
jĮyilgl

No. 182

Hooverio valdžia džiaugiasi, 
kad taip lengvai ji nugalėjo 
eks-kareivius. Nugalėjo, bet 
valdžia pralaim ė jo.

Jei jau reikia pašaukti armi
ją su pilnu karo prisirengimu, 
tai reiškia nieko daugiau, kaip 
tik valdžiai pralaimėjimą. Jos 
jėgos mažėja. Reiškia, kad 
Amerikos piliečiai daugiau da-Į 
linasi j klases ir darbininkijai 
griežčiau pradeda kovoti. Tai I 
reiškia, kad didesnės masės ky
la prieš milionierių valdžią, ku
ri sėdi Washingtone.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
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KRISLAI
Washingtono Tragedija.
Vagia Raštus.
Nuodina Opiumu.
Ką Darytų Prūseika?

RAšo Marksistas

M, V# Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite

■n BOI PAKILO VOKIETIJOJ
Vokietijos Papenas pasakė, 

jog svarbiausias reikalą? įvedi
mui karo stovio ir paskelbimui 
diktatūros Prūsijoj, tai “kova 
prieš komunizmą.” Del to, o
ne ko kito siunta ir fašizmas; gentina jau yra finansinia- 
Vokietijoj.

Argentina Finansiniame 
Krizyje

BUENOS AIRES. — Ar

Taip ir ponas Hooveris, kuo
met pašaukė armiją badyti ir 
šaudyti elps-kareivių, pareiškė, 
jog jisai pašaukė “armiją ko
vai prieš raudonąją vėliavą.”

Dalinai reikia pripažinti tie
są, kad šita tragedija ir buvo 
kova 1 
prieš darbininkų vėliavą, 
kova, tai klasių kova, kuri 
kasdieną aštryn.

me krizyje. Šio krašto mi- 
nisterių kabinetas neranda 
kito išėjTūio, kaip tik panai
kinti mokėjimą skolų per 3 
metus. Amerikai Argenti
na greitai turi išmokėti 
$5,000,000, bet jinai negali. 
Finansinis krizis yra tąsa

kapitalistinės vėliavos * ekonominio klizio.
šita 
eina

sau-
prieš rau-

Kuomet kapitalizmas jau 
kia armiją kovai 
tlonąją vėliavą,” tai mes gali
me pasakyti, kad komunistinis 
judėjimas kyla. Tai reiškia, 
kad kapitalizmo moralas puč
ia, jisai darosi silpnesnis su 
kasdieną gilėjančiu krizių.

Komunistų Partija veda dar
bininkus į kovas, šių kovų jau 
bijo Hooverio valdžia. Bet jo 
armiją darbininkų nenugąsdins. 
Kaip vienas politikierius Hoo- 
veriui pasakė, kad bedarbiai 
yra “pigiau maitinti duona, ne
gu kulkomis.” Taip, 
užmuštą stoja šimtai ir tūks
tančiai i kovą/

už vieną

pasigyrė,Aną syk Prūseika’ 
kad per jo gazietą “kalba Sta
linas ir kiti” Sovietų Sąjungos 
vadai ir komunistai. Ne, tai 
niekšiškas melas.

Nei Stalinas, nei vienas ko
munistas nerašo ir nerašys į re
negatu gazietą. Jiem nerašo 
nei tie darbininkai bei inteli
gentai, kurie simpatizuoja ko
munistam. Prūseika tik persi
spausdina tuos raštus iš kitų 
laikraščių—jisai juos vagia.

Kiekvienas švarus žmogus 
nenorėtų, kad jo raštai eitų į 
renegatų gazietą. Ir Prūseika, 
tikrenybėje, tai neturi teisės pa
sinaudoti Stalino ir kitų komu
nistų raštais, nes jisai, kaipo re
negatas, kovoja prieš Staliną.

Be to, darbininkai turi visuo-’ I 
met būti atsargūs, kad šitie re
negatai dar ir fušeriuoja tų 

i draugų raštus. Bandykite su
rasti renegatų laikraštyje Sta
lino arba kitų komunistų raštus 
tuos, kuriuose jie pliekia tokius 
renegatus, kaip Prūseika, But

ukus ir kompanija! Nerasite!
Jei jie ir talpina, tai tik tas 

dalis, kurios jiems patinka. 
Tad darbininkai turi žinoti, 
kad renegatai tik Stalino ir ki
tų komunistų raštų yra vagi
liais. Tad ir žulikais. Komu
nistai jų laikraštin nerašo ir 
nerašys.

EX KAREIVIAI APSISTOJO , JOHNTOWN, PA.' MIESTE
JOHNSTOWN, Pa. — Iš

vaikyti eks-kareiviai iš Wa- 
shingtono gavo vietą apsi
stoti šiame mieste. Majoras 
McClockey pareiškė, kad 
eks-kareiviai jo mieste' ga
lės gauti maisto ir pasto
gės. Kiti valdininkai pasi
priešino’ šiam planui ir jau 
pareikalavo, kad valstija 
prisiųstų kareivius ir iš čia 

ceivius.
, ______ ___ miesto majo
ras pareiškė, kad jisai yra

r,X7fTlTl A f prisiųstų Kareivi 
W Y | fc Į\ f išvaikyti eks-kar 
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BERLYNAS. — Vokieti
jos fašistai laike rinkimų 
vartojo visas teroro priemo
nes. Karaliaučiuje jie įsi- 
briovė į komunisto namus ir 
nušovė draugą Sauff, lovo
je begulintį. Kitą draugą, 
Shuetz, kuris yra parlamen
to narys, taip pat buvo už
puolę ir sužeidė.

z Fašistai puolė ir kai ku
riuos socialistus. Jie ata
kavo laikraščio redaktorių 
Wyrgatsch ir kitą socialistų 
vadą—Zirpinsą.

Bet darbininkai laimi, 
fašistai jau nekyla.

O

Nesutikimai Ekonomi
nėje Konferencijoje

Bovelnos Gaminimas 
Sumažėjo 40 Nuoš.

atsakomingas už eks-karei- 
vių pribuvimą ir nenaudos 
jokių priemonių jų išvaiky
mui. Bet kaip jisai išpildys 
savo pažadus, tai dar nega
lima žinoti. Kalbama, kad 
jau “piliečiai nekenčiu eks- 
kareivių” ir reikalaują juos 
išvaikyti.

Valstijos milicija ir armi
ja yra gatava, kuri gali bile 
laiku padaryti puolimą ant 
eks-kareivių.

WASHINGTON, D.
Bovelnos auginimas 
metais Sumažėjo 40 nuošim
čių. Palyginamai su perei
tais dviem metais, tai nuo 
1929 metų sumažėjo 60 nuo
šimčių. Tai reiškia dau
giau, negu kad pusė suma
žėjo viso gaminimo.

šiais

Nankingo Valdžia 
Bankrutuoja

Japonija Jau Vėl Pradėjo Puolimą Ant Jehol Provincijos
HARBIN. — Japonijos 

orlaiviai jau' vėl pradėjo 
pulti Jehol provinciją už tai, 
kad chinai generolai negrą
žiną Gonshiro Ishimoto. Ja
ponija ruošiasi atakuoti ir 
kitas Chinijos provincijas.

Aplink Harbiną kasama 
tranšėjos ir tveriama drati- 
nės tvoros, kad chinai suki
lėliai, kuriuos japonai vadi
na “banditais,” negalėtų įsi
veržti į miestą.

Chinai ruošia savo jėgas 
ginti Jehol. Galima tikėtis, 
kad Japonija pradės labai 
greitai pulti tas provincijas 
Mandžurijoj, kurias dar val
do Chinijos valdžia. Prane
šimai, kad generolas Ma bu
vo nužudytas, pasirodo ne
teisingi. Japonijos valdžia 
siūlė daug pinigų už pagavi-

KOMUNISTU PARTIJA DAUGLAIMĖJO VOKIETIJOS RINKIMUOSE
Hitleristai Negavo Didžiumą Balsų; Socialistai Pralaimėjo 

20 Nuošimčių; Komunistai Laimėjo 30 Nuošimčių; 10 
'Žmonių Krito Rinkimų Kovose
BERLYNAS. — Triukš

mingi. Vokietijos Reichsta
go rinkimai jau praėjo. 
Šiuose rinkimuose Vokieti
jos Komunistų Partijai bu
vo pranašauta dideli pralai
mėjimai, nes buvo paskelb-

77
87
41
14

108

. SHANGHAJUS. Nan- įa diktatūra, kuri labiausia 
kingo valdžia jau kelintu varž§ komunistų veikimą.
kartu skelbiasi bepradedan
ti karą prieš Chinijos Sovie
tus ir Raudonąją Armiją, 
bet visuomet jinai suklum
pa. Dabar jau vėl prane
šama, kad valdžia bankru
tuoja. Bagočiausia provin
cija Chekiang reikalauja iš 
centralinės valdžios finansi
nės paramos, nes jos padė
tis yra desperatiška. Šita 
provincija jau turi nedatek- 
liauš $5,700,000.

To paties reikalauja An
hui, Hunan, Kiangsu ir ki
tos provincijos. Piliečiai

Bet rinkimai išėjo kaip tik 
atbulai. Komunistų Parti
ja laimėjo 30 nuošimčių rin
kimuose daugiau, o socialis
tai pralaimėjo 20 nuoš. •

Į Reichstagą išrinko 
stovus sekamai:

Nac. Socialistai
Socialistai

at-

Metai
1932 1930

229 107
133 143

Komunistai 89
Liaudies par.ir cent. 98 
Nacionalistai 44
Demokratai 2
Įvairios kitos grup. 7

Komunistų Partijos atsto
vų skaičius šiuose rinkimuo
se pakilo 12. 'Balsų Komu
nistų Patti ja gavo 500,000 
daugiau, negu pereit, prezi
dentiniais rinkimais, kurie 
įvyko šių metų balandžio 10 
d. Gi hitleristai nuo to lai
ko savo balsus nepakėlė, bet 
nupuldė.

Komunistų Partija gavo 
5,277,000 balsų. Tai didelis 
laimėjimas šioje kovoje. /

Rinkimai nepasibaigė be 
kovų. Apie 10 žmonių liko-? 
si užmušta rinkimų kovose.
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mą šio generolo, kuris vado- Jau perdaug _ taksuojami. 
vavo sukilėlius prieš Japo- Todėl centralinė valdžia ne- 
nijos šeimininkavimą Man- saY°
džurijoj.

----------- -—,— ------------- ---- ----- ------- -—
Valdžios Rekordai Parodo Jungtinių Valstijų ’ 

Armijos Veikimą Sovietų Sąjungoj;

OTTAWA. — Pietų Afri
kos buržuazijos delegacija 
kertasi su Anglijos delega
cija del prekybos pasidalini
mo. Anglija giriasi, kad ji
nai gelbsti savo globoja
miems kraštams. Ox Afri
kos delegatas Havenga pa-j
reiškė, kad Anglija rūpina- luose klausimuose yra ųž- 
si tik savo reikalais, o ne ki- pakalyje Sovietų Sąjungos, 
tų kraštų, kuriuos jinai lai
ko pavergus.

Amerikos Moterys Draugi jinej Lygybėj yra Dau
giau Atsilikę, Negu Sovieto Sąjungoje

prieš Raudonąją Armiją ir 
komunistus. Centralinė 
džia negali finansuoti 
savus reikalus. Todėl 
munistai laimi.

val- 
nei 
ko-

Amerika kalba labai daug 
apie “laisves” moterų ir de
mokratiją. Bet kuomet rei
kia pažiūrėti į faktus, tai 
pamatom, kad Amerika tū-

organizacijose ir politikoje, 
kuomet Amerikos didžiuma 
darbininkių ir farmerių mo
terų dar visai pririštos prie 
vaikų auklėjimo ir namų 
ruošos. Taip apibūdina mo
terų padėtį Gretta Palmer.

MAINIERIAI NEKLAUSO 
IŠDAVIKŲ

i Anglijos Sportininkai Giria 
Sovietų Sąjungą

MASKVA. — Dabartiniu 
laiku Sovietų Sąjungoj lan
kosi Anglijos darbininkų or
ganizacijų sporto delegaci
ja, kuri jau aplankė keletą 
miestų ir dalyvavo keliuose 
sporto žaisluose. Ji giria 
Sovietų Sąjungą.

Šiomis dienomis New 
Yorko Telegrame rašo apie 
moterų lygybę Gretta Pal
mer. Jinai atvirai pasako, 

■ kad Amerika dar yra užpa
kalyje Sovietų Sąjungos kas 
liečia moterų draugijinę ly^ 
gybę. ... •

Sovietų Sąjungoje mote
rys jaučiasi laisvai. Jos1 
yra laisvos nuo pririšto na
mų darbo. Jos lygios eko
nominiai ir socialiai. SdVien 
tų Sąjungos moterys veikia 
...... . .............—.............  -1 ..... J...

Eiliniai Ex-Kareiviai 
Organizuojasi

JOHNSTON CITY, III. — 
Mainieriai, priklausanti Un
ited Mine Workers Unijai, 
atsisakė klausyti savo uni
jos išdaviko vado Walkerio, 
kuris rūpinasi ne darbinin
kų, bet bosų reikalais.

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia išleido jau 
antrą tomą knygos apie Am
erikos valdžios siuntimą ar
mijos 1918 metais prieš bol
ševikus. Šitie dokumentai 
parodo, kad po priedanga 
pagelbėti Cecho slovakijos 
armijai, Amerikos valdžios 
7,000 armijos veikė prieš 
bolševikus.

Tuo laiku buvęs preziden
tas Wilsonas iš karto neva 
priešinęsis Amerikos armi
jos siuntimui į Sovietų Są-s priešus.

jungą, kad nuversti bolševi
kų valdžią, bet paskiaus ir 
jisai sutikęs.

Bet ir Jungtinių Valstijų 
armija negalėjo nuveikti So
vietų Sąjungos Raudonosios 
Armijos, kuri tuo laiku pra
dėjo veikti. Dar nelabai se
nai Amerika atsiėmė savo 
negyvus kareivius, kurie 
krito kovoje prieš darbinin
kų šalį. Sovietų Sąjunga 
nugalėjo savus ir svetimus

plečiasi, nes tik viena išeitis yra 
Chinijai, tai Sovietai.

WASHINGTON, D. C. — 
Eilinių eks-kareivių komite
tas veikia ir organizuoja ve
teranus į Eks-Kareivių Dai> 
bininkų Lygą. Tik or gani-:! 
zuotai jie galės veikti ir ko
voti - už ■ lišreikalavimą iš 
Hooverio valdžios savo bo-

Nankingo Valdžia
Kelia Muitus

550 Prancūzu Delegatų j Prieškarinį Kongresą
Paryžius.—Europos dar-

287 Areštuota Berlyne Laike Rinkimą
E

Nankingo valdžia paskelbė, 
kad jinai ir nuodus galinti par
davinėti, kad tik galėtų kovoti 
prieš savos šalies komunistus, 
darbininkus^ Bet šiam nuodiji
mui Chinijos darbininkų opiu
mu pasipriešino daug ir iŠ pa
čios buržuazijos rimtesnių žmo
nių. Todėl dar susilaikoma.

