
KRISLAI
“Eina Blogai?’ 
Ne Jam Atsakyti.
Darbuojasi... Kam ?
Ne Komunistai.

Rašo Marksistas

Nabagai iš “Klampynes” jau 
dejuoja, kad ir jiems nelabai 
gerai. Nedirba, tie šelmiai! 
Na, o čia reikalinga pinigėliu
—pilvai nemaži.

Tad ta nelaimingoji gazieta 
jau gieda juodomis “gaidomis,” 
kad turi prastas kazyres. Jie 
sakosi: “Vajus, kol kas eina 
blogai. ’*

Mes neturime nieko pridėti, 
tik reikia išversti, kad vajus 
“eina gerai,” nes mažiau dar
bininkų jie galės apmulkinti, 
kuomet mažiau seksis.

Renegatas Pruseika bando 
atsakyti j klausimą, kodėl iš 
Komunistų Partijos išėjo taip 
daug- narių. Girdi, “1919 me
tais buvę apie 60,000.” Su
prantama, tai ne jam atsakyti, 
čia reikalinga bolševikiškos 
galvos.

Renegatai išaiškina, kad bu
vo Partija kalta, vadovybė kal
ta. Jiems atrodo, kad Partija 
pati save valgo. Bet taip gali 
kalbėti tik ignorantas. Prie-
žastis yra tame, kad tie nariai, 
kurie apleido Partiją, su jais 
ir dabartiniai renegatai, nebu
vo komunistai. Kaip kad Pru
seika ir kitus,— atpūtė Spalio 
Revoliucijos vėjas iš socialistų 
partijos jūros. į tą jūrą jie 
grįžo. Dabar partija kopia 
augštyn.

Jei kas norite žinoti, kaip 
renegatai darbuojasi Komunis
tų Partijai, tai paskaitykite 
šias jų rašto eilutes. Sekamai 
jie “agituoja” už komunizmą:

“Juodai ant balto parašyta, 
kad “D. W.” cirkuliacija puo
la.” “Iš Partijos nariai bė
ga”. . . “per tris metus visai 
nepakilta.” O dar juodomis 
raidėmis parašyta. “ Partija
neteko daug senų narių.
vis darbuotė už Komunistų 
Partiją ir komunizmą! šitaip 
besidarbuodami renegatai pir
miausiai jau save suagitavo. 
Tik bėda, kad ne į Partiją, bet 
iš Partijos!

Kitaip sakant, tai kad nori 
pasidarbuoti del komunizmo la
bo, tai turi visą laiką įrodinėti, 
kalbėti, kad tas komunizmas 
“negeras, netinkamas, smun- 
kąs” ir tt.

Bet sveiki darbininkai pro
tiškai sako, kad tokia “agita
cija,” tai yra tik pamišusių 
žmonių idiotizmas.

New York American pažymi 
savo' editoriale, kad yra “kvai
la mažinti mūsų pačių laivyną 
šiuo laiku.” O tai todėl, kad 
kitos valstybės nes įtaiko del 
sumažinamo laivynų, šitas laik
raštis dar pažymi, kad Ameri
kos laivynas dar nėra gana 
stiprus. Reikia didinti.

Labai greitai tie ponai už
uodžia, kur savi reikalai. Kol 
kas tūli žmonės kalbėjo, kad 
tik komunistai kalba apie ka
rą, o karo pavojus nėra. Bet 
dabar jau žmonių kalbos eina 
prie pabaigos. Greitai kalbės 
ginklai.

“Dabartiniu laiku sekamas 
karas eina artyn. Rusija ir 
Japonija skubina savo jėgas 
siųsti į Mandžurijos frontą.”

Taip rašo American. čia 
tas laikraštis bara Jungtinių 
Valstijų kongresą, kad pasta
rasis “miega” ir nedidina savo 
laivyną. Tai labai aišku, kad 
Amerika nejuokais ruošiasi 
karan.

Be to, dar pasakoma dau
giau. American kalba, kad 
J. V. būtinai turi stiprinti sa
vo laivyną ir karines jėgas. 
Kuomet Europa nemažina savo 
karines jėgas, tai Amerikai 
laukti, yra kvaila, sako šitas 
laikraštis.

