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Ra šo * K o m u n i st as

Reikia pripažint, kad p. Vi- 
taitis turi geras akis. Savo ne
laimingoj “Tėvynėj” jis štai 
ką neužsimerkęs rašo: “Nebu
vo atsitikimo, kad ‘Tėvynės’ re
dakcija nebūtų patalpinus SLA. 
organe bent' vieno SLA. nario 
ar bent vienos SLA. kuopos 

f nuomonės pareiškimo, kuomet 
btivo prisilaikyta augščiau iš
dėstytų sąlygų tokias nuomo
nes pareiškiant.”

Gardžiai nusijuoks tie, ku
riems Vitaitis prieš seimą taip 
uždarė burną “Tėvynės” špal- 
tose, jog jie nė prasižioti ne
galėjo.

Užvakar E rook lyne įvyko re
voliucinių darbininkų susirinki
mas. Geras susirinkimas buvo 
tuomi, kad klausimas buvo aiš
kiai pastatytas: už Komunistų 
Partiją, ar prieš Komunistų 
Partiją. Sklokos vadas Butkus 
aiškiai ir atvirai išėjo prieš 
Partiją. Užmiršo jis net Cent
ro Biurą ir d. Bimbą, bet pa
sakė labai šlykštų spyčių prieš 
Amerikos proletariato avangar- 

<dą. “Akivaizdoje to”, šaukė 
jis, rodydamas pirštu į savo 
galvą, “Axis nors pagedttsio yra. 
pačioj partijos galvoj P Tai 
buvo paskutiniai žodžiai jo an- 
ti-komunistinės prakalbos.

Tai gerai, žmogus galutinai 
nusimaskavo. Priešas visuomet 
pavojingesnis, kuomet jis dar 
dangstos plunksnomis lojališku- 
mo partijai, o darbais griauja 
ją. Butkus aiškiai pasirinko tą 
kelią, kuriuo nuėjo visi komu
nistų judėjimui svetimi elemen
tai. O jų mes turėjome. Re
negatas Jankauskas yra vienas 
iš tų.

Nelaimingosios traicės (But- 
Akaus, Jokubonio ir Kuodžio) 
pareiškimas sukėlė didžiausio 
džiaugsmo fašistų abaze. “Vie
nybė” ištisai perspausdina vi
sus troikos melus, paleistus Ko
munistų Partijos adresu. Ma
tote, susilaukė naujų talkinin
kų. Tas jau vienas faktas tu
rėtų atidaryti akis tiems drau
gams, kurie nori pasilikti kla
sių kovos lauke, bet dar tebešo
ka sklokos vadus. Pastarųjų 
kelias greitai nuves jus taip to
li į fašistų liogerį, jog bus be
galo sunku sugrįžti atgal į ko
munistinį judėjimą. Pagalvo
kite draugai, ir pagalvokite 
rimtai. Kuomet Komunistų 
Partija ir Komunistų Interna
cionalas veda milžiniškas kovas

* prieš Amerikos kapitalistų 
siaubūną, kuomet toks milžiniš
kas kūrybos darbas eina pir
myn Sovietų Sąjungoje budavo- 
jime naujo pasaulio, kuomet 
mūsų geriausi kovotojai kapi
talistinėse šalyse yra terorizuo
jami, kankinami ir žudomi, tai 
toks Butkus veda jus prieš Ko
munistų Partiją, prieš Komu- j 
n Ėstų Internacionalą, prieš So- j 
vietų Sąjungą, sušilęs tempia! 
jus talkininkaut kruviniems fa-' 
šistams!

Tūlas John Gradis iš Gar- 
j wood, N. J., užpykęs ant “Lai- 
T svės,” kad ji pasiliko revoliuci

nio proletariato organu ir grū
modamas jos neskaityti, rašo 
redakcijai: “Aš žinau del ko 
jūs vedate tuos ginčus. Prasei- 
ka yra teisingas visur. Jūs gi-

1,000 Chicagos 
Komunistą Susirinkime

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Iš] almėsite 
Pasaulį!

MARYLAND ALKANŲ BEDARBIŲ E1SE- Į Sudaužė T.D.A. Susirinkimą GRŪMOJA ILGŲ METŲ KALĖJIMAS 3
iNA ANT VALSTIJOS SOSTINES KOVO 31; 
BALTIMORES LIETUV., DARBUOK1TES!CHICAGO, Ill.— Pereitą! 

šeštadienį Ashland Audito-. 
riume . įvyko Komunistų 
Partijos sušauktas rinkimų 
kampanijos masinis mitin
gas. ' 
tuziastiškas 
susirinkimas, dalyvavo apie’valstijos sostinės 

il,000 darbininkų. Dainavo lio.
” ’ ’ ’ ’ - • vo gį ir balandžio 1 d. Mar-itoks darbas, kuriam nerei-

šuos bedarbiai iš visų vals-! kia gailėtis revoliucinės 
tijos kampų. Bet didžiau- energijos.
šia armija susidarys pačioj 

Į Baltimore j e.
Šitoje kovoje už bedar-

BALTIMORE, Md.— Be- 
Tai ištikrųjų buvo en-! darbių Taryba, organizuoja 

ir skaitlingas I alkanų bedarbių eiseną ant 
Annapo- 

Maršavimas įvyks ko-
i revoliuciniai įvairių tautų 
! chorai.

Mainieriai Sako, kad
Jie Atsisako Badau!

POMEROY, Ohio.—Dau- 
giau kaip 100 mainierių be
darbių iš miestelio Pity 
Me atmaršavo į Pomeroy ir 
pareikalavo miesto valdžios 
pragyvenimo. Jie sakė, kad 
Raudonasis Kryžius tik ap
gaudinėja, o nešelpia bedar
bius. Darbininkai grūmo
jo valdžiai, kad jeigu nebus 
rūpinamasi badaujančiais 
žmonėmis, tai kitu sykiu jie 
atmaršuos apsiginklavę.

nizacijos, visi draugai ir 
draugės turėtų būt įtrauk
ti į prisiruošimą prie be
darbiu marša vimo i Anna
polis. Tai toks reikalas,

gailėtis

Iš Baltimorės bedarbiai 
išmaršuos kovo 31 d. O ko- 

•-■vo 30 d. įvyks masinis susi- 
bių reikalus Baltimorės lie-i rinkimas galutinam susimo- 
tuviai darbininkai turėtų ibilizavimui delei maršavi- 
sulošti svarbią rolę. Ten mo.
mes turime tvirtą judėji- Lietuviai darbininkai, al
mą, dideles darbininkų or- j kreipkite į tai atydą ir visi 
ganizacijas. Visos tos orga- darbuokitės.

Sakoma, kad Advokatas Darrow Pasmerkė Ku 
Klūks Klaną ir Išėjo už Komunistus

MINNEAPOLIS, Minn.— 
Kovo 18 d. čionai buvo su
rengtas masinis susirinki
mas paminėjimui Paryžiaus 
Komunos sukaktuvių. Bet

DRAUGAM UŽ VADOVAVIMĄ STREIKO; 
DARBININKU KLASINE VIENYBĖ

NEW ORLEANS, La. —! šiame streike ypatingai 
valstijos gubernatorius OI- Valdžia ruošiasi pasiųsti svarbią rolę lošia juodvei- 
son, kuris sakėsi esąs už su- kalėjiman ant kelių metų džiai darbin. Jie stačiai sto- 
sirinkimų laisvę, įsake poli- draugus Hynes, Harvey ir vi pirmutinėse kovos eilė- 
cijai susirinkimą sudaužyti ■ Mitchell už tai, kad jie at-ise. Petys petin su baltvei- 
ir susirinkimas tapo iš vai-Įsistojo, priešakiu 5,000 uos-ldžiais eina į pikieto liniją 

to darbininkų streiko. Jie ir kariauja su policija ir 
dabar'suareštuoti ir pasta- Įskebais. Tai gražus įrody- 
tyti po augšta kaucija. Imas klasinio solidarumo 
Streiką laužo ne tik vai-1 juodveidžių ir baltveidžių
džia, bet ir senoji reakcinė j darbininkų, šitą pavyzdį
unija. Ir kuomet tie drau- turėtų sekti darbininkai vi
gai, atstovaudami revoliuci
nę Jūrų Darbiniu. Industri
nę Uniją, iškėlė obalsį, kad 
reikia masiniai pikietuoti, 
kad patys eiliniai darbinin
kai privalo imti streiką

kytas. t

Policija Nužudė Du 
Darbininku Vokietijoj

DUESSELDORF, Vokie- 
tija.— Kovo 18 d. čionai bu
vo suruošta milžiniška dar
bininkų demonstracija prieš 
fašistus. Bet demonstraci
ją užpuolė kruvinoji polici-

su r. Tik suvienytomis spė
komis kova bus laimėta 
prieš kapitalą.

Šitas streikas turėtų pa
rodyti, kaip pragaištingi 

į yra- mūsų judėjime baltieji 
ja ir du darbininku nušovė, rankas, tai prieš juos pa- šovinistai, 
Taip įdūkus buvo policija, I siuto visos reakcinės spė- kiršinti

kų rie ' stengiasi 
lietuvius prieš

kad bjauriai sužalojo ir 
tuos draugus, kurie bandė 
suteikti pagelbą mirtinai 
pašautiems darbininkams.

Paskui policija užpuolė 
Komunistų Partijos ofisą ir 
jį sugriovė. Daug darbinin
ku suareštuota. Tai tokie 
kruvini įvykiai dedasi • Vo
kietijoj, kurią valdo buržu
azija ir socialdemokratai.

kos.

Chiang Kai-sheko Naujos Bėdos; Jo Planams 
Priešinas Jo Padėjėjas; Komunistai Laimi

“Daily Workeriui” prane
šama, kad ryšyje su nupla
kimu draugų Coder ir 
Hurst Dallas mieste, Dar

au < row išleidęs sekamą pareiš- 
ijkimą: ----- - v

“Aš skaičiau laikraščiuo- kad kapitalistai yra tokie 
se apie bjaurų nuplakimą dideli ignorantai ir taip ma- 
Coder ir Hurst. Žmonės, U 
kurie atliko tą darbą, turi suprasti tų žmonių, 
būt suareštuoti ir nubausti.
Jie neturėtų gauti augš- RŽ teisę gyventi.”
čiausios bausmės, nes jie

trenkia “Laisvę”, kuri eina su 
tais kovotojais. Jis eina 
oportunistais, jie jam teisingi,I 
kurie pakėlė ranką prieš Ko
munistų Partiją, šitas vienas 
laiškas turėti pertikrinti,} d. 
Pruseiką, okkis talkininkus 
jojo oportunjrt'fnė frakcija su

 

renka mūsų\judėjime.

Vienas draugas iš Chicagos. 
rašo: “šiandien ‘V.” koncerte 
girdėjau kelius tarp savęs kal
bant: jie pareiškė, kad lietu
viuose įvyko praktiškas skyla
mas sti Strazdo išmetimu t_ 
partijos.” Kitas draugas pra- pasakyti ir todėl jie juos 
neša, kad iš partijos išmestas sumušė. Aš manau, kad ko- 
oportunistas ir baltasis šovinis- munizmas 
tas Strazdas tame koncerte pir
mininkavo. Draugai, kurie ten’ 
jį pastatė, dar kartą metė ko-| 
vos pirštinę Komunistų Parti
jai ir pažemino dienraštį “Vil- 
tiksliai.

ri pakankamai energijos ir 
įsitikinimo tatai padaryti. 
Šilkiniapančiakiai žmonės 
sako, kad komunizmo skel
bėjai yra tamsūnai ir igno- 
rantai. O bėda yra tame,

nį”. Jie tatai darė 
Mes tą žinome.

žyčiai protiškai, jog negali 
, kurie 

kovoja už savo reikalus ir

New Yorko kapitalisti- 
buvo perdaug dideli igno- niuose laikraščiuose šis

rantai, kad suprasti tikrą Darrowo pareiškimas dar 
ię_ tų dviejų komunistų reikš- nepasirodė. '“Daily Worke- 

mę to, ką jie norėjo jiems ris” sako, kad jis per repor
terį stengiasi susisiekti su 
Darrow tiesiai ir paklausti 
jo, ar jis ištikrųjų tą pa
reiškimą padarė, kaip kad 
skelbia pranešimas iš Dal
ias.

yra vienatinė 
protinga priemonė prašali- 
nimui vargo ir alkio. Ru
sija vienatinė šalis, kuri tu-

Vokietijos Valdžia
Trukdo Prekybą su Sovietais

Taip pat mes žinome tikslus 
ir tų, kurie jau skelbia „mūsų 
judėjimo skilimą. Jie nori jį 
suskaldyti. Darbuojasi toj sri
tyje sušilę. Tą parodo išleidi
mas traicės pareiškimo.

Bet mūsų judėjime skilimo 
nebus. Jis pasiliks suvienytas. 
Jis eis su Komunistų Partija 
ir su Komunistų Internaciona
lu. . Vienas kitas išeis prieš ją 
'ir nueis tuo kelių, kuriuo nuė- 
| jo Zabulionis, Kupreišis, Jan- 
Ikauskas. Mūsų judėjimas per- 
|‘daug jau subrendęs, perdaug 
jau tampriai susirišęs su bend
ru revoliuciniu judėjimu, idant 
jį galėtų suskaldyti tokie Straz
dai ir Blutkai.

Lovestonas Maskvoje irgi pa
reiškė, kad su juo eina 90 nuo
šimčių Amerikos Komunistų 
Partijos narių. Drg. Stalinas

nate driskių proletarų reikalus. Jam P<mašiai atkirto: Taip, jie 
dau-;®J° su jumis, kol jūs ėjote su 
visų

aiš- 
nei- 
Ko-

Strazdo vienas straipsnis 
giau reiškia, negu Abeko 
metų veikimas.”

žiūrėkite, kaip žmogus 
kiai pastatė klausimą: Jis 
na su mumis, tai yra, su
munistų Partija todėl, kad ji 
“gina driskių proletarų reika
lus.” -Ir tas tiesa: mes gina
me proletarų reikalus. Tai vie
natiniai reikalai, delei kurių 
mes kovojame. Vienatiniai rei
kalai, už kuriuos galvas pasi
ryžę paguldyti milionai pasau
lio bolševikų. Gradžiui nepa
keliui su tais kovotojais. Jis

Komunistų Internacionalu. Bet 
kuomet jūs išeisite prieš Komu
nistų Internacionalą, kuomet 
Komunistų Internacionalas pa
skelbs jums karą, paregėsite, 
kaip greitai tos komunistinės 
masės atmes ir pasmerks jus. 
Mes tą žinome. Mes pasitikime 
darbininkais. Jie eis su Komu
nistų Internacionalu, o ne su 
Lovestonu!

Taip ir buvo. Lovestonas žu
vo darbininkų judėjimui. Re
voliucinės masės pasiliko po 
Komunistų Internacionalo rau
dona vėliava.

Išdykę Milionieriai 
Vilioja Jaunas Merginas

Toledo Bedarbiai Patys 
Ėjo ir Reikalavo Maisto

BERLYN.— Pramoninin
kų grupės atsikreipimą 
prie valdžios delei užtikri
nimo kredito Sovietų Są
jungai kabinetas atmetė. 
Kaip žinoma, buvo reika
lauta, kad valdžia užtikrin
tų pramonininkams kreditą 
vertės $72,000,000. Kabinę-! 
tas nutaręs, kad jis svars
tys kiekvieną užsakymą at
skirai, bet ne visos grlipės.

SHANGHAL— Nespėjo 
kruvinasis Chiang Kai-she- 
kas paskelbti, kad jis da
bar tikrai vėl išnaujo puls 
raudonuosius ir nušluos vi
sus Sovietus Chinijoj, kaip 
prasidėjo jo naujos bėdos. 
Čionai gauta pranešimas, 
kad “Chang Hsueh-liang, 
vice-komandierius Nankin- 
go valdžios kariuomenės, 
atsiuntė pareiškimą iš Muk
deno, kad jis priešingas 
siuntimui kariuomenės iš 
Shansi į Kiangsi provinciją 
karui prieš komunistus. Jis 
sako, kad iki šiol niekas iš(----  ---------  ,----- _
tos kampanijos prieš raudo-llaivius bombardavimui ko- 
nuosius neišėjo ir neišeis.” munistų. Šeši orlaiviai ėjau

Vadinasi, pats Chiang (esą paleisti darban.

Kai-sheko pagelbininkas 
pradeda prieš jį šiauštis.

