DRAUGIJOS. LINDEN. N. L
! Pirmininkas A. Mažonus. 310 W. Price St., 

Naujos Valdybos Adresai 1933 Metų

Koresp, G. Kurdauskas. 201 W. J6th St.
I Finansų Rašt. K. Lenarth,

110 W. llth St.. Linden. N. J, 
po num. 1601 Wood Ave. Linden, N,- J,

1501 S. Wood Ave., Linden, N. J, 
Maršalka, K. Meskauskas.

1802 So. Wood Ave., Linden, N. J. 
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir

mą Rercdą mėnesio, 7:30 Valandą Vakare, 
Linden, N, J.

Pirm. I’agelbininkas G. Kasiarkas.
203 W. Ifith St., Linden, 

Iždo Globėjai: L. Bartkienė ir 
J. Vcrtalis,

Iždininkas J. Uskurėnas,
1411 Clinton St.. Linden, 

Protokolų Rašt. R. Tratu lis.
715 N. King St.. Elizabeth, 

Linden,

N J.
A

N.

N.
N.

LIETUVOS ŠONŲ DRAUGYSTES. 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933

J.

J.
J.

Pirm. A. Grubinskas, 132 Washington St.
V. Pirip. K. Balsevičius. 10 Crawford St, 
Fin, Sekr, K, Šimkūnas,

R. F. D. Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A. Rainis. 143 Mechanic St. 
Iždin, J. Vaitiekus, 158 Waterford St.

i Kasos glob. J, Lekečinskas, 135 I^ogan St.
Draugijos susirinkimai ir J, Jokubėnas, 228 Pine St. 
kiekvieną pirmą sere- Maršalka, V. Genis, 1G Wright St. 

___ _____ . Visi Gardner, Mats.

ga- 
pa- 
Są- 
lai-

Pirm., Černauskaa B., 103 Mailing Drv.
Pirmininko pagelbininkas Miller, J.

8 Ludwig Pk.
Protokolų rašt. Gendrėnas, S.

67 Cutler St.
Iždininkas, Galinaitis K., 

9 29
Finansų raštininkas Manelis

Finansų rašt. pagelbininkas,

Maršalką, Feliks Manelis

Iždo Prižiūrėtojai:
1. Andriunas, P.,

2. Yenčius, M.,

3. Švedas, Gco.,

4. Prūsas, J.,

Susirinkimai būna 
nedėldienj. Pradžia

Pulaaki Street i

9 Kostner Pk. | 
G. Zurgulienė
52 Dale '

52 Hoff

Street

Street

Street290 Wilkins
45 Townsend St. j

943 Avenue D■

18 Dudley St. I 
kiekvieną mėnesj pirmą i 
3 vai. po pietų.

“Laisvė” gali pristatyti jums ;į namus šių metų, vė
liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Rašomos

Mašinėlės

'hULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILADELPHIA, PA.

Dainuos SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., vadovaujamas B. šalinaites; AIDO 
CHORAS i£ Brooklyn, vadovaujamas V. Žuko; BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N.| 
J., vadovaujamas V. Žuko; PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y., vadovaujamas legijuotos padėties ir darbi-

V. Žuko; LYROS CHORAS iš Philadelphijos, vadovaujamas Valatkiūtčs.

Moterų
Pašelpinė Draugyste Birute

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienė, 16 Bunker Ave.
Vlce-pirm. O. Turskienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. čereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

Kasos Globėjos: . )
9 Broad St.
221 Ames St. 
29 Intervale St.
M. Potsus, 184 Ames St.

Klauskite 

Kainos,

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

Gera Orkestrą Grieš Šokiams; A. Bimba, Laisvės Redaktorius Sakys Prakalbą

Base

3. PHILCO JUNIOR RADIO, MoDELIS 
Dovanojo L. Dubrow & Sons, 

420 So. St., Phila., Pa.

Iš R e a d i n go 
^Jaunuoliai su 

Philadelphijos 
Jaunuoliais los 

Bali

1933 MODE- 
Girard Avė.

1934, $18.75 
Ine.

