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Darbinijnkai Visų šalių* 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Ise"na Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Brooklyno Lietuviams Dar
bininkams!

Šiandien vakare “Laisves” 
svetainėj įvyksta svarbios 
prakalbos prisirengimui 
prie Pirmosios Gegužės de
monstracijos. Kalbės Clau
de Pattersonienė, motina 
Heywood Pattersono, jau
nuolio, kuris nuteistas mir- 
tin Alabama valstijoj kartu 
su kitais 7 nekaltais jaunuo
liais. Ateikite visi ir iš
girskite balsą motinos, ku-

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

rios jaunam sūnui grūmojai
mirtis. Išgirskite, kaip tie Įklijas Stubų Apšildymo 
jaunuoliai tapo suareštuoti R-, 
ir nuteisti mirtin suokalbio ^UliaS nlaSKVOJC 
keliu.

Parodykite, kad mes pa-j .
dėsime išgelbėti i 
mirtin jaunuolius, 
skaitlingu atsilankymu į šį 
susirinkimą mes parodysim 
savo klasinį solidarumą su 
juodveidžiais darbininkais. ;

į MASKVA.— Ilgainiui vi-
nuteistus Is* gyvenamieji Maskvos na- 

Savo!ma* bus apšildyti elektra.
- j Bal. 15 d. tapo atidarytas 

pirmas šito naujo apšildymo 
būdo aparatas, kuris apšil- vas savo sūnui rašo: 

idys kelius blokus stubų. Ši-

NUTEISTŲJŲ MIRTIN JAUNUOLIU TE 
VAI SMERKIA KONSPIRATORIUS

IR ŠAUKIA REMTI T. D. A.f
____________________ L__

Penkių Sekundų Žemės 
Drebėjimas

Jaunuolio Pattersono tė-
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KRUVINAS ALABAMOS KUNIGU SUO
KALBIS IŠKELTAS AIKŠTĖN; JAU

NUOLIAI ATMETA APGAVIKUS
LOS ANGELES.—Bal 24 

d. 10:28 vai. ryte buvo jau
čiamas pusėtinai smarkus 
žemės drebėjimas, kuris tę
sėsi tik penkias sekundas.
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BIRMINGHAM, Ala., bal. i reiškimo į Tarptautinį Dar-i kuris rūpinasi visų jūsų iš
gelbėjimu. Aš nenoriu, kad i 
Roddy ką nors su jumis tu
rėtų. Jis tik pinigų nori. 
Nesiduok niekam apgauti. 
Klausyk savo motinos. Jei
gu kada nors jūs klausėte 
savo motinos, tai aš noriu, 

'kad dabar jos klausytum. 
Aš neturiu pinigų jums pa
gelbėti, betgi Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynim. da- 

Pattersono motina rašo iro viską, kad išgelbėti jūsų 
gyvybę iš elektros kėdės. 
Nedasileisk, kad Roddy ap- 

Mes gavome Tarptautinį suktų jums galvą. Daryk 
Apsigynimą, taip, kaip aš sakau.”

“Būkite tikri, kad jus SU
Žmonės buvo labai sujudę. 24 d.—Čionai tapo iškeltas bininkų Apsigynimą reika- 
Didelių nuostolių nepadary- į aikštėn kruvinas suokalbis le nusamdymo advokato dė
ta. Tik kelių krautuvių lan
gai išbyrėjo.

kunigų ir advokato Roddy, lei mūsų gynimo.
Bjauriausiomis priemonė-! “Tas pareiškimas, *kuris 
mis jie bandė jaunuolius • vakar tapo iš mūsų išgau- 

Riirwim atkreipti prieš Tarptautinį tas per Steve Roddy, W.
DUrZUJŲ dpaUM Miką- Darbininkų Apsigynimą ir!M. James, L. P. Whiten ir 

paskui pasiųsti juos į elekt- J. Terrell tokiose sąlygose, 
i ros kėdę. Jie nuėjo į kalė-1 kurių mes nesupratome — 
■ jimą pas jaunuolius, pripa- šitas pareiškimas . parodo 
šakojo visokių melų apie T. mūsų nepasitenkinimą su 
D.A. ir komunistus ir su- T. D. A. Šitą pareiškimą 
kurstė juos. jie išgavo iš mūsų be pasi-

Šiandien i kalėjimą pas tarimo bei pritarimo mūsų 
nuteistuosius lankėsi jų tė-'tėvų, gi mes nežinojome, ką 
vai. Tai buvo širdį verian- 'daryti tokiame atsitikime, 
ti scena, kuomet tėvai susi- Mes griežtai išsižadame to 

1 aikraš-|t*k° su jaunuoliais. Tai bu-;pareiškimo ir pasmerkiame 
vo jų pirmas pasimatymas i kaipo išdavikus tuos, kurie 
nuo jų suareštavimo kovo;jį iš mūsų išgavo.”

kaip 1 Tarpt. Darbininkų Apsi- 
j bjauriai kunigų komitetas ir i gynimas nusamdė dar vie- 
! Roddy juos apgavo. Ten ną advokatą, Albert Rosen- 
ipat jaunuoliai pasirašė se- thal iš Birmingham, gyni-

luma bus geidžiama iš tiijų c]egSįįe elektros kedėje, jei
gu jūs neatmesite kunigų ir 
nepasitikėsite Tarptautiniu

1 Apsigynimu.
Klausyk, sūnau, šitie žmo- 

įnės (Tarpt. Darbininkų Ap
sigynimas) . yra mūsų žmo- 

MASKVA.— Auga komu- nSs- Laikykitės su jais.” 
mistinis judėjimas pasauly
je. Auga skaičius komunis- savo sūnui: 
tinių partijų. Stiprėja re
voliucinė proletariato armi-

elektros stočių.

Trys Naujos Komunistu 1J binirilęLi
.. iKlausvk. si

Partijos

IŠ LIETUVOS.
Fašistai Nori Papirkt 

bininkus
KAUNAS.— Kaip

“Universal” išplatyta mūsų
literatūra, tai tuč tuojaus 
žvalgyba pradeda kviest pas 
save darbininkus tardymui. 
Klausia jų, kas komunistas 
ir siūlo jiems pinigus, kad ■ 
jie tarnautų žvalgyboj. . 
Prieš vieną kampaniją atė-Pa* 
jo žvalgyba ir policija, už-L

• darė vartus, tikrino pasus i 
ir peržiūrėjo darbininkų su
rašą. Prieš vasario 
jie areštavo vieną darbinįn-j 
ką ir siūlė jam pinigų. Dar
bininkai neapkenčia žvalgy
bos ir pasipiktinę jos dar- > 
bais. Visi dabar , , . . . . _
kalba, kad žmogžudį pralo-,dar kad Ios !slkVre 
tą Olšauską paliuosavo iš!™penahStų pavergtose ko- 
kalėjimo, o tuos, kurie ko-j oniJose- 
voja už darbininkų reikalus' 
visaip persekioja. Auga pas; Socialfašistai Neįsileidžia 
tenkinimas^fašistų vX “° Komunisty Atstovo

“Brangus sūneli:

Darbininkų
Komunistų Internaciona-1 —..  , .. _

|lo Pildomojo Komiteto 10-as
praplėstas posėdis priėmė 3

25°d !nauJas Komunistų Partijas, 
būtent: Islandijos Komu- 

!nistų Partija, Indo-Chinijos 
Komunistų Partiją ir Cyp- 
ruso Komunistų Partiją.

fabrike1 Svarba šių partijų yra

NUTEISTŲJŲ JAUNUOLIŲ TĖVAI PRAŠO 
SAVO VAIKUS EITI SU T. D. A.

Darbininkas. BERLYN.— Į Berlyno
Provokatoriaus Gudravi- miest0, taryb5 tapo išrink’ 

maj Tas komunistų atstovas
KRAKĖS— Juozas ir Jo- ^ange Bet gi Prūsijos Vi- 

nas Stokai, norėdami įsi-!daai? RelkakJ mimsteris so- 
braut revoliucinių darbiniu- .cialdemokratas Severing at- 
kų ir valstiečių tarpan, vi- .slsa*!0 pupazinti.
šokių “gudrumų” griebėsi.' _ v. ~ ”
Visi jų “gudravimai” veltui. | IS rSSlStlJ r artlJOS JailDl
Darbininkai ir valstiečiai 
gerai žino, kad Jonas ir 
Juozas Stokai, tai žvalgybos 
agentai, kurie provokaci-

Darbininkai Eina pas
Komunistus

BERLYN.- Mieste Hamm

Jauja Nulinčiavimo
i

į

s

CHATTANOOGA, Tenn.
—Bal 24 d. trijų nuteistųjų tautinis Darbininkų Apsi- 
mirtin jaunuolių tėvai išlei-'gynimas yra nusamdęs ge
do sekamą pareiškimą: riausius advokatus, kokius

“Mes esame tėvai Hey- tik galima gauti Ghattanoo- 
wood Patterson, Andy goj ir mes nenorime, kad 

I Wright ir Eugene Williams, nuo dabar ką nors bendro 
mirtis Į su mūsų vaikais turėtų ad- 

už prasi- vokatas Roddy.
“Gi Kunigų Susivieniji- 

įmas, kuris pasiuntė komite-

“Mes žinome, kad Tarp-

kuriems grūmoja 
elektros kėdėj e, 
žengimą, kurio jie nepapil- 
dė.

“Tarptautinis Darbininkų j tą ir poną Roddy į Birmin- 
Apsigynimas ir jojo pasta- ighamą, kad perkalbėti nu
lytas vyriausias advokatas; teistuosius atmesti Tarp- 
George W. Chamlee paėmė 
į savo rankas visą gynimo 
reikalą ir daro viską, kas 
tik galima, ] 
mūsų vaikų gyvybę.

“Nepaisant to, kad mūsų 
sūnūs yra nepilnamečiai, 
nei advokatas Roddy, nei 
Kunigų Susivienijimas nesi
klausė mūsų apie pastatymą 
Roddy juos ginti.

SCOTTSBORO, Ala.—Ka- 
pitalistų organas “Sentinel” 
rašo editoriale, kad valdžia 
padarė klaidą teisdama 
jaunuolius. Tas juodlapis 
sako, kad būtų geriau ir 
greičiau, jeigu tie jaunuo
liai. būtų buvę atiduoti gau
jai ir nulinčiuoti. 
tis išreiškia didžiausį pasi-! 
piktinimą tais protestais, 
kuriuos siunčia Alabamon 
iš visos Amerikos darbiniu-!, . Jaunuoha^ pasakė 
kiškos organizacijos.

Anglijos Kapitalistai 
Neriasi iš Kailio

‘karną pareiškimą, kuris at- mui nuteistųjų mirtin jau- 
meta apgavikus ir suokalbi- nuolių.

jninkus ir šaukia remti' ----------------

I

i

LONDON.— Milžiniškas j Tarptautinį Darbininkų Ap-; Drg. FostcHs Išrinktas 
Anglijos Prekybos Butų Su- i sigynimą: ‘ ! • Knminfeinn Prp/idiiima
sivienijimas priėmė rezoliu- i “Mes, H. Patterson, Andy J MlwnK™» rreziaiumą 
ciją, kurioje šaukiama An- Wright, Roy Wright iri „
glijos valdžia gelbėti kapi- (Eugene Williams, po konfe-1, MASKVA. Komunistų 
talizmą nuo pražūties. O irencijos su savo tėvais —i Internacionalo 11-tas ple- 
pavojus kapitalizmui gru-' Claude Patterson, Af]a i numas išrinko Kominterno 
mojas nuo Sovietų Sąjun- i Wright ir Mamie Williams, i Prezldl’J1P^ Nao. Amerikos 
gos Penkių Metų Plano. | pakartojame savo pirmiaJ ’T"
Dar daugiau: Anglijos ka-ipadarytą raštišką sutartįdas d’ ^,Uia.*n Zį Foste.r‘s> 
pitalistai šaukia visas bur-!su Tarptautiniu Darbininku Kymkus ,Amenkos k«man®t’i 
žuazines. šalis susivienyti Apsigynimu delei nusamdy^: darbuoto3as. sekretorius
kovai pries Sovietų Sąjun- ■ mo advokato G. W. Cham-!Darbo Unijų VienybSs Ly~ 

j lee, kaipo vyriausio gynimo : ^0S* 
!advokato, ir mes, Ozzie Po-! Miško Yra ir Jo Nėra
' well, Olin Montgomery, i Daugelyj Lietuvos vietų
• Clarence Norris, Willie Ro-i miško yra užtektinai, bet jo 
■ bertson ir Charlie Weems nėra biednuomenei, nesmiš- 

Nuo pilnai sutinkame su viršmi- ką užgrobę laiko turtingie- 
Jiėtais kaltininkais delei pa- ji. Biednuomenei miško net 
tvirtinimo mūsų rašyto pa- kurui neužtenka.

■f r 
jU i

tautinį Darbininkų Apsigy
nimą, ištikrųjų padeda mū
sų vaikus pasiųsti į elektros 

kad išgelbėti kėdę.
“Mes šaukiame visus vi

sais būdais remti Tarptau
tinį Darbininkų Apsigyni
mą. i

“Pasirašo: Mamie Will- j 
iams, Ada Wright, Claudel 
Patterson.” L v _._____ _____________ ___ i Amerikonai Nešdinasi 

Sukilimo
TEGUCIGALPA, Hondu

ras. — Amerikonai, kurie 
čia buvo apsigyvenę ir užsi
dėję biznius, persigando su
kilimo ir būriais nešdinasi 
į uostus. Pačioj respublikoj 
paskelbtas karo stovis. Ge
nerolas Ferrera sako, kad 
bus sunku sukilimą numal
šinti, nes reikalas eina ne su 
organizuota armija, ale su 
bedarbiais ir komunistais, 
kurie turi pasitikėjimo liau- 
dyje.

niais tikslais nor prisiplakt jvisa fašistų partijos^ jau-i
prie darbininkų ir revoliu- ;nu°hų sekcija pametė fa-
Juozą Stekus reik Sotu^t i Komunistų lygą. ’ JkS PRASIDEDA TEISMAS PATERSONO PENKIŲ 
ir vyt lauk iš savo tarpo. ibja vlsus jaunuolius darbi-

Krakietis.' n^n^us atsimesti nuo fašis-
DARBININKŲ; JIEMS GRŪMOJA MIRTE

1 ,j

1
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“Balsas”

ROCHESTERIO LIET 
DARBININKŲ SUSIV 

NARIAMS

Lietuv. Darbininkų Su
sivienijimo kuopos Ro- 
chesteryj valdyba, veikė
jai ir visi nariai, kurie 
tik galite, dalyvaukite pa
sitarime, kuris įvyks ant
radienį, balandžio 28 d., 
kai 7:30 v. v., Gedemino 
Salėje, šiame pasitarime 
dalyvaus ir d. R. Mizara, 
LDS. organo redaktorius, 
kuris -vyksta j vakarus. 
Jis padarys labai svarbų 
pranešimą einamaisias L. 
D.S. organizavimosi rei
kalais.

ŽINIŲ-ŽINELES

i tų ir stoti po komunizmo 
vėliava.

Kapitalistų Spaustuvės 
Darbininkai su Komunistais

1 BERLYN.— Milžiniškos 
spaustuvės “Ullstein” darbi
ninkai turėjo rinkimus ta
rybos. Už revoliucinį sura
šą paduota 794 balsai, o už 
socialfašistus (socialdemo
kratus) 624.

.“Pvotesuoja”
“Žemaičių Balsas”

i PATERSON, N. J.—Šian- kai. Primetimas 
dien Passaico pavieto teis- žmogžudystės yra 
me prasideda byla prieš priemonė atkeršyti, 
penkius Patersono darbi- ninkams už streiką, 
ninkus. Pirmutiniai bus tei
siami draugai Helen Gerso- 
nowitz ir Benjamin Leib. 
Jie kaltinami nužudyme bo
so Urban, kuris mirė 5 sa
vaitėms prabėgus po muš
tynių, kuriose nežinomi 
gengsteriai jį sužalojo. Po
licija suėmė streikierius 
darbininkus ir kaltina juos.

Tai be galo didelės svar
bos byla. Visiems penkiems 
ties bausmė. Jų gynimą ve
da Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas.

rašo, 
kad Telšių valdininkai tau
tininkai protestuoja prieš 
tautininkų sumanymą su
mažini valdininkams algas. 
Protestai nesuturės algų | Tie draugai teisiami, to-
mažinimo. Reikalinga kova!del, kad jie yra kovingi, 
prieš algų mažinimą. (klasiniai susipratę darbinin-

jiems 
bosu v 

darbi-

Reikia visomis spėkomis 
remti teisiamųjų gynimą. 
Reikia sukelti kuoplačiau- 
sias mases delei išgelbėjimo 
tų 5 darbininkų.

