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N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Iilaime*ite 
Pasaulį!

tas aiškiai perskilęs į “deši
niuosius” ir “kairiuosius.” 
Šis skilimas esąs ne tik hit- ..._
lerininkų apačiose, bet taip j jg? 
pat viršūnėse. “Kairieji” ° 
reikalauja tęsti “revoliuci- “ 
ją” ir imti nagan stambųjį 
kapitalą, ką buvo žadėjęs 
Hitleris. Gi pats Hitleris ir 
jo kolegos sako, kad “revo- 

: liucija” pasibaigė, kad į
Skambųjį biznį niekas nepri
valo kišti nosies.
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Lakūnai Darius ir Girėnas Žuvo
■ I

Prasidėjo Brooklyno
Jaunuolių Mokykla

Suokalbis dar Prieš 
5 Negrus Alabamoje 

' t 1 į

TUSCALOOSA, Ala. — 
Čionai apkaltinti penki 
negrai. Jiems grūmoja 
mirties bausmė. Birželio 
12 d. kažin kas nužudė 
baltveidę merginą vardu 
Maddox. Aplinkinių įro
dymų yra, kad žmogžudy
stę papildė baltveidis vai
kinas. Bet policija nejieš- 
ko tikro žmogžudžio. Su
areštavo penkis negrus 
vaikinus ir valdžios 
“grand jury” išnešė ap
kaltinimus.

ROOSEVELTAS UŽKORĖ Ę PAČIĄ VER
GIJĄ KITU PRAMONIŲ DARBININKAMS

--------------------------------------------------

Pasveikinimas Draugui 
W. Z. Fosteriui

BROOKLYN, N. Y. — 
Pirmadienį, liepos 17 d., 
prasidėjo Brooklyno ir New 
Jersey vasarinė jaunuolių 
lavinimos mokykla. Kaip 
atrodo, tai mokykla bus pu
sėtinai sėkminga. Pat pra
džioje lankosi 27 jaunuoliai. 
Mokinių yra iš Brooklyno, 
Great Necko, Elizabetho, 
Newark©, Patersono, Kear
ney, Summit, Philadelphijos 
Bąltimorės ir vienas iš Con
necticut Tai tikrai pasiry
žusių jaunuolių grupė.

Mokinasi politinės ekono
mijos, proletarinės dailės, 
proletarinio sporto ir Ame
rikos lietuvių darbininkų ju
dėjimo ir organizacijų isto
rijos.

Mokiniai pasidalino j gru- fonr]o ROOsevelto 'valdžia 1 * • 1*1 •

Dar $50,000,000 Karo 
Prisirengimo Reikalam

WASHINGTON. — Iš 
taip vadinamo viešų darbų

peš po penkis ir kiekvieną' 
grupė išsirinko kapitoną. * 
Taip pat išrinktas mokyklos 
prezidentas, sekreto rius, 
knygiai ir kiti viršininkai.

Japonija ir Manchukuo 
Vėl Provokuoja Soviet

paskyrė dar $50,000,000 su- 
mechanizavimui infanteri- 
jos mašininių kanuolių ,vier 
netų ir sumotorizavimui kar 
Valerijos. Tai vis pagerini
mui Amerikos imperialistų 
apsiginklavimo. O kiek pir
miau armijai buvo paskirta 
$113,000,000.

WASHINGTON. — Val
džia vienu užsimojimu įsa
kė, kad 
monėje, 
monėje 
dirbimo
įvesta tokia pat sistema, ko
kia priimta medvilnės audi-

dirbtino šilko pra- 
šilko audimo pra- 
ir medvilnės siūlų 
industrijoj, būtų

nyčiose. Tas Reiškia, kad ir 
šiose pramonėse įvedama 
$12 minimum alga pietinėse 
valstijose ir $13 šiaurinėse 
valstijose. Taip pat 40 va
landų darbo savaitė. Darbi
ninkų protestai nieko ne
reiškia.

Sovietai Išpildė Pavasarinės Sėjos 
Programą; Laukiama Didelio Derliaus

MASKVA. — Paskutiniai 
pranešimai iš žemės ūkio 
gyvenimo parodo, kad šie
met pavasarinės sėjos pro
grama išpildyta ir išpildyta 
su kaupu. Ne vien tik ap
sėtu plotu programa išpil
dyta, bet labai svarbu, kad 
sėklos buvo parinktos ir vi
sas sėjimo darbas atliktas 
daug geriau, negu- kitais 
metais. 7 ; <

Palyginus su 1932 .metais, 
šiemet ant ūkių dirbo 50,000

arti tris 
apsėto

smarki

traktorių daugiau. Valstie
čių kolektyvai apsėjo, 200,- 
000,000 akrų, arba 
ketvirtdalius viso 
ploto.

Dabar pradėta
kampanija, kad pravedus 
šimtu procentų nuėmimą ja
vų nuo laukų. Pernai apie 
16 nuoš. javų sugedo ant 
laukų, nebuvo laiku nuimta. 
O tas atriešė didelius nuo-’ 
stolius. ; Šiemet bus stengia
masi tų-nuostolių Išvengt.

KOMUNISTŲ ARMIJA PASIRODĖ NAUJOJE 
PROVINCIJOJ IR UŽIMA MIESTUS IR KAIMUS

MASKVA. — Pranešama 
iš Mandžurijos, kad Man- 
chukuo (Japonijos įrankis) 
trukdo Sovietų produktų 
pervežimą Chinų Rytiniu 
Geležinkeliu iš Harbino į 
Vladivostoką. Nuo pat Vla
divostoko produktus grąži
na atgal ir reikalauja, kad 
jie būtų gabenami per Dai- 
reną japonų geležinkeliu. 
Sovietų spauda protestuoja 
prieš šiuos Japonijos val
džios ir Manchukuo provo- 
katoriškus žygius.

Apgailestavimas Mirties 
Draugu Gusev ir Zetkin

NEW YORK. Neparastoj 
konferencijoj Amerikos Ko
munistų Partija priėmė ap
gailestavimo rezoliucijas dė
lei mirties draugų Gusev ir 
Zetkin. Rezoliucijos pasiųs
tos Komunistų Internacio
nalui. Tie abu draugai bu
vo Nenuilstanti Komunistų 
Internacionalo veikėjai 
vadai.

New York “Times” kores
pondentas iš Shanghajaus 
praneša, kad Chinijos ko
munistų Raudonoji Armija 
pradėjo veikti Chekiang 
provincijoje. Iki šiol nebu
vo girdėtis apie šią provinci
ją. Pranešimas sako, kad 
Nankingo valdžia įsteigė 
barikadas ir tranšėjas idant
sulaikius Raudonąją Armi-1 priespaudos.

ją. “Nežiūrint to,” sako ko
respondentas, “mažos komu
nistų armijos laikas nuo lai
ko sėkmingai pereina per 
tas tranšėjas ir padaro už
puolimus ant miestų ir kai
mų.” Tas parodo, kad mū
sų chinai draugai darbuoja
si, idant paliuosuoti Chini- 
jos liaudį iš po kruvinosios

ir GINČAI FRANCUOS SOCIALISTŲ PARTIJOJE
Atmeta Valdžios Planus

PAWTUCKET, R. I.— 
Taip vadinama Rhode Is
land Textile taryba atmetė 
valdžios ir bosų kodeksą su 
$14 minimum algos ir reika-

Darbininką Laimėjimai 
Del Berkmano ir Block

BOSTON, Mass.—Įtemp
tas masinis darbininkų judė
jimas privertė valdžią ati-

lauja, kad būtų duodama dėti ^deportavimą draugės 
$18 savaitėje. Taip pat rei- Edįth 
kalauja 30 valandų darbo 
savaitės, šita taryba susi
deda iš atstovų nuo refor- 
mistinių darbo unijų.

140 Darbininkų Prieš 
Karo Teisiną Rumunijoj

metų. Taip pat jos kaucija 
sumažinta nuo $1,000 iki 
$500. O Anna Block, vado
vė bedarbių, visai paleista. 
Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas vedė jų bylas.

Francijos Socialistų Parti
jos nepaprastas suvažiavi
mas. Jis buvo sušauktas 
išrišimui ginčų, kurie kilo 
tarpe partijos v^clų^ ’ Par
lamento frakcija, vadovau
jama dešiniojo Reiiaudel, su
kilo prieš partijos vadovybę, 
kurios priešakyje stovi 
“kairysis” Blum. 1 ;

Į šį kongresą suvažiaVo 
taip pat Antrojo Internacio
nalo šulai.’: Kalbėjo Irite’r-

nacionalo vadas Vandervel- 
dė, žymus darbininkų par- 
davikas. Jis prašyte prašė 
Franci jos kolegas susitaiky
ti,. susiderėti, idant -išven
gus skilimo.. t Bet ar būs iš
vengta, į tai kitas klausimas.:

Beveik visos kitos social- 
fašistinės partijos suskilo; o 
tik francūzų pasiliko > čiely- 
bėje, -Bet spėjama, kad jei
gu šiame kongrese oficialis 
skilimas ir neįvyks, ateityje 
skilimas bus neišvengiamas.

Rado Kareivio Lavoną
PERDŪRĖ DU, NUSIŽU

DĖ PATS
ŠEŠLŽUVO ORLAIVIŲ 

NELAIMĖSE

BUCHAREST, Rumunija. 
—Liepos 17 d. karo teismas 
pradėjo teist 140 rumunų 
darbininkų, kurie buvo sua
reštuoti streiko pradžioje. 
Jiems grūmoja algų metų 
kalėjimas.

NEW BRUNSWICK, N. 
J.—Čionai liepos 16 d. tapo 
rastas lavonas kareivio Aa
ron E. Smith, kuris buvo 
pastatytas saugoti amunici
jos sandėlį. Manoma, jog jį 
užmušė automobilius.

YONKERS, N. -Y.—An
thony Comzyk, 40 pietų, už- 
sitroškino gazu. Bet pirmai 
peiliu perdūrė savo pačią jir 
dvylikos metų dukterį. Com 
zyk buvo eks-kareivis.

Per vieną liepos 16 d. Am- 
erikoje įvairiose orlaivių ne
laimėse užsimušė šeši žmo
nes. Harrišonhurge, Va., 
užsimušė trys ir trys žuvo 

Mįichigano valstijoje. > ; r 
' A

Komunistų Partijos ne
paprasta konferencija pa
siuntė pasveikinimą drau- 
.gui W. Z. Fosteriui, kuris 
dar vis tebeserga, nors 
laukiama greito sugijimo. 
Draugas Browderis kon
ferencijai raportavo, kad 
d. Fosteris sirgo labai 
sunkiai, bet dabar, sako, 
kad jis baigia pasveikti. 
Pavojus jau praėjo. Kon
ferencija šturmingai svei-’ 
kino šitą pranešimą. Mes 
laukiame draugo Fosterio 
sugrįžtant į Amerikos 
proletariato kovingas ei
les.

Wiley Post Pasiekė 
Sovietą Sąjungą

MASKVA. — Pirmadie
nio ryte čionai atlėkė ame
rikonas lakūnas Wiley Post. 
Jisai leidžiasi' aplinkui pa
saulį. Pasiekė Maskvą su
vargęs ir tuojau nešdinosi į 
lovą;1 Sovietų mechanikai 
apžiūrėjo orlaivį ir inžiną 
ir surado, kad vienoj vietoj 
gazolinas teka.

• Kelias valandas pasilsėjęs, 
Post išskrido į Novosibirs
ką. Skrenda tuo pačiu 
ruožtu, kuriuo skrido Mat- 
ternas.

Nenori Prekybos Konferenci
jos Amerikoje

LONDON.—Anglijos val
džia siūlo, kad prekybos 
konferencija įvyktų Ameri
koje, Washingtone. Bet 
Jungtinių Valstijų delegaci
ja ekonominėj konferencijoj 
priešinga tam sumanymui.
Sako, “mes nenorime, kadL 
Europos bėdos būtų perkeli 
toš Amerikon.”

Lakūnų Lavonai Atrasti Po Sudužusiu 
Orlaiviu, Pomeranijos Miškuose Vokiet.
Lietuviai lakūnai Stanis- kia atiduoti jiems kreditas, 

lovas Girėnas ir Steponas 
Darius nepasiekė tikslo, ne
pasiekė Kauno be sustojimo. 
Liepos 17 d. ryte Vokietijos 
valstiečiai rado jų lavonus 
Pomeranijos miške, Vokieti
joj, už 75 mylių į šiaur-ry- 
čius nuo Berlyno. Niekas ne
galės išaiškinti, kaip ta ne
laimė atsitiko, bet spėjama, 
kad veikiausia jie paskaitė 
medžių viršūnes už pievą ir 
bandė- nusileisti.

Lavonai rasti po sudužu
siu orlaiviu. O laiškai, ku
riuos jie vežė ir kiti dalykai, 
išbarstyti. Pasirodo, kad jie 
nebuvo paklydę,' nes kur ra
sta jų lavonai, tuo ruožtu 
jie turėjo lėkti į Kauną.

Girėnas ir Darius išlėkė iš 
New Yorko šeštą valandą 
šeštadienio ryte, liepos 15 d. 
Valdžia jiems buvo nedavus
leidimo skristi, bet jie pu- bandė išnaudoti lietuviška 
siau slaptai išlėkė ir nemo
kėjo reikalaujamų $100. Ge
rai ir padarė. Už tai rei- kos.

kad nusispjovė ant valdžios 
prisakymų.

Kitas spėjimas yra, kad 
Darius ir Girėnas įlėkė į tas 
pačias miglas, kuriose buvo 
pakliuvęs amerikonas lakū
nas Post, bet jis sugrįžo at
gal į Karaįiaučių ir nusilei
do. Jie,, matomai, bandė 
lėkti be sustojimo, nors 
jiems lėšavo jų gyvybė. Tai 
neapgalvota rizika.

Iš pat pradžios lakūnams 
prastai sekėsi. Kurie niatė, 
sako, kad jie tik nesudužo 
laike pasikęlimo New Yor
ke. Orlar® buvo taip sun
kiai prikrautas, jog vos, vos 
pasikėlė. Jeigu tik pėda ki
ta žemiau, būtų ant vietos 
viskas sudužę.

Dariui ir Girėnui, kaipo 
asmenims, reikia atiduoti 
kreditas už drąsą ir pašiau-

buržuazija-ir Smetonos val
džia sustiprinimui savo įta-

APGAVINGAS VERGIJOS KODEKSAS 
DEL PLIENO IR METALO DARBININKŲ
WASHINGTON. — Plie

no trusto bosai įdavė val
džiai kodeksą. Jame sako
ma, kad minimum alga del 
plieno darbininkų bus $10 
savaitėje, arba 25 centus už 
valandą, pietinėse valstijo
se, ir $16 kitose Amerikos 
dalyse. Taip pat įvedama 
40 valandų darbo savaitė. 
Už 25 centus darbininkas

no fabrike!
Bet kad apgavus darbi

ninkus, tai bosai kodekse 
pareiškia, jog tai bus algų 
pakėlimas ant 15 nuoš. Gi 
faktinai bus nukirtimas al
gų iki 
tiems, 
daugiau.

minimum skalės 
kurie uždirbdavo

i
i

CANBERRA, Australija. 
Šiaurinė dalis Australijos 
tebėra neapgyventa žmonė
mis ir sudaro didžiausias 
pųščias. Dabar valdžia su
manę, tose vietose steigti 
bajĮtveidžių kolopi j as. Ang- 
lijps bankieriai finansuosią 
šitą planą, išleisdami apie 
bilioną dolerių.

SOVIETŲ INŽINIERIAI 
ISPANIJOJE

BARCELONA. — čionai 
pribuvo ūštuoni Sovietų Są
jungos inžinieriai. Jie stu
dijuoja Ispanijos laivų sta
tymo pramonę.

AIRIJOS VALDŽIA BIJO KOMUNIZMO
Airijos seiDUBLIN.

me buvo užklausta, ką ma
no prezidentas De Valera 
daryti su augančiu komu
nizmu. ' Jis pareiškė, kad 
Airijos Komunistų Partija 
nebūsianti uždaryta. Girdi, 
Airijos istorija parodo, kad 
juo daugiau kokį judėjimą 
persekioji, tuo smarkiau ji
sai plečiasi. Bet De Vale
ros taip gadinamos Republi-

konų Armijos nariams 
griežčiausiai uždrausta pri
klausyti prie Komunistų 
Partijos, arba prie bile ko
kios komunistinės organiza
cijos.