Amerikos šimtaprocentiniai 
patriotai jau kelia klausimą 
apie santikius Amerikos su Eu
ropa. Ypatingai, kuomet Azi
joj jau karo liepsna liepsnoja, 
tai Amerikos kapitalistai gerai 
žino, kad jai reikės kariauti už 
savo interesus. Todėl jie yra

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis
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Ispanijos Policija Susekus 
Suokalbi

MADRIDAS.— Sakoma, 
kad suokalbininkai, tero
ristai, padarę suokalbį nu
žudyti dabartinį Ispanijos 
prezidentą, kuris tapo pre
zidentu nuvertus karalių. 
Dabartiniu Ispanijos prezi
dentu yra Alcala Zamora. 
Suokalbis buvęs ir ant mi- 
nisterio pirmininko Azana.

Suokalbininku esąs tūlas 
Antonio Rodriguez. Ispani
joj turi įtakos anarchisti
nės tendencijos. Sąmonin
gi darbininkai atmeta tero
rą, v

EXTRA!
PARYŽIUS.— Francijos 

prezidentas Paul Doumer 
nušautas. Jį nušovė rusas 
emigrantas, vakar, gegužės 
6 dieną, kuomet preziden
tas važiavo automobiliuje 
pasimatyti su karo vetera
nais.

Paul Doumer buvo iš
rinktas Franci jos preziden
tu pereitą gegužės mėnesį. 
Jisai yra 13-tas Francijos 
prezidentas ir jau 75 metų

Tai j amžiaus.
i Be prezidento dar keli 

■ sužeisti, žymus autorius 
Farrere, Paul Guichard — 
miesto policijos direktorius, 
taip pat buvo sužeisti.

Paskutiniais pranešimais, 
prezidentą Doumerį nušovė 
daktaras Gorgulov, rusas, 
senai įsisteigęs Paryžiuje. 
Jį minia norėjo nulynčiuot, 
bet policistai išgelbėjo. Sa
koma, kad negalėję būt 
pas užmušėją jokių politi
nių tikslų; veikiausia jis bu
vęs, bent laikinai, pamišęs.

Shanghajuj Pasirašyta 
Taika

SHANGHAJUS.— Japo- 
nija ir Chinija jau pasirašė 
“taiką” Shanghajuj. Japo
nijos militaristai pasirašė 
šią taiką dar būdami ligo
ninėj nuo pereitos savaitės 
bombų žaizdų. Taika pasi
rašyta gegužės 5 dieną.

Bet žinios skelbia, kad 
nėra jokia paslaptis, kad 
japonai jaučia, kad ši tai
ka, tai tik laikinė pertrau
ka. Taika taip pat nenu
sako, kada . .Japonija ,turį 
pasitraukti iš Shanghajauš. 
Tai reiškia, kad pasirašy
mas šios “taikos” yra lai
mėjimas Japonijai. Jinai 
galės daugiau koncentruo
tis į Mandžuriją.

“strioke” ir del Chinijos-Japo
nijos fronto.

Kelios dienos atgal jau buvo 
pranešimų, kad Amerikos ir 
Japonijos kareiviai yra labai 
“arti prie susikirtimo.” Gali
ma pasakyti, kad atmosfera 
yra labai pritvinkus. Kartais 
tik degtuko žybtelėjimas gali 
pradėti dijelį gaisrą.

Tokioj padėtyj dabar randa
si pasaulis. Ką į tai pasakys 
darbininkų klasė, tai didžiau
sias klausimas. Tai klausimas 
ne tik revoliucijai, bet/ir kapi
talistinei klasei.

AMERIKOS VALDŽIA IR BANKIERIA!
FINANSUOJA BALTAGVARDIEČIUS

________________ t

WASHINGTON.— Ket
virtadienį ponas Wade H. 
Cooper paskelbė laišką, ku
riame atsišaukia į Ameri
kos kapitalistus finansinės 
paramos caristiniams bal- 
tagvardieciams, , kurie da
bar labai organizuojasi pul
ti Sovietų Sąjungą. Coope
ris yra galva, prezidentas, 
National Bank of Washing
ton, D. C.