Kitas svarbus praneši
mas parodo, kad pietvaka
rinėj daly j Chinijos visa ei
lė stambių generolų ruošia 
sukilimą prieš,. Nankingo 
valdžią. Tas reiškia, kad 
pačioj militaristų klikoj ei
na peštynės.

Iš Hankowo skelbiama, 
kad visą Peiping-Hankowo 
gelžkelio sritį tebelaiko ap
gulę komunistai ir Nankin- 
go sukilę kareiviai, kurie 
perėjo prie komunistų. Val
džia nutarus panaudoti or

Tas tik parodo, kad valdžia Draugas Hurst Ketina 
nenori įsteigti normalius -v , . p. n

HONDO, Calif.— John 
P. Mills, milionierius, yra 
kaltinamas “nusipirkime” 
Clarice Tauber, 16 metų 
gražuolės, Hollywood “mei
lės marketed’ Taip pat mi
lionierius Pantages kaltina
mas pasikėsinime ant tos 
pačios gražuolės. Kapitalis
tas Olive Day kaltinamas 
užlaikyme “meilės marke- 
to,” kuriame, liudijimai ro
do, mažiausia 4 gražuolės, 
visos nesulaukę 18 metų am
žiaus, tapo parduotos kapi
talistams. Nupirko; tie, ku
rie daugiausia užmokėjot.

Policija sučiupo Day ve
damą “dienraštį,” kuriame 
rado vardus kelių tuzinų 
jaunų mergaičių, vienos ku
rių jau išnaudotos, o prie 
kitų dar tik tiesiamas ke
lias ! Surašąs yra vyrų, ka
pitalistų, kurie buvo pas jį 
padavę orderius delei mer
ginų-

TOLEDO, Ohio.— Bedar
bių Taryba nutarė daryt 
viską, kad gelbėti bedarbius 
iš bado. Suorganizavo 
skaitlingą būrį bedarbių ir 
paleido palei štorus. Tie 
bedarbiai pasakė krautuvi
ninkams: Mes nebadausime, 
kuomet visko užtenkamai. 
Ir stambieji krautuvinin
kai, matydami, kad bedar
biai rimtai pasiryžę gauti 
maisto, turėjo nusileisti 
bedarbius sušelpti.

prekybos ryšius su Sovie
tais.

Gi jeigu būtų buvę susi
tarta, tai Vokietija būtų 
tuojaus gavus užsakymu už 
$250,000,000!

Socialdemokratai Padeda 
Fašistams

Miesto poli-
ir

Sugrįžti į Dalias
Žvėriškai Kankina
Moteris Kalines

šeši žmonės žuvo Laivui 
Nuskendus

OSLO— Kovo 17 d. nu
skendo norvegų laivas “He- 
ra of Bergen.” Nelaimėje 
žuvo šeši žmonės.

Žuvo Komunistas 
Kovoje už Bedarbius

MEXICO CITY.— čionai 
pranešama iš miesto Jala
pa, sostinės Vera Cruz val
stijos, kad tenai komunis
tai buvo surengę didelę be
darbių demonstraciją. Su
sikirtime su policija vie
nas draugas tapo nušau
tas, o daugelis sužeista. 
Miesto buržuazija bijan
ti, kad komunistai ne
padarytų masinio užpuoli
mo ant valdžios, kad atsi
mokėjus už policijos kruvi
nus darbus.

' BERLYN.
eijos galva socialdemokra
tas Grzesinski griežtai už
draudė laikyt priešfašisti- 
nius susirinkimus, bet leido 
fašistams demonstruoti 
reitą sekmadienį. Tas 
parodo, kad Vokietijos 
cialdemokratai atvirai 
deda fašistams.

Bedievybės Plitimas
Išgąsdino Buržuaziją

tik 
so- 
pa-

•DALLAS, Texas.—čionai 
gauta žinia, kad komunis
tas Lewis Hurst, kuris ne
senai buvo bjauriai nuplak
tas kartu su d. Coder, keti
na sugrįžti į Dalias ir va
ryti toliau komunistinį 
kimą. Jis sako, kad jo 
ta klasių kovos lauke, 
paisant visų pavojų.
tarpu kruvinasis Ku Klūks 
Klanas siunta po miestą ir 
grūmoja nužudymu visiems 
komunistams.1

Tai tokiose sunkiose są
lygose mūsų Komunistų 
Partijai prisieina darbuotis 
pietinėse valstijose. Drau
gai savo gyvybę stato 
vojun, o vienok eina ir 
ba revoliucinį darbą.

vei- 
vie- 
ne- 

Tuo

pa- 
dir-

NASHVILLE, Tenn.—Čia 
iškelta aikštėn faktai apie 
padėtį kalinių valstijos ka
lėjime. šioj valstijoj, kaip 
žinoma, kapitalistai renda- 
voja kalinius visokiems 
darbams. Su jais elgiasi 
daug prasčiau, negu su dar
biniais gyvuliais.

Pačiame valstijos kalėji
me kaliniai baisiausiai kan
kinami. Ypatingai žiauriai 
kalėjimo tarnai elgiasi su 
moterimis. Tapo įrodyta, 
kad už mažiausį nusidėji
mą, kalinės moterys paka
binamos už rankų ant kuo
lo prie sienos, vos pirštams 
siekiant aslą, ir laikomos 
po šešias valandas. Tai to
kia žvėrišką inkvizicija, jo
kios vargiai kas tikėjosi 
šiame šimtmetyje.

BERLYN. — Vokietijos 
įvairių valstijų ministerial 
laikė specialę konferenciją 
delei kovos prieš besiple
čiančią bedievybę. Komu
nistų vedama Proletariniu 
Bedievių Sąjunga įvarė 
dieglį buržujams į šoną,

Nepaisant Gandhi išda-
vystės, Indijos liaudis tęsia Audroj ŽUVO Du ŽfflOnČS 
kovą prieš Anglijos impe
rializmą. Ties Allahabad I 
sukilimuose nužudyta 11 
žmonių. Susikirtime ties 
Peshawar mūšyj žuvo daug 
indusų, bet užmušta ir ke
turi Anglijos kareiviai.*

CLINTON, Okla.— čio- 
nai kovo 18 d. siautė dide
lė audra. Padaryta daug 
nuostolių ir žuvo du žmo
nės. Daug namų sugriau
ta.
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Kapitalistai Mato Sovietų Penkių Metų 
Plano Vaisius ir Reikalauja Karo

Šiomis dienomis visais garais šniokščia kapitalistų; 
propaganda prieš • Sovietų Sąjungą. Bet toj propagan
doj jau ne tiek aklų pliovonių prieš Sovietus, kaip pir
miau; daugiau skamba “rimta” gaida, kad Sovietai taip 
gabiai veda savo ūkį ir kelią savo pramonę socialistiniais 
pagrindais, jog tuom Sovietų Sąjunga darosi tikriausias 
pavojus visai kapitalistinei “tvarkai? ištisame j pasaulyje.

Žūt ar būt? šitokiu klausimu yra pagrįsta šiandieni
nė propaganda prieš Sovietus. O kaip buržuazinė “ei-, 
vilizacija,” privatinio pelno “tvarka,” galėtų išlikti ir 
būti?—Ne kitaip, kaip per karą prieš Sovietus. Tai to
kią mintį dabar diena iš dienos tiesioginiai arba netie
sioginiai kartoja kapitalistiniai laikraščiai ir buržuazi-

Kapitalistai daugumoje dabar jau pripažįsta, jog So
vietų Penkpietės Planas vainikuojasi pasisekimais. To
dėl jie rengiasi ištaškyti Sovietų Sąjungą pirma, negu 
visų pasaulio kampų darbininkai pamatys ir įsitikins ne
palyginamą gerumą sovietinio, socialistinio planingo 
tvarkymosi prieš’kapitalistinę anarchiją, prieš buržuazi
jos tvarką su josios milžiniška bedarbe ir neapsakomais 
darbininkų vargais “civilizuotose” šalyse.

Randasi vis daugiau buržuazijos šulų, kurie pataria 
saviškiams nebūt užsimerkusiems, o plačiai atdaromis 
akimis žiūrėti, kokia didžia ekonomine pajėga darosi So
vietų šalis. Išvąda gi iš to—nuodugniausiai, plačiausiai 
mobilizuotis, kad nukariauti Raudonąją Respubliką. To
kioj dvasioj pastaruoju laiku kalbėjo ir Gothard Sach- 
senberg, vienas iš stambiųjų Vokietijos pramonininkų, 
direktorius Junker’io Aeroplanų Kompanijos:

“Aš manau, kad reikia mest šalin politiką strusio” 
(paukščio, kuris, matydamas pavojų, įkiša galvą į smėlį, 
.manydamas, kad tuom išvengs pavojaus); “reikia atvi
pai pripažint, jog pasaulis pats save prigaudinėjo, lauk
damas'Penkmetės Plano pakrikimo (Sovietuose); ir rei
kia blaiviai imti domėn šio pripažinimo išvadas.”

“Blaivios” gi kapitalistų išvados—tai būtinumas jų ka
ro prieš Sovietus, kad išnešt sveiką buržuazinį kailį iš 
dabartinio krizio. : ‘ .

Argumentuodamas už tokį žygį, panašiai kalbėjo pe
litą trečiadienį ir grafas Max Hoyes, pirmininkas Bu
dapešto (Vengrijoj) žemvaldžių Rūmo, laike ekonomi
nės konferencijos atstovų iš įvairių Centralinės Europos 
valstybių.

Net išmislai, kuriuos paskutiniais mėnesiais kapitalis
tai išpūtė apie “priverstiną” (drba vergišką) darbą, 
ypač sovietinėse giriose, ir tie išmislai jau pradeda vie
tomis atslūgti. Pats Anglijos Medžio Pramonės Sąjun
gos prezidentas E. P. Tetsall, kovo 17 d., viešai užginči
jo ir nupeikė prasimanymus apie “verstiną” darbą So
vietuose.

Tiesa, dar tebėra plačiausiai leidžiamas muilo burbu
las, būk Sovietai “dumpiną” savo produktus ir dirbinius 
į užsienius; būk “žemiau pagaminimo kainos” juos par
davinėdami svetur, tuomi stengiasi, “sukelt krizį” bur
žuaziniuose kraštuose. Bet tai irgi toks pat prakeiktas 
išmislas, kaip ir žlunganti kapitalistų priekabė prieš 
“verstiną darbą” Sovietuose.

Visi buržuazijos zaunijimai yra tiktai skraistė, kuria 
prisidengdami, imperialistai mobilizuoja karą delei su- 
kfiušinimb Sovietų, kurių nepaprastus pasisekimus jau 
mato kad ir akliausi kapitalo šunyčiai. Štai kur yra vy
kiausias jų ciefius.

Darbininkai, teikitės į Komunistų Partiją ir aplink ją, 
kad atmtišt tą smūgį, kurį imperialistai taiko ant Sovie
tų galvos!

Neteisinga Išvada
Kovo 12 d., “Laisvės” nume

ry! 60, Bon Anti rašo įspū
džius iš A. L. D. L. D. ir L. 
D. S. A. Apskričių Komitetų 
posėdžių. Bon Ami pasiėmė 
sau autoritetą kalbėti visų Ap
skričio ir Rajono Komitetų na
rių vardu “Laisvės” pozicijos 
klausime.
♦ B. A. sako, .kad “apkalbė

jus” ‘L.’ šėrininkų suvažiavi
mą, pasirodė, kad nematoma 
užgirti nei vieną, nei kitą pu
sę, tai yra, poziciją arba opo- 

; ziciją.”
Tuomi norima pasakyti, kad 

minėtų Apskričių Komitetų 
Mariai užėmė kokią tai bepar- 
tyvę liniją “Laisvės“ klausi
me. . Tai buvo ne taip. Tame 
pošėdyj “Laisvės” pozicijos 
klausime diskusijų nebuvo. Iš

pasireiškė už “Laisvę” po Ko
munistų Partijos vadovybe. 
Delei laiko stokos tas klausi
mas nebūvo diskusuojamas. 
Palikta pilnesniam susirinki
mui. Tuomet bus galima da
ryti išvadą.

Todėl Bon Ami pareiškimą 
skaitome neleistinu ir prasi
žengimu. <

K. Rušinskienė, 
Komiteto Sekretorė.

Išrinktas Naujas So v.
Sąjungos Centro Komitetas

MASKVA.— Sovietų Są- 
jungos ' šeštasis * kongresas 
išrinko Centro Pildomąjį 
Komitetą iš 569 narių. Taip 
pat išrinkta Tautinių Ma
žumų Taryba iš 137 narių.

Klausime aisKusijų neouvv. is Pildnmasią Komitetai vra dalyvavusių šešių Komitetų uuaomasis Komitetas yr
norių' keturi išsireiškė. “Lais
ves” suvažiavimo klausimu du
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Biintas Ar Politinė Saužudyste?
i Perskaičiau išleista ap- | . v v X
i linkraštį (steitmentą), po 
' antrašte “‘Laisvės’ Šėrinin
kų Suvažiavimo Didžiumos **
Pareiškimas”, po kuriuo pa
sirašo “.‘Laisvės’ Bendro
vės Suvažiavimo Didžiumos 
Šėrininkų pasitarimo įga
liotas Komitetas”. Bet ne
pasakoma, kada tas pasita
rimas įvyko tos “didžiumos” 
šėrininkų. Jeigu čia kalba
ma buvusio prieš “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimą pasi
tarimo komiteto vardu, tai 
yra daroma didelė politinė 
žulikyste, spekuliuojant jo 
vardu. Kadangi buvęs ko
mitetas likvidavosi pats sa
vaime pačiame suvažiavi
me, todėl kad jo niekas ne- 
įgaliavo veikti po suvažia
vimo. O jeigu dabar, po 
suvažiavimo, pasitarimas į- 
vyko, tai kokią teisę jis tu
ri kalbėti bent kokios “di
džiumos” vardu?

Jeigu buvusios opozicijos 
dalis nebūtų atsimetusi 
opozicijos, tai opozicija 
tu sudariusi didžiuma 
rininkų suvažiavime, 
kada atsimetė, pasiduoda
ma Partijos patvarkymams, 
opozicija nesudarė jokios 
teisėtos, juridinės didžiu
mos, nes jeigu ji būtų suda
riusi didžiumą, tai “Laisvė” 
būtų likusi perimta į opozi
cijos rankas ir būtų nerei
kėję išleisti nei šitd steit- 
mento.

Bet ne delei “demokratiz^ 
mo” principo sulaužymo aš 
kalbu prieš išleistąjį state- 
mentą ir pasmerkiu jį kaipo 
paprastą bunto įr keršto 
steitmentą,’4. Aš .jį smerkiu 
todėl, kad autoriai ir .išlei
dėjai statemento, kalbėdami 
buvusios opozicijos vardu, 
išėjo visai iš buvusios opo
zicijos ribų—pasidarė nau
jus “principus”, naują tak
tiką, naują politiką, ką vis-

nuo 
bū- 
šė- 
bet

moralės teisės likusieji va
dovauti mūsų 10-ties tūks
tančių organizuotų darbi
ninkų.

i Aš noriu paklausti tų po
litinių “galvočių”: o jeigu 
visai neliktų lietuvių narių 
Komunistų Partijoj Jungti
nėse Valstijose, tai kieno 
vadovybę turėtų sekti lie
tuviai klasiniai sąmoningi 
darbininkai? Ar jie delei 
to negalėtų sekti Komparti
jos politikos klasių kovo
se? Ar jie būtinai turėtų 
susijieškoti tokią partiją, 
kurioj randasi lietuvių ir 
sekti jos politiką? Mano 
supratimu, ne. Nes Kom-) 
partija neatstovauja jokių 
atskirų tautinių reikalų, o 
atstovauja — gina visų tau
tų darbininkų bendrus rei
kalus, kaipo klasės. Taigi, 
jei ir visai neliktų lietuvių 
Komunistų Partijoj, tai vis- 
viena Komunistų Partija, 
gindama visos darbininkų 
klasės reikalus, gintų sykiu 
ir lietuvių darbininkų rei
kalus, o todelei lietuviai 
darbininkai privalėtų sekti 
Kompartijos politiką.

Principo, nė taktikos 
klasių kovos nepakeičia 
skaitlius esančių lietuvių 
narių Kompartijoj, delei ko 
turėtų mūsų organizacijos 
atmesti Kompartijos vado
vybę, jeigu nėra tam prie
žasčių, ’klasių kovos princi
pu paremtų,, kurių, žinoma, 
šteitmento išleidėjai nenu
rodo.