Extra Clevelandiečiams!

kalbės 
trečia- 
balan-

Bus

Popiežius Buvo Išlindęs 
iš Vatikano

CHINIJOJ KOMUNISTINIS JUDĖJIMAS PLEČIA
SI; RAUDON. ARMIJOS NAUJI LAIMĖJIMAI

J

i

Drg. R. Mizara 
svarbiais klausimais 
dienio vakare, 29 d. 
4žio, Lietuvių Svet. 
koncertinė programa. Atsi
lankykite visi į šias svar
bias prakalbas.

B.

ROME.— Visai netikėtai 
Pijus XI pasirodė už Vati
kano sienų ir dalyvavo nau
jos katalikiškos kolegijos 
įšventinime. Niekam iš kal
no nebuvo apie tai praneš
ta.

SHANGHAL— Iš Man- myn ties upe Han ir užėmė 
džurijos pranešama, 
didmiestyj Harbine 
skelbtas karo stovis delei 
nepaprasto padidėjimo ko
munistų veikimo. Valdžia 
bijo darbininkų sukilimo. 
Tuo tarpu miesto Chang
chun apielinkėj valstiečiai..ir 
darbininkai sukilo ir užėmė 
visą eilę sodžių.

Iš Hankowo pranešama, 
kad Raudonoji Armija iš 
20,000 vyrų padarė užpuoli
mą ant miesto Shangchen. 
Valdžia skelbia, kad užpuo
limas esąs atmuštas ir 300 , _ _
raudonarmiečių nužudyta.! šingai, dar niekad taip pla-
Bet kiti Raudonosios Ar- ;čiai komunistai neveikė'Chi- 
mijos pulkai traukia pir-jnijoj, kaip dabar.

kad i miestą Kiuchow. Hanko^ 
pa-,wo kruvinosios valdžios ga- 

rnizonas pasiųstas gynimui 
miesto Shayang, prie ku
rio vartų esanti Raudono
ji Armija.

Pačiam Shanghajuje ema 
masinės ablavos. Nužiūri- < 
mi darbininkai areštuojami 
desėtkais.

Tai visa parodo, kad 
Chiang Kai-sheko pasigyri
mas, kad jis komunistus iš
naikins su pabaiga šio mė
nesio, vėl neišsipildo. Prie-

i
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NAUJAS ŠLYKŠTUS SUOKALBIS
Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas su Komunistų 

Partija išjudino jau dideles minias, kad nuo mirties iš
gelbėt devynis negrus jaunuolius darbininkus Scottsbo
ro, Alabamoj. Judėjimas delei jų išvadavimo nuo elek
tras kėdės taip smarkiai auga, kad nusigando kukluksi- 
nė buržuazija, ypač pietinėse šios šalies valstijose.

Ppieš tuos juodaspalvius jaunuolius, kaip žinoma, buvo |

likos valdžios ministerių kabi
netas susideda, rodosi, iš 9 
žmonių. Keturi jų yra socia
listai : Francisco Largo Caba
llero, darbo ministeris; Fer
nando del Los Rios, teisingu
mo ministeris; Indalecio Prie
to, finansų ministeris; Marce
lino Domingo, švietimo niinis- 
teris. Tai yra labai atįsako- 
mingos vietos valdžioje.
Bet kam tie socialfašistai

Sulig Kristaus “Mokslo”
Klerikalų “Darbininkas,” 

leidžiamas mulkinimui lie
tuvių kataliku darbininku, 
balandžio 21 d. laidoj patal
pino straipsnį iš “Espero 
Katolika” apie klasių kovą. 
Jame sakoma:

Nėra kalbos, kad klasių ko
vos teorija yra priešinga Kris
taus mokslui apie artimo mei- tarnauja? Kaip ir kitų Ša
lę, kuris įsako, kad mes mylė- jįu socialfašistai, jie tarnau
tume kiekvieną žmogų, kaip 
patys save.

, . . . . .. v . v -. . . . ri’aigb sulig Kristaus mo-iFina, O jeigu tik darbinin-
padąryta sumoksiąs, buk jie užpuolę .žaginti tavormio jkslo, kaip kunigai skelbia, kai išstoja ’į kova prieš iš-

, Paskui pasirodė, j darbininkai turi nuolankiainaudotojus>1t;aį ,socialfašis- 
.in.ps. wna pavergė- i įaj per Spėką slopina., ,

Visų kraštų socialfašistai 
yra vienodi. ’

Aišku, išsivysčius griež-

tratlkinio vagonuose baltas merginas. . ....... ........
kad tos “nekaltos” merginos buvo prostitutės. Viena iš ' pasiduoti savo 
jųdviejų buvo kukluksų papirkta, o kita neparsidavė, ir Įjams-kapitalistams, turi ne-, 
y • ’ ■ • 1 • 1 • * JC • 1.,-* J • • V " *u isipriešinti išnaudojimui, tu-;
nQflS tr?JLgat.vlų m®rg5n?’ vad.ma5.1’ ri badauti, skursti ir vargti,
pasirodė daug padoresne uz doringuosius buržujus ir ’ .. , & L
už policinius jų įrankius.

Buržuazija tikėjosi ramiai ir lengvai apsidirbti su de-» 
vyniais nekaltais negrais darbininkais; kukluksai manė,: 
kad jų lavonai patarnaus kaip persergėjimas darbiniu-! 
kiškoms negrų masėms, kad jos ir toliaus kaip avys pa
siduotų vergijai; kad negrai darbininkai nesiorganizuo- 
tų išvien su baltaisiais į komunistų vadovaujamas darbo 
unijas ir į vargingųjų farmerių organizacijas; kad jie 
nedrįstų nei streikuoti, nei demonstruoti, nei jokių savo 
rejkalavimų statyti.

pet dabar tie baltieji piktadariai patiria ką kita; jje

nauja kapitalistams, dvari
ninkams, darbininkus mul-

.. O jeigu tik darbinin-

Įneš po mirties nukeliaus iitesnei darbininkų kovai Is- 
! “dangaus karalystę.” Ipanijoj prieš išnaudotojus

Bet gyvenimas nusako vi- socialistai kartu su republi- 
(Sai ką kitą. Gyvenimas ver- konais kraujuose; skandins 
čia ir tikinčiausią darbinin
ką kovoti. Dabar gyvuoja kaip kad darė Vokietijos so- 
dvi viena kitai griežtai cialistai būdami valdžioje.

kovojančius darbininkus,

viena kitaidvi 
priešingos klasės: pavergtų
jų ir pavergėjų. Todėl tę- j 
sisi klasių kova.. Pavergė- j 
jai išnaudoja, snaudžia dar- I •

mąto, kad kovingasis darbininkų judėjimas neduos taip j bininkus, o pavergtieji prieš 11------- ------------------------- J
lengvai nugalabinti devynis negrus darbininkus. Jack-lįaį kovoja> Klasių kova eis L . L.. 0 . n

... i..x. ^. .1 . ; Sovietų Tilto Statymui įkur
tas Laikinas Miestelis

i ant Ledo
temą, paremtą ant i Sovietai statydina dar vie-

vi L x m 4-1 i /y ' 1’ 1 v • i • « • i i . z\i •

O *7 » ” . v . ., . .. • • -I •! W • 1 Cell 1x0 V Ulei. IVlclblllson County Sentinel” ir kiti fašistiniai laikraščiai gvoly toJ buš pjas^s 
tu <ėmė rėkti, kad Alabamos gubernatorius Milleris už- ’ 
pilamas tūkstančiais ant tūkstančių reikalavimų .tuoj aus 
paliuosuoti tuos nekaltus negrus proletarus arba suteikti 
jiems naują teismą, kur bent pusė prisiekusių teisėjų su
sidėtų iš negrų darbininkų. Su protesto telegramomis 
ir reikalavimais eina sykiu ir nurodymai, kokis purvinas 
kriminalis suokalbis buvo padarytas prieš minimus juod- 
odĮius darbininkus. Pietinė buržuazija pamatė, kad sy
kių į su tų devynių negrų darbininkų apgynimu vystosi 
jucį ^platesnis ir kovingesnis judėjimas delei negrų teisių 

. apgynimo abelnai.
Todėl nevidoniški buržujai sudarė dar naują suokalbį 

--prieš pačius mirtin nusmerktuosius ir prieš Tarptauti
nį Darbininkų Apsigynimą, kuris visu įsitempimu kovo
ja už jų paliuosavimą. Nusmerktieji du sykiu buvo žvė
riškai sumušti, kad prisipažintų “teisingai nuteisti” ir 
pasmerktų Tarptautinį Darbininkų Apsigynimą, savo 
gelbėtoją. Vienam iš nusmerktųjų buvo grumojama už
mušti,'jeigu jis su tuo nesutiks. O tokiam priruošimui 
buvo pas nusmerktuosius atsiųsta kukluksinis advokatas 
St. Roddy, policijos agentas W. M. James ir keletas at- 
žagareiviškiausių negrų kunigų. Per grasinimus, grau
denimus ir prigavystę jie privertė nuteistuosius pasira
šyti pasmerkimą prieš Tarptautinį Darbininkų Apsigy
nimą ir atsisakymą nuo šios organizacijos patarnavimų. 
To pareiškimo turinys kaliniams buvo neteisingai per
statytas. Iš devynių kalinių tik vienas buvo tiek “gra- 
mo'tnas,” kad galėjo pasirašyt savo pavardę. Kiti aštuo- 
ni savo parašus tik kryžiukais tegalėjo pažymėti, su pri- 
liudijimu atsisųtųjų buržuazijos agentų.

Baltieji niekšai tikėjosi, kad tuomi užduosiu smūgį 
darbininkų judėjimui, griežtai reikalaujančiam paleis
ti nusmerktuosius. Bet jiems nepasisekė. Atėjus kalė- 
jiman keturių nusmerktųjų tėvams ir Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo advokatui, visi nusmerktieji atšau
kė pirmesnius savo pasirašymus, kurie buvo iš jų išgau
ti į)er smurtą ir klastą; ir jie sveikino Tarptautinį Dar
bininkų Apsigynimą, kaip tikrąjį savo gelbėtoją, ir išlei
do; viešą pareiškimą, kad jie pilniausiai atsiduoda ir pasi
tiki Tarptautiniam Darbininkų Apsigynimui.

Taigi šis antrasis suokalbis patarnauja dar geriau nu- 
maskuot buržuaziją, ir iššaukia juo didesnio pasipiktini- 
m6 miniose baltųjų darbininkų ir negrų. Tatai matyda
mas, “Sentinel,” jau pirmiau minėtas fašistinių buržujti 
organas, todėl, gailisi, kad nebuvo panaudota prieš tuos! 
devynis jaunuolius “trumpiausias kelias,” reiškia, gailisi, 
kad Jie nebuvo ant vietos nulyčiuoti.

Lietuviai darbininkai, jūs taip pat negalite būt ramūs, 
■ kuomet buržuazija per tokius šlykščius kruvinus sumoks

iąs yra pasiryžus nužudyti devynis nekaltus mūsų kla
sės narius. Darbininkiškos lietuvių organizacijos, skait- 

'lingiausiai dalyvaukite bendro fronto konferencijose iš
gelbėjimui jų gyvybės! Savo organizaciniuose susirin
kimuose ir masiniuose mitinguose išneškite rezoliucijas, 
pasmerkiančias tą budelišką pasimojimą ant devynių ne- 
gTU proletarų, reikalaudami juos tuojaus paliuosuoti! 
Muškite tokio turinio telegramas Alabamos gubernato
riai Milleriui! Minėkite, kad jų nužudymui yra paskirta 
liepos 10 d. Laikas labai trumpas. Todėl negaišuokite, 
kad nebūtų pervėlu!

Ji iš
nyks tuomet, kuomet išnyks 
klases, o klasės išnyks tik 
galutinai sudaužius kapita
listinę sisi 
išnaudojimo, ant privatinio ną didžiulį tiltą, ant Obi 
pelno. upės, Sibire. Tiltas turės

Kunigai su pagelba Kris- iigį0 beveik ištisą amerikb- 
taus. “mokslo” darbuojasi už nišką mylią. Kad būtų pa-
palaikymą kapitalistinės sis
temos. Jie mulkina darbi
ninkus religiniais burtais, 
kad tuo būdu palaikyti juos 
tamsybėj, sulaikyti nuo ko
vos prieš išnaudotojus, prieš 
kapitalistinę sistemą. Bet 
nei Kristaus “mokslas”, nei 
kalba apie “artimo meilę,” 
nei žiauriausios kapitalistų mašinerija, 
slopinimo priemonės prieš 
darbininkus neišgelbės ka
pitalistinės sistemos nuo 
žlugimo. Klasių kova vis 
labiau ir labiau aštrėja. 
Darbininkų klasės spėkos 
auga, tvirtėja^ Revoliucinis 
darbininkų judėjimas didė
ja, ir jis užduos mirtiną 
smūgį kapitalizmui.

Klerikalų Dejavimas
Kunigų organas “Drau

gas” dejuoja, kad fašistai ir 
socialfašistai neužtaria Lie
tuvos klerikalinių fašistų, 
kuriuos spaudžia smetoni
niai fašistai. Girdi,

Brooklyn© fašistai ir Chicagos 
socialistai vieni kitiems pa
duoda ranką, pritardami Lie
tuvos diktatoriams, padėdami 
•smaugti persekiojamus katali
kus ir ragindami: dar griež
čiau ir skaudžiau prislėgti jau 
ir taip bjauriai kankinamą ka- 

/ talikų visuomenę.
Bet tas “dūšių ganytojų” 

lapas nepasako, kad tos vi
sos trys reakcinės srovės, 
klerikalai, fašistai ir social
fašistai, sudaro bendrą 
frontą ir kovoja kaip Lietu
voj, taip ir Amerikoj prieš 
lietuvius darbininkus, ve
dančius kovą prieš išnaudo- i 
j imą, už geresnį gyvenimą..

rankiaus darbininkams ir 
kad darbas galėtų būt va
romas be . sugaišimų, t a i 
čia jau ant .storo upės ledo 
tapo pastatytas laikinas 
“miestelis.” Jame gyvena 
3,000 darbininkų. Ant ledo 
įrengta ir konkreto dirbtu
vė ir visa kita reikalinga 

Konkretas, be
je, yra kriušintų akmenų 
bei žvyro medžiaga, sumai
šytą su cementu. Iš tos me
džiagos dabar po Obi upės 
vandeniu ir vandenyje stato 
piliorius šiam tiltui. Leidžia 
j vandenį tam tyčia milži
niškas, aklinas plieno skry
nias bei šėpas. Jose po ke
lias valandas būdami, tai 
darbininkai ir mūrija 
piliorius.

Dešimt iki dvylikai 
nu beliko, kol pradės 
Obi ledas. Iki to laiko 
kretiniai pilioriai turi būt 
užbaigti. Todėl darbas ei
na visais garais. Tą gi dar- 
bymetę prižiūri Bill Šato- 
vas, buvęs Amerikoj anar
chistas, kuris paskui pasižy
mėjo dideliu atsidavimu 
Sovietų valdžiai ir savo ga
bumais prie naujų gelžke- 
lių pravedimo. O ir mini
mas tiltas yra statomas 
naujai tiesiamam gelžke- 
liui. Per tą tiltą bus su
jungta metalo fabrikai ir 
anglies ir metalo kasyklos, 
sudarantieji dalį didžiojo 
Uralu Kombinato. Tatai gi 
turi didelės1 svarbos ne tik
tai išvystymui pramonės, 
bet šalies apsigynimo tiks
lams. .

tuos

die- 
lūžti 
kon-

pų. Leidžiama yra besi- 
rnainanti (alternating) elek
tros sriovė per tąsias lem
pas. Prie kiekvienos lem
pos yra atskiras įtaisas 
(rheostatas), kuris regu
liuoja elektros sriovę, ei
nančią per tą lempą, taip 
kad kožna lempa išduoda 
tam tikrą atskirą notą, ar
ba muzikos skales gaidą. 
Tuos garsus padidina gar
siakalbis (laudspykeris), iš 
vienos pusės; iš kitos gi pu
sės yra panašūs, kaip pap
rasto piano, klavišiai. Kiek
vienas klavišis elektrine 
viela sujungtas su atatinka
ma sau lempa. Yra. ir tūli 
kiti reguliavimo prietaisai. 
“Skambintojas” spaudo 
klavišius ir išeina skardi tai pasuko liniją' į kairę, 
bei švelni muzika, kuri įvai- paskelbėm kovą oportunizmui. ; gamino pareiškimą ir norėjo 
rinoia^i tarn trhihu ir var- Pasiėmėme energingai praves-: ------ - - -uuojasi taip iiiuoų n \ai R p Hn Jie darbiJ 
gonų garsų. b • ’ - •• • - ’ ’

Rytinių Valstijų Lietuvių Komunistų Konferencijai, 
Balandžio 11 ir 12 d.