Tas ponas sako, kad ji
sai gavęs tokį atsišaukimą 

I iš Paryžiaus nuo Amerikos 
ambasadoriaus. Rinkimas

Sovietų Sąjunga Kelia Aikštėn Tautą 
Sąjungos Veidmainystes

GENEVA.— Sovietų Są
junga pareiškė nepasiti
kėjimą Tautų Sąjungos ko
misijai, kuri neva tyrinėja 
Mandžurijos karo klausi
mą. Šioje komisijoje yra 
veik visų valstybių atsto
vai, bet neįsileista Sovietų 
Sąjungos atstovybės. Vie
nok komisija reikalavo iš 
Sovietų Sąjungos Mandžu- 
rijoj pasitikėjimo ir infor
macijų. Bet darbininkų 
valstybe ątsisakė1 su< ,ta;j ko
misija veikti, kuri nepriima 
jos atstovų. ’ 1 /'U-.

Draugas Litvinovas, į tą 
reikalavimą atsaakė seka

Dar Apie Klaipėdos 
Rinkimus

KLAIPĖDA. — Vėlesni 
pranešimai dar aiškiau pa
rodo, kaip Klaipėdos krašto 
darbininkai balsuotojai su
pliekė Smetonos pakalikus. 
Jau buvo rašyta, kad “pa
triotai” buvo net padarę 
SįOOO naujų piliečių, kad 
tik laimėti daugiau balsų, 
bet jie galutinai prakišo.

Seimelyje smetoniniai lai
mėjo tik 5‘vietas. Darbinin
kų balsavimai parodė, kad 
lietuviai1 tik ginklu verčia
mi balsuoja už Lietuvos^bu- 
delį Smetoną.

Šiuose rinkimuose, kaip 
spauda praneša, tai" komu
nistai laimėjo tris vietas 
seimelyj. Tai reiškia, kad 
Klaipėdos .piliečiai, žiūri 
daugiau' į kairę, o nė į‘ fa
šistus..'-- i,

Tolimesnė .• politika Klai- , 
pėdoje dabar bus tokia, kad 
Smetonos. ginklas vėl turės 
seimelį išvaikyit arba at
sisakyti nuo tos politikos, 
kurią Merkys, ten varinėja.

NEW YORK. — Ištiko 
milžiniškas gaisras Cunard 
prieplaukoj num. 54, prie 
13-tos gatvės, penktadienį 
po pietų; apskaitoma, kad 
ugnis padarė apie $1,000,000 
nuostolių. Gaisrą gesint 
supuolė 50 inžinų ir 6 gais
riniai laivai. Begesipdami 
aptroško bei susižeidė apie 
80 ugniagesių. Rašant šiuos 
žodžius, gaisras dar neuž 
gesintas.

šių finansų d^ar yra pri
dengtas obalsiu, kad tie pi
nigai renkama dar karo 
“sužeistųjų pašelpai.”

Tas pats Cooperis prieši
nasi išmokėjimui bonų 
Amerikos veteranams, bet 
jisai rūpinasi caro oficie- 
riais. Savo laiške Cooperis 
pažymi, kad Paryžiuje yra 
caro oficierių, kurie būtinai 
reikalauja pašelpos. O kas 
tie oficieriai? Jie yra caro 
valdžios valdininkai, kurie 
dabar organizuoja visokias 
intrigas prieš Sovietų Są- 

I jungą.

mai: Sovietų Sąjunga mie
lai gelbėtų patirti tikrą da
lykų padėtį Mandžurijoj ir 
gelbėtų gauti informacijas 
šiai komisijai, jei ta komi
sija veiktų širdingai ir tik
rai.

Sovietų Sąjunga nėra pri
leista prie komisijos, jinai 
nėra nė svarstyme tų fak
tų, kurie gaunama tyrinėji
me, tad nėra užtikrinimo, 
kad Sovietų teikiamos in-, 
formacijos ir i faktai bus 
tinkamai naudojami. Todėl 
Sovietų Sąjunga negali ofi
cialiai gelbėti Tautų Sąjun
gos komisijai.

Amerika Jau Gauna
Karo Užsakymą

BETHLEHEM, Pa.—Čia 
jau gauta užsakymas paga
minti 45,000 šovinių nau
jam karui, bet darbininkų 
atleidinėjimas iš darbo ei
na, kaip kad ėjo. Šoviniai 
pagaminti trijų, penkių ir 
aštuonių colių didumo.