Nenorint kamantinėti to 
šteitmento smulkmeniškai, 
prisieina, charakterizuojant 
jį, pasakytų kad tai steit- 
mentas yra šių dienų politi
nių lozorių, paremtų iš visų 
keturių pusių kirkaliais, ku
riems nėra progos žengti iš j 
vietos.

ĮDOMUMAI
Žvėriuko. Atmintis ir Protas

, Žvėriukas. šunluokiš (pa
našus į barsuką) neblogai 
protauja, sako Duke Uni
versiteto psichologijos pro
fesorius W. McDougall. Jis 
padarė dėžutę ir išmokino 
tą žvėriuką jieškotLjoj mai
sto, kurio jis įdėdavo. Pas
kui įtaisė dėžutei duriukės, 
kurias su klemkute uždarė. 
Klęmkutė būvo ant spren- 
žinos. Jeigu palytėsi klem- 
kutę iš tos pusės, kaip rei
kia, duriukės lengvai atsi
darys, bet ne kitaip.

Žvėriukas bandė per ke
lias sekundas prieiti prie 
maisto; kada jis snukučiu i8 
palytėjo klemkutę iš reikia-

' ' ' • •- ■ • . t ■ •
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Nevisai Taip, Drauge Prūseiką!
I —---- ; . : į. ■ .:

Drg. L. Prūseiką “Vilnyj”|kui kalbėtojui, ten buvo nevieta 
už kovo 13 d. rašo: “Drg. Mi-* nagrinėti. Jeigu Partijoj išky- 
zarai nepatiko turinys mano| Ja vienas ar kitas klausimas, 
prakalbos Brooklyne” ir ten J tai jis Visupirmiausiai reikia 
pat prideda: 
korespondentui. patiko 
mano prakalbos Patersone.1

Bet' ‘Laisvės’ išrišti viduj, savo tarpe; kas 
turinys neaišku, išsiaiškinti, liniją nus

tatyti ir ja paskui eiti aiškinti 
Ar tame yra mano kaltė ar masėms, čia gi kaip tik prie- 

d. Pruseikos? Išeitų taip, kadjšingai: patsai klausimas kaip 
d. Pruseikos prakalba, sakyta'tik ir stovėjo iškeltas Partijos 
Brooklyne, buvo perduota per Centro Komitete, kur pats d. 
radio į Patersoną. Jei būtų Prūseiką dalyvavo ir dėstė sa- 
buvę taip, tuomet, aišku, jis^vo pažiūras.
galėtų sakyti, kad tai yra kon- 
tradikcija: vienoj “L.” špaltoj: _ _• 2
ta pati prakalba giriama, o ki-i^Xre Centro Biuro ak-
toj—kritikuojama. Bet niekoįC1J{D Parjos Centro Komite- 
panašaus. Patersone d. Prūsei-;^ P^daie dig. Prūseikai pas- 
ka kalbėjo antradienį o Brook- j ^abą, kad jo straipsnis L. sė- 
lyne— penktadienį. Ji galėjo 3 inn]M suvažiavimo klausi- 
būti ten vienokia, o čia kitokia. Te ^ei P® ^aY.° ir.su 
Lyginai kai ir straipsniai: vie-: gausiais rev. judėjimui įme
nąs d. P. straipsnis gali būti riais) pasitarnavo priešingai: 
geras, kitas-blogas. j atnešė žalos mūs judėjimui,

Į puldo Partijos prestyžą, azuot 
Pagaliaus nelygus korės-į jį pakelti darbininkų masėse.

Partijos Centro Komitetas už-

*

aųgščausia įstaiga tarpe 
kongresų.

mos pusės, tuoj duriukės at- pondentas korespondentui. Kas;Na, o čia d. Prūseiką kaip tik 
įs_ patersoniečiui galėjo patikti, ir rėmė savo prakalbą savo 

tas man galėjo nepatikti. Bet! straipsniu. Rėmė bandydamas 
kpin inm darvti handvmn’ ne tanlc patsai l’aSrindas- D,S- neįvardinti C.B. Kurie klauso- Kcj O .jam etai y tl panoj mų. P. toliem nurodo:

“Noriu pasakyti d. Mizarai, I to, kad d. Pruseikos prakalba 
. priešpartijinė. Atsilikę 

vo tokių pasekmingų prakalbų, i klausovai, nežiną gilėliau tų da- 
Mc- kaip pereitą pėtnyčią.” Pasek- lykų — nieko nesuprato.

mingos? Kokiu supratimu? Ar 
tuo, kad buvo nemažai publi-!sėkmė! Štai kur netikslumai! 
kos? Ar tuo, kad tai publikai štai už ką d. 
buvo pagrindiniai išaiškinta kritikuojamas! 
esamoji padėtis ir gauta daug .
darbininku į mūsų organizaci- a^\e ,. 1’.
jas? Jei saikuoti publikos skai
čiumi— jos buvo pasekmingos. 
Jei saikuoti tuomi, kiek tai pub
likai buvo išaiškinta, kiek jon 
buvo įlieta komunistines agita
cijos, apšvietos—jos buvo did-
žiausias, kaip anglai sako, fai- Njekas .)gl.a priešingas d> 
lure, (nepasekmingos). |Prūseikai'apsiginti nuo “užpuo- 

Drg. Pruseikos prakalbos bu-pikų”. Bet ir tam turi būti vie- 
vo kritikuojamos vyriausiai j ta ir laikas. Antra, juk šitame 
tuomi, kad jos buvo neaiškios, {atsitikime aišku kiekvienam,

, jis kad ne d. Prūseiką buvo užpul- 
n'edvejo- tas, bet jis užpuolė Centro Biu- 

ir nesvyruojančiai. Jis ra ir (netiesioginiai) Partiją.
Prieš jį nebuvo niekas nei ra
šęs ir kalbėjęs. Jis parašė 
straipsnį, katras ne naudos, bet 
blėdies atnešė judėjimui. Jeigu 
dar šiandien d. Prūseiką ne^ 
mato, kad -taip yra, tai dar

sidarė, ir jis išsiėmė mais
tą. Kitą kartą jau neberei-

Jis tik bakstelėjo į klemku-j
tę arba koja ją palytėjo, ir j;acf jau senai Brooklyne nebu- yra 
išsitraukdavo sau pietus.

Paskui profesorius
Dougall daugino klemkučių 
skaičių viena 
Klemkų tęs buvo 
kita suderintos, 
viena klemkutė

vai kiek tiek suprato — supra-

štai kur tų prakalbų nepa-

Prūseika buvo

šerininky
! suvažiavimą kalbėti, jame nč- 
dalyvavus o tik pasiremiant 
vieno ar dviejų draugų laiš
kais, tapgi netikslu, kuomet 
tie patys laiškų rašytojai buvo 
prakalbose ir patys galėjo apie 
tai pasakvti.

Niekas /nėra

po kitai, 
viena su 

Turi būt 
atidaryta, 

kol galima bus atidaryti iš
eilės kitą, sekančią. Jeigu 
ne iš to galo arba per vidu
rį pradėsi, tai duriukės ne- 
atsidarys. Ir šunluokiš po 
trumpų bandymų patyrė, 
kaip reikia iš eilės atliuo- 
suoti vieną klemkutę po ki
tos, ir tuo būdu prieiti prie 
maisto. Profesorius padau
gino taip sujungtų klemku- 
čių skaitlių iki 24, ir visas Į 
jas žvėriukas išmoko vieną 

i po kitos atliuosuoti, taip 
. kad atsidarytų dėžutės du
relės. . . ,

Todėl prof. McDougall sa
iko, kad tas žvėriukas turi 
{geroką atmintį, iki tam tik- 

’Iro laipsnio gali protauti ir 
savo veiksmus planuoti. 

Neva bandyta nukreipti Taip, be abejo, galima pa- 
kovą prieš Centro Biurą,įsakyti ir apie ilgą eilę kitų 
bet liežuvis paleista prieš į labiau išsivysčiusių gyvūnų. 

. Lyg ta gyva
našlė, įsimylėjusi į kitą vy
rą, kada pradeda pasakoti 
buvusio vyro nedorybes, tai 
ir pati nepasijunta, kaip 
persistato save dar nedore- 
sne...

Tokia politinė “išmintis” 
gal dvidešimt metų atgal ir 
būtų suradusi atbalsio lie
tuviuose darbininkuose, bet 
šiose dienose ne tik revoliu
cijos nepadarys, bet ir pats 
buntas virs politine savižu- 
dyste.

Kuomet bolševikas kalba, 
turi kalbėti aiškiai, 
jaučiai 
turi pasakyti taip, idant sup
rastų kiekvienas klausovas. To, 
kaip jau buvo nurodyta, pas d. 
Prūseiką prakalbose nebuvo.

Antra, jos buvo kritikuoja
mos ir todėl, kad ten buvo pu
siau lūpų kalbama apie tokius (blogiau. 
dalykus, kurie, kaipo bolševi-! R. M ižam.

kovą prieš Centro WATERBURY, CONN. DURYEA, PA.

ką sudėjus į daiktą, pasida- Kompartiją.
ro pogromščiško keršto mū
sų judėjimui politika.

Kodėl ji tokia yra?
Todėl, kad steitmentas 

jokios principinės mūsų re
voliuciniam judėjimui lini
jos bei taktikos nepatiekia. 
Jis tik viską, ant ko parem
tas mūsų judėjimas, sumai
šo su purvais — pasmerkia 
pasiskelbia gelbėtojais “Lai
svės” ir “Vilnies” nuo Kom
partijos pastangų “pražu
dyti” jas, bet nepatiekia 
principialio tikslo, del ko 
lietuviai darbininkai turėtų 
apsaugoti minimas įstaigas 
nuo Kompartijos.

Ar naudai revoliucinio 
judėjimo, ar pačių šėrinin
kų pelnui? Kad pelno šėri- 
ninkai nedaro iš “Laisvės” 
tai jie patys pasako , steit- 
mente. Tai kokiam tikslui?

Kam ta vėpliška filozofi- 
ja patiekta apie spėdialį 
“linčiavimą” liet, komunis
tų Kompartija? Jeigu Par
tijos buvo ar yra tokia li
nija, tai visų tautų komuni- 
jstam, kaipo Part, linįja, o 
ne specialiai atkreipta prieš 
lietuvius. Kokį principą pa
tiekia tokia filozofija? Ar 
norima pasakyti, kad Kom
partija supatriotėjo, ar lie
tuvius darbininkus supaf 
triotizuoti? Paskiau daro
ma išvada, kad delei tokios 
Kompartijos vedamos lini
jos lietuvių komunistų ma
žai belikę ir, sulyg demokra
tinio" principo, neturėtų

Mano Žodis Apie Darbus ir 
“Laisves” Šėrininkų 

Suvažiavimą

Darbai mūsų miestely pras
tai eina. Pittstono Kompani
jos kasyklose pereitas dvi sa
vaites daug darbininkų gavo

Pasekmingas Parengimas 
' Kovo 14 d. Tarpt. Darb. 
Apsigynimo lietuvių kuopa su
rengė bankietą. žmonių susi
rinko apie 80. Manoma, kad 
liks apie 60 dol. pelno.

Šio bankieto komisija užsi
tarnavo pagyrimo už gabų ir djrbti p0 vjeną dieną į sa- 
energingą p a s i d a r b a vimą. j vaįtę. Kaip toliau bus, sunku

Svarbiausias Orlaivio 
Pagerinimas

Italo D’Ascanio patobu
lintas helikopteris, stačiai 
augštyn nuo žemės kylantis 
aeroplanas, gali pakilti ir 
aplinkui skrajoti net tokioj i Ypatingai daug darbavosi dd. pasakyti, bet pagerėjimo nesi- 
vietoj, kaip orlaivių darži- M. Svinkūnienė ir L. Mankie- mato, 
nė. Taip jis iškilęs yra iš
silaikęs viename ir tame pa
čiame augštyje ore kelias: 
minutes, kuomet orlaivinin- ( '"varde^ iiolitiniu kaliniu taJtg algos mokestis į uniją

nė. Keliolika vietos biznierių 
aukojo valgių ir gėrimų šiam 
bankietui.

j ko tiek daug.

Iki šioliai kasykloje No.
Už tai ir' pelno"li- un'j°? nebuvo, bet vasario 2

A f a. .1 ..1. . .. . .. 1 r r. z. 'd. visiems darbininkams išskai-

B. Krasauskas.

Kas Atsitiko Hillmano 
Korporacijai?

Gerb. Redakcija:
Meldžiu pranešti apie 

•sian-American Industrial _ 7 
poration, kas su. ja atsitiko, ar 
jau kojas pąkratė ta p. lĄllma- 
no korporacija, apie kurią sa- 

’vo laiku buvo tiek daug “Lais
vėje” rašyta. O ir mano de- 
šimtkė tenai prapuolė su ta 
korporacija; veikiausia taip at
sitiko ir kai kuriems kitiems 
“Laisvės” skaįtytojams.

F. KtuIto. '.

Nuo Redakcijos. Minią^a kor
poracija atsiskaitė ir užbaigė 
reikalus su tam tikromis So
vietų šalies įstaigomis. Tačiaus, 
suprantama, Hillmanaš turi at
siteisti tiems, kurių pinigus jis 
korporacijos jyArdu buvo priė
męs. Del to.' kreipkitės šiito 
adresu: . ,i

Sidney Jiiįlman, ‘ ;
President Amalgamated

Clothing Workers Union, !
15 Upion Square,

New York City. |tų Sovietų Sąjungoje.

Rus
Co^r

kas visai atėmė savo ran
kas nuo kontroliuojamos 
mašinerijos. Apie tai su pa
sigėrėjimu rašo Mechanical 

I Engineering žurnalas (N ew 
Yorke); sako, kad, pada
rius dar kiek patobulinimų, 
tai būsiąs į 
lėktuvas, kuriuom ' galima į 
bus net iš savo mažo kie-1 
mo bei nuo stogo pakilti ir.sockis prisiminė apie darbiniu-'šaltiniu 
lėkti.

riame širdingą ačiū visiems 
aukojusiems.

Laike vakarienes pirmininkė 
d. L. Mankienė perstatė kai 
kūrins iš svečių pakalbėti. T. 
Matas savo, kalboje nurodinė
jo, kad komunistai ir jų pri-

kurie pasipriešino, tiems grą
žino atgal. Matyt, daroma ko
kia šelmystė.

---O---
“Laisvės” šėrininkų suvažia

vimo atbalsiai pasiekė ir mus. 
Iki šioliai tylėjau ir sekiau

Sovietu Rašytojas ir 
Poetas Prieš Baltuosius 
Amerikos Šovinistus

praktiškiausias Arėjai daugiausiai darbuojasi įspaudą, kol viskas paaiškėjo. 
-r™i:JUĮir Vra energingi visuose savo; bet dabar matosi, kad skloki- 

darbuose. G. Kuraitis kalbė-; ninkai yra ne kas kitas, kaip „ 
jo apie klasių kovas. T. Vi-'žmonės pasirengę sekti baltru- 

i aidiečių keliu. Aš 
kų šventę—Pirmą Gegužės.! manau, kad tais žmonemif 
Jis ragino visus darbininkus ir įmes perdaug pasitikėjome ir 

į jų draugijas jau dabar prade-Juomi įteikėme jiem drąsos 
iti rengtis prie apvaikšČiojimo! kalbėti visų lietuvių darbinin- 
įsavo šventės. Jam nurodžius,, kų vardu ir drumsti mūsų vei- 
įkad yra reikalinga finansinė > kimą. Reikia saugotis jų, kad 
j pagelba del geresnio prisiren-’jie nepadarytų su “Laisve” 
,'gimo, tad susirinkusieji tuojau i taip, kaip Grigaitis padarė su 
j sumetė $8.28. Tai labai pa- 
; girtinas dalykas, kad darbi
ninkai taip atjaučia ir remia tijos vadovybe, 
mūsų veikimą, v «■
Sekmadienio Vakarą Visi 

Vilijos Choro Parengimą

I Sekmadienį, kovo 22 d., Vi
lijos Choras rengia juokingą

T.