Raportuoja drg. A. Bimba 

(Tąsa)
dakcija vėl užėmė griežta po
ziciją. Ir vėl tie patys Straz
dai išėjo prieš. Ta pati isto- 

Cent. Biuro Perorganizavimas i rija buvo pereitą vasarą reika- 
- le baltojo šovinizmo manifes- 

Tfel tacijų kooperatyve j valgykloj.
j O atsirado draugų, kurie sa- 
. kė, kad Strazdui nebuvo duo
ta progos pasitaisyti, nebuvo 

sekretoriaus “vietos ■’Ais.,ti.nkamai Pasmerktas ir tt. 
per V. XX. Drg. Siurba nesuti-' A.skia) pasirodė, kad Strazdas 
ko su K. P. Centro Komiteto I nepataisomas.

Gruodžio mėn., 1930, C. B.
i likosi perorganizuotas.
sa, nedaug jo sąstatas tepasi
keitė, bet jis ėmėsi kitos lini
jos. Drg. J. Siurba likosi at
statytas iš 
per C. K 
1_______
linija Chicagoje Strazdo reika-, 
le ir kaip kuriais kitais klau-. 
simais.

Naujas Centro Biuras griež-’
-M-es 1 susektas kokosas.

Pasiėmėme energingai praveš

Skloka ir Jos Žygiai

Pirm “Laisvės” suvažiavimo
C. B. pa-

jį Įdėti Į “Laisvę.” 
C. B. pareiškimą)

(Perskaito
Jis • yra

ninku masėse, kovoti Prie^ baly daug švelnesnis už K. P. pa- 
. Gi tuom pat kartu

! opozicija kaltina C .B., būk jis 
“Vilnį,” kad ten dirbtų nuo-|ejna dairesne linija, kaip K. 

votojai, Komunistų Partijos | Opozicija ir Butkaus pase- 
I nariai, kad iš tų įstaigų plauk- j;ėjaį atsisakė talpinti ne tik
tų komunistinės idėjos, o 
nuodai prieš partiją, kuriuos i 
skleisdavo Butkai, Kuodžiai ir;
kiti.

Sukilimas Butkaus sklokos, 
rišasi su tuom. C. B. pasisuko | 
nuo žodžių prie darbo, stengė
si bolševizuoti tas įstaigas. 
Oportunistai pajuto pavojų ir 
atvirai sukilo, prie ko senai 
rengėsi.

C. B. imasi įtraukimo darbi 
ninku į mūsų atsakomingas i 

i vietas. Mes įtraukėme iš fab-l 
rikų dd. D. M. šolomską, V.| 
Boviną ir A. Tarašką. F 
starieji draugai dirba “L. 
dakcijoje, o d. šolomskas ei-Į 

! na sekretorių pareigas.
Šmeižimai ir Puolimai 

Atskirų Draugų

Pradeda puolimus ant mū
sų draugų, 
rinko d. Abeką. < 
šiai apšmeižė, išniekino; pa
skelbė^ būk jis ėjęs su Kolča- 
ku. Visą tą darė tik todėl, 
kad išniekinus ištikimą bolše
viką.

Paskui sukoncentravo ata
kas ant d. D. M. Šolomsko tik 
už tai, kad pastatytas atsako-! 
mingon vieton. Draugas, ku-į 
ris per ilgus metus fabrike 
dirbdamas, energingai prasi-, 
mušė į priekį, oportunistams j;įno^K p~ linija 
nebegeras. Jis visada dirbo .
energingai mūsų organizacijo- afeįovas ^Amteris,“ h’ 
se ir bendradarbiavo spaudo-, sakymas, būk jie kovoja tik

, *, . ■ prieš C. B., o ne prieš Komu-
Pe!eitų metų pabaigoje Pa-,nįstų Partija, yra veidmainys- 

ciam Centro Biure dd. Siurba j
ir Mizara sudarė opoziciją. Į Tai j irm <<L „ suvažiavi- 
Jie svyravo Chicagos klausi-, mo c B if c R burna buvo 
mu, ir tas jų svyravimas padrą- j <<L „ uždaryta. šėrininkų kny- 
sino opoitumstus. Chicagoje į buvo i§ne§tos kelios savai- 
Sti azdas ir kiti žinodami, kad £-g pjrm suvažiavimo. Ma
not C.B. yra opozicija partijos (s-ms nebuvo lima išaiškin- 
limjai drąsiau kovojo. Vėliaus; ........... - -
draugai pastebėjo savo klaidas 
ir veikia K. P. linijoje. Drg.
Mizara ypatingai gerai užėmė 
“Laisvės” klausime poziciją, 
kada sužinojo, kas dedasi 
“Laisvės” pastogėje.

Kova Su oportunistais

Negalima manyti, kad < 
Pruseika, Bacevičius ir Chica
gos opozicija daro netikslias 
klaidas. Mano supratimu, jie 
turi skirtingą supratimą, negu 
partija. Jie išeina prieš par
tiją, kaipo organizuota opozi
cija viduje^ partijos. ’

Tuom pat laiku Butkaus pa-Į 
sekėjai puola iš lauko, kad ■ 
“Laisvę” ir “Vilnį”, išplėšus iš 
po Komunistų Partijos vado
vybės. Jie su pruseikine opo
zicija sudaro bendrą frontą 
prieš K. P.

Chicagoje Bacevičio, šar- 
gužės. Dienraščio ‘‘Vilnies’ Į p jau gyVeno gana senai, o d. 
klausimas, taipgi reikia ap-' pruseųęos įen nuvažiavimas 
svarstyti. ...... juos tik sudrūtino. Laike

Tad, draugai, pasirūpinkite j Brįdge'p0rt0 baltųjų šovinistu 
tuoians imkitės darbo. l__ >•__  _..x ___ ... mnn __ "

*- i įlinku mčisese, Kvvvu pučo M<xi- (jqno- ŠVC
Tokios rūšies mažas’pia- tąjį šovinizmą, subolševizuoti į reigI*ima 
kas jau buvo išbandytas mūsų įstaigas—“Laisvę” ir‘o ozici-a

...... “Vilnį,” T ‘ .. __ _ 
Jis buvo tik tokio dy- sil’dūs, darbininkų klases ko- p ęR 

v i m i oi n Povrnnc! . —

nukas
viename Schenectady ‘teat
re. <
džio, kaip vidutinis čemo
danas (siutkeisis); mergi
na ant pagrindų vienoj ran
koj laikė klavišius, o kita 
juos spaudė, smagiai griež
dama rusišką “Medinių Ka
reivių” polką.

Sovietai Gelbės Dar Kitą 
Laivą iš Ledynų

Kokis tai nelaimingas lai-Į 
vas, įstrigęs Lediniame 
Vandenyne tarp ledų, šau
kiasi pagelbos per radio. 
Tam tikras Sovietų valdžios! 
skyrius greit susirinkęs iš-1 
dirbo planus skubiosios pa-; 
gelbos. Bus pasiųstas* sovie- 
stinis ledlaužis, arba ledus 
skaldantis laivas.

Per keletą paskutinių me
tų Sovietai geriausiai iš vi
so pasaulio šalių pasižymė
jo, kaip gelbėtojai laivų, ku
riuos subraklina šiaurės 
vandenų ledynai. Daugelis 
skaitytojų čia prisimins so
vietinį ledlaužį “Krassiną,” 
kuris išgelbėjo šešiolika ita
lų orlaivininkų, kurie buvo 
nudribę ten ant plūduriuo
jančių bei pastovių ledynų. 
“Krassino” žmonės taip pat 
išvadavo nuo mirties ir ke
lis kitataučius, kurie buvo 
atvykę italus gelbėti.

BALTIMORE, MD.

1 tai C. B. pareiškimą, bet ir 
1 Centralinio Komiteto. Jums 
i tas pareiškimas žinomas.

Tuom pat kartu sklokos va- 
Įdai pagamina kolektyvį savo 
provokacinį pareiškimą ir, 
mums nežinant, įdeda į “Lai
svę.” (Vas. 6 d.) Ta visa isto- v_ • 
rija jums jau žinoma.

Butkus senas vilkas.
i ir mėtytas ir vėtytas, 
į savo tikslus. Jam 
; įtraukti ir dd. Taurą, 
i Buknį ir kitus. Jie 
i daug žalos

Jis yra 
Jis turi 
pavyko 
Siurba, 
padare

Jie papildė neat- 
T V, 1)a" leistinas klaidas. Bet po to, 

kaip 7 d. vasario komunistų 
i frakcija nutarė ginti “Laisvę” 
nuo sklokos “L.” šėrininkų su
važiavime, tie draugai taisė 

’savo klaidas, kritikavosi patys 
j save. Mano supratimu, nega- 
i na kritikavosi, negana kovojo 
prieš opoziciją po “Laisvės”

ant

Pirmiausiai pasi-,
Jį bjauriau- šėrininkų suvažiavimo.

Jeigu Butkus su savo pase
kėjais būtų pagriebęs “Lais
vę,” tai ji dabar jau būtų bu
vusi darbininkų priešų laikraš
tis.

Ji būtų tokia, kokis yra But- 
! kaus aplinkraštis arba dar 
; bjauresnė.

C. B. kaip lietuvių komunis
tų frakcijos suvažiavime, taip 

| ir “Laisvės” suvažiavime, vy-
... Kaip pir

mame, taip ir antrame, buvo

t-

Baltimore baltieji šovinistai 
bijo juodųjų darbininkų spal
vos, kad, tarsi, juodieji būtų 
ne žmonės. Net jie svetainę 
atsisakė duoti darbininkiš
kiems parengimams, kad į tuos 
parengimus kai kada ateina 
juodveidžių, darbininkų. A.L. 
D.L.D. 25 kuopai taipgi ne
duoda svetainės laikyti susi
rinkimus, nors prie jos dar 
nepriklauso juodveidžių darbi
ninkų. . Balandžio 6 d. turė
jo įvykti A.L.D.L.D. 25 kuo
pos susirinkimas, bet kad bal
tojo Šęvinizmo apaštalai užda
rė svetainę, tai tas susirinki
mas neįvyko.

Kuopos valdyba tuojau tu
rėti] gauti kitą syetainę ir 
šaukti susirinkimą, nes dauge
lis narių dar nepasimokėję už 
šiuos metus. Taipgi yra svar
bių klausimų apsvarstyti. O 
ypatingai reikia pasikalbėti i 
ir rengtis prie Pirmosios Ger'kiuno . Strazdo opozicija K.

I ti reikalai ir padėtis. Mes ži- 
. nojome, kad sklokininkai ateis 
į šėrininkų suvažiavimą orga
nizuotai ir bandys pasiimti 
“Laisvę.” Jie atėjo su savo 
“sleitu.” Jie jį viešai šėrinin- 
kams dalino. Mes iš savo pu
sės sudarėme surašą lietuvių

(komunistų frakcijos susirinki- 
c * me. “Sleitas” prieš “sleitą.”

Arba Komunistų Partijos 
“sleitas” laimi, arba jos prie
šų. Kito kelio mums nebuvo. 
Kitas kelias Vedė “Laisvę” 
prie pražūties.

(Bus draugiau)

LAWRENCE, MASS.

Del Rezoliucijos “Laisves” 
Klausiniu

Mačiau “Laisvėje” iš Law
rence rezoliuciją už opozi
ciją. Tai tikrai sarmata, 
kad tokia rezoliucija tapo 
pasiųsta iš Lawrence.

Aš kaip “Laisvės” bend
rovės šėrininkas pilnai už
giriu Komunistų Partijos ir 
Liet. Centro Biuro laimėji
mą “Laisvės” šėrininkų su
važiavime, ir smerkiu tuos, 
kurie stengėsi . ištraukti 
“Laisvę” iš po Komunistų 
Partijos vadovybės.

S. Pekauskas,
“Laisvės” Bend, šerinink.

Bet Kam Jie Tarnauja?

munistinę literatūrą.

ir tuoj aus imkitės darbo.
25 Kp. Narys

Šiauliuose areštuotas M. 
Kučinskas. Jį “Žemaitis” 
vadina “komunistų instruk
torium visai Žemaitijai.” 
Areštuotas dar

! puolimo ant negrų 1929 me
lais, “Vilnis” užėmė teisingą 
poziciją, griežtai prieš baltuo
sius šovinistus. Strazdas, šar- 
kiunas ir kiti oportunistai prie
šinosi. Komunistų Partija už- 
gyrė “Vilnies” redakcijos po-
zicb’ą> 0 Juos pasmerkė ir at- 

ts v i • j' i metė: Tačiaus jie nepašrtaisė.Dembo, pas. kurj_ rado ko- Iškilo baltdjo šotinižmo kinu- 
. simaš Detroite. “Vilnies” re-

Mima Norėjo Nužudyt
Krhfinę Budelį

mojęs kruviniausias budelis. 
Jis kaltinamas nužudyme 
40 politinių kalinių. Kuomet 

: žmonės išgirdo apie budelio
- SAVANA, Kuba.— Gau-Į pribuvimą, pradėjo rinktis 
ta pranešimas, kad į San- minia ir grūmojo jam nužu- 

į fiago tapo atgabentas kapi- dymu. Tiktai kareiviai iš- 
forias Jose, Hcrcdla, pasižy- gelbėjo budelio gyvybę.

Socialfašistas Grigaitis 
“Naujienų” No. 95 rašo, 
kad
dabartinėje Ispanijos revoliu
cijoje Socialistai yra labai 
svarbus, jei ne svarbiausias 
veiksnys. Laikinosios respub-’.

Radio Vargonai-Pianas 
l ' '

Iš radio lempų (iš kurių, 
kaip žinoma, yra išpumpuo
tas oras) užgimė naujas 
muzikos instrumentas. Ge
nerates Elektros Kompani
jos inžinieriai Schenectady 
mieste padirbo savotišką 
pianą su pagelba radio lem-
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Puslapis Tračias ?’

Iš Bangos Choro Parengimo WASHINGTON, PA ■
a

i
Savikritika

Aukų surinkta $2.70.

susirin-

Taip pat jau ir pini-]

GREAT NECK, N. Y.

M. Janavičienė.

EASTON, Pa.—Guning Silk

Reikia Lavintis

NOW $9.25
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

Audėjas.
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DARBININKAI STREI
KUOJA PRIEŠ ALGŲ 

NUKAPOJIMĄ

prietarų, skelbėjams, 
nenorime jų nebūto, 
“dangiško rojaus”, 
patys ten važiuoja, 

norime

rodyti tikrąjį kelią, nepaisant, 
ar tas kam tinka, ar ne. Mes 

Į turime ne prie minių prisitai-

E 
2 
6
2 
i

r kapitalistu klaseJ«?gan6dinti publiką;-tad ne- tuojama, 
bedarbe’i užmirškite visi lietuviai, dar- Daugiausia sKeoauja aroa 

’jbininkai, kada išgirsite Bangos streiklaužiauja visi pasiturinti,

skaus- 
būsite 
nauja
šian-

leis galimybė. Choras visuo-

3

1---------------------------------------- ■ . _____
'»■ ftfįfrtOį<ut-.į........---------------

Kaip matote, tai 
i., lietuviai ge

rai pradeda veikti. Valio,

,/zicija neteisinga.
' Komunistų Partijos ir jos lie

Pirmadienis, Bal. 27; 1931 > 
i i i-*

, taip vadinami lietuviški “mili-
I onieriai.” Tai gėda turėti 

Bangos Choras į skebo vardą.

3

tro Biuru. Jeigu būtų net ir 
likraščių štabuose ma- taip, tai dar tas nereiškia, kadį

CB. ir Komunistų Partijos po- tu pasil.ods ant scenos

, Usually $18.50

Tai. isto-!