Nėra paskelbta, kam tie 
šoviniai bus naudojanla. 
Gal bus pasiųsta Japonijai 
arba bus naudojama Ame
rikoj. Tai reiškia nema
žiau, kaip kad rengimąsi 
karui.

__ .—.—--- ---------- -

Japonai Traukiasi Atgal ■.
SHANGHAJUS.— . Pasi- 

rašius taiką su Chinija, Ja
ponijos kariuomenė, sako
ma, yra traukiama atgal. 
Militaristai davę įsakymus, 
kad Japonijos, armija pasL 

, trauktų į . Tarptautinius 
Setlementus ir jų ' apielin- 
kę. Gal tai privertė japo
nus milifaristus daryti 
griežtas chinų darbininkų 
nusistatymas prieš japonų 
šeimininkavimą.
ČEVERYKŲ DARBININKŲ 
STREIKAS

; NEW YORK. — Sustreika
vo 300 darbininkų Miller če- 
verykų kompanijos dirbtuvėje, 
Reikalauja pripažinti šapos 
komitetą, sustabdyti darbinin
kų paleidinėjimus iš darbo; 
lygiai tarp visų padalint esa
mus darbus; darbo laiką ap
ribot 44 valandomis per sa
vaitę ir t.t. Streikui vadovau
ja kairioji Industrinė Čevery- 
kų iri Odos Darbininkų TJjni- 
ja.

Japonija Nebijo 
Amerikos Laivyno

TOKIO.— New Yorko 
“Times” korespon d e n t a s 
praneša, kad Japonija visai 
nepaisanti Amerikos laivy
no, kurį ši šalis koncent
ruoja Pacifico vandenyne, 

i Veikiausia Japonija jau ge
rai žino, kad ne prieš ją tas 
laivynas siunčiamas į Paci
fico okeana.v

Japonija Dar Tęsia
Areštus ant So

vietą įstaigą
KHABAROVSK. — Tass 

žinių agentūra praneša, 
kad Japonijos militaristai 
dar vis tęsia savo darbą 
prieš Sovietų Sąjungą, kad 
išprovokavus karą tarpe 
šių dviejų šalių.

Čia veikia ir baltagvar
diečiai, kurie tiksliai užpul
dinėja Sovietų piliečius. O 
juos kursto Japonijos im
perialistai. Tame pačiame 
pranešime sakoma, kad 
“areštai ir užpuldinėjimai 
dar vis tęsiasi.” Kaip ilįai 
tokios provokacijos tęsis, 
tai dar nėra žinios.

Detroito Darbininkai
Nominavo Draugą 

Fordą VicePrezid.
DETROIT, Mich.— Apie 

6,000darbininkų masinia
me susirinkime vienbalsiai 
priėmė Amerikos Komunis
tų. Partijos rinkimų kam
panijos programą ir užgy- 
rė kandidatus, kuriuos dar
bininkai privalo remti, kai
po savo klasės kandidatus 
šiuose rinkimuose.

: Į Jungtinių Valstijų vice- 
įprėzidentus darbininkai už- 
gyrė negrą kandidatą, d. 
Fordą. Į prezidentus —d. 
Wm. Z. Fosterį. Abu drau
gai yra Komunistų Parti
jos nariai ir geri kovotojai. 
Juos Detroito darbininkai 
užgyre, kaipo tinkamus 
kandidatus darbininkų kla
sei šiuose rinkimuose.

S0VIET1J0J
ELEKTROS ENERGIJA 
Išdirbta 1-me 1932 Metiį 

Ketvirtyje
Visos Energcentro rajo

ninės stotys- išdirbo 1,962,4 
kilovat—valandų elektros 
energijos. Metų ketvirties 
planas išpildytas 95,7 nuoš. 
Sulyginus su pirmuoju pe
reitų metų ketvirčiu elekt
ros energijos išdirbimas 
pirmame šių metų ketvir
tyje padidėjo 45.5 nuoš.