NEW YORK. — • čionai 
atvyko Boris Pilniak, žy
mus Sovietų Sąjungos rašy- 
tojaš-poetas. Juodveidžių 
laikraščio “Liberator” re
porteris d. Welsh nuėjo pa
daryti interviu, . y, v. • S . Poe5?’ komediją “žemės Rojus,” Ven-
bet viešbučio ponai norėjo ta svetainėje, 
neįleisti. Patyręs apie tai, 8-tą vai. vakare.
Pilniak pasmerkė baltuo- bme nueiti į šį parengimą ir 
sius šovinistus - ir pasakė: paremti chorą. Taipgi choras 
/‘Tokie dalykai neatsikarto- • 1 . . zv • . ,,

103 Green St.
Visi priya

Naujienomis.” Aš stoju už 
Laisvę” po Komunistų Par-

Būtų gerai, 
kad “Laisvėj” daugiau būtų 

. dedama priešreliginių raštų.
Iš priežasties ligos, jau nuo. 

pradžios vasario nedirbu, betr 
kaip tik pasveiksiu ir pradė
siu dirbti, gavęs pirmą užmo
kestį/atsiųsiu 5 dol. “Laisvei.” 

“Laisvės” šėrininkas,
J. Kaspariūnas.

turi rūpintis remti abelną dar
bininkų veikimą.

Joseph.
SKAITYKIT, PLATINKIT 

“LAISVĘ.

ir.su


(Wwir

tadienis, Kovo 21, 1931

Šis Tas Apie Poeziją

KOMUNARAS

PR TRRĮM

t

Aš su kardu pliku
Ir garbės vainiku

Pargrįžau iš visų kovos frontų laimėjęs.

Kova—Ivg užbaigta,
Bet gyvatė pikta,

Pasislėpus raiste, vis neliauna šnibždėjus.

Vis tik—kardą mečiau.—
Ji i
Kad

plūgą keičiau, 
rausyt—.šoviniais išvartytus dirvonus.

Ir budėdams ariu . . .
Daug akių aš turiu,

' Tad regiu nūn visus žemės šonus!
Jau atgyja žaltys!
Te sušuks karvedys,

Liepdams kariams kardus ant pečių užsidėt.
Ir Komunos nariai—
Komunarų būriai

žengs į mūšį—ar žūt, ar pasaulį laimėt!
(Iš “Regračio Raštų”)

* Rašo Greatnęckietis
Poezijos Pradmuo.

Jieškant poezijos pradmens, 
prisieina mintimis nusikelt į 
laukinių padermių gadynę. Pri- 

Įsieina išsivaizdint kokią anų 
laikų padermę, šokinėjant apie 
savo fetišą, ir šūkaujant ritmi
škai kokius netvarkius žodžius 
bei sakinius garbei savo “die
vų”, kad pasisekė nugalėti prie
šus; arba štai vėl matome te

ikiu pat būdu rodant didžius 
i liūdesius bei gedulius, praradus 
daug gyvasčių ir turtų aštj’iam 

draugai į, mūsų atsišaukimą at- susikirtime su kita gente. Ir 
taip tie metriški, turį šiek tiek 
muzikalumo žodžiai, ilgus lai- 

Ikus nuolatos bekartojau!, tobu
lėjo, formavosi, iki, pagalios, iš 
[šiurkščių laukiniškų apeigų, su
sidarė, susikristalizavo į liau- 

[dies formas. 'Tokia tai pra- 
[džia pirmpradinės epikos ir ba- 

i >• t\ i • m • kurios vėliau įgyjo eiliųI Ir Mano Žodis Deiei Lhi-! Ir l,ik '-slėsniuos 
, amžiuos graikų civilizacija cla-

j no Sąjunga ir esam pasiryžę 
'dirbti, kiek leis gyvenimo ap
linkybės. O kaip bent kiek 
i materialiai sustiprėsim, mano- 
htie tuojaus likti A.L.P.M.S. 
■ šeimynos nariu.

Neabejoju, kad amerikiečiai

Kitaip — menininkas

Kas Rūpinasi Meno Reikalais
savaitę sueina 60 metų j Draugai choristai, kurie tu- 
Paryžiaus Komunos, i rite tinkamos medžiagos, tin- 
mūsų chorų dalyvavo ' karnų dainelių, pasiųskite jau- 

mūsų šeimynos ua-

iiuo
Daug 
parengimuose, kur buvo mini-į niausiam 
ma karžygiškumas komunarų. iriui. 
Lai būna tie paminėjimai mū
sų kovingumui inspiracija. Ko-i Detroito draugai 
voje už Paryžiaus Komuną žu-i pinigų net 26 dol. ' . — i . v • • • • m1 i. - ~ o •< ~ i. * *

si lieps, todėl išanksto tariu 
vardan Bangos Choro širdingą 
ačiū. j

Bangos Choro organizatorius |
V. Raila,

706 Richmond St., W.,1 
Toronto, Ont., Canada j"

• v* f v. » ve poezijai klasikini bei moder-icagieciy Darbštumo ninį apdarą, kurį ir dabar 
! hematomų.

te

Poezija, i)' Pilės
Kaikas mano, kad eilės ir 

ezija yra vienas ir tas pats 
lykas. Tai klaidingas suprati
mas. Poezija yra jausmingas 
sanjudis, emocija, o eilės tik 
gestas. Kitaip sakant, poezija 
yra dvasia, eiles jos paviršinė 

eilės 
bile 
taip 
dva- 

pa-

Kuomet mūsų C.B. seniau 
pakritikuodavo chicagiečius, 
aš visuomet mėginau laikytis 
“neutrališka” todėl, kad labai 
mažai težinojau apie juos ir 
jų veikimą. Bet praėjo beveik 
metai, o iš Chicagos vis negir
dėjome jokios žinios. Bet štai 
užpereitos savaitės mūsų sky
riuj pasigirdo ir iš jų balsas. 
Klausiu: ar tik tiek tegalite, 
draugai? Kaip pasijaučiau nu
sivylus, perskaičius tą “kriti
ką”! Chicaga—mūsų dailės 

i centras! Chicaga, kurt didžiuo-
prisiuntė | jasi turinti chorą iš beveik šim- 

Tai už vei-ito narių ir vieną iš geriausių 
vo tūkstančiai jaunimo. Ta-[kalus—$21, metinių duoklių—[muzikų, choro mokytoju! Ir 
čiaus jų idėjos kas kart vis $5. Gerai, ačiū jums. Meno i betgi chicagiečiai, lūpomis d. 
daugiau ir daugiau randa pri- Sąjunga galės daugiau pasini-1 Bendokaičio, išdrįsta kritikuo- 
tarirno visame pasaulyj. So-[pinti šį tą išleisti. Finansinis Į ti C.B. ir jo pagamintas dai- 
vietų Sąjunga yra geriausias' klausimas turi rūpėti taip jau Inas išsiuntinėtas mūs choram! 
Įrodymas komunarų idėjos [pat, kaip ir kiti mūsų meno' 
praktikoje. reikalai.

Į

Lai būna mūsų jaunimas 
pasirengęs ginti Sovietų Sąjun- - vjsuomeį atsimintu užsimokčt 
gą tokiu pat pasiryžimu, kaiplduokles už veikaIgliu. j,. dai. 
kad komunarai gynė Pa>y-;nas į Sąjungą, 
žiaus Komuną. Kaip tais lai-į ‘
if.a.s vienijosi visi žalčiai puo- ge ne mūsų chorai 
hmui Komunos, taip dabai :(]ar priklauso Sąjungoj, Mes 
yiemiasi imperialistai ir viso-1 ragjname draugus ir drauges, 
ki suokalbininkai puolimui So-h<a^ vjsj rūpintumės įtraukti 
v.etų Sąjungos., Lai būna niū-1 v|sus mūsų chorus į Proletme- 
sų obalsiu : Visi uz darbininku į n0 Sąjungą. Labiausia tuo
tėvynę! ;gali pasirūpinti tai Apskričiai. 

----  (Apskričių Komitetai gali para- 
..i-montellietis, i«inti 3a',° aP’ehnhės chorus

kad Proletaru stoti > Sąjungą, nes jiems ge- 
'riau yra žinoma tos apielin- 
kės chorai.

po-

Puslapis Trečias .

(Tasa pusi. 4-tam)

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

69

NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Langus!

ir

i 
I 
I

prant.am plačiausia lietuviško į nio atnaujinimo, — arimuose, 
žodyno sąvoką. Nesvarbu, kur (dirbtuvėj, universitete ar kalė
tas bernas grumias del gyveni

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po daugiau. 
Siunčiu ir į kitus miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pri
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti į jūsų namus ir parodyti visą 
speciališkumą, kaip užrakinama atdari langai. Su pareikalavimais 
prisiųskite ir pinigus.

Rašykite: 53 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. _______

L u t w i n’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 įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

Jvan.4 karštų gėri
mų ypač kuomet 
u: i sušalęs, gausi 
Šilumos į v alias, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nud 
Staten Island Fer
ry.

Vaizdiivė. Pati poezija yra 
kalba vaizdais. Ji yra nudavi- 
mo (imitacijos) menas. Poezi
joje matome imituojant—nu
duodant įvairiausius gyvenimo 
apsireiškimus. Na, ir kaip ga
li menininkas ką nors tikrai ir 
teisingai nuduoti, jei pats per-! 
statomą dalyką nėra giliai ir Į 
teisingai išsivaizdinęs? Gilus 
išsivaizdinimas čia būtinai rei
kalingas.
mums rodytų tai, ko pats ne-1 
mato.

Kalba. šis poezijos elemen
tas yra naturalis perstatytojas 
žmogaus minčių bei jausmų. 
Ką žmogus ar žmonės mąsto, 
jaučia, įžiūri ir išsivaizduoja,— 
poetas persodina kalbon ir pa
rodo. Poetui kalba yra veik 
tas pat, .kas dainininkui geras 
ir lavintas balsas, Daininin
kas be gero ir lavinto balso ne
gali reikiamai dainuoti, poetas 
be gražios ir lavintos kalbos — 
išreikšt, ką jis mąsto, jaučia,! 
įžiūri ir tt. į

| Ritmas.
tojai, kad, 
poezijos < 
bent kiek į šalį, 
todėl, kad būtų aiškiau, kas iš
tikimųjų yra tasai ritmas.

Garsus švedų botanikas, Carl 
Linne, išsireiškė: “Gamta ne
daro peršokimų”. Tuom pasa
kymu Linne charakterizavo pa
stebimus įvairiose formose ap
supančios mus materijos laips
niškus ir periodiškus besikai- 
taliojimus. Įžiūrima. ,kad gam- 
toje reiškiasi kokia tai taktinga 
eiga, kuri, tarytum, tai kyla, tai 
puola — be galo siūbuoja. Tas 

Į tokis siūbavimas, tas tokis sykis 
nuo sykio kartojimasis yra va
dinamas ritmu.

Ritmas visur jaučiamas. Rit
mą mes girdime ir jaučiame vė
juose, jūrų vandens ošime ir 
bangavime, paukščio čiulbesy; 
ritmiškai plaka mūsų širdis. Į 
Dėka tam gamtos įstatymui, j 
mes žinome laika : dienas, me- Į 
tus, amžius.

Turiipe ritmą ir poezijoje. 
Tas taktas, tas malonus siūba
vimas, kūlimas ir nuleidimas 
balso paeiliui einančių akcen
tuotų ir neakcentuotų siliabų— 
tai poezijos (eilių) ritmas.

Grožė. Žodį “grožė” reikia 
suprasti ne vien kas puošnu, 
bet ir tai, kas yra prakilnu. Po

ne vien gražia 
g važio-

Atleis man skait.y-1 
, kalbėdamas apie šį! 
elementą, pasuksiu

Tatai darau

A. LLITV1J^A&
S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH. N. J. 

Tel. Trinity 3-1045

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą
y j
L■> ,wl1 ©Ti®n... A' :

Kaip ilgai galėtumėt jūs palaikyti savo darbą—kiek jūs galėtumėt 
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 Atsidedame ant Retinoskopiškų Ištyrimų
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

forma. Poezija gema, o 
padaromos. Eiles gali 
kas išmokt nukalti, šiaip 
nulipdyti, bet be emocinės 
sios, jos atrodys it rėmai be
veikslo, it griaučiai be gyvo 
no ir sielos.

Poezijos Elementai
Mintis. Mintis yra pamatu 

visokiame literatiniame darbe, 
visokiame literatiniame išsireiš
kime. Poezija yra mąstymas, 
gilioj, jausmingoj formoj. Jei
gu poeto kūriny mintis bus 
padraika, kiuža, jeigu jo kūri
ny žodžiai, sakiniai ar posmai 

į priešginiaus vieni kitiems, — 
tai jau ne poezija, - ne gilus ir 
jausmingas mąstymas, o neblai
vo proto žmogaus tuščiakalbys-

* tė.
PmocijtL. Poezijoj, apart lo- 

igiškos minties, turi būt apščiai 
jausmingo sanjudžio. Jo turi 
būt tokia gausa, kad autorius 
lengvai galėtų įkvėpti skaityto-

So-[pinti šį ta išleisti. Finansinis i ti C.B. ir jo pagamintas dai- . ’---- -•"-- - ----- .....— t
| Dainas, kurios beveik visos bu
vo ant greitųjų pagamintos, 

Pine meno finansinių reikalų nes reikalas buvo didelis, o 
galima priminti, kad draugai spėkų mes turime dar vis ma

žai.
Chicagiečiai pamiršta, kad 

; prie mūs Sąjungos priklauso 
apie 40 chorų, chorų, kurie 
toli gražu ne visi yra pasiekę 
tokio augštumo išsilavinime,! 
kaip sakysim 
brooklyniečių, ar 

Bet šičia tuojau kyla klau

(Chicagoje) pasiekęs augšto ’ ’l" ,?*’ k:,1 Pats <aut01'!US1)- i PT kiVniom^ 
išsilavinimo ir turi gera moky- i~- Jo ku™*s turl hutr kalba, bet n kilmonus, 
toją muziką, tai kodėl jis ne
gali pagaminti kelias dainas 
sau ir paskui jas perduoti Me- _ 
no Sąjungos centrui išsiuntinė- 
M nbnrnm? 1 t0S meillskO.S gallOS, JClgUPrie progos turime vėl pa- kitiem choiam . _ į

raginti, kad visos organizaci- Kodėl tokia silpnybė kury-1 
jos užsisakytų Internacionalo biniam darbe ir noras kriti-, 
platinimui. Kol kas dar mes kuoti kitus? Perdaug pajėgų, 

;negauname užsakymų, ši In
ternacionalo laida yra labai

Centro Biuras ką tik išleido | 
’“Spartaką, 
baigiama. Tuo būdu nebuvo 
galima greitai prieiti prie kito 
kūrinėlio. Bet, draugai, bis- 
kutį kantrybės. Prie pirmos | 
progos, sekančiame C. B. po
sėdyje bus svarstoma “Alkis.” 
žinoma, jau šiam sezonui ne- 
suspėsime tą ar kitą veikalėli' 
išleisti. Reikės skubėti, kad j 
būtų išleista kas nors kitam! 
sezonui.

Rašo draugas 
M. Budrikis, 1 
Meno Sąjungos Antrasis Aps
kritys jau paskyrė 50 dol. iš
leidimui operetės “Alkis.” ši! 
operetė pačių Antrojo Apskri-i 
čio draugų kūrinėlis. Vadina
si, draugai iš Mass, valstijos 
rūpinasi mūsų meno idėjiniu> 
ir materialiu budavojimu.

chicagiecių, i 
kiti chorai.

Jo kūrinys turi 
nelyginant kokis latakas, per--mis idėjomis, 
leidžiąs visus jausmus, troški-! Auyšiinimas. 
mus bei idėjas skaitytojų krū- tobulina, kelia, 

Jeigu autorius neturi jausmus. Ji 
fo liuosuoja nuo 

[kūriny nėra to būtinai reikalin- j slegiančių mus į žemumą, ir ve- 
impulso, — jo balsas yra ■ da į augštesnę, tobulesnę jaus- 

šauksmu tyruose. I mų srytį.

augština mūsų 
mus, tarytum, 
kokių balastų,

Mano nauju išradimu užrakintą atdarą langą 
niekas negali atida
ryti nei iš lanko, nei 
iš vidaus, ir vėjas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje

Man garbingai, su pagyrimu, pasisekė 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. Mano išradimas j 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. Įsigiję mano išradimo window 
locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti Jangą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negales iš lauko 
jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir Šilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dahar langai daromi. Kad Ir 
seniausi būtų iūsu namai, prie litej la^erų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galit* naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų- Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
jsitaieryti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir noe-ręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksinė proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti” 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nesiejant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje* publikos pereina. Reikia
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra' vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus,-jeigu ta^ viskas atsieis visai už 
mažai pinigai? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma

lonu, jeigu būtų' saugu laikyti atdarą langą, 
negalėti} įlysti. Atdarei, kiek patinka, užtrakinai, ir eik, kur jton; 
yyą ąaųgu, dargi vėjas nebaladoja, galjma ramiai miegoti. Sųmi- 
nėjimui,, kiek, paudos tųiėsįte prisidėję mano i^adimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

Agentus mes apsaugo jam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mąžįįau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostunterį arčiau
siam ageatin. Agentų kainų klauskite laiškais. P«VTem*ants $3 
tuzinas fr p^rsiiuitimą mes apmokam.

