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Budelis Detroito Ma 
joras Murphy Teisinas
Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo Brooklyno sek
cijai atsiuntė telegramą De
troito miesto majoras Mur
phy, kaipo atsakymą į pro
testą prieš žudymą bedar
bių. Šitas demagogas teisi
nasi, kad bedarbius pasker
dė Dearborno policija, o ne 
Detroito. Girdi, kuomet De
troito policija pribuvo į 
“riaušes,” tai jau buvo po 
visko.

Tai bjaurus-budelio Mur-1 
phy pasiteisinimas. Jo poli
cija ir valdžia neišduoda^, 
nužudytų draugų lavonų del 
palaidojimo, jis ir jo valdžia ! 
uždraudžia laikyt masines j 
laidotuves, bet niekšas turi « 
drąsos teisintis, kad jis ir 
jo policija nekalta, kuomet 
faktas yra, kad Detroito po
licija ir šnipai dalyvavo žu
dyme. Budelis Murphy dre
ba prieš kylančią protestų 
bangą prieš kruvinus De
troito ir Dearborno valdžios 
darbus.

Rinkimas Auka dd 
“Daily Workerio”

Po visą plačią Ameriką, 
kur tik yra klasiniai sąmo
ningų "darbininkų, eis pla
tus aukų rinkimas delei ko
munistų “Daily Workerio” 
kovo 11, 12 ir 13 d. Tas reiš
kia, kad aukų rinkimas pra
sideda šiandien, o baigsis 
sekmadienį. Už tikslą pasi
statyta surinkti $8,000. 
“Daily Workeris” atsišau
kia, kad penki tūkstančiai 
darbininkų liuosnoriai apsi
imtų aukas rinkti, tai būtų 
labai palengva, sųrlųjktį tuos 
aštuonis tūkstančius dole
rių.

Aukos bus renkamos dė
žutėmis. Reikia eiti palei 
stubas ir ' štorus, taip pat į 
gatvėse tarpe praeivių.

Mes raginame visus “Lai
svės” skaitytojus ir visus 
klasiniai sąmoningus lietu
vius darbininkus ir darbi
ninkes prisidėti prie šio au
kų rinkimo. Brooklyne dė
žutes galite gauti “Laivės” 
raštinėje. Kituose miestuo
se kreipkitės į Komunistų 
Partijos vietinius centrus 
ir gausite dėžutes ir visus 
patarimus.

ĮVAIRIOS ŽINUTES
New York.— Kovo 9 d. 

Central parke nusišovė be
darbis, kurio pavardė neži
noma. ,

New Orleans.— Pabėgęs 
iš kalėjimo kalinys Percy 
Thomson, 28 metų amžiaus, 
nušovė du policisįu ir įiatš 
nusišovė. ? * ’ -1
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New York.— Medicinos 
Akademija, praneša, kad 
kasmet Jungtinėse Valstijo
se esti iki 130,000,000 susir
gimų, nuo kurių žmonės su
silaiko nuo darbo. Apie ki
tą tiek esti mažesnių susir
gimų. * • ' ’

Dublin, Airija.— Sudegė 
katalikų centralinis knygy
nas ir sunaikino 18,000 to
mų knygų.

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

Bedarbė šeimyna išmesta laukan ant šalčio ir lietaus

DETROITO BEDARBIU TARYBA SMER
KIA VALDŽIOS IR HENRY FORDO SU
RUOŠTĄ SKERDYNŲ PRIEŠ DARBININ.

DETROIT, Mich.— De- misija iš devynių, kuri būtų
troito Bedarbių Tarybos iš- tuos reikalavimus pridavus
leido atsišaukimą į visus 
darbininkus delei valdžios 
ir Fordo surengtos bedar
biams skerdynės pereitą 
pirmadienį. Lapelyje paduo
dami bedarbių reikalavimai 
(tie reikalavimai jau tilpo 
“Laisvėje”), kurie buvo al
kanųjų maršavimo nešami 
del pridavimo Fordo dirb
tuvės savininkams. Nuro
doma, kącį buwri&rįnkta ko*

Bet maršuotojus valdžios ir 
Fordo kruvina policija pasi
tiko švino kulkomis.

Bedarbių Tarybos šaukia 
visus bedarbius . ir dirban
čiuosius protestuoti ir kovo
ti prieš tą baisų, kruviną 
terorą. Šaukia darbininkus 
dar su didesne energija tęs
ti kovą už bedarbiams ap- 
•dlaudąrir. pašalpą. X'

NACIONALIO BEDARBIU TARYBŲ K0- 
MIT. PAREIŠKIMAS PRIEŠ SKERDYNE i

Delei Detroito skerdynės 
išleido pareiškimą Naciona- 
lis Komitetas Bedarbių Ta
rybų. Nurodoma, kad iš- 
anksto skerdynė buvo ren
giama prieš beginklius be
darbius. Sakoma, kad Hen
ry Fordas; kuris svietui gy
rėsi, kad jo darbininkai vis
kuo aprūpinti, tuos darbi
ninkus pavaišino švino kul
komis. Nacionalis Komite
tas šaukia visus Amerikos 
darbininkus pr ot e s t u o t i 
prieš Detroito-Dearborno 
valdžios ir Fordo kruvinus 
darbus.

“Prie karsto mūsų nužu
dytų draugų,” sako Nacio
nalis Komitetas, “mes pasi
žadame . atkeršyti bude
liams, sekdami žuvusių 
draugų didvyrišką pavyzdį, 
suvienydami milionuš dir- t V VZ • • * Ui / ' * i • i < • <z

suokalbį prieš bedarbius. i 
“Bedarbiai ir

Subudavokite bendrą fron
tą prieš alkį, teręrą ir ka-1 
rą!”

Vas. Mėnesį N. Y. Neat-; VĖLIAUSIOS ŽINIOS IŠ DETROITO; MA- 
sirada Daugiau Darby SjNES LAIDOTUVES ĮVYKS ŠEŠTADIE-

NĮ, KOVO 12 D, 2 VALANDĄ PO PIETŲNEW YORK.— N. Y. val
stijos industrine komisio- 
nierka Perkins savo rapor
te sako, kad per vasarį mė- n,gs laidotuves nužudytų be- 
nesį darbai nesumažėjo, bet darbių įvyks šeštadienį, ko- 
ir nepadidėjo. Bet ji pripa- v0 12 <1., 2 vai. po pietų, po 
žįsta, kad paprastai, visuo- num. 1343 e. Ferry St. Lai
mėt darbai vasario menesį dotuvių demonstracija pra- 
pasidaugina, delei praside- sidės vakarinėj daly Ferry 
dančio pavasarinio, sezono, st. ir trauks į Woodward;

Woodward gatve trauks j 
Grand Gircus Parką.

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės, masiniai daly
vaukite laidotuvėse. Daly
vaukite visi—vyrai, s mote
rys ir vaikai.

Nužudyti draugai yra šie: 
York, Bussell, Lenny ir De- 
blasio. Penki kiti randasi 
ligoninėj sunkioj padėtyj. 
Kai kurie' iš jų vargiai lai
mės kovą su mirčia.

Gi šiemet tokio padidėjomo 
nebuvo.

S.LA. PfLD. TARYBOS RINKIMAI IR 
DARBININKU NARIU PAREIGOS

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje kuopos jau ga
vo Pild. Tarybos rinkimų balotus. SLA. nariai dar
bininkai turi nesnausti. Pakankamai ilgai fašistų 
ir socialfašistu šaika smūrtišku būdu valkioja tą or
ganizaciją po buržuazinę balą. Tie darbininkų prie
šai, atsisėdę į SLA. viršūnes, neigia narių teises ir 
imasi už gerklių delei teisės išnaudoti organizaciją 
savo naudai.

Šiuose rinkimuose darbininkai SLA. nariai turi 
parodyti tiems parazitams, kad jiems užteko pona- 
voti ant darbininkų sprando. Balsuokite tik už S. 
L.A. Darbininku Opozicijos rekomenduotus kandida- 

'tus. O tie kandidatai yra trys:
M. Mockevičius, iš Maltby, Pa., į vice-prezidentus.
J. Miliauskas, iš McKees Rocks, Pa., į sekretorius.
P. Mažeikd, iš Wilkes-Barre, Pa., į iždininkus.
Tik už tuos tris tebąlsuokite. Nebalsuokite už jo

kį kitą kahdfdatą ant baloto, nbs visi kiti, apart jČia 
trijų sužymėtų, yra bjaurūs darbininkų klasės prie
šai. Nepamirškite to. SLA. kuopų susirinkimuose 
agituokite narius balsuoti tik už Mockevičių, t Miliau
ską ir Mažeiką. Darbuokitės, kad tie trys darbinin
kų kandidatai gautų kuodaugiausia balsų.

! Draugė Edith Berkman
i dirbantieji! Vėl Smarkiai Susirgo

DETROIT, Mich.— Masi-

Prokuroras Toy neleido
Tarptautinio Darbininkų
Apsigynimo gydytojui būti

dėtas atsitikimas panašino*, > 
se įvykiuose.

Suareštuoti apie 60 bedar
bių tebelaikoma kalėjime. 
Nieko prie jų neprileidžia. 
Neigi juos paleidžia po kau
cija. •

Valdžia sušaukė “grand 
jury”, kuri sudarys apkalti
nimus prieš bedarbius, da
lyvavusius demonstracijoje 
ir prieš draugus, kurie kal
bėjo nosiniame susirinkime 
išvakarėse bedarbių marša- 
vimo.

Valdžia taip pat ketina 
iškelti garsiąją Michigano 
bylą prieš Komunistų Par
tijos vadus.

Tarptaut. D. Apsigynimo 
advokatas Maurice Sugar 

kartu, kuomet valdžios pa- hpadavė reikalavimą, kad vi- 
skirti daktarai tyrinėjo nu-i si suareštuoti tuojaus būtų 
žudytų lavonus. Tai negir-; paleisti iš kalėjimo.

DAR SEPTYNI KENTUCKY VALSTIJOJ 
AREŠTUOTI IR UŽDARYTI KALEJ1MAN
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oMIDDLEBORO, Ky.—Pe- Hurst, Joet Yeary ir Cadle, 
reitą šeštadienį čionai šua> streikuojanti main i e riaį. , 
reštavo. ir įkalino dar 7 Apkaltino “grand jury”ne.-; , 
di augus darbininkus i ap- (juoc]amj draugams pasitei*t,ireikalaut paliuosavimo drg. 

iB e r km an po kaucija. Be
veik visi Lawrence streiko 
dalyviai ir veikėjai, buvę 
areštuoti delei streiko, vie
ni po kaucijomis, kiti visai

kaltino sulaužyme krimina- 
lio sindikalizmo įstatymo, 

i Apkaltintais yra šie drau
gai: Allan Johnson, “~

sinti. Pastatyti po $5,000 
kaucijos kiekvienas. '■

Daily Suareštuota draugė Doro-‘ 
Workerio” korespondentas; , thy Weber Ross ir sunkiai 
Joe Chandler, organizato-[serga influenza. Jos sveika- 

, Ji irgi laiko- 
Unijos; A. B. Moore,’Jakeima po $5,000 kaucijos. j

Drg. Edith Berkman jau 
' arti penki menesiai sėdi 

p. u r J I • Bast Bostone imigracijos Ekstfcl HartlOrdO Lie- i name, skiriama išdeportavi- . • n 1 • • 1 I uiui už tai, kad suorganiza- tuviam Darbininkam vo ir išvedė į streiką prieš 
--------  |algų kapojimus Lawrence 

Subatoj Visi Protestuokime audėjus pereitą rudenį. Lai- 
Prieš Budelius, Nužudžiu- i ke šio beveik penkių mėne

sius 4 Darbininkus 
Detroite

HARTFORD, Conn.—Ko
munistų Partija ir Jaunųjų 
Komunistų Lyga rengia ant 
gatvių demonstracijas pro
testui prieš nužudymą ke
turių darbininkų ir virš 50 
sužeidimą Detroite. Daug 
darbininkų suareštuota Su- 
areštuotiem draugam valdžia 
grąsiną teisti mirties baus-

tuviam Darbininkam

bančiųjų ir bedarbių griež-
tai, neatląidžiai kovai ūž mę ir vien tik už tai, kad 
teisę įgyventi.. Mes šaukia- tūkstančiai: Detroito darbi- 
me darbininkus milionais pinkų reikalavo duonos ir 
demonstruoti, prieš terorą druskos apsigint nuo bado 
ir valdžios, karo programą, mirties. Visi lietuviai darbi- 

“Tegul gyvuoja atmintis > ninkai mobilizuokitės masė- 
mūsų didvyrių kankinių,' mis į demonstracijas kovo 
kurie ; žuvo kovos lauke 12 d., subatoj. Demonstra- 
preš alkį! Reikalaukime,'ei jos įvyks ant šių gatvių
kad Henry ir Edsęl Fordai kampų: kampas Park ir 
ir Detroito Murphy ir kiti į Lawrence, 4:30'vai. po pie- 
budeliai būtų laikomi atsa-'tų; kampas Windsor ir 
komybėj už šitą kruviną1 Main gatvių 6 vai. vakare;

siu sėdėjimo be jokio teis
mo nuosprendžio, jau antrą 
sykį smarkiai susirgo. Pir
madienį, 7 kovo, ji tapo nu
vežta iš imigracijos namo į 
Carney ligoninę Bostone. 
Imigracijos viršininkai Bo
stone atsisakė išleisti- ją po 
kaucija, matomai, tai įsaky
ta audiny čių kompanijij 
Lawrence. •

Naujojoj Anglijoj visuose 
miestuose audėjai privalo

t
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pa įuosuo i, ai a is epo - . Nacionalės Mainierių ta pavojuje, 
tuoti (d. W. Murdoch). Gi .... . . p • 1 > J. ■>
dd. Berkman ir Kraucevi- 
čius tebesėdi už grotų be jo
kio nuosprendžio iš valdžios 
pusės.,

Audinyčių kompanijos ir 
Naujosios Anglijos valdžia, 
matomai, nieko x ir nedaro, 
kuomet iš darbininkų pusėę 
nesimato jokio spaudimo 
tuo reikalu. Labai reikš
mingas žygis būtų, jeigu 
būtų šaukiama masinės 
įvairių organizacijų konfe-

Philadelphia, Pa.
■' I--------

Lietuvių Protesto Susirin
kimas ir Diskusijos

Masinis Philadelphijos 
lietuvių darbininkų susirin
kimas protestui prieš val
džios ir bosų žudymą bedar
bių Detroite yra rengiamas 
šį sekmadienį, kovo 13 d., 2 

rencijos, nuo kurių išrinkti! Val. po pietų, lietuvių sve
tainėj, 928 E. Moyąmensing 
Avė. Drg. A. Bimba, iš 
Brooklyno, kalbės apie reik
šmę Detroite, įvykių. • v Bus 
priimta protesto' revoliuci
ja. Paskui d. Bimba pada
rys įvadą į (diskusijas klau
simu, .kaip Leninas mokino 
kovoti su oportunistaiš. Dis
kusijose kiekvienam bus lei
sta laisvai išreikšti savo 
mintį. Kviečiame visus Phi
ladelphijos ir apielirikės lie
tuvius darbininkus dalyvau
ti šitam protesto susirinki
me ir diskusijose.

Komunistų Frakcija. * 5-tam puslapyj)

atstovai atsilankytų pas 
Bostono imigracijos komi- 
sionierių. Taipgi nuo ma
sinių mitingų, turi būt siun
čiama reikalavimai Darbo 

i sekr. Doakui Washingtonani seKi. uoaivui vvabiuiigiuiidii 
ir kampas Windsor ir North Ipaliuosuot d. Berkman ir 
6:30 vai. vakare. Taip pat Kraucevičių.
bus reikalaujama atšaukt • -------- ---------
Amerikos imperializmo spė: Alexandria, Aigiptas. — 
kas Chinijoj. Reikalaut iš- Po 50 dienų badavimo mirė 
traukti visą: imperialistinę|Taha Hussein. Jis buvo nu- 
Japonijos kariuomenę iš [teistas visam amžiui kalėji- 
Chinijos! Reikalaut visus man
karui skiriamus pinigus ati- premjero Pasha gyvybės, 
duoti bedarbiams. • Paskelbė bado streiką ir mi- 

Darb. Rep. re. Valdžia nenusileido.

Reikalaus Mirties 
Bausmės 7 Draugams 
CHATTANOOGA, Alaba

ma.—Kovo 23 d. įvyks teis
mas prieš draugus Ann 
Burlak, Mary Dalton, Bra
dy, Story, Carr ir Powers* 
Jie buvo suareštuoti perei
tą pavasarį ir apkaltinti 
“kurstyme juodveidžių prie 
sukilimo.” Pagal Alabamos 
įstatymą, bausmė už šitą ; 
prasižengimą yra mirtis 
elektros kedeje. Juos teis’ 
mieste Atlanta. ProkūrĮ-1 : 
ras Hudson reikąląųs mir
ties bausmės visiems.’ Draii- 
gus gina Tarptautinis Dar- ' 
bininkų Apsigynimas.