^AUTOMOBILIAI
Išleista 1-me 1932 Metų 

Ketvirtyje
Stalino vardo automobi

lių gamykla Maskvoje (bu
vusi AMO) šių metų pirmo
jo kėtvirtfes bėgyje išleido 
2,959 mašinų vieton 2,950

Visi Darbininkai Demonstruokite Šiandie

Šiandien Yra Tarptautinė Diena Paliuosavimui Scottsboro 
Jaunuolių, Tom Mooney, Edith Berkman 

ir Kitų Politinių Kalinių
Masinės darbininkų or

ganizacijos paskelbė, kad 
šeštadienis, gegužės 7 die
na, yra kovos diena už pa- 
liuosavimą negrų jaunuo
liu Scottsbore, Tom Moo- 
ney, Edith Berkman ir ki
tų politinių kalinių, kurie 
laikomi kalėjimuose. Nu
žudymui negrų jaunuolių 
paskirta birželio 24 diena. 
Jei darbininkai neveiks ir 
nekels protestus, tai vei
kiausia jie bus nužudyti, le- 
gališkai nulinčiuoti.

Gegužės 7 diena yra ne 
tik Amerikos darbininku 

Tom Mooney Bombarduoja Gubernatorių 
________

SAN FRANCISCO.-Tom I tik Californijos gubernato-
i Mooney, kuris jau 16 metų 
i laikomas kalėjime nekaltai, 
i pasiuntė Californijos gu
bernatoriui laišką, kuriame 
pasako labai daug tiesos 
apie kapitalistinę klasę ir 
jos “teisingumą.” Jisai sa- 

■vo laiške sako:
“Aš pasivėlinu padaryti 

šias pastabas tamstai ir jū
sų klasei, kurią tamsta taip 
ištikimai atstovauji.

“Tamsta, atmesdamas 
mano aplikaciją, kuria, rei
kalaujama, kad mano baus
mė būtų panaikinta, kuo
met visas pasaulis gerai ži
no, kad aš nesu kaltas, pa
sirodei, jog tamsta esi ne

CREENAS META UNIJAS IŠ FEDERACIJOS
MINNEAPOLIS, Minn.-- 

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas, William 
Green, išsiuntė laišką Bu- 
dinkų Amatų Tarybai, ku
ri atstovauja 16 unijų ir 
apie 4,000 narių. Savo laiš
ke Greenas pareiškia, kad 
šios unijos netenka čarte- 
rių todėl, kad jos užgyre 
Amerikos Darbo Federaci
jos Eilnių Narių Bedarbių 
Apdraudos Komitetą.

Budinkų Amatų Taryba 
vienbalsiai atmetė tą reika
lavimą ir pasilaiko čarterį.

Japonija Prisirengus Atakai 
'1 HARBINAS.— Japonijos 
artilerija yra pasirengusi 
atakuoti chinus sukilėlius, 
kuriuos vadovauja generol. 
Ma Chen-chan. „Kareivių 

mašinų, užbrėžtų sulig pla
no.

Jaroslavlio automobilių 
gamykla šių metų pirmojo 
ketvirties bėgyje išleido 435 
automašinas vieton 405 ma
šinų, užbrėžtų- sulig plano. 
Metų ketvirties programą 
gamykla išpildė 107,3 nuoš. 
Sausio mėnesį Jaroslavlio 
automobilių gamykla išlei
do 150 automašinų, vasario 
mėnesį—134, kovo mėnesį- 
151.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimčsite 
Pasaulį!

Metai XXII, Dienraščio XIV

kovos diena už negrų pa- 
liuosavimą, bet tarptautinė 
kovos diena. Darbininkai 
rengia demonstracijas visa
me pasaulyje. Darbo Unijų 
Vienybės Lyga ir kitos ma
sinės organizacijos prisidė
jo prie šaukimo darbininkų 
kovoti už politinių kalinių 
laisvę.

Šiose demonstracijose rei
kalinga rinkti aukos kovai 
legaliu būdu, kad išreika
lauti peržiūrėjimą . Scotts
boro jaunuolių bylos. Visi 
darbininkai ir darbininkės 
dalyvaukite šiose kovose.

rius, bet esi ir pirmininkas 
Californijos kapitalistų kla
sės diktatūros.