į 
■i

i

ŽINIOS IŠ KOMUNISTU PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVU

Arčiau Prie Komunistų 
Partijos

Tik atsibuvusi Rytinių 
tijų Lietuvių Komunistų 
ferencija, kuri pirmutinė taip 
interesingai svarstė bėgamus 
reikalus ir nutiesė planus vei
kimui, savo rezoliucijoje pažy
mi: “Konferencija randa, kad 
Amerikos lietuvių darbininkų 
judėjime Komunistų Partijos ir 
Komunistų Internacionalo rolė 
ir vadovybė iki šiol nebuvo pil
nai iškelta ir įvertinta. Savo 

■agitacijoje ir propagandoje mes 
nepravedėme tos minties, kad 
viso mūsų judėjimo, kad visos 
darbininkų klasės vienatinis re
voliucinis vadas yra Komunis-

Tolinus rezoliucija nurodo, 
kad pas mus Komunistų Parti
ja buvo nustumta į užpakalį, 
kad K. P. darbas buvo labai ap
leistas. Lietuvių komunistų 
frakcijos neorganizuotos ir dau
gelis buvusių pakriko. Kaip 
musų spauda, taip ir kalbėtojai 
nepravedė tos minties, kad 
darbininkai visais galimais bū
dais privalo stiprinti savo kla
sės partiją— Komunistų Parti-

Ir neišvengiamai to sėkmėje 
Komunistų Partijos vardas ir 
autoritetas darbininkų masėse 
susilpnėjo. Atsirado atšalimas 
linkui partijos, pradėta užmirš
ti, kad darbininkų klasė netik
tai negali pasiliuosuoti be poli
tinio vado, bet ir sėkmingai ko
voti už kasdieninius reikalus. 
Ir tas viskas padrąsino visokius 
oportunistus ir renegatus pas
kelbti Komunistų Partijai kovą, 
kad išėmus iš po jos kontrolės 
musų dienraščius ir organizaci- 
jas.

Komunistų konferencija už 
brėžė, “1 
visas pastangas sustiprinti par

................. ............... — 
letarinių partijų, kad paskelbtų 
karui kara.

Į “Tuo būdu, prasidėjus 1914 
į m. imperialistiniam karui, visų 
šalių social-išdavikų partijos, 

.remdamos “savo” šalių kapita
listus, pareiškė, kad tokia esan- 

. ti žmonių valia. Jie tuo pačiu
mo ir skelbia karą dabartiniems' žygiu pamiršo, kad net jeigu 
direktoriams, kurie yra išrinkti būtų ir taip, tai darbininkų 

įant Komunistų Partijos tikėto? partijos pareiga buvo kovoti 
■prieš tokį darbininkų daugumos 
, nusistatymą ir ginti darbininkų 

Konferencijos rezoliucija sa- reikalus, žūt ar but.”—Koniin- 
: “Konferencija randa, kad' r no Tcziai, pusi. 37-38.

Vals-1
Kon-; ’

1 ko:
pas mus iki šiol permažai tebu-; Dabartinėje Komunistų Par- 

! vo bolševistinės savikritikos. tijos kovoje prieš oportunizmą 
Kaip atskirų draugų, taip ko-! mūsų eilėse kaip kurie draugai 
mitetų bei įstaigų ir organiza- pradeda argumentuoti masių 
cijų klaidos ir nukrypimai nuo skaičiumi, būk kaip kuriose ko- 
leninistinės Kompartijos linijos Ibnijose didžiuma mūsų organi- 
buvo leidžiama per pirštus. Ypa- zacijų narių nesutinka su Cent- 
tingai pas vadovaujamus drau
gus bei la 
tesi baimė savikritikos.”

Mes pamename, kiek būdavo 
riksmo iš draugų, kada juos 
kas pakritikuoja. Ypatingai 
daug skusdavosi d. Prusjeika 
prieš savikritiką, o Senas Vin
cas keldavo tikrą skandalą, ka
da draugai pakritikuodavo J°. kinti, bet minių klasinę sąmo- 
oportunistinius raštus. Rezo- nę augščiaų ir augščiau pakelti 
liucija sjko: Ateityje savikri-jjr jti’aukti tas mases į klasių 
tika turi būti vedama kuo pla-ikovą už jų pačių reikalus, 
čiausia papėde, visuomet, ži
noma, prisilaikant komunistinės' 
disciplinos, neišeinant iš parti-1 
jos linijos, draugiškoj ir kon-1 
struktyvėj dvasioj, po atsargia, 
priežiūra Centro Biuro.”

Reiškia neprivalo draugai ir; 
draugės užtylėti klaidas, bet ] 
jas kelti į viršų. Tik kritikuo- ] 
darni klaidas išmoksime jųma-] 
žiau daryti.

Savikritika yra leistina prieš 
visus draugus, nors ir prieš pa- i 
tį Centro Biurą, jeigu tik bus i 
padarytos klaidos.

Partija deda daugiau pastan- 
, kad pralavinus kuodaugiau- 

sia draugų iš pačių darbininkų 
vadovauti klasių kovoje ir pra- 

kad mes privalome dėti lavinti kalbėtojais Centro Biu- 
. ras palaiko mokyklą Brooklyne 

tijos spėkas lietuvių darbininku '' dedamos pastangos Įkurti vi-1 
Judėjime, pakelti partijos vado-1sur didesniuose miestuose.

4vybę, sumobilizuoti visas jėgas Reikia pagelbėti ir skaityme. į 
delei pravedimo partijos linijos Jeigu draugas paima persunkiąs 
lietuvių darbininkų tarpe.” Mu
sų pareiga gauti kuo daugiau 
lietuvių darbininkų į Komunis
tų Partiją. Kiekvienas musų 
organizacijų susirinkimas pri
valo svarstyti, kaip pravesti Ko
munistų Partijos vedamas kam
panijas, nes tai yra musų visų 
reikalai, nes K. P. atstovauja 
visos darbininkų klasės reika
lus.

knygą ir negauna pagelbos, tai 
jos nesuprasdamas tik dvasioje 
nupuola. Mos iš savo pusės 
imamės draugams pagelbėti. No
rintieji kurti mokyklėles arba 
ir pavieniai bei grupelėmis la
vintis galite atsiklausti. Mes 
visad suteiksime patarimų, kas 
skaityti ir kaip lavintis. Teik
sime patarimų ir spaudoje.

Balandžio 12-tą dieną A.L. 
D.L.D. 236-ta kuopa buvo su
rengusi gražų vakarėlį arba 
vakarienę. Susirinko gražus 
būrelis draugų ir visi, mato
mai, buvo patenkinti. Pas
kiaus draugas Blonskis pasa
kė trumpą prakalbėlę apie A. 
L.D.L.D. ir paragino draugus 
paaukoti, kiek kas išgali Tarp-

TORONTO, Kanada— Ba- 
landžio 11 d. Bangos Choras 
surengė koncertą ir šokius; pu- 
likos atsilankė gana skaitlin
gai, nes buvo įdomi programa. 
Buvo suvaidinta komedija 
“Statinėje”. Komedija pilna 
juokų. Artistai atliko pusėti
nai gerai savo roles. Po vai
dinimui skambino stygų orkes
trą keletą gražių kūrinėlių po!tautiniam Darbininkų Apsigy-] 
vadovybe drg. Popovo. Tai nimui. 
ukrainų organizacijos orkestrą Kuopa iš savo iždo aukojo $5, 
kuri susideda iš 20 vaikų ir 
mergaičių. Joje dalyvauja 
ir lietuvių.

Keturios merginos sudaina
vo kvartetą, joms pritarė ke
turios mergaitės su mandolino
mis ir pianu.

Bangos Choras pirmu kar-
;, sudai

navo kelias daineles ir užbai
gė su Internacionalu, kuris pu-

VIENINTELĖ AMERIK OJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
Avenue NEW YORK CITYE. 14th STREET,

i

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinam dienomis 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICJ US, B. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvanaUuojame 
kiekvienam prie pirkimo karo. T” ' 
iki 9-tai valandai vakaro. ---- ---- - . .

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

» Telephone, Algonquin 4-4049

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

elektrikt) ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
------------- - J. VAITKUNAS ir kiti.

„________ j už mažų užmokestį. Mes padedam
__ ' Užsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

ptai viso pasidaro $7.70.
Paskiaus draugas Blonskis 

kvietė draugus ateiti į A.L.D. 
L.D. kuopos susirinkimą 19 d. 
balandžio, pas draugą Jana
vičių ir prisirašyti į šią orga
nizaciją. Draugas Jakubaus
kas tuoj pat prisirašė, o kiti 
draugai žadėjo ateiti į 
k imą.

Balandžio 18 d. čia 
ganizavo Tarptautinio

THE COLLECTED WORKS OF

tuvių tarpe Centro Biuro parei-1 blikai labai patik0.
ga yia žygiuoti piicšakyje ii Nors, žinoma, Bangos Cho- ninku Apsigynimo kuopa iš 18 

ras dar yra jaunutis, pora mė-inarių# ~ 
nėšių kaip susiorganizavo, tai pajusti, 
nėra taip jau gerai išsilavinęs Washingtono, Pa 
dainavime, bet jau pusėtinai 
sudainavo. Publika sveikino draugai, dirbkime visi išvieno. 
jaunutį Bangos Chorą garsiu, Mes kviečiame ir apielinkės 

I lietuvius darbininkus padėti 
Mes turime

rankų plojimu.
I Po dainų, jauni ir seni, visi mums veikime, 
linksmai šoko prie geros muzi- auklėti Tarptautinį Darbinin
kes, iki vėlam laikui. Visiems kų Apsigynimą ir A.L.D.L.D. 
atsilankiusiems ir ramiai užsi-i kuopą. Tad dirbkime visi ir 
laikiusiems Bangos Choras ta-'visos.
ria proletarišką ačiū.

Labai girtinas dalykas, kad; 
susipratę darbininkai remia' 
proletarinį Bangos Chorą ne, 
tik moraliai, bet ir materialiai. ] 
Susipratusių darbininkų visuo-| 
met yra pareiga remti kieki 
išgalint darbininkišką judėji-l 
mą. Į šį parengimą publikos, Kompanijos darbininkai išėjo 
skaitlingai atsilankė, tai ir pel-, į streiką prieš algų nukapoji- 
no liko su virš $30. Bet mes]ma kompanija numušė al
pinome, draugai, kad šitas li-jgas visų skyrių darbininkams, 
kusis pelnas nenueis k°hių i kaip tai: metėjams, tviste- 
parazitų naudai, bet auklėji-1 nams, lūmfikseriams ir audė- 
mui Bangos Choro, proletarų | jams. Audėjams algos numu- 
menui ir kitiems naudingiems, gta po 2 centu nuo masto, tai 
darbininkų reikalams. ] apie 11 dol. į savaitę.

Bangos Choras stengsis iš-j gi dirbtuvė yra unijinė, jos 
augti kuodidžiausiu, kiek tik | darbininkai prikalus© prie 

i leis galimybė. Choras visuo- United Textile Workers of
America. Dirbtuvė yra pikie- 

, bet yra ir skebų.
Daugiausia skebauja arba

iš A.L.D.L.D. 72 Kuopos 
Susirinkimo

Balandžio 7 d. A.L.D.L.D. 
; 72 kuopa laikė savo mėnesinį 
! susirinkimą. Iš valdybos ra- 
j portų paaiškėjo, kad 32 na- 
į riai jau užsimokėjo už 1931 
| metus.

Nežiūrint didelės bedarbės, 
draugai rūpinasi užsimokėti,

■ kad gauti taip svarbią knygą, 
] “Aliejus”.

Nutarta apvaikščioti Pirmą 
Gegužės, kaipo viso pasaulio 

i darbininkų šventę. Tam tiks
lui yra rengiamos svarbios pra
kalbos. Great Necko darbi
ninkai ir darbininkės iškilmin
gai minės Pirmą Gegužės, kad 
sykiu su viso pasaulio darbi
ninkais reikšti solidarumą dar-I , ,
bininku klases ir protestą prieš imet stengs,s sav0 
valdančiąją 
prieš išnaudojimą, 
badą ir t.t.

Kaip teko girdėti, tai bus 
geri kalbėtojai. Taipgi yra, 
užkviestas dainuoti vietinis' 
Pirmyn Choras. Kiekvieno i 
darbininko privalumas atsilan-1 
kyti į šias svarbias prakalbas 
Dar reikia pastebėti, kad A.L. 
D.L.D. 72 kp. ir T.D.A. 48 kp. 
rengia bendrai šaunią vaka-; 
rienę subatoje, 2 d. gegužės, i 
Man teko nugirsti iš komisi

jos, kuri rūpinasi šios vakarie
nės surengimu. Tai ši vaka-l 
rienė bus viena iš puikiausių1

AT
Everything 

Issued

A NEW EDITION

ONE-HALF PRICE
contained in the original edition 
by International Publishers

Choro parengimą, stengkitės 
visi atsilankyti.

Tegyvuoja 7
, ir proletarų menas! Te skam- 
jba Internacionalas ir kitos pro-j 
letarinės dainos Toronte ir ki-i 
tuose Kanados miestuose.

Taigi proletarinis menas yra 
į galinga priemonė revoliucinės 
i kovos eigom Labai gražų pa- 
I vyzdį davė ukrainų vaikų sty- 
į gų orkestrą. Mes matėme, I 
I kaip yra auklėjami organizuo-! 
j tai darbininkų klasės vaikai. I 
Jie nemokinami netikusių reli-!

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N.

NĖR
DAUGIAU
RAUMAT1ZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai” vardo

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Nauja Brošiuraitė
ZhLHiSJ°7 ilų, kur užnuodija jauną pro-! 

itą. Bet reikia mokinti pažin-j 
ti tikrą tiesą, proletarų meną, 

ikas yra naudinga jiems pa-į 
tiems ir viso pasaulio darbinin-1 ieškokite 
kams. Reikia raginti jaunuo-' kiekvienoje dėžutėje, 
liūs prie proletarinio meno. J 

Balandžio 12 d. Bangos Cho-!
ras buvo užkviestas į ukrainų j 
koncertą dainuoti. Sudainavo | 
kelias daineles, pradedant su 
Internacionalu. Taip pat su
dainavo kvartetą keturios cho-j 
ristės, pritariant keturioms: 

su ma_________ .
Publikos buvo pil-i 

na svetainė, apie 1,000 žmo-i 
nių, o daug grįžo atgal, nes 
nebuvo vietos.

Matytis ukrainams labai pa- l 
tiko lietuvių, choras, ir jie] 
sveikino garsiu plojimu jauną] 
Bangos Chorą.

Koresp. J. V.

Kas Daryti?
Kuodaugiausiai draugų ir i parašyta d. A. Trachtenberg, ] kia dailės programa, 

rjraugių gauti į partiją. Rašyti 32 puslapių, tik 10c. 
į musų spaudą apie darbininkų ' ‘ 
klasės kovas. Rašyti į Komu
nistų Partijos CB. vedamą sky
rių ir teikti žinias apie judėji
mą jūsų kolonijoje.

Skelbti griežtą kovą oportu
nistams ir sklokininkams. Kaip 
galima prisileisti, kad musų or
ganizacijų, ALDLD., LDSA., 
TDA ir kitų susirinkimuose, ku
rios išauklėtos po Komunistų 
Partijos vadovybe, o dabar 
kaip kurių kuopų susirinkimuo
se kalba atvirai prieš Komunis
tų Partiją oportunistai ir kito
kie elementai. Jiems reikia 
skelbti griežta kova. Bausti 
Juos, vyti juos laukan iš musų 
organizacijų. Neleisti teršti 
organizacijų vardą!

Skloka Yra Antipartijinė
Konferencijoje d. Buknys iš

kėlė aiškumon, kad opozicijos 
buvo tikslas išrinkti tokius 
“Laisvei” direktorius, kurie ne

-būtų Komunistų Partijos nariais 
ir kurie galėtų atmesti Komu
nistų Partijos bent kokį prašy
mą. Norėta sudaryti siena, per tinių komunistinių būrių. Pai- 
kurią jokiu būdu negalėtų pe- mojimas . tų dviejų prasmių • i • . • • • a • • V / ___1* \

Turėtų! 
visi dalyvauti, nes tai bus nė

rinis apibūdinimas, kada ir paprasta_ vakarienė, 
kaip pradėta švęsti Pirmoji Ge- į 
gūžės. Gera ir lengvai skaitosi i 
brošiuraitė.

Mirė M. Karsokienė
Balandžio 11 d. mirė drau

gė M. Karsokienė, tiktai su- 
Kominterno Antrojo Kongre-! Įmukusi 36 metų. Rodosi, dar 

so tezjai sako kas del partijos Jauna ilgiau gyventi,
ir klasės sekamai: “Griežtai nesveikata per pastaruo- 
reikia atskirti “partija” nuo!s^uos helis metus ir sunki gy- 
“klasės”. Nariai “krikščionis-i venimo ,našta, PakirJ° Jos 
kų” ir liberalinių profsąjungų 
Vokietijoj, Anglijoj ir kitose 
šalyse, be abejonės yra dalys 
darbininkų klasės. Daug maž 
žymūs sluogsniai darbo žmonių, 
kutie seka paskui šeidemaną, 
Gompersą ir Ko., taip pat yra 
dalys darbininkų klases. Tam 
tikrose istorinėse sąlygose dar
bininkų klasė labai gali užsi
teršti skaitlingais reakciniais 
gaivalais. Komunistų uždavi
nys ne prisitaikyti prie tokių 
atžagareivių darbininkų klasės 
gaivalų, bet pakelti visą darbi
ninkų klasę iki laipsniui pirmu-

Į vybę. Balandžio 13 d. velio-; mergaitėms 
! nė likosi palaidota Blacksto-'ir pianu, 
ne kapinėse.

