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Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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KRISLAI
Pirmoji Gegužės.
Nauji Nariai j Partiją.
Mūsų Laikraščiai.
Komunistų Konferencijos 
Karas Artinasi.

Rašo. D. M. Solo m a kas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First4 Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldieniu

Pirmoji Gegužės yra tarptau
tinė proletariato solidarumo ir 
vienybės diena. Kas metai mi- 
lionai darbininkų visuose pa
saulio kampuose rodo savo spė- 
kii vienybę.

Komunistų Partija’ Jungtinių 
Valstijų ir Darbo Unijų Vieny
bės Lyga šaukia įvairi ų darbi
ninkų organizacijų bendro 

(fronto konferencijas, kad sek- 
. mingiau prisirengti prie Pir

mos Gegužės demonstracijų.
Reikia daryti viskas, kad 

kuoplatesnes proletarų ijnases 
pasiekus su mūsų literatūra ir 
žodžiu, idant sumobilizavus jas 
kovai. Pirmosios Gegužės ap- 
vaikščiojimas prigulės nuo to, 
ant kiek mes energingai reng
simės prie demonstracijų.

Komunistų Partija veda va
jų del naujų narių gavimo. 
Daugelis darbininkui stoja į sa
vo klasės partijos eiles, 
vieno sąmoningo 
darbininkės vieta 
partijoje. Vajus 
Pirmai Gegužės.
darbininkai, veikianti mūši] or
ganizacijose, i"

'unijose ir kitur, privalo atmin
ti, jog jų pareiga yra priklau
syti Komunistų Partijoje.

Kiek- 
darbininko ir 
yra jo klases 
bus tiktai iki 
Visi aktyvūs

Bosams $750,000,000, Bedarbiams Alkis
Kiek Prageria 
Anglijos Žmonės

LONDON. — Anglijos 
“sausieji” skelbia, kad kas
met Anglijos žmonės išge- 
rai svaigalų už $1,387,500,- 
000 i Tai ištikrųjų milžiniš
ka suma.

ATSIŠAUKIMAS Į AMERIKOS LIETUVIU i 
DARBININKU LITERATŪROS DRAUGI

JOS KUOPAS IR NARIUS
Brangūs Draugai:—

Jau ketvirtas mėnesis šių metų eina, tačiaus dar daug 
yra ALDLD. kuopų, kurios nėra mokėję nei už vieną na- 

e irį už 1931 m. Jau kelis kartus raginome, bet nieko ne-
Jauny KomiiniStŲ Lygos Selb§j°- Tokia dalyk^ padėtis yra stačiai nepakenčia-

Šešta Konvencija
Revoliucinė Jaunųjų Ko-

ima. •
Taipgi mes žinome, kad kaip kurių kuopų nariai yra 

pasimokėję duokles, bet jas laikosi kuopų valdybos. 
Centro Komitetas bus priverstas daryt atatinkamus žy
gius prieš tas valdybas. Šiame mūsų darbe mums turi

32 Žmonės Žuvo 
Laivų Nelaimėj

MALAGA, Ispanija.—čio
nai gauta pranešimas, kad 
užėjus tirštai ūkanai ties 
Gibraltaru, susidūrė du lai
vai. Nelaimėj žuvo 32 žmo
nės.

West Virginijos Mainie
riai Turės Sukilti

KAPITALISTAI DIDŽIUOJASI SAVO 
PELNAIS, KUOMET MIU0NAI BE

DARBIU PASMERKTI BADAVIMUI
New York “Times” pa

skelbė, kad Amerikos kapi
talistų gryni pelnai tik per 
vieną balandžio mėnesį pa
sieks $750,000,000.00! Ir tas 
plutokra tijos organas pri
duria: “Šita suma būtu la
bai įspūdinga net ir geres- 
niuose laikuose.” Vadinasi, 
patys bosai sako, kad net 
ne krizio metu šitie pelnai i bedarbė nemažėja. Baigia 
būtu skaitomi milžiniški.

O kas šiandien dedas žinių 
Amerikoj? Šiandien milio- New Yorke ir kitur, 
nai galo su galu negali su-’nors retkarčiais numesdavo 
vesti, šiandien šimtai tūks-1 bedarbiams duonos plutą ir 
tančių stačiai badauja. Gi j kavos puoduką. Bedarbių 
kiekvieną bedarbių pasiju-)kova prieš alkį, tuo būdu, 
dinimą valdžia triuškina be j turės paaštrėti. Organizavi- 
jokio pasigailėjimo. Be-imas bedarbių tarybų turi 
ginkliai bedarbiai užpuola-[būt pirmoj vietoj.

mi ir daužomi vien tik už 
prašymą pašelpos.

Atsitikimas Maryland val
stijos sostinėj, kur alkani 
bedarbiai buvo bjauriai už
pulti ir sumušti, turėtų ati
daryti akis Amerikos darbi
ninkams.

Nepaisant visų prižadų,
WASHINGTON. — Prieš 

senato komitetą pasirodė iš 
West Virginijos tūlas B. A. 
Scott. Jis sako, kad jis at
stovauja “West Virginijos 
Mine Workers Union” ir 
dėstė mainierių sąlygas. Jis 
sakė, kad iš 112,000 mainie
rių, vienas trečdalis yra be
darbiai, o kitas trečdalis te
dirba po vieną ar dvi die
nas savaitėje.

Mainieriai badauja, bet 
Raudonasis Kryžius atsisa
ko juos šelpti. Padėtis ne
bepakenčiama. Scott sako, 
kad mainieriai anksčiau ar 
vėliau turės sukilti prieš 
badą.

. k • i- •• mards^ll Lyga šaukia savo padėti visi kuopti nariai.
darbuoj an tieji šeštą metinę konvenciją y ~

kuri. įvyks. New Yorke bir- jes kuogreičiausiai. Taipgi sekamame susirinkime parei- 
želio 7, 8 ir 9 dd. Tai jau 1 Palaukite valdybų, kad praneštų, ar pinigus pasiuntė į 

Jeigu kuopos viršininkai laikosi pinigus pas 
save, juos reikia tuoj aus prašalinti ir pastatyti kitus. 
Negalima pakęsti sąmoningų ar nesąmoningų mūsų or
ganizacijos griovikų.

Knyga “Aliejus” spausdinama visais garais. Jeigu

>1 C. Komitetas ragina visus narius pasimokėti savo duok-

n Komunistų rartijoje. ~ 7 . r_— •'T 1
Be politinės partijos darbi- du metai prabėgo nuo penk- Į Centrą.

O šininku klasės pasiliuosavimas tosios konvencijos.
yra negalima. O politinę pro- • konvencija įvyksta didelio
ietariato partiją niekas kitaš krizio metu, nuo kurio jau-
negali sudaryti, kaip patys pro- nįejj darbininkai dar dau-

"* giau kenčia, negu senesni, niekas neatsitiks, pabaigoje šio mėnesio tikrai ji bus ga-
Jaunųjų Komunistų Lyga; tava. Apdarymas ir išsiuntinėjimas daug laiko neužims.

tetarai.

Kas gi yra laikraščiai? Ka
pitalistai ir jų agentai, kad ap- 
gavus mases, tvirtina >būk tai 
tik žinių padavimo įrankiai. 
Tikrenybėje yra klasių kovos 
įrankiai^ Jeigu tai yra kapita
listiniai ir kapitalizmo tvarką 
ginanti, tai jie yra darbininkų 
priešų įrankiai—apgąvinėti ma- 

<ses ir nusakyti minioms tokį 
protavimą, kokis yra reikalin
gas išnaudotojams.

Mūsų gi laikraščiai yra mū
sų reikalų gynėjai, darbininkų 
linijos pravedimo organai. Ar 
mūsų laikraščiai gali taikintis 
prie savo skaitytojų minties? 
Ne, nes skaitytojai ne visi vie
naip savo reikalus supranta, o 
ir skaitytojai ne visi yra vie
nodi pagal savo socialį sąstatą. 
Laikraščio rolė yra ne prie 
skaitytojų taikintis, bet pra
vesti tarpe skaitytojų darbinin
kišką liniją, pertikrinti, perkal
bėti tuos • darbininkus, 
klysta, pastatyti juos ant 
kovos kelio už jų pačių 
liuosavimo reikalus.

kurie 
tikro 
pasi-

PaiRytinė visų Komunistų 
tijos lietuvių narių konferenci
ja atsibus ne 18 ir 19 balan
džio, kaip buvo pranešta viena
me “Laisvės” numeryje, bet 
11 ir 12 d. balandžio, tai yra, 
šeštadienį ir sekmadienį. 
Prasidės 10 valandą ryto. Vi
si draugai privalo atvykti lai
ku. Apie konferencijos svarbą 
nereikia kalbėti; jos Reikalingu
mą jaučia kiekvienas kovingas 
draugas. ,

Pasaulinis karas artinasi la
bai greitai. Nauji ir baisesni

* žudymo įrankiai taisomi. Kari
niai bandymai daromi plačia 
papėde. Viešai ministerial ir 
karo žinovai rašo ir paskaitas 
laiko apie tai, kuri iš kariau
jančių valstybių laimės. Dabar 
tik išėjo Japonijoje knyga, ku
rioje aprašomas busimasis Ja
ponijos su Jungtinėmis Valsti
jomis karas. Kelloggo ir kitos 
“prieškarinės” sutartys, tai tik 
skraistė pridengimui geresnio 
prisirengimo karan.

Sučiupta Opiumo 
Už $1,000,000

NEW YORK.— Policija 
užklupo didelį opiumo san
dėlį ant Houston Street. 
Sako, kad rasta tų nuodų 
už $1,000,000!

užtrukti pašelpa iš buržua- 
labdaringų įstaigų 

kur

Jau pirma rašėme, kad knyga “Aliejus” bus duodama 
už pabaigą pereitų metų ir pradžią 1931 metų. Nei vie
nas narys jos negaus iki tol, kol jis nepasimokės kuopai 
savo duoklių už 1931 metus.

Taigi, subruskite, draugai, mokėti mokestis. Lai ne
atsiliepia ant ALDLD ginčai, kurie mūsų tarpe eina dė
lei kovos prieš oportunizmą. Organizacijos reikalai tu
ri eiti savo keliu. Mes .permažai turėjome .savitarpinės 
kritikos, tpęle| ji.dabar yrą aštresnė. -

Mūsų jujdėjmie skilimo riebus. Mūsų organizacija kaip 
ėjo, taip ir eis Ameriko’s Komunistų' Partijos ir Komu- 

. |nistų Internacionalo rodomu keliu klasių kovoje.. Ir tie, 
lietuvius kovingus jaunuo- > purįe bando rųūsų .spėkas suskaldyti, patys sau politiniai 
liūs darbininkus sutraukus; gprnnda, nusisuks, atsidurdami darbininkų klasės priešų 
į Jaunųjų Komunistų Lygą. I lageryje.

atlieka 
švietime 
jaunųjų darbininkų kovai 
prieš kapitalizmą.

Labai mažai lietuvių jau
nuolių tepriklauso Komu
nistų Lygai. Tiesa, tai šen, 
tai ten randama vieną kitą 
Lygos narį, bet be galo ma
žai. Mes turėtumėme dėt1 
visas pastangas, kad visus i

milžinišką darbą. 
ir organizavime

BADAUJANČIOS MOTINOS ŠIRDĮ VERIANTIS 
LAIŠKAS SOUTH CAROLINAS VALSTIJOS 

GUBERNATORIUI BLACKWOOD
IŠ LIETUVOS

Mes perspėjame kuopas, kad jos nesiduotų apgauti an- 
tipartinių sąmokslininkų vadams, kurie tebetęsia ardy
mo darbą. Pasirodo, kad jie visokiais būdais demorali
zuoja mūsų veikimą. Skverbiasi į kuopas ir siūlo joms 

Rpdarhiam reikalauti “Laisvės” naujo suvažiavimo. O tame suva
gi žiavime jie dar sykį bandytų išplėšti musų organizacijos 

-------- T I organą iš po revoliucinių darbininkų vado, Komunistų 
NEW KE N SIN G T O N,. partijos vadovybės ir nuvesti ji tarnauti darbininkų 

Pa.— Čionai įvyko mainie- j klasės priešams.
rių susirinkimas, kuriame) Kai kuriose vietose atsiranda elementų, kurie jau at
kalbėjo United Mine Work-į virai išstojo prieš darbininkų revoliucinį judėjimą, sklei- 
ers of America lyderiai. Į džia melus ir gandus prieš proletariato klasės partiją, 

visaip šmeižia ir niekina mūsų vadovaujamus draugus, 
platina suokalbininkų išleistą provokatorišką aplinkraš
tį. Tie nariai sulaužo mūsų organizacijos taisykles, ku
riose aiškiai pasakyta, kad jos nariu negali būti nė vie
nas, kuris yra priešingas darbininkų klasės organizuo
tam judėjimui. Mes persergstime tiems draugams liau
tis varius ardymo darbą viduje mūsų organizacijos, ar
ba Pildomasis Komitetas bus priverstas juos pašaukti 
prie tvarkos.

Draugai, delei susidėjusių tam tikrų sąlygų mūsų or
ganizacija pereitais metais daug nukentėjo. Mes. nete
kome apie 400 narių ir 20 kuopų. Šiemet 13 kuopų jau 
pavyko atgaivinti. Ir toliau stengsimės plėsti mūsų dai> 
bą, drūtinti mūsų spėkas. Čionai reikia talkos ir; sutar
tino veikimo visų narių ir visų kuopų. . , ;

Siaučia -baisi bėfiąrjjė;;. ]JIes turime smarkiai darbuo
tis, jeigu norime ALDLt). išlaikyti praeitiesiaugštujnoje 
nariais. O juk mūsų' tikslūs ją pakelti augščiaū. :;

Bedarbiai nariai, kurie nepajėgia užsimokėti, paliuo- 
suojami nuo mokėjimo duoklių.'' Bet jie turi kuopoje už
siregistruoti kaipo bedarbiai.

Dar kartą raginame visus narius, visas kuopas, visas 
kuopų ir apskričių valdybas prie didesnio veikimo. Su
glauskite savo eiles klasių kovos lauke po vadovybe Ame
rikos Komunistų Partijos. Uoliai dalyvaukime visose 
Amerikos proletariato kovose.

ALDLD Centro Komitetas:
Pirmininkas R. Mizara,

• Sekretorius D. M. Šolomskas, 
Iždininkas J. Karkiančius.

Maldavimas Duonos

Paskui pasiųsta gubernato-' 
riui Pinchot telegrama, ku
rioj mainierių vardu prašo
ma rūpintis bedarbių liki
mu. Bet prašymas nieko 
nereikš. Mainieriai bedar
biai turi organizuotis į be
darbių tarybas po vadovybe 
Darbo Unijų Vienybės Ly
gos ir kovoti už bedarbių 
pašelpa ir apdraudą.

Žemės Drebėjimo Aukų 
Skaičius Nuolatos Auga

MANAGUA, Nicaragua.- 
Įvykusio baisaus žemės dre
bėjimo aukos nuolatos au
ga. Iš sykio buvo paskelb
ta, kad žuvo- 1,000 žmonių, 
o dabar jau surasta dau
giau 2,000. Tik vienam 
markete apvalius griuvė
sius, rasta 500 lavonų. O 
tai dar ne visi žuvę atrasti.

Sumušė Visus Rekordus
■BUENOS AIRES.— Ka

ye Don sumušė visus re
kordus. Jis savo laiveliu 
padarė 103.4 mylias į va
landą.

Gali Pakriki Derybos

Pranešama, kad laivyno 
derybos tarpe Franėijos ir 
Italijos eina prie pakrikimo.'

Ir viena ir kita kapitalisti- 
nė valstybė varžosi už di- 
džiausį laivyną. Mat, kapi
talistai rengiasi prie naujos 
skerdynės. .,■■■ ■■

Paskutinius Skarmalus 
Licituoja

COLUMBIA, S. C.—Vie- 
!na badaujanti motina para
šė laiška South Carolines 
gubernatoriui, maldaudama 
jo, kad neleistų jos kūdi
kiams mirti badu. Laiškas

Nau_ skamba:
“Aš esu alkana ir neturiu 

duonos kąsnelio delei savo 
Aš mal-

NAUMIESTIS. — 
miesčio ir Šakių virtinose 
gruodžio, sausio ir vasario 
mėnesiuose buvo iškabinta septynių kūdikių, 
daugiau kaip 100 skelbimų dauju Jungtinių Valstijų 
apie varguomenės turto Ii- gubernatoriaus 
citavimą. Daugumoj tai bu- Gerbiajnasis, ;

; pagelbos. 
susimildamas

aš prašau jūsų susimylėji- 
mo.

“Aš čia gyvenu ant far-' 
mos ir norėčiau farmą ap- 
dirbinėti, 'bet neturiu nei 
arklio, nei pinigų kitiems 
dalykams. Neturiu duonos 
pavalgyti.

'“Aš žinau, kad jūs neįei
site mirti badu Jungtinėse 
Valstijose taip sunkiai dir
bančiai ir vargstančiai far- 
merkai, kaip aš. Susimylėk

vo skelbimai apie vargingu- pasigailėk manęs ir išgelbėk,ant manęs ir mano septynių 
jų valstiečių ’mantos išpar- mano ir mano kūdikių gy- kūdikių.

“Vakar aš prašiau duo-davimą iš licitacijos už ne- vybę. Aš prašau jūsų, su
simylėk ant manęs .ir ne- nos, bet niekas nedavė. Ką 
duok man numirti badu, gi mes turime daryti?