“Tie galingi protestai, ku
rie sekė pėdomis aplikaci
jos atmetimo, turėtų jau 
įrodyti jums ir jūsų klasei, 
kad milionų darbininkų 
balsas kiek reiškia.”

Kapitalistinė klasė pa- 
liuosavo Massie ir jo talki
ninkus, kurie nužudė Kaha- 
hawai, bet ji negali pa- 
liuosuoti politinius kalinius, 
kurie nekalti. Darbo klasė 
turi tęsti kovą už paliuosa- 
vimą šių nekaltų politinių 
kaliniu. £

Taryba nutarė raginti eili
nius narius veikti kaip vei
kė už bedarbių apdraudąir 
kitus reikalavimus. Jau ke
lios lokalinės unijos priėmė 
protesto rezoliucijas prieš 
Greeno skaldymo politiką. 
Eiliniai nariai negali pa
kęsti Amerikos Darbo Fe
deracijos bosų politiką, ku
ri rūpinasi ne darbininkų 
reikalais, bet lošia šnipų ir 
pardavikų politiką. Eili
niai nariai organizuojasi 
veikimui prieš algų kapoji
mą.

pulkai mobilizuojama prie 
Sungari upės pakraščių. 
Sakoma, kad japonai jau 
išvaikę 4,000 Kirino sukilė
lių, kurie kovoja prieš Ja
ponijos naują režimą Man
džurijoj.

PASIRENKA MIRTĮ, O NE 
AMŽINĄ KALĖJIMĄ

NEW YORK. — žmogžu
dys Wm. J. Turner teisme pa
sirinko mirtį elektros kėdėj, o 
ne amžiną kalėjimą. Jo ad
vokatas sakė, prisipažink kal
tu, tad veikiausiai išvengsi 
mirties bausmės. Turner pa
sisakė nušovęs žmogų, bet pa
reiškė : “Man geriau sudegti, 
negu amžinai kalėti. Gailiuos, 
kad mane sugavo, bet nesigai
liu, kad jį nušoviau.” Nušau
tas gi buvo smuklininkas lai
ke jam padaryto apiplėšimo.

.1
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riniais : klasių kovos i dėsliais,1 
kaip kapitalistinis ’ sutvąrkyT 
mas eipL’lifikui savo galo! Įr jį 
nušluos ' pasaulinis prųleisįria-? 
tas; ' ! j ■ ! * ■'

Buvo .Sudainuotą per du sy
kius su‘choru Internącionąląs, ' 
orkestrai pritariant. ' •

John Reed Kliubas persta
tė du vaizdu, atvaizdindamas 
suokalbį prieš Scottsboro jau
nuolius.

Bevaikydama demonstran-į 
tus policija,’ tyčia primėtė re
volverių ant parkučio ir da
bar daro, suokalbį prieš sua
reštuotus demonstrantus. Yra 
sumušta ir keletas lietuvių. Ki
tais. metais Gegužinę darbinin
kai! švęs; dar'skaitlingiau ir ko- 
vįngiaū.

i j ■ ■ j Rapolas.
• • ■ i •/ .i j į • ' pąsiręjške daųgelyj- vietų,
‘1 '' _ > _ ., ; į pavyzdžiui,; , rpąsidavime ir

fmosi atsinešime lin- 
kairiųjų spcialfašistų 

(Pietiniam ‘ Illinois, Law- 
repce ir Pickens).

Tuoj autinė vyriausia Par
tijos užduotis, tai mobiliza
vimas masių į kovą prieš

i tlS IR JOS BŪTINOS UŽDUOTYSn Doak — Darbhtfnkų Išda- 
l vikas

Kuomet . kapitalistams
__ — —. — i 1 (

nors reakcinis darbas, te
kis, kaip deportavimas de- 
sėtkų tūkstančių sveturgi- 
mių darbininkų r į šalis, su 
kuriomis ijiė nutraukė visus 

‘ryšius kiek metų atgal, tai 
paprastai jie tam darbui' 
suranda kokį riors1 darbi
ninku išdaviką atlikimui.' 
Doak' yra tokis lipas. Ori- 
ginajįaj' darbininkas, 'ta- 
čiaus jis pilpai , pąršicĮave 
kapitalistą ips tarnąųti.. Per 
daugelį; metų . Jis. , užėmę 
svarbią vietą gelžkeliečių 
unijoj 1 • (Brotherhood. ’ of 
Railroad i Trainmen); nuo
latos jis- naudojo- savo įta
ką iū 'poziciją trukdyihui 
kiekvieno' 'geležinkeliečių 
darbininkų' judėjimo. Vie-.' 
na jo žymiausių f piktada- 