Draugė M. Karsokienė bu
vo laisvų pažiūrų darbininkė 
ir priklausė prie šių darbinin
kiškų draugijų: A.L.D.L.D. 72 
ir L.D.S.A. 64 kuopų. Ir kiek 
galėdama dirbo ir rėmė auko
mis abelną darbininkų judėji
mą, ypatingai Tarptautinį Dar-

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos {valias, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry.

Lu t win’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mu i ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi {vairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH. N 
Tel. Trinity 3-1045

Ireiti partija ir, gauti iš musų 
įstaigos nors kiek paramos. 
Šis pareiškimas draugo Buknio, 
kaipo “L.” gaspadoriaus ir ži
nančio sklokos ankstybinius žin
gsnius, galutinai išsklaido jos 
rūkus, buk ji neina prieš Ko
munistų Partiją. Jeigu ji nėra 
antikomunistinė, tai kokiems 

. galams ji reikalauja naujo 
lŲ'Laisvės” Šėrininkų suvažiavi-

(supratimų)—partijos ir kla
sės—gali tik nuvesti į didžiau
sias klaidas ir sumišimą. Taip, 
antai, aišku, kacį nepaisydamos 
ūpo ir prietarų, pasireiškusių 
tūlose darbininkų minios daly
se per imperialistinį karą, dar
bininkų partijos turėjo veikti 
priešingai tiems prietarams, 
gindamos istorinius proletaria
to reikalus, kurie reikalavo pro-

dotuvės buvo su bažnytinėm ce! 
remonijom todėl, kad giminės,' 
taip norėjo mirusiai draugei 
užkarti senovės prietarus. Tai 
parodo, kad susipratusių dar
bininkų ir darbininkių parei
ga smarkiau darbuoties ir ko
voti prieš visokius' , religinius 
prietarus ir neduoti išnaudoti 
nesusipratusius
Kiekvienas susipratęs darbi
ninkas turėtų pasakyti tiems 
religinių 
kad mes 
išsvajoto 
tegul jie
Mes, darbininkai-kės,

Soviety Sąjungoje
MASKVA.— šiais metais 

Sovietų Sąjungoj bus atida
ryta 64 nauji medžio fabri
kai. Iš jų 56 bus pjovyklės 
ir 8 chemikiniai fabrikai.

NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia

Jausitės kaip naujas žmo
gus j trumpą laiką, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLI) 
& GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidų 
riai pasiliuosuoja; tada im 
kito tik po tris kartus 
dieną. Viskas pagerės: jū 
sų galva palengvės, 
mas pranyks ir jūs 
atgal prie darbo su 
energija.

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

Įdėkite 35c pinigais ar 
stampomis, ir 25 tabletai bus 
pasiųsti jums, arba 3 dėžu
tės už vieną dolerj.

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

čia, šiame pasaulyj, turėti 
darbininkus.: žmoniškesnį gyvenimą, kad 

i nereikėtų be laiko mirti.
Draugė M. Karsokienė pali

ko dukterį ir savo gyvenimo 
draugą Karsoką, taipgi brolį 
ir seserį.

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę ar 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

Blue Rose Laboratories 
69 Bond St., Elizabeth, N, J. 
Už 2c štampą pasiunčiame 

sampalą.

Kaip ilgai galėtumėt jūs palaikyti savo darbą—kiek jūs galėtumai 
uždirbti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—ir jų uždarbiai 
sumažėja iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris galima pataisyt tin
kamais akiniais.

Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams
Žymus sveikatos valdiškas viršininkas nesenai pareiškė, jog pilnai 

pusė vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačiose kla
sėse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų stokos. 

Daugiausia Atsidedase ant Retinoskopišky Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys tin
kamus .akinius, kurie jums reikalingi.

DRS. SCHONGER & STENGER
396 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE



r 'Puslapis Ketvirtas

Hans Lorber. ( Vertė J. J.

Fabrikas
S“==r

• (Pabaiga)
• Kada Feliksas Einsidleris baigė mokyk- 
; lą, miško vietoje stovėjo plačiai išsitiesęs,
• galingas fabrikas. Jis urzgė savo geleži

nėmis mašinomis ant iškirsto miško kapų.

Atėjo ruduo. Feliksas, jaunas raudona
sis kovotojas kovotojas, ramiai dirbo fabri
ke. Jis jau nebebijojo šios vargo švento
ves. Jis patyrė j’ame neapykantos: žinojo 
jį ir suprato, kad esmėje fabrikas nėra blo
gas—jis tiktai tvirtai stovėjo ant savo pa
matų ir reikalavo: sveikų žmonių, geleži
nių imtininkų, o ne mažučių šunelių! Jis * 1 <« *1 • 1 1 • • • 1 • • 1 •

ELIZABETH, N. J.

.Pirmadieniu, Bal. 27, 1^31
1 n.1 LgĮ. į ■ i ■■ ■ i i 11 i

Tragiškas Atsitikimas 
Katalikų Šeimynoj.

Balandžio 21 d. Chas Kul
bis, 50 metų amž., gyv., po 
num. 235 Inslee PI., 5 vai. ryte 

. , pasiėmęs kirvį nuėjo savo mo-
buvo paskendęs didelio j puikioj neapykan- teries kambarin ir kirto su kir

viu miegančiai į galvą. Sugrį- 
„ ... . , . žęs į savo kambarį pasiėmėFeliksas paskui .mylėjo fabriką. Bet taii^rįįva jr persįpj0Ve sau kaklą, 

buvo ne švelnus jausmas, o nesulaikomas Prisilį61g n metų sūnų> sflnus> 
noras valdyti. Jiems verčiant ir reikalaujant i pamatęS tėvą kruyiną ir vie-

toj, jis norėjo, kad jį užkariautų. SKAITYKITE!
Aplink kaimą išaugo^ gigantiškas darbi- fabrikas vis dar tebemaiše žmones su dul-Įnoj rankoj laikantį kirvį kitoj 

. ninku kvartalas. Milžiniški dūmų debesys Bernis. Su tokiu pat atsidavimu jis prade-'britvą, suriko: 
; užgulė namus ir sodus. Fabrikas visą lai- 1 • • • •• vl • j
; ką iškvėpė dulkes, kylančias darbo metu.

Net- ir kaimo žmonės persimainė; jie liko 
suerzinti, kalbėjo kitais naujais žodžiais, 
kaip apkerėti. Vyrai pradėjo eit į fabriką. 
Privažiavo d&ug daug ’ naujų žmonių, su 

; skrynutėmis, ir čemodanais, su plačiai at- 
; vertomis, pilnomis vilčių akimis, degančio-
• mis del laimės ir turto. Jie gyveno plokš-
• čiuos mediniuos barakuos, ir naktimis mie

gojo tankiai sustatytuose butuose. ,
Feliksas Einsidleris įstojo į bruzdantį, 

nenurimstantį fabriką. Jis buvo privers
tas įstoti į nemėgiamą fabriką ir jam tar
nauti. Jis liko jo vergu. O tas pačiu sa
vo atsiradimu budriai saugojo jį, užtikrin
damas pergalę! Ir vėl jis atėjo į naująjį 
fabriką. O tas taip pagriebė jį savo maši
nų ratais, kad net kaulai traškėjo. akys negalėjo atsiplėšti nuo stebuklingo

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemės ūkis; Pramonė; 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos.

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

: “papa, kas at- 
naujiems užkariauto-jsitiko”. Tėvas atsakė: “eik

! Š e i m y n a i sukilus, vy 
riausia duktė, Jieva, nubėgo 
tėvo kambarin ir rado dar sto
vintį su kirviu rankose tėvą 
ir jis pagrasino nukirsiąs ją, 
ji išbėgo. Abu sužeiti priim
ti į Šv. Elzbietos ligoninę. 
Priežasties šios tragedijos ne
žinoma.

Kulbiai ir jų šeimyna yra 
karšti Romos katalikai ir karš
ti rėmėjai vietinės lietuvių pa
rapijos. Jų vienas sūnus Jo
nas lanko Šv. Juozapo 
miją. Sako, mokinasi 
gus.

Apie mėnesis atgal, 
buvo sužeistas. Buvo smar-(' 
kiai sumuštas pirštas. Nuo to 
laiko jis nedirbo ir nekreipė 
domės į sužeistą pirštą. Kul-, 
bio šeimyna sako, kad jam 
žaizda atsiliepė į protą. Sa
ko, kad Kulbis pagys, bet jo, 
žmona kritiškoj padėtyj.

tų tarnaut ir. savo ......--------  (
jams. Ir pasiustų velniop senus šeiminin- į Pas. motiną ir ji sukapota.
. •• .. *" . ♦ t > v. t. i Q o i m v n o i c 11 Ir i I 11 ckus, jeigu jie atsisakytų pagelbėti išsilais
vinančio pasaulio dideliam reikale.

Buvo vakaras. Saulė vėl užlindo už to
limų pievų. Feliksas matė ją iš pilkų na
mų lango. Palengva purpurinis rutulys ho
rizonte jį paliko. Slapta vaikiška svajonė 
viena akimirka pasidaryti saulės ponu vėl 
užvaldė Feliksą. Jis metė darbą, pasikėlė 
viršun ir užsirito ant pačio namų stogo. 
Galvą sukančio j augštumoj rangėsi jis po 
siaurus geležinius šeiminio grebėstus. 
Ten, ant stogo, buvo skylės, per kurias iš
eidavo dulkės ir karštas oras. Iš čia dar 
kartą pamatė jis saulę. Liko paskutinis 
geležinis grebėstas. Atsargiai peržengė 
jis ir jį ir pamatė besileidžiančią saulę. Jo

; Motina atsinešė prie jo švelniau, kaip reginio. "Jis" sujudo. Suplasnojo rankomis 
kad prieš pastosiant į fabriką. Tyliai bu- ore. Riksmas... Apačioje ant cementinių 

; dino ji ankstyvais rytais ir ruošė jam pus- grindų gulėjo sumuštas kūnas.
-ryčius. Po to jį palydėdavo į gatvę. Fe- Plačiapetis Lorencenas pirmutinis galė- 
liksas paleidęs jos ranką paskubomis bėg- jo ištarti žodį. Jis žiūrėjo į kruvina lavo- 
davo į fabriką į savo beribių kankinimų ną ir drebėjo. Po to jis klausė nustebęs: 
marias. Jis troško išeiti į plačią žmoniją.) .................. ...
Bet jis žinojo, kad fabrikas jo nepaleis, jam 
nepasiseks išeiti. Juk jis savo darbu iš
laikė vaikus ir nukankintą motiną. Ne, jis 
negalės juos apleisti. Jis privalėjo būt fa
briko, laikančio išskėstuose naguose duo
nos šmotą, auka. Nes fabrikas duoda šį 

. gabalą tiktai tam, kas jam tarnauja.
Kada jis žiūrėjo į senesnius darbininkus,

i Akade- 
i kuni-

Kulbis

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsiš’teigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augsčiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c
DABAR PARSIDUODA Už 10 CENTŲ!

Plačiapetis Lorencenas pirmutinis galė-

---Kaip jis pateko čia ant viršaus?...
—Gal būt kad del saulės ?... —sukniub- j =: 

damas atsakė kažin kas.
Lorencenas su baime ^pridėjo ranką prie j 

kaktos.
kelis—liko savo svajonių auka.
.—Jis nenorėjo palaukti—kalbėjo jis sun-i 

kiai atsidusdamas.—Toks jaunųjų likimas:1

i ANT STOČIp GALITE GAUTI 
•‘LAISVE” ELIZABETH, N. J

T. . , . , -S ... - - * . S. Mickus, 278 Second St.
Jis juto, kad Feliksas sitas vai- ■ v. Donaven, 182 First st.

B. Figens. 221 Second St.
Ir paa Sineren.

IxvlUG IJLO £4 JL Vl £ V IV* i OVHvOIHUD VlCXl L/ll111 1IX LiO* • • v 1 • -i 11* • 1 \z

jį kiekviena karta apimdavo paslaptinga yi?įs^ai palengva del jų eina kova uz nau 
- * m _ • - v *»£ £ A Cj i O T1 1^0001111 ll/l Irnlri niro

PRANEŠIMAI

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Pirma laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti nau
ją, padidintą laidą. Kaina 20 centų

Praloto Olšausko, kuris išteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

jąjį. pasaulį. Mes kalti šitame delsime, 
mes! Vargas auga greičiau, kaip mūsų 
laisvė. Mes dirbame tinginiaudami, mes 
privalom išmokt bėgti greičiau už fabriko 
mašinas. O jeigu mes to nepadarysim,

baimė—baimė senatvės nepasotinamo fab
riko valdžioj.

Taip pat kaip ir jie, jis apsidengs raukš
lėmis ir neteks dantų, akys jo užges, o ran
kos persikeis į beformiškus rąstgalius. Ne- - v . _ - . - . . >

‘ teks švelnių ir taurių* jusniu savybių, ne-1 Yai 1 a5as. P1 a^n^.s mus, musų vaikai ir 
teks brangios -jaunatvės energijos. j*“8 , mirsime ir mes patys. Vai-

O, nelaimingoji iri&tih'^' kam pagimdei Pa\_Feliksas buvo dar va!kas. Jis 
tu ’tokį vergą,—vargšė, nukankinta moti- .^aiP mus, del to, kad mes des- 

!fcenl ^am ^leę ^ai'<0 musų idėjas, o ne je- 
’?*■ Feliksas tarnauja fabrike jau ištisi me- ! ... . , - , , <
•tai. šitie metai nepraėjo jam be pasek- buvo daug,, daibo^ ,

Jis patyrė naujus kankinimus, bet bF. Jaa lai^ stipriau susukti ir plačiau 
‘ kartu ir pasimokė kaip save apsaugot.’ Ka- Užkariauti fabrikai-šit mūsų
•da pirmutiniai žodžiai apie dirbančiųjų tlk®la®!. Feliksas bus musų ragintojas; sa- 
išsilaisvinimą iš vargo ir žiaurumu pasieki vo kritimu jis sudavė mums kaip lazda per 
jo ausis, jis klausėsi ju abejodamas. Pas- "u«al’Ą Pereikim pagahau j sprendžiamą- X . .. . . v . ii imi Lrima I 5/1 no iii’nmlmvi eiti ta linu___

gą... kuria mes išeikvojame veltui; kal
marai... Da-

užsimoti. Užkariauti fabrikai—šit musų

jį veikimą! Mes privalom eiti toliau—ar 
girdite ?—eiti toliau!

Darbininkai stovėjo, sukrėsti mažos, ir 
vis del to didelės, aukos. Ką jie darė del 

i to, kad suprastų jaunuolį?... Ar skaitėsi 
’ brošiūrų, kurias jis viena po kitos duoda-!-H® ?UJ° dažniu jieškojimu naujų_ kelių?... 
, v. .. Ir Feliksas skaitė. ^?ek^a- Jie nekreipė ! tai dėmesio arba
. Jis buvo taip skaistus, kaip tas, apie kuri iĮsJu.oke nnmstancias jaunystes idėjas, kei- 
jis taip ilgai laužė galva ir liūdėjo per die- <esi ’.r n,1.ul:zSe- Dabar stovėjo prieš rim- 

: nas ir naktis. Visas stebinantis paprastu- pripažinimą: vargas mums, jei mes ne
rias buvo tame, kad jo svajojamo gyveni-;Salvodal?1 nesitardami paliksime likimui 

-- -- -- --- -■ J - savo vaikų ateitį—paliksime niekais uzsn-
s - r- minėjančius, tingjnystėj ir tūlėjime,—min

džiosime jų veržimąsi. Visi gyvi žmonės 
privalo saugot tą gyvenimą, kurį jiems ku
lia. Turi išvalyt jo kelią ir duot jėgų gy- 

i vėjo dar prieš Feliksą su tokiu aiškumu-! ven.im_°. ^uotei. Ar gi pasiturįs tėvas 
net tuo akimirksniu, kada jis užmušė savo ,ne?ada tullbngftpali-

• tėvą. Juk tėvui tikriausia nebūtų prisiėję I jmo • Taip rupi kis gi ir tu, daibo zmo- 
įmirti, jeigu jis būtų žinojęs šitą žtdį, jei j SmVhm f ^už a£i 
jis būtų buvęs nrohu , tų stiprios dvasios 11 ve l kovą... uz ateitį
.žųionių—naujo pasaulio pranašų. 1

Draugų aplink išsilaisvinančio pasaulio

kui jis pateko į tų žmonių ratelį, kurie ne-
* vaikščiojo smuklėn ir negirtavo, o rinkosi
*į savo landynes ir kalbėjosi apie ateitį. į
- Plačiapetis Lorencenas buvo jų vadas. Pas |
" jį buvo daug storų knygų ir daug margų
; vo^skaitytf ir iFeliksuG lr ^eUksaš skaitė”' ^?ekada- Jie nekreipė į tai dėmesio arba

nas ir naktis. Visas stebinantis paprastu

* mo nereikėjo jieškot tolimuose kraštuos ir 
j miestuos---jis buvo arti, dargi čia kaime ir 
^ fabrike—jį tik reikalinga išbudint, ir dar- 
į bininkai privalėjo jį mylėti ir už jį grum- 
f tis. Kova! Tai žodis, kuris niekada nešto-*

.