čio policija paėmė paskutinę Būk toks loskavas, ponas 
šėputę, paskelbė varžytines, gubernatoriau Blackwood, mirti badu!” 
bet jos nieks nepirko. Vis 
tik tos šėputės policija Len
kaičiui negrąžino. Darbi
ninko Lenkaičio daiktus po
licija išlicitavo už miesto 
valdybos uždėtų ant darbi
ninkų butų mokesčių nesu- 
mokėjimą.

sumokėtus mokesčius. Nau
miesčio darbininko Lenkai-

Mitingas Prieškarinėj, 
Kampanijoj

mi-

“Pasigailėk, neleisk mums

MAINIERIŲ MASINĮ PIK1ETĄ POLICIJA 
SUDAUŽĖ BAZINĖMIS BOMBOMIS 

IR ŽADA DAR ŽIAURIAU PULTI
;ir su valdžia. Reakcionie
rius John L. Lewis aiškiai 
išėjo prieš streiką ir pade
da bosams jį sulaužyti.

O Generalio Skundų‘Ko
miteto didžiumos . politika’ 
silpnina mainierių spėkas. 
Jie buvo paskelbę, kad jie

WILKES-BARRE, Pa.— 
Buvo surengtas masinis pi- 
kietas ties Dodge Colliery, 
Scranton, *Pa. Bet pikietą 
užpuolė policija ir pavarto
jo brutališką spėką mainie
rių išvaikymui. Apart kitų 
priemonių, vartota ašarų 
bombos; O policijos galva v . . . . . .
paskelbė, kad kitą sykį sauks susirinkimą, kuomet

: Yra davinių apie 3 
tingus: Aškinazi, “Univer- 
salio” ir “Uliamperio” fab
rikuose. Pirmuose dviejuo
se fabrikuose mitingai pra- prieš mainierius bus varto- 
ėjo gerai ir sėkmingai. 
“Uliamperio” fabrike kal
bėtoją 1 norėjo suimt. Darbi
ninkai užsistojo. Tarp jų 
buvo viena socialdemokrate, 
kuri labai aktingai gynė 
kalbėtoją ir barėsi su sargu, 
kam tas uždarė duris, neno
rėdamas išleist kalbėtojos. 
Darbininkės labai 
klausės kalbėtojos.

“Balsas”.

gerai

jama dar žiauresnės prie
monės. Vadinasi, šitoje ko
voje tarpe mainierių ir ang
lies baronų dar kartą val
džia atvirai gina darbinin
kų priešų interesus.

Kaip visuose panašiuose 
streikuose, taip šitoj Wil
kes-Barre apielinkės mai
nierių kovoje, darbininkam 
prisieina grumtis su bosais, 
su reakciniais unijos vadais

gaus nuo Lewiso atsakymą. 
Atsakymą gavo, bet susi
rinkimo šaukimą atidėjo iki 
šeštadienio. Tai viena, ant
ra—Komiteto vadai uždarė 
duris eiliniams mainieriams 
ir tariasi su reakcionierium 
Boylanu, kuris yra dešinė; 
ranka streiklaužio Lewiso.

Šitas mainierių streikas 
turi plėstis. Juos padidin- 
ton kovon šaukia revoliuci
niai mainieriai ir naujoji 
Nacionalė Mainierių Unija.
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RYTINIŲ VALSTIJŲ LIETUVIU KOMU
NISTŲ KONFERENCIJA IR MŪSŲ 

UŽDAVINIAI

Negrai ir Svetimšaliai 
Darbininkai

“Labor Defender” (už ba
landžio mėnesį), Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
organe, telpa Richard B. 
Moore straipsnis apie negr 
rus ir svetimšalius darbi-; 
ninkus.

Jis nurodo, kaip dabar,; 
užėjus krizini, išnaudotojai i 
dar labiau persękįoj.a, span-į 
džia ir terorizuoja jkpyin-i 
gesnius darbininkų^ o ypa- i 
tingai veda ataką prieš ne-j 
grūs ir ateivius i darbinin
kus: : ’ 1 ' ' ’ ’ ' '

Negrų darbininkų, lynčia- 
vimai padidėjo nuo 11 nu- 
lynčiuėtų 1929 metais iki j 
38 1930 metais—nulynčiuo-|

Amerikos lietuvių darbininkų ' revoliucinis judėjimas 
šiandien gyvena rimtą krizį. Jį iššaukė ekonomines ir 
politinės sąlygos.. To neprivalome slėpti nuo savęs ir

. nuo plačiųjų masių., Bile koks ųžglbstymąį itikręsipade- 
ties tik žalos atneštą. 11 > ; 5 *5 - »' h - >. u * 5

Kur Link .Mūsų Judėjimas Eis?
Toks klausimas šiandien stovi prieš mus. Į jį turime

• duoti aiškų atsakymą. Ar lietuvių1 darbininkų judėji
mas vis arčiau glausis po Amerikos Komunistų Partijos

j vadovybės vėliava, vis tampriau ir kiečiau risis su abęl-
nomis Amerikos proletariato kovomis, vis aštriau ir at
viriau kirs socialfašistiniams ir fašistiniams priešams, graiur 1 baltas darbininkas 

. i vis giliau pasiners visose klasių kovos kampanijose, ve- brutališkai nužudyti val- 
damose revoliucinio proletariato; ar jis trauksis atgaliančiosios 
tolinsis nuo abelnų kovų, šliauš laukan iš po Komunistų (gaujų.

darosi kovingesnė, kad be
darbė išjudina į kovą ir 
čiagimius darbininkus. Kad 
nedaleisti darbininkams su
sivienyti, kad sukiršinti čia
gimius prieš sveturgimius, 
baltuosius1 prieš juoduosius, 
kapitalistai veda teroro 
kampaniją prieš sveturgi
mius ir negrus darbininkus.

Į tą kapitalistų ataką ir 
i į kapitalistų pasimojimą su
versti krizio našta ant dar- 

J bininkų f pečių, nukapojau t 
| algas, p.rjverčiaųt skubiau 

.įdirbti, dirbti ilgesnes darbo 
valandas, visi darbininkai^- 
sveturginliai, čiagimiai, ne
grai darbininkai turi atsa
kyti suvienytu frontu $)o 
Komunistų Partijos vado- 

Ivybe.
ta 36 negrai ir 2 balti dar-L 
bininkai. Jau šiemet 5 ne- f

# V v z X vi

Partijos vadovybės, palengva, bet tikrai skęs į balą lietu
viško šovinizmo, vis arčiau slinks prie socialfašizmo ?

Komunistų Partijos Lietuvių Centro Biuras bando mū
sų judėjimą vesti pirmuoju keliu. Dešinieji oportunistai 
su Pruseika-Bacevičium-šarkiunu priešakyje užsispyrę 
reikalauja, kad mes eitumėme antruoju kėliu. Jiems pa
deda tokie elementai kaip Butkus ir Strazdas; juos svei- 

: kiną darbininkų klasės atviri priešai fašistai iš “Vieny- 
. bes” ir socialfašistai iš “Naujienų” ir “Keleivio”.

Visų kortos sudėtos ant stalo. Slėpimosi ir priesaika- 
•v vimų gadynė jau praėjo. Nebeliko vietos nė manev

rams. Opozicijos platforma išleista ir paskleista plačiai. i

val-
klasės lynčio

Jungtinėse Valstijose yra 
13,020,000 negrų. Didžiuma 
jų- brutališkai pavergti ant 
ūkių pietinėse valstijose. 
Apie‘B,000,000 negrų randa
si šiaurinių ir vakarinių 
valstijų pramoniniuose cen
truose. Jie taipgi brutališ
kai išnaudojami, persekio
jami, diskriminuojami.

Kas liečia svetimšalius

Lenino Raštai
Nesenai “Daily Worker,” 

Komunistų Partijos orga
nas, sekamai išsireiškė apie 

kuriuos iš- 
tomuose) 

Publishers, 
New York

I Lenino raštus, 
leido (šešiuose 
International , 
381 4th 
City.

Lenino

Ave.,

•: Ta jų'platforma išdėstyta trijuose dokumentuose—drg. darbininkus, tai jie sudaro 
■ Pruseik^ straipsnyje (“V.’ yas 23 d.), “Vilnies” direk- virš 13 nuošįmčiu Jungtiniu 
- didžiumos pareiškime ( V. kovo 21 d.) ir renega-; valstijų gvventoju 

to Butkaus Laisves serimnkų didžiumos pareiškime. !
Drg. Pruseika sako, kad partijos taktika yra šturma-

____ . o čiagi- 
imiai iš svetimšaliu tėvu su- ‘

vimo taktika ir kad lietuviu Centro Biuras turi pasitrauk-
ti. “Vilnies” direktoriai sako, kad “Vilnis” (o Vai yeiš- Tt-- - - - - . v . .t •. !Ciai Amerikos. zmOmų yra

sveturgimių kilmės.
Svetimšaliai darbininkai 

Sulošė' svarbią* rolę- Ameri
kos' pramonės .bndavojime. 
Net buržuazinis profesorius

kia, kad visa mūsų spauda) turi būt nepriklausomą: nuo 
’■ Komunistų partijos. Butkus ąako, kad Komunistų !Pa*r- 
I tija subankrutavo. Tai branduolis oportunizmo platfor- 
’• mos. Ji reiškia, kad mūsų judėjimas turi paimti divoy- 
"šą su Komunistų Partija. O kur paskui jis eis? Savai- 

suprantame, į dešinę, į socialfašistų liogerį. Kitokio 
J kelio nėra: arba su Komunistų Partija, arba su darbi- 
; ninku klasės priešais.

Tai į šitą klausimą turės atsakyti būsimos komunistų 
J konferencijos (rytinių valstijų konferencija įvyks bąl. 
. 11 ir 12 dd., o vakarinių valstijų gegužės 8 ir 9 dd.). Sh- 
! sirinks geriausios mūsų revoliucinės spėkos, šimtai eili- 
į nių darbininkų komunistų ir duos atsakymą į virš pą- 
; statytą klausimą. Nuodugniai jie apsvarstys klausimą 
f pravedimcKKomunistų Partijos linijos lietuvių darbinin- 
; kų judėjime ir duos atsakymą į dešiniųjų platformą.
; Mes esame tikri, jog rytinių valstijų draugų konferen- 
; cija milžiniškoj didžiumoj pasisakys už partijos liniją ir 
j griežtai atmes oportunistų siūlomą kelią, kuris veda mus 
; į socialfašizmo purvyną. , < '

Partijos Linijos Pravedimas
Iki šiolei į kovą prieš oportunizmą ir už partijos lini-

• ją nebuvo įtrauktos masinės partijinės spėkos. Kova
• virė daugiausia centruose ir laikraščių špaltose. Tai ir
• buvo silpnybė tos kovos. Todėl tūli draugai nusiskundžia, 
t kad “tik vadai pešasi.” Kiti dar nemato aiškaus skirtu- 
< mo tarpe Centro Biuro linijos ir opozicijos platformos. 
J Jie neapčiuopia politinės problemos, o linksta prie skal-
• dymo plauko kas, kur, kaip, kiek dolerių prašė iš mūsų 

centralinių įstaigų ir tt. Tame bus kaltas Centro Biu
ras, kad ji^ gal nepakankamai energingai stengėsi pa
siekti partines mases ir supažindinti jas su kilusiais gin
čais iš esmės, nors, tiesa, bandymai buvo daroma.

Šį klausimą Centro Biuras plačiai svarstė ir nutarė 
sušaukti visų draugų konferenciją. Šitą žygį pilnai už- 
gyrė partijos Centralinis Komitetas. Partijos vadovybė 
Ubai susidomėjus mūsų padėtimi. Kęnferencijoj bu^’Iš
dubtas platus raportas iš Centro Biuro ir -Centralimo 

t Komiteto pastangų lietuvių darbininkų judejihlą apvja- 
1 lyti riuo oportunizmo, išgelbėti mūsų spaudą darbininkų 
į

t

klasei, šubolševizuoti mūsų įstaigas ir organizacijas.
;Nauju Keliu

Lietuvių darbininkų revoliucinis judėjimas ne tik ne
gali priimti oportunistų siūlomo kelio atgal, bet jis ne- 
gĮali.netgi eiti senuoju keliu. Mūsų judėjimas turi eiti 
nauju keliu, kuriuo veda Amerikos Komunistų Partija 
ir Komunistų Internacionalas. Ne tos šiandien - Ameri
koj sąlygos, kokios buvo metai kiti atgal. Ekonominis 
krivis pagimdė naują situaciją. Ji reikaląuja iš mūsų 
nąujų veikimo būdų, naujos taktikos. Negalima pasiten- 

pi^opaganda. Visos mūsų įstaigos, visos mūsų or- 
g- ’ ■ iąnizacijos, visa mūsų spauda turi aktyviai įsivelti į pro- 
I f’Tetariate kovas. .
| * Mano supratimu, kiekvieno draugo pareiga tatai su- 
|- \ prasti. .Ęytinių valstijų draugų konferencija turėtų bū- 
I ;ti ta dalba, kurios pągelba Komunistų-Partija pasuktų 
| vjaą mušu, lietuviu darbininkų judėjimą į naują kelią". 
I. : ' to nąpadarysjmę, tąi konferencijos tikslas nebus at-

siektas. a

I
■ 
iI

<

kimo vadas. O tas nęgMr 
būt be - studijavunci lejaipiz- 
mo. Nėra geresnio, šek- 
mingesnio šaltinio studija
vimui lerĮinizmo, kaip Leni
no, raštai. ' ,

................ . ...... j

Oro Rogės
Sovietų Sąjungoje būna šal

tos ir gilios žiemos, ypatingai 
šiauriuose. Dabar armija ir 
taip valdžios įstaigos naudoja 
oro roges. Jas varo propele
riai, kaip ir orlaivį. Tankiau
siai naudoja 100 arklių pajė
gos motorus. Tokįos rogęs 
'gerai padarytos, kaip kokie, 
vagonėliai) dr labai greitai, va
žiuoti galima. .Kur gilų snie
go, povaliai važiuoti negalima, 
nes jos klimpsta, bet kada 
greitai važiuoji, tat nespėja 
įsėsti. Oro rogėmis vadina to
dėl, kad jas varo orlaiviniai 
propeleriai.

iZj |A^^rietihį i j > •’ ' . f ) ; i * i į * i J

Jau Galima Kai Kurias Išvadas Padaryt
, I Kovą su Dešiniaisiais Oportunistais!
(Pabaiga) • 

’ • . * l * i
Pruseika Išsisukinėja

Tiesa, vienoj savo straipsnio fStrazd. visai nesiskaitė su part, 
vietoj L. Pruseika rašo: “Koku- 
sus mes smerkiam savo eilėse. 
Brooklyniečiai, kurie buvo su
organizavę tokį platų kokusą, 
ne tuo keliu ėjo. Reikėjo tie
siai kreiptis į Centro Biurą į

čius*) ir dauguma direktorių 
priešinasi partijos nutarimui 
prašalint iš redakcijos Strazdą.

Jo pozicija redakcijoj nesutaiko
ma su partijos pozicija. Jam del 
to įsakyta pasitraukt iš redak
cijos. Jis nesitraukia ir jau 
išmestas iš partijos už nepildy
mą tarimų,*laužymą disciplinos.lYlVApVLū £ VVUVAV ULULG || <• --------------------- --------- ------------V*------v --- ----- ----------------------

partijos Centro komitetą. Būti- Drg. Pruseika, vietoj palaikyt 
nai reikėjo iškelt pačioj parti
joj tuos klausimus, kurie prive
dė prie kokusavimo”. Vadinas, 
Pruseika išstoja ne prieš patį 

’ antipartinį elementą’ o __
prieš tuos kelius, Įjūriais jis ėjo. 
Ir kaip neišstot prieš tuos ke
lius, jei jie nedavė tam antipar- 
tiniam elementui laimėjimų 81 
vasario suvažiavime!

Dešinieji Nenusiginklavo
; Iš to visko mes matom, kad 
i pro šalį Pruseikos straipsnio 
i praeit negalima. Pruseikos 
straipsnis, kaip ant delno rodo, 
kad dešinieji lietuvių komunistų 
eilėse nenusiginklavo. Jie, tei
sybę pasakius,’ dar tik ruošiasi 
Į kovą. Jie, pralaimėję 8 vasa
rio, renka savo jėgas naujiems 
mūšiams, aštrina savo ginklus,

partiją, palaiko Strazdą”. Va
dinas, Pruseikai išmestas iš 
partijos antipartinis elementas * 
(Strazdas) artimesnis, negu 

Ar no pertoli nuvažia
vo Pruseika?...

Pruseika su savo sėbrais ne 
tik neklauso partijos ir paturi 
Strazdą, bet dąr, kaip matome 
iš partijos pareiškimo, rūpino
si pašalint iš “Vilnies” redak
cijos d. (fasiuną. Partijos pa
reiškime .skaitome: “Reakcinės 
ir oportunistinės opozicijos gru
pes... pradėjo pašalint komu
nistus... kaip kad pastanga pa
šalint Gasiuną iš “V.” rcdakc..., 
o ateinančiam šėrininkų suva
žiavime Chicagoj mano pilnai 
ištraukt “Vilnį” iš komunistų 
vadovybės”. Tame pat parti
jos pareiškime skaitome: “Kate
goriškas atsisakymas iš Strazdo 
puses apleist redakcinį štabą po 

są partiją, o vien priešu pavie- /to, kai mūsų partijos Centro 
. : komitetas nutarė jį pašalint, 

. j mobilizavimas, kurį .jis pradėjo 
kad juo remtis tolimesnėj | tarp smulkiųjų biznierių prieš 

Augščiau minėtas Pru- “jo pašalinimą”, prieš partiją, 
seikos straipsnis tai tik^įžanga parodo, kad jis pasirižęs pavcr- 
tblimesnėms atakoms., ' m—i.....

