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CHICAGO, Ill

CHSCAGOS POLICIJA UŽPUOLĖ IR MU
SE BEDARBIUS DARBININKUS KOVO 11

Amerikonkos Maskvoj 
Užsiims Naudingu Darbu

Nusižudė Turčius, 
Sujudo Finansieriai

LAIŠKAS IŠ CHICAGOS DELEI POLI
CIJOS TERORO PRIEŠ DARBININKUS

Karo Pabėgėliai Grįš 
Sovietų Armenijon

DEŠIMTYS TŪKSTANČIU DETROITO 
DARBININKU SUDĖJO PRIŽADUS 
TEST KOVA PRIEŠ BAD A IR VALDŽIA

alkio 
įvesta

Komunisty Partijos 
į Kandidatas Gavo beveik

Penkis Miliūnus Balsu I

Senoji Mainieriu Unija
Vėl Šaukianti Streiką

SOFIA, Bulgarija 
nai pribuvo atstovas Sovie
tų Armėnijos delei išdirbį- 
mo plano, kaip galėtų su-

KRUVINAS CHICAGOS POLICIJOS
PUOLIMAS ANT PRIEŠKARINĖS

DEMONSTRACIJOS KOVO 13 D

kų pabėgėliai armėnai. Jų 
Bulgarijoj randasi iki 4,000 
ir gyvena didžiausiam var
ge. Sovietų valdžia ketina 
suteikti jiems žemės ir pra
džiai pragyvenimą.

Drebėjo Kruvinoji Detroito Valdžia iš Baimės prieš Lai
dotuvių Demonstraciją; iš Tuksiančią Proletarą Krūtinės 
Veržėsi Kerštas Budeliams, Kurie Nužudė Keturis Kovo-

pradėjo de- 
nuo kampo 
sts. Čia poli-

(Daugiau Pasaulinių žinių 
■ 5-tam puslapy j),.

'SU SOVIETU SĄJUNGOS 
SIŪLYMU

buvo nepaprastai discipli
nuota. Desėtkai tūkstančių 
darbininkų-proletarų mar- 
šavo sugiaužę kumščios ir 
verdančiu krauju gyslose, 
kad atkeršyti budeliams už 
nužudymą keturių kovoto-

HA HA HA’. 
AŠ SAKIAU 
KAD J1ENEGAL 
EKZISTUOTI
BEMANĘS

geliui žmonių, kurie buvo 
susirinkę d e monstracijos 
pasižiūrėti. , .

Bet Chicagos darbininkai 
rankų nenuleis. Jie kovos 
prieš valdžios ir policijos te

lš Wilkes-Barre, Pa., pra
nešama, kad United Mine 
Workers unijos Distriktas 
Pirmas nutarė vesti mainie- 
rius į streiką. Patys uni
jos viršininkai esą priešin
gi tam streikui, bet streiko 
priešakiu atsistoja tas pats 
“progresyvis” Maloney, ku
ris aną sykį pardavė strei
ką. Lokalų delegatai laikė 
susirinkimą ir nutarė strei
kuoti.

Mes prašome draugų iš 
Distrikto Pirmo apielinkės 
tuojaus plačiai pranešti 
“Laisvei”, kaip su tuo strei
ku yra ir kokią užima pozi
ciją revoliuciniai mainieriai.

jos viršininkas įsakė polici
jai pulti demonstraciją ir 
sudaužyti. . Raita policija 
trempė žmones ne tik vidu
ryj Michigan Ave., bet it 
tuos, kurie buvo ant šaly- 
gatvių. Begailestingai dau? 
žė žmonių galvas. Bet žmo
nės įniršę ant policijos ne- 
siskirstė. Ir čia policija ati
darė ugnį, pradėjo šaudyti 
į žmones. Kas yra nušauta

Antras tomas Dr. Matulaičio 
knygos apie religiją jau atiduo
tas spaudai. . Gegužės mėnesį 
visi A.L.D.L.D. nariai gaus tą 
knygą. Ji paliečia daugiau 
krikščionybę.

Taigi, draugai, mokėkite na
rines duokles, nes ši knyga bus 
duodama nariams už 1932 me
tus.

kiniuose daugiausia 
balsų liekasi prezidentu. Nė

i ra abejonės, kad Hinden 
burgąs bus išrinktas.

11 d. septyni tūkstančiai be 
darbių susirinko ties Hum- licija 
boldt

Laidotuvėse dalyvavo dar- 
b i n inkų delegacijos iš 

ir darbininkių ’G rand Rapids, Teledo, 
lydėjo kritusius Lansingo, Dearbono, Ecor

se, Chicagos, Clevelandor 
prasidėjo nuo • Flinto ir kitų miestų.

Tuojaus po surengtos 
Per pus- ■ skerdynės Detroito kruvi

noji valdžia bei policija bu- 
kad vo paskelbus, kad jokių ma- 

Prieš-įsinių laidotuvių nebus leįs- 
laidotuvių demons-i ta laikyti. Sakė, kad de-» 
buvo nešama didelė1 monstracija bus išblaškyta^ 

su užrašu: “Sudan- Bet šitas grūmojimas nuėjo 
Kruvinoji policija 
prikišti savo ran-

BASLE.— Nusižudė deg
tukų pramonės “karalius” 
Kreuger, suvarydamas sau 
kakton kulką. Tai buvo di
delis bankierius, svarbią 
vietą užėmė Tarptautiniam 
Tautų Lygos Banke. Ma
noma, kad nusižudė delei 
finansinio bankruto. Dabar 
Anglijos ir Franci jos ban- 
kieriai labai, susirūpinę, nes 
mano, kad' Kreugeris jiems 
irgi iškirto šposą.

vorą. Kovo 18 d. rengia
ma demonstracija už pa- 
liuosavimą Scottsboro jau
nuolių ir Tom Mooney. Pa
imta Coliseum svetainė, ku
rioj telpa 15,000 žmonių 
Šita demonstracija bus su
jungta su protestu prieš 
valdžios surengtas skerdy
nes Detroite ir prieš Chica
gos policijos teroristinį už
puolimą ant prieškarinės 
demonstracijos.

Sovietų spauda iškėlė Japoni
jos ir kitų imperialistų ka
rinius suokalbius prieš Sovietų 
Sąjungą. Japonijos imperialis
tų vadas Anūkai bando užgin
čyti tą. Bet jam nesiseka, kaip 
nesisekė provokatoriškam do- 
noščikui (skundikui) Leonui 
Pruseikai teisintis, kada jis, pa- 
s i t a r naudamas reakcionieriui 
H. Fišei, apskundė, buk “Lais
vė” gaunanti pinigų iš Mask
vos. Bet pamatęs, kad net jo 
pasekėjai piktinasi jo provoka- 
toriškais darbais, pradėjo gin
tis, buk jis tik Angarietį min
tyje turėjęs.

Baisi bedarbė prispaudė dar
bininkų klasę. Daugelis mūsų 
skaitytoji] negali atsinaujinti 
dienraštį. Drg. Banevich iš 
W a s h i n g t on valstijos rašo: 
“Gerb. Draugai: Aplaikiau 
nuo jūsų prašymą atsinaujinti 
“Laisvę”. Labai gailiuosi aš 
ir mano šeimyna, kad nega
lime tą padaryti dabartiniu 
laiku. Bedarbė, badas mums 
žiūri į akis. Labai nenorėtume 
skirtis su savo dienraščiu, bet 
negalime užmokėti. Siuntinėki- 
te, jeigu" galite, kada nors at
siteisime.”

Tokių laiškų mes gauname 
daugybę. “Laisvė” supranta, 
kokis butų didelis smūgis dar
bininkui bedarbiui sulaikyti 
•jam jo žinių ir apšvietos šal- 
t i n į. Toki ems bedarbiams 
“Laisvę” siuntinėjame.

Bet mes norime priminti 
draugams, kad ir dienraščiui 
labai sunku. Mums niekas ne
laukia bylų, nei už popierą, 
nei už kitas reikmenis. Kurie 
dar galite kaip nors sukrapšty
ti, tai pasimokėkite. Kurie dar 
dirbate, tai neužmirškite savo 
spaudą, paaukokite dolerį kitą, 
o ypatingai dabar reikalinga 
parama mūsų dienraščiui “Vil
niai” į jos popieros fondą. 
Taipgi ir dienraštis “Daily 
.Worker” gyvena didelį krizį.

Už kokios savaitės laiko bus 
jau nauja brošiūra. šią lei
džia “Laisvė”. Ji bus apie le
ninizmą, su daugelių ištraukų, 
parodančių, kaip Leninas kovo
jo prieš oportunistus ir kaip 
mokino kovoti prieš tuos dar
bininkų revoliucinio judėjimo 
priešus.

iBrošiuraitė bus 10 pusi, ir 
parsiduos tik po 10 centų. Del 
greito jos paskleidimo, mes ją 
išsiuntinėsime del A.L.D.L.D. 
kuopų. Atminkite, draugai, kad 
tai nebus ALDLD. leidinys ir 
jos nariai veltu negaus, bet pa- 
sipirkite patys ir platinkit tar
pe kitų darbininkų.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

prieš
buvo
bedarbiams supuvusio mais 
to baksiukuose. Darbiniu 
kai prieš tai sukilo 
tuom jie paverčiami į elgė

DETROIT, Mich. — Kovo 
13 d. Detroito darbininkai 
palaidojo keturis nužudytus 
draugus—York, Len, Bus
sell 'ir Deblasio. Tai buvo 
masinės laidotuvių demons
tracijos, kokių šis miestas 
nebuvo matęs. Baimė su
purtė kruviną Detroito val
džią ir buržuaziją. 70,000 
darbininkų 
marša vo — 
kovotojus.

Procesija 
svetainės ir traukė didžiaj 
Woodward gatve 
trečią valandą visas judėj 
mas tapo sulaikytas, 
praleidus procesiją, 
akyje 
tracijo 
iškaba su užrašu: “Sudan- Bet šita 
žykite Fordo-Murnhy poli- vėjais, 
cijos terorą.” Minioj buvo pabijojo 
šimtai raudonų vėliavų ir kas prie tos milžiniškos lai 
iškabų. ' , dotuvėse dalyvaujančios ma-

Laidotuvių demonstracija sės!

KRISLAI
Jau Išėjo 1,000 Kopijų 
Nauja Brošiūra.
Vienodi Pasiteisinimai.
Remkime Savo Spaudą

Rašo D. J/, šolomskas

Brošiuraitė “Naujo 
Gaisras” sėkmingai plat 
Nepaisant, kad kiekvienas A.L. 
D.L.D. narys ją gavo, bet jos 
nemažai jau pasiskleidė ir tar
pe pašalinių darbininkų. Jau 
virš 1,000 kopijų paimta plati
nimui iš ALDLD. Centro Komi
teto. Brošiūros buvo spausdin
ta 1,500 daugiau, kaip papras
tai del ALDLD. narių. Neužil
go jos jau nebus. Kas nori 
gauti, tas privalo pasiskubinti 
su užsakymais.

Kovo šalpa būtų duodama pini- 
gaisx

Demonstraciją užpuolė po- 
Bet susitiko griež- 

Parko “šelpimo” sto- Pasipriešinimą iš darbi- 
ninku puses. Sužeista daug 

užprotestavus bedarbių, bet taip pat teko 
sistema. Tai septyniems policistams, ku- 

!rie buožėmis skaldė galvas 
sistema duoti (bedarbiams.

1 Tuojaus po demons traci- 
I jos šelpimo stoties ponai iš
leido pareiškimą, kad mais- 

nes to davimas baksiukuose bus 
panaikintas ir kad pašalpa 
bus duodama grynais pini- 

Jie reikalavd, kad pa- gaiš. >

BERLYN. — Vėliausi ap
skaičiavimai Vokietijos pre
zidento rinkimų, kurie įvy
ko pereitą sekmadienį, pa
rodo sekamus rezultatus:

Hindenburgas, kandidatas 
suvienytų buržujų ir social
demokratų, gavo 18,661,736 
balsus.

Fašistų kandidatas Hitle
ris gavo 11,327,571 balsą.

Komunistų Partijos kan
didatas d. Thaėlmann gavo 
4,971,079 balsus.

Nacionalistų kandidatas 
gavo 2,557,876 balsus.

Gi 1925 metais Komunis
tų Partijos kandidatas te
buvo gavęs 1,931,734.
\ Vadinasi, Hindenburgas

Daugelis A.L.D.L.D. ^Ruopų I negavo absoliutes didžiumos 
pasisakė už brošiuraites. Kuo-j balsų ir todėl prezidentu ne- 
pos ir apskričiai proponuoja, ■ išrinktas. Bus kiti balsavi- 
kad A.L.D.L.D. Centro Komite-' mai-rinkimai. Antruose vin
tas vieną trečdalį pinigų skir- |ęįmuOse daugiausia gaveS 
tų del leidimo brošiūrų. Mes 
leisime didbles knygas, bet lei
sime ir brošiūras.

Chicagos laikraščių iškar
pas ir sekamas pastabas 
nuo savęs:

“Brangūs Draugai:- šian
dien ir mes Chicagoj sutiko
me kruviną policijos puoli
mą ant demonstracijos ties 
Japonijos konsulatu. Susi
rinko gal iki 10 tūkstančių 
darbininkų, kad išreikšti 
protestą prieš Japonijos: bei sužeista, nežinia. Daug 
puolimą ant revoliucijos i suareštuota, bet taip pat

CHICAGO. — Daugiau 
penki tūkstančiai darbinin
ku ir darbininkių demons
travo kovu 12 d. prieš sker
dynes Chinijoj ir prieš nu
žudymą 4 bedarbių Det
roite. Demonstraciją su
rengė Amerikos Komunistų 
'ir Jaunųjų/Komunistų Ly
ga. į KrūVįnoju Chicago^ i po
licijai buvo iš ? anksto .pri
rengta puolimui ant demon
stracijos.

Darbininkai 
Aionstraciją 
State ir Ohio, 
ei j a bandė demonstraciją iš
ardyti, bet nepavyko. Kuo
met darbininkai pasirodė 
Michigario gatvėje 'prie 
“Chicago Tribune” namo, 
kur randasi Japonijos' kon
sulatas, policija padarė‘gin
kluotą brutalį puolimą ant 
darbininkų. Paleido ' dar
ban buožes, geležines pai-

Bent ke
lis darbininkus pašovė, la
bai daug sužeidė. Policijos 
smūgių teko ir šiaip dau- taš

MASKVĄ. _ Po vadovy
be Anna Louis* Strong,' re
daktorės “Moscow News”, 
čionai susiorganizavo grupė 
amerikonų moterų, pačių 
inžinierių ir technikų ir nu
tarė užsiimti naudingu dar
bu. Jos nutarė pasiimti 
“globon” didelį kolektyvą 
ūkę Krisfatske, tai yra, pa
dėti valstiečiams, mokinant 
juos, jų vaikus, ir moteris 
įvairių moderniškų darbų, 
kaip siuvimas, mezgimas ir 
tt. Taip pat .padės jiems įsi
taisyti vandens ir šviesos 
naują sistemą, išsipuošti na- .pas ir revolverius 
mus ir tt. Sovietu valdžia

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Every day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

FORDO ATAKOS PRIEŠ DARBININKUS
SUBSCRIPTION RATES:.

United States, per year..............$6.00 United States, six months............$3.00
Brooklyn, N. Y., per year 08.00 Brooklyn, N. Y., six months... .4.00 
toreign countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00 
Canada and Brazil, per year....6.00 Canada and Brazil, six months.$3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Henry Fordas, automobi- < koti del bedarbių šelpimo, 
lių fabrikantas, skelbiasi'L JL, 
daibininkų diaugu. Bet jis kokįos rūšies valdžios 
ku išnaudotojas ir slopinto- draudos del bedarbių. Net 
jas, kaip ir kiti kapitalistai. Detroito buržuazinių labda-

lių fabrikantas,

yra taip bjaurus darbiniu-
ir jis yra aršus priešas bile
__ ________ ______ > ap-

gruodžio ‘ mėnesį, 1930 m., 
nukrito ant sumos, lygios 
net 13į nuoš. į valandą ma
žiau, negu buvo prieškari-| 
niais metais, 1914 m.

ĮDOMUMAI
EASTON, PA.

Kruvinas Teroras Detroite ir Chicago j
rybių veikėjai dažnai išsi
reiškė prieš Fordo tokį at
kaklų nusistatymų prieš be
darbius. Mat, tūkstančiai 
Fordo darbininkų gyvena 
Detroite, tačiaus Fordas nei

“Labor and Automobiles” 
knygoj aprašoma, kokia 
bjauri šnipų sistema yra 
Fordo kompanijos dirbtuvė
se; darbininkai ant kiek
vieno žingsnio sekiojami. 
Pihia šnipų prie vartų, pil- cento nedavė labdaringoms 
na jų viduj. Visur seka įstaigoms, ir tų įstaigų ve- 
kiekvieną darbininkų pasi- dėjai, žinoma, kartais jį už 
judinimą. Kur nužiūri ne- tai pakritikuoja.
palankius darbininkus, prie Fordas moka miestui labai 
progos išvaro iš darbo. For- mažas taksas, nes jo dirbtu- 
das naudoja šnipus ir poli-;vės randasi už miesto ribų, 
ei j a, kad nedaleisti darbi
ninkams' susiorganizuoti į 
uniją.

Fordo Policijos Teroras
Jau ne kartą Fordo po-

teroru

j Tarp Kindergarteno Vaikų!
Nežinomas Prezidentas !

Hooveris
Daugelis vaikų yra siunčiama į N. Wood, Bedarbių

* H •____J____________1_ - T i

Skubinimo Sistema
Labor Research Associa

tion nesenai smulkmeningai: 
išstudijavo Fordo darbinin- į “kindergarteną”, kad prireng-’ nacįonaIis 
kų darbo sąlygas: kiek dar- ri prie j 
bo jie atliko laike darbo va
landų ir ft. Ir surado, kad 
darbininkai» priversti neap
sakomai skubinti, priversti I 
atlikti vis daugiau ir dau-L- 
giau darbo. Vienas darbi-1 < 
ninkas balandžio mėnesį,;
1931 m., štai koki raportą į, _ ■ , TT , . v t _ ’ : J ker kas yra Herbertišdavė: • !• - - - • - - - •

i

“Fordas sako, kad jis ne-|yi’a lakūnas, 
nukapojo algas. Jeigu žiū-1 
rėsime į tai,- kiek mokama į 
valandą, tai gal tas ir bus 
teisinga.