__ i Palengva nešė darbininkai mirusį jau- 
je ne-1 nuolį. Lorencenas sekė paskui, o prie jo 

__ galima tilpti. Jii žinojo nedidelę kai-i prisidėjo ir kiti darbininkai. Kada jie prL 
finjo salę. 'Ateidavo žmonių iš kitų mieste-'ėjo iki fabriko administracijos rūmų, jau
slių ir kalbėdavo. Jie žinojo net daugiau už nuolio lavoną lydėjo ištisi šimtai žmonių. 

pa|į plačiapetį Lorenceną. Jie kalbėjo anie i Jie tylėjo, tartum prieš galingą, širdį dras- 
;;kovą miestuose, apie milijonus dirbančių- kantį riksmą.
* Jų, kurie kartu kentėję ir kovojo taip, kaip Atvedė motiną žuvusio draugo. Kada ji 

ir jie savo jauname fabrike. priėjo, darbininkai atsitraukė ir nusiėmė
Felikso sieloje pasidarė šviesu: jis pra-!dulkėtas kepures. Numirėlis gulėjo ant 

dėjo savo keliavimą po pasaulį—jis jau dulkėtos žemės paklodės. Motina puolė 
matė pirmas žėrinčias savo svajonių viršū-i^nt kelių ir ilgai neatsitraukdama bučiavo 
nes. (kruviną sūnaus veidą.

Į ratelį .rinkosi vis* daugiau j Kambaryj 
t'buvo‘galima tilpti. Jiė žinojo nedidele

jų, kurie kartu kentėję ir kovojo taip, kaip 
ir jie savo jauname fabrike.

WORCESTER, MASS.

Iš L.D.S. Veikimo
Balandžio 5 d. L.D.S. 57 kp. 

laike savo susirinkimą. Susi
rinkimas buvo gana skaitlin
gas. šiame susirinkime d. 
Staliulionis išdavė raportą iŠ 
jo lankymosi Brooklynė, N.Y.

i Iš jo raporto gauta gerų ži-Į darbų, kurie duoda naudą mūs 
, nių mūsų kuopai. Nariai pa- ’ .
i tenkinti.
j Kitas raportas buvo išduota klysta-

kuopai. Buvo ir klaidele įvy
kus, bet kas nedirba, tas ne-

L.D.S. 57 Kp. Koresp.veikiančiosios komisijos, kuri 
buvo surengusi “party” ir šo
kius 7 d. kovo. Pelno tas pa
rengimas davė $46.70. Links. SKAITYKIT, PLATINKIT 
ma girdėti, kad tokie darbštūs 
draugai duoda raportus iš jų “LAISVĘ.”
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MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Draugovė 

rengiasi prie atidarymo Tautiško 
Parko gegužės 30, 1931. Komisija 
deda pastangas, kad pirmas atvira
me ore pasilinksminimas būtų dide
lis ir puikus.

Bus naktiniai šokiai, yra užkviesti 
Naujosios Anglijos visi progresyviš- 
ki chorai, dalyvaus proletmeno sporto 
mėgėjai, kurie loš įvairias geimes.

Būtų geistina, kad apielinkės ko
lonijos, kurios nėra specialiai nusi- 
stačiusios gegužės 30-tą turėti pa
rengimus, kad susilaikytų nuo ren
gimo, o atsilankytų į Montello, nes 
visi turės “good time.”

Rengimo Komitetas.
(97-99)

CLEVELAND, OHIO
balandžio, Lietuvių svetainėje, i S 

Superior įvyks konferencija gy-j
nimui ateivių teisių. Visų draugijų 
delegatai ir draugijų valdybų nariai 
būkite laiku, kad konferencija galėtų 
prasidėti laiku ir atlikti savo užduo
tis.

C. P. D-jų Sąryšio Komisija. 
----- 4---

29 d. balandžio, toj pačioj svetai
nėj, kalbės d. R. Mizara. Būkime 
visi ir visos d. Mizaros išklausyti 
prakalbos. Be d. Mizaros prakal
bos bus gera dainų programa.

Darbictis.

1 d. gegužės demonstracija prasi
dės lygiai 12-tą vai. dieną St. Clair 
Ave.; apielinkės darbininkai susirinks 
prie So. Slavų svetainės, 5607 St. | 
Clair Ave., 11:30 vai. ryto. Nuo i 
čia -prasidės maršavimas į viešąją | 
aikštę. Lietuviam darbininkam pa- s 
Tankiausia čion pribūti. Be geguži- j 
bedarbių baduolių maršo į Columbus,1 
Ohio.
lyvaukite apvaikščiojime, savo 
tės 1-mos Gegužės.

nes demonstracijos, bus išlydėjimas į

Lietuviai darbininkai, visi da- 
i šven- 

1-mos Gegužės.
L. K. Frakcija.

(98-99)

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Mokslo Draugija rengia 

šaunų balių trečiadienį, 29 balandžio,1 
savam name. Pradžia 7:30 vai. va-, 
kare. Bus gera muzika, skanių vai-i 
gių ir gėrimų. Taipgi bus proga 
laimėti dovanas. Kviečiame visus; 
atsilankyti ir pasilinksminti.

Rengėjai.

. wilkes-barreTpa.
Aido Choras rengia puikią opere

tę “Nebaigta Kova” ketvirtadienį, 30 
balandžio, Coughlin High School Au
ditorium, 72 ,N. Washington St. Vai
dins Lyros Choras iš Shenandoah. 
Mūsų choras lošė Shenandoah “Pe-Į 
pitą,” o jie sulos pas mus “Nebaig-; 
ta Kova.” Kviečiame visus atsilan-j 
kyti, neš veikalas puikus, girdėsite 
daug gražių ■ lietuviškų dainų; taipgi Į 
paremsite Aido Chorą, 
sidės 7:45 vai. Vakare, 
tik 50c, vaikams 25c.

Lošimas pra- 
Įžanga pigi,
Rengėjai.

(99-100)

W. FRANKFORT; ILL.
Pirmos Gegužės paminėjimui ren

giama prakalbos su programa šešta
dienį, 2 gegužės, 7-tą vai. vakare 
(svetainė nepaminėta — “L.” “Adm.) 
Rengia A.L.D.L.D. 148 ir L.D.S.A. 
108 kuopos. Bus prakalba, teatras 
ir šokiai. įžanga dykai.

I Rengėjai,

Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj aukštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—ta; Šioje knygoje surasite rezultatus; ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Lietuvos Darbininkės ir Poniulės
Parašė V. Kapsukas

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai.

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

Praturtėjo Lietuvių Darbininkų Litera
tūra, Užvertus ir Išleidus M. Gorkio

Apysaka •

MOTINA
Ten nupiešiama skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama plėti
mosi revoliucinės dvasios, kylančios darbininkų ko
vos prieš dvarponius ir fabrikantus; parodo kaip 
caro kazokai ir policija brutališkaį trempė darbinin
kus kiekviename pasipriešinime išnaudotojams.

Čia matosi, kaip klasiniai sąmoningi darbininkai turi var
go ir su prasigėrusiais, tamsybėje skęstančiais darbinin
kais, kurie yra įtakoje bažnyčios, nusistatę nemąstyti ir 
atsidavę “dievo valiai.”

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, Revoliucionierių planavimas vadovauti 
darbininkų kovose, špi'pų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmes carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tariaus, nepaisant visų skerspainių re- 
voliucioinieriai veikia ' viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokykla klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurias kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo' reakcijos tvenkinius.

Knyga isj 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00

Drabužio Apivarais Kaina $1.50
Visų čia suminėta knygų reikalaukite iš

“LAISVeSĮ” ADMINISTRACIJOS
Brooklyn, N. Y.46 Ten Eyck Street,

!
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RAŠTAI IŠ DARBO IR KOVU LAUKO
tus. Nuo kovo mėnesio* iki Į 
šiam laikui jinai praleidusi jo 
22,000 dol., kuriuos jis buvo Į 
susitaupęs.

Pirmadienis, Bal; 27, 1931
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' ' Puslagis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Nonpareil Šilko Dirbtuves 
Uždaro ir Paleidžia 
Darbininkus

EASTON, Pa.— šiomis die
nomis užsidarė ant neapru- 
bežiuoto laiko dvi Nonpareil 
Silk Kompanijos dirbtuvės. 
Ši kompanija turi vieną dirb
tuvę ant 4thSt., o kitą ant 
Green St. Dabar abidvi dirb
tuves perkelia į Phillipsburg 
N.J., ir ten padarys vieną dide
lę dirbtuvę.

^Darbininkai gaudami pasku-, „ . .. . ,
tinę algą, gauna ir laiškutį, \G:eJlln‘X,kiad 
kuriame pasakoma, kad jie 
yra paleidžiami iš darbo, o' 
kada paklausia bosų, kada vėl 
bus pašaukti į darbą, tai gau
na atsakymą, kad už dviejų 
ar trijų savaičių, o gal už mė-. 
nėšio ar trijų. Tai šitokiais 
“prezentais” 
Kompanijos darbininkai būna 
apdovanojami šiuo bedarbės 
laiku.

šiose dirbtuvėse gyvavo U. Į 
T.W. Unija (skyrius Ameri
kos Darbo Federacijos) ir prie 
jos priklausė visi darbininkai. 
Nors ji daugiau tarnavo bo
sams, bet darbininkai, būdami 
organizuoti, tankiai padaryda-; 
vo jiems nesmagumų, nepai
sant, kad tos unijos viršinin
kai ir nenorėdavo to. Dabar, į

1 iškeliant dirbtuves į kitą mies
tą, veikiausiai bus panaikinta, 
ir ta pati unija. Bošai galės, 
mokėti darbininkams dar ma
žesnes algas ir daryti daugiau 
pelno padidintoj 
toj dirbtuvėj.

Darbininkai turi 
gybos ir saugoti 
lūs. Kuomet kompanija pra-! 
dės samdyti darbininkus, tai j 
visi darbininkai, kaip vienas, 
turi reikalauti, kad senuosiuos 
darbininkus imtų ir už tą pa
čią algą.

čiai” tam priešinasi, bet dar
bininkam griežtai pareikala
vus, policijos viršininkas, p. 
Watkins, pasakė: “Jus raudo- 
niejie, visgi keisti žmonės, ko 
jūs užsimanote, tą turite ir 
gauti. Gerai, demonstruokite, 

’ “Grand Circus” parke, tik ne
išmindžiokite kvietkų.”

Jam buvo užtikrinta, kad 
■ darbininkai tyčia kvietkų ne- 
mindžios, nebent Murphy’o 
raiti kazokai užpultų.

Demonstracija prasidės nuo 
Ferry svetainės, Fėrry ir Rus
sel gt., 12:30 vai. dieną.

1 visi būtų ant 
vietos kokį pusvalandį pir
miau, kad būtų galima tinka
mai susigrupuoti.

Raportuota, kad darbininkų 
• chorai ir benai jau laiko bend- 
i ras repeticijas, kad geriaus 
i prisirengus prie demoiistraci-j

Nonpareil Silk jos ir koncerto, kuris jvyks va-j

Iš Prolelarij Meno 3-čio
Apskričio Komiteto 
Posėdžio

Buvo svarstyta Laisvės Cho
ro nusiskundimas, kad niekas 
jų nežiūri; ir jie neturi mo
kytojų beveik metai laiko, ir 
nedainuoja. Na, draugai iš 
Laisvės Choro, tuomi jūs pa
tys turėtumėte pasirūpinti ir 
susirasti mokytoją ant vietos,, 
kad ir kitatautį, bi tik gerai 
pažintų muziką, nes iš Brook
lyn© negalima jums pasiųsti 
mokytoją. Bet tuo pačiu lai- 

Pasek-jku apskričio komitetas nutarė

Apskričio komiteto posėdis 
Įvyko balandžio 19 d. Pir- 

i miausiai buvo raportuota apie 
i vaidinimus operetės “Nebaig
ta Kova.” Jinai buvo suvai
dinta du kartu su svarbiausia 
Lyros Choro pagelba. 7 
mes buvo prastos, iš priežas-1 padėti jums susirasti mokyto- 
ties nepavykimo Brooklyne, i ją. ,
kuris Įvedė Į “skylę.” Vaidi-, šiaip kiti chorai gerai stovi 
nimas gi Elizabethe, N. J., da-Uu mokytojais.
ve $90 pelno. Iš to pelno pa- šiame posėdyje drg. B. Kra- 
dengus ir Brooklyn© nuosto- Į sauskas padavė rezignaciją iš Į 
liūs, liko $53; taigi išėjo tik komiteto sekretoriaus vietos, 
po $26 su centais pelno vie-1 Jis iš čia išvažiuoja.
nam ir kitam vaidinimui, ir tai į sausko 
tik ačiū Elizabethui.

Toks brooklyniečių pažan
gių darbininkų atšalimas bei į kites šiuo adresu : F. Savickas,

Į Kra- 
vietą tapo išrinktas 

drg. F. Savickas. Todėl cho
rai sų visokiais reikalais kreip-

G apsileidimas yra labai peikti- , 219 Clark PL, Elizabeth, N. J. 
Inas dalykas; tuomi jie puldoj Kai kurie vienetai, beje, 
energiją, ypač chorui priklau- dar hera atsimokėję už knygų- i 
2?,neio jaunimo, kuris sako,, tęs “Nebaigta Kova;” tai į

kare, Danceland Auditorijoj.
Konferencijoj priimta pro- (

i testo rezoliucija prieš pasikė- Sančio jaunimo, kuris sako
Stiinniq Lmdveidžius ^dorbi1: c^oras tarnauja darbi- stengkitės kuogreičiausiai atsi-
ninku^ AlabamaRezoliuehos ,linkamS Per Žvairius jų paren-j lyginti, nes Trečias Apskritys! 
. .. , gimus, o mums nei tiek pri- j yva dar skolingas už išleidimą ikopijos nutarta pasiusti Ala- i ^nfin’ npnqrndn 1 į?. . 01 .f5c%. .bamos oubernatoriui B M jau“mo uepaiodo. Gi apart j Pinigus siųskite finansų rasti-: 

° j u- • i • * 'darbo, būnant choro nariu,: ninkui šiuo adresu: P. Poškus, I 
Miller ir darbimn<is ai spau- dar tenka jr finansiniaj žmo-j211 First St., Elizabeth, N.J. 

gui nukentėt, iš savo kišeniaus i Organizatorius
pasidengiant įvairias išlaidas, I J. Saulčnas.izacijos buvo gana SKaiumgai,surištas su choro reikalais ir 

noti, veik visos jau yra pada- 
; riusios oficialius tarimus daly
vauti Gegužės demonstracijoj.

Laukuviškiš.

dai.
Lietuvių darbininkų organi

zacijos buvo gana skaitlingai i 
atstovauta, ir kaip teko suži-j ™'j^dju-buote.'

Bell Phone, Poplar 7545

1023 Mt. Vernon Street

Jis persistatė esąs teatrų ak- ■ u „t. J „nJ.Ą.k.... *1

GRABO RIUS- U NDERTAK E R
Iftbnl»ainuojo ir laidoja numiruniui ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemų kainų nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane, l’aa tnnno 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemų kainų.......

torius, bet dabar nedirbąs.
Nužudytoji mergina buvo 

Blanche Somers, 26 metų. Ji 
dainuodavo ir lošdavo Peoples j 
Burlesque ant Bowery.