Visa tai parodo, kad ko
munizmas plečiasi ir Airi
joje. Ten nesenai susiorga
nizavo Airijos Komunistų 
Partija. . „

Moterys bus Kunigais
LONDON. — Suvienytų 

Metodistų (protestonų sek
tos) ‘konferencija nutarė 
leisti ir moterims būti meto
distų kunigais. Iki šiol vi
soj krikščionybėje buvo mo
terims uždrausta užimti ku

nigų bei ministerių vietas.

,Pas katalikus moters bijo 
iš tolo prisileisti prie alio- 
riaus.

FAŠISTAI ĮVAŽIAVO Į
« STULPĄ

GLEIWITZ, Vokietija. — 
Fašistų benas važiavo tro- 
ku ir įvažiavo į stulpą lie
pos 16 d. Trys hitlerininkai 
užsimušė, o penki sužeisti



Antras Puslapis

SUBSCRIPTION RATES:
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year--------
»er year..

. __  year

£.00 United States, six months....I2.M 
7.0t Brooklyn, N. Y., six months... 18.50

months |2.W

_ . _ 87.0t Brooklyn, N. Y., six months...8
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Rugpjūčio 1-moji-Diena Kovai Prieš Karą
Jau.' mažiau nei pusė mėn. pasiliko iki 1-majai dienai 

rugpjūčio. Gi rugpjūčio pirmoji yra diena kovai'prieš 
karą, j Tai tarptautinė diena kovos prieš imperialistinį

Iki šiol mažai meš apie tai kalbėjome ir ruošėmės, iš
romytų lyg karo pavojas jau būtų išnykęs. Taip, žinoma, 
nėra. • Karo pavojus pasireiškia didesnis, negu kuomet 
nors. . Tiktai nepaliaujamos darbininkų kovos tą pavo- 
jų ga^i atstumti. ' 1 ‘ '' '' ‘

Jei Ipaimsim Jungtines- Valstijas,, to pavojaus ženklus 
matykime ryškiausiai. Dar niekuomet nebuvo taip įkai
tusiai'ginkluojamas!, kaip šiuo tarpu. Karo laivynas nu- ( 

u spręsta padaryti didžiausias ir moderniškiausias, pašau-1 
U lio istorijoj. 238 milionai dolerių paskirta karo laivų sta
ll tymui, k Jaunuoųienė mobilizuojama į verstino dąiW 

kempes ir ten pd militariška disciplina laikoma; ruošia
ma karui. Valdžia su darbdaviais gamina industrinius 
kodeksus, kuriais einant, darbininkų klasė žabojama, kad, 

5 karui'ištikus, valdžia lengvai galėtų panaudoti ją kari- 
| niams reikalams.

Nepaisant to viso, kova prieš karo pavojų labai silp- 
1 nute.

Su pirma diena rugpjūčio menesio privalome patys iš- 
sijudųiti ir išjudinti plačiąsias darbininkų mases į ryš
kesne^ ir platesnes kovas prieš karo pavojų.

Kelkit; tą klausimą darbininkų organizacijose. Kova 
prieš ikaro pavojų yra tampriai surišta su kova už būti- 

;} niausius darbininkų reikalavimus, su kova prieš kapitti- 
j lizmąr

Tolydžio reikia ruoštis prieškariniam Amerikos Kong
resui^* kuris berods rugsėjo mėnesį įvyks New Yorko 
miestS. Šį kongresą šaukia 50 įvairių masinių organįza- 
cijų, sudarančių bendrą frontą kovai prieš karą.

Lietuviai darbininkai privalo dėti dideliausių pastan
gų rųpšimuisi pirmajai rugpjūčio ir, tolydžio, anti-kari- 
jiiamlKongresui. Nei viena darbininkų organizacija arba 
..—•augi j a ;neturėtų būti neįtraukta į šį darbą. !

Betgi Ji Žygiuoja Pirmyn!
Iš Maskvos New York “Timesui” praneša jo specialis 

korespondentas, kad Sovietų Sąjungos pavasarinė sėja 
jau užbaigta su liepos 10 diena ir ji siekia 98 nuoš; nužy
mėto .plano. Taigi beveik 100 nuoš. Svarbiausia, kaip 
sako .’korespondentas, tai tas, kad kolektyvai ir valsty
biniai, ūkiai nužymėtą jiems sėjos planą perpildė. Neiš- 

\ nildė .jo individualiai valstiečiai. Tas ir parodo, kad ko
lektyvai jau taip susitvarkė ir apsirūpino mašinomis, kad 

t kur kąs pralenkia pavienius.
Da£ nežinia, kokis ištikrųjų bus Sovietų Sąjungos der

bius. IlTai priklausys, žinoma, vyriausiai nuo oro. Šiuo 
tarpu, visi pripažįsta, oras palankus, ir derlius matosi 
gražus., Spėjama, kad jei šitaip bus’ dar vieną mėnesį, 
tai šiemet Sovietų Sąjunga pagamins 60 nuoš. javų dau- 
giau, ųegu pereitais metais.

Klapsimas pasilieka del javų nuėmimo. Koresponden- 
( tas mhno, kad tūlose vietose gali trūkti darbininkų. Prie 

to sovietai ruošiasi. Visa spauda, visi atsakomingieji 
1 organai šiandien skelbia “nei viena varpa neturi, pasi

likti laukuose nenuimta ir nesudorota!” Pietuose jau 
šiuo tarpu javai imami. Sakoma, raudonarmiečiai labai 
daug-padeda laukų darbuose. Dešimtys tūkstančių dar
bininkų su motoriniais trokais taip jau gelbsti., šiemet, 
mat, daugiau Sovietai turį mašinų/ negu kada nors savo 
istorijoj. Traktorių šiemet jie turi darbe 50,000 daugiau, 
negulėtasis metais. ' /

Buržuazinė spauda pripažįsta, kad tūli kolektyviečiąi, 
> kurie, prieš' kiek laiko skeptiškai žiūrėjo į ateitį, .šiuo tar- 
4pu pilni entuziazmo, nes jau mato savo būklės gerėjimų; 
'mato vaisius savo kolektyviško darbo. Tie vaisiai daug 
gereetni, negu optimistiškiausi kolektyviečiąi tikėjosi.

Kuomet Sovietų Sąjungos darbo žmonės paskendę-dar
be ir entuziazme, kovodami su trūkumais ir gyvenimo 
Šiurkštumais už naują tvarką, tai buržuaziniam pasaulyj’ 
jaatome diena iš dienos tą patį tikslų lojimą ant mėnulio, 

į Ą&tHpvietinė spauda šiandien tik 'ir terška: “Sovietų 
’Sįjuijigoj badas, maras, cholera, kanibalizmas, revoliu- 

sukilimai,” etc., etc.
I Greta to, štai New Yorke, pereitą sekmadienį, susirin- 

bwrys kontr-revoliucininkų, caristų ir kitokių balta- 
Š^ardJečįų, ir laikė panAlęlas už caro ir carienęs ir jų 
hįjgffi^včies. Meldėsi, verkė, šaukėsi į dangų gelbėti ca- 

^ites ir juos pačius, jų dvarus, jų fabrikus, jų milži- 
turtus, kuriuos šiandien valdo darbo žmonės. Kei- 

‘j^hplševikus, keikė visus, kurie bolŠe^ikūs rėftiiū. 
_  caristų skendo kodylos dūmuose, vildamiesi, 'kad

sios Gadynės” 
tų numerių, išskyrus vieno, 
kitę, išėjusio jos pasirodymo I I <
pradžioj, nebemačiau. Ka
da pasirodė “N. G.”, ji rašė, 
kad ji ir nemano kovę t su 
Komunistų i Internacionalu^ 
net įnemano kovot ir su Am- 
erikbs ‘Komunistų Partija.' 
Gal ir huvd naivių žmonių, 
kuyfe tikęjo tiems “Naujo
siom < ’ Gadynės” pareiškia 
maįiįis. i Jei kas seniau Ar ti- 
kėjpį tas dabar' tur 'būt jsiti-- 
kin^ę jau kitame1 kaniė: Da
bar) jam tur būt aišku, kad 
tie pareiškimai buvo grynų- 

(gryniausia neteisybė,-reika- 
I linga “N. G.” leidėjams skai
tytųjų apgaudinėjimui. Kas 
Išeina iš komunistų partijos 
ir tuoj aus imasi įeist savo nistų; mokslu ir bus bendr- 
atskirą laikraštį, tas, aiškus ras frontas. Tokio bendro 
dalykas, tuom pat pradeda i fronto pageidauja ir “Nau- 
kovą prieš komunistų parti- : 
ją. O jų visoki pareiškimai 
apie kovos vengimą bus vien 
tušti dalykai ir akių dūmi
mas. Kas neklauso Komin- 
terno ir kuria savo atskiras

. . • Uiorganizacijas, tas, nors ir 
šimtą kart vadintų save ko
munistu, nėra komunistas. 

iTas mobilizuoja savo anti-- 
'partines jėgas kovai su ko
munistais. Tai jau sendi 
įrodė įr “Naujosios Gady
nės” leidėjai ar jos redakto
riai. Visi augščiau minėtai 
ketpri “N.1 G.” numeriai aiš-1 
kiai prieškdmunistiiiiaiis Jie, 
paip ar visa “N. &.”, paskir
ti kovai pyieš komunistus ir, 
visą Kominterną, kad ta ko
va patarnaut kapitalui. Pa
vyzdžiui, “Naujoji Gadynė” 
neiųaža rašo apie' bendrą 
frontą. Bet kaip ji rašo? 
Keno pusėj ji tuo klausinių ? 
Ji išimtinai komunistui prie
šų pusėj. Taip ir pereina 
per visus jos straipsnius 2- 
rojo Internacionalo argu
mentai, nukreipti prieš ko
munistus. Pasak “Naujo
sios Gadynės”, ne socialde
mokratija kaltininkė darbi
ninkų klasės suskaldymo, 6' 
komunistai. Tame komuni
stus kaltina visi socialfašis- 
tai . Socialfašistai, kurie 
skaldo darbininkų klasę, kad 
daugiau darbininkų ati- 
traukt nuo kovos prieš ka
pitalistus ir visą jų surėdy
mą, socialfašistai, kurie 
skaldo darbininkų klasę, kad 
palengvint kapitalistams tu- 
pėt ant darbininkų sprando 
ir didint jų naudojimą/* pa
sak “Naūj. Gad.” ne skaldy
tojai darbininkų Įlašės,' 
ardytojai jų kovos. Ąnt sų- 
cialfašistų už i darbininkų 
klasės suskaldymą “Naujo
ji Gadyne” nedžšipilldiilėj^- 
Neužsipuldinėja, 'tieš j’i patį 
stovi socialfašistų _ ppziė'ijd- 
se. Bet už taį užsipuola ąųt 
komunistų už jų. bendro ko+ 
vos fronto taktiką, - ■ neš 
“N au j o j i Gadynė” yra ridsi- 
stačiusi prieš tikrą revoliu
cinę darbininkų kovą.. ’ Tie-

lyemąža tai^s|ijviį| ilįar^ų nuo komunistų partijų ąt- 
įr gįųčų, k. a. Lietuvos tau- skyla pasidavusių socralw 
tinipkajL pešėsi ir, pėšasi su 
Lietuvos klerikalais (kade- 
mais), nors vieni ir» kiti fa-
šistai. Arba ąna voldemdri- 
ninkai pešėsi su ’šrtiėtdiiihjn- 
kąis, nors vieni ir. kiti tau
tininkai TŽstetaL Arba/ ar 
nesipeša dabar Francijos 
socialfašistai su Vokietijos 
socialfašistais. Tai kodėl gi 

Į nėgal peštis prūseikiniai so- 
cialfašistai su grigaitiniais 
sqcialf ašistais'.' Grigą i ti- 
mįams ’socialfašistams rūpi 
atviriau' tarnaut kapitalui, 
ir ; jie ūtviriau bėhdradar- 
biauja su kapitąlištais1; pjrū- 
seikiniams gi soęiąlfašis- 
tąpiš irūpi tą .tarnavimą pri- 
dąng.t kairiomis' frazėmis, 

.dagi/ kohiunizmo vardu.: 
platformos nepriims, tai op-qIMat, grigaitiniai šocialfaši- 
ortuništU mokslti/komunis- ^tai orij.entuojasi į vienus' 

• (jataninkų sluogšnius, kurie
jų nuomone jau pasiekė to 
laipsnio, kad juos, jau gali
ma vėst kėliu bendradarbia
vimo stl buržuazija, o prū- 
sęikiniai socialfašistai ori- 
jentuojasi į kitus darbininkų 
sluogsnius, kurių šiandien 
atvirai vest bendradarbiavi
mo su buržuazija keliu n,e- 
įgąlima, ,pas kuriuos pasi
reiškia linkimas į kairę, to
dėl prūseikiniai socialfašis
tai ir patys tur nuduot kai- 

' rius, kad tuo nudavimu pa- 
-ttąukt tai kuriuos darbi
ninkų sluogšnius į šavo pu
sę, tuom, atitraukt juos nuo 
komunistų, o jau paskui 
nuvest bendradarbiavimo su; 
bųrž^uaži'ją keliu. Jei šian- 
dįėų ita nė turėtum prūsei- 
kihiu sbcialfasistų, kurie 

gstosi ^o(mtaistų kaukė 
niiis (ir kartu, veda pyieš ko. 
hiumstus kovą),taiy pana- 
Šldš rūšies socialfašistipę 
sfiovę 1 ’qbūtų" > sudarę kiti, 
nors ir išėję1 iš grigaitinių 
eilių. Buržuazijai yra rei
kalinga tokia' srįovė ir ji

NN1548. Ki- apie bendrą frontą, bet ne 
apie darbininkų kovos bend
rą frontą^ o apie įvairių 
sriovių bendrą irontą ir rei
kalauja, kad įvairios sriovės 
sudarytų bendrą veikimo 
platformą^ kad komunistai 
susitartume tik'su visais At
skalūnais,, besiritančiais ‘ iy 
^au nusiritusiais į socialfa- 
sištų eiles,' bet taipogi ir^su 
spcialfašisthiš1 ir su ' fašis
tais. : Kadangi !nei fašistai 
'(juk iyra įy fašistinių' dar- 
binihkiškų organizacijų) nei 
Socialfašistai komunistų

tai tur jiems' nusileist, išsi
žudė t savo revoliucines ko
vos ■ ir priimt socialfašistų 
platformą. Tuomet opprtų-

joji Gadyne.” .Žinoma, to- 
kis “beųdr&s .frontas” ko
munistams nepriimtinas. Ir 
tai nėra joks bfendras .fron
tas, o vien išsižadėjimas tik- 
tikros kovos su naudotojais. 
Komunistams gi rūį)i ir tur 
rūpėt bendras KOVOS fron
tas, , ir pirmučiausiai kovos 
•prieš naudotojų puolimą ant 
darbininkų ir prieš fašizmą. 
Tokš kdvos frontas yra pri
imtinas plačioms darbininkų' 
mą^ėnijS, ir komuništaiįiš ru-( 
pi sudaryt, tokį bendrą ko- 
VOS .frontą, kaip įsų nepąijtj-1 kinių sbcialfa^istų 
niais darbininkais, taip su <dangstosi’ fto/ijihisti
'darbininkais socialdemokra
tais1 ir kitas. ‘'^Naujajai 
Gadynei” toks! bėhdras f row-; 
tas' hepriįm tinas, neš1 tokiam 
bendram fronte v.adoyavi
mas gal priklausyt tik ko
munistams, nes.tik .komuni-

WILKES-PARRE, n
šistinėms įtakoms dešiniųjų 
dalis, kitur atsiranda social
demokratų partijos “kairio
sios” sriovės, dar kitur vie-

kuria “kairesnes” socialde
mokratines o r g a nizacijas.. 
Panašiai dedas ir Amerikoj. 
Amerikoj lietuviškų “kairių
jų” socialfašistų sriovės 
priešakyj stojo tie, kurie 
per ilgus' metus buvo deši
niajam ' komunistų, partijos 
sparne, kurie per ilgus me
tus rūpinosi visus Ameri
kos lietuvius komunistus nu
vest socialdemokratijos ke^ 
liais. Bet tai jiems nepasi
sekė, nors ir didelės jie į ta-' 
kos turėjo Amerikos lietuvių 
komunistų eilėse. Būdami 
partijoj, jie sąbotažavo Ko- 
minterno tarimus, jie dirbo ’ 
ne komunistinį darbą, o so
cialdemokratinį, ir kartumą 
savo socialdemokratinį daį> 
bą dangstė komunizmo var
du. Kada gi atsidūrė ’ už 
komunistų partijos ribų, tai 
negalėjo iškarto atvirai iš-- 
stot prieš Kominterną. Rei
kėjo dangstytis Kominterno 
šalininkų vardu, tik nesu
tinkančių su pavieniais Ko
minterno tarimais. Tai rei
kėjo daryt, kad daugiau ša
lininkų įsigyt (tarp svyruo
jančių ir tarp seniau apgau
tų). Tokios veidmainingos 
taktikos negalėjo laikytis il
gus metus. Kovos logika 
pareikalavo po truputį nusi- 
kaukuot, ir dabar, prūseiki- 
nių socialfašistų “Naujoji 
Gadynė” jau vis atviriau iš
stoja, kaip Kominterno 
priešas, kaip visų kitų Ko- 

'■-minterpo priešų ištikimas 
pana- j sąjungininkas. Vadinas,

Wilkes Barre Aido Choras 
rengia didelį išvažiavimą lie
pos (July) 23, puikioj naujoj 
vietoj (Dotters Park). Vieta
yra viena is gražiausių prie 
high upės; gera vieta mau
dytis bei žuvauti; vieta gerai ’ 
prirengta; yra geri pečiai ir \\ 
dideli stalai; geriausi paran- ■ 
kūmai išvažiavimui.