Bedarbiu Susirinkimas— 
Prakalbos

Kovo 3 d. įvyko bedarbių 
j mitingas, kuriame kalbėjo d.

Tarybos
organizatorius iš

Origin a- 
j liai turėjo būti debatai. Buvo 
sutikta tarpe Bedarbių Tary
bos ir Socialistų Partijos deba- 

j tuoti "Unemployment Insuran- 
: ce” klausimu, kuris geresnis 
i darbininkams, ar tas, ką siūlo

> prie pirmo laipsnio j 
(greido) viešoje mokykloje. Ko : Philadelphijos, Pa. 
jie ten per metus išmoksta?

Viena iš mokytojų Minneso-1 
tos Universiteto pastatė tūlus i 

! klausimus šimtui vaikų tarp 5 ' 
j ir 6 metų amžiaus. 

kindergarteno” lavinimąsi.
Nei vienas iš šimto neatsa-i Bedarbių Taryba, ar Socialis- 

Hoover j tą Partijos. Nuo socialistų 
i bet 87 žinojo, kad Lindberghas j debatuoti buvo apsiėmęs vie- 
ri-- L-Ll--.-. Kiekvienas galė-'nas 15 Reading, Pa. (pavardės 
i jo pasakyti daug maž, kaip at-1 neteko sužinoti), tačiaus ne
įrodo arklys; visi žinojo, kokį pasirodė mitinge, gavo šaltas 
darba atlieka dentistas ir barz- i b°Jas- Socialistų debatoriui 

nepribuvus, d. Wood pasakė 
(Iki spaliu mene- ’ j gerą prakalbą, smulkmeniškai

šio, 1931 m.). Bet dabar aš i Buv°. n' k®ls‘ų atsaklmell«-j išdėstydamas kiekvieną punk- 
- - t pavyzdžiui, kad maslionkas j tą Unemployment Insurance

kad plumberis Į ninkams—dirbantiems, taip ii’ 
slyvas (plums) į bedarbiams kovoti už tą bilių.

• Taipgi nurodė reikalingumą 
daugiau žinojo' ant "eloa organizuoti Bedar- 
dalvkus neo-u! Tar.vbas ir kovoti uz selpi- 

«■> u-o- hoi ntvin nvn a ma bedarbiu miesto lėšomis, mergaites bet apie orą, debe-' •. , i n -a-: Baigdamas prakalbą, puseti- 
' nai numaskavo kapitalistų tar- 
i nu siūlomus bilius neva pašal
pai bedarbiams, k.t., Roose- 
velto, La Folletteo, Pinchoto 

' ir Socialistų Partijos "feike- 
rių.” Užbaigus prakalbą, po 

Vanden-orlaiviu (hyroplanu) ] L’umpų diskusijų, susirašė virš 
leitenantas G. H. Stainforth pa- desėtko bedarbių į Bedarbių 

j_ Tarybą. Pradžiai darbo sude- 
, ..i Lėktuvu (aeroplanu) L. R. Da aukų virš 7 dol. per darbi-
kompanijOS i j>ayjGS 282 mylias grei-; nhikus, kūne dar du ia.

- j tumo per valandą. —o—
Automobiliu anglas Malcolm Param?. "Daily Workeriui”

i- valanda. 10 5 d. kovo
Motoriniu laiveliu Gar Wood : sul'e,>Ke *>«"mimui Daily Workerio. Pa

rengimo komisija dėjo pastan
gas, rūpinosi, kad tik pasek- 

būtų parengimas, 
minutės' viską tinkamai prirengė, ta-

Amerikos valdančioji klasė deda pastangas kruvino 
teroro pagelba užslopinti bedarbių kovingą judėjimą už 
bedarbių apdraudą kapitalistų ir jų valdžios iškasčiu ir 
užgniaužti Amerikos darbininkų kovingą protestą prieš 
Japonijos imperialistų skerdynę Chinijoj ir prieš impe
rialistų rengiamą karą prieš Sovietų Sąjungą.

Detroite policija sutiko bedarbių minią ašarų bombo
mis ir švininėmis kulkomis. Keturis darbininkus nušovė.

Detroite demonstruojanti prie Fordo dirbtuvės darbi
ninkai buvo beginkliai. Jie demonstravo patiekti FoTdo 
kompanijai reikalavimus, kad išmestiems iš darbo darbi
ninkams Fordo kompanija duotų tinkamą pašalpą, kad 
sutrumpintų darbo valandas ir tuo būdu priimtų daugiau 
darbininkų į darbą. Fordo kompanija prisiplėšė šim
tus milionų dolerių, išnaudodama tūkstančius darbinin
kų. Ji dabar pilniausia galėtų aprūpinti maistu, dra
bužiais ir butu išmestus iš darbo darbininkus. Bet vie
toj išklausyti bedarbių reikalavimo, Fordo kompanija 
užsiuntė ant bedarbių minios savo pasamdytus žmogžud
žius.

Pereitą šeštadienį 5,000 Chicagos darbininkų susirin
ko prie “Tribune” namo, kur randasi Japonijos konsu
las, išreikšti protestą prieš Japonijos imperialistų veda
mą karą prieš Chinijos mases ir kartu užprotestuoti 
prieš imperialistų rengiamą ataką ant Sovietų Sąjungos. 
Policija demonstrantus brutališkai užpuolė. Pradėjo į! 
minią šaudyti. Diena pirmiau suvirs 7,000 bedarbių su-: 
sirinko prie Humboldt Park bedarbių šelpimo stoties rei-1 —-----------  ------- . ---------- —---- - . . , . ,. „
kalauti tinkamos pašalpos. Ten vėl policija juos bru-ikė tuojaus išsiskirstyti, tai. Jeigu jūs užklausite ji apiej^ivni į penKias oloaas _
fališkai užpuolė; policija pąleido’šūvius į minią. |policija brutališkai pradėjo | darbo unijas, jis neatsakys. ; Kuomet kovo i et tuks- dare 409 mylias per valandą

Del Detroito ir Chicagos policijos kruvinos atakos ^ant'juos atakuoti: metė ašarų : Jis greičiau atsakys klaus- i tančiai Fordo ] 
darbininkų kapitalistinė spauda bando kaltę suversti bombas ir mušė buožėmis, damas, kaip jums patinka darbo išmestų darbininkų 
ant darbininkų. Ji šaukia, būk Detroite ir Chicagoj dar- Raitieji policistai puolė be- naujas Fordo automobili’ ” - ' ' ‘
bininkai pradėjo šaudyti į policiją. Tokiuo bjauriu bū- darbių minią ir mušė buo- ■ 
du bandoma pateisinti policijos kruvinos atakos. , žėmis. hvh

Aišku, kad kaip Detroite, taip ir Chicagoj apginkluo- įap0 sužeista.
ti kapitalistų klasės žmogžudžiai tą kruvina darbą atliko įjž keliu savaičių vėliaus 
gavę įsakymą iš viršaus. J . ' j balandžio žrik, pasak laik-

Valdančioji klase mano, kad jeigu vienur kitur poli- „vanosimo 12 000 be-

licija pasižymėjo
prieš darbininkus.

Balandžio 2 d.,

Prie to

Darbo Unijų Priešas
“Labor and Automobiles” 

knygoj rašoma:
“Vienas asmuo, kuris ar

timai dirbo su Fordu i 
keletą metų, sako: c

'mrhrmi «/l 900 čmnfn i Hda 11 )IIO«uvua«0 Lij uneinpiuyineiJv „i&uičtucuper pačiaiau 04,ZUU šmotų į tllS (buttermilk) padaro patehškės biliaus ir reikalingumą darbi-
Fordas dienas, už ką aš gaunu $24. (butterflies),

L *$32. graibo virtasnetoleruoja unijų savo dirb- P\™.a gaudavau 
1930 m., ■ tuvėse, i. _____, ir nors jis paprastai Rj-'gPJucio menes} kasdieną; n- tt.

pasak laikraščių pranešimo, ■ įurj paramą unijinių darbi- Padarydavau 12,5Q0 šmo-
. - _ . _ I ninku (Amerikos Darbo Fe- tų, o dabar 21,400 kasdieną, apie

prie Fordo dirbtuves, tikę- deracijos) jis kiekviena sy- Nuo pereito rugpjūčio ma-p - nmireiš
— i- no alga tapo nukirsta ant:.sl.us 11 k.ltus gamtos apsiieis

L or ____ __ 'kimus tai mergaites davė ge
_______ _ __ ‘ 

kompanija paimsianti tūks- įaįpgj aps?džiaugia° kuomet Padauginta ant 28.4 nuošim- i

20,000 bedarbių susirinko!
Berniukai 

įvairius

damiesi gauti darbo, nes įu apsidžiaugia, L 
buvo pranešta, kad Fordo unįjos gauna smūgį..

kuome v. v. 3 , niiuus tai mergaitės davė ge-i25 nuošimčių, mano darbas, resnius atsakymus. !

tančius darbininkų į darbą
i River Rouge dirbtuvėm

Kuomet bedarbiai atsisa- i patikimas asmuo pareiškė: pirmiaus padary-!
kė tuojaus išsiskirstyti, tai ‘Jeigu jūs užklausite jį apie j' 

t i jįs neatsakys.!

teismai nusprendžia 
darbininkus.’ Kitas

prieš čių. Dabar esu priverstas 
Fordo atlikti tiek darbo į tris die- Greitumo Rekordai

Vanden-orlaiviu

i demonstravo patiekti savo'į . .... ‘. ....
'reikalavimus, tai Fordo įsivarė’iki 251 my-
i licija kartu su Dearborn ii’ per

“ » miestų policija,!

cija pradės šaudyti darbininkus, tai1 darbininkai pabi
jos ir bus ramūs, o kapitalistai ir jų valdžia galės vary
ti savo darbą pirmyn: galės krauti ant darbininkų pe
čių dar didesnę krizio naštą ir rengtis prie karo prieš 
Sovietų Sąjungą.

TąČiaus kruvinas teroras nenugązdins Amerikos dar

Keli desėtkai bedar-' Algų Kapojimas
Fordo kompanijos darbi- Detroito 

ninkams algos tapo nuka- brut-ališkai užpuolė bedar-i pasiekė 111 mylių greitumo per 
potos nuo $7 minimum iki bių minią, keturis darbinin-!—1--J- 
$6 minimum spalių mėnesį, kus nušovė, desėtkus darbi- 
1931 m., taip, kad algos vėl; ninku sužeidė, 
tapo sugrąžintos iki 1920' 
metų algų skalės. Tūkstan-1 
čiai darbininkų, kuriems! 
buvo mokama augštesnės; 
algos, t ūpo laipsniškai pra- j 
šalinti iš darbo, o 1 
tūlas jų skaičius vėl tapo' 
priimta, bet jau už mežesnes 
algas. Tokiu 'būdu algos ta
po nukapotos nuo 20 iki 30 bus dar du veikaliukai suloš- 

nors tuo pačiu i ti ukrainų ir slavų kalbose, ir 
vienas dialogas "Liberty” in I 
U.S.A.” angliškai.

Taipgi dainuos Darbininkų 
Jaunuolių Choras, kuris dar 

. pora mėnesių, kaip
yra suorganizuotas, bet jau 

'. šis 
parengimas yra rengiamas del 
"Daily Workerio” naudos.

Lietuviai darbininkai yra

darbių stovėjo eilėj ir lau
kė'darbo. O ginkluoti For
do ‘ policistai vaikštinėjo 
apie juos, prižiūrėdami, kad 
visi būtų susispaudę eilėj. BINGHAMTON, N. Y

bininkų. Jie dar labiau suglaus savo eiles ir stos į kovą Tie ginkluoti niekšai, kaip 
prieš išnaudotojus. Daugiau ir daugiau Amerikos dar- ir paprastai, jieškojo prie
šininkų pamatys, ką reiškia Amerikos kapitalistinė de- kabio. Jie niekino 
mokratija.' ‘ . • . : ; kusius darbininkus

Kuomet valdančioji klasė didina savo terorą prieš dar- g§si išprovokuoti, 
bininkus, tai kiekvienas klasiniai sąmoningas darbinin-j A
kas privalo stoti į darba mobilizavimui plačiųjų darbo nniiPija hrutališkai masių atmušimui to teroro. Kiekvienas klasiniai sųmo- P° J -

Na, ir štai kaip

susinn- 
ir sten-

Fordo

! valandą:
Lenktyniuojantis Keppletono ( mingesnis 

arklys’ per pusantro 
nubėgo vieną amerikonišką my-,čiaus del bedarbės vakarėlis 
lią. nebuvo iš skaitlingiausių. Ne-

T T . . _ : žiūrint to, pelno liko virš $12., J. Ladoumegue bėgikas l>ada-^e| dienl.aščio išplatinta ap- 
. iščiai literatūros. Beje, buvo 

u u | svečių ir iš Paterson, N. J.— 
j Buslavičiai ir dar pora šeimy
nų.

Reikia pažymėli, kad šiame 
i parengime pruseikiniai su sa- 
; vo korespondentu "Tamo- 
i šium”, nei akių neparodė. Jie 
tąomi parodė Komunistų Par
tijos organui — Daily Worke- 
riui špygą. Ir dar bando mum 

; įkalbėti, kad jie tik priešingi 
Kokia veidmainystė!

—o—
Darbininkių Diena

Nedėlioję, Kovo 6 d. įvyko 
Į prakalbos surengtos per L.D. 
S.A. 14 kp. paminėjimui Tarp
tautinės Darbininkių šventės. 
Kalbėtojos buvo dvi drau
gės, Vasikoniūtė ir Anna Bur- 
iak. Vasikoniūtė kalbėjo lie
tuvių’ kalba. Nurodė reikšmę 
darbininkių dienos ir kovas, 
kokias darbininkės moterys

! re mylią per keturias minutes. į 
į Tokiu greitumu galima

t j »I bėgti 15 amerikoniškų mylių, 
a ac ; arba 22 verstus per valandą.

Arne Borg per 21 minutę ir

VČliaUS ! Komedija "Vargšas
Kovo 19 d., Lietuvių Sve

tainėj, bus suvaidinta 2-jų ak
tų labai juokinga komedija 41 sekundą nuplaukė vieną my-' 

Taipgi ]ią.VARGŠAS TADAS.

nuošimčių
sykiu buvo daug blofinama, 
būk Fordas esąs priešingas 
algų kapojimui. Kapitalis-; 
tiniai laikraščiai net kelis vos tik 
kartus paties Fordo pareiš
kimus patalpino, kuriuose dainuoja gana puikiai, 
jis neva pasmerkė algų ka
pojimą. .

Profesorius S. M. Levin, Į kviečiami atsilankyti į šį pa- (deguonies)’ kvėpavimui? ii7 del

gia su vienu darbininku.
į sa-riingas darbininkas privalo stoti į Komunistų Partiją, r v mani n 

revoliucines darbo unijas, idant išbudavoti Amerikoj h i jLY \_J •
“Taip atsitiko, kad vie

nas darbininkas biskį išslin
ko iš eilės, nors jis ten bu- 

AVUVl UVVUVAU1 UUlMUXXX.AXai MVX AAA V VWVAV KAWa ' V0 11110 PO11ktOS ValailJOS 1Š
bininkais, stokite į kovą prieš reakciją, prieš imperialis- yakaro. Jis buvo suvargęs, 
tų rengiamą ataką ant Sovietų Sąjungos, prieš skerdy- išbadėjęs ir sušalęs. Poli- 

Mūsų obalsiai: cistas supyko ant jo ir ban-
Šalin imperialistų rankas nuo Chinijos! Ginkime So- dė ištraukti jį iš eilės. Jis 

gą! Kovokime prieš badą! Reikalaukime pa- sakė, kad jis jau ten buvo 
karo fondus bedarbių apdraudai! Išvyti Ja-1 kelis sykius, ir neišeis iš ei-

rialižmas proteguoja buožėmis ir šautuvais! Sudaužy- keistas jam įsako išeiti. Po- 
licistas smogė buože jam į 

| galvą. Darbininkas krito, 
tą laišką, nutarta duoti papei-' kaip kaladė. Nei nepasiju- 
kimą 2-rai kuopai, kaipo sla- dino. Policistas nusistebė- 

i pūkams, kurie veikia ir raši-fjęg pasižiūrėjo ir pašaukė 
Inėja laiškus. 2-ra kuopa bū- !vežima. Jie įmetė neg/va 
i tų vyriškai padariusi, kad bū-i v ~ . v. .
i tų iškėlus'tą klausimą organe Į zm0O j vezirn? 11.nuVc z_ia“ 
"Laisvėje” 1-diskusijų formoj, * 0 Kiti policistai pradėjo
tuomet visi įnariai A^ūtų gale-1 sklaidyti visus eilėj stovin- 
ję diskusuotų JifSalyka, viešai | eius dai’bininkus.” 
išrišti? į ♦ v t j ? f į.', M f ( 

J. .A. Dominicks; pirm.
A. Kirtiklis, sekr.

revoliucines darbo unijas, idant išbudavoti Amerikoj' 
tvirtą revoliucinį frontą prieš didėjančią reakciją. Juo j 
Amerikos darbininkų revoliucinis judėjimas po Komu
nistų Partijos vadovybe bus tvirtesnis, tuo mažiau iš
drįs reakcinės spėkos pulti ir terorizuoti tą judėjimą.

Todėl-lietuviai darbininkai, bendrai su kitų tautų dar-

nę Chinijos masių. Mūsų obalsiai:4Žj“ -- - --- - -

vietų Sąjun. 
vesti visus 
ponijos imperializmo atstovus, kuriuos Amerikos impe-Į vįe^ jei į0 kad po-

kime didėjantį terorą!”

AKRON, OHIO

Susirinkime

Šitas susirinkimas buvo 
tartas šaukti laiškais, kad 
likti seniau užvilktus kuopos 
reikalus.

Susirinkime iš tarptautinio 
padengimo raportas dar neiš
duotas. Mat; pats susirinki
mas įvyko tik po parengimui 
tą dieną, tai raportas negalėjo 
būti prirengtas. Taip pat nu
tarta, kad už telegramą būtų 
užtuokėta $2.63 iš kuopos iž
do, kuri buvo pasiųsta A. Sme
tonai, kad jisai paliuosuotų d. 
Ka&peraitį, kuris dabar pa
smerktas visam amžiui kalėji- 
man,

Kentucky mainieriams pa
aukota $2.00. Taip pat nu
tarta ,kad A.P.L.A. būtų su
vienyto su L.D.S. Šį klausimą 
apkalbėjus, padiskusavus. 14 
balsų nutarta už vienybę. Trys 
nariai susilaikė. Kalbėta ir 
apie vardą, bet pasirodė, kad 
var*lA? nėra svarbu.