Todėl visi komunistų parti- 
budavojo viena karinę povan- -’os šalininkai dar su didesne 
deninę valtį (submarina) taip, prlvai? kovot su opor-

(tunizmu, toj kovoj t______

Kiek Sovietų Sąjungoje 
Komunistų

Tūlas New York “Times” 
reporteris sako, jog yra 1,- 
800,000 komunistų, 3,500,000 
jaunųjų komunistų ir 4,000,000 
pionierių. Taigi jis ten ir da
ro išvadas, kad SSSR valdoma 
jau nemažos saujelės žmonių

vien' Partija.

Jciu IloIlldAvft OClUJVlCO ZiJLllVllllj, l #. . 7 # t 7

o mįlioninių organizacijų. Bet • pradžioj, kaip ir visi oportunis- 
jis dar nemato, jog yra de-jtai, atvirai išstoja ne prieš yi- 
sėtkai milionų kooperatyvų 

apie 14 milionų unijų 
ir kad pati Sovietų sis- 

mą Proletarinei Revoliuci-į*ema’ tai masių valdymosi sis- 
jai Rusijoj. Jie apima ]tema‘ 
marksistini išguldinėjimą 
imperialistinio kapitalizmo. 
Apima revoliucinį vadova
vimą darbininkų klasės ko
vose po imperializmo jungu.

Tokiu o būdu mūsų Parti
ja negali nepaisyti, ar Le
nino raštai platinami tarpe 
darbininkų, ar ne. .Negali 
būt nepaisanti, ar’ turi , • -1 • '< • • • ‘-T 1 * • «

apima teo- 
organizacinius narių 

prisirengimus ir vadovavi-1 narilJ

raštai 
ir

Povandenine Valtimi po 
Ledais

Tyrinėtojas H. Wilkins per

kad su ja būtų galima važiuo
ti po ledais. Jis su 18- asme
nų įgulos rengiasi gegužes mė
nesį išvažiuoti , į iįgą .kelionę.

nius asmenis. Kartu renka apie’ 
save visokį antipartinį elemen-! 
tą, 1 
kovoj.

’ sti “Vilnį” į laikraščius, kaip 
(“Naujienos” ir kitas socialde
mokratinis laikraštis ‘“žinios”, 
kurio redaktorium jis buvo, su 

tinkamai Pa&elb& visų komunistinio ju-
dėjimo priešų lietuvių tarpe”.

Ir po to visko Pruseika eina 
ne su partija prieš Strazdą ir 
kitus socialfašistinio tipo prisi
plakėlius, bet su Strazdais prieš 
partiją!. Tai rodo, kad Prusei
kos ir jo artimų draugų opor
tunizmas juos labai toli nuvedė. 
Juos nuvedė į bloką su fakti- ' 

Įnai.s socialfašistais ir kitais re- 
Ivoliucinio darbininkų judėjimo 

ku mano, straip- ■ priešais. . Kas neatsikratys nuo

mušt dešiniuosius oportunistus, 
kad paliuosuot ne tik partijos 
narius, bet ir nepartinius sim-

. pasiekti šiaurinį' žemės; ąšigali; Pertis nuo žalingos jų įtakos, 
ar! ir paskui plaukti'iki Aląskos?Reikia kelti, aikštėn smulkiai 

neturi kovingieji darbinin-' turės ^.padaryti daugiau, 'buržuązin&Jietuvišky^dešiniii- 
kai studijuoti . Lenino raš
tus. Negali nepaisyti, 
Lenino teorijos

kaip 5,000 mylių. , 
Povandeninę valtį taip įren-

a1’ gė, kad gali ne tiktai po van- 
patampa deniu plaukti, bet ir per 50 

Mm-mnn FoMnian'qaTo’ "kn v-i bendra nuosavybe visų Ida- pėdų storumo ledą pasidaryti “oLLlf Tesimai sąmoninau darbinin- 'sau skyle Į viršų. Povandeni-Įn|siniai sąmoningų darbinin- 
' iku ar ne. , i v ;

Tokiuo būdu mes turime 
priežastį .sveikinti naują, 

i populiarišką, žemos kainos 
Lenino raštų laidą, kurią 
tik išleido International 
Publishers. Su ta laida bū
tinai reikalingas leninizmo 
arsenalas padaroma priei
namu kiekvienam veikles
niam revoliucionieriui. Pa- 
lengvo išmokėjimo planas

goj “Racial Factors 
American Industry” pripa-! 
žįsta, kad “be imigrantų di
delis augimas Amerikos 
pramonės pereitam šimtme
ty veikiausia nebūtų buvęs 
atsiektas.”

45 nuošimčiai sveturgi- 
mių darbininkų dirba kasy- 
|klose, 36 nuošimčiai fabri
kuose, 45 nuošimčiai gele
žies ir plieno išdirbystėse, 
52 nuošimčiai liejyklose, 43 
nuošimčiai drabužių pra- dar daugiau pagelbsti dar- 
monėse, 42 nuošimčiais vii- bininkams įsigyti tas kny- 
nonių audeklų išdirbystėse. 
Sveturgimės moterys, dir
bančios fabrikuose, sudaro 
25 'nuošimčius visų darbi- ma 
ninkių. raštus.

Kadangi daugely atsitiki
mų sveturgimiai ’ darbinin
kai pasirodo kovingesniais, 
negu čįągimiai, tai kapita
listai, yeda .ataką ;prieš atęi- 
vius darbininkus. Pastaruo
ju laiku vedama •. plati de
portavimo- ’kampanija; i • > ■ ’

Kapitalistai numato, • kad; 
Amerikos flarblAibkų klasė

jų opOrtuiūstų papėdes, jų su
augimą su biznierišku elemen
tu ir tt. /

9—10. III. 31.
Papildymas. Ji... ____* - \

siųs buvo parašytas, kada ga- įsėbravimo su tais komunistų 
vžtu “Vilnies” N 48 (Vasario'partijos priešais, kas ncišstos į 
26 d.). Tame “Vilnies” nume- .kovą su oportunizmu ir prieš 
ryj greta š. Amerikos J. V. Ko-;oportunistus visoj plotmėj, tas

nė valtis apsaugota įvairiais 
prietaisais nuo katastrofos. 
Bet kažin kaip tas pavyks. 
Tiesa, Wilkins ima pamokas! ~ ------------ ’—d ----,—
iš rusu povandeniu valčių, ku- "\unlstli ,Pal;tlJ,?s Centro konn-1pat,s, Jei to net nenori, atsidurs 
rios nuolatos p» ledu narstosi !komunistų prie^ ei,gse’ ,V!sų
žiemos metu Finijos užlajoje 
ir prie Vladivęstoko. Taipgi 
pereitame kare Vokietijos ir 
Anglijos i 
davo po ledu.

Antra, Wilkins sako, 
ne visos šiaurių jūros 
kiaurai ledu padengtos.

departamento (skyriaus) atsi- komunistų partijos narių lietu- 
Jšaukimo, kviečiančio komunistų vių ir visų nepartinių darbinin- 
J partijos lietuvius narius ir ne- kų, kurie ligšiol ėjo su komu- 

submarinai plaukio- paitinius lietuvius daibininkus nistų partija, pareiga susiglau-
“Vilnies” klausimu laikytis par-į sti po Amerikos Komunistų 

jog[tijos linijos, remt partiją ir ne-! Partijos linija ir neduot revo-J I ‘ 4/7 & V*. | X LAJ K/*.J illAAJLV XX V X » V/

yra!leist Partijos priešams išlupt tų piucinio darbininkų judėjimo 
jis (laikraščių iš partijos rankų, priešams įsigalėt komunistų ir

įrodinėja, kad ten yra didelių męs matom taipogi d. d. V. An-

gas.
Šeši tomai, kuriuos gali

ma gauti’ toje laidoje, ąpi- 
svarbiausius Lenino 

Juose gvildenama 
susiformavimas Bolševikų 
Partijos, ir taipgi kritiški 
periodai prisirengime prie 
lapkričio revoliucijos.

Kiekvienas aktyviškesnis 
Parti j ps narys, kiekvienas 
aktyviškesnis / kovingųjų 
dhrbo' unijų narys privhlo 
jsijgyti; Jas ;_kijyga^' _ ’LpnĮ.

driulio, P. Krakaičio ir J. Ga
šlūno pareiškimą, pritariantį 
partijos linijai, ir L. Pruseikos

Religija, kuri yra pabūdavo- antipartinį pareiškimą, kuria-
ant pasakų ir sapnų pama- me jis rodo, kad jis nenusigink- (ješhiiųj?L

vandens atvirų plotų.
jų simpatikų eil ėse.

11. III. 31.

Kaip Ilgai Egzistuoja Žemė

Let d

to, tvirtina, kad dievas viską ,luoja ir toliau veda kovą prieš 
sutvėrė į 6 dienas, o septintą 
atsigulė ilsėtis.’ Mokslas jau 
senai faktų faktais sumušė tas 
pasakas. Yrą įrodyta, kad že
me tvėrėsi, ritulavosi povaliai.
Savo laikais ji buvo ugnies ka
muolys, veliąuš povaliai atša- ___
10, susidarė ant jos pluta, ug-jieps “Vilnies” direktoriatas*) 
nįs pasidengė ta pluta ir da;-]Mes manom, kad “Vilnį” kont 
bar viduje žeriiės yra verdah- Moliuoja partija išvien su šeri-

*) Bacevičius priklauso prie 
Tai “Vilnies” admi

nistratorius — Z. A.-partiją. L. Pruseika savo pa-- 
reiškimą pradeda žodžiais: “šios!

S, PS“> SOUTHBURY ir OXFORD, CONNdienos “Vilnyj” telpa partijos 
pareiškimas apie i
“Vilnį” kontroliuoja “smulkiai 
buržuazinė grupė”. Del šito pa
reiškimo, be abejones*), atsi-

ti ir' kūhkuliuojanti maša, ku- ninku suvažiavime išrinktu di- 
ri '■ pašūbįškia per ‘išsiveržimus 'rektoriatu..”

nižmąs .turi bųt .piūsų. yėi- Vfaktais irodin6ia ’ čia m?s'matom naują,išstdji- 
\ ■' i 171 • ^eipei laKiais poaineja, ma pries partija, su pasitycio-

. ............kad žemė .jau egzistuoja apie j jiniu iš partijos. Kartu ten
500,000,000 metų, ir kad ; tik• = lnes matom/ Pruseikos melą, 
nuo laikotarpio, kada susidarė/‘Vilnies” bendrovės valdyba ir 
anglis, yra jau apie 350 milio-; prusejka kartu su ja atsisako 
nu metų. klausyt partijos nutarimų (nors

imam Valonio klausimą), o Pru- 
. seika drožia, kad visgi “Vilnį” 

„ x u __ , .v . . . , &yvu0Ja kontroliuoja partija. Ne, ne-
darbininkus jos kampanijų pravedimui, o kiti slaptai ir, Tai'3 maži’ Pvvūnėl’iai S‘ turinti kontroliuoja. Tuo metu, ka- 
atvirai kovoja prieš partiją, mobilizuoja darbininkus' kokius du arba tris colius ii- da Pruseika r^e savo antipar- 
prieš partijos liniją; prieš Centralinį Komitetą ir prieš gi0. Jų galvukės, akys ir snu-|tini pai’riškimą, partija nekon- 
Centio Biurą. Tai‘•baisi demoralizacija. Tokia padėtis kutis labai panašūs į arklį; ’^oliavo Vilnies , ją kontio- 
tarnauja tik klasiniams mūsų priešams, i Mūsų spėkos taipgi ant sprando turi išaugu-piav<J Us elementas, kuris ėjo 
turi būt suvienytos./ O jos gali būti suvienytos tiktai po slus “karčius.” i Tas “arklys” (P^esjiartiją. Andriulio ir kitų 
Amerikos Komunistų Partijos vadovybės vėliava. r“ 
būt padaryta galas ištižimui. Partijos disciplina turi 
visus lygiai liesti.- Mūsų partija pilnai suvienyta—n era t . ... ,.. _

laitė.- ’Jo .uodega . tarnauja 
jam apsisukti kui’ nors ant ko-

Val. Sūnus.

" Konferencijoj PariroiiysJKiir: Kas, Eina
Rytinių yąlqęįijų jkonferdncija (o. paskui vakarinių vals-' 

tijų konferencija) , turės padaryti' galą nepakenčiamai 
dabartinei.padėčiai piūsų eilėse. Ji turės parodyti aiš
kiai ir atvirai^ kur kas teina. Šiandien vieni', partijos na
riai kovoja už partijos liniją, gina : partiją,, mobilizuoja

Jiūrų Arkliukai
Jūrų “arkliukai”

. čia mes matom naują, išstoji-

atvirai kovoja prieš partįją, mobilizuoja darbininkus kokius du arba tris colius ii- d.a .Pruseika.rašė savo. antipar-

būt padaryta galas ištižimui.

jokių frakcijų, jok-ių, pppzięijų, jokių pasidalinimų. ,Jo-
kju būdu negali jtoĮerų9ti,;^kąd lietriyių .Romunįstų ęįlėse , UKU Kur nol 
virtų trakine kova, viešpatautų frakcinis pasidalinimas, j kios žolės ir laikytis, 
veiktų organizuota opozicija. A. Bimba.

Turi susideda veik tik iš galvos Payeiškime aiškiai pasakyta: 
turi " kaklo, kas, primena arklį. * /Pruseika) ir d. Bacevi - 

fToliaus tas gyvūnėlis taip nu-p ■ • I ‘

*MĮaųo pabriešta. A. 
.*) 'Pruseika gązcįina partiją 

“Vilnies” bendrovės valdyba.
*) “Vilnies” bendrovės val

dyba.

Pranešimas Apielinkės 
Lietuviams

Balandžio >12 d. yra šau
kiamas 'didelis 1 susirinkimas 
pas draugą J. IVanauską. 
Pradžia susirinkimo lygiai 10 . 
vai. ryte. Susirinkime ture- ‘ 
sirtie net kelis kalbėtojus. 
Draugas Valaitis, Apskričio 
sekretorius, pranešė, kad daug 
naujo draugai atvykę nariam 
pasakys.

J susirinkimą kviečiami A. 
L.D.L.D. ir naujo Susivieniji
mo nariai, “Laisvės” ir kitų 
mūsų laikraščių skaitytojai. 
Kvieskite ir kitus savo drau
gus atsilankyti. Tokio susirin
kimo dar čia nėra buvę. Mes 
čia galėsime apkalbėti daug 
bėgamų reikalų. Bus ir dis- * 
kusijos, kiekvienas draugas ’ 
galės išsireikšti savo mintį ir 
dalintis mintimis su kitais 
draugais.

Taip pat turėsime atlaikyti 
minėtų kuopų susirinkimus, 
dirbkime visi, kad tas susirin
kimas būtų sėkmingas. Atei
kite visi ir kitus atsiveskite.

Southburio Pusdzūkis.
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KAS VEIKIAMA MENO CENTRE

Proletar 
sai. mui

JANONIURAŠTAI
įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeis} sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry.

W .V■ ■■ <•‘ Į/’V r ?T«r*5- S3!

Puslapis Trečias

i

Proletarinis poetas ir nenuilstantis mūsų dai
nius—Julius Janonis—Vaidylos Ainis, gimė 
1896 metais vargdienių šeimynoje. Jisai savo 
gyvenimo dienas baigė gegužės mėnesį, 1917 
metais, kada baisioji liga, džiova, pakirto jo 

, spėkas ir nematė vilties pasveikti. Tai mūsų 
dainius puolė po traukiniu, einančiu tarpe Car- 
jkoje Sielo ir Petrogra !o—suvažiavimas.

'Yai buvo proletarų dailiosios literatūros kū- 
] ėjas. Julius Janonis rašinėjo populiarės lite
ratūros straipsnelius, be^: geriausi paminklą jis 
paliko proletariatui,—tai savo revoliucines ei
les. Jis buvo Rusijos Bolševikų Partijos nariu 
ir aktyviai veikė iki pat savo mirties. Eilėse 
“Mano Dainelės”, jis sako:

Mano dainelės—ašaros sraujos, 
Mano dainelės—verdantis kraujas, . 
Kurs iš jaunosios mano krūtinės 5 
Plūsta, kaip gausus kalno šaltinis. 
Mano dainelės vargo gimdytos, 
Suptos nelaimių, nenumaldytos, 
Neapdainuoja žemės grožybės, 
Vėjo švelnumo, saulės skaistybės. 
Gaidos jų liūdnos, veriančios širdį, 
žodžiai-ūžimas vėtrų verpetų,: 
Ašaros teka tam, kurs jas girdi 
Ir kurs niūniuoja vakaro metą.

Ir niekas taip nejautė darbininkų vargus 
sunkų gyvenimą, kaip mūsų dainius. Niekas 
tap ryškiai neapibudina proletariato ir valstie
čio artojo padėtį, kaip kad Vaidilos Ainis.

Eilėse “Darbo Kariuomenė”, Janonis piešia:

Vos rytas prašvinta, nuskurę būriai 
Per miegantį miestą žingsniuoja niūriai: 
Tai darbo kariuomenė traukia.
šiaip apibudina poetas proletariato armiją, 

kuri anksti ryto jau traukia į fabrikus ir dirb
tuves užsidirbti sau ir savo šeimynai kąsnį duo
nos. Į dirbtuves, kurių kaminai “jau rūksta 
-ateinančių laukia.”, kuomet išnaudotojai po 
puotų dar saldžiai miega ir sapnuoja.

Proletarai per visą dieną prakaituoja, gami
na viešpataujančiai klasei turtus ir tik:

Kai vakaro sutemos miestą, apgaubs;
Yt kraugerės šmėklos,-^-dirbtuvės subaubs, 
Ir vėl tarkšės priemiesčių gatvės.