Draugai, kurie neturi ma
šinų ir norėtų išvažiuoti links- * 
mai laiką praleisti ant tyro 
oro, tiems dragams bus parū
pinta nuyažiavimas trokais (iž • 1 , 
labai mažą kainą; tad, drau-, 
gai, kurie norite važiuoti,
malonėkite išanksto užsisaky
ti pas Aido Choro komisiją
ar pas Aido narius; tad jie ■/ 
praneš komisijai, kad kaip at
eis laikas nebūtų trūkumo vie
tos 1 del draugų važiavimo. » > »

Ęurie draugai važiuosite, 
nesigailėsite, nes bus vienas iš 
didžiausių choro išvažiavimų; 
bus visokių valgių ir gėrimą; 
bus žaislų, dainų; kas norės, 
galės maudytis, nes vieta mau
dymuisi puiki. I ‘ i • »

■ Tad visi apielinkės draugai ... 
ir Choro rėmėjai yra širdingai 
kviečiami kuo skaitlingiausiai .... 
atsilankyti į Aido Choro minė- ... . 
tą išvažiavimą. Taipgi bus ir 
Aido Chorui finansinė parąjna, . 
o finansai palaikymui tok’io di 
delio choro yra reikalingi.

Kelrodis: Automobiliais va
žiuoti iki Bear Creek; tad tie- < • 
sįai per gelžkelį į kalną 115 ,■ 
keliu apie 10 mylių, iki priva
žiuosite Aido Choro ženklą, 
kur reikės suktis į parką; ten > .. 
tas keliukas vadinasi Piųchot 
trail to White Haven 940 ke-rr 
lias; tenai tik biskį pavažiuo- -- 

iki tiltui, ir ten parkas.
Komisijos Narė O. Z. ' " ....

ti

HARTFORD, CONN.

Jaunuoliams VasaHnS Mokyk
la; Liet. Jaunuoliai RegistrUo- 

eina jau kaip atviras komurįjasi Noriai; Finansinė, Reik- 
nistlį priešų laikraštis, tuom 1 meninė ir Moralė Parama Rei- 
pat “Naujoji Gadynė ir ap- 'kalinga; New Havęne Išvažia- 

_ t lamai darbininkų priešų lai- v,mas MokykloS Naudai; Pa
stų >partijos ved| tikrą ko- , įvairįose šalyse \ visokiais kraštis. 
vąįiį prieš visokius 'būdais susidaro. Vienur 

. ' ’• «■ a - r 1 -L A i • • I

šiandien “Naujoji Gadynė”

sveikinimai

ia

fojųipuolimus ant darbiniu 
kų ir. prieš fašizmą. Toks 
bendras frontas; kartu vedą 
prie darbininkų masių mo 
bilizavimo ir 
revoliucijai, o “Naujosios 
Gadynės” leidėjai, kaip, ir 
visi socialfašistai, stovi už 
buržuazinę diktatūrą, tik tą 
savo nusistatymą dangsto 
“demokratijos” gynimu, ži
noma, ne proletarineš demo
kratijos, ne proletariato dik
tatūros gynimu, o buržuazi
nės demokratijos, i būtent 
buržuazinės diktatūros; < da
bar vis atviriau pereinančios 
įx fašistinę jos formą.’'

"■Ne tik beiįdro fronto temos r pąnaikinimą. 
klausimu “Naujoji.Gadynė” tam r eik ąlinga. mokykla, 
savo j ginklus kovai-su t kęmu- lvrA<'“
nįętafc' ir su visu Kominter- 
nu iiįna iš 2-j o lutėrnacibna- 
lo ; arsenalo. ? Ir );) apflątri^ 
“Naujoji Gadynė” perdėip 
persiėmus s o c i a I f a ^zfpp 
mokslu. “Naujoji Gadynė” 
tai kairysis lietuviško soęialr 
,fąšizmo sparnas fAitierikoj.
Tai nė grigaitinių sotįįūlfac 
-šišttį -priešas, bpt pa^ildy';' 
mas prie jų. , Jei Ašąyp 
skiltyse ir barusi , su gri- 
gaitiniais socialfašistais, tai 
juk ir; fašistų eilėse biįna

Z. Angarietis.
Jaunuoliams Mokykla. Ji 

atsidarys nuo liepos 24 d. Wa-I - ee , k . • t . , • atsidarys nuo liepos a. wa-
Connecticut Valstijos Nacionalio Jaunuoliu Mo- terbury’ oc°nn- T«si®iki ™g- 

masių mo, I n ir A, A* •* !• -ir 1UI II 1 • PJ ° ' mokytojal bus
proletarinei kyklos Komiteto Atsisaukimas j Visus Mokyklai
“*kTč>V'4ist/^/tn rt* I. . Ai — • • MM 1 • •

sugrįš dar laikais, kfromėt jie vėl valdys, išnaųįds.ir engs 
milionus darbo žpionių. ; j \

Bet niekas perdaro; Negelbsti nei kapitalistų, nei’so- 
cialistų prasimanymai ir melai; negelbsti nei nionarchfetų 
maldos. Paliuosavimui & ponų, ir carų jungo daiHbifiinktj 
klase budavoja naujų .. gj^pimą, nugalėdama, visokiu? 
šiūTkštumus ‘ ir skerspaines! '’ 1

nei’so- 
negelBsti nei nionarchistu

Simpatikus, Rėmėjus, Tėvus ir Mokinius
Brąugūs Draugai,

Jau, daug buvo kalbėta ir 
rąšyta spaudpj ir laiškais 
apię 'steigimą Čonn. valstijoj 
jaunuoliu, . mokyklos, kurioj 
būtų mokinama darbininkiško 
supratimo, kad pi ūsų jauni- 
mąę pajęgtų suprasti, kad'jie 
yra valdančios klasės išaudo- 
jami ir todėl, turi vesti kovą 
už darbininkų būklės pageri
nimą ir už šios netikusios sis-

Taigi

, Mųsų» yįsų , ketąr.ių apskri
čių metinės, konferencijos, tą 
dalyką, jpJąčįąL :išd,iskusąvo ir 
nutarę mokykit, Visų 
apskričių valdyboį'pąskyrė tu
rėti mokyklą ^a'terbury, 
Conn.: pradėti liepos 2.4 d. ir 
bąigti sų rugpjūčio 24 d. Vė
liaus turėta, sųsirinkįmas su 
K,omupistų Partijos lį-tu Dis- 
trikfu jr susitarta suvienytu liė- 
tuviŪ jaunuolių, mokyklą su 
Partijos ; mokykla, taip kad 
dabar rbus . viena mokykla, 
kur įgalima bus numažinti iš
laidas, kadangi mokytojų ma
žiau ten reikės, ir maistą ben
drai perkant, bus galima dau
giau sutaupyt, ir kiti dalykai 
pigiau apsieis. ; ;

Mpkipių, kaip gįrdėt, jau 
randhsį .apie (60. , ,

Dabar, draugaj, Nąęionalis 
Komitetas šitos'mokyklos pra
šo jus visuę.į darbą:—rinkti 
pjhigĮutt),maistą, , kį tiktai gali
te gauti; ir surinkę praneški-

'apie 5. Drg. šalinaitė, vie- 
na iš tų 5-kių, aiškins apie 
muziką ir duos pamokas apie 
muziką, dainavimą ir t.t.

Bus vienas nuo Darbininkų 
Sporto Unijos instruktorius; 
duos pamokas apie sportą, 
duos eiškinimus ir pavyzdžius. 
Kiti dėstys apie Markso ir Le
nino mokymus. Visi mūsų 
draugai, revoliucinio judėjimo 
pritarėjai privalo paraginti sa
vo vaikus, patarti jiems, padrą- 
sinti. Bus nauda jaunuoliams, 
tėvams ir visai darbininkų kla
sei. Bus dėkingi jaunuoliai, ’ 
kada jie gaus supratimą apie 
šios kapitalistinės sistemos ne
tikusią tvarką ir apie naują, ‘ 
būda voj amą Sovietų, Są j ungo j.

Jaunuoliai Registruojasi i [
. Į mokyklą užsiregistravusių 
čia yra 6 merginos ir 3 vaiki- * * 

trecią draugė iš New Haveno,, nai. Gali būt, dar ir dądgiau * /

te komitetui arba pristatykite 
į pačią mokyklą.

Yra prašomą draugų ūki
ninkų, gal kurie galėsite pa
aukoti savų produktų ir gal 
galėsite atvežti, kuris turite, 
pieno po kokį “keną” kasdiep 
už prieinamą kainą ir daržo
vių, kurios bus reikalingos.

Kurie galite ką nors pada
ryti dęlei mokyklos, malonėki
te greitai pranešti žemiau nu
rodytu adresu.

, Taipgi kurie nędirbatę, ma
lonėkite , atvažiuoti padėti 
dirbti, nes iki šiol yra apsiėmę 

’ .dirbti, .prie valgių gaminimp 
įik drg. G. Kuraitis,-drg.\d. 
Vilkaitė ir .vieną savaitę dar 

kurios pavardės peatsimenu. 
O darbo del tiek daug žmo
nių bus iki valiai. Taigi, ku
rie galite, atsišaukite.

( Tėvai, kurių vaikai važiuos 
mokyklon, taipgi nepamirški
te, kad reikia įduoti po 5 dole
rius, nes tękis: yra patvarky
mas. Ir nfepamirškite, kad 
vaikinai turi atsivežti po blan
ketą ir padųšką, nes jiė gulės 
tenai pat apt vietos, kur bus bai pigi ir kožnam prieina- 
mokinamą, o merginos turės 

Į eįti į t stūbas; tai* merginoms 
tie dalykai nereikalingi, tik
tai reikia po penkis dolerius 
atsivežti.

Taipgi įsitėmykite, kad lie
pos *22 d. yra rengiama vaka
rienė mokyklos naudai,’ Lietu- • 
vių Parke. Kurie galite, visi

b.ųs norinčių važiuoti lavintis, 
šviestis k 1 ašinėj apšviėldj- 
Garbė tiems jaunuoliams ir jų 
tėvams, kad noriai sutinka im
ti dalyvumą. . . Jau ligšiol vi
so žinoma apie 30 liet, studen
tų.

(Tąsa 5-tam pusi.)

būkite vakarinėje. Įžanga la-

5

ma. Kurie atsilankysite, link- 
smai laiką praleisite ir kar- - \ 
tu paremsite mokyklą. Vi- 
sais reikalais kreipkitės šiuo 
antrašu: . ■

C. J. StrižauskAfc, 1 '
Henry St., * -..'d.
Waterbury, Conn.

Mokyklos Komisija. *
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mitetą ir komiteto įgalio- į 
tinius turi būti prirengti ir 

ir skleįdžiama išduoti sekančiai metinei kon-

čio komiteto patvarkymus, 
kuris stovėjo labai žemai se- Apskričio fin. sekretorius drg.

Dabar je Graibus rezignavo iš savo 
vietos, dar nesulaukęs nei pus- 

pavyzdis ki- metinės konferencijos. Visas

Bolševikai an- ’ priimtas vienbalsiai su pasta-’reikalu neveikia. Clevelandie- 
i viduti- ba, kad apskričio ir kuopų na- čiai delegatai pasiūlė sumany-

FINANSINĖ ATSKAITA Už Benton, Ill. 
BALANDI, GEGUŽI ĮR 25—J. Balsys,

BIRŽELI

Įplaukos:

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvams proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūžių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto
“LAISVE”

427 Lorimer St. Brooklyn, N. T.
Dar galima gauti kompletaa ai 

1931-32 metus.

Keleivyje” num. 27 tilpo 
aprašymas apie Sovietų Ru
siją, kad koks tai lietuvis pa
sakojęs apie tai; bet pasako
tojas bevardis, nes vardo ne
garsina. Tai aš ir vadinsiu jį 
bevardžiu. Jis pasakojęs, kad 
gatvėse teiV' bedarbiai mirštą 
nuo badp; kad miestuose nesą 
maisto 
kooperafyyes krautuves ir vie
tinius biznius panašiai sako.

Tad jeigu ten gatvėse be
darbiai miršta nuo bado, tai 
štai kitoks faktas. “Worces
ter Evening Gazette,” kapita
listų laikraštis, rašo, kad net 
Amerikos piliečių nuvažiavu-

kazo kampą, bet užspringo ir 
turėjo atsikrankštę išspjauti.

Taip pat “Keleivio” kores
pondencijoj rašoma apie So
vietų kooperatyves krautuves 
ir vietinius biznius. Sako: 
kooperatyvėje krautuvėje ki
logramas, arba 2 svarai kiau
lienos mėsos—4 rubliai, o vie
šoj rinkoj 18 rublių; jautie
nos—3 ir pusė rublio koope
ratyve] krautuvėj, o rinkoj 15 
rublių.

Tai ištikrųjų tie žmonės gal 
neturi proto, kurie perka už 
18 rublių, o ne už 4 rub. arba 
už 15 rub., o ne už pusketvir

to,—arba parazitiškiems gai
šių į Rusiją, paliko Sovietų pi- valams yra apribotas pirkimas 
liečiais suvirš 2,000 per šiuos kooperatyvuose.
tris metus.

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 15 Aps

kričio Pusmetinės Konferenci- I 
jos, kuri Įvyko Bedford, Ohio, 

25 d. Birželio, 1933 m.
Konferenciją atidarė apskr. 

organizatorius drg. P. Nemu- 
ra 10:40 vai. ryte. '

Delegatam sutikus, organi
zatorius paskyrė mandatų ko- 
misiją iš šių drg: J. 
nauskas, J. kirtiklis, 
Madison. ė i

Konferencijai tvarkos
jais išrinkti šie draugai': pirm-/ 
V. Romapdas, rašt. J. Kaspa-j 
ravičius. Rezoliucijų komisi
ja susideda iš šjų draugų:' J. 
Simanauskas, M. Valentuko- 
nienė, J. Kasparavičius.

Mandatų komisija išdavė ra
portą, kad delegatų yra išrin
kta 23; konferencijoj daly
vauja 20 nuo penkių kuopų; 
trys nepribuvo.

Įnešta ir vienbalsiai nutarta 
suteikti sprendžiamą balsą 
apskričio komitetui; įnešta ir 
nutarta suteikti patariamą 
balsą eiliniams ALDLD na-| 
riams. Apskričio komiteto da-1 
lyvavo trys nariai; viso su '■ 
sprendžiamu balsu buvo 23 
ypatos.

Skaitytas protokolas iš per
eitos metinės konferencijos

Tas “Keleivio” bevardis su- 
Amerika vadinasi aukso ša- durnavojęs parbėgo į Ameri-

lis, o jie ją apleido ir liko So- ką jieškoti paliktos Detroite 
vietų piliečiais. Tai klausi
mas:. kodėl taip atsitiko? ar tu ją surasi.
jie nenori Amerikos aukso ir esi šnipukas, ba ir čia yra to- 
nori Rusijoj ant gatvės badu 
mirti, kaip “Keleivis” rašo?

Keli metai atgal “Keleivis” 
rašė, ka$ Sovietų Rusijoj net 
auksinius dantis amerikiečiam 
išlupa ir tą auksą valdžia su
vartoja. Na, o dabar num. 
27-me “Keleivis” rašo, kad 
bevardis auksines sagutes par
sivežęs iš Rusijos ir pardavęs 
New Yorke už 15 dolerių. 
Katro čia teisybė, ar “Kelei
vio” ar to bevardžio, kuris 
dabar jam pasakojo?