LASECK’S WINDOW LOCK CO.
498-500 Ferry St., Newark, N. J.

Telephone, Mitchell 2*2554

ar permažai ? * [ R
Kuomet Centro Biuras buvo 

perkeltas iš Chicagos, jūs, dd. ■ 
chicagiečiai, prisiuntėte mums 
visas dainas, kurios jums buvo 
prisiųstos iš Sovietų Sąjungos. 
Pavelykite man pasakyti, kad [ 
tarpe tų dainų, apie tris de-, 
šimts randasi puikių, tinkamų pirmam numeriui aš jau rašiau 

[mūs chorams, nors ne visiem “Balse” (No. 6, 1930) apie tą 
Centi o Seki etoi ius. gal duosis jos lengvai dainuo- trečiafrontiniu žvalgybininkų, 

 • . l«. ir ne visos lengva” sulietu-,socialfašislu ir cser„ kompan]:. 
t .v _ , • m (Vint. šitos dainos savo turi-1. . į_ . 1
Atsisaukimas į Chorus |niu ir ”]el°dija tinka mūk iho‘4hmšto Xrw 2 ! rams labiau, negu kokios siamsto išėjo jau tiys numenai.

 [nors. Bet ką su jom padarė,Bet gal kam nors kilt klausi- 
chicagiečiai ? Jie peržiūrėjo Imas: ar verta bendrai apie tą 
dainas, tas tiesa, ir paraše ant [šlamštą kalbėti, ar verta gaišin- 
jų : “gera,” “graži,” “labai ge-į ti laikas ir gadinti 
ra,” “verst, 
parašyta: 
tęs.. .” 
draugais 
timą: ' neatitinka < 
ir nesiduoda pritaikyti 
zikai, ritimą gadina, 
garbingas mūs draugų 
cagiečių pasidarbavimas, 
naudos iš jo —niekam. 

Nepakanka pasakyti: 
glauskim savo spėkas, nes 
tis mums priklauso”. Reikia 
štai kas pasakyti: “Ateitis 
mūs, jei mes darbuosimės de! 
jos priartinimo!” 

Atsiminkit, dd. chicagiečiai: 
jei darbuosimės

B. laimaitė.

muzika dar tik!kų himnas turi pasiekti pla- 
čiąsias mimas.

Ypatingai ateinančiuose pa
rengimuose turėtų draugai ir 

t draugės pardavinėti tą bran- 
Igią darbininkų dainą.

V. Bovinas,

Šalin Trečiafrontininky Kaukės!
Rašo Džugas

Pasirodžius “Trečio Fronto" fa
ir.

Šiame skyriuj, draugai, ra-j Sunkaus ekonominio l^rizio 
site atsišaukimą Bangos Cho-į ir bedarbės laikotarpyj Toron- 
ro iš Kanados—draugų toron-'to lietuvių progresyvių drau- 
tiečių. Jie ten ką tik suorga-'gijų pastangomis tapo suorga
nizavo chorą. Kanada daro-! nizuotas Bangos Choras. Pra
si vis žymesnė lietuvių darbi-'džiai dainų prisiuntė Prolet- 
ninkų judėjimo kolonija. Ten meno Sąjungos Centro sekreto- 
tveriasi mūsų organizacijos, o' rius. Ačiū. Bet ne visomis 
pastaruoju laiku ir choras su- tomis dainomis galime pasi- 
siorganizavo. Girtina ir tas, naudoti, kaipo pradiniam cho- 
kad pas draugus kanadiečius rui kai kurios persunkios; ne
yra daug energijos ir naujo,. kurios prieinamos.
gyvo revoliucingumo. Jei past žinodami, kad Suvienytose 
mus jau yra atšalimo, tai k a- Valstijose yra daug senų cho- 
nadiečiai pilni energijos, gerų'rų, pas kuriuos randasi nema- 
norų. Ten yra visa eilė pra-,žai įvairių dainų, ypač leng- 
silavinusių draugų, ypatingai vesnių, 
rašyboj. 14 Kanadiečiams dar gal stoka pradiniam chorui būtų labai 
marksistinio n u s i s t ovėjimo.: naudingos. Tatai mes, Ban- 
Tai pas juos reiškiasi delei'gos Choro nariai, atsiŠaukiam 
jaunystės jų judėjimo. Jie į Suvienytų Valstijų chorus, 
neturi savo laikraščių. Tad į jeigu kurie turit atliekamų 
mes, kaipo senesnė išeivijos [dainų, paaukokite mums arba 
kolonija, turime jiems gelbėti,, paskolinkite.
turime padėti šaunesniam sa-Į Mes visuomet būsim su Am- 
vo broliui. erikos Lietuvių Proletarų Me-

kuriomis chorai jau 
nesinaudoja, o mūsų, kaipo

graži,” “labai ge-[ ti laikas ir gadinti popiera? 
etc. O ant vienos Ar verta ar neverta nesiginčy- 

turiu išver-isiu, bet tiek pasakysiu i mums 
keliais į reikia rašyt ir kalbėt apie tą 

ver-ižalingą šlamštą. Kodėl? Todėl, 
originalui j kad tas žalingas šlamštas brau- 

jasi į darbininkų, valstiečių, 
Tai darbo inteligentijos ir mokslei- 

chi-j vijos mases, kad jis yra fašis- 
Bet tų priemonė slopinti darbinin

kų kovos aktingumą, nukreipti 
darbo masių dėmesį nuo realios 
klasių kovos užnuodijant jų są-‘ 
monę miesčioniškų svajonių 
raugu, kad tas šlamštas yra 
maskuotas fašistų ginklas prieš 
darbininkų klasę.

Uteratūra ir bendrai menas 
gali būt ne tik tai kovoę gink
las, bet ir migdymo priemone. 
Vienok ir šiuo pastaruoju atve
ju jis (menas) bus ginklas, tik, 
zinbmą, priešininko (buržuazi
jos) rankose. Tokia priemenė

"gera, 
Drauge su 
peržiūrėjome

a te i

Menininkai, rašykite į Meno 
Skyrių—poezijos, pasakos, re-1 
cenzijos, kritikos.

ir yra “Trečias Frontas” 
šistų rankose, štai del ko 
Fr.” reikalinga demaskuoti, pa
rodyti tikroji jo fizionomija. 
Juo labiau del to, kad ta žval- 

to F.ybininkų ir eserų šaika suge
ba gudriai maskuotis, dangsty

kis revoliucinėmis frazėmis, ak- 
, tyvizmais ir panašiomis “plunk
snomis,” pro kurias, kritiškai 
‘žiūrint jų “kūrybą,” galima 
'aiškiai pamatyt fašistinius snu
kius. Kas jų dar nepastebėjo, 
aš šiame straipsnyj parodysiu. 
Trys “T. F.” numeriai duoda 
užtektinai medžiagos.

Pirmiausia apie jų aktyviz
irio pagrindus, bazę.

Štai . ta bazė : “Mėgindami 
nutiesti aktyvizmo pagrindus, 
mes pasakėme, jog savo visuo
meninę bazę sudarome iš berno- 
valstiečio, iš proletaro ir iš pa
žangaus inteligento.” (Tr. F.” 
N8, psl. 39). Na ir ką pasa
kysit? Platoka baze, tiesa? 
Bet “aktyvizmo ° grindėjai, bi
jodami, kad klaidingai supratę 
nešusiaurintumėt jų bazę—pa* 
siaiškina: “Progresyvaus akty
vizmo atstovu mūsų visuomenėj 
mes paėmėm berną. Bet mes 
nenorim būti suprasti siaurai 
ir klaidingai. Bęrną mes su’-:

i
Window Lock 

kad niekas per jį
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Safin Trečiaf rontininky Kaukės!
(Tąsa nuo 3 pusi.) 

jime (čia mes dar praplesime 
tą “plačiausia lietuviško žody
no sąvoką” ir pačią bazę tre
čiafrontininkų naudai ir pridė
sime:—ar fašistinių ministeri
jų kabinetuose, prezidento rū
muose, salionuose, ar miega
muosiuose kambariuose su pud
ruotomis damomis grumiasi tas 
bernas, tai vis nesvarbu — 
skliaustai mano. Dž.), — svar
bu, kad jis turi ne tik jėgos, 
bet ir tendencijos gyvenimo 
šuolius pakreipti aktingos kū- i 
rybos kryptim.” (“Tr. Fr.” No.

rybą” ir pamatysim, jog ta 
“kūryba” yra tikrai nuosekli 
teoretinės bazės išdava.

Trečiafrontininkai labai gar
siai šaukia, jog jie esą “litera
tūros revoliucionieriai.” Tai 
visgi yra gyvenime kuriozų. 
Pavyzdžiui: K. Kiela visuome
niniam gyvenime bjauriausias 
reakcionierius, :
o trečiafrontininkų kampanijoj, 
jų literatūroj didelis revoliucio-

vo net iš Wilkes Barre-, Pa.— 
Stanislovaičiai, iš Scrantono—■ 
Antanaičiai, Stanionis, Janu
šąitis ir kelios moterys (pra
vardžių neteko sužinoti). Po 
šokių buvo užkandžiai, kur 
dalyvavo choristai, tolimesnie
ji svečiai ir keliolika vietinių 
choro pritarėjų. ‘Čia irgi dau
gelis išsireiškė už tęsimą darbo 
meno srity. Linkėjo chorui pa
sisekimo.c jjjduriaubias; . i

žvalgybininkas, Ar ch°ras imsis tuojaus 
- - . zs ir ■» 4-1 n rl n n 4- n »*4* o I-c 4*

apskritys. nebuvo galima suda

Ant vietos išrinkta

visi chorai 
prieš Dainų SKAITYKITE!

štai jums trečiaf routine ber
no sąvoka, štai jums jų akty
vizmo atstovas. Taigi, imant 
“berną” “plačiausia lietuviško 
žodyno sąvoka,” trečiafronti-

mokintis, dar nenUtarta. Bet 
publikos pritarimas ir pačių 
choristų gražus darbas persta
tant šį veikalą, parodė kad 
snausti neverta. Jauna choro 
mokytoja, Vėžiūtė, energijos, 
manau, nenustojo. Ji, besimo
kinant šią operetę, įgavo dau
giau praktikos ir ateities dar-

nierius. Ir šis “liter, revoliu
cionierius” ne vienintelė trečia
frontininkų bukietą puošianti 
gėlė, ten tokių gėlelių yra ir 
daugiau, šie “literatūros revo
liucionieriai” sako, kad jų kū
ly bos žodis, “kuris nori reikšti' .. .... . .
akciją-pats turi būt aktingas,” | J?“ »ali būti dar sėkmingesnis.
kad “jis dega veržimosi įkarš
čiu, jis pilnas kovos patoso, ko
vos—realios, neįsivaizduotos.”

ninku bazė istikrųjų pusėtinai žemiau pamatysim, kad čia tik 
prasiplečia. Pavyzdžiui: buo- ..lit revoliucionierių” frazeolo- 
žės ir samdininkai visi bernai gija> kad j kQryba be- 0. 
ir visi trečiafrontininkų akty- kio kovos nn,nso. „ersisnnkns
vizmo atstovai; .kalėjimuos 
kankinami kaliniai darbininkai 
ir kankintojai—budeliai virši
ninkai, padėjėjai ir sargai ir gi 
visi bernai ir tuom pat trečia- 
frontininkų aktyvizmo atstovai; 
arba štai universitete visi ne- 
olituaninkai-fašistai, visi jauni 
ir “turi ne tik jėgos, bet ir 
tendencijos (ir dar kiek! Dž.) 
gyvenimo šuolius pakreipti ak
tingos (Fašistinės. Dž.) kūry
bos kryptim.” 

1 kiausi bernai,
frontininkai
“aktyvizmo 
suomenėj.”

Tai viena
- pažangioji 

platoka, 
dabar Lietuvoj nepažangus? 
Pradėkit kraugeriu Smetona, 
persijoki! visas srioves: tautiš
kas, socialistiškas, demokratiš
kas, klerikališkas ir baikit fa
šistiniu pleperiu kunigu Tumu; 
.kas iš jų nepažangus? Visi pa
žangūs! Reiškia ir ši bazės 
dalis trečiafrontininkų kūrybos 
horizontą pusėtinai praplečia.

Pasiliko trečioj i—proletarai. 
Nežinia kodėl atskirai minima 
proletarai, nes sulig “plačiau
sia lietuviško žodyno sąvoka” 
išeina, kad proletarai yra ne 
kas daugiau, kaip “bernai,” ką 
pilnai apima pirmoji bazės da-| 
lis. Matomai tik del to, kad ši 
bazės dalis ir bus svarbiausia 
ir pavojingiausia. Ją reikia 
“atstovauti,” kitaip tariant, į 
ją reikia įsibrauti, ją reikia fa
šistiniu pavadžiu pamauti, kad 
paskui ant jos sprando joti. 
Kitaip “Tr. Fr.” nustos 
tikslo.

Štai jums, gerbiamieji 
tytojai, trečiafrontininkų visuo
meninė bazė. Gal manot, kad 
ši trijų grupių visuomeninė ba
zė nėra labai pastovus ir dar
nus junginys? Oho, 
kaip! Tekalba pats 
mo” grindėjai:

“...ta bazė savo 
yra pakankamai vieninga, kad 
išvestų bendrą frontą. Dabar
tinės mūsų šalies gyvenimo są
lygos yra tokios, jog visa lietu
vių progresyvioji visuomenė, 
nežiūrint ją sudarančių socia
linių elementų kai-kurių prie
šingumų, siekia maždaug vieno 
tikslo.*) čia nėra reikalo kiek 
plačiau aiškint ar detalizuot šį 
tiksią: jis ir taip visiems ge
rai (net perdaug gerai! Dž.) 
žinomas. Pridurtina nebent tik 
tai, kad mes Į tą tikslą žiūrim 
ne per siaurai politinę (sic!), 
bet per plačiai visuomeninę ir' 
kultūrinę (fašistinę. Dž.) priz- 
•mę.” (“Tr. Fr.” N 2, psi. 21) J

• Tai -matot, kodėl ta bazė taip, 
vieninga: visi siekia vieno tik- 
slo! Ir proletarai ir buožės iri 
bernai ir inteligentai-fašistai— 
visi koja į koją žengia prie vie
no tikslo.
kur
Fui, tai tik komunistų—bolše-Į 
vikų
noi’s 
tuvoj. Proletariatas — bernai 
tai tik progresyviosios visuome-

dalis.
matome, jog trečia- 

bazė jau aiškiai 
jų fašistinius snukius.

Dabar paimsime pačią “kū-

Vadinasi, pui- 
kuriuos trečia- 

pasirinko savo 
atstovais mūsų vi

dalis bazės. Kita, 
inteligentija irgi 

Pavyzdžiui: kas ’gi 
Lietuvoj

kio kovos patoso, persisunkus 
nesveikos fantazijos pesimizmo 
raugu ir neturi nieko bendro su 
realiu darbininkų gyvenimu ir 
jų kova.

Imam Petro Cvirkos apysa
kaitę “Kaip viršaitis vieškelius 
vedė” (“Tr. Fr.” Nl). “vaiz
duojančią” valstiečių-mažaže- 
mių, bežemių ir kaimo bedar
bių gyvenimą.

štai koks gyvenimas ten 
vaizduojama:

Valsčiaus viršaitis paskelbia, 
kad reikalinga ten ir ten pra
vesti vieškelis, 
čius-mažažemius, bežemius 
bedarbius.

žolynas kvietė naujas jėgas, 
jaunuolius, į chorą. Tai reiš
kia, kad ir jis pats nuo darbo 
nebėgs. O bendrai, sutartinai 
pasikalbėjus, galėtume dar ir 
kitą veikalą prieš vasaros 
karščius suvaidinti!

Protokolas Connecticut 
Valstijos Chorų 

Konferencijos

kuri rūpinsis susižinot su New 
Havenu ir steigti Bridgeporte 
chorą (jei tai bus galima). Į 
komisiją įėjo sekamiy draugai: 
J. Strižauskas, V. Visockis, ir 
Pr. Masaitis; nuo visų chorų po 
vieną.

Įnešimas, kad 
rengtų pikniką
Dieną, priimtas ir nutarta, kad 
piknikas būtų rengiamas liepos 
mėnesį New Havene, Conn. 
Pikniku pavesta rūpintis drg. 
J. Strižauskui, su pagelba New 
Haveno draugų.

Įnešimas, kad visi chorai 
Conn, valst. ribose lavintų spė
kas, su kurių pagelba būtų ga
lima vieni kitiems pagelbėti iš
pildyme programų laike kon
certų, ir tt., priimta be jokių 
diskusijų. Choruose tur būt la
vinama duetai, kvartetai, solis
tai, ir tt.

Apsvarstyta koncertas, kurį 
rengė trys chorai, t. y., Vilijos, 
iš Waterbury, Vilijos iš New 
Britain ir Dainos iš New Ha
ven. Koncertas įvyko 27 d. gr., 
1930. Pelno liko $14.

J Nutarta, kad visi trys chorai 
j pasidalintų pelną proporciona- 
j liai ir kad visi lygiai padengtų 
padarytus iškaščius keliones lė-

Išrinkti du delegatai į apskri
čių suvažiavimą, kuris įvyks 
vasario 14 d., 1931, Waterbu
ry, Conn. Delegatais išrinkta 
dd. V. Krasnickas ir P. Dokas.

1 Konf. pirm. K. Sabutis.
Sekretorius Pr. Naunčikas.

savo

skai-

ir dar 
aktyviz-

pagrinde

Suvaro valstie- i Sabutis,
irjPr. Naunčikas. Mandatų per

Tie valstiečiai ski- žiūrėjimo komisijon dd. V. Vi
na skynimus, rauja kelmus, nes sockis ir J. Stoks. 
kelias turi 
“siunčia 
keiksmus.” 
prato, kad 
reikalingas 
žinoti pas mergą, .klebono per
šamą turtingo buožės dukterį. 
Ir visgi jie visi “kasė griovius 
ir žvyravo. Varvino prakaitą 
palikę namų darbus darbinin
kai ir rudenį baigė kelią.” Ta 
viršaičio žmona greit mirė ir 
vėl pasklido gandas apie naują 
kelią “per ilgas ilgiausias gi
rias pas našlę Jotautienę.” Na 
ir kaip jūs manot, ar tie vals
tiečiai atsisakė pildyt viršaičio 
užgaidas, ar jie paskelbė kovą? 
štai ką jie padarė: i

“Susirinko kaimiečiai ir pa
rašė valdžiai nuolankiausią pra
šymą, kur nuolankiausiai prašė 
valdžią nepravesti naujo kelio 
į Jotautų vienkiemį. Kalbėjo 
ten ir apie savo skurdų kraštą, 
kur prašė apžiūrėt jų kraštą 
pačiai vyriausybei.”

Tuom ir -baigiasi apysakaitė. 
Štai jums, gerbiamieji, “pilnas 
kovos patoso” trečiafrontinin
kų kūrybos žodis! Juk tai gry
niausia socialfašistų “kova”: 
rodyk kišeniuje špygą, keik 
įkandin kiek nori, bet nuolan
kiausiai prašyk, laižyk buo
žėms viršaičiams padus, laižyk 
kruvinus fašistinės vyriausybės 
nagus, laižyk, laižyk, laižyk, 
gal būt ką nors, kada nors ir 

ver-

eiti per miškus, ir 
įkandin viršaičiui 

Galų gale jie šu
tas vieškelis buvo 

tik viršaičiui va-

išlaižysi. Tai yra šuniškai 
giška taktika.

(Bus daugiau)

BINGHAMTON, N. Y
“Nebaigta Kova” Gerai 

Pavyko.

14 d. Aušros Choras 
Seno Vinco parašytą 
“Nebaigta Kova”. Vai-

Konferencija įvyko vasario 7 
d., 1931, 774 Bank St., Wa
terbury, Conn.

Konferenciją atidarė drg. J.
Strižauskas 4:45 vai. po pietų.
Pirm, tapo paskirtas drg. K. 

nutarimų raštininku)
SKAITYKIT IR PLATIN-

KIT “LAISVĘ”

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINĖ 
GEOGRAFIJA 

Parašė R. Rasikas .
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

Prigimties ir Visuomenes Sąlygos; žemes ūkis; Pramone; 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos.

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠĖ A. BIMBA

Tai trumpu 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 Įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c
DABAR PARSIDUODA UŽ 10 CENTŲ!PRALOTAS OLŠAUSKAS

(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teresavo. Apie jų norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tų l^\4ą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijonų) Vienok apie byla iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
Čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodelx jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Mandatų komisija peržiurė
jo mandatus ir paskelbė, kad 
delegatų dalyvauja nuo sekamų 
chorų:

Waterburio Vilijos Choro, 6; 
New Britain/ Vilijos Choro, 5; 
Hartfordo Laisvės Choro, 2. Vi
so dalyvavo trys Chorai su 13 
delegatų. Iš New Haveno, nuo 
Dainos Choro ir orkestros dele
gatai nedalyvavo delei nežino
mų priežasčių. Konf. šaukimo 
narys d. Strižauskas paaiškino, 
kad siuntęs laiškus ir jokio at
sakymo negavo nuo New Have
no delegatų ir niekas nieko ne
pranešė.

Buvo svarstomi sekami cho
rus liečianti klausimai:

Nutarta rengti du pikni
ku. Vienas jų turbūt rengiamas 
po obalsiu Dainų Diena, o ant
ras spaudos naudai. Dainų die
na tur būt rengiama Waterbu
ry, Conn., rugpj. mėn. pabai
goj.

Nutarta, kad Dainų Dienos 
piknike būtų įvesta sporto žais
lai, kaip tai vandeninės 1 
nės, bėgikų, ir kiti geri suma
nymai.

Nutarta, kad Dainų Dienos 
piknike visi Conn, chorai kartu 
sudainuotų nemažiau kaip tris 
dainas. Tas paįvairins pikniką. 
Prirengimu visų chorų prie 
bendro sudainavimo turės pasi
rūpinti tam tikra komisija.

Nutarta vietoj kviesti chorą 
iš kitur, kad pakviesti Aido 
Choro merginų sekstetą iš 
Brooklyn, N. Y., į DaįmįDie- 
nos pikniką.

New Britain Vilijos Choras 
pasiūlė sekamus įnešimus: Įstei
gti Conn, valstijoj chorų apsk
ritį. Įnešimas svarstytas rimtai 
ir pas visus delegatus buvo pa
geidavimas, kad apskritys yra 
reikalingas Conn, valst. cho
rams. Bet kadangi del neži
nomų priežasčių konferencijoj 
nedalyvavo New Haveno choras 
Daina ir Orkestrą, tai, nesu
darant, pagal Meno Sąjungos 
konstitucija vienetų skaičiaus,

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia šaunų vaka

rėlį subatoj, March 21, Liaudies Na
me, 8th and Fairmount. Pradžia 8 
vai. vakare. Bus- gelra muzika ir 
skanių valgių ir gėrimų.

Visus kviečia Komisija.

VISOMS L.D.S.A. V RAJONO 
KUOPOM IR NARIAM

šių metų L.D.S.A. V Rajono val
dyba susideda iš šių draugių:

Organizatorė B. Ramanauskiene,. 
706 N. 5th St., Philadelphia, Pa.; sek
retorė B. E. Sęnkevičienė, 1545 Le
high St., Easton, Pa.; finansų rast. 
U. J. ŠapranausSkiene, 461 N. Darien 
St., Phila., Pa.; iždininkė K. Petrelio, 
2255 E. Clearfield St., Phila, Pa.

(68-69)
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NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia

Jausitės kaip naujas žmo
gus į trumpą laika, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLD 
& GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidu
riai pasiliuosuoja; tada im
kite tik po tris kartus į 
dieną. Viskas pagerės: 
sų galva palengvės, 
mas pranyks ir jūs 
atgal prie darbo su 
energija.

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

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

JU- 
skaus- 
būsite 
nauja

šian-

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 augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del "kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai 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, Išvertus 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 brutališkai 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 ii’ 
atsidavę “dievo valiai.”

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, revoliucionierių planavimas vadovauti 

.darbininkų kovose, šnipų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmės carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- 
voliucioinieriai veikia viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja- slaptų mokyklų klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

Knyga iš 510 Puslapių
■ Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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

klJPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

.sampalą.
Vardas ----------------------- --
Adresas ________________
Miestas -------------------------

ar

Kovo 
! vaidino 
operetę 

; dinime dalyvavo: V. čeka- 
: nauskas, M. žvirblienė, J. Sle- 
;soraitienė, J. Kupčiūnas, E.žu- 
į kaitė, S. Vaineikis, A. žolynas, 
S. Jasilionis, A. Klimas, K.

' Dzįdulionis, A. Repčys, J. Ki- 
i reilis ir J. Chase. Režisieriavo 

n i,.... __  : A. žolynas, chorą vadovavo S.O kui pnešmgumai, y-g^iūtė suflioravo M Beke- 
klasės, kur klasių kova?■ .ezi_ e’ s.l?.n^av0 1V1‘.._e?e7 v inene. Vaidinusias, nežiūrint 

menkų trūkumų (kur jų nebū
na?), išėjo vykusiai. Publika 
ir dailiomis ir tuo visu supintu 
vaizdu .pasidžiaugė, pasigro
žėjo. Po vaidinimui buvo šo
kiai prie Ručeko muzikos, kuri 
lietuviuose įgauna vis daugiau 
populiarumo. - ’ 'j

šį choro parengimą atlankė 
skaitlinga publika. Nuo dau
gelio teko girdėti pageidavi
mą, kad ir čfeugiau tokių, vaka-. 
rų choras surengtų. Svečių hn-t

išmislas! Gal būt kur 
jie ir yra, bet tik ne Lie-

Taigi

♦) Pabraukta mano. Dž.
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ATKREIPKIT ATYDĄ Į NAUJĄ ANTRAŠĄ!

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLOS
325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue ' NEW YORK CITY

l|4|
Ii* o

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

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
S planą automobilio; mokinant dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose.

okytoials yra žymūs eki ’ “ "*"* ‘ ‘ ~ ‘
Leidimą (License) ir Diplomą gvaraųtuojame . _______ , ___ , _____
kiekvienam prje pirkimo karo. UžsirąSymak i mokyklą kiekvieną dieną nuo 0 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

... . , i
loklnam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose, s 
išnertai—*L. TICHNIAVIČIUS, B. /. VAITKUNAS ir kiti, 
piomų gvaraųtuojame už mažą užmokestj. Mes padedam |
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Dar iš Paryžiaus Komunos 
Paminėjimo ir Menševiku 
Teismo Maskvoje

Trečiadienį, kovo 18 d., 
Central Opera House, New 
Yorke susirinko tūkstančiai 
darbininkų paminėti Pary
žiaus Komuną ii’ išgirsti ra
portą iš įvykusio menševikų 
teismo Maskvoje, šiame susi
rinkime matėsi visų tautų ir 
visų rasių darbininkų. Taipgi 
nemažai'buvo ir lietuvių.

Kalbėtojai buvo nuo įvairių 
darbininkų organizacijų ir uni-

jų. Jie plačiai nušvietė Pary
žiaus Komunps istorinę reikš
mę, ’palygino, kaip darbininkų 
klasė šiandieninėms savo ko
voms ima pamokas iš Komu
nos gerųjų pusių ir vengia jos 
klaidų, mokindamas! net ko- 
munarų padarytomis klaido
mis. Kalbėtojai taipgi nuro
dė menševikų pasikėsinimus 
prieš Sovietų Sąjungą, kur ne
senai įvykusiame i 
teisme Maskvoje aiškiausiai 
buvo Įrodyta, kaip Rusijos ir 
kitų šalių “socialistai” darė

Sapnavimo Profesorius į 
12 d. kovo čia buvo sureng-l 

tos prakalbos sapnavimo pro-Į 
fesoriui M. Biržiškai. Rengė-' 
jais buvo social-demokrat-re-i 
publikon-fašistų blokas su kle-! social-klerikališkam blokui rū- 
rikalais,. Į prakalbas, apart pi tauta ir jos kultūra? 
lietuvių, buvo kviesti žydai ir rodo, kad ne. Jie imasi ką 
Ukrainai, žydų, tačiaus, nesi-'nors veikti ne dėlto, kad jie 
matė; ukrainų gi buvo nemautam veikimui nuoširdžiai pri- 

! tartų, bet dėlto, kad tik pasi- 
skaitydamas garsinti, pasirodyti publikai, 

menševiku vahar° programą, pasakė, jog Jiems rūpi pinti bent kokias

žai.
Pirmininkas,

bendrus planus su kapitalisti- nepatiko.
nėmis šalimis, idant trukdyti 
Sovietų kūrybai, išprovokuoti
karą ir nuversti pačią Sovietų į 
valdžią.

šiame mitinge buvo pa-! 
smerktas Fishės komiteto ra-j 

T.D.A. Kuopa Rengia Puikią : portas ir jo sumanymai perse-1 
i kiojimui komunistų ir abelnai? 
Į visos darbininkų klasės šioje! 
i šalyje.

Baigiant prakalbas, susirin 
i kasieji darbininkai ; 
‘tinkamą pagarbą Chinijos žu-j 
ivusiems revoliucionieriams iri

NEWARK, N. J.

VAKARIENE
Subatos Vakare

21 d. Kovo (March), 1931
J. KURIO SVETAINĖJE

79 Jackson St., Newark, N. J. nu raudonarmiečiams, 
šios prakalbos pa- į 
ir darbininkai i.šsi- 
daug naujo žinojt

i

Puslapis Penktas
4.

‘lygūs moks-1

IŠ-
KANE’S CORN PLASTER

DR. H. mDLOWlTl

ni-

Boston 1662—1373

.•Ofisas

6102 Grand Avenue 
(Kampan Clermont Avenue) 

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

2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y.
TEL., MIDWOOD 8-6261

li R A BO RIU S- U ND ERTAKER 
! < ba !e.< ni’.ioja ir 
visokių kapinių, 
taraavlmo ir u 
valandoje Šaukitės pan 
galite gauti lotus ant visokių .kapinių kuo 
<erisuai<>se vietose ir

1’elefonai: So.

šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry Si.
Dabar mano antrašas:

šus į profesorių. ' žmogus 
menkos iškalbos, be gyvumo. '

Ar Prakalbu Rengėjams 
Rūpi Tauta?

Ar prakalbų rengėjams, tam

VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 
SUKIETĖJIMUS

Kaina 25c 
už Dėžutę

A t s i ų skite 25c 
stampomis ar pi
nigais.

Ši f akcija ga
rantuota arba 
sugrąžinama

nigai, jei nepagelbės.
KANE PRODUCTS CO.

8630-98th St., Woodhaven, N.

laidoja numirusiu* urit 
Norintieji geresnio pa- 
žemų kainą nuliūdimo 

mane. Tas mane

žemą kainą........

Bell Phone, Poplar 7545

mo

iž skrynutę. žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius

lonfeiiiQiiiGiiioiii

i

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo 
rūmuose nuo senai su pasigėrėjimu JOHN’S 
Cigarus bizniavoja. Taip pat visos švaresnis 
lietuviškos restauracijos Brooklyne ir prakil
nesni biznieriai užlaiko JOHN’S po 10r. Visi 
rankomis padaryti ir po vardu I^ETRO,

Todėl, Gerbiamieji Draugai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose' bizniaus užvedi
muose, kur rūkymai yra užlaikomi, visur rei
kalaukit viršminėtais vardais Cigarų. Ant pa
reikalavimo visur Amerikoje iswiuntinSjam 
per paštą. Adresuokit:

kVil
ra

Scholes Baking, Inc.
PUKE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET
Brooklyn, N. Y

- .-J

ligas jvaro, bet ir j grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolė pricž kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę

(asiniu automobiliu; dalinas j tris dalis*.
1. Mcrhuniztnns. Kaip siistatyti Huligr planų) 

kaip surasti nugcdhntist kaip išardžiua sa 
atatyti. Tn« viskam lenkinama kiekvianį «tu 
dėntų praktiškai, po priežiūra instruktorių.

2. Elektra h Magnetizmas. Tai reikalin 
Klausiu prie .^dabartinių automobilių.

3. Vnžinejimas. Kaip pastoti eksperto žofa 
riu.
Pabaigę mūsų mokyklos kursų, turite piltu 

proną pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechunikd arba šoferio. Garantuojama lala 
niūs ir diplomą. Mokiname grynai Hetųvi# 
kai ir angliškai. Kaina priinnma Visiems

Mokykla po vadovyste J. DŲKORSKY. Lekcijos dienomis ir vakarais. Ateikite apžiū
rėti mūsų mokyklų. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėldieniais nito 10 iki 2 P; M.
kita apžiūrėti mūsų mokyklą Atidarytu^nuo '9 iki 9 vai., mjdėldioniaia nu<j 10 iki 2 P. M

22R Seroiid Avinas

K'tO 
KJ*

pamatyti barzdotą profesorių.' Plakatai spausdinti; i “Lithua- 
Bet pamatę, sako: nepana-lhian ■ 'Press.’, JRęiškjąs iri 

spaustuvininkas ir plakato ra- j 
šytojai visi yra “lygūs moks-[ 
lu”; visiems trūksta pradinės 
mokyklos teikiamo žinojimo.

O tautiečiai!
Viską Girdėjęs.

I dainuos lietuvių parapijos cho- ■ pinkles, kad bent dalį darbi- 
ras. Bet didžiajam Kazimie- ninku sulaikyti nuo linkimo 
rui, matyt, tokis perstatymas klasiniu susipratimam Apie 

Jis nuėjo painfor- prakalbų rengėjų atsidavimą 
muoti pirmininką, kad reikia tautiniam darbui, apie jų tau- 
pridėti “šv. Juozapo parapi- tinį kultūringumą gerai gali- 

>,” ką pirm., iššaukdamas ma spręsti, kad ir iš jų pra- 
į chorą, dadėjo. kalbų plakato (skelbimo) pa-

Išėjus ant estrados barzdo- rašymo. Tame prakalbų ren- 
: čiui Biržiškai, ukrainietė mer- gėjų bloke nesirado žmogaus, 
gaitė atnešė jam gėlių bukie
tą. Atsistojo mergaite šone 

į Biržiškos, ištiesė rankutę ir 
i laukia, kad tas paimtų gėles.

, j,,’j-i Bet profesorius, matyt, žlibas, 
atidavė ' mergaitės (sale jo stovinčios)

i nemato, čia vėl Kazimierui 
n. I prisiėjo eiti ir timptelti profe-

kuris bent plakatą taisyklinga 
lietuvių kalba mokėtų parašy
ti. Mažame plakate yra net Į 
pustrečio tuzino rašybos klai
dų ! Kartais, žinoma, span-! 
dos klaidos būna suverčiamos1 
spaustuvininkui, jei plakatai | 
būna spausdinti ne lietuvio.

i išreiškė gilios užuojautos Chi-|S01’hj skverno, kad jis pa-'Bet čia ir to negalima padaryt.' į 
nu raudonarmiečiams. įžvelgtų į atneštą dovaną. | ........-------—n» *••*•*><*>«->*

Abelnai, 
vyko gerai

: nešė iš jų
; mo ir gerą įspūdį.

S. Peleckas.

Gardžiai vakarieniaudami, 
turėsite progos išgirsti puikią 
programą. Programą išpildys 
profesorius J. Ciewi ir jo m o- Į 
kiniąj : L. Žukauskaitė, F. Mic- j 
keliūnas ir V. Baziliauskas.

^1 Pdicija Pabūgo B«y 
pirmu syk vakarienių istorijoj i PasiryŽimO Kovoti 
gausite lietuviško kugelio. j 

Kviečia visus Rengėjai. Aštuoni policmanai stengėsi 
RįniMiiM^ išblaškyti • Bedarbių Tarybos

--------  prakalbas gatvėje^ Harleme. Į 
' Bedarbiai buvo pasiryžę . stot j | kovon su policija Tai maty. 
| darni, mėlynsiūliai, todėl, per
sėjo antrapus gatvės, ir tik žiū- 
Įrėjo.

Tas mitingas buvo suruoš
tas prieš Salaveišių Armijos 
labdarybę. Salaveišiai staiga 

j pasidarė “geri;” I 
kalbos prasidėjo, jie tuoj ėmė Į’( 
visus bedarbius kviesti į vidų 
ir siūlė valgyti. Bet bedarbiai 
nesijudino iš vietos ir klausėsi 
prakalbų. Po to penki desėt- 
kai iš jų demonstruodami nu
ėjo į Harlemo Bedarbių Tary
bos raštinę, 353 Lenox Ave., 

i ir prisirašė prie Tarybds.

[MMMM

MES TIKIMĖS
JUS MATYT

ADATOS AMATU

Ketverge, Pėtpyčioj, Subatoj 
Nede

Kovo (Mare
19, 20, 21 ir 22

Ten bus jūsų draugai, būkite j 
SU jais

Valgykite kaip namie virtą va-. 
karienę už žemiausią kainą ge- ‘ 
riausiame Bazaro restaurante.

Koncertas ir šokiai
Kas Vakaras

Labai pigūs čia bus vyrų ir 
moterų

įžanga
Visom

drabužiai ir bus šimtai 
kitokių dalykų 
35c,
4 Dieriorn Tikietas $1

Nedėlioję 50c •

,¥¥¥« yw V* *1

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square)

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter S78S

OFISO VALANDOS:

ŽODIS NUO DR. MENDLOWUZ

J. KAVALIAUSKAS 
LIETUVIS GRABORIUS 

IR BALZAMUOTOJAS
Laisniuotas New Jersey 

ir Pennsylvanijos valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

Del Tu, Kuriy Sveikata 
Yra Menka

Konsrtjpacijn ir pakrikę inkstai leidžia kū
nui sunerti nuodus, kas pagimdo inkstų ar 
pūslės jdegimų. virškinimo pakrikimus .su
rūgusius vidurius, aitrumų .galvos skaudėji
mų, vėmimų, nerviškumų, bemieges naktis, 
netekimų nervinio ir muskulinio stiprumo ir 
abelnų menkų sveikatų. s

Nuga-Tone sureguliuoja vidurius ir nu
gali konstipacijų, tuo išvalydamas kraujų ;. 
nuo ligas gimdančių nuodų. Jis priduoda 
naujų gaivumų ir jėgas visiems organams ir 
funkcijoms, suteikia poilsinga. atgaivinantį 
miegų ir priduosiu naujų smagumų gyveni
mui.

Jūs galite gauti Nuga-Tone bile kurioj 
aptiekoj. Jeigu jūsų aptickininkas neturi jų, 
paprašykit jį užsakyti jų iš uavo džiaberio.

LIETUVIS GRABORIUS

navimo

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell -------------------------  Oregon 5136
Keystone ___________ __ Main 1417Iš Biržiškos kalbos davėsi, 

uprasti, kad jis yra tik sap-' 
'navim.o profesorius. Jis susi- 
i rūpinęs atgavimu iš lenkų Vil- 
! niaus. Jis pasakė, kad Lietu-', 
; va tapus nepriklausoma . šąli-■ 
Imi, dabar yra lygi visoms ki
ltoms šalims. Ją pripažįsta ir
■ Tautų Lyga, kaipo lygią savo; 
i narę. Bet kuomet Lietuva pa-.i 
' reikalavo, kad Tautų Lyga pa-. 
Į lieptų Lenkijai atiduoti Vilnią' 
■Lietuvai, tai Tautu Lyga pa-' 
Įsakius: mes pripažįstame Lie- 
jtuvai tiesą ir patariame turėti 
Į jai tą tiesą, bet Vilnius tepasi-;
■ lieka lenkams.
Kazimieras arklio balsu nusi
kvatojo.

Biržiška, pasakęs, kad Lietu-' 
va yra lygi kitoms šalims, vėl 
nupasakojo, kad ji prieš tokią 

kiin tik nra-I Angliji3' yra kaip0 var16 pi?CŠi 
4,.^; ^ia profesorius pasidi-j

I džiavo Lietuva, čia vėl ją pa-, 
skandino balon, kaip varliukę.j 
Tai profesoriaus logika! Į 

Taigi, “geroji” Tautų Lyga 
Vilnių paliko lenkams. O mes, 
lietuviai, “be Vilniaus nenu
rimsim.” O kaip jį atgauti? 
Ogi ve kaip: Sugalvojo (tik
riau, susapnavo), kad reikia 
tartis su ukrainiečiais, su balt- 
gudžiais, su žydais. Sudarius 
tokią plačią vienybę, pareika
lauti lenkus į rimitą pasikalbė
jimą, nes, mat, kalbėtis vienam 
lietuviui su dešimčia lenkų ne
išpuola, nieko nebus iškalbėta 
už Lietuvą. Tai ve, profeso
riaus (sapnuotojo) misija A- 
merikon—grupuoti tą kelių 
tautų vienybę prieš lenkus!

Kalbėjo jis apie tautų santi- 
kius Vilnijoj, apie valstybių 
santikius, bet apie darbininkus 
—nei žodelio. Juk darbinin
kai savo balsu, savo jėga te
gali viską nulemti. O dar
bininkų susipratimas eina ton 
linkmėn, kad ir lietuvis ir len
kas ir žydas ir baltgudis—visi 
bendrai panaudos savo jėgą ne 
už tautinius rubežius, bet už 
pašalinimą pavergimo siste- 

|mos, už darbininkų galią pa-j 
šaulyje! Darbininkų susipra
timo kilimą mato ir Biržiška 
ir Lietuvos fašistinė valdžia.

Už tai jis, siunčiamas val
džios, ir keliauja per Ameri
kos lietuvių kolonijas ir sklei
džia darbininkų masėms sap- 
ninius pienus už atgavimą Vil
niaus. Nes, matot, juo il
giau darbininkai užsiims sap
nais, tuo ilgiau jie pasiliks 
vergais kapitalui ir jo tarnai- 
t ė m js—v aidžioms.

Biržiškos misiją parėmė ir 
parapijos Kazimieras ir tie vy
rai, kurie prie progos pasiva
dina socialistais. Visi suda
rė bendrą frontą—už sapnus. 

Sakoma, buvo pasiūlytas kal
bėti Scrantono tautinės para
pijos bernelis Valadka, bet: 
vietinis Kazimieras pareiškęs: | 
jei ans kalbės, tai aš su savo 
Katre ir su choru einame na
mo. Platesne vienybė Kazi
mierui pasirodė nereikalinga. 
Jis, kol-kas, su “bambiza” 
nenori reikalo turėti.

Klausovuose, kaip girdėt, 
sapnų pienai neprigijo. Dar
bininkai ne tiek prakalbų i 
svarbumo ėjo klausyti, kaip

A

patar

ir už

kainą.

landoj.. Sauki

lemą

nuliūdimo va

Norintieji ge

riausio

Apdrautios irZemnamijos
Morjt’gičių Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro. . ” ■

Norintieji teisingiausio paląrnąvi- 
ir geriausių pirkinių, ką-cipki- 

■■ tęs pas mus. >
332 W., BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

čia net didysis • ..

t
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SI VISŲ DOME!! AR ŽINAI?
kad

AMERICAN CLOTHING CO
: į 
i l

1023 Mt. Vernon 
Philadelphia, I J. YURGELIS IR I. J. MARKUS

Savininkai

222 MANHATTAN AVE.

DIDELE GALIMYBE ĮSIGYTI GERĄ f'ARMiį
Prie Valdiško Kelio South Jersey (Tarp Miestu)
PRINGTOWN ir HIGHTSTOWN, N. J.

FARMA 100 AKRŲ.—tžeine lypi, tinka bulvėms auginti, graž 
kas, ganykla ir vanduo; puikus mūro namas iš vienuolikos kai 
ūkio trobesiai ir padarne: karvės, arkliai, vištos. Kaina laba 
—įmokėti $5,000. . •

FARMĄ 15 AKRŲ.—žeme tinkama bulvėms, lygi; gražus n:
9 kambarių; elektra, ūkio trobesiai be inventoriaus. Kaina k' 
ima; ĮmokėjimašC$2,000. :'

FARM ŪKĖ 1 alėcris, prie valdžios kelio (highway), gražus 
iš 5 kam.; garažas, vištininkai, gražus vaisiu sodnas, ketvirtdalis -akru 
vynuogių, geras susisiekimas,-* turi būti parduota labai pigiai; įmo- 
kūjimas $2,000.

Turime dideli išsirinkimą didesnių ir mažesnių i’armij pardavimui. 
Kas pasiskubins, pirks už pusę kainos.

Kreipkitės prie: •
VETERAN REALTY CO., Inc.

593 Jersey Avenue, Jersey City, N. J.
Biuras atidarytas nuo 9 ryto iki 9 vakaro; sekmadieniais nuo 8 iki 

•2 P. M.

Yra lietuviAka drapanų {staiga, kuri turi 
modernižkiauBius šių dienų jrengimus, są
žiningą patarnavimą. Mes parduodame 
vyrama ir jaunikaičiams visokius drabu
žius, siūtų eilių, paltai, top coats ir over
coats prieinama kaina. , Siuvame taip 
pat drabužius sulig užsakymų. Jei Tam
stai reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas mus

AMERICAN CLOTHING CO,
222 Manhattan Avenue

Brooklyn, N. Y.

ISIIIQIII

Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie 
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy 
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. uiJ . 1 • X ___ III iMusų miltai geri, duona visuomet šviežia ve 
žam į storus ir stabas, visoj aplinkei Brookly
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DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

Bet tie, kurie, vartoja po plačią

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75c už ! 
baksą apsiginkluok nuo savo am-no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus ||Į

miestus.

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Phone STAGG 9645 i
&

MALONŪS RŪKYT

a

Nuo 7-9 vai. vakaro.
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nedaliomis: 10-12 vai. ryte.

I
1 f

.Street or Avenue 
, State.

Vardas-
No.*—-
Mica w*a.

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5048 CHENE ST.. DETROIT. Midi.

NAUJOKŲ CIGARŲ IŠDIRBĖJAI
267 DIVISION AVENUE BROOKLYN, N. Y.

... -  ............... ..._j

tžs pas: _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

'lel.t So. Boston 0304-W

NEW YORK AUTO SCHObL , . v 
Kampa* IHb Street New "Yotk, N. T

PMmmMHII

ATEIVIŲ DARBININKŲ GYNIMUI

KOSTIUMU BALIUS
STAR CASINO SVETAINĖJE

107th St. ir Park Avenue New York City
. Pradžia 8:30 Vai. Vakare

Tarptautinė Paroda—Liaudies Šokiai 
Vaizdas iš Persekiojimo Ateivių Darbininkų

Programoje dalyvaus visos tautos su savo ypatingais
darbininkiškos dailės kūriniais

ŠEŠTADIENY J, 28 KOVO (MARCH), 1931
Visų darbininkų užduotis dalyvauti šiame parengime.

Įžanga 50 centų ypatai

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINAM, kaip apsieiti »u
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Puslapis šeštas šeštadienis, Kovo 21, 19

VIETINĖS ŽINIOS
Rytoj Linksmai Svečiuosimos Aido Choro 

Vakariene j—Visi Dalyvaukite!
lankytis tik todėl, kad ten bus 
puikių valgių ir gera koncerti
nė programa. O, ne! Reikia 
atsilankyti ir todėl, kad parė-l 

kaip valgiais, taip programa, i mus mūsų Aidą—Aidą, kuris 
Kasmet aidiečiai suruošdavo j visuomet dalyvauja darbinin- 
šauniausias vakarienes; kas- kiškuose parengimuose; kuris 
met kiekvienas, atsilankęs į remia 
jas, džiaugdavosi, šiemet va- linksmina savo dainomis pik- 
karienė bus neprastesnė, o dar nikuose, 
geresnė.

Programoj dalyvauja visa 
eilė gerų dainininkų, muzikų. 
Orkestrą šokiams smagi. Gas
padines aidietės ruošia skanius 
valgius. štai kas užtikrina 
jos gerumą.

Bet neužtenka pasakyti, kad 
į Aido Choro vakarienę reikia

Rytoj, kovo 22 d., aidiečiai 
ruošia (“Laisvės” salėje) sa
vo metinę vakarienę. Nereikia 
nei sakyti, kad ji bus puiki,

mūs judėjimą; kuris

prakalbose, koncer
tuose ne tik Brooklyno, bet ir 

lapielinkės darbininkus. Jam 
parama reikalinga. štai ko
dėl visi turime dalyvauti—pa
silinksminsime ir paremsime 
aidiečius medžiaginiai.

Šokiai prasidės 6 vai. vak. 
Pati vakarienė—8 vai. vakare.

Įžanga asmeniui—$1.25.
R.

koki tai gaidukai. Keli drau
gai tinkamai jam atsakė ir įro
dinėjo, kad Butkus yra atvi
rai nusistatęs prieš Komunis
tų Partiją ir prieš visą revoliu
cinį darbininkų klasės judėji
mą, ir tą savo nusistatymą 
vykdo gyveniman, traukdamas 
su savim lietuvius darbininkus, 
katrie dar nespėjo permatyti 
jo klaidingų žygių. Daug kitų 
draugų taipgi išsireiškė savo 
nuomones apie dabartinį gin
čą ir iš jo kylančią padėtį.

Labiausiai netikusiai pasiro
dė diskusijose Kazakevičius. 
Negana, kad jis trukdė tvar
kai ir diskusantų kalboms, bet, 
gavęs balsą ir kalbėdamas 
prieš dabartinę “Laisves” ko-, 
munistinę liniją, jis savo kal
bą, kuri buvo prieš jam nepa
tinkamas ypatas, perdėm nuo
šė: visokiais vabalais, gončais, 
krokodiliais. 
lėmis ir t. t.
kios garbės nei pačiam Kaza
kevičiui, nei jo draugams. .

Užsibaigus diskusijoms, But
kus pareikalavo balso ir sa
kė norįs padaryti pareiškimą. 
Jam balsas buvo suteiktas. Jis 

i savo pareiškime pasiūlė susi- 
| rinkusiems reikalauti naujo 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mo, bet į tą pasiūlymą susirin
kusi publika labai šaltai atsi
nešė, ir todėl tas klausimas 
pasiliko nekeltas.

Ant galo, d. Mizara padarė 
bendrą išvadą iš visų kalbų ir 
pasiūlė rezoliuciją. Butkus su 
savo šalininkais priešinosi re-

Rinkliavų Dienos Gelbėti 
Ateivius nuo Deportavimų

SKAITYKITE “LAISVĘ”

čerepokais, var- 
Tas neduoda jo-

Po Daugelio Laimėjimų, 
Dar Smarkesnė Darosi 
Sukniasiuvių Kova

Iš Brooklyno Darbininkų 
Organizacijų Narių Bendro

• Pasikalbėjimo
Pereitą ketvirtadienį vakare, 

“Laisvės” svetainėj, įvyko 
bendras pasikalbėjimas lietu
vių komunistų frakcijos, A. L.

Veikliausias pikietavimas ei
na prieš 22 moteriškų drabu
žių siuvyklų po to, kai kairio
ji Adatos Darbų Unija laimė
jo streiką jau kelis kartus di
desniame skaičiuje siuvyklų. 
Sukniasiuviai ir jiems prita
rianti darbininkai yra pasiry
žę ypač sudaužyti indžionkši- 
ną, kurį išgavo iš teismo Jer
ry Dress Kompanija su pagel- 
ba “socialistinių” vadų.

Trečiadienį buvo areštuota 
trys pikietai, kaltinami, kad 
jie, nežiūrint indžionkšino, už
draudžiančio streikavimo tei
ses, vis tiek pavadinę tris 
merginas važiuoti į kairiosios 
unijos raštinę ir įstoti į šią 
uniją. Bosai ir policiniai jų 
talkininkai bandė sudaryt dar 
kaltinimą prieš pikietuotojus, 
būk tai jie norėję “kidniapyt”, 
pasigrobt ir nusivežt kur nors 
tas merginas nedoriems tiks
lams. Bet merginos stojo teis
man kaip liudytojos už pikie- 
fus; sakė, kad jos pačios įsėdo revoliucingesnės taktikos; tu- 
į taxi-cabą važiuot patirt, kaio jrėjo versti savo narius būti ak-

ir T.D.A. 17 kp. narių, taipgi
W i l 1 i a m s b urgo apielinkės zoliucijos skaitymui ir atrodė, 

prenumeratorių, kad susirinkime gali kilti sui
rutė, tad sutikta neskaityti.

“Laisvės
Žmonių susirinko virš 100.

Pirmininkas d. V. Bovinas, Kaip tik laikas bus patogus, 
atidarydamas susirinkimą, pa
aiškino, kad šį susirinkimą su
šaukė lietuvių komunistų fak- 
cija apsvarstymui bėgamų rei
kalų, ir patiekė dienotvarkį.

Pirmiausiai buvo perstatytas 
d. R. Mizara, kuris išdavė pla
tų raportą nuo lietuvių komu
nistų frakcijos Centro Biuro. 
Jis savo raporte trumpai ir 
aiškiai perbėgo priežastis ka
pitalistinio krizio ir iš jo be
kylančias ir kiekvieną dieną 
aštrėjančias darbininkų kovas. 
Jis šakė, kad ir Amerikos Ko
munistų Partija, pasireiškus 
šioje šalyj bedarbės krizini, 
turėjo ūmai imtis kairesnės ir

Šiandien ir rytoj yra Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo Tag Days, tai yra dienos 
aukų • rinkimui su dėžutėmis 
gatvėse ir vaikščiojant po na
mus. Visa ta rinkliava bus 
panaudota tam, kad gelbėt 
nuo deportavimų Yokineną, 
Bebritsą, S. Adelchi ir šimtus 
kitu kovingų darbininkų, kurie 
pastaruoju laiku tapo areštuo
ti. Brooklyne galima toms 
rinkliavoms dėžutes gauti 
Kom. Partijos šeštos Sekcijos 
raštinėje, 61 Graham Ave.

Draugai ir draugės, pasidar
buokite šiam svarbiam reika
lui!

MIRTYS—LAIDOTUVES

Albert Banes, 11 metų am
žiaus, 36 Marcy Ave., Brook
lyn, N. Y., mirė 18 d. kovo po 
operacijos ant aklosios žarnos 
(appendicitis) St. Catherine 
ligoninėj. Bus palaidotas 21 
d. kovo, 10 vai. ryte St. Tre-. 
jybės kapinėse.

Velionies tėvas Petras Banes 
yra lietuvis perkraustinėtojas 
rakandų (“mūferis fornišių”) 
Brook lyne.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius J. LeVanda (Levandaus-

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Telephone, Stagg 2-9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę p ėraiti krinsit.—Pabandykite I

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems be 

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

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

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS pagalbinis kukorius, 

vyras ar moteris, darbas nuolati
nis, del algos susitaikysime. Atsi
šaukite greit sekamu antrašu: Lor
imer Restaurant, 417 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (67-69)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) 

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. GARŠVA

JONAS STOKES. ..
Lietuvis Fotografistas

Šiuomi pranešu savo kostuniv- 
riams, kad perkėliau savo studik 
ją iš po num. 173 Bridge Street,' 
naujon vieton, po num. 512 MaT 
rion St., kamp. Jiroadway, Chaun
cey St. stotis, Brooklyn, N. Y. 

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau j rengta, 
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

Telephone, Stagg 2-4409

GAMINAME IR PIETUS

savo areštuotąjį.

12 IKI 3 VAL. DIENĄ

Duonos—Duoneles—Skaniausios

laiku

O3OE3OI
| VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

f

Eva.

Lyriečiai 
labai užimti, 
29 d. kovo, 
stato scenon

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Kasdien gaminame pietus, 
paprastai restauranuose, ale 
gaspadines stalo.

sutikta šaukti kitą susirinki
mą, nes daug draugų šiame 
susirinkime dar neturėjo pro
gos išsireikšti savo minčių.

Dainos, kurias dainuoja Ly
ros Choras, kaip Lietuvos jau
nimas, yra visos populiarės 
liaudies dailios, smagios’, link
smos.

vžbalzamuoja ir laidoja numirusiu, 
afit visokių kapinių; parsamdo nu 
ornobiliua ir karietas veselijoms 
rrikStynoms ir pasivažinėjimam*

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUM I

‘‘Nebaigta Kova”

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

Brooklyn, N. Y. i

PĮETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada. Taip vadinamus “short 

orders” padarome bile laiku nuo ankstyvo ryto iki vėly
bai nakčiai.

Kokią tik duoną kepa Varpo Keptuvė, tokios rasite ant 
stalo Varpo Valgykloje. Pažymėtina ir tai, jog ir duona « 
visada šviežia.

stovi dalykai kairiojoj unijoj. 
Tuomet teisėjui nieko kito ne
liko, kaip tik paliuosuot pikie- 
tininkus.

Mezgimo Darbininkų 
Konferencija

Kairioji Adatos Darbininkų 
Unija šaukia visus mezgėjus ir 
mezgėjas į konferenciją sek
madienį po pietų, Irving Plaza 
svetainėj, New Yorke. Smar
kiau pradedamas yra organi
zavimo darbas tarp mezgimo 

, darbininkų, kurie yra iki 
be galo išnaudojami.

dabartiniu 
rengdamiesi prie 
Mat, tą dieną jie 
Seno Vinco ope

retę “Nebaigta Kova,” apie
kurią jau buvo tiek daug dis
kusijų “Laisvėje.” Dabar vi
si turėsite progą atsilankyti ir 

‘ patys sau persitikrint apie ge
rumą šios operetės. , Tai bus 

• Labor Lyceum svetainėje, 949 
Willoughby Ave., Brooklyn,

Tiek turiu pasakyti, kad per
eita sekmadienį Elizabethe 
lyriečiai labai gerai perstatė 
šį veikalą. Visiem, kurie tik 
mate, labai patiko.

i Draugė O. Cibulskienė, da
vatkos rolėje, tiek prijuokino 
visus, kad net ir dabar ima 
juokas, kuomet ją prisimenu. 
Jinai visuomet atsižymi lošime, 
bet šį sykį tai jau pralenkė 
visus kitus sykius. Apsimoka 
atsilankyti vien tik pamatyt d. 
Cibulskienę savo rolėje. O 
juk be jos yra dar kitų, kurie 
taip pat gerai atlieka savo ro-

Darbininkai Gina Daily 
Workerio Platintoją nuo 
Policijos

Du detektyvai areštavo Dai
ly Workerio, Kom. Partijos or
gano, pardavinėtoją, atėjusį į 
svetainę Kraustytojų Unijos. 
Ta unija sparčiai krypsta kai- 
ryn, ir išvijo kai kuriuos se
nuosius pardavikiškus savo va
dus. Unijos nariai taip go
džiai Daily Worker.] pirko ir 
skaitė, kad policijos šnipai ne
iškentė, ir suėmė jo platintoją. 
Bet kada detektytvai jį tem
pe į nuovadą, tai didelis dar
bininkų būrys sekė paskui ir 
šaukė: “Paleiskite tą žmogų! 

Ūkuokite jam ramybę!” Taip

tyviškesniais Partijos darbuo
se, kad Partija galėtų imti va
dovybę bekylančioms Ameri
kos darbininkų masėms, šis 
Partijos žygis tūliems nariams 
pasirodė perdaug kairus, ki
tiems Partijos reikalavimas 
ir disciplina pasidarė perdaug J 
sunki. Del tos priežasties .atsi-j Alicija, pagaliaus, ir paliuo- 
rado narių, kurie nusiskundė 
negalį išpildyti visų Partijos 
reikalavimų ir išlaikyti discip
linos, todėl jie apleidžia Par
tiją. bet rems ją kiek išgalė- 

šioll darni; o kiti, apleisdami ją del 
tų pačių priežasčių, jieško vi
sokių priekabių ir išeina atvi
rai prieš Partiją, šmeiždami 
ją ir niekindami jos darbus. 
Tokių elementų atsirado ir 
lietuvių darbininkų tarpe, ku
rie paskelbė atvirą kovą Par-į 
tijai ir pasakė, kad grupelė 
komunistų negali kontroliuoti 
dešimtį tūkstančių organizuo
tų lietuvių darbininkų. Tai šis 
elementas šiandien drumsčia 
revoliucinį veikimą lietuviuose, 
ir svarbiausia organizuoja ir 
veda lietuvius darbininkus 
klaidingu keliu, kuris reikštų' 
ištraukimą lietuvių darbininkų I 
laikraščių iš Partijos kontro
lės ir atskelimą tam tikros da
lies lietuvių darbininkų nuo 
Amerikos Komunistų Partijos 
revoliucinio veikimo.

Pasibaigus jo raportui, bu
vo pastatyti keli klausimai. 
Paskui prasidėjo diskusijos. 
Butkus ir jo šalininkai smar
kiai šoko ir reikalavo, kad 
jam (Butkui) būtų, duota at
sakinėti į Mizaros raportą. Pir
mininkas sutiko duoti jam il
giau laiko. Butkus savo kal
boje pirmiausiai išgyrė .pats 
save ir persistatė esąs dideliu 
revoliucionierium, anot jo, nes 
jis ne tik užaugęs, bet beveik 
ir užgimęs partijoje. Toliau 
jis, numetęs visokiu “gražių” 
žodžių glėbį į atsikirų draugų 
ašmenis, pasakė, kad Partija 
esanti nesutvarkomas mišinys,

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS
Geresnio Pasirinkimo Pusryčių Nerasite Niekur

Įvairiausių Pyragaičiu (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

Pas mus pietūs ne taip kaip 
taip kaip 'namie prie geros

Labai Sekasi Kairiųjų 
Siuvėjų Bazaras

Adatos Darbų Industrinės 
Unijos bazare buvo kupina 
svetainė darbininkų, ketvirta-į 
dienio vakare, New Star Cas- j 
ino, 107th St. ir Park Ave., į 
’New Yorke. To vakaro pro
gramoj buvo vaidinamas Rau
donasis Kabaretas ir turėjo di
džiausio pasisekimo. Bazaro 
valgykla patiekė tokio gero 
maisto, kad jis greit buvo vi
sas sunaudotas, ir dar pritrū
ko. Bazarinės valgyklos ve
dėjai, todėl, antra tiek rūpi7 

j na valgių šiandien ir rytoj.

Visas bazaro pelnas yra 
skiriamas naudai sukniasiuvių 
streiko ir tolesniam siuvėjų or
ganizavimui į kairiąją uniją. 
IŠ bazaro pelno taipgi bus 
gelbstimi ir keli dęsStkai ko
votojų, kurie tapo areštuoti 
per dabartinį streiką. Taigi, 
kiekvienas sąmoningas darbi
ninkas privalo tuos tikslus pa
remti, bent atsilankydamas į 
bazarą.

Kiekvieną bazaro vakarą 
yra duodama augštos rūšies 
koncertinė bei teatrinė progra
ma. O šiandien vakare jame 
dainuos visas didysis Freiheit 
Choras, vadovaujamas Jacobo 
Schaefferio. Sekmadienį bus 
Suvaidintas vaizdelis “Bedar
biai,” kurį scenon stato Dar
bininkų Laboratorijos Teatras.

Bazaro tikintų kaina—šį va- 
kad ji visai nusibankrfltavUBj karą 50 centų, o sekmadieny 
ir kad Partijos galypję gieda tik 35 centai.

VARPO VALGYKLA
38-42 Stagg Street

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS TurhSka
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc

ĮŽANGA DIENA IR NAKTĮ 5.0c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktj ant trečių lubų, oringam kambary—35c 
ATDARA DIENA IR NAKTĮ

M. TEITELBAUM, Manadžeris 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiaka Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didėlis plaukimui prūdas, 
šviežiu vandeniu. LapUotols vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNTNKAIS, buo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Tws gariniai 
kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir. ga
re vanojimosi kambarys. Didėlis, oringa* arie$bjinnii 
kambarys; taip pat RESTORANAS era gsriaastu tfcHmhuotu patarna
vimu.
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
’ Telefonas: Pulaski 5-1090

KELRODIS: B. M. T. eteveiterlu; tilipt artt Flushing Ave, jsioties; I 
, M, T unhway—iiHpt ant Montrose Avė. stoties; visais 

Bnadwix lai Bustini Atk^__Mb2kiax

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

MOT. LAUKUS^Fotosrafas

TEL., STAGG 2-0783

J. LeVANO
(Levandauskas)GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

• ,*r.T*“ąč• •

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 
ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti rvjp’ąži'nt na tarai j vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
mimafšyt su vandeniu ir užeigert einant gult. Visiškai nekenks- 
mirigas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina...................................  60c, per paltą «5c

Kundroto aptinka yra didžiausia tr seniausia vaistine. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptas, ir užtikri- 
nam, kad sudėtinės iių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

Mes taip pat tunme žolių ir gerą sandčl} gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės.

KUNDROTO APTIEK A
P. J. KUNDROTĄ, Savininkai

229 Bedford Avenue Brooklyn, N.
N. 4-tos gatvės Tel., Gmenpoint 0-2017-2360-3514

likirpkit ij akelhira* tr uriatwHk.it kuriu «u utoakyMu,

uriatwHk.it