1

už pasikėsinimą, ant

Valdžia nenusileido

London.—Valdžios rapor-. 
tas parodo, kad 1931 metais 
Anglijoj buvo 540 milionle- 
rių.

i

(Daugiau Pasaulinių žinių

Ši vakarą, kovo 11 d., New Yorke Central Opera House svetainėje, 67th St. ir 3rd Avė. įvyks masinis susirinkimas protestui prieš nužudymą ke- 
turiii bedarbių Detroite Mes šaukiame visus lietuvius darbininkusBrooklynoirapielinkėsdalyvautšioj protesto demonstracijoj prieš, kruviną 

valdžios ir bosų terorą z ‘ 1

i
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LIETUVIU DARBININKU SUSIVIENIJI
MO VAJUS IR MUSŲ UŽDAVINIAI

ĮDOMUMAI
Jungtinių Valstijų val

džios Darbo Departmęntas 
savo raporte apie darbo są
lygas skerdyklose ir mėsos 
pakavimo pramonėse nuro
do, kad dabartiniu laikų 20 
tūkstančių moterų darbi- 

į ninkių dirba mėsos pramo- 
|nėj: skei’dyklose/ ir tt. Ir 
i pati valdžia pripažįsta, kad 
toj pramonėj moterų darbi- 

kovo 8 d. ant" pirmo‘'pusią-ninkvili algos “nepasiekė 
pio didoku antgalviu šau- ,augšto laipsnio” net 1929 
pįa: metais. Vidutine darbinin-

„ _ , . , v kių alga buvo $16.85 į savai-3,000 .komunistų užpuolėt. G * • 10 nuoximtis ^arb; 
Fordo fabriką Detroite. ,te* Anie iU nuosim«S darbi

vaikams melstis kiekvieną 
rytą ir vakarą delei sugrą
žinimo pagrobto kūdikio.”

Tai štai prie kokios kvai
lybės kapitalistinė spauda 
privedė tikėjimu užnuodin- 
tą moteriškę taip toli, kaip 
Vengrija. O ką jau bekal
bėti apie Jungtines Valsti
jas?

Fašisty “Vienybė” Bjauriai 
Meluoja Apie Detroito 
Bedarbiy Demonstraciją

Brooklyno fašistų “Vieny
bė” (No. 29) bjauriai me
luoja apie bedarbių demon
straciją Detroite. Kaipo fa
šistų šlamštas, ji kaltina ko
munistus del policijos kru
vinos atakos, štai kaip tas 
smetonlaižių lapas bjauriai 
meluoja:

Demonstracija prasidėjo la- Kitoj vietoj tas juodasim- vaitę. Tik 7 nuošimčiai uz- 
tiškas šlamštas šaukia : : ' 1 ” ’ •

Sovietai dqgina: . 
bažnyčias.

Varšava, kovo 7 d.r—Lenkų

tis Velykoms, rusai vėl pbadė- alginiai vergai yra moterys 
jo persekioti, žudyti katalikus įr vaikai.
ir deginti bažnyčias.;.

Bjauriau meluoti negali šešiolika Amerikos žymių 
jokis fašistinis šlamštas. inžinierių ir specialistų, da- 

Socialfašistų “Naujienos’ bar gyvenančių Maskvoj, 
pranešė Tarptautiniam Dar- 

^kbmunistai, | akcija prieš Amerikos dar-■ joniukų Apsigynimui (New
• x . y ’ i bminkus, varo kampaniją Yorkd kad iio nasiuntėaš-darbininkai norėjo ramiai sa- i v . ,___roiKe;, Kau jie pasiuntė as

ninku klases neprieteliais, 
turėtų kuogreičiausia nuo 
jų atsikratyti.

I Kaip Socialfašistp Šlamštas 
Tarnauja Kapitalistams

Socialfašistų “Naujienos”

Jau beveik pusantro mė-
/iesio praėjo nuo- to, kai Lie- dinami “antraeiliai 
Tuvių Darbihfinkų Susivie- gai. Pirmaeiliai rr 
nijimas'pakibė savo prieš- sant tai reikalingu dalyku, 
seiųiįnį vajų. ; Kol kas mūs P * ' ‘ ‘ \ \
kuopos ir nariai dar ne viT'ją.- Su mažom išimtim tik 
sur.-įsimetė į uolesnį darbą keli galviniai draugai ten 
už gavimą naujų.narių. Tik ■ randasi LDS. Kiti dar neį- 
kur nė:kur nariai sparčiau|stojo. Apskritai, Pa. valsti- 
dirbhp kitur rehgiasi prie joj daugelyj vietų surasime 
darbo,'o .kitur, deja, dar ne- panašią padėtį. Kaip tuo- 
simiato nė rengimosi. Tai met mes galime norėti, kad 
blogas reiškinys! Kiekvie- į pašaliniai darbininkai pa-

• nafe! lietuvis ;darbininkas, ne ; tys priklausytų ir smarkiai 
tik- LDS. narys, privalo su- veiktų, jeigu mes patys ne
sirūpinti ir pasiklausti: ko- sietengiam jiems duoti pa
de! j iš pats nėra nariu Lie- vyzdžių?!
tuvių Darbininkų Susivieni- į 
jimo ir kodėl, jei jis juo yra, 
nesistengia gauti kuodau 
giausiai-naujų narių? , f

Iki, šiol geriausiai 
pasižymėjo Chicagos LDS. tai buvo pateisinama 
53-či‘0ji: kuopa, gaudama šiuo tarpu ne. . 

Tai ačiū ir I "
darbščių ir sumanių organi- dažnai patampa reakcijos ja buvo komunistų suorga-i KratyiL

Visas mūs darbas inįzuota, ji buvo komunistų j x t ~ n
1 ' ‘__________ ______ ? ______ * "‘j

narių, ir, neabejotina, kad j pavyzdžių. Jei draugai dar- :munįstanis nebuvo reikalo' [ygjaj Padalintas
Sulig National Industrial 

Conference.. .Board apskait- 
liavimo, remiantis 1930 me
tų statistikomis, .kiekviena 
šeimyna Jungtinėse Valsti-

kuopose veikia tik taip va- 
?’ drau

gai. Pirmaeiliai mano ne-

seirpįnį vajų. Kol kas mūs Paimkim tokią Philadelphi-

Vidutinė darbinin
kių alga buvo $16.85 į ąavai- 

.tę. Apie 10 nuošimtis darbi- 
! ninkių uždirbo tik $12 į sa?

Aliejus iš Vyšnių
Kauliukų

Sodininkas J. H. Marton, 
Wisconsine, keli metai at
gal patėmijo, kad vyšnios 
kauliukas, kuris buvo su

brėkštas čeveryku ant grin
dų, paliko lyg ir riebaluotą 
t(|šką. Pradėjo tyrinėt, ir 
siyado, kad iš vyšnių kau
liukų branduolių galima iš
spaust gana daug aliejaus. 
Dabar Marton panaudoja 
1,000 tonų vyšnių kauliukų 
'per metus, , dirbimui alie
jaus.,, Tas aliejus.esąs labai 
geras įvairioms, mostimą, 
kurias naudoja moterys pa
dabint sau veidus.

Išspausdus aliejų iš vyš- 
Inių’ : kauliukų branduolių, 
liekamoji dalis duoda geros 
trąšos, o branduolių lukštai

V J i

• Lindberghų “beibės” “p~ 
grobimas” yra niekas kitas, 
kaip tik kapitalistų grupės 
“gudresnių” i narių sugalvo
tas . skymas į nukreipimuį 
darbo įmanių dųmės nors ąnt 
trumpo ‘laiko, | nuo < tokių 
svarbių> dalykų,, kaip, bedar
bė, /kaip,' badavimas šimtų 
tūkstančių ; kūdikių bedar
bių darbininkų,, kaip irnpe-, 
rialifetų įsįutusis rengimasis 
prie karo prieš Sovietų Są
jungą. Kuomet per savai
tę laiko .diena iš dienos ka- naudojami kurui.

dirbo iki $25 į savaitę. 1 '
. katalikų Aišku, dabar jų algofe: dar 

(mažesnės. Darbininkes pųi- 
verstos dirbti už badavimo 

šaltiniai praneša, kad artinan- algas. Pigiausi kapitalistų*

bai ramiai ir gal būt ramiai 
pasibaigus, tačiaus kokiu tai 
budu įsivėlė komunistų agita
toriai, kurie pradėjo plytomis 
daužyti Fordo dirbtuvės lan
gus ir gatvėje sukruvino ke
letą žmonių. Iš demonstraci
jos kilo labai kruvinos riaušės, 
kurių metu užmušti keturi 
žmonės ir apie 50 sunkiai su-, 
žeista. . . Greit pribuvus poli
cija pradėjo mėtyti ašarines 
bombas, ir tokiu budu pavyko ... *-
riaušes likviduoti, šių riaušių atvirai eina su fašistine re- 
kaltininkai yra 
kurie pirmieji jas 
i 
vo prašymus Fordo reikalų ve
dėjams įteikti.

šešiolika Amerikos žymių
pitalistinių laikraščių pus-

?prSai» T! “Sausas Ledas”
“Sausas ledas” yra sutai- 

kalbėti,-j Sytas kietame pavidale che
mijos gubernatoriui Miller nei pamislyti apie kitokius niikalas, vadinamas anglies 

Juk ką gi reiškia dvideginis (angliškai, car
bon dioxide). Kada prie t 
šio “sauso ledo” primaišo 
kito chemikalo, ethyleno 
viendeginio, tai viena ir ki
ta medžiaga gana greit pa
virsta sykiu į garus, kuriais 
galima naikint įvairius ma
žus vabaliukus.

Todėl pernai metais “sau
sas ledas” su ethyleno vien
deginiu buvo jau pusėtinai 
plačiai panaudotas, kad jų

hų “beibę,” tai tamsiosios 
Amerikos darbininku masės

v . " .“J AVZXAYVz/, IKLVVA JXV Jį/ W kJX L* X X LV CXO )

uz imperialistinį karą pries protestą Alabama vals- neturi progos 
Sovietų Sąjungą. | * ' ' '

Tie darbininkai, kurie dar1 prieš nusmerkimą mirčiai dalykus. J
į tūkstančių badu!

i būdu įsivėlė 'komunistų'agi-1 fašistiniais elementais, tu-, Scottsboro, Ala. Po protes- mirštančių- darbininkų kla- 
lokalinės organizacijos tatoriai.” rr° !

. _ _ _ - reakcijos ja ^uvo komunistų suorga-1 KraLyu-
zatęrių pasidarbavimui. Ši lizdais. Visas mūs darbas inįzuota> jį buvo komunistų; --------
kuopa dar gaus, ir daugiau i nueina niekais. Tam turim | vadovaujama> įr todėl ko-Jeigu Šalies Turtas Būtų

’y....J............ ............ ;________ ’ J’ ’ - --------
ji pasieks 500 narių sk,aitli-; iniotųsi Susivienijime tiek, i «kokiuo tai būdu” ' įsivelti. 
IlėS. • . ------- :---- r

/
Kitos kuopos iki šiol kad 

ir dirbo; tai ^iipnokai, nėra 
koĮ ‘ką^ kiib , jas labai .pa
glostyt!. Nebent mažesnes, 
kuopeles, kaip pav.^ > South 
Brooklyno kuopa,- kur- nan 
riai -.neatlaidžiai 'a’uginh Oi^ 
gapižaclĮą. T^ūH' apškflčių' 
koij^teta; ‘j taijjįj jau mažai' 
kuų pasirodo.,, , , 4,

Reikia .kiekvienam, LpS. 
nariui h- nenariui, šiaip są- 
mOhinghm- darbininkui - su
knisti. Nepaisant nepalan
kių sąlygų’, baisios bedarbės 
ir ^kai-kurių organizacinių; 
trūkumų tūlose valstijose, Todėl kiekvieno iš mūs pa
mes vistiek galime gauti reiga stoti į LDS. Kiekvie- 
daugįau naujų narių. Tik no LDS. nario pareiga bu- 
reilda dirbti.

Ęe jieškojimo naujų na- sYnarkiau darbuotis dabar 
rių į jau esamas kuopas, tuojaus! 
mūs kuopų ir apskričių vai- • 
dybbs privalo.dėti pastangų į 
apsidairymui, ar nėra vie
tų, kur naujos kuopos būtų 
galimą įdurti. Tai antras _________  ____ _______
labai dideles svarbos klausi- 9-to Apskričio ir L.D.S.A. 6- 
mas? surištas su auginimu to Rajono Pildomųjų Komite- 
mūs* organizacijos, r Iki šiol W buvo laikytas bendras posė- 
turime savo Susivienijime t^^Sutinio vajau; 
vos T30 kūopų. Dabar pa- i mūs.ų. spaudos ir A.L.D.L.D. 
žiūrėkime, kięl^. turime lie-J širmo 'Apskr, drg. K. Rušins- 
tuvjų kolonijų Jungtinėse,; kionė įtoiėjo, rodos, pirmą 
Valstijose? Neklysiu pasa-^ova»^ ^Ji neėmė pinigų, 
kęsr-kad-virš 300! Ką tas^iški^ 
^todo . Būtent tųf, kad tikieią, $3, taip pdb
mes dar nė pusėj kolonijų ; ti M, i “Uis

------- x no _.i—-------------- - ■ ■- - •• ‘ .

’dŠintaS;

Daugelyj vietų mūs drau
gai perdaug svarbos deda 

‘, ant lokalinių draugijų ir 
kliubų. Seniau, kuomet ne- i 

vajuj turėjom savo Susivienijimo 
xcxxxiw. i
Tie kliubai

, virš 30 narių.

galimą Įdurti. Tai antras

$5
K

I

mo, I Tai nerdėm biaurus me-1 ne aarominKai, Kune uat uaiyKi
Bet j.,/ Mpino kad “kokiuo tai M nors bendro turi su tais astuonių negrų jaunuolių gimtai . . |ias. Melas, Kad kokiuo tai ai„ t>------

T'^dpmnnąf-raci I retu jų kuogreičiausia atsi- .tu pasirašė: Smith, Nelson, sės kūdikių 
la aemonstraci - .Anhlpmnn Mandel Hpi'žno- i;ehi aernn

prieš impėria- 
Ąppleman, Mandel, Herzog, lįstų agento “pagrobtą” 
Bogart, Brand, Webber, I “beibę”? Apie juos nerašo- 
Pearl, Kuttner, Silber,- Riv-1 ma, tai ir nesvarbų^ Bet

įkiek lokalinėse organizaci- Antras melas, buk komu
nose, bei kliubuose, tai -^an“jnistai pradėję Fordo dirb- 
dien turėtum daug kartų |tuvės langus daužyti ir būk 
didesnį Susivienijimą. i del to kilo kruvinos riaušes.

Draugai! Laikas švafbus.: Fordo kompanijos privatinė 
Gyvenimas reikalauja iš į policija ir Dearborn mieste- 
muš. organizuoti, darbinių,-1 lio. policija.sustabdė-demon- 
kuš. Organizuokime juos. 
Tiesa) kad Kompartija, re- 
yoliuČirres darbo 'unijos ir, 

I bedarbi^ tfcrybos? yra svar-. 
biausiu mūs organizavimosi 
punktu. Bet nemažą vaid
menį suvaidins ir fraterna- 
lės, darbininkų organizaci
jos ir drauge mūs Lietuvių 

i Darbininkų Susivienijimas.

Antras melas, buk komu-

Jįin, Guralnik , Granich, visa 'Šalis pl’iVald verkti 
White ir Chesney. . j Lindberghų “beibės.” Kapi-

Vargiai jie būtų tą pada-|^a^s^?® spauda tą dalyką 
rę gyvendami kapitalistinėj Į taip isblofĮuo,. L- .
Amerikoj. Bet gyvendami 
darbininkų šaly jie negali 
nematyti ( ir t nesusįintere-

i ’’pa
grobto” kūdikio turi verkti 
ir tie, kurių kūdikiai mirė

davoti LDS. Pradėkim

R. Mizara.

M1NERSVHXE, PA.

i^ bado,, kurių serga iš ba- dujomis užmušt vabaliukus; 
40, iąipsiįiškki mirsią bądū?.atsirandančius ■ dideliuose 
KaįūtaHštai naudoja j yišo-■ kviečių magazinuose bei 
kfašt paikinimui! sandėliuose. »Nuo perleidi-i
daVbinihkiį/Jkda jie begalė-! mo tom’is dujomis neatsi- 

Kapitalistų reikalus gi-!tų patapti klasiniai sąmo- maino* kviečių nei spalva 
nantis kongresas planuoja dingais, nes patapę klasi- nei skonis; valgydamas to- 
įvesti taksas ant parduoda- ^iai sąmomngais jie gal^^ iš’jų pa-

Jmų prekių. . Tuo būdu ma
inoma sukelti $600,000,000 
per metus į valdžios iždą.