Sh ii Lyto laiškas nuo A.P.L. 
A. £ri*os kuopos. Apkalbėjus

nu- 
at-

i . Nė sykį Fordo policija 
i brutališkai užpuolė ir išvai- 

: kė bedarbius, susirinkusius 
prašyti darbo. Nepasigaili 
jie nei tų darbininkų, kurie 
išstovi po dvyliką ar dau
giau valandų, trokšdami 
gauti darbo.

• bovietų mašinistas

žiaurus Mėtymas iš Darbo
Fordo Motor kompanija 

jau nuo senai praktikuoja 
mėtymą darbininkų iš dar
bo be pranešimo iš. anksto. 
Desėtkai tūkstančių4 darbi
ninkų išmesta-tokiu būdu;

Fordui negalvoj, ką da
rys išmesti iš darbo darbi
ninkai. Fordas atsisakė 
nors vieną penktuką paau-

Iškilsiąs 50,000 Pėdų 
Augščio

Pueckleris Vokietijoj statydi-1 Bimbai, 
naši lėktuvą, kuris galėsiąs iš
kilt iki dar negirdėto augščio— 
10 amerikoniškų mylių. Tokioj 
augštumoj labai skystas oras.ir 
juom negalėtu būt žmogus gy- i 
vas. Bet lakūnai turės oxygeno i

iš Detroito Miesto Kolegi-1 \en?TmĄ nes ,tuomiv. i -i darbininku dienrašti Daily jos nesenai aprobavo, kad worker.
Fordo darbininkų algos Z. Mitris.

oro jiems nebūsią vargo. O kad 
dešimties mylių augštyje turi 
būt baisiai šalta, tai jie mok
sliškais būdais pasigaminsią ši- 

“ lumos aklinai uždarame orlai
vio kambarėlyje, kurio vidun 
nelabai ir galėsiąs įsiskverbti 
šaltis iš lauko.
spi dubeltavi, ir tarp jų būsią

Langučiai bū- privalo vesti prieš kapitaliz- 
sfą dubeltavi, ir tarp jų būsią Drg. Vasikoniūtė pajėgia 
prileidžiama šilumos, taip kad mintis surišti gerai, tik stokuo-

mą. Drg. Vasikoniūtė pajėgia

ja "pep.” Po jos kalbėjo d. 
Burlak, kuri tik sugrįžo iš So- 

Sugabiai pa-

įįfrfyyį'i

Sovietų lųoteViš ‘ i mokina si ląb'oi’iitbrįįo j
'7 •! '.rikA -į W 7 1 A.Mj

jie negalėsią apšalti.
Pueckleris tikisi, .kad “pa- Į vietų Sąjungos, 

dangėse” jis tris .kartus spar- jėgia perduoti patyrimus iš So- 
paprastais vietijos darbininkams. Vaiz- 

vidutiniame džiai nupiešė skirtumus tarpe 
kapitalistinių šalių ir Sovietų.

! žodžiu, prakalbos buvo geros, 
i ir pamokinančios, tik gaila, 

Išradimas Atėmė Darbus iš '• k.ad, i)ub_llk°s del blogo oro ne- AAA m i. • v. atsilankė daugiau, atėjo tie
6.),000 Telefonisčių j darbininkai, kurie daugiau ko- 

Paskutiniais laikais vis dau- j vingesni. Galėjo būti arti 50. 
įvedama automatišku i Aukų surinkta virš $11. Au- 

' ! kavusiems širdingas ačiū. Po
H dol. aukavo: L. Tilvikas, 
i Bačkienė, broliai Adamčikai. 
; Kiti aukojo smulkiais.

šiame apvaikščiojime Tarp- 
-----------------------j šventės.

čiau lėksiąs, megu 
orlaiviais lekiamą 
augštyje.

giau
i' (Dial) telefonų—kur pats te- 

| lefonuotojas, sukinėdamas tam 
I tikrą ratuką, susidaro sau rei-Į 

• j kalingą numerį. Tas išradimas ; 
; jau atėmė darbą 69-niems tūks-1
| tančiams telefonisčių. Jos liko tautinės Darbininkių šventės, 
bedarbėmis be jokio aprūpini-, taip pat pruseikiniai nedalyva- 
mo. Didesni pelnai kompani-1 Vo. Darbininkų judėjimas — 
joms, o nelaimė — desėtkams ' kova su kapitalistine sistema 
tūkstančių mergaičių. Išradi- i jiems neapeina, štai prie ko 
mai neša būklės pagerinimu privedė ir suvedžiojo neku- 
darbininkams '■ tiktai So—v- ; riiios buvusius draugus ponas 
Sąjungoj. Visur;'kitur, ištisa- j Prusęika su savo demagogija. 

,• -.i..—_ -i?-* . • ITiesa, ’ tokių čia suskaitoma
ant y,ienos rankos pirštų ir, 
apart, zurzėsimo, jokios reikš-

ištisa
me kapįtali^tihiąme /pasaulyje 
techniškįs *• į/||įūdieną

k
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STALINAS APSE KAI KURIUOS BOL- ‘APIA. VISIEMS NARIAMS“mes už revoluciją be per- ma's metalo fdbrikds; jis tu- 
traukos,” kad “mes nesu- ri būti kuogreičiausiai už_- 

Tie- j baigtas.
Čeremkovoje vietos ang

lių kuro pagelba varomoji 
didelė elektros Stotis bus 
pastatyta. Taipgi ten turi 
būti pabųdavoti fabrikai

! Drg. Mizaros Prakalbu
.. . . . Ą t , Maršrutas N. AnglijojeAtsakymas į lokiu Antgal- kiems nariams įmokėtų į ])onnr- 

viu Tilpusį Straipsnį “Lais- i tines pinigų, kurie negalės pri
ves” Num. 56 sitaikinti prie bendros orgaųi-Į

Skaitau virš minėta straips-!zacijos ■ - , - . . ■ „ .
nį, parašytą A.P.L.A. pirminiu-i TaiP^i Jis sako, kad neva “ben-į grįžęs iš Sovietų Sąjungos: •* 
ko /<’. Rodgers, ir stebiuosi, kad įdrai komisijai pavesta j ieškoti ■ < n j 7’30 vai vaka- 
tas žmogus pirmu^kartu parašė i augštesnių laipsnių, bet vargu sv^aįnįj 24 Lin-
Kas F. Rodgerį privertė tatai i teris.” Patarčiau pasiskaityti Loin St., I>1 ighton, Mass. 
sudslvo lšlirkščiuiastbh?sini!1t!!bile b"1. fl.'at.er"al5s organiia-! 17 d> kov() 7;30 val. vaka. 
su ^a\o įsMiKsciu suaipsmu J cijos čarterį, ir tuomet supras-1 w T M 

;F. Rodgeris, pirmininkaudamas | ti, kad draugijos čarteris pašei- re’ v* ’ Lynn, Mass.
18 d. kovo, 7:30 vai. vaka- j 

re, Bridgewater, Mass.
19 d. kovo, 7:30 vai. vaka- ..'į 

netu-;re Įjet svetain., Norwood,, j
, pagret!, kas^ 

čarteryj parašyta. ;
• 1. I J ' ■ •> •

. ... _____7. Jei pacituotume j visus kitus i, ^0 d. kovo, 2 vai. dieną,
reikalas, i A.P.L.Ak pirm. F. R. nėra-1 sakinius,, irgi pasirodytų prasti So. Boston, Mass.

traukos,” kad 
stosim viduryj kelio.” 
sa, analoginių faktų ir do- ’ 
įkumentų Lenino raštuose 

buvo rast labai 
Bet kas rūpi Volose- 

vičiams kas del Lenino gy
venimo ir darbų? Volosevi- apdirbimui medžio ir kėlią

sias stengiasi • pravesti savo i šiai rašo tam, kad, nusida- 
kontrabandini ds 

iriem linijom.

galima
Man rodosi, kad “istori- daug. 

ailJkai” ir “literatoriai” troc- 
"'’U Rištiniu kontrabandistu rū- ‘Vb . \ . . . - I
pa

(Pabaiga)
Kas stūmė redakciją 

šito neteisingo kelio? 
manau, kad į tą kelią
stūmėjo ją supuvęs libera
lizmas, turintis dabar tarp J 
vienos nartiios dalies neką-'

ševikai mano, kad trcckiz- 
mas yra komunizmo frakci
ja, tiesa, klystanti, daranti 
nemaža kvailysčių, kartais 
dargi antisovieline,, bet vis
gi 'komunizmo frakcija. Iš 
čia kai kuris liberalizmas 
link trockistu ir trockisti- 
niai mastančiu žmonių. Kas 
žin, ar reikia įrodinėt, kad 
tokia pažiūra i trockizma

* ga. Iš tikrųjų trockizmas! 
senai perstojo būt komuniz-1 
mo frakcija. Iš tikrųjų troc
kizmas yra priešakinis ■ 
kontr-revoliucines buržuazi
jos būrys, vedantis kovą 
prieš komunizmą, prieš so
vietų valdžią, prieš socializ
mo statybą SSRS.

Kas davė kontrrevoliuci
nei -buržuazijai dvasinį gin- 

> klą prieš bolševizmą pavi- 
v dale tezio apie negalėjimą 

pastatyt socializmo mūsų 
šalyj, pavidale tezio apie 
neišvengiamą bolševikų išsi
gimimą ir panašiai? Šitą 
ginklą davė jai trockizmas. 
Negalima skaityt atsitikti
nu ta fakta, kad visos anti- 
sovietinės grupiruotės SS
RS. savo mėginimuose pa- 
matuot neišvengiamumą ko
vos su Sovietų valdžia, rė
mėsi žinomu trockizmo te
zių apie negalėjimą pasta
tyt socializmo mūsų šalyj, 
apie neišvengiamumą. .So
vietų valdžios išsigimimo,' 
apie galimą grįžimą prie 
kapitalizmo.

Kas davė kontr-revolitici- 
nei SSRS buržuazijai takti
kos ginklą pavidale atvirų, 
išstojimų bandymų prieš i

i

J

Sakaluose vietose kalbės -* 
skyriaus, draugas Mizara, nesenai su-

vimui žemes ūkio produktų
•kol žius bolševistine spalva, bei mėsos kombinatas.

'įvilkt savo antileninistinę bus plačiai išplėsta ir 
Firma, jie stengiasi iro-i kontrabandą, primeluot antjnycios.
t, kad Leninas prieškari-1bolševikų ir sufalsifikuoti 

niam periode nedakainavo !bolševikų istoriją, 
'centrizmo pavojus, tuo duo-' 
dama pagrindo neprityru
siam skaitytojui spėliot, 
kad Leninas nebuvo tuomet 
dar tikru revoliucionierium, 
kad jis tokiu 
karo, po to, kaip “persigin-! redakcijos darbas paleng- 
klavo” su Trockio pagelba. | vint kontrabandistinį pana- 
Tipingu tokios rūšies kon-ĮŠių “istorikų” veikimą duo- 
trabandistų atstovu galima idant jiems diskusijai tribu-

■ skaityt Sluckį. Augščiaijna.
■ mes matėm, kad Sluckis ir j Redakcijos uždavinys yra, 
kompanija neverti to, kad;mano nuomone, tame, kad«svarbiausiais centrais, 
ilgai su jais tąsytis.

Antra, jie stengiasi įro-; jos klausimus -----
'dyt, kad Leninas nesuprato'augštumon, pastatyti moki-.mas ir platus auginimas 

peraugimo nimosi mūsų partijos istori-'cukrinių burokų ir kitokių 
demokratinės jos darbą ant moksliškų, augmenų gaminimui 

revoliucijos i socialistinę re-' bolševistinių bėgių ir paaš-1 toniniu produktų.
Ka

’reikalingumo 
buržuaziniai

bolševistine 
savo

Jus manote, kad Volosc-1 
Aižiai verti Siuckiu.
i Toki “keliai ir kryžkeliai”
' trockistinių kontrabandistu. volfgramu

tapo tik po Patys'suprantate, kad rie 
redakcijos 'darbas paleng-

Čia atsišaukimą j A.P.L.A. narius., besuras, nes reikėtų taisyti čar-
audi-

laike
1 kino j a.p l.A. draugijoje per daugėlį i pos ir apdraudos skyrių nenu

metė, turėjo daug progų rasi-! sako. Gaila man jūsų, F. R., 
nėti į organą ir rimtai agituoti i kad jūs, būdami Centro pirm., • 

. draugiją, bet ar per daugelį metų ir turėdami 
, pas save APLA. čarterį 
; rėjote progos 

Man būnant A.P.L.A. sękre-J
Sibiro i torium ir pakėlus klausimą, ko-l

Rytinė Sibiro dalis 
| antro Penkių Metų 
' bus paversta. į vieną iš svar-1 
i biausių šaltinių, aprūpinan
čių Sovietų Sąjungą auksu, už A.P.L.A. 
spalvuotais metalais taipgi oors kas matė jo rimtą žodelį 

t, molobdemu, ra- Į Prasytą už A.P.L.A.?, 
diumu, kictakm'eniu ir gra
fitu. . Del Rytinio 
dar yra didesnis 
kaip del tolimų rytų išplės
ti susisiekimo priemone^ 
kad sujungus naujus fabri
kus ir kombinatus su SSSR

i šo į draugijos organą ii’ neagi-
i tuoja už draugiją, tai F. R. nu-

’J siskundė, kad organas “Laisvė”
i jo raštu netalpina, dėlto jis ir!
nerašo

pastatyt bolševizmo istori-; Taipgi Rytiniame Sibire 
klausimus tinkamon'bus išplėsta žemės apdirbi- 

ts ir platus

pra

voliuciją, tas priveda mažai trint dome’ prieš trockisti-1 
prityrusį' skaitytoją prie uitis ir visus kitus mūsų gaminimo, 
spėliojimų, kad Leninas ne- ;
buvo tuomet dar tikru bol-i torius, sistematingai nuplė-' 
ševiku, kad jis .suprato rei- [šiant nuo jų kaukes.
kalingumą tokio peraugimo! Tas tuo labiau reikalinga,! ant 
tik po karo, po to, kaip jis kad dargi nekurie mūsų is- ■ apie 1,200,000 arklių pajė- 
“persiginklavo” *i 
pagelba. Tipingu tokios rū-1 rikus be kabučių, apie bol-1 
sies kontrabandistu galima ševistinius mūsų partijos is-1 
skaityt Volosevičių ‘ 
(b) istorijos kurso” 
riu. Tiesa, Leninas 
1905 metais rašė, kad 
revoliucijos

del elektros pajėgų 
, tai ši teorija 

partijos istorijos falšifika- |įgys vieną iš didžiausių pa
saulyje elektros gaminimo 
Į stočių, ji bus pabudavota 

Angara upės ir turės

feu Trockio j torikai,—aš kalbu apie isto-1 gos.
i--!— ---- ' Ųralo-Kuznecko kombina

tas nebus baigtas laike pir- 
VKP torikus,—nelaisvi nuo klaijmo penkmečio plano. Jis 
auto-' dų, pilančių vandenį ant i turės būti išplėstas ir dapil- 

dar Sluckių ir Volosevičių majdytas laike antro penkme- 
“nuo liūno. Išimties nesudaro ;čio budavojant naujus fab- 

demokratin.es čia, deja, ir drg. Jaroslavs- rikus, kad tas kombinatas 
mes tluč tuo jaus pradėsime kis, kurio VKP(b) istorijos galėtų dirbti be pertraukų, 
pereit, ir kaip sykis sulig knygos, nežiūrint į jų geru- 

; orga- mą, turi eilę principinių ir 
i jėgų, istorinio pobūdžio klaidų.

Su kom. linkėjimais, i 
J; Stalinas?

jėgų, susipratusiu ir 
nizuoto * proletariato 
pradėsim pereit prie socia
listines revoliucijos,” kad

lą davė jai trockistai, mė
gindami padaryt antisovie- 
tines demonstracijas Mask
voj ir Leningrade 7 lapkri
čio 1927 metais. Tai fak
tas, kad antisovietiniai troc- ti. 
kištų išstojimai pakėlė bur
žuazijos dvasią ir buržuazi
nių specialistų žalojimo 
darbą. > |

Kas davė kontrrevoliuč 
nei buržuazijai organizacinį j 
ginklu . pavidale mėginimų 
sudarymo slaptų antisovie- 
tinių organizacijų? Tą gin-i 
klą davė jai trockistai, or-, 
ganizuodami savo nuosavą ■ 
slaptą antisovietinę grupę.! 
Tai faktas, kad slaptas an-1 
tisovietinis trockistu darbas v

i Pagal naują. Penkių Metų i yra 
į Planą Sovietų C 
j siekiama štai kas pagerinti 
tolimų rytų krašte. Tolimi 

I rytai laike pirmo penkmeti- 
nio plano mažai buvo palies- 

Taigi užtai jie dabar 
bus vystomi plačiu tempu. 
Ten bus sudaryta galinga 
metalurgijos pramonė, kuri 

aprūpins tą kraštą.
» srityje bus ati- 

! dengta turtingi geležies 
sluogsniai ir ten bus pasta
tyti metalo fabrikai. Tokiu 

_; būdu išplėtus metalo gami- 
i nimo pramonę tas kraštas 
Į nereikalaus daugiau Uralo 
metalo. ,

Taipgi tolimuose rytuose 
bus išplėsta fabrikai būda
vo j imui garlaivių, nes ten į

I pilnai a]
• Olginsko

I). M. šolomskąs.

WASHINGTON, PA.
- <_________u

____________________ Pereitame A'P.L.A. 55-tos 
i kuopos susirinkime buvo daug 

FII Iii A MAC I reikalų svarstyta, bet svar- I.Ų_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .i blausiai tai pakelta klausimas
"ivYA'rm ! apie Aųgščiausios Prieglaudos11 vienijimąsi su Lietuvių Darbi- . Uvuls ' ninku Susivienijimu. Daug

 : buvo diskusuota ir. ginčytasi 
• apie tą reikalą, ir daugelis na- 

turtingi sluogsniai riu jau at.ro 
Sąjungoje | druskos ir reikia kuogrei-į mūsų kuopos 
------'šiaušia! taip reikalai pasta-, Blonskis, kai 

tyci, kad vietiniai reikalai! T31
butų ja aprūpinti. ! kreinė i mi

pasakė 
tytiyiw.d’''vietinia’i’ ‘reikaiai! norėdamas gaut
butų ja apiupinti. j kreipė į priešinga pusę.