K ET .R ODT S •
66 City Line ir važiuokite iki galo. Iš čia pikniko busai nuveš j parką. ...................... - •

ir puse už antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po kaitei ir važiuokite keliu No. 513 apie pusantros my- 
—. - . • w a .a • —- « • « « • /M lt T___ _ ■—~ aa^a aa aaa aa a a I» « 4* * T? 1 1 ATM T A •»-» ZA t 1 r“ 1 t Z*»Ii 03. i

PIRMA DOVANA NAUJAS PLYMOUTH AUTO, 1933 MODEL $621
Nuo THORNTON-FULLER CO., 1213 N. Broad St-, Philadelphia, Pa.

, ELEKTRIKINIS BĄNJO LAIKRODIS, 
LIS, $50.00. Dovanojo John Bukėnas, 216

Philadelphia, Pa.

No. 513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką.

wPTlCTTTnTTrTTTTTTTTTTTnTTiTTT^^

ninkų klasės išnaudojimo. Jis 
nušviečia, kaip viešpataujan
ti klasė apiplėšia darbinin
kų klasę, sukrauna dirbinių 
perviršį ir pagimdo ekonominį 
krizį. Labai nuosekliai išaiš- 

ČillS SU Charley j Rina, iš kur ir kaip atsiranda 
V a S i 1 kumš- I pridedamasis

č i u o s i s Jack i
Jackson su
Tom Galuper

Risis J. Bago

1331 So.
St., L___ ____ ..

mą vai. po pietų; 2619 So. 76th SL, West Phila., 12vai. vjdudienj; 995 N. 5th St
Iš visų šių vietų tikietai parsiduoda^ant busų po 45c. į abi puses. Kfla <«

susirinkite anksčiau virš paskirtu laiku, kad būtų galima daugiau hpsų užsakyti.
Šiemet daug žmonių suvažiuos iš tolimų kolonijų su busais. Programa bus {vairi ir turtinga.

VAŽIUOKITE BEVARGO BUSAIS. BUSAI IŠEIS IŠ ŠIŲ UETŲ:
oi Su. 2nd St., Phila. 1-mą vai. po pietų; 928 E. Moyamensing Avė., Phila. 1-mą vai. po pietų; 658 N. 10th 
Phila 1-ma vai. po pietų; 4647 Melrose St., Frank forde, 1-mą vai. po pietų; 2854 Winton St., Pontbreese, 

---- _ — ........................................... . phila., 1-mą vai. po pietų.
kas negales įsigyti tikietus. anksčiau, visi

darbas—pride
damoji vertybė ir kas yra bū
tinasis darbas.

Vienas sakynys: “Darbinin
kas yra vergas savininkų kla
ses, .arba buržuazijos. Jis par
siduoda, kaip prekė (tavo- 
ras)”, ■ (pusi. 114.) neteisin
gai skamba. N. Bucharinas 
“Komunizmo A-B-C” knygoje 
sako : “Prie samdomojo dar
bo pats žmogus neparduoda
mas ir neperkamas. Parduo
dama ir perkama tiktai jo dar 
bo jėga; ne pats žmogus, tik 
jo gabumas dirbti, (pusi. 16).

Pas drg. V. T*, alginis ver
gas terminologijoje pastatytas 
ant lygios su astneniniu ver
gu ir tai neteisingas apibū
dinimas, nors tiesa, pas drg. 
V. T. trečias paragrafas ant 

I to puslapio tą dalyką nušvie
čia plačiau ir viršutinio saki
nio turinys yra paaiškinamas.

Brošiūra neišpasakytai tur-
: Gatvekariais važiuokite iki eleveiterio stoties, Frankford Ave. ir Bridge. Iš čia imkite karą No. tinga faktais. Ją gavo kiekvie-

. .. .... ................. r..............- ________  • • • . . . v......................... nas ALDLD narys ir gaus, ku-
Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karasNo. 66 ,sustoja, iŠ čia važiuokite tiesiai apie mylę įgįog 1933 metais. Bro- 

e uzi uui.ru irerių ariviuun, nvvvn nuniv ------------ --- ' v.- i •
Galima važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Langhorne ir sukit į Bellevue Ave., po dešinei į kelią jšiura skaitosi SU dideliu SUSi-

|domėjimu. Joje^ surinkti fak
sai apie keturių metų kapita-

V. Baronienė, 
M. Guobienė, 
V. Bartkienė, 
Ligonių Rašt. 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Montello, Mass, 
kare.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mas*.