Antras faktas. > “Worcester 
Evening Gazette” rašo, kad 
Sovietų Rusijoj pabaigoj 1931 
m. jau 15,550,000 šeimynų gy
veno kolektyviuose ūkiuose; 
tai buvo 62 nuošimčiai ir treč
dalis viso skaičiaus ūkininkų, 

r šeimynų. Iki Šiam laikui ran
dasi daugiau kolektyvizuotų 
ūkininkų, ir kolektyvis ūkis 
atneša daugiau naudos, negu 
pavienių gyventojų. Nes kolek
tyviame ūkyje nevartoja pa
prasto arklo, bet plieninį žir
gą, traktorių, ir žemę geriau, 
išdirba, išnaikina usnis ir pikt
žoles; ir šaliai dikčiai daugiau 
naudos neša šitokis ūkis, negu 
pirmiau.

Tai iš kur tas badas gali 
rastis? Ten neverčia į upes 
arba jūras vaisius, kaip Ame
rikoj, bet juos suvartoja. Bet 
tas “Keleivio” bevardis ar ne
bus toks, kaip buvo Anglijos 
inžinieriai-sabotažninkai ?

“Keleivio” bevardis sako, 
kad dabar Rusijoj darbininkai 
užsidirba bėgyje mėnesio nuo 
90 iki 120 rublių, dirbdami 
po 7 valandas į dieną. O jis 
pats sakosi gaudavęs po 250 
fublių į mėnesį. Tai kas da
rėsi, kad jis badu mirė ir su
grįžęs Amerikon net auksines 
sagutes turi pardavinėti, sa
kydamas, kad ten negalėjęs 
gyventi?

Jis sako, kad ten miestuose gybė
nėra maisto nei drabužių. Tai kiek visokių 
klausimas, kur ta maistą pa-!vių suverčia 
deda kolektyvų ūkininkai, kur j kad tik palaikius augštas kai- g^pyj ant gero laipsnio, 
daugiau prigamina, negu prieinąs! "j"1"; .. .
caro? O ir prie caro nemir-jtų, tai čia valgio būtų visiem i 
davo badu taip, kaip dabar apsčiai, ir žmonėms šioje šaly- 
“Keleivis” rašo.

štai, “Keleivio” redaktoriai, 
gal jūs tik pasivėlavote ap
šmeižti Sovietų • Sąjungą, tai 
dabar to griebiatės. Bet žmo
nės jau per daugelį metų 
mato jūsų šmeižtus tokius pat, 
kaip “Naujienose,” “Vienybė
je,” “Tėvynėje” ir Pruseikos 
gazietoj, kur verčiami bjau
riausi melai ant Sovietų Są
jungos. Taipgi ir “Keleivis” 
nenori nuo ju atsilikti su savo 
šmeižtais. Nes žinoma, jog 
kapitalistai ruošiasi į karą 
prieš Sovietų šalį. Tai reika
las pradėt žmones į kerštą ves 
ti, kaip kad pereitame kare 

, buvo vedami į kerštą prieš vo
kiečius. Taip dabar smarkiau 
pradeda į kerštą vesti prieš 
Sovietų Rusiją. Bet atrodo, 
kad jie visi su tuom užsprings, 
kurie nori tokį didelį kąsnį 
nukasti. Net 1919 m. pilieti
nio karo laikais Amerikos ka
pitalistai buvo apžioję Kau-

kių šnipukų ir daugiaus, ku- 
;rie ir partiją apvagia ir dar
bininkus bereikalingai perse
kioja, į piktumus veda, bando 
draskyt veikimą, kiek galėda
mi, ir veiklesnius narius ban
do išvyt iš organizacijų.

Pasirodo, kad politiniai bol
ševikų priešai savo agitacijos 
naudai tyčia iškraipo jų poli
tikos dėsnius, 
aiptol neverčia varu 
nius ir smulkius valstiečius iš- rjaj pildytų 
sižadėti privatinių ūkių, ir ko- rimus, 
munų steigimas nėra verstinas , 
sodžiaus žmonėms. O kad jie 
masiniai dedasi į kolektyvus, 
tai yra tik praktikinė iliustra
cija, kad kolektyviai vedant 
ūkį galima turėti daugiau 
naudos.

Vienas iš > pačių vyriausių
Sbv. Sąjungos uždavinių yra taipgi ne visos išpildė apskri-. 
pakelti ūkininkavimo laipsnį,

Dabartinis 
torius drg. 
vė platų raportą už pereitus 
6 men., pažymėdamas atliktus 
darbus ir trūkumus. Pasirodo, 
kad apskr. kom. dirbo gana 
solidaringai, bet daug darbų 
dar liko neatlikta. Kuopos

nojo režimo laikais.
socializuota ūkininkavimo sis
tema yra geras
tiems sodiečiams; jinai moki
na valstiečius įvertinti kolek- 
tyvį ūkininkavimo būdą, p an
tra, ji rodo, kad vartojant at
sakančius žemdirbystės įran
kius, galima daug daugiau 
gauti naudos, negu 
buvo gaunama.

Sovietai viską daro, 
pagelbėjus smulkiems ūkiniu- 
kams ir pakėlus visus žemdir- tuom pareiškimu sutiko. Kiti

Leidžiama raportai liečianti apskričio ko-
• J 1 —

apskričio komiteto darbais pa
siliko iatlikti drgU J. Petraus
kui. Taip ir susidarė išiokių 
tokių kliūčių. Raportas priim
tas vienbalsiai.

Apskričio organizatorius pa
reiškė, kad jis pilnai sutinka 
su sekretoriaus raportu; todėl 
jo raportas nėra reikalingas, o 
ir laiko stoka. Delegatai su

bystės reikalus.
daug populiarės literatūros 
apie tai, kaip pakelti žemės 
ūkio našumą, f
ta literatūra miniose. Man pa- ‘ ferencijai.
čiam teko matyti nekuriuos iš
tų laikraščių ir knygelių, ku-į iyo kUopa su pabaų 
riuos leidžia ir skleidžia tarp metų narių turėjo 69; 
sodiečių, bet taip pat rūpinasi seny užsimokėjo 
miestais. Tai iš kur gali par-Į gauta 2; viso 21; 
eiti tas badas, kaip kad rašo kejusiu 50.
Keleivis. ’ I ninku r p i
Amerikoje

pieno

aukota<p$10i81.: i Kuppo^ ižde Romąndięnįė i( įgaliota^ jdaly- 
dar randasi 25.06. Susiripki-1 vauti suvažiavime! bu^ęs' i 15? 
mai laikyta trys (tai mažai). Apskričio fin. sekretorius J. 
Abelhas kuopos stovis ir' vei- Graibus, kuris dabar randasi 
kimas geras* Raportas priim- New Yorke.
tas.

90 kuopos narių stovis: su 
pabaiga 1932 m., buvo 22, šie
met užsimokėjusių yra 11 na-! 
rių ; kiti pasižadėjo užsimo- I 
keti. Surengta vienos paskai- '

vienos prakalbos ir va- Į
— ’ ‘ ’ ’ - ”1 Su-Ii su

pel-

tos, ’ 
karionė, bet pelno neliko, 
rengta piknikas bendrai 
kitom draugijom; kuopa 
no gavo $3.00. Kuopa prigu
li prie Tarptautinio darbinin
kų Apsigynimo. Ižde yra apie 
$3.00. Susirinkimai laikomi 
reguliariškai, bet veikimas 
silpnas. Raportas priimtas.

Abelpai imant, visos šio ap
skričio kuopos veikia po vado
vyste Komunistų Partijos ir 
remia darbininkų klasės ko
vas.

Ši konferencija instruktuoją 
visus kuopų ir apskričio komi
tetus, komisijas ir įvairius de
legatus paruošti rimtus ir aiš
kius raportus del būsiančios 
metinės konferencijos.

Seka abelni darbininkų kla- 
!sės reikalai.
| Bendro fronto klausimas.— 
Pasirodo, kad tik Cleveland© 
kuopos šiek tiek rūpinasi tuo 
klausimu, bet Youngstowno 
ir Akrono kuopos nieko tuom

mą šaukti bendro fronto kon
ferencijas Clevelande, Young- 
stowne ir Akrone. Sumany
mas priimtas ir veikimas pa
vesta sutvarkyti apskričio ko
mitetui.

ALDLD visuotino suvažiavi
mo reikaluos Centro Komiteto 
pateiktas dienotvarkis priim
tas vienbalsiai.

Finansinis ALDLD 
mds diskusuota ir 
nutarta didžiuma baĮsų, kad 
narių metinė mokestis būtų 
sumažinta iki vieno dolerio! į 
metus. Į

Knygų leidimas—kad būtų 
leidžiama viena didelė knyga, 
o kitos mažomis brošiūromis; 
dauguma balsų už vien^ kny
gą ir brošiūras.

Išrinkta deleg. į ALDLD

Priimta 5 rezoliucijos:
1. Rezoliucija, raginanti 

;prie veikimo bendru frontu.
2. Rezoliucija už palaikymą 

^darbininkų spaudos, “Laisvės”, 
“Vilnies” ir kitų spaudinių.

3. Rezoliucija už stiprinimą 
Komunistų Partijos.

4. Užuojautos rezoliucija 
del maršuotojų į Columbus, 
Ohio, sostinę del socialės 
draudos.

i 5. Rezoliucija Lietuvos 
munistų Partijos 15 metų 
kaktuvių gyvavimo.

Visos rezoliucijos priimtos 
vienbalsiai. •' •

Darinkta du alternatai prie 
15 Apskričio komiteto: drg. 
M. Valentųkonienė ir J. Ja
kaitis, abudu 22 kp. nariai.

Konferencija paragina visas 
15 Apskričio kuopas, kad 
įvykintų kokius nors parengi
mus del 15 Apskričio finansi
nės paramos.

Sekanti metinė konferenci
ja įvyks Colinwood, Ohio, 190 
kuopos apyrubėj.
’ Įnešta ir paremta uždaryt 
konfer. Nesirandant priešin
gų, pirm. drg. Romandas kon
ferenciją uždarė 3 :30 vai. po 
pietų.

ALDLD 15 Apskričio pus
metinės konf. sekretorius,

J. Kasparavičius.
Pastaba draugam nariam: 

Ši konferencija ėjo gana sėk
mingu užsibrėžimo keliu; visi 
delegatai rimtai ir rūpestingai 
svarstė įvairius draugijos rei
kalus; palietė ir aptarė svar
bius reikalus, naudingus Drau
gijos labui, todėl, visų kuopų 
nariai, dalyvaukite savo kuo
pų susirinkimose ir svarstyki
te iš protokolo konferencijos 
tarimus. Darykime pastabas 
ir naujus tarimus, nes to rei
kalauja nuo mūsų Draugijos 
gerovė ir jos tvirta gyvybė. 
Mes, Draugijos nariai, tai esa
me Draugijos penas ir pulsas.

J. Kasparavičius-
636 Samuel St., 

Youngstown, Ohio.

Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
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

Didele 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,

AMERIKOS LIETUVIU PROLETARU MENO 
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI

Toliau seka kuopų raportai: Kp. No. Kas prisiuntė. Miestas* , 
190 kuopa su pabaiga 1932 

; šiemet 
19, naujų 

dar nemo- 
. Įvairiems darbi- 

i ninku r e i k a lams išaukota 
suverčiama dau--$28.67. Kuopa dabar ižde 
į “surpaipes,” o turį $6.47. Spaudos vajuose 
vaisių ir daržo- Į dirbo gerai; gavo 27 naujus 
į mares ir upes, ^aitytojus; narių veikimas 

> Ra
Jeigu viską tą suvarto- portas priimtas.

1 22 kuopos stovis vidutiniš
kas, narių apie 69; kuopos 
veikimas neblogas, bet galėtų 
būti dar geresnis. Raportas 
ilgas, bet nepilnas. Metinėj 
konferencijoj turi būti išduo
tas trumpais ruožais ir aiškus. 
Raportas priimtas* • >

57 kuopoj metinių duoklių 
už 1933 metus užsimokėjusių 
yra 18 narių, nemokėjusių 
57. Šių metų uždarbio kuo
pos kasoje yra '$5.^0. . Įvai
riem darbininkų reikalam iš-1 
aukota $19.98. Abelnai sa
kant, ši kuopa ‘gana veikli; 
daugiausia remia Komunistų 
Partijos vadamas kovas 
darbininkų klasę, 
priimtas su pagyrimu.

59 kuopos narių stovis: su 
pabaiga 1932 m. buvo 20, 
dabar užsimokėjusių į centrą 
yra 9, ir 5 bedarbiai paliuo- 
suoti nuo duoklių. Per 6 mė
nesius parengimų turėjo du. 
Jeigos (pelnas) buvo $28.91; 
nuo 1932 m. kuopos ižde bu
vo $6.96; viso susidarė $35.87,

j e nereikėtų badauti.
Bet jau ir kapitalistų laik

raščiai aprašo, kad Sovietų 
Rusijoj geresni laikai. Taigi 
mūsų) socialfašistų ir fašistų 
šmeižtai yra pasivėlavę, nes 
žmonės mato tiesos apie So
vietus net iš priešingos Sov. 
Sąjungai kapitalistų spaudos. '

id 5—J. G. Savis, 
Angeles, Cal.

90—P. Sodeikis, 
Youngstown, O.

182—V. Kaspariūnas,
Melrose Park,

66—P. Rimkevich, 
Grand Rapids, 

. Mich.
10—J. Vaitkus, Phila., 

Pa.
17—V. Vasiliauskas, 

Shenandoah, Pa.
44—S. Paulenka, 

Lowell, Mass.
73—K* Motiejūnas, 

Summerlee, W. 
Va.

87—H. Bagųžienė, 
Avalon, Pa.

6—F. Miškinis, Mont
ello, Mass.

14-—O. Žiobienė, 
ersville, Pa.

49—O. Giržaitienė, >
St. Louis, Ill.

161—K. A. Žukauskas, 
Seattle, Wash. ’ 14.00

137—J. Broga, Mon1> 
real, Canada

100—-A. Bizūnas, 
Timmins, Ont.

28—J. Svinkūfias,
Waterbury, Conn. 22.80 

187—J. Yesevich, .
Chicago, ill.

190—J. žebrys, 
Cleveland, O.

158—J. Leonaitis,

Baltimore, Md. 
217—M. Genevičius, 

Winnipeg, Man.
• 176—J. Daubaras, 

Athol, Mass.
198—J. Kaross,

Oakland, Cal. 
26—P. Kuosevičius, 

f Collinsville, Ill. 
104—K. Guzevičienė,

Chicago, Ill.
79—J. Žalis,

Chicago, Ill.
221—A. Lukchis, 

Bloomfield, N. J.
68—J. Rudzinskas, 

Hartford/ Conn.
49—A. Kupstas,

St. Louis, Ill.
94—N. Verpauskas, 

Kenosha, Wis.
212—A. Lukaitis,

Bayonne, N. J. .
223—W. Murphy, 

Oregon City, O.
25—Ig. Lietkauskas,

Baltimore, Md. 
11—J. J. Bakšys, 

Worcester, Mass. 
170—-K. Arrison, 

Plains, Pa.
—J. Petrick, So.

Boston, Mass.
218—F. Žukas,

Scottville, Mich.
57—P. Boika,

Cleveland, Ohio.
145—J. G. Savis, Los 

Angeles, Cal.
19—H. Malinauskaitė, 

Chicago, Ill.
156—J. Gataveckas, 

(Pabaiga ant 4-to pusi.)

žemiau talpiname ALPMS. išleistųjų veikalų sąrašą. Norinti 
juos gauti, tesikreipia prie Centro Sekretoriaus arba

, ^Laisvės” knygų krautuvėsna.
FABRIKANTAS IR DARBININKAS. Trijų Veiksmų Drama 

Parašė V. Kneziavas. Kaina <5c.
PRIEŠAI. Melodrama keturių veiksmų, penkių atidengimų. 

Parašė V. Volochov. Kaina 50c.
ANT RYTOJAUS. Vieno veiksmo komedija. Surankiojo Benamis, 
MES IR JIE. Liaudies drama dviejuose veiksmuose. Kaina 40c. 
Už LIETUVOS SOVIETUS. Dramatinis vieno veiksmo vaizdelis.

Parašė Povilas Arskis. Kaina 15c.
VEJĄ SĖJI, AUDRĄ PJAUSI. Trijų veiksmų drama. Parašė, ; 

J. P. Kamaukalas. Kaina 35c.
Už DIEVĄ IR TĖVYNĘ. Drama trijų aktų, dviejų paveikslų. 

Parašė Senas Vincas. Kaina 40c .
DARBAS LAIMĖJO. Dviveiksmis žaismių veikalėlis vaikams. 

Kaina 30c.
BUOŽĖS. Drama-tragedija trijuose veiksmuose. Parašė J. P. 

Kamaukalas. Kaina 45c
KARO AUKOS. Keturių veiksmų drama. Parašė Sodalius.
KOVA UŽ IDĖJAS. Keturių veiksmų operetė. Ukrainiškai parašė 

I. Togobočnij. Lietuvių kalbon vertė ir dainas sutvarkė'P. 
Bukšnaitis. Kaina 60c., be muzikos.

ARTURO REGR^čIO RAŠTAI. Daugybė gražių eilių. Kaina 50c.
NEBAIGTA KOVA. Trijų veiksmų melodrama. Parašė Senas 

Vincas. Liaudies dainoms muzika E. Retikevičiutės. Išleido 
ALPMS. III Apskritys. Kaina, 20 egzempliorių muzikos ir 
vaidinimo knygučių, $20. Paaukota Proletmeno Sąjungai.

ALKIS. Trijų paveikslų alegoriška operetė. Muzika dd. B. 
Šalinaitės ir L. Adohmyan Kaina 50c.

SPARTAKAS. Keturių veiksmų istorinis braižinys. Parašė Mikas 
Rasoda. Dairiom muziką paraše B. šalinaitė. Kaina 50c. 
Be Muzikos. 1

BEDARBIAI. Dviejų veiksmų drama. Kaina 35c.
SUIRO TĖVELIO NERVAI. Vieno veiksmo komedija apie kuni

gų ir gaspadinių elgesius. Veikalėlis reikalauja tik 8 asmenų. 
Kaina visas setas (8 sąsiuviniai) $2.

ŠALIN RANKOS. Trumputis vaizdelis. Galimas vaidinti prakal
bose, ypatingai prieš karą. Reikalauja trijų veikėjų ir kelių 
darbininkų, v

INKVIZICIJA. Keturių veiksmų drama, su dainomis, 
vaizduoja dabartinės fašistų Lietuvos inkvizicijas. 
galima vaidinti ir be dainų, taip pat ir padalinus po 
Kaina 50 centų. ♦

ALPMS. 46 TEN EYCK STREET 
BROOKLYN, N. Y.

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENINTELI LIETUVIŠKĄ 1 
TERATOROS, POLITIKOS IR VISUOMENES MOKSLU ILIUS

TRUOTĄ MĖNESINI DARBININKŲ ŽURNALĄ

“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lietu
vių praletarinės literatūros, savo skiltyse talpindamas eiles, apysa
kas, vaizdelius ir aprašymus, vaizduojančius SSRS darbininkų, kO- 
lektyviečių ir darbo valstiečių gyvenimą ir kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapitalo 
šalių gyvenimą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir po
litikos klausimais. \

“PRIEKALAS” turi tiesioginius savo bendradarbius Sovietų Sąjungo
je, Amerikoje ir kitur.

“PRIEKALAS” turi pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika”, 
“Socialistinė SSRS Statyba”, “Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio 
judėjimo istorijos”, “Bedievis”, “Bibliografija ir Kritika” ir kit.

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininkot SSRS kolektyviečio ir 
darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą” išsirašant jį. renkant pre
numeratas ir raginant kitus išsirašyti, platinant, remiant jį rastais 
ir kitokiu būdu.

“PRIEKALO” KAINA 
SSSR.

Metams—3 rub., 6 men.—1 rub.
50 kap^ atskiras egz. 30 kap.

šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50 centai,

6 mėnesiams—75 c., atskiras egz.
—15- centų. *
Pietų Amerikoj, .Vokietijoj, Fran- 

cijoj ir kitur
Metams—1 dol., 6 mėn.—50c., 

atskiras egz. 10 cento.
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SAV1MOKSLYSTĖ
D. M. šolomskas

ALDLD. MOS 86f-/Ą,. Kąiįkas,. r 
, i : ( f Chlc&gd, Ill.
; 166—-D. Burba,1 I

tašę: S3 .

. ' l 4.60

Ar Galima Pačiam Mokytis?
Labai tankiai girdime nusiskundimus 

iš kolonijų • draugų, kad pas juos darbi
ninkų veikimas yra silpnas todėl, kad nė
ra prasilavinusių draugų ir draugių. 
Kaip kurių kolonijų draugai net pagei
dauja; kad centralinės ir vadovaujamos 
mūsų įstaigos prisiųstų jiems, nors trum
pam laikui, veiklesnį ir sumanesnį drau
gų, kuris galėtų pagyventi jų kolonijoje. 
Kad pas mus yra stoka prasilavinusių 
kadrų, vadovaujančių draugų ir draugių, 
tas yra žinoma. Praeityje permažai bu
vo kreipta domės į pralavinimą draugų. 
Tik per pastaruosius dų«metus pradėta « 
teikti daugiau pagelbos—kuriant savitar
pinio lavinimosi mokyklėles.

Kita mūsų klaida arba nedateklius :— 
tai nepastatymas ant reikalingos augštu- 
mos knygų skaitymo. Mes turime desėt- 
kus knygų, ypatingai išleistų Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugi
jos, kurios galėtų tarnauti kaipo klasiniai 
vadovėliai. Bet pas mus nebuvo rimtai 
pastatytas knygų skaitymo ir lavinimosi 
klausimas. Būtinai reikia, kad ALDLD 
kuopose būtų aiškinama nariams, kaip 
reikia skaityti knygas, kad būtų disku- 
suojamas kiekvienos ALDLD išleistos 
knygos turinys. Jeigu 'tas būtų įvesta, 
tai ALDLD kuopos būtų tapusios pana
šios į savitarpinės apšvietos ratelius, į 
mokyklėles, kur galėtų prasilavinti nau
ji nariai. $

Pas mus nebuvo tinkamai pastatyta 
savitarpinio lavinimosi pagelba iš vado
vaujančių įstaigų ir kartu mūsų dienraš
čių. Ir daugelis ALDLD narių, nepajėg- 

' darni suprasti sunkesnes knygas, neįver
tina jas ir kartu ALDLD. Mes tankiai 
girdime nuo draugų nusiskundimus: “Aš, 
palyginamai, daug skaičiau ir skaitau, 
bet nieko arba labai mažai išmokau. Gal 
būti jau man neverta nei mokytis—per- 
vėlu.” Pas daugelį išsivystė neteisingas 
supratimas: būk pačiam per save arba su 
draugų pagelba negalima mokytis, ir kad 
mokytis gali tiktai tie, kurie, lankė mo
kyklas. Šis supratimas pamatiniai yra 
neteisingas. Savitarpinis lavinimasis ir 
planingas pakėlimas savo žinojimo yra 

, labai svarbus darbas ir galimas. Sovie
tų Sąjungoje, kur darbininkams prieina
mos mokyklos, savitarpinis lavinimasis 
yra pastatytas ant labai augšto laipsnio. 
“Komun^to Kalendoriuje” apie savitar
pinį lavinimąsi sakoma:

“Savitarpinis lavinimasis suteikia ne
mažiau brangius rezultatus, kaip mokini- 
masis mokykloje, jeigu jis yra gerai pa
statytas... Sistematis savitarpinis lavi
nimasis suteikia galimybę ne tiktai pa
kelti abelną savo žinojimą, bet ir prisi
rengti pastojimui į darbininkų techniku
mus ir fakultetus... Ir taip, savitarpi
nis lavinimasis yra lankstus priėjimas 
prie apšvietos, kas suteikia progą kiek
vienam draugui, nepaisant jo prasilavi- 
nimo laipsnio, darbo sąlygų, ir t.t., užsi
imti saviapšvieta, pakelti savo teoretinį 
supratihią ir abelnai savo kvalifikaciją.”

Gi drg. B. Neiman savo veikale: “Kaip 
pačiam mokytis” rašo:

“Atrodo, kad nėra reikalo statyti klau
simą: kas tokis yra savęs švietimas? 
Reikšmė to klausimo aiški. Pilnai su- 

. prantama, kad savęs Švietimas—tai ap
švieta, kurią reikia įgyti pačiam, savy- 

k Stoviai, be pagelbos mokytojo ir mokyk-

revoliucionieriai—pagrindiniai veikėjai 
įgijo savo visuomeniniai-politinį žinoji
mą ne mokyklose. Caristinė mokykla vi
somis jėgomis apsaugojo besimokinančius 
nuo susipažinimo su marksizmu. Todėl 
prisieidavo panaudoti savęs apšvietos bū
dus studijavimui knygų. Pavyzdžiui, Le
ninas keliu savęs apšvietos išstudijavo 
Markso ir Engelso raštus. ^Tokią pat 
“mokyklą” perėjo ir visi seni bolševikai, 
vadai Visasąjunginės Komunistų Parti
jos.’* ‘,

. ' i 4 U' t iPer Savęs Apsvietą j Vadus
< Jūs padarytute didelę klaidą,—sakė 

Leninas Jaunųjų Komunistų suvažiavi
me,—jeigu jūs bandytute padaryti tą iš
vadą, kad galima būti komunistu, nepasi- 
imant to, kas sukrauta žmonijos patyri
mu moksle—komunistų galima būti tiktai 
tada, kada praturtinsi savo žinojimą vi
sais žinojimo turtais, kuriuos atsiekė 
žmonija.” Bet Leninas nemokino, kad 
reikia viską iš sukuopto žmonijos žino
jimo pasiimti be kritikos. Jis mokino:

“Senoji mokykla buvo žinojimo moky
kla, ji priversdavo žmones išmokti masę 
nereikalingo, netinkamo, mirusio žinoji
mo, mokytojai grūsdavo tą į galvas ir 
paversdavo jaunuomenę, visus, į vieną 
panašius, ko reikalavo rėžimas.” Todėl 
Leninas mokino^ kad perimant įgytą 
žmonijos žinojimą, reikia į jį atsinešti 
kritiškai, atrenkant kas naudingo darbi
ninkams, kad neužversti savo galvą ne
reikalingu apsunkinimu, kad įgyti tik 
reikalingas moksląs ir faktai, be kurių 
negali apseiti nei’ vienas lavintas žmo
gus. Leninas sakė’’uždavinys kritiŠ- • ‘ 
kai paveldėti visą žmonijos-žinojimo tur-

(TįSa iš 3-816 
Carnegie, Pa.

97—R. Jarvis, Ply
mouth, Pa.

236—M. Janavičienė, 
Washington, Pa.

219—J. K. Navalins- 
kienė, Forest City, 
Pa.

141—J. Baranauskas, . 
Phila., Pa.

36—L. Kiselis, 
Bienfait, Sėsk.

10—J. - Vaitkus, 
Phila., Pa.

1—M. Lukšienė, 
Brooklyn, N. Y.

77—M. Maželiai, 
' ’ Cliffside, N. J.

207—J. ChesniUs,
. ; ' Hart,. Mich.
41—Sao Paulo, fBrazil

1—M. Lukšienė, 
Brooklyn, N. Y.

21—C. Gendrienas, 
E. Windsor, Ont.

162—M. Guoba, 
Toronto, Ont.

pūsi.)
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12.20

5.30

1.50

13.10

11.00

6.20

7.75

1.60
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5.00

4.50

17.00

Viso $438.99.

Balandžio Išeigos:
Apmokėta advokatui S.

Briedžiui už patarna- 
vima ALDLD reika
lais ‘ $33.75

Sekretoriaus ir knygiaus 
. mėnesinė alga 45.00
Atmokėta “Vilniai” pre

numerata
Pirkta knygų ir brošiūrų

“Spalio” apysakom
Pirkta “Vilnies” Šeras
Auka “Vilnies” suvažia

vimui ,
Bankas grąžino 17 ir 

140 kuopų čekių už
Atmokėta “Priekalui”
Apmokėta drg. M. G. 

kelionė iš Toronto į 
Rochester mokyklą

5.00

6.00
10.00

15.00

25.70
191.49

•- Rochester mokyklą 10.00 
Knygų išlaidos, siunčiant

Kanadon' 6.15

y.‘

:■' “Vienok, nežiūrint to klausimo aišku- 
į-ipo, jis kartais sukelia nesusipratimų. 
^Atsitinka, kad savęs apšvietą sumaišo su 
bjrtjelna apšvieta...

“Savęs švietimu pas mus užsiimama 
įfcu nuo senai. Dar caro laikais mūsų

r.*7

Bet tą žinojimą gali įgyti ne vien mo
kykloje, ne vien su pagelba mokytojų, 
bet ir<pačiam per save tinkamai’pasta
čius savęs apšvietos darbą. Drg. B. Nei
man sako:
, “Pagaliaus, turime didžiausius savęs 
apsišvietėlius—nuo garsaus fiziko Fara- 
dėjo iki mūsų Lomonosovo, kuris iki su
augusių metų mokinosi be pagelbos mo
kytojo; nuo M. I. Kalinino iki M. Gor
kio, kuris viso labo mokinosi tik 4 mė
nesius mokykloje, tai pakankamai aiš
kūs įrodymai to, kad savęs apšvieta duo
da puikiausius rezultatus.”

M. V. Lomonosov (1711-1765*m.) bu- 
vo vienas iš mokyčiausių tų laikų žmo
gus ir rašytojas. Jis valstiečio sūnus tr 
iki 20 metų amžiaus patsai mokinosi.

M. A. Gorkis, nuo 9 metų pradėjo sun- . 
kiai dirbti, jam prisiėjo tarnauti, vargti, 
dirbti ant laivo, dirbti fabrike ir tuom 
pat piėtu lavintis. Viso jis mokykloje 
išbuvo‘tik apie 4 mėnesius laiko. I)abar 
yra vienas iš garsiausių pasaulyje rašy
tojų ir nenuilstančių kovotojų. , - ’

M. I. Kalininas, dabartinis Sovietų Są
jungos prezidentas/|rą paprastas valš-/ 
tietis ir fabriko tekintojas daVbminįas. 
Jis negavo progos lankyti jokias dideles 
mokyklas. Jis 'yra savamokslis;

Arba paimkime Sovietų Sąjungos ka
ro komisarą, K. E. Vorošilbvą* Jis nd 
tik karo žiftovas, bet ir vienas iš Konįu- 
nistų Partijos vadų-politikas. Vorošilo^- 
vaš gelžkeliečio darbininko sūnus, jaū 
septynių metų būdamas buvo prištatytūs 
prie, darbo atrinkimo anglių nuo akme
nų ; vėliau dirbo sunkius darbus plieno 
fabrikuose ir kartu mokinosi. 

«

Galitnajbūtų privesti šimtai pavyzdžių, 
kur darbininkai per savęs apšvietą paki
lo prie atsakomingiausių vadų, bet 
tėkš tik sūmihėtų draugų. Mokytis 
Įima ir niekados nėra vėlu!

(Bus daugiau)

Viso išeigų

Sutrauka
Balanso buvo
Balandžio įplaukų

j
$348.09

$463.48
438.99

i . ■ * Kartu į '
L ' f ' j R ' i • 

Išeigų bal. menesį
$902.47

$10.65

3.35

3.70

4.00

uz- 
ga-

Staniford, Conn. 
-D. Kasmauskas, 
Great Neck, N. Y. 

143—k., Ramikaitis, 
Reading, Pa. 

35—P. Bagdonas, So.
Bend, Ind. 

190—J. žebrys,
Cleveland, Ohio. 

119—Įf. Putrius, Lynn, 
Mass. f j 

52—J. K. Alvinas, 
Detroit, Mich.

13—K. Judickas, 
( Easton, Pa.

!71—J. P. Gricius, , 
Bridgewater,

4 Mass.
9—F. Mačėnas,

4.50
72

8.25

8.80

9.30

13.12

6.55

10.80

12.55

26.00
a-T-r. ivAdvciias, , ,

Norwood^ Mass. ; 27.55
-23—i-A. Vildžius,,

Bronx, N. Y.
185—J. Valatka, Rich

mond Hill, N. Y.
185—P. Bieliauskas,

Richmond Hill,

16—A. Sulaitis, 
Jersey City, N. J.

24—J. Weiss, Brook-

55—K. Načiunskas, 
Brooklyn, N. Y.

1.50

1.00

7.60

6.00

6.10

6.00

Viso $338.87
Gegužės Mėn. Išeigos

Sekretoriaus ir knygiaus 
mėn. alga !

Atmokėta Liet. Kom.
Partijai nuo ALDLD 
162 kp.

Atmokėta kuopų aukos
Agitacijos Fondui

Atmokėta kuopos auka
“Daily Workeriui”

Už skaitymą antrų ko- 
rektų knygos “Spalis’ 
d. J. Barkui

Atmokėta “Vilniai” au
ką 156 kf>. ir prenu 
merąta 6.00'

Už pataisymą spausdi-
; namosios mašinėlės 8.00

Už popierą spausdinimui 
•knygos “Spalis” 250.00

“Laisvei” rankpinigių už 
judinimą “S.” 100.00

Užniokėta už kaucijas 
sekretoriaus ir iždi
ninko 15.00

* t J. . ,

Randa už knygų padėji- !
mą 9 mėnesiam

Už atspausdinimus 
Pėnn. valstijos čar-

12.00

, ; Southbųry, Conli. I 1.00 
219—J. /K Navalinsąi’e-

' r nė, ForėsV City, 
Ra.

f71—M. Paulauskas, 
i Aurora, Ill. i

73—-*K. Motėjunas, 
Summerlee, W. 
Va.

145—J. G. Savis, Los 
Angeles, Cal.

205—Joe Kuetinskas, 
Westville, Ill

121—A. Lastausk&s, 
Franci j a 

11—J. J. Bakšys, 
’ ' Worcester, Mass.

25— O. Kučiaūskaite, 
Baltimore, Md.

87—H. Bagužienė, 
Avalon, Pa.

162—R. Norush, 
Toronto, Ont.

26— P. Kuosevičius, 
Collinsville, Ill.

79—J. Žalis, Chicago, 
Ill.

101—-S. Juozapavičius,
* Steubenville, O.

2.—V. Williams, So.
Boston, Mass.

129—Ch. Strauss, 
Thomas, W. Va.

117—J. Ragauskas, 
Shelton, Conn.

39—P. Sliekaitis, 
Scranton, Pa. 

170—K. Arrison, 
Plains, Pa.

129—Ch. Strauss, 
Thomas, W. 
Va.

73—K. Motėjunas, 
Summerlee, 
W. Va.

5.75

12.20

4.50

9.40

19.80

2.00

19.71

3.00

5.10

20.40

5.50

10.60

12.30

6.10

7.80

19.00

12.55

1.75

' 3.10

’ Yofrk-New Jersey ■ 5:00 
43-f-*-F. fYaričiulis,

’ Wiltes Barre, Pa. t ,4;2d
—Jv Kairys,

zf°. 
i.bb

3?io

236—M. Janavičienė, »
Washington, Pa.

24— J. Weiss, Brook-
• lyn, N. Y. 

143—M. Misa va ge, 
Reading, Pa. i 

141—J. Baranauskas, 
Phila., Pa.

72—-B. kasmauskas,
. Great Neck, N. Y. 11.05 I

25— J. Balsys, Balti
more, Md.

13—V. Kaulius, . 
Easton, Pa.

20—H. žukienė, 
■Binghamton, N.Y 
M. Mažeika, 
Cliffside, N.J.

1—M. Lukšienė, 
; Brooklyn, N.Y.

1.00

4.50

3.20

4.60

27.40
77

1.50

9.25
111 T '

■ Viso įplaukė $569.00 • 
Birželio Mėnesio Išeigos: 

Sekretoriaus ir knygiaus
mėn. alga 45.00

Pasiusta drg. V. Kapsu
kui už rankraštį 100.00

Atmokėta “L.” ALDLD
11 kp. bila

Pasiųsta su pasveikini
mu jaunuoliams

Už persiuntimą knygų 
Kanadon

Ekspedicijos knygos 
“Spalis” išlaidos

Už iškabą ALDLD gar
sinimui ,5.00

Atmokėta jaunuoliam »
145 ir 219 kp. aukos 6.35

_____ u 
$379.71

• 3.36

10.00

7.00

203.00

Balansas 1 d. gegužės 
yrą , . $554.38

D. M. šoĮomskaS, 
ALDLD CK Sekretorius.

J. J* Kaskiaučius, 
ALbLD CK Iždininkas.

Gegužės Mėhesį Įplaukos 
46—R. Chuplis, De ,

Kalb, III.
93—J., Stasevičius, 

Bethlehem, Pa. 
146—K. Šokas, 

Chicago, Ill.
154—J. Butkus, 

Chicago, Ill
7—S. Rųsaitis, Spring- , 

field, Ill.
—J. Pauža, Guelph, 

Canada
29—P. Slavinskas, 

Rockford, Ill.
84— iJ. Mafačiunas, 

’Paterson, H. J.
180—G. Urbonas, 
, Brąddock, Pa.
85— A. Raskow, Haver

hill, Mass.'
92fiį-A.. AVižįtehis, 

44 ; i Gįcdrotiljii. i 
225—J. P. Čepulis,

Southbury, Conn.
212—A. Lųkąitis, 

Bayonne, N. J.
140—G. A.' 'Damijonai- .,

' tU, WahketaxM bl,i 11.35
105—K. Plieta, Phila./

Pa. ' ' '■
27—F. Miknevičia,.

New Britąin, 
Conn. . I

9.60

75

3.00

Viso išeigų
Sutrauka:

Balansas buvo
Birželio įplaukos

5.10 j 190—J. žebrys,
1 Cleveland, O.
158—J. Leonaitis, 

Benton, III.
Pav. F. Miller, Flint, 

Mich.
61—J. Adomaitis, 

Manongahęla, 
’ Pa- t 

100—I. Berskis, 
Timmins, OnL

128— J. Ratis, Edwards
ville, Pa.

-‘-J. Matačiunas, 
Paterson, N. J. 

Pav. K. B Karosienė, 
Easthampton, 
Mass.

1—P. Višniauskas, 
Brooklyn, N. Y. 

161—M. Baltrušaitis, 
Seattle, Wash.

17— V. Vasiliauskas, 
Shenandoah, Pa.

Pav. V. Gregoža, 
Shrewsbury, N.J.

—O. Visockienė, 
Brooklyn, N.Y.

18— A. Petrauskas, 
Edmonton, Alta.

129— Ch. Strauss, • 
Thomas, W. Va.

145—J. G. Savis, Los. 
Angeles, Cal.

56—J. Gebert, West
• Allis, Wis.

12—A. Valinčius,
• Pittston, Pa.

19— H. Malinauskaitė, 
Chicago; Ill.

160—J. Yir/celionis, 
Bęndl, Ill.

.40—J.. Miliauskas,
’ . McKees Roęks,

• Pa., ■ ■ .
52-—R. Beniušienė, 

i ; Detroit,, Mich. 
. 71—J. F. Gricius,

1 Bridgewater* 
Mass. .,

54—B. Makutėnėnė, 
Elizabeth, N. J. 

'—A. Bizūnas. 
/ Timmins, Ont.

63—M. Kairis, . 
Bridgeport, Conn.

59—A. Bartnik,
t. Akron, Ohio
205—Joe Kuetinskas, 

Westville, Hl.
207—Joe Chestnius, 

Hart, Mich.
10—J. Vaitkus, Phila.,

2.00

20.00

112.50

Pirkta knygų už
Atmokėta “L.” 27 ir 180 

kuopų prisiųstos bilos

Viso išeigų 
Sutrauka:

Balanso buvo
Įplaukė

6.50
4.90

8.40

$595.40

$554.38
338.87

$893.25
595.40Išeigų

Žalansas 1d
D. M. Soloniskas, 

ALDLD CK Sekretorius.
J. J* kaskiaučius, 
ALDLD Ck Iždininkas.

Birželio Mėnesį įplaukos

birž. !
ŠoloiYlskč

$297.85

4.70

1.50

1.50

7.10

3.50

4.60

1.50

1.50

16.80

5.00

19.85

1.50

1.00

2.79

1.00

8.40

9.40

9.60

4.00

Kartu
Birželio išeigos

Balansas 1 d. liepos 
yra

$297.85
569.00

$866.85
379.71

$487.14
D.M. Šolomskas, 

ALDLD CK Sekretorius.
, J. J. Kaskiaučius, ‘ 

ALDLD CK Iždininkas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

21.60 t Pav. J. Pojižiūh,

13.10 Pav. Joe Calvin, ■;
Luther, Mich C$2.00

9.10

lb.50

12.10

#50

4.70

12.40

13.25

Pittsburgh, Pa.
50-—J. žaldarįs, 

Rochesjberį Jj. Y.
118—A.fKiAujafe, fe. *

\Vhite Plains, 
N. 'Y. . ’ J - r’ '

47—J. Wolf. Mohtr’eal,
Canada 5.00

6—F. Miškinis, 
Montello,. Majgš. 6;00j

15.20

7.90
4 r

- 2.00

Kokomo, Ina.
23-—P. Olek, Bronx,

N. Y. r. 9.00
17—V. Vasiliauskas,

Shenandoah, Pa.
65—Želevich, >

Racine, Wis 
188—S. Pangonis, 

’ Hamtramck, 
j Mich.

12444a. Dąmbraiiskas,
! Girardville^, Pa. 

194—J. žvingilas,
Ailburn, III.

137—J. Broga, Mbnt- 
real, Canada

—A. Gudžihškas,
■ Schfenectady, 
c\:::N. Y.
.189—A. Llktoras,

Bbhtlahcl, Me., 
?7—M. Mažeika, Cliff

|de, N. J.
25---J. Balsys. Bal- 

Md 1
225-LiH'. ivahauškaitšė,

1.50

6.00

3.10
100

9.35

15.30

3.00

16.60

‘ 6.25
3.00,

13.90
9.00

1.50
9.30

2.00
5.50

9.10

4.70

12.20

7.60

6.30

10.50
—A. M. Metelionis, 

Detroit, Mielų 
ALDLD 13-tas ūpskHtyš, 

111. , 
37—S. Penkadskas,

Lawrehce, Mass; 13.90 
ALDLD II Apsk. New

5.00

3.00

PLYMOUTH, PA.
30 liepos bus laikomas Lietuvių 

Kapinių Korporacijos susirinkimas, 
svetainėje, 40 Ferry St.; pradžia 2 
vai. dieną. Draugai malonėkite pri
būti į susirinkimą, nes yra svarbių 
dalykų aptarimui. Po gegužės 30-tai 
dasidėjo daug pagerinimų ant kapi
nių žemės, kaip tai kelių taisymas, 
tvorų apžiūrėjimas ir kiti r dalykai, 
žinokite jog kapinių žemė priklauso 
visiems, jei ką rasite negerai, tai 
ne vien tik komisiją kaltinkite bet 
kaltais jauskitės ir patys, jei daly
kų nesekate. Komisija daro^iską 
kuo geriausia sulig savo supratimo. 
Tat būkite 
apie viską, kad po laikui neišme- 
tinėtumėte.

L. K. K.

t>rilLADEI>HIA, PA. , 
ALDLD 10 kp. Susirinkimas ir “Lai

svės” Pikniko Plakatai
Draugai ir Draugės:—Visų orga

nizacijų nariai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes ateis “Laisvės” pik
niko plakatai. Yra atėjusi ALDLD 
knyga “Spalis” Daūg yra svarbių 
reikalų. Susįrinkimas atsibus 995 
N. 5th St., 8 vai. vak., 24 d. liepos.

Sekr. A. J. S. . 
(167-169)1 ” ’

NEW BRITAIN, CONN.
ALDLD 27 kp. susirinkimas ivj/ks 

18 d. liepos, Darbininkų svetainėjė, 
53 Church St. Visi draugės ir drag? 
gai, malonėsite skaitlingai susirink
ti, nes bus daug svarbių tarimų. De^ 
legatai iš ALDLD suvaŽistvitno IŠ* 
duos raportą, taipgi bus apkalbėtą < 
jaunuolių mokyklos klausimas. Visi 
draugės ir draugai, pakalbinkit. nau
jus draugus ir drauges prisirašyti į • 
kuopą, nes dabar pigus įstojimas— 
tik 10c., tai yra gera proga kiekvie
nam darbininkui tapti ALDLD nariu.

Rašt. F. lŪikneviČia.
(166-167) ,

CLEVELAND, OHIO
Atsišaukimas j visus Cleveland® ir 

apielinkės lietuvius del išdiskusavi- 
mO, kaip sudalyti bendras frontas 
prieš skurdą ir alkį; už daugiau pa-, 
šalpos, kaip Šeimynoms, taip ir pa-’ 
Vieniams;, už bedarbiams apdraudę, 
bosų ii* valdžios lėšomis; už apmo
kėjimą rendų bedarbių šeimynoms it 
pavieniams; prieš išmetimą iš stulai 
bedarbių; prieš atėmimą mažiejns 
namų savininkams staibeli^. Šis svar: ' 
bus Susirinkimas 4fra šaukiamas 20 
d. liepos (July) lietuvių svetainėje, 
6835 Superior Avė., 7:30 vai. vakare, i

Ltėl. Progr. Draugijų Sąryfiis.
(166-168)

susirinkime, išgirskite

Sekr. J. Stankevičius.

a

—
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VIETINES ŽINIOS
Dalyvaukime Masiniame Mitinge už 

Gynimą Scottsboro Jaunuolių
(Tąsa iš 6-to pusi.)

Masinis darbininkų spaudi
mas privertė teisėją Hortoną 
suteikti naują teismą Patter- 

Monui. Tas pats teisėjas ba
landžio 17 d. buvo nusmerkęs 
jį nužudymui elektros kėdėj. 
Bet jis pamatė, kad milionai 
darbininkų visam pasaulyj ke
lia protestą prieš legališką 
lynčą. Jis gavo tūkstančius 
protesto telegramų. Ir štai bir
želio 22 d. jau suteikė tam 

►negrui jaunuoliui naują teis
mą. Suteikdamas naują teis
mą, teisėjas Horton jail pa
reiškė, kad jo pirmesnis (an
tras) nuteisimas buvo parem
tas “nepakankamu darody- 
mu” jo kaltumo. \ Teisėjas 
Horton savo pareiškime birže
lio 22 d. sako, kad merginos 
Victoria Price liudijimu, kokį 
jinai padarė, negalima pasiti- 

*kėti, ir kad tokiam atvėjy rei
kėjo, kad kas jos paliūdijimą 
paremtų. O niekas to nepa
darė. Jos Rūdijimas buvo kaip 
tik priešingas liudijimui dak-

irtarų, kurie išegaminavo ją 
Ruby Bates, kuomet negrai 
jaunuoliai buvo suareštuoti ir 
buvo kaltinami užpuolime ant 
jų dviejų. Ruby Bates, kaip 
jau žinome, laike antro Pąt- 
tersono teismo paliudijo, kad 
kaltinamieji negrai nebuvo 
jas užpuolę, kad prieš tuos 
negrus sudaryta “frame-up” 
(suokalbis.)

Aiškesnio įrodymo nereikia, 
kad Scottsboro negrai jau
nuoliai nekalti. Bet vis tiek 
idar jie laikomi kalėjime, ne- 
paliuosuojami iš kalėjimo nei 
po kaucija. Reikalinga dar la
biau pasmarkinti kovą už jų 
paliuosavimą.

Todėl labai svarbu ir reika
linga sudaryti didelį masinį 
protesto mitingą sekantį ket
virtadienį, ant Moore Street, 
prie Bushwick Ave. Dalyvau
kime visi ir visos. Raginkime 
savo pažįstamus ir draugus 
dalyvauti.

Bendro Fronto Veikiančio 
Komiteto Sekretorius,

P. Taras.

Kolegijas Baigusieji Tegauna 
Paprasčiausius Darbus <

$1 ‘ J. Berži; 
nauskas 50c\, 
25č., B. Navickienė 25c. ir A 
K. Maželis 26c.
Organizacijos Prisidėjo su 

nansais , prie Mokyklos 
Įsteigimo

LDSA 18 kp. vienu kartu 
$12, kitu $6, viso $18; Laisvės 
Choras $5; Komunistų Parti
jos Lietuvių Frakcija $2; LDS 

___   „ _____ 79 kp.. $1; LDS Youth Branch 
pirmininkai sykiu dažnai pa-1 parengime suaukauta $4.04 ; t 
tarė važiuot į Roosevelto vers-j Čhbrų koncerto komisija pa- 

1 ’ 1 ____  '— ’_1—’ draugės
Youth 

pasiėmė 
. Tiki

masi, bus parinkta po kiek, s 
Jaunuolių Org. Komisija.

NEW YORK.—Pereitą ket
virtadienį ’ Central Opera 
House turėjo susirinkimą,-Na- 
cionalė Sąjunga Baigusiųjų 
Kolegijas, arba augštesnius 
mokslus. 1 ’

Vienas iš jų, Tom 'Conoly 
pranešė, kad diplomus duo
dami universitetų ir kolegijų

fi|s £j)£., V. Rama- ] Jndlistrinid Atstatvnio Aklas • Pos’ 15 d- RodseVelto kempė- priešino paskirtam kapito- 
j„ v. Zaltduskw’i , x •« <. je tapo suareštuota 15 neg- , . , ,,
zickienė 25c. ir A,ifrSrw vopv a/r h ‘ jaunuoliu • 'kurie j p&šl- nui^bosui. ♦'
2čc. ’ •- NEW YORK. — Advoka- v J y 1 r „ , , ' ‘ , p

tinų darbų kempes,’nes kitur skyrė $3.75; kelios 
negalima šiais laikais’ užsi-; moterys ir iš LDS 
dirbti pragyvenimo. Dalis bai- Branch jaunuolės 
gūsių augštus kursus Vaikinų blankų parinkti aukų, 
ir merginų kad ir gauna ko* 
kius darbus, tai tik papras
čiausius, — indus valgyklose 
plauti, privatiškom šeimynom 
•tarnauti, vežioti svečius Chj- 
cagos parodoje ir panašiai. 
Ypač sunku gaut kokį užsiė
mimą' baigusiems kolegijas 
negrams. ; • • > .

HARTFORD, CONN.

pasimokės
atsižvelgti į

reikmenys
Kitas dalyi-

Fi-

Kraustosi Laukan Paskuti* 
"niai Carištų Likučiai

SEKANTĮ NEDELD1ENI 
BŪKIME IŠVAŽIAVIME

tas Podėli, vienas iš Roose
velto valdžios agentų, atvi
rai pareiškė, kad Industrinis 
Atstatymo Aktas padės re
akciniams, vadams ir Darbo 
Federacijai “kovoti prieš 
kairiojo sparno grupes dar
bo unijose.” Girdi, “komu
nistai ir’ kairiasparniai įsi
skverbė 1 į pat širdį įvairių 
darbininkų organizacijų.” 
Todėl susivienija bosai, val
džia ir Dabo Federacijos ly
deriai kovai prieą šitą revo
liucinį judėjimą.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA 
čia, randasi lietuviška ąptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPA U AVE. DETROIT MJCH.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Dr. Anthony Stenger 
Dr. Fred E. Burnham 
Dr. Theodore Conklin » 

ryto iki 9 vai. vakare.
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

Prieš “Bado Algas”
NEW YORK. — Šiame 

mieste yra 2,000 pašto darbi
ninkų, kurie skaitomi pava
duotojais. Jų uždarbis sie
kia apie $6 savaitėj. O šiuo 
tarpu Roosevelto valdžia 
dar nutarė nukapoti 15 
nuoš. -Tuo būdu šitie dar
bininkai pradėjo bruzdėti ir 
rengia demonstraciją prieš 
“bado algą.”

, WASHINGTON. — Boris 
Bachmetjevui, Kerens kio 
agentui, pasitraukus 1922 
m., Rusijos ambasados na
mas Washingtone buvo, už
darytas. O ambasados do: 
kumentai pavesta tūlam 
Sergiej Ughet prižiūrėti. 
Dabar ir tasai sutvėrimas 
kraustosi. Numatoma, kad 
greitai Amerika pripažins 
Sovietus ir pribus oficialis 
Sovietų Sąjungos atstovas 
ambasados kambarius užim
ti. Ant namo užplevėsuos 
rąųdona vėliava!

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš

Suareštavo 15 negry
PORTSMOUTH, O.—Lie-

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Parama Reikalinga Mokyklai

Nors studentai 
po $5, bet reikia 
tai, kad visokios 
maisto pabrango,
kas, tai ne visi išgali pasimo- 
kėti po $5, kurių tėvai po ke
lis metus be darbo. Draugai, 
visi privalo susirūpinti parin
kti pinigiškų aukų ir taipgi 
reikmenų, maisto, iš krautu
vių, “wholesaliu,” iš farmų ir 
1.1. Kurie draugai pasiėmėt 
blankų del aukų, parinkit ir, 
rinkit, iki mokykla pasibaigs; 
iškaščių bus daug. , i . 
New Havene Mūsų Apskr. Iš-! 
važiavimas Mokyklos Naudai ** 1 i

Liepos'30 d. New Haven, 
Indian Grove Parke (Liet. Par 
ke) apskričiai rengia išvagia- , 
vimą. šis parengimas bus yię- 
nas iš įvairiausių, koki tik ką-, 
da buvo šioj Valsbijajrr'čią. da-i 
lyvaus mūsų studentai,; daugeš 
lis jų sakys prakalbas. Yisose 
kolonijose rengiami busai; iš 
Hartfordo net keli busai bus. 
“Round trip” tik 75c. Greitai, 
visi draugai hartfordifečiai, už- 
sisakykit vietas į busus. Bušų 
komisija: John Matrutaitis, P., 
Giraitis, A. Klimas, J. Kazlov 
ir kiti. Tikietų galit gaut pas 
visus mūsų organizacijų drau
gus narius. • .

Nelaukit, draugai, paskuti
nių dienų, tuoj įsigykit b use” 
vietą; tai bus lengviau, žinant, 
kiek busų uzsisakyt. Nelikim- 
nei vienas namie, bet visi pasi- 
stengkim dalyvauti liepos 30 
d; New Haven, Conn. Kiek >te-, 
ko sužinoti iš patikimų šalti
nių, šį metą New Haven mūsų 
apskričių išvažiavime newha-. 
veniečiai duos didelį ir žingei- 
dų “supraizą.” Tik, mano sur 
pratimu, jie klaidą* daro, kad 
neskelbs tos naujanybės pro
gramoj. Jie sako: “Ką^ šį
met bus atsilankęs į New Ha
ven pikniką liepos SOjtai'pas- i 
kiau kasmet jie čia -atvyks; ’ 

’.kuria nebus, skaudžiai gailė
sis.” Na, tiek to; pamatysim; 
iką tokio turės. Kitas;del mo-. 
kyklos padengimas tai liejos 

f22, Waterbury,— priėminAas 
mokinių. Tas parengimas -bus 
Lietuvių Parke, už Lakewood 
ežero. • ■'
Pasveikinimai su Finansine

— v ■. t >•Parama Jaunuolių
Konvencijai

Kiek teko sužinoti, iš Hart
ford pasiuntė Pirmai 
Jaunuolių Konvencijai kartu 
su pasveikinimu > ir finąųsinę 
paramą jaunimo 
viam darbui šios organizaci
jos: LDSA 18 kp. $1; Sūnų—* 
Dukterų <Dr-įa $1; Komunistų 

orlaivius ir naujausią armotą i Partijos Lietuvių Frakcija $3 
šaudyt 8 colių kulkomis. Rei- ir ALDLI3 68 kp. tik pasveikL 
kia, mat, rengtis prieš Japo-|nimą be aukų, nes ižde nėra 
niją, prieš Sovietų Sibirą ir'finansų. Pavienių draugų pą^ 
prieš kylančius Havaii i 
ir Filipinų darbininkus ir val-lkos:

T.D. Apsigynimo 17-tos 
Kuopos Susirinkimas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Sekantį nedėldienį įvyksta 
LDS III Apskričio metinis pik-; 
nikas-išvažiavimas, Vaičionio 
farmoje, Cranford, N. J. ka
dangi šis išvažiavimas yra ga
na stambios organizacijos ir 
metinis, todėl sulig viso ko 
sprendžiama, jog bus skait
lingai publikos. Todėl rengi
mo komisija ruošia didelį pro
gramą : kviesta chorai, “ball 
game” tymai, merginų seks
tetas ir kt. įvairūs sporto da
lykai. Elizabetho garsi Meno 
Orkestrą grieš, kaip ir visada, 
smarkias polkas ir kitokius šo
kius. Taipgi Elizabetho darbš
čios merginos pagamins gar
džių užkandžių; prie to bus 
vienokių ir kitokių gėrimų.

Mūsų visų pareiga dalyvau
ti šiame išvažiavime. Viena, 
kad mes dalyvaudami šiame 
išvažiavime sustiprinsime Aps- 
skritį finansiniai ir tuom pa
čiu sykiu žmonės pamatys 
įtekmihgumą šios organizaci
jos darbininkiškoj visuomenėj.

Na, o iš kitos pusės, tai su
važiavusieji žmonės praleis 
linksmai laiką, pamatys žais
lus, savo tolimesnius draugus 
ir drauges; pakvėpuos tyru 
oru ir bus jaučiamąsi kiekvie
nam ūnt sąžinės ramu už pra
leidimą naudingai tos dienos.

Tad visi, draugai ir drau
gės, stengkimės Šį nedėldienį 
išlikti nuo kitų reikalų, o pra- 
leiskime su daugeliu kitų sve
čių Vaičionio farmoje.
. Užkviečia Apskr. Valdyba.

KELRODIS: Iš Elizabetho 
paimti nuo West Jersey ^t. 
Union karą ir važiuoti iki 
Garwood Station, pereiti gelž- 
kelį ir eiti iki North Ave., pa
sisukti į dešinę vieną bloką iki 
Cedar St., paeiti 4 blokus iki 
Brookside Place, į dešinę ikEbriovę į pačią širdį įvairių 
Brookside Hospital ir čia bus 
Division Ave.; Čia sekite iška
bas iki Meadow Grove Park. 
Su automobiliais, iŠ Elizabetho 
paimti Westfield Ave. kelią ir 
važiuoti iki Garwood Station.

Tarptautinio Darbin. Apsi
gynimo lietuvių 17-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, liepos 19 d., 8 v. 
vakare, “Laisvės” svetainėje.

Draugai ir draugės, visi bū
kite susirinkime, nes yra labai 
svarbus. Taipgi nepamirškit 
atsinešti mokesčių knygutes ir 
užsimokėtj. TD Apsigynimui 
reikia pinigų. Jis veda kovą 
už paliuosavimą Sčottsboro 
jaunuolių ir Tomo Mooney, 
taipgi kitų palitinių kalinių, 
kuriij yra ' daug areštuotų ir 
nuteistų po kelis metus prie 
sunkių darbų. Taipgi TDA 
planuoja pasiųsti advokatą į 
Vokietiją ginti komunistus. 
Tai stengkitės užsimokėti į 
laiką, draugai, kad valdybai 
nereikėtų jieškoti, nes jūs su
prantate gana gerai svarbą ši
tos organizacijos. Taip pat, 
kurie turite paėmę blankas, 
dėžutes arba kitokio materio- 
lo rinkimui aukų, tai, draugai, 
atneškite.

Organizatorius.

Roosevelto Planas—Išmušt 
Revoliucinius Darbininkus 
Iš Darbo Unijų

NEW YORK, — Vienas iš 
prezidento Roosevelto pagel- 
biniųky, advokatas D. L. Po
dėli sakė prakalbą pereitą sa
vaitę susirinkime kapitalistinio 
Rotary Kliubo. Jis, be kitko, 
pareiškė, kad RooseVelto 
“ekonominio afgaivinimo pla
nas” duoda progą atsigriebti 
Amerikos Darbo Federacijai 
prieš komunistus ir kitus kai- 
riasparnius, “kurie yra įsi-

IR LABDARYBĖ 
SULIESĖJO

NEW YORK. — Iš visų 
miestų pranešama, kad tur
čiai mažiau duoda' buržua* 
zinės labdarybės įstaigoms. 
Duosnumas,. girdi, sumažėjo 
ant 19:nuos; ’

Ginklų Gabenimas j 
Amerikos Salas

BROOKLYN. — Pirmadienį 
išplaukė Jungtinių Valstijų 
armijos laivas “Meigs” su 
amunicija į Honululu ir Mani
lą. Išvežė 20,000 šautuvų, 
3,000 tonų šovinių ir sprogi
mų, šešis bombinius kariškus stiečius.

darbininkiškų organizacijų.”
Taigi sulig Roosevelto pro

gramos dabar valdžios šnipai,; 
gengsteriai, Amerikos Darbo 
Federacijos vadai ir socialistai 
išvien su bosais pradėjo tokias 
smarkias atakas, idant sunai
kint revoliucinę Kailiasiuvių 
Unija ir kitas kovingas darbi- 
ninkij organizacijas.

Liet.

organizaty-

saly I sveikinimai ir finansinės au- 
F. 'Ramanauskai /$1; Mi 

Kazlauskienė $1; ; žemaičiai

PHILADELPHIA, PA.

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti pas i

J.1GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna Ave.;

I t 1 1

Taipgi pas jį galima gauti ir So-' 
vietų žuvų. Tai puikiausios rū 

šies kenuotos žuvys.

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—Main 1417

PHILADELPHIJOS PIKNIKAS ‘LAISVEI’
■ • ‘ 1 • ' 4 / U, ?• ’ - < ' ' ' • t

Jie Duoda T ris Dideles Dovanas Prie Įžangos Tikieto
įvyks Sekmadienį Ten Kur Pernai Buvo

3 Rugs.-Sept.
Prieš Labor Day

Vytauto Parke
HULMSVILLE 

Galloway Rd.

PIMA DOVANA PLYMOUTH AUTOMOBILIUS, 1933 MODELIO, $621.00
Nuo Thornton-Fuller Co., 1213 N. Broad St., Philadelphia, Pa

Gera Orkestrą Grieš Šokiams
ifcfale ir Sporto Programa: Brookiyno, Newarko 
ir Wilkes Banio Ckorai yra Užkviesti Dalyvauti 
, 1 ,: • ' ; ' j? 1 • 1! ’

; Programos Išpildyme
ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS

MODEL 1933, $50 j
PHILCO JUNIOR RADIO,

' MODEL 1933, $18.75
Padovanojo L. DUBROW & SONS, 

’ INC., 420 SO. ST, PHILA, PA. bus 
i trečia dovana

Dovanojo JOHN'BUKENAS, 216 E.
Girard Ave., Philadelphia, Pa., tai

, , , bus antra Dovana
i f 5 ... ■ ’ . .. v ’ ... . t. f

Rengėjai prašo viŠiį, kurie tik turite šio pikniko tikietų, platinti' juos kuo 
greičiausiai ir tuojaus atsiskaitliuoti už tikietus gautais pinigais. Kuo dau
giau išanksto išleisime tikietų, tuo sėkmingesnis bus miisų parengimas.

' ! > I i- . <!>'•' ‘ ( ' •



šeštas Puslapis

Dalyvaukime Masiniame Mitinge už 
Gynimą Scottsboro Jaunuoliu

farma, 130

Išgirskime Prakalbas ir Dalyvaukime 
Diskusijose apie Roosevelto Programą

.„Visi sueikite į prakalbas ir 
diskusijas šį trečiadienį, lie
pos 19 d., “Laisvės” svetainė
je, kampas Lorimer ir Ten 
Eyck St., Brooklyne. Kalbės 
draugai A. Bimbaj ir J. £įiur- 
ba tokiu klausimu, kuriuom 
dabar kiekvienas žingeidauja: 
ar Rooseveltas su savo planu 
delei pramonės atgaivinimo 
galės ištikro ką nors pastoviai 
pagerinti darbininkam ?

Rooseveltas visiems * šalies 
valdžios darbininkams veik 
pusiau nukapojo algas. Pagal 
jo planą, pav., didžiulei da
liai audyklų darbininkų ski
riama minimum alga po de
šimts dolerių į savaitę už 
Tilną darbo laiką. Bet kurie 
1932 m. pilnai dirbo, padarė 
daugiau kaip po $10.į savaitę. 
Ar tai nėra algų mušimas iš 
Roosevelto pusės? Toliau—su
lig Roosevelto plano nėra už
tikrinama nei viena darbo sa
vaitė per metus. Kaip bus su 
milionais darbininkų, kurie

daryti, kuo- 
slegs Roosevelto 

O jei vieto-

negaus nei savaitės dirbti per 
12 mėnesių? Ar , bus jiems 
koks aprūpinimas? To nei su 
žiburiu nerasite Roosevelto 
programoj.

‘ Ką tad darbininkai, ’ ypač 
bedarbiai, turės 
met juos
“geradarystė ?
mis ir bus darbų pagerėjimas, 
tai klausimas: kaip ilgam ir 
kaip pastoviai?,

Kad šiuos ir kitus klausi
mus išsiaiškint, sueikite į pra
kalbas trečiadienio vakare. 
O idant prieit prie išvados, 
kas reikia daryt, ^uėję daly
vaukite diskusijose po trumpų 
prakalbų; išreikškite savo 
mintis, kaip darbininkai turė
tų organizuotis, kovoti, ir at
sispirti prieš Roosevelto pro
gramos rykštę.

Prakalbas ir diskusijas ren
gia Amerikos Kom. Partijos 
Lietuvių Frakcija. Pradžia 
7:30 vai. vakare; įžanga vel
tui.

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo Williamsburg© sek
cija šaukia masinį mitingą-de- 
monstraciją, sekančio,; ketvir
tadienio vakarą, liepos 20 d., 

i ant Moore St. ir kampas Bush- 
jwick Ave. Masinis mitingas 
įšaukiamas reikalavimui, kad 
nekalti Scottsboro negrai jau
nuoliai būtų paliuosuoti. .

Lietuvių organizacijų Bend
ro Fronto Konferencijoj, ba
landžio 30 d., tapo priimta 
rezoliuciia už Scottsboro jau
nuolių gynimą., Konferencijoj 
dalyvavo atstovai nuo ,34 or
ganizacijų .ir kuopų.. Atstovau
ta keli tūkstančiai lietuvių 
darbininkų. ; . • •

Dabar reikia vykinti konfe
rencijos nutarimus. Konferen
cijoj pasisakėme už gynimą 
Scottsboro jaunuoliu, tai, da
bar turime aktyviai Veikti už 
jų išliuosavimą. Todėl mūsų 
visų užduotis skaitlingai daly- 
vaut minėtam masiniam mi
tinge sekantį ketvirtadieni, 8 
vai. vakare.

Rezoliucijos Priimtos D. N. Y. Darbininkiški;
Organizacijų Pusmetinėj Konferencijoj

Didžiojo New Yorko Liet. 
Darb. Organizacijų pusmetinė 
konferencija, įvykusi liepos 16 
d., 1933 m., “Laisvės” svetai

nėje, Brookly ne, varde 650 
narių, griežčiausiai protestuo
ja prieš viešpataujančios kla
sės nekaltai laikymą kalėjime 
Tom Mooney ir W. Billingso. 
Mes reikalaujame, kad jie ir 
kiti politiniai kaliniai tuojaus 
būtų paliuosuoti.

mė3, su gyvuliais, arba parduosi
me be gyvulių; geros Išlygos. Par
duodame iš. priežasties partnerių ne
sutikimo. Rašykite:

/ JOHN KALINAUSKAS,
R. F. D. No. 1, ’ Englishtown, N. J. 

(165-167)

LORIMER RESTAURANT
Visi Brooklyno lietuviai 

bininkai, bendrai su kitų tautų 
darbininkais sudalykime dide
lį masinį mitingą už gelbė
jimą biednų, nekaltų Scotts
boro negrų jaunuolių nuo ka- 

kas turėtų noro stoti į partnerius,

dar-
PARSIDUODA Candy Store (sal

dainių krautuvėj yra visi reikalin
gi įtaisymai su “fountain” ir kitais 
parankumais. Tas biznis čia eg
zistuoja jau per daugelį metų. Par
duoda todėl, kad atsibodo sunkiai 
dirbti. Kaina gana prieinama. 161 
Roebling St.,’ Brooklyn, N. Y. Jei

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

pitalistų klasės pasiryžimo nu
žudyti juos blęktrbs kėdėj.

Jeigu ne masinis darbinin
kų 'judėjimas po Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo vado
vybe, jei ne demonstracijos ir 
ihasiiiiai' darbininkų- protestai 
kitose šalyse, tai tie >negrai 
jaunuoliai jau senai .būtų bu
vę nužudyti. Darbininkai per 
kovą iki šiol išgelbėjo jų gy
vastį. D’ar daugiau. Tapo iš
kelta j viršų, kaip valdan
čioji4’klasė shdarė bjaurų1suo- 
Ikalbį juos nužudyti, idant tuo 
būdu ,įbauginti negrų mases 
ir neleisti joms organizuotis ir 
bendrai su baltaisiais darbi
ninkais kovoti prieš išnaudo
to j us;

(Tąsa 5-tam puslapyj)

priimčiau ant gapa • lengvų išlygų.
I ’’ ! , J į ’(162-167)

PARSIDUODA saliūno rakandai, 20 
pėdų fronto ir back bar. Kaina la

bai prieinama, kreipkitės: Riv-Vi6w 
Bar and Grill, 44 Grand St., Brook
lyn, N. Y., arti ' Kent Avė. Tel. 
Evergreen 7-02§9

(162-167)

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
lietuviais apgyventoje vietoje,* tu

rime staką iš saldainių, rūkomų ir 
kitokių daiktų, kasdien reikalingų. 
Tik viena tos rūšies krautuvė vi
same bloke. Parduodu todėl, kad 
viena moteriškė negaliu tinkamai 
vesti to biznio. Kaina gana žema. 
Yra ir gyvenimui kambariai ant 
vietos. S 145: Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y.

> y (159-170)

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

' U Brooklyn, N. Y.

. d

Fašistai Nužudė Darbiniu. Valdininkai Užsiėmę Priimt
Studentą, bet Žmogžudystėje Fašistą Lakūnus; Bedarbių 
Kaltina*, du Darbininkus Reikalai Apleisti.

NEW YORK. — šiandien
1 vai. dierfą bus išlydėtas pa- v. . . 
laidot pnesfasistims studentas 
Antonio Fierro iš namų po 
num. 2238 Ądams Place, i 
Bronx. Jis buvo nušautas per
eitą penktadienį laike fašis-;
tų ex-kareivių Khaki Shirts 
susirinkimo Columbus svetai-

kad Jungtinių Valstijų vai- nėje> Astorijoj, Long1 Islande.
džia tuojaus pripažintų Sovie- Kada keli priešfašistiniai

! New Yorko majoras sve- 
; kapitalistus; jis 

ir gubernatorius Lehman Už
kvietė fašisto Balbo orlaivi- 
ninkus, kad juos iškilmingai 
pasitikti New Yorke. Dabar 
ponai užsiėmę tais prisirengi
mais, o pusantro miliono be
darbių šelpimo klausimas taip 
ir kabo ore.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, Ifcrikštynom ir kito
kiem reikalam.'
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

tų Sąjungos valdžia ir užmeg- darbininkai susirinkime paki
stų prekybinius ir diplomat!- lo reikalaut balso, kad atsa- 
nius ryšius su jaja. _ , - Jkyt fašistiniam kalbėtojui Art 

j v • iSmithui, tuojaus prie jų šoko
Didžiojo New Yorko Lietu- ’fašistai su revolveriais ir pei- 

vių Darb. Organizacijų dęle- liais> Užpulti darbininkai bu- 
gatai pusmetinėje konferenci- vo beginkliai ’ jr tik 
joje, įvykusioje 16 d. liepos, kumščiais gynėsi. - Keliolika 
1933 metais, Brooklyn, N. Y., 
varde 650 narių protestuoja 
prieš nuteisimą nekaltų Scotts- ngje, nįeko nesąkė

IŠRANDAVOJLM AI
. ■> ! : ' i •' 1

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ŠT.:
i ' ■ *•': r' ' ' - 1 '

Prieš Republic \ TeatrąPAS1RANDAVOJA

plikais

tapo - šužeista. 1 1 v 1
Policija5, kuri buVo svetai-

ginkluo-
Didžiojo New Yorko Lietu-1boro devynių negrų jaunuolių tiems’ galvažudžiamsUžtat 

vįų Darb. Organizacijų pus- ir reikalauja, kad jie tuojaus sUemė du profašistinius dar-
metinės konferencijos delega
tai. įvykusios 16 d. liepos, 
1933 metais, Brooklyn, N. Y., 
varde 650 narių reikalauja,

būtų paliuosuoti.
Rezoliucijų komisija:

A. Marcinkevičius.
D. M. Šolomskas.

I bininkus, Athosą Trezanį ir 
jMichelą Palumbo. Dabar jiem 
' primetama žmogžudystė. Tai 

purviniausių 
pažangius

Pasekminga Uniją Gynimo 'Atidėtas T. D. Apsigynimo 
Konferencija Karnivalas-Piknikas

NEW YORK. — Iš 
ties lietaus liepos 15 
atidėtas Tarptautinio 
ninku Apsigynimo

priežas- 
d. tapo j
Darbi-1 

ninku Apsigynimo piknikas- i 
karnivalas ant ateinančio šeš- Į 
tadienio.
Bay Parke.

Pilna didžiulė Webster Hall 
svetainė New Yorke užsipil
dė pereitą šeštadienį delega
tais, atsiųstais nuo unijų ir ki
tų darb. organizacijų į šią uni
jų apgynimo konferenciją. 
Galerijas gi užpildė svečiai, 
darbininkų judėjimo dalyviai v. .
bei rėmėjai. Tai buvo viena Liet Amer. i liieCHJ M1UD0 
. . m .. bendro. fron- 27-tas Metinis Piknikas
to konferencijų prieš Roose- ,
velto fašistinę programą ir už LiepOS Zj U. 
darbininkų teisę organizuotis Lietuvių Amerikos Piliečių 
ir kovoti už būklę. Lietuviai KliubAs, Juniors, turės didėli 
delegatai veikiausia 
kitą kartą apie tai plačiau 

' Svečias

. yra -vienas iš
|suokalbių prieš 
darbininkus.

Kaltinamųjų
Tarptautinio Darbininkų ‘Ap- 

i sigynimo advokatai Frank 
Scheiner ir Harry Sacker.

Pasfrąndavoja 5 šviesūs ir dideli 
kambariai su nlaudyhemis ir vlsiais 
kitais įtaisymais; kampiniai kamba
riai ir gražioje rezidencijos vietoje. 
Š. Vitkauskas, 1697 Halšey Št. Ėrčo- 
klyn, N. Y.

PĄRDAWi /
PARSIDUODA

Parsiduoda saldainių krautuvė ga
na tinkamoje tam bizriiui vietoje. 
Yra visi parankamai, kas tik reikia 
prie to bižnio, 502 Wilson Ave. 
Brooklyn, N. Y.

■ , (167-169)

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

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

New Yorke:
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chątham Square
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

< i < • < i •

KRAUJO SPECIALISTAS
. L Gydau ūmias ir chroniškas vyrą, ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau iityrimus kraujo ir ilapumo

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

O New York. N. Y.
Valandos Priėmimo t

Ryte nuo 10 iki L Po pietų nuo 3 
\ iki 9 vai. vakare

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

bylą veda

EXTRA!
Jis įvyks Pleasant' ' -r—-—-

'ten eyck bedarbių ko- 
 IMI T ET O SUSIRINKIMAS 

ĮVYKS LIEPOS 19 D- 6 VAL. 
VAKARE

Drauges ir draugai, bedar
biai ir rėmėjai! Ten-Eyck St. 
Bedarbių Komiteto ■ susirinki
mas atkelta dviem valandorp

PARSIDUODA groserne ir delicri- 
< tessdn už labai pigiai, tam kuris 

greit pirks; labai svarbi pardavimo 
priežastis, kurią patirsite ant vietos. 
Įsigiję šią vietą—džiaugsitės.
108 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

(166-168)
PARSIDUODA 2 šeimynų medinis 

narnai,> visi . moderniški įtaisymai, 
vienam' karui garačius, yra gražus 
kiemas, Jotas 25 X100, narnas^ sta
tytas 1922 metais, dar visai naujas, 
arti prie mokyklų, ir prie geros 
transportacijos. Kaina žema; kreip- 
VifpQ iii • { ’

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

, -\( 162-167)

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.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

praneš pikniką ateinantį sekmadienį- anksčiau dėlto,' kad tą patį
* Klaščiaus, Clinton Parke, Mas-jVakarą įvyksta .labai svarbios 

Ipethe. Tai bus 27-tas meti-1 prakalbos ir diskusijos “Lais-j 
niš kliubo piknikas, šokiams vės? svetainėje.
grieš RetikeVičiaus orkestrą.

Laivakroviai Išmoka Trečią įžanga 4o centų.

Dalį Uždarbio Kaip Graftą Visus' užkviečia
Rengimo Komisija. •

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją.: 

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

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

STOKES
kampas Broadway

JONAS
512 Marion St 

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

Vyrą ir Moterą
Ligos Gydomos

šiandien ateiki- 
V te delei savo svei-
1 katos ištyrimo, o 
i jums bus išaiškin

ai ta, kaip jūs fizišl- 
• f kai stovite.
Į Odos Nušašėji-
/ mai, Nervų Ligos,
/ Abel nas Silpnu

mas, Skilvio 1 Žar
nų ir Įtfėšlažar- 

, 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

Sergančią 
Chroniškos

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

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

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

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGGV 
2-5043

INC

, NEW YORK. — Vienas lai-1 
vakrovis rašo, kad jis Mun-' 
son laivų linijos prieplaukoj į ■ 1 
dvi dienas uždirbo 12 dolerių; ! 
bet išanksto turėjo duot du 
doleriu raketferiams, kad gaut 
darbą; toliaus turėjo dar po
rą dolerių gr&fto pridėt bose
liams, kurie 
žmogų darbe, 
bininkas išmokėjo 
savo algos tiems 
Harns, kaip graftą.' 

laivakroviai turi
organizuotis į Industrinę Jūri-į 
ninku Uniją, kad pašalint to
kias vagystes ir pagerint' sau 
sąlygas. »• '

MIRTYS—LAIDOTUVES .

kitaip nelaiko 
Vadinasi, dar- 

trečiadalį 
nenaudė-

sparčiau

Jieva Vaškelienė 49 metų, 
Morrisland, Great Neck, L.

L, mirė liepos 14 d. Palaidota 
liepos 17 d. Holy Rood kapL 
nėse. f . ‘ | 7

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

'< ' . ' i ’ f '
------------------------ —. ....... ...................

DABAR RODOMA!
Sovietu Sąjungos valiausias sceniškas 

pavyklmas, kuriame griežia
Leningrado Simfonijos Orkestrą 

specialiai sudaryta partitūrą 
“ISLAND OF DOOM”

su Peter Sobolevski ir Galina Kravchenko | 
Sovietų pirmaeiliai scenos Žvaigždys 

Diriguojamą S. Timoshensko. tvžrfijo
“Armoured Train” ir “Sniper.”

R. CAMEO TEATRE—B’way ir 42nd St.
Rodoma be perstojo—prieinamos kal-

O nos

Suprantamja', kad.,tnei) vie
nas bedarbis nepanorės toje 
pačioje svetainėje būti ii* .neiš
girsti draugui A. .Bįmbos ir 
Siurbos prakalbų,, o ,įr( ■. .daly
vauti . diskusijose, ypač bedar
biam, yra labai svarbu. /

Tat visi bedarbiai ir rėmė- 
jai-simpatikai, būkite , “Lais
vės” svetainėje lygiai kaip še
šios vai. t Nepamirškite atsi
vesti surastų bedarbių.

Ten Eyck St. B. Kom- Sekr.

ALDLD 185 KP. NARIAM 
. i i i i i

šį. ketvirtadienį, liepos (July)
20 d., įvyks ALDLD 185-tos 

■ kuopos susirinkimas pas drg.
I Chas. Mockų, 411 Aufūmn Avė., 
1st floor, Brdojklyb, N. Yi Bus; 
duodama nauja knyga ^'Spalis.”

vakaro. į <

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ I
(PATRICK) ;

dantų GYDYTOJAS ; 
221 South 4th Street

•Brooklyn, N. Y. . 1 ;
i' ' X-Spindulių Diągnoza 
/ i .• Gazo Anestetiką ; i .! 

( , .Valandos: nuo, 9 ryto ;
iki 8 vai. vakare

’ penktadieniais ir šventadieniais ; 
tik susitarus

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS v

Išbalzamuoja ir laidoja nubirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms' ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

MATHEW P. SALLAS
(BIELAUSKAS)

I GRABORIUS
UNDERTAKERS AND EMBALMERS 

W 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.
F - MUSU (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS - DARBUS: 

MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PĄSIUNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ

. PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
Į® KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 

PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS(
Pt; .PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽJA^ VIETĄ^ SAVO 
1 MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

; Mūsų Raštine atdara dieną, ir naktį. Mūsų 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XX3CX5»

Evergreeh 7-8738 ’ * ' : i . ■ Evergreen 7-1643
) ) I

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai 
4 ALEX & URBAITĖS
GENERAL CONTRACTORS XTfoB

Carpentry, Painting 11
Art Decorating ’ •—

Pertaisome senus namus, ir būda- * 
vo jame naujus. Perbūdavo jame fron- 
tus, sudedame duris ir įdedame šie- 
tus (screens) j duris, langus ir 
porčius Dengiame stogus visokiems

■< nąmams i J- •}' j < j r— ; ■
51 Meserole Street

j^oMyn, N, , V
188 South 3rd Street

' ’1 Brooklyn, N. Y.
.16 ■ . ■’ f * ■ ' ' . . ■ >

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto’ i

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. Mrd St.

į .[.-I.: t