Tolimuose rytuose apart i kitko, Jis išvadžiojo, kad 
juodo metalo bus gamina-! 
mas ir spalvuotas metalas t 
cinkas, varius, aluminas ir i 
tt. į

Anglies gamyba bus pa
kelta iki 12,000,000 tonų į 
metus. Jis bus gaminamas 
Kamčatkoje ir Sachaline bei 
kitose vietose, žibalo ga
minimas Sachalino saloj bus 
kelis kartus padidintas. 
Taipgi rengiasi išplėsti me
džių apdirbimą, popieros 
gaminimą ir tt. ,

Tolimi rytai yra turtingi! 
žvėrimis, kurių, kailiai 'su i

ir melagingi F. R. argumentai. 2() d. koV(J 7;30 vaĮ
Neteisingai argumentuoti, ne- Liet Taut. Name, Mon-^

5 I sąžiniška ir negražu, ypač • ne-i^ej|0 Mass. “
įTvt’bmcnc m biov ; pritinka tatai praktikuoti to-, ’
“Laisvę” rašė draugi-ikiai yPatai» kuri uzemus A.P. i 21 d. kovo, 7:30 vai. vaka-^e

F. re, Liet. T. name, Stough-^ 
ton, Mass. / nv

22 d. kovo, 7:30 vai. vaka- ’ 
;re, Worcester, Mass.

....... v ------ 1 “Laisvę” nubaust, Delei vienybės A.P.L.A. ir L.! 23 koV0’ 7;30 vai. vaka- 
kad nerašytų straipsnių netal- D.S. minėtam klausime F. R. rc» Lawrence, iVlass.
pino? , I turi labai klaidingą nusistaty-1 • 24 d. kovo, 7:30 vai. vaka-

Dabai- gi svarbiam momente,1 mą ir patarčiau jums jį taisy-’re, Haverhill, Mass.
, . Jūs žinote, kad darbininkų1 . . J

laike, F. R. nelaukė, kad “Lais- ■ vienybėje yra galybė, ką susi-i Nashua, N. H., ir Lewis- *

pritinka tatai praktikuoti to-, 
kiai ypatai, kuri užėmus A.P. 1 

jos reikalais, jis viešai atsakė Centre svaibią vietą. . 
(girdint visam A.P.L.A. Cent-1R- supranta >r žino ,kad tokiais 
ro Kom.), kad j'is nerašė nei isav0 Rastais kelia nanuose siu 
viena syki. Matot, žmogus ne-! ™tę ir nepasitikėjimą Centro 
rašė nei vieną sykį, ir jo raš-1Į^pnntetu, kas yra bledmga! 
tų “Laisvė” netalpino. Ar ne- Paciai organizacijai.
reiktų už tai “Laisvę” nubaust,

A.P;L.A. ir L.D.S. vienijimosi įį.
1 T—1 r-V 1 1—1 1 i. t TT • ' ’

talpintų jo nerašytus raš-Į pratę darbininkai ir bando vy- ton, Rumford, Me., dar ne-..> 
gauta žinios, rengia ar ne? 3 
Tose kolonijose veikiausiai 
d. R. Mizar?i turės nuva- - 
žinoti pradžioj balandžio.

Liet, darbininkai kviečia- ' 
m i skaitlingai lankytis į d. ‘

tus, bet žmogus dirbo, rašė ir. kinti gyvenimam 
tikrai į “Laisvę” pasiuntė, na, tome, kaip šiose dienose Jsuo- 
ir A.P.L.A. nariai gali pasiskai
tyti ir “pasidžiaugti” A.P.L.A. 
Centro pirmininko raštais, nes 
prirašyta net pustrečios špaltos.

Dabar pažiūrėkime, ką A.P. 
L.A. Centro pirm, rašo ir kas 
jam sapnavosi tuo laiku, kada 
jis tą straipsnį rašė? Juk per
dėm visam jo straipsnyje nie
kui5' nėra teisybės, vien tik me- 
lai, melai ir melai. Nemanau 
cituot jo visą straipsnį, nes už
imtų' perdaug brangios vietos 

j mūsų organe, bet keletą sakinių 
' reikia būtinai pacituoti. L.D.S.
■ ir A.P.L.A. vienijimosi reikale giasi sąmoningai, 
jis sako: “L;D.S.’ Pildomoji Ta- tarpe susipratusių 
ryba gerai žinojo, kad A.P.L.A. neturėtų būti.
23 seimas priėmė rezoliuciją i T * •
vienybės .klausimu ir kad gali- L J^ano spP^Lmu, APLA. n 
ma eiti prie A.P.L..A. taip greit, iLDS- suvienijimas būtų lietu- 
kaip tik nori.” F. R., kaipo A. '’jų darbininkų laimėjimas. Su- 
P.L.A. Centro pirm, ir dalyvis glenlJ« minėtas, ■ organizacijas 
23'seimo, visgi turėtų žinoti, |raes turėtume įvirtų pašalpinę 
kad minėtam seime buvo priim
ta rezoliucija ne tam, kad galė

jų ateiti L.D.S. prie A.P.L.A.,

Mes visi ma
le, Kaip siose uienose \yisuv- 

se kraštuose darbininkų kbasė 
atsiskiria nuo buržuazijos įvai
rių pinklių, tveria savas orga
nizacijas, organizuojasi ir tvir
tėja. Tiesa, įvairiuose atsitiki
muose randasi tam tikrų žmo
nių, kurie sąmoningai ir nesą- Mizaros prakalbas apie So- 
moningai bando darbininkų ju- vįefu Saiim^a. 
dėjmui kenkti; Jie priešingi ( ** ‘
darbininkų vienybei, jie bando 
pakenkti vienybei. Kaip kitur, 
taip ir pašai pinėse organizaci
jose tokių žmonių randasi, ir 
kurie tatai daro nesąmoningai, 
jiems atleistina, bet kurie ei

tiems vietos 
darbininku

GRABORIUS

nariams ISPUiprie vienybės. 
p^_ j L.A. ii- vienytis 
p p j zacijom, yra du

Ateit prie A.P. 
abiem organi- 
skirtingi daly-

organizaciją. Tvirta darbinin
kų organizacija yra darbininkų 
klasės ramstis.

J. Miliauskas, 
APLA. Iždo Globėjas.

LIETUVIS
Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žc m ą kainą, 
nuliūdimo va- f 1 

landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W ■

w
jei-

! gu L.D.S. ' norėjo vienytis su 
' AugščiauSia Prieglauda, tai 
! kam organizavosi ir čarterį 
j ėmėsi? Juk galėjo stačiai pri
sidėt. Blonskis dar išmislijo, 
kad L.D.§. nariai galėtų ir mū
sų organizaciją “sugriaut.” 
Jis nenori matyt to fakto, kad 
jeigu nebūtų suorganizuotas L. 
D.S., tai daugelis atskilusių , 
nuo S.L.A. taip būtų ir pasili- si į L.D.S. i 

vienijimosi klausime?
per tokį savo Vėliaus F. R. muša pats sa- 

pasiekė to, ve, sakydamas: “Pasiskaitykite 
u L.D.S. -A.P.L.A. 23 seimo priimtas re- 

izoliucijas vienybės klausimu. 
ge-l'Tenai visai nepasakyta, kuri or

ganizacija prie katros turi pri
sidėti.” Na, o F. R. nepaiso 
seimo tarimo ir sako: “Aš pil
niausiai stojau ir dabar to lai
kausi, kad L.D.S. privalo prisi
dėti prie. A.P.L.A.” Minėto 
reikalavimo seimas nestatė, vien 
reikalavo eiti abiem organizaci
jom prie vienybės, bet mūsų F. 
R. ’nori būti aukščiau visų, 
aukščiau APLA. i seimo.

Delei, abiejų Centrų bendro 
posėdžio jis rašo: “Bendro po
sėdžio trimai paskelbti spaudoj 
ir kuopoms visai nepilni. Di
delė dalis tarimų liko toj vietoj, 
kur buvo posėdis, o nariai gavo 
tik apdailintus tarimus ir tai 
ne visliu.” F. R. minėtu pasa
kymu bando įkriminuoti abiejų 
organižacijų sekretorius ir 
abiejų organizacijų* Pild. Tar. 
(išskiriant save), kad buk tai 
yra sufabrikuoti minėti tarimai 
ir tam panašiai.

Delei kuopų nuosavybių, pa- 
šelpos ir pomirtinės irgi" juokas 
ima iš F. R. pasakymo. Labai 
negražu meluoti, būk bendras 
posėdis nutarė neatmokėti to

kę be organizacijos.
Tai iš dalies

“spycių” Blonskis 
k^d prieš vienybę s 
balsavo 10, o už vienybę 6.

Ot kaip drg. Blonskis 
rai” veikia mūsų kuopoj, 
da jis .sueina su mumis, tai at- 

geras veikėjas, dar- 
i žmogus, bet kur

nalpnp-vino m-o-nniymbni mi-1 J neo vvu^veumipalengvino oiganizacmį su f t vietos daug jūrų ir .jos | dideliu 
formavimą , antisovietmm fnvtinerna vnxzimia n. fj-iinod !
grupiiuočių SSRS. ! reikalinga daug laivų išve-

Trockizmas yra prišaki- žimui šalies žaliadaikčių.! jų, f
nis kontrrevoliucinės buržu- j Ten bus' išplėsta pa-. Tai, šioįjęŪinkmėje bus va-
azijos būrys. gerinta ir kitokis susisieki-1 rOmas.į darbas laike antro 1 skaito ^TaVbhiinkišTio^spa^idoš

Štai kodėl liberalizmas at- 'masj ple.ntų> , ?e}žkeliHn Penkių Metų Plano tolimuo- 
sinešime link trockizmo, “

J nors ir sudaužyto ir už- 
' maskuoto, yra apsileidimas, 
’ rubežiuojantis su nusikalti
mu, pardavimu darbininkų 
klesos.

Štai kodėl mėginimai ne
kuriu “literatdrių” ir “isto- 

, rikų” įvilkt kontrabanda į 
mūsų literatūrą trockistinį 
šlamštą turi sutikt griežtą 
atsparą iš bolševikų pusės.

’ Štai kodėl negalima da- 
leisti literatūrinę diskusiją 
su trockistiniais kontraban-

parankųmu eina1 rodo tokis
turtingos žuvimis, O\ taipgi J apyvarton, todėl medžioklė biniųkiška 
I.' bus paįutyta ant tvirtu ko- reikifi darbininkams vienybės 

[Jin ■ V' • 1 v ir •/tvirtos organizacijos, tai

. Toli
muose rytuose bus išvysty
ta plačiai žuvininkystė ir 
žuvų konservavimas; auklė
jimas gyvulių ir apsėjimas 
javais derlingų laukų. Ypa
tingai ten gerai auga cuk-

se rytuose.',
Rytinis Sibiras

Šie teritorijos gyventojai 
Sovietų Sąjungoj iki šiol 
plačiai užsiimdavo žemdir
bystes reikalais. Bet laike 
antro Penkių ;Metu Plano I V • 1 .v»_ . . . .

kad,Tolinus sako
Piki. Tar. jieškojo sau čarterio 
iki jį gavo. Kaip tik gavo sa
vo čarterį taip greit kreipėsi į 
A.P.L.A., kad suvienyti minėtas 
organizacijas.” Kodėl F. R. ne
pasako teisybės, kad ne L.D.S. 
kreipėsi į A.P.L.A., bet A.P.L. 
Ą. Centro P. Komitetas, pildy
damas 23 seimo tarimą, kreipė- 

ir užmezgė ryšius

s
I

Ii

I!

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima ‘pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

NAUJO KARO GAISRAS
PARAŠĖ D. M. ŠOLOMSKAS

KAINA 20 CENTŲ

■t

t a
> - J

drg. Blonskis tam priešingas.
Nestebėtina iš tų, kurie ne-

•J

raus augmenys ir Jinai.~ To-' čia bus išplėsta ir metalur- patys<
1  -• C---------------------------------- ---------c   vnuvuv v-

daikčių rengiamasi pasta-. je bus išbudavoti dideli me
tyti nauji fabrikai.

Dabar į tolimus
daug gabenama iš,

del apdirbimui šių žalia- gijos gamyba. Čeremkovo-

arba negali skaityti, tai jiems 
gal stokavo geresnio suprati
mo. ir per tai jie balsavo 
prieš vienybę. Bet Blonskis, 
rodos, šiek tiek dalykus žino 
ir, supranta. Tai kokis iš jo 
darbininkiškas veikėjas, jeigu 
priešingas darbininkų organi
zacijų vienybei? Spręskite

M. Yanavičiene.

4,000 METŲ AMŽIAUS 
KAPAS. | talo gaminimo fabrikai, ku- i 

rytus rie naudos geležies rūdą iš1
_ .. Krymo LichiČansko. Reikšmė šių Ant salos Cyprus tapo at-

druskos, nes ten jau ir, da- metalo fabrikų didelė, nes kastas kanas 4 000 motii bar išsiplėtus ( žuvininkystė, iki šiol taip dideliame kraš- Xumo Graberasta ^aS 
o ji reikalauj’a druskos. Gi te nebuvo-, metalo fąbrikų./ gybe brangakmenių ir bron- 
patirt(į, kad ten ant vietos Petrovseke jau budavoja-fzinių daiktų.
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Budeliai plaka chirius darbininkus po komanda Europos 
“civilizuotų” imperialistų.

Kaina W centų. A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po 
10 centų. Parsitraukite ir platinkite kuo plačiausiai. Bro
šiūra turi 64 puslapiusJ13 paveikslų ir Mandžūrijos žem- 
lapi. Padalinta j 6 skyrius ir 21 straipsnelj. Apima: per
eitą karą, kas prie jo privedė, dabartinį prisirengimą impe- 

' rialistų karan prieš Sovietų Sąjungą ir jų pačių tarpe už 
rinkas. Ką reiškia bedarbe ir ai* bus jai galas. Prie ko 
veda Mandžūrijos įvykiai. Ką reiškia oportunistai ir jų 
judėjimas su Prūseika priešakyje, žodžiu, brošiūraitė. da
bartiniais bėgamais klausimais. Siųskite užsakymus A.L.D. 
L,D. Centro Komitetui.

■ D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck Street • Brooklyn, N. Y.

demokratin.es


Antradienis,’ Kovo lt, 1932Puslapis Ketvirtas

KUNIGAS IŠŠAUKĘS KOMUNISTUS
I DEBATUS PATS NESTOJO

Draugas Gasiunas Puikiai Nu- d. J. Gasiunu iš Pittsburgh, 
maskavo Bosų Agentus Kuni- , Pa 

gus

PltikilJnliin Pa f rūktų Francijon neįleisti,rniidueipuid, ra. Tuo būdu 20 000 bačkų
obuolių bus supūdyta. Gi 
Amerikos bedarbiai su mie
lu noru suvalgytų. Bet bur-

ta diėvd? Ogi del to ,kad 
bolševikų valdžia pirmu tiks
lu pastatė: ‘Kas nedirba ,tas 
nevalgo!’ Kunigai nedirba, 
tai ir negaus algų! Klebonas 
Sovietų Sąjungoj, jei nori val-

kyti sveikatą, o ją geriausia galima 
apsaugoti tokiais širdingais bei tei
singais Dr. Kaškiaučiaus patarimais. 
Priduokit raštu klausimus, į kuriuos 
sėkmingiau kalbėtojas galės atsaky
ti. Visi eikit ir kalbinkit kitus į šias 
sveikatos prakalbas ir koncertą.

Kviečia Komisijos.
( 63-65)

tas ir paremtas ant išnaudoji
mo. Jis gimdo bedarbę. Vy
riausias principas kapitalistų 
—doleris. Doleris nusako visą 
politiką.

ši sistema remiasi ant plė
šimo ir vagystės. Mes, komu
nistai, kaltiname šios tvarkos 
palaikytojus. K a p i t alistinė 
tvarka marina darbininkus mi- 
lionais. Jų vaikai negali mo- 

; kyklų lankyti, neturi drabu- 
i žiu, maisto. Tūkstančiai jų 
gauna įvairias ligas ir be laiko 
apleidžia šį pasaulį. Tačiaus 
tie, kurie valdo visus turtus, 
neboja nieko. Maisto, drabu
žių yra perdaug. Javai—kvie
čiai deginami. Daržovės, vai
siai paliekami supūti. Pienas 
suverčiamas į “siuras.” 
tai daromą del pelno., 
tiems kriminalistams galvoje, 
jei darbininkai žudosi save ir 
savo kūdikius. Pelno grobikam 
tas neapeina. Jiems rūpi vis 
didesni pelnai. ’

šitokioj sistemoj reikalinga 
bažnyčios ir kunigai, kad galė
tų mulkinti darbininkus. Baž
nyčia yra geriausias ramstis 
kapitalistų klasės. Bet nežiū-

Debatų tema, kaip suta
rėm : ‘Kaip ir kas panaikins 
bedarbę ir darbininkų išnau
dojimą.’ Kviečiame stoti į de
batus ir apginti savo pusę.

širdingai kviečiame, 
Darb. Draugijų Komisija, 

Parašai:
Frank Danielius, 
Frank Madison, • 
J. Kasparavičia.”

