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KRISLAI
ALDLD. Nariai.
Nauja Knyga.
Apgauna Darbininkus.
‘LDD”.
Koks Jų Tikslas?
Kodėl Jie Vogė Partijos 

Dokumentus?
Rašo /i. B.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

I

Dr. Matulaičio knygos “Re
ligija” antras tomas neužilgo 
■bus išsiuntinėtas visiems A.L. 
D.L.D. nariams, pasimokėju- 
siems už 1932 metus. Tai pir
ma šių metų knyga. Nariai 
kiek vėliaus gaus kitą knygą ir 
gal, kaipo pridėoką, vieną kitą 
bėgamais klausimais brošiūrą. 
Tai vis .tik už $1.50 metinės 
mokesties.

Bet oportunistai-donoščikai 
iš “Klampynės” pastogės suši
lę darbuojasi, kad kuodaugiau-i 
šia darbininkų sulaikyti nuo 
mokėjimo į ALDLD duoklių. 
Jie jau instruktavo savo pase
kėjams, kad nė vienas nemokė
tų už šiuos metus. Taip pat 
jie agituoja darbininkes mote
ris nemokėti duoklių į Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimą Ame 
rikoje. Griauna ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą.

Oportuifistai apgaudinėja 
darbininkus. Atima iš jų ap- 
švietos šaltinį. Nuskriaudžia 
juos finansiškai, ištraukdami iš 
pašelpinės draugijos.

Pruseika sutvėrė “LDD.” Tai 
bus Lietuvių Donoščikų Drau
gija, del svieto akių pakrikšty
ta “darbininkų” draugija. Tai 
bus Pruseikos ir Butkaus bu
čius, į kurį jie vilios darbinin
kus ir per kurį savo kontr-re- 
voliucinį darbą varys.

Kalbant apie donoščikus 
(Pruseika, Butkų, Strazdą), 
reikia nepamiršti jų tikros ro
lės, kaipo darbininkų suvedžio
tojų. O kur nepavyksta dar
bininkus apgauti geruoju, ten 
jie pasišaukia talkon policijos 
spėką darbininkus “įkvėpti”. To 
“įkvėpimo” darbininkai para

davo Wilkes-Barre, Rockforde, 
/Chicagoje. Policija^ kuri dar

bininkų kraują lieja demon
stracijose, ateina Pruseikai tal
kon apsiginti nuo komunistų!

“LDD” vadai yra donoščikai. 
Pirmą atvirą žygį toj savo ro
lėj jie parodė su savo provoka
toriškų paskelbimu, būk d. Mi- 
zara pargabenęs iš Maskvos 
maišą pinigų “Laįsvei”. Ant
ras atviras žygis buvo tada, 
kad savo “Klampynėj” patalpi
no laišką, kuris esąs d. žalpio, 
rašytas Komun'istų Partijos Lie
tuvių Frakcijos Centro Biurui 
prieš d. Angarietį. Ar tas lai
škas autentiškas, ar ne, netaip 
svarbu. Nebuvau pirmiau gir
dėjęs, nei matęs panašaus laiš
ko.

Svarbu štai kas: Jeigu šis 
laiškas yra autentiškas, tai 
klausimas, kaip jis pakliuvo iš 
komunistų Centro Biuro archy
vo į tų ponų rankas? Atminki
te, tas laiškas datuotas dar tais 
laikais, kuomet mūsų judėjime 
ginčų nebuvo kilę.

Vadinasi, Pruseika, Butkus, 
Strazdas vogė iš Biuro archyvo 
dokumentus. Kokiam tikslui? 
Kokiais išrokavimhis partijos 
dokumentai jau tuomet buvo 
kppfiskuojami? Jeigu jie vogė 
Biurui rašytus laišųs, tai.aiš
kus dalykas, kad vogė ir kitus 
dar svarbesnius dokumentus. »< į i 11 i ■ f i r.- >. -; į—rtj I ■

Dar a)5ie dokumentų vogimą. 
Nuvykus į Chicagą tyrinėti bal
tojo šovinizmo manifestacijas, 
turėjau kelis svarbius doku
mentus (komisijos protokolą, 

• rezoliucijos draftą ir tt.) ir 
vieną dieną užmiršęs palikau 
“Vilnies” ofise deskos stalčiuje. 
Ant rytojaus prisiėjo tuos do
kumentus vartot. Jieškau, bet 
niekur nesurandu. Paskiau pa
aiškėjo, kad tuos dokumentus 
pavogė Strazdas. Sugrįžęs tai 
raportavau Centro Biurui.

Tai tokie donoščikai ir 
jos 'dokumentų vogikai 
leidžia “Klampynę” ir 
“LDD” priešakyje.

parti- 
dabar 
stovi

Stockholm.— Del nusižu
dymo degtukų trusto galvos 
Kreugerio Švedija turėsian
ti iki $92,000,000 nuostolių.

* i

No. 97 Telephone, Stagg 2-3878

Patriotės Reikalauja
Deportuot Bedarbius

WASHINGTON, —čionai 
laiko kongresą taip vadina
mos “Amerikos Revoliuci
jos Dukterys.” Tai turtės 
patriotės. Ponios keikia ko
munistus. Priėmė rezoliu
ciją, kurioje reikalaujama, 
kad Amerikoj būtų paskelb- ■ 
ta nepaprasta padėtis ir i 
kad prezidentas Hooveris i 
būtų kongreso įgaliotas 
tuojaus išdeportuoti iš Ame 
rikos visus ateivius bedar
bius 1

Poniutės Šunes Karsto 
Medaliais, Kuomet Be-

darbiai Badauja
NEW YORK.— Kuomet 

bal. 21 d. prie miesto sve
tainės alkaniems bedar
biams policija galvas skal
dė, tai New Yorko pluto- 
kratų pačios į Wanamaker’s 
krautuvėje orgijas kėlė su 
šunimis. Jos sunešė šunes 
“didvyrius” ir prie gražios 
muzikos apdovanojo juos 
brangiais medaliais. Trasas 
tęsėsi kelias valandas ir lė- 
šavo tūkstančius dolerių.

Maryland Valstijoj Ko
munistų Kandidatai Bus 

ant Baloto
BALTIMORE, Md.— Ma

ryland valstija yra pirmuti
nė, kurioj Komunistų Par
tijos kandidatai laike pre
zidento rinkimų užtikrintai 
bus ant baloto. Mu§ų drau
gai jau surinko du tūkstan
čiu reikalingų parašų. Tai
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Tom Mooney ir Motina Mooney

NEW YORK KRUVINOJI POLICIJA MU
ŠĖ IR TREMPĖ BEDARBIUS PAS MIES
TO SALĘ, REIKALAUJANČIUS DUONOS
Darbininkai Parodė Didelį Kovingumą; Kruvinas Policijos 

Užpuolimas Nesulaikys Kovos už Bedarbiam Pašalpą; 
Bedarbių Tarybos Augs ir Ves Kovą prieš Alkį su Padi
dintu Pasiryžimu

NEW YORK.— Bal. 21 d. delei susiregistravimo 
prie miesto svetainės de
monstravo apie dešimts 
tūkstančių bedarbių ir dir
bančiųjų. Įvairios organi
zacijos buvo išrinkę delega
ciją pasiųsti pas miesto ma
jorą Walkerj ir priduoti be
darbių reikalavimus. Parė
mimui bedarbių reikalavi- kriminacijos 
mų surengta ši bedarbių de- bedarbius, 
m onst racija. <

Supuvusiais Miltais
Nuodija Bedarbius

BALTIMORE, Md.—Čio
nai tapo atgabenta du va
gonai miltų, kuriuos “paau
kojo” valdžios farmų tary
ba del bedarbių. Pripažin
ta, kad šitie miltai yra taip 
supuvusių kviečių, jog visai 
netinkami valgiui. Spėja
ma, kad ir pirmiau atga-; 
benti miltai, kurių yra dvi- Į 
;dešimts vagonų, irgi 
panašiai supuvę, 
kaip valdžia “maitina” 
daujaučius bedarbius.

PLUTOKRATŲ GUBERNAT. ROLPH BU
DELIO ROLĖJE ATSISAKĖ PALEISTI 

TOM MOONEY IŠ BASTILIJOS
Tom Mooney Dar Sykį Pasmerktas Supūti Kapitalizmo Bas

tilijoj už Grotų; Darbininkų Masės Verda Kerštu ijjJten; 
giasi Padidintai Kovai už Paliuosavimą Nekalto Darbi
ninkų Kankintinio

s; yra I Budelis Rolph Išnešė Nuosprendį Apsistatęs Ginkluota Po- 
Tai ot| licija; Kaipo Kapitalizmo Agentas, Jisai Bijo Darbininky

ba- Klasės Nuosprendžio

$

j

ĮVAIRIOS ŽINUTES
Baltimore, Md.— Leite

nantas Lipton su savo or
laiviu padarė 186 mylias 
per valandą. Tai nepapras
tas greitumas.

Roma.—Laike apvaikščio- 
jimo 2,685 metų Romos mie
sto ' sukaktuvių‘Italijoj, sa
koma, į fašistų- partiją įs
tojo 100,000 narių. Kruvi
nasis Mussolinis bal. 21 d. 
paskelbė “Darbo Diena,” 
idant neleisti Italijos dar
bininkams- apvaikščioti ge
gužės 1 d.be

darbių ir gavimo pašalpos.
. 2. Kad tuojaus būtų mo
kama pašalpa bedarbiams— 
po $1 į dieną kiekvienam 
pavieniui > bedarbiui ir po 
$10 savaitėje bedarbių šei
mynoms.

3. Neturi būt jokios^ dis-jmieji yra nariai Structural 
prieš negrus i Iron Workers unijos.

Jersey City, N. J.—Čio
nai apkaltinta ir pasodinta 
į kalėjimą be kaucijos 21 
darbininkas. Jie kaltinami 
primušime iki mirties ske- 
bo laike streiko. Kaltina-

I

Į Tom Mooney šaukia pasaulio darbininkus suglausti eiles 
ir tęsti kovą prieš visą kapitalistinę sistemą; jis 
primena, kad tik Rusijos proletariato protestas 1917 
metais išgelbėjo jo gyvyhę elektros kedėje

i 4. Turi būt sugrąžinti į
Iš sykio buvo leista de- darbą visi darbininkai, ku- 

Bet kuomet riuos atleido iš dartyo Em
ergency Work Relief Biu
ras.

5. Turi būt įvesta bedar-

monstruoti.
pasirodė delegacija ir rei
kalavo pamatyti Walkerį, 
policija atsisakė delegaciją

VAU A kz JL1XVV JL X J. 1 LA C4OLA* A A v 1 V • 1

pavyzdys kitų valstijų ko-. įleisti į miesto svetainę. Pa- bių apdrauda lėšomis val- 
munistams, jog reikia jau 
dabar rūpintis 
kampanija.

rinkimų

Rabinas Liepia Grįžti 
Pas Maižiesiy

reiškė, kad Walkerio nėra. 
Tai, žinoma, buvo paties 
Walkerio instruktuotas me
las. # .

Darbininkų minia pradėjo 
reikalauti, kad policija leis
tų bedarbių J delegaciją iš 
dešimties narių • į miesto 
svetainę.

džios ir bosų.
6. Visi šelpimo fondai tu

ri būt pavesta kontrolei! be
darbių tarybų. .

7. Kad I tie $196,000,000, 
kurie paskirti New Yorkb 
bankieriams, būtų atiduoti 
šelpimui bedarbių. ; >

Charsadda, Indija.—Vals
tiečių organizacija “Rau- 
donmarškiniai” nutarė gin
klais kovoti už Indijos ne
priklausomybę nuo Angli
jos imperialistų. Jie atme
tė apgaviko Gandhi ramaus 
priešinimosi programą.

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Tai, ką skelbė komunistai 
ir jų spauda, išsipildė. Gu
bernatorius Rolph atmetė 
prašymą paliuosuoti Tom 
Mooney. Tuomi jis dar sy
kį pasmerkia tą darbininkų 
kankinį supūti ir žūti už, ge
ležinių grotų. f

Dar daugiau: Rolph su sa
vo nuosprendžiu dar ban
do,bjauriai išniekinti ir api
purvinti nekaltą darbininkų 
vadą, penkiolika metų iš
kankintą Californijos basti- 
lijoj. Primeta jam, būk jis 
visuomet buvęs “bombinin- 
kas” ir “anarchistas.” Sa
ko, kad Mooney buvęs “tei
singai” teistas ir “teisin
gai” pasmerktas. Tuo gi 
tarpu visas svietas žino ir 
faktais tapo įrodyta, kad 
visi valdžios liudininkai 
prieš Mooney ir Billings 
buvo papirkti. Tie patys 
liudininkai vienas po kitam 
prisipažino, kad jie buvo 
papirkti, kad jie teisme me
lavo ir tt.

Mes, komunistai, sakėme, 
kad Mooney ir darbininkai 
negali nė valandėlei pasiti-

Washington.—Demokratų i keti kapitalistų malonei bei

NEW YORK.— Žydų ra
binas. Roseriblum ;savo pa
moksle tvirtino, kad žmo
nes turi grįžti pas Maižie- 
šių ir jo “įstatymais” va
duotis, jeigu jie nori praša
linti dabartinį krizį. O tie 
įstatymai, girdi; nurodo, 
kad turtas turi laikas nuo 
laiko būt perdalintas tarpe 
žmonių.

Katalikų kunigai bedar
bius siunčia pas dievą, o ra
binai pas > Maižiešių. . Burtų 
agentams visų vierų visuo
met rugiapjūtė.

Stockholm. — Kreugeris 
b” į vertas biliono dolerių. 
Eurūpos įvairioms val
džioms jis turėjo paskoli
nęs apie $600,000,000.

Minios balsas 
skambėjo garsiai... Tuomet1 
kruvinoji policija pradėjo 
minią blaškyti. Raitoji po
licija pasileido darban ark
lių kojomis ir buožėmis vai
kyti darbininkus. Partrem- 
pė ir bjauriai sumušė dau
gybę moterų.

Bet stebėtinai ištvermin
gai laikėsi darbininkai. 
(Vietinėse Žiniose -rasite 
smulkmenišką aprašymą de
monstracijos);

Bedarbių Reikalavimai
Demonstracija buvo su

rengta per bedarbių tarybą, 
kad priduoti miesto val
džiai sekamus reikalavi
mus:

1. Tuojaus turi būti ati
daryti visi šelpimo biurai

Anglija Pakelia Muitus
LONDON.— Su 'bal. 24 d. 

Anglijos valdžia pakelia 
muitus ant visų įvežamų 
produktų. Muitai pakeliami 
nuo 10 iki 33 nuoš.. Tai Mc- 
Donaldo planas sugrąžini
mui Anglijoj “pralobimo.” 
Bet Amerikoj senai įvesti 
augšti muitai, tačiaus ar čia 
nėra krizio?
Prasideda Daily Light Saving 

Laikas
Rytinėse valstijose šu balan

džio 24 d. prasideda naujas 
laikas, kurį vadina “Day Light 
Saving Time.” Subatog vaka
re, eidami gulti pavarykite sa
vo laikrodį vieną valandą pir
myn. Pavyzdžiui,; jeigu eini 
gulti 11 valandą, tai nustatyk 
ant 12 vai. . ■:■/

partijos vadas kongrese 
Robinson pareiškė, kad jis 
stoja už užmezgimą tarpe 
Amerikos ir Sovietų Sąjun- 
vos komercinių ryšių.. Visa 
eilė kitų senatorių ir kong- 
resmanų jau atmainė vei
dus ir jau stoja už tokią 
prekybą. Mat, biznio reika
lai jiems davė naują “įkvė
pimą.”

, London.— Garsiosios Ro
yal Dutch žibalo kompani
jos Šerai nukrito ant $46,- 
000,000. To trusto vadas 
Deterding rėkia, kad Sovie
tų Sąjunga esanti užsispy
rus jo kompaniją nuvaryti 
velniop!

Mexico City, Meksika. — 
Iš Vera Cruz valstijos pra
nešama, kad ten kareiviai 
sušaudė 35 žmones, kurie 
buvo kaltinami užpuolime 
ant traukinio pereitą savai-

5i*ai'A‘S:

I geraširdystei 
klasės šunų, 
Rolph ir kiti

kapitalistų 
kokiais yra 
Tik masine

darbininkų kova privers 
valdžią atidaryti bastilijas 
ir paliuosuoti politinius ka
linius.

Mooney pasmerktas pra
žūti kalėjime todėl, kad jis 
yra revoliucionierius, kad 
jis yra kovotojas, kad ypa-. 
tingai paskutiniais > laikais 
jisai atvirai pradėjo reikšti 
savo simpatijas Sovietų Są
jungai, komunistiniam ju
dėjimui ir 11.

Todėl mūsų pareiga su
glausti eiles ir dar smar
kiau kovoti už Mooney pa
liuosavimą.

Pats Mooney pastarai
siais laikais vis mažiau ir 
mažiau pasitikėjo guberna
toriaus “malonei.” Jis at
vejų atvejais viešai pasakė,
kad tik revoliucinės daHrfx^^ 
ninku kovos paliuosuos jį iš 
už grotų. .