! rysčių, tai sulaužymas, gelž-

• Edith (Berkman* paskelbs J 
bado- streiką .gegužes 8 d. 
protestui prieš nelegališką reikalinga prąvestį kokis 
jos ' įkalinimą. Bjauraus 
Doak užsispyrimu ją sua
reštavo Darbo Departmen- 
tas išdeportavimui į Lenki
ją, nepaisant to fakto, kad 
ji nėra Lenkijos pilietė. Jos 
prąsižengimas .yra tas, kad 
ji ( yra kovipgą organizato
re Nacionalės Tekstilės 
Dūi’binfnkų Unijos ir vado
vė, nesenail įvykusio }streiko. 
Lawrence. •. Doak pąpašiai 
bandė ■ išdeportuoti , Anna j 
Burlak,1 nors1 Ji yra, .gintus 
šioj1 'šaly. ‘Draugė Berkman 
jau 'išlaikyta 6 mėnesius ka
lėjime be kalūcijosJ' Prieš 
tą bjaurų elgimąsi su ja> ji 
skelbia bądo streiką.

Pasipiktinus bjauraus' 
Doak’o elgimusi, daugelis 
darbo unijų ir. kitų darbi
ninkų organizacijų siunčia ...__ .
protesto delegaciją is 50 na-j keliečių streiko 1922 me
rių į Washington, D. C., ge- tais; jis buvo cęntralinė jė- 
gužės 10 d., reikalauti, kadįga sulaikymui keturių gelž- 
drauge : Berkman būtų pa-! keliečių; unijų nuo .streiko 
liuosuota, taipgi, kad būtų i del parėmimo streikuojan- 
paliuosuoti Tom Mooney,! čių gelžkelių dirbtuvių dar*- 
Scottsboro jaunuoliai ir ki-ibininkų. Laike 1919 metų 
ti politiniai kaliniai. plieno streiko jis taipgi ko-

• Tasai protesto judėjimaš vojo prieš kiekvieną gelž- 
yra ne vien tik išgelbėjimui keliečių pastangą suteikti 
draugės Berkman gyvesties paramą streikuojantiems 
—ji dabar serga džiova, ku-1 plieno darbininkams. Doa- 
rią ji gavo' būdama kalėji- k’o “pakėlimas” į Darbo se
me: ! Tai yra kova abėlnai krėtoriaus Vietą buvo ne 
gynimui svetimšalių darbi1 • vien tik: tam, kūd Vykdyti 
ninku teisių,' kova prieš j jo dabartinę reakėinę 1 už-

Juotį, bet tdipgi kapitalistų 
atlyginimas už ilgą išdavi
nėjimą 'darbininkų . klasės, 
iš .kurios jis pąts. paeina.
, Visos darbo - unijos į : ir 
darbininkų klasės, oigani- tokį žingsnį padary- 
ZąC1J0?'Prlyo1vnZln MRh ^tai'vgl “Prosperity” Su- 

Ją remia ir kursto kitos imperialistinės valstybės į ka- tika toliausi būtu tęsiama. Berkman! Čiagimiai ir sve-lfųztų- 1^1.'a.ar v .nas • 
. r ’ x Nors Amerikos imperialistai Amerikos .Revoliucijos Dūk- turgimiar darbininkai, neg- ±as apgaudinėjimui

rvnhm Monri™pi m, rn-oc-K. te?ys ' savo konvencijdj : ba-1 rai ‘ar baltieji--turi uždumti į masilĮ> su aikymui jedaibių
landžio ;20 d.y Washington, smūgį'vyriausiam darbiniu-1 ^uo k°vos uz bedarbių ap-

- - - Priim- f1
■ i kite protesto rezoliucijas, i 
-1 reikalaujant, kad tuojaus

United States, per year.........
Brooklyn, N. Y., per year., 
foreign countries, per year.
Canada and Brazil, per year