Valffyba 1931 metam:

?irm. W. Geluaevičia. 51 Glendale St.
irm. pneglb. A. Sauka,

256 Ame: St.
Nutarimų rašt. J. Striplnia,

49 Sawtelle Ave.
Venaiauakia, 
St.

Turto rašt. K.
12 Andover

Ligonių rašt. M. Jazukevlčir.,
158 Ame: St.

Iždininkas M. Miškinis,
9 Burton St. ,

Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Ave., 
B. Zdanavičia, 11 Glendale St., 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas.

ALDLD 148 kuopos susirinkimai
' kiekvieno menesio trečią nedėldienj, 
iš ryto L. B Svetainėje

Taipgi ir Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 37 kuopos susirinkimas atsibūna 
tuom pačiu laiku ir toje pat vietoje

į Labai svarbu reguleriai lankyti šių or- 
; ganizacijų susirinkimus. Taipgi rūpinkitės 
gauti naujų narių j minėtas draugijas. Ku- 

1 rie negalite duoklių užsimokėti, atsikreip
kite j susirinkimą ir būsite paliuosuoti.

J. Bnle-

atsibūna 
9-tą vai.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
; DRAUGIJA. GRAND RAPIDS, ML 
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 

1932 METŲ YRA SEKANTI:
Pirmininkas, Chas. Margis, 

I . 1823 Muskegon Ave.
Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas,

j 780 Nason St. N. W.
Protokolų Sekr. Karį Rasikas,

R. R. No. 9, Box 117.
Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas, 

i ir Svetainės Randavotojas, 
1108 Elizabeth Ave.

I Iždininkas Ant. Daukša,

M.

J.

T.

A.

1131 Walker Ave.
LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm 

Ligonių 
Varnienė,

Lankytojai

1326 McReynold Avė.
Andruška.

Grušiūtė,

Kaupas,

Iždo
1851 Broadway Ave.

Globėjai:

1807 Davie Avenue

1108 Elizabeth Are. 
Trustisai:

naujais parankumais, prietaisais• Portable mašina, su _ _
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Model $39.50

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—M*ain 1417

uui.ru


■MHftMIfflĮĮHįt

KENGKIMES Į SPAUDOS PIKNIKĄ

PARDAVIMAIdaly-

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

o 3

si

re.

-j

d.
1

turi tiesiai iš darbo 
j Union Square.

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

Philadelphijos Lyros 
vadovybėje A. Valat-

Elizabetho Bangos
ir Great Necko Choras

Bus ir kitų

spaudą. O 
šiais blogme- 
darbininkiški 
negalėtų pa

silaikyti, jeigu ne parama, ku
rią gauna iš tokių piknikų ir 
įvairių pramogų ?

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
lietuviais apgyventoje vietoje, tu

rime staką iš saldainių, rūkomų ir 
kitokių daiktų, kasdien reikalingų. 
Tik viena tos rūšies krautuvė visa
me bloke. Parduodu todėl, kad vie
na moteriškė negaliu tinkamai vesti 

progra- j to biznio Kaina gana žema. Yra 
j ir gyvenimui kambariai ant vietos. 
I 145 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 

(177-185)'

Šeštas Puslapis Antradien,, Rugpjūc. 1,1933

Visi Šiandien Demonstruokime prieš 
Karą; Parodykime, kad Esame Pasiry

žę Apgint Sov. Są j. nuo Imperialistu!
Lietuviai Darbininkai, Susirinkite “Laisvės” Svetainėje 2:30 

Vai. Po Piety, Sykiu Važiuoti į New Yorką

Didžiausias po “Laisvės” | kas turėtų ne tik pats važiuo- 
piknikui Brooklyne žada būtiįti į spaudos pikniką, bot pa- 

Ispaudos piknikas, kurį rengia | naudoti šias kelias dienas ra- 
I Amerikos Lietuvių Darbininkų |ginimui ir organizavimui kitų 
[Literatūros Draugijos Antras 
i Apskritys ateinantį sekmadie-
|nį, rugpjūčio 6 d., Vaičionio 
ifarmoje, Meadow Grove, Gran 
Iforde, N: J. Bet nėra priežas
ties, kodėl šis darbininkiškų 
Ilaikraščių naudai rengiamas 
piknikas negalėtų būti toks 
didelis, kaip ir brooklyniškis 

!“L.” piknikas arba dar dides
nis.