Išgirdęs Rolpho nuospren- z' 
dį, Tom Mooney per savo* 
gynimo komitetą išleido pa
reiškimą. Pirmadienio “Lai
svėje” ištisai šitą svarbų pa
reiškimą ir atsišaukimą- pa
talpinsime. Mooney šaukia 
darbininkus Amerikos ir vi
so pasaulio su padidinta 
energija vesti karą prieš 
patį kapitalizmą, prieš Šitą 
pačią kruviną sistemą.

t
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SENUTE TOM MOONEY MOTINA SU
DREBĖJO IŠGIRDUS NUOSPRENDĮ, KAD 
JOS SŪNUS TURI SUPŪTI KALĖJIME

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Kuomet gubernat. Rolph 
skaitė savo budelišką nuo
sprendį prieš Tom Mooney, 
tai Mooney senutė motina 
Mary Mooney ir jos sesuo 
buvo kitam kambaryj ir 
girdėjo tą nuosprendį. Se
nutė, matomai, tikėjosi ma
lonės iš plutokrato Rolph. 
Kuomet išgirdo nuosprendį, 
kad jos sūnus dar kartą pa
smerkiamas žuvimui už 
grotų, senutė sudrebėjo ir 
neteko žądo- Toks baisus 
buvo jos motiniškai širdžiai 
smūgis. ‘

Ji sakė, kad ji trokšta sa
vo Tarną pamatyti laisvą 
nors prieš mirtį. Mat, ji 
jau turi 84 metus amžiaus. 
Ji rizikavo savo gyvybę ir 
nesenai per Ameriką perva
žiavo su maršrutu, šaukda
ma darbininkus kovoti už 
jos nekalto sūnaus paliuo
savimą. Ji savo prakalbo
mis sužadino tūkstančius 
darbininkų.
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(Daugiau Pasaulinių žinių 
' 5-tam puslapyj) ;
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NUSPRENDĖ LAIPSNIŠKAI NUŽUDYTI
TOM MOONEY KALĖJIME

Ilgai atidėliodamas pagalios ketvirtadienį Californijos 
valstijos gubernatorius James Rolph, Jr., paskelbė savo 
nuosprendį Tom Mooney byloj:1

Pereitą, gruodžio i mėnesį, jam buvo patiekti įrodymai, 
kad Mooney nekaltas;, kad prieš jį buvo sudarytas bjau- 
rusi suokalbis (fpanię-ųp), kaipo prieš-San Francisco or
ganizuotų darbininkų vadą, apkaltinti jį metime bombos 
laike karinės parodos San Francisco mieste 1916 metais. 
Jam buvo patiekta Mooney aplikacija del besąlyginio jia- 
liuosavimo. : I

• 1
Visi faktai rodo, kad Mooney nekaltas, kad jam nebu

vo suteiktas teisingas tardymas. ; •
Tom Mooney pradžioj buvo kapitalistinio teismo pa

smerktas nužudymui. Jo gyvastį išgelbėjo milžiniškos 
protesto demonstracijos Rusijos darbininkų ir protestai 
kitų šalių darbininkų. Mirties bausmė tapo pakeista ka
lėjimu ant viso amžiaus.

Kilus darbininkų protestams, prezidentas Wilsonas 
įgaliavo Darbo Sekretorių tyrinėti Mooney nuteisimą. 
Ir štai net to tyrinėjimo raporte pažymima, jog “yra 
tvirtas pagrindas nąanymui, kad nuteisimas padaryta ne
teisingai.”
; Už metų vėliaus John B. Densmore, generalis vedėjas 
darbo biuro Darbo Depart’mente, vedė antrą tyrinėjimą, 
ir jisai pareiškė, kad Charles M. Fickert, distrikto pro- 
kūroras, kuris vedė bylą prieš Mooney, atsisakė iššaukti 
liūdininkus, kurie tikrai matė bombos metimą.

Prieš Tom Mooney vyriausiu liudininku buvo Frank C. 
Oxman. Vėliaus tapo iškelta į viršų, kad Jis bjauriai 
Ipelagingai liudijo.i Vėliaus tapo iškelti faktai, kaip-pro
vokaciniai Mooney tapo nuteistas vien tik užftai, kad jis

1 radikalas, kad jis kovingas darbininkų vadas. 1 ’
•/ Net pats teisėjas Franklin A. Griffin, kuris ‘pirmšė- 
džiavo laike Mooney bylos tardymo ir kuris nuteisė Moo
ney, -dabdr Sako, jog Mooney neteisinga1! nuteistas. f

Ir akyvaizdoje aiškfį'^iškiausių įrodymų, kad Mooney

lUiMGtiįiįMi j ■■■ ■r t t i "i į:

APŽVALGA
Lietuviški Demokratai 
Apgaudinėja Bedarbius

Per Brooklyno fašištų 
“Vienybę” (No.47) tūlas nu
skriaustas bedarbis nusi-I 
skundžia, kaip lietuviškų 
fašistų įsteigtas demokratų 
kliubas apgaudinėja, bedar-l 

ibius. Jis sako:
Brooklyn© yra susitveręs lie

tuvių demokratų klubas. Keli 
mėnesiai atgal jie buvo suren- ' 
gę yąkarą: su šokiais bedarbių 
naudai, Tam vakarui, keli be
darbiai gerąi darbavosi. , Pęl7 
no nuo vakaro lįko virš $39, 
Tačiaus bedarbiai, iš to kol 
kas nieko negavo. Pasidarba
vę bedarbiai nerimsta. ' ' ' ‘ '
Bedarbiui turi žinoti, kad I 

jie negali nieko gero tikėtis 
! nuo demokratų, republiko- 
nų ir kitokių buržuazinių! 
politikierių. Tiems elemen
tams rūpi ne pagelbą su
teikti bedarbiams, bet kaip 
sumulkinti, apgauti bedar
bius.

Tų partijų žmonės šian
dien valdo kraštą naudai 
Wall Streeto. Kaip repub- 
likonai, taip demokratai už
siundo policiją buožėmis 
mušti, ašarų gažinėmis 
bombomis apsvaiginti ir 
šaudyti badaujančius be
darbius, kuomet tik bedar
biai atsisako badauti ir rei
kalauja, kad kapitalistai ir 
jų valdžia tuoj aus suteiktų 
bedarbiams tinkamą pašal
pą ir įvestų bedarbių ap
draudą.

Vienatinis kelias bedar
biams pagerinti savo būvį, 
tai organizuotis į bedarbių 
tarybas ir kovotų idant pri
versti parazitų klasę nors ’iii ♦ L i \ i. • ’• 'J *•

i

vos biednuomenę parazitų 
klasės naudai.

jDarbininkai turi skelbti 
kovą kaip Smetoniniams, 
taip ir klerikaliniams fašis
tams* i l ..

Uoliai; Darbuojasi del 
“Vilmės” ;;

Artinantis dienraščio “Vil- 
'hies” 
landi ečiai 
niės” 
tojai, 
mušti 
taipgi 
vimui

suvažiavimui clevė- 
draugali; * “Vil- 

šėHninkai ir skaity- 
nė 'tik rengiasi pa- 

1 sąvo atstovus, bet 
uoliaįi darbuojasi gą- 
naujų skaitytojų. Sa-

Thaelmann ir 6-ji Balandžio Karaliaučiuje
i . ■ y i t _______________

Darbininkų gyvenanti 'na
mai jau nuo ankstyvo ryto 
paskendo raudonosė vėlia
vose. ! Atskiri ir. grupėmis 
darbininkai ir valstiečiai iš 
kaimą traukė Karaliaučiun. 
IBUVO’ darbininkų net nuo 
Lenkijos rubežiaus pėsčių 
atėjusių, kad išgirsti Vokie
tijos Komunistų Partijos 
vado Ernsto Thaelmano 
kalbą, pareikšti savo solida
rumą komunistinei kovai.

Paskirtų laiku atskiruose ra
jonuose rinkosi proletarai — 
Kompartijos nariai-revoliucijos 
kareiviai. Keliomis kolonomis 
iš visų miesto kraštų maršavo 
į Jahrmarkts platz, į tą ^tradi
cinį visų masinių demofistraci- 
jų Karijil^ų^iaps .Revoliucinio 
proletariato susiėjimo ‘piečių. 
17.45 vai,, njrjbiĮvo į pirmbs ko-, 
lonos ir vfen.a po kitos tub jaus' 
susirinko visos . užpildydamos 
Jahrmarkts platz ir apylinkes 
gatves sausakimšais Raudono
sios -vėliavos, plakatai su įvai4 
riais- obalsiais plevėsuoja ant 
jūros galvų. “Internacionalas,” 
kovos, dainos, revoliuciniai mar
šai plaukia iš proletarų. krūti
nių. Miesto gatvėse laukb mar- 
šuotojų dešimts tūkstantinės 
minios. Pačių maršuotojų bu
vo virš 8,000. 18 :45: vai. iš
Jahrmarkts platz pradėjo eiti 
į “Haus der Technik,” vieną 
didžiausių Karaliaučiaus salių.! 
“Haus der Technik” salė pa
puošta raudonais plakatais su 
atatinkamais komunistiniais i 
obalsiais. Priešakyj ties estra- i 
da didelis žemės rutulio žemla- ■ 
pis su raudonu Sov. Sąjungos < 
ir Chinijos Sov. teritorijų plo-!

dalelę sayo turto dubti už-- 
nekaltas, kad prieš jį buvb sudaryta provokacija, kapf- laikymui badaujančių be- 
tūlistų atstovas gubernatorius Rolph savo nuosprendy darbių ir jų Šeimynų.

» i .

Vėl Susiėdė Smetoniniai ir 
Klerikaliniai Fašistai

Lietuve 
šistai vėl 
gan savo 
klerikalinius 
suokalbiavimą nuverst Sme
tonos dik 
klerikalų

Amerik 
nas “Draugas 
bino faš: 
Lietuvoj 
lė į padanges kruvinąjį 
Smetoną, kaipo “tautos va
dą,” dabar dejuoja, kad 
Smetonos “policija pas ku
nigus daro kratas, juos 
areštuoja.” Žinioje iš Kau
no “D'raugas” sako:

Vienū’ žygiu policija' padarė 
kratas ęia, -Marijampolėje ir 
Šiauliuose. Po to Lietuvos 

^kriminalinės policijos i virši
ninkas įsakė’areštuoti; visą ei
lę kunigų, įėmūs Rankelę,, šal
čių ir Adopiaitį. 7 >

Jie kaltinami /pasipuošime, 
kėsintis antrąkart sugriauti 
bendrą prezidento’ A. ’Smeto
nos ir ministerio pirmininko 
J. Tūbelio diktatūrą. >

> i. i i' -;f i , > .•

Varžytinės už fašistinę 
diktatūrą dar tebeina tarp 
smetoninių ir klerikalipių 
fašistų. Klerikalai padėjo 
smetoniniams fašistams įs
teigti kruviną fašistinę dik
tatūrą, tikėdami, kad tos 
diktatūros priešaky jie pa
siliks. Bet smetoniniai fa
šistai juos( išstūmė, ir dabar 
jie .visokiais būdais deda 
pastangas nuversti Smeto
nos diktatūrą ir įsteigti ku
nigų fašistinę diktatūrą, 
kuri, žinoma, tiek pat būtų 
kruvina, kaip ir dabartinė; 

lir tiek pat smaugtų Lietu-

pareiškė, jog jis įsitikinęs, kad “Moopey teisingai buvo 
nuteista?” ir-kad jis del to atmeta reikalavimą Mooney 
paįiuosuoti. i

Tai jau ketvirtas Californijos gubernatorius atmeta 
reikalavimą Mooney paįiuosuoti. Gubernatoriai Stephen, 
Richardson ir Young begėdiškai pasisakė, kad nekaltas 
darbininkų vadas būtų laipsniškai žudomas kalėjime. 
Dabar gubernatorius Rolph tokį paf sprendimą padarė. 
T Jie žino, kad Mooney nekaltas. Visi tą žino, bfęt 
Hooverio paskirtos Wickersham komisijos subkomitetas, 
kuris tyrinėjo Mooney ir Billings bylas, savo raporte pri
pažįsta, kad jie buvo neteisingai nuteisti, k.

Bet Mooney nepaleidžiamas iš kalėjimo.
Valdančiosios klasės budeliai laikosi savo—jie nepaiso 

jrodymų apie Mooney nekaltumą; kad ir begėdišku būdu 
jie nori išlaikyti kapitalistinių teismų “šventumą.” Da
bar paįiuosuoti Mooney, tai reiškia pripažinti, kad prieš 
jį buvo sudaryta bjauri provokacija, bjaurus suokalbis. 
Kol dar darbo masės neparodo tokios spėkos, kuri galėtų 
atidaryti kalėjimo duris,a tai valdančiosios klasės reikalų 
gynėjai stengiasi palaikyti savo autoritetą.

Kapitalistų klasės reikalų gynėjai mano, kad ypač da- 
iku Mooney galėtų būt labai, pavojingas. Mi-

j smetoniniai fa- 
pradėjo imti na- 
buvusius bičiulius 

fašistus už

tatūrą ir įsteigti 
fašistų diktatūrą, 
os klerikalų orga- 

”, kuris gar- 
istinį perversmą 
1926 metais ir kė-

Ivo telegramoj “Vilniai” jie 
sako:; . . ;,

‘ ‘Šiandien turėjome ‘Vilhies,’ 
‘Laisvės’ skaitytoj ų'-šėrininkų 
susirinkimą. 1 Jame dalyvavo 
di M. Undžienė, kuri mums 
daug' padėjo spaudos klausi
mus svarstyti. Išrinkome du 
broliškus, delegatus ‘V.’ suva- 
žiaviman, kurie instruktuoti 
stovėti už dabartinę ‘Vilnies’

. liniją. Taipgi susirinkusieji 
skaitytoj ai-šėrininkai, nutarė 
šį ‘Vilnies’ dienraščio suva
žiavimą pasveikinti iš Cleve-

\lando su 2.5'NAUJAIS ‘VIL
NIAI’ skaitytojais. Išrinkome 
tris ‘brigadierius’: dd. Bagdo
ną, Daminaitį ir Mažeiką, ku- 

. rie susiorganizavo ‘udarnin-
kų būrius’ ir lenktyniuos kat
rie katruos pralenks. Tai to- 
kis clevelandiečių nusitarimas 
pasveikinti šį mūsii dienraščio 
suvažiavimą.

Taipgi. mes iššaukiame De
troitą į revoliucines lenktynes,.
Mes jiem ‘metąme pirštinę’ ir 

,sakomę: Djraugai detrbltiečiai, 
. suplieksime jus šiose revoliu

cinėse lenktynėse sekamai:
. . a) ‘Vilniai’ j naujų skaityto
jų gavimu;-h j •

b) surinkimu pasveikinimų Technik” netilps (į tą salę tęl- 
‘Vilnies’ šėrjninkų sųvažiavi-, Pa Y^s 15,000), prisiėjo dalį 
mui (pinigais)’. • ;

Taigt be jokios 
meskitės darban, 
savo miesto 
revoliucinėj '-aukštumoj.
Brooklyno ir kitų koloni

jų mūsų organizacijos ir 
pavieniai draugai turėtų 
nepamiršti pasiųsti dienraš
čiui “Vilniai” pasveikini
mus ir medžiaginės para
mos, apart pasirūpinimo 
gauti naujų skaitytojų.

1 —-" >" Į"|' į į f . ■ * J <
darbininkųAT žinot, kad Ra- 
da tai ; revoliucinės, Vokietijos 
Socialdemokratų Partijos vadai 
šian-dTen. . Notverordmurgds 
(“bėdosi’ įstatyųuifc)>leidžia it 
konkordatus sii. centro ir kitom 
buržuazinėm partijom daro ir 
agituoja darbininkus rinkti 
kaizerinį feldmaršalą von Hin- 
denburgą į prezidentus. Ar ži
not, kad šiandien Severing©,, 
valdžia Prūsijoj išleidžia poli
cijos užlaikymui metams virš 
400 milionus markių, kada kai- 
z e r i n ė prie škarinė valdžia 
išleisdavo metams 1Q3 mil. mar
kių. Nieko nuostabaus, social
demokratų vadas Prūsijoj po
nas Heilmann I yra pasakęs: 
“Policija turi Imtinai šaudy
me dar geriau atsižymėti kaip 
iki šiol” Ką tai reiškia? Ogi 
štai ką: 1930 metais socialde- 
mokr<čtb\^ Severingo policija 
Prūsuose mišovė 43 darbiniu- 
<kius, 1WL m. nušovė 54 darbi
ninkus ir šiais metais dar prie 
didesnių. Šaudymų rengiasi.

i Policijos šunims Karaliau
čiaus miestas asignavo 460,000 
markių.» Policijos vienam šu
niui išlaikyti Prūsijos valdžia 
duoda 54.15 markių į mėnesį, 
del policijos vieno arklio 46.83 
markes į mėnesį, o del proleta
ro vaiko 5 fenigius į mėnesį. 
(Salėj begaliniai smerkimo šhu- 
ksmai.) Vokietijos valdžia ka
ro' našlėms į dienų moka 30 fe- 
nigių, sunkiai sužeistiems inva-j 
lidams 1 markę į dienų ir ki-1

bal-
po-

pa-

• tiems f-e!rAffwis‘ į 'dieną. 
pi į augstjeji \ generolai ^auna j 
dieną ;50 markių ir dezartyrui 
kaizen-įdl Vilhelmui < v^ka į 
dienų 1,670 markiu (Salėj di- 

’delis sujudipias) J ■ < i .
Hindenburg parolė SPD. yra 

sodai fašistinė q>arolė!
Kds Hindenbyrgų renka, bal

suoja už fašistinę Vokietiją!
Kas Hindenburgų renka, 

suoja už Notverardmungo 
litikų! * | j ’

Kas Hindenburgų renka, 
deda hitleriniam fašizmui,

Hindenburgas ir Hitleris— 
buržuazijos kandidatai. Dau
giau kaip aišku: kas balsuoja 
už Hitlerį ar. Hindenburg^, tas 
balsuoja už imperialistinį ka
rą. Štai pasekmės Japonijos 
kruvino imperialižmo: 6060 (ki
niečių civilių užmuštų, 10,400 
be žinios dingusių, 2000 sun- * 
kiai sužeistųpusantro miliono 
neteko! pastogės, : 160,000 af- 
dachlazne. Vienas milionas be
darbių. . , O kiek kareiyių . už
muštų, žinįų nėra.,

Baigdamas drg. Thaelmann 
šaukia mases 10 balandžio bal
suoti už Komunistų Partijos 
pastatytą kandidafą į preziden
tus. Už kovos kandidatą ir 24 
b'al. balsuoti į Prūsų lantagą 
už Kompartijos sąrašą. Kas už 
Kompartijos sąrašus balsuoja, 
sako. drg. Thaelmann, tas su 
Kompartija kovoja už proleta
riato diktatūrų, už Sovietų Vo
kietijų!

B. Arnis.
Karaliaučius, 
7-IV-1932.

Mainierių Streikas ir Komunistai
LLM.W. general Griev- nizuotą laikiną pasitrauki-

tu. Virš jo didele penkiakampė! ance Komitetas pirmam di- mą, nedaleidžiantkovin- 
paskendus -strikte, vadovybėje Malo- giausius unijistus js darbo 

ir <
raudona žvaigždė
saules spinduliuose; iš šonų ęli- ney, Šhūšter, ir General išmeti, kaip šiam streike 
tižiųjų proletariato vadų pa- Mine Boardas devintam di- atsitiko.
veikslai: Leninas Stalinas, Lu- strikte vadovybėje Dusiek-
džiųjų proletariato vadų pa- 

xenburg, Liebknecht.
19 vai. salėj sėdimos vietos 

visos jau buvo užimtos. 19:20 
vai. į salę “Haus der Technik” 
įėjo pirmi ■ demonstrantų-mar- 
šuotojų būriai. Tuojaus paaiš
kėjo; kąd visi į salę “Haųą der

atodairos 
Jei norite 

vardą <' palaikyti

GREAT NECK, N. Y.

i demonstrantų nuvesti į kitas 
sales, į kurias iš. “Hžvus der 
Technik” btivo pravesti garsia
kalbiai.

Krust Thaelmann, tai simbo
lis Vokietijos proletariato, jis 
dalis jo,—proletaras, transporto

Doughėrty-Howles, išvedė 
dalį mainierių į streiką po 
“darbo sulyginimo” obalsiu.

Komunistų Partija žinojo,< 
kad»šis streikas bus sunku 
laimėti. Kad išėjus į kovą 
prieš'galingą, gerai organi
zuotą kapitalą, reikia prie 
to prisirengti, reikia suor
ganizuoti streiko aparatas, 

padaryta.

Nors vėlu, bet dar neper- 
vėlu, dar streikų audros 
Užeis.: f Dabar laikas orga
nizuotis į Komunistų Parti
jos eiles ir rengtis prie atei
nančio streiko, kad jį laimė
jus.

K. Armina

Ne-Svarbus Pranešimas Great 
cko ir Apielinkės Visuomenei

Vietinis* Choras Pirmyn ren
gia. puikų balių.

mzuoti stre 
Tas nebuvo 
Streikas iššauktas buvo be 
balsavimo eilinių narių,

YONKERS, N. Y.

bartini
lionai/farbininkifbe darbo. Milionai darbo žmonių skurs
ta, dąuja. Valdančioji klasė bijo, kad iš kalėjimo pa- 

 

liudsuotas Mooney gali stoti į darbą ir organizuoti dar
bininkus į kovą už tuojautinę pašalpą bedarbiams, už 
bedarbių apdraudą kapitalistų ir ių valdžios jš^ščiu, 
prieš algų 'kapojimą, prieš imperialistų rengiamą at'dką 
aht Sovietų Sąjungoj 'n j >

Torn Mooney ne sykį pareiškė, į<ad vieną^yįąlykaį kas 
jam priduoda vilties' ir džiaugsimo kalėjime, tįai- Sovietų 
Sąjunga. ■ ' ■ t‘

Valdančioji klasė abejoja, ar jis kitaip., nusistatytų pa
leistas iš kalėjimo. Ir Tom Mooney, prisidėjęs prie Ame
rikos darbininkų revoliucinio judėjimo, būtų didelė jėga 
organizavimui darbininkų į kovą.

. .To bijo valdančioji klasė. Todėl jos reikalų gynėjai 
lupomis gubernatoriaus Rolph dar kartą pakartojo, kad 
Tom Mooney turi būt laipsniškai nužudytas kalėjime, 
nes toxreikalauja Amerikos valdonų interesai.

. Komunistų Partija ne sykį Amerikos darbininkams 
nurodė, kad Tom Mooney ir kitų politinių kalinių paliuo- 
savimas priklauso nuo darbininkų klases.

Tik darbininkų klasė per masinę kovą gali paįiuosuoti 
Moohey iš Californijos bastilijosj.

Ii* pats Tom Mooney sako, kad tik darbininkų klasė jį
įjSSi pnlillOSUOti. ’ 1 »>? i < x

Už tai Amerikos darbininkai privalo- dar labiau padi- 
dinti kovą už Tom Mooney ir kitų politinių kalinių pa- 
JiHosąvimą.

gia. puikų balių. Gali būti, , 
kad bus paskutinis šiame sezo- nutės ilgumo šturmingi aplo- 
ne. Pavasaris su, savo gamtųs dismentai).
grožybėmis, jąu čia. —.......
vasariniai išvažiavimai 
kai,, maudyn.es ir kitokie4 va
sariniai ž’kišl^i.' Apie balius- 
Šdkius tilrėsime užmiršti. To
dėl reikią: pašinaudotiNŠia pui
kia proga ir reikia visiems da
lyvauti šiame baliuje. > Choras 
Pirmyn: širdingai kviečia ’ne 
tįstai. greatųeeki^ėją^H bet fir;
kitų kolonijų datbiniąkų vi-' 
suonienę, kaip, tai Hunting- 
toho, Port Wasningtonb, Rich
mond Hill.

^Taipgi mes kreipiamės Į 
br.9oklyniečius, maspethiečius, 
kad jūs, draugės ir draugai, 
turėtumėt dalyvauti ir parem
ti mūsų Chorą skaitlingai at
silankydami į parengimą.

Balius įvyks subatoje, ba
landžio 30 > d., Community 
House, kampas Stoner Ave. ir 
Third,St.' Puikiausioje ir pa
togiausioje šokiams svetainėje, 
šokįamš grieš Norris orkestrą 
lietuviškus, ir . amerikoniškus 
šokiitę. . Visi ir visos rengki- 
tės dalyvauti ir smagiai ir 
linksmai laiką praleisti su 
draugais ir pažįstamais.

Kviečia Rengimo Komisija

darbininkas, revoliucionierius ir į prieš norą didžiumos dir- 
vadas Vokietijos proletariato.

Įeinant į salę Thaelmannui, 
vienas iš darbininkų sušuko: 
“Mūsų Ernst Thaelmann stip
rus “Rot Front!” Iš penkioli
kos tūkstančių išsiliejo “Rot 
Front, Rot Front, Rot Front!” 

' Drg. Matern atidarydamas 
susirinkimą - mitingą sako: 
“Šiandien demonstruoja revo
liuciniai darbininkai visoj Vo
kietijoj ir visoj Europoj, pro
testuodami prieš imperialisti
nę karą, šiandien, antikarinėj 
dienoj, čia tuojaus kalbės vadas 
Vokietijos proletariato Ernst 
Thaelmann (štumingas bravo). 
Drg. Thaelmann ima žodį. (Mi-

Prasidės! Drg. Ernst Thaelmann vardu 
pikui-i Vokietijos Kompartijos C. K., 

vardu’ raudonojo klasės fronto 
sveikina mitingą. Savo dviejų 
su puse valandų kalboj drg. 
Thaelmann išdėstė programą 
Komunistų Partijos kovbj su 
buržuaziją,^ su-. Ikapitąlo, dikta
tūra. Kalbėdamas apie buržu
azijos ruošiamą karą prieš 
S.S.R.S. drg. Thaelmann ./'pa
brėžė, kad visų šalių kapitalis7 
tai eina vienu frontu prieš 
S.S.R.S. Lietuvos fašistų pučas 
Klaipėdoj ne be žinios Vokieti
jos, Francijos ir kitų kapitalis
tų. žinoma Vokietijos ginklų 
gąminimo firma “Lowe” įstei
gė x skyrius Kaune, ' fašistinėj 
Lietuvoj, ir ten gamins ginklus. 
Kitos firmos paėmė-anglų už
sakymus. Jei kapitalistai pilis 
SSRS., visas Vokietijos, visas 
pasaulio revoliucinis proleta
riatas- gins SSRS. Sov. Sąjun
ga nėra mums svetima šalis, 
^>ov. Sąjunga yra m-ū-s-ų so
cialistinė tėvynėl

Kalbėdamas apie vidaus pa
dėtį, drg. Thaelmann klausia 
SPD. (Socialdemokratų Parti

ja Vokietijoj) eilinių narių-

bančių mainierių.
Tik bedarbiai entuziastiš

kai ėjo pikietuoti ir spėka 
privertė daugelį dirbančių
jų streikuoti.

Šis streikas buvo išprovo
kuotas su tikslu atimti ko
vingą angliakasių dvasią, 
kad kompanijos galėtų liue
sai darbo sąlygas bloginti ir 
algas kapoti.

Komunistai, visada už ko-' 
vas agituodami, 3 
nuošaliai stovėti, nes unijos 
viršininkai, ir visokie bur
žuazijos agentai sklokinin-i 
kai būtų juos apšaukę j 
streiklaužiais ir atskyrę 
mus nuo masių. <Juk nega
lima vienaip kalbėti, o ki
taip daryti. Gi išaiškinti 
dalykų stovį tokiam sumiši
me nębuyo galima. . i

Kęmunistai stojo L kovą 
ir ragino streikięųius suor
ganizuoti platų iš eilinių 
narių streiko komitetą—iš 
25 kiekviebame lokale, ir po 
5 atstovus iš lokalų į cent- 
ralinį streiko komitetą, kad 
streikas būtų laimėtas.

Kodėl: streikas buvo pra
laimėtas? Ęodel geriausi 
unijistai, Partijos nariai ir 
simpatikai neteko darbo ? 
Atsakymas trumpas ir aiš
kus. Už tai, kad permažai 
komunistų, kad kietų anglių 
rajone mūšų Partija dar 
silpna, Tvirta .Komunistų 
Partija gali lankstesnę tak
tiką pavartoti ir reikalui 
prisiėjus gali padaryti orga-

A.L'.D.L.D. 172 kuopa laikė 
savo mėnesinį susirinkimą ba
landžio 17 d. Susirinkime 
kalbėta apie vasarinį parengi
mą. Nutarta greitai surengti 
išvažiavimą, kaip tik bus pro
ga.

Taip pat kalbėta apie prisi
rengimą prie Pirmosios Gegu-

1 žės. Prisirengimui prie dar
bininkų šventės minėjimo kon- 
ferencijon išrinkta dvi dele
gatės: d. A. žurinskienė ir O. 
Siurbienė.

Nutarta susirinkimai ląikyti 
darbininkų centre, 27 Octon 
St. Visi draugai privalome 
lankyti susirinkimus. O da- 

negalėjo bar» tai ypatingai reikalingu
visiems rengtis prie Pirmosios 
Gegužės —- dafbinjrfKų kovų 
dienos. I

Susirinkime BuVęs.

MANSVILLE, W. VA.

mote- 
į Oną 

Ibaeina 
elis ki- 
inė yra

Mirė Draugas Lekevičia
Balandi© 9 dieną Čia pasi

mirė draugūs Lek'evičia. Pas
kutiniu laiku jisai buvo ligo
ninėj. Jam buvo įsimetus pro
to liga, nuo kurios jau nega
lėjo pasveikti.

.Velionis paliko sa
rį, sūnų Juozą ir dūk 
nuliūdime. Lekevičia 
iš Lietuvos, kaip ir d a 
tų darbininkų. Jo gi 
Kaišedorių apskrityje

Velionis veikė ;pe darbi
ninkų ir skaitė mūsų laikraš
čius: Jisai rėmė darbininkų 
judėjimą taip, kaip tik galė
jo. Paskiaus galima paminėti, 
kad velionis dalyvavo darbi
ninkų kovose. Neviename\an- 
gliakasių streike jisai pikieba< 
vo. Ir tai pats pirmutinis sto
jo j pikieto liniją. Lai jam 
bus lengva žemė ilsėtis užbai
gus savo darbus šiame kovų 
pasaulyje.

B, Siutilat.

maudyn.es
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O’Neillo Kūrinys

kad

- V. Bovinas.

harmonikos (burnos) grupes;

dūdų ir būbnų grupes;

Pakvitavimai

B. Šalinaitė.

Suvažiavimas

Marksistas.

Stygų orkes'tros repeticijos jau pradėtos ir 
laikomos kiekvieno sekmadienio rytą, 10 va
landą, niinėtoj vieloj. 1

daugiau, Kuris nume- 
šekantis.

per 
ve-'

matote, draugai, mes

Puslapi? Trečias

kokius iki šiol vaidino,
Mūsų teatro pareiga pa

ir propagandos veikime. Reikalinga pa
klusi ų kovai.

i

r

A.LP.M.S. REIKALAI

Pirmoji Darbininkų Teatro 
N'acionalė Konferencija

Balandžio 17 dieną New Yorko mieste įvy
ko pirma Amerikos Darbininkų Teatro kon
ferencija,, kuri padėjo pamatus nacionalei 
organizacijai. Apie šią konferenciją’ reikėtų 
daugiau kalbėti, bet šioje suglaustoje rašinė
lio formoje mes pasitenkinsime tik keletu iš
vadų.

Konferencija nebuvo tik nacionalė darbinin
kų teatro konferencija. Ji yra dalis tarptau
tinės darbininkų teatro organizacijos. Dar
bininkų teatras veikia ne tik Amerikoj, bet 
ir Lenkijoj, Vokietijoj, Anglijoj, Franci joj, o 
labiausia Sovietų Sąjungoj. Pagalinus darbi
ninkų teatras siekia ir sėkmingai veikia Chi- 
nijoj ir ^Japonijoj, šiose šalyse, kur kalbėto
jams užginta pasirodyti, kur siaučia reakcija, 
tai bandoma darbininkų teatro pagelba prieiti 
prie dirbančiųjų masių ir pasakyti joms ko
munistinės idėjos reiškinį. ®

Pas mus, Amerikoj, dar tik prasideda dar
bininkų teatro kūrimasis. Vienok jau pasiek
ta gerų ir naudingų kūrinėlių. Prieš pat 
konferenciją darbininkų teatro spartakijada 
parodė, kad darbininkų teatras jau yra gimęs. 
Vakaro vaidinimai, kuriuos davė įvairios gru
pės, parodė daugeliui nesitikėtinų dalykų, čia 
’arbininkai matė gražius vaizdus ir sykiu kla

sių kovos reiškinį, atspindį tų kovų, įvykių, 
kurie pasitaiko veik kasdieną klasių kovoje.

Iki šiai konferencijai darbininkų teatras bu
vo dar tik lokalio pobūdžio—daugiausia New 
Yorko apielinkėj. Galima sakyti ‘ tik keli 
draugai pradėjo leisti laikraštėlį “Darbininkų 
Teatras” (Workers Theatre), šitas laikraš
tėlis ėjo tik mimeografu spausdintas. Bet jo 
atliktas darbas paliko labai reikšmingą pra
džią didesniam darbui. Laikraštukas talpi
no veikalėlius iš klasių kovos, kuriuos darbi
ninkų teatro įvairios' grupės' naudojosi ir vai
dino. Šis laikraštėlis pradėjo išvystyti nau
jus veikalų rašytojus ir kritikus. Tiesa, dar 
nepasiękta labai daug, bet gana gera pradžią 
jau padaryta. Su gegužės mėnesiu laikraštu-

(Darbini/ikųzTeatras) jau pradės ėiti kai- < 
, Z magazinas ir spausdintas. Tai reiškia, kad 
/as darbas randa pasisekimo ir duoda naudos 

yjarbininkų veikimui. v - •
Konferencija padarė' peržvalgą darbininkų 

teatro veikimo—jo klaidas ir nuveiktus dar
bus. Diskusuota apie abelną veikimą, apie 
veikalų formas ir jų ideologinę vertę. Aiš
kiai pabrėšta. kad darbininkų teatras negali 
būti kokia tai atskira “menas menui” įstaiga, 
kuri savaimi prasideda ir baigiasi. Ši orga
nizacija turi būti pirmiausia klasių kovos or
ganizacija. Jos tikslas, tai gelbėjimas darbi
ninkų kovoms—frontas kultūros srityje. Ypa
tingai Amerikoj, kur darbininkai yra labai l 
įgudę į judžius, kuriuose skiepijamą kapitalis
tinės tendencijos, labiausia reikalinga auklė
ti darbininkų teatras. •

Darbininkų teatras gali naudoti įvairias 
formas vaidinimui ir veikalų rašymui. Sa
kysime, galima naudoti veikalus simbolistinius, 
veikalus su muzika, veikalus parašytus eilė
mis ir taip pat realius, vaizduojančius darbi
ninkų gyvenimą tikroje realybėje.

Veikalai negali pasibaįgti be išvados. Kuo
met klasių kova aštrėja, kuomet pasidalini-, 
mas pasireiškia visame kame, kuomet skirtu
mas tarpe darbininkų klasės ir kapitalistų, tai 
tas skirtumas turi labai aiškiai spindėti vaidi
nimuose. Turi būti aiškus motyvas ir drąsi- 
nimas ^darbininkų kovon*

Kita pu'sė darbininkų teatro, tai tiesioginė 
propaganda, čia įeina trumpi veikalėliai, ku- 
rie galima vaidinti be didėlių prirerigimų, be 
scenų įrengimo. Tai veikalėliai tinkanti vai
dinti prakalbose, ipasiniuose mitinguose, de
monstracijose ir net gatvėse, šitokie veika
lėliai apima dienos klausimus. Sakysime, strei
kus, rinkimus, arba kitus klausimus, kurie 
kyla kas dieną klasių kovose. į.šioš rūšies 
veikalėlius labai daug reikalinga dėti domės.

Bet tuo pačiu sykiu-priimtina ir dideli vei
kalai, veikalai, kurie apima didesnius įvykius 
klasių kovoj.

Konferencija pasisakė už steigimą pašto- I 
vių darbininkų teatrų didesniuose centruose. ! 

| Abelnai kalbant, tai ši konferencija padarė 
didelį žingsnį pirmyn darbininkų teatro kū
ryboj.

Gaila, kad lietuviai darbininkai labai mažai 
dalyvavo arba kaip ir visai nedalyvavo šioje 
konferencijoje. Mes turime taisyti savo nu
sistatymą pamatiniai. Mes turime daugiau | 
įeiti į veikimą, surištą su tarptautiniu darbi
ninkų teatru, čia mes galime gauti daug sa
vo veikimui patyrimų ir patobulimų. Mes 
turime susirišti organizaciniai su darbininkų

teatro organizacija ir veikti bendriau.
Kitas dalykas, tai Meno Sąjungos dramos 

kuopos ir chorų dramatinės grupės turi būti
nai pradėti veikti daugiau ir geriau. Mes tu
rime organizuoti darbininkų teatro grupių 
daugiau, jų veikimas turi pagerėti, šios dar
bininkų teatro grupės turi pradėti vaidinti ne 
tik veikalėlius,
patenkinti publiką, 
dėti 
dėti

Apie Vėliausią Darbininką 
Muzikos Lygos Veikimą

Darbininkų Muzikos Lygos veikimas 
paskutinį laiką labai sustiprėjo. Sulig 
liausies registracijos, Lygoj yra užsiregistra
vę 138 muzikai. Iš šito skaičiaus, virš 30 
yra pianistai. Dauguma šitų pianistų mano
ma išlavinti būti dainų vedėjais (Song Lea
ders). Užduotis šitų dainų vedėjų bus iš
mokinti iię vadovauti darbininkų masinį dai
navimą demonstracijose arba susirinkimuose. 
Išsilavinę šitie dainų vedėjai galėtų tapti vė
liau pavaduotojais chorų dirigentais. Yra, 

į taip pat, apie 30 lavintų dainininku, kuriuos 
manoma suorganizuoti į profesinį chorą. Tu
rime ir grupę proletarinės muzikos kompozi
torių. Visi kiti likusieji muzikai yra susior
ganizavę į stygų simfoninę orkestrą.

Apart visų šitų registruotų muzikų, turime 
didelį skaičių Muzikos Mėgėjų grupėj. Jiem 
organizuojama kas antra savaitė paskaitos ir 

z koncertai. Ligi šiol buvo laikytos jau trys 
paskaitos, kurios buvo labai populiariškos ir 
turiningos. Pirmą paskaitą laikė Henry Co- 
well—muzikas ir autorius—“Nauji Santikių 
Šaltiniai Proletarinei Muzikai.” Antrą paskai
tą laikė Dr. Seeger, Jr.—muzikos profesorius 
Damrosch Institute. Jo paskaita buvo apie 
muzikos vystymąsi ir naujas proletarinės mu
zikos formas. Pagarsėjęs dainininkas Ra- 
domški (trečioj paskaitoj) kalbėjo apie So- 

; vietų muziką ir muzikus. Sekanti paskaita 
bus temoj: “Mūsų Laikų Muzika Amerikoj”.

Muzikos sekcija prie Darbininkų Muzikos 
Lygos .kreipiasi į visas darbininkų organiza
cijas ir bendrai į visus darbininkus ir sim
patizuojančius darbininkų judėjimui organi
zuoti sekančias muzikos grupes:

a)
b) koncertinų (harmonikos) grupes;
c) /
d) vamzdžių (švilpynių) ir būbnų grupes. 
Šitie instrumentai yra nebrangūs ir lengva

įsigyti arba atskiriem darbininkam ar orga
nizacijom. Muzikalinę ir organizacinę pagel- 
bą šitam dalykui siūlo Darbininkų Muzikos 
Lyga. Lyga pabrėžia svarbą šitų muzikos 
grupių del įvairiausių mitingų ir susirinkimų 
gatvėse. Ypatingai bus svarbu darbininkų 
organizacijom sunaudoti jas del ateinančių 
prezidento rinkimų, kada visos organizacijos 
turės sujungti jėgas revoliucinei kovai kar
tu su Komunistų Partija prieš kapitalizmą, 
prieš rinkimų demagogiją, prieš imperialisti
nių karų rengėjus.

Asmens ir organizacijos, kurios interesuo
jasi kuria nors iš visų augščiau minėtų gru
pių, prašome užsiregistruoti arba kreiptis del 
informacijų šįuo antrašu: WORKERS’ MU
SIC LEAGUE, 63 W. 15th St., New York,

Eiles Suglauskime, Draugai
Eilės suglauskime tvirtai, : 

Kovon, kovon, kovon’ pirmyn! 
Draugų mūs pramįnti takai 
Skaisčiojon veda ateitin...

Užteks mums galios ir drąsos 
Iškelti vėliavą tiesos!
Iškeikime kovos ginklus!

Drąsiau prie laisvės ir šviesos; 
Kankinęs amžius priešas žus... 
Išnyks debesynai tamsos.

Užteks mums galios ir drąsos 
Išnaikint Viešpačius tamsos.
Verguvės kieti retežiai, 

šalih, šalin, nuo rankų mūs! 
Gyventi turime laisvai, 
Vergijai rengkime kapus!

Užteks mums galios ir drąsos 
Vergų vėliava plevėsuos!

(Chorui)
. i Pakinta.

5 . * 1 j • f(Sovietų gamintas šnekantysis judis, rodo-- 
mas Cameo Teatre^ ■ NeW Yorke) • •

Lapkričio 11 d., 1931, Anglų darbininkų 
delegacija, prie kurios buvau ir aš prijungtas, 
užkviesta atsilankyti į Raudonarmiečių kliu- 
bą Maskvoj. Pirmiausiai lankėmės Raudono
sios Armijos muziejuj, paskui turėjome drau
giškų pasikalbėjimų su raudonarmiečiais ir 
raudonaisiais komandieriais ir, galop, užkan
dę, skubėjome pamatyti antro Sovietų Sąjun
goj gaminto šnekančio judžio—Zolotyje Gory.

Pereitą savaitę tas pats veikalas pradėtas 
rodyti New Yorko igerai žipomam Cameo te
atre. Teko būti atidarymy vakarė; matyti, 
kaip sakoma, premjera. ■ • ..

Tiksliai pasiėmiau savo, kelionės Sovietų 
Sąjungoj įspūdžių užrašus ir suradau:

“. . .Zolotyję Gory tai antras Sovietuose ga
mintas šnekantysis judis. Pirmas buvo Pu- 
tiovka v žizn, kurį kiekvienas matęs labai gi
ria.: Deja, aš .negalėjau matyti, kadangi man

! Maskvon pribuvus, jis jau buvo ‘ perstota ro
dyti. Gal tėkš kada pamatyti Jungtinėse Val
stijose'. Bet Zolotyje Gėry ilgai pasiliks at-' 
mintyje. Kai kuriais techniškais dalykais, 
šis veikalas, tiesa, nepralenkia Hollywoodo 
šnekių. Garsai biskelį mechaniškai skamba, 
bet tai gal daugiau paeina del akustikos sve
tainėje, o ne padirbimo. Kai kur biskelį švie
sos išrodė pertamsios, bet tai tur būt daryta 
tiksliai. Veikalo direktorius Jutkevičiu.s žino 
ką darąs. Bet tas viskas-—šalutiniai dalykai. 
Svarbiausia pati mintis, o ji labai paprasta 
ir podraug didelė, brangi. Vaidmuo vaizduo
ja Petrograde vieno fabriko darbininkų var
gus ir kovas 1914 metais, štai atvykęs iš kai
mo, vargo atstumtas ir sunkaus likimo pris
lėgtas Petras, dirba sunkiai Putilove, trokš
damas susitaupyti pinigų, ir grįžti atgal ant 
savo žemės sklypelio. Kuomet kiti darbinin
kai pasirįžta kovon už boso sumušimą darbi
ninko, tai Petras dirba. O fabrikanto sūnus 
už tai jį laikrodėliu apdovanoja. Apsvaigsta 
Petras. Dar didesniu vergu patampa; šnipauja 
ir net pasirįžta žudyti susipratusius darbinin
kus, kurie jo reikalus gina. Pagaliaus, sura
dęs, kad fabriko .savininku yra tas pats nie- 
kadėjas, kuris jo arklį atėmė, kuris jį pirmiau 
buvo nuskriaudęs esant ant žemės sklypelio, 
Petras persitikrina, kad jis klydo. Jis stoja 
pusėn darbininkų; atkeršija užveizdai, su ku
riuo seniau klastavb, ir žygiuoja streikan su 
kitais. . • < ' •

“Anglai, darbininkų delegacijos nariai, pa
matę Zolotyje Gory, nepaprastai susidomėjo. , 
Važiuojant iš Raudonarmiečių Kliubo .į,.yįeŠ7 
būtį, visu keliu tik apie tai ir šneka. .‘Tai, 
jei būtų galima jis rodyti Manchesteryj’, sa
ko tekstilietis delegatas, ‘kiek naudos jis pa
darytų!.. .” Gaila, kad jie nežino nė biskelio 
rusų kalbos ir todėl sunku buvo jiems bent 
vidutinė nuovoka i išsinešti apie, taip svarbų 
kūrinį. Aš jiems pasakiau: “Brangūs .toki 
veikalai ir Jungtinėse Valstijose. Niekur tiek 
daug nėra Petrų, kaip Amerikoje. Deja, jis 
ir ten, veikiausiai, nematys daugiau miestų, 
kai New Yorka; žinoma, klausimas dar, ar ta 
matys! .Didelės naudos padarytų Zolotyje 
Gory Jungtinėse Valstijose... ”

Ir štai Aukso Kalnai pamatė New Yorką, 
o New Yorkas juos. Antru kartu veikalą pa
matęs, turiu prisipažinti, dar entuziastinges- 
nius įspūdžius išsinešiau. čia. iš artėliau 
prisižiūrėjau, čia nereikėjo sėdintiems šalę 
nesuprantantiems rusų kalbos versti, bet tik 
sau ramiai tėmyti. čia ir garsai “švelnesni”, 
nes teatro akustika kitokia.

Alekso Kalnai vardas veikalui duotas nuo 
dainos, dainuojamos pačiam veikale—dainos, 
kurią dainuodavę fabrikų darbininkai prieš 
karą. Veikalą parašęs Putilovo fabriko dar
bininkas. Direktorium—kitas buvęs darbinin
kas, Sergiejus Jutkevičius, kuris pasirįžęs 
įnešti į Sovietų cinemą visą eilę naujų pa
gerinimų. Jo manymu, judžiai privalo piešti 
tik gyvenimą, kaipo tokį, net be jokių “plo
tų”, be jokių pridėčkų. Patsai gyvenimas— 
neišmatuotas / šaltinis, veikalams, temoms. 
Tik atsuk kiamerą į gyvenimą ir semk ir semk 
tą viską ir perduok žiūrovams!

Aukso Kalnai juo labiau tinka Amerikos 
darbininkams, kurių tarpe dar labai daug ir 
nūnai randasi Petrų, katriė mano pataikavimu 
bosams savo būvį ‘pagerins; katrie .priešingi 
masiniam bendram vist) dArbininkų darbui ir 
kovom.

šis veikalas, betgi, nepatiks išnaudotojam. 
Jie apšaukia ir šauks jį “bolševikiška propa
ganda,” “agitacija už klasių kovą.” Tai jų da
lykas! Mes gi žinome, kačį visokia dailė yra 
propaganda: s buržuazinė—ūž išnaudotojų rei
kalus, ir darbininkiška—už darbininkų reika
lus, ■v

Pamatymui Aukso Kalną premjeros, Gameo 
teatras sukvietė visą eilę įžymių Amerikos ra
šytojų ir paskilbusį Sovietų Sąjungos judžių 
direktorių—Sergiejų Eisensteiną. Pa.stąrasis 
sakė prakalbą, kurioj pareiškė savo nuomonę 
ir apie Amerikos judžius, pažymėdamas, kad 
jie šiandien yra krizyje. Krizyj todėl, kad 
neturi ką duoti; stoka jiems temų. Amerikos 
judžiai iau buvo, beveik išsisėmę prieš porą- 

triS ’ me’tūs,'bėt atsiradus * šrtėkiatrisį ;i§ši;gėitf&-: 
jo; h'a'ujA 'technika suteikė progos vėl sutrauk
ti daugiau žmonių, tačiaus neilgam. Ameri
kos judžiai, buduarinėmis temomis paremti, 
įgriso lankančiajai publikai. Gi temų 'iš gy
venimo. Amerikos direktoriai ir gamintojai bi
jo imti, nes tai būtų “propaganda.. .”

Kiekvienas Amerikos, lietuvis darbininkas, 
kur tik Aukso Kalnai bus rodomi, privalo dėti 
pastangų pamatyti. Tai bus .pamatymas ne 
tik Rusijos darbininkų gyvenimo 1914 me
tais, bet ir savo, Amerikoje, 1932 metais.

• . , . R. Mizara. .
• 1 : f i /

■Pastaruoju laiku ir renegatų laikraštis pra
dėjo šį-tą rašinėti apie meną. Jei ne pati 
redakcija, tai jos bendradarbiai,. Ir tai gerai, 
šioje srityje labai greitai pasirodo, kad tar
pe jų ir buržuazinio meno nėra jokio skirtu
mo. Visai nyksta marksistinė pažvalga jų 
rasiniuose apie meną. ■ > . . ;

Paskutiniu laiku Mislinčius parašė per- i 
žyalgą (geriau korespondenciją) apie Euge
nijaus O’Neillo veikalą “Gedulą Tinka Elek
trai” (Mourning Becomes Electrd). Įvedime 
Mislinčius rašo:

‘“Gedulą Tinka Elektrai’ yra tai moderniš- 
I ka psichologinė drama, kuria O’Neillas dar 
i kartą įrodė, jog jisai yra neabejotinai geriau

sias šių dienų Amerikos dramaturgas. Šis 
pastarasis jo kūrinys sukėlė dar didesnę sen
saciją, negu prieš kelis metus jo ‘Strange In
terlude’.”

Na, tai jau turime ir nuomonę. Bet keno 
šita nuomonė? Tai jau ne Mislinčiaus. Ją mes 

i jau senai skaitėme kapitalistinėj spaudoj—te- 
I atrališkuose magazinuose, kuriuos leidžia ka- 
'• pitalistai. Pasiskaitęs .kapitalistinėj spaudoj 

Mislinčius ir sako, kad šis “kūrinys sukėlė 
dar didesnę sensaciją”. Suprantama, tą sen
saciją nesukėlė O’Neillo veikalas marksistų 
tarpe, bet buržuazijos. Net reališkesni ir bur
žuaziniai rašytojai nekėlė jokių sensacijų del 
šio veikalo.

Bet ką tikrai įrodė O’Neillas šiuo veikalu? 
Mes griežtai nesutinkame su buržuazine Mi
slinčiaus išvada. Juk jau jeigu kitoj vietoj 
pats Mislinčius turi pripažinti, kad veikalui 
stoka objektyvumo, tai koks jisai gali būt “ge
riausias” dramaturgas? Reikia pasakyti, kad 
O’Neillas šiuo veikalu daugiau parodė savo 
išsigimimą, o ne kad genijališkumą.

Jei autorius j ieško tragedijų, abstrakčių nuo 
realaus gyvenimo, trijų tūkstančių metų se- 
.numo legendose, tai kur .jo geni jai iįskųpias?

... Dramaturgo genįjališkumas turi pasireikšti 
ne rašinio formoje, bet turinyje, žymus dra
maturgas turi pažinti' gyvenimą, visuomenę,, 
aplinkybes, kuriose jisai gyvena ir jas dra
matizuoti. Gi O’Neillas nuo to visko pabėgo.

Tiesa, Mislinčius pilnai nesutinka su auto
riaus veikalo turiniu, bet jis jį garbina, lie
pia tą veikalą pamatyti, kad gavus “dvasinio 
pasitenkinimo šaltinį”. Jei jame galima gauti 
dvasinio pasitenkinimo “šaltinį”, tai reiškia 
reikia ir sutikti su veikalo turiniu. Mes pa
sakytume visai atbulai Mislinčiui, kad tame 
veikale galima gauti tik šaltinį dvasinių nuo
dų.

Tai labai matoma, kad ir šiame Mislinčiaus 
aprašyme. Jisai veikalo turinį paduoda tokį, 
kokiu jisai yra, be nukrypimų—į marksizmą. 
Marksistinės pažvalgos ir kritikos visai nėra 
Mislinčiaus rašinėlyje. Geriau sakant, tai 
veikalo turinio korespondencija, o ne peržval-

I ga.
Bet ir po šiokio rašinėlio Mislinčius pasa

ko, kad jisai jau nesutinka su nauja kūryba, 
su menu, kurį kuria Sovietų Sąjungoj, su me
nu, kuris rišasi su darbininkų judėjimu. Tad 
jisai sako:

“Negalima sutikti su nuomone tų ekstremis
tų, kurie skelbia, būk kiekviena meno fazė yra 
propaganda. Sutikti su tuo būtų tokia jau ne
sąmonė, kaip kad pasakymas, jog kiekviena 
propagandos forma yra menas. Tiesa, me
nas labai lengvai duodasi save panaudoti bi
le kokiai propagandai. Menas visų pirma tu- 
fci būti objektingas, tikslus, o ne abstraktis 
padarinys.”

Išvadose apie veikalą “Gedulą Tinka Elek
trai”, rodos, jąu nereikėjo jieškoti “ekstremis
tų” kairiųjų. Juk šis veikalas, tai ir yra eks- 

. tremizmas, bet į dešinę. Kita vertus, tai pats 
Mislinčius čia nesusikalba. Pirma, jisai sako, 
kad propaganda negali būt menas. O jau ki
tu sakiniu tvirtina, kad menas turi būt “ob
jektingas, tikslingas”. Gi objektingas, tiks
lus, tai pats savaimi bus propaganda.

Pas.Mislinčių ir čia nėra skirtumo nuo bur
žuazijos, kuomet jisai sako, kad menas leng
vai gali pasiduoti save panaudoti propagan
dai. Mat, kapitalistinėj sistemoj, ypač Ameri
koj, tai menas yra atskira industrija darymui 
kapitalo, čia menas atskirtas nuo realaus 
gyvenimo. Mes sakome* kad menas negali 
skirtis nuo gyvenimo, klasių kovos, menas ei
na greta su mokslu. Mūsų judėjimo pabėgė
liai, matomai, nepripažįsta naujos kūrybos, 
klasinio meno. Jie pasilieka su buržuaziniu 
menu ir ideologija.

Daugiau Aukų Meno Sąjungai

Šią savaitę galime pasigirti, 
kad nebuvome be pasekmių. Ke
lios kuopos vėl atsiliepė į mų- 
sų atsišaukimą. Draugas 
Yla iš Toronto praneša, kad A 
LDLD 162 kuopa aukavo mūsų 
menui $2.00. Tai auka, kad Są
junga galėtų išleisti naujų vei 
kaįų inūsų scenai. Gauta ir pi 
nįgai, Reikia pasakyti ačiū.

LDSA 58 kuopa iš Chicagos 
prisiuntė $3.00. Draugė rašo, 
kad tai maža auka, bet “jei vi
sos kuopos po tiek aukautų, tai 
Meno Sąjunga gyvuotų gerai

Taip, tai tikra tiesa 
vieną visuomet gali 
naujų veikalų reikia 
sų organizacijoms.

Paskiaūs draugė 
'rašo iš Shenandoahrio. Laiškė 
randame čekį ant $2.50. Tai au
ka nuo LDSA. 62 kuopos. . t

Bet šiame mūsų skyriaus nu
meryje galime pranešti, kad mes 
gavome ir naujų pinigų' nuo 
naujos organizacijos. Draugas 
J. Ambrose prisiuntė įstojimą 
dar nesenai suorganizuotos Lie
tuvių Darbininkų Simfonijos 
Orkestros.

Tai ciela penkinė. Linkime 
naujam mūsų vienetui g#rų sėk
mių darbuotis meno srityje. Va
dinasi, New Britainas jau tu
ri ir simfoniją. Tai geras 
žingsnis pirmyn.

ALDLD 65 kuopa sako esan
ti labai silpna finansiniai, bet 
prisiunčia bent vieną. dolerį 
aukų į Meno Sąjungą. Jei vi
sos kp. tik po vieną dolerį pri
siųstų, tai ir tai mes gautu
me gerą paramą. Tad prašo
me nepasilikti ir kitų kuopų nuo 
šios progos.

Bet ALDLD 205 kuopa at- 
piškino net visą penkinę. Tarp 
pat draugas K. P. JakubaitiS 
pareiškia, kad ši kuopa visuos 
met remia darbininkų judėjimą, 
tai jinai nepamiršta nė rpeno 

'ręikalų. .Auką $5.00 gavepne 
u-dabai didelis ačiū visai kuo- 
pai iy draugams. ; . *

Bet žymiasia įplauka, tai nyo 
mūsų vieneto—Lyros Choro iš 
Kenosha, Wis. Penkinė duokT 
lių į Sąjungą, o $2.00 aukų: 
Viso govome $7.00. Na, kas gi 
gali pralenkti mūsų pačių vie
netus—choras? Mes raginame 
ir kitus vienetus neatsilikti šia
me darbe.

Be to, jau gavome pirmą do
vaną ir iš pirmos kuopos LDS 
Kaikurios LDS. kuopos gerąi 
prisilaiko prie kapitalo. Mes 
laukiame daugiau. Juk tai, ro
dos, jau šių kuopų ir tikslas 
yra būti daugiau labdaringo
mis savo klasės reikalams.

Lauksime daugiau, bet pasis
kubinkite, draugai. Veikalų 
reikės ir jums. Meno Sąjunga 
atliks gerą darbą, jei jūs jai 
padėsite. Pirmoji kuopa auko
jo penkinę, bet mes galime pri
imti ir 
ris bus

Kaip 
jau gavome aukų keletą dole- 
rių. Tad pranešame, . kad vi-t 
sos kuopos, kurios aukavo Me
no Sąjungai, gaus už aukas pa
kvitavimus. Per šias dvi .savai
tes gautų aukų pakvitavimai 
dar nėra pasiųsti. Bet greitai 
jie bus išsiųsti visoms kuopoms.

Suvažiavimas jau nelabai to
li. 'Jisai įvyks birželio mėnesį. 
Pereitame numeryje mes kal
bėjome apie suvažiavimą labai 
trumpai, prisimindami, kad 
draugai jau pradėtų rengtis.,

Suvažiavimas įvyks Rocheste- ) 
ryj, sykių su Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo suvažiavi
mu.

šiame atvėjyje mes norimą 
kreipti drg. menininkų domę 
į tai, kad draugai pradėtų gal
voti apie mūsų organizacijos 
veikimą ir klaidas. Draugai,

(Tąsa 4-tam
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Puslapis Ketvirtas šeštadienis, Bal. 23, 1932

MENO SKYRIAUS DAUS
Naujas Scenos Veikalas

DArbi- 
suvedžiota valdančiosios

\ Bedarbiai, dviejų veiksmų drama; parašė 
fejonyla; išleido Amer. Liet. Prolet. Meno Są

junga; psl. 32, kaina 35 centai.
Kapitalistinės santvarkos išdavas—krizis, 

bedarbė, skurdas, badas—tai šiandieninis dar
bo minių jausmas, tai darbo minioms teikia
ma rykštė. Kuomet kapitalistinės santvarkos 
sandėliai perpildyti gyvenimo reikmenimis, 
tai tuo pačiu sykiu milionai darbininkų yra 
likę be pastogės, be drabužių, be duonos. Tai 
gyvenimo ironija. Ironija, plakanti gyveni
mo reikmenų gamintojus....

Gyvenimo reikmenų gamintojai, darbininkų 
.klasė, veda kovą prieš kapitalistinę santvarką. 
Bet toji kova dar neganėtinai įsisiūbavus; dar 
tos kovos bangos nėra toje veikiančios jėgos 
stadijoj, kad įgalėti kapitalistinę santvarką 
sugriauti. Tos jėgos didinimui, koncentravi
mui atskirų jėgos dalių į vieną planingą didį
jį jėgos tašką, darbininkų klasės sąmoningoji 
dalis, besispiečianti po Kompartijos vėliava, 
palaiko ir auklėja proletarinį meną. Darbinin
kų klasės daliai, kuri dar delei savo nesupra
timo nėra įžengusi klasių kovon, reikalinga 
ne tik kalbėti, bet ir vaizdais įrodyti kovos 
būtinumą, ir kvėpti jai drąsą kovoti, 
ninku klasės dalis,
klasės pasamdytų įvairių meklerių, neįstengia 
lengvu būdu suprasti, permatyti, kas yra vi
sų gyvenimo blogybių priežastimi ir kaip tas 
priežastis prašalinti. Darbininkams reikia 
tatai įrodyti vaizdais.

Vienu iš tų įrodomų įrankių yra scena ir 
scenos vaidmenys. Gi naujai išleistas scenos 
veikalas kaip tik įr apima šių dienų darbinin
kų klasės padėtį, tos padėties priežastis ir 
prieš tas priežastis vedamas kovas.

Veikalėlis—dviejų veiksmų drama—neilgas. 
Jį galima prijungti prie tokio rengiamųjų 
vakarų programos sąstato, kuriame būna ir 
koncertinė programos dalis, arba, kur po vai
dinimui būna šokiai. Veikalėlis vaidinimui 
nesunkus; dalyvių jame sužymėta 16.

Veikalėlio turiniui, jei ką galima pastebė
ti, tai tą, jog nėra įdėta tvirtesnio klasiniai 
susipratusio veikėjo pasikalbėti su Motina. 
Tokiai nesusipratusiai motinai buvo galima 
ir, rodos, reikalinga, pasakyti daugiau negu 
jai pasako kaiminka Morta, ir daugiau, negu 
motinos duktė Onytė. Bažnyčios skleidžiamie
ji rūkaf tamsinimui darbininkų akių palieka 
motinai neišsklaidyti, nes ji tiki ir jai leista 
pasilikti tikėti kunigo pamokslui, kad “dievas 
baudžia žmones už tai, kam jie atmetė tikė
jimą”... Morta gi kaltina už blogybes valdžią. 
(Pusi. 21). Tačiaus nepasako Morta motinai, 
kad bažnyčia, jos mokslas, yra geriausias val
džios ramstis, kad bažnyčia ir valdžia, tai ly
giai kaip ir dvinukės sesutės, viena kitai gelbs- 
tinčios. Onytė gi prieš motinos drausmę 
saugotis bolševikų, vieton pasakyti už bolše
vikus daugiau faktų, kreipia motinos kalbą ki- 

.ton pusėn. (Pusi. 25).
Be to, prie pražiūrėtų dalykėlių verta, ma

nau, pastebėti pergreitas žuvies išvirimas. Nes 
kuomet žuvis įdedama puodan (dar gi be jo
kio prirengimo, nė pačios viršutinės žuvies 
odos—žvynų—nenuskustus, nė neišskrodus, 
nes tokiam prirengimui autorius nėra davęs 
laiko), ji “jau išvirus” išimama iš puodo taip 
greit, kad nėra buvę laiko nė geram Jos įkai
timui^.... (Pusi. 5-6).

CLEVELAND. OHIO
Pamokas laiko kas septintadienis “Vilnies” 

svetainėj. Narių turi apie 30. Vasaros metu 
Simfonijos Orkestrą yra nutarusi turėti pik
niką su choru bendrai.

Tarptautinis Menininkų Veikimas
Prasidėjo sporto bruzdėjimas tarptautinėj 

meno ferity j. 1 d. gegužės pirmu kartu da
lyvaus bendrai pildyme programos Ashland 
Auditorium svetainėj. Kad tinkamai visas 
grupes subendrinti ir duoti tinkamą vardą, 
24 d. bąlandžio yra šaukiama tarptautinė kon
ferencija Peoples Auditorium, 2455 W. Chi
cago Ave. Todėl chorai, dramos kp., orkes- 
tros—turi pasiųsti delegatus.

J. D. SĖendokaitis.

Drama-Judžiai

dar 
už-

tai
Pa

Pastaruoju laiku New Yorke rodoma Am- 
kino judis—“Sukilimas Tyruose.” Kūrinys 
vaizduoja Turkmenistano tautelių gyvenimą— 
bėdas, vargus ir kovas, šiame 'mažai žino
mam krašte per šimtmečius gyveno tautelės, 
geriau sakant, gentys, šeimynos žmonių 
pirmityvišku gyvenimu. Jų vyriausias 
siėmimas, avių auginimas.

Veikalas, jei ne savo klasiniu turiniu, 
pačiu gamtiniu vaizdu vertas pamatyti,
rodoma tyrai pilnoj žodžio prasmėj—per my
lių mylias nesimato, nieko daugiau, kaip tik 
smėlio jūra.

Tačiaus per šiuos smėlynus kraustosi pri- 
mityvė šeimyna su savo geriausiu draugu, kup
ranugariu,—jie kraustosi, keliasi iš vietos į 
vietą, kur rasis ganyklų, vandenio. Kelyje 
eina sykiu žiauri gyvenimo drama ir tragedi
ja. Silpnesni palieka kelyje, trokšta ir mirš
ta be vandenio, kurio taip stoka tose smėlio 
jūrose. Ir ve kaip tas viskas dedasi: Sugriu
vo kelyje vienas šeimynos narys,—niekas jo 
nelaukia.

skaitoma 
ji užima 
renka į

laiku gauna algas, 
tvarkoje nėra be- 
skurdo ir vargo, 
kapitalistinėse ša-

Bus rodomi gėri paveikslai bus -“Šokiai. * Lošimas prasidės“ minėtu 
iš Sovietų Sąjungos. Tai vei- ’■ ~ 
kalas “Fragment of an Em
pire, 
sykius: nuo 2 iki 4—po pietų, 
nuo 6:30 iki 8:30, paskiaus 
nuo 9 iki 11 vai. vakare, Lie
tuvių S. D. svetainėje, 1057 
(Hamilton Ave., nedėlioję, 24 
d. balandžio. Įžanga išanks- 
to perkant tikietą 25c., 
durių 30 centų.

Rodymas bus po tris

ląikų, < todėl prašome publiką nesi- 
vėluoti. Įžanga SuaUgusienis 25c., 
vaikams 10c.

’ (96-97)

GREAT NECK, N. Y.
LDSA. 64 kuopos viešas susirinki

mas įvyks 24 dieną balandžio, 6 vai. 
vakare, pas draugus O. J. Klimaičius, 
117 Steamboat Rd. Į šį susirinkimą 
yra kviečiamos narės ir simpatikės 
LDSA. dabar eina vajus už daugiau 
naujų narių ir skaitytojų gavimą.prie' 

durių 30 centų. Rengia Dar- Mes, greatneckietės, neturėjome pro- 
bininku Kooperatyvas ir K. P. surengti prakalbas, tad nors šį

- 1 į. i a c viešą susirinkimą rengiame. Dar ki-Sekr. A. S.

A.L.P.M.S. Reikalai

turi
savo

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
chorai, dramos kuopelės 
pasirūpinti, kad nušviesti 
veikimą suvažiavime, kad nuro
dyti Centro klaidas, trūkumus 
ir duoti sumanymus, ko mūsų 
menui labiausia stoka. Gerų 
įnešimų ir sumanimų mes turi
me gauti iš visos eiles mūsų vie
netų. Tad, draugai, galvokite 
apię naujus planus, ir gerus su
manymus.

V. Bovinas, 
Sekretorius.

PHILADELPHIA,: PA. , ’ 
A.LDLD. 141! ktiopos susirinkimas 
ks 24 d. balandžio, 10 vai. ryte, 

t Draugai ir 
draugės! Skaitlingai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes ■ turime svar
bių reikalų aptarimui ir pasirūpinki
te visi užsimokėti duokles už 1932 
metus. Kurie dar negavote knygos, 
būkite šiame nusiginkime ir pasiim
kite ją. Atsiveskite ir naujų apli- 
kantų prirašyti į draugiją.

Fin. Sekr.^J. Baranauskas.
<95-97)

' ALDLD. 141 ktiopos 
įvyks 24 d. balandžio, 
928 Moyamensing Ave?

viešą susirinkimą rengiame. Dar ki
tas svarbus dalykas, kad dalyvaujan
tieji drąugės ir draugai turės ką 
nors pakalbėti bėgančiais dienos klau I 
simais. Dalyvaus ir d. S. Sasnaus- i 
kienė, kuri mums plačiau paaiškins, 
daug dalykų. Taip pat bus paskuti- j 
nis pasitarimas, kaip sėkmingiau da- ; 
lyvauti Pirmos Gegužės apvaikščio- Į 
jime. Po pasikalbėjimo bus užkan- i 
džių, kuriuos pagamins mūsų kuopos 
narės, 
šiai.

Dalyvaukite kuo skaitlįngiau-♦
Kviečia Rengimo Komisija.

(96-97)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. 10 kuopos ssuirinkimas i 

bus pirmadieni, 25 d. balandžio, Ru- i 
sų name, 995 N. 5th St.,. 8 vai. vaka- ! 
re. Visi nariai ateikite ,nes yra' 
daug svarbių reikalų aptarti ir pą- | 
sistengkite užsimokėti duokles už 
šiuos metus ir naujų narių atsives
kite.

Sekr. Julius Vaitkus.
(96-97)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR i

Philadelphia
ROUND TRIP

KAINOS ROUND TRIPSŲ 
Labai Smarkiai Nužemintos

HOURLY One Way
' EXPRESS

SERVICE 2.00
BALTIMORE ___ _____  _$4.00
BOSTON ______ 3.00
WASHINGTON ----------- 4.75
RICHMOND ____ _____ 7.50
PITTSBURGH ____ __  8.0G
DETROIT - _ _ 13.50
CHICAGO _________ 17.00
ALBANY and TROY ____ 4.00

ROUND TRIP _-------------- 5.00

NEVIN BUS DEPOT
111 W. 318t St., CHickcring 4-160»)

PHILADELPHIJOS LIETUVIU RADIO VALANDA
Rengiama Dubrow-Philco 

Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931 
KIEKVIENĄ SEPTINTADIENĮ 

nuo 4 vai. .iki 4:30 po pietų 
Iš Stoties WRAX, 1020 Kilocycles 

Duoda L. DUBROW & SONS, Ine.
420-422 South Street Philadelphia, P-

Telefonuokit, Lombard 1146
Norėdami išmėginti PII1LCO RADIO namuose

SO. BOSTON, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 21 kuopos susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 25 balandžio, 8 vai. va
kare, 376 Broadway. Visi nariai bū
tinai dalyvaukite, nes yra svarbių 
reikalų aptarimui.

Komitetas.
(97-98)

3

Balandžio 16 d., L.D.S.A. 
24 kuopa buvo surengus pra
kalbas d. M. Undžienei, kuri 
nesenai sugrįžo iš Sovietų Są
jungos po 5 metų tenai pra- 
buvimo.

Drg. Undžienė per dvi va
landas ir pusę pasakojo apie 
darbininkų tėvynę. Kaip ten 
darbininkai vykdo penkių me
tų planą; kaip stebėtinai ky
la darbininkų tėvynė indus1 
trialiai, taip ir socialiai ir kul
tūriniai. Ypatingai nupiešė 
moters darbininkės palengvin
tą gyvenimą ir ant kiek So
vietų valdžia deda pastangų 
pakelti darbininkę moterį kul
tūriniai ; parodyt pasauliui, 
jog moteris yra lygi vyrui. 
Paprasčiausia valstietė, kuri 
puldavo ant kelių ir bučiuoda
vo popams—kunigams skver
nus ; kuri nebuvo 
žmogum, šiandieną 
svarbias vietas. Ją
miesto tarybos narius ir miesto 
majorus.

Vaikams duodama visos pri
vilegijos, galimybės pasiekti 
augščiausią mokslą. Mokslas 
jiem ne tik už dyką, bet jie 
mokinimosi 
Tik tokioje 
darbės, to 
kuris klesti 
lyse.

Drg. Undžienė parodė ir tru
kumus, kurių dar yra ir kodėl 
jie yra.

Gerai išvanojo kailį renega
tui Pruseikai ir ko. Nurodė, 
kaip tie gaivalai; prisidengę 
komunistinėmis p 1 u nksnomis, 
dabartiniu laiku kenkia darbi
ninkų judėjimui ir bendrai 
gelbsti išprovokuoti karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Nurodė, 
kaip “Nauja Gadynė” niekuo 
nesiskiria nuo kapitalistinių 
arba socialfašistinių laikraščių. 
Jos žinios nenurodo, kas da
ryt prieš nedarbą, kaip page
rinti savo būklę; kaip padėt 
Kentucky ir Ohio streikuojan
tiems angliakasiams. Tas 
šlamštas užgiria Alabamos 
valstijos teismo nuosprendį, 
nužudymui 7 nekaltų darbi
ninkų klasės kūdikių. Tik dar
bininkų solidarumo ranka te
gali priversti Alabamos bosus 
paliūosuoti nekaltus Scottsbo
ro jaunuolius.
' Draugė Undžienė priminė, 
kaip prieš išvažiavimą iš Mas
kvos kalbėjosi ilgai su d. Kap
suku, kuris pasakė: “kuomet 
parvažiuosi į Jungtines Vals
tijas, begailestingai padėk ko
vot prieš renegatą Pruseiką ir 
jojo visą kompaniją. Yra daug 
darbininkų suklaidintų ir jie 
vėliaus ar anksčiaus grįš, kaip 
tik pamatys, kur link juos ve
da tas išdavikas darbininkų 
klasės.”

Čielą valandą atsakinėjo į 
klausimus. Darbininkai ir dar
bininkės apipylė ją klausimais. 
Drg. Undžienė gerai visiems 
atsakė. Publikos buvo pilna 
Lietuvių Darbininkų svetainė. 
Labai senai ant prakalbų bu
vo tiek atsilankiusių. Visi at
silankiusieji buvo patenkinti 
d. Undžienės prakalba. 4 nau
jos narės įstojo j kuopą, taip
gi kelios draugės, kurios pri
gulėjo kuopoje, bet pastaruo
ju laiku -buvo pasitraukę, pa
sižadėjo sugrįžti.

Pageidautina daugiau tokių 
prakalbų. •

ir
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CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter S78»

OFISO VALANDOS:
Nuo 7-9 vai. vakare, i
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nedeliomis: 10-1.2 vai. ryte.

Tel. Porter 3789

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

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

aš j 
ay-

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

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

kad 
kelis 
Bartkus,

si iriu} ir

didelį jūsų sveikatos pagerėjimą. Nu^ra-Tone ....„ . --- Jeigu Rp.
tiekininkas neturi jo, paprašykit jį užsakyti

Imitacijos yra bg ver-

L. K. M. Choras smarkiai darbuojasi šia
me momente. Kadangi chore pasirodė Pru- 
seikos pasekėjų, todėl net valdyba prisiėjo 
perrinkti. Bet tuom choras nenukentėjo. 
Dabartiniu laiku kankliečiai su mokytojum 
priešakyje, d. A. Kvedaru, daug darbo pa
deda prie veikalo “Ant dugno” mokinimosi, 
kuris bus suvaidintas 24 d. balandžio, C. S. 
P. S. svet., 1126 W. 18th St., Chicago.

“Ant Dugno” perstato tikrą gyvenimo vaiz
dą. Parašytas garsaus rusų rašėjo, Maksi
mo Gorkio. Kas yra maž daug susipažinęs su 
literatūra, tam yra žinoma ir Maksimo Gorkio' 
raštai. Todėl visi Chicagos ir apielinkės lie
tuviai privalo atvykti į L.K.M. Choro paren
gimą 24 d. balandžio. Tuomet pamatysite 4 
veiksmų veikalą “Ant Dugno”.

Simfonijos Orkestrą
Nuo senų laikų A.L.P.M.S. I Aps. palaiko 

po savo kontrole Simfonijos Orkestrą, kuri 
susideda daugiausia iš jaunimo. Orkestros 
mokytojas, d. P. Kazlauskas deda daug pas
tangų prie armonijos suderinimo. Orkestrą 
turi 5 grupes, kurios išpildo darbininkų or
ganizacijų šokiams muziką kiekviena grupė 
iš eilės, o bendrai dalyvauja tik dideliuose 
parengimuose.

—Gelbėkite, aš jau trokštu,—-prataria nu
silpęs ir sugriuvęs kelyje kaimietis.

—Taip, aš tau pagelbėsiu,—sustojęs jo
draugas išsitarė.

Ir gelbėjo jam... Savo rankomis praskyrė 
smėlį sale jo,^padarė duobę, o į tą duobę jau 
pats nusilpęs įslydo. Pieskos pradėjo slinkti 
•ant jo, o vėjas pabaigė palaidoti pavargėlio kū
ną.... ’

Bet ir čia yra išnaudotojas, šioj primity- 
vėj grupėj yra “vadas”, geriau, tai razbainin- 
kas, kuris valdo savo gentį rapniku (botagu). 
Jisai pats pirmutinis pasinaudoja vandeniu, 
pats atsigeria, bet neduoda trokštantiems kū
dikiams. Tokio žiaurumo negali pakęsti jau
na mergina. Jinai j ieško išeities.

•
—Aš važiųjų mokintis į civilizuotą pasaulį, 

—jinai pareiškė savo “vadui.”
—Ne, tai negalima. Jokios civilizacijos čia 

nereikalinga,—atkirto išnaudotojas ir paver
gėjas.

Tačiaus mergina nepaisė. Jinai jau jautė, 
kad yra darbininkų tvarka, kuri gali gelbėti 
pavergtiems darbininkams. Jinai atsiekė sa
vo tikslą. Pradėjo mokinti sugrįžusi savo 
draugus rašybos ir skaitymo. Sovietų valdžiai 
gelbstint, įsisteigia kolėktyvis kaimelis, prade
dama auginti gyvuliai ir sėjama javai. Jau
noji mergina lieka šalininkė naujo gyvenimo. 
Jinai subuntavoja pavergtus kaimiečius dė
tis prie valstybinės ūkės. |

Bet dar dalis pasilieka su išnaudotoju. Pa- . I 
jutęs gentės valdininkas, kad čia jau netoli
mai randasi gerai gyvuojanti ūkė, kuri vilio
ja.vergus į laisvesnį ir geresnį gyvenimą, pra
deda kraustytis toliaus. Bet čia vėl jauna 
mergina atplėšia dalį jo vergų. Jinai 
prieš žiaurūno-išnaudotojo kančių, 
jai pasiseka atplėšti dalis vergų.

Paskiaus veikale vaizduojama, kaip
naudotojas, laukinių tautelių pavergėjas, pada
ro užpuolimą ant gražiai gyvenančių kaimiečių 
bendrame ūkyje, šiose kovose labai daug /nu
kenčia kolektyvo mokyklą, kurią . išdrasko 
pats savo rankomis tas pavergėjas tų keliau
jančių tautelių. Jisai primuša iki lieka be 
sąmonės ir tą merginą dvikovėj, kuomet ji 
gina darbininkų ūkio įstaigą.

Bet laimi darbininkai! Vadas, kuris organi
zavo užpuolimą ant darbininkų bendro ūkio, 
palieka tik vienas. Darbininkai, kuriuos ji
sai komandavo, kad išplėšti ir apvogti bend
rą darbininkų ūkį, atsisako jo klausyti ir pa
silieka valstybės ūkyje, kuriame jau sukurtas 
naujas gyvenimas. O pats išnaudotojas, pa
likęs vienas, grįžta į tyrus ir dingsta smėly
je. Visi darbininkai, kurie buvo pavergti, ku
ria naują gyvenimą. Tai tokia išVada šio 
judžio. Ji labai aiški ir tiksli. Jinai griež
tai atmetą tendenciją: “menas menui.”

Rep.

A.L.D.L.D. 66 kp. susirinki
mas yra perkeltas į utarninką, 
26 d. balandžio, 7 :30 vai. va
kare. Visi nariai ir narės bū
kite šiame susirinkime minėtu 
laiku, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarimui. Svarbiau
sia, tai rinkimas delegatų į 
10-to Apskričio konferenciją.

Už tai perkeliame susirinki
mą, kad yra rengiama didelės 
ir svarbios prakalbos tą die
ną, kalbės draugė Undžienė, 
tik sugrįžus iš Sovietų Sąjun
goj

Pirmas prakalbas rengia L. 
D.S.A. 37 kuopa, panedėlį, 25 
d. balandžio 7 :30 vai. vakare. 
Apart prakalbų bus rodomi 
paveikslai iš darbininkų gyve
nimo. Drg. Undžienė išbuvo

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvių Darb. Susivienijimo Ame- 

riko.ie 37 kuopa rengia prakalbas d. S 
M. Undiženei, įvyks pirmadienį, ba- \ 
iandžio 25, Liet. Sūnų ir Dukterų 
Draugijos svetainėje, 1057 Hamilton 
Ave. N. W., pradžia 7;30 vai. va
kare. Drg. M. Undžienė tik dabar 
sugrįžo iš Sovietų Sąjungos. Ji kal
bės apie darbininkų gyvenimą ten 
ir rodys paveikslus iš pramonių 
gyvenimo vietų. .

-------- ,-------- )-----

HARTFORD, CONN.
Teatras. Du sekanti veikalai bus 

sulošti vignu kartu: “Už Lietuvos 
Sovietus” dramatinis vieno veiksmo 
vaizdas, “Vėją Sėji, Audrą Pjausi,” 
trijų veiksmų drama, 14-kos paveiks
lų. Įvyks nedėlioję, balandžio 24 d. 
(April), Kelvin Barry Club svetai
nėje, 227 Lawrence St., Hartford, : 
Čonn. Pradžia 7 vai. vakare. Vei- 1 
kalas “Už Lietuvos Sovietus” vaiz
duoja Lietuvos darbininkų ir biednų- 
jų valstiečių gyvenimą ir kovas, pa
saulinio karo laikotarpiu, kada Rusi
jos proletariatas nuvertė carą ir 
kiaus kerenskinę—kapitalistinę 
l#ią ir įsteigė Sovietij Valdžią. 
aivos proletariatas ir valstiečiai 
gė Sovietų Valdžią Lietuvoje, 
nuožija pasikvietus rusus baltagvar
diečius, Lenkijos ir Vokietijos buržu
aziją, nugalėjo Lietuvos Sovietus ir 
nugalėję pradėjo buožiją ir kunigi
ja neapsakomai baisu terorą, žudė 
vaikus ir moteris teriojo smaugė ir 
gėdino. Veikalas “Veją Sėji, Audrą 
Pjausi.” Parašyta iš Amerikos dar
bininkų gyvenimo, vaizduoja jų ko
vas, vargingą būklę, streikus .provo
kacijas ir žudymus, neteisingus prieš 
darbininkus apkaltinimus, kaip kada 
tai buvę socialistai virsta darbininkų 
nevidonais, kaip tautiečiai, geri tė
vynainiai ir kunigija ir visi šios sis
temos palaikytojai, visokiais būdais 
kovoja prieš darbininkų reikalus ir jų 
vadus, o ypatingai prieš bolševikus!— 
komunistus. Čia daug yra ir juoko, 
ypač “Vėją Sėji, Audrą Pjausi” vei
kale. . M. '

(96-97) 

bridgeTortTčonn. 
Gražus teatras ir balius. Rengia 

Bendro Veikimo Komitetas, šeštadie
nį, 23 d. balandžio (April), Liet. 
Jaunų Vyrų svetainėje, 407 Lafayette Į 
St.,, Bridgeport, Conn. Svetaine atsi-1 
darys'7-tą vai. vakare, lošimas pra-i 
sidės 7:30 valandą. Bus suloštas

Dr. Jonas Repšys
278 Harvard St.,

Aš turėjau silpnus 
inkstus dabar jie 

yra stiprūs”
“Mano inkstai buvo tiek silpni, 

per 5 ar (i metus turėdavau keltis 
kius kiekvieną naktį,” rašo p. D. 
Pittsburgh, Pa.: "Praradimas miego padavė 
mane silpną ir skausmus mano 
Jokie vaistai man nepagelbėjo iki aš 
jau imti Nuga-Tone. Aš turėjau 
inkstus.
kala puiki.”

Nuga-Tone priduoda 
galiams.

viduriuose. __ .. . j pradė- 
iinti Nuga-Tone. Aš turėjau silpnus 

Dabar jie yra stiprus ir mano svei-
nauj'ą stiprumą or- 

, . ............ Jis sustabdo kė|imąsi ųaktimis irapie penkis metūs Sovietų Są- i* šmi.T0 tik Hienas jus pastebėsite , \ . i -, dideli Jūsų sveikatos pagerėjimą,jungoje, todėl gales daug ką yra pardavinėjamas aptiekininkų.
. v i. . i__ tiekininkas neturi jo, paprašykit jį užsakytipasakyti apie tos salies dar- jg sąvo urmininko. Persltlkrinkit, kad jus 

bininkų padėtį. Įžanga veltui.$£nate Nu««-Tone-

i.*"
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* PHILADELPHI JOS POLICIJA BRUTĄ- 
LIŠKAI PUOLĖ BEDARBIUS IR PLUKDĖ 
JUOS KRAUJUOSE MIESTO GATVĖSE

PHILADELPHIA, Pa.— 
•Balandžio 21 buvo surengta 
bedarbių demonstracija ke
turiose miesto dalyse. Iš 

< visų keturių miesto . dalių 
k ’ badarbiai demonstravo prie 

miesto rotušės, prie taip va
dinamo bedarbių šelpimo 
Lloyd Komiteto, protestuo
dami prieš atėmimą bedar
biams ir tos ubagiškos pa
šalpos. Apie 60,000 bedar
bių šeimynų gavo po kelius 
dolerius kas savaitė. Bet 
dabar Lloyd Komitetas pa
skelbė, kad bedarbiams jau 
neduos maisto, nes jau n^ra 

> ižde pinigų. Vadinasi, ke
lius milionus dolerių pra
švilpė komitetas, o bedar
biams buvo numetę nu
graužtą, kaulą, bet dabar ir 
tą atėmė.

Šimtai darbininkų susi
rinko į paskirtas vietas ir 
ramiai demonstravo. Pa- 
galiaus bedarbiai atėjo prie 
Lloyd Komiteto namo, su 
įvairiomis iškabomis, reika
laudami, kad bedarbiams 
būtų mokama alga, kad ba- 
gočiai būtų aptaksuoti, kad 

.bedarbiams apdrauda būtų 
* įvesta, kad nebūtų skiriama 

pinigai karui, bet bedar
biams ir tt.

Miesto valdonai taip išsi
gando beginklių bedarbių, 
kurie reikalavo duonos sa

vo kūdikiams, kad visa mie
sto policija buvo sumobili
zuota. Stovėjo per kelius 
blokus, kad neprileidus be
darbių prie Lloyd Komite
to. Nepaisant policijos, be
darbiai prasimušė ir de
monstravo linkui komiteto 
rūmų. Slaptoji policija pra
dėjo daužyti galvas bedar
biams. Traukti iš jų iška
bas ir draskyti. Raitoji po
licija trypė vaikus ir mote
ris bei kas tik pasipainioja 
po jų kojų.

Bedarbiai ir kovėsi, kuo 
tik sugriebdami. Penki po- 
licistai likosi gana gerai ap
daužyti ir nugabenti į ligo
ninę. Apie 30 bedarbių su-; 
areštuota ir keletą bjauriai 
sumušė.

Kova tarpe neginkluotų j 
bedarbių ir policijos ėjo per j 
kelioliką minučių. Net ir! 
kapitalistinė spauda lieja I 
krokodiliaus ašaras, kad 
girdi, Phila. gatvių sienos 
likosi nutaškytos krauju.

Šį kartą policija ištaškė 
alkanuosius, bet darbinin
kai, kurie dalyvavo, pareiš
kė, kad mes, neigi mūsų kū
dikiai, nemirsim badu. Mes 
ateisime, ypatingai Pirmą 
Dieną Gegužės, šimtą kar
tų galingesni ir mes priver
sime mokėti mums algas.

Šioj demonstracijoj daly
vavo iki 3,000 darbininku.

J. Paul.

JAPON. KARINIS ŠTABAS GRŪMOJAJ < . . : .. J r . |

Mes nekreipiame atydos į| 
tai, ką jie sako/’

Toliaus Araki puolė sta
čiai Sovietų Sąjungą, būk ji | 
mobilizuojanti Sibire armi-

TOKYO.— Japonijos val
džias'karo ministeris.Araki 
savo prakalboje pareiškė, 
kad Japonija nepaleis Man- 
džurijos iš savo nagų, kad 
ji nepriims Tautų Lygos re
zoliucijos ir tt. Jis sako:

“Tautų Lyga jr Sovietų 
Rusija gali priešinti^ mūsų 
veikimui Mandžurijoje, bet 
jokios jų pastangos nepri
vers mus mainyti kelią.

ją puolimui ant Mandžuri- 
įjos. .

Tai bjauri ir provokato-j 
! riška Araki prakalba. Ji 
•reiškia tik vieną dalyką:
Japonijos militarinis štabas; 
grūmoja karu.

i

Baisus Cigarų Dirbėjų 
Išnaudojimas

kad nori už tiek algos. Da
bar man neberūpi žiūrėti, kaip 
bosas sveria tabaką. Baimė 
mus visas baido, kad tik nepa-

CLEVELAND, Ohio. — The 
Ohio Stogie Ko. randasi po 
num. 2218 E. 39th St. s Šioj 
cigarų išdirbystėje moterys 
darbininkės, cigarų dirbėjos, 
tiek yra išnaudojamos, kad I 
daugelis vargiai patikėtų. Ci
garų dirbėjos čion užmokestis! 
augščiausia penki-šeši doleriai; 
į savaitę. Pavyzdžiui, viena' 
darbininkė štai kaip pasipasa-| 
kojo apie savo padėtį: “Aš 
esu patyrus cigarų darbininke. 
Toj šapoj esu išdirbus kelis 
metus. Pereitą metą nutėmi- 
jus, kad bosas vagia mums 
vogą, sveria, kaip jam ge
naus, kad tik daugiau pelno 
liktų, pareikalavau, kad prie 
mano akių svertų tabaką, ži
noma, tas bosui labai nepati- 
koc Bet aš nenusileidau su ki
tom dviem darbininkėm. Ma
tydamas, kad mes neatsisaky
sime nuo savo reikalavimo, bo-» 
sas pareiškė: ‘gerai nuo kitos 
savaitės tą pradėsime.’ Atė
jus sekančiam' pirmadieniui, 
bosas daugiau mūs neįsileido 
—visas tris mus pavarė.

“Nuo to laiko visur jieško- 
jau darbo ir jokiu būdu ne
galėjau surasti. Mano drau
gas antri metai, kaip nedirba. 
Miestas pašalpą, atsisako duot. 
Prisieina badauti. Bado ver
čiama, vėl turėjau eiti pas tą 
patį bosą ir verkdama prašyti, 
kad duotų darbo. Išdirbau 
savaitę, 5 dienas ir pusę po 
9 valandas. Gavau “pėdę” 
$4.36. $1 pravažinėjau gat- 
vekariais,—liko 6 šeimynos 
nariams $3.36. Na, ir gyvenk,

11 'puslapis 'Penkias
U ! * » 1f

gerai ‘veikti.

Reporteris.

BALTIMORE, MD
Švęskime Darbininkų Šventę

klausimui

YOUNGSTOWN, OHIO
A.L.D.L.D. 90-ta kuopa

LAISVES
Rengiamame Didžiajame
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Kiti darbininkai klausinėjo

Be kovos, negali 
laimėjimų.

patar- 
ir už 
kainą,

keti gydytojui.
Duoną pristatome į visas dalis—Bropklyno ir apielinkės, • * 1 4-«« 2, j • • • • . . • i • • 1 v • •

visi darbininkai ir darbininkės 
išgirsta šį puikųi muzikaliai 
proletarinį kūrinį.

.Repęrteris J. G.

pasirodė ir šioje kovoje 
reikalavimą bedarbiams 
šalpos.
nei

šiame susi- 
kad jos vy- 
darbo. Jai

jai sayo šalies. O Lietuvoj 
šaudo. Sovietų 
‘į padėtis 

gerėja, o kitose, kapitalistinė-

kalboje iš i
Centro. Jis duos 
bedarbiams ką,, daryti viso
kiuose atsitikimuose.

Norintieji ge
riausio 
navimo 

! žemą 
! nuliūdimo va

landoje šauki 
; tęs pas:

C
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x Veltui!
Visus Kviečia Rengėjais
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Kaip Palaikyti
Savo Darbą!;

Palaikykit save stipriu ir sveiku 
Bukit punktualus.
Bukit darbštus.
Bukit lojalus.
Dirbdami mąstykite apie darbą.

Portagiaus Bedarbiai
Išsikovojo Pašalpą

varytų iš darbo ir. neatimtų 
šių privilegijų prie darbo.”

Raginau tą darbininkę dė
tis prie darbininkiškų kovingų ! 
organizacijų. Ji sutiko mie-i 
lai. * Taipgi ir josios draugės j 
pasižadėjo įstoti į btMarbių! 
kuopą.

Tūkstančiai tokių darbiniu-, 
kų nežino nuo ko pradėti, j 
kaip kovoti.

Bedarbė.

PORTAGE, Pa. —.Po vado
vybe vietinės Bedarbių Tary
bos buvo sušauktas masinis 
darbininkų mitingas senoje 
lenkų svetainėje, kad sumobi
lizuoti darbininkus reikalavi
mui pašalpos iš vietinio Rau
donojo Kryžiaus. Mat, per 
tūlą laiką Raudonasis Kryžius 
skelbė, kad darbininkai, ku
riems reikalinga, gaus pašalpą 
iš šios įstaigos, bet ta pašalpa 
nėra išpildoma.

Vięna moteris 
rinkime pranešė, 
ras negali gauti
duodavo šiokią tokią pašalpą, 
bet dabar jau ir tą menką pa
šalpą sulaikė, kad jisai turi 
“banjo.” Bet jos vyras yra 
netekęs sąnario, sužeistas. Vie
nok jisai nori gauti darbą, o 
ne pašalpą.

Paskiaus buvo pranešta, kad 
Dr. Miller pareiškęs, kad jisai 
vėlina visiems kovojantiems 
darbininkams badauti. Jisai 
nedarysiąs nieko, kad suteik
ti medikalę • pašalpą betur
čiams. Jisai yra paskirtas 
Biednųjų Tarybos teikti medi
kalę paramą tiems darbinin
kams, kurie nedirba ir negali 
patys save apsirūpinti. Bet 
jisai elgiasi sauvališkai ir at
sisako gelbėti bedarbiams.

Paskiaus dar trys moterys 
pranešė, kad jos ėjo prašyti 
miltų flas poną Bosley, kuris 
yra Raudonojo Kryžiaus pas
kirtas, kad išdalinti miltus del 
bedarbių ir beturčių. šeimynų. 
Pirmiausia jos nerado jo, na
mie.
dė, tai jis pareiškė, kad jam 
nėra laiko užsiimti su jomis. 
Girdi, 
sios.

Šitas susirinkimas 
reikalauti, kadetas ponas duo
tų visoms šeimynoms, kurioms 
pripažįsta gauti pašalpa Be
darbių Taryba.

Balandžio 14 dieną, 6 vai. 
vakare, komisija iš 7 narių, 
nuėjo ir Įteikė p. Bosley sura
šą šeimynų, kurioms reikalin
ga pašalpa. Tuomet ponas 
Bosley pareiškė, kad įlelaiku 
atėjo, nes jam laikas vakarie
nę valgyti. Bet Ona Savukai- 
tė jam atsakė: “Tai dabar la
biau turėtum pripažinti svar
bą mūsų atsilankymo,. Mes at
ėjome varde tų šeimynų, ku
rios neturi ko valgyti vakarie
nės.”

Tuomet jinai reikalayo pa
šalpos, tai tas ponas užtrenkė 
duris. Jisai pareiškė Savukai- 
tei: “Tu nesi ponia.” Jinai 
jam atsakė.: “Taip, aš nesu

ponia, kiadangi as Jreikaląuju įspaudą. Darbininkai be s&yp 
duonos badaujantiems darbi- j spaudos negali l 

ninkams, bet tarilstą nesi, po
nas, kuomet užtrenki darbi
ninkų komisijai turis.”

Tuomet Bosley pareiškė, 
kad jisai užtrenkė duris šį kar- 

[tą ir dar užtrenks kitą kartą.
Paskiaus komisija grįžo į Ven
grų svetainę ir pranešė darbi
ninkams, kurie laukė raporto. 
Tuomet pasiųsta didelė komi
sija pąs tą patį poną. Tai šį 
kartą jau tam ponui pradėjo 
kinkos drebėti ir jisai atsipra
šė už savo žiaurumą. Pas
kiaus tas ponas sutiko, duoti 
pašalpą alkaniems darbinin
kams.

Jei dar darbininkai negaus 
pašalpos, tai Bedarbių Tary
ba nutarė jo namą pikietuoti. 
Susirinkime 11 moterų prisi
dėjo prie N. M. U. pagelbinės 
organizacijos.
u Draugė Savukaitė yra gerai- 
žinoma lietuvaitė, darbininkų 
tėvų mergina. Jinai yra čia' 
gimusi ir augusi. Tai labai ge
rai, kad ir čia gimę lietuviai 
darbininkai veikia net vadovy
bėje bedarbių darbininkų ko
vų už pašalpos reikalavimą.

Kitas draugas, tai Joe Luko
ševičius,* kuris gerai ir su n-Į 
kiai darbuojasi, kad sulaužius 
terorą miesto valdonu. Ir
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draugai^ darbininkai laimi. Tai, kuris įvyks sekančiame 
užinyje Philadelphijoj.

Pa”ibai geras ženklas, kad darbi- 
būti

Ypatingai laikraštis anglų kal
ba labai reikalingas. Visi jį 
turime remti/

Kp, Raštininkas.
------ -—----

READING, PA.
Balandžio 18 dieną čia bu

vo surengta I.W.O. parengi
mas, kurio pelnas buvo skir
tas vietiniam Komunistų Par
tijos veikimui.

Galima pasakyti, kad laikai 
prasti, tai ir darbininkai nela
bai lankosi į parengimus. Bet 
galima pasigirti, kad lietuviai 
gerai lankosi į tarptautinius 
parengimus, nors jų čia mažai 
yra. Tankiai lietuviai darbi
ninkai parengimus užkariau- 
ja—sudaro ; didžiumą. laip gy<jamį sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo* 
Į buvo ir šiame parengime. ■ - - -

Dabar mūs draugai ir drau-i. r---- r. •-------------- .'"7.”' —-• 7/-—;.....
ges nasirūnino kad nuvykti ir kaip 1 krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į Philadelphiją.-kur buvo ren.'i kitus miestus.
giama “Daily Workeriui” pa-' 
rengimas—balius ir koncertas. 
Daugiausiai šiuo darbu pasi- Tel.: Stagg 9645 
rūpino, tai draugės: F. Mil- 
činkiehe ir A. Zambacevičie- 
nė.

Bet tai dar neviskas. Drau-; 
i gai ir draugės jau kalba apie' 
: važiavimą į “Laisvės” pikniką, I 

t rude- 
Tai la-

— PAIN-EXPELLER*
Įrcg. J. V. Pat. Biure, 

naudoj’amas reguliariai jums pagelbės palaikyti lanksčiais pailsu
sius muskulus, išims skaudėjimą iš sustingusių geliamų sąnarių, 
užkirs kelią ankstyviems peršalimams. ,

PAIN-EXPELLERIS* laiku panaudotas daugeliui užtikrino 
darbo palaikymą.
Kaina 35c. it 70c. ..... Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO vaisbažcnkjj.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val-

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y. -
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

LWUVI1M

NORWOOD, MASS.
Metinis Parengimas
Perstatymą ir koncertą 

rengia L.L.R. Choras. Bus su
lošta labai juokinga dviejų ak
tų komedija: “Iš-Adatos Veži
mą Priskaldė.” Po vaidinimo 
bus duota geras koncertas, 
kurį pildys Mont. Vyrų Cho
ras, L.L.R. Choras, Mergini] 
Choras, solistai ir duetai. 
Kviečiame skaitlingai atsilan
kyti. Įžanga tik 35 c., įvyks 
nedėlioję, 24 d. balandžio, 
Lietuvių svetainėje, 13 Saint 
George Ave., Norwood, Mass. 
Pradžia 6:30 vai. vakare.

šiame koncerte L.L.R. Cho
ras, vadovaujamas d. Ed'w. J. 
Sugar, dainuos dar pirmą sy
kį “Raudonąją Dainą” (Ban
dūrą). Daina susideda iš 25 
muzikos puslapių. Jos sudai- 
navimas užima apie 20 minu- 
tų. Tai daina, kuri yra ku
pina žavėjančios muzikos ir 
labai gražūs dainos žodžiai, 
šaukianti darbininkus į klasių 
kovą prieš išnaudotojus, Lai

Į ninkai pradeda rūpintis to-į 
i kiais reikalais išanksto.! -o-
'• Diskusijų eiga labai gera, 
i Draugų susirenka didelis bū- 
I relis ir rimtai kalbasi, disku
tuoja apie įvairius darbininkų 
i klasės reikalus. Pereitą ne- 
j dėldieni kalbėta apie Sovietų

Randamiesi kapitalizmo glo-! Sąjungą. Kelta klausimai, ko- 
boje, kuris tarsi replėmis spau-! del darbininkai remia ir gina 
džia kiekvieną, kad ir pasku-; Sovietų Sąjungą, o ne Lietu- 
tinis kraujo lašas iš darbiniu-'va. Daug įvairių 
kų kūno neštų jam pelną. Kas'statė net mūs draugai, kurie 
su darbininku esti vėliau, tail jau turėtų geriau būti susipa

žinę su darbininkų valdomos 
šalies tvarka.

Darbininkai gali patys jau 
žinoti, kad darbininkai priva
lo ginti Sovietų Sąjungą, nes 
jinai yra darbininkų šalis. Ten

Paskiaus, kad jis pasiro-;*. . , , , . m _- - Ijau ne jo dalykas, lai musų 
pačių dalykas, kuriuo dar kiek 

jos jam laika eikvoju- dirbantis bei bedarlkiš privalo 
i susidomėti.
I Vienybė, kurioje mūsų spė- 

nutarė kos glūdi, kaip tik privalo pa
sireikšti šią klasių kovos die- patys darbininkai yra valdyto 
na, Gegužės Pirmą.

Todėl visų. < i .balĮimpriečių ! darbininkus 
darbininkų pareiga privalo bū-'Sąjungoj darbininkų 
ti ta, kad šeštadienį, balandžio L ", 1 ' ’ .
30 d., kaip pirma valt po pietų se šalyse ir Lietuvoj eina blo- 
būti demonstracijose, kurios 
prasidės ant Broadway ir Bal
timore gatvių kampo ir tiesiai' apie tai, kodėl Sovietų Sąjun- 
maršuos iki City Hall Plaza, i goj įvedama pirkimo korteles 
kur įvyks masiniai susirinki-j ir 1.1. Draugai jau gali žino
mai ir prakalbos. Apart vie-; ti, kad tai daroma todėl, kad 
tinių kalbėtojų, taipgi draugas' duoti darbininkams pirmeny- 
Richard B. Moore kalbės. bę prieš dykaduonius, prieš 

Sekmadienį, 1 d. gegužės, i'apgavikus. Visoj šalyje eina- 
2 vai. po pietų, Tom Mooney. ma prie socialio ūkio. Visi da- 
Hall, kuri randasi ant Lloyd ir.lyvaukite diskusijose šį nedčl- 
Watson St., įvyks didelis masi- ldienį. Diskusijos įvyks pas 
uis susirinkimas, kuriame d. j draugą Zambacevičių.
R. B. Moore irgi kalbės. ' Reporteris.

Todėl mūsų visų, kaip vie-; 
no, cbalsis privalo būti: “Iškil
mingai ..švęskime Gegužės Pir
mą,” kaipo tarptautinę prole
tariato kovos šventę.

Vinco Duktė.

PHILADELPHIA. PA.

PRAKALBOS
su Koncertine

PROGRAMA
Rengia Bedarbių Tarybos .1- 

ma ir 31 Kuopos
ĮVYKS SEKMADIENĮ

24 d. Bajandžio-April, 1932 
Pradžia 2-rą valandą po Pietų 

Lietuviškoje Muzikališkoje 
Svetainėje

Allegheny Ave. ir Tilton St. 
Kalbės Drg. P. BUKNYS, 
“Laisvės” Administratorius 

iš Brooklyn, N. Y. e
Dainuos Lyros Choras ir At

eities žiedo Vaikų Draugijė
lės Choras. Bus žymių solistų, 
smuikorių ir kitų.

lai-' 
ke mėnesini susirinkimą kovo į 
27 dieną. Susirinkimas buvo. 
geras, veik visi nariai dalyva
vo, tik išskiriant tuos, kurie to-r 
liau gyvena.

Kalbėta'' apie Įcasiėrių, kuris 
nelanko susirinkimų. ■ Paikiaus 
kalbėta apie pikniko rengiipa. 
Išrinkta komisija, kuri Rūpin
sis rengimu ..plknjko'. JjLomi- 
siją išrinkta Mądiso-
nai. Taip ^paT^a^bėta apie 
Pirmąją Gęgužės. Kalbėta, 
kad reiki^J visięm§: darbinin
kams dalyvauti..minėjime dar
bininkų šventės ir. dengtis prie 
jos.

Pabaigus kitus reikalus, d. 
Petras Kalenda pakėlė klau
simą apie mūsų spaudos reika
lus. Sumanymas paremtas, 
kad mes turime prisidėti prie

Daily Workerio.”

Visi Būkite Prisirengę 
Dalyvauti Dienraščio

PIKNIKE

LIETUVIS GRABORIUS

GERIAUSIA DUONA
\5CH0LE5 BAKING
/ 10 SCHOLLS 5TR. BROOKLYN, N.Y.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

,. Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manąd^d?) 
fžanga Dieną ir Naktį 50c 

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

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

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
; Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

HUnviAU it .
Bus žymus kalbėtojas angltj. Pai.en}imo ..- . i .

Bedarbių Tarybos 17ad.tam tikslui parinkta au- 
5 duos patarimus. šiame susilipkime.- Auka- 

Vn dnrvH vi«n- v0 !'P° 50c.: M. Skistimas, F.
Madisonas, P. Kalejndienė; po i 

l 25c.: J. Buzinauskajs, P. Sodei-j 
’Prašome įsitėmyti, kad įžanga | kis, K. Keras ir A. Jurgaitie

nė. J. Kasparevičia—15c. Vi
so $2.65.

Tai labai gęęas dalykas, 
I kad darbininkai remia savo

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS, 
Residencija: West 3rd Street 

Tel,: So. Boston 0304-W

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. LUTViNAS

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

68 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-8728
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VIETINĖS ŽINIOS
10,000 Bedarbiu Kirtosi su Policija 

Per Vieną Valandą ir Pusę
Bedarbių ir dirbančiųjų de

monstracija prieš City Hali, 
New Yorke, išaugo nuo 5,000 
dalyvių iki 10,000 i pabaigą 
pereitą ketvirtadienį po pietų. 
O dar kokie 15,000 užtvenkę 
šaligatvius ir gatves, tėmijo, 
kaip bedarbiai, moterys, vyrai 
ir vaikai grūmėsi, kuomet juos 
užpuolė policijos vilkai.

Demonstraciją suruošė Did
žiojo New Yorko Bedarbių 
Tarybos, kad užprotestuoti 

, prieš uždarymą miestinių pa
šalpos biurų ir pareikalauti 
juos vėl tuojaus atidaryti.

Prieš demonstrantus buvo 
išanksto sutelkta trys šimtai 
pėsčios ir raitos policijos ir gal 
dar tiek detektyvų. Tie poli
ciniai žvėrys pradėjo savo ata- 

: ką, kaip tik bedarbių delega
cija, susidedanti iš 40 atstovų 
nuo Jvairių darbininkiškų or
ganizacijų, pareikalavo iš po
licijos inspektoriaus McAulif- 
fo įleist delegatus vidun į City 
Hali: delegacija norėjo pasta
tyt majorui Walkeriui bedar- _____ ____
bių reikalavimus. Tada, pa-Į marina badu, 
gal paties policijos 
nieriaus Mulrooney’o

- ženklą, raiti ir pėsti razbainin- 
kai pradėjo savo kruviną dar
bą; visu smarkumu šoko su 
arkliais,, ilgomis naktinėmis 
buožėmis ir b 1 a k d ž e k iais, 
trempti kanopomis moteris, vy
rus ir vaikus ir visomis pusė
mis trankyti bedarbius vėz
dais ir geležimis, taip kad ta
me pirmame užpuolime tapo 
patiesta ant cemento pora de- 
sėtkų moterų ir apie tiek pat 
vyrų. Per taip suguldytus 
darbininkus raiteliai, paspaus
dami arkliams šonus, jodinėjo 
be jokios atodairos; o bandan
čius atsikelti policistai spardė, 
taikydami ypač į veidus ir gal
vas. .Vienai moteriai policmą- 
nas spyrė į pilvą, o kada ji iš 
skausmo susirietė, tai jis atsi
lošęs dar ant^u kartu spyrė į 
tą pačią vietą, išnaujo ją pa- 
tiesdamas ant cemento.

Tokias pakartotinų atakų 
bangas policija darė keturis sy 
kiys. Demonstrantai gynėsi, 
ypač apstodami parmotuosius 
draugus ir drauges 
niekad, pirmesnės .....
tracijose prieš City Hali, tu r-1 skaudžiau pamokinti tuos po- 
būt, bedarbiai ir <................
neparodė tokios 1 
narsos prieš mėlynsiūlius ir de
tektyvus, kaip šį kartą. To 
pasekmėje policmanas, spau
dęs moterį, ir keli kiti “tvark
dariai” dar ir po šiai dienai 
ligonbučiuose gydosi, prarak-

S,»4as sau makaules ir uždaužy- 
tas akis.

Matydama karžykišką de
monstrantų apsigynimą, poli
cija suprato, kad pačioje aikš
tėje negalės taip subudeliuoti 
tulus bedarbių vadus, kaip

pasi
juos

Pow- 
vadų 
jis ir 
poli-

norėtų. Todėl policistai 
griebė kelis, nusitempė 
j City Hali skiepą ir kotavo- 
jo juos tenai iki sąmonės pra
radimo. Tarp šitaip subude
li uotų yra ir drg. G. E. 
ers, vienas iš žymiausių 
Bedarbių Tarybų. Po to 
septyni kiti Jiko nuvežti
cijos nuovadon ir bus teisiami 
už vadinamą “riaušių kėlimą.”

Demonstracijoj, buvo neša
ma daugelis didelių plakatų 
su tokiais obalšiais: “Mes at
sisakome badauti;” “Karui pa
skirti pinigai turi būt panau
doti bedarbių šelpimui;” “Ko
vokime prieš karą;

Policija Nori Uždraust 
1-mos Gegužės Demon
straciją Sekmadienį

New Yorko policiją išradi
nėja skerspaines, kad, neleist 
Pirmosios Gegužės demonstra
cijos tą pačią dieną, tai yra 
sekmadienį. Kada pas polici
jos inspektorių Bryaną nuėjo 
Pirmosios Gegužės Bendro 
Fronto delegacija su Darbo 
Unijų Tarybos sekretrium J. 
Zacku d ei ei demonstracijos tą 
dieną, tai paties Bryano “vi
duj nebuvo,“ bet jo pagelbi- 
ninkas perskaitė 1883 metais 
išleistą įstatymą, pagal kurį 
uždraudžiama parodos sekma
dieniais.

To “mėlynojo“ įstatymo jau 
senai niekiu nepaiso. 1931 
m. lapkričio 15 4- sekmadienį 
buvo didelė patriotinė paroda 
pačia Broadway, kaipo minė
jimas pasaulinio karo paliau
bų ir 150 metų sukaktuvių nuo

Džimi1 Inwood mūšio; įvyko, ir dau- 
Walkeris nori alaus, mes nori-lgiau visokių pagodų sekmadie-, 
me duonos;“ “Atidarykite šel- niais. Yra išleistas net mies-
pimo biurus;” “Kad darbo nė
ra, tai neturime nei rendų mo
kėti.“ Tuos ir kitus obalsius 
demonstrantai dainuodami ir 
maršuodami skardžiai kartojo. 
Ant vietos išsidirbo dar vie
nas obalsis: “Majoras Walke- 
ris moka po $80 už kvortą 
radium vandens, o bedarbius 

, t _______ ____ ” Bet, kaip ži-
komisio-i noma, Walkeris yra pusėtinai 

duotą i apsinuodijęs tuo “stebūklin- 
i gu vendeniu,“ kaip kad jis 
žioplai įsivaizdino; todėl kai 
kurie bedarbiai pasigriebė 
šaukt: “Džimi Walker, tu 
daugiau gerk to radium van
dens !”

‘Galų gale, po pusantros va
landos susikirtimų su policija, 
bedarbiai susirikiavo į eiles ir 
demonstruodami numaršavo į 
Union Square; čia apsistojo ir 
sudarė mitinginę demonstraci
ją, kurioj ’dalyvavo irgi kokie 
10,000* darbininkų. Gatvėmis 
maršuodami, jie nugalėjo po
licijos gudrybes. Policijos ko- 
mandieriai,1 mat, keliose vie
tose paliepė automobilistams 
geresniuose privatiniuose 1 ka
ruose, taipgi ir trokams nieko 
nepaisyti, o smarkiau važiuoti 
skersai demonstrantų linijos. 
Taip tūli automobilistai ir 
bandė padaryti, o kiti tyčia 
skersai gatvių stapčiojo, kad 
sutrukdyt maršavimą bedar
bių ir dirbančiųjų. Bet de
monstrantai prasiskynė sau 

ir dar! kelią, išdaužydami automobi- 
demons-įiių langus ir grūmodami dar
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dirbantieji licijos talkininkus. Eidami pro 
neatlaidžios Edisono kompanijos vieną di

tinis isetatymas, kad pagal 
policijos komisionieriaus spren 
dimą, galima, turėti parodas 
sekmadieniais.

Bet kada Pirmosios Gegu
žės Komitetas, atstovaujantis 
75,000 organizuotų darbininkų, 
reikalauja tos teisės ,iai polici
jos kriukiai jieško prieš tai 
supelėjusių ir senai nebepai- 
somų įstatymų.

Gegužinis Bendro Fronto 
Komitetas yra pasiryžęs įvyk
dyt Pirmosios Gegužės de- 
monstarcijas tą pačią dieną, 
sekmadienį.

Didelis Lietuviams ir Kitų 
Tautu Darbininkams Koncer
tas ir Balius Sekmadienį
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Lietuvio Bedarbio 
Patyrimai

E

ir--

trijų keturių valandų; ka
ltinąja bedarbį, kaip kokį
ninalistą. •

v 'I I

Liti bedarbiai, pasilikę lau-

Darbo Federacijos Vadai 
Per Akis Laužo Laiva- 
kroviu Streiką

NEW YORK. — Amerikos 
Darbo Federacijos laivakrovių 
unijos prezidentas J. P. Ryan 
daro kiaurai permatomą išda
vystę prieš 1,000 streikuojan
čių vietinių laivakrovių. 
išėjo kovon 
pareiškimą, 
kertama 10 
streikan juos iššaukė kairioji 
Jūrinių Darbininkų Unija.

Ant rytojaus Ryan jau atsi
gabeno pusantro šimto mušei
kų užpuldinėt streikierius. O 
pereitą ketvirtadienį Ryano 
gengsterių gauja suardė strel- 
kierių masinį pikietą. f Nei 
Ryanas; nei jo dešinioji ranka, 
raketięrius Frankie Madden, 
nei kas kitas iš šios šaikos .ne
bandė stabdyti skebų ,kuriuos 
kompanijos atsiunčia Į laivų 
prieplaukas. . Jie tiktai ataka
vo streiko pikietus .

Ryanas su savo sėbrais, 
i matydami darbininkų kovingu
mą, irgi šneka, “mes laimėsi
me kovą prieš uždarbių kirti
mą.” Bet tas pats Ryanas ba
landžio 19 d., pereitą antra
dienį, suturėjo savo unijos lai- 
vakrovius nuo streiko Baltimo- 
rėje, kuomet samdytojai nu
kirto jiems 20 procentų už
darbio. Ryąno gizeliai demo
ralizuodami atkalbinėjo balti- 
mor. laivakrovius nuo kovos, 
sakydami, kad “ne laikas da
bar streikuot tokioj bedarbėj.“

Panašiai Ryanas pasitar
naus kompanijoms ir New 
Yorke, jeigu laivakroviai ne
silaikys kuo drūčiausiai su re
voliucine Jūrinių Darbininkų 
Unija.

Miestinės labdarybės irgi 
siunčia streiklaužius prieš lai
vakrovius. Taip antai, perei
tą ketvirtadienį liepė vienam 
bedarbiui, gavusiam laikiną 
prieglaudą Municipal Lodging 
House, eit į prieplauką laivų 
kraut. Jis žinojo, kad ten 
streikas ir atsisakė skebaut; 
todėl iš jo buvo tuojaus atim
ta korta.: q be kortoj jis 
begdli ateiti į prieglaudą.

Jie 
prieš kompanijų 
kad visiems nu- 
proc. uždarbio;

Lyties Etika Jaunoms

ne-

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Pranešimas Organizacijoms
Šv. Jurgio Draugystes piknikai at

sibus sekamomis dienomis: Pirmas 
subatoje, birželio 25 dieną; d antras 
nedėlioję, rugpjūčio 28 dieną. Taigi 
prašome kitų organizacijų nerengti 
kitokių parengimų tą dieną.

J. Ayman, Kom. Narys.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA labai pigiai rakan

dai. Kas pirks rakandus, gali ir 
ruimus parendavoti. Trys kambariai, 
visi šivesūs. Renda tik $10.00 mė
nesiui. Gera proga del vedusių ir 
pavienių. Priežastis šio pardavimo, 
savininkas greitu laiku išvažiuos j 
Lietuva. Kreipkitės šiuo adresu:

K. VILŪNAS
95 Cook Street, Brooklyn, N. Y. 
Apt. 15

(96-101)

PA.J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo giminių — Jono 

Pečiulio ’ ir Marijonos Pečiuliutės, 
po vyru Braukienčs. Iš Lietuvos pa
eina Suvalkų redybos, Punsko par., 

: Gilinsiu kaim. Sulig vėliausių žinių, 
Jonas gyveno Chicago, Ill. O Ma
rijona Pennsylvania valstijoje. Mel
džiu atsišaukti šiuo antrašu: Rožė 
Burdulienė, 86 Chestnut St., Kearny, 
N. J. Pagal giminystę, aš jų teta.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS PA RTN ERIS

Moteris jieško partnerio išlaiky
mui, valgyklos biznio. Biznis gerai 
išdirbtas ir išgarsintas. Bet reika
lingas partneris de] jo išlaikymo. 
Kreipkitės po antrašu: 97į East 7th 
St., New York, N. Y.

(97-99)
-----------------j---------------------- ------------------ --------------------------------------------------------

REIKALINGA moteris ar mergina 
dirbti restauranc prie gaminimo 

valgio. Trumpos valandos, nuo 8 
iki 1. 61 S. 8th Street, Brooklyn, 
N. Y. (96-101)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo • Vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais

- tik susitarus.

<•

delį statybos darbą, demons
trantai nusirinko visas raudo
nas vėliavukes (kurių buvo 
prikaišiota, kaip persergėjimo 
ženklų pašaliniams žmonėms). 
Taip dar raudoniai! pasipuo
šę jie atvyko į antros demons
tracijos vietą.

Neabejojama, kad Pirmo
sios Gegužės demonstracijoj 
Union Square aikštėje bus dar 
10 sykių daugiau bedarbių ir 
dirbančiųjų. Žiūrovas.

Lietuvių, rusų, ukrainų ir 
lenkų kuopos Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo ir 
Italų Proletarinis Kliubas ren
gia išvien koncertą ir balių šį 
sekmadienį, balandžio 24 d., 
3 vai., Ukrainų name, 
Grand St., Brooklyne.

Programą išpildys 
Choras, Aido Merginų
tas, Balalaikų Orkestrą, Smui
kininkai duetistai Voronov ir 
Smolinski, dainų dųetistės N. 
Sorokina ir V. Mankova, ita
las solistas A. Gasparello, len
kų šokikų grupė, italas komi
kas Ventura ir teatrinė grupė, 
kuri vadovybėje Ninos Vasi- 
levnos suvaidins “Čigonų Nak
tį.” Po koncertinei -teatrinei 
programai bus balius ir bendri 
šokiai.

Visas pelnas eis kovai už 
politinių kalinių paliuosavimą. 
įžanga tik 50 centų.

Mergaitėms ir Suaugu
sioms Moterims

Tam tikrose vietose ^ra be- 
' darbių šelpimo įstaigos; kokį 
tik kapitalistinį laikraštį pa
imsi,' Visur skamba, kad pa
skirta tiek ir tiek pinigų tam 
reikalui. Bet milžiniška dau
guma’ bedarbių tų pinigų nie
kad nemato. Kada bedarbis 
ateina į tokią įstaigą, jis pa
prastai nieko negauna; jam 
tik duoda geltonos popieros 
Šmotelį su tokiu užrašu: “Eik 
namo. Rytoj mes ateisim pas 
tave apžiūrėt, kaip tu gyve
ni,” Ateina apžiūri ir sako,

Bedarbis mato, jog jis pats 
vienas negalės gauti pašalpos 
ir kreipiasi į Bedarbių Tarybą. 
Tada Bedarbių Tarybos nariai 
eina su juom j šelpimo įstaigą. 
Tą matydamas, įstaigos virši
ninkas pasišaukia policiją ir 
su jos pagelba daro bedarbio 
kvotimą; kvočia, ilgai, kartais 
iki 
ma 
kri

Į ke, pradeda nerimauti ir dis- 
kusuoti. Tarp jų įlenda poli
cijos slapukas ir pradeda šne- 

įkėti: “Tai jūs norite, kad 
: Amerikoj būtų taip, kaip Rusi
joj ir bandote trukšmą su- 

j kelti.”
Aš girdėjau, kaip vienas iš 

bedarbių tokiam atsakė: “Mes 
nepaisom, kokia Amerika bus; 
mes norim valgyti gAuti bent 
tą, ką jūs prižadate bedar
biams.”

Policijos slapukas aiškina, 
kad jie duodą bedarbiams šio 
ir to; bedarbis įrodinėja, kad 
tai ne viskas, kas paskirta. 
Slapukas gi toliaus ir pats sa
ve išsiduoda, atsakydamas: 
“Jeigu mes atiduotume viską, 
kas būna paskirta, tai ir mes 
rytoj būtume su jumis, ir mū
sų pilvai būtų pridžiūvę prie 
nugarų, nes darbų negalima 
gauti.”

Bedarbis gi jam pasako: “O 
kodėl Sovietų Rusijoj yrą dau
gybė darbų ir dar visiems dar
bams neužtenka darbininkų? 
Čia gi, turtingiausioj šalyj, be
darbiai nęturj kuom gyventi 
nei kur dėtis;”

V,' K. Bedarbis.

Šelpimo Biurai Išduoda 
Falšyvus Čekius

NEW YORK. — Balandžio 
18 d. buvo išmestas iš na
mų airys bedarbis Lonergan, 
630 East 136th St. Bedarbių 
Taryba surengė .demonstraci
ją prieš miestinį šelpimo biu
rą ; reikalavo duot tam be
darbiui pinigų užsimokėt už 
kambarius. Biuro poneliai iš
rašė čekį ant reikalingos su-1 
mos pinigų. Visi namų savi-! 
ninkai atsisakė imt tą čekį, 
kaipo mokestį už kambarius. 
Čekis buyo bevertis ir ęavinin-- 
kai tatai žinojo.

Tai jau nebepirmą sykį šel
pimo 
tas. 
kovą 
gaiš.

Daktaras J. J. Kaškiaučius 
savo prakalboje, balandžio 25 
d., pirmadienio vakare, “Lais
vės” svetainėje, aiškins lyties 
etiką, moterims; pradedant 
nuo 15 metų meragaičių, išdės
tys lyties reikalus visoms, kaip 
dar bręstančioms, taip subren
dusioms, pusiau-amžėms ir se
nyvoms moterims, žinot gi 
apie lyties funkcijas ir reika
lus yra vienas: iš būtinųjų svei
katai dalykų.

Kaip jau buvo primiaus mi
nėta, Daktaras Kaškiaučius 
kalbės vien tiktai moterims ir 
merginoms. Todėl vyrai yra 
prašomi neiti ir neįdomauti, 
nes vis tiek jokis vyriškis ne
bus leidžiamas svetainėn.

Po prakalbos, kaip ir pa
prastai, Dr. Kaškiaučius atsa
kinės bile klausimus, turinčius 
ryšio su lytim ir sveikata. .

N. K.

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

jagyslės, niežinti ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų įdegimo, yra gy-. 

’ ' operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

2 iki 6, Seredomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

biurai daro (tokias kląs- 
Bedarbių Tarybos .kelia 
už pašalpą grynais pini-

GALITE GAUTI
' Visus Lietuviškus rekor

dus ir Pianams Kulius, 
Taipgi KABIOMS Įvairių 
madų. Muzikalių Instru- 

' menių1 Krautuvėje

Pas JONĄ AMBROZAITį 
560 Grand St., Brooklyn, N. Y.

MECHANICS CAFETERIA
\ ■ * ( ■

Savininkas J. Buividas ,
Gaminame lietuviško ir amerikoniško stiliaus viso

kius valgius iš šviežios mėsos ir daržovių. Puikus 
pasirinkimas vaisių ir pieniškų valgių: %

Atdara nuo 5 vai. ryto iki 8 vai. vakare

176 BROADWAY, BROOKLYN, Nt Y.
' ■ ‘ ' Prieš Williamsburg Savings j Banką j

4-
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 

Pa&andi/fcite/

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

( 

t

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrink

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSXXXXXj
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS INC 
(BIELAUSKAS) 
G R A B OR l U S 

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

MUSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANCIUŠ DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU,

X

X 
X 
X

©&) KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI (, LIGONINE IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA^ VIETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM. \

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ^ IR NAKTY MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

X

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom • nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

JONAS STOKES 1
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion StM 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

12th St.

JONAS STOKES

Į Laikrodžiai, Deimantai ir 
I Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda
mi pirkti laikrodžius, daimantus 
ar bi ką iš auksinių 
nokite, kad pas mane 

i sipirksite.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir ckroniikaa vyr<j ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ižtyrim« kraujo ir ilapumo.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room l»2 

New York, N. Y.
Valanda* PrlSmimoi 

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

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

512 Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN,) N. Y. 
Tel. Dickens i 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

NAU-
MADOS

daiktų ži-11 
pigiau nu- (,

j įvairūs LAIK- 
I RODŽIAI a 
JjAUSIOS 
luž PRIEINAMA

KAINĄ

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

i Taipgi taisau visokius laikrod- 
1 ižius ir kitus papuošalų daiktus.

■ Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
I stengsiuosi pilnai pątenkintl.
? Williamsburgiečiams, kuriems
■ pertoli pas mane atvežti pataisy- 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise.
■ Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 

atvešiu i “Laisvę.” Jūs užsimo-
‘kėsite “Laisvėje.”
Į VIKTORAS JANUŠKA
f 127-17 Liberty Avė
■ Tarne 127 ir 128 gatvių
Į Richmond Hill, N. Y.

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV ££
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegząminavimą krau
jo ir šlapumo. Esu specialis
tas chirurgas: ausų, gerklės, 
nosies ir žinovas akių.

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 ■ Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
• (Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN; N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”
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o DĖKAVOJU PACIENTAMS
AŠ dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare 
j f • ■ ■ ? ■ i ’ . f; j ‘į, , ■

Telefonas, Midwood 8-6261
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