Kun Shteigman’as štai kaip 
! atsako komisijai.
“Gerbiamas Kasparavičia:

Man labai gaila, kad savo 
veidmainiškumu suknisai de- 

m™. Atėjęs mano aky-
zmąs net devynias kalbas. At-:„„ lod tni hi
kalėdojęs pas tulus katalikus 
ant Powersdale Ave., kur jam i 
buvo pagaminta pietūs. Jis ten 
po stiklelio, pradėjo laisvama
nius bolševikus niekinti, kad Į 
jie negalį išauklėti 
fcų, “žemos doros” 

jįviesti žmonės. Tą 
ęl. S-nė, kuri buvo 
ant tų pietų, jam 
kad bažnyčia su 
vaikų, dora ir apšvieta nega
li pasigirti. Kun. Shteigman’ 
ųiJi nurodė porą gerų pavyz
džių, kur geriausių bažnyčios 
klapčiukų vaikai randasi kalė
jimuose už kriminalius prasi
žengimus. ...
tės namuose “gyvena.” Taip 
kunigas sugautas, puolė nie
kinti Sovietų Sąjungą, kad esą 
tenai bolševikai viską sugrio
vę, — sumaišę dangų su žeme. 
Ten jokios tvarkos nesą, ten 
visi alkani ir šeimyniškas gy
venimas panaikintas. Drg. Sk
lis kun, pastebėjo, kad jis ma
žai žino, jei taip kalba, 
rodė kun. Shteigman’ui, 
kunigai visi taip 
kalba, kur nereikia faktų. U . ...
labiausiai, tai bijosi tų, ku- į ^lvl^uahs dalykas, 
riuos labai mėgsta niekinti, i °® Jssiieiskete. 
Draugė Sk-nė sakė kun. Shtei- į ^r!.nci1pX’ 
gman’ui: “Jūs kunigai čia iri. ... v . 
visur niekinat bolševikus, beti ’0^11’ socia^nl Ll^^.ayiailI ke sa- 
stoti į diskusijas — debatus,; y° PrinciPU- Taigi d ai kartą 
tai zuikiai, bijotės bolševikų.” j kviečiame sunaudoti Pjogą n klasės lupikams. ,------- ---------  . ----  -

pnnapus debatuose, išrišimui nistai sakome: Jei šalyje yra i tai sakome, ’kad tik'Sovietų taip svarbaus klausimo: Kas ir ....... - . • . *
kaip panaikins bedarbę ir dar
bininkų išnaudojimą.

Su Pagarba 
Komisijos įgaliotas—

J. Kasparavičia.’
Perskaičius tuos laiškus, 
Gasiunas pakviečiama kai-

YONGSTOWN, OHIO. —14 ; 
d. vasario, Lietuvių Kliubo sa
lėje, buvo rengiami debatai j 
kun. Shteigman’ui su d. J. Ga-1 
siunti. Debatuoti iššaukė ko- j 
munistus pats kun. Shteig- j 
man’as. Rengė vietos lietuvių 
darbininkų L.D.S.,. A.P.L.A. ir 
ALDLD. kuopos.

Kun. Shteigman’as pereitą 
rudenį, belandydamas po dar
bininkų stubas, visur gyrėsi, | 
kad jis esąs labai mokytas;!

Visa 
Kas

Darbininkai Sukilo Prieš Savo 
Mulkintojus

gyti, o nemoka ’jokio amato, , Pennsylvania valstijos gu- gujaj maįsįą gabena UŽsie- 
tokiam prisieina gatves šiuo- bematonus Pinchotas jyra gu-; R. vįetoj Šerti Čia badau
ti Tlc-aq Eltonas in npnnlinn drus darbininkų mulkintojas, i . ’v. J , u. ligas sutonas jo nepaliuo- lietuviški menševikai jancius bedarbius. .suoja nuo darbo. Nedehomis, aiP 11 llctuvįęK1 menseviKai,. j
Sovietų Sąjungoj jie gali mels- lcurie save vadina komunisti-j ........ — > , -.-----

DETROIT, MICH.
Ketverge, 17 d. kovo, 7:30 vai. 

vakare, Lietuvių svetainėje, 25 ir 
W. Vemor Highway,- jvyks labai 
svarbi prieškarinė konferencija. Tai 
visos Detroito darbininkiškos, orga
nizacijos būtinai išrinkite delegatus, 
dalyvauti toje konferencijoje ir taip
gi visų organizacijų valdybos būti
nai turi dalyvauti, nes tai bus labai 
svarbi konferencija delei prisirengi
mo prie tolesnio prieškarinio veiki
mo, ir tie patys, delegatai turės da
lyvauti tarptautinėje prieškarinėje 
konferencijoje, kuri įvyks 20 d. ko
vo, 2 
High 
West

. Sovietų Sąjungoj jie gali mels- 

. tis, kiek tik nori. Bet jei no
ri gyventi ir duoną valgyti, tai 
kitomis dienomis turi eiti į 

, darbą (publikoj skanus juo
kas ir delnų plojimas).

Kunigai sako, kad 
valdžia yra bloga, 
darbininkai, sakome, kad 
kias valdžias reikia steigti 
sur. Reikia ir patį papę 
popiežių pristatyti darban 
(garsus delnų plojimas). Ma
tote, draugai ir draugės, ko
dėl kunigams ir popams ne
tinka Sovietų Sąjungos darbi
ninkų ir valstiečių valdžia.— 
Matote, kodėl jie vadina ją 
ne dievo, bet velnio uždėta! 
Mes sakome, kad “velnio” yra 
daug geresnė, negu dievo skir
toji. Ne “dievo skirta” val
džia panaikino bedarbę ir iš
naudojimą. Ten darbininkų kū 
dikiai nebadauja, bet geriau
siai yra aprūpinti. Blogiau
sia tenai, tai tokiems dykūr 
nams—parazitams, kurie ne
dirbdami, o nori gerai gyventi 
(delnų plojimas).

Buržuazija ir kunigai už 
nieką laiko darbininkus. Juos 
skirsto į tautas, rases ir lytis. 
Pavyzdžiui, moterį bažnyčia— 
kunigai laiko žemesnę už vy
rą. O betgi be moters negali 
apsieiti ir kunigai, kaip ir vi
si vyrai (skanus juokas ir del- 

j nų plojimas). Moterį skaito

ne opozicija.” šeštadienį, ko-’ 
vo 5 d., čia buvo sušauktas; 
masinis susirinkimas, kurį su- > 
šaukė Amerikos Darbo Fede-! 
racija. Darbininkų susirinko 
į didžiulę miesto svetainę tar
pe trijų-keturių tūkstančių. 
Tikslas susirinkimo, 1’ ‘“ 
“išrišti” bedarbės klausimą. , 
» Kalbėtojais šiame susirinki- Dalyvaukite visi susirinkime ir atsi- 
me buvo kunigas Ryan, sena-: _v?skl.te P.auri ąąrių. Taipgį atsnm- 
torius P. Kastigan (iš Colora- 
dos valstijos), gubernatorius!’ 
Pinchot (Pa valstijos), . A.D. [ 
F. presidentas Wm. Green ir i kiti. ., , |

Apie tuos kalbėtojus nema
nau daug rašyti, nes jie visi 
kalbėjo ne darbininkams, bet 
kad darbininkus apmulkinti. 
Svetainė buvo apstatyta poli
cija ir slaptais šnipais. Vadi
nasi, tie darbininkų “geradė- 
jai” bijos pačių darbininkų. 
Bet reikia pasakyti, kad susi
rinkime buvo gana ir revoliu
cinių. darbininkų. Taip pat 
buvo dalinami lapeliai, ku-||| 
riuos darbininkai leido per 
rankas vieni nuo ‘kitų, 
liaus apie lapelių dalinimą 
pastebėjo ir prakalbų komite
tas, kurio buvo apie tuzinas 
ant pagrindų. Tas komitetas 
buvo visas iš Greeno pasekė
jų ir legionierių.

Tie gaivalai pradėjo savo 
darbą ir atiminėjo lapelius ir 
draskė. Penki darbininkai, 
kurie dalino lapelius, tapo ar
eštuoti. Bet kuomet pasirodė 
svetainėje gubernatorius Pin- 
chotas, tai jį pirmiausia pasi
tiko Kentucky valstijos mai- 
nierys darbininkas, kuris ren- 

, aukas streikuojantiems 
| teriai moka žemesnes algas už Į niainieriams. Mainierys pakir 
įvyrą darbininką, nežiūrint, Į gubernatoriui baksiuką, 

i rana ir nieko 
Paskiaus darbinin- 

pasveikino gubernatorių 
j ranką. Po to gubernatorius 
1 nuėjo savais keliais, o mairiie- 
rį tai policija pasigriebė, ir 
brutališkai ištempė iš svetai
nės.

I Reikia pasakyti, kad

PRANEŠIMAI Iš KITUR

tokia 
Mes gi, 

to- 
vi-

SO. BOSTON, MASS.
A.L.D.L.D. 2-ros kuopos susirinki

mas įvyks trečiadienį, 23 d. kovo 
' .. ......... ..... :, 376 W.

Prau- 
į gai, dabar yra svarbus momentas. 
I Dalvvankitp visi susirinkimo ir atsi-

tai kad ! (March) Kliubo svetainėje, 
ilsima •' Pr?adway, 8-tą vai. vakare.

į veskite naujų narių. ' 
kite brošiūrą “Naujo Karo Gaisras.”

1 (63-64)

vai. po pietų, North Western 
School, ant Grand River ir

Grand Blvd.
K. P. Liet. Frakcija.

(02-63)

se prisipažinai, kad tai bus 
j tik principo pagvildenimas, o 
ne partijų . užgauliojimas, o 

, dabar užkviesdamas rašai: 
; “meldžiame stoti į debatus ir 

o-ovni x/nT ' apginti savo atstovaujamą po- 
. £ r' litika.” Jeigu Tamsta tiek su- ir neap- • - &
išgirdusi į

nXh??o ' geidės vaiko, jis paaiškins; o 
išnuklėiimu 1 aš atvirai Pranešu, katalikų 

bažnyčia nereikalauja nei jo
kio apgynimo, nei prieš tave 
arba kitą tokį šiumekerį. 

Su Pagarba 
Kun. Eug. J. Shteigman.”

Komisijos antras laiškas kun. kęskite badą, alkį, vargą ir 
nieko nesakykite bosams, kad 
jie jums algas kapoja. Bet 
jeigu kovosite prieš tuos kapi
talistus, viso gero naikintojus, 
būsite prakeikti. Jūsų visų 

______  ___„___  debatus Į laukia karštoji pekla. Sulig 
temoje: Kaip ir kas panaikins bažnyčios mokslo, bedarbė ne i Illj? on.«.iw

kapitalistų sistemos pasekmė, tvėrėja'viso blogo; moteris— 
bet dievo leista vargdieniam Pragaro vartai, o vyras —pa- 
“dovana.” Badaukite, būsite veikslas dievo, 
palaiminti ubagai dvasioje ir

T pranti, tamstai nei kunigo ne-'rint to viso, jūsų kunigas pabi- 
! reikia, tik pasiklausk šeštos-jojo ginti kapitalistinę siste-

Arba paleistuvys- Shteigman ui.
“Gerbimas kunige: Pas mus 

nėra jokios veidmainystės, nei 
partijų užgauliojimo. Kaip 
klebonijoje sutarėm, taip ir 
darome. Rengiame

bedirbę ir darbininkų išnau
dojimą. Šita tema neturi nie
ko bendro su apgynimu baž
nyčios. Klebonijoje kalbėjo-

PHILADELPHIA, PA.
PRAKALBOS IR KONCERTAS 

Kalbės Dr.. Kaškiaučius

NEWARK, N. J.
Lietuvių darbininkiškos organizaci

jos: Sietyno Choras, A.L.D.L.D. kuo
pa, Tarptautinio Darbininkų Apsigy
nimo kuopa, L.D.S.A. i ir Liet. Darb. 
Susivienijimo kuopa bendrai su len-

A.L.D.L.D. il0-ta ir -L.D.S.A. 11-ta kais darbininkais rengia koncertą ir 
kuopos rengia prakalbas Dr. Kaš- balių: Daily Worker naudai, 
kiaučiui su koncertine programa, 20 'girnas įvyks 9 d. balandžio (April), 
d. kovo, Lietuvių Tautiškoje salėje, T~*’---- XTx---- VT T
928 Moyamensing Avė., 2-rą vai. po 
pietų. Dainuos Lyros ir Ukrainų 
chorai, grajys J. Jurčiukonio stygi
nis kvartetas ir pasilavinęs jaunuo
lių trio. Visiems yra svarbu užlai-

Paren-
1932, 105 Jackson St., Newark, N. j. 
Prašome kitų organizacijų tą dieną 
nieko nerengti ale dalyvauti viršmi- 
nėtame parengime.

Valdyba.
62-63

mą.. Kunigai mažai prisime
na apie darbininkų vargus. 
Jie visi sako, kad darbinin
kams ir bedarbę dievulis at
siuntęs iš augštybių už jųjų 
didelius griekus. Sulig kuni
gų mokinimo Jūs, darbininkai,

pat 1 Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!

Literatūros, politikos ir visuomenės mokslų darbininkų žurnalas

“PRIEKALAS”

Pacl Į mes, kad nėra reikalinga kliu-j gausite dievo karalystę už tai. 
mandriai” i ^yti bažnyčios ir religijos, nes ' Ar taip kunigai nesako?

x ‘n; tai yra kiekvieno žmogaus in-1 Klausia žmonių d. Gasiunas.
I j.*...*,jr tams-! Šie atsako (delnų plojimu),

Kas link ' kad tiesa.
, nei jūs, ■

■ arba kas kitas negali gvildenti

Ir visokių non
sensų kunigai su bažnyčia apie 
moteris yra pripasakoję ir 
knygose prirašę.

Darbdaviai darbininkei mo- i j<a 
r'i n i nanlzo uln'uc iigt '

vytą Uriiuniiimą, uez-iuimv, so guoernatOl'J
Ką reiškia tokis kunigų mo-! kad ji atlieka tą patį darbą. jjeį įas atstūmė 

kinimas? Atsakymas—-ne ką I Bažnyčia neskaito jos lygiu nedavė, 
kitą, kaip darbininkams būti žmogum. Ar dar neaišku, kaip , Į-a
kinimas? Atsakymas—ne ką | Bažnyčia

nuolankiais išnaudotojams, jų' čia bažnyčia su bosais eina 
. Mes, komu-j ranka rankon. Mes komunis-

Kun. Shteigman’as, užsigavęs, į 
pareiškė: “Aš niekados nesi-1 
bijau stot į debatus su bol-1 
ševikais. Kada norite, 
praneškite, o aš visados sto
siu su jais debatuoti.”

. Youngstowno darbininkiš-1 
kęs draugijos, išgirdę tokį Į 
kuti. Shteigman’o “drąsų” pa-j J.
reiškimą, tuojaus ėmėsi darbo.! bėti—Jo kalba:
I&rinko komisiją iš trijų narių. | Draugai ir draugės, klausi

1 j užtektinai duonos, darbininkai1 Sąjungoje moterys, tautos ir 
“'neturime badauti (delnų plo-’rasės įgijo lygias teises. Ko- 

jimas). Reikia mums, darbi-j vos prieš išnaudotojus nega-1 
ninkai, organizuotis. Reika
lauti iš valdžios ir ponų bedar
biams apdraudos. Bedarbiai 
turi būt pavalgę. Ponai sako, 
tokis reikalavimas yra blogas. 
Taip, tas palies j'ų kišenius. 
Kunigai irgi tam pritaria, ša

po. vieną nuo minėtų kuopų. ■ mas prieš mus visus stovi, ko-1 kydami: “negeisk svetimo tur- 
Komisijon debatų surengimui į del kun. pabėgo į šiaudus (pu- to.” Na, o kunigai ar savu 
jšjo: F. Danielius, F. Madison ' blika kvatoja ir ploja).—Ku- turtu gyvena? (publika plo- 

KomisijaiĮnigai visuomet giriasi su dievo ja).
Toliaus ,d. Gasiunas nurodė 

kunigų darbus streikų laike: 
Ir jūsų kunigas, j Lawrence, Passaic, Patersone 
i Rri+n GL a f rs n iH i Vain i'in narinio

J streikus sulaužyti, ragindami 
Bedarbės klausimu bažnyčia 1 parapijonus eiti streiklaužiau- 

y-1 ti. Kunigai stengiasi darbi- 
! ravimų. Kunigai yra labai1 ninkus paskirstyti: juodaspal- 

!-1 drąsūs, kur jiems niekas jokių 1 vius sau, baltus sau, kad bo- 
kad pastabų—klausimų negali da- 

Jei kas 
kunigai 
matot, 
(Tiesa,

Pin- 
lėsime laimėti, tol,.kol nesuvie-; chofąs yra net gudresnis dar- 

negu 
Šitas

d.

Komisijon debatų

ir,J. Kasparavičia. 
apsilankius pas kun 
ko stoti į debatus.

jis suti- galybe. Bet jum visiem bus 
Pareiškė, aišku, kad jie patys tai galy- 

kad jis sutiks taip, kaip komi-! bei netiki. 7 
sija išdirbs tvarką. Komisija jei tikėtų, tai būtų stojęs de-1 ir Gastonijoj, kaip jie padėjo 
it kun. sutiko debatuoti bedar- batuoti, 
bes klausimu.

Kun., gavęs nuo komisijos i turėtų tarti žodį be jokių svy- 
debatų tvarką ir temą, po de-! 
šimties dienų parašo, kad ne
stosiąs debatuoti todėl, 1 
rengėjai “suknisę” debatų te- j ryti ir balso pakelti, 

išdrįs prasitarti, tokį 
areštuoja; jie, kaip 
netiki i dievo galybę 
pereitą vasarą šv. Jurgio kle 
bonas kun. Vilkutaitis su po 
licijos pagelba pamaldas laikė,'ristinėj Rusijoj 

Gasiunui pasirodžius, sutinka- o pakėlusius žodį, areštavo ir 
delnų plojimu, cypėn gabeno.—M.).

Nedarbo klausimu ne tik

mą.
žmonių pasiklausyti debatų 

prisirinko pilna Kliubo svetai
nė. -Pirm. d. Madison, perskai
tęs debatų tvarką, pakviečia 
debatorius užimti vietas. Drg.

mas gausiu
Kun. Shteigman’o nėra. Pirm.
kvječia bile vieną parapijoną. mes darbininkai esame labiau- 
ateiti užimti kun. vietą. Nie-j šiai susirūpinę. Visur tas klau- 
kas neatsišaukia. Pats klap-išimas keliamas. Šalyje pri- 
čiukas —■ Stupinkevičius, kaip i skaitoma virš 12 milionų be- 
klemsas sėdėjo, nedrįso ginti į darbių, kurie pereitais metais 
Shteigman’o. 1 nustojo 15 bilionų dol. algo-

Kalba komisijos narys d. J. mis.
Kasparavičia; paaiškina, kaip potos ir vis kapojama, 
kun. buvo sutikęs debatuoti, kai, kaip pūvanti grybai ban 
bęt vėliaus atsisakė. Sako: I krutuoj 
“Kun. Shteigman’as d. Skis- kai, tai kraujagyslės kapita 
timienei gyrėsi, kad visados listinės sistemos, kuriomis ka 
galįs stoti j debatus su bolševi- pitalistinis kraujas cirkuliuo 
kais, bet pasirodo, tai bailys | ja. 
iš bailiausių, 
sijos laiškus 
Shteigman’o 
jis, vaikiškai išsisukinėdamas, gą. 
atsisako debatuoti.

Laiškas kovu. kun. Shteig- 
man’ui delei debatų tvarkos: 
‘*Gerb. Kun. Eug. J. Shteig

man,
923 Shehy Str.. 
Youngstown, Ohio.’

• 18 d. sausio, 1932

Dirbantiems algos nuka 
Ban

a — užsidaro. O ban

------ „„ ---- šis krizis apima ne be vie- 
Perskaito komi-! na šalį; jis paliečia visas kapi- 

„-------- . talistines šalis, išskyrus šeštą
dalį žemės — Sovietų Sąjun-

kunigui ir kun. 
komisijai, kur

“Gerb.
“Šiuomi pranešame, kad de

batai yra rengiami tamstom su

1 sams lengviau būtų galima 
abejus apgalėti. Ant biblijos 
pasirėmę, tikintieji linčiuoja 
negrus. Ar bažnyčia protes
tuoja prieš linčiavimą, ne. Vi- 

j sur bažnyčia ir kunigai eina 
įsu ponais — kapitalistais. Ca- 

į ir Lietuvoje, 
popai ir kunigai išduodavo re
voliucionierius žandarams. Lie 
tuvos kunigai su garsiuoju 
pralotu Olšausku yra aplaikę 
nuo caro medalius už darbi
ninkų ir revoliucionierių išda
vinėjimus. Jie tą patirdavo 
per išpažintį.

Pagalbaus nurodė,? kokias 
valdžias kun. •> skaito skirtas 
nuo dievo. Jie skaitė kruviną 
caro valdžią “skirtą nuo die
vo.” Jie carui — batiuškai 
meldėsi, caras jiems algas mo
kėjo. Taip jie daro prie da
bartinės fašistų 
valdžios. 
Smetona 
Bažnyčia 
ta visas 
valdžias 
ko, kad jos visos 
skirtos. Bet vienos, 
.skaito, kad “dievas” būtų sky
ręs, — tai darbininkų ir vals
tiečių valdžios, Sovietų Sąjun
gos.

Kodėl Sovietų Sąjungos dar
bininkų ir valstiečių valdžios 
katalikų; pravoslavų, žydų,

kraujalakių 
Jie jai meldžiasi, o 

jiems moka algas. 
— kunigai pripažįs- 
kruvinąsias fašistų 
ir darbininkams sa- 

yra dievo 
tai ne

nysim visas darbininkų klasės bininkų mulkintojas, 
spėkas į vieną bendrą spėką, menševikas Prū'seika. 
Kol nesuvienysim juodaspal- į gubernatorius dar kalba apie 
vių ir baltų, sveturgimių ir čia-, bedarbę, ■ darbininkų vargus, 
girnių, moterų ir vyrų darbi-’ kaįp jų kūdikiai badauja ir 
ninku prieš bendrą priešą —įvargsta. Gi Prūseika atvirai 
kapitalistų klasę. r.............
mis spėkomis, po vadovyste tiją. c__._ 
Komunistų Partijos, apgalėsim , apįe tuos dalykus, 
valdančiąją klasę.

Visos imperialistinės šalys 
rengiasi pulti Sovietų Sąjun
gą. Japonijos imperialistai,: 
padedami Amerikos, Anglijos, ’ 
Francijos, Italijos ir kitų, puo
la Chiniją, tikslu ją pasidaly
ti ir sunaikinti kylančią revo
liuciją ir Chinijos Sovietų vai-į 
džią, kuri jau turi savo žinio
je apie 90 milionų gyventojų. 
Darbininkai turi organizuotai 
kovoti prieš karą, prieš im
perialistų rengimąsi ] 
vietų Sąjungą. Darbininkai 
turi stoti Komunistų Partijon, 
remti jos visas kampanijas— 
kovas, kurias ji veda prieš iš
naudotojų klasę; reikia kovo
ti tol, kol nebus panaikintas 
šis kapitalistinis surėdymas ir 
įsteigta darbininkų ir farme- 
rių valdžia (delnų plojimas).

Po draugo J. Gasiuno, kal
bėjo dar du kalbėtojai, 
apie tai jau buvo rašyta, 
rašiau plačiau turinį d. J. Ga
siuno prakalbos todėl, kad 
youngstownieciai nori tą pra
kalbą plačiai paskleisti tarpe 
Youngstowno lietuvių katali
kų, kurie buvo kun. Shteigma- 
no klapčiukų atkalbinti ir ne
buvo debatuose. Jie sakė, 
kad bolševikai, “pabijoję stoti 
su dvašiska asaba” debatuoti.

M-ka.

||S 1932 m. pradeda eit kas menuo, 49 p. didumo, gausiai ilistruojamas

HH “Priekalo” perėjimas iš dvimėnesinio j mėnesinį, o taipogi pla- 
Lį. tesnis bendradarbių susispietimas, pačio redakcijos aparato su- 

stiprinimas duoda galimybes 1932 m. žymiai pagerinti jo turi
nį ir išvengti visos eilės trukumų, kurių buvo pirmaisiais “Prie- 

|Į|į kalo” ėjimo metais.
H “Priekale” teina eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaizduo

jantieji SSRS, darbininkų ii* darbo valstiečių gyvenimą, kovą 
į L ir atsiekimuš socialistinės statybos fronte ir Lietuvos, Amerikos 

ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyve- 
Įgg nimą ir kovą, ir rašoma visais aktualiai proletarinės literatūros 

klausimais.
HI “Priekalas” turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS, statyba,” 
r kuriame plačiai nušviečiama. socialistinė SSRS, statyba ir kul- 

s tūrinės revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjima svarbesnių SSRS, 
socialistinės pramonės įmonių, sovehozų ir kolchozų gyvenimas 

B®52 ir augimas.
“Priekalas” daug domės skiria antireliginei propagandai ir turi 

! pastovų skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku-
, pigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos

ifl| skraistėmis,' veikimą ir darbūs. ‘
g|| “Priekalas”, ’nesitenkina vjen 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” ir kitus.

“Priekalo” reguliarus išėjimas ir visų uždavinių išpildymas pir- 
|g| miausia priklauso nuo aktingos mūsų 'skaitytojų, platintojų, 

bendradarbių ir rėmėjų • jSdramos. Todėl reikalinga iš anksto 
užsiprenumeruoti “Priekalas,” rinkt jam prenumeratas, visapu- 
šiai remti jį.

Platintojams Atatinkama Nuolaida!

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

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

L-M

Visas pamatas kapitalizmo 
juda — braška. Jis perdėm 
supuvęs. Dar vienas dalykas, 
ši bedarbė nėra praeities be
darbė. šioji bedarbė yra pa
stovi. Jos jau nebus galima 
panaikinti prie šios sistemos. 
Kapitalistinėje tvarkoje be
darbė negalima panaikinti, to
dėl, kad pati sistema gimdo i protestonų bažnyčios kūnigai 
ją. Kapitalizmas subudavo-1 nepripažįsta, kad ji būtų skir-

KALINIAI BANDĖ 
PABĖGTI

j A A lUOUlXkM. V V A A OA 1

Tik bendro-■ kalbėjo prieš Komunistų Par-Ii 
Jisai nieko nepasakė i g 

. žinoma? ir • 
| Prūseika dar gali išmokti taip , 
\ darbininkus mulkinti, jei tik i 
ji Philadelphijos katilas “ne- I 
suvirins.”

Klausant Pinchoto kalbos ir 
nežinant jo darbų, kaip jo ' 
kazokai užpuldinėja mainie-' 
rius Pa. valstijoj, tai gali dar 
kai ką ir suklaidinti. Bet 

; kuomet jį žinai, tai persista- 
i tai, kad kalba koks caro ge- 
i nerolas Petliura. 
| Bet svarbiausia šiame susi

nusi So- ian^'me buvo tas: Kuomet bu- 
........... | vo perstatytas Amerikos Dar- 

i bo Federacijos galva, p. Gree- 
j nas, tai veik visa publika su
ėstojo ir pradėjo baubti, kaip 
ant kokio vilko. Mat, darbi
ninkai gerai jau žino jo streik- 
laužiškus darbus. Pasipiktinę 
darbininkai išmaršavo laukan. 
Tarpe išmaršavusių buvo daug 
ir A.D.F. narių. Pasiliko tik 
keli darbininkai, kurie seką 

. Tai labai ge- 
__ darbininkų pasirodymas. 
Darbininkai jau gana gerai 
pradeda suprasti savo klasės 
priešus, 

šitas susirinkimas man labai 
gerai primena ir sklokos pra
kalbas. Kuomet Senas Vin
cas pradėjo Komunistų Parti
ją niekinti, tai darbininkai pa- 31. Apie Komunistų Internacionalo sekcijų uždavinius, 

kilo ir išmaršavo laukan. Mat, į VI ~ 1091 Ar.-.nviVmo i .
darbininkai jau dabar netiki į 
auksaburnius, bet žiūri į tai, 
ką jie daro. 

Korespondentų Biuras.

pflp Argentinoj ir Brazilijoj
gfeš metams — 1 doleris

■
 6 mėn. — 50 cent.

atsk. egz. — 10 cent.

KiaillllllllllfflWBiifflffliMBIMHBB

Betpa | paskui Greeną. 
r? ras darbininku

KINGSTON, N. Y. —Ko
vo 13 d. tapo vienas nušau
tas, o du pašauti ir suimti 
kriminaliai kaliniai, 
bandė pabėgti iš Ulster pa
vieto kalėjimo.

kurie

20,000 Bačkij Obuolių 
Supūdys Francijoje

HAVRE, Francija.—Čio
nai pribuvo Amerikos lai
vas su 20,000 bačkų obuolių. 
Valdžia neleidžia išlioduoti, 
nes, mat, nutarta Amerikos

Išsirašyti “PRIEKALĄ 
galima

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

izdt. “Inostrannich 
Rabočich”

Red. “PRIEKALAS”

Amerikoj beto dar galima 
Išsirašyt per “LAISVĘ”

bus karas. 1931 
kunigo sutanoj.

Kaina Amerikoj

m. Kaina 3c.
1931 m. Kai-

2 centai.

19. K. VOROŠ1LOVAS. Ar
20. J. BULATOVAS. Žygis 

na Amerikoje 3 centai.
21. V. P. Bausmė. 1931 m.
22. Komunistai iv revoliuciniai darbininkai fašistų teisme (pir

moji1 dalis). 1931. m.' Kaina Amerikoj 10 centų
23. S. LIUBIMOVA. SSRS—Tautų 

na Amerikoje 5 centai.
27. BEDIEVIS. Lietuvos šventieji 

: Amerikoje 10 centų.
28. V. KAPSUKAS.
29. P. KAIMIETIS.

Kaina Amerikoje
30. D. A. Lietuva

1931 m. Kaina Amerikoje 3 centai.

Sąjunga. 1931 m. Kai

ir jos apaštalai. Kaina

1931 m. KainaKazis Giedris.
Lenkijos darbo valstiečių kova.

5 centai. „ •
ir karo ruošimas prieš Sovietų

Amer. 5c. i
1931 m.

Sąjungą.

KI 
<■ PK XI plenumo tezės. 1931 m. Kaina Amerikoje 3 centai.
32. HANS LIORBER. Jūrininkai atvyko. 1931 m. 

Amerikoje 3 centai.
35. Vokietijos Komunistų Partijos kovingi uždaviniai 

DRAUGO TELMANO kalba Oldenburge. 1931 m. 
Amerikoje 3 centai.

37. Kapitalizmas ir Darbininkų Klesa. (Lavinimosi rateliams) 
1931 m. Kaina Amerikoje 3 centai.

. Visas augščiau išvardintas knygutes galima gauti “BALSO” 
redakcijoj (Tilsit Pr. Memelstr. 26, M. Labori). Kas užsisa
kys minėtų knygučių nemažiau, kaip už 5 dol., tam nuleidžia
ma 35 proc., o kas iš anksto užsimokės, .tam nuleidžiama 45 
proc. nuo pažymėtų kainų.

Kaina.

kaime.
Kaina
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Senam Vincui

HARTFORD, CONN

Laisves Choro Susirinkimo

Near 1st

NASHUA, N. H

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

1439 South 2nd Street

m a 5136

LUTVINAS

Ban

I HHI

What is The Young 
Communist League 
Doing and Planning

Pavyko LD.S. 3-čio 
Apskričio Vakarienė

Communist
Communist

aš far-
1 tu at- 

kal be
klasės

and Farm- 
the United

although 
conflicts 
lay their 
comes to

1023 Mt. Verhon Street 
PHILADELPHIA, PA.

325 E. 14th STREET

Telefonas: Evergreen 2-9OL0

Senas Vincai

unions to 
miserable 

ihops, the 
class students in

PHILADELPHIA, PA
Telefonai: Bell—Oregon 

Keystone—Main 1417

Japonijos Prisirengimai 
Naujiem Mūšiam 

Chinijoj'

naudotojus.
Vincai, mesk 

darbą ir stok į 
tuomet vėl būsi 
o dabar mes,

“Šalin kruvinasis Kuo- 
mintingas”. Tai pirma to
kia atvira prieš Kuomin- 
tango partiją demonstracija 
šioje dalyje Chinijos.

drauge! Lai būna 
lengva šios šalies žemelė.

K. Vilkausimas.

452 Woodward Ave., Ridgewood, L. I., N. Y
Kampas Himrod Street

Aš žinau, kad visi ponai -že
mina dirbančius farmerius, tai 
ir lietuviškas ponelis Pruseika 
mus pažemina; o ypač jam ne
patinka Michigano farmeriai. 
Nes Michigano yra klasiniai^ 
darbininkiškai susipratusių tai
merių, kurie remia komunistinį 
judėjimą. Užtai jam tie Mi
chigano farmeriai nepatinka.

Su tikra pagarba,
Jonas Juodaitis. . 

Custer, Mich.

SHANGHAI. — Japonija 
; atsisako ištraukti savo ar- 
Imiją iš Shanghajaus terito- 
| rijos. Tuo būdu Tautų Ly- 
'gos rezoliucija padžiauna
ma ant tvoros.. Mes sakė
me, kad ta rezoliucija pasi
liks ant popieros, nes Angli
ja, Francija ir Amerika jo- 

’ Ido spyrimo prieš japonus 
Į imperialistus nedarys.

Tuo tarpu Japonijos ka
rinis; štabas uoliai rengiasi 
naujiėms žygiams stūmimui 
chinų tolinus # už Shangha
jaus iki pat Pekino.

be baž 
laidotu 
žmonių 
paskuti 
. žingei 

kas tai bus do lai-

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:

Drg. Buslavičius paliko nu 
liūdime savo šeimyną: moterį 
du sūnus ir vieną dukrelę.

Ilsėkis 
tau

young workers there work six 
hour day, continue their edu
cation, and have all the ben
efits that the Soviet power can 
give. The bosses realize that 
the Soviet Union is a symbol 
to the working class of the 
entire world, and therefore 
they are. trying to crush it.

While denying any funds 
for unemployed relief for the 
working class and its youth, 
the capitalists 
more than 
for war

REDAKCIJOS ŽODIS
Tur būt, niekam iš prieško- 

munistinių opozicionierių nėra 
galutinai užkirstas kelias pasi
taisyti ir grįžti į Komunistų 
Partiją. Ypač eiliniai darbi
ninkai ir vargingieji farmeriai 
yra šaukiami atsimest nuo su
klaidinusių juos Pruseikų ir 

ponelis Butkų. Tąčiaus reikia minėti, 
.___ j nėra eilinis

jis nėra nekaltai su
klaidintas.. Jis sužiniai kovoja 
prieš Komunistų Partiją ir Ko-, 
minterną, ir pilnai supranta, 
ka daro;

Kitas svarbus pranešimas, 
atėjo iš Peipingo,. buvusios 
Chinijos sostinės. Kovo 12 

i d. tenai įvyko atvira masi- 
i nė demonstracija prieš Kuo- 
j mintango valdžią. Kuomin- 
tango partijos vadai bandė 
sakyti prakalbas, bet darbi- 

[ninkai nutempė juos nuo 
■ platformos ir smarkiai ap- 
j daužė. Galinga minia šau-

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Trečio Apskričio vaka
rienė pereitą sekmadienį “Lai
svės” svetainėj gerai pavyko. 
Net nesutilpo visi vakarieniau- 
tojai pirmu atveju prie stalų.

Draugės iš Ridge wood o kuo
pos ir ridgewoodieciai kuko- 
riai prigamino įvairių sveikų 
ir gardžių valgių, kurių kiek
vienam svečiui užteko, ir dar 
su kaupu.

Vakarui pirmininkavo drg. 
V. Bovinas, kuris trumpai , pa
kalbėjo apie reikalą pasidar- 
buot šiame.L.D.S. vajuje. Dai
nų programa buvo turininga.

Gi era Rossa” ir vieną lietu viš- 
! ką revoliucinę dainą. Gražiai 
rpadainavo, po kelis kartus iš
šaukiami, J. Kavaliauskaitė, F. 
Pakalniškis, Velička ir’ Velič- 
kos-Pakalniškio duetas. Due
to dainos buvo liaudiškai-sma- 
gios; bet kitą kartą duetistai 
turėtų išmest punktą, kur pa
juokiama Barbė, kad mėsą 
valgo subatomis. Tatai gadi
no skonį daugeliui klasiniai 
susipratusių svečių ir atsiduo
da bažnytiškumu.

Visiems dainininkams vik
riai akompanavo H. Retikevi- 
čiūtė.

Pirm ir po vakarienei buvo 
šokiai/ gana skaitlingi jaunuo
liška ir suaugusia publika.

T Rep. N.

Tu esi farmerys ir ; 
merys. Aš manau, kad 
simeni viską, ką mudu 
jomės apie darbininkų 
reikalus.

S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J 
Tel. Trinity l-872«

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.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

Mirus Drg. J. J. Buslavičiui

Čia mirė drg. J. J. Buslavi
čius. kaipo auka kapitalistų 
godume. Velionis buvo dar 
palyginamai jaunas, tik 38 
metų amžiaus.

J. J. Buslavičius dirbo ša- 
poj; nors ir sirguliavo, bet tu
rėjo dirbti, nes su šeimyna gy
venant pebuvo galima išlikti 
iš darbo; būtinai reikėjo užsi
dirbt pragyvenimas. Taigi, sa
vęs nepaisydamas, ir dirbo, 
kol visiškai spėkų neteko. O 
kada, pagaliaus, šaukėsi dak
taro, tai jau buvo pervėlu.

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 8 blokai nuo 
Staen Island Far-

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą 
ir vakarais lietuviu ir anglą kalbose, 

i—L. TICHNIAVIČIUS, B. .1. VAITKl’NAS ir kiti 
gvarantuojame už mnžą užmokestį... Mes padedame 
Užsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto 

nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

darbininkai, 
jūsų

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabėtho, 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 jvairių Mi
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

Iš mūsų'miešto rašo “Klam
pynės” korespondentai, kad 
čia darbai eina gerai. Darbi
ninkai, neapsigaukite. Darbi
ninkai čia dirba tik pusę lai
ko. Kurie dirba “pilną” lai
ką, tai tik laikomi dirbtuvėj, 

ib jų uždarbiai yra tik po du 
I doleriu į dieną.

čia priviso vagių-plėšikų. 
Vasario 26-tą dieną apiplėšė 
P. Vessel. Atėmė $80.00 pini
gų ir troką. Vasario 27 d. iš 
V. Budrikio, 5-tą vai. vakare, 
plėšikai atėmė $25.00. Vasa
rio 28 d. Dambrauskui atėmė 
$65.00. Manoma, kad plėši
kai, kurie su ginklų pagelba 
apiplėšinėja žmones, yra lie
tuviai, katalikų vaikai.

Kovo 6 d. L.D.S. kuopa tu
rėjo surengusi vakarienę, kuri 
gerai pavyko. Oras buvo la
bai blogas, lietus lijo, bet į va
karienę susirinko apie 200 
žmonių. Programa buvo taip 
pat gera. Dainavo solistai, 
duetai ir t. t.

Kovo 20 d. Komunistų Par
tija* rengia prakalbas. Kal
būs draugas R. Mizara. Drau
gas Mizarą tik ką sugrįžęs iš 
Sovietų Sąjungos, tai jisai la
bai daug galės papasakot apie 
darbininkų tėvynę. Visi dar
bininkai ir darbininkės, daly
vaukite šiame masiniame su< 
sirinkime. Dabar visas svie
tas žingeidauja apie darbiniu-j 
kų valdomą šalį. Tad nepra-Į 
leiskite šios progos. . ■ :

G. Šimaitis.

young workers against these 
miserable conditions, is the 
Young Communist League.

The Y. C. L. is composed of 
young workers and students 
and farmers. The members 
of the Y.C.L. are the most 
active in leading the struggles 
of the young workers as can 
be seen in the way the Y. C. 
L. helped in organizing the 
young workers in the Law
rence textile, miners’ and fur
riers’ strikes.

That the bosses realize the 
role of the Y.C.L. can be seen 
by the savage terror that they 
use against the Y.C.L. mem
bers such as the murder of 
Harry Simms in the miners’ 
strike, long sentences they 
impose on young workers, etc.

At the present time, with 
millions of young workers un
employed, the bosses are have- 
ing a frantic fight for the re
division of the world markets, 
as especially can’ be seen in 
the Chinese situation. The 
workers and peasants in Chi
na, are organizing to oust all 
the imperialists under the lea
dership of the Chinese Com
munist Party and League. All 
the capitalist powers are send
ing and have their troops 
there in order to smash the 
fight of the Chinese workers 
and peasants for a Soviet Re
public. The' bosses, 
having variuos 
amongst themselves, 
fights aside when, it 
fighting against the working 
class and the Soviet Union, 
the Workers’ Republic. With 
the completion of the Five Year 
Plan in the Soviet Union the 
bosses are seeing what the 
power of the working class 
can accomplish in the upbuild
ing of a Socialist Society, 
where the cultural and eco
nomical levels of the working 
masses are being raised. .Tho

Išardymas, sutaisyiras, sustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinama dienomis 
Mokytojais yra žymūs ekspertai 
Leidimą (License) ir Diplomą i 
kiekvienam prie pirkimo karo, 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję

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

Telephone, Algonquin 4-4049

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
Graborius-Undertaker

Išbnlsamuoja ir laidoja numirusius ant 
visokioj kapini)]. Norintieji geresnio pa- 
tarnavhpo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokią kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kalniu'

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

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

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per / 

visą naktį ant trečių lubų, ėringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- wS|
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperiinui veltui! r 1
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKA1S, nuo ' /
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- /
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui I
kambarys; tai]) 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. elęveitcriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M, T. subway—išlipt ant Mohtijosc Avė. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Laisvės Choras laike savo 
susirinkimą 9-tą d. kovo, šia
me susirinkime buvo perstaty
ta du nauji nariai. Tai labai 
geras dalykas, kad darbinin
kai stoja į savo organizacijas.

Laiškas buvo skaitytas nuo 
Tarptautinės Pagelbos, kad 
choras išrinktų delegatą tam 
veikimui. Choras nutarė ir iš
rinko delegatą.

Taip pat Laisvės Choras ap
siėmė suvaidinti operetę “Ne
baigta Kova” New Britaine. 
Vaidinimą reigia L.D.S. kuo
pa. Tas vaidinimas įvyks ba
landžio 17-tą dieną.

Aptarus reikalus, pradėjo 
mokintis dainas, kurias reikės 
dainuoti minėjime Paryžiaus 
Komunos. Paryžiaus Komu
nos minėjimas įvyks penkta
dienį, 18-tą d. kovo, Lyric sve
tainėj, 8-.tą vai. vakare, Park 
ir Broad St. Visi choro nariai 
turi dalyvauti šiame parengi
me. Choras mokinasi operetę, 
bet ir dainas nepamiršta.

Koresp. Ne. 2.

liaus. Ekspei’tai instruktoriai 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu

Chiny Raudonoji Armija. 
Mūšiuose su Priešais i
Iš Hankowo pranešama,' 

; kad Komunistų Raudonoji 
[Armija padarė puolimą anti 
! miesto Tsaoshih. Mūšyje ■ 
žuvo 600 Kuomintango vai-, 

j džioš'kareivių. Kova ėjo ; 
i per dvi dienas. Pagalinus ;

are spendingJ pribuvo daugiau valdžios 
billion dollars, kariuomenės ir Raudonoji

The Y.C.L. fights Armija pasitraukė. . • j 
turning oyer of all 1 

war funds and for a tax on 
all capitalists for relief of the 
unemployed.

While organizing the young 
workers in trad< 
fight against th 
conditions in the 
working 
schools to fight the capitalist 
propaganda, and the unem
ployed youth for unemploy
ment insurance, the Y.C.L. re
alizes that all the .evils that 
we have at the present time 
will exist as long as the cap
italist system exists. There
fore it fights for the abolition 
of the capitalist system and 
for the establishment of the 
workers Soviet Republic in the 
United States.

Organize to fight against 
the miserable conditions in the 
shops!

Fight the war preparations 
of the bosses!

Demand that all war funds 
be turned over for unemploy
ed insurance!

For a Workers’ 
ers’ Government in 
States!

Join the Young- 
League and the 
Party!

Y. C. L. Organizer
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i darbininkas. Ir dar štai ką aš! daugiau kuopa dadejo, ir už 
! turiu pasakyti apie jūsų vadą | $10 nupirko savo nariui ge- 
| ponelį Pruseiką.

Per “Vilnies” šėrininkų su- 
važavimą Pruseika į savo pase
kėjus sakė, kad vilniečiai prisi-

I kvietė Michigano farmerių; už- 
Itai, girdi, mes (prūse i kiniai) 
pralaimėjome “Vilnies” suva
žiavime.

Taigi ponas Pruseika darbi- 
i ninkiškus farmerius irgi paže
mina tarp, kaįp buvusioj cari-

Tai jau bus treji metai, kaip, nė j Rusijoj Uis laikais činov- 
tu buvai mūsų kolonijoj su pra- j ninkai žemindavo farmerius ir 
kalbomis, kaip aš tave vežiau į nepripažindavo jtios už žmones, 
į stotį. Aš tau sakiau: drauge! Bet su darbininkais išvien ei- 
Vincai, dirbkite kiek galite del darni tie farmeriai nusiavė vi- 
darbininkų klasės reikalų, po: sus Rusijos į>onus; su miestų 
vadovybe Komunistų Partijos.; proletarais išvien jie įsteigė 
Panašiais žodžiais ir tu man ten darbininkišką valdžią, 
atsakei, kad aš dirbčiau čionai 
komunistinį darbą tarp farme-

The necessity for a political 
youth organization has been 
proven by the variuos strug
gles which the working class 
youth have been involved in 
and because of their special 
demands. The youn.g workers 
are hired at lower wages and 
have longer hours; they have 
to stand the great speed up 
that the bosses practice, and 
they are the special objects of 
exploitation. The organiza- 

. (tion which organizes and part- 
Kiek laiko pasikankinęs, taip jcipates in the struggles of the 
ir mirė..

Velionis buvo laisvų 'pažiū
rų ir priklausė prie Amerikos 

į Darbininkų Literatū
ros Draugijos. Buvo gero, 
mandagaus būdo, taip kad net 
politiniai, priešai turėjo jį 
gerbti.

Nors paskutiniu laiku dar
bininkiškame judėjime tiesio
giniai nedalyvavo, bet finansi
niai niekad neatsisakydavo pa
remti darbininkų reikalus.

Kaipo laisvas, J. J. Busla
vičius buvo ir laisvai palaido
tas, laisvose kapinėse, 
nytinių ceremonijų. Į 
ves daug atsilankė 
vieni atiduodami jam. 
nį patarnavimą, kiti 
daudami 
dotuvės be kunigo. Reikia 
žymėt, jog tai dar antros šičia 
buvo laisvos šermenys. Vien į 
kapus lydėjo daugiau kaip 40. 
Bažnytininkai lietuviai šičia 
dar niekad tokių didelių lai
dotuvių neturėjo ir veikiausia 
neturės.

Prie kapo pasakė prakalbą 
drg. Galgauskas. Kalbos turi
nys buvo geras, darbininkiš
kas, bet prakalba buvo'peril- 
ga. Tokiuose atsitikimuose 
trumpa karšta prakalbėlė ge
riau?. ir puolikai ir pačiam kal
bėtojui.

Trys davatkos, beje, pradė
jo šaipytis iš kalbėtojo, kaip 
jis be atbulo kalnieriaus, o ga
li kalbėt prie nabašninko; jos 
kitiems net į pašones baksno
jo, bet buvo sustabdytos. Tai 
davatkų protelis!

Kadangi drg. J. J. Buslavi
čius prigulėjo prie A.L.D.L.D. 
42-ror. kuopos, tai draugijos 
vardu nupirkta'jam gėlių; o 
kad kuopa neturėjo savo ižde 
gana pinigų, tai po dolerį su
metė drg. M. žedelis, J. ir M. 
Virbickai, K. Ęarauskis, K. 
Dobrovolskis, E. Egus ir K. 
Vilkauskas; po 50 centų drg. 
F. Vaiskus ir J. Nahorškis o

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Ii 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį* 
ne Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai
i.

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, >25.00. Spe- 
cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame. i.

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,wN. Y.

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA .
Avenue NEW YORK CITY 

Trumpu laiku išmokiname 
viską, kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO 
Praktika ant vietos.

Mokykla prie Kasyklos
MASKVA. — Prie Sovie

tų kasyklos “Adijevka” yra 
įkurta technikine mokykla, 
kurią lanko 500 studentų 
mainierių. Juos mokina 
maine inžinierijos ir techno
logijos. Vas. 29 d. jau už
baigė mokslą 15 inžinierių 
ir 11 techniku.

Kada aš padaviau tau dešinę 
ranką ir mudu atsisveikinome, 
tad ir vė! pakartojome tuos pa
čius žodžius, tai yra, kad dirb
sime darbininkų klasės naudai, 
vadovybėje Komunistų Partijos.

O dabar aš tave klausiu, 
Vincai, kadel savo prįžadą su- 
mynei po kojomis, ir palikai 
darbininkų kalsės priešas? Juk 
tu žinai, kad Komunistų Inter
nacionalas yra vienintėlis pa
saulio darbininkų vadas, o jo 
sekcijomis yra jo pripažintos 
Komunistų Partijos įvairio
se Šalyse. Tu jį pirmiaus 
gerbei ir dirbai darbininkišką 
darbą. O dabar į kokias vėžes 
įstojai? Bailys L. Pruseika ved
žioja tave už nosies, ] 
Pruseika, kuris yra didelio buo- i kad Senas Vincas 
žės sūnus—jis niekad nebuvo! elementas 
ir nėra darbininkas. Jis ne
paiso darbininkų. Jis bijo re-1 
akcijos siautimo; lodei ir pa
liko darbininkų priešas.

Bet man gaila,-^VUncai, ta-j 
vęs ir tų draugų, kuriuos tas ■ 
ponelis Pruseika suklaidino. Tu,1 
Vincai, į desperacijai įpuolei ii* 
pradėjai šlykštų darbą dirbti. 
Jūs, saujelė suklaidintų vargšų 
darbininkų, klausote to ponelio 
Prūse ikos.

Tu man sakei, kad Liutkus 
niekšišką darbą atliko, nunešda
mas Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos iždą. O da
bar tu pats tą darbą atlieki; 
išvien su kitais prūsei kiniais 
užgrobei A.L.D.L.D. šešto Ap
skričio pinigus.

Kur tavo sąžinė? Kaip tu 
drįsti tokį niekšišką darbą dirb
ti? Aš, todėl, pasmerkiu tave ir 
visą tą jūsų grupę už tokį niek
šišką darbą.

Dabar klasių kova verda vi- j 
same pasaulyje; turime su- j 
glausti pečiais ir kovot prieš iš- i

i 
tą niekšišką! Lietuvių 

kovotojų eiles: 
mūsų drangas; 
darbininkai ir 

proletariniai farmeriai, negali
me vadinti tave draugu, ba tu 
esi mūsų priešas.

Mes, susipratę 
kovosime prieš visą tą 
grupę.

Beje, būčiau pamiršęs 
yieną dalyką paminėt. A 
nau, kad tu, Vincai, atsimeni: 
kaip pas mus kalbėjai, tai vie
nas farmerys tavęs užklausė, 
kur šliupas nuėjo? Tu jam at
sakei, kad šliupas nuėjo pas 
buržuaziją tarnauti. O tari tas 
pats farmerys atšovė, kad ir 
tu nueisi tais pačiais keliais, 
kaip ir šliupas; o tu rodydamas 
pirštu į savo galvą, sakei: jei
gu kada mano galva bus’ pilna 
košės, tai tada nueisiu šliupo 
keliais.

’ Bet tas farmerys įspėjo, taip 
sakydamas, nors aš netikiu, kad 
tavo galva jau prisipildė košės.

Tave suklaidino ponelis Pru- 
setka. Vincai, apsvarstyk šal
tu protu, o pamatysi, kad darai 
didelę klaidą, laužai savo kla
sės principus.

Beje, jūs dabar sakote, kad 
jūs neinate prieš Komunistų 
Partiją, tik prieš Bimbą. Bet 
su tokiais argumentais jūs gali
te tiktai mažus vaikus įtikint. 
Juk Pruseika yra išmestas iš 
Komunistų Partijos, kaipo pra
sižengėlis prieš komunistinį ju
dėjimą, ir tas šlamštas, ką jūs 
leidžiate, yra ne Komunistų 
Partijos. Jis yra komunistų 
priešas ir jam Komunistų Par
tija paskelbė kovą. Tad kas re
mia tą laikraštuką, tas dirba 
prieškomunistinį darbą.

Tai aš tavęs, Vincai, klausiu, 
kodėl tu bijai eiti su boševikiš- 
kais darbininkais? Juk tu esi

iiioiiiaui
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Puslapis šeštas ,

VIETINES ŽINIOS metų 
piknikai atsibus birželio 25-tą ir rug
pjūčio 28-tą. Prašome kitų draugi
jų tomis dienomis nerengti nieko ii’ 
kviečiami dalyvauti mūsų piknikuose.

Valdyba.

• (62-63)

Antradienis, Kovo 15, 1932

Kova su Policija
Reporteris.

šio'
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priversta sugrąžint darban mi
nimą darbininkę ir pripažint 
šapos komitetą.

konferOn- 
visų dele- 
išreiškiant 

darbinlin-

PRAMOGOS
BROOKLYN. N. Y.

Draugystės šv. Jurgio šių

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li- 
>as, patinimus, gyslų ir są
narių Įdegimus be ffperaei- 
jos taipgi ir kit<m ligas. 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

New York City
Valandos, paprastomis dienomis 

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

Minėjimas Paryžiaus ! Kruvina Randauninky
Komunos ! Kova su Policija

18-tą dieną kovo viso pa
saulio susipratę darbininkai 
apvaikščios minėdami Pary
žiaus Komuną. Apvąikšjčioji- 
mai įvyks įvairiose demonstra
cijose gatvėmis ir masiniuose 
mitinguose svetainėse.

Jungtinėse Valstijose prie 
apvaikščiojimo Paryžiaus Ko
munos rengiasi Tarptautinis) 
Darbininkų Apsigynimas su | 
pagelba kitų revoliucinių dar- i 
bininkiškų organizacijų.

Brooklyne tą dieną bus ke-J bininkų. 
keli masiniai mitingai. Wil- 
liamsburge masinis mitingas 
įvyks kaipjf-tą valandą vaka
re ant Grand St. Extension ir 
Havemeyer St. Vėliau, iš ten 
maršuos į svetainę, 101 Grand 
St. Svetainėje bus prakalbų 
ir kitokių pamarginimų.

Visos ir visi lietuviai darbi
ninkai, rengkitės į demonstra
cijas. Kad sutraukus kuo! 
daugiausiai darbininkų į de
monstracijas, tai kiekvieno la
biau susipratusio pareiga agi
tuoti ir organizuoti kitus dar
bininkus. Garsinimui lapeliai 
yra anglų kalboje; jie galima 
visur dalinti, 
gaut 
kite 
ti.

Kapitalistu Laikraščiai Partij r rovnlu
Kapoja Algas ir Paleidi- 

nėja Darbininkus
Nukapojo algas savo darbi-! 

ninkams ir tarnautojams di- 
kapitalistiniai laikraš- 
ST. Y. Sun, American, 

jie 
vėl

prie to veikimo, bet taip pat 
kitus darbininkus raginti, kad 
prisidėtų. Tik organizuoda- 
miesi ir jungdami savo spė
kas po vėliava A. Komunistų 

jos, kuri vadovauja visam 
revoliuciniam veikimui Jungti-! 
nėse Valstijose, mes galėsime ' 
vesti sėkmingą kovą prieš iš
naudotojus.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

i

Lapelių galite 
“Laisvėje”; tik pasisteng- 
kuo daugiausia išplatin-

Rengėjai.

Tomo Mooney Bėgikai

NEW YORK. — Streikuo
jantieji del rendų nupiginimo 
Bronxo darbininkai turėjo vie
ną iš smarkiausių kruvinų ko
vų su policija ir gengsteriais 
pereitą šeštadienį, prie už- 
streikuotų namu po num. 17- 
95, 1801, 1805,’ 1809 ir 1850 
Longfellow Ave.

! buvo išanksto sustatyti kulka- 
svaidžiai; o gatvėje darbavosi 

! kokie 60 policmanų su sam- 
I dytais ]_ 
■ miesi apvalyt? gatvę nuo dar- 

Tai buvo prisirengi
mas prie išmetimo keliolikos 
streikierių šeimynų j gatvę, 
belaukiant atvažiavimo mar-1 
salų, kurie jąsias ištrenktų 
laukan iš kambarių, 
ir kitų apartmeptinių 
durų buvo taipgi pastatyta po- Į 
liciniai sargybiniai, kad neiš
leistų įnamių laukan.

Bet darbininkai prasilaužč1 
pro policiją ir pradėjo mitįn-j 
gą prieš namą po num. 1801. 
Policija, skindama sau kelią 
blekdžekiais ir buožėmis, leis
dama darbininkams kraują iš 
galvų ir 
kalbėtojo Landiso, randaunin-i . , 
kų streiko vado. Darbininkai j mietuose, 
atsakė policijai akmenimis, į 

kt, ir išplėšė Landisą iš poli- Cukerninkams Numušė
t Algas C. Brooklyne
i- \

d'ieji 
: č'iai:
Post ir Daily Eagle. O 
kasdien rašo, kad tuojaus 
sugrįš geri laikai. . .

. N. Y. World-Telegram,
Ąnt stogų dinamas “laisvas“ buržuazinis 

’ į dienraštis, sumažino skaičių
■ i savo darbininkų, bet to atvi- 

.... /v v —;**•’ rai; nepasako,' o darbininkųpadaužomis, stengda- ^tstatyrnus vadina “permainy-!
mais.“

Brooklyn Times, perimda
mas Į savo rankas Standard 
Union, paleido visą Standard 
Union darbininkų štabą, apie 

p . , šimtą žmonių, pasilikdamas tik 
lie ^'ketvertą asmenų iš S. Union, namų _ iaj^_

; raščiai diena iš dienos veid
mainingai agituoja suteikt 

! darbininkams daugiau darbų ;
i visi sistematiškai šmeižia So- 
l vietų Sąjungą, kur darbinin- 
i kams ir algos nuolatiniai au- 
I ga, kur bedarbės visiškai nė-
■ ra ir kur nauji milionai žmo-

;• veidų, metėsi linkui, n!lĮ!s sodz,lJ yra >tr?uk a™' '■ 
„ T .•»nd»„nin-|Platelanclus Pramones darbus

Iš Sovietu Sąjungos 
Draugy Konferencijos

NEW YORK. -- Sovietų 
jungos Draugų sušaukta 
apskričio konferencija sekma- j 
dieni pasiuntė kablegramą ! 
Sovietų karo komisarui Voro-į 
šilovui, pasižadant išvien su i 
Raudonąja Armija apgint So-' 
vietų Respubliką nuo imperia-1 
listų.

žymėtinas taipgi 
cijos momentas, tai 
gatų sustojimas, 
pagarbą keturiems
kams, kuriuos nukovė polici
ja laike bedarbių demonstra
cijos Dearborne, Mich.

Konferencijoj dalyvavo 338 I 
delegatai nuo 69 organizaci
jų, atstovaudami 67,551 dar
bininką. Tarp atstovaujamų 
draugijų buvo ir devynios j 
Darbo Federacijos unijos. Į

Delegatai vienbalsiai parė
mė kovo 20" d. konferenciją, 
šaukiamą prisirengimui prie 
prieškarinių Pirmosios Gegu
žės demonstracijų.

Svarbiausius raportus išdavė 
Marcel Scherer, nacionalis se
kretorius Sovietų Sąjungos? 
Draugų; Carl Winters, New !

NEW YORK. — Darbinin-1 tojo,
kiško Sporto Sąjunga surengė 
pereitą šešttadienį savo bėgi
kų .lenktynes. Tokie ir kiti 
darbininkiško sporto žygiai 
yra daromi, kad nukreipt dar
bo žmonių domę nuo kapitalis
tiško Olympiados sportų blo- 
fo.

Tai buvo Tomo Mooney 
Lenktynės; visi bėgikai turėjo 
užsikabinę plakatus su reika
lavimu paliuosuot Tomą Moo
ney. Bėgimas prasidėjo nuo 
Rutgers Square; per 13 minu
čių ir 15 sekundų bėgikai pa
siekė 
darni 
mėjo 
vaną, 
Mooney fotografiją ir aukso 
medali; H. Backlund—antrą 
dovaną—sidabro medalį.

! cistų nagų. Bebėgant Landi- 
!sui, vienas policmanas šovė 
Į bet tą sekundą Landis užsi
glaudė už automobilio , taip 
kad kulka jį nepasiekė.

Kita panaši scena pasikar-
, kada policija nutvėrė | 

jauną darbininką Lubitzą, ku
ris bandė sakyt prakalbą. Iš
sitraukę revolverius, detekty
vai ir policija grūmojo: “Jei
gu tik jūs mėginsite jį paliuo- 

;suot, tuojaus gausite kulkų.“
Paskui bandė kąlbėt viena | 

14 metų mergaitė, Jauna Pio
nierė. Policmanas jai taįp 
smogė į galvą, kad ^mergaitė

uraugų; uari winters, i\ew i 
jYorko Bedarbių Tarybų sek re-1 
J torius ir-Lena Davis, Komūnis-| 
i tų Partijos Antro Distrikto | 
j atstovė. Raportuose buvo iš- i
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Arbuckles Bros, cukernėje, 
gerlaikiu dirbdavo suvirš tūk- dėstyta imperialistų žingsniai 
stantis darbininkų, kurių skai- prieš Sovietų Sąjungą, Sovie- 

j čiuje randasi suvirš 30 moterų tų pažangą industrijoj ir ge-

krito ant gatvės ir tūlą laiką 
gulėjo be žado; paskui buvo 
nuvežta pas daktarą. Darbi
ninkams, .stojusiems apgint 
mergaitę, policija sų visu įsiu
timu skaldė galvas.

Kova prasidėjo 10 vai. iš ( 
ryto ir tęsėsi iki 3 vai. po pie
tų. Pagaliaus, policijai atro
dė, kad jau viskas nuraminta. 
Bet ir vėl susidarė ilga demon
stracinė pikieto linija, dainuo

ju- janti revoliucines dainas ir 
viso bėgo 24, tame skaičiuje i šaukianti kovos obalsiais. 
penkios merginos. Bėgimas 
užsibaigė su prakalbų mitingu 
Union Square.

Union Square, padary-' 
pustrečios mylios. Lai- 
Ben Tucker pirmą do- 
pasirašytą paties Tomo

Maspeth, N. Y

Maršalai-išmėtytojai, suži
noję apie nepaprastai energin
gą pasipriešinimą streikuojan
čių randauninkų ir jiems pri
tariančių darbininkų, taip ir 
nepasirodė tą dieną, o polici
jos žvėriškumas dar labiau 
jkaitino darbininkų 
ūpą.

kovos

i Laikrodžiai, Deimantai ir 
| Auksiniai Dalykai 
i Dovanom ar ] 
Imi pirkti 
i ar 1/ "_.r 
Jnokitę, kad 
Į si p irk.si t ė.

j ĮVAIRŪS 
S
I RODŽIAI
I

į JAUSIOS 
i UŽ
I a
9
| Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
i.žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
* Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
j stengsiuosi pilnai patenkinti. ? 
j Williamsburgieciams, kuriems į 
■ pertoli pas myne atvežti pataisy- Į 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius j 
j daiktus 
s Iš ten 
I atvešiu 
j’ kosite 1

S 
I 
s 
I 

w °
patys sau norėria- | 

laikrodžius, daimantus | 
bi kų iš auksinių daiktų ži-’ 

1 pas mane

LAIK-
NAU-

MADOS

PRIEINAMA 
KAINĄ

pigiau nu- į

X

R

►JJ h. •

palikite “Laisves” ofise. į 
aš pasiimsiu ir pataisęs į 
i “Laisvę.” Jūs užsimo- 
Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

/Parpė 127 ir 128 gatvių 
Richmond Hill, N. Y.
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Čeveryku Darbininkai 
Laimėjo Streiką

NEW YORK. — Drell čeve-

. .., Kovo 10-ta diena A.L.D.L.
D. 138-tos kuopos įvyko susi
rinkimas; prisirašė du nauji 
nariai: L Jerašius ir V. Zab- 

F lackas.
Kuopoje narių yra; apie 18. 

Bet kuomet dabartiniu laiku 
daugelis nedirba, tai už šiuos

• metus užsimokėję tik 5 nariai. į rykų kompanija buvo pava- 
■■ , Kadangi jau senai Maspe-j rius iš darbo vieną merginą

tho lietuvių darbininkiškų I už tai, kad ji agitavo darbi- 
draugijų kuopos yra nutarę (ninkus organizuotis į kairiąją 
surengti prakalbas, tai tos pra-Į uniją. Tuojaus visi 40 dąrbi- 
kalbos įvyks ketverge, kovo i ninku išėjo streikai reikalau- 
24 d., Lenkų Svetainėje. Kai- • darni sugrąžint pavarytą dar
ytojais bus daktaras Kaškiau- bininkę. Streikui vadovavo 

' čiuspr d. Bimba. Taipgi del kairioji čeveryku Darbininkų 
pamarginimo gal gausime ir Unija, į kurią greitai susirašė 
Aido Choro Merginų Oktetą, visi tie darbininkai ir darbinin

kės. Taip kompanija ir buvo

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves”

BROOKLYN, N. Y.
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INCM&THEW P. BALLAS
(BSELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM* IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM ( KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAl PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS4M.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA D1EN\ IR NAKTĮ MUSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. Į

Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!

bei merginų prie mašinų, kur ! rinime darbininkų gyvenimo, 
pila cukrų į maišelius. Bet ta ' ° hš antros puses, reakcija ir 
gerlaikio gadynė jau senai I blogėjimas darbininkų būkles 
praėjus; jau suvirš du metai,' visame kapitalistiniame pasau- 
kai darbininkų skaičius eina bde- 

j mažyn ir mažyn, ir daėjo iki 
to, kad dabartiniu laiku beli
ko tik apie 400 darbininkų. ' 

>. Nuo pat pradžios šių metų 
i pradėjo smarkią kampaniją 
mažinimui darbininkų ;. kiek
vienam departmente. atleido 
po keletą darbininkų. . Atlei-' 
dinėjant darbininkus, - bosai, I
nors . neoficialiai sakė, kad j : h h.vi 7 met H31 j
tuorni sumažins išlaidas, o lt- Ave„ mirė kovo 13 i.
kusiems darbininkams uzmo- , d kovo ](. d j
kescio nemunus, bet išėjo kaip kapinėse. j
tik atbulai. Daugelj darbimn- Lai<totuviu apeigomis rūpi-k 
kų atleido, likusius privertei . T >

. t , f. , . naši graborius J. Garšva, daug smarkiaus dirbti, taip > .
kad ir už paleistuosius darbi- Į 
ninkus turi atidirbti, ir algas i 
nukapojo 10 nuošimčių. Sako, 
kad ir boseliams-užveizdoms 
numušė, bet jiems bėdos ne
bus, nes jie pusėtinai daug 
gaudavo.

Bet ką paprasti darbinin
kai turės daryti, kurie ir pir- 
miaus jau labai mažai teuž
dirbdavo? Dabar didžiuma 
darbininkų teuždirba apie 20 
dol. į savaitę, ir turės sun- 
kiaus dirbti, negu pirmiaus 
kad dirbdavo, o merginos už
dirbs tik apie 12 dol. į savai
tę, jeigu pilną laiką išdirbs; 
bet labai retai kada tegauna 
pilną laiką išdirbti; tokiu bū- 

. du daugelis jų uždirbs tik 7 
ar 8 dol. į savaitę. Kaip rei
kės tokioms merginoms pragy
venti su tokiu mizernu uždar
biu ? žinoma, tik šiaip taip 
nuo bado galima atsigint, atsi
sakant nuo daugelio ir reika
lingiausių pragyvenimui, daly
kų. ,

Iš, daugelio darbininkų gir
disi pusi 
ko, kad cukernė eina velniop, 
bet nieko konkrečio nemano 
daryti; na, o vien tik nusiskun
dimais dalykų nepataisysi. Kq- 
vai prieš algų kapojimą ir už 
pagerinimą šiaip darbo sąlygų, 
reikalinga organizuoto, sutar
tino veikimo. Reikalinga sto
ti į .darbinipkiškas organizaci
jas bei revoliucines industri
nes unijas, * kur darbininkai 
įgauna klasinio susipratimo. ir 
patyrimo, kaip vesti kovą su 
išnaudotojais. ■ . ;; . f > .

Kaip girdėti, greitu laiku 
bus dedama pastangos, organi
zuoti cukernių darbininkus į 
uniją; tuom klausimu bus iš
leista lapeliai ir įal būt šau
kiama susirinkimai, Lietuviai, 
cukernių t darbininkai turėtų 

. ne tik patys pritarti ir dėtis

Dalyvis.

MIRTYS— LAIDOTUVĖS

Ona Pajaujienė, 16 metų,! 
178 Hale Avė., mirė kovo 13! 
d. Bus laidota kovo 16 d., šv. i

! Trejybės kapinėse.

Piušas Alaburda, 61 m. am-;
i žiaus, 591 Grand St., mirė ko-: 
vo 12 d.; bus palaidotas kovo' 
16 dieną, 11-tą valandą, šv. '

i Jono kapinėse. Laidotuvių ap-
[ eigomis rūpinasi Matthew P.
Ballas (Bieliauskas).

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

York

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CėSNOY s
223 2nd Avė. •& 14th St.

Room 15, New
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau iš<‘gzaminavimą krau
jo ir šlapumo. Esu specialis
tas chirurgas: ausų, gerkles, 
nosies ir žinovas akių.

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

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų

J'el.: Tompkins Square 6-7697

PETRICK
221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.

X-SPINDULIU DIAGNOZA
GAZO ANESTET1KA

> VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
FILURIN
1 2th St.

ir 3rd Avės
YORKE

IŠRANDAVOJIMAI į
ELIZABETH, N. J.

PASIRANDAVOJA “Bakery Shop” 1 
Kepykla, įtaisyta duonai ir. kėk- ; 

sams kepti. Taipgi prie to paties ' 
pasirandavoja groserne, saldainių ir; 
minkštų gėrimų biznis. Randa pi
gi, atsišaukite tuojaus, 21 Magnolia 
Ave., arba 208 Front St., Elizabeth, 
N. J. ■

(61-63)

PARDAVIMAI-
FARMA ANT PARDAVIMO

PARSIDUODA FARMA, 152 ako- 
riai žemės, 15 raguėčių (karvių) 6 
kiaulės, 3 arkliai, 200 vištų ir visa 
reikalinga mašinerija del žemės 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. Pardavimo priežastis išvažiuo
ju j Lietuvą.

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

(56-67)

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
pp numeriu 
512 Marion St^ 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

rjams

ir
Telefonas: Stagg 2-9IDS

Tarp 2nd
NEW

Valandos nuo 10 iki 1
Nuo 4 iki 8

Nerišliom nuo 10 iki 2
Odos ligos gydomos su X-ray 

patinusias gyslas ičirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmian ir chroniškas vyrų ir 

moterų liftas kraujo ir odos. 
Padarau iutyrimą kraujo ir ilapumo.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room 802 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo!

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

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

JONAS STOKES
512 Marton St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUI
GRABOKIUS 
(UNDERTAKER)

k

Telephone, Evergreen 6-5310

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

J. GARŠVA

lundimų, nekurie sa-M. s.

^Į&WMindin°lIIHIIFDI^°llUdllFniMllldllMnplllloIllMl,lIdlll°lllI°ini°l'ni°TlTl°nnolTIHTI'S’
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DARBININKŲ KLASĖS MOTERYS IR VYRAI!

Būkite Prakalbose Seredos Vakare
16 Kovo (Mai’čh), 1932. Padžia 8:30 vai vakare

o

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės d.ęl Balių, Koncertų, Ban- 
Itietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios bo- 
tių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg 8845.

61 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.
Taipgi bus diskusijos temoje: - 

“Spaudos Rolė Sekančiame Kajre”
Kalbės DRG. EMANUEL LEVINE, Daily Workerio manadžerius

Spauda yra Ihbai svarbu visuomet, ypatingai laikė karo. Visi 
darbininkai turi būt susidomėję šiuo klausimu.

Šias prakalbas rengia Darbininkių Moterų Tarybos 4-6-13-14 Kp.

IltCIIICIIIClllCIII

Petras Naujoka* 
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
10c ir 1Ke

Tai
LIETUVIŲ 

ISDIRBYSTės
CIGARAI

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu Įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie
stus, bet ir j tolimesnius. 
Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.

J, Naujokų Cigarų 
Dirbtuve

Broadway, 
Brooklyn, N.

»

361

Graborius

BROOKLYN, N. Y.

WIF

DeKAVOJU pacientams

o

o

o

o

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

Telefonas. Midwood 8-6261

imamoiiiBiifBiiiaiHsmaiuaiHamoiiiBiiiaiiismaiiiOHiaiiisiiiaiiiaiHaiiiamaiHsiii:

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.

o

o"

o

o“

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

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

\ _________________

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.
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