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

KARAS NEIŠVENGIAMAS, SAKO JA
PONUOS IMPERIALISTŲ ATSTOVAS
Pasikalbėjme su Scripps-Howard laikraščių rašytoju1 

Wiliam Phillip Simms, Kinosuke Adachi, Japonijos im
perialistų tarnas, žymus japonų .rašytojas ir autorite-, 
tas tarptautiniuose klausimuose, atvirai pareiškė,, kad 
karas neišvengiamas tarp Japonijos ir Sovietų Sąjun
gos. žinoma, pateisinimui Japonijos imperialistinių'šie-■ 
kių, jis sako,, būk ir Sovietų Sąjunga tuHnti imperialis
tinius mierius, būk ir ji norinti užgriebti' šVėtimAs teri
torijas. ■ • . : , 1

Afiie Japonijos imperialistų mierius jis atvirai pareiš
kė:

“Japonija turi arti 70,000,000 gyventojų. Ji taipgi 
smarkiai auga. Būdama susispaudus mažoje saloje, 
daugiausiai kalnuotoje, ji turi savo teritoriją praplėsti 
arba mirti.

“Kaip kad Rusija mato, ji turi turėti išėjimą per Man- 
džuriją į Geltonąsias jūras. Kaip Japonija mato, ji turi 
turėti sau Mandžuriją arba nustoti gyvavus kaip pir
mos klasės valstybe.

“Rusija ir Japonija, tokiu būdu, eina prie susikirtimo, 
ir tas gali įvykti netolimoj ateity. Diplomatėliai, kalbė
dami tuščią kalbą, susėdę aplink stalus žaliais viršais, 
negali jo sustabdyti.

“Militariniai kalbant, juo greičiau susikirtimas prasi
dės, tuo bus geriau Japonijai. Ekonominiai kalbant, ka
ro atidėliojimas reikštų jos sumušimą. Kiekvieną dieną 
Rusija tvirtėja ir geriau prisirengia, o prie to esama ne
apykanta prieš Rusiją, ypatingai Europoj, dabar yra 
Japonijos naudai. Rytoj Japonijai gali būt pervėlu.

“Net šiandien, jeigu karas iškiltų, aš bijau, kad Japo
nija nebūtų sumušta. 1904 metais, kuomet kariavo prieš 
Rusiją, tai buvo kaip kariavimas prieš Franciją Louis' 
XVI laikais. Šiandien kariavimas prieš Rusiją būtų1'

bado streiką -gegužes 8 d.

ti politiniai kaliniai.

ninkų teisių,' 
bjaurią valdžios deportavi- 
m6 ‘programą. ' . \ ’ 

xxcxxx^yxxxxxxM rxx^o xvu^ju Nesenai įvykusiam pokir
kaip kariavimas pries Franciją Napoleono laikaisi Lai-įjy: imigračijbs yiyšiniųkų 
mėti ar pralaimėti, Japonija turi kariauti.” 1 ant Ellis . Islapd, ,ponas

Ir imperialistinė Japonija-rengiasi į karą. Ji pati die- j poap gyrėsi pasisekamu J; 
n^ ir naktį gamina amtųiįcįją ir gabena amuniciją iš Valstijų, deportaivimo.v ,poli- 
Amerikos, iš Vokietijos iŠ kitų kapitalistinių šalių.

rą prieš Sovietų Sąjungą.
labai nepatenkinti del jos grobio Mandžurijoj ir grasi
na “nepripažinti” jos užgriebtą teritoriją, kaipo legališ- 
kai priklausančią Japonijai, bet tuo pačiu sykiu remia 
visus Japonijos imperialistų karo žingsnius prieš Sov. Są
jungą. Amerikos imperialistai trokšta, kad Japonija pra
dėtų karą prieš Sovietų Sąjungą. Jie mano, kad kiek pa
kariavus Japonija susilpnės, ir tuo būdu nuo Amerikos im
perialistų malonės priklausys jos kariavimo jėga; tuo 
būdu Amerikos imperialistai galės bile kokias koncesi
jas išplėšti iš Japonijos, einant jai į talką prieš Sovietų 
Sąjungą.

Tautų Lyga atvirai užgiria Japonijos įsigalėjimą 
Mandžurijