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4 BEDARBIUS
J Visus Lietuvius Darbininkus ir Darbininkes

Detroit, Mich

mast

Philadelphia, Pa

Svarbi Prelekcija—Diskusi

Drg. Mizara Kalbės Central Brooklyne

Rengėjai
Vaizdas sunku aprašyti. 

Minia gynėsi, bet jie buvo

Tautų Lygos Rezoliucija 
Pasilieka ant Popieros

Japonijos Plėšikai ir 
Chinijos Militaristai

Japonai Bombarduoja 
Miestą Soochow

Pilsudskio Valdžia Puola 
Bedarbių ApdraudąKOM. PARTIJOS LIET. CENTRO BIU

RAS ŠAUKIA DARBININKUS KOVON
PRIEŠ VALDŽIOS TERORĄ IR ALKĮ

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimčsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

50,000 KOMUNISTŲ 
SUSIRINKIME

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart 

Sekmadienių

KRUVINAS POLIUI JOS IR FORDO MUŠEIKŲ UŽPUOLIMAS; 
APART KETURIU NUŠAUTŲ ANT VIET OS, TRYS BEDAR

BIAI RANDASI AN T MIRTIES PATALO; 50 SUŽEISTU

FORDO BEDARBIŲ REI
KALAVIMAI KOMPANI 

JAI

HONGKONG, Chinija.— 
Iš Cantono gautas praneši
mas, kad tenai valdžia ir 
buržuazija labai ‘ išsigandę

licija ir mušeikos puolė be 
darbius. Šį sykį pasitenki 
no gazinėmis bombomis ii 
_____Bet puolimas ta 
po atmuštas. Bedarbiai nu

sei- 
nu- 

tu i diena 
tai reiškia 
edarbiams. 
įjos darbi- 
mos dienos 

prieš šitą

darbių. Šaukia organizuoti 
bedarbių tarybas ir kovoti 
už pašalpą ir už bedarbių 
apdraudą. šitie kruvini po
licijos žygiai nesulaikys ko
vos prieš alkį. Atbulai, ne
kaltai pralietas kovingų 

j darbininkų kraujas Detroi- 
tc-Dearborne turi padidinti 
kovą, turi paskatinti prole
tarus siekti savo tikslo.

Minm Pasiniktinimas ir į 
Kerštas

Detroito darbininkai ver
da kerštu ir pasipiktinimų 
budeliškais valdžios įr Fbr- 
do darbais. Ruošiamos ma- 
sinės laidotuvės nužudy- 
tiems draugams. Mes šau
kiame visus Detroito lietu
vius darbininkus ir darbi-, 
ninkes iki vienam dalyvau
ti masinėse laidotuvėse ir J 
tuomi pareikšti savo: pro* 

1 testą prieš kruviną teroru ; 
! ' L -Masiniai Protesto Mitingai

Šitas naujas užpuolimas 
ant alkanų bedarbių turi 
sukelti . pasipiktinimą ir 
kerštą bosams visoj Amen-, 
ko j. Visur bus rengiama 
masiniai protesto susirinki, 
mai. New Yorke masinis 
protesto susirinkimas įvyks 
penktadienį, kovo 11 dieną, 
Central Opera House svfe- 
tainėje. :.G

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės privalo daly
vauti tuose susirinkimuose. 
Kova prieš alkį yra visų 
mūsų reikalas.

Antru .sykiu policija at
statė šautuvus prieš bedar
bius. Bedarbių eilės šiek 
tiek pakriko, šiek tiek pra
sisklaidė, bet tuoj aus vėl su
plaukė krūvon iš visų pusių 
ir traukė pirmyn, čia juos 
vėl pasitiko gazinėmis bom
bomis, bet vistiek nesulaikė.
Ugniagesiai Paleidžiama 

Darban
Priėjus netoli dirbtuvės, 

ugniagesiai atsuko vandens 
srovę ant minios ir laikinai 
minią sulaikė, bet tiktai lai
kinai. Įtūžimas bedarbių 
augo sekundomis ir jie nu
galėjo vandenio srioves ir 
leidosi pirmyn. Pagaliaus 
masės pasiekė Fordo dirb
tuvės vartus.
Prasidėjo Kruvina Skerdy-

sirinkiftie pareiškė, kad ke
lios dienos atgal priimta re
zoliucija del sulaikymo ka
ro Shanghajuje pasiliko ant 
popieros. Japonija kariuo
menės neištraukia. Paliau
bų nesimato. Keturios di
džiosios valstybės, kurios 
pasižadėjo rezoliuciją pra
vesti, nepajudino nė piršto. 
O tas tik parodo, kad pa
saulio imperialistai tik žod
žiais priešinasi Japonijos 
žygiams; ' 1 ' ; :

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV

Nužudytas Jaunųjų Komunistų Lygos Organizatorius drau
gas Joe York; Mūšis ėjo Pusantros Valandos; Kovingi 
Bedarbiai Gynėsi nuo Kruvinų Užpuolikų; prieš Bedarbius 
Buvo Sumobilizuotos Visos Ginkluotos Spėkos

iš Brooklyno. Paskui, eis 
plačios diskusijos. Kiekvie
nas turės progą laisvai iš
reikšti • savo mintis, tuo 
svarbiu klausimu. Todėl vi
si kviečiami dalyvauti.. 
Įžanga visiems veltui.

Diskusijos '.įvyks lietuviiį 
svetainėj, 928 E: Moyąmen- 
sing Avė.

Kviečia Kom. Frakcija.

Čionai prasidėjo skerdy- 
nė. Darbininkai buvo besi
traukiu atgal. Kažin kas 
minioj sušuko: “kitą sykį 
mes atmaršuosime minia 
50,000!” Kaip tik minia pra
dėjo trauktis, policija palei
do darban šautuvus ir kul- 
kasvaidžius. Vieni budeliai 
šaudė į bedarbių kojas, o

Per Du Susikirtimus Be
darbiai Nugalėjo Val

džios Spėkas
Maršavimas prasidėjo nuo 

Ford St. ir Oakwood Boule
vard apie 1 valandą po pie
tų. Tūkstančiai bedarbiu 
susirinko ir pradėjo traukti 
linkui Dearborno, kuris 
randasi už poro mylių ir 
kriame randasi milžiniškas 
Fordo automobilių fabrikas.

Disciplinuotai, organizuo
tai ir ramiai tūkstančiai be
darbių pradėjo m ar šuo ti 
Fordo gatve link Miller 
Road. Pasiekus Miller Road, 
atlaikyta trumpas susirin
kimas ir paskui Miller Road 
patraukta linkui Dearborn.

, čia 
bedarbius pasitiko policija 
ir reikalavo, kad bedarbiai 
grįžtų atgal į Detroitą. Ži
noma, bedarbai atsisakė

BERLYN.— • Dar niekad 
nematyta energija Vokieti- 
jos Komunistų Partija va
ro rinkimų kampaniją. Mil
žiniškos darbininkų masės 
eina su komunistais. Štai 
Duešseldorfo .mieste buvo 
surengtas komunistų masi
nis susirinkimas Westphalia 
svetainėj. Tai didžiausia 
svetainė visoj Europoj. Dar 
už 2 valandų prieš paskir
tą laiką svetainė persipildė 
ir policija nebeleido žmonių. 
Dar dvi didžiausios svetai
nės buvo paimtos ir netilpo 
publika. ' Trijose svetainė
se dalyvavo 50,000 darbi
ninkų.

Berlyne komunistų masi
niam susirinkime, kuris 
įvyko Sporto paldciųje, da
lyvavo 30,000 darbininkų;

Ateinantį sekmadienį, ko
vo 13 d., 2 vai. po pietų, 
Philadelphijoj rengiamos 
labai svarbios diskusijos'te
moje: “Kaip Leninas Moki
no Kovot su Oportunistais 
ir Oportunizmu.” Įžanginę

Pasikėsinimas ant Vokietijos 
Atstovo , Buvo Impe-, 
rialistų Darbas

MASKVA.— Sovietų vai- 
l

džia išleido oficialį pareiš
kimą delei padaryto pasikė
sinimo ant Vokietijos am
basados konsulerio Dr. 
Fritz von Twardowski. Sa
ko, kad pasikėsinimas pada
rytas su.tuo tikslu, idant 
suardyt Sovietų Sąjungos 
santikius su ’ Vokietija. Su
imtas tūlas Stern, kuris tą 
pasikėsinimą padarė. Jis 
prisipažino, kad jis tatai da
rė, pildydamas įsakymą už
sienio žmonių ir turėjo aiš
kų politinį tikslą. ’

Kovo 10 d., šio ketvergo 
vakare, drg. R. Mizara sa
kys prakalbas Central Bro
oklyne, ' Lietuvių Neprigul- 
mingo Kliūbo name, 269 
Front St.

Drg. Mizara yra nesenai 
sugrįžęs iš Sovietų Sąjun
gos; daug patyręs apie jos 
didelius darbus, taipgi ma
tęs, kas dedasi įvairiose 
Europos šalyse. Be ma-

Bedarbiai maršuotojai ne
šė priduoti bosams sekamus 
reikalavimus:

1. Darbo visiems Fordo 
atleistiems darbininkams.

2. Tuojaus turi but išmo
kėta 50 nuoš. pilnos algos 
darbininkams.

3. Septynios valandos dar
bo dienos nenumušant algų.

4. Sustabdymas nesvietiš
kos skubos sistekios.

5. Du periodai poilsio po 
13 minučių kiekvienas.

6. Neturi būti jokios dis- i 
kriminacijos prieš juodvei- 
džius.

7. Dūkai turi būt suteikta 
medikalė pagelba Fordo li
goninėje visiems Fordo dar
bininkams, kaip bedar
biams, taip dirbantiems.

8. Turi būt duota penki 
tonai anglies veltui kiekvie
nam darbininkui.

9. Turi būt panaikinta 
šnipų sistema.

10. Neturi būt atimti na
mai iš buvusių Fordo dar
bininkų už nepajėgimą už
mokėti taksų ir morgičių. 
Fordas turi užmokėti tas vi
sas mokestis.

11. Tuojaus turi būt duo
dama kiekvienam bedarbiui. 
po $50 pašalpos.

Newark, N. J.
Užmuštas Juozas Paulionis

Pereito sekmadienio nak
tį traukinys užmušė Juozą 
Paulionį.. Jis. buvo narys 
Sietyno Choro, kuris'rūpi
nasi jo laidotuvėm. Jo lavo
nas pašarvotas pas grabo- 
rių M. Akelis, Lafayette ir 
Adamas $ts., Newark, N. J. 
Prašome giminių atsišaukti.

Paminėjimas žuvusių Be
darbių

Kovo 10 d., ketvirtadienį, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių 
svetainėj, 25th St. ir Ver
non St., rengiamas masinis 
susirinkimas t paminėjimui 
policijos nužudytų bedarbių. 
Bus geri kalbėtojai, kurie 
išaiškins tą kruviną užpuo
limą, kuris buvo padarytas 
ant bedarbių pereitą pirma
dienį.

šaukiame visus lietuvius 
darbininkus ir darbininkes 
dalyvauti šiame masiniame 
susirinkime. Eikite 
niai.

Kovo 7 d. Detroite-Dearborne tapo pralietas nekaltas 
kraujas bedarbių darbininkų. Keturi bedarbiai nudėti 
ant vietos, keli randasi ant mirties patalo, desėtkai su
žeistų ! Tai Hooverio valdžios ir bosų atsakymas į alka
nų bedarbių protestą prieš alkį ir badą.

Lietuviai darbininkai ir darbininkės! šitas kruvinas 
valdžios užpuolimas ant beginklių Detroito Fordo bedar
bių neturi praeiti veltui. Nekaltai pralietas kraujas tų 
darbininkų turi sukelti mus visus į padidintą kovą už be
darbių pašalpą ir apdraudą! Turime pareikšti, jog kru
vinas valdžios ir bosu teroras nesulaikys kovos prieš al
kį. Turime pareįkšti: MES BADU NEMIRSIME!

Iš vienos pusės, valdžia ir bosai skerdžia darbininkus, 
kovojančius prieš alkį, iš kitos pusės—uoliai ruošiasi 
prie naujo imperialistinio karo prieš Sovietų Sąjungą ir 
prieš Chinijos revoliuciją. Šį baisų krizį bosai bando iš
rišti puolimu ant darbininkų ir bedarbių ii’ surengimu 
naujos pasaulinės skerdynės!

Mes šaukiame lietuvius darbininkus ir jų organizaci
jas protestuoti prieš valdžios, terorą. Mes šaukiame ko
voti prieš valdžios ir bosų žmogžudystes. ----

Kufkite bedarbių tarybas. Stokite j bedarbių kuopas, j komunistų, kurių Raudono 
Mobilizuokitės kovai prieš alkį ir prieš algų kapojimą 
Organizuokitės kovai prieš naujo karo pavojų.

’ Tegul Detroito bedarbių pralietas kraujas nepraeis 
veltui valdartčiajai klasei! Žuvo keturi kovingi proleta
rai kovos lauke. Tęskime jų revoliucinį darbą!

Šalin kruvinas valdžios ir bosų teroras!
Tegul gyvuoja darbininkų ir bedarbių vienybė!
Tegul gyvuoja kova prieš alkį ir badą!
Tegul gyvuoja bedarbių tarybos!

A.J.V. Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijos 
Centro Biuras

žiausio abejojimo, jis pasa
kys žingeidžiausių dalykų 
dirbantiems ir bedarbiams.

'Visi centralbrooklyniečiai, 
būkite šiose drg. Mizaros 
prakalbose, o daug ko suži
nosite, kas būtinai yra rei
kalinga kiekvienam darbo 
žmogui šiais sunkiais lai
kais. ’ . ' >.

VARŠAVA. U Lenkijoj 
randasi 320,000 suregist
ruotų bedarbių, arba 30 
nuoš. visų pramones darbi
ninkų. Valdžia pasiūlė 
mui bedarbiams pašalpą 
mušti nuo 84 cei 
iki 65 centų. O 
bado padėtį I 
Tuo būdu • Lėni 
ninkai rengia vi 
visuotiną streike 
valdžios žygį. Streiką įvyks 
kovo 16 d.

SHANGHAI.— Praneša-| GENEVA.— Chinijos 
ma, kad Japonijos karinis stovas Yen Tautų Lygos 
laivynas ir orlaiviai kas
dien bombarduoja chinų 
miestą Soochow. Pereitą 
pirmadienį numesta ant 
miesto net dvidešimts bom-

ji Armija grūmojanti užė
mimu dviejų svarbiausių 

! uostų Kiangsi ir Fukien 
• provincijose. Be to, komu
nistų spėkos pradėjo nepa
prastai smarkiai darbuotis 
Swatow apielinkėje. i

Shanghai. — Laikraščių 
korespondentai turėjo pasi
kalbėjimą su Japonijos ka
rinių spėkų vadu generolu 
Shirakawa. Tas Japonijos 
imperialistų agentas labai 
|sujaudinančiai kalbėjo apie 
į komunizmo pavojų, kuris 
dienomis auga Chinijoje. Jis 
pareiškė, kad su ateinančiu 
pavasariu , numatomas Rau
donosios Armijos padidin
tas veikimas Centralinėj 
Chinijoj. Todėl, jis sako, 
Japonija norinti užbaigti 
kara su chinais.

tuščiomis rankomis. Desėt
kai darbininkų gulėjo gat- • 
vėje sužeisti. O keturi jų 
nebeatsikėlė. Nuo budelių 
kulkų jie krito ant vietos. •
žuvo Jaunųjų Komunistų 

Lygos Darbuotojas
Kovinga Jaunųjų Komu-. . 

nistų Lyga netenka antro 
savo darbuotojo. Nesenai * - 
Kentucky valstijoj budeliai' 
nužudė draugą Simms. De
troite šiuo sykiu tapo pa
skerstas kitas jos vadas— 
Detroito distrikto organiza
torius draugas Joe York. .

Sakoma, kad mažiausia 
dar trys bedarbiai randasi 
ant mirties patalo ir nėpa 
vilties išgelbėti jų gyvybę.

Sužeistų priskaitoma iki' 
penkių dešimčių. — --T. »;v
Komunistų Partija šaukia •. r 

Kovon : j ;

DETROIT, Mich.— Bai
sus, kruvinas, žmogžudin- 
gas užpuolimas padarytas 
ant alkanų bedarbių mar- 
šuojančių link Fordo dirb
tuvės pereitą pirmadienį, 

omumzmo •kovo 7 d. Keturi darbinin- 
i 
■kai tapo pakloti ant vietos, 
i 

, Dar keli ant mirties slenks
čio randasi ligoninėse. O 
apie 50 lengviau sužeistų. 
Tai darbas kruvinosios po
licijos ir Fol’do mušeikų. 
Atsakomybė už tą baisią 
žmogžudystę, už tą skerdy- 
nę nekaltų beginkliu darbi- 
ninku puola ant valdžios ir 'pasiekus miestelio ribas, 
visos kapitalistų klases.

Alkanųjų Maršavimas
Penki tūkstančiai alkanų 

bedarbių maršavo prie For
do dirbtuvės, kad priduot 
bosams reikalavimus. Juos 
vedė bedarbių tarybos. Be
darbiai buvo beginkliai. Jų buožėmis 
vienatinis ginklas, tai pasi- 
ryžimas kovoti prieš alkį, galėjo gazus ir vėl susitaisę 
Alkani, suvargę, jie traukė į eiles, traukė pirmyn, 
prie dirbtuvės, kuri randasi i 
Dearborne, Detroito prie- į 
miestyje. Bet išanksto bu-i 
ta prisirengusios žmogžu- 
dingoš policijos pasitikti 
bedarbius ir suruošti jiems 
kruviną puotą.

1 . .Policija ir Mušeikos Sumo
bilizuota iš Visur.

Pati kapitalistinė spauda 
pripažįsta, kad valdžia ir 
Fordas, buvo išanksto gerai 
prisirengę kruvinam užpuo
limui ant’ beginklių bedar
bių.- Apart Dearborno prie
miesčio ginkluotos šautu
vais, buožėmis, gazinėmis 
bombomis ir kutkasvai- 
džiais policijos, iš paties 
Detroito, pasak spaudos, 
buvo dar pasiųsta 75 poli- 
cistai ir apie 50 detektyvų- 
mušeikų. Visi jie buvo gin
kluoti nuo kojų iki galvos. 

’ Gi prie pat Fordo dirbtu
vės buvo pastatyti ugniage
siai. Jiems buvo įsakyta, 
policijai puolant ant bedar
bių, atsukti prieš bedarbius 
vandenį.

Dar daūgiau: iš visos pie
tinės dalies Michigano vals
tijos buvo sutraukta valsti
jos policija. Ištikrųjų, val
dančioji klasė 1 buvo gerai kiti tiesiai į minią, 
prisirengus paplukdyti krau 
juose alkanus bedarbius.

4
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MūSį! NESUSIPRATIMAS
»Socialfašishj “Naujienos'

six fnonths Jloo už Hindenburgą
Vokietijos socialfašistai 

p r e z i dentine j kampanijoj 
varo agitacijų už buvusio 
kaizerio generolų Hinden- 
burgų. Otto Weis, Vokieti
jos , Socialdemokratų Parti
jos prezidentas, specialiai 
sako prakalbas masiniuose

DARBININKAI, ORGANIZUOKITES J
KOVA PR1B DARBDAVIU TERORĄ

Komunistų Partija atsišaukia į Amerikos darbininkų * m^inguose už Hindenbur-

kapitalistišką sistemą, ši jų' 
kapitalistiška sistema tokia 
žiauri, kad darbininkai šian
dien, kaip kokio rojaus, lau
kia grįžtant sugriautos kapi
talizmo sistemds. .

T&i tbkiuo būdu “Drau- 
gas” Varo agitaciją. Už ba- 
do, skurdo, ir va^b šiste-ltai> bero.d supranta kiek.i keliu kruvinuoju iki: pasiek- 
mą — Uz kapitalistinę sis-1 sime galutiną išsiliuosavi-
temą. Ir Varydamas tą agi-; vienas darbininkas, ar tai mą iš po kapitalistinės ver- 
taciją be jokios gėdos me-ijjs lietuvis, žydas, len- ^i pasieksime galuti- 
luoja apie Sovietų Sąjungą, v # ;ną laimėjima—sovietų tvar-
būk ten d a r b i n i n k a i į kas ar kastizanas (kastiza-; ka 
laukia sugrįžtant kapitaliz-1nas įaj yra uruguajietis), j 
mo sistemos. Ne, Sovietų dievobaimingas ar bedievis, f 
Sąjungos darbininkai to ne- įsocialistas ar koloradas* ir 
laukia. Jie pasiryžę griez- tai 
ciausia kovoti prieš tuos, 
kurie darbuojasi del kapita- i Bet, deja, tą dabartinį gy- 
lizmo sugrįžimo. Jie būda-senimo sunkumą dar ne vi
vo ja socializmą. Jie džiau-1 si vienodai jaučiame, nevie- 
giasi gyvenimu. Jtik kuo-)uodai galvojame apiė jo at- 
met dabar visam kapitalisti- siradimą, nesuprantame, ar 
niąm pasauly desėtkai mi- i nuo pono dievo ar velnio at- 
1 i o n ų darbininkų neturi sirado toki baisi bedarbė, 

pitalistinės sistemos palaiky darbo ir iš' tos priežasties; del kurios milionai buvusių 
mą, tai tuo pačiu sykiu sto- skursta, vargsta, ir badau- prie darbo stiprių tvirtų vy

rų šiandie nuo išbadė jimo 
vos bepavelka kojas, nes jau 
ne duona, bet tik gyvenimo 
instinktas daugely mumyse 
palaiko gyvybės žymę. Ne
suprantame, kodėl vieni iš 
mūsų, likę bedarbiais, mai
tinasi vėju, o dirbantieji po 
10-12-16 ir daugiau valan- naujinęs.’.. Jau 20 metų, kaip 
du, kur jau vienas dirba užl^. ‘Laisvės’ skaitytojas ir rė- 
tris ir tai vos begauna pa-1 lr (b^‘u 
lakti kokios nors zupes, ne-! yra 
suprantame, kodėl jaunuo- i ‘ 
liai, privalantieji eit kokį!

'žinti kapitalizmo sistemą. Į nors mokslą, priversti yra ! Pruseika niekada neturėjo už 
■ - " w&|Bet jie nei maldomis, nei įdirbt del prasimaitinimo sa-1saVo kontr-revoliucinę liniją to-

ginklo pagelba kapitalizmo vęs, tėvu ir šeimynos; nesu- ■ kios dalies bendrovės šėrininkų, 
įveikė gyvavusį ten kapita-' nebesugrązins Sovietų Są- prantame, kodėl darbininkes kuri gręstų dienraščio uzgrobi- 

lizma ir siikurė savo rūšies jungoj. Imoterys, gavusOS iš ponų n}?- /ts tlk Įlezuylu statydavo-■’ J J \ • 1 j A si galingas: “mases su manim,----,...........................................................  ■_---------- | ‘-lygias teises SU vyrais,” bet kur tik jam reikčio ataisto-
• į eina j fabrikus ir dirbtuves, Į ti ■ ir pasirodyti 

s kad uždirbus • del maisto ! Sė

w

URUGUAY;—t Kad dą-liū mūs galutino laimėjimo, 
bartinis gyvenimas biednio-^ėikime su Kompartija eiki- 

i me su Treciuoju Intema- 
kų klasei yra sunkiausias,: cionalu, nors prisieitų eit ir

| O kaip tų sistemų “page
rinti”? Ir štai kokį receptų 
siūlo tas klerikalų organas:

Ta sistema savo pagrinde 
turi turėti ne darbininkų iš
naudojimą, bet jų būties geri
nimą, ypač mokant teisingą 
atlyginimą už darbą.
Ar tas galima kapitalis

tinėj sistemoj? Ne. Kapi
talistines sistemos svarbiau
sias pamatas- ir yra darbi
ninkų išnaudojimas, atlygi
nant darbininkams už jų 
darbą Luomažiausiai. Ir tų 
išnaudojimų negalima pa
naikinti nepanaikinus kapi
talistines sistemos. ,Taigi, 
kuomet popiežius,* ir visa jo, 
juodoji armija ,stoja, už ka-

B. Jonas.

kląsę sujungti savo spėkas, kovot ir nugalėti naujo-gink
luoto teroro bangą prieš bedarbius ir dirbančius, kaip 
kad kapitalistai pasižymėjo kulkasvaidžiais atakuodami 
5,000 dailininkų demonstraciją pereitą pirmadienį prie 
Fordo dirbtuvės Detroite.
. i>arbhiihl>aL įr darbininkų organizacijos: Siųskite pro
testų teUgbam a s ir laiškus Michigan valstijos gubernato
riui, Detroito miestę majorui Murphy! Rengkite pro
testo masinius susirinkimus!

Pereitą pirmadienį prieš bedarbius darbininkus buvo 
panaudota kulkasvaidžiai Detroite laike demonstracijos 
prie Fordo dirbtuvės—keturi darbininkai tapo nušauti, 
tarp jų Jaunųjų Komunistų Lygos distrikto organizato„- 
rius> )ir suvirš 35. tapo sužeisti. Iš tų trys randasi mirti-

z noj; padėty.
Bilonierius Fordas ir majoras Murphy—“darbininkų 

draugai”, kuriuos remia Amerikos Darbo Federacja,— 
susivienijo prieš bedarbius ir badaujančius darbininkus.

; -Streikuojanti mainieriai ir organizatoriai mušami, žu
domi, mušeikų pagriebiami, išvežami ir terorizuojami 
Kentucky ir Tennessee valstijose; Harry Simms, Jaunų
jų Komunistų Lygos organizatorius, tapo nušautas; Har
lan, Ky., taip vadinama “Naminė Sargyba” (“Home 
Gtjard”) pažadėjo $1,000 atlyginimo už pristatymą gyvo 

. ar< negyvo Frank iBorich, Naeionalės Mainierių Unijos 
-sekretoriaus.

; Kentucky----Tennessee anglies kasyklos priklauso
Fordui, Rockefelleriui, Morganui ir Insull—didžiausiems 
kapitalistams Jungtinėse Valstijose, kapitalistams, kurie 
stumia Amerikos darbininkų klasę į naują vergiją ir 
stepgiasi priversti darbininkus gyventi pusbadžiai ir 
ji^nis ištikimai, vergauti; tos kasyklos priklauso tiems 
kapitalistams, kurie organizuoja karą prieš Sovietų Są- 
jųĮigą ir Chinijos Revoliuciją.

••(Michigan dr Kentucky—Šiauriuose ir Pietuose polici- begalės išlaikyti savo f ašis- 
jps ir fašistinio teroro banga prieš darbininkus ir dar- tines diktatūros narnai ka- 
binlnkų organizacijas siaučia, kad . sulaužyti streikus ir pitalistų, prisidengę neva 
sįiąįrdyti demonstracijas. O tuo pačiu sykiu masių skur- demokratijos skraistė, tuo- 
dW didėja. Smunka gamyba, didėja bedarbė, keliami met jie paves galią atvi- 
taksai ant reikmenų, keliama produktų kainos ir žemina- ■ riems hitlerininkams.
n)ą,: tikrosios darbininkų algos; kapitalistiniai valdonai! T TTindpnhuro-n q-hW 
nesuranda kitos išeities, kaip tik suversti dar didesnę ir L a‘ P i fašistuHiif erin n-
didesnę krizio naštą ant darbo masių, šaudant ir grūdant J1 _ fe v. , — ------ -
į kalėjimą darbininkus, kuomet jie organizuojasi ir tam nėra pamatinioskutu- ^es J^h^įihėse Valstijose 
pasipriešina. i J110’ t Abl,tos >'ca “in.es gyvenantieji lietuviai dar-

, , . . n ,, . Ikos turi bendrą tikslą: gel- . . . .J x . .
Komunistų Partija sako Amerikos-darbininkų klasei ^gti Vokietijos kapitalizmą binmkai, irgi nuo to neatsi-

su didžiausiu pabrėžimu, kaip tik galima kad su jokia nuo žlugimo ir S),kriušin- i likome. Daugelyje vietų bu-,K?‘‘i‘“,'į.^1t ‘'L 
kita svarbesne užduotimi musų klase šiandien nesusidu- 'y proietarjnį reVoliucinį ju- vo surengta tam tikslui ma-|ulenu!’ Kldublm,i 
ria, kaip su organizavimu masinio apsigynimo priešį te-1 d-|. Vokietijoj. Tik ju siniai susirinkimai, kuriuo- 
nprą ir priespaudą bihonienų darbdavių ir jų valdžios, j metodoJgJšiek tiįk se išnešta protesto rezoliu-,

Paverskite protestus prieš žmogžudiškas policijos,1 skiriasi. Bet kaip Hitle- ” ’ 1
TJprdo ir majoro Murphy dirbtuvės sargų atakas į pra- rjs> įaįp įr HinrV"1---- *as
dmį žingsnį masiniam organizavimui Amerikos darbi-1 yra mirtini darbininku kla- 
riinkų klasės apgynimui savo paprasčiausių teisių orga- sgs prįešai. Ir kuomM so- 
nizuotis, streikuoti, pikietuoti, susirinkti, kalbėti ir de- cįaifašįstas Grigaitis bando-1 
monstruoti prieš badą ir priespaudą! - L - -

Organizuokite protestų mitingus prie dirbtuvių vartų! jams, buk Hindenburgas Ibininkiškos <
Iškelkite tą klausimą kiekvienoj unijoj ir fraternalėj or- eSąS darbininkų klasės prie- išnešė rezoliucijas reika-

1 Na, ir lietuviški socialfa- 
■ šistai Amerikoj pilniausia 
' užgiria tų Vokietijos social- 

judošių darbų. “Naujienos” 
kovo 5 d. išniekina Vokieti-

> jos komunistus, kp'm.im stą- 
j to savo kandidatų, Thael- 
• mann, ir sako, jog Hinden- 
! burgąs esųs “tinkamiausias 
kandidatas.” Girdi,

Jeigu .nebūtų pavojaus iš 
fašizmo • pusės, tai kiekviena 
partija galėtų statyti atskirus 
kandidatus. Bene nebūtų, sa
kysim e, socialdemokratams 
maloniau agituoti už savo par
tijos žmogų, o ne už Hinden
burgą? i Bet dabartinėse są
lygose eina reikalas ne apie 
partinę agitaciją, o apie res
publikos : apgynimą.
Todėl socialfašistai dar

buojasi už “respublikos gy-’, 
nėją” Hindenburgų.

Kur link Hindcnburgas ir 
jo šaika veda Vokietijų? 
Prie fašistinės diktatūros. 
H i n d enburgo - Brueningo 
valdžia veda slaptas dery
bas su atvirais fašistais 
hitlerininkais, ir kuomet da
bartinei pus-fašistinei vai. 
gręs pavojus iš revoliucinių 

'darbininkų, kuomet jau ne-

DRAUGU ŽINIAI
Rašo P. Buknys

mą, tai tuo pačiu sykiu sto
ja ir už darbininkų išnau-1 ja, tai Sovietų Sąjungoj bė
dojimą, už darbininkų pa- darbės nėra. Kasdiena jų 
vergimų. Ir nėra nieko ste-1 gyvenmo sąlygos gerėja. O 
bėtino. Kunigija yra kapi- jeigu šiandien Rusijoj gy- 
talizmo ramstis. Visokių vuotų kapitalizmas, tai ir 
religinių burtų agentai tu- 1 ten būtų didelė bedarbė, mi- 
ri už tikslą mulkinti darbi- lionai darbininkų badautų, 
ninkus, kad jie nepraregė- ’ skurstų. Taigi, Rusijos dar- 
tų, kad jie butų tamsybėj bininkai, jau kartą atsikta- 
ir neprieitų prie supratimo, i tę bado ir skurdo sistemos, 
kaip nusikratyti vergijos nebenori, kad jį sugrįžtų, 
pančius.

Kad tuo pačiu sykiu iš->^Sab buvę dvarponiai ii 
niekinti nauios tvarkos bu-1 fabrikantai trokšta sugrą-

v t X* 1 - A. ~ 1 - j

davojimą Sovietų Sąjungoj 
je, tai “Draugas” sako, jog, 
Rusijos bolševikai

kad jį sugrįžtų. 
Tik tai visokie parazitai, kū

Pasiskaitykite šį įdomų 
laiškelį ‘

“Draugai:—
“šiame laiške randate $7. 

Tai bus $6 už “Laisvės” prenu
meratą, o $1 ‘Stropo’ už tai, 
kad neužsimokėjau j laiką... 
Prieš ‘Laisvės’ suvažiavimą ne
mokėjau todėl, kad bijojau, kad 
Pruseika su savo pastumdėliais 
neužgrobtų ‘Lasvę.’ žinoma, 
tuomet a^ jau būčiau neatsi-

Draugiškai,
J. Kalvelis, 

“Bridgewater, Mass.

.- [bet kur tik jam reikėjo atsisto- 
i su tom “ma- 

ikad uždirbus del maisto Sėm,” matėme jį tik su mi^er- 
vaikams ir bedarbiui vyrui. Į na grupele visokio kalibro šar- 

Nesuprantame, kodėl mi- [latanų. ir skandalninkų, kurie 
n J m- i. ; lionai alkanų bedarbiu SU !j.au .i^krynę visose sriovėse irRengdami, protesto susi- L . . • % . . , v is visur išvyti. Laisves seri-

išnešda'mi rezo ilgisi duonos • njnky a.pje 95 nuošimčiai stovi
įsnesaami lezo 0 Argentinos lau- jug komunistinę “Laisvę”

svarbaus darbo, kuris yra 
labai svarbus šiame laike, 
tai yra tiesioginės [finansi
nės paramos Lietuvos Ko
munistų, Partijai ir politi
niams kaliniams. Stiprini
mas Lietuvoj revoliucinio 

įveikimo turi būt vienas iš 
( j. Kuo stip
resnis revoliucinis veikimas, 
‘tuo sėkmingesnė kova bus 

. , o . .. ine tik už paliuosavima drg.
C1J0S ir pasiųsta Smetonai ir ,K aiJ bet ir vi/u 
Lietuvos atstovui Washing-; ‘ :
tone. Kur tam tikslui pra- yįa Lįetu^ ka_ 
kalbu ir nebuvo surengta,1J

- - tai mūsų nacionali,l organi- egJ™“° • d 1 e T1 ]bįj
iipasaKoti savo skaityto-, zaci jų kuopos bei šiaip fĮar-; ! draugams ffnlnsL 

organizacijos . . , .° , ...& niai, bet pereitų metu laiku_ „ . _ ____  _____ reika- ’ 1 l n •
Organizuokite demonstracijas prie Fordo telis, tai jis mulkina darbi-' laujant drg. Kasperaičio pa-; ™es laDai mazai. *uo pasiro- 

| mojavimo., [gruodžio mėnesio, laike pa
ir ve, tų masinių protestų 1 minėjimo penkių metų su

kaktuvių ' nuo nužudymo 
per Smetonos kruvinojo 
valdžią mūsų draugų Gied
rio, Požėlos, Greifenberge- 
rio ir‘.Čiornio mes pradėjo
me vajų už rinkimą aukų 
del sustiprinimo < Lietuvos 
revoliucinio; veikimo. Mes 
skelbdami vajų žinojome, 
kad negalėsime surinkti 
tūkstančius dol., nes dauge
lis darbininkų rūndasi be 
darbo, o kurie ir dirba, tai 
taipgi ne kiek uždirba. Vie
nok mes tikėjomės surinkti 
keliatą šimtų dol. ir tai la-

dirbtuvių ir prie namų Fordo atstovų ir agentų. įninkus.
< Tasai teroras yra dalis Amerikos valdančiosios klasės | 

karan rengimosi. Jis taikomas įbauginimui darbininkų ' 
klasės, kad ji pasiduotų ištisai Wall Streeto valdžios ka- Agitacija
i$.if bado programai. I v v • ,r ® •

Šujungkite kova prieš policijos ir fašistinį terorų su UŽ Kapitalizmą
k$>Va prieš imperialistinį karą.

Amerikos darbininkų klasė susiduria su reikalingumu 
gįnti savo paprasčiausias teises. Jungtinių Valstijų Ko
munistų Partija atsišaukia į visus darbininkus susivie- 
wi dėlei tos pamatinės kovos.
TŠuvienyta revoliucinė darbininkų kova nugalės badą ir 

Vergiją, uždėtų ant darbininkų klasės pagelba kulkosvai
džių ir kalėjimų.
^Ginkite darbininkų klasę, stokite į didvyrišką kovą 

Michigan, Kentucky ir Tennessee darbininkų. Ginkite 
jjios ir sudrūtinkite visą darbininkų klasės frontą, iš- 
pleČiant kovą prieš terorą ir slopinimų visoj šaly.

lOrganizūokitės nuvertimui kapitalistinės sistemos, ku
ri palaikoma apgavyste, vagyste ir žmogžudyste!

50,000Bedarbiu ■ "e«alinteji užsimo-. ;koti yPa išmetami
Unimitii igatv^- Viena tik £erai> , 5 į kad dabar vasaros metu ne-

jUruguajuj pastaruoju lai- Įšalta, o ir žiemai atėjus ne- 
'teks sušalti nebent dauge
liui prisieis numirt iš bado. 
Valdža pakol 
vien prižadais 
nūs bedarbius.

kp randasi apie 50,000 be
darbių, į tų skabių apie 
4,000 lietuvių darbininkų, 
kurie kenčia neapsakomai 
sunkę, skurdų. Bedarbiai, 
nežiūrint kokius tąutas jie

kas tai tik 
sotina alka-

Bedarbis.

i Kai Lietuvos fašistine val
džia nuteisė drg. Kasperai-'rinkimus, išnešdami rezo- 
tį sušaudyti, tai pasipylė į liucijas, nepamirškime kito^uose patys buržujai degi- 

na javus, kodėl Brazilijos 
kava girdoma 
vandenyno žuvys, kodėl 
Urugvajaus sostinėj Mbn- 
tevidejoj esant tūkstan
čiams alkanų gyvybių val
džios neorganizuojama ko
kie nors viešieji darbai be
darbiams, bet statomi aikš- ( 
tėse visoki balvonai, kai-1 suvažiavime tik trys sklokiški 
nuojantieji dešimtis tūks- žvirbliai: Ig. Bėčis, Cibulskis ir 
tančių; nesuprantame kodėl Kalvėnas čirkštelėjo iš Prūse,- 
po miestą zuja pustušti [“Laisvės” liniją. Kitų net sklo- 
tramvajai, o mes darbo be- j kai pritariančių žmonių sąžinė 
jieškodami vargiai vos kul-j nedaleido pildyti Pruseikos- 
nis pavelkame, taipgi nesu-1 Butkaus suvažiavimą demorali- 
prantame, kodėl esant tiek j duotus įsakymus 
f w. ’ i • 1 Reikia saugoti savo įstaigastuščių narnų, o nuskriaus-1 nuo priešų Ta-iaus d_'Kalve. 
tieji gyvena įsirausę į siuks- j ]j0 atsarga nėra pavyzdis apgy- 
lynus, kur kenčia Šaltį, lietų . nimo įstaigos nuo priešų. Pre- 
ir alkį. Ir dar daug, daug! numerates reikia į laiką užsi- 
panašių dalykų būtų galima l mokėti. To nepadarydami ap- 

I sunkiname savo įstaigą. Ap
saugai nuo sklokos reikia rū
pintis įsigyti “L.” bendrovės 

Dės. šgrų ir dalyvauti jos suvažia
vimuose. Doleriukas auka dien
raščiui yra gražus dalykas, 
ačiū!

masiniai protestai daugelio 
susipratusių darbininkų, 
smarkiausi protestai buvo 
iš Vokietijos darbininkų.

Tiesa, Pruseika slaptai orga- 
. nizavosi užpulti suvažiavimą. 

AtlantlKO ij|s mangt kad įg toliau dalinin
kai nesuvažiuos, tat susikvietęs 
sklokininkus iš visos Amerikos 
tikėjosi užgrobti. Tačiaus kla
siniai sąmoningi darbininkai 
pasirodė stovi ant sargybos ap
saugojimui savo įstaigos nuo 
kontr-rėvoliucinio pavojaus. Ke
turių šimtų masėje darbininkų

Kreivėnas čirkštelėjo iš Prusei- 
kos gaidų prieš komunistinę

ir demonstracijų skaitlingu- 
mu, kovingumu mes priver
tėme Smetoną kruvinąjį su- 

Klerikalai yra kapitalisti- Pa^k^. k^®^.n-10 ^as_“
nes sistemos rėmėjai. Kle- 
rikalų vadams svarbiausia •m* > w /vi 4* "i I t rx n-i I <"»
lai, tačiaus jie dažnai (pasa 
kojoj jog, jiems rūpi 
ninku reikalai.

Bet aišku, kas remia da
bartinę išnaudojimo siste
mą,tas yra darbininkų kla
sės priešas,- nes kapitalisti
nė sistema yra paremta ant 
išnaudojimo, apvogimo ir 
apiplėšimo darbininkų.

Kartas nuo karto klel’ika-' 
lų spauda atvirai pasisako 
už kapitalistinę sistemą. 
Klerikalų organas “Drau
gas” kovo 3 d. džiaugiasi, 
jog 

popiežius nurodo, kad eko
nominė kapitalizmo sistema 
nepakeičiama, tik pati sistema 
reikalinga gerinimo darbinin
ku atžvilgiu.

į||nŽĮnu tkajęjimu. 
rūpi ginti, kapitalistų reika-- - - - - \^/ mu:hė^ųie:.hu^ pa^fenki-

tebi- n§’' ' skalėj irhas
tai ii-^i ytfe i^?pšrfišk.a mir
tis. Mes turime drg. Kas- 
peraitį sugrąžinti vėl į mū
sų kovos eilės prieš .fašiz
mų. Mūsų masiniai prėtes- 
tai ir reikalavimai drg. Kas- 
peraičio galutino paliuoša- 
vimo turi tęstis ir ant . to
li aus, mes turime stengtis į 
tūos protestus bei demon
stracijas įtraukti vis dides
nes mases darbininkų^ Mū
sų- Priešfašištinio Susivie
nijimo visi lokaliniai komi
tetai turi dar smarkiaus na- 
sidarbuoti, o kur tokių ko
mitetų ųėra, tai mūsų na- 
cionalių organizacijų kuo
pos turi tUotni reikalu rū
pintis. _•

čia išvardinti, kurių mes 
dar nesurpantame, bet bū
tinai turime suprasti, 
antraip mes negalėsime to 
skurdo pašalinti, kuris šian
die visu sunkumu gula ant 
mūs nusilpusių pečių.

Laikas jau, tikrai, drau- 
gaį laikas mftirfs1 susiprasti 
ir f * * 
purvyno, į f kurį • mĮUs įįuržu-' 
azija inklampino. Sukaup-; vertės

žemiau telpantis laiškas la- 
baj. atatinka momentui. Pasi

dės’ Adm.: 
“šiame laiške siunčiu čekį

Apsinfoka už 
kime nors jaū paskutines j ‘Laisvės ’ prenumeratą metams 
mūsų nusilpusias ' jėgas, Į ir kas lieka, skiriu spaudos pa- 
burkimės į krūva' Šū visu •; laikymo reikalams, prisidedu 
t.„t,. „„skriMtais darbi- į Syg-R p“VZ
ainltajs, SU tais darbinin- užsimokėti prenumeratas ir

isbnsta . is tų ^ezmystės I ^r^iariia <Laisv, 
rvvnn i i-IntM . yvmicv -hairan. ...

bai galima. Iki šiam laikui kais> kurie ėina tikruoiu ke’ gauna dienraštį veltui. 
dipiuVnmn -dnid bahma aini-------- --  p3£’311)3,surinkome apie keturis šim-----------
tus dol. ir Viši jau pasiųsta) = z
Lietuvon. Būtų labai gerai, j ja “raudonųjų,

siųsti. “ Nekurtos' kofonijos'" "pako', kas dide'ei daugumai | nubižliiSHu
pasidarbavo heblogai, bet idalblnink>a y» «»'vas apsukus.!w 
daugelyje vietų, 
aukas, dar nieko neveikta.
Taigi, draugai, nepasilikite
skolingais Lietuvos drau
gams, pasistėhgkite savo 
pareigas atlikti. Stiprini-

*) Koloradas, tai yra parti-
; __kuri Čia eina

kad dar tiek galėtume pa-1 koja .kojon su buržuazija ir ku- i

“L. Bagdonas,
“Pittsfield, Mhss.”

Labai gerai, kad d. Bagdonas

x

kas liečia
fšių bedarbių “Laisvė” yra duo
dama už dyką. Kurie iš drau- 

rėvoliudnio 1 veikimo skaitytojų dar dirba ir turi 
, atliekamą dolerį, privalėtų skai- 

šinfie-is^Sffiėtonos faškLLrtoi tyti už savo Parei8? primetimą binugib omeionos rasistinei 
diktatūrai.

J. Weiss

4*

mas
Lietuvoj tai bus tiesioginis atliekamą dolerį, privalėtų skai-

dienrašČiui aukų, prigelbėjimą 
bedarbiams darbininkiškos ap- 
švietos reikale.*



...........—— — ■■ ■ ' ------------------- -- --------

. # *V-, J T'.X** ' ’ A <

f

r W U' Ų - NN > ’ V ' *,
į

Trečiadienis, K0vo:9, 1932 Puslapis Trečias
i,

WILKES-BARRE, PA.

tai yra nedakainavo prideri

Klaidos Atitaisymas

Naujas.DETROIT, MICH

v

1932 m. pradeda eit kas mėnuo, 49 p. didumo, gausiai ilistruojamas

■>

metams 
G men. 
atsk. egz. — 10 cent.

Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!
Literatūros, politikos ir visuomenes mokslų darbininkų žurnalas

kuri eina

susirinkimų, 
taipgi nekurie 'jau ir su mo
kestines atsilikę, žinot, drau
gai, kad jums visiems visur

pedantiškumo, i ka'P tai: užsimokėti į Meno
’ tinklu link Sąjunga atnaujinti “New Ma-

' i ■*.» /I (t Tr r 11 I 1 1

Argentinoj ir Brazilijoj
1 doleris
50 cent.

“PRIEKALO” Kaina:
Amerikoj: metams — 2 doler.

6 men. — 1 doler. 
atsk. egz. — 20 cent.

“PRIEKALAS”

įsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

izdt. “Inostrannich 
Rabočich”

Red. “PRIEKALAS”

Aš jį naudoju per pasta* 
><> privatiniu namų gydytoju,

!S pasiliks gydytoju man ir mano šei- 
darbui.”

(pasirašo) Ji. S., Buffalo, N. Y.

PA IN-EXT ELLER* —

kali jūs gaunat

propagandos sritymis; savo skiltyse jis

‘Iš revoliucinio judėjimo istorijos,” 
ir kitus.

reguliarus išėjimas ir visų uždavinių išpildymas pir- 
nuo aktingos mūsų skaitytojų, platintojų, 

Todėl reikalinga iš anksto 
Priekalas,” rinkt jam prenumeratas, visapu-

STAUNAS APIE KAI KURIUOS BOL- |
ŠEVIZMO ISTORIJOS KLAUSIMUS i

Laiškas “’roletarines Revo-.del nežinojimo bolševizmo 
liucijos” žurnalo Redakcijai istorijos? Gal- būt del su-

Griežtai protestuoju prieš puvusio liberalizmo, 
patalpinimą 
revoliucijos”

kratų įkainavimas žinomam 
Lenino straipsnyj “Apįe Ju- 
nijuso*) brošiūrą”, rašy-i 
tam yspalyj 1916 metų, tai 
yra praėjus daugiau dviems 
metams po karo pradžios, 
kur Leninas kritikuodamas 
visą eilę svarbiausių politi-' 
nių klaidų kairiųjų s.-d. Vo-1 
kietijoj, kalba apie “silpnu
mus ir višų Vokietijos kai- 

.riųjų, apipintų iš visų pil
kių” ir “dezorganizatorių’ ,sjų šlykščių • Kautskio veid- 
Ipavadinimą. 1 -•—
i padaryt Leninas, ką galėjo 
i padaryt bolševikai, jeigu

Vokietijos socialdemokrati
joj,—vedė liniją atsiskyri
mo, persiskyrimo su oportu
nistais ir pas muš, Rusijos 
socialdemokratų, partijoj, ir 
tenai, II Internacionale, ir 
tarp kitko Vokietijos social
demokratijoj. Kiekvienas 
bolševikas žino, kad būtent 
už tai bolševikai jau tuomet 
i(1903—1905) įgyjo šaulį 

oportunistų 
“skaldyto- v

kad 
“Proletarinės Shickiai ir kiti Trockio mo- 

žurnale (Nr. kiniai negalėtų sakyt, kad 
6, 1930 m.) antipartinio ir jiems uždaro burną? Gana

keistas liberalizmas, prave- j Internacionalo 
damas artimiausių bolševiz-• eilėse garbingą 
mo interesų sąskaiton..

Ką gi skaito redakcija! 
vertu diskusinio peržiūrėji-! 
m o Sluckio straipsny j ?

; L Sluckis tvirtina, kairieji socialdemokratai II 
nnlnmni J;e?.1Las (bolševikai) nevedė i internacionale 

. . . “lJlt i linijos atsiskyrimo, linijos
pneškaripej socialdemojcra-. skilimo su Vokietijos social- 
fcijoj centrizmo pavojaus,,demokratijos dportunizmuj 
uto^onortunizmo navoiaus '?U — ^n^er.nac^ona^° izaciniai nesuformuotą, ide- sitart iki galo revoliucinius 
----- aimio peiiodo °P01^unis-1oioginiai nepakaustytą, gru- obalsius.” 

jpę, bijančią dargi ištarti i 
žodi “persiskyrimas”, “ski- j 
limas”? Negalima gi reika
lauti, kad Leninas, kad bol-1 

iševikai būdami Rusijoj pa-i 
(darytų už kairiuosius skili-!

Sluckio pusiau trockistinio 
straipsnio “Bolševikai apie 
Vokietijos socialdemokrati
ją periode jos prieškarinio 
krizio”, kaip diskusinio 
straipsnio.

Sluckis tvirtina, kad Leni
nas (bolševikui) nedakaina
vo Vokietijos ir

Iš Aido Choro Darbuotės

Dabartiniu laiku choras ge
rai gyvuoja. Yra skaitlingas 

nariais, taipgi ir finansiškai i 
pusėtinai pasilaiko. Prie mūs!

i 
jaunos mokytojos, draugės! 
Zdaniutės, Choras gerai pro
gresuoja dainavime. Netaip, 
kaip prie pirmiau buvusio mo
kytojo.

Kovo 3 d. laikytame susirin
kime nutarta gerų tarimų, i

Šimo, taip ir prie scenos įren-l 6< 
gi m o ne visuomet galima. Da-! 

bar yra proga kiekvienam pa-[ 
matyti šį kūrini. darbininkų 
klasės vaizdą iš kovų lauko, j 

Galėsite nusverti, 
būti kovų ateitis, 
tarpe darbininkų ir kapitalo. ! ■

Aido Choro Korėsp.

Aš išgydžiau savo 
Reumatizmą”

rašo p. T. Kubiliūnas, Boston, Mass, 
ėmiau daugelio rūSių vaistų, bet jie 
nei kiek nepagelbėjo. Nuga-Tone pa- 

> man pirmą savaitę. Ak išgydžiau 
reumatizmą. Dabar aš esu sveikas

Aš esu stiprus 
Nuga-Tone yra pastebėtiniausi 

! aš esu kada ėmęs." 
išvalo kūną nuo nuodų, kurie 

skausmus. Jis padaro jus 
su teikia jums naujas 

Nuga-Tone yra pardavinė- 
Jeigu aptiekininkas ne

"A:', kenkiau per daug: metų nuo reumatiz- 
i nio” 
I “Aš 
■ man 
i gelbėjo 
[ savo i 
j neturiu tų baisių skausmų. 
Į ir gyvas. J f 
į vaistai, kokius 

Nuga-Tone i 
| iššaukia ligą i 

stiprų ir sveikų ir 
jėgas ir gyvumų. T 
jamas aptiekininkų.

j turi jo, paprašykite jj užsakyti iš savo ur- 
' mininko. Persitikrinkite,
1 Nuga-Tone. Substitutai yra be vertės.

ir, pirmu- 
Jčiausiai, Vokietijos social- 

i demokratijoj sudarė silpną 
l t T , . v j ir nestipria grupę, organise. 11 Internacionalo pries-! ■ • ■ “ -

i oportunis-| 
Tais. Jūs norit diskusuot 
I prieš šitą trockistinį Sluc
kio tezį. Bet kas čia disku

sinio? Argi neaišku, kad 
_______> paprastai šmeižia 

ir bolševikus? 
reikia pasmerkt,

Bet ką galėjo 'mainystės, • 
! “nuolankumo 
’oportunistų”, kur jis kalba 
'■apie tai, kad “Junijusas ne-’| 
' pasiliuosavo '.pilnai nuo “p’p-' 
jlinkumos” vokiečių, ! 
kairiųjų socialdemokratų, j 

, bijančių skilimo, bijančių iš

Mano P r i v a t i s
“Aš rekomenduoju PATN-KNPE1.LĖ.R1 kiekvienam, 

tuosius 35 im tųs ir vadinu I’.\ ( ?-• E X l’EI .LER | m 
nesą puikiausi patarn.-.vimą jis n

“Iki aš gyvas busiu. PAIN E 
mai. Jis palaiko mus svt.kais i

” pavojaus taikstymosi su 
z oportunizmu. Kitaip sakant, 

sulig Sluckio išeina, kad Le
nines (bolševikai) nevedė 
negailestingos kovos r" 
oportunizmu, nes nedakai- 
navimas centrizmo iš esmės 
yra atsisakymas nuo išplėstos 
kovos su oportunizmu. Iš
eina tokiu būdu, kad Leni
nas periode iki karo nebū
davo dar tikru bolševiku, 
kad tik periode imperialis-

* tinio karo, arba dargi pa
sekmėj šito karo, Leninas

’ tapo tikru bolševiku. Taip 
kalba savo straipsnyj Sluc
kis. O jus vietoj to, kad pa- gč apie save žinot kairieji Ikietijos kairiųjų socialdemo- 
smerkt tą naujai atsiradusį;
“istoriką”, kaip šmeižiką ir 
falsifikatorių, įsitraukiat su; 
juo į diskusijas, duodat jam! 
tribūną. Negaliu neproteš-! 
tuot prieš patalpinimą mū-1 
sų žurnale Sluckio straips-' 
nio, kaip diskusinio straips-' 
nio, už tai kad negalima 
paversti diskusija klausimą 
apie Lenino ‘bolševizmą,

1 klausima apie tai. vedė Le
ninas (bolševikai) nevedė 
tingą kbvą su centrizmu, 
kaip žinoma oportunizmo 
rūšia, ar nevedė jos, buvo 
Leninas tikru bolševiku ar, 
nebuvo tokiu.

Savo pareiškime “nuo re-; 
dakcijos atsiųstam į C. K. i 
20 spalio, jūs pripažįstat, i 
kad redakcija daleido klaidą, i 
patalpindama Sluckio strai
psni kaipo diskusinį straips-1 
nį. Tas žinoma gerai, ne-1 
žiūrint į tai, kad redakcijos i 
pareiškimas pasirodė su di- ’ 
dėlių pavėlavimu. Bet jūs i 
daleidžiat savo pareiškime! 
naują klaidą, deklaruodami, 
kad “redakcija skaito po
litiniai labai aktualiu ir bū
tinu tolimesnį rišimą žur
nalo “Proletarinė revoliuci
ja” puslapiuos visos eilės 
problemų, surištų su santi-1 
kiavimais bolševikų su i 
prieškariniu II Internacio
nalu.”

Tas reiškia, kad jūs nu
sistatę vėl įtraukt žmones 
į diskusiją tais klausimais, 
kurie yra bolševizmo aksio
ma. Tas reiškia, kad klau
simą apie bolševizmą Leni
no jūs vėl manot pavers.t iš i 
aksiomos į problemą, reika- i 
laujančią “tolimesnio * per
dirbimo”. Kodėl, ant kokio 
pamato? Visiems žinoma, 
kad lenirlizmas gimė, išau
go ir sutvirtėjo negailes
tingoj kovoj su oportuniz
mu visų rūšių, tame skai
čiuj ir su centrizmu Vaka
ruos (Kautskis), su cent
rizmu pas mus (Trockis ir 
kit). To negali užginčyt 
dargi tiesioginiai bolševiz
mo priešai. Tai aksioma. O 
jūs traukiat mus atgal, mė
gindami paversti aksiomą įl 
problemą, kuri turi būt “to
liau perdirbama”. Kodėl? 
Ant kokio pamato; Gal būti

s.u: Sluckis
Lenina

: Šmeižtą
bet nepaverst diskusiniu da

Kiekvienas bolševikas ži
no, jei jis tikrai bolševikas, 
kad Leninas dar senai prieš 
karą, maždaug nuo 1903— 
1904 m., kuomet susiforma
vo bolševikų grupe Rusijoj 
ir kuomet pirmu kartu da-

gi nekalbu apie tai,, kad or- i 
ganizacinis ir ideologinis 
silpnumas buvo charakte
ringas kairiesiems ne tiktai i 
prieš kariniam periode. Ji, 
toji neigiamoji pusė, kaip’ 
žinoma, pasiliko pas kai- j 
riuosius ir po kariniam pe- ’ 
i’iode. Visiems žinomas Vo-1

- - sses” ir kitokių dalykų. Taip-1 
gi prisirašė penki nauji nariai,

| visi jaunuoliai bei jaunuoles, o . 
i ap- i vietiniai Pruseikos suklaidin- ' 
■dargi i ti klapčiukai, tai per savo 

j “Klampynę” norėjo įtikinti 
1 darbininkiją, kad Aido Choras 
I likosi suardytas’. Jie pasigyrė, 
‘ kad sutvėrė net iš 35 narių 
savo chorą. Bet meluoti, tai 
nereiktų.

Mūsų Choro jaunimas su 
! dideliu noru mokinasi dainas 
I gerai, kurios bus dainuojamos 
■ 28 kovo, laike vaidinimo “Pir
mi žingsniai.”

Toliaus keli žodžiai Choro 
Ne. 50, vas. 29 d., 1932 j rėmėjams simpatikams. Drau- 

rašinyje, kaip Patersono; gai, nelankote susirinkimų, 
“išauklėjo” Darbinin- 
Organizacijas, įvyko 
Tonai pasakyta, “O F.

PATERSON, N. J. — “Lais
vės 
m., 
skloka.
kiška 
klaida.
Rėkliui, tai štai kaip “atsilygi- dykai įžanga, tai pasistengki- 
no” po išlaikymo jo pinigų per Į 
tris mėnesius.” Turėjo būti ;
“O J. Rėkliui štai kaip atsi- i 
lygino po išlaikymo jo pinigu I 
pc*r tris mėnesius.” ir 1.1.

Žinantis. i

te būti savo vietoje.
Vajus gavimui naujų narių 

da vis eina. Todėl vietos ir 
apielinkės jaunimui ir suau
gusiems — visiems vieta Aido 
Chore.

DETRO1TIECIAMS NAUJIENA!!
BUS PERSTATYTA TRIJŲ VEIKSMŲ ALEGORIŠKA OPERETĖ SU 

DAINOMIS

Muziką parašė B. ŠALIN AITĖ ir L. ADOHMYAN
Stato Scenoj AIDO CHORAS.

Nedeliojej 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

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

Per suvirs 60 melų tikrasis Enker 
PAIN-ENPEIJ.ERIS gelbėjo darbi
ninkams “sugrįžu vėl prie savo darbo.’’ 
Sustingu s.jnariai, skandalu: muskulai, 
skausmai peėiuusc, reuma'iški gėlimai, 
strėndieglis, neuralgija ir kiti panašus 
skausmai greitai pasiduoda šio puik 
linimento dideliai gydančiai galiai.

Kų PATN-ĖNPELLERTS pad 
kitiems, jis padarys tų patį ir jums.
Kaina 35c. ir 70c. Parduodamas visur

* Tikrasis pažymėtas INKARO 
vaisbaženkliu.

VARPAS BAKERIES, Ine

k

Vi i i

W. Gugas
Dabartinis Aido Choro 

mokytojas, operet. Alkis, 
bus proletmęno orches
tros vedėjas ir dirigentas.

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

' . Kviečia Visus Aido Choras.

Prisirengkitc Pamatyti Darbi- 
. ninlriška Proletmeno Operete 

“Alkis”

Aido Choras, darbuodama- 
1 sis proletmeno dailės’ srityje, 
' yra daug sceniškų veikalų ir; 
operečių perstatęs Detroito 
lietuviams darbininkams. Šį, 

■ kartą Aido Choras yra pasi-1 
ryžęs suvaidinti naujai išleis
tą Proletmeno Sąjungos ope-

• retę “Alkis.” Prisirengkite pa- 
! matyti ją 13 d. kovo, lietuvių 
; svetainėje, 25-tos ir Vernor 
J Highway, 6 vai. vakare. Lo
šimas prasidės puifktuališkai. Į

“Alkis” operetė yra trijų 
veiksmų, su daugeliu gražiai. į 
skambančių dainų. Eilės pa- ; 
rašytos “Alkio” operetėj, ge- | 

I rai lietuviams žinomų autorių : ; 
I Vaciaus žalionio, Jono Kas- | 
I kaičio, Vardyno vertimas iš ! 
! Shakospeare’o. Muziką gami- ■ 

no d. B. šalinaitė ir Lahn ! 
Adohmyan. Pats vaidinimas ; 
operetes “Alkis,” yra masės 
žmonių vaidinimas — vienos ir 
kitos klasės, šios bedarbės 
laike yra svarbu darbininkams 
matyti scenoje reginį, iš kurio! 
galima daug ką pasimokinti, 
kaip viskas yra buržuazinėj 
sistemoj sutaisyta neteisingai. 
Kur tik darbininkas žingsnį 

i žengia, jis visur mato klastas: 1 
' dirbtuvėse, teismuose ir abel- 
j name gyvenimo sūkuryje.

Aido Choras yra prisirengęs 
gyvai savo užduotį atlikt, kaip 

; dainose, taip ir lošime. Sce- 
I nos Įrengimas operetės “Al- ’ 
į kio,” parodys tą reginį ,kaip į 
vyrai, moterys ir maži vaikai, 
dirba dirbtuvėse, prie mašinų,: 
kurios juos vergais padaro.! 
Daugelis gal tik žodžiu yra Į: 
girdėję apie mašinas, bet jų j 

i nėra matę. Čia bus tie, vaiz- ! 
dai, su kuriais darbininkai, i 
vergaudami, susiduria. Bus.' i 
aišku, kaip su mašinų pagelbad 
darbininkai sukrauna milionus į 
turtų darbdaviams, o šiandien Į 

i yra patys išmesti iš dirbtuvių | 
į gatves. Tai matydami tokį | 
vaizdą, operetėj, matysite dar- j 
bo žmonių gyvenimą. Ir tas į 
turi apeiti kiekvienam darbi- | 
ninkui ir darbininkei, be skir
tumo jokių pažyalgų.

Rengkitės Detroito ir apie- j 
linkės priemiesčio lietuviai 
prie 13 d. kovo pamatyti ope
retę “Alkis,” Proletarinio Me- Į 
no scenišką kūrinį. Tiek daug' | 

'spėkų sutraukti, kaip prie lo-'!J

MUDERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

“Priekalo” perėjimas iš dvimėnesinio į mėnesini, o taipogi pla
tesnis bendradarbiij susispietimas, pačio redakcijos aparato su
stiprinimas duoda galimybės 1932 m. žymiai pagerinti jo turi
ni ir išvengti visos eilės trukumų, kurių buvo pirmaisiais “Prie
kalo” ėjimo metais.

“Priekale” telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaizduo
jantieji SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, kovą 
ir atsiekimus socialistinės statybos fronte ir Lietuvos, Amerikos 
ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyve
nimą ir kovą, ir rašoma visais aktualiai proletarinės literatūros 
klausimais.

“Priekalas” turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS, statyba,” 
kuriame plačiai nušviečiama socialistine SSRS, statyba ir kul
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjima svarbesnių SSRS, 
socialistinės pramonės įmonių, sovehozų ir, kolchozų gyvenimas 
ir augimas.

“Priekalas” daug domės skiria antireliginei propagandai ir turi 
pastovų skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku
nigų. popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tiKj4>os 
skraistėmis, veikimą ir darbus.

“Priekalas” nesitenkina vien dailiosios literatūros, SSRS soc. sta
tybos ir antireliginės propagandos sritymis; savo skiltyse jis 
rašo ir kitais aktualiais politiniais klausimais ir turi skyrius: 
“Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio judėjimo istorijos,” “Biblio
grafija ir kritika

“Priekalo1
minusia priklauso i

’ bendradarbių ir rėmėjų paramos.
užsiprenumeruoti
šiai remti jį.

Platintojams Atatinkama Nuolaida!

Amerikoj beto dar galima
Išsirašyt per “LAISVĘ”



:, t Trecjadienis, Kova 9, 1932Puslapis KefvirlaS

N. Wood.KOVA UŽ MILIŪNĄ
Sutaisė Proletkultas

t

(Tąsa) 
VEIKSMAS IV

S.L.A. kuopos susirinkimas laike no
minacijų į Pild. Tarybą, lapkričio mėnesį, 
1931. Dalyvauja S.L.A. nariai, kandida
tai ir agitatoriai.

SCENA 1
(Uždangai pakilus S.L.A. nariai renkasi 

susirinkimam Drumskis stovi prie stale
lio ir pradeda susirinkimą. Kiti kandida
tai ir agitatoriai ateina vėliau).

DRUMSKIS (muša kūjeliu' į stalą): 
Gerbiami ponai ir ponios! Šiuomi pareis 
kiu, kad mūsų gerbiamos organizacijos su
sirinkimas, kuriame reikės labai svarbių 
reikalų nutarti ir nominuoti S.L.A. Pild. i 
Tarybą, atsidaro. Turime i 
valdybą garbingus mūsų tautos ištikimus 
tėvynainius, kurie gerbia lietuvybę ir pre-' 
zidentą Smetoną. Tad, kad viskas gerai j 
sektųsi, tai pirmiausia turime sustoti ir ’ 
sudainuoti Lietuvos himną.
ja, Drumskis diriguoja, nariai dainuoja' 
įvairiais balsais. Bet nudainavę vieną sa-1 
kinį: “Lietuva tėvynė mūsų”, ;
dainuoti kas sau, kad jiems tektų vietos į 
S.L.A. taryboj, milionas ir tt.).

DRUMSKIS (muša kūjeliu į stalą): 
Gana, jau gana, turime pradėti susirinki
mą. Jei taip mes dainuosime, tai iš mūs 
juoksis raudonieji. Dabar kalba gerbia
mas Arpavičius.

ARPAVIČIUS (kalba ir žiūri į popie- 
rėlę): Reikale nominacijų, tai aš pasaky
siu, kad jau gana tų senų gegužinių virši
ninkų viešpatavimui. Jie nieko daugiau 
neveikia, kaip tik ima algas, keliones, su
gaištis ir gauna paskolas. Šalin seni va
dai, jie visi susitepę su Ažunario - Deve-

l S.L.A. gerai sektųsi ir kad jinai pasilik- 
I tų su savo senais principais, ištikima tė
vynei ir demokratijai, tai aš nominuoju 
poną Jiegužį, kurį dabar visi purvina...

DRUMSKIS (muša kūjeliu į stalą): 
Vyrai ir moterys, dabar galime apkalbėti 
kandidatų tinkamumą. (Kylą daug ran
kų, prašančių balso). Bet visi turime ge
rai žinoti, kad į mūsų organizacijos val
dybą, tai taip, kaip kad kandidatai į mi- 
lionierius. Todėl reikalinga rinkti tokius I

” ir Klevelando “Derva”.
SCENA II

(Įeina kandidatai Ačiunas, Areila, Tri- 
. ' mitaitis, Girgiliutė, Galvočius, Girnius, 

nominuoti į ; Opatas ir kiti kandidatai ir agitatoriai. 
Visi sėdasi publikoj.
ranka

Trimitaitis kelia 
uja balso.).

(atsistojęs, ranką iškė- 
, .aš tinkamas ir kvalifi- 

bet vadai mane ne
balsuokite už mane.
pasižadu veikti labai 

už mažą atlyginimą, nes 
tai man pinigai nereikalin- 

Saugosiu milioną ir esu ištikimas po-

• if}' UrlO!(Visi susto-lk‘uo!;;,.; ; 
prilc-ič.ž." .

! AČIŪ N A... 
pradeda | g jr išbūtu 

Įesu turtingas, 1 
gi’.
nui Smetonai. Balsuokite už mane.

GALVOČIUS (nuduoda artistiškai):Aš 
nejieškau garbės. Jau senai dirbu . šiai 
organizacijai ir vedu jos bylas, nes tai ma
no profesija. Aš nesisiulau, bet jei gerbia
mi nariai reikalaus, kad aš aukočiau šiai 
organizacijai savo gamtiškus gabumus, tai 
meldžiu balsuoti už mane.

GIRNIUS: Aš nepripažįstu jokių parti
jų. Galiu būti kandidatu į prezidentus 
arba į prezidento pagelbininkus. Tarnau- 

i siu tiems, kurie balsuos už mane.
nio paskolomis. Vykime juos lauk iš vai-' JIEGUŽIS: Aš esu užsitarnavęs prezi- 
dybos. Aš pasakysiu, kad šios organizaci- dento vietą jau per 15 metų. Tą vietą nie- 
jos vadovybė turi pereiti į tikrųjų tautie- kas negalias manęs atimtk 
čių rankas, organas “Tėvynė” turi tarnau- i pasiduosiu, 
ti Smetonai, <---- -------------------------------i .

(Kylą rankos ir reikalauja balsų). Tad aš' ju balsuoti už mane.
nominuoju tikruosius tautininkus į S.L.A.; GIRGILIUTĖ: Aš esu užsitarnavus kan- 
tarybą. Aš nominuoju Ačiuną, Makalaus-1 didatė į sekretorius. , Partijų nepaisau, 
ką, Areilą, Grigiliutę ir kitus ištikimuo-; Dirbu tik del labo algos. Paskolas visi 
sius. (Kelia rankas nariai iš publikos). įgaus,

BALSAI: Prašau balso, man balso! ; VIENIKAS: Aš galiu palaikyti kandi- 
—Aš protestuoju, aš reikalauju laikytis! daturą į sekretorius. Tam tikslui imuosi 

demokratijos princfpų. , ’ ir pilietybės popieras. Balsuokite už ma-
—Meldžiu balso. Nominuoju Čikinauską. j ne.
—Nominuoju Opatą. i KUGELIS: Aš kandidatas į iždininkus.
—Balsuoju už gerbiamą Okietaitį. | Balsuokite už mane.
DRUMSKIS (muša kūjeliu j stalą): | AREILA: Ir aš kandidatas į iždininkus, 

Nusiraminkite, kalba ponas Rygaitis. Į nes jau smuklės biznis ant šono.
RYGAITIS: Del mūsų organizacijos į OPATAS (pašoka): Ne, tai ne tu, bet 

labo ir gerovės, kad jai gerai suktūsi ra-1 aš kandidatas į iždininkus. Iždas pasilie
tai veikime ir vedime kovos su komunis- ka Pennsylvania valstijoj! Suprantate, a? 
tais, tai aš, kaipo daug padėjęs kovose 
prieš bolševikus, nominuoju gerbiamus 
veikėjus: poną Galvočių, Girnių, Vieniką, 
Kugelį ir kitus. (Kyla protestai).

Balsai: Bū-bū-bū-ū-ū-ū,bū-ū-ū-ū-ū...
—Jis veikia del savo labo!
—O kur kujola-bangola? !
—Laukan socialistus!
—Vykite juos, mes jau apsidirbome su 

komunistais!
. AIDYLA (laiko pakėlęs ranką kol pub-i 
lika nūsiramina): Gerbiamieji, kad’mūsų ;

Ii

Takšavimą tų pelnų miesto ma- yra surengtos prakalbos, čia 
joras nieko nesako savo pla- nepaduosiu, tai ant vietos iš 
ne. Tad Bedarbių Taryba su- garsinimų patirsite, 
rengė protesto demonstraciją 
prieš tokį planą. Darbininkai 
paskyrė delegaciją įteikimui 
protesto prieš tokį planą, bet 
yaldžios policija neprileido 
darbininkus prie tarybos buto. 
Darbininkai tik kitame gale 
miesto galėjo susirinkti.. . .

Darbininkai tik organizuoti 
gali ’ šį tą laimėti. Tad kiek
vieno darbininko yra pareiga 
dėtis į Bedarbių Tarybas 
Komunistų ’Partiją.

Bolševikas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

ir

Protesto Rezoliucija Prieš 
Smetonos Valdžia

Masiniame mitinge, sušauk
tame Priešfašistinio Komiteto, 
vasario 21 dieną, 29 Endicott 
St.; Worcester, Mass., priimta 
sekama rezoliucija:

1 Mes reikalaujame, kad d. 
Kasperaitis ir visi politiniai 
kaliniai, kurie laikomi Lietuvos 
kalėjimuose, būtų paliuosūoti.

2. Kad Lietuvos Komunistų 
Partija ir profesinės sąjungos 
būtų legalizuotos ir galėtų lais
vai veikti darbininkų reika
lams.

3 Mes pasižadame remti 
Lietuvos darbininkų judėjimą, 
vedamą sąmoningų darbininkų 
už paliuosavimą Lietuvos iš 
esamos fašistinės tvarkos ir įs
teigimą darbininkų ir valstie- 

valdžios.
Susirinkimo pirm.

J. Petkunas.

čių

WILMERDING, PA,

1932 
State 
įvyks

BINGHAMTON, N. Y. 
.Susirinkimas

A.L.D.L.D. 20 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, 10 kovo, 8 vai. 
vakare, 315 Clinton St. Visi daly
vaukite.

Sekr. J. Navardauskas.
(58-59)

NEWARK, N. J.
L.D.S.A. 10-tos kuopos susirinki

mas įvyks petnyčioj, 11 d. kovo, 7:30 
vai. vakare, 79 Jackson St., Kubio 
svetainėje. Draugės, malonėkite vi
sos dalyvauti susirinkime, nes yra 
svarbių reikalų apkalbėti. Nesive- 
lykite, ateikite paskirtu laiku. Neuž
mirškite naujų narių atsivesti.

■ Org. K. Stehnokienė.
(58-59)

11

McKEES ROCKS, PA.
Prakalbos ir Diskusijos

Rengia A.P.L.A. 1 Apskritys, 
d. kovo, 7:30 vai. vakare, A.P.L.A. 2
kp svetainėje, 24 Locust St., McKees 
Rocks, Pa. Prakalbos bus vienybės 
klausimu, po prakalbų bus diskusijos. 
Todėl, kaip A.P.L.A., taip ir L.D.S. 
nariai privalote dalyvauti kuoskait- 
lingiausiai ii’ išgirsti, kokia nauda 
būtų suvienijus abi organizacijas į t 
vieną bendrą susišelpimo organiza- i 
ciją. Todėl visi lietuviai darbinin
kai yra kviečiami dalyvauti kuoskait- ; 
lingiausiai šiose prakalbose.

A.P.L.A. I Apskr. Komitetas.
(58-59)

PHILADELPHIA, PA;
penktadieniu, kovo 11 d. prasi-

}<ymui. Aukų rinki- 
elą savaitę iki 18 d. 

Visi progresyvių organizacijų

.... ,i.. i . i
WORCESTER, MASS. J LYNN, MASS. <

Tarptautinio Parbininkų Apsigy- i, Pranefianie visiems “Laįsvės” skai- 
nimo 13 kuopos susi rinkimas bus' tytbjams ir rėmėjams,. taipgi Lyn- 
sekmadlenj, 13 d. kovo, 10:30 vai. no lietuviams darbininkams, kad at
ryto, Lietuvių svetainėje, 29 Endi- sibus didelis bankietas 13 kovo. Pm- 
cott St. Visi nariai malonėkite sn- i džia lygiai 2 valandą po pietų, po 
sirinkti, nes yra svarbių reikalų ap- antrašu 24 George St, Lynn, Mass, 
tarti. Atsiveskite Ir nhujų narių j Prašome atsilankyti visus ir visas, 
susirinkimą. • .1 nes pelnas yra skiriamas del vienin-

Organizatorius. i tėlio anglų kalboje darbininką dien- 
(58-50) j raščio “Daily Worker”

Rengėjai.
(58-59)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro susirinkimas įvyks 

I 14 d. kovo, 7:30 vai. vakare, 180 
į New York Avė. Dailės Ratelio ir Sie-

Su
deda generalis aukų rinkimas “Daily 
Workerio” pa' 
mas tęsis per 
kovo.
ir bedarbių tarybų nariai esati kvie
čiami į darbą, kad išgelbėjus 
Workerį nuo finansinio krizio. Dožu- [

Daily

TORONTO, ONT.
A.L.D.L.D. 162 kp. mėnesinis susi- i 

rinkimas įvyks kovo 13 d., 668 I 
Queen St., W., 2 vai. po pietų. Daug i 
svarbią reikalą yra apsvarstymui, vi- I 
si nariai būtinai atsilankykite. I 

Kp. Sekr. V. E. I 
(58-59)

PITTSBURGH, PA į :
Pranešimas A.L.D.L.D. 33 kp. ir 

D.A. kp. Nariams
Reguliaria A.L.D.L.D. 83 kuopos 

susirinkimas atsibus nedėlioj, 13 d. 
kovo, 12 vai. dieną, L.M.D. svetai
nėje. Visi 33 kp. nariai turi gerai 
jsitėmyti dieną ir laiką susirinkimo 
i rstengtis dalyvauti jame. Yra atė
jusi nauja brošiūra “Naujo Karo 
Gaisras,” atęikitė atsiimti ir kurie _ AT
išgalite mokėkite centrai mokesčius ^s: Žjnote, kad Lyros Choras, tai 
už 1932 metus. Taip pat tuo pačiu i \ra, _visų ch^r^s’ ? ne k<?ks 
laiku įvyksta ir vietinės Tarpt. Darb. i atskiras kūnas., Tad visų susipratu- 
Apsigynimo kp. susirinkimas. Kaip .s1^ darbininkų ir meno mylėtojų yra 
girdėti, dar yra’ norinčių lietuvių , E,ftjC1?a- Paremti Įvairiais budais, 
darbininkų įstoti į T.D.A., taigi at- Tad kviečiame visus atsilankyti į šį 
eikite ir įstokite, taineri nenamirški- i didelį parengimą. Lyros Choras.

(57-5L)
WORCESTER, MASS. ' 

Syarbi naujiena Worcesterio lictu-
i viams darbininkams. L.D.S.A. 2 
1 kuopa rengia Skating Party 13 die
ną kovo, 4 vai. po pietų, Olympia 
Parke, (bendrovės) Shewsbury, Mass, 
darbininkų spaudos naudai. Įžanga 
tik 40 centų. Todėl kiekvieno darbi
ninko pareiga dalyvauti šiame paren
gime ir kitus raginti. Bus duodama 
gera vakarienė ir bus puiki orkestrą, z 
kuri grieš iki vėlai nakties.

Kviečia Komitetas.
(57-58)

AKRON, OHIO
A.L.D.L.D. 59-tos kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 13 d. kovo, 1:30 
vai. popietų, Draugu Baklu namuose, 

bus. ' Mes turime pačios ir kitas dar- 930 Lane St., Akron, Ohio. Dra’u-

T.

eikite ir įstokite, taipgi nepamirški- i 
te ir savo draugus pakalbinkite įstot I 
Į šias

tyno Choro nariai dalyvaukite Šiaisųe 
susirinkime, nes turime daug svar
biu reikalų aptarimui.

(58-59)
CLEVELAND, OHIO

Lyros Choras rengiasi prie suvai- 
dinimo didelio veikalo “Pirmi Žings
niai’* Drama keturių veiksmų su 
juokais. Parengimas įvyks 13 d. 
kovo, Lietuvių sąlėje, p835 Superior 
Ave. Pradžia 4:30 vai. vakare punk- 
tualiŠkai. Brangus draugai ir drau-

draugijas. j
A.L.D.L.D. ir T.D.A Koin. i 

(58-59) '
WORCESTER, MASS

L.D.S.A. 2 kuopos susirinkimas bus 
11 d. kovo, 7:30 vai. vakare, papras
toje vietoje. Taigi visos draugės da
lyvaukite šiame susirinkime ir at
siveskite naujų narių. Būtinai visos 
būkite, ateikite ir atsineškite gerų 
naujų sumanymų, kad išauklėjus mū
sų kuopą, kad gavus į ją daugiau 
darbininkių, kad padarius ją didžiau
sia kuopa visoj Amerikoje, o tam 
dirva pas mus yra, tik reikia veiki
mo.Gana draugės mums sėdėti, lai 
kas mestis su didesne energija į vei
kimą, nes momentas yra labai svar- 
1 _......................... _____
bininkes įtraukti į kovas ,nes niekas gai ir draugė?, dalyvaukite šiame su- 
kitas už mus nekovos. Į energinges- sirinkime, nes yra daug svarbių ap- 
nj ir smarkesnį darbą už darbiniu- (tarimų. Taipgi atsiimkit knygas cž 

m. ir užsimokčkit duokles už 
metus.

Sekr. A. Bartnik.
(57-58)

WILKES BARIRE, PA.
Seredoj, kovo 9 čia kalbės Tom 

ro jaunuolio, kuris laukia mirties iš 
/ . . i

Y.M.C.A. Auditorium, N. Main St., 
Wilkes Barre, Pa. įžanga 25 centai 
Lietuviai darbininkai skaitlingai da
lyvaukite apgynime klasių beiiąsvių.

(57-58)

kitas už mus nekovos. Į energinges-

tęs rinkimui aukų po stabas, bus iš- ■ rei*j 
duodama kas vakaras nuo 8 iki 10 ! judėjimu.

reikalus* su visu revoliuciniu 1931
1932

Korespondentė.
(58-59)

PHILADELPHIA, PA.

vai. vakare, 995 N. 5th St. Būti- i 
niausiai reikalinga kožnam darbinin
kui, nors kiek prisidėti prie šio did
žiausios svarbos darbo.

L. K. Frakcija.

Ali ŽINGSNIAI”Pitts- <6

13

SU-

PHILADELPHIA PA.
ir

Vienok ir čia darbininkų ko-
A

Įžanga 40 centų ypatai

£

įfrf *.'« MW IAIWW w

Vasario 29 dieną miesto ta
ryba laike posėdį ir svarstė 
išlaidų ir įplaukų biudžetą. 
Miesto majoras išdėstė, kad 
darys taupumą, bet tas tau-

vergais, 2 vai. po pi 
tuvių Svetainėnj, 29

WORCESTER, . MASS. — 
Kaip visame kapitalistiniame 
pasaulyje, taip ir mūsų mies
te krizis pasiekė augščiausio 
laipsnio. Iš 35,000 darbinin-

NORWOOD, MASS.
4

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

Sub., 12d. Kovo-March, 1932
LIETUVIU SVETAINĖJE

ST. GEORGE AVENUE

Pradžia 7:30 Valandą Vakare

Gęrbiami Norwoodo ir apielinkės lietuviai! Teati yra vienas iš la-
....... ............t --------------------- - ------------ --------- , . ----- Tad jį 

swse pamatyto yra svarbu kaip jauniems, taip ir seniems. Svarbu priminti ir tai, jog šį veikalą 
| perstatysyjau nuo senai pagarsėję gabūs aktoriai iš Worcester, Mass. Kur tik Worcesteris 

n publiką patenkina. Tad nepraleiskite ir šios progos. Atsilankykite seni ir

Geruoju ne- 
Nepaisau, kas ką sako apie 

o ne Griniaus pasekėjams, i mano duotas paskolas ir keliones, reikalau-

AREILA (pašoka): Iždas bus mano 
rankose, nenusileisiu šiame klausime!

BALSAI: Ir aš tinkamas į iždininkus!
—Aš tinkamas į iždo globėjus.
—-Aš tinkamas i kontrolės komisijas.
—Mane statykite į redaktorius.
—Mane į paskolų komisiją.
—Aš į Zosės “vainos” komisiją.
—Aš i vaidų komisiją.
—Man duokite Ažunario - Devenio

(ravimo komi 1,

(Daugiau bus)

Iš Worcesterio Dar
bininkų Kovų

Bedarbių Tarybų »\ eik m: 
yra labai naudingas darbiniu-: 
kam. Dviejų mėnesių laiku 
Bedarbių Tarybos surengė 
demonstracijas ir iškovojo 31 
bedarbių šeimynai pašalpą iš “ 
miesto, kurioms ta pašalpa

Liet. Bedarbių 1 kp. susirinkimas į 
bus ketverge. Visi šios kuopos na- ! Mooney motina ir motina Scottsbo- 

.r„ . riai būtinai dalyvaukite šiame susi- j ro jaunuolio, kuris laukia mirties iš
(o8-o9) rinkime ir atsiveskite savo draugus ! kapitalistų klasės. Prakalbos atsibus 

------------------------------- ------------  I bedarbius ar bedarbes, šįame susi- ’ 
.------------------------------------------- j rinkime bus daug svarbių reikalų ap-SKAITYKIT IR PLATIN- tarimui ir girdėsite gerų kalbėtojų. 

KIT "LAISVŲ” | Kviečia Valdyba.^

Koncertas
Nedėlioj, kovo 13 d., 

L.S.D. svetainėje, 110 
St., 7:30 vai. vakare 
didelis koncertas.

Tokio muzikališko parengi
mo Wilmerding’o ir apielinkės 
lietuviai dar nėra matę. Čia 
bus sutraukta visos gabiausios 
darbininkų dailės spėkos. Ne 
tik pasižymėję lietuviai ir lie- 
tuyaitės, bet ir įsvetimtaučiai 
artistai dalyvaus šios progra
mos išpildyme.

Dalyvaus Jaunuolių Dailės 
Ratelis iš North Side
burgh. Penna, po vadovyste 
draugės Česniutės. Taipgi 
tarptautiniai žinomas Joseph 
Vestri, operos garsus daininin
kas (baritonas), italas, kuris 
dabartiniu laiku priklauso prie 
Italų International Labor De
fense Stygų Orkestros, irgi 
programos išpildyme dalyvaus. 
Taipgi per radio pasižymėjęs 
John Hoodinoff armonistas 
solistas dalyvaus mūs koncer
te. Lietuvių solistai daininin
kai ir šokikai. Ir šiaip įvai
rių kitokių pamarginimų bus. 
Programa trauksis per kelias 
valandas. Todėl kas gyvas, 
nepraleiskit šio koncerto. Šis 
koncertas yra rengiamas Pitts- 
burgh’o ir apielinkės Priešfa- 
šistinio Komiteto.

Todėl mes atsišaukiame į 
visus darbininkus ir darbinin
kes kucskaitlingiausiai atsi
lankyti ir svetimtaučius atsi-i 
vesti, nes kaip matot, šis kon
certas bus tarp tautiško pobū
džio. Jeigu bus pelno, tai 
kuo greičiausiai bus pasiųsta 
į Lietuvą draugams už laisvę 
kovojantiems. ‘

Įžanga bus Visiems prieina
ma.

■' Karus imkit iš Pittsburgh’© 
No. 87 ir 64-tą.

Pitt. ir A.P.F. Komitetas.

kų, jau 15,000 išmesta iš dar-į jau buvo atsakyta duoti. Va- 
bų į gatves. Apie du trečda- sarį0 27 diena įvyko teismas 
liai tų darbininkų,* kurie dar į vi9no bedarbio*,- kad jį išmetus 
neva dirba, tai dirba tik po j į gatvę, tai ir čia Bedarbių Ta- 
vieną-dvi dienas į savaitę. Jų ! pybos surengė pikietavimą prie 
algos yra jau po kelis kartus! teismo. Tiesa, policija puolė 
nukapotos. Kaip kad Ameri-1 pįkietninkus ir 8 areštavo, 
can Steel ir Wire Kompanija Tarpe areštuotų yra 4 jaunuo- 
ir daugelis kitų mažesnių įmo- iiaj.
nių įvedė tokį skubumą, kad —* - - - - •-
vienas darbininkas turi paga-. va pagelbėjo. Bedarbis liko- 
minti už kelis darbininkus. si paliktas name. Teismas ne-

Vienok darbininkai dar ken-| drįso teisti, kad išmesti tą dar
bia* Jie dar nerangiai organi-' bininkų šeimyną iš namų į 
zuojasi į darbininkų revoliuci-1 gatvę. Tai reiškia, kad tik 
nes organizacijas, kurias vado-i kova darbininkai gali šį tą lai- 
vauja Komunistų Partija. ; mėti.

Vienok čia jau veikia apie 
keturios Bedarbių Tarybos. 
Tarybose dalyvauja ir lietuvių 
darbininkų. Bedarbių Tary
bos savo posėdžius laiko ket-

labiausia gula ant dar- 
■kų. Sako, kad mažina 
s miesto darbininkams.

r mažina 10 nuoš. tik tų 
.•bininkų, kąirie.ir taip ma- 
s algas gauna. Gi tų, ku- 
: ima tūkstančius, visai ne- 

Mažina mokyklų iš- 
tai paleidžia kai ku

rijos mokytojus. Tad dau
giau darbo verčia tieins,x kurie 
pasilieka darbe. Tokiu būdu 

; nukenčia darbininkų vaikai, 
nes mokinimas pasidaro pras
tesnis, nes mokytojams duoda
ma daugiau mokinių.

Buvo kalbėta apie taksų 
mažinimą. Bet ir čia tik apie 
kapitalistų reikalus. Norima 
numažinti taksai fabrikantams 
ir turtuolių namų savininkams, 
kurie išnaudoja darbininkus. 
Bot Visai pamiršta apie bied- 
nų žmonių namelius, tas baku- i jas 
želes, kuriose darbininkai gy
vena ir į jas sudėję savo pas
kutinius centus.

Dar ..galima priminti, kad 
pagal pačio vaizbos buto ra
portus, tai šio miesto biznie
riai padaro pelno į metus apie i 
60-70 milionų, Vienok apie '

Veikalas “Pirmi Žingsniai

N. Wood Maršrutas N. J. 
Conn. Valstijoj

Bedąrbių Tarybos Philadel. 
miesto pirmininkas keliaus su 
maršrutu po kolonijas. Jis 
aiškins darbininkam apie svar-i 
bumą' organizuotis, kaip be-j 
darbiams, taip ir dirbantiems 
į Bedarbių Tarybas. Kodėl 
darbininkai tur kovot už įstei
gimą -bedarbiams apdraudos. 
Dfg. Wood yra geras kalbėto- 
, lietuviai darbininkai. Gerbiami Norwoodo ir apielinkės lietuviai! Teatras “Pirmi žingsniai” V;V11
turėtų dalyvauti jo prakalbo- kiaušiai pamokinančių veikalų, nes jis yra sutaisytas iš realaus gyvenimo įvykių, se, kur tik jis kalbės. • ....................... ... . - • ■ • - • •
vietose jis kalbės: įpeisuuys

Kovo 9, Paterson; . kovo pasirodo, 
10, Nęwark; kovo 11, Jersey jauni. 
City; Jt. 12, Stamford, Čonn.;i 
kovo 48, Hartford; kpvo* 14, 
Bridgeport, Conn. Vietų, kurj
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BRIDGEWATER, CONN

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

MONTELLO, MASS NarysBobziw

Dideles Kratos

BALSAS

Nb'Ur Išt

LUTVĮNAS
325 15,

Mat, ten 
tai visk&

Iš ŠV. JURGIO DRAU- 
GYSTĖS SUSIRINKIMO

gynimo 
J onikis 
ateivių

Nainc 
Addres:

imkite 
sutau- 
Taipgi

čia buvo 
“Čigonai 

suvaidino 
Choras, 

d. M. Ja-

325 E. 14th STREET,

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Detroite Apgauna 
Dark Bedarbius

apskelbs streiką. Nes jeigu 
būtų darbininkai tam nesiprie
šinę, tai daugiau; nebūtų galė
ję uždirbti, kaip $12 į savai
tę po 9 ir pusę valandų dirb
dami i dieną.

Kuomet išėjom į streiką, pb- 
nas su mumi nenorėjo nei kai-į 
bėti. 
giau

sustatymas.
mokinama dlųį,.

. .i,. VI
Diplomu tevarant 

j. Užįim 
Nedėliojo ii

VOLUNTEER CAR)) 
National Daily Worker Tag- Day 

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

I hereby volunteer as a canvgs^sr 
in the National Daily Worker Tag

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Member of —--------------------
(Name of Organization)

Duoda daug žinių is Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

savęs ir del visos darbininkų 
klasės ? Pamąstykite, (teau
gai, Viską suprasite ir mAtysi-

L u t t in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik EHzabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

vo nakvynę slaptoje “spyky- 
zėje.” Taip įtet įtakalbas jam 
rengė ne organizacįjds, bet 
“draugų grupės”, Pirmiau j jo 
prakalbas ateidavo po kelis 
šimtus, o dabar tik apie šim
tas su viršum. Pirmiau jisai 
turėdavo su draugais pasikal
bėjimus Tautiškame Name, o 
dabar jau slaptoje smuklėje.

Reikia persergėti darbinin
kus, kad jie nesiduotų save Su
vedžioti tokiems sklokinin- 
kArtis, kaip Pruseika. Mes vi
si turime eiti su darbininkais, 
o ne su tokiais Pruseikomis, 
kurie pabėgo iš darbininkų ju
dėjimo.

Dabar čia atsikraustė K. 
žurinskas ir pradėjo biznį. 
Reikėtų sužinoti pas norwoo- 
diečius, koks jo ten rekordas.

M. Komunistas.

žemą 
nuliūdimo va 
landoje šauki 
tęs pas:

“Lietuvos Aide” 17 gruo
džio skaitome: “Nepersenei 
Klaipėdoje buvo sulaikyti 
keturi asmens, platinę ko
munistišką literatūrą. Juos 
sulaikiusi kriminalinė poli
cija nustatė, kad partijos 
centro komitetas buvo da- 

Į vęs komunistams įsakymų 
i ir kitose vietose platinti sa- 
• vo literatūrą. Taip pat bū- 
■vo išaiškinta, kad panašus 
l įsakymas duotas5 del to, kdd 
nuo šio, męn. 15 dienos buvo 
paskelbta komunistų parti- 
jon nariams verbuoti savai-, 

į te. Tokios narių verbavimo 
; savaitės būna kas antri me-

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

Vienybės Draugijos konsti
tucijos taisymo komisija pasi
elgė savptiškąi. Vienas drau
gas, V. Gdlūsėvičia, jjirminih- 
kas, šakė, kad kbhstituciją 
spausdinti, roikla siųsti “Lais
vei”, draugijos organui. Bet 
skldfcfrriijkaš VCnMatfskas pa
siuntė į “Klampynę’ 
esą “mokyti” vyrai 
gerai padarys. Bet darbas ne
atliktas tihkanfai, patikta te 

’gramatiškų klaidų, tai dabar 
vėl reikia taisyti. Tą klaidą 
Venslauskas taisė su plunksna 
knygutėse, kiti nariai sako, 
galima taisyti kiekvienam, ir 
kaip kam patinka.

čia reikia priminti tai, kad 
jei “Laisvė” būtų tokią klaidą 
padarius, tai sklpkininkai rėk
tų visa gerkle.

Vasario 27 dieną čia lankė
si sklokininkas Pruseika. Jam 
čia seniau prakalbas rengdavo 
komunistai, o dabar jau pa
rengė sklokininkai ir smukli
ninkai. Jam nakvynę duoda
vo draugai, o dabar jisai ga-

Vasario 21 dieną 
suvaidinta veikalas 
Klajūnai”. Veikalą 
Worcesterio Aido 
Chorui mokytojauja 
blonskiutė. Chore yra keletas 
ir gerų solistų. Dainos ir vai
dinimas išėjo gerai ir pagirti
nai.

Vaidinimą suruošė vietinis 
Liuosybes Dailės Ratelis. Po 
vaidinimui prasidėjo taip va
dinami vidunakčio šokiai, šo
kiuose būvp gana daug publi
kos.

Pareiškė, kad jis dau- 
nemokės ir atliktas kriu- 
norit—dirbkit už tiek, 
duodu, arba streikiiokit. 
kuomet pastreikavome 

kuomet pra-

užmokesnį/ Ypatingai-smar- .15%, o tiems, kurie uždirba 
kiai samdytojai ėmėsi pult daugiau 130 litų, sumažin- 
darbininkhs pereitų; metų i ta 22%. Tiesa, samdytojai 
gale ir šių metų pradžioj, dar daugiau norėjo suma- 
Darbininkai pasipriešino ir žint, ir jei nedarbininkų pa- 
paskelbė strėiką. Kad su- sipriešinimas, tai būtų su
laužyt darbininkų streiką, 'mažinta dar daugiau. Be 
fašistų valdžia pasiuntė!to, darbininkai ' prispyrė 
darbo inspektorių. Nesnau--įvest 8 vai. darbo dieną, 
dė ir žvalgyba. Darbinin
kams grąsino areštais, at
statymu nuo darbo, ir dar
bininkai nutraukė streiką. 
Tiems, kurie uždirba iki 
130 litų, alga sumažinta

I will report:___^Saturday-----Sun
iy___ for canvassing.

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes< Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : : :

69 S. PA lt K St., KAKIPĄS FRONT STREET,'ELIZABETH, N.
Tel. Trinity 1-87Ž0

Tas jau trečias “netikėlis” 
komisijos narys, duodamas ra
portą, pasakė, “aš sutinku, 

t abiejų 
piknikų Dexter Parkas, o ri.e- 
sirašau ant agreement© toęlel, 
kad Dexter Parko savininkas 
reikalavo $150 už nedėlią ir 
$50 už subatą, tai iš viso 200 
dolęrių; o Clinton Parką duo
da tik už $50 subatoje ir ne
dėlioję, ir gersnį nuošimtį už 
alų; tai ne tik už dyką parkas, 
bet dar atrodo, kad būtų pri
mokėję mums. Bet aš dabar, 
sako, patariu imti Dexter Par
ką, nes aš, nesirašydamas ant 
agreement©, sutaupiau draugi
jai $200.”

Tada kiti du komisijos na
riai sako, “jis nesuprato, ką 

savinin- 
O tas trečias sako: 

supratau ir jūs supratot, 
bet jūs paskui kitaip sudarė! 
su parko savininku.” 
pakartoja, kad “dabar 
Dexter Parką, nes aš 
pia’u $200 draugijai.” 
tas trečias komisijos narys pa
sakė, kad nereikia daryti di-* 
dėlių kaštų paėmimui parko,, 
jeigu savininkas “trytina ko-i 
misiją, tai nereikia prievarta į 
siūlyti pinigų.”

Štai kas man metėsi į mintį, ( 
—kokis čia galėtų būt gešef-1 
tas varomas? Šis klausimas I

Norintieji ge 
riausio

KAINA AMERIKOJE
... . . . $1.50

liaus. Ekspertai instruktoriai. Už ;
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.
s Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, 125.00. Spe
cialus važinėjimo kursas $10.0.0. Laisnius garantuojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie
niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y

y Mūsų Organizacijų 
Apsileidimas

Pas mus yra įsigyvenęs ap
sileidimas nelankyti organiza
cijų susirinkimus. Yra kelios ‘ 
laisvų darbininkų organizaci- i 
jos, kaip tai: L.D.P. Kliuhas, 
A.L.D.L.D., T.D.A., L.D.S.A. I 
te L.D.S.

Aš kreipiu daugiau domės 
į L.D.P. Kliubą, nes ši organi
zacija lošia labai svarbią rolę. 
Kliubas užlaiko kambarius. 
Bet reikalinga pažymėti, kad 
kliubiečiai labai apsileidę. Jų ■ 
narių skaičius sumažėjo. Bet 
tai dar būtų tik pusė bėdos, 
jei Jie lankytų susirinkimus. 
Gi dabar į susirinkimus atsi
lanko kartais tik po penkis. 
Tankiai net mitingai negali į-j 
vykti del to- ,kad nariai nelan
ko susirinkimus. Tad tie na
riai verti papeikimo, kurie ne- i 
lanko susirinkimus.

Draugai, mes turime atmin
ti, kad Kliubo kambariuose ir 
kitos organizacijos laiko savo 
susirinkimus, tai jo palaiky
mas labai daug reiškia visam 
mūsų judėjimui. Jei kliubas 
pakriktų, tai nebūtų kur laiky
ti susirinkimai.

Tad, draugai, aš jumis kvie
čiu pamesti tą apsileidimą ir 
stati darban. Nedarbas ple
čiasi, darbininkų padėtis kas
dieną blogėja. Tokiose sąly
gose mes turime glaustis prie 
Amerikos Komunistų Partijos, 
kuri tik viena veda darbinin
kus tiesiu keliu.

Stokime visi darban. Tvar
kykime mūsų organizacijų rei-Į 
kalus gerai ir tvarkingai. Ko-: 
vokime visi bendrai su visų; 
Šalių darbininkais, kad galėtu-! 
me laimėti savo kovas. Kiek
vienas, kas tik galime, stokime 
į komunistinį darbininkų judė
jimą. .

Pas j turėtų sudominti visus draugi
jos narius, kad reikia lanky
ti susirinkimus ir kad nebūtų 
renkamas ,Visur Vienas į visas 
komisijas, nes takius darbus 
gali atlikti ir eiliniai nariai, o 
ne tik yis Baltrus ir Baltrus. 
Tai tik tokiu būdu mes panai
kinsime panašius įužsispyrimus 
ir komisijų nesutikimus; ir 
parkus, svetaines gausime dar 
pigiausi Nes čia matosi aiš
kiai, kad tame parke yra kas 
nors pakastą ir to mes nesu
rasime, jeigu mes patys netė- 
mysime, ir nedabosime drau
gijos reikalų.

A. LUTVĮNAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Adresas užšisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memėlštr. 26, “Balso*’ Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsirako “Balsą,” tas 
fiioin pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fhšistu valdžią. 

į mėnes gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbihirikąfe ir darbininkė pri- 
: valo užšisakyt ‘‘Balsą.’ :

“feALSO”
Metams 
šešiems mėnesiams . 
Pavienio num. kaina

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
adway 

south Boston, mass. 
Residencija: 13 West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 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 3 blokai nuo 
Staen Island Fav-

rėzultatais •'pasiremiant 
suim ta 14 žūio'nių. Mari am- 
polej sulaikytas visas ko
munistiškas jaunimo veiki
mas. Astuoni žmonės suim
ti. Rokiškyj kriminalinė 
policija užklupo visą komu
nistų susirinkimą, kuriame 
buvo aptariama kaip tik na
rių verbavimo savaitės rei
kalai. Devyni susirinkimo 

i dalyviai suimti. Sulaikyti 
•keli asmenys Biržuose, Su
valkijos Kalvarijoj ir kitose j 
vietose.”

munistai šiemet ją buvo pa
siryžę kuo plačiausiu mastu 
pTavėšt. Tačiaus dar vos 
paskelbtą narių verbavimo 
savaitę visai išardė krimi
nalinė policija. Šio mėn. iš 
16 į 17 d. naktį buvo pada
rytos kratos pas komunis
tus KauWe ir įvairiose pro- 

Cliriton Parkas irgi duodamas j vificijos vietose. Kaune kra- 
dar geresnėm išlygom, bet tas 
savininkas esąs toks negeras, 
kad negerbia valdybos ir

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS 1
Graborius-Undertaker

Išbalsnmuoja ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
Kalite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose, ir už žemą kainą.

Jau senas laikas, kaip nesi-' 
mato aprašymų iš Bridgewa-' 
terio darbininkų gyvenimo, i 
Rodos, kad čionai viskas ge
rai ir darbininkai puikiai gyve
na, bet kur .tik nepasisuksi, 
ten išgirsi kalbant “mažai 
dirbu,” “mažai uždirbu” ir 1.1. 
Toks bus nusiskundimas f 
visus. Dauguma čionai lietu
vių dirba Lietuvių Darbininkų 
dirbtuvėj, nors p$ biskį dirba 
ir kai kurie ne ant pragyveni-, 
mo neužsidirba, laukia geres
nių laikų.

Na, ir da nuo 23 d. vasario 
kaikuriem numušta mokestys 
net po 25-35-45 ir 65 nuošim-i 
čius, tai bus “geresni laikai” 
del darbininkų.

Bridgewateris pirmiaus, ro
dos, buvo darbininkiškai veik
lus ir dirbo, organizavo, tvėrė I 
išaugino bendroves, bet tvė-' 
re ir darbininkiškas organiza-1 
cijas, kaip tai: Amerikos Lie-Į 
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugiją ir 1.1. Dabar mažai 
rC.'pinasi apie jas.

Vasario 26 d. atsibeldė Pru
seika su savo prakalbomis ir, 
kaip sakant, su savo “Klam
pynės” bizniu. Na, ir žiūriu 
ir pats sau netikiu, kad Brid- 
gewaterio draugai, katruos pa
žinau kaipo buvusius organi
zatorius darbininkų ir bendro
vių, dabar sušilę dirba del 
Pruseikos gerovės ardyme dar
bininkų vienybės. Man nuos
tabu ir gaila, kad pirmiaus 
dirbo ir organizavo, o dabar 
ardo tą darbą.

Kas link Prseikos prakalbų,

Ir tikrai, fašistai švęsda
mi 1926 metų savo laimėji
mus padarė dideles kratas 
visoj Lietuvoj. Tos kratos 
jiems dar buvo reikalngos: 
geriau prisiruošti prie 31 
sausio rinkimų į ligonių ka
sūs ir aplamai sekmingesnei 
kovai su revoliuciniu darbi
ninkų .judėjimu Lietuvoj.

Bet kratė su melu. Kau
ne buvo damz platesnės kra
tos, kaip fašistų spauda ra
šo. Komunistų partija jo
kios specialės 15 gruodžio 
neskyrė “partijos nariams 
verbuoti savaites.”

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

Sukatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar at i- 
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais.e čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su f/7
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrhnui veltui! f f
MOTERIMS PANEpĘLIAIS IR UTAIČNJNKAIS, nuo '/
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo:' Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.

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

KELRODIS: B. M. T. eleveiėeriu;. išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Del Baldų Darbininkų 
Streiko

JONAVA. —Jonavos bal
dų dirbtuvių savininkai ir
gi ėmėsi smarkiau smaugt 
darbininkus. Ilgino darbo 
diena ir kartu mažino darbo

kiek 
Bet 
dieną ir pusę 
dėjome raginti darbininkus ra
šytis į National Textile Uniją, 
tai bosas nusigando. Tai tuo- 
jaus pašaukė darbininkus ir 
sulaikė algų numušimą. Met, 
pabijojo, kad darbininkai ne
susirašytų į N. T. U.

Darbininkai sugrįžo atgal, 
dirbti ir neįstojo į N.T.U. Tai Į 
didžiausią klaidą darbininkai I 
padare, kad sugtįžo į darbą j jęatĮ imama del 
neįstoję j uniją. Kuomet dar
bininkai nesusiorganizavo, tai 
ponas ir vėl kada tik pamis- 
lįs. ir namus algas, tuomet ir 
vėl turėsime streikuot. Bet 
jei būtų pavykę darbininkus 
Įtraukt Į uniją, tai ponas ne
drįstu taip greitai kirst algas, 
nes žinotų, kad turi reikalą su 
organizuotu kūnu.

Bet faktas pasilieka faktu, 
kad komunistai skelbia teisy
bę, kuomet jie sako, kad strei
kas galima laimėti ir bedarbės 
laikotarpiu. O ponai federa
ciniai,. socialistai ir pruseiki- 
niai apgaudinėja darbininkus, 
kuomet jie sako, kad streikas sakė Dexter .Parko 
negalima laimėt bedarbės lai- kas 
kotarpiu. ! “aš

Ai galime, stečiktioti krizio 
laikotarpiu

Amerikos Federacijos ponai 
socialistai ir Pruseikos štabas 
darbininkus nori įtikinti, ar
ba, geriau pasakius, apgauti, 
kad dabartinių kapital. šalyse 
pramonės susmukimo laikotar
piu, darbininkam streikuot ne
galima, nes vistiek streikų ne
laimėsi. Nes, girdi, streiką 
paskelbus bedarbės laikotar- 
niu, bosai pasisamdo streiklau
žių, o tu, Sveikas, streikuok 
kiek tik nori, bet streikas bus 
sulaužytas. , Tai, girdi, kam 
tuomet reikalinga skelbt strei
kas? Tai tik bereikalingas 
esąs darbininkų nuvargini- 
mašl’ : Bet kbmunistai kitaip 
mano. Jie tvirtina, kad strei
kas galiiha laimėti ir krizio 
laikotarpiu. Tai ir pažiūrėki
me, katrų pusėj teisybė. Tie
sa, kad krizio laikotarpiu strei
kai yra sunkiau laimėt. Kad 
laimėt strėiką bedarbes lai- 
ko'tarpiu, darbininkai turi 
daug daugiau pasiaukauti ko
vai už savo reikalus ir kariais 
ilgiau turi streikuoti. Bet 
streikas vistiek galima laimė
ti ir bedarbės laikotarpiu, tik 
darbininkai daugiai) turi ne
kentėti, negu tada, kada dar
bai gerai eina.

štai jum, ponai, darbininkų 
mulkintojai, pavyždfs. Vaka
rio 29 d., 1932 m., Diamdtid 
Silk Co. numušė darbininkatrfs

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ •

NAUJAUSIOS MADOS

Kardymas, sutąięyma; 
ir planą Htitomobilio 
Mokytojais yra žymūs ekspertaVr-lA 
Leidimą (License) ir Diplomą fevai 
Iciekvicnam 0no' pirkimo karo. Užih'ttĄ-maM j mokyklą kiekvieną'dieną 
IRI O-tai valandai vakaro. Ncdėdiojo iido 10 rvto Iki 2 VaJ. po pietų.

COSMOPOLITAN auTO SCHOOL
ŠTftEET, m Ąvčhuc . NEW tORK CITY

Telephone, Alg()Hquih 4-4049 - , !

DETROIT. MICH, —Kapi
talistiniai laikraščiai čia pas
kelbė, kad H. Fordas ims į 
darbą 35,000 darbininkų. Tai 
prie dirbtuvės susirinko apie 
100,000. Darbininkai buvo 
apgauti. Kapitalistai tik skel
bia, kad darbai gerėja.

Tad darbininkai, neklausy
kite, ir nevažiuokite į Detroi
tą darbo gauti, nes čia labai 
didelės bedarbės.

Vasario 14 dieną APLA. 47 į 
kuopa laikė susirinkimą. Šia
me susirinkime buvo kalbėta 
apie vienybę APLA. su LDS. 
Kp pasireiškia už tokią vie
nybę ir ragina minėtų organi
zacijų Centrus, kad greičiau 
tą vienybę įvykinus.

Taip gi šiame susirinkime 
išnešta protesto v rezoliucija 
prieš Smetonos valdžią, kad 
jinai paliuosuotų draugą Kas- 
peraitį, kurio mirtį dabar pa
keitė amžinu kalėjimu.

Vasario 14 dieną taip pat 
čia buvo surengtos prakalbos 
ir diskusijos ateivių 
klausimu. Draugas 
padarė įžangą apie 
persekiojimą ir daromus Hoo- 
verio valdžios planus, kad 
ateivius darbininkus persekio
ti. Visi draugai yra tos nuo
monės, kad' darbininkai turi 
masiniai kovoti prieš ateivių 
teisių varžymą.

Vasario 20 dieną čia įvyko 
ALDLD 52 kuopos susirinki
mas. Šiame susirinkime buvo 
šauktas pasiaiškinti J. Bace
vičius, kodėl jisai platina sklo- 
kos laikraštį, “Klampynę”. 
Jisai pasisakė, kad platins ir 
toliau. Tad susu rinkimas nu
tarė jį pašalinti iš organizaci
jos .

Vasario 28 dieną įvyko pra
kalbos. Kalbėjo draugas Abe
kas iš Chicagos. Jo kalba bu
vo gera. Visiems darbinin
kams prakalba patiko, tik fa
šistams nepatiko. Prakalbose 
buvo ir koncertinė programa. 
Dainavo Aido Choras ir daly
vavo Detroito Lietuvių "Benas. 
Tai labai "gerai, kad’ šie jau
nuoliai dalyvauja darbininkų 
parengimuose. (Šią kores
pondenciją trumpinome. Drau
gai negerai darote, kad lau
kiate po mėnesį laiko, kai da
lykai pasęsta, tai tada rašote 
į laikraštį. Reikalinga rašinė
ti tankiau, bet trumpiau’, šiaip 
rašant, žinios labai pasėsta ir 
jau kartais kitu frūna parašy
tos pirmiau.—Rėd.).

Visur EttiVęs.

terio publika mažai jam pri- 
jaučia, bet pasipriešint nedrįs
ta. Kadangi buvo “bošai” su 
Pruseika, o dabar darbininkai 
žino, kad darbų kitur negaus, 
tai ir priešintis negali. Ir dar 
girdėjau, kad su pagelba taip 
vadinamų “boselių,” po stu- 
bas vedžiojo ir “Klampynę” 
užrašinėjo.

Tai draugai suklaidinti, pa
žiūrėkit, ar jūs nedarot klai
das, kur pirmiaus dirbot ir or- 
ganizavot, o dabar’ einat prieš 
savo darbus ir visą darbinin
kišką judėjimą. Jūs einate 
prieš organizavimą ne tik Am
erikos, bet ir viso pasaulio dar
bininkų. Pasvarstykite, ar jūs 
Bimbą hūbausite su tokiu 'kr- 
tlymo darbu ? Ne, ir dar sy
kį ne! Bimba gali nueiti kaip 
'ir Pruseika, bet jis šiandien 
įll darbininkais, o ’ Pruseika 
jau sau vienas jieško gero iš 
darbo ižmfonių,., .. .

Pamąstykit, ar nedarot klai- 
Darbfninkai tani pasipriešhlo, įįą su savo užsispyrimu del

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis labai

VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ tČHKIKOS MOKYKLA
A veisle NEW YOllK CITY 

Trtnnpu laiku išmokiname 
viskh, kas link AUTOMO
BILIŲ M'EC'R A’NIZM O 
Praktika ant vietos.

elektriką ir inktnietifetnų, ir važiavimą 
mis ir vakarais lietuviu ir • attain kalbose. 
EHNIAVIČIUS, U. J. VAITKUNAS ir kiti 
lojatne už mažą užmokestį... Mes padedame 
•maa | mokyklą; 'kiekvieną dieną nuo 9 rj'to
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VIETINĖS HNinc PENKTADIENĮ VISI PROTESTUOKI VILI 111110 £11111VO iwr DDirč Diinmiic lumim?!
Central Brooklyne 
Mizaros Prakalbos 
Šį Ketvergę

Ketverge, kovo 10 d., va
kare Lietuvių Neprigulmingo 
Kliubo Name, 269- Front St., 
C. Brooklyn, N. Y., • įvyks 
svarbios prakalbos. Kalbės 

•drg. Mizara, nesenai sugrįžęs 
iš Sovietų Sąjungos kur išbuvo 
Virš 10 savaičių ir daug ko 
patyrė. Kalbėtojas duos pla
tų paaiškinimą apie Sovietų 
Sąjungos darbininkų padėtį. 
Bus paaiškinta, delko ten nė
ra bedarbių, kuomet visose 
kapitalistinėse šalyse milionai 

i bedarbių ; kodėl visos kapitali
stinės valdžios rengiasi į ka
rą ■ prieš Sovietus,—apie tai 
taipgi bus paaiškinta.

Visi lietuviai darbininkai 
bei darbininkės, ateikite ir iš
girskite teisybę apie Sovietų 
šalį ir būsiantį imperialistinį 
karą.

Rengėjai.

Lietuviai Amalgameitai, į 
Eilinių Kriaučių Mitingą 
Šiandie Vakare!

Šiandie, seredoj, 8 vai. 
kare, įvyksta Amalgameitų 
Kriaučių Unijos visuotinas ei
linių narių susirinkimas. Ei
linių Narių Komitetas daug 
atydos kreipia į lietuvius siu
vėjus, prosininkus ir kitus dar
bininkus ir darbininkes iš Am
algameitų 54-to lokalo. Bet 
šio vakaro susirinkimas bus 
tarptautinis — jame dalyvaus 
visų tautų amalgameitai eili
niai nariai.

Susirinkimo vieta — Italian 
Proletarian Center, 197 Hum
boldt St., prie Meserole St.

Svarbus judėjimas plėtojasi 
tarp, Amalgameitų. Visi eili
niai 1 nariai, dalyvaukite.

Flaiani.

va-

Šiandie Tarpt. Darb.
Apsigynimo 17-tos

Kp. Susirinkimas
Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo 17-ta kuopa turi 
mėnesinį susirinkimą šiandie 
vakare, kovo 9 d., 8 valandą, 
“Laisvės” svetainėje.

Draugės ir draugai, visi, ku
rie priklausote prie T.D. Ap
sigynimo, būkite šiame susirin
kime ir užsimokėkite savo mė
nesines duokles.

- Susirinkime bus išduotas ra
portas iš buvusio bazaro; yra 
ir šiaip svarbių reikalų, ku
riuos turėsime spręsti.

Eidami į susirinkimą, nariai 
ir narės, taipgi atsiveskite nau
jų darbininkų ir darbininkių 
prirašyti prie šios kuopos. 
Kiekvienas darbo žmogus tu
rėtų priklausyti prie Tarptau
tinio Darb. Apsigynimo. Nes 
tai yra organizacija, kuri ko- 

| voja už areštuojamus bei bau- 
; džiamus streikierius, demons
trantus ir kitus mūsų veikė
jus veda jų bylas, šelpia po-[ 
litinių kalinių šeimynas, ir t.t. 
Priklausymas prie T. Darbi
ninkų Apsigynimo yra nebran
dus— tiktai 25 centai įstojimo 
ir po 20 centų per mėnesį na
rinių duoklių.

Organizatorius.

ME PRIEŠ BUDELIUS, NUŽUDŽIU
SIUS 4 DARBININKUS DETROITE!

Darbininkų mases negali ty
lėti, kai kapitalistų kulkasvai- 
džiai skina alkanus bedarbius, 
reikalaujančius duonos. Mes 
negalime praleisti pro pirštus 
naują baisią buržuazijos nedo
rybę—sušaudymą 4 bedarbių 
alkanų maršuotojų Detroite ir 
sužeidimą 50 kitų darbininkų.

Visi darbininkai ir darbinin
kės, bedarbiai ir bedarbės! I 
jus kreipiasi Komunistų Parti
ja ir Jaunųjų ^Komunistų Lyga

—didžiausiomis miniomis su
eikite į galingo protesto mitin
gą penktadienio vakare, kovo 
11 d., ..Central Opera House 
svetainėn, 67th St., prie 3rd 
Ave., New Yorke.

Mobilizuokimės masinei ko
vai prieš aštrėjantį žmogžu
diškos buržuazijos terorą! Lie
tuviai darbininkai, visi būkime 
tarptautiniame protesto mitin
ge ateinantį penktadienį!

VAKARIENĖ, ŠOKIAI Į Iš Šv. Jurgio Draugystės 
IR KONCERTAS >E'""lkl"'“

Jąu buvo mūsų spaudoj mi
nėta, kad L.D.S. III Apskritys 
rengia nepapraštai didelę va
karienę, koncertą ir šokius. 
Abelnai imant, < šio vakaro, 
kaip vakarienė, taip ir koncer
tas stengiamasi padaryti geru 
ir įspūdingu. Kadangi šis pa
rengimas yra rengiamas ne Į 
vienos kuopos ar kokios gru- Į 
pės, bet jį rengia jaunosios L. | 
D.S. organizacijos III Apskri- j 
tys.

Todėl, draugai ir draugės, 
mums visiems yra pravartu 
dalyvauti šiame parengime, 
kaip šios organizacijos nariam, 

, taip ir ne nariam, yra būtina 
j pareiga atsilankyti į šį paren- 
[ girną. Kadangi L.D.S. organi- 
zacija yra darbininkiška orga- 

,, ir ji darbininkams 
ja ne tik fraternaliu at- 

I žvilgiu, bet taip pat lygiai ima.

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li
ejas, patinimus, gyslų ir są
narių jdegimus be operaci
jos taipgi ir kitas ligas. 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 vaL po pietų. Tre
čiadieniais fr šeštadieniais nuo 
11 |iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.
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Į Laikrodžiai, Deimantai ir- 
į Auksiniai Dalykai . i 
ą rinvnTinm ar nnt.vs sau norėda- I 

daimantus į 
daiktų - 
pigiau

Dovanom ar patys ; 
įmi pirkti laikrodžius, 
Į ar bi ką iš auksinių 

1 pas mane
zi- ■ 

nu- I

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Nauji Sukniasiuviy 
Laimėjimai

* NEW YORK. — Antradie
nį bosai pasirašė sutartį dar 
fru dešimties dirbtuvių suknia- 
Siuviais. Bosus prie to pri
vertė Suvienyto Fronto Komi
teto energinga kova vadovy
bėje kairiosios Adatos Darbi-, 
kinkų Unijos.

Streikan dedasi vis daugiau ! 
šapų darbininkų. Fabrikantai I 
ir kontraktoriai įpuola į des-

• pefaciją. Jie areštavo ir 1 
fnan stato 10 streiko veikė
jų.

L.D.SA 1-mos Kuopos

| nokite, kad 
■ sipirksite.

į ĮVAIRŪS 
| RODŽIAI 
I JAUSTOS
I 
I I
9 ... iĮ Taipgi taisau visokius laikrod-» 
?žius ir kitus papuošalų daiktus. I 
| Taigi kreipkitės pas mane, o aš į 
(stengsiuosi pilnai patenkinti. « 
j1 Williamsburgieciams, kuriems j 
į pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius J 
i daiktus, palikite “Laisves” ofise. į 
ilš ten aš pasiimsiu ir pataisęs Į 
I atvešiu Į “Laisvę.” Jūs užsimo- ? 
|kėsite “Laisvėje.” į
t VIKTORAS JANUŠKA !

LAIK-
NAU-

MADOS
PRIEINAMĄ 
KAINĄ

i Keist?. Dalykai dęl Parkų 
Samdymo Piknikams

2 kovo atsibuvo šv. Jurgio 
draugystės mėnesinis susirin
kimas. Skaitant protokolą; 
pasirodė, kad yra gana daug 
narių sergančių. Taipgi pra
nešė, kad per šiuos 2 mėnesius 

I mirė 5 nariai; tai pirmininkas 
j pastebėjo, kad jeigu taip mirs 
Į per visus metus, tai neteksim 
i daug narių, draugijai nebus 
ant sveikatos.

Po to sekė 
tai, pirmas iš 
6 d. vasario, 
draugijai nemažai, 
krito į galvą iš baliaus rapor
to, kad yra mokama ir drau
gijos pirmininkui $4.00, kuris 
nieko nedirba, tik būna baliuj. 
Parengimo kom. pirm., sekre
toriui ir kitiems tai gal yra 
reikalas už ką mokėti, nes jie 
dirba ir turi viską prirengti. 
Bet draugijos pirmininkas 
gauna metinę algą, tai jis turi 
pridaboti draugijos 
visur už savo algą, 
tas prasidėjo? Tik tiek 
siteirautų apie Dexter 
būdavo.

Raportas paėmimo 
sekančios vasaros 
Mat, pereitam susirinkime bu
vo p atartapį komisijai, kad pa- 
sįteirautų apie Dexter Parką, 
ir Clinton Parką, ir jeigu 
galima, tai parengti vienas 

\ piknikas viename, kitas an
trame parke. Buvo komisija 
išrinkta iš trijų narių, bet ko
misija pranešė, kad parkai ne
paimti, nes vienas komisijos 
narys atsisakė rašytis ant su

lų tie du, sako, kad 
mes abudu norėjom paimti 
abiem piknikam Dexter Par
ką, nes jo savininkas duoda 
parką už dvką, bet tas va ne- 
sirašo ant “agreemento;” nors

komisijų rapor- 
įvykusio baliaus 
kur liko pelno 

Bet man

127-17 Liberty Avė 
Tarpe 127 ir 128 gatvių 

Richmond Hill, N. Y.
a
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INCMATHEW P. BALLAS 
(B1ELAUSKAS) 
C R A BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų SALIU, ir iš čia 
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINE IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTER'lMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENA, IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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 pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

| Greitą Pagelbą
Daily Workeriui tarnauja

šį penktadienį, šeštadienį ^ir j (įaiyVUmą abelnose darbininkų 
kovose. Tad mūsų visų dar
bininkų yra pareiga šią orga- 

j pizaciją remti ir stiprinti vi- 
’ sais būdais.

Vakarienė įvyks 13 dieną 
T kovo, “Laisvės” svetainėje, 46 

Laiko jau ne- 
• daug yra likę, tad, draugai, 
kurie dar neturite šios vaka
rienės tikietų, tai • stengkitės 
įsigyti iš anksčiau. Tikietus 
galima gauti “Laisvėje” ir pas 
kitus L.D.S. narius.

L.D.S, Apskričio valdyba 
yra išsiuntinėjus kuopų sekre
toriams tikietų del šios vaka
rienės, idant pardavinėtu sa- 
yo kuopų nariams, bet siunti- 
nėjant buvo paminėta, jeigu 
liks kiek neparduota tikietų, 
tad stengkitės draugai grąžin- tarties, 
ti tuos tikietus iki 10 d. kovo, 
bent 3 dienas prieš vakarienę, 
Apskričio valdybai. Tąd su 
šiuo dar sykį pakantojam, kad 
kurie draugai dar esate nepar
davę šios vakarienės tikietų, 
malonėkiįe greitai parduoti ir 
sugrąžinti pinigus, nes tas 
mums duos maž daug nuspręs
ti publikos kiekį ir sulig to, 
mes galėsime paruošti maisto. 
Visi, draugai ir draugės, 
stengkimės matytis “Laisvės” 
svetainėj, 13 d. kovo, šokiai 
prasidės 5-tą vai. vakare, va
karienė 8-tą vai.

P. Baranauskas.
L.D.S. III Apskričio Sekr., 

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

sekmadienį, kovo 11, 12 ir 13 
d., visi susipratę darbininkai 
kuri padirbėti Daily Worke- ; 
riui, revoliuciniam darbininkų > 
organui, kuris randasi didelė-' 
se finansinėse sunkenybėse.! ___ ~
Trumpu laiku reikia jam su"irpen Eyck St. 
kelti aštuonetą tūkstančiu do-! 
leriu, kad išgelbėt iš navojin-' 
go krizio. Tai tuo tikslu ir 
vra paskirtos trys minėtos die
nos, kaipo smarkiausio veiki
mo laikas, Tag Davs, rinklia
vų dienos, su dėžutėmis. Gau
kite tas dėžutes iš “Laisvės” 
raštinės; su jomis gausite ir 
įgaliojimo kortelę, kurią galė
site parodyt Jeigu kas pasitei
rautų, kokia teisę jūs turite 
ninigus kolektuoti Daily Wor
keriui.

Gavę dėžutes, eikite su jo
mis i gatves, atsiliepkite i pra
eivius, kad aukotų; vaikščio
kite po darbininku gyvenamus 
namus; kolektuokite nrie nb- 

i žeminiu gelžkelm ir ele^eite- 
r’u stočių; darvkite rinkliavas Lvlb" . • • 5 • •! ii Ar* n n ii n i v»i n Ir i n nn A iv O _visuose susirinkimuose ir pa
rengimuose. Sulig savo ge
riausios išgalės. padirbėkite 
Dailv Workeriui. svarbiausiam 
revoliuciniam Amerikos Dar
bininkų dienraščiui.

* jATnerikog*Lietuvių Darbinin
kių pirmos kuopos susirinki
mas įvyks šį ketvirtadienį, ko
vo 10 dieną, “Laisvės” svetai- 
nėję; pradžia 8 vai. vakare.

Visos draugės, stengkitės 
dalyvauti. Taipgi gaukit nau
ju narių, nes dabartiniu laiku 
eina mūsų organizacijos va- num. 136 University ' ijlace, 

\ jus gavimui naujų narių, 
v? Visos narės, ---JJ—1 
■»e! . • - : : i

Rytoj Kitas Amalgameitų 
Narių Mitingas

Ketvirtadienį, kovo 10 
tuojaus iš darbo, eiliniai Am
algameitų Kriaučių unijos na
riai, važiuokite į svetainę po

d.,

Union Square, 
rinkimis; pra-

New York, arti 
pasidarbuoki- Bus svarbus susirinkim 

» sides 6 yal. vakare.
Org. Visniauskienė. ( i ( Flaiani.

j—_

reikalus
Ar senai 

aš at- 
Parką

parko 
piknikui.

(Tąsa 5-tam pusi.)

SUSIRINKIMAI
M A SPETH, N. Y.

A.L D.L.D. 138 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 10 
d. kovo, 70-42 Link Court, 8 vai. 
vakare. Visi nariai būtinai dalyvau
kite ir atsiveskite nauju narių, nes 
yra laba daug svarbių dalykų apta
rimui.

(58-59)

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoku Cigary
JONO ARBA 

PETRO

Petrus Naujokui*
Savininkas

Kainos po 

fOr ir (

Tai

LIETUVIŲ 
IfiDIRBySTfiS

CIGARAI

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos,( šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

, Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas ičirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikaa vyri] ir 

rnctcrų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimu krnujo ir ilaputno.

DR. MEER
156 \V. 44th St., Room 302

New York. N. Y.
Valandos Priėmimo!

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

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

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion SU 
karhp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion Si., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijomS, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams. !

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus rie tik į artimesnius mie
stus, bet ir j tolimesnius. 
Prisiunčiamee pašta pigiai’ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn* N. Y.

402 Metropolitan Avenue 
(Arti . Marcy Avenue) 

: , BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

Į i . . ■ .
221 S? 4th St.,Brooklyn, N.Y.

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
/ GAZO ANESTETIKĄ 

•VALĄNDPS: ;
Nuo 9 vai: ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šventadieniais 

' < tik susitarus.

P ARD AVIMAI 
PARSIDUODA farmą, 1Č5 iikrų der- j 

lingos žemės, 86 akrų dirbkmob ir i 
25 akrai miško, arba ganyklos. Par
duodu su vįskuom J kas <tlk‘ yra >rėif , 
kalinga prie ūkio. ‘15 bandės, 9‘ mel
žiamos karvės. 2 arkliai,.vištos, kiau
lės. ir j visa 'sėkla., j Išvažiuoju į' Lie
tuvą, todėl parduodame tik už $4,800. 
Turime narduoti j mėnesį laiko. 
WALTER SEREPINAS, R.4, Ulster, 
Pa. Naudokitės proga be atidėlio
jimo.

' • ' (58-60)
FARMA ANT PARDAVIMO 

PARSIDUODA KARMA.*152 ake- 
riai žemės, 15 raguočių (karvių) 6 
kiaulės, 3 arkliai, 200 vištą ir visa 
reikalinga mašinerija del žįpmės ap
dirbimo. žemė gera ir viskas pui
kiai auga. Yra didelis plotas pui
kios girios. Per girią teka puikus 
upelis. Farma apie 2 mylios nuo 
Hampton, N. J., miesto. Keliai išvesti 
geri. Pardhvimo priežastis išvažiuo
ju j Lietuva.

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

(56-67)

,mob ir i
■ Par-

PUIKIAUSIA L.D.S. III APSKRIČIO

Oi

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties
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GĖRIMU IR UŽKANDŽIU UŽEIGA
Savininkai Petras Lingvinas ir Karolis Meškerevičius
Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusioms. 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 užeiti.

<Į>

<f>

<♦>

<♦>

<♦>

Nedelioj, Kovo 13 d., Laisvės Svetainėje
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 5 vai. vakare; Vakariene 8 vai. Įžanga $1.00 

Tik Šokiams 50c.
Visi pirkite tikietus. Tikietus galima gauti “Lais

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

Laike vakarienės bus gera muzikališka programa. 
Dainuos L Kavaliauskiute, Aido Choro Sekstetas, Drg. 
Pakalniškis, A. Velička ir kiti, kuriuos dar nespėjo
me sužinoti. Taip pat gera niuzika šokiams. <♦>

REIKALAVIMAI
REIKALINGĄ 50 jaunų merginų 

rankomis siqti .“canvass,” turi mo- 
ikėti feu nopersku siųti. Atsišaukite 

. Avė., ant 3 lubu. Brcok- 
'Atsišaukite greitai.

(58-60)

11n

iLSIII

SKAITYKIT, PLATENKIT
“LAISVĘ.”
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, ' ‘ Telefonas: Evergreen 2-9015-

452 Woodward Ave., Ridgewood, L
Kampas Himrod Street

o

LT

o~

o

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

i
A

O

5 

o"

bRH. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J . BROOKLYN, N. Y.

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

Telefonai, Midwood 8-6261
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