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 
Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašu: 
1439 SOUTH 2ND STREET 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5186

Keystone — Main 1417

ŽODIS NUO DR. MENDLOW1TZ
Siuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOW1TZ
2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

TEL., MIDWOOD 8-6261

0i
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Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Didžiausią gi chorų palaiky
mo naštą, kaip žinoma, neša 
senesnieji nariai, sudarydami; 
kaip ir pamatą. Imkime kad r 
ir šią operetę, 
vargo, kiek dirbo, 
nesiūs pašventė 
mui. Lyriečiai didžiumoje tu
rėjo ir vaidinamąsias roles, 

I apart dainų, nes iš pašalinių j kp.,

Tai bus vakarienė, kurioj ne i 
• apie- i 

linkių darbininkai turi daly-į 
rengia ' 

Tarptautinio Darbininkų A p- ■ 
sigynimo 48 kp. ir A.L.D.L.D. ■ 

WORCESTER, Mass.— Pri-' “Į ‘ees'navi-l 2 £' ge.8UŽgs’
siminns karo laiku anie norą 4? J ! .!? ■!lk”. sl.“V I vakare, Straukaus svetainėj,siminus kaio laikų apie P(,14iclQtė, Judzentas ir Kalnietis, jgg Steamboat Rd Great 
metų, kuomet kai kurie darbi-> Q p0 du darbu turėjo šie draii-j NeckL1 " ' 1
lunkai kalėjo uždirbti _po 20 j ■ lyriečiai aktoriai: J. Jaku-I ’ ' ’ 

: dol. į dienų, čia žmonės kai- j įįonjs Cibulskienė, J. Rū
bą, kad niekas negali bedarbę I daitis> A_ Zablackiūtė, S. Pa- 
pašalinti kaip tik karas. Jų, ražinskas v. Rudaitis, J. Ki- 
manymu, žmonių yra perdaug, llinakas> j. Kalvaitis ir Z. Kau
tai reikia naujo karo, kad vėl )inis Jie taj t tur6jo ir 
išžudytų, kelis milionus jaunų finansiniai pasiaukoti, kaip 
vyrų, tai tuomet butų daug tai> Kalvaitis, važinėdamas 
dark’L ■ pats trečias; Cibulskis irgi va-

Tokia mintis yra klaidinga.| žingdamas pats trečias; taip 
žmonių nėra perdaug, čia^nej t ir drg Zabiackienė pati 
žmonės lęalti, bet sistema. Ka_|tregja

Reikia pažymėti, kad taip-’
' nones sumazėcu ma-iF* dl’g’ Valatka gerai pasidav-j Pasidavė Policijai nones sumažėtų. i bavo, sumokindamas operetę,; ___

žmonių e ar es < au- k t bQdu d prisidgjo Leander G 32
I prie dailaus operetes sulosimo, | amžiaus, pei.eita penktadienj;

Kai kurie žmonės argumen- • Jis, beje, sufleravo, kaiP;nugjo f 5th st.‘policijos stotį 
■ - - , .... . . j ;ir pasisakė uždusinęs savoI ropoj arba Azijoj, tai Ame-1 dar savo pridėjo, PaP>rkda:j!meilužę h. palikęs j;j negyv;ll 

i gulinčia ant grindų kambaryj’
- _ j Hotel Št. George, 49 E. 12th i
- - - - - !St. . ' i

Choro vadovė drg H Re Detektyvai, nuėję j minėtą
bosas atsisakė bent ką daryti iaiku’negalima'tikėti,"kad' ka-' tikevičiūtėi ypač padėjo daug ’7^

M na^rs »i. ......B... ....... .... -....,1 energijos, sumokindama taip I “"Sos kSn^'
Ali • • e^, fillo 11 Iv vJ J Vz i I i i O • XX 1 1 v VVl V/O iv M 11 V , !

oriai n o ypaįįngaį pasmakryj, buvo! 
j tvirtų vyriškų pirštų ženklai. | 
r Policijos stotyj išklausinė-J 
jant, L. G. Stepp pasisakė, i 
___ __  iš ryto atnešęs jai 

- - - . ... . .- v i • . pusryčius į kambarį ir beval-
varžyta maistas, greitai už-; vietose. . _ i gydama ji pasakė, daugiau ne-
viešpatautų badas, nedatek-’ Grįžtant vėl prie operetes: turgsiantj j ,lieko bendl.a i 
liūs. Būtų tas pats, kas buvo j nepavykime Brooklyne, o jos|kad • dvi -u dl.augavimas tu.į 
ir yra Europoj. Po karui ir! pasisekimo Elizabethe, reikia bajj,tiS) apleidžianti ji.; 
Amerika liktų nualinta taip,: pabrėžti, kad brooklymeciams j Jjg iebęs ja už gerklSs it. p0 ; 
kaip buvo po karui Europa, didelis negražumas, .kuomet p0 |aiko’patgmij?s, kad ji, 

kurios juos sukirto darbininkiškoj! ja 1 . 1 g j j sakg.,
publika daug kartų mažesnes ;< . t aštuonis me- Elizabetho kolonijos. j pažįstąs pei aštuonis me

Toliaus, Proletarinio Meno!
Trečio Apskričio komiteto po
sėdyje buvo kalbama, kaip 
geriausiai prisirengti prie to 
apskričio pikniko, kuris Įvyks 
gegužės 30 d., Lindene, N. J. 
Tai visi šio apskričio proleta
riniai chorai turite prisireng
ti prie savo pikniko su daino
mis.

Nutarta, kad Sietyno Cho-

h- pageriu- Karas Pagerintu
būt ant sar- Pa(Jėtį
savo reika-i 1

Sužinojęs.

600 Mainieriy Sustreikavo
\ Prieš Algų Kapojimą
į MINERSVILLE, Pa.— Ba- 
Tandžio 21 d. Pine Hill Coal 
Kompanijos, Oak Hill Collie
ry, apie 600 angliakasių pa
skelbė streiką, nebegalėdami

Kaek visi prj-Įtik Great Necko, bet ir 
>0. šęšis mė“ j linkių darbininkai turi 
; susimokim- vauįi. Vakarienę i

Laike vakarienės bus puiki į 
programa: vietinis choras.
Pirmyn sudainuos keletą dai- 1 
nelių, P. Pakalniškis ir L. Ka-; 
valiauskaitė padainuos duetą. I 
Lukauskaitė (maža’; mergaitė) i 
deklamuos. Dainoms akom-' 
panuos Klastauskaitė.

Visus kviečia
Rengimo Komisija.

AR ŽINAI?

222 MANHATTAN AVĖ.

JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Yra lietuviška drapanų ištaiga, kuri tu^i 
moderniškiausius. šių dienų įrengimus, są
žiningą patarnavimą. Mes parduodame 
vyrams ir jaunikaičiairis visokius drabu
žius, siūtų eilių,: paltai, top coats ir over
coats prieinama kaina. Siuvame taip 
pat drabuęiufi flulig užsakymų. Jei Tam
stai reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas mus < .

Petras Naujokas 
Savininkas

Tai
lietuvių 

IsDIRBYSTeS
CIGARAI

H

• t'.! d •••
t J

!E;

itšl 

'Si no]

kad

AMERICAN CLOTHING CO
J. YURGELIS IR I. J. MARKUS

Savininkai

G

i 
I
■

pakęsti nuolatinio algų kapo- būti irbūna, kad ir ant t 
jimo. Jau senai darbininkai P.us.®s žmonės sumažėtų. Ma- 
skundėsi, kad jiem algas ka- ^jn*mas.?n;v 
poja ir reikalavo lokalo komi- simą neisrisa.
teto, kad jis darytų ką, bet!
lokalo komitetas vis ramino i įuoja> kad jei būtų karas Eu- Brooklyne, taip Elizabethe, ir 
darbininkus kol susidarė apie: rOpoj arba Azijoj, tai Ame- dar savo pridėjo, į _ x ’ 1 , 
dvideŠimtis skundų ir tada bu-ipjka gamintu karo reikmenis,1 mas žoles ir kitus mažesnius! 
vo priverstas eiti pas kompa-jSjySį tom šalim ir, tokiu būdu, daiktelius; visai nieko už tai i 
nijos viršininką ir įteikti jam!gja būtų darbų ir gerai mo-; neimdamas jis paaukojo Ly-, 
tuos skundus. Įteikus skun- ketu. Bet reikia imti dalyką iros Chorui.
dus, kompanijos vyriausias iš kitos pus6s. Dabartiniu! C*

(tuojau, bet patarė visiems ei- ras būtų tik kitur, o ne Ame-
ti į darbą ir sakė, kad su laiku rikoj.
viskas būsią sutvarkyta. Bet karo prisirengime.
mainieriai jau ne sykį yra bu-(ku būdu ji i

,vę taip prigauti, tad visi, kaip • nuo karo. _____ . |aHb .
4 vienas, atsisakė eiti prie dar-Įmo karo “dievaičiui” mįRonų už scenerijų bei ant scenos per kad l0 *val 

bo ir pareiškė, kad jie kovos, gerų, jaunų vyrų, čia būtų su-vaidinimus dviejose minėtose ;

1 energijos, bumui
Amerika dabar pirmu- •' gražiai dainuoti.

Nie-1 dainininkai irgi pusėtinai pri
i neišliktų liuosa vargo ir parodė ^pasišventimą 

Taigi, be atidavi- i 
dievaičiui” j

išstovėdami po tris valandas

♦

metų !

Mūsų išdirbystė savo ei- Į 
garų gerumu įsigijo popu-' 
liarišką vardą visoje plačio-j 
je Amerikoje.. Mes prista-1 
tome savo garsiuosius eiga-i 
rus ne tik į artimesnius mie- Į 
stus, bet ir į tolimesnius, i 
Prisiunčiamee pasta pigiai ir 
greitai.

J. Naujoki Cigarų 
Dirbtuve

Broadway,
Brooklyn, N. Y.

AMERICAN CLOTHING CO,
222 Manhattan Avenue

B-Sillffl® Kampas Maujer St. Brooklyn, N. Y. i

I
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GRABORIUS Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

kol jų reikalavimai nebus iš
pildyti.

Ką distrikto komitetas pa
sakys apie šį darbininkų strei
ką, dar nežinoma, bet veikiau
siai neužgirs. Darbininkai tu
rėtų neklausyti senosios uni
jos vadų, kurie nekartą jau 
yra išdavę jų reikalus.

landoj- šauki

tės pas: ... .

pat ar •

ir už

kaina,žemą

nuliūdimo va

Norintieji ge

riausio
yra 
ną

Urbo Lax Tabs
tai kanuoIS prieš kitą amži- 
žmogaus priešą—vidurių už

kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo 1

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kaupai Clermont Avenue) 

MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 5-9796

M.

Iš Bendro Fronto 
Konferencijos

DETROIT, Mich.— Balan
džio 19 d. įvyko antra iš eilės 
Detroito darbininkiškų organi
zacijų konferencija prisirengi
mui prie demonstracijos—Pir
mos Gegužės, ši konferenci
ja buvo dar pasekmingesnė, 
negu pirmoji; dalyvavo dau
giau delegatų ir atstovauta 
daugiau organizacijų.

Komitetas, kuris buvo iš
rinktas pirmoj konferencijoj, 
raportavo, kad prisirengimo 
darbas yra varomas pirmyn; 
yra numatoma, kad ši Gegu
žinė demonstracija bus daug 
pasekmingesnė, negu bile ko
kia kita praeityj. Miesto val
džia iš pradžių nenorėjo duo
ti leidimo demonstruoti Grand 
Circus parke, esą “pilie-

• Būtų begalės skolų, 
gultų ant darbininkų.

Leiskime sau, kad Ameriką 
ir neliestų karas (to negalima 
tikėtis), tai vienok dalykai 
nepagerėtų. Amerika taip 
išvystė darbo našumą, išdir
bo tobuliausias mašinas, pre
kyba jos paremta ant užsienio 
valstybių. Jei Amerikoj dirb-) 
ti, tai reikia parduoti prekes i 
kitur, kitose šalyse. O tuo
met karo nuteriotos valsty
bės negalėtų Amerikos prekes I

■ išpirkti. ' 
darbės neišnyks. Tuos reik- • 
menis, kuriuos pati Aįmerika 
sunaudoja, ištobulinta mašine
rija greitai pagamina ir vėl 
paskui stovi. Darbininkai tu- i — 
ri eiti į bedarbių eiles.

Taigi yra klaidinga manyti, 
kad karas išgelbės nuo nedar
bo. Karas duotų dar didesnį 
skurdą, badą; karas prarytų 
milionus gyvybių ir paliktų 
daugybę ubagų. Karas visą ____ _________

j žmoniją paliktų ubagu. i du pranyks bedarbė. 
Dabartiniu laiku bedarbę!

etų AmenKos prekes. pradžioj rudens suvaidin- Tmgi tokiu būdu be-: įų opei.etę „Kova už Jdejas„ i
Trečio Apskričio naudai. Vie
ta tam paskirta Paterson, N.

* ..

gali pašalinti tik darbininkų 
kova. Reikia mažinti darbo 
valandos, gauti didesnė mo
kestis, fvėšti bedarbių apsau^ 
gojimui ĮstAtyfnAi, p'agali^uk 
panaikinti tą nedarbo ir iš
naudojimo sistemą. Tokiu bū-

• 9

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

lei.: So. Boston 0304-W

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

NAUJAUSIOS MADOS
Vardas—
No_____
Mleauus-.

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
IM METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc
ĮŽANGA DIENA IR NAKTĮ 50c

Antroj* klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų, o ringam kambary—35c 

atdara dieną ir naktj
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais, Čia įtaisyta didelis, plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! 
MOTERIMS PANĖDiUlArS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos flierią iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai dėlei, išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi karilbaryą. , Didelis, ėringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patama- - 
virini.

Mnrffill Strėėt, tarpe Cook ir Dcbevoįse Sts. 
Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Pulaski 4-1090

KELRODIS: B. M, T. eleveiterlu; lllipt ant Flushing Avę. stoties; 
R M T aobwav—iillpt ant Mnntrn** >> t n tie R t visais

—itllpt mh tf'li'iAhlhn ,

-Street or Avenue
State--------------

A. 10.'

s
*

LIETUV1ŠKAI-AMER1K0NIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechaniku ir šoferių 
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

derniškai įrengtoj Amato Mokykloj. 
Bendrasai taisymo darbas, praktiJ* 
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas įvairių rūšių. motorų; 
elektrinės sistemos, batarejos, mag- 

į tiįSyr - netai, pradėtojai (starteriai) ir elekt- 
ros gamintojai. Klasės dienų ir hak- 
tį. Ekspertai mokytojai.

Atsižvelgiant į bedarbę, mes nuhiušėme pilno mechaniško kurso 
kairią nuo $75 iki $50 

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui ; •
Specials, važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diploįria užtikrinta. ( 

Atdara Šiokiomis dienomis nuo. 9 vai. išryto iki 9 vai. vakare. Sėk- 
madieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. Pojpidt.-

NEW YORK AUTO SCHOOL
.228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK, N. Y.
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VIETINĖS ŽINIOS
Šį Vakarą Drg. Claude Patterson Kalbės

“Laisvės” Svetainėje
Šį vakarą, bal. 27 d

vai. vakare, “Laisvės” svotai- darbininkų, 
nėj, 46 Ten Eyck St., Didžio
jo New Yorko Darbininkiškų 
Organizacijų Sąryšis ir Lietu
vių Komunistų Frakcija bend
rai rengia dideles ir įdomias 
prakalbas. šiose prakalbose 
įdomiausia kalbėtoja bus iš 
Alabamos valstijos negrė dar
bininkė Claude Patterson, mo
tina vieno iš tų jaunuolių neg
rų, kuriuos Scottsboro, Alaba
mos,. kraugerių teismas nutei
sė sudeginti elektros kėdėj už 
jų aktyvų dalyvavimą darbi-

Excelsior Tile & Marble 
Konroanijos Darbininkai 
Streikuoja

taįiš streiko padaro tik “sta- lui; o tas kaip tik atskirai vie- 
pičių...”

Ant pabaigos savo praneši-Į
mo K. Jankaitis dar pastebė-

natai negalima.
Tiesa, preisą 

, jo, kad jau kai kuriose dirb-lemė vienbalsiai 
jtuvėse atsiranda overkotų, tik tis nuo A iki Z. 
įbeda su jų darbo kaina, nes ir j daryta.
1 vėl fabrikantai nori už pigiau Į iš ' 
j juos pasiūti. “Tuo i
kalbėjatisi su Joint Boardo! pasvarstyti ir su savo išdirb- 
viršininkais, tai jie dar konkre-1 tais planais eiti tiesiai į New

komisijos pri-

Tas gerai pa- 
. Bet dar toji komisija 

visų sekcijų turėtų, jeigu 
reikalu | nuoširdžiai nori dirbti, suėjus

7:30 ninku kovose ir organizavime 
Bus ir lietuvių 

kalbėtojai, kurie 
susirinkusius su 
su reikalu daly-

kalboje geri 
supažindins 
tąja byla ir 
vauti Pirmosios Gegužės de
monstracijoj, ir su kitais da
bar svarbiausiais darbininkams 
dalykais.

Visi Brooklyno ir apielinkių 
lietuviai darbininkai, būtinai 
dalyvauki! šiose prakalbose. 
Pasakykit apie jas ir kitiems 
dirbtuvėse, ant gatvių ir kur 
tik sueisite.