Ateinančio sekmadienio pik 
niko pasekmipgumas- priklau-, 
sys nuo draugų ir pritarėjų,1 
kurie supranta reikalą ren\: 
savo revoliucinę 
kas nežino, kad 
čio laikais gal 
dienraščiai visai

Law, at .229 Hopkins Street, Kings 
County, New York State. 4 >

SOLOMON MARGULIĘS
229 Hopkins St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Li

cense No. N.Y.A-9400 has been is
sued to the undersigned to sell beer 
and wine at retail, under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, at 8703 Third Ave., Kings 
County, New York State.

ADOLF SCHWARTZ
8703 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

Tik darbininkai tegali už
kirsti kelią karui prieš Sovie
tų Sąjungą bei tarp imperia
listų. Naujo pasaulinio karo 
Žaibai ir dundėjimai diena iš 
dienos vis labiau girdėti ir ma
tyti. Vokietijos Hitleris at
virai skelbia, kad nori atplėšt 
kt-aštą Sovietų Sąjungos. Ja
ponija siunčia armijas į So
vietų pasienį, daro laivyno ma 
nevrus, tiesia karišką gelžkelį'clien po pietų. Iš čia važiuosi- 200,000 Bosų Pasirašė 
ir telegrafo linijas linkui So--me į Tompkins Sq., kur tu-1 , 
vietinio Sibiro. Visos didžio-jrime būti 3:30 vai. Iš Tomp- Koosevelto rlaną

bininkai 
važiuoti

Kurie gali išlikti iš darbo ir 
bedarbiai yra šaukiami pirma 
susirinkti anksčiau į. paskirtas 
mobilizacijos' vietas.

Lietuviai darbininkai yra 
kviečiami ir raginami sueiti į .
“Laisvės” svetainę, kampas Į Suprantantį reikalą kiok- 
Lorimer ir Ten Eyck Streets, !''ienas sąmoningas darbmin- 
Brooklyne, 2:30 valandą šian-; 

Iš čia važiuosi-' 
kur tu-1

darbininkų į tą didedę iškilmę.
Piknikas prasidės 12 vai. 

dieną ir tęsis iki vėlumai. Įžan 
ga 15 centų asmeniui.

Pikniko programoj
vaus Sietyno Choras iš New
ark© ; Aido Choras iš Brook
lyn©, dabar vadovaujamas VI. 
Žuko;
Choras
kiutės;
Choras 

į Pirmyn- 
moję įvairumų.

Šokiam grieš parinktinai ge
ra orkestrą. Tam yra puiki 
svetainė. Pikniko vieta erd
vinga ir gamtiniai graži.

Pernykštis Antro Apskričio 
spaudos piknikas gerai pavy
ko; bet pasistengkime, kad 
dabartinis piknikas būtų dai 
pasekmingesnis.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium f

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

sios kapitaalistinės šalys mo-,kins Square sykiu su Tarptau-i 
bilizuojasi viena prieš kitą ir tiniu Darbininkų Apsigynimu, |
kartu prieš Sovietų Respubli- Moterų Tarybomis ir įvairi©- • 200,000 darbdavių 
ką.

Visų šalių darbininkai šian
dien, išstodami į prieškarines, 
demonstracijas, šaukia: darbi-! Visi unijų nariai privalo 
ninku karas prieš imperialistų j 2:30 vai. susirinkti į Madi- 
karą ir už Sovietų Sąjungos son Square, tarp 25-tos ir 26-

Į tos gatvių, New Yorke. Po 
ir Brooklyno‘trumpai demonstracijai ant 

vietos iš ten demonstratyviš- 
kai maršuos į Union Square.

Visi ir visos, dalyvaukite 
šiandieninėse demonstracijose 
prieš karą, už Sovietų šalies 
apgynimą ir už pervedimą vi
sų karui skiriamų pinigų į be
darbių šelpimo fondus!

318 29th St., mire liepos 30
Bus palaidotas rugpjūčio 

d. šv. Jono kapinėse.
Laidotuvių apeigom rūpina-, 
graborius J. Garšva.

apgynimą!
New Yorko 

darbininkai masiniai trauks į 
šias Rugpjūčio Pirmosios de
monstracijas prieš imperialis
tų karo planus.

5 vai. vakare, Union Squa
re, New Yorke, įvyksta didžiu 
lis masinis mitingas-demons- 
tracija. Visi dirbantieji dar-

New Yorke ir apielinkėje 
i pasirašė i 

mis kitakalbėmis organizacijo- įRoosevelto planą delei algų ir 
mis maršuosime į Union Squa-Įdarbo valandų nustatymo dar

bininkams. Su valandų trum
pinimu ne tik proporcionaljai, 
bet dai žemiau kertama už
darbis. Macy departmentinės 
krautuvės prezidentas pareiš
kė, kad darbdaviai visai nie
ko nenustoja nuo 
plano įvedimo; 
kad nustatymas 
priveš prie to, kad darbinin
kai dar mažiau tegalės duot 
krautuvėms biznio.

LICENSES
BEER—WINE___

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

Roosevelto 
jis pridūrė, 
žemų algų

NOTICE is hereby given that Li
cense N. Y. A. 6480 Sec. 75 has 

been issued to the undersigned to 
sell beer and wine at retail, under 
Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, at 1338 Sutter Ave, 
Kings County, New York State.

ISAAC ELENBOGEN, 
1338 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Li

cense No. N.Y.A-9554 has been is
sued to the undersigne d to sell beer 
and wine at retail, under Section 7.5 
of the Alcoholic Beverage Control

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

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kampas Broad
way, ChauncėV 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway 

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

JONAS
512 Marion St.,

Lietuviu Bedarbiu 
Susirinkimas

Kova del Terzanio Išgelbėji
mo nuo Elektros Kėdės

Nušovė Gengsterio Našlės 
Sargybinį

Pranešame, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos ant visko.

Plaukų Kirpimas Moterims. Taip
gi Finger Wave Arba Marcei 35c.

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

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

Mūsų darbas yra artistiškas.

New Yorke
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

Sergančių Vyru ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nes Ligos, Nervų

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku- . 
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
Čiepų ĮŠmirkštimai. *

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

<♦>
Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. ___
atliekame pątys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

/

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

<♦>

< *>

< > Mes

< >

156

O

Dr. Theodore Conklin
Sekr. J. AAAAAAAAAAAAAAAAAooAS.

MIRTYS - LAIDOTUVES

o

WOLF AUTO REPAIRSPetras Aperavičia, 45 metų, ,

Atmatų Darbininkų Streikas

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

MIRĘ NUO KARŠČIŲ

NOTARY 
PUBLIC

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

Mattern 14 Dienų Nevalgęs

ir Flatbush Ave. žmogžu
džiai pabėgo.

Dolanas sakydavo, kad jis 
atkeršysiąs nužudžiusiems Dia 
mondienę.

New Yorke liepos 30 d. bu
vo 92 laipsniai karščio pavė
syje. Keturi mirė del per- 
karšto oro.

Stubų,—visi būkite “Laisvės 
Viršutinėje svetainėje 
seredos vakare, rugpjūčio 
August 2 d.

dienraščio “Daily Worke 
pereitą sekmadienį Plea- 
Bay Parke. Pas visus 
noras, kad “Daily Wor- 
galėtų kasdien išeidinėti

Vien tik 
visą darbą 
mažiausiai

lėktuvui Sibiro ty
per 14 ar 19 dienu 
valgio.; Perai, kad 
davė šautuvą, kuo-

s buvo staptelėjęs Mas- i 
Tuo šautuvu, paskui jis*i

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos • 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo J

Ryto nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 8 
iki 9 vai. vakare

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

BROOKLYN. — Nepersc- 
nai buvo nušauta našlė gengs
terio Jack Legs Diamondo. Jis 
pats buvo pirmiau nužudytas. 
Pereitą sekmadienį priešingos 