Tai reiškia, kaip toli nueina 
Nankingo buržuazija, kad pasi
laikyti valdžioje. Vienok Chi-

Klausimas, ką sakytų prūsei- 
kiniai, jei jiems būtų opiumo 
klausimas del išnaikinimo Ame
rikos lietuvių komunistinio ju
dėjimo? »

Visai nėra abejonių, kad Prū
seika, Butkus, Strazdas sutiktų 
ir opiumą pardavinėti, jei juom 
galėtų išnaikinti lietuvių komu
nistų laikraščius. Tai rodo jų 
visi troškimai.

Tai kaip greitai renegatizmas 
nuveda į bjaurių kontrrevoliu-

nijos Sovietai neišnaikinami. Jie ( cionierių kempę.

Berlynias.—Pereitą nedėl- 
dienį, laike Vokietijos rinki
mų buvo areštuota 287 žmo
nės. Daugiausia areštuota 
yra komunistai.

Areštai įvyko laike susi
kirtimų, kuomet fašistai su 
komunistais turėjo susikir
timus laike rinkimų.' La
bi a u šia fašistai-hitleristai 
draskė komunistų iškabas 
ir posterius. Komunistai •Ai |7V^LVAAUU. XXV/A** LAX AAM VVV* v****

Veikiausia dare tą patį. To- kovose.

kių1 susikirtimų Berlyne įvy
kę apie 34.

Daug darbininkų ir jų 
priešų yra sužeistų šiose ko
vose. z Bet darbininkai ko
vų nebijo. Komunistų Par
tija kovose laimi. Fašistai 
keliose, vietose buvo nugalė
ti, nepaisant, kad juos už
stoja policija ir. dabartinė 
valdžia. Tai reiškia, kad 
komunistai gali laimėti tik

NANKING. — Nankingo 
valdžia, kuri; save vadina 
centralinė Chinijos; valdžia, 
vėl kelia muitus,.kad galė
tų sukelti finansų savo rei
kalų vedimui ir kampanijai 
įprieš ( Chinijos Sovietus. 
Naujai pakelti muitai mano
ma galės sukelti $7,000,000 
kiekvieną mėnesį Bet ar ši
ta išeitis bus gera, tai dar 
niekas nežino.

VETERANŲ ŠEIMYNOS
išvaikytos

WASHINGTON, D. C.— 
Amerikos Raudonasis ‘Kry
žius praneša, kad apie 200 
veteranų šeimynų, kurios 
buvo Washingtone su savo 
moterimis ir vaikais, dabar 
išvaikytos ir neturi kur pa
sidėti. Tokių šeimynų ras
tą daug pakelėse. . -\i

550 delegatų. Jų labai daug
Va

žiuoja ir Amerikos delega
cija. * .X

Mninkai gerai rengiasi j ,r kitų valstybių.
prieškarinį tarptautinį kon
gresą. Vien tik iš Franci- 
jos jau gauta žinių, kad bus
i L . , ( > j •

Anglija Perka Daugiau
Aukso ■ ■

Atsako į Šmeižtus

LONDONAS. — Anglijos 
bankas perkasi daugiau 
aukso, kad sustabilizavus 
savo apyvartą ir sutvirtinus 
pinigų vertę. Krizių Angli
ją verčia griebtis įvairių 
priemonių jieškoti išeities.

Amerikoj labai daug kal
bėta ir skelbta, kad Sovietų 
Sąjunga eksportuoja savo 
pagamintus daiktus, todėl 
darbininkai ir valstiečiai 
negauna užtektinai reika
lingų daiktų.

Į tai labai gerai atsako 
Freeman savo naujoje kny
goje. Jisai labai aiškiai iš- 
dėsįx), kad ne del eksporto 
Sovietų Sąjungoj dar sto-

• kuoja kaikurių reikmenų;

Vokietijos Krizis Didėja
BERLYNAS. — Vokieti- 

joj šiais mėtais ir sezoninis 
darbas yra labai sumažėjęs. 
Tai pasireiškia namų būda
vo jime ir kitose pramonėse.' 
Namų budavojime dirbama 
tik 15 nuošimčių normalaus (Daugiau Pasauliniu žinių 
darbo. 5-tam puslapyj) .

• iv.- .

i
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Puslapis Anfrasi
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Laiškas iš Sovietų Sąjungos

APŽVALGA
C

Išėjo iš spaudos Moterų

jį

kame: už pietus penkiasde-

išaugo nuo 233,501 ii

Darbi-■ Lenkijos Komunistų Parti-įgaus ekonominio krizio saly- ^91T?a aPai’tmentai delei dar-|M1

M • Z V

j jau ilgas laikas kaip nemo-

vi
< Partija ir Francijos Ko-

tarpe moterų darbininkių.

Pritaria Vokietijos Fašizmui

“La-

H

v 
■i

si griežtų priemonių dalykų 
pataisymui.

6'

BSitired as second class matter March 11, 1924, i at the Post Office at 
Brooklyn, N Y., under the Act of March 8, 1879.

United States, 
Brooklyn, N. 
■oreign counti

DS 12-tos kuopos valdybą-vir- 
šipinkus nuo ėjimo savo par
eigų; sušaukti 120-tos kuopos 
visuotiną narių susirinkimą jr

, per year., 
s, per year, 

and Brazil, per year

120-tos kuopos narių susirin
kimo laiką ir vietą praneš 
Centro sekretorė.

Šitam pačiam “Tiesos” nu-

nedaro dėl savo įstojimo į kai, gauname. Daktaras už! 
partiją, j Vienok nepaisant dyką, dentistas už dyką, gy-'

bos atstovus, kuriems susirin- ---- ----
kime esant, nariai galėtų išsi- “DnrhininLpc” Numirk 
rinkti naują kuopos valdybą.; yaijD,nu,Kes Numeris 
Centro Valdybos atstovais nu- i Pirmas 
skifti: F. Abekas, LDS. 53-čios . _ 
kuopos narys ir J. J. Daujo- lseJ° ls spauaos moterų 
tas, 92-ros kuopos narys. Apie!Darbininkių Susivienijimo

SUBSCRIPTION RATES:
16.00 Uniteti six ihdhttfc$3.00' 
08.00 Brooklyn, N: Y., six months.. .4.00 
$8.00 Foreign countries, six months, .$4.00 
.6.00 Canada and Brazil, six month").$3.00
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Lietuviy Darbininkų . i 
SusivieNjiffie }

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo! organas “Tiesa” 
(num.į jl5-tam) rašo apie 
bjaurius prūseikinių pasekė
jų žygius St. Louis, Mo., 
kuopoj. “Laisvėj” jau buvo 
rašyta, kad 120-tos kuopos 
Prūsėikos šalininkai, kurie 
jeina - valdybon, partraukė 
policiją į minėtos kuopos 
narių susirinkimą “numalši-1 
nimūip “ t r i u k šmadafių,” | 
“Maskvos agentų,

organas^ iliustruotas ir turi
ningas žurnalas, šiame nu- 
meryj telpa Amerikos žy
maus rašytojo Theodore 
Dręiserio straipsnis po .ant
raštė “Amerika ir Imperia
listinis Karas”; taipgi rašo 
Upton Sinclair, kitas paskil- 
bęs novelistas. Greta to, 
telpa visos eilės nuolatinių 
žymių bendradarbių straips
nių apie deportacijas atei
vių, persekiojimą-kankini- 
mą kalinių Floridos kalėji
muose, etc. : ; ■ ' i •

“Labor Defender” yra vie
nas populiariškiausias dar
bininkų žurnalas. Kiekviex _______,______________
nasidarbiriinkas, mokąs kiek šalyše laike žyniais įplati- 

.......... . tieki angliškai skMfyti, tūf Č- kimo j naujų1 narių po Koniū- 
pasiųsti į jį du Centro Valdy- tų ;jį įšigyti. '

“raudo- meryj minėtos kuopos vai
riųjų”; ir dar kitokių, kurie dvba> kuomet didžiuma su- 
priešingi žalingai prūseiki- sfrinkimo dalyvių buvo iš

vaikyta policijos, priėmė re- 
, “papeikiančias” | 

nesenai laikė i LDS Seimą ir R. Mizarą.
i “Tiesa” taip jau nurodo,

nių politikai.
LDS Centro Valdyba, pa-(zoHucijas, 

sak “Tiesos,” i____ 1 T "
savo suvažiavimą, kuriame , ----- - -—v u-- ----- >
buvo svarstyti narių skun-! l<ad 120-tos kuopos kores- 
dąi prieš prūseikinius St.' pondentas A. Leponįs, uolus 
Loūiso kuopoj. LDS. orga-i 
nas nurodo:

Dar LDS Pirmajam Seime 
.buvo L įteiktas keliolikos 120 j 
LDS ■ kuopos narių skundas ; 
prieš, minėtos kuopos viršinin
kus, kurie pabėgę iš susirinki-

■ prūsėikinis. visur stengiasi 
I baltinti kuopos valdybą, ka
dangi jis pats yra jos nariu 

, —iždininku.
Šis 120-tos kuopos žings- 

I nis—šaukimas- darbininkiš
kos organizacijos narių su

mo, šūkeldami kuopoj betvar- sirinkiman policijos -nepai
kas. Seitne skundų ir apelia- sant, iš kurios pusės jį imsi, 
cijų komisija svarstė minėtą'yra juodas taškas ant visbš 
skundė ir pasiūlė jį pervesti organizacijos. Gerai Cent-skun(&: ir pasiūlė jį pervesti 

^^pastoViai skundų ir apeliacijų 
komisijai, podraug, rekomen
duodama Centro Valdybai nu
skirti-savo atstovą arba atsto
vus ir. pasiųsti juos į minėtą 
kuopą Sutvarkyti reikalus, šia- 
ihe CJ V. posėdyj buvo skaity
ta toSrkuopos dviejų narių nau- 
jf skundai, liečia birželio 12 d. 
iy liejos 10 d. susirinkimus. 
Pastarajame susirinkime, na
riai Skelbia, 120-tos kuopos 
viršininkai buvo pašaukę į su
sirinkimą tarpe 25-30 policma- 
nų ir'raginę areštuoti tam tik
rus narius, kaipo “bolševikus,” 
ir t. t. Nors policija atsisakė 
klausyti viršininkų prašymus 
ir neareštavo LDS 120 kuopos 
skundžiamųjų narių, nes ne
turėjo jokio pagrindo, tačiaus 
tas įnešė į narius didelės nea

baimės, o be to, susirinkimas j LabOf Uefeftder Už 
buvo išardytas. Atsižiūrint į i RugpjŪCIO MŠIieS!
mendaciją jr naujų 120-toj į Jau išėjo iš spaudos
kuopoj jvykių, Centro Valdyba į bor Defender,” Tarptauti- 

^'nutarė f suspenduoti esamą L-1 nio Darbininkų Apsigynimo

IR KOVĄ PR® FLUKTUACIJA
O. Bever.

! Ypatingai ji pasiekė* didelio 
įipsnio4-daugiaU 100 nuo
šimčių eilėse JKP. Vokieti
jos Komunistų Partijoje, 
kuri 1931 metais veik pa
dvigubino savo eiles, fluktu- 
acija pasiekė 53 nuošimčius 
naujai įstojusių narių. Sau
sio 1 d., 11,931 metais, VKP 
turėjo 233,501 užregistruo
tų nariųį L a i k o t a rpyje 
1931 metų., ;į iVKP .įstojo 
210,010 naujų narįip Tokiu 
būdu sausio 1 d., 1932 me
tais, VKP turėjo’ būti 443,- 
511 narių, gi tikrenybėje 
suregistruotų buvo viso 
332,250 narių. ... „ ‘ >

Kaip eina augimas Komu
nistų Partijų per paskuti
nį laiką? Tai svarbiausias 
klausimas momento, nes 
nuo komtmistifiių partijų 
stiprėjimo pamatinėse kapi
talizmo šalyse priklauso 
pirm viso kapitalistinis ar 
revoliucinis išėjimas, js , da
bartinio ekonoipmio krizio. 

' 1931 metai prabėgo viso
se Europos kapitalistinėse

nistinemis vėliavomis ir su- 
j stiprėjo kompartijų įtaka 
jmasęse. Tas ir yra rodyk- 
las tolimesnio revoliuci
nio kilimo, augimo revoliu
cinio aktyviškumo masių. 
Įrodymas to, kad didžiausį 
augimą turi tos komparti
jos, kur yra silpniausi 
krumpliai kapitalistinės sis
temos, kur greičiausiai au- 
ga revoliucijos spėkos—Vo-i Matinis apskaitliavimas Vo
kietijoje ir Lenkijoje. Vo-I(jamas pagal išpirktus duok- 
kietijos Komunistų Partija nu ženklelius. O tas rodyk- 
išaugo nuo 233,501 iki 332,- ]aŠ yra labai netikras, o 

1250 užregistruotų narių, ypatingai dabartinėse . bai-

(Lenin Kuzrteck) viskas prieinama; jis yra 
Draugams Clevelandiečiams, šalies valdonas. Bet kuris 
Gerbiami Draugai:— (nedirba, tai tam vietos nė-

Atsiprašau, kad taip ilgaiI ra.
nepranešiau apie Sovietųi Ras teismug. Dar. 

važiavę? pervažiavome kelis lsrenka tįsėjus,
tūkstančius mylių; atvažia- • Kuris prasikalsta, būna tei- 
vome i patį Sibirą, kuris bu-; s^amas draugiškai; viskas 
vo garsus caro laikais kan-. būna ištiriama; liudininkai 
kiriįmu politinių kalinių, betį klausinėjama iš abiejų pu- 
dabar visai kita: industrijai^ įe jokių advokatų, be jo- 
plečiasi žaibo greitumu, f į K10 šmugelio.~ Būva paski- 
, . Jūs, draugai, Amerikoj; Kama bausmė pagal prasi- 
laikraščiuose skaitote ir gal-! kaltūną. Man teko daly- 
vojatepąr.gi tas vištas gali i keliuose teismuose, 
būt tiesg. “Laisvė” ir “v ii- Į Tokios teisybės niekur nera- 
nis” paduoda teisingas žį_; si/kaip pas mus. Už pini- 
nias. Mes peržiūrim - tuos ’ &us nle^9 nėpapirksi.

332,250 lianų. > | laikraščius ir matome, kadi Dabar (šioj vietoj iš Ame--.
Privestos Skaitlines dide-į juose paduotos žinios teisin-{ 

lės fluktųacijos Komunistų £‘os;
Partijų eilėse yra vienok 1 Kovo 26^ d. 
žymiai padidintos, nes ap
gailėtinai a p s k aitlįavimas 
narių visose broliškose par
tijose labai šlubuoja. Pa-

rikos atvykusių darbininkų 
gyvena apie 300. Dabar ati
daro dvi dideles anglies ka
syklas. Tai dar žada dau- • 
giau atvažiuoti darbininkų 
iš Amerikos, iš Vokietijos. 
Svetimšaliai turime valgyk*

. važiavome 
grupė su ekskursija į Kuz- 
necstroi. Ten yra milžiniš
ki fabrikai pastatyti. Elek
tros stotis, koksų fabrikas, 
Čigūno liejykla, plieno lie
jykla, plytų fabrikas. Pra
dėta statyti lokomotyvų fa- šimts kapeikų, vakarienė ir 
brikas. Šimtai, mūrinių na- pusryčiai po dvidešimts peli
nių ant keturių augštų. Sta- kias kapeikas. Gauname

I mėsos: jautienos, kiaulre- 
bininkų. Toj vietoj 1929 uos, avienos iki valiai

organas “Darbininkė,” kuris 
dabar leidžiamas vietoj 
“Darbininkių Balso.” Dar
bininkė” yra skirtingo for
mato, negu “D. B.”, 8-nių 
puslapių. Formatas geras, 
tinkamas masiniam laikraš
čiui, kokiu mierijama pada-

j ryti “Darbininkė.”
Tačiaus 1-masis <c____  . t

ninkės” numeris, mūs many-' Ja Per 1^1 pietus išaugo 
mu, turi trūkumų. Reikė- i apt nuošimčių, ir rei- 
tų pagerinti techniškai. Tu-1 ^ia žinoti, kad dar yra 10,- 
riniu taipgi biskelį persilp- 900 kovotojų Lenkijos kale
nąs. Vadovaujančios drau- jimuose,. Anglijos Komunis- 
gė$, pasirodo, nepribuvo tai- fū/ Partija išaugo nuo 2,-

galima tvirtinti, kad ne vie- įabrikar/koTchozai? Į F_xx_

ikiinas. tūkstantis proletarų,; taį pažvelgusi turi stebėtis Jjuądina Sovietų Sąjungą. 
na-l^ul’^e n9ra Pai’tijosi CK tokįo įhilžbijško atliktoj.-š.

i skaitlinėje tik todėl, kad -jiedai^bo. ' ‘

lygose, ir, kaip jau žinoma, 
pirmiausiai gulančio i._ 
Komunistų Partijų nariui 
eilių. *-

Kas liečia Jungtinių Vals
tijų Komunistų Partiją, tai555 iki 6,263 narių, čecho-

Slovakijos Komunistų Par
tija išaugę nuo 26,740 
35,704 duokles mokančių 
rių.

■ j I xxv^xxxv

, šį paveikslą žymaus pa-! ka narjų: duokles, yra ko- 
laugimo kompartijų aptem- ] munistaiš ir kaipo ' tokie 
do Jungtinių Valstijų Šiau-!jma. aktyvų dalyvumą Ma
rines Amerikos ir Francijos sių kovoje amerikinių pro- 

Apart to

iu«, ---ū- u j ---- ---- “1, \ iŠ-
ant metais buvo tik tai bala, o i tienos, žuvies irgi tankiai 
-įų dabar jau yra miestas su i gaunam. Galima sakyti,

~! apie dviems šimtais tūks-, valgis gerbs. Žinoma, čia 
Į tančių gyventojų. Tai ir po .privažiavo visokio plauko 
visą Sibirą—-anglies kasyk-! elementų, ir Amerikos šnipų 
los, švino kasyklos, visokie netrūksta. Jie išvažiavę vi- 

Į visąĮsokias paskalas skleidžia ir
koh redaktorei: nė vieno 
straipsnelio nesimato nei d. 
Kuosienės, nei Jeskevičiū- 
tėš/nei Bimbienės, nei dau
gelio kitų draugių, stovin
čių priešakyj LDSA. Tai ne
gerai, draugės, šiuo tarpu, 

organizacijos. .Gerai Centj organizącijhs eilėse
vo Valdyba padarė, imdama- ein?H . “^P^ginis ... pasjsuM- _ _______

./.L?® i". Komunistų Partijos. ■ Jung- letariato.i jaunais, taip ir suaugusiais, i
... j timų Valstijų Komunistų sose Europos koitip^i-ti jpse'<^^8 ponais moki-!

1 Siurba “Tiesos” 
Redaktorium

LDS organas “Tiesa” pra
neša, kad su 1 d. rugpjūčio 
“Tiesą” redaguoti pradeda 
J. Siurba, vietoj iki šiol bu
vusio R. Mizaros. Pastara
sis, kaipo tos organizacijos 
pirmininkas, iš redaktoriaus 
vietos rezignavo. Tuomet 
Centro Valdyba pasamdė J. 
Siurba, kuris eis redakto^- 
riaus-organizatoriaus parei
gas.

tvarkymas; kuomet laikraš-; 
tis pradedama kreipti į ata-i-Į. 
tinkamesnes vėžes, tai kiek
viena iš 4 
drąūgių turėtų labiau budė- 
ti. .•

^Darbininkės” atskiro nu
merio kaina tik 5c. Metams . 
prenumerata—50c. Reika
linga kuoplačiausiai “Dar- 

tarpe motei ų dai bminkių. kad 1931 metais .gto^
jo 12,000 naujų narių. FK 
P. Centro Komitetas netu
ri pilno .apskąitliavimo visų 
naujų narių, bet pagal tuos 
nepilnus a p s kaitliavimus, 
kurie randasi CK žinioje 
apie naujų narių įstojimą, 
1931 metais ir Francijoj ga
lima kalbėti apie tūkstan
čius naujų narių. Vienok 
būtų neteisingas manymas, 
kad didelė fluktuacija yrą kuopelių. 1 1 
tik tose dviejose partijose. "(Pabaigą būS)

* 1 TA j • * * ko-i prie naujų priskaitomi visi niams ne tik mokslas už dy-j
vadovaujančiu ™um.sU Partija narių sKai- tie, kurie susirinkimuose ka> bet dar. ir .algas .mokai

1 ciumi stovi ant vietos. Vie-paduoda prašymą apie jų. valdžia lankantiems moky-l
priėmimą į Komunistų Par- k]as. už penkių metų So- j 
tiją, nors, kaip žinoma, di- vietų Sąjunga turės daugiau | 
delis skaičius tokių, padavus mechanikų, negu Amerika 1 
siu prašymus, toliauš nieko 1

WASHINGTON, D. C.— 
Amerikos senatoriai neofi
cialiai pritaria Vokietijos 
pasikėsinimui pasiliuosuoti 
iš militarinės “nelaisvės”. 
Tai reiškia, kad Jungtinių 
Valstijų valdininkai pritars 
Vokietijos fašizmui, kad 
įvarius naują kylį į priro
pos politiką.

nok artimas pagvildenimas 
narių sąstato tose kompar
tijose parodo, kad 1931 me
tais ir tose šalyse buvo 
reikšmingas naujų narių 
stojimas į partijas. JVKP partiją. į 

to visko ir nedatekliaūs ap- 
skaitliavime f 1 u k t u a c i ja 
Komunistų Partijose yra la
bai didelė ir atskiruose at
sitikimuose tiesiai .atveda 
prie nieko visą naujų na
rių gavinlą. Kur yra prie
žastys tokio didelio išplau
kimo? Jos yra matomai 
daugiausiai nepatenkintame 
veikime žemesnių partijos 
vienetų ir pirmoje vietoje 
nepatenkintame veikime

• v, ... Dabar, draugai, mes te-., 
*7“' buvezta juauj si s!myame jQSU ‘kivirčius’— 

mados masinos is viso pa- lP14seikos^
OCiDa°bar mažvelffus kas link ■PaVti^* įaugai, didelę .

Dabai ipązyeigus Kas 1 K.klaida darote, kurie išeina^ 
mokslo. Visos, moHykįos uz-, Kom^nist Partija
sigrųdusyos mokiniais, kaip,h, k PrQseikos sklol 
jaunais, taip.ir suaugusiais, j, ■ ■ „auname rirQ«ei->Ka- 1Vies, gauname piusei 

kos laikraštuką, “Laisvę” ir 
“Vilnį.” Draugai Sovietų 

(Sąjungoj plačiai tą dalyką 
j išstudijavo ir pasmerkė 
j Prūseikčs veikimą prieš Ko- 

kxneiiJtvd ’ (munistų Partiją. Blogiau- 
Dabar ka nies rlarbintn-1sia su amerikiečiais, tai kad Dabai, ką mes, oaibinm ipolitiniai mažai ]avinasif 

mažai studijuoja, atsilieka 
nuo judėjimo, nuo progreso, 

inijos. O kada vilkas avies 
kaily pamato narių ir sim- 
patikų šlubavimą, na ir pa
suka į šalį ir nuveda į pel- 
Del to neišlaiko Partijos li
kes gero velijančius drau- ' 
gus ir padaro darbininkų 
klasės priešais. Tai yra 
klaidingas dalykas užsitikė- 
ti vienai ypatai. Rusijos 
draugai kitaip žiūri į to
kius dalykus. Kuris vadas 
pradeda krypti iš vėžių, tą

(Tąsa 3-čiam pusi.)

duolėš už dyką. Už gyve- j 
nimo kambarius nieko ne
mokame. Elektra ir šiluma 
veltui.

Aš dirbu septynias valan
das į dieną. Gaunu mokėti 
devynis rublius ir pusę į die
ną. Vakacijos vienas mėne
siu į metus ir visa alga ap- 
njokama. Laike ligos vis 
vien alga mokama. Apie 
darbą nereikia rūpintis, kad 
gali paleisti. Dirbtuvėj bo
sas ant sprando nesėdi.; 
Darbininkui, kuris dirba,•

t
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A Antrad., Rugpjūčio 2, 1932 Puslapis Trečias

PAMOKOS IŠ PADARYTU KLAIDU
Praplėstoj konferencijoj: užbaigai konvencijos sek- 

. Komunistų Partijos rinkį-; madienį, bet kaip delegatai 
mų kampanijos, Frackville, neužsiregistravo, kad padi- 

fPa., 26 d. birželio padaryta dint konvenciją delegatų 
kelios klaidus, kurias nega- skaitlium ir prirodyU-kokią 
Įima praleisti be kritikos, dalį darbininkų at^foyaitja^ 
neėmus pamokų iš jų.

Šita konfei encija buv o: vjskas reišRįa? tik pasi- i Bartges St.. Akron, Ohio.
uprp_ 1 

_  ■— -J I
O nusispjaut inizatorius, Mazan, JO vai.

1 L~. Mandatų peržiūrėjimui
; • • 'komisija išrinkta iš sekamų 

.... .v ! draugu: J. Kalakauskas, J.
I reikalavimų is kapitalistų' Simanauskas ir A. Kirtiklis.

Kol komisija peržiūrėjo 
■mandatus, organizatorius

AX D. L D. ŽINIOS
■■■■■■■ ■ "U......................... ... .................... ............................ <■■■................................... — I Į............

BROTOKOLAS

plėšikam, negu kad Chinijos tikėtis ir sekančiame Tautų 
žmonėms. To. paties galimą! Lygos posėdyje. ... ,

take part sometimes, and if 
pressure is constantly applied, 
interest can be aroused, once; 
this is done they will take 
part in ęports activities on 
their own initiative.

If money for equipment and 
facilities can not be raised by 
the Youth Branch the senior 
branches must be drawn into 
the work of getting finances. 
They must give donations or 
hold joint affairs to raise mo
ney. Where finances do' not 
permit leągue or hard ball to 
be played, it is advisable to 
play indoor or f‘mush ball.?’ 
This game requires a much 
smaller field and very little 
equipment. Wh have much 
success (with indoor-ball in 
Cleveland. We are playing in 
a Workers’ League consisting 
of ten teams,, organized by thę 
Ląbor Sports Union. Orga
nizing baseball, basketball, 
and soccer teams in the bran
ches

88 M M M M M M MM M M M M M M M M
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“Keleivis,” “Naujienos.”
Nutarta surengti parengimą 

| Apskričio naudai. Parengi- 
rikos Lietuvių Darbi-imas turi būti Clevelande ir vi- 
Literatūros Draugijos | sos trys kuopos bepdrai tuom 

konfe- rūpintis.
Nutarta paraginti Dąrbinin- 

Kalendoriaus išleidėjus, 
Konferenciją atidarė orga-jkad išleistų kalendorių anks-

Am 
ninku

ir kokios pramonės'? Tą už-|15 Apskričio laikytos 
duotį neatliko, tai ka gi tas irencijos, 17 d. liepos, 9 West

šaukta sh mieriu įtraukti i žiQrgt miest0’ir turėt 
darbo mases visokių pakrai- rus laikus„j 0 k___rj_
PU,.01?an.lzaclJU’ arčiau su- anį vjgu įU sp;Urc)žių darbi-!?yte'. 
pažindinti su Komunistų ninku ie‘žtų ir teisingų j Ų”” 
Partijos rinkimų kampam- reikaįavimu iš kapitalistų ! «raugų : 

„jos pagrindais ir įtraukti klasgs> kas‘ pilnai darbinin- 
placias darbo mases į veiki- karas priklaušo!...
mą. Ar mes tai atlikom, ar 
ne? Žemiau parodysiu.

Šita konferencija 1 
svarbi, ir tas darbas buvo 
galimas atlikti tinkamai, jei
gu mes visus paduotus die- 
notvarkio klausimus būtu
me rimtai svarstę ir tinka
mai išdiskusavę; būtume 
daug svarbaus nuveikę, bet 
mus sukliudė koks tai neri
mavimas, skubinimas kuo- 
greičiausiai užbaigt konfe
renciją ir apleisti svetainę. 
Ir vien del to neįvertinom 
diskusijų svarbumo, likos' 
praleista svarbiausia vieta 

*be tinkamo apkalbėjimo.
Paimkim šitą klausimą l vais nuo įvairių industrijos komisijon J. 

. • • • • tt i 1 kv « \ 1 i Vai i c* i v* L

pažindinti ;
Partijos rinkimų kampani-

čiau,« nes pastebėta, kad prieš 
darbininkiško turinio kalendo
riai pradedama platinti anks
čiau, tai vėlai išleistas darbi
ninkų kalendorius negalima 
taip plačiai paskleisti.

Naujas Nupiginiirtas 
Knygų

Eikime Į Darbihinkų’ Mases su Apšvieta, Siūlykime 
Jiems Klasikę Ap^vietą Tiekiančias Knygas, 

Rengkime Juos Kovąi už Pašiliuosavimį i
i iš po Kapitalistines Priespaudos

t J ! 1 » : i ? »' ! ‘ I i I f | f i t » ’ • ‘ t F 1 f f • * t I » ; (

k/ 1 IT CV1I J A/CV L/vyx jLuo J)H“ I • >

1 kvietė' iš eilės kiekvienos kp.. 1 Užginta Komunistų Partijos 
(draugą, pakalbėti. (nominuoti kandidatai. Prjjm-

; j ta ręzoliucija, raginanti visas
I Mandatų komisija raportą- ]<U()pas jr visus darbininkus

Man žiūrint į šitą neįver
tinimą Komunistų Partijos | draugą, pakalbėti.

buvo konvencijos svarbą," atrodo, ‘ Mandatų komisija raportą- j nttviztto
kad už to neįveitinimo sle-jvo delegatų sekamai: 22 kp., x*emti ir balsuoti tik už Komu-

Pirmiau Dabar
ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 

apdkryta. Kaina
'ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR
i JŲ (YPATYBĖS./ Parašė Dr. A. Pė.1 

trika. , Pusi. 128. Apdaryta . ; • i !
ISTORIJĄ SOCIĄLIZMO SUVIENYTO- 

i SE VALSTIJOSE. Knyga ant geros
į popieros 450 pūsi. Apdaryta

Be apdarų
TEORIJOS SISTE- 
Budin. Apdaryta

$2.50 1.00

. . .10piasi oportunizmas, kuriam 15 deleg., du nepribuvo, būtent: njstų Partijos kandidatus, 
partijos eiliniai nariai at-’, M. Lukošius ir J. Gendrėnas. 
eityj turi nukirst galvą, kad ’57 kp. 3 deleg.; 190 kp. 7 del.

' 59 kp. 2 deleg. Delegatų da
lyvavo 17, nuo 4 kuopų. Iš 
dviejų kuopų neprisiųsta dele
gatai, Youngstown ir Steuben
ville. Duota sprendžiamas 
balsas Apskričio komiteto na
riui S. Mazan. Su sprendžia
mais balsais delegatų dalyva
vo 18.

Konferencijos pirmininku iš
rinkta S. Mazan. Sekretorium 

Petrauskas. Rezoliucijų 
Simanauskas, J. | 

i Graibus ir A. Bartininkas.
Protokolas praėjusios kon

ferencijos priimtas kaip skai
tytas.

Apskričio o r g anizatoriaus 
raportas ir sekretorių raportai 
priimti.

Kuopų Raportai:

22 kp. dalyvauja pagal iš
galę visose klasių kovos kam
panijose, stengiamasi įtraukti 
į veikimą kuo daugiausia kuo- 

į pos narių. Su visom revoliu
cinėm organizacijom palaiko 

v . . .. ; gerus santikius, remia pagal
žymėta šių metų istorijos la- jšgalę> Narių> užsimokėjusių 
puošė Kokį raportą galės turi 31, iš jų 25 seni ir 7 nau- 

I išduoti pašalinėms organiza-) jį prirašyti. Literatūros išpla- 
i cijoms, kurios stovi . toliau tinta už $4.90. Aukota dar-

. Pa- 
3 bendrai su

partija būtų skaitoma kaipo 
pilnai ištikimas vadas dar
bininkų klasės. Tos klaidos 
ateityj turi būt pataisytos, 
o tas ištižimas, neįkainavi- 
mas partijos autoriteto tu r 
būt prašalintas. 

t

Principinis uždavinys eili
nių narių, tai žinoti: kiek 
partijos kovencija yra skait- 
lingesnė darbininkų atsto- D-

brings about co-opėiįa’-ij 
and a better understan-(

Nutarta, kad kuopos sukel
tų kiek finansinės paramos va-]tion

Kvotos pa- ding amongst the members, i 
22 kp. $10, In our clubs there are usu-i 

ally members who have friends ; 
that cannot belong to our or-! 
ganization due to their nation- j 
ality, or to lack of money. 
These friends should be drawn 
into the club and made to feel 
that they are a part of it by 
giving them tasks to do and : 
allowing them to offer sug-! 
gestions at the meetings. They ■ 
can be made to feel as regu-1 
lar members by having them 
get an LSU. registration card.
These cards can be gotten by j 

iš dabar mokamų duoklių Ap-1 applying to the district office

rymui agitacijos, 
skirta sekamos: 
190 kp. $7, 57 kp. $7, 59 kp. 
$5, 90 kp. $5 ir 101 kp. $5.

Draugė Burbulienė paauka
vo smuiką tam tikslui, nutarta 
padaryti serijas ir pasiųsti kuo 
poms platinimui. Visas pelnas 
eis Į Komunistų ’Partijos rin
kimų kampanijos fondą. Dar
bas pavestas Apskričio komi
tetui.

Nutarta, kad kuopos paau
kotų po tą doleri, kurį davė 
pirmoj 15 Apskričio konferen
cijoj, tai yra, kad nepasiliktų

prisirengimo prie K. P. kon-■ šakų, ant tiek stipresnis ko- 
vencijos Readinge ir prie! munizmas ir kova prieš sa- 
masinės d e m o n s t racijos.( vo priešą kapitalizmą. Sta- 
Praleidom netikusiai, neko- tymas augščiau konvencijos 
munistiniai todėl, kad neiš- praplėstą konferenciją yra 
diskusavom tinkamai. Pri- žalingas darbas partijai, 
ėjus konferencijos pirminin-! Tokia taktika turi būti pra- 
kui su dienotvarkių prie šalinta ant toliaus. 
delegatų pasiuntimo į kon
venciją, šituo klausimu 
niekas neėmė balso diskūsi- 
jose apie delegatų siuntimo 
•svarbumą nuo įvairių orga-*

1 nizacijų. Tik taip sau 
trumpai įnešė, kad delega
tai visi turi būti tie patys, 

’ 'kurie dalyvauja šitoj konfe
rencijoj, Frackville, ir toks1 v v ’ z I

mio revoliucinių darbininkų bininkų reikalams $9.16.
................‘.............. iir sutiko siųsti delegatą į rengimų turėjo 3 bendrai su r - nes'neku- fair, 

j konvenciją, bet konvencija 190 kp. Ižde turi $4.19. Ra- ”
neturės savo užrašuose to- portas priimtas.
kių organizacijų delegatų, 
nei tos organizacijos, kuri 
K. P. pritaria.

Draugai, Komunistų Par
tija yra pasibrėžus dirbti 
realų darbą del darbininkų 
klasės. Tas darbas su pa- 

mo čių darbininkų pritarimu
» ' naikins šiandieninę bedarbę,

Šičia, klaida padaryta di-!s]<ur(]ą jr badą darbinin- 
delė ir žalinga štai kame: . kams, todėl ir darbininku

Nebuvo griežtai pasakyta, j užduotis prisidėti prie to 
yiad visi delegatai būtinai ■ darbo. Ii- jeigu norime ture-

bėjimo likos paleistas nubal
suoti. Ir toks įnešimas li
kos priimtas kone vienbal
siai. Tik po nubalsavimo 
pasigirdo vienas kitas bal
sas, kad nesuprato gerai to 
įnešimo ir nežino, už ką bal
savo, bet jau buvo pervėlu 
atsiimt balsą. O kodėl taip 
įvyko? Todėl, kad nebuvo 
išdiskusuota pirma balsavi-

1.50
1.00

.35

.25

rezo- 
kovų

Tom
Draugai, pasisakykit ne- 

j raustant iš gėdos, kiek iš tų 
32 delegatų, išrinktų į kon- 

^venciją, užsiregistravo, kai-, 
po delegatai, o kiek liko už
pakalyj, apie kuriuos nebus

vienas pra- 
parengimą. 
(nuošimčių

•turi dalyvauti konvencijoj 
sulig nutarimų. Nebuvo 
apkalbėta, nei įrodyta, ko
kią svarbą turi atstovai nuo 
pašalinių organizacijų. Kaip 
juos reikia traukt į revoliu-| jinw.

! of the Labor Sports Union. 
The registration cards are 60 
cents for the employed and 20 
cents for the unemployed. 
These cards must be renewed 
yearly. In our local Youth 
Branch we have them pay 
monthly dues to the club.

skričiui.
Skaitytos ir priimtos 

liucijos šiais darbininkų 
klausimais: Prieš Dies 
reikalaujant paliuosuot
Mooney ir Scottsboro devynis 
jaunuolius, bedarbių apdrau- 
dos klausimu, užgyrimo Kom., 
P. kandidatų į prezidentą, vi- These dues are 25 cents for 
ce-prezidentą ir kitas vietas those employed and 10‘_cents 
valdžioj, užuojautos Tarptau- f°r the 
tiniam Darbininkų . 
mui, , . • j sports and social activities.

Apkalbėta “Laisvės” ir “Vil-:; To Acquaint The memberš 
nies” .reikalai, 
nusiskundė, kad administraci-!
ja nekreipia domės į ju pra- s0^ at every meeting and af-
................................., 
riem ilgą laika siuntinėja po 2, galine and it will keep you in 
kas laikraščiui daro nuostolių, touch with all the workers 
ir ant klausimų neatsako. Nu- sP°rts activities, j 

tarta, kad Apskričio komjtetas speaker should be

i unemployed. These Į 
Apsigyni- members take part in our j

lovvo ii v n-. --
10 ir 190 kp. with the LSU. the new Sport 

and Play magazine should be

It is a good sports ma-

ištirtų tą dalyką. f

59 kp. Turėjo 
kalbas ir vieną 
Literatūrą platina 
gavo $1.35). Nariu užsimokė
jusių turi 15, prirašyti 2 nauji, 
viso 17. Pernai turėjo 28. 
Kuopa ižde turi $9.19. Drau
gai nusiskundžia, kad labai 
sunkiose aplinkybėse reikia 
veikti. Raportas priimtas.

190 kp. Parengimų turėjo 4, 
tris bendrai su 22 kp. Dar-1 
bininkų reikalams paaukavo 
$29.34. Užsimokėjusių narių 

ti darbo mases revolįuci- į turi 21, pernai turėjo 66. Ruo
niam judėjime, turim dirbt pa remia visas revoliucines or- kestis. 1 • • • V 1 • 11 _realiai—su pasišventimu del ganizacijas. 
darbininkų klasės patrauki- Raportas priimtas, 
mo prie komunistinio judė-

Ižde turi $17.37.

57 kp. Parengimų tūrėjo 3. 
JUOS reikia traukt į revoliu- |jimo. Šalin frazės! Šalin ! Darbininkų reikalams paauka- 
cinį darbininkų judėjimą.! iliuzijos, klaidinančios dar-ivo $18. Surinko aukų dftrbi- 
Šituo žvilgsniu žiūrint, visai; bininkus! Lai užviešpatau-, ninku reikalams $13.50, viso 
w ” * 1 ’ ’ ” ‘‘ * * $31.50. Pasimokėjusių narių

turi 31, pernai turėio 50. Ižde 
turi $54.00. Raportas priim
tas.

Skaitytas pasveikinimas nuo 
Centro Sekretoriaus D. M. šo- 
lomsko, su patarimais svarsty
ti ir nutarti gerų tarimų dar
bininkų klasės reikaluose. 
Pasveikinimas priimtas.

TARIMAI: Nutarta daryti 
darbininkiškas lenktynes gavi
mui naujų narių į ALDLD or
ganizaciją. Į lenktynes iššau
kiama sekamai: Corleto 57 kp. 
sukirs Calawoodo 190 kp. Ak- 
rono 59 kp. sukirs YoungstoW- 
no 90 kp. Clevelando 22 kp. 
turi sukirsti šias kf>.: 59 kp., 
90 kp. ir 101 kp. paėmus visas 
sykiu.

Akrone nutara surengti dis
kusijos temoje: “Kokie laik
raščiai darbininkams geriau
siai skaityti, “Laisvė,” “Vil
nis,” ar “Dirva,

šaltai atsinešta į pašalines ja realumas, 
organizacijas. Patys atsto-( 
vai, nebūnant konkrečio ta-1 
rimo , liuosnoriai apsispren
dė asmeniškai, kuris norėjo, 
tas dalyvavo, kaipo atsto
vas, o kuris nenorėjo, visai 
ledalyvavo ir neužėmė vie
tos atstovo konvencijoj net 
ir iš pačių partijiečių, kurie 
buvo nuvykę į Readingą pa
sižiūrėti demons tracijos. j

Tie, kurie deda visą viltį 
pasiliuosavimui iš kapitaliz
mo vergijos tik vedamu ke
liu Komunistų Partijos, 
įvertino pilnai savo užduotį, 
į^rtino konvencijos vertę. 
Bet kaip galima pateisinti 
tuos draugus, kurie, sulig 
Frackvillės k o n f e rencijos 
nutarimo, buvo delegatai; į 
Readingą pribuvo laiku į 
demonstraciją ir likosi iki

J. Ramanauskas. 
15-VII-32

LAIŠKAS Iš SOVIETŲ 
SĄJUNGOS

(Tąsa iš 2-ro psul.)

lauk iš Partijos, o Partija 
eina savo keliu ii’ laiko savo 
geležinę discipliną.

Daug draugų stato klausi
mą, kodėl Prūseika nevažia
vo į Sovietų Sąjungą, kada 
Partija siuntė? Prūseika 
gerai tą dalyką suprato ir 
žinojo, kiek jis laimės nuva
žiavęs į Maskvą. Ir man 
tas dalykas gerai žinomas, 
kiek jisai būtų laimėjęs.

Draugiškai,
J. Intupas.

* *. t & A1 VV • ■

.. . ....

If possible, a 
; obtained 

for the next meeting by mak- 
! district 
Get assis-

Nutarta, kad visos 15 Aps- a request at the 
kričio kuopos išrinktų po tris °ILce of the LSU. t 
draugus platinimui dienraščių tance from the district office 
ir prirašinėjimui narių.

Metinė konferencija nutar-1 there is one near by.
ta laikyti Corlete.

Delegatai ir svečiai suauka- 
vo Tarptautiniam Darb. Ap
sigynimui $3.50.

Nutarta, kad Apskričio ko
mitetas paragintų visas kuo
pas, kad mokėtų narines

in organizing you teams, if 
Come 
LDS.’on! Let’s build our 

Youth Branches!
Adele Vasil.

Chinijos Valdžia Jieško
mo Užtarimo Tautų Lygoje

Konferencija uždaryta 
pirmininką S. Mazan 3 :30 
po pietų.

Pirmin. S. K. Mazan.
Sekr. D. Petrauskas.

per 
vai.

Sports,In The LDS

GENEVA.—Chinijos bur
žuazinė valdžia jieško sau 
užtarimo Tautų Lygoje. 
Mat, Tautų Lygos paskirta 
komisija, kuri jau senai ty- 

į rinėja Mandžurijos klausi- 
; mą, bet jokių rezultatų dar 
i nedavė, sekantį ‘ rudenį jau

Initiating sports into our LD i bus prirengusi savo rapor- 
3. Youth Branches will attract tą. ( : ! 1 4
more youth into our ranks Iki Šiol Tautų Lyga dau- 
than any other means. Sports giau
have done a great deal in 
helping us build and streng
then our Cleveland LDS. Youth' 
Branch. Light sports such ąs 
checkers, chess, cards; ping- 
pong etc. require little expen
se and can take place before ( 
and after meetings. Other1 
light sports that can take pla-l 
ce between meeting days are: 
hiking, tennis, water-polo, vol
ley-ball, horse-shoe pitching, 
and calisthenics. Heavy sports 
which include base-ball, bas
ket-ball, soccer, tumbling, 
wrestling, and track and field, 
should be had if enough mem
bers will participate. It is 

Draugas,” hard to get the members to

pritarė' Japonijos j

LIETUVIU KOTELIS
Tik 100 Pėdų Nuo Marių

Iš hotelio tiesiai i maudynes. 
Visi kambariai marių puseje, pa
tarnavimas mandagus, kainos že
mos. Prašome atsilankyti.

PERSHING HOTEL
ANTANAS ŽALIS 

Savininkas

178 S. South Carolina Ave
ATLANTIC CITY, N. J.

KAROLIO MARKSO
MA. Parašę L. B.

1 336 pusi.
SOCIALDEMOKRATIJOS ž L UGIMAS 

IR REVOLIUCIJOS KOVOS VOKIE
TIJOJE. 280 pusi. Apdaryta

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku
nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kny
gutė. Puslapių turi 56

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Z. Angarietis. 
naudotojų įsiutimą. Puslapių turi 64 

LIUD. BONQPARTO BRIUM. 18-j i ir 
FRANCIJQJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Puslapių tūri 360.

Apdaryta 
ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė 

H. Gorter. Turi 192 puslapių. Apdr. 
“ŠVYTURYS.” .Tai rinkinys eilių. Turi 

386 puslapiu. Apdaryta
DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr. 

J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Turi 628 pusi. Apdaryta

KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO- 
Parašė d» A. Bimba. Turi 608

1 puslapių. ..Gražūs apdarai
KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO.

1.50

1.25

2.00

1.50
1.50

3.00 1.00

JE.
1 puslapi

Parašė U.'SihcIair. Pusi. 246.
RUSIJOS ISTORIJA; Parašė M. Po- 
z kręvski. ,320 puslapiu. Apdaryta. 
LENINAS. JO GYVENIMAS IR DAR

BAI. Parašė M. Jarosldvskis. Knyga 
, būtinai reikalinga perskaityti kiekvie

nam darbininkui ir darbininkei. - .Turi
1 432/puslapiu. Aapdaryta
PASAULIO ŠTEBŪKLAL Pagal E. He- 

kelio parašė Dr. J. J. 'Kaškiaučius 
Knyga labai naudinga. Ji turi 416 
puslapių. Apdaryta

KOMUNIZMO ’.A-B-C-. Parašė N. Bu- 
charinas. Yra geriausias klasinis va^- 
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
ydas, iš kur kyla bedarbės ir karai. 
Turi 208 pusi. Gražiais apdarais 

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 
Parašė ,vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligija. Turi 224 pusi.

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI. 
Parašė F, Vaikšnora. Turi 256 pusi. 
Gražiai apdaryta

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankve- 
dėlis del klasinio lavinimosi. Labai 
naudinga kiekvienam darbininkui bei 
darbininkei. 32 pusi, kaina tiktai . 

PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NE- . 
LAIMĖJE. Parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Išleido “Laisvė.” Knyga turi 
126 puslapius, aprašyta 200 ligų, pa
duota ir patarimai, nurodymai, bei 
receptai, kaip suteikti pirmą pagal
bą ligoje bei nelaimėje. Kas užsira
šys “Laisvę” ant metų laiko, tas gaus 
šią knygą veltui. Perkant jos kaina 

-JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet, 
poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trūnipa biografija.' Turi 112 pusi.

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA- 
LAS. Parašė K. Marksas. Brošiurai- 
tė labai naudinga. 64 pusi.

E KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi, 
g K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.

SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. ParaU
L. .Andrejev; Knyga turi 56 pusi.
SODŽIAUS DARBININKAI 1R LIE
TUVOS BUdžĖS. Tūri 66 pusi. .

ARELIAI. ? Apsakymėlis. 16 pušį. 
PROFESINĖS SĄJUNGOS. 24 pusi. 
PARYŽIAUS KOMUNA.’ Parašė B.

Baks. Turi 66 pusi. 
NAUDOTOJŲ TIKYBA. 
TAUTŲ LIUOSUOTOJAI.

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau
OO iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$5.00 prisiusite tiktai $4.00.

antrašu ir vardu:
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano

2.25

1.00

1.75

2.00

H
2.00

1.50

1.25

1.50

1.00

.15

.10
. .10

.20 
•10 
.10

kaip už

P. M, ŠOLOMSKAS
46 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N.

1.00

.5

.2

.2
$5.
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LAWRENCE, MASS

PAVASARIS TARPE MAINIERIŲ |
(Įspūdžiai iš Kovos Lauko) =į) 8

< Melvin P. Levy '

•s

š 
ž

Puslapis Ketvirtas

(Pabaiga)
Abudu mainieriai pasileido juoktis. Tai 

viena iš Magdės merginų buvo ištižėlė, ir 
jinai to nežinojo! Jie pagriebė vienas kitą 
už pečių ir purtėsi nuo juoko. Taip juokė
si, jog net pavargo ir nebegalėjo toliau iš
bandyti savo spėkas.

“Ar tu supratai? Magdė laikė tą mer
giną savo stuboje per beveik penkis metus 
ir nežinojo, kad ji yra ištižėlė, kol ji išva
žiavo į kasyklą su Wilsonu.

“Tie gi vargšai skebai.
ją į šmotelius. Viena mergina del visų! 
Vargšė mergina!”

Jie stovėjo ir juokėsi. Tas juokas surišo 
juos dar arčiau; tas ir pavasario šiltas 
oras pridavė jiems daugiau gyvumo. Jiem 
patiko ta valanda. Jie bandė ją pratęsti. 
(Bet juokavimas pasibaigė ir jie pradėjo žy
giuoti pirmyn. Juokinga: ir tik tada, o ne 
pirmiau, Magdė patyrė, jog ji savo namuo- i • S/ — 1 I T T —■ 1 T — • 1 •

Karo metu, kuomet' reikalavimas anglies 
buvo didelis, Joe atvirai ir griežtai buvo 
nusistatęs prieš unijos padarytą su bosais 
sutartį, kuri palaikė mainierių algas že
mesnes už kitų pramonių darbininkų.

“Palaukite”, jis sakydavo. “Tik palauki
te, kol šis karas pasibaigs ir pamatysite, 
ar jis atmins, kokiais kvailiais mes f buvo
me. Pamatysite tada, ar nereikės mums 
laižyti užpakalius vėl (arba kramtyti, gal 
būt), idant gavus užtenkamai pavalgyt, 

, ,ar jie-jneiš-

M

Jie sudraskys1
kaipo žmogui. Pamatysite, 
čiulps iš mūsų paskutinį centą/; kuomet tik 
galės tatai.padaryti.” . i

Z-'"’ > ,

Kuomet John Mitchell numirė ir kuomet 
unija liejo ašaras delei jo, tik vienas da
lykas buvo Joe mintyje. Jis išardė savo 
lokalo susirinkimą, sušauktą paminėjimui 
Mitchellio mirties, kuomet laike ginančios 
Mitchellį prakalbos, jis pradėjo > šaukti:

se laiko ištižėlę! Vėl suspaudė vienam ki- Atsakyk tu man tik į vieną klausimą: Ko
tam ranką: - - - -

“Lik sveikas, Walter.” — -
nors vėl čia užeik.”

Walter Strysak palengva ėjo per siaurą 
lieptą, kuris buvo nutiestas per balą, kad 
surišti sandėlį su barakais. “Bet ta mote
riškė sakė teisybę,” manė jis sau, “tokiems 
dalykams pinigų yra, bet gyvenimui nėra.”

del John Mitchell mirė milionierium? Ah, 
jis milžė jus būdamas gyvas, o dabar jūs 

Iki pasimatymo, Maiki Tovar. Kada verkiate jo!”
Joe kasdieną eidavo į paštą, beveik tris 

mylias, parsineštį “Workerį”. Paėmęs lai
kraštį jis ten pat būdavo išdidžiai atvynio- 
ja prieš valstijos policijantų akis, kurie 
paštą naudojo nakvynei. Jeigu kas pasi- 

. . > juokdavo iš jo, arba jis manydavo, kad kas
Jis jautė kokį tai liūdną neramumą savyje.! nors juokiasi iš jo, Joe pažiūrėdavo į tą 
Jis žinojo, kad mainieriai stieikuoja, kad žmogų žvairiomis, pakeldavo pečius ir įbe- 
daug darbo stovi priešakyje, ir kad rūstus dęs aįis laikydavo> kol tas sutv61•imas nu-| 
žiemos sezonas tebeglūdi pavasaryje.

—o—
Atrodė, jog žiema šiemet tęsėsi iki pat apdraskytu veidu

liepos. Vasara gi virto 
nieriai neturėjo progos 
paragauti.

• Ligos užklupo kaimą, 
nėjo basi, sušlapę ir pagavę šalčius. Ir nie
kas negelbėjo. Naminės gyduolės nepadė
jo—nei tie ramuneliai, nei karštas gėrimas, 
nei tas senos McNeilIienės atkalbinėjimas. 
Truputis degtinės kartais pagelbėdavo, bet 
ir ta buvo retenybė. Sergantieji gulėjo nu
siminę, apversti drapanomis, kokias tik tu
rėjo, drebėdami šiltam, šlapiam ore, tartum 
jie gulėtų nuogi ant sniego.

Barakuose tiktai Joe Strysak pasiliko 
nesulaužomos dvasios. Jo akys degdavo 
nuolatos kerštu. Jis vaikštinėdavo ilgais 
piktais žingsniais, nepaisydamas kurz ko
jos pateks. Jo rankos būdavo visuomet 
dirba, kuomet jis kalba. Jis nepakęsdavo 
tų, kurie jam priešindavosi. Kas tik ban
dydavo jam pasipriešinti, ant to jis pulda
vo, bardamas, sarinatindamas už nesupra
timą bei bailumą. Jis visuomet būdavo 
rūstus žmogus? Jo didumas ir jo spėkos 
pastatė jį augščiau kitų. Nei pasigėrusio, 
nei blaivaus, jo niekas nepergalės. Niekas 
nespėdavo su juo darbe. Jo spėkos ir su- 
pratlyvumas padarė jį brangiu žmogum: 
sulyginus su kitų mainierių uždarbiu,*jo 
buvo augštas. Bet jeigu jis pamatydavo, 
kad bosai ragina kitus mainierius imti pa
vyzdį darbe nuo Joe Strysak, arba, jeigu

tik pasaka: mai- 
ja džiaugtis, jos

Žmones vaikšti-

'jimas. Vajus tęsis per du mė- 
|nešiu—-nuo: rugpjūčio 6 dienos 
iki spalio 6 d. Prie to, naujai 
įstojantiems bus duota dykai 
trijų dojerių vertės knygų, ku
rias galės kiekvienas pasirinkt.

Taigi kiekvienam darbinin
kui yra geriausia proga dabar 
įstoti į ALDLD. Nes įstoji
mas nebus įmanias ir dar bus 
duodama knygų.

iDalis kuopos narių pasiža
dėjo lenktyniuoti gavime nau
jų narių. Apsiėmusieji drau
gai yra šie ; M. Petrukevičius, 
J. Sleivis, V. Kralikauskas, F. 
Zulba ir J. Kuodis. Gerąi, 
draugai, nepasiduokite vienas 
kitam. Taipgi ir visi kiti kuo
pos nariai turėtų dalyvauti 
lenktynėse, arba nors po porą 
naujų narių gauti į kuopą.

Kaip greitai bus gauta nau
jų narių, taip greitai bus pa
skelbta per dienraštį “Laisvę”. 
Bus pranešta, katrie draugai 
gavo. O kurie nesidarbuos, 
apie tuos taipgi bus pranešta. 
Taigi visi stokite į darbą, kad 
negautumėt tinginio vardą.

W. Z. Fosterio Prakalbos I
I

Nepamirškite, kad rugpjū
čio 6 d., Lawrence kalbės d. 
W. Z. Fosteris, Komunistų 
Partijos kandidatas į Jungti
nių Valstijų prezidento vietą. 
Prakalbos įvyks Colonial teat
re, Hampshire St., prasidės 
7 :30 vai. vakare.

Visi ir visos, suaugę darbi
ninkai ir jaunuoliai, eikite į 
šias prakalbas, nes tai bus 
svarbiausios prakalbos, kokių 
Lawrence retai pasitaiko.

L. K. Biuras.
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sinešdindavo šalin. Vieną kartą per visą 
Sugrįžo su 

dva
į savaitę jis nebuvo barakuose.

[, bet nenupuldyta

Tai 
žmo-

sia.
Joe susidraugavo su. McNeilliene. 

buvo labai sena moteriškė. Kai kurie 
nes sakydavo, kad ji yra šimto metų am
žiaus. Ji tiek pietų neturėjo, bet buvo la
bai sena. Jinai, paįti dirbdavo kasyklose,. 
kuomet kasyklose dirbdavo tik airišįai. Ji 
daug perleido savo akimis.

“Bet jie visi buvo vienodi”, ji sakydavo. 
“Visi jie tokie, Joe Strysak, tokie, kaip jūs 
patys.”

Ji buvo tarpe- mainierių laike didžiojo 
1875 metų mainierių streiko. Jos pačios 
tėvas buvo Vienas iš tūkstančių mainierių, 
kurie tada maršavo nuo kasyklos prie ka
syklos, vilko'laukan skebus geruoju ar per 
spėką, maršuodami pirmyn su padidintu 
įnirtimu, fagaliaus jie akmenų ir savo 
kumščių pagelba buvo užėmę Mahanoy Ci
ty nuo šerifų, kurie buvo ginkluoti šautu
vais. Jie miestą laikė savo rankose, pa- 
liuosavo iš kalėjimų kalinius, maršavo gat
vėmis ir žadėjo sutraukyti pančius, kuriais 
yra sukaustyti visi darbininkai. Jie buvo 
išdidūs ir pilni pergalės sąjausmo. Bet tą 
pačią dieną jos tėvas sugrįžo namo negy
vas! Ji pati buvo mainierys. Ji dirbdavo 
breikeryje su vaikais, kurie krėsdavo neš
varius juokuš iš jos lyties. Iš ryto ji iš
eidavo iš nąmų, pakelyje kur nors niekam 
nematant persivilkdavo į darbinius drabu-

Kaltina Valdžią del Bedarbės
WASHINGTON, D. C.— 

Viena New Yorko firma 
pasiuntė vienam senatoriui 
laišką, kuriame kaltina val
džią del kenkimo bizniui. 
Šita firma savo laiške sako, 
kad komercijos departmen- 
to paskelbimas, kad Ameri
kos firmos būtų atsargios, 
kurios daro biznį su Sovietų 
Sąjunga, privertė ir šią fir
mą užsidaryti savo dirbtu
vę. . —.—(. i

Giriasi Laimėjimais
RIO DE JANEIRO. — 

Valdžios armijos ofensyvas 
ant Sao PatJo sukilėlių, ku
rie gerai laikosi Parahyba 
upes klonyje, laimi. Sako
si, kad valdžios armija jau 
suėmė 149 nelaisvius iš su
kilėlių. Valdžios kareiviai 
jau paėmę veik visą Sao 
Paulo provinciją.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
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Spaudos Naudai Piknikai
DARBININKAI MASINIAI DALYVAUKITE 

JUOSE

NEW YORKO APIELINKE

Rengia ALDLD II-tas Apskritys

Nedėlioję, 14 d. Rugpjūčio (August)
Bus Puiki Muzikalė Programa ir Prakalbos

ŠAUNI ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

Visos New Yorko apielinkės kolonijos pasirūpinki
te pasisamdyti busus ir masiniai traukite į šį 

pikniką.

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI YPATAI

Puikiame, dar naujame parke vadiname:

MEADOW GROVE—P. VAIČIONIO PARKE
Division Ave.. Qranford, N. J.

Pradžia 10-tą valandą ryte. Tęsis iki vėlai.

WILKES BARRE APIELINKE

Piknikas Įvyks Nedėlioję,
28 Rugpjūčio (August), 1932

Bus puiki, programa, kuri susidės iš prakalbų 
ir dainų. Dalyvaus Lyros Choras iš Shenan
doah, Pa. ir dietinis Aido Choras.

BROOKLYNO AIDO CHORO

Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes 
Barre Piknike

Tai bus puikiausia programa dailės žvilgsniu 
ir bus svarbių prakalbų, nes iš Brooklyno ten 
vyksta grupė kalbėtojų.

PHILADELPHIJOS APIELINKE

Piknikas Įvyks Nedėlioję,

ir
■?

5 
l

kiti gaudavo barti už tai, kad negali sulyg- žius ir traukdavo į darbavietę. Jinai daug 
ti su juo, tai Joe supykdavo ir tepadary-įk^ iau užmiršo, bet dar daug ką atmena, 
davo tik tiek, kiek padaro silpniausias mai-iTai tokia moteriškė ta McNeilliene.
nierys. Jausdamas savo vertę, jis nebijo-! ,“AŠ atsimenu John Sįney”, ji sakydavo, 
davo pasišiaušti prieš bosą, arba net prieš! “Tai buvo puikus, didelio ūgio, kaip tu, 
patį superintendentą. Savo jaunose dieno- Joe, vyras,: didele; juoda galva.!.-.” 
se jisai tankiai susipešdavo ir pakliūdavo : Bet ?ji yįąuėmet baigdavo: “Taip ■ visūo- 
į bėdą, iš kurios net jo mainieriški gabu- būdavo su mainieriais—pirmiau su al
mai nepajėgdavo išgelbėti. Jis visuomet 
balsuodavo “taip” už streiką. ’Kuomet jis 
būdavo pasigeria, tai taip susiargumentuo- 
ja su kuriuo nors iš kasyklos viršininkų, 
jog neišsilaikydamas iš piktumo paleidžia 
darban savo kumščius. Jis būdavo gainio
jamas iš kasyklos į kasyklą, bet niekados 
nebūdavo įtraukiamas į juodąjį listą, bent 
ne ilgam. Joe visuomet iškildavo į viršų, 
koks tik galimas mainieriui.

rišiąis, paskiau su vengrais, o dabar su 
lenkais.* Ir taip visuomet bus. Tokia jau 
dievo valia.” > ■

O to Joe negalėdavo pakęsti. Jis būdavo 
sukrankė it palieka ją. Bet visuomet su
grįždavo atgal pasiklausyti jos pasakojimų.- 
Jis sakydavo: “Taip visuomet būdavo, 
darbininkai visuomet kovodavo, ir kiekvie
na kova paliko ką nors gero.”

(Iš ‘^Mew Masses”)

ti keli svarbūs tarimai. Pir
mas tarimas, tai vesti agitaci
ją už Komunistu Partijos kan
didatus W. Z. Fosterį į prezi
dento vietą ir J. W. Fordą į 

-1 vice-prezidento vietą.

lš ALDLD. 37 Kuopos
Surinkimo

Praeitame ALDLD. 37 kuo- į vice-prezidento vietą. Taipgi 
pos susirinkime buvo padary-! dalyvauti rinkimų kampanijos

visame darbe, susisiekiant su 
rinkimų komitetu, kurio . rašti
nė randasi 285 Elm St.

Antrasis tarimas. Kuopa nu
tarė paskelbti vajų gavimui 
naujų narių. Laike vajaus ne-, 
bus imama nuo įstoj ančių įsto-

HAMTRAMCK, MICH.
LDSA 130 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 4 d., 6:30 vai. vakare, I 
314 Yoemans St. Visos draugės pri- [ 
būkite į laiką, nes yra labai daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. Ne
užmirškite ir po naują narę atsivesti.

Finansų Sekr. U. Palevičienė. : 
(182-183) •

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

62 kuopos susirinkimas įvyks ketver
ge 4 dieną rugpjūčio, 8 vai. vakare, 
376 Broadway. Visi nariai dalyvau
kite.

(182-183)

i SHENANDOA1LFA.
Linksmas piknikas įvyks’7; rugpjū-' 

čio, rengia LDSA, 62 kuopa bendrai' 
su K. P. Pikniko vieta yra labai gra
ži. Programa susidės iš dainų ir 
įvairių žaisliu Todėl draugai darbi
ninkai yra kviečiami skaitlingai da
lyvauti šiame piknike, paremkite sa
vo klasės kovas remiančias organi
zacijas.

KELRODIS:- Iš miesto važiuokite 
N. Main St. į kelią ir laikykitės pb 
dešinei, nesisukitę iš smaluoto ke
lio iki davažiuosite pikniko vietą.

(182-184)

BOSTON, MASS.
Mass valstijos darbininkiškų Drau

gijų apskričių piknikas įvyksta suka
toje ir nedėlioję Lietuvių Tautiško 
Namo Bendroves • parke, Montello, 
Mass.

So. Bostono liet. darb. draugijos 
pasirengę važiuoti j minėtų pikniką, 
todęl ALDLD 2 kp. susirinkime nu
tarė paimti busą, kad parankiau bū
tų nuvažiuoti. Busas išeis 11 vai. 
prieš piet nuo 376 Broadway, So. 
Boston, nėdėlioj ryte. Bušo tikietas 
į pikniką ir atgal kainuos tik 75c.

-Komisija.
. : » (182-183)
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4 d. Rugsėjo (September), 1932
VYTAUTO PARKE

Hulmville Pike ir Galloway Road 
r Philadelphia, Pa.

Pradžia 10-tą vai. ryte. . Įžanga 30c ypatai.>
Programoje dalyvaus Aido Choras iš Brooklyn 

ir vietinis Lyros Choras. Žymūs kalbėtojai sakys 
prakalbas.

Risis Lietuvių čampionas Ristynėse
KAROLIS POŽĖLA

Jis turės kietą oponentą
, TONY LACKY

Sveriantis ’ 205 svarus. Gi Požėla, tesveria tik 
195 svarus. Jiedu kausis iki pergalei.

Antra pora bus taip pat įdomi matyti
JONAS BAGOČIUS

Pasižymėjęs ristikas susikibs su
DANY WINERS

Ragučius sveria 185 svarus, Winers 195

mi WM im VU WU MM VMIM iM
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VIETINĖS ŽINIOS
biznieriai už Kapojimą 
Darbininkų Algų Daugiau

Jūrinių Darbininkų Kova
Tęsiasi ’ j

_____ S
jūriniai

ti kiekvieną dieną du sykiu;KLaH^LX,. 
visiems viršininkams, kad būtų LllfllUJd llCIIlOKCb 
nukapotos algos; kad būtų nu-! 
pigintos kainos del užčekiavi- ( 
mo darbininkams daiktu; kad ' 
visiems bedarbiams jūriniu- . 
kams būtų įėjimas visada dy-! 
kai.

Už šiuos reikalavimus jūri
ninkai darbininkai 
vesti kovą iki reakciniai insti-j 
tucijos viršininkai bus privers-! 
ti išpildyti.

Japonijai Mokesčiu
Pasirengę Pasitikt Karą statytą planąį jkurjs buvo nau- SKAITYK LAISVE 

dai bosų, o 'pragaištingas dar
bininkams. Prieš tą renegatą ( 
kriaučiai sukilo ir jis turėjo 
nešdintis atgal. Po to per tris 
metus negalėjo pasirodyti mū-

IR KITIEMS UŽRAŠYK
HARBIN, Mandžurija.— 

Keliauninkai pasakojo kapi
talistinėj spaudoj, kad VIa- - _ - -
divostokas ruošiasi pasitikt!^ apielinkėje. 
Japonijos atakas ir gintis. I Jau ^a^a v*si Pra(Jejo šaukti, 
Sakoma, kad lavinama šio Pruseika nuvažiavo, bet 
krašto gyventojai naudoti k,t! abeJ°J0: lr sake- kad Pru' 
tfinklus ir o-azinps maskas selka gal dar tok,u nera’ I ginKius n Sazines masKas. |o tjk {ui.. tajp darytij kad tokj!

VAKACIJOSSHANGHAJUS.—Finan- 
ministeris T. V. SoongSU 

pranešė, kad Chinija jau ne
New Yorke biznierių asso- 

ciacija pasiuntė laišką majo
rui Walkeriui, kuriame reika- i protesto demonstraciją prieš 
Jauja, kad daugiau būtų nu- Seamens Church Institute vir- 
kapotos darbininkų algos, ne-; šininkus, 
gu yra paskelbta 
plane. Jie sako, kad tiek nu 
kapojus darbininkų algas, biz-! demonstravo nuo Marine Wor- 

^.ieriam negana žymiai bus su-i kers Industrial Union raštinės, 
mažintos1 taksos. Mat jie ga-1 South St., prie minimos insti- 
tavi I ‘ ........................... 1 ‘ ’ •*.. .t,
kus dirbti dykai, kad tik’ne-i atstovai 
reikėtų mokėti taksų.

Ugniagesiai nubalsavo prieš j 
kapojimą algų, 
pradėti kovą 
esančių algų. Miesto viršinin
kai susirūpinę, nes be ugnia
gesių ir daugelio kitų depart- 
mentų darbininkai priešingi.

Visi miesto darbininkai turi 
reikšti griežčiausį protestą j 
prieš algų kapojimą ir reika-BRIGHTON, Mass. — Lie- tą astuonių mėnesių laikotar-Į laikais 
lauti, kad bankieriai būtų aP-[p0S 14, 1932, kai 4 vai. iš ry- pį liga ją taip kankino, pakol1 veikti taip vadinama patrio-j 
taksuoti, o darbininkų algos į pasimirė draugė Juozefa .išsėmė paskučiausias jėgas,. tinė milicija, kuri vadinosi! 
paliktos tos pačios. :Washkienė, gyvenusi 74 Wex- kad nedavė nei valandėlės at-! “Teisingos Armijos Kumš-1

-ford Street, Brighton, Mass. sikvėpti. žinoma, tuo pačiu j čiu.” Šita milicija pradėjo j
Draugė Washkiene atvažia-j laiku teko geroką naštą pakelt■ kelti liaudį prieš svetimus! 

! vo Amerikon 1907 m. ir nuo ! ir jos vyrui Kazimieriui Wash- (imperialistus.
atvažiavimo rėmė į kini, kuris dieną ir naktį, nuo 1 

ninkai paskelbė, kad visiems I darbininkų judėjimą. Ji pri- pat susirgimo iki palaidojimo, 
paprastiems darbininkams lie-j gulėjo prie daugelio lietuvių j kaipo žmonai patarnavo.
ka nukapotos 10% algos. Al-1 darbininkų organizacijų, bet. Draugė Washkiene buvo; 
gų nukapcjimas palies 407; paskučiausiu laiku prigulėjo j pilnai pasiliuosavus nuo reli-j 
darbininkus, dirbančius mini--tik prie ALDLD. 193 kuopos, (ginių prietarų, kaip ir jos vy-j 
moj įstaigoj, 
mą viršininkai 
noriu”. Mat, 
darbininkų, ar 
tinka su nukapojimu algų, bet vo mažiau organizuoti ir netu- 
nukapojo ir liepia darbinin-1 vėjo savo susirinkimams ata- 
kams tylėti. O kad darbiniu- (tinkamų vietų, tai ne vieną sy
kai nieko nesakytų, tai kalba, (kį atsibuvo darbininkiški susi- 
kad pinigų neturi užlaikymui! rinkimai draugės 
vaikučių ir nesimato šaltinių’I kambariuose, 
iš kur būtų galima gauti.

Kaip miesto, taip ir įvairių ! 
. {įstaigų Viršininkai mato ,įp]au-1 

kas tik darbininkų algų nuola-. 
tiriiame kapojime. O kad ban-Į 
kieriai apsivertę turtais, jie to ( 
nemato ir niekada nekalba/ 
kad pastarieji turėtų skirtį po' 
dalį savo milžiniškų turtų.

praeita šeštadienį 
į darbininkai vėl turėjo didelę 
( protesto demonstraciją

kurie sustabdė pa- 
Walkerio I šalpą bedarbiams jūrininkams.;

■Apie 3,000 jūrinių darbininkų

Moteris Nusinuodijo

pasirengę mopgs Japonijai bokserių mm in«n- i . x .. -- t"
Sakoma, kad lavinama šio

būtų priversti darbinin-į tucijos, kur buvo išrinkti penki į 
ir pasiųsti pas virsi-i jusi Ida Jerry 59 metų 

reikalavimais. Rei-1 žiaus, 369 Vernon 
Jos sūnus 

del 
priežasties ji nusinuodijo.

įninku^ su -------- ---- ---- - ---- ---- ,
jkalavimai įteikti sekanti: 500 Brooklyne.

Jie rengiąsi i bedarbiams lovų; 500 bedar- negali sumanyti
už išlaikymą Ibių tri būti duodama pavalgy-

j karo reparacijų. Kuomet 
i Japonija užgrobė Mandžuri- 
| ją, tenai įsteigta valdžia su-;________ ___ ________ ?
laikė, .mokesčius ir nemoka i riuose gal prisieiti slėptis. 
Chinijai. Todėl dabar, kad (Tie patys pranešimai sako, 
atsilyginti, ir Chinija sulai- ’ - - 
ko mokesčius Japonijai/Šių 
mokesčių Chinija turėtų su
mokėti $150,000.

'Bokseriu karo taksus Chi- v

Sekmadienį rasta nusinuodi-
am-

Ave., 
sako

kokibs nijai antdėjo Japonija, Ru- 
| sija, Jungtinės Valstijos ir 
(Anglija, kuomet jos buvo 
užėmę Pekingą 1900 metais.Mirė Drauge Juozefa Washkiene; iena veikėja viso chinijai buvo uždėta 

' tokių mokesčių $333,000,000.
Armijos buvo pasiųsta įl 
Chiniją apie 18,000. Tais!

Chinijoj pradėjo!

ir Rėmėja Darbininką Judėjimo

Taip pat gyventojai supa
žindinami su iškasais, ku-

kad ir armijos daugiau at
gabenama į šį kraštą.

Japonija ruošiasi pulti |lieaP£aus- 
Vladivostoką ir imti kraštą I aip ani 
Sovietų Sąjungos. . Sovietų 
Sąjunga nenori karo, jinai 
kovoja už taiką, bet jei ji 
bus užpulta, tat ginsis.

SIUNČIA BEDARBIUS 
PŪŠTYNES ■

Ulster Park, N. Y.
Draugės ir Draugai darbi- 

darbą dirba. Bet pirmutinių ninkai: 
draugų pastabos buvo teisiu-i 
gos. Jie teisingai permatė.

Taigi, del to,* dabar čia ir
n.eg*ali Pruseika rasti sau Pri-i]abai gerą pieną,—sūrius nuo 
tarėjų. Jis rochesteriečiy jau . "testytos”' karvės. Todėl kvie- 

cia i čiame atvažiuot, kas tik galite
■ ant poilsio tyrame ore, mau- 
: dytis ir kepintis saule. Gami- 
, nam ir vegetarioniškus valgius.
! Kaina $10.00 i savaitę, o vai-
I kams žemiau 10 metų tik $4 

i savaite. < t * *-
, I čia važiuodami imkite lai-

BROOKLYN LABOR LYCEUM i v? ant 42nd St. anksti ryte,

Mes jau spėjom prisiaugint 
I įvairių daržovių ir daug viš- 
| tienos—kiaušinių taipgi turim

“Klampynė
kam yra -siuntinėjama,, 

bet tai vis veltui, nes niekas; 
neprenumeruoja. Gerai, ro-( 
chesteriečiai, kad hesiduodate' 
save apgauti.

Proletaras.

Nukapojo Algas
Childrens Aid Society virsi-! pat savo

darbininkų įstaiga
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kiėtų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus šteičius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios Uo
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 1S41

• Kingstone būsite apie 2-rą v. 
i po pietų, čia neimkit taxy, bet 
! busą už 10 centų iki West 
Shore stoties, o čia imkite 4 
P. M. ar 7:40 P. M. traukinį 
už 21c ir išlipkite Ulster Park. 
Eikite 15 minutų į kairę iki 
mūs.

K. Sinkevičiūte

Šį algų kapoji-i nes dabartiniu laiku tik toji ( ras ir laidotuvės buvo 
vadina “liuos- i viena darbininkiška organiza-1 laisvos. f
jie nesiklausė | cija randasi Brightone. Kele- 
pastarieji su-’tą metų atgal, kai lietuviai bu-

visai'

i wire row

GARY, Ind. — Šios valsti
jos ponai labai giriasi, kad 
jie turi gerą planą del be
darbiu. Jie siunčia bedar
bius į laukus ir liepia jiems 
tenai arti žemę ir sėti javus.

_______ l Bet darbininkai turi patys 
j savimi arti, vieton mašinų ir 

Karas Tarpe ! ®yvuli,i •

Bolivijos ir Paraguay i A . “ “ 
! Organizuos Amerikos

’ „ ,, ; Fašistus
BUENOS AIRES. — Ka-I

ANGLŲ KALBOJE KOMUNISTINIS DIENRAŠTIS
»

Visi darbininkai, kurie tik moka anglų kalbą, priva
lo skaityti ir platinti jį.

KAINA $6 METAMS, $3 PUSEI METŲ
Turiningas raštais ir ilustracijomis iš klasių kovų lau

ko. Paduoda vėliausias žinias iš Amerikos darbininkų 
judėjimo ir iš viso pasaulio. Daug pamokinančių 
straipsnių, geriausių revoliucinių rašytojų, telpa kas
dieną,

Tuojau Užsiprenumeruokite; Antrašas:
DAILY WORKER

50 East 13th St.

Katalikės moterėlės, 
ateidavo atlankyti, ne 
ir ne vieną sykį bandė įkalbė- 

iti, kad atliktų paskutinę išpa
žintį ir gautų patepimą, bet 
draugė to neprisiėmė ir pata
rė moterėlėm nevargti, i 

'uždarbio jom čia nebus, nes traukus apie po 50,000 
ir neblo- tam senai jau nebetikiu. Taipimijos, 

kaip ir. draugė Washkiene mirė lais- kraštą, 
t laisvai.

Tokios laidotuvės bene pirmos' 
Brightone lietuvių tarpe.

Laidotuvės atsibuvo liepos 
ži-;16 d., 1932, 2 vai. po pietų. 

Daug draugių ir draugų daly
vavo paskutiniame patarnavi
me, net apie 50 karų (automo
bilių) išlydėjo į kapus. Wash
kiene turėjo 51 metus amžiaus.

Washkienes

katros! 
viena ras dar oficialiai nepaskelb

tas tarpe šių dviejų šalių, 
bet viena ir kita mobilizuo
ja savo jėgas. Susikirtimai 
eina už Gran Chaco.. Viena 

nes ir kita valstybė jau Turi su-
ar-

WASHINGTON, D. C. — 
Save skirias veteranu vadui 
W.W. Waters jau paskelbė, 
kad jisai organizuos AmerK 
kos fašistus, kurie stos' už i 
konstituciją ir vėliavą šios; 
šalies. Jisai pasigyrė, kad' 
galima suorganizuoti tokių: 
fašistų, kaip' 'Vokietijoj yra 
hitleristai, apie 30,000,000. 
Jie vadinsis “Khaki Shirts.’*

New Yorkkad atkariautiNors Wash k ie n ė 
. giausiai gyveno, bet 
'kiekvieną darbininką, tai šio-!va ii- buvo palaidota 
j kia, tai tokia našta slėgė.

Iš kokios tai priežasties, ge- 
! rokas laikas atgal, pradėjo 
(jaustis blogai viduriuose.
i noma, iš pradžios, kaip ir vi- 
• si. bandė pasigydyti visokiais 
milteliais ir lašais, bet tas nie
ko negelbėjo, nors kartais tru
putį ir palengvindavo, tai tik

i trumpam laikui, o po to dar 
j blogiau. Metai tam atgal, d. 
- nuvažiavo į Mass. General 
Hospital, kad surastų, kas to
ji liga, taip bjauriai ją kanki
nanti. žinoma, čia ligoninėje 
panaudojo viską, kas buvo rei
kalinga ištyrimui, na, ir sura
do, kad jau vėžys išsivystęs 
skilvyje. Kuo greičiausiai 
daktarai paragino eiti ant ope
racijos, bet draugė pabijojo 
peilio, o prie to, dar vienas 
vadinamas specialistas tikrino 
išgydyti milteliais, tai ir at- 

'"poUcijąTpa7eTiidSj0 °Peracij% ant toliaus;
-Bet neužilgo d. pamatė, kad 
[tie milteliai ir įsakytas to spe- 
(cialisto badavimas smarkiai 
I pradėjo varyti ją atgal. . Tuo 
sykiu suprato, kad peilis buvo 

buvo ligos vaistas ir numetė tą 
Draugė sukau-

Policijos ir ADF Viršininku 
Teroras Prieš Kailiasiuvius

kailiasiuvių 
kad 

darbininkų 
iki 1,000. 

persimesti

New Yorke 
streikas taip išsiplėtojo, 
s t r e ikuojanč'ų 
skaičius pasiekė 
Streikas pradeda
į žiponų ir trimingų dirbtuves. 
Galima sakyti, kad kailių siu
vimo industrija jau supara
lyžiuota.

Streikui išsiplėtojus ir strei
kuojantiems darbininkams lai
kantis tvirtai vienybėj ir pikie- 
to linijose, bosai pasišaukė 
Amerikos Darbo Federacijos 
viršininkus ir 
bą, kad išdirbti bendrą planą 
prieš streikuojančius darbinin-1 
kus ir bandyti darbininkų vie-l 
nybę išardyti. To pasekme I 
streikuojančių darbininkų, ipa-' 
sįniai siisirinkimai jau 1___
pblicijos ir gengsterių užptjįti (“specialistą.’ 
ar išardyti. Bot darbininkai! l)us v*s3’ sav' 
pasmerkė tuos žygius ir rengia ai 
daugiau masinių susirinkimų,!vo pąs .daktarą, kurį (lakta- i 
kurie bus po darbininkų ap- ral vadina specialistu tos ligos, į 
sauga. šis pasako, kad jau per ve-(

Streiko komitetas ir unijos ūi ir pagęll^os nėra daugiau, 
taryba išleido 
dfitbininkus, kuriame 
darbininkus prie aktyviškesnės ' j imas, kiekvienam 
kovos, būti prisirengusiais pi- kainuoja gyvybe, 
kietuoti. 
jau buvo masinis pikietavimas. gą palengvintų, bet, aišku, ne- 
Streikierlai masiniai dalyvavo 
ir prieškarinėj demonstracijoj.

risą savo energiją nutarė ( 
nt operacijos ir nuvažia-

atsišaukimą į.tad reiškia kova su liga jau 
ragina į pralaimėta, o kovos pralaimė- 

ir visados 
Tas pats 

Praeitą pirmadienį daktaras duoda vaistų, kad li

FBU Narys Užmuštas
Automobilio Nelaimėje

po įvykusiai automobilio 
neleimei, kur tapo sužeisti 
Sidney Herman ir David Lu- 
del, abu Friends of Soviet 
Union -narihi, K Herman jAu 
mirė, o Ludel sveiksta ir ma- 
Mma, kad pasveiks.

beišgydys ir truputį toliau gy
vybę pratęstų.

Pakol draugė buvo tvirta, 
tai vis nesiliovė važinėjusi, tai 
šen, tai ten pagelbos jieško- 
dama, bet viskas buvo jau per 
vėlu.

8 mėnesiai agal, nusilpo d. 
jėgos visai ir buvo priversta 
atsigulti lovon. Tada, žino
ma, tik beliko gerti nuodų vi
sokių po trūputį, kad sumažin
tų skausmus ir laukti paskuti
nio atsisveikinimo. Per visą

siiiaiiisiiiaiiisiiisii aiuaiiiaii :hhhhe

Paliko du jos sūnūs: Aleksan
dras 19 m. amžiaus ir Kazi
mieras 28 m. amžiaus. 

. i
Del aiškesnių žinių, katrie ; b t

gal norite gauti, kreipkitės pas j Policija Saudo į Darbininkus 
jos vyrą, K. J. Washkis, 74 ‘ ■ ’
Wexford St., Brighton, Mass.

Al. Jordan.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

man iiiBiiiai lomaiiiaiuaiiiaiiiBiHBin

Sovietų Kaukazo Šaltinių

Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa 
garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 

šaltinių

Borjom
Daktarų rekomenduojamas kaipo viduriam nau

dingas ir gero-skonio mineralinis vanduo. .
Kaina 40 centų už kvortinę bonką

Pagelbsti viduriams maistą virškinti, akstiną 
žmogaus kūno- veikimą’ir priduoda jėgos. 

Kaina 15 centų už puskvortį.

Kliubai, Restoracijos, Saldainių Krautuves ir 
Aptiekos Tuojau Reikalaukite Jo.

Parduodamas nemažiau kaip po “baksą”—dėžę, , 
u’jam eina 40 bonkų į “baKsą/’ Narzan i 120 įBorjam 

“baksą.”

DUODAME GERĄ NUOŠIMTI .
Del platesnių informacijų kreipkitės laiškais. 

Nelaukite ilgai nes publika "ištroškusi šių pasau
liniai žinomų sveikatai naudingų vandenų.

“LAISVE”
Brooklyn, N. Y.427 tolimer St.,

mamaiiiaiiiaiiiaiiiamaiiiamaiiiaiiiaiiiaiiiamaiii

BERLYNAS. — Policija 
Langenselbolde užmušė dvi 
mainieriu moteris. Susirin
ko masės darbininkų palai-j 
doti šias moteris. Kuomet | 
šie darbininkai grįžo nuo i 
kapų pro policijos stotį, tai I 
policija paleido šūvius į dar- ( 

i bininkus ir vėl vienas dar- [ 
bininkas buvo užmuštas. ( 
Daug sužeista.

Pennsylvania ir New Jer- f 
sey valstijose

Užtikrinu, kad mano\pa- <( 
tarnavimas bus atatirrka- ; 
minusias ir už prieinamą „ 
kainą. Nuliūdimo valan- < 
doje, prašau kreiptis prie ; 
manęs sekančiu antrašu: 1

2439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 6136 
Keystone—Main 1417

ROCHESTER, N. ¥

Nori' Prigauti DarbiniftkUfc; ; 
Skldkininkų plas Mus Nėra j
Vietos kapitalistiniuose laik- 

iraščiuose pasirodė įidžiausiais 
į antgalviais straipsniai, kad 

kriaučių darbai žymiai page
rėję/ Tai jau ne pirmą sykį 

Ijje tą padaro, tai mažai kas 
Į tam tiki. Gal viena kita dirb
tuvėlė ir. pradeda dirbti biskį

- geriau, nes kapitalistai prieš i 
I rinkimus , bandys pasigerinti i 
i darbininkams, kad jie pamirš-
- tų vargus ir vėl balsuotų už- 
i kapitalistų kandidatus. Bet
; darbininkai neturėtų duotis sa- 
’ ve apgauti. Kiekvieno darbi-- 
ininko privalumas balsuoti už| 
Komunistų Partijos kandida-j

i tus Fosterį ir Fordą.
’ Į

Vienas dalykas pas mus yra,; 
kuriuomi galime pasigirti, tai1 
tas, kad Čia nesiranda nei vie-l 
no sklokininko, renegato. čia( 

i niekas apie juos ir kalbėti ne-! 
’nori. Mat, PruseikOs įtekmėj 
pas mūs maža jau nuo senai, i 

, Atsimenu, kaip keli m'etai1 at-( 
gal; kada Pfuseika dirbo prie ( 
kriaučių’ organo “Darbo”, buvo 

; čia atvykęs kaipo Hillmano 
(agentas. Jis agitavo, kad 
■kliaučiai priimtų Hillmano nu-iiamaiiiaH

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETIIE

j (vairių karštų gžri-

iilumos f v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, t i n k a m ą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa- 

’ rengimams ir t.- t.j 
tik 8 blokai nuo 
Btaen Island Fer-

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žįnoma ne\ 
tik Elizabetho, bet b 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi Įvairių biz
nių. Mfisų patarna
vimas prielankus.

68 8. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Triaity 1-87M

4HE

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnes, taip pat 
Plaučių ir PlauČinių Dūdų ir kitos bendrosios 

i ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Alano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
rtiokčjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. ZINS 110 EAST 161h ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P.
Nedėliom — 10 A. M. iki 4 P.

M.
M. Įsikūręs 25 Metai
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VIETINES ŽINIOS
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teis- (Dauyiau Vietos žinią 5 'pusi.)

PAJIEŠKOJIMAI

PARDAVIMAI
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kitą

INC
Joint |

56

ir Medi-

VAKACIJOS VIETA

So. Brooklyn, N. Y,
Man-

JONAS STOKES

SUSIRINKIMAI
Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
nūs.

Graborius

VĖLIAU 402

BROOKLYN, N. Y.

i
o

ir

i

Telefonas, Midwood 8-6261

—
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

vai.
PL,

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

pildyti reikalavimus, kurie 
įteikti.

Brooklyn, 
“Laisvės"

AGATHA BLOZ NELIS 
R. F. D. 2 Catskill, N. Y.

Brown, 15 Wadsworth 
pagimdė dvynukes, ku-

GIMĖ DVYNUKĖS, BET 
VIENA TR1JOM DIE
NOM

26-TAS METINIS

PIKNIKAS

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau draugo Jono Sadinausko, 

Veiverių parapijos, Belevičių kaimo, 
Marijampolės apskričio, apie 17 me
tų atgal gyveno New Yorko mieste. 
Prašau jo paties atsišaukti arba ku
rie apie jį žinote; būsiu dėkingas už 
suteikimą informacijų.

K. Spūdis, 181 Tomkins; St., Pitts
ton, Pa.

PARSIDUODA lengvų gėrimij užei
ga, įvairių tautų apgyventoj vietoj, 

biznis duoda patenkinančius rezulta
tus. Kaina žema. Kreipkitės 138 
New York Ave., Newark, N. J.

(181-186)

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ISbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veseiijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

Tai 
tuvių, 
naujus 
senus, pleisteriavęs; ar maliavojęs,
visi jį rekomenduos, kaipo gerą 

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

turime
nes

MEYER
208 West 54th St. 

New York City
2 iki 6, Seredomis ir
11 iki 1, 2 iki 6,

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

S12 Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Dickens 2-1182

Avė., 
rių viena gimė užpraeitą pir
madienį, o antra ketvirtadienį. 
Abi sveikos ir tvirtos. Motina 
taipgi sveiksta.

meskim nelemtą 
imkimės už darbo 
del organizacijos 
naujų narių gavi-

kad ant šio susirinkimo 
pasirodytų naujų narių.

J. Kairys-Sekretorius.

1 i

2

RIDGEWOOD, N. Y.
LDSA 132 kuopos susirinkimas 

įvyks 3 d. rugpjūčio, pas drg. Ne- 
chunskienę, 296 Suydam St. kaip 7:30 
vai. vakare. Visos narės dalyvauki 
te, nes turime svarbių reikalų apta
rimui.

Sekr. Kazokyte.
(182-183)

WOODHAVEN SVARBUS LD 
S. 13 KP SUSIRINKIMAS.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

13 kuopos susirinkimas įvyks pirtna- 
dienį, rugpjūčio—August 1 d.< 7:3Q 
vai. vakare, 933 Glenmore Avė., 
Brooklyn, N. Y. Visi nariai dalyvau
kite susirinkime ir pasimokekite duo
kles, kad neliktumėt suspenduoti nuo 
jpašalpds laike ligos ir nuo pomirti
nių. Taipgi atsiveskite ir naujų na
rių prirašyti į Susivienijimą.

K. Jankaitis.
(180-181)

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau figai** ir chroniškai vyrų ir 

rnatcni liga* kraujo ir adės. 
Padarau ištyrimu kraujo ir šlapuara.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room l»2 

New Tork, N. T.
Valanda* Priimlmot

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo I 
Iki 9 vai. vnknra 

Sekmadieniai! nuo 11 ryto iki 1 pa pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Norintieji budavotis namus, ar tu
rintieji namus ir esant reikalui 
taisyti: perbudavoti frontus, pa
dauginti ar pertvarkyti kambarius, 
sudėti naujus langus arba laiptus 
(skadus), norint pleisteriuoti ir 

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Stagg St., Ąpt. 26

N.Y., arba pasiklauskit 
ofise

Stato Naujus Mūrinius
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros
geriausias meisteris tarpe lie- 

Kuriems tik Mickūnas yra 
namus budavojęs, taisęs

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų 
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St 
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

. NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 

Nuo 4 iki 8 
Nedėliom nuo 10 iki

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

MATHEW P. BALLAS 
( B I EL A U SK A S) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PASIUNČ1AM ( KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGER1AUSIA1 PATARNAUS1M.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSŲ, 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

jagysles, niežinti ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų įdegimo, yra gy

domi be operacijų
DR. O.

Telefonas i Stagg I-ilCB

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS!

Nuo t vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir Iventadieniais 

tik susitarus.

RASPUTIN 
“GRIEŠNINKAS ar ŠVENTAS”

Rodoma! bo nerstojimo 
Priei 1 P. M., įžanga 35 centai

EUROPA, 154 W. 55th Street

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Aveųue)

BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
Fotografas

Siuorrč pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
t.12 Marion St., 
kamp. Bread- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

SVARBUS KRIAUČIŲ 
SUSIRINKIMAS

Šiandien, rugpj. 2 d., 8 
vakare, 126 University
New York,-įvyksta labai svar-; 
bus kriaučių susirinkimas: Vi-I 
si kriaučiai kviečiami dalyvau-1 

Tai ne at-|ti ir kitiems pasakyti.
Narys.

MOT. LAUKUS, Fotografas 
214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

Puslapis šeštas .

16 Mirė nuo Nuodingu Gėralų
Praeitos savaitės gale New 

Yorke mirė 16 žmonių nuo 
nuodingo alkoholio, kuris pla
čiai buvo pardavinėjamas. Po
licija jiėško pardavinėtojų. 
Keli biznieriai jau areštuoti 
ir jų paradvinėjamas “štofas 
bus ištirtas.

Areštavo Advokatą Už 
Protestavimą Prieš ! 
Fašistą. Teisėją

“Bus Milžiniška Protesto 
ir Pašalpos Reikalavimo 
Demonstracija

šeštadienio ryte įvyko 
mas dviejų kailiasiuvių darbi
ninkų, kurie buvo areštuoti 

; penktadienį, kada policija už- 
j puolė kailiasiuvių masinius mi
ltingus. Juos teisė žinomas fa-

Adatos Pramonės Darbininkų įšistinis teisėjas Thomas Aure- 
Distrikto Konvencija 1 lio Abu darbininkai tapo

J ’ sunkiai nubausti. Bet unijos
advokatas J. Buitenkant tuo
jau užprotestavo prieš teisėją 
ir įrodė, kad nuteistieji darbi
ninkai yra nuteisti neteisingai, 
policijos kaltinimai prieš juos 
yra nepamatuoti. Teisėjas 
vietoj atsakyti į advokatą už 
protestavimą, policijai liepė 
areštuoti jį. Bet po dviejų va
landų pamatė jis pats, kad jo 

i pasielgimas yra fašistinis ir 
! neteisėtas, tai paliuosavo areš
tuotą advokatą ir žymiai su
mažino bausmes minėtų dviejų 
darbininkų.

Adatos Pramonės Darbinin
kų Industrinė Unija šaukia 
distrikto konvenciją, kuri 
įvyks rugpjūčio 20 ir 21 die
nas Manhattan Lyceum. Dele
gatai bus renkami po vieną 
nuo dešimties narių. Konven
cijoj kviečiami dalyvauti or
ganizuoti į uniją ir neorgani
zuoti darbininkai. Taipgi bus j 
priimami delegatai ir nuo be-1 
darbių, kuriem teikiamos tos 
pačios teisės ir lygi atstovybė.

Bus išleistas tos pramonės 
darbininkų žurnalas, kuriame 
bus aprašyti svarbiausi kovų 
tikslai ir tilps gerų revoliuci
nių raštų, šis žurnalas bus iš
leistas tik sąryšyj su konven
cija. Unijų skyriai ir darbi
ninkų grupės kviečiami siųsti i 
pasveikinimus į minimą žurna
lą.

Praeitą šeštadienį įvyko 
bendra konferencija viso New 
Yorko Bedarbių Tarybų atsto
vų, progresyvių Amerikos Dar
bo Federacijos lokalų, Darbo 
Unijų Vienybės Lygos skyrių 
ir daugelio kitų organizacijų. 
Konferencijoj plačiai buvo 
kalbėta apie Hooverio kruvi
ną užpuolimą ant karo vete
ranų Washingtone ir apie rei
kalavimą bedarbiams pašalpos 
čia New Yorke ir abelnai vi
soj šalyj.

Konferencijoj padarytas ta
rimas, kad rugpjūčio 10 d. 
šaukti viso New Yorko darbi
ninkų protesto demonstraciją 
prieš puolimą ir kalinimą ka
ro veteranų ir už reikalavimą 
pašalpos visiems bedarbiams.

Tad jau dabar reikia pra
dėti visoms darbininkų orga
nizacijoms ir pavieniams dar
bininkams dirbti, kad tą de
monstraciją ' išgarsinti visur. 
Reikia kalbėti « darbininkams, 
kad kiekvienas joje dalyvautų, 
kad ragintų kiekvieną 
darbininką dalyvauti.

Šiandien Harlem Bedarbių 
Demonstracija

Lietuvių Darb. Susivienijimo 
Pirmos Kuopos Susirinkimas

John Reed Kliubo Masiniam 
Mitinge Pasmerktas Hooveris

Praeitą sekmadienį įvyko 
masinis mitingas, šauktas John 
Reed kliubo, kuriame plačiai 
kalbėta apie įvykius Washing
tone. Hooveris ir karo sekre
torius Hurley tapo griežčiau
sia pasmerkti priimtoj rezoliu
cijoj. Rezoliucijoj taipgi rei
kalaujama, kad visi areštuoti 
veteranai ir jūreiviai, kurie at
sisakė šauti į veteranus, būtų 
tuojaus paleisti. Kopijos re
zoliucijos pasiųstos Hooveriui 
ir Hurley.

Lietuvių darbininkų įvairios 
organizacijos ir kuopos priva
lo pirmuose susirinkimuose 
priimti panašias rezoliucijas 
ir siųsti Hooveriui.

Harlem Bedarbių Taryba 
rengia didelę demonstraciją 
prie Home Relief Bureau 
116th St. ir Lexington Ave., 
kuri įvyks rugpjūčio 2 d., 11 
vai. prieš pietus.

Demonstracijos tikslas yra 
užprotestuoti prieš minimos įs
taigos viršininkus, kurie dis
kriminuoja negrus, o labiausia 
Porto Rico darbininkus. Taip
gi reikalauti pašalpos dauge
liui bedarbių šeimynų, kurios 
per savaites vaikšto į įstaigas 
ir negali išreikalauti. į

Visi darbininkai kvięčiami 
skaitlingai dalyvauti šioj de
monstracijoj, kad- padaryti ją 
skaitlingą ir priversti viršinin
kus 
bus

Piliečius Veža Mokintis 
Karo Muštro

Automobilius Užmušė Petrą 
Raubg

Petrą Raubą, 774 3rd Avė., 
patiko nelaimė—užmušė auto
mobilius 23 d. liepos, 8 vai. va
kare. Palaidojom 29 d. lie
pos. Jis buvo kareivis, tad 
palaidojom su kareiviais ir ka
reivių kapinėse. Daug žmo
nių palydėjo į kapines.

Šermenis iškėlė .d. K. Vaitu- 
levičius. Sugrįžus iš laidotu- 

suteikė 
visiems gerus pietus valgyklo
je pas d. J. Vitartą, kuris pri
klauso prie LDS 50 .kuopoj. 
Pietai buvo geri ir visi sočiai 
pavalgė. Už tai ačiuojame d. 
Vaitulevičiui.

Vietiniai lietuviai tinkamai 
pasitarnavo paskutinį sykį sa
vo draugui. Ilsėkis, Petrai, 
šaltoj ’ žemelėj.;
• Girdėjau, kad P. Rauba pa
liko vieną seserį Lietuvoj ir 
brolį.

Iš New Yorko ir apielinkių 
šią savaitę bus išvežta į ka
riškas stovyklas apie 3,000 
jaunų piliečių mokintis karo 
muštro, kad kilus karui būtų 
gatavi imti ginklą ir stoti į 
skerdynę už bankierių milio- v^» Vaitulevičius

iiaiii3ni3iiiaiiioiii3iii3iiigmani3iiiaiiiBiiioi Neteko Biznio, Negavo Darbo 
Nusižudė

Rengia Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubas

Rugpjūčio 7, 1932, nuo 2 v.
KLAŠČIAUS CLINTON PARK 
Orkestrą Prof. Retikevičiaus 
Įvairūs Laimėjimai įžanga 50c. I 
Visus kviečiame atvykti į pik
niką ir tuomi paremt Kliubą, 

ir jo įsteigtą namą. ■

L. Flax, 27 rm amžiaus, ne
tekęs nedideles savo krautu
vėlės ir per ilgą laiką jieško- 
jęs darbo, bet gauti begalė
jęs, pereitą sekmadienį pasi
korė, palikadamas : pačią ir 
porą mažų vaikučių.

J
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Trečiad., Varet St. ir 
hattan Avė. Kalbėtojai bus: 
J. Siurba, St. Steponaitis, Ch 
Young ir Bert Epstein.

Ketvirtadienį, Charlotte ir 
Sherman Sts. Kalbėtojai bus: 
D. Flaiani, O. Buchanan, Ruth 
Miller if Ben Ruther.

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
čia galite persirengti, eidami į 

maudynes, skariiai užsikąsti ir pa- 
sirandavoti kambarį. Patarnavi
mas geriausias ir teisingiausias.

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
S ALININKAI: •

J> Jurevięh ir K. Galiūnas

I

Antrad., Rugpjūčio 2, 1932

Močutė Mooney ir Moore 
Kalbės Rytoj Brooklyne

Trečiadienį, rugpjūčio 3 
8 vai. vakare, Finnish Hall, i 
764 40th St., Brooklyn, kalbės ! 
Tom Mooney senutė motina ir 
Richard B. Moore. Tai bus 
masinis mitingas reikalavimui 
paliuosuoti Turn Mooney, Scot
tsboro jaunuolius ir visus kitus 
politinius kalinius. Visi darbi
ninkai raginami skaitlingai 
dalyvauti ir pasakyti kitiems | 
darbininkams, kad dalyvautų.!

. Penktadienį, Stagg ir Hum
boldt Sts. Kalbėtojai bus: 
Marie Orerio, Ch. Young, Sol 
Bernstein ir-John Siurba.

šeštadienį, Graham Ave. ir 
iVaret St. Kalbėtojai bus: C. 
! Hathaway, D. Flaiani, S. Gross 
ir Sol. Bernstein.

Lietuviams patartina skait
lingai lankytis į virš minėtus 
mitingus ir raginti kitus dar
bininkus, kad lankytųsi.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSHTKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

t

Walkeris Mano Kandidatuoti 
j Gubernatoriaus Vietą

New Yorko majoras Walke
ris sakosi kandidatuosiąs į 
New Yorko gubernatorius, jei 
liks prašalintas iš majoro vie
tos. Mat pastaruoju laiku pa
sklydo gandai, kad Walkeris 
gali būti prašalintas iš majoro 
del einančių grafto skandalų. 
Bet Walkeris nenusigąsta. Jis 
sako, kad Tammany Hall po
litikieriai su juomi ir bile ka
da nominuotų jį į gubernato
rius.

Liberalų Protestas Prieš 
Skerdynę Washingtone

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

New Yorko liberalų 
Committee on Unemployment,! 
kurio pirmininku yra Columbi-j 
jos universiteto profesorius 
John Dewey, rengia didelį 
protesto mitingą svetainėje 
Town Hall, antr. vakare, rug-

įvyks 4 d.
Laisvės” svetainėj,

Brooklyn, 
pjūčio 2 d. šiame mitinge bus
visa eilė liberalų kalbėtojų.! 
Manoma išnešti protesto rezo- j 
liucijos prieš Hooverį ir kitus! 
šalies valdininkus, pasmer- i 
kiant juos del užpuolimo karo , 
veteranų Washingtone.

LDS 1-mos kuopos mėnesi
nis susirinkimas 
rugpjūčio, 
46 Ten Eyck St,
N. Y., kaip 8 vai. vakare. Vi
si nariai ir narės dalyvaukite 
susirinkime, nes yra gana 
svarbių reikalų, kuriuos turė
sim svarstyti šiame susirinki
me.

Taipgi, draugai, mes turime 
nepamiršti, kad kur mes pri
klausome, ar tai pašalpinėse 
draugijose, ar kitur,
dalyvauti susirinkimuose, 
tai yra mūsų reikalas.

NeRurie nariai sako: aš esu 
pasimokėjęs, ką aš eisiu ant 
susirinkimo ir be. manęs atsi
bus susirinkimas. ’ 
sakymas, bet pasirodymas, 
kad .nesupranta darbininkų -----------------------------
reikalu ir organizacijos gero-į Atviram Ore Masiniai

Pasimokėjimas mokesčių, tai|Mitingai Brooklyne 
nereiškia jau viskas. Mes tu-! 
rim žiūrėtiį kad mūsų organi
zacija augtų nariais. Mes tu
rim parodyti oijganizacijoj 
veiklumo ir gyvumo. Tada 
mes galėsim gauti ir daugiau 
naujų narių prie kuopos. O 
sėdėti namie ir vis sakyti, 
kad tegul kiti lankosi ant 
susirinkimų ir gauna naujus 
narius, tai perdaug didelis ap
sileidimas.

Draugai, 
paprotį, o 
ir veikimo 
gerovės ir 
mo,

Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
gana gražią vietą vakacijoms 

už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už

$10 Į SAVAITĘ
Šviežiausias farmų maistas, 

sezono uogos visokių rūšių ir 
daržovės už tą pačią augščiau 
nurodytą kainą.

Važiuokite Hudson upe Day 
Line Boat iki Catskill, N. Y. 
Atvažiavę telefonuokite: Cats
kill 890-F-4.

PUIKIOS MAUDYNĖSi
ir

LAISVA ŽUVAUTI
Del platesnių informacijų 

rašykite žemiau paduotu ant
rašu :

Darbininkai Kaltina Hooverį 
Puolime Ant Karo Veteranų

Pereitu šeštadienį keli tūks
tančiai New Yorko darbinin
kų susirinko į Union Squarė, 

Ikur buvo laikomas masinis mi
tingas ir kalbėjo karo Vetera
nas S. J. Sternberg, kuris ką 
tik sugrįžo iš Washington©. 
Jis ir N. Tailentire aiškiais 
vaizdais nupiešė karo vetera
nų kovas Washingtone ir Hoo- 
verio puolimą kovojančius ve
teranus. Susirinkusieji darbi
ninkai griežčiausiai pasmerkė 
Hooverį ir apkaltino jį skerdy- 
nėj prieš veteranus ir už nužu
dymą W. Hushkos (manoma 
lietuvis Juška).

Susirinkusieji darbininkai 
dar karščiau pasižadėjo daly
vauti prieškarinėj darbininkų 
demonstracijoj ir po demon- 
stracijęą veikti- prįeš imperia
listinį karą.

SKAITYKIT, PLAT 
“LAISVĘ.”

DEKAVOJU pacientams
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.