New Yorko Darbininkai 
Entuziastiškai Pasitiko 
Drg. C. Paltersonienę

ir fabri-

Excelsior Tile & Marble 
Kompanijos bosai norėjo nu
kapoti /darbininkams algas 
penkiolika nuošimčių, bet dar
bininkai sustreikavo ir išstatė 
savo reikalavimus. Jie reika
lauja, kad būtų dirbama tik 
8 valandos į dieną, ir kad bū
tų pripažintas darbininkų 
dirbtuvės komitetas ir per jį 
vedami visi reikalai, liečianti 
darbininkus dirbtuvėj.

Visi darbininkai išėjo į strei
ką ir dirbtuvė turėjo užsida- 
ryt. Streikieriai pikietuoja 
dirbtuvę ir yra pasirenge ko
voti prieš skebus, jei bosai 
bandytų jų prisivesti.

Visi tos dirbtuvės darbinin
kai yra organizuoti į Darbo 
Unijų 
jiems 
ke.

Pereitą penktadienį į 
Yorką atvyko d. Claude

New
Pat-

čio nusistatymo neturi. Man 
patarė, tegul kontraktoriai 
parsiveža į dirbtuves o verk o- 
tus už- kiek gauna, o paskui 
mes sustreikuosime
kantai turės mokėti tiek, kiek 
jie pereitą sezoną 
Ar toji metodą bus gera ar ne, 
tai ateitis parodys.

Preisų darymo komisija iš-!gą 
skaitė, kiek už kiekvieną ka- į kriaučių 
valką yra nustatytas preisas 
Vidutinės 
pasakyti, 
neblogas.
sekcijose
galima būtų sutvarkyti.

Reikia tiek pasakyti, kad to 
preiso nustatymas mūsų deši- 

i niemsiems nebuvo taip svar- 
■ bus, kaip buvo svarbu peror
ganizuoti lokalo pildomąjį ko
mitetą. Bubnys tuojaus po 
perskaitymo preisų duoda įne-

mokėjo.

lainės darbo, reikia 
preisas nustatytas 
Tik yra nekurtose 

nelygybės, bot tas

terson, motina vieno iš nuteis- Šimą, kad tuos preisus įgyven-
dinti, tai reikia tą komisiją iš- 

Į Pennsylva- rinkti tiesiai į lokalo pildomąjį 
nia stotį susirinko didelė mi- komitetą.

tųjų mirtin Scottsboro, Ala 
jaunuolio negro. ‘

Tuojau pasirodė, kur link 
ratelninkai varosi. Jiems dar-

nia darbininkų, kuri su entu
ziazmu ir pasiryžimu kovoti 
sveikino ja. Pora draugu ten’bininkų uždarbiai nebuvo svar- 
pat stotyje pasakė po prakal-įbu, bet jiems po preisų prie- 
bėlę, nurodydami, kaip Scotts- danga buvo noro perorgani- 
horo, Ala., bosų teismas netei- zu°ti esamą lokalo pildomąją 
singai pasikėsino sudeginti tarybą. Mat, dabartinė tary- 
elektros kedėje devynis neg-į ha susideda didžiumoje iš ly- 
rus jaunuolius, kurie, negalė- piečių, o tas ratelninkams ne
darni panešti sunkių gyveni- patinka, tai jie sudarė sekci-

Vienybės Lygą, 
vadovauja šiame

kuri 
strei-

patinka, tai jie- sudarė sekci- 
,mo sąlygų, negalėdami pakęsti1 Jorąs pagrindą preisus nusta- 
žiauraus persekiojimo ir nieki- Ayti ir su to pagelba įsibrauti 
nimo jų, pradėjo kovoti už sa- Pfie lokalo vairo. Jie ir ar- 
vo teises, už visų darbininkų i gumentavo, kad dabartinė lo- 
vienybę. Kalbėtojai ragino kalo taryba tokių 
visus darbininkus vienytis • ir Preisų neįvykins i 

i kovoti už išgelbėjimą tų jau- - . - _ -
i neįvykins 

jei tą padarys, tai toji

i nustatytų 
gyvenimai];

dirbusi
komisi-

Boro Hali Bedarbiu 
Taryba Rengia 
Dideles Prakalbas

Bo-

Yorko Joint Boardą, pas uni-l 
jos viršininkus, tiesiai narei-1 
kalanti, kad jie to nustatyto 
plano laikytųsi ir visom savo 
jėgom pagelbėtų mums Įvy
kinti gyveniman.

Tada, sakau, tai komisija 
bus vietoje ir atliks vyrišką 
darbą, pajudindama tą is 

kuri- yra atsakominga 
šiandien skurdą 

Į vargingas gyvenimo saly 
iTada komisija galėtų aiš 
permatyti, kas kur yra mūsų 
organizacijoje ir kas ima at
sakomybę už tas blogybes.

i Jeigu komisija tik surado už 
'esamus blogumus dirbtuvėse 
, kaltumą lokalo pildomosios 
j tarybos, tai ji daro klaida, no į 
ton vieton šauna, kur reikia i 
cielių taikyti. O cielius—į pa-, 
čias’organizaci jos viršūnes, ku
rios už viską, kaip sakiau, yra 
atsakom ingos.

J. Buivydas,
54 Skyriaus

SUSIRINKIMAI
L.D.S.A. I Rajono Komitetui

Draugės, būtinai visos dalyvauki! 
Rajono komiteto susirinkime pirma
dienį, 27 balandžio, “Laisvės” svetai
nėj, 6:30 vąl. vakare. Turime daug 
svarbių reikalų, ypatingai Pirmos 
Gegužės klausimas, Pirmo Rajono 
konferencija, ir išvažiavimo reikalu 
turėsim pakai lieti. Tat visos būkit 
laiku.

1 Rajono org.
A. Bieliauskiene.

IŠRANDA VOJIMAI 
f’A SI RANDAVO JA f o r n i š i uotas 

kambarys. Yra visi parankumai ir 
Įtaisymai. Kreipkitės po No. 327 
Rodney St., Apartment 3, Brooklyn, 
N. Y. (97-99)

Telephone, Stagg 2-9910

LORIMER RESTAURANT
Lietnviy Valgykla

VISOKIŲ ROSIU ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite I

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

HZ 
ir

Kor.

Daugiau Vietos Žiniij
i

: Penktame Puslapyje

WIMIW

REAL ESTATE: Namai, Žemė
PARSIDUODA NAMAS

Didelė Nuolaida
Labai gera proga pirkti 6-šių kam- j 

barių atskirą namą, ant ištaisytos j 
gatvės, puikiai išdekoruotas, yra lan-1 
gai nuo audros ir “pulley screens,” 
tik 5 miliutas reikia eiti Į transpor- : 
tacijos linijas. Visi asesmentai už- ‘ 
mokėti. Vieta: 104-43—91st / 
Richmond Hill, N. Y. Telefonas, 
Virginia 7-150G. (85-99)

| PAJIEŠKOJIMAI |

PA J IEŠKAU kukoriaus vyro arba 
moters, darbas nuolatinis, darbo 

1 valandos nuo G iš ryto iki 4 po pietų, 
, sukatomis ir nedėliomis iki pirmai 
I vai. po pietų. Gera alga.— K. Galiū- 

Ave j nas, 145 Thames St., Brooklyn, N.Y. 
(98-104)

Telephone, Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 
197 HAVEMEYER STREET 
Williamsburgh Bridge Plaza 

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) 

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spinduliu Diagnoza 
\Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Ma
rion St., kamp. Broadway, Chaun
cey St. stotis,* Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj, 
s t u d i j a daug 
geriau Įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia.

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

mis. Atnaujina senus ir krajavus 
ir sudaro su amerikoniškais. 
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, N. Y. 

Tel., Dickens 2-1182

11
Telephone, Stagg 2-4409

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIRFKTOR1UB

Uhalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikitynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

i

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NAUJA ’LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
Žinomi pranešame lietuvių vi-i 
suomenei, kuri valgo restaura-; 
cijose, "kad mes atidarėme nau
ją lietuvišką valgyklą po se-į 

kančių antrašu :
150 LEONARD STREET

Tarpe Stagg ir Scholes Streets i 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kdkarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS
kuri yra turėjusi savo restau-! 
racijas Montello, Mass., ir So.

Taipgi yra dir- 
. busi už kukarką belotoje lietu
vių valgyklų ‘Brooklyno. Atei
kite persitikrinti kaip skanūs 
čia valgiai ir pasimatykite su 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukicne.

i j Savininkės

■nuolių ir už kitu darbininkų, įpreisų nustatymo 
patekusių į nelaisvę už kovą Ja-
del proletariato reikalų. Jie. Tuojaus iš kairiųjų duoda

ma jiems pasiūlymas. Gerai, 
jeigu jūs ištiesti kiaurai tiki
te, kad galėsite pagal savo nu
statytą preisą visom dirbtu
vėm įvykinti, tai mes jus vi
sus išrenkamo į lokalo pildo
mąją tarybą. Mes jums pa-į Boston, Mass, 
dėsimo iki tiek, kiek jūs vykiu 
site tai gyveniman,

del proletariato reikalų.
• taipgi karštai ragino visus dar
bininkus dalyvauti Pirmosios

i Gegužės demonstracijose.

Iš Kriaučių Specialiuš’andien, 11 vai. diena.
ro Hali sekcijoj, Brooklyne, Qncinnlrimn Bedarbių Taryba rengia dide- ^USlmKimO 
les bedarbių prakalbas, kur 
bus svarstoma visas bedarbių 
veikimas ir kovos.

Boro Hali Bedarbių Taryba 
šiuo tarpu turi pilnas rankas 
darbų.’ Jos komitetai pasiųsti 
į teismabučius ginti bedarbius, 
kurie būna bandomi išvaryti iš 
rendavojamų namų su pagel- 
ba teismų, jau kelis sykius lai
mėjo. Dabar randasi kelios 
šeimynos, kurias namų savi
ninkas šią savaitę bandys iš
mesti į gatvę. Organizuoja
ma tų apielinkių gyventojai į 
Namų Nuomuotojų Lygas, kad 
neleisti tų šeimynų išmesti ir 
kad pareikalauti namų savi
ninkų numažinti randas.

Lietuviai bedarbiai turi ak
tyviai dalyvauti Bedarbių Ta
rybos veikime ir kovoti sykiu 
>su kitų tautų bedarbiais.

Balandžio 22 d. buvo kriau- v. .. ,v . v
čių 54-to skyriaus nepaprastas sĮapdien pasižadate pries su-

sirinkusius kriaučius, 
To ir pakako. Tada visi jie 

nes kiekvienam norėjosi atšalo, ir jau pradėjo kalbėti,

susirinkimas. Susirinkime da
lyvavo gana skaitlingai kriau
čių, : 
išgirsti, ką naujo padarė per 
tris mėnesius išrinktoji preisų 
komisija. Tiesa, ji vidutiniai 
savo užduotį atliko, tik ant 
vienos “lainės” darbo, o komi
sija būtinai turėjo taip pada
ryti ant gerosios lainės darbo. I 
ant vidutinės ir prasčiausios. 
Tada tai būtų pataikyta į gy- preisus nešti i ...._ -r . .
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Vaikinas Kaltinamas 
Išmetime Merginos 
iš Automobilio

kad jie netiki, kad galės vi
som dirbtuvėm įgyvendinti tą 
padarytą preisą už žiponų ka- 
valkus. Vadinas, patys atsi
traukė nuo savo pozicijų, į ku
rias gvoltu norėjo įsiskverbti 
po priedanga išdirbimo preisų. 

Kairieji siūlė, kad išdirbtus 
į New Yorko 

va reikalą. į Joint Board ą ir iš ten reika-
Gegužinės ir šiemet kriau- Jauti, kad uniios viršininkai tai 

čiai nerengs atskirai, bet da-1 vykdytų pačiame gyvenime. 
Ivvaus su kitu tautų darbiniu- Juk mes, atskiras lokalas, vis 
kais bendrai Madison Square, tiek nepajėgsime pastatyti ant 
iš kur bus maršuojama į Union savo be kitų lokalų paramos 
Square.

K. Jankaitis savo pranešime 
pažymėjo, kad dabartiniu lai
ku jau ir lietuviškose dirbtu
vėse pradėjo “sekotus” siūti, 
kas buvo retenybė pirmiau, o 
dabar jau dirba net 13 dirbtu

vių. Tiesa, sako Jankaitis, 
mums iš karto tie sekotai nesi- 

■ seka siūti, bet atrodo, kad ku- 
Prie j rie jau pradėjo, povaliai ei

na pirmyn ir ateityje taip iš
moksime siūti tuos sekotus,

ir pritarimo. Mūsų geras su
manymas, geras planas, bet 
kodėl mums nepakinkyti pa
čias organizacijos viršūnes 
tam darbui, kuomet tik ant to 
tie Joint Boardo ponai ir sto
vi, kad eilinių lokalu nariu nu
sistatymus gyveniman vykdin- 
ti. Kodėl nuo jų nepareika
lauti ? Kodėl jiem stačiai 
pasakyti, kad jūs turite 
mūsų reikalavimus įvykinti 
veniman ?

Mat, tam darbui reikia 
sidurti su Joint Boardo ponais

ne
va 

gy-
Perejtą ketvirtadieni

kampo Stagg St. ir Graham ./'Y ~**Y* T.:
Avė., Brooklyne, policistas1 moksimę siūti tuos sekotus, 
mąte, kad iŠ važiuojančio au-,kain ir kitų tautų darbininkai, 
tomobilio išpuolė jauna mer- Dar prjdūrė K. Jankaitis, 
gina ir liko sunkiai sužeista.; kad Amalgameitų Unijos vir-akis akin, o kaip tik tie, kurie 
Nuvezus į ligoninę, atrasta, j gjnįn^aĮ §jandien labai rimtai1 išdirbo tuos preisus už kaval- 
kad jai sprandikaulis nulauz- §nekasj apie streiką, bet ar jisįkus, nenori su tais ponais susi- 
tas, galva keliose vietose ^us> ^ai sunku nuspėti, ■ durti. Vadinasi, demonstravo
t Vf 1F V1Sa srnark,ai su“ nes jie visuomet iš paviršiaus j preisų daryme, bet kad jieško- 
trenkta. į atrodo, kad šneka nuo pat šir-i ti įvykinti gyveniman, tai vėl

lo automobilio keravotojas c}jeS; uet kai ateina momentas, paliekama vienam mūsų loka- 
C. Zimmej-, 21 metų, gyve
nantis 895 Grand St., buvo pe
reitą penktadienį areštuotas ir i 
uždarytas be kaucijos. LIETUVIŲ KALBOJE AUTOMOBILIZMO IR

su-

Pasikorė, kad Biznis 
Nesisekė

William Shaps, buvęs pasi
turintis valgyklų savininkas, 
pasikorė savo namuose Brook
lyne, kad negalėjo susirasti 
gero biznio, kuris būtų nešęs 
daug pelno.

LIETUVIU KALBOJE AUTOMOBILIZMO IR 
ORLAIVININKYSTĖS MOKYKLA

Mokiname važinėjimo ir mechanizmo. Išmokiname suprasti ir pasi
taisyti mašinas. Laikas mokinimosi neaprubežiuotas. Mokinimo kur- 

_ sai dienomis ir vakarais. Specialiai kursai
. del moterų. Orlaiviais važinėti mokiname 

KanjsMKf ant mūsų specialiu orlaivių lauko. Vienas 
mokinys iš pirmo šimto mokinių, traukiant 
liosus, laimės dykai automobilių. Pasinau- 
dokite proga. Būtinai stokite i mokyklą. 

Sugabus lietuvis mokytojas. Mokykla įrengta pagal paskutinės ma
dos techniką. Del informacijų kreipkitės pas:

ARENA AUTO AND AVIATION SCHOOL
231 West 58th Street, New York, N. Y.New York, N. Y.

be 
ma

nęs skirtumo nedaro. Ma
no ofisas atdaras dieną ir 
naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas ma
ne, o patarnausiu kuoge- 
riausiai.

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

(NOTARY PUBLIC)

Patarnauju visiems 
skirtumo. Tolumas del

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

TEL., STAGG 2-0783

J. LeVANDA 
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

Ja į,
1 ’

Moderniškiausi paisymai
Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

A. M. Balchunas^ Savininkas , _ „ Stagg 2-5938

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

&iaia vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kfidikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina.............................................................60e, per paltą 15*

Kundroto apticka yra didžiausia (r seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri
nant, gad sudėtinės Šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

Mes
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taip pat tunme žolių ir gerą sandėli gyduolių Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkių

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2360-3514

likirpkit ij skelbime ir prlsliakll kurtu *u BjUakymu.