OV-Lilija 11CV t/ LAJL Ag VlAl LA j AiVAllcL Vjf LA | AA, • A1V O U-OJi AJ1LVA V

jose turėtų $10,961 vertės jsuoti tokiuo' sVąl’bnV 
nuosavybės,; jr^ $2;36^ meti-1 kovos išdayų.,.. k$ip Scotts- 
nių įplaukų/ jeigu šalies boro bylą/U A t - - /
turtas ir įplaukos būtų Įy- 

jr pasiųsti savo giai padalinta./ t
Aišku, kad tuomet nerei

kėtų milion&ms bedarbių Į 
badauti ir skursti.

Dabartiniu laiku tik 13 
nuošimčių Amerikos gyven- įvedus tokias taksas, darbo 
tojų turi savo rankose 90 masių gyvenimas dar labiau 
nuošimčių visos šalies tur- būtu apsunkintas. Apro- 
to, o 87 nuošimčiai gyvento- Ikuojama, kad pragyvenimo 
jų (darbininkai, farmeri-ai, kaina, tokias taksas prave- 
smulkieji krautuvininkai) dUS) pakiltų nuo 7 iki 
turi tik 10 nuošimčių viso nuošimčių. Visokiais būdais 
----- -  . parazitų klasė krauna vis

Tai tokia “lygybė”^ kapi- didesnę ir didesnę kriziohįoj/ 13 d., kovo, 2 vai. po

strantus ir neleido . bedar
biams maršuoti prie Fordo 
dirbtuvės :
atstovybę pas Fordo dirbtu
vės viršininkus. Kuomet de
monstrantai, nepaisydami 
policijos draudimo, toliaus 
maršavo, tuomet Fordo 
kompanijos ir Dearborn 
miestelio policija pradėjo 
šaudyti į beginklius demon
strantus. Net buržuazinė 
spauda pripažįsta tą faktą,- 
kad policija pradėjo šaudy
ti į demonstrantus be jokio 
reikalo. Štai ką sako New 
York “World-Telegram”:

šalies turto.

Apro-

10

siOrganizuoti ir nutrenkti1 gamintus miltus žmogus ne- 
rfuo,savo sprando parazitų gali pažint jokio skirtumo, 
klasę. Bet gamta gerai pažįsta di-

J. S. Į'deiį skirtumą.
> i Minėtais chemikalų gazais 

------- .perleisti kviečiai visiškai at- 
Drg. Mizaros Prakalbos ČiS.

Įbė. O kad tas “rūkymas” 
jgazais “sauso ledo” nepri- 

HUDSON, Mass.— Nedė-į duoda kvietiniam maistui 
gerumo delei žmogaus svei
katos, kiekvienas gali dasi- 
protėti.

Policija nrarado savo protą 1 Amerikoj. Ir aiš-1 naštą ant darbo masių pe- pietų prakalbos įvyks Lie-
ku> k01 kapitahstme siste-1 čių. ,. Uių Piliečių Kliubo Sve-

tuomet ašarinės bom-jma . ^>7vUOS,. tol parazitui -------- tainėje, 17 School St.
sriovės šalto vandens' saujalė turės savo rankose | Amerikos kapitalistų ži-1 

šalies turtą, 'o darbo masės nių agentūra United Press, 
gyvens ubagiškai. Tik įvy-1 praneša sekamą : 
kus proletarinei revoliucijai Budapest, Vengrijos,

Jie pradėjo šaudyti į bedarbių 
minią, kuomet ašarinės bom
bos ir !
nepajėgė sustabdyti veržimosi 
‘(demonstrantų).
Net toks buržuazijos laik

raštis, kaip New York 
“Evening Post,” sako:

. .Mes .linkę manyti, kad kaip 
privatinė, taip ir viešoji poli
cija blogai pasielgė. Jeigu tas 
•pirmutinis šūvis nebūtų buvęs 
iššautas, tai veikiausią visas 
dalykas butų praėjęš/be gy- 

f Nasties ■ praf adimo., ’>
v O suniekšėjusių smeton- 
laįžių šlamštas bando bjau
riausiai ■ apmeluoti dalyva
vusius demonstracijoj ko
munistus ir kitus kovinguo
sius darbininkus.
/ ‘ . * 4 1

Liėtuyiai darbininkai su i 
4 . didžiausiu pasibjaurėjimu1 

ton daMpĄMo P. Komiteto iš turi pasmerkti tą smetoni-

Kovo 2 d. š. m. A.L.D.L.D.

dix Iš svarbesnių reikalų at- 
Paskutinio vajaus

irime ’EDS? kuopų.---- * ♦ a”
jų ^3ima»«udrgankzūd1i'. | į Po;

arblniAkų, I 
paiirengusių . įstoti į LDS. I . 
Jiej ląųkią, tąčįaus, paskata 
niipą .' Kūomėt,atsiras pra-

Žinau, $.ąc 
raadasiiio

ow*. i j -įindšintas- ? paimtą
ten | pi |Š ĮApįkr: iždo į

I įfbndk. ; • į
Tolmpį’įora naujų ąiimaiiyr 

m '-ifutkį’td 'įrišti sekančiai 
A L.bMl Į9-to Apskr. kon
ferenciją}, ; kuri . atsibus kovo

j e, Frakviilė, Pa. Būtent; vie-

i-a> \ Lierencjjąų, Kuri .atsioųs kovc
dejėjas jįe .Stos. I radeje- 20 d.^ jįjrelevičiaus svetainė- 
jaię ir orgaųizątoriąis nie- --
ka§ neg|liHbutJ įpiįfeniais, 
kaip aplinimij^ L^SLkuopų 1 
organizafepai; veikėjai, ar
ba įApskčičjĮo^niitetąi savo 
ribpse. b H-

Ęlogiauls|ai ^ū’fnūsų ĮJJS. 
a n girnų įf-kijįjimu ten; kur 
miiį p - . C. -- 1-o
patys nėtį įfartjj iečiai rtepa-

I 7-nių narių, Rinkti aš 5. Ir iš 
kiekvienos Ąpskr. kolonijos, 
kur nors koks mūsų organiza
cijų judėjimas yra. Išrinkti, 
ar bent stengtis gauti po vieną 
at.sakomingą vietos veikėją, 
kuris atatirikamai turėtų su 

naėH' MŠjos iiratlgai, > organizatorium; susinėsimus ir 
' 3 J informuotų apie tep. esantį

A£?F?: darbininkų Judėjimą ir gali- kaąkam^V i kali SI diįybes nuveikti ką sėkmingo
o» J ^'zae?ia reikia b,ųdayo-f i šios organizacijos.
t i. \ Daįigįelyj ^kolonijų LDS.1 ; Kitas sumanymas, kad se-

Dž. K.

dalykai pasikeis.
i /r
I Dublin.— Republikonų or 
ganižaėija Sinn Fein _ 
smerkė savp vadą De Vale-j viii žiedą,

namas pasidayjme Anglijos žinimę

nių fašistų organą. Kurie 
lietuviai darbininkai turi ką j 
nors bendro su tais darbi-

kančią vasarą būtų surengta 
tarptautinis išvažiavimas, su 
Kom. Partijos vienetais. Ir 
kad tame laike būtų pagamin
ta atatinkami agitatyviški la
peliai.

Apskr. Koresp. A. A.

žinią iš i LOWELt, Mass.— Nedė- 
, kovo lioje, 13 d, kovo, 7 vai. va-

9 d.; Ikare. Prakalbos bus sve-
“Moteris Ludwig Ęlor- į tainėje po num. 84 Middle- 

wath, dešimties vaikų moti- sex St., ant 4-tų lubų.
pa- na, užstatė paskutinį vestu- Visi draugai darbininkai 

idant užpirkti dalyvaukite, nes d. Mizara 
y* i i 1 i • i i _ • • j’ zn*

Lindberghų, kūdi- 'sugrįžo įr daug naujo paša- 
• J ■ • • • 1 — 1 ■* * 1

Tokyo.— Japonijos val
džia sako, kad mūšiuose 
Mandžurijoj žuvo 1,194 ja
ponai kareiviai, o ShanghJ- 
juje apie 1,575.

Vjsi draugai darbininkai

rą ųž jo -gelibnųm-ą. Kalti- speciąles mišias del sugrą-; tik ką iš Sovietų Sąjungos 
7///- b / ’1 /7 .. * ,7 ' 7" " ■ Lindberghų,, kūdi- J sugrįžo įr daug; naujo pasa- 

karališkai valdžiai. lkio. . .>Ji taipgi įsakė savo kvs. . . .

Stockholm, Švedija.—Jau
nas turtuolis Sydow nužudė 
savo tėvų, savo pačią ir dvi 
tarnaites, ir paskui pats nu
sižudė.

J*

Harlanan

*
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Penktadien., Kovo .11,. 1932 Puslapis Trečias

ney motina, Robert Minor iriliucijos ir tautinio^pasiliuo'į Ne fetrafesb/ Bet Esama Padėtis
Į kiti kalbėtojai. Tarptautinio |savj,mo judėjimo ir prieš-1 * 
itriktas šaukia tą mitingą,'Pastate visą^tą pusiau men-.

Sm«p, pažymėti, kad dan-taglau kopijų i«sil«up. 'SlZirįSim’khm'

galis ,uū,ų kuop, pradėjo Šri™ Stoto’ K {UfeTS SS iXrifa X- 
vajų, rengdamos darbiniu-! tos popieriniais. ! Tomą Mooney kalėjime be jo-. • r>. Lnrl f<i nnąiol J nuv,,,cv
kin dipnoq anvaikqpiniimnL T1 • - ! • r. kios kaItės- T-D*A* tai» pat ■ maLvKadją pusiau (Hau polemikų.
kių dienos apvaiksciojimm , nG SiOl vajaus literatūros, veda kampaniją už paliuosn-1menševistinę y - ;
masinius susirinkimus, lū-j užsisakė 89, 100 ir 125 kuo-lvimą Scottsboro 9 jaunų neg-1 pagriebė Trockis ir išnau-Į Paduodu tokias žinias, 
los iš jų buvo sumanytojosĮpos. P ‘ ! ‘ 1 11.......................  ’ 11
ir rengėjos. Kitos i 
bendrai su kitų tautų dar-i blackaitė ir O. Depsienč ir Į 
bininkių organizacijomis. M. K. Sukackienė, worces-i 
Kai-kur prie rengtų bendrų ' terietė. 
tarptautinių susirinkimų, 
mūs kuopos rengia vėliau 
atskirus lietuviškus susirin
kimus. Visuose tuose susi
rinkimuose c______ d____  - , - . . KVU Las
karo pavojus ir kaip kovoti; įvyks LDSĄ. Pilei. Konute- j ti*niu laiku Px<v-(
prieš jį. Neužmirštama ir to posėdis, į kurį kviečiame j ^gj0 plėstis už bedarbiams ap-1 
bedarbių kovą už apdraudą 
ir. dirbančiųjų darbininkų 
kova prieš » algų kapojimą. 
Visur išsiaiškina, kad būda
mos neorganizuotos, nega
lėsim sėkmingai pravesti; 
tas kovas, kad mes turim i 
smarkiau organizuotis ir 
daugiau veikti.

Gražius Ohalsius Svarbu 
įgyvendinti

Mūsų masiniai susirinki
mai paskeleidė daug gra
žios propagandos, iškėlė 
daug obalsių, kuriuos įvyki-: . LDSA. Centro Sekr.
nūs mūs organizacija susti- * $•
prės, paaugs, pasidarys ko- ’> 
vingesnė.' Kai kur turėta . _ _
gerų pasekmių ir organiza-, Mooney Motina Kai- 
ningas žinias 
tuos 
sim vėliau. Dabar 
subrusti tų susirinkimų iŠ- batoje, 12 d. kovo, Broadway Į 8 vai. vakare, Broadway Are- 
keltus obaĮsius vykinti O Į Arena, Broad ir Christian St., na, Bioad ii Christian gatv. 
juos geriausiai įvykinsime Į ivyks .masinis protesto mitin- . A. M.
eidamos į darbininkių Ana-1' “
mus ir aiškindamos joms ką Į 
mes girdėjom tuose susirin-; 
kimuose bei platindąmps ’ 
darbininkišką-*lite r a t ū r ą. i 
Ėjimas į namus, tai vienas i 
iš geriausių būdų pasiekti j 
darbininkes. Juk darbiniu- į 
kių yra milionai. o į mūsų ' b)

L.D.S.A, ir "Darbininkių Bako’ Vajus
(Savikritiką}

Prūseikos ir “Naujosios Gady
nės” teorijas. Įgabenau lyg ir 
“Laisvė s” redakcijai nema
tant... Kokias teorijas įgabe- 

dalykai^gali pasitaisyti, jei tik nau? o gi tokias, kad pasakiau

bendradarbis- buoetą Redakcija sako: bet ir į pasajHau Draugijos organe, ne-
7^. ,vie"as ž"10?u1s daugiau pasidar- A.L.D.L.D. 20 kuopos padėtį;

bendradarbis- buotŲ. Redakcija sako: bet i>'>pasakiau Draugijos organe, ne- •- 
per 20 metų, drg J turėtų daugiau pasidar- laukdamas. kad kas pl.anešt(J .

_ ( Esu “Laisvės
__i korespondentas

(Savo raštais-pranešimais
| kuomet saviškių tarpe nesukė- i žiūri tik

nie-

Po setą kompletų pa-irų, kurių kaltė tik tame, kadidojo ją, kąip kovos ginklą, i yra. 
rengė ; sipirko vietinės dd. A. Za-1 Be yra darbininkų klasės na-;prįeg leninizmą. 110

A ’"negras> I>hiladelphi;oii laukia’ ok,os v'ISI.ems zmomo,s
teismo būk už užmušimą ma- į Vokietijos kairiųjų social

izes mergaitės Lutz. T.D®A. demokratų klaidos.
b r>:ii tz TMcū i komisijos tyrinėjimas parodė, Aš jau nekalbu apie kitasLDSA. Iild. Komiteto Pose- kad Wil]}e Brown yra visai Vokietijos kairiųjų klaidas, 

nekaltas, bet bosų užmačios
1 Kovo 27 d., lygiai 2 vai. yra, kad sulaikyti vienijimąsi 

‘ baltų, su negrais. ,Kad sulai
kyti tas .kovas, kurios pasku

bu taip smarkiai pra-|das, kurias jie daleido įkai-
drauges, ne tik iš Brookly-Į drauda, prieš algų kapojimą, 
no, bet ir iš apielinkės. Va-[prieš karą, už paliuosavimą | 
žinokite tain toli, kam ea- politinių kalinių ir prieš evik-i

dis Svarstymui Plano nekaltas, bet bosų užmačios

diskusuojamas P° pietų, Laisvės svetainėj,

buoti kuopai.” Kodėl redakcija 
į vieną J. ir liepia 

___  r..... ......v. Aprašinėjamų Į jam daugiau pasidarbuoti, o ki- 
kosę vėliau (dalykų neperdedu, nepersūdaib i tiems nariams neliepia pasidar-j 

kokios i buoti nė. t rKimčinko ? i:i 
paskiausieji ma- todėl,’ kad J.'parašė korospon-Į 

Laisvės” denciją, o kiti ne? / 
redakci-Į kad nuomonė ,apie vieno žmo

Aš jau nekalbu apie ^itas

iškritikuotas atatinkamuose
Lenino straipsniuose.

Nekalbu taipgi apie klair
"• 1 • • • 11^*1

žinokite iš taip toli, kaip ga
lite pasidengti kelionių lė
šas. Šiame posėdyje bus 
plačiai diskusuojamas nau
jasis planas. Bus išduotas 
J platesnis raportas apie tai, 
kokios galimybės numato
mos jo įgyvendinimui. Pla
čiau susipažinus ir visapu-i Full Fashion Hosiery Work- 
'šiai apdiskusavus, bus leng-ie,s taip pat pntaria
viau prieiti prie bendiOS 1S- Mustės pasekėjų. Ir kiti loka- 
vados sekamame LDSA. su- jaj jau yra prisiuntę pasveiki-J 
važiavime.

cijas.
T.D.A. kampanija už pa-! 

liuosavimą visų politinių kali
nių, rado platų pritarimą ir 
A.D.F. lokaluose. Internatio
nal Molders Union 15 lokalas 
užgyrė ir pradėjo mobilizuoti 
savo narius į masinį mitingą.

nuo j ant bolševikų
Spalių revoliucijos

Ką sako tos Vokietijos, 
Ikairiųjų klaidos, nuimtos iš, 
prieškarinio istorijos perio-1 
do, kaip ne tą, kad kairieji, 
socialdemokratai, nežiūrint

žvilgsniu. Smulkme- 
apie visus 

susirinkimus paduo-; 
reikia į

bes Philadelphijoj
PHILADELPHIA, Pa.—Su-

į nimus ir komisijas pasitikimui 
i Tom Mooney motinos; taip 
j pat ir finansinę paramą duo- 
' da. Mitingas taip pat tar- 
Į naus protestui prieš šaudymą 
i bedarbių Detroite ir prieš po- 
i licijos terorą apskritai.

Apart augščiau minėtų kal
bėtojų, taipgi kalbės Anna 

i Pennypacker ir Raymond Pa
ce Alexander, Willie Brown 
advokatas. Mitingas prasidės

STALINAS APIE KAI KURIUOS BOL
ŠEVIZMO ISTORIJOS KLAUSIMUS

“Naująjai Gadynei”, kuri tik 
ir galėtų šaukti, jog ji žino, ji '• 

i turi faktus, o mes (mūsų or- 
! ganas “Laisvė”) tuos faktus 

Ar tlk; slepiame.
. . - | Ištikruju, jei ir kitose kolo- .■

Unijose panašūs dalykai yra, 
j kaip pas mus, tai ir nebus ste-

1 CJ_ į būtina, kad už slėpimą esamų- 
Ijų faktų naujagadyniečiai turi 
pamato prieš mus kalbėti. Da- 

’ lykų slėpimas teigiamų rezulta
tų neduos. Jei kas yra mūsų 
vienoje ar kitoje organizacijo- » 
je negero, jei matomos organi- 
zacijos žlugimo priežastys, rei
kia jas kelti viešumon, disku- 
suoti ir taisyti, o ne slėpti. Jei 
aš nieko taisytino nepasakiau,IT

I tai tik dėlto, kad matau reika- p 
• lingu šį dalyką kalbėti ne lai- 

krašty, bet ant vietos, kuopos . 
susirinkime. Kuopos veikimui 

i instrukcijos yra duodamos iš 
Tok is redak- Centro laiškais ir raginimais 

vieną žmogų organe. Bet jei nariai veiki- “I 
primena dar ii- kitą, man neina, tai korespondento 7 

pas mus (o gal ir visur?) įsi-. išvados dalykų padėties nepa- ♦ 
gyvenusį paprotį, būtent: kas 
ką sumanė, kas ką susirinkime 
įnešė reikalingu padaryti, tai 
tuojau tam įnešėjui ir liepiama 
daryti. Kiti nariai visiems ge
riems sumanymams tik prita
ria žodžiu, o darbais — “ne
gali”, “nemoka”, “nesupranta”, 
“neturi laiko”. Taip lygiai ir 
čia: aš atsiliepiau, kad mūsų

Tačiau,
korespondencija, 

No. 44, ir “Laisvės 
jai . ir D. M. šolomskui pasiro-j gaus pasidarbavimą neturi 
dė ne tik nebe visai gera, bet i dėlės reikšmės. Vienas žmo-i 
net “kontrabanda” Prūseikos gus nė kalnų nenuvers, nė 
teorijos.

Aprašydamas A.L.D.L.D. 20 ; nė revoliucijos 'nesukels, 
kuopos esamą padėtį, pasakiau , reikia plačios talkos, 
taip, kaip dalykai yra. Neda- kur darbo pradžia, 
riaų išvadų, kode! taip yra, ii' branduolys pradedamas 
kaip turėtų būti, nes’išvadas, ti, ten vieno i 
manau, geriausia gali padaryti, mas kitą eiti 

, turi
i. Bet mūsų kuopa sena, 

liomis dešimtimis narių 
nariai yra neveiklūs,

Vienaš 
nenuvers, 

nesuorganizuos, 
Visui 
Tiesa, 

kur tik 
megs- 

žmogauš kalbini- 
sąryšin, orgahi- 

pradinę reikšmę, 
su ke- 

pasa- nomis ctesinnimis narių, ir jei 
i tie nariai yra neveiklūs, tai 
redakcija jų nė neragina dirb
ti, bet ragina tik vieną J. ■

Kitas dalykas, 
cijos raginimas 
darbuotis,

, bet1 deles reikšmės. 
Prūseikos ' gus nė kalnų

i darbo minių

politiką visapusiai klausimą išdiskusuo- zacijon, 
neri ode" I ^k patys. ‘ kuopos nariai. Bet; mū

į Kaipo korespondentas, 
i kiau tik faktus.
i Mano pasakymą, kad 
! sumažėjo visa dešimčia 
redakcija
mu. L...1 W- 

į savo kairumą, nepasiliuo- kymas yra ‘pasigyrimas? 
savo dar nuo menševistinio ! del toks 
bagažo? (Skiepyti?

(Bus daugiau)

LIETUVIS GRABORIUS

riausio

tos pas:

Norintieji gc-

navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki-

patar

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Residencija: 13 Wešt 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

kuopa 
narių, 

supranta pasigyri
mu. Ar tai kožno fakto pasa- 

’ Ko
sti pratimas norima 
Juk apie mūsų judė

jimo eiga, ą.pie mūsų organiza- 
!cijų bijojimą ar žlugimą rei
škia žinių tokių, kokios tikreny
bėje yra. Nejaugi tik rašyti 
(arba, anot “Laisvės” redak
cijos pastabos, “girtis”) tik tais 
dalykais, kurie liečia bu joj imą, 
o kurie liečia žlugimą—tylėti? 
Jei taip, tai būtų tik aklas vien- 
pusingumas. Jei skelbtume tik!kuopa sumažėjo dešimma na- 
naujų narių įrašymą, o senų na- rių, kad kuopos nariuose 
rių išstojimo ne, tai manytu- pasireiškęs nenoras 
me, kad mūsų organizacija jau redakcija liepia man veikti.
turi milžinišką skaitlinę narių. D. M. šolomskas “Laisvės” 
O taip manydami, aišku, tik No. 46, mano korespondenciją 
save apgautume. Vokuoja: “kad tai yra niekas

j Kodėl mūsų kuopa sumažėjo kitas-kaip kontrabanda Prusei- 
: ir kodėl jos nariuose pereitais ' kos teorijos”,.
metais yra pasireiškęs nenoras 

; imtis veikimo, gali, kaip sakiau,. 
! geriausia diskusuoti- 'tik patys Tai 
kuopiečiai. O “Laisvės” redak 

ei ja, tačiau

Kaip tik to
nas ‘Naujosios Gadynės’.”

Kontrabanda — kas ji yra? 
i yra uždraustas įgabeni-; 

■mas. Reiškia. ' 
mato, kad kuopos pondencįjoj i

taisys. ”
šolomskas moka ir spėlioji- .

mus daryti. Jis sako, kad “d. 
Žukaitė ne tiktai darė pareiš
kimus, bet ji ir nuoširdžiai dir
bo, kad išlaikius kuopą reika
lingoje augštumoje”. Ar ištik- 
rujų taip? Ne. Žukaitės pasa
kymas, (paskelbtas “Laisves’* 
No. 138, 1931) “pasistengsiu 
greitai visas duokles iškolektuo- 

yra ti ir prisiųsti”, jos darbui ne- , 
veikti, — atatiko. Ji ne tik nepasistenr , 

Igė “greitai visas duokles iško- 
lektuoti,” bet daugelio narių ne
pasistengė nė iki pabaigai metų • 
pamatyt. Apart' jos, narių duok
les kolektavo dd. Kireilis, Gabu- 
žis, Mikalajūnas ir kiti. Dar it 
šiemet iki 10 d. vasario kolek- 
tavimas harių duoklių už. 1931

Drg. Žukaitė 'i, 'aš savo korės- metus tebeėjo. _ .
slaptai įgabenau ' pasakė "op” pirma šoksiant per

tvorą. • • ' ' : >
’šolomskas daro spėliojimus ir .- 

apie .mane. Jis sako: “Veikiau- - 
šiai kad tas ‘J.Lpiršto nepajtt- ' 
dino del A.LD.LD., o dabai* įr 
jis yra ‘kritikas’.- šį spėlioji
mą lengva įpiršti už teisybę ki
tų kolonijų žnionėms, bfet 'pė 
B i g' h a m t opo A.L.D.L.D. ba
riams. Savo darbais ’ nfękUo- 

) met pasigirti nenoriu. . Ęet
D. M. šolomskas savo si>6liq£į- 
mais iššaukia, ,pasąkau: w 
pirštą de) A.L.D.L.D. pajudi
nau, bet ir iš keliate senų /pui
rių iškolektavau dubkles, ir vie
ną naują narį gavau, ir kaifco 
kuopos komisijos . narys, šeljte- 

NORWOOD; MASS, jau d. Gabužiui, kuopos pašto* 
1 tam vajaus vadui, rinkti “Lais
vei” ir “Vilniai” prenumera
tas.
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IRMI ŽINGSNIAI”
KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMA Iš LIETUVOS DARBININKŲ JUDĖJIMO 1905

RENGIA A.L.D.L.D. 7-tas APSKRITYS IR A.L.D.L.D. 9-ta KUOPA I- ' ' . • .

c) Prieškariniam periode Sub , 12 d. Kovo-March, 1932 
laiku, kada mes susirinki- i eikis idėją prie proletariato Internacionalo partijose) 
muose. hegemonijos. 7

. , Įtvirtino, kad dalykus reikia Į iš __
Rašykim į Vajaus Skyrių vesį. prje revoliuciniai-de- nacionaliniai - 
Eidamos į darbininkių na- mokratinės proletariato ir j klausimas 

mus, susitiksim šimtus ka- ' _
pitalistinio krizio aukų. Čia kad nuo buržuaziniai-demo- jas, klausimas apie paliuo- 
bus skurdo draskomos" dar- kratinės revoliucijos tuč savimą pavergtų tautų ir 
bininkės del nukapotų algų, tuojaus pereit prie socialis- kolonijų, klausimas apie ko- 
Tenai rasim bedarbes moti- tinės revoliucijos prie už- vos kelius su imperializmu, 
nas, kurių šeimyna badau-i tikrinto palaikymo iš kaimo klausimas apie imperializ- 
ja. Kitur pasitiksim jau
nuoles, kurios be laiko pa
metė* mokslą, kurių tik ką 
pradėtus tvert gyvenimo 
planus išblaškė krizio aud
ra. Mes išgirsim ir sužino
sim labai daug. Lai tą nu-

manentinės revoliucijos
1905 metais padidėjo ischema buvo pagriebta Tro- 

susirinkimns susirenka tik skirtumai tarp bolševikų ir-ckio (dalinai Martovo) ir
vz • -w-'K • • • • ' 1 • 1 .»••••

(Tąsa)

tūkstančiai, o geriausiame menševikų Rusijoj apie Ru-'paversta į kovos ginklą 
atsitikime ’ dešimtys tūks-j sijos revoliucijos pobūdį.: prieš leninizmą.
tančių. O kur gi visos ki-'Bolševikai gynė darbininkų!
tos? Aišku, jos namie tuo! klesos sąjungos su valstie-i

Bolševikai (išstojo į sceną, kaip vienas, 
aktualiausių klausimų,

• koloniali n i s 
i, klausimas apie 

valstiečių diktatūros tam, į pavergtas tautas ir koloni-

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
13 ST. GEORGE AVENUE

Pradžia 7:30 Valandą Vakare

kratinės revoliucijos s tuč gavimą pavergtų tautų ir

biednuomenės pusės. Men- mo nugriovimo kelius. Pro- 
ševikai Rusijoj atmetė pro- letarinės revoliucijos ir im- 
letariato hegemonijos idėją perializmo apsupimo intere- 
buržuaziniai - demokratinėj ’ 
revoliucijoj, vieton, darbi
ninkų klesos sąjungos su 
valstiečiais politikos jie

Binghamton, N.

VOLUNTEER CARD 
National Daily Worker Tag Day 

Friday, Saturday, Sunday, Marell 11, 
12, 13, 1932

I hereby volunteer as a canvasser 
in the National Daily Worker Ta< 
Day.

I will report----- Saturday------ Son-
Name _______________
day___ for canvassing.
Address _______________

| City _•----------------------------
Member of __________________

(Name of Organiratiou)

sams bolševikai pasiūlė pa
vergtų tautų ir kolonijų pa- 
siliuosavimo judėjimo ant 
bazės tautų apsisprendimo 
palaikymo politiką ir išvys
tė schemą bendrų fronto 
tarp proletarinės pirmaeilių 
šailių revoliucijos ir kolonijų 
tautų ir pavergtų šalių re
voliucinio judėjimo. Visų 
šalių oportunistai, visų šalių 
socialšovinistai ir socialim- 
periahstai nesivėlavo susi
jungti sąryšyj su tuo prieš 
bolševikus. Bolševikus pjū- 

Jic | dė, kaip pasiutusius šunis.

skriaustų darbininkių balsą skaitė geriau susitaikymo 
girdi visas pasaulis per mū-!su liberaline buržuazija po- 
sų darbininkišką spaudą. *** **

Mūsų Literatūra
Dar turim porą šimtų reakcine blankistine 

brošiuraitės Darbininkė ir ma, prieštaraujančia buržu*- 
Bedarbė. Pasiduoda po 5c, azinės revoliucijos vysty- 
o platintojos, imdamos ne- muisi. Kaip atsinešė prie tų 
mažiau 5 kopijų, gaus ją už:ginčų kairieji Vokietijos so- 
pusę kainos, vajaus laiku, cialdemokratijoj, 
Taip pat dar turime setą ir Rožė Liuksemburg?
Darb. Balso Kompletų, tik j sutvėrė utopinę ir pusiau-i Kokia poziciją užėmė tuo- 
be 1927 metų kopijos. Imant menševistinę permanent!-' met kairieji soeialdemokra- 
visą setą, 14 knygų, gausit i nes revoliucijos (iškraipy-(tai Vakaruose. Jie išvystė

impe- 
atmetė 
princi-

jlitiką, o revoliuciniai-demo- 
‘ . kratinę proletariato, ir vals

tiečių diktatūrą paskelbė 
sche-

Parvusas

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
Graborius-Undertaker

UbHlaamuojn ir laidoja n uml nuartu aat 
viaokių kapinių. Norintieji treretnlo p»* 
tarnavimo ir ui lem* kainą nuliūdimo 
valandoje Šaukitės paa mane. Paa man* 
Kalite trauti lotas ant visokių kapinių kuo 
KcriauBiose vietoae ir ui iem« kainų.

f n v O C) | v \ "1.7

už $3.50, tik persiūntimą i tas išreiškimas Markso sche- 
turesit patys apsimokūt. 
Persiuntimas lėšuoja seka
mai: Chicago ir ir apielin- 
kė $1.70, 
Worcester, 
phia 30c. 
bai greit < 
jam, kad 
truks, tad 
pasiskubinki t. Vėliau dar

Detroit $1.20, 
68c. Philadel- 

Pilnieji setai la- 
išėjo. Neabejo
to tų greit pri- 
norintieji įsigyt

mos apie revoliuciją) sche
mą, persisunkusią perdėm 
menševistiniu atmetimu 
darbininkų klesos ir valstie
čių sąjungos politikos, ir 
priešpastatė ją bolševistinei 
revoliuciniai - demokratinės 
proletariato ir ’ valstiečių 
diktatūros schemai. Vėliau 
toji pusiaumenševistinė per-

pusiau menševistinę 
rializmo teoriją, 
tautų apsisprendimo 
pą jo marksistiniam supra
time (ligi atsiskyrimo ir su
darymo atskiros valstybės), 
atmetė tėzį apie kolonijų ir 
pavergtų tautų ^evoliucinio 
pasiliuosavin/oju dėjimo 
rimtą reikšmę, atmetė tezį 
apie galimybę bendro fron-

gpppw
*********
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Veikalas “Pirmi Žingsniai”

Gerbiami Norwoodo ir apielinkės lietuviai! Teatras “Pirmi Žingsniai” yra vienas iš la
biausiai pamokinančių veikalų, nes jis yra sutaisytas iš realaus gyvenimo įvykių. Tad jį 
pamatyti yra svarbu kaip jauniems, taip ir seniems. Svarbu priminti ir tai, jog šį veikalą 
perstatys jau nuo senai pagarsėję gabūs aktoriai iš Worcester, Mass. Kur tik Worcesteris 
pasirodo, ten publiką patenkina. Tad nepraleiskite ir šios progos. Atsilankykite seni ir 
jąųni, : ’■ '

ĮŽANGA 40 CENTŲ YPATAI
, 1 ’ • į '

WWWWWWWWWW WWMVWWW4A* W WWW irklini WWW

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.
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CARNEGIE, Pa. — čia dar-

KOVA UŽ MIUONĄ
Sutaisė Proletkultas 1 pamirškit atsivesti ir naujų narių.

Sekretorė Potienė.
(60-61)

GREAT NECK, N. Y.
. . šv. Prančiškaus pašalpinė drau-

UŽSlgyi’.ė, pasisakė, kad gyste, rengia dideles ir svarbias pra-

I kaus svetainėje, 137 Steamboat Rd.
i Pradžia 2 vai. po pietų. ->

ta govėda, kuri mėtėsi akme- i sękretroius, iš Brooklyno.. .i kite skaitlinėm atsilankyt

Puslapis Ketvirtas

( PHOHlgcl)

KLIUCKUS: Vienybė prieš bolševikus 
sumanymas, bet aš reika- 
balsuotų prieš Jiegužį ir

yra labai geras 
lauju, kad visi 
Ačiuną, bet už Galvočių. (Pakyla vėl visa 
svetainė rankų).

BALSAI: Balso, balso!
—Protestuoju, balso! K
—Meskite jį laukan!
OTUZA (kalba negavęs balsą): Jūs jau 

čia ruošiatės į dvikovą už mūsų panelę 
SLA., bet jūs ją negausite. Mes pasiliksi
me SLA. sau. Kiti negausite nieko. (Truk- 
Šmas kaista).

ARPAVIČIUS (pasilipa ant kėdės): Tai 
ne, mes jau senų vyžų nenorime. Vysir 
me Jiegužį, Vietaitį, Galvočių, Kugelį ir ki
tus. ■ Šalin sandariečiai ir socialistai! (Kas 
nors jį nustumia nuo kėdės).

DRUMSKIS (muša kūjeliu į stalą dar

AREILA: Aš sakau, kad Kugelis naudo
ja pinigus!

KUGELIS (eina prie Areilos): Kur fak
tai, įrodyk, įrodyk!

AREILA (grūmoja kumščia): Tu imi al
gą, tu gauni keliones už nuošimčius... 
Tu gauni sugaištis, o aš nieko!...

KUGELIS: Tu smuklininkas, aš profe
sionalas !,

AREILA (griebia Kugelį už atlapų): 
Koks aš smuklininkas!... Koks aš kar- 
čiamninkas!... (Triukšmas, keli bėga prie 
Kugelio ir Areįlos, bąndo juos atskirti. 
Drumskis bėga prie socialistų juos paso
dinti, susirinkimas paįrą);
.; PRUMSKIS: O, jūs socialistai, jūs /‘rau
doni” ! Sėskitės, sakau!

SOCALFAŠISTAS: Jūs smetoniniai! Eik

dės, lU.Jr.', ■ irfoWna^ rašyti. . . v ..
suprantama, naujos sociaiisti Komunistu Partija ir Buržuazijos Šėlimas 
nės kūrybos entuziazmas jaus- T J
(irius jam kutena, jis griebiasi 
sužinoti apie pasaulį.

; Toliaus atlanko ;krutamus'
paveikslus, o ypatingai jį su- bininkai smarkiai remia visas 
žavėjus Maskvos opera. Kaip Komunistų Partijos kampani- 
visur, taip ir čia aiškiai pasi- Jas patys stoja į Partiją, 
sako: “Panašaus meno nesu tiktai sušauki masinį mi- 
matęs, nei girdėjęs ne tik tingą, ar ta,ip kokį parengimą, 
Amerikoje, taip pat ir Europo- tai darbininkų visuomet pil-
je.” Ir toliaus tęsia: “Ten nė
ra apleisto kampelio, tie tūks
tančiai ir tūkstančiai juda, 
kruta, dirba, stato, rengia vi- 
gadas, kad ir prie tam tikrų 
šiurkštumų. Maskvoj po re
voliucijos iš ; 1,500,000, dabar 
daaugo iki 3,000,000 gyvento
jų. Stoka namų, bet pilni šy
psos, planingai, sutartinai ke
lia kraštą, — dešinią. ranką 
leidžia žemyn,-:— tai kapitaliz
mas taip pupla, o kairią kelia 
augštyn,—taip socializipas ky
lą (garsus plojimas) ir'visatai 
valdo darbininkai.“ Plojimas, 
—ūžimas, tai rankpelnių ova
cijos. ... !

Turčiai įkaitę, tik juda. 
|Bet. . . Ar Woodsworth perei-

' Penktadien., Kovo 11J ’1932 
' ......... • ;,f

[ ’ PHILADELPHIA, Į?AL
Lyros Choro susirinkimas įvyks 

kovo' 14 d., 8 vai. takape, 995 N. 
5th Št. Visi Lyros Choro nariai ma
lonėkite dalyvauti ,nes turime daug 

J svarbių dalykų aptarti. Taipgi ne- 
kad tie sutvėrimai apsistotų. 
mėtę. Draugas J. A. tuoj Už-į 
ėjo į tą gatvę ir užklausė, del- ■ 
ko jie mėto, tai šie “didvy-! 
riai“ i
jie nieko nežino ir “niekas, kalbąs, nedėioje, 13 d. kovo, Z. Sti-au- 

,, kaus svetainėje, 137 Steamboat Rd.nemete. • Pradžia 2 vai. po pietų. Kalbės d.
Draugas J. A. pranešė, kad D. M. šolomskas, A.L.D.L.D. Centro 

Malonė
kite skaitlingai atsilankyti. Įžanga 
visiems veltui.

(60-61)

NEW BRITAIN, CONN.
Pranešame New Britaino jr kitų 

kolonijų lietuviams, kad L.M.D.S. kp. 
renkia šokių vakarėlį, 12 kovo, 7:30 
vai. vakare, 100 Beaver St. Darbi
ninkių kambariuose. Visi darbinin
kai esate kviečiami dalyvauti ir pa
remti moterų darbininkių parengimą 
—vakarėlį. Pelnas eis prisirengimui 
prie miesto rinkimų. Nuoširdžiai 
kviečiame visus atsilankyti.

• i . ■ : .• Rengėjos.
NANTICOKE, PA. ' 

Visiems Lietuviams Darbininkams
Draugai, mes visi gerai žinome, 

, .. kad Kentucky mainieriai, kurie jaumoka Jiems ' kelintas mėnuo kovoja su savo iįh

na svetainė.
Vasario 25 d., susirinkime į 

Partiją įstojo. 25. nauji nariai, 
vienu sykiu. Didžiuma ita
lų tautos ir nemažai jaunų vy
rų, tik keli senesni.

Vasario 28, per masinį mi
tingą, lenkų darbininkų įsto
jo 3 nauji nariai, šiame mi
tinge kalbėjo d. Pakarchik, 
kuris yra labai geras kalbėto
jas ir labai gerai viską išaiš
kino. Daugiausia kalbėjo apie 
Sovietų Sąjungą, mat, jis buvo 
sykiu su paskutine Amerikos 
darbininkų delegacija Sovietų 
Sąjungoje ir ne senai sugrįžęs, 
šiam mašinini mitingui vieti
nis lenkų kunigužis labai no
rėjo pakenkti, nes ir jis ren
gė savo mitingą neva “bedar
bių“ reikalais ir patarė savo 
parapijonams visiems eiti į jo 
“kermošių.“ Bet, nežiūrint jo 
agitacijos, buvo lenkų “valnų“ 
sokolų pilna svetainė, ir jo pa- 
rapijonų nemažai buvo. Reiš
kia, to dangaus muitininko 
triūsą nusinešė margius ant 
uodegos.

Kovo 3 d., Jaunųjų Komu
nistų Lyga surengė masinį mi
tingą prieš ,karą ir Chinijos 
darbininkų žudymą. Buvo A. 
P.L.A. 3 kuopos svetainė už
sikimšus, didžiuma jauni dar
bininkai. Kalbėjo d. Frank 
Hill, kuris dar yra jaunas, bet 
geras kalbėtojas. D. Hill iš-j 
aiškino bedarbę, kur kapitalis
tai, norėdami išeiti iš krizio, 
įieško rinkų ir bejieškodami 
susipeša, iš to kyla karai., 
Kvietė visus organizuotis, sto
timi Bedarbių Tarybas, į darbo 
unijas, į Komunistų Partiją ir 
į Jaunųjų Komunistų Lygą. 
Taip pat liepė visiems ginti 
Chinijos Sovietų Ptespubliką ;ir 
Sovietų Sąjungą.

Į Komunistų Partiją įstojo 4 
nauji nariai' o į Jaunųjų Ko
munistų Lygą — 5 nauji na
riai. Buvo daug klausimų,' į 
kuriuos drg. Hill gerai atsa
kė. Vienas darbininkas klau
sė apie kunigo Coxo; bedarbių 
maršą į Washingtona, D. C. 
Draugas kalbėtojas puikiai 
nupiešė, ką tas darbininkų 
mulkintojas reiškia. Patarė 
darbininkams jo neklausyt, ša
lintis nuo tokių kunigų Coxų 
ir jam panašių demagogų.

Šios apielinkės buržuazija,1 
matydama, kad darbininkai 
smarkiai -stoja į Komunistų 
Partiją, tai ji negali susilaikyti 
piktumu, jos suagituoti tam 
tikri elementai visuomet daro 
užpuolimus 'ant visų darbi
ninkų parengimų, ypatingai 
Glendale, kuomet būna paren
gimai A.P.L.A. 3 kuopos sve
tainėj e« ' ‘

Sausio 27' di, kuomet 
bedarbių mitingas, tai 
mitingo tie chuliganai 
smarkiai- į duris rėžė akmeniu, 
kad net durų klemką numušė 
:r nubėgo, neteko sužinoti, kas 
tokis “smarkuolis“ buvo. Nau- 
'ą durų klemką patys bedar
biai davė ir duris sutaisė namo 
darbininkas. Bet dėlto įvykio 
buvo didelis sujudimas tarpe 
A.P.L.A. 3 kp. narių. Buvo 
nen)ažai narių, kurie norėjo 
atsisakyti daugiau' išijandavo- 
ti svetainę del maišinių mitin
gų. Bet visgi pavyko narius | 
įtikinti, kąd tų gaįvalų nerei
kia bijotis, o rc'ikia prieš, tuos 
juodašimčius kovoti.

Vasario 19 d. norėjo išardyt 
masinį mitingą ir paveikslų 
rodymą patys Glendalės “sar
gai“ todėl, kad pas jups nebu
vo rengėjai prašyti leidimo. 
Bet tiems “smarkuoliams“ tas 
padaryti nepavyko. Bet jau 
nuo sausio 27-tos dienos įvy- 

visus kio, dabar svetainė yra sau- 
atsilankyti, praleisti smagiai gojama (pikietuojama), kad i 
laiką ir tuo pačiu laiku prisi- tie buržuazijos tamsybės au- 
dėti prie paliuosavimo darbi-:kos nepradėtų per langus ali
ninkų klasės vado Tom Moo
ney.

Vakarienė 
kainbariuose 
Soy Bostone* . . T
vakare. Įžanga tik, 50 cęntiį. menais ir stiklais laidyti į sve-.

Kyiečia visus atsilankyti, jtainę, bet draugai ant pikiėto 
Rengėjos. ' tuoj pastebėjo1 if peršpėid;

smarkiau): Nutarta, kad gerbiamas Ačiū- į savo vietą! (Drumskis pastumia social- 
nas, Areila ir Girgiliutė gauna daugumą rasistą).
balsų! DRUMSKIS (stumdamas socialfašistą): na komumzmo ^dejon . Nieko

BALSAI: Meluoji, neteisybė, reikia bal- Durniau, aš reikalauju balsuoti už Ačiū- ’ ■' - "
balsų!

nais, tai susideda apie iš 20- 
ties ir vis ugniagesiai (fire
men). Mat, ugniagesius čia 
organizuoja ir vadovauja Am
erikos Legionas. O Amerikos 
Legionas yra viena reakcioniš- 
kiausia organizacija šioje ša
lyje. Ji buržuazijos didelis 
ramstis, todėl pastaroji ir vi
si darbininkų išnaudotojai 
siundo tuos sukvailintus dar
bininkus prieš sąmoningus 
darbininkus ir jų ’‘parengimus, 
kad tie gaivalai juos ardytų.

Nors “sargus“ patys darbi
ninkai užlaiko, i 
algas, bet tie sutvėrimai vieton ' naudotojais, reikalauja mūsų , pagel- 
dirbti del darbininkų, tai jie 
dirba del buržuazijos.

suoti išnaujo!
—Šalin Ačiunas, jis fašistas, nesupran

ta mūsų organizacijos.
—Šalin Jiegužis,—jis susitepęs Ažunario

'/paskola (Visi sukilę, rėkauja ir sukibę į nelaimėsite! (Prie jų pribėga ir daugiau, 
‘ grupes).

• —Jiegužis naudoja SLA. savo tikslams!
—Galvočius bus prezidentu!
—Šalin Galvočius, jis žulikas!
—Aš reikalauju JieguįHo!

ną!
SOCIALFAŠISTAS: Ką, ar jau muštis 

I nori ? ! Leisk balsuoti už Galvočių!
DRUMSKIS: Šalin kiti kandidatai, jūs

bos. Mes turime suprasti, kad jų 
laimėjimas šioje kovoje bus laimė
jimas visos darbininkų klasės. Tat 
stokime į pagelbą, kovingiems savo 
draugams! 12 d. kovo įvyksta pa
rengimas naudai streikuojančių mai- 
nierių; atsibus Ukrainų svetainėje, 
kare. Skaitlingai dalyvaukime šia
me parengime. Paremsime streikie- 

ir tuom pat kartu patys links- 
laika praleisime.

I. R.
(59-60)

! Jis, kaip ir visi ki
ti socialfašistai, kalba už dar
bo klasę; naudingus darbus 
stengiasi atlikti turčiams, tą 
gauimme suprasti iš jo užbai
gos, Ikur jis sakė: Jeigu mus, 
darbiečius išrinksite į parla
mentą, mes sutvarkysime dar 
geriaus, be revoliucijos, be 
diktatūros.“ (turčių aplodis
mentai.) Ką tas pasako?

Užklausus, kokiais pagrin
dais galima taip gražiai paim
ti iš turčių, kad pastarieji net 
nesupyks? “Dabar dar aš ne
žinau“ — atsakė.

Antras klausimas ant vie
tos nuplėšė maską, tai atsisa
kymas priimti rezoliuciją prieš 
“Section 98 of Criminal Co
de” (prieš kurį parlamente 
taip “kovojus”). Anot jo: 
“čia randasi, daug biznierių, 
negalįs tai daryti.“ štai su 
kuom pakeliui socialistams. 
Atsisakyti1 nuo buržuazijos, 
reikštų atsisakyti nuo dolerių. 
Štai kas socialistams neleidžia 
progresuoti. Temomis apie 
Sovietų Sąjungą jie sutraukia

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
rius 
mai

i

w.• CLEVELAND, OHIO
Klaidos Pataisymas--“Žemes Sūnus” 

Pereitos savaitės “Laisvėsje” buvo 
pranešta, kad Sovkino judis “Žemės 
Sūnus” bus rodomas 11d kovo.. Da
bar tą klaidą atitaisau. Del susidė- 

keltas. ____
dėlyj, 14 d. kovo, Eclair teatre, E. 
76th ir St. Clair gat. Rodymo pra
džia 7 ir 9 vai. vakare. Visi “Lais
ves” skaitytojai padėkite šią klai
dą atitaisyti ir tą judį gerai išgar
sinti.

rengia

Mažeika.

iš-

(Uždanga)

Baking Co. svetainėje, 34 N. 7th St. i T kain Leninas mokino kovot su
Prasidės lygiai 3 vai. po pietų. Vigi SUWINDSOR, ONT

Po visų ceremonijų
Leonas.

du mės, SO. BOSTON, MASS .

<f>

PUIKIAUSIA L.D.S. III APŠfcRIČIO

buvo 
laike 
taip

įvyks Kliubo 
376 Broadway, 
Pradžia' 7 <*30 y.

menais laidyti, nes gali sužeis
ti svetainėj susirinkusius.

Kovo 3 d*., nuo gatvekarių 
gatvės (kuri yra apie 200 pė
dų tolio), pradėjo mažais ak-

dėtis?“ 
“Keisti 
keliu!“

Partiją Kanadoje ir

Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda į pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite jį ūmai 

su linimentu
PAIN-EXPELLER

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks 13 kovo, 2 vai. po‘ 
pietų, Winkelstein svetainėje, 110 W. ; 
Market St. Visi nariai malonėkite | 
pribūti į laiką.

duetai, ir drg. J. Jurčiukonio styginis 
kvartetas, šokiams grieš gera orkes
trą. Kviečiame visus ir visas daly
vauti. Tikietas 25c.

Lyros Choras.
(59-60)

kiti taip pat subėga į krūvas ir pradeda 
stumdytis).

, BALSAI: Už iždo vietą nenusileisiu!
—A, jūs geri, o kas eikvoja pinigus Cle-

4 ~ v. ., velande, Brooklyne, Waterburyje ir kitur...—Aš sakau, kad bus Aciunas preziden-
! tas!

—Kugelis bus iždininkas!
—Opatas iždininkas! Girdi, tu mulki, sa

kau, Opatas! Opatas!
—Areila, o ne Opatas, nė Kugelis!

:—Kugelis socialistas!
—Areila fašistas!
—Areila susitepęs su apskričio pinigais!
—Meluoji, meluoji!

>—Jums tik milionas terūpi, jūs eikvoja
te pinigus!

—Jūs, jūs kvailiai, jūs durni. Mes
auklejome SLA.! >

!x —Jūs siekiate pasigrebti pinigus!
—Jūs jau praradote 250 tūkstančių!

Meluoji, tai įžeidimas!

Pąmokinafitis Mitingas
28 d. vasario, Windsor Pa

lace teatre, įvyko šaukiamas 
“Labor Party” mitingas. Pu
blikos susirinko apie 1,800. 

■Windsore toks dalyvių būrys 
skaitomas pasekmirigu. Rank
pelniai galėjo sudaryti

—Aš tau sakau, tylėk, tylėk, tu, rrrr- 
up...!

—Kad ir per kraują, bet milionas bus 
mūsų rankose...

—A, jau mušiesi!., mušiesi!...
—Nenusileisiu., oi! a, tai ir tau! Nori 

muštis?!
(Visi susikibę į grupes, rėkauja visokiais 
balsais, stumdosi vieni kitus).

DARBININKAS (pasilipa ant kėdės): 
Muštynės už šiltas vietas ir milioną? Jie 
vį$i lygūs darbininkų priešai, Tegul jie 
smaugiasi. ’ Visi darbininkai balsuokite už 
darbininku'sąrašą. Vykime'visus fašistus mases, kad 'darbininkus išlai- 
lauk iš visų darbininkiškų organizacijų, j kyti iki galui; jie priverkti gir

ti komunizmą, bet ant galo 
mandriai išpeizoja ir pasista
to ^avo kromelį pirmoj vietoj. 
Kokiais kvepalais Besipiltu, 
perdėm ji'e dvokia buržuazi
ne ideologija.

Darbininkai su kiekviena 
diena glaudžiasi vis arčiau 
komunizmo, nes tik komuniz
mas atsako mūsų gyvenimo są
lygoms.

SHENANDOAH, PA.
Priešfašistinis Komitetas 

‘.‘Bunco Party,” 12 d. kovo, A.L.D.L.
__ ... ...................... D. 17 kuopos svetainėje, 27 W. Coal 
jusiu rimtų priežasčių jis tapo nu- St., 8 vai. vakare. Tęsis iki 12 nak-

Dabar bus_ rodomas pane.- ties. Norintieji linksmai praleisti 
laiką, su mažom išlaidom, malonėki- • 
te ateiti. Visiems bus žingeidžių žais
lų ir galėsite žaisti kiek* tik kuriam 
patiks. Geriausiai atsižymėję žais- ] 
luose, gaus pirmą dovaną, o blogiau- 

j šia, gaus antrą dovaną. Taipgi bus 
. leidžiama laimėjimui rankų dąroo šil
kinė kaldra. Visas pelnas nito šio

I parengimo skiriamas darbininkų rei
kalams. Įžanga 25c. ypatai.

(59-^0)
----- ,----------------  

BRIDGEPORT, CONN.
; Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- 

K. Kubiliūnas. I P10 4? kbopos mėnesinis susirinkimas 
į bus 14 d. kovo, 407 Lafayette St., 

7:30 vai. vakare. Nariai dalyvaukite 
visi, turime daug svarbių tarimų pa
daryti.

A. M. i 
(59-60)

5 f-------------------1--
PHILADELPHIA, PA.

Labai svarbus Komunistų Partijos 
barių ir simpatikų susirinkimas bus 
sekmadienį, kovo 13 d., 10 vai. ryte, 
Rusų name, 995 N. 5th St. Susirin
kime dalyvaus ir drg. A. Bimba.

Antrą vai. po pietų, Liet. Tautiš
koje salėje, 928 E. Moyamensing 
Avė., įvyks prelekcijos ir diskusijos 
Drg. A. Bimba duos prelekciją te-

(60-61)
WILKES BARRE, PA.

Aido Choro nariai, kurie vaidins 
veikalą “Pirmi Žingsni”, taipgi visj 
cho/x- nariai atsilankykite, nes buš 
daiunojama vitfos dainos, jkurios vei- . 
kale randasi. ‘ Todėl via pribūkif. į 
Pamokos atsibus 13 <1.- kbvo, 6 :val. Į 
vakare, 139 S. Main St.

(60-61)
~ EAŠTON, PA.

A.L.D.L.D. 13 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioję, 13 d. kovo, Easton

; trečdaliu, tą liūdijo delnų plo-į Gamta nelaukia^ 
jimo garsai. Ant platformos 
nutūpė apie 20 stambių mies- 
įo šulų bei buožių.
;;, Pirmininkas paaiškino par
tijos (socialistų) užduotį bei 

-siekius. Esą: “jie atstovaują 
, darbo klasę, užtai privalo juos 
remti, o ypatingai, rinkti į 
parlamentą. Esant daugumoje, 
į trumpą laiką jie sutvarkysią 
taip, kad bus darbų ir t.t. ir 
t.t.“ Perstato kalbėti farmerį 
(ūkininką). Pastarasis kalbė
jo netaip trumpai. Kalboj pie
šė liūdnus vaizdus apie kapi
talistinės sistemos supuvimą. 
“Dejuoja miestų darbininkai, 
Verkia farmeriai“ — sakė jis į 
ir toliaus tęsia: “1931 metais I tulavo esąs ex-parlamento na- 
iš pat pavasario arėme, sėjo- rys. Parlam. vedęs smarkią ko

I me, ravėjome (vakarinėj On/jvą su konservatoriais, o ypa- 
j tarijos dalyje ūkininkai augi- 
' na daržoves), atėjo ruduo, 
j pardavimo laikas, “kenavi- 
1 mo” kompanijų klausiame, 
kuomet priiminėsite tomačius, 
agurkus ir kt. ? “Dar ne vis
kas priruošta, mažai “kenų“ 
teturime, vėliaus pagenda ma
šinos ir taip , visokios nelai- 

atsako f a b rikantai. 
Taip pat 

I nebuvo galimybės parduoti į 
I miestus, bedarbiai neturi pini
gų. Taip tūkstančiai ir tūks
tančiai bušelių -supuvo laukuo
se... . Didesnių šeimynų far
meriai neturi už ką nusipirkti 
drabužių, kuro. Kur 
Baigdamas dadėjo: 
sistemą, kokiu nebūt 
— garsus plojimas.

Po trumpos pertraukos, gar
bės delei, pirmininkas papra
šė miesto majorą perstatyti vi
sos Kanados “Labor Partijos“ 
(sociaištų) lyderį, J. S. Wood
sworth. Majoras su mielu no-1 gfol nepaliestas vietas.“ 
ru tai išpildė. | ; nuvažiavau į Leningra-

‘Woodsworth atsistojo, apsiti dą, Maskvą, t.yo Sovietų Są
jungą, ten, laike 16 dienų, 
neradau vienom į>bžyrAio ata- 
tiilkaričio kapitalistinėms va'ls-- < 
tybėms. Ten viskas kitaip su
tvarkyta.“ Stebino jį socialis
tinis ūkis, “kolektyvai;“ stebi
no jį sočialistiriiš dirbtuvių ąu- 

• tvarkymas; stebino socialisti
nis teismas už vis labiau, kad 
teisiama be advokatų, esą: 
yra teisėjas, o advokatų vie
tas užima dirbtuvių darbinin- 

i kai.“ Nemažiau stebino jį ka- 
, Įėjimų sutvarkymas ir tai, kad 
j '‘nėra bedarbių nei vieno.“ Pu- 
1 blika garsiai ploja. Kada per
simetęs į apšvietą, mokyklas 
seniems ir mažiems, sako: 
“Per paskutinius 4 mėtus iš 
mokyklos išėjo 400,000 mo
kytojų (gal; perdėjo), o kur 
kitokios rūšies mokiniai, tech
nikai? O noras jų mokintis? 
“Esant fabrike, pietų valan
doj, darbininkai veržiasi skai- 
tyklon, ateina šeštoj dešimtyje 
metų senelis, sėdasi, stato rai-

Nedėlioj, Kovo 13 d., Laisvės Svetainėje
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 5 vai, vakare; Vakarienė 8 vai. Jžanga $1.00 

Tik Šokiams BOc.
Visi pirkite tikietus. Tikietus galima gauti “Lais

vės” raštinėj ir pas LDS. narius. Dar sykį pakartoja
me, kad visi draugai turi nusipirkti tikietus iki 10 die
nai kovo.

Laike vakarienės bus gera muzikališka programa. 
Dainuos L. KavallaUskiutė, Aido Choro Sekstetas, Drg. 
Pakalniikbf A, Velička ir kiti, kuriuos dar nėšpėjė- 
me sužinoti. Taip pat getą muzika šokiams.

<i>
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tingai norįs sulaužyti “section 
98 of criminal code.” (Tuom 
paragrafu paskelbė nelegale 
Kom.
įkalino 8 draugus 5 metams 
kalėti). Po visų ceremonijų, 
atėjo į garsintą mitingo temą:

“Ką aš Mačiau Rusijoj?“
“Pirma, negu pasiekiau Ru

siją, — tas įvyko. 1931 m., va
sarą, — buvau Anglijoje, 
Francijoje, Vokietijoje, Aus
trijoje ir tėmijau, kiek supra
tau,” sakė jis. “Vokietijoje 
apie 6,000,000 bedarbių. Kal
bėjausi su profesorium, kuris 
sakėsi esąs badarbis, pasirodė 
knygutę, ant kurios gaunąs 
“city relief.” Daug profesio^ 
nalų ir buvusių biznierių yra 
tokių. Visoj Europoj, kaip ir 
Kanadoj, ekonominis krizis 
dar vis tebespaudžiąs labyn, 
vis dar randasi naujų spyglių, 
kurie pradeda durti dar iki

Kviečia Visus Reng. Kom.
(59-60)

WILKES BARRE, PA.
A.L.D.L.D. 43 kp. susirinkimas bus 

kovo 13 d., 10 vai. ryte, Poteliuno 
svetainėje, 53 Bank St. W. Barre, Pa. 
Brangūs draugai, visi būkite susirin
kime. Yra svarbių reikalų. Atsives
kite naujų narių j A.L.D.L.D. 43 kp. 
susirinkimą. Draugai, dabartės yra 
svarbus momentas, dalyvaukite visi 
susirinkime.

Sekr. S. Pietaris.
(59-60)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia vakarėlį suKovo 6 fdieną ivyko Dr. J. 

Repšio paskaitos, kurias suren
gė L.D.S.Ą. 13 kuopa. Dr. 
Repšys kalbėjo apie širdies li
gą. kėliaus buvo klausimai, į 
kuriuos gerbiamas daktaras 

j aiškiai atsakinėjo. Atsižvel- 
I giant į tokį, blogą orą, žmonių 
buvo daug ir visi liko paten- 

I kinti, nes daug ką pasimokino.
Sekantį nedėldienį, kovo 13 

j d., L.D®S.A. 13 kuopa rengia 
i vakarienę, kuri bus viena iš 
' puikiausių, nes draugės gas- 
padinės rūpinasi, kad susirin- 

; kusiųs svečius patenkint ska
niais) Valgiais ir puikia progra- 

i iria,! kuri bus įvairi, nes bus 
^solistų, duetų ir merginų kvar- 
. tetas, kuris' žaVėja klausytojus 
‘ šaVd maloniu dainavimui Prie 

. to, dar bus įvairių žaislų ir 
gera muzika , šokiams. • Tad 
galės linksmintis jauni ir ne
turės I laiko nUobodaut senes
ni. ■. ,.. '

Pelnąs skiriamas Iribai svar
biam tikslui, — naudai gar
saus politinio kalinio Tom 
Mooney, kurį jau penkiolika 
metų, kaip valdančioji klasė 
nekaltai laiko uždarius Cali- 
fornijos kalėjime.. Todėl mes 
nuoširdžiai kviečiame

nariai būtinai dalyvaukite, nes ran
dasi daug svarbių klausimų aptari
mui. Laikas mokėti duokles už 1932 
metus, o kurie dar negavote bro
šiūros “Naujo Karo Gaisras,” atei
kite atsiimti. Atsiveskit ir naujų 
narių.

' Valdyba.
(60-61)

BRIDGEPORT, CONN.
Subatoj, 12 kovo, įvyks puikus pa

rengimas, kurį surengė Liet. Darb. 
organizacijos. Bus Naugatuck Gar
den’s Clubhouseje, kampas West i 
Ave. ir Thornton St., Devon Conn. ' 
Važiuojant nuo Bridgeport, atvažia- . 
vus į Devon, kaip gatvekario relės , ufmo v<muucu ou
sukasi po dešinei, tai reikia suktis , koncertine programa, šeštadienį, 12 
po kairei ii ten rasite Clubhousę. i d. kovo, Rusų Liaudies nąme, 995 
Važiuojant nuo New Haven, Conn. 1 N. 5th St., 8 vai. vakare. Programos 
davažiavus gatvekario reles reikia išpildyme dalyvaus Lyros Choras, 
suktis po dešinei.

(60-61)
SPRINGFIELD, ILL.

A.L.D.L.D. 7-tos kp. extra ir kartu 
mėnesinis susirinkimas įvyks 15 ko
vo, 7:30 vai. vakare, pas K. Lagūną, 
1520 Pennsylvania Ave. Draugai, vi
si dalyvaukite susirinkime, nes turim 
išrinkti delegatus į 13-to Apskr. kon
ferenciją, kuri įvyks 27 d. kovo ir 
yra kitų svarbių dalykų aptarimui. 
Taipgi, kurie dar neužsimokėjot duo
klių už 1932 metus, būkite malonūs 
užsimokėti šiame susirinkime.'

Valdyba,
(60-61)

Dienos į

LIETUVĄ
Greičiausi

Garlaiviai Pasauly

BREMEN - EUROPA
Puikus geležinkeliu susisiekimas ii 

BREMERHAVEN Į LIETUVĄ
Taipgi nuolatiniai kas savaitė iSplaukimai gerai žino
mais Lloyd Kabininiais Laivais. Užsisakykit vietas 
pas vietihius agentus, reikalaudami Lloyd laivakorčių, 

suteikiant greičiausią patarnavimą.

North German Lloyd
57 Broadway New York
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1373 43rd St., Boro
1109 45th St., Boro 

2006 70th St.

Jžanga 35 Centai
Lietuvių Svetainės Komitetas

B. M. T. subway'—j
Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

j Puslapis PenHas; r ’ 7 ’ H ; i I

JAMAICA:
Finnish Hall, 

109=26 Union Hall Street.
L. I. City, L. I. Work. Club,

Avenue NEW YORK CITY 
Trumpu laiku, išmokipame 
viską, kas link AUTOMO-- 
BILIŲ ME C HA N kZ M O

I . . . I

Praktika ant vietos.
i L. 'ir važiavima

48 Bay 28th St., Bath Beach, 
Workers’ Club, 2921 W. 32nd 
450 Hicks St.
Russian Workers Club,

136 15th
118 Bristol St., (Brownsville).
962 Sutter Ave., (E. New Yorl?*).
403 Pennsylvania Ave., (E. N. Y.) 
1813 Pitkin Ave., 
Hinsdale Workers’ Club,

313 Hinsdale Ave. (E. N.
American Youth Club,

78 Thatford

“Lietuvos Žinios”

1 Fulton 
Park, 
Park. 

Bcnsonhurst,

z

Pasiskubinkit Išrinkt Delega- I _ • 1- l . 1 „ j .. 1.4.: i

• r *• d i r ' pasidarbuokite, kad ištraukti tllS į GegUZinę Bendro rron- ; Daily Workerj iš finansinio 
to Konferenciją 1 krizio* D§žutės yra gauna-:

' mos:
IBROOKLYNE:

Williamsburgh Worker’s Club, 
795 Flushing Ave., 

Bridge Plaza Club, 
285 Rodney St. 

Laisve Hall,
46 Ten Eyck St. i 

Workers Center,
61 Graham Ave. I 

Throop Ave.- Workers’ Club, 
285 Throop Ave. 

Italian Proletarian Circle,
197 Humboldt St.

Boro Hall Spanish Workers’ Cent
er 31 Atlantic Ave. 

Ridgewood Workers’ Center, 
657 Fairview Ave. 

i Middle Village, Middle Village 
Workers’ Center,

— ---  ---- -------------------------- --- --------------------------------------------- ---- ----r-Ti ■ -JAUNA DARBININKĖ BUVO LIODY- ;TOJA MIRTIES TRIJŲ DRAUGU; |DRG. YORK MIRĖ ANT JOS RANKU j
Pirmosios Gegužės Prieška

rinė Bendro Fronto konferen- 1 
cija yra šaukiama kitą sekma- ' 
dienį, kovo 20 d., 1 valandą, j 
Stuyvesant Casino svetainėje, i 
9th St. ir 2nd Ave., New Yor- , 
ke. Laikinasis Gegužinės Ben-I 
dro Fronto Komitetas išleido 
atsišaukimus į visas kairiąsias, 
federacines ir “socialistines” i 
darbo unijas, į pašalpines 
draugijas ir kitas organizaci-, 
jas. Tuojaus išrinkite delega-. 
tusų tą nepaprastaL reikšmin- [ 
gą konferenciją, delei prapla- į 
tintos ir pasmarkintos kovos : 
prieš karą, už bedarbių aprū-! 
pinimą ir už milioninių masių ; 
suorganizavimą G e gužinėms ! 
demonstracijoms.

Tag Days Kova už Dai
ly Workerio Gyvybę I

Šiandie nuo 10 vai. iš ryto 
visame Didžiajame New Yor
ke prasideda vajinis aukų rin
kimas Daily Workeriui, svar
biausiam revoliuciniam Ame
rikos darbininkų laikraščiui. 
Ta aukų rinkimo kova už Dai
ly Workerio gyvybės išlaiky- 

. mą tęsis tris dienas, šiandie, 
rytoj ir sekmadienį.

Darbininkai ir darbininkės, 
gaukite tam. tikras dėžutes ir 
reikalingus paaiškinimus se-

-------- “Aš puoliausi žiūrėti, kas >
DETROIT, Mich.— Sua- jie per vieni. Pirmutinį pa- 

reštuota yra ir randasi ka- mačiau draugą Joe York. 
lejime_ jauna darbininke ir plempiau jį atgal ir padė- 
drauge Mary Grossman. Ji!- - , , ir[pasakoja vaizdą tos skerdy- ?alv^ant sav,° * 

111 Fourth St, near Vernon Jit'S, kurią valdžia Surengė J'S ralre ant 1Tian0 kelių, o 
and Jackson Sts.

Hempstead, Ukrainian Hall, 
Uniondale Ave. and Front St. 

NEW YORKE
.142 East Third St.
257 Eapt Tenth St.
66 e. 4th st. Ukrainian Wr. ciub. mirė trys darbininkai.
196 E. Broadway, East Side W. C.
134 E. 7th St. Downtown Unem- i 

ployed Council.
BRONXE:

Hungarian Workers Center,
569 Prospect Ave.
Shule, 353 Beekman Ave.
1400 Boston. Road.

. prieš bedarbius. Ji pasako- šautuvai tratėjo aplinkui!”! 
ja, kaip policija paleido dar-

;ban šautuvus ir kulkasvai- Jaunųjų Komunistų Lygos 
džius. Ji savo akimis ma- distrikto organizatorius. Jis 
tė, kaip sale jos sukrito ir buvo drąsus ir pasišventęs

! kovotojas. Jis : mirė'kovos
“Mačiau, kaip šalę manęs lauke. Jis maršavo prieša- 

į sukrito trys darbininkai,” kyje alkanos bedarbių mi- 
Isako jaunuolė Grossman.’ nios!

Nauji Mūšiai ir Nauji ;nus- JL™ fronte mūšįaiJ v J ema. Miestus ir sodžius Ja-i
Japonu Žygiai Chmijojkad ponija pasiun-lai-mija iš 100,000 vyrų. Toji 

--------  Iventojus. Re savo 5?a^nS7l ^al'° laivy-
SHANGHAI.— Japonija,' Gi iš anti•os pusės, gry-į]0*.~ < ,7] r

atsiuntė į Shanghajų dar.'nai veidmainingais išroka- j^UIL§°.s ladivosto-, 
daugiau kariuomenės. Be | vimais, Japonijos_ valžia siu-1i 
to, gabenama karo frontanTo Chinijai pradėti derybas!^ - ;
daug karo reikmenų ir! delei “'taikos7 
amunicijos. Tas aiškiai pa- žuazinė spauda pripažįsta, | 

!rodo, kad‘Japonija ruošiasi jog tai yra Japonijos impj 
naujam ofensyvui prieš chi- rialistų dviveidė politika.

{armijoj vadovaujamą rolę 
ną į vandenis netoli Sovietu baltagvardiečiai,;

i Sąjungos uosto Vladivostok { X^kT/S°" * I

i Šita Mandžurijos armija
,ru i bus apginkluota Japonijos'

Jau net bur-i ‘ ^ginklais ir palaikoma Japo-
Tuo tarpu Mandžurijos mijos pinigais. Josios viena- 

; valdžia, kurią įsteigė Japo-'tĮųis tikslas bus puolimas 
• nija, pareiškė, kad grei-' ąiit Sovietų Sibiro.

DETROITIECIAMS NAUJIENA!
BUS PERSTATYJA TRIJŲ VEIKSMŲ ALEGORIŠKA OPERETĖ SU 

DAINOMIS ,

Muziką paraše B. ŠALIN AITĖ ir L. ADOHMYAN

Stato Scenoj AIDO CHORAS

Nedėlioję, 13 d. Kovo-March, 1932 
Lietuvių Svetainėje, 25th ir Vernor Highway 
LOŠIMAS PRASIDĖS PUNKTUALIšKAI 6 VAL. VAK. PO LOŠIMUI BUS 
DIDELI ŠOKIAI PRIE PROLETMENO ORKESTROS, IKI VĖLAI NAKTIES

S 
•5

Rengia Lietuvių Svetainės Komitetas

SUKATOJE, MARCH-KOVO 12, 1932 
LIETUVI V SVETAINĖJE

Front St., New Haven, Conn.
7:30 Valandą Vakare

Muzika New Britain Symphony Orkestrą po vadovyste 
V. Visockis, susidedanti iš 20 muzikantų.

Kviečiame vietinius ir visos apielinkės lietuvius atsi
lankyti.

. : - VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
325 14th STREET, 1 Near 1st

G
Išardymas, Butaisynias, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, 
ir planą automobilio: mokinama dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose'' 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TlCHNIAVIČILS, B. J. VAITKUNAS ir kiti 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užtnokestj. . Mes padedama 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo t) ryto 
iki 9-tni valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

su bai-1 išplatino korpunistų atsi- 
ime praneša žinias apie ko- šankintų. v : > 
'munistų veikimą ir propa- 

I gandą:
“Iš 17 į 18 d.,Vasario pak

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeria
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojįmas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškal-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsineriinui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTAKNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai dėlei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis/ oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS • su geriausju ga
rantuotu patarnavimu. '

' •> , f ’

29-31 Morrell St., tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. elcveiie’riu; išlipiFlushing Ave. stoties 
B. M. T. subway'—išlipt ant Montrosę Avė: stoties; visais

“Kai šiandie tęisme jo gy- i 
nėjas-prof. Bieliackinas pa/ 

,. T, . 11-4. sakė; kad Goldbergas nepri--..Ų Panevėžy buvo paskleista, M kOmunigtu 
Komunistinio turinio pro- 1 - 1 J ’
klamacijų. Ypač gausiai bu
vę randama darbininkų 
daugiau gyvenamuose kvar
taluose.” ' j - -

“Nakti iš vas. 21 į 22 d. lJf“;
Joniškio mieste rasta išmė
tyta komunistinių prokla
macijų.

“Pažymėtina, kad anks
čiau Jonišky apie šitokius 
dalykus nebūdavo nė girdė-

“Kariuomenės teismas 
' Kaune sprendė Lietuvos ko
munistų partijos Klaipėdos 
krašte instruktoriaus S. 
Goldbergo bylą.

“Goldbergas gimęs 1893 
m. Balbierišky, baigės Kau
ne hebrajų gimnaziją, pas
kui studijavęs teise Vokieti- 
ioj ,vėliau iš Vokietijos at
vyko instruktuoti Klaipėdos 
kr. • komunistų.

“Pernai Kl. kr. jis daugi

tai Ųoldbergas teismui pa- I. 
reiškė, kad jo gynėjas klys- 
tąs: “aš, sako, priklausau 

i Lietuvos komunistų parti-

“Goldbergas nubaustas 9 į 
met. sunk, darbų kalėjimo.” ■' 

i Taigi, Smetonos kruvina-1 
i sis teroras prieš Jkępnunis-! 
tus neduoda fašistams pa- 
geidaujamų pasekmių. Ko
munistų įtalpa darbininkų ir 
valstiečių masėse auga. Au
ga komunistų judėjimas,

Meš, Amerikos lietuviai l z 4 i
darbininkai, turime teikti | 
finansinę paramą Lietuvos '■ 
Komunistų Partijai. Neuž-I 
mirškite parinkti aukų del 
rėmimo Lietuvos darbinin- ■ 
kų judėjimo, siuskite Prieš- 
fašistinio Susivienijimo se
kretoriui, drg. J. Weiss, 46 rn_  TT'_ 1. cu’ _ 1-1__ XT

«>'

4>
Laisniuotas Graborius

*

(♦>

sey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa- 
j tarnavimas bus atatinka- 
I miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prię 
manęs sekančiu antrašu:

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite Šoferiu ar mechaniku. 1$ 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj.. Vienati
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžin ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokiu rūšių taisymo. Mo
kiname- generahai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistema? 
elektros pritaisymo prie automobi 

pilnų mechanikos kursų mokestis labai

W. Gugas
Dabartinis Aido Choro 

mokytojas, operet. Alkis, 
bus proletmeno; orches
tros vedėjas ir dirigentas.

DETROIT, Mich.— Hen-1 bar šita kruvina valdžia at- 
_ , .... Isilygina Fordui, tarnauda-ry Fordas asmeniškai ap-|m^ jaW slwr)]ime bedaj.biu.

K. Karpus
Operetes “Alkio” dalyvis. Jis los susi- 
pratusio darbininko rolę. d. K. Karpus 
yra netik geras lošėjas, bet ir solistas- 
dainininkas. 13 d. kovo jis los svarbią 
rolę.

----------  — --------------------------------------------- ;  ....................................................—-  ............. ......................................................................... >1.4 ,

Rengkitės, Detroito lietuviai darbininkai, visi pamatyti muzikališką su daino
mis orkestracija eporetę “ALKIS.” ,
ĮŽANGA PRIE DURŲ VYRAMS 60c. MOTERIMS PRIE DURŲ 40 CENTŲ

Kviečia Vtaits Aido Choras.

.v, . įsilygina Fordui, asmeniškai ap-1 v
lankė budelį Bennett ir pa-1 
sveikino už “drąsą.” O tas i 
budelis \ iš revolverio
į bedarbius laike puolimo į 
ant darbininkų.

Detroito vaj'džia ir mąjo- |į 
ras Murphy padeda Fordui''! 
sudaryti suokalbį prieš de-1 

• sėtinis bedarbių, idant nuip- Į 
plauti rankas nuo atsako- r 
mykęs už skerdynę. Pereitą \ 
vasarą Fordas paskolino 
Detroito ' miesto valdžiai f 
penkis rįilionus dolerių. Da

SKAITYKIT IR PLATIN'- 
KIT "LAISVE”

Telefonas: Btagg 2-91015

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDULIŲ DJAGNOZA 

a azoanhstetika 
VALANDOS:

Nuo I vai. ryte iki 8 vai. vakare
Penktadieniais ,ir šventadieniais 

4tk ^ųsitąrųs, • ,

ilaus. Ekspertai instruktoriai. Už
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimų. ■ ( wf JI

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, 325.00. Spe- 
ęialis važinėjimo kursas $10.6(1. I.aisnius gvarantuojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai.-iš ryto iki 9 vai. vakare. Seksnadie, 
iriais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų. "

NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
&28—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK. NJ >
’ —~T~~~ ~r7—~~~~~~~—”--------- , . • ■ n .

f ' A. LŪTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a I i a s, 

'taipgi ir gardžių už 
kandžių/ 
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer. 
ry. Omas

Lutvin’s Hali yra 
plačiai žinoma ne II 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate-—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir ž e m i 
taipK’ įvairių bis- 
nių. ‘Mfisų .patarna
vimas prieląnkus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH. N. J. 
T«I. -Trinity 3-8726
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VIETINĖS ŽINIOS
milionų gyventojų. Sykiu su 
tuom’Japonija, Amerika ir'ki
ted imperialistų šalys traukia 
naujus pulkus kariuomenęs Į 
Mandžūriją, kad iš ten pra- 

. • ' T « ; ‘ ~ dėt užpuolimą'ant Sovietų Są-
wr • i» • • rp • „ • * D 1* • * O. • 1 I jungos. Japonijos karo laivy-Kapitalistinis Teisėjas ir Policija Stoja
už Gengsterį, Pašovusį Streikieriy Veikėją [atidaryta ugnis prieš Sovietų

C t i

Demonstruokime, protestuo- 
prieš imperialistinius

taip, kad darbo žmonės neiš
drįstų organizuotis ir kovot 
prieš badą ir prieš imperialis
tu ruošiama karą Sovietų Są
jungai. \

Kas liečia gi karo, tai šiose 
prakalbose daugiau 
apie kapitalistinių 
planus, negu abelnai 
ma laikraščiuose.

Po prakalbų bus atsakinėja
ma į klausimus; galės visi pa- 
diskusuoti.

Liet. Kom. Frakcija.

išgirsite 
skerdikų 
paduoda-

’ NEW YORK. — žmogžu
diškam gengsteriui Davidui 
Rowneriui buvo iš pradžios 

: skiriama $10,000 parankos.
Jis pereitą antradienį centre 

■ kariosios siuvėjų unijos šovė 
į drg. Goldą, tos unijos vadą, 
bet nepataikė ir peršovė kitą 
Vėikėją, Eddie Starką. Row- 
neriš yra samdytas kriminalis
tas bošų įvairių siuvyklų, ko- 

’’^djaričių prieš kairiąją uniją.' 
‘ 'Tddel Magistrato Goldsteino 

teisme‘už jį karščiausiai' stojo 
^clidijos detektyvai ir social- 
fašistinėš International Ladies 
.Garinent Workers unijos advo
katas Reese. Kada teisėjui 
Goldsteinui šitaip dalykas pa
aiškėjo, tai jis numušė Rowne- 
tio paranką iki vieno tūkstan
čio išviso. O Rownerio pa
šautas Stark guli ligoninėj ga
na pavojingoj padėtyj; ir jam 
reikės daryt rimtą operaciją, 
kad išimti kulkos skeveldras. Į įr darbininkams kasdien daro-

• JN£s kulka yra tokia, kad kū
ne eksplodavo.
• Kairiąją uniją ir sužeistąjį 

.-atstovavo teisme J. Buiten-j 
kant, advokatas Tarptautinio

; Darbininkų Apsigynimo* Teis- j 
.. mabutyn suėjo daugelis ir * 

ateeikųojančių sukniasiūvjų, iš
reikšdami pasmerkimą gengs- 

jteriams, juos samdantiems bo
šams, fabrikantų policijai ir 
tokiems teismams. 

'Ą--1Pą pačią dieną buvo areš
tuotas drg. Scwartz, veiklus‘ siuvėjai privalo dalyvauti, 
kairiosios unijos pikietininkas, I K. Siulinis

be jokio prasižengimo; bet* kime 
teismas jį pastatė po tūkstan-, skerdikus ir grobikus, kurių 
čiu dolerių kaucijos, lygiai priešakyje stovi dabar Japo- 
kaip ir aną žmogžudišką už
puoliką. < 1

Gorilla Rowneris yra vienas 
iš. penkių gengsterių šaikos, 
kuriuos užlaiko fabrikantai ir 
kontraktoriai dešimties skebi- 
nių- siuvyklų. ___ __ ___ - - ,
riti buvo pasiųstas į kairiosios^ k 
uniios kastinę itada, kai ši uni- i _ . ..
ja pradėjo sėkmingai organi-,! PASKUTINIS PARAGINIMAS 
zuot Ritz šapą,' 151 W. 28th' ------
St. O tai šapa, 
skaitoma viena iš 
tvirtovių^ ; j ■ •; •’

Tą patį antradienį kairioji 
Adatęs 'Darbininkų Industrįnė 
Unija išvedė streikan dar ke
lių šapų sukniasiūvius ir*, pri
vertė pustuzinį siuvyklų bosų, 
priimt streikierių reikalavi
mus. O kadangi streikuojan
tiems Siuvyklų darbininkėms

> nija ir Amerika. Reikalau- 
.kime tuoj aus ištraukti visą im
perialistų kariuomenę ir karo 
laivus iš Chinijos srities ir iš- 
vyt visus Japonijos konsulus ir 
ambasadorių iš Jungtinių Vals

, Jisisu revolve^ į •,

kuri buvo) HM VAKARIENĘ ;
iš skebinių _ _ _

si aiškiau, kokis ištikimas jų. 
draugas ir kovotojai yra Daily 
Workeris, Kom. Partijos cen
tro organas, tai streikieriai iš
rinko specialį komitetą iš de
šimties narių, kurie turi dar
buotis, kad gauti Daily Wor- 
keriui kuo daugiausiai pinigi
nės paramos.

šį šeštadienį, 1 vai. po pietų 
įvyksta svarbi streiko konfe
rencija po num.' 559 Sixth 
Ave., New Yorke. Lietuviai

Išblaškyt Demonstrantus prieš Fordą Policija 
Turėjo Labai Daug Vargo, ir Tai Jai Nepavyko

VNteW VbRKŽ ~ _____
pib yMurdienyjelpolicija. Wre-j rinko Columbus Cikcle. 
jo "sbnkų dąrbĄ, beblaškyda- ’; ; 1
ma demonstraoįą darbininkų, 
proteguojančiu,’ kad privatinė 
polibijii* afitOmobilių |afbrikan- 
tbnFbrdb au miestelio Dearbor- 
ho ^dfičija nuŠoVė 'keitūrįs be- 
Ąarbhj demonstrantus.
V Keli šimtai bedarbių ir dir-j 
baį&ųjų susirinko prieš For-| 
(Jo jcon>panijos raštinę, antį 
Broadway ir 54-tos gatvės, ne- i 
paisant kandančio šalčio; ir 
pradėjo pikietuoti namą, neš- 
damiesi iškeltas vėliavas ir di- 
aėliup, plakatus su tokiais pa
rašais: “Į reikalavimą„ darbo 
arba pašalpos Fordas atsako 
kulkomis,”- “šalin Hooverio 
bado valdžiai” “Kovokime 
ūž bedarbių apdraudą,’’ ir t.t.

Kada vienas iš pikietuotojų 
pradėjo .kalbėti, policija prišo
ko, kad nutręnkt jį žemyn; 
bet darbininkai apgynė kalbė
toją. Per kovą su policija mi- 
tingąs, rodos, ? tuo laiku lyg 
ir pakriko; bet tuojaus kitas 
kąlbėtojas atsistojo ant kampo 
skęrsai gatyės .ir apie jį susi
būrė .pulkas darbininkų, kurie 
iidprilęido. policiją. , , _
“’Tūkstančiai darbininkų tuo 

tarpifkūštrinko !j mitingą, už- 
bldkdodami <gdtVes. ! Atkaukė 

aųtortidfyiliniar, ’ pilni poli
cijos • Mėlynsiūliai
ėmė įnirtusį ai’ rdafuŽyt ’buožė
mis dehfon^trubjančiūs darbi
ninkus ir sudraskė Vėliavas ir 
plakatus'. ■" 
^ iPo to, jąu policijai rodėsi, 
kad bus. užbaigta demonstraci-, 
ja ‘prieš. Fordą ir policinius 
skerdikus, kurie Dearbome 
nudėjo keturis bedarbių žygio 
dalyvius. Bet kur tau I ;

■ Tręčiadie-j vėl nauja įeinonštracija šusi- 

betojai ragino 'bedarbius ir 
dirbančius masiniai organizuo-

ir

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li
gas, patinimus, gyslų ir są
narių įdegimus be operaci
jas taipgi ir kitas ligas. 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 vai. po pietų. Tre
čiadieniais ir. šeštadieniais nuo 
11 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

TEATRAS-DAIN0S-MUZ1KA
'‘MĖNULIS ANT GELTONO

SIOS UPĖS’1

Visiems L.D.S. Nariams 
Simpatikams

Draugai, L.D.S. III Apskri
čio vakarienė kovo 13 d., sek
madienį; pradžia 5 vai., vaka
rienė 8 yAL, “Laisvės” svetai
nėje.

Visi L.D.S. nariai turite pa
dirbėti paskutinėse dienose. 
Parduokite vakarienės tikie- 
tus, kalbinkite savo draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šio
je mūsų organizacijos vakarie
nėje. Kiekvieno nario yra pa
reiga dalyvauti šioje vakarie
nėje, nes ją rengia jūsų pačių 
organizaciją. Gaukite tikie- 

'fus išanksto “Laisvės” raštinė
je arba pas komisijos ir L: D. 

j S. narius. Nelaukite paskuti
nės valandos.

’ šioje vakarienėje bus graži | z 
muzikališka programa. Tad 
sykiu ir laiką gražiai pralei
site, dalyvaudami L.D.S. III 
Apskričio; pokilyje.

Komisijos Narys.

Tokiu vardu yra rodomas 
vienas iš naujausių judamųjų 
paveikslų Guild teatre, 52nd 
St.,* vakarinėje Broadway pu
sėje. Veikalas vaizduoja įvai
rias politines srioves Airijoj. 
Taip antai, airys inžinierius 
Dobelle labai gabus savo pro
fesijoj, bet politikoj jis “ko
šė,” sudribėlis, nesitikintis jo
kios geresnės išeities. Kariš
kas komendatas Lanigan, bu
vęs gengsteris, įstatymus ir 
tvarką vykdyt pasiryžęs visuo
met ginklų pagelba. Tausch— 
parsikviestas iš. Vokietijos in- i 
žinierius; jo uždavinys yra ge
rinti ir kelti šalį technikinai.

ILaikrodžiai, Deimantai ir- 
į Auksiniai Dalykai i
? Dovanom ar patys ; 
imi, pirkti laikrodžius, 
|ar hi ką iš auksinių 
f nokite, kadto pas mane 
* sipirksite.

Į ĮVAIRŪS
(RODŽIAI
I JAUSTOS
j UŽ PRIEINAMĄ 
į KAINĄ

sau norėda- I 
, daimantus i 

daiktų ži- • 
pigiau nu- į

LAIlt-
NAU-

MADOS

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

Komisijai ir Gaspadinems
Šį vakarą, penktadienyje, 

Įvyksta L.D.S. IIL ' Apskričio 
vakarienės komisijos paskuti
nis susirinkimas, ktiriamė bus 
aptarta, visi prisirengimai prie 
šidš vakarienės. ; Tad pati ko-

tis, taip susitelkti ii- koyoti, .misija, gaspadinės ir darbinin- 
'liad policija neįaletųidaugiau kai' kviečiami dalyvauti šiame 

susirinkime. Nepamirškite, ši
tas susirinkimas įvyks 7 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje.

Komisija.

’kad policija negalėtų i daugina 
žudyt alkanus bedarbius, o ka- 

‘pitalistai kad .būf!ų j priteršti 
visiems' darbininkams duot 

1 darbo arba duonos.
Panašioj dvasioj pasakė ir 

• keli kiti kalbėtojai prakalbė- 
! les, pirma negu policija suži
nojo ir suplanavo užpultį šį 
mitingą. Tada atšvilpė poli
cijos vežimas, pleškėdamas su 
20 mylių greitumu stačiai per 
susirinkusią minią. Bet dar
bininkai .tik laikinai prasisky
rė, o paskui vėl susitelkė ir 
išnaujo numaršavo demons- 
truot prieš vietinį Fordo auto
mobilių kompanijos centrą.

Vienas darbininkas tapo 
areštuotas už tai, kad gynėsi 
nuo užpuolančios policijos.

Tčmytojas

Šiandie Vakare į Pro
testo Mitingą Prieš 
Bedarbių Žudytojus

Šeštadienį prieš Japonų 
Konsulatą Visi Masiniai 
Demonstruokime

Rytoju šeštadienį, 11-12 vaL 
dieną’ įvyksta masihė demohs* 
tracija • prieš 'Japonijos kon
sulatą, Whitehall ir South Sts.; 
downtown New Yorke.' Kiek^ 
vienam darbininkui ‘ ir bedar
biui svarbu dalyvauti • toj- ide- 
rpopstracijoj. • Japonai impe
rialistai ’vis daugiau žudo Chi
nijos .darbininkų ir valstiečių, 
briaudamiesi gilyn į tą - šalį, 

— kad išdraskyt ten Sovietus, kū
lę rių valdžioj randasi>jau 90

PIRMU KARTU RODOMAS CLEVELAND, OHIO

I Sovietų Produkcijos Paveiksimą

aA SON OF THE LAND” 
. (ŽEMjag SyNUS) ; L < 

Bus Rodomas.14 Kovo (March),’4932 
(r v naujas gyvenimas rytuose t ir irjguacijomis.. pervertimas,/ Senas __  ____ ___ — ______  ______ ____________

pūstos žemės j vieną i§ turtingiausių 4r puikiausių. Bus ir kitokių 
•vaizdų. , . ■ , • i • ‘ f 'i
! ECtAlR THEATRE; 76 & ST. CŲAJR AVE, i 

i j Pirmas rodymas h' vai.,' antras ft. va!J ytkare J \ t

Bet kažin kodėl minimas te- Jkėsite “Laisvėje, 
atras savo garsinimuose vadi-1 į 
na “revoliucionierium” studen
tą Darrell Blake’ą, kuris sto
ja prieš Airijos pasiliuosavimą 
nuo Anglijos ir aklai priešina
si visokiai techniškai 'pažan
gai.

šiaip judis gerai pagamin
tas ir perstato Įdomių charak
terių.

(Daugiau vietos žinių 5-tani 
puslapyje).

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA formšiuotas kam 

barys su visais patogumais ir įren
gimais, vieta tyki, medžiai aplinkui, 
taip, kaip sode. 8448 89th St., Fo
rest Park. Telefone Cleveland 3-4811 

(60-61)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris į Coffee

Pot restaurant biznį. Biznis pel
ningas, įnešimoj ^tereikalaujame tik 
$150. Patyrinias prie biznio nelabai 
tereikalingas, greit pramoksite. At
sišaukite nuo 12 vai. dieną iki 7 vai. 
vakare. 214 Grand St., Brooklyn, N. 
Y., į saldainių krautuve, čia bus nu
rodyta, kur yra biznio vieta.

REIKALINGA 50 jaunų merginų 
rankomis siųti “canvass,” turi mo

kėti su nopersku siųti. Atsišaukite 
500 Driggs Ave., ant 3 lubų, Brook- 

i lyn, N. Y. Atsišaukite greitai.
(58-6CL)

Komunistų Partijos distrik- 
tas ir Jaunieji Komunistai šau
kia visus darbininkus į masi
nį protesto mitingą šiandie va
kare, Central Opera House, 
67th St., prie 3rd Ave., New 
Yorke. Protestuos prieš nu
žudymą keturių darbininkų lai 
ke bedarbių eisenos Dearbor- 
ne, Mich. Lietuviai darbiniu- • 
kai ir darbininkės turi sudary
ti didelę dalį toš demonstruo
jančios darbininkiškos publi
kos. . i. ;

Pirmadienį “Laisvės” 
Svetainėje Prakalbos ir 
Protesto Mitingas

PARDAVIMAI
PARSIDUODA farma, 105 akrų der

lingos žemės, 80 akrų dirbamos ir 
25 akrai miško, arba ganyklos. Par
duodu su viskuom, kas tik yra rei
kalinga prie ūkio. 15 bandos, 9 mel
žiamos karvės, 2 arkliai, vištos, kiau
lės ir visa sėkla. Išvažiuoju į Lie
tuvą, todėl pąrduodame tik už $4,800. 
Turime parduoti į mėnesį laiko. 
WALTER SEREPIN AS, R.4, Ulster, 

I Pa. Naudokitės proga be atidėlio
jimo.

(58-60)

Kovo 14 d„, ateinančio pirr 
madienio vakare, bus prakal
bos. “Laisvės” svetainėje apie 
gyviausius dienos įvykius® Kaį-j 
bėtojai, drg., V. Bovinas ir J. 
SiurŲa perstatys, ką reiškia 
didėjantis kruvinas teroras 
prieš Amerikos darbininkus ir 
bedarbius. Tuo pačiu sykiu 
tai bus ir demonstracinis mi
tingas — užprotestuot prieš 
nužudymą keturių bedarbių 
marŠūotojų1 Detroito priemies
tyje; Dearborne.
‘ Kad buržuazija pradeda vis 
tankiau žudyt kovingesnius 
darbininkus, t&i nėra taip sau 
atsitikimas.. Kapitalistai veda 
planingą smurto ir teroro po
litiką Tories darbininkus ir be
darbius. Stengiasi juos nu- 

Įgąsdinti,' pritrėkšti, sutrempti

FARMA ANT PARDAVIMO
PARSIDUODA FARMA, 152 ake- 

riai žemės, į15. raguočių (karvių) 6 
kiaulės, 3 arkliai, 200 vištų ir visa 
reikalinga mašinerija dęl žemės ap
dirbimo. Žemė gera ir viskas pui
kiai auga. Yra didelis, i plotais pui
kios girios. Pėy girią teka puikus 
upelis. Farma apie 2 mylios nuo: 
Hampton, N. J;, miesto^ Keliai išvesti1 
geri. Pardavimo priežastis išvažiuo
ju į Lietuvą.

Savininkas A. Staniulis 
Box 14, Hampton; N. J.

(56-67)

iiioiiiaiiiQiiiQiiioiiiOiiiaiiiaiii

I Taipgi taisau visokius laikrod- • 
fžius ir (eitus papuošalų daiktus. Į 
į Taigi kreipkitės pas mane, o aš į 
| stengsiuosi pilnai patenkinti. j 
• Williamsbūrgiečiams, kuriems į 
įpertoli pas mane atvežti pataisy-| 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius J 
j daiktus, palikite “Laisves” ofise. J 
b Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs) 
I atvešiu į “LaišVę.” Jūs užsimo-?

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

Tarpe 127 ir 128 gatvių 
Richmond Hill, N. Y.
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MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV ££
223 2nd Ave. & 14th St. •

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegzaminavimą krau
jo ir šlapumo. Esu specialis
tas chirurgas: ausų, gerklės, 
nosies ir žinovas akių.

Valandos nuo 10 iki 1
Ir nuo 4 iki 8 vai. vakare 

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po piety 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Į iii. .1 y n«f.yi n ■ -■ 11

Malones Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi- 
«ur reikalaukite

Naujoky Cigary
JONO ARBA 

PETRO
Kainos 
m.- ir IRo

Petras Naujoka*
Savininkas

Tai
LIETUVI V

ISDIRBYSTfiS
CIGARAI

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista-! 
tome savo garsiuosius eiga-1 
rus ne tik į artimesnius mie
stus, bet ir į tolimesnius. 
Prisiunčiamee pašte pigiai ir 
greitai,
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuvė
361 Broadway, 

Brooklyn. N. Y

□mani HIQIIIQIIH

GĖRIMU IR UŽKANDŽIŲ UŽEIGA
Savininkai Petras Lingvinas ir Karolis MeskereviČius
Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusiems. Mes padėsime susipa

žinti su miesto transportacija ir su vietos lietuviais. Pasirodavoji- 
mams ir draugiškiems pašnekesiams čia taipgi patogu. Dirbantie
ji ir bedarbiai yra maloniai kviečiami užęiti.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

Telefonas: Evergreen 2-9015

452 Woodward Ave., Ridgewood, L. L, N. Y.
Kampas Himrod Street
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MATHEW P. BALLAS 
( B I EL A U SK AS) 
G R A BŪRIUS

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PASIUNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINJ, AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI f LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽM VIETA^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PKITES I% MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MŪSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIENA^ IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujd, odos, šlapinimos ir 

gimdymo, organų . , .
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

\Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais 

\

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimų kraujo ir šlapumo.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room ‘802 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo I 
iki 9 tai. vakare ,.. t..

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

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
.tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynbfns ir pasivažinėjimams. 

,i *' ii1 ' >' 1 ■
231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
• Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
®po numeriu 

512 Marion St^ 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
‘Tel. Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
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BROQKLYN, N. Y.
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SKAITYKIT, PLATINKH
“LAISVŲ.”
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
- f i *■ . I K j , . , * 4

Telefonas, Midwood 8-6261
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