Nes, darbininkų armija, darbe savo spėkas 
išeikvojusi, pasidariusi bespėkė, taukšėdama 
gatvėmis, trauks namo, kad pasilsėti, kad? at
gauti savo spėkas ir vėl būti tinkamais dar
bui. Ir tas pavergimo lankas sukasi nuo jau
nystės iki kapo—vienos gentkartės perduoda
mas kitai:

Bebaimiai, kas traukia neturto keliu : 
Juo pradeda eiti mažu vaikeliu, 
Ir eina kasdien lig senatvės.

Mūsų dainius, matydamas kapitalistinio 
šaulio supuvimą, netinkamumą ir 1 
išnaudojimą, pastato klausimus ir suteikia kla 
sinius atsakymus:

Kodėl milionai' kankinas, 
Kasdien skursdami prakaituoja? 
Kodėl tie, kur turtą gamina, 
Visuomet graudžiai aimanuoja?

Todėl, kad storieji turtuoliai 
Nežino, kur turtą bedėti, 
žmonių milionai—varguoliai 
Ir turi vis skursti—kentėti. 

Tačiau ar ne dievas taip duoda, 
Kad ponai be darbo turtingi, 
Vargdieniai gi mato tik juodą 
Duonelę, nors dirbti netingi ?

Gamta juk gerybių pabėrė.
Visiems ji vienodai jas teikia: 
žmogus nelygumą sutvėrė, 
Tad žmogų ir kaltinti reikia. 

Bet kaip iš neturto išbristi ? 
Kaip būvis pagerint vargingas?

. Kaip diena giedresnė išvysti ? 
Kaip laikas pasiekti lamingas?

Geruoju negausim mes nieko: 
Mes laimę pasieksim per kovą, 
Todėl negailėkim vieko: 
Mums Marksas tebus už vadovą.

šir-

ir

Ar tu matei,
Kaip grįžęs iš dirbtuvės
Namo šeimynos tėvas rado
Vaikus numirusius iš bado, 
Ir kaip mergaitės—paleistuvės, 
Nors girtos su svečiais kvatojo,
Širdyje jaunų dienų raudojo? 

Ar tu matei?
Ar tu matei,

Kaip alkaną minią
Nagaikomis kazokai vaikė,...

Ir poetas, nurodęs, kaip tų išnaudotojų
dis nesudrebėjo” ir jie “gatvę lavonais prisė-, 
jo”. Julius—nenusigąsta išnaudotojų žvėriš
kumų, jis dar energingiau ragina proletarus 

>i kovą.
Jūs bijot? Bet ko gi? Dykūnų tik sauja, 

O jūs—milionai! Tai kam gi ta baimė! 
Tiktai susitelkit!.... Juk to reikalauja
Ne vien pačių jūsų—jūs kūdikių laimė.

Dainius, būdamas kovotojas, neapkenčia 
tuos, kurie yra pabėgėliai nuo klasių kovos. 
Jis žino, kad kito kelio n'ėra pasiliuosavimui, 
kaip tik kelias klasių kovos, tad kovos' bailius 
skaudžiai pasmerkia:

Kas vargo retežį nedrįsta numesti,
Tas laisvas niekuomet nebus,
Kas duodas, lyg jautis, papjauti nuvesti,— 
Arašiausias neprietelis mūs....

Arba:
Raudok neraudojęs, bet ašaros sraujos 

Nebus išraudotos.
Į kovą nestosi, tai verdantis kraujas 

Rudės nenaudotas,
Ir jaunosios dienos praslinks be naudos, 

Nes košės nevirsi iš savo raudos.
Į kovą gi stojęs, gal galvą padėsi,

Kaip daugelis- dėjo,
Gal kartais ištversi ir kovą laimėsi ?

Kaikas juk laimėjo!
Krisi—kaip .didvyrį visi paminės, 

Lamėsi—tai liaurų vainiką uždės.
Drg. Janonis kaudamasis už pavergtųjų 

kalus, veikdamas Bolševikų Partijoje, patenka 
į caro budelio kalėjimą. Jis ir ten nenusime
na, pina eiles apie darbininkų pasiliuosavimo 
reikalus, nors jo sveikata jau menkėja, džio
va kerta jo sveikatą, bet jis negalvoja apie 
savo likimą; jis mąsto apie klasės ir partijos 
reikalus ir ramina draugus:

Kodėl tu, drauguži, toks liūdnas?
Kas

rei-

tau

juk

atsitiko sakyk!

už laisvę kovojom, 
netekome jos,

Abu
Abu
Tai ko tau, drauguži, da slėpti, 
Ko akys aptrauktos rasos.

Ir drąsusis kovotojas toliaus tęsė : 
Man kūnas tebuvo apkaltas, 
O siela lakiojo liuosai, 
Todėl, nors kalėjimas šaltas, 
Bet man kunkuliuoja jausmai.

Darbininkų poetas, paliuosuotas iš kalėjimo, 
bjaurų!jaučia kaip kas diena jį vis labiau ir labiau 
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NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Langus!

užrakintą atdarą langą

Window Lock 
kad niekas per jį

Mano nauju iiradimu 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ir vejas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje

pagyrimu, pasisekėsu

dytojąs priverstas buvo ją! darbininkių gale yra vieny
palikti prie darbo. Mes da-'bėje.

. bar aiškiai pamatėm, kad
Pereitame Centro Biuro po- ris nuolatos .bendradarbiauja! __ ... ... ..........__ __

sėdyj buvo svarstoma naujo 
veikalo leidimas. Išvada, pir
mas veikalas bus leidžiama 
—operetė “Alkis”, šį veika
lą parašė draugas Zavis. 
Draugai iš Antro i Apskričio 
jau paskyrė to veikalo išleidi
mui 50 dol. Tai gera auka, 
bet žinote, draugai, kad vei
kalo išleidimas kainuoja gana 
daug. Tačiaus sceniški veika
lai nesiplatina tūkstančiais. 
Vadinasi, lėšos veikalo išleidi
mo retai kada grįžta.

Vienok dar derybos neuž
baigia su draugais, “Alkio” 
reikalu. Kuomet pabaigsime 
visus susitarimus ir pradėsime 
veikalą ruošti spaudai, tai rei
kės kreiptis į mūsų vienetus, 
o labiausia į Antrą Apskritį, 
kad Centro Biurui pagelbėtų 
išleisti veikalą “Alkis”.

Turėsime pasiskubinti, kad 
tą veikalą mūsų vienetai galė
tų vaidinti sekančiame sezone.

Jei imsime domėn, kad 
“Spartakas” dar nėra visur at
vaidintas, tai sekančiam sezo
nui turėsime porą veikalų 
dinimui. Tai reiškia, kad 
sų meno sandėlis auga, 
daromės turtingesni.

itį Meno skyriui. Ji-'.. 
_ .mums rašo: “Kiek manJ i 
aplinkybės leis —pasistengsiu' 
bendradarbiauti. Gaila, kad 
mūsų chicagiečiai neima daly- 
vumo Meno skyriuj, o juk 
spėkų, rodos, netrūksta. Tik 
vieną puslapį į savaitę "teturi
me. Jėi visi draugai rūpintųsi 
mūsų menu, tai kur kas ge
riau galėtume paįvairinti meno 
skyrių. Taigi, gyvenimas pa
rodo, kad tikrai mes būtume 
nusivylę, leisdami žurnalą...” 

Manau, kad draugas St. 
Butkus tikrą tiesą kalba. Mū
sų draugai tankiai dalykus ne- 
dakainuoja arba perkainuoja, 
žurnalą mes vieni negalėtume 
išleisti tik menui. Gal reikės 
mum daugiau kooperuoti su 
užsienio draugais, kurie ruo-!| 
šiasi leisti “Priekalą” . Tas1! 
gelbės ir mūsų meno skyriui. I

Lutwin’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabctho, 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.

A. LU1V11NAS j

S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 3-1045Jūsy Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

vai
ro li
mes

veikalu, 
ope- 
savo

kad 
kaip

Mūsų menas jau siekia ir 
Pietų Ameriką. Draugas St. 
Domeika mums rašė iš Argen
tinos: “Prisiūskite 
kaip tai: dramos veikalų,
rečių, monologų, sulyg 
nuožiūra”.

žinoma, nieko naujo, 
reikalauja veikalų. Bet, 
matote iš šio laiško, tai drau
gai reikalauja net monologų. 
Tokių reikalavimų mes gauna- | 
me ir daugiau. Atrodo, kadi 
monologų 'periodas pas mus1 
lyg jau praėjo, mes imame di
desnių kūrinių, operečių, ge
resnių veikalų. Gi mažesnė
se kplonijose, ypatingai ten, 
kur dar ateivija yra nauja, I 
kaip Pietų Amerikoj, Kana
doj, kur mūsų veikimas dar = 
gyvena jaunystės dienas, tai! 
reikalinga ir pardiniai veika-, 
lėliai, monologai ir kitoki kū
rinėliai. ‘

Tai bus gražus kūrinėlis. Į 
bai- Į 
cho-11

gai-

šiuo tarpu jau baigiamai 
ruošti spaudai Raudonoji Dai
na.
“Spartako” muzika jau 
giama. Greitai ją gaus 
rai.

Be to, dabartiniu laiku
dų komisija rūpinasi išleidimu 
kelių liaudiškų dainelių. Šios 
dainos bus smaguriu mūsų pu
blikai ir chorams. Lietuviai 
jau iš senų laikų mėgia rusų 
liaudies muziką ir dainas, nes f 
jos visuomet pilnos “pep”, 
kaip kad amerikonai sako. O 
šios dainos ir bus imtos iš ru
sų liaudies gyvenimo.

Bet tuo pačiu laiku mes rei
kalaujame, kad mūsų daini
ninkai, chorai ir jų darbuoto
jai rūpintųsi remti Centro Biu- 

Į rą. Nelaikykite, draugai, tas 
j dainas centre, siuskite reika- 
, lavimus. Tuomet bus daugiau 
ir įplaukų mūsų dainų leidi
mui.

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 Retisoskopišku Ištyrimu
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
V. Bovinas,

Centrą Sekretorius 
(Tąsa pusi. 4-tam)

DETROIT, MICH.
Mirė Adelė Audickienė

Kovo 8 d. mirė daugeliui- 
žinoma Adelė Audickiėhė-Ab- 
raičiūtė. Velionė paliko nu.- 
liūdime 11 metų dukrelę Ole- 
siukę, dvi seseris ir dėdę; Lie-

Mes turime reikalų ir su 
I jaunimu. Draugas Burba iš
Bostono, rašo: “Prisiūskite 
teatrališką veikalėlį ‘Nastutę.’ 
čia, jau _ susitvėrė jaunuolių ,įuvoje pą]jję0 abudu tėvukus, 
draugijėlė, jau imamės darbo, ,3 seseris ir keturis brolius. Į 
kad turėtų ką tie jaunuoliai: Ameriką atvažiavo 1913 me- 
veikti.” Gaila, kad mes netu-, įajs> būdama 16 metų amžiaus, 
rime tokio veikalėlio ir nega- apsistojo pas dėdę Astrauską.

• .Po keturių metų susipažino su

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. u

Rašykite: 53 Ten Eyckį St., Brooklyn, N. Y.

apleidžia sveikata. Kalėjimas, sunkus darbas, i 
vargai ir skurdas, pakirto jo organizmą.

Baisioji liga—-džiova vis labiau įsigali. Dai
nius trys dienos pirm savo mirties, rašo eiles: 
“Tegyvuoja gyvybė! Einąs miriop tavę svei
kina!” Jis gailisi, jog negalėjo atlikti tuos 
milžiniškus darbus, kuriuos manė nudirbti:

’ Milžino darbai vaidinos,
Aš tikėjau juos atliksįąs, 
Herkulės ir Prometėjaus 
Tveriančius žygius nupinsiąs.

Bet, lyg beržas žalialapis, 
Sprogstant, kirmėlės pagraužtas, 
Kad gyvam nesutrūnėti, 
Pirma laiko jaunas žūstu.

Dar tik “sprogstant,” dar tik pradedant gy-l 

venti, poetas likosi “kirmėlės” pagraužtas,”— i 
baisios ligos pakirstas. “Kad gyvam nesutrū-j 
nėt,” tai mūsų, dainius pasirinko kelią : genaus 
greičiau nutraukti savo gyvenimo giją, nes jis 
neturėjo jokios vilties, prie išnaudojimo surė
dymo pasveikti; nebuvo progos, nei ištekliaus 
gydytis.

Draugas Julius Janonis—Vaidilos Ainis, 
—atsisveikinime į partijos draugus ir . kovoto
jus, linki “kuogreičiausio socialės revoliucijos 

Arba štai kaip mūsų dainius dar apibudina įvykinimo”. Jis gyveno tikrai darbininko gy- 
išnaudotojų surėdymą:

Pūslėtosios rankos, veidai prakaituoti, 
Jūs sutveriat visą, kas žmones maitina, 
Aprėdo, sušildo, daila padabina 
Ir gali jiems rojaus gyvenimą duoti.

Jūs prakaito vaisius užgrobtus ragauja 
Visa dykaduonių puotaujanti gauja, 
Tik patys pritvėrę gerybių begalę, 
Jūs skurstat ir matot vien juodą nedalią!

O juk, jei tą turtą, kurs jūsų sutverta, 
Dykūnams neduoti, bendru padaryti, 
Tai visas pasaulis įeitų į ertą, 
Laimingą ir šviesią gyvenimo sritį.
Proletarinis dainius netiktai patsai mato 

pitalistinės tvarkos nedorybes, bet jis jas rodo 
darbo minioms:

i lime draugam patarnauti. p0 keturių metu susipažino su 
Vienok reikia žymėti, kad B. Audicku ir apsivedė. Vedu- 

tokių, veikalėlių reikalavimas sj išgyveno septynis metus, pa
yra. Mes turime per visą ame-' si<uį pradėjo reikštis jų tarpe 
riką tokių jaunulių draugijė- naminių nesutikimų, delei ku
lių gana daug. Tai reiškia, Igreitai persiskyrė. Už nie
kad reikią rūpintis ir mažųjų tų” laiko ji gavo divorsą. Visą 

. teatru. Draugai ant vietos ga- laiką dirbo dirbtuvėj ir augino 
Ii daryti bandymus sukurti ko- dukrelę. Keli ’metai susipaži- 
kį veikalėlį, tinkamą vaikų no su Vincu Kuzu ir jiedu iš- 
vaidinimui. C ” * ’ ‘ 1,’_
medžiagos iš kai kurių leidi-j 
nių, anglų kalba einančių, j liepos 
Rodos, “New Masses” kartais 
išspausdina trumpučius veika
lėlius.

Pagaliaus, reikia susisiekti 
didesnėse kolonijose su Jau-

Galima pasirinkti gyveno sykiu iki jos mirties.
Ji pradėjo sirginėti pereitą 

mėnesį, o pradžioje šių 
apsirgo sunkiai, ir nu- 
i ligoninę, po kelių sa- 
mirė. Drg. A. Audic- 

buvo laisva darbininkė,

metų 
vožta 
vaičių 
k i enė 
skaitė darbininkiškus laikraš-

jvenimu ir jo eilėse pilnai atspindi darbininkų 
reikalai ir uždaviniai bei kapitalistinės tvar
kos supuvimas.

nųjų Komunistų Lyga ir Jau- čius ir knygas, tad buvo lais- 
naisiais Pionieriais. Jie galimai, be jokių bažnytinių, cere- 
gelbėti mūsų draugams suda-lmonijų ir palaidota. Ji pri
ryti tinkamų veikalėlių mūsų klausė prie “Ateities” Choro, 
jaunuoliams. įmylėdavo lošti teatrus ir tūlą

--------  • j laiką priklausė prie stygų or- 
Geras laiškas atėjo iš Bin- į kestros ir skambino gitarą. Bet 

ghamton, Aušros Choro. Drau-.kada velionė mirė, tai niekas 
gas Pagiegala rašo: “Prašome nei žodelio neparašė į mūsų 
prisiūsti 30. kopijų, naujai at- spaudą.
spausdinto Inter nacionalo”.
Tokių laiškų mes gauname kol ria širdingą ačiū visiems da- 
kas mažai. i lyvavusiems jos laidotuvėse.

Jau raginome ir dar ragi- i Rep.
name draugus užsisakyti Inter-1 " ----------- i--------
nacionalo. šią darbininkų dai-. yjenybėįe Galybė 
ną reikia ne tik patiems cho-| J J
rams-turėti, bet ir platinti vi
sai publikai. Naujai spaus
dintas Internacionalas, yra briko

nei žodelio neparašė į mūsų

Jos gimines ir draugai ta-

KAUNAS.— “Union” fa- 
savininkas mėgino

Janonio Raštai išleisti Kaune “šviesos” ben- gražiai padarytas, ant stiprios Inumušt akordinęms jdarbi- 
ovėš 1921 metais. Graži knyga, ant geros popieros, gali tilpti į kišenių. L• kr dnrhri mnkpąfi 
tpieros, papuošta Juliaus paveikslu, taipgi žodžiai labai aiškūs, tad kiek- . i - v. . .
a trumna io bioorafiia. visa knvtra turi 112 vienas darbininkas Internacio- r a DinmKes glieztai pasi-

ka-

drovėš 1921 metais
popieros
yra trumpa jo biografija, visa knyga turi 112 
puslapių. Jos kaina—50 centų, gaunama A.L. 
D.L.D. Centre.

Kiekvienas dailiosios literatūros rašėjas, mė- 
giantis eiles, poeziją, gražių pasiskaitymų— 
privalėtų įsigyti tą taip brangią knygą.

Kiekvienas aprašymėlis, kiekvienas eilėraš
tis, tai paveikslas darbininkų gyvenimo ir var
gų. Jo raštai yra ir kelrodžiu į kovas.

D. M. Šolomskas.

vienas darbininkas Internacio
nalų turi turėti pas save ir iš
mokti atmintinai, kad galėtų 
bendrai su visa publika dai
nuoti.

Kas liečia mūsų bendradar
bius ir meno skyrių, tai iš

priešino. Samdytojas pa
matęs darbininkių solidaru
mų priverstas buvo nusi
leist ir palikt seną darbo 
mokestį. Viena darbininkė 
buvo paliuosuojama nuo

draugų chicagiečių turime tik darbo, bet visoms darbinin- 
vieną draugą St. Butkų, ku- kėms UŽ ją užsistojus, sam-

' ' J. ‘ ' A p,. i ■ : /
» fl. j i-lWi. * 1

liradejbs 
F. LASECK 
(Lasevičius)

, Man * garbingai, 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. Mfcuo išradimas j 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus.jp Įsigiję mano išradimo window 
locks, išsami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, 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 dabar langai daromi. Kad ir 
seniausi būtų iūsu namai. nrie iūsu lamni 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didele. Ne tik kad ap
saugosite Savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksine 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 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur d^ug 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 tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kai)) būtų ma

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą,_. ir kad niekas per jį 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; ■ 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti. Sumi- 
nėjimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygų parašyti, čia tik primename apie juos , 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

Agentus mes apsaugo jam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerį arčiau
siam agentui. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir persiuntimą mes apmokam.

LASECK’S WINDOW LOCK CO.
498-500 Ferry St., Newark, N. J.
> Telephone, Mitchell 2-2554

i
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Raudonasis Desantas
Vertė D. M. šolomskas

(Tąsa)
Jau buvo septinta valakda ryto, kada 

mūsų dalys visai arti prisiartino prie sta- 
nicos,—pasigirdo pirmas kanuolės šūvis. 
Ir prasidėjo baisiausis šaudymas ir tratė
jimas: kanuolių baubimas susiliejo su kul- 
kasvaidžių tratėjimu ir šautuvų tauškėji
mu. Mūsų jėgos ėjo pirmyn. Priešas, ne
laukęs puolimo, visai neteko galvos ir nie
kaip negalėjo organizuoti bent kokį orga
nizuotą pasipriešinimą. Priešo betvarki 
ugnis mums veik nedarė jokių nuostolių. 
Raudoni pėstininkai ėjo pirmyn ir ėmė vie
ną po kitai gatvę. Centre mes susitikome 
su priešo jėgomis prisirengusiomis apsigy
nimui.

; Mūsų batalijomis šiame punkte vadovavo 
dį Kovaliev. 'Jis gerai suprato, kaip pavo-

• jinga dabar bent kiek suvėluoti. Jis žino
jo, kad priešas gali atsigriebti ir jau tada 
jį nugalėti bus sunku. Tokiuose momen
tuose pakanka vienam priešo komandan- 
tui suprasti, kame dalykas, sulaikyti bė
gančiuosius jų kareivius, ir suprasti, kaip 
pradėti veikti prieš neskaitlingą, bet drą
sų ant jų užpuolusi priešą—ir jau mūsų 
kova pasidarytų baisiai sunki. Dabar gi 
dar priešo spėkos bejėgės, nes jas demora
lizuoja patys jo komandantai duodami vie
ną kitam priešingus įsakymus: vienas pri
sakymas sunaikina kitą, blaško jų spėkas, 
ir veda juos prie pražūties. Tokioje tai 
padėtyje dabar buvo priešo daug galinges
nės jėgos. Bet jau buvo pirmieji apsireiš
kimai, rodanti jo perėjimą prie organizuo-

j ........... j. . ...

kaimuose, vis. ,4idėjąt Lietuvos 
fašistai skelbia, ’ kad Lietuvoj 
nėra bedarbių, kad Lietuvoj 
net klasių kovos nesą, kad Lie
tuva pasaulinio kapitalizmo kri- 
zio juroj esanti kažkokia palai
mos sala, į kurią to križio ban
gos atsimušusios sudūžta, o tos 
salos nepasiekia, kurioj visi lai
mingai džiūgaudami gyvena.

' Ar gali atsirasti nors vienas 
aklas ultraidiotas, kuris šiems 
plepalams patikėtų? G‘d tre- 
čiafrontininkai. Bet būtų per
daug naivu manyti, kad trečia- 
frontininkai nemato Lietuvoj 
minių bedarbių, kad jie nema
to vis aštrėjančios klasių kovos. 
Jie tai mato. Ir sąmoningai 
stengiasi tą klasių kovą sušvel- 
nint, nuslopint, vienu žodžiu, 
ką fašistai Skelbia savo dien
raščiuos, tą trečiafrontininkai 
“meno priemonėmis” rūpinasi 
įkūnyt savo “literatūroj.” Ir 
štni iš kur išplaukia tas jų 
“didžiausias troškimas”: “Mū
sų didžiausias troškimas, kad 
mūsų kūryba būtų tom ma
sėm reikalinga ” (Tr. Fr. 
N2).

I Visai ne durnas troškimas. koncertinę programa A.L.D.L. 
■Suprantama, kad juo labiau lD. h. T D A ]!UOpų surengta-

■me koncerte. Tame koncerte 
■ - _ _ mūsų choras ne tik dainavo,

_ . . . . bet sulošė operetę “Kalviai.”
Į šistiniais puvėsiais ir darbiniu-: publikai programa pa-

. ? i tiko.
įtuom pat sumažės ir fašizmui j Reikia pasakyti, kad mūsų 
pavojus, bent laikinai, iš dar- ichoriečiai ir chorietės parodė 
bininkų pusės. Neabejojame,' c|aUg pasiaukojimo darbinin- 
kad trečiafrontininkai tuo la-.j^ų klasės reikalams, važiuo- 
-------------- ------ Bet taip pat į c|amĮ apįe 500 mylių dainuoti 
neabejodami galime užtikrinti,j darbininkišką parengimą, 
trečiafrontiniams s o c i a Ifašis- j Daugiausiai darbavosi ir rūpi- 
tams, kad neišgelbės pūvančio, nosį Savickų ir Levanių 
fašizmo nei kruvinas fašistų' šeimynos, 
teroras, nei trečiafrontininkų 
“meno” priemonės.

Kaip ką gali suklaidinti la-1 priėmė, 
bai smarkus trečiafrontininkų 
burnojimas prieš senesniuosius 
lietuvių literatūros “korifė
jus,” kaip: Herbačauską, Tu
mą, Girą ir pan. Gali atrodyt

vilties pasveikti.
Draugas Sungaila yl*a na

riu vietinės A.L.D.L.D. kuopos. 
Jisai skaito “Laisvę” 
nį.” Šios apielinkės 
turėtu, jį atlankyti.

S.

ir “Vii- 
draugai

LOS ANGELES, GAL

ELIZABETH, N. J,
L.D.S. 33-čioš kuopoj susirinkimas italai,' čekoslovakai, pietų slavai,”jau 

įvyks balandžio. (April) 8 d., L.D.P. turėjo eiles, konferencijų, dalyvavo 
Kliube; 69 So. Park St. Pradžia Washingtone protesto konferencijoje; 
8-tą vai. . vak.-LDraugės ir draugai, ■ turi išrinkę pastovius komitetus, ku- 
būtinai turime lankytis į susirinki- i rĮc varo šį ateivių gynimo darbą, pla-

savo ateivių teisėmis. Kitos tautos: 
žydai, Vokiečiai,- Ukrainai, vengrai,

į Štai nuo jų atsiskyrė apie 50 žmonių ir 
|puolė ant mūs. Tas ant minutės sulaikė 
:mūsų pirmąją eilę. Bet draugas Kovaliev 
jau duoda naują komandą:

—Pirmyn, draugai, pirmyn!
Kaip liūtai puolė ant priešo raudonar

miečiai... Sutrynė tą baltųjų saujalę, ku
ri jau bėgo ant mūs, ir toliau jau nėra or
ganizuoto pasipriešinimo iš priešo pusės 
šioje vietoje.

Kada tie apie 50 priešų, puolė ant mūs, 
tai užpakalyje jų masė vis stovėjo su iš
keltomis rankomis, jie stovėjo ir laukė su- 
simylėjimo, iškėlę rankas. Raudoni kovo
tojai apsupo belaisvius. Greitai nuvarė 
juos į kitą vietą ir laikė apsupę. Numes
tus ginklus surinkome, sukrovėme į krūvas 
ir už kelių minučių jau juos krovė ant ve
žimų ir vežė linkui upės krašto. Visur, 
kur tik pažvelgsi, gulėjo sužeistieji,—deja- 
ve, verkė ir kaip kurie garsiai rėkė... „„„
Pasirodė, kad tie 50 priešų, kurie puolė ant nuodingas šlamštas įsibraus 
mūs, veik visi buvo oficieriai, didžiumoje į mases, tuo labiau užnuodins 
Aleksiejevo skyriaus. -Pasigailėjimo jiems darbininkų kovos sąmonę fa- 
nebuvo nei vienam. išistiniais puvėsiais ir darbiniu-*

Belaisvius mūsų jėgos nuvarė linkui lai-|kU kovingumas sumažės, o tiko> 
VU. , I

Čobot, su savo raiteliais pro krūmynus 
prisiartino veik prie stanicos ir laukė. Iš 
jo būrio apie 10 draugų sugulė eilėje lin- b af su interesuoti* 
kui miestelio ir perdavinėjo viską, kas tik 
dėjosi kovos lauke.

Pakol ten bėgo atskiri baltagvardiečiai, 
iki tol Čobot nieko jiems nedarė, laikėsi pa
sislėpęs su kovotojais. Tiesa, ir tie tankiai 
pakliūdavo tiesiog į Čoboto kovotojų tarpą i

iš Susirinkimų. Už Komunisti
nę “Laisvės” Liniją

Pereitame A.L.D.L.D. 145 
kuopos susirinkime plačiai bu
vo kalbėta apie kovą su opor
tunistais. Tuo 'klausimu tapo 
priimta rezoliucija, kurioje 
pasmerkiami tie elementai, ku
rie pasikėsino ištraukti mūsų 
laikraščius iš po Komunistų 
Partijos kontrolės ir nuvesti 
“Naujienų” ir “Keleivio” so- 
cialfašistiniais keliais. Rezo
liucijoj aiškiai pasakoma, kad 
mes remsime ir platinsime tik 
tuos laikraščius, katrie eina Su 
Komunistų Partija ir gina dar
bininkų klasės reikalus.

Kovo 14 d. lietuvių Laisvės 
Choras buvo nuvažiavęs į San 
Francisco, Cal., ten išpildė

čiuoju baru. Lietuviai irgi turime 
susirūpinti, kol dar nevėlu. Pasiro- 
dykime, kad ir mes mokame ginti 
savo teises, prieš šios šalies reakci
nių elementų užmačias.

Draugijos rinkite atstovus į ^i.ų 
konferenciją. Taisyklė: du atstovu 
nuo kiekvienos 50 narių ir didesnės 
jos dalies, taipgi vienas atstovas 

. Kuri draugi- 
nesuspės išrinkti delegatų,

mus, nes kuomet skaitlingi susirin
kimai įvyksta, tai daug ką galima 
nuveikti.

Kuopos Sekretprius.
(80-82)

CHESTER, PA.
Balandžio 4 ir 5, tai yra šešta- , 

dienį ir sekmadienį, bus renkama; 1?uo draugijos-kuopos. 
aukos del bedarbių maršavimo į 1 J,a nesuspės išrinkti delegatų, tą 
Harrisburg 11 balandžio. Ten jie rei- 1 'Irnugiją galės atstovauti jos valdy- 
reikalaus tuojautinės pašelpos ir ap- i ”a- 
draudos bedarbiams. Draugai ir i 
draugės eis per stubas su dėžutė
mis, todėl meldžiame neatsisakyti 
paaukoti sulig išgalės.

Komitetas. ;

MONTELLO, MASS.
A.L.D.L.D. C ' ' •

kimas bus sekmadienį, 5 d. balan- Į

10 vai. ryte. Visi nariai ateikite ir 
naujų narių atsiveskit. 
rinkime 
svarbių 
eiti.

Clevelando Liet. Darb. Dr-jų 
Sąryšio Valdyba.

(79-88)

rrc*
6-tos kuopos susirin- į 

džio, L. T. Namo mažam kambary,

Šiame susi- j 
turėsime apsvarstyti daug i 

klausimų. Nepamirškite at- i 
Org. G. Shimaitis. 1 

(79-80)

GREAT NECK, N. Y.
A.L.D.L.D. 72-ros kuopos susirin- Į 

kimas bus antradienį, 7-tą balandžio,, 
Straukos svetainėj, 139 Steamboat Į 
Rd.į 7:30 vai. vakare. Draugai, visi 
ateikit ir užsimokėkit duokles už 
šiuos metus, nes pinigai reikalingi 
išleidimui didelės ir brangios kny
gos. Atsiveskit ir. naujų narių.

Org. S. Petkiene.
(79-81)

A.L.D.L.D. 13-to Apskričio 
Kuopoms

Draugai, minėto apskričio konfe
rencija įvyks sekmadienį, 26 balan
džio (April), Prosper Club svetainėj, 
Benld, Ill. Konferencija prasidės 
9:30 vai. ryte. Delegatus siųskite 
laiku ir su naudingais sumanymais. 
Kurios kuopos turite tikietų parda
vinėjimui, tegul delegatai atveža.

A.L.D.L.D. 13 Apskričio Sekr.
M. Eschukienė. ' 

(79-81)
ELIZ ABETH. N7 J.

Lietuvių Organizacijų žiniai!
Šį nedėldienį (sekmadienį), 5 d. 

balandžio (April), 2:30 vai. po pietų 
Įvyks svarbi visų organizacijų (May 
bay) konferencija. Visoms organi
zacijoms buvo pasiųsta pakvietimai, 
>et kurie negavote pakvietimų, tai 
valdybos tui-ėtų pasirūpinti šiuo 
klausimu ir pasiųsti savo atstovus . 
konferencijom Nuo šios konferenci
jos priklausys mūsų prisirengimas 
>ric pirmos Gegužės darbo pasauli
nės šventės, ši konferencija įvyks 
Yorker’s Centre, 106 East Jersey , 
St.; ant antrų lubų. i

Frakcijos Narys.
(79-0)

------------ :------------------------ I
CLEVELAND, OHIO

Clevelando Lietuvių Darbininkiškų 
Draugijų Sąryšio iniciatyva. 28 d. 
balandžio, Lietuvių Svetainėj, 6835 , 
Superior Ave., yra šaukianya visų ' 
Clevelando lietuvių draugijų \j<onfc- ' 
■cncija gynimui ateivių teisių.

Clevelando lietuviai iki šiol šiame 
klausime nieko neveikė—nesirūpino

881 Massachusetts Ave.
(arti Central Square) 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter 378S •

OFISO VALANDOS:
Nuo 7-9 vai. vakare.
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nedėliornis: 10-12 vai ryte.

Telefonai: So. Boston 1662—1373

)

Žemnamijos, Apdraudos ir 
Mortgičiu Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiąusio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.Draugai sanfranciskiečiai ir 
oaklandiečiai labai draugiškai 

Buvo smagu pasikal
bėti su kitų kolonijų draugais, 
su kuriais neturime progos 
tankiai sueiti. Daugiausiai 
kalbėjome apie kovą su opor- 

- , _ _ , .... , ..........     v „ tunistais. Draugai Karosai,
minutę Čoboto raiteliai užšoko ant^ arklių ; kaip kam, kad tarp jų didelis Mugeniai Urbonas ir kiti sto- 

Nieko panašaus. I ja už Komunistų Partijos kon- 
jTik atsiminkim dar nesenai trolę ant mūsų laikraščių, ir 
(tuos pačius “korifėjus” taip sako, kad reikia kovoti su 
į pat smarkiai šturmavusį K.. oportunistais. Atrodo, kad vl- 
ĮBinkį, Lalį, Šemerį ir kitus ke- sa Californija stoja už dabai- 
(turvėjininkus. Kur jie dabar? tinę 
Kartu su tais pačiais Tumais l.š 
ir Giromis fašistams batus lai-'| gaiš 

kad 
de būtų galima mūsų veikimą 
padidinti, jei ne tarpsaviniai 
ginčai, kurie daug kenkia su-

Mums at- 
kad darbininkai, kurie 

trečiafrontininkų brangina darbininkišką veiki- 
burnojimas prieš Herbačaus- mą ir vienybę, turėtų mesti į 

, kus, Tumus, Puidas ir k. yra 
i ne kas kitas, kaip vienas iš ra

Io demons- darbininkų labo.

tos kovos. Reikėjo veikti, kad tą nepnleis- Įr juos čia tyliaiB^davo j nelaisvę... Bet'
Ll. :z.: -X ....... i

Draugas Kovaliev įsako atakuoti priešą. luntr baltu oVinT ;- nateai o„ voni/AaA kowio. i aeJ°_1UPU raituosius, tada jie masėmis pa-,
tz r • i 4.- • - kaip raudoni raiteliai iš kitos pusės pra-Draugas Kovahev lSako atakuoti priešą, j dgjį j. ti baltuosius tada jie mLenjis .pa- 

iame sparne ' i^li.linkui ^5s’ tikėdamiesi p'er-Į
Jis taipP plačiai atidaus akis, kaip ir ten^1?111^ ?eV ^nt valčių į kitą pusę. Tą 
ant baržos, laike dainavimo. Tik dabar jo > 
akyse dega baisaus drąsuolio ir draskūno, 
ugnis. Per visą kaktą nusidriekė ilga pik- i 
tai suraukta raukšlė. Jis retai, bet kietai į 
žingsniuoja,—jis tartum pagal kokį tai pri
sakymą taip skaudžiai trempia žemę. Gre
ta jo eiti drąsu,+-patsai savaimi atsiranda 
kokis tai pasitikėjimas, kad su juom nežū
si, kad ŠČetkiną negalima nuversti nuo ko- 
jįj. Jis duoda įsakymus, trumpai, kietai ir 
piktai....

Priešininkas susitelkė prie sodnų. Dar 
matosi, kad jis neišsitiesė, kaip reikia, kad 
dar neatsirado galinga ranka, kuri pajėgtų 
tą masę paversti į rikiuotas kovai eiles. 

Greičiau, greičiau... Prie jų iš tvartų, 
grinčių, sodnų, daržų, gatvių ir užkampių' 
vis renkasi daugiau ir daugiau jų spėkų. 
Jų spėkos jau auga greitai prieš mūsų 
akis. Jie jau tvarkosi, rikiuojasi ir orga
nizuojasi. Dar minutė ir mes jau sutiksi
me organizuotą durtuvų sieną, ir kaip lie
tus pasipils jų kulkos.

—Ura!—pasigirsta mūsų eilėse.

,ir užpuolė bėgančiuosius. Atsitiko kas tai'skirtumas.
(baisaus. Baltieji visai nelaukė užpuolimo 
•iš šios pusės, jie pasileido į šalį ir didžiu
ma jų skubino ten, kur pirmiau stovėjo 
valtys. Bet valčių ten jau nebuvo, nes 
Čoboto kovotojai pervežė jas į kitą vietą. 
Bėgti nebuvo priemonių. O Čoboto raite
liai arcavo tarpe jų ir be pasigailėjimo ir 
nesutikdami veik jokio pasipriešinimo ka
pojo juos. Daugelis iš baltųjų puolė į van
denį, tikėdamiesi pasiekti antrą pusę, bet 
mažai kas tą laimę turėjo: mūsų kulka-• kaulo—valdžios lovio.

žo. Arba paimkim krikdemų 
ir tautininkų rietynes. Jų 
peštynės tai dviejų šunų rieji- 
masis del vieno ir to paties

“Laisvės” liniją.
pasikalbėjimų . su drau- 
ir draugėmis pasirodo, 

San Franciske ir Oaklan-

tus

Tarp tartinam veikimui, 
svaidis sėjo kulkas ant upės ir pasiųsdavo '.iU J°kio pagrindinio skirtumo rodo, 
iuos Protakos upes dugnan. Sujudęs Čo- £era. ir t“ * ’ :
bot arcavo po kraštą, jis patsai nekovojo 
ir nesivijo, tik komandavo kovotojus, ką
jie turi veikti, jis mate kiekvieną grupelę iriul^Ttoh^iu ta^slc 
priešo, kuri norėjo pasislėpti ir pasprukti. Į truot trečiafrontininkų ‘ 
Jis viską matė ir matė, kaip daug kartų; mą.” 
skaitlingesnis priešas blaškėsi į visas pu-(skirtumo tarp vienų ir kitų 
sės, nežinodamas kas daryti ir kur dėtis. ! nėra. Vienų ir kitų literatū-

Kaip laukinis ir nenugalimas raitelis, ar-, ra . yra klasinis buržuazijos

“kairu-
Bet jokio pagrindinio!

cavo po upės kraštą d. Tančukas, laikyda- !fįnkl.as» nukreiptas prieš dar- 
įmas rankoje pliką kardą.. Jis jau senai pa-.vįenu^h’^kitu ra°tJ^ta’ tfrP 

Šautuvus parengėme durklų' kovaii ir metė kepurę, ir jo juodii garbiniuoti.plau-.^ad'trečiafronSnkai gudriau 
puolame ant jų... Ten ir vėl susimaisy- kaupuose jj. Jis jau nežinojo ir negirdėjo užsimaskavę, kad jie dangsto- 

' inas. Daugelis pasileido bėgti, kur kas ga-' komandos, patsai pasirinkdavo sau auką1 • - • ’• • ;
į liJ Kaip kurie dar vis rikiuojasi mūšiui, | ir puldavo ant jos, kaip vanagas, trynė ir 

ir šaudo... Bet matydami, kaip ant jų mes kapojo priešus. Ir kada jau veik visai bai- 
einame atstatę durklų sieną, numeta šau- gėsi kova,—padūkusi kulka permušė jam 

tx v* .i . . . i -r. 1 ■; nei
tik piktai išsikoliojo ir nušoko 

Kova jau

E

I

fį

tuvus, iškelia rankas ir laukia. Dar birz- kairiąją ranką. Jis netik nesuriko, bet 
ge pavienės kulkos, išrandamos. iš mūsų i nedejavo,—tik piktai išsikoliojo ir nuš 
eilių atskirus kovotojus. Ir jų tarpe krin-!nuo ištikimo savo arklio Juss. 
ta mūsų draugas Ščetkinas, peršautas per baigėsi, 
kaktą. (Bus daugiau)'

fe

LIETUVIS
Norintieji ee-

riausio

navimo

patar

lemą 

nulifidinto

kainą.

landoj, fiauki-
tis pas: _  _

GRABORIUS
ir už

JQNA PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

šąli asmeninius ginčus ir bend- 
draugiškai darbuotis del

M. SargąsSOUTHBURY, CONN.
Padėkos Žodis

ir

Šalin Trečiafrontininky Kaukes! i nimo kova. Jeigu Petras ir Pe
iliukas “kondensuoti” gyveni- 
Įmo bernai, tai dabar pabandy- 

at-ikim įsivaizdinti, kaip turėtų at- 
O rodyti,

Ii

(Pabaiga) , Bet tai būtų ne tipai, o

!
. Nagi, gerbiamieji skaitytojai, iskirM asme1^ fotografijos.
8Uraskit dabar šiose trijose trečiafrontininkai kuria
apysakose nors vienoje bent i^ela^ros tipus. štai ką jie -r neię0ncĮensU0įa kOva. Vazi- 
krislą kovos, kovos pato- sako: “Koks yra rašytojo užda-jd0 pilnumui pridėkime: 
so, tą veržimosi įkarštį, tą ak- vinys Kuriant kokį tipą?— Iš į aplinkui taip. Gal net

. tingą kūrybos žodį, apie ką ■ visos eilės tam tikro būdo žmo-(Lietuvoj.”

, pro trečiafrontininkų 
akinius žiūrint, tie paprastieji, 
nekondensuoti gyvenimo bernai

‘Visur 
’ visoj

Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie 
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy 
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve
žam į storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus.

taip išdidžiai Šūkalioja trečia-'niy 
frontininkai savo teoretiniuose 
straipsniuose. Juk tai vaizduo-1 
jamas gryniausias

iuos

sudaryt vieną “kondensub- 
bruožų asmenį. Literatū- 
tipas savo bruožais visuo-

ištižimas, j met ryškesnis, negu gyvenimiš- 
suglebimas, šuniškas vergišku-jkas tipas. ’ Už tat galima pasa- 

I mas. Ir štai dar įsidėmėtinas p 
| vienas trečiafrontininkų tvirti

nimas;] “Visur aplinkui taip. 
‘Gal ntt visoj Lietuvoj” (“Tr.
Fr.z”>^2, psl. 3).

t / Gal kaip kam skaityojų atei- 
f ti galvon mintis: juk gali Lie- 
į tuvoj pasitikyt ir pasitaiko toks 
; bernas Petras, arba toks kume- 
J tis Teliukas ir dar ne vienas, 
į ir kode! trečiafrontininkai ne- 
S galėtų juos atvaizduoti.

kyt, jog mūsų literatūrinis ber
nas—tai tik “kondensuotas” gy
venimo bernas” (“Tr. Fr.” No. 
įfc, psl. 37). Vadinasi, buožės 
bernas Petras, kumetis Teliu- 
kas, kuriuos mes aukščiau ma
tėm, tai toli gražu nepaprasti 
mūsų kaimo bernai, bet litera
tūriniai tipai, būtent, “konden
suoti” gyvenimo bernai. Ir, ži
noma, tų “kondensuotų” bernų 
kova yra “kondensuota” gyve-

:'iwEZ&

social

si kairumu ir revoliucinėmis 
frazėmis. Jie net bando kurti 
naują formą. Bet užmiršta, 
jog senas turinys naujoje for
moje yra didelė nesąmonė.

Taigi trečiafrontininkų “li- 
iteratūra” neturi rasti sau vie- 
įtos darbininkų, masėse. Ją rei
škia vyt lauk. Mums reikalin- 
1 ga literatūra, kuri vaizduoja 

! darbininkų gyvenimą, kuri ža- 
I dina revoliucinės klasių kovos 
sąmonę masėse. • ši literatūra 
yra darbininkų ginklas prieš 
buržuaziją, ši literatūra yra 
proletarinė literatūra. Prole
tarinė literatūra Sovietų Są
jungoj Jau pasiekė žymiai ąug.- 
što laipsnio ir turinio ir for
mos atžvilgiu. Proletarinė li
teratūra suklestės ir Lietuvoj 
tik tada, kai Lietuvos darbi
ninkai, komunistų partijai va
dovaujant, nuvers fašizmą ir 
įkurdins proletariato diktatū
rą—Sovietų Lietuvą.

Džugas.

paramą, tai, žinoma, 
man net ir greičiau

Brangūs mano draugai 
draugės, tariu jums visiem šir
dingą ačiū. Jūs visi, sužinoję 
mano sužeidimą, metėte visus 
savo reikalus ir atlankėte ma
ne, nepaisant, kad aš buvau 
nuo jūs gana toli. Tokiu bū
du aš turėjau kiekvieną dieną 
savo idėjos draugų. Be to, 
jūs teikėte man materialę ir 
moralę 
gelbėjo 
sveikti.

Mano koja dar nėra taip 
stipri, bet jau pradėjau dirbti 
kasdieninį darbą. Dirbsiu ir 
organizacinį darbą, būsiu su 
jumis, draugai, kiekviename 
pareikalavime.

Aš visai nesitikėjau, kad aš 
turiu pas jus, draugai ir drau
gės, tiek pasitikėjimo, kad jūs 
taip atjausite man. Tai bu
vo mano klaida. Aš turiu jū
sų atsiprašyti, draugai,
stengsiuosi nors dalinai jums 
atsilyginti už taip didelę jūsų 
pagelbą mano nelaimėje. Tad 
dar kartą tariu jums ačiū.

Draugiškai,
J. P. Chepulis.

k a

V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

I

v ::

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

10 SCHOLES STREET
Brooklyn, N. Y. Phone stagg 9645

Aš

Sis bruožas ypač ryškiai i

Eserų ir eseruojaučių 
fašistų vienas visiems žinomas 
charakteringas bruožas, būtent: 
ant liežuvių—ulfrarevoliucines 
frazės o darbai-fašismo rams
tis.
atsispindi “Trečiam Fronte”: 
teoretiniuos straipsniuos ultra- 
revoliucinės, vietomis net ultra- 
idiotiškos frazės, o “kūryboj” 
ištižimas, šunuodegiavimas ir 
ramus ramutėlis bernų ir buo
žių sugyvenimėlis. šiandie, šiuo 
vis aštrėjančiu klasių kovos 
momentu, kada Lietuvoj slan
kioja tūkstančiai alkanų bedar
bių ir jų skaičius miestuose ir

TAMAQUA, PA.
Serga Draugas Sungaila

Jau trečia savaitė, • kaip 
draugas K. Sungaila guli sun
kios ligos parblokštas. Apie 
mėnuo atgal jisai apsirgo gri-

kęs, vėl pradėjo kasykloj dirb
ti. Padirbus apie keturias die- i aptarti, 
nas, vėl liga atkrito. •
gana sunkiai serga, bet yra |

«

>W*4«WRWN

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
L.D.P. Kliubo susirinkimas bus

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ API1EKJS
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. CAMPAU AVĖ. ir 504B CHENE ST., DETROIT, MICH.

, VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLOS
E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY325

Kuomet jautėsi pasvei-1 gnt«a(li1enk7’t^ balandžio, po No. 69 ' — - i S. Park St., 8-tą vai. vakare. Visi
- - j nariai ateikit, yra svarbių reikalų

Pasistengkit ir mokesčius 
Atsiveskit ir naujų na- 

Organizatorius.Dabar i užsimokėti.

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

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast elektriką ir matmetizmą, ir važiavimą, 
ir planą automobilio; mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAV1CIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestj. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-40491
ll||l'llliĮlli;l į; 1



Puslapis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS

2.50
ras

PHILADELPHIA

22nd

A i not h i primenu savo draugams, jog aš vis dar
praktikuoju savo profesiją.

H. MENDL0WITZ

AR ŽINAI?

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

Karininkai

222 MANHATTAN AVĖ

AMERICAN CLOTHING CO
222 Manhattan Avenue

Pirm

rėdą

Mano Žodis

Nuo

17th

Vardas

Mieauus.

NEWARK, N. Jčia si an

414

Kaino: 
10c ir

skaus- 
būsite 
nauja

išrink- 
K. Al- 
Kuras 
S. Ba

nuo 
iždo. 
2:30

JONO ARBA
PETRO

LIETUVIŲ 
išdirbystūs 
CIGARAI

vienbalsiai 
kad bend- 
su- A.L.D. 
kad išven-

Street or Avenue’
, State-------- .—

Saginaw, 
turtas 

vienas parengimas. 
111 na-

—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačią

6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clermont Avena*) 

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

visos kuopos 
proporcionaliai

Petra vičia, 162

Nauji Sumanymai

A.L.D.L.D. 10-to Apskričio 
naujas komitetas stengsis su-

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreięiausia

Jausitės kaip naujas žmo
gus į trum'pa Įtaiką; imdami 
ROJAUS RECEPTO; COLD

Iždininkas F. bukaitis, 352 Avė. C. 
Avė. C.

Vaclavičius, 20 E
, Laurinaitis, 341

P. J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuve

361 Broadv/ay, 
Brooklyn, N.

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK 
TERŲ DRAUGIJA

Grand Rapids, Mich.

Petras Nau jok 
Savininkas

raeitos konf 
riimtas.

omiteto rapor-
Iš raportų pasirodė,

10-to Apskričio Komiteto 
Posėdis Pirmiaųs antrašas buvo 271 Berry St. 

Dabar mano antrašas:

Mūsų išdirbystė savo ci- 
gariįi gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie
stas, bet ir į tolimesnius. 
Prisiunčiamee pasta pigiai ir 
greitai.

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

roy Ave., Pittsburgh, Pa.
Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress St., 

Carnegie, Pa.
Fin. sekr. J. Urbonas, 192.5 Harcum 

Way, S. S Pittsburgh, Pa.

Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St. 
Užrašų Rast. J. Stoškus, 20 Faxon

Viso išmokėta
K on f e renci j a u žsi d arė 

pietų.
A.P.L.A. 3-čio Apskričio 
Konferencijos

Pirm. J. K. Alvinas.
Rast. R. Bsniušis.

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir U 
mais, kaip vartoti.

Draugai ir draugės, mums 
reikia labiau sujungt savo spė
kas. Mes turime veikti po Ko
munistų Partijos vadovybe. 
Suglauskime savo spėkas ir 

[kovokime prieš visus darbinin- 
I kų priešus, prieš visus tuos, 
i kurie šmeižia, niekina Komu- 

prieš visokius 
renegatus ir t. t.

Dar sykį raginu visus A.L. 
D.L.D. 10-to Apskričio narius 
kuogreičiausiai p a si m o keti 
duokles į centrą; taipgi/ ragi-

kaip 
raštininkas J. Kuras, 930 arba 

kius 
rašykite 
J. Langa 
sekretoriui viršpaduotu antra

sekančiai konferencijai 
ta Apskr. valdybai.

Bilų apmokėjimas: 
Už svetainę konf.
J. K. Alvino kelionės lė 

šos į Saginaw ir raštiš 
kos išlaidos

Rašt. St. M. Leesio 
tiškos išlaidos

Pirm
Pirm

256 Ames St.
Nutarimų i-a.št. .

49 Savvtelle 
Turto rnšt. K.

12 Andover 
Ligonių rašt. 1

153 Ames 
Iždininkas . M.

9 Burton f
Iždo globėjai: 1 
’ B. Zdanavičia, 11

• vičia, '86 Webster
Maršalka
102 Hantington St
Visi Montell

L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J., VALDYBA 

1931 METAMS:
Rimša, 167 W. 20th St. 

Mažiliauskas, 5Q3 Avė. A. 
V. Brunza, 42 Washing-

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Kas yra didžiausias žmogaus priešas? 
ligas j varo, bet ir j grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrafiyldte:

FRANK a. URBAN PHARMACY
IRI METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. Y<

Yra lietuviška drapanų įstaiga, kuri turi 
moderniškiausius šių dienų įrengimus, są
žiningą patarnavimą. Mes parduodame 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabu
žius, siūtų eilių, paltai, top coap ir over
coats prieinama kaina. Siuvame.,tįjp 
pat drabažiby > sulig užsakymų. Jei Tam
stai reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas mus

Brooklyn, N. Y.
TEL., MIDWOOD 8-6261

A.L.D.L.D. 10-to Apskričio 
naujas pildomasis komitetas 
laike savo posėdį 24 d. kovo, 
1931 m. Paskirstyta vietos: 

Ona Tamašaus- 
Vaiš- kienė, 247 Gallagher St.; už- 

' rašų
stotis Williamson St.; finansų rašti- 
Fair- įlinkas St. Liesis, 206 Glesby 

St., iždininkas J. Lingevičius, 
rinki-'424 Fordney Avė; visi iš Sa

ginaw, Mich.
Del A.L.D.L.D. 10-to Apsk- 

mes ričio

čia gyvuoja A.L.D.L.D. 120 
Kuopa, būtų gerai, kad dau
giau darbininkų prisirašytų 
prie literatūros organizacijos, 
nes mokestis tik $1.50 į metus 
ir keletas centų vietiniams rei
kalams.

Kuopa pasipirko “Laisvės” 
šėrą už $5.00, taipgi paaukojo su 
Agitacijos Fondui $3.00. Ge- žmonėmis 
riau sakant 
munisŲnio judėjimo darbinin
kų tarpe.

Buvo prisiųsta Agitacijos j 
Fondo blanka, surinkta ant 
blankos $12.00; aukojo šie 
draugai: A. Dumblesky $5.00, 
K. Globičius $2.00, Y. Mičkū- 
nas, Y. Paulavičius po $1.00;! 
T. Staniulioniūtė, M. Staniulio- j 
nienė, Mickūnienė, S. Krancia- 
,vičius, C. Dumčius ir M. Pau- 
lavičienė—po 50 centų. Visi 
pinigai pasiųsta ir priimta ten, 
kur reikia.

Draugai darbininkai 
kimės 
nes tik

10-to Apskričio
St. M. Liesis,

206 Glasby St., 
Saginaw, Mich.

S.—Kuopų sekretoriai,
siųsite metines mokestis 
aukas Apskričiui, tai če- 
arba money orderius iš- 

iždininko vardu, E. 
, ir siuskite finansų

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL, MASS.

Telefonai: Bell — Oregon 5136
Keystone — Main 1417

ną kas valandą, pakol vidų 
riai pasiliuosuoja; tada im 
kite tik, po tris kartus 
dieną. Viskas pagerės: jū 
sų galva palengvės, 
mas pranyks iri jūs 
atgal prie darbo su 
energija.

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

Įdėkite 35c pinigais ar 
stampomis-, ir 25i tabletai bus 
pasiųsti jums, ariba 3 dėžu
tės už vieną dolerį.

Nutarimų Raštininkas

Turto Raštininkas ---A.

Iždininkas—A

Iždo Globėjai
A. Kopa:
Grušiūtč, 

Ligonių Lankytojai
Ig. Ručinskas,
Vilkuvicnč, 718

Trustisai:
T. Rasikas, A.
Jasaitis, A. B, 

Revizijos komisija :
A. Senkus, V. Valentą 

Salės valytojas F. Žcgunis, 
Salės parandavotojas — .

1108 Elizabeth Ave, 
Draugijos susirinkimai j 

mėnesio antrų utarninkų 
1057-63 Hamilton Ave,

' Pirm. • A. Palubinskas
i Belle Grove, Box 108, Dracut, Mass. 
| Vice-pirmininkas M. Dulkienė

180 Concord St., Lowell, Mass. 
Prot. rašt. V. Mikai opas,

.973 Central St. 
Fin. rašt. A. Rutkauskas

1 Vine Street 
Iždininkas, S. Paulenka

12 Chase St. 
Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 
Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha
pel St. ,

Savo susirinkimus draugystė laiko 
kiekvieno mėnesio antrą nedėldienį, 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj* 
19 Union St. Lowell, Mass.

I nu kuopas pasimokėti duokles 
i i Apskriti. 
P A.L.D.L.D.

Sekretorius

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., Mo
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25th St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—lOth 
A.ve., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215 
Avė., E. Moline, III.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St 
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St.; 
Moline, III.

Maršalka I.
Pirm. K.
Vice-pirm

ton Parkway.
Protokolu sekr. P. Janiūnas, 128 W

49th St.
Finansų sekr. A. Lukai tis, 591 Avė

metais. Kaip greitai bus ga 
Įima, taip bus pranešta “Lais 

pačios idėjos vėj.”
j Laike A.L.D.L.D. 10-to Aps 
kričio konferencijos Sąginaw, j 
Mich., 15 d. kovo, aukų su-, 
rinkta $4.20. Palikta ant ka- 
sieriaus rankų, pasiųst “Daily i 
Workeriui.”

Taipgi A.L.D.L.D. 10-to Ap-' 
skričio naujas komitetas rei
kalauja, kad visos A.L.D.L.D. 
10-to Apskričio kuopos prisių-^ 
sų savo sekretorių antrašus ir, 
kuopų organizatorių antrašus. |

A.L.D.L.D. 10-to Apskričio! 
komitetas atsišaukia į. Jack-i 
son, Mich., progresyvius lietu-į 
vius, kad galėtume susižinot 

miesto progresyviais i 
A.L.D.L.D. 10-to' 

tai plėtimui ko- Apskričio sekretoriaus antra-' 
šas: St. M., Liesis, 206 Glesby 
St., Saginaw, Mich.

A.L.D.L.D. 10-to Apskričio 
valdyba:

Organizatorė ir pirmininkė 
A. Tamašauskienė, _ 

Protokolų sekretorius
J. Kuras,

• Finansų Sekretorius
St. M. Liesis, 

Iždininkas
E. J. Lingevičius..

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

Valdyba 1931 metam:
W. Gclusevičia, 51 Glendale St, 
paeglb. A. Sauka,

J. Stripinis, 
Avė.

. ' Venslauskis, 
r St.
M. Jaztlkevičia

St.
Miškinis.
St.
P. Krušas. 141 Sawtelle Ave. 

Glendale St., J. Bale 
St, 

Barkauskas, 
_ 21. 
Mass,

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferiu 
Išsimokinkite naujausios rūšies mo- 

derniškai. įrengtoj Amato Mokykloj.
b— R |?| DilnW Bendrasai taisymo darbas, praktiš- 

j, r - JĮ kas šapo j lavinimas; abelni pertai-
b Į 1 symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš* 

skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrinės sistemos, batarejos, tnag- 

-----netai, pradėtojai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

Atsižvelgiant i bedarbę, mes numušėme pilno mechaniško kurso 
kainą nuo $75 iki $50 

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Specialis važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diplomą Užtikrinta. - 

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek* 
madieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. P°

NEW YORK AUTO SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kansas 14th St. NEW YORK. N. Y.

Kampas Maujer xSt. Brooklyn, N. Y.

Kova už Idėjas” Greit 
Scenoje

darbininkus ir darbininkes su 
glausti savo eiles po Ameri 
kos Komunistų Partijos ir Ko 
munistų Internacionalo vado 
vybės vėliava.

3. Mes pasižadame dėti pa 
stangas, kad išlaikyti dienraš' 
tį “Vilnį” po leninistine Ko. 
munistų Partijos vadovybe.

Susirinkimo Komitetas.

I laukia ne tik vietiniai mūsųi 
! rėmėjai, bet ir visos apielin- 
I kės lietuviai darbininkai.
1 Sietyno Choras yra didelei 
jėga, kuris ir drįsta statyti to-1 
kį veikalą, kaip “Kova už Ide-j 
jas.” Choras turi 54 narius 
ir visi gerai lavinasi. Prakti
kas laiko po 2-3 kartus į sa
vaitę. Draugė šalinaitė deda 
daug pastangų ir energijos, 
kad gerai sumokinti dainas, 
kurios yra labai gražios.

Todėl sietyniečiai kviečia 
i visus ir visas atsilankyti į šį 
i padengimą, kokio dar nėra bu- 
i vę šioje apielinkėje.

Šio miesto sietyniečiai tyliai, i kviečiame būti laiku 
bet sparčiai ruošiasi suvaidinti į kalas 
operetę “Kova už Idėjas.” Ro
dos, kad nuo ko pasislėpę sie
tyniečiai ruošiasi prie to vai
dinimo, kuris įvyks 11-tą die
na balandžio. Šio veikalo

Fin. Rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell
Avo. • -.»■

Iždininkas T. Petrauskas, 29 Merton

i, M. Žiuri*.
, 515 Eleventh St
A. Garbanauskas

įvyksta kiekvier.c
i savam name,

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO. MASS.

Valdyba:
Gelusevičius, 51 Glendale

Brangūs draugai ir draugės, 
A.L.D.L.D. 10-to Apskričio na
riai, širdingai prašau jūsų, kad1 
pasistengtumėte kuovėikiausia i 

mūsų at- užsimokėti savo metines duo-! 
klaidų, klės. Juo greičiau užsimokė-Į 

site, tuo A.L.D.L.D. bus tvir-i 
ir galės didesnę agitaci-l 

ją pavaryti. i
Draugai, atsiminkite, kad i 

dabar yra svarbus laikas. Be-I 
darbe, krizis, bado šmėkla* 
gręsia milionams darbininkų. į 
Todėl mes turime kuodaugiau-1 
šia prakalbų surengti ir lite
ratūros išplatinti, kad išaiški
nus darbininkams to viso prie
žastį ir ką darbininkai turi da
lyti, kad pagerinti savo bū-;

Atsišaukimas į Darbininkišku 
Organizacijų Narius

Balandžio 11 ir 12 dienomis 
T.D.A. 9 kuopa rengia aukų 
rinkliavą politiniam kaliniam. 
Stotys bus sekančiose vietose:

West Philadelphijoj rūpin
sis draugai Pieta ir Raulinavi- 
čius, 7928 Harley Ave. ;

Frankforde ir Richmonde organizatorė 
draugai—-Mulakiūtė ir 
norą.

North Philad. bus 
Liaudies Name, 8th ir 
mount Ave.

Subatoj prasidės aukų 
mas 2-rą vai. po pietų, o sek 
madienį 10-tą vai. ryto.

Draugės ir draugai, mes ričio atlyginimo skolų nutarta 
rinksime ten, kur tik galėsim ’ susižinoti su senuoju Apskričio 
gauti daugiau aukų. Dabar komitetu, 
eina aukų rinkimo vajus, ir vi 
si kuopos nariai pasižada pa 
dėti rinkti aukas minėtose die 
nose. Agitacijos mums nerei 
kia, mes matom patys, kokį rengti dvejas prakalbas šiais 
gerą darbh atlieka Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas 
Visi esame to 
nariai ir visi turim pasidarbuo-Į

I ti, kad atliktume vajaus užde-. 
: ta kvota.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN. 

Valdyba 1931 Metams:
Pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St. 
Pirm, pagelb. M. Seliokas, 288 Maple 

Avė.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

St., West Hartford, Conn.
Ižd. A- Klimas, 36 Russell St. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo .prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 Hudson St.
Draugystės susirinkimai aisibū- 

na kas antrą ketvergą kiekvieno mė
nesio, Labor Lyceum svetainėj, 29 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
vai. vakare.r

Revoliucinių Darbinin
kų Susirinkimas

Kovo 31 d. buvo sušauktas 
klasiniai sąmoningų darbinin
kų susirinkimas, kuris po ilgų 
ir rimtų, abelnai imant, dis
kusijų, priėmė, apart vieno 
balso, sekamą rezoliuciją:

1. Mes užginame “Laisvę,” 
pasilikusią po Amerikos Ko-'nistų Partiją, 
munistų Partijos vadovybe ir 
pasižadame ją visais būdais 
remti.

2. Mes šaukiame visus kla
siniai sąmoningus lietuvius

DETROIT, Mich.— Kovo 1 
dieną, 1931 m. įvyko konfe
rencija Draugijų Svetainėj, 
4637 W. Vernor Highway, 
Konferenciją atidarė pirm. J. 
K. Alvinas, 11 vai. ryto. Pir
mininkas paskyrė mandatų 
peržiūrėjimo komisiją iš šių. 
draugų: J. Stakvilas, J. Ceba- 
nauskas ir J. Kuras. Laike 
mandatų peržiūrėjimo drg. A. 
Misevičius pasakė prakalbėlę, 
nurodydamas svarbą tos kon
ferencijos ir ragindamas dele
gatus rimtai ir šaltai svarstyti 
organizacijos reikalus.

Mandatų 'komisija raporta
vo, kad dalyvauja trys kuo
pos sų 13 delegatų, 3 delega
tai nepribuvb ir dvi kuopos 
nedalyvavo, tai 33 kp., Grand 
Rapids, Mich., ir 54 kp; Pon
tiac,Mich.; 31 kp.Hamtramck, 
M i c h. delegatų neprisiuntė, 
bet prisiuntė Jaišką pranešda
ma, kad nori prisidėti prie 
3-čio apskričio. Ant vietos 
apkalbėjus vienbalsiai tapo 
priimta.

Pirmininku išrinkta J. K. 
Alvinas, rašt. R. Beniušis, ko- 
resp. J. Povilaitis.

Vardoša-ukis apskr. valdy- 
<bos parodė, kad dalyvauja du 
valdybos nariai, pirmininkas ir 
raštininkas, kiti trys nedalyva
vo. Protokolas 
perskaitytas ir, 

Apskričio 
tai 
kad komitetas) laikė posėdį 1 
d. birželio, Saginaw, Mich. 
Padarė sekamus tarimus: kad 
Apskričio rašt. ir ižd. būtų pa
dėti po $300 Ikauei jos. Prane
šė, kad ’daroąvosi surengime 
prakalbų maršruto agitacijos 
klausimu drg. L. Pruseikai Ap
skričio ribose. Prakalbos pa
vyko. Pranešė, kad tapo su
organizuota uiena nauja kuo
pa Hamtramck, Mich.

Rašt.. raportavK kad dabar 
'3-čias Apsk. susideda iš pen
kių kuopų ir 228 narių; pini
gų randasi ižduose per visas 
kuopas $308.50. Apskričio 
ižde pinigų randasi $10.25. 
Raportai tapo išklausyti ir 
vienbalsiai priimti.
' Delegatų raportai iš kuopų 
stovio 
33 nariai geram stovyj 
$103.99 
47 kp., Detroit, Mich 
rių geram stovyj; turtas $27.- 
70. Penki parengimai; visi 
gerai pavyko. Taipgi kuopa 
moka iš iždo už savo bedar
bius narius, katrie negali už
simokėti, ir priklauso prie T. 
D. A. ir moka’duokles už savo 
narius.

Iš kitų kuopų raportų ne
buvo.

Nauji sumanymai Apskričio 
reikaluose.—Tapo perskaityti 
Apskr. įstatai^ ir 
priimti. Nutarta, 
rinti konferencijas 
L.D. 10-tu Apskr., 
gus daug keliones išlaidų, kad 
tie patys delegatai suvažiavę 
galėtų atlaikj'ti abidvi konf. 
vieną paskui kitos.

Nutarta surengti prelekcijas 
sveikatos klausimu arba 
kalbas.

Nutarta, kad kiekviena kuo
pa Surengtų po vieną kokią 
pramogą Apskr. naudai.

Nutaria, kad, atsiradus Ap
skričio kokiam nedatekliui fi
nansuose 
dengtu 
kilpos narių iš kuopos 

Pirma sesija užsidarė 
vai. po pietų. 
' Antra sesijii atsidarė 
vai. po pietų.

Nutarta duoti A.P.L.A. sei
mui sumanymą, kad Įvesti vai
kų skyrių, nuo 2 iki 18 metų 
amžiaus; kad įregistruoti čar- 
terį visose valstijose, kur tik
tai galima. Tapo išrinkta koj 
misija peržiūrėjimui A.P.L.A. 
konstitucijos, katruos punktus 
reikia taisyti.

Apsk. valdybon tapo 
ti sic draugai: pirm. J. 
vinas, pagelbininku J. 
rašt. St. M. Leesis, ižd. 
kaltis, org. J. Kuras.

Nuskyrimas vietos ir laiko

Kupt>wr-
, Prisiųskite mari' dšžutę ar 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

, sampalą?
Vardas --------------------------
Adresas ___________ ____
Miestas -------------------------

Iždo Globėjai
Melrose St.
D. Vetkauskas, 33 Andover ■

Maršalka J. Pilipauskis. 19 .
St. Visi Montello, Mass./
Susirinkimus laiko pirmą ■> 

kiekvieno mėnesio.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St,
Ames St.; M. Jazįukeviczia,
Ames St.; P. Krušas, 141 Sawtell 

/Ave.
Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.

Visi Montello, Mass.
Susirinkimai atsibūn? paskutinį 

panedėli kiekvieno mėnesio.

Visus lž(i^ 
nes ve- 

bus pradėtas vaidinti 
tuo laiku, kaip kad skelbia
ma. Nepamirškite: balandžio 
11 d., 7 vai. vakare, 180 New 
York Ave., Newark, N. J.

’ Sietynas.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 9-1411

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠIST1NIS K-TAS, 1,931:

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerįte 
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm. • pagelb. W; A. Kairys, 
Broadway,' Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienč, 3121

VALDYBA 1931 METAM: 
Pirmininkas—K. Margis, 

1323 Muskegon Ave 
Vice-Pirmininkas—A. Karcekas, 

730 Nason 
-K. Rasikas, 

R. R. 9. Box 
Garbanauskas, 
1108 Elizabeth 

Daukšas, 
1131 Wnlk 

, 1108 Elizabeth Avc 
1307 Davis Ave. 

141J ‘Turner Ave 
Richmond 

Luju

vieny 
į A.L.D.L.D. 120 kp. 
vienybėje yra galybė.

A. Dumblesky.

Agitacijos Fondo, 
kovo 26 d 

a-^sRaitoje įvyko pora 
ten yra pasakyta, kad nuo 
A.L.D.L.D. 120 kuopos gauta, tesnė 
per d. M. Pauliavičienęi $2.00,-Į 
o turi būti $3.00. Taipgi ten i 
praleista tape aukotojų var-* 
das d. M. Paulayičienės, kuri I 
aukavo 50 centų. Atsiprašau I 

klaidas.
A. F. Sekr. D. M. Š.

HiiswaHiBiiisiiioiiiotiigi.
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VIETINĖS ŽINIOS | PAJIEŠKOJIMAI |

amsbhrgh Bridge Plaza 
Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 
197 IIAVEMEYER STREET
Willi

Peresė s š u r i n a i č i ū tė $, 
atvažiavo iš Lio- 

.1913 m. pas seserį Į Cliicagą. 
tat prašau jo;s 

atsišaukti arba kas žinot'e

Kom. Frakcijų Sekretoriai 
Būtinai Dalyvaukite 
Šiandien Susirinkime!

Liet. Darb. Susivienijimo 
Pirmos Kuopos Šokiai 
Ir Koncertas

L.D.S. 1-ma kuopa šeštadie
ni, 11 d. balandžio, “Laisvės” 
salėj, rengia puikų vakarą,

50 East 13th St., 
(Room 500).

* . Ai4' *Komunistinių frakcijų’ sek
retoriai įvairiose- lietuvių dar
bininku- organizacijose būtinai 
turi dalyvauti specialiame su-j kur bus progos atsilankiusiems 
sirinkime šiandien, balandžio j gražiai pasilinksminti ir pasi- 
4 d., 1-mą valandą po pietų, į klausyti muzikos ir kitokių 
Komunistų Partijos raštinėje, i pamargihimų. Drg. Velička ir

New Yorke! drg. Kavaliauskaitė jau išank-
Juos šaukia šio sto rengiasi patiekti puikių 

distrikto organizatorius drg. I. dainų tam vakarėliui. . Taipgi 
Amter, pabrėždamas, kad nei; bus gerų užkandžių ir 
vienam frakcijos sekretoriui: mų.
yra neleistina išlikti nuo to su-jtra, vadovaujama drg. Sinke- 
sirinkimo. ;

Specialis susirinkimo tikslas 
—tai prisiruošimai prie Pir
mosios Gegužes. Pereitoji pri
siruošimo konferencija nebu
vo įvalias sėkminga, 
buvo suorganizuota

Andrulis iš Chicagos. Jau il
gas laikas, kaip brooklyniečiai 
yra girdėję d. V. Andrulį//kal
bant, tad dabar bus proga vi
siems ateiti ir išgirsti jį.

Be d. V. Andrulio, dar kal
bės drg. A. Bimba ir anglų 
kalboje komunistų dienraščio 
“Daily Workerio” redaktorius 
d. Hathaway. •

Komisija stengiasi prirengti 
muzikos programą paįvairini
mui šių prakalbų.

Šias prakalbas rengia Ame
rikos Komunistų Partijos Lie
tuvių Frakcija, kad Brookly
no ir apielinkių lietuvius dar
bininkus plačiau supažindinti 
su Komunistų Partijos dabar
tiniu veikimu ir kovomis.

PAJIEŠKAU 
nuo Vilkavišk

tuvo
I Turiu svarbų 

pačios 
apie ją, praneškite, 
pas kurią gyvenote ant Vokiečių gat
vės, pas amerikoną.—Antanas Kulaj- 
sevičius, 46 Ten Eyck St., Brooklyn,

NAUJA LIETUVIŠKA ;

R
65-

lezidencijos Adresas:
)2 GRAND AVENUE

Maspeth, L. I.
Juniper 5-6776

gėri-
Šokiam grieš gabi orkes-

vičiuko.
šokiai prasidės 7-tą vai., 

programa—8 :30 vai.
Įžanga 35c.

Komisija.

o

lietuvių I Namij Maliavotojai Kovoja 
darbininkų draugijos bei kuo-jp^' ĮJnpOS VjrŠiffinkuS ' 
dos, kad visos turėtu savo de- 

T atai i

RESTAURACIJA i r 
Šiuomi pranešame lietuvių vi- 

I suomenei, kuri valgo restaura
cijose, kad mes atidarėme nau
ją lietuvišką valgyklą po se

kančiu antrašu :
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

iriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS

MATTHEW P. BALLAS 
(įlEI-IAUSKAS) 
ČRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Telephone, Siagg S-S910

LORIMER RESTAURANT 
Lietuvi? Valgykla

, VISOKIŲ RŪSIŲ SV1EZŪS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1

SAVININKAI MARčIUKAl
417 Lorimer Street “Laisves” Name

1 BROOKLYN, N. Y.

nos, kad visos turėtų 
legatus konferencijoj, 
turės būt pataisyta.

Kas ir kaip toliaus 
kaip darbininkus ir jų 
zacijas mobilizuoti masiniams 
išstojimams Pirmojoj Gegužės, 
tatai kom. frakcijų sekretoriai 
turi būtinai žinoti, kad galėtų 
išjudinti darbininkus į demon
stracinius Pirmosios Gegužės 
apvaikščiojimus kaip pačiame 
New Yorke, taip aplinkiniuo
se miestuose ir miesteliuose.

Taigi ir viršnurodytame 
šiandieniniame susirinkime tu
ri dalyvauti frakcijų sekreto
riai ne tik iš New Yorko ir 
Brooklyno, bet ir iš visų kitų, 
prie šio distrikto priklausomų 
kolonijų.

veikti, 
organi-

darbi- 
reakci- 
vadus,

Worcesterietis Staliulionis
Dalyvavo L.D.S. Pirmos 
Kuopos Susirinkime •

New Yorke, Brotherhood 
of Painters, Decorators and 
Paperhangers of North Amer
ica Lokalų 101 ir 905 kairiųjų 
darbininkų komitetas saukia 
didelį protesto mitingą bal. 4 
d., šiandien, Labor Temple, 
243 East—84 th St.

Pasireiškus kairiųjų 
ninku veikimui prieš 
nius viršminėtų lokalų
tie vadai pradėjo pulti darbi
ninkus visoje unijoje ir vieną 
po kitam mesti iš unijos. Tad 
šiame protesto mitinge bus iš
rodinėti jų pardavikiški dar
bai, kuriuos jie yra atlikę, bū
dam i viršininkai, ir išneštas 
protestas prieš persekiojimą 
ir mėtymą iš unijos tų narių, 
katrie dabar iškelia jų parda- 
vikiškus darbus į aikštę.

Visi nariai viršminėtų loka
lų privalo nueiti į tą mitingą, 
ir abelnai dalyvauti kovoje už 
apgynimą kairiojo veikimo.

Langy Valytojai 
Laimi Bylą

New Yorke langų valymo 
kontraktorių sąjunga pasiryžo1 
sulaužyti kontraktą, padarytą! 
su langų valytojų darbininkų ' y 
unija. Tas kontraktas buvo' 
padarytas 1929 metis, o baig
sis 1932 metais. Sulig kont
rakto darbdaviai turi mokėti . . , _. . , „..... v. . . kuri yra turėjusi savo restau-
darbininkams nemažiau kau>! .. Montello. Mass., ir So. 
48 do!, j savaitę algos; drau- B t M Tai j dir. 
dziama atleidinėjimas darbi-1 
ninku iš darbo ir nukirtimas 
algų.

Bet pastaruoju laiku kont- 
raktoriai pradėjo samdyti ne 
unijos darbininkus ir už daug 
mažesnę albą.

•Darbininkų unija kreipėsi j 
teismą, kuris ir turėjo pripa
žint, kad samdytojai neturi 
teisės taip laužyti sutartis.

be

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis bąrberystės amato. Galit 
išsimokinti Trumpu laiku ir vėliau pa
daryti gerą pragyvenimą. Mes mo
kiname barberiauti ir moterų plau
kus kirpti. Pilnas kursas tik $25.00. 
Ateikite ir persitikrinkite. Lietuvis 
instruktorius.

IMPERIAL BARBER COLLEGE 
612—10th Ave., Cor. 44th St. 

New York, N. Y.
71-98

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

Šiuomi pranešu savo kostumo- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num, 173 Bridge Street, 
naujon vieton, 
rion St., kamp. 
cey St. ®totis,

♦

/

Bedarbiai Išgelbėjo
Bedarbį nuo Kalėjimo

New. Yorko, Bedarbių 
ba ne tik skleidžia klasinės 
kovos dvasią1 tarpe bedarbių 
ir dirbančit

Ketvirtadienį, balandžio- 2 
dieną, įvyko Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 1-mos 
kuopos susirinkimas. Atsilan
kė gana didelis skaičius na
riu. Rimtai svarstyta organi
zacijos reikalai. Išrinkta dar- i 
biriinkai būsiančiam kuopos; dais.

.vakarėliui, kuris įvyks 11-tą 
dieną balandžio.

Kalbėta klausime organiza
vimo jaunuoliu kuopos. Pir
moji Susivienijimo kuopa su
traukė gana daug jaunuolių į 
savo eiles. Todėl ir kilo klau
simas jaunuolių kuopos. Šiam 
reikalui išrinkta komisija iš 
draugu ir draugių, būtent: A. 
Kririūtės, A. Jeskevičiūtės, A. 
Veličkos, P. Baranausko ir V. 
Bovino. Šie draugai turės rū
pintis jaunuolių organizavimu.

Užbaigus visus reikalus, kal
bėta apie Centtą. Kai kurie 
draugai, rodos, ne visai tiksliai 
darė užmetimus Centrui. ;
Draugė jeskevičiūtė atsakė į ; Areštuotiem Pikietuotojamš 
VIOIIO Ir 1 A lioi w\lirt ha i U rx 1 XX xxkxxxi

Tary-

arbininkų ir or
ganizuoja bedarbius, bet gelb

 

sti bedarbiams visokiais bū- 
a diena vienas*namo 

as buvo išmetęs į gat- 
edarbio šeimyną, bet Be

darbių Tarybos nariai vėl su
nešė jo rakandus į kambarius 
ir dabojo, kad daugiau neiš-

savini

! busi už kukarką keletoje lietu
vių valgyklų Brooklyne. Atei-' 
kite persitikrinti kaip skanūs 
čia valgiai ir pasimatykite su 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukiene.

Savininkes

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems' 

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

visus klausimus reikale orga
nizacijos vidujinių reikalų. 
Tuom dalykai užsibaigė ir, ro
dos, visiem aiškūs.

Beje, rezignavus, protokolų 
sekretorei, išrinkta d. Laski 
jos Vieton. Tad d. Laski nuo 
šio susirinkimo eina prot. sekr. 
pareigas.

Pagaliaus, draugas worces
terietis, Staliulionis, buvo pa
kviestas tarti žodį kitą apie 
organizacijos reikalus. Drau
gas Staliulionis gražioj, hūmo- 
ristiŠkoj kalboj nupiešė didžio- 
ries kuopos kovas su fašistais. 
J’sai nurodė, kaip fašistuojan- 

į t?s Bagočius daro skundus ir 
užveda bylas prieš 57-tą kuo
pa. Vienok nieko jie nelaimi; 

>. Ve ponai visuomet nudegė na- 
'~us taip jiem bus ir šį kartą. 
Paskutiniai žodžiai draugo 

įį Staliulionio buvo, kad mes tu
rime laikytis vienybėj visi kaip 

t vienas, taip greičiau laimėsj- 
roekovas su fašistais. Minios 

L ^aiškiau ir aiškiau mato tų po- 
? nu žulikystes ir puolimus ant 

darbininkų.

ž

po num. 512 Ma- 
Broadway, Chaun- 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau Įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia.

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką 

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

tik susitarus.
ja

Čeverykii Dirbėjai 
Laimėjo Streiką

Vincent Horowich Slipper 
Kompanijos bosai pereitą sa
vaitę paskelbė 20 nuošimčių 
algų nukapojimą savo darbi
ninkams. Darbininkai < buvo 
neorganizuoti, tačiaus jie už
protestavo prieš tai, bet bosai 
jų protesto nepaisė, ir liepė 
apleisti dirbtuvę tiems, katrie 
nesutinka su algų nukapojimu. 
Darbininkai atsikreipė prie 
Shoe and Leather Workers 
Industrial Unijos, kuri tuojau 
atsiuntė organizatorių ir išve
di visu^ darbininkus į streiką. 
Apie du trečdaliai darbininkų 
susirašė į uniją ir pradėjo pi- 
kietuoti. Bosai, matydami, 
kad darbininkai jau susiorga
nizavo ir pastatė stiprias pi- 
kieto linijas—po 24 vai. strei
ko nusileido: sutiko atšaukti 
paskelbtą algų nukapojimą ir 
priimti visus darbininkus be 
jokios diskriminacijos.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVE

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS
Geresnio Pasirinkimo Pusryčių Nerasite Niekur

t

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

UI nPWMMfM—r R ■ WIRI

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ D1KEXTOKIUB

♦Išbalzamuoja ir laidoja nurairusiu? 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijonu. 
krikštynoms ir pasivažinėjimam". ■

231 Bedfox-d Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

L įit $*

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

•* —'j-', *•—• — ——

mestų. Tuomet savininkas pa- SVARBUS 
traukė tą šeimyną į teismą. SUSIRINKIMAS 
Bedarbių Taryba parūpino jai Lietuvių Darbininkų Susivie- 
advokatą ir su pagelba Tarp.inijimo 13 kp., Woodhaven, su- 
Darbininkų Apsigynimo gynė įsirinkimas įvyks 6 d. balandžio, 
ją teisme. Laike teismo mi-jy.gQ v vakare, 218 Vansiclen 
nios bedarbių užpildė teisma- 
butį ir protestavo prieš namų 
savininkus už mėtymą bedar
bių iš namų. '

Ave., Brooklyn, N. Y.
Visi nariai dalyvaukite susi-

• -___ t0 vįso pasekme rinkime’ ncs bus daug dalykų
buvo, kad teisėjas panaikino ! apsvarstyti, taipgi nepamirškit
T i • • k’ 1 O c i VX'Y xx Ir zx 4* rl 11 xx Ir Irxrx -i ii «-»4*r»ixTXX<-<4-ikaltinimą.

GAMINAME IR PIETUS
Kasdien- gaminame pietus, 

paprastai restauranuose, ak 
gaspadinės stalo.

PIETŲ LAIKAS NUO

taip
mus pietūs ne taip kaip 
kaip namie prie geros

12 IKI 3 VAL. DIENĄ 
vadinamus “short

v. ?
4> W

Af (J T. L A

’’i/*:' ’ .—1»- • -

bi.c.v, oritiij-u.Ko’1/
. . . •<« -.i - ___ i

Steaks, Chops turime visada. Taip 
orders” padarome bile laiku nuo ankstyvo ryto iki. vely 
bai nakčiai.a

1 pasimokėt duokles ir atsivesti 
naujų narių į Susivienijimą 
prirašyti.

Sekrt. K. Jankaitis.

s
Et Duonos—Duoneles—Skaniausios |

Kokią tik duoną kepa Varpo Keptuve, tokios rasite ant | 
stalo Varpo Valgykloje. Pažymėtina ir tai, jog ir duona 
visada šviežia. &

tNeduoda Valgyti Kalėjime
Sustreikavus maisto manke

tų darbininkams Brooklyne, 
bosai ir Amerikos Darbo Fe
deracijos reakciniai vadai tuo
jau išgavo indžionkšiną prieš 
streikierius ir dabar juos areš
tuoja dešimtimis už pikietavi- 

: mą. Areštuoti darbininkai 
I laikomi kalėjimuose po dvi ir 
daugiau dienų be jokio mais
to. Jie protestuoja prieš tai, 
bet vitoje duoti jiems valgyti, 
tai dar ilgiau laiko be maisto.

I

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
) •

>>. ■

>

KUNDROTO APTIEKA

Rep.

likirpkit tj akelbiiu* Ir gjrlsivjaktt kartu au ols&Kyau.
1023 Mt. Vernon Street 

Philadelphia, Pa.

Šiais vaistais neužtraukia papročio Ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalį viduriu malimą. Nereikia virint, o tik 
surnaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina........................................................60s, per paštą SKe

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

Kundroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri
nant. kad sudėtinės šių receptą dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

SUSIRINKIMAI 
BROOKLYN, N. Y.

A.P.L.A. 22-ros kuopos • susirinki
mas bus pirmadienį, 6 balandžio, 
“Laisvės” svetainėj, 8-tą vai. vaka
re. Visi nariai ateikit, bus balsavi
mas Centro Komiteto.

A. Bakaitis.
• , , < • . . (80-81)

t-a.jp pat turime žolių ir gerą sandėli gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

NAUJAUSIOS MADOS

229

&

Manir

SKAITYKIT, PLATINKIT 
j “LAISVĘ.

Brooklyn, N. Y

Draugas Andrulis Kalbės
10 d. Balandžio

Balandžio 10 d., Grand 
Miller’s Assembly svetainėj, 
Brooklyn, kalbės dienraščio 
“Vilnies” redaktorius d. V.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F.i STANKUS
GRABORIUS-UNDĖRTAKER

ISbnltumuoja ir laidoju numirusio* ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kuiną. _

PIRMAS RODYMAS ŠIANDIEN
“CITIES AND YEARS”

(Miestai Ir Metai)
naujo nepaprasto Sovietų judžio! 

Sojų z k Ino produkcijos. Am kino laidos. 
Remiantis visiems žinoma knyga, 
kurią parašė . CONSTANTIN FEDIN.

Viskas dedasi Vokietijoj ir Rusijoj 
pirm ir laike karo ir Rusijos revoliu
cijos! ’•

Labiausiai sujudinanti apysaka apie 
Vokietijos ir Rusijos karo kaliniua.
Direktorius IVAN TCHERVIAKOV 
Jūs turite matyti!

CAMEO THEATRE
4$nd Street & Broadway i

• Frieinaiuya kaino?, rodo be perstoiimo.

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

Antroj klasėj lašai* išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris 

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiska Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisj&a didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipčrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. ’Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarna
vimu.
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas} Pulaski B-1090

KELRODIS: B. M. T, eleveitenu; lihpt Flushing Ave. stoties;
B if. T. subway—-išlipt ant M o n t ro e A ve, atoties; visais 

Broadway karais—*jut riushhm Ava.

Mes

P. J. KUNDROTĄ, Bavinlr.ka*

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvfts Tek, Graennmnt Q-2017-2360-3514