įgengės kriminalistai nušovė
ir buvusi Diamondienės sargybi- 

paleido, nj jarnes Dolaną, Long Is- 
arba tikriau pasakius, pabėg-■ land alaus darželyje, Pacific 

rlinn 7iYino”ziidi hnf nrpitn- •?. ni u__ a_________  ___

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

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

------ -

Fašistas gengstei’is per Kha 
ki Shirts kariškių susirinkimą 
Astorijoj, L. I.’, nušovė prieš- 
fašistinį studentą Ant. Fier
ro liepos 14 d. Policija 
valdžios prokuroras

Visi bedarbiai, priklausanti 
prie Ten Eyck St. Bedarbių 
Komiteto (Tarybos), taipgi ir 
tie, kurie nepriklauso, reika
lingi ir nereikalingi pašalpos, 
ir tie, kurie esate metami iš dino, tą žmogžudį, bet arešta- gį

10,000 Dalyvavo “Daily 
Workerio” Piknike

Bent 10 tūkstančių darbi-1 
ninku ir pritarėjų suvažiavo 
į pikniką vyriausio Kom. Par
tijos 
rio” 
sant 
buvo 
ker” 
6-šių puslapių.

vo du priešfašistinius darbi- 
8 vai. ninkus, ir kaltino juos žmog

žudystėje. Vienas darbinin- 
ikas, M. Palumbo per pastan
gas Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo jau tapo paliuo- 

|suotas; bet kitas, Athos Ter- 
‘zani dar laikomas teismui, 
] kaip “kaltininkas.”

Prie
■ kų Apsigynimo kovos delei jo
i paliuosavimo dedasi Amerikos 
Pilietinių Laisvių Sąjunga. 
Yra planuojama bendro fron
to konferencija, kad ištraukti 
ta nekaltą darbininką iš elek
tros kėdės pavojaus.

BROOKLYN. — Tebestrei- 
kuoja 300 darbininkų, kurie 
išiminėjo atmatas iš Ash Re
moval Kompanijos vežimų. Ta 
kampanija turi kontraktą . va
lyti miesto gatves. Darbinin
kai sustreikavo, reikalaudami 
$30 algos į savaitę. Kompa
nija per Asper detektyvų ag
entūrą samdo streiklaužius, 
kurie dirbtų už $3 j dreną. 
Agentūra gauna po 50 centų 
kasdien iš kompanijos už kiek 
vieną darban pastatytą skebą. 
Su revolveriais aplinkui vaikš
čiojantiems sargybiniams mo
kama po 6 dolerius per dieną.

Jonas Radzevanis, 50 metų;
■ Bergen, N. J., mirė liepos 28 

e Tarptautinio Darbinin-'d- Pašarvotas 524 E. 119th £>t. 
New York. Palaidotas liepos 
30 d. Kalvarijos kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius J. Garšva.

NEW YORK, — Sugrįžęs 
iš nesėkmingos orlaivinės ke
lionės anie žemės kamuoli, 
Jimmy Mattern sako, kad nu
kritus jo 
ruošė, jis 
išbuvo be 
dar jam 
met 
kvoj. 
galėjo nusišauti kokį žvėrį ir ! 
tuo maistu palaikyti gyvybę.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojai tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parom, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Evergreen 6-5310

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: • nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.
.Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

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

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

5-11 COOK STREET, BROOKLYN, N. Y.

Near Manhattan Avenue

Evergreen 7-873 Evergreen 7-1643

Lietuviai Meis teriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting 

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir buda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron
tus, sudedame duris ir įdedame sie
tus (screens) j duris, langus ir 
porčius. Dengiame stogus visokiems 
namams
51 Meserole Street
Brooklyn, N. Y.;

188 South 3rd Street
1 Brooklyn, N. Y.

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

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

MUSU, (STAIGA ATLIEKA „SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR iš ČIA 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI, TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS, 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIU VJETA, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSIM.

MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKT(. MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

Williamsburghe:

252 Bep-y St., Brooklyn, N. Y
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959 
iki 4 kas dien, seredoms ir subatoma 
iki 7:10 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 13rd SL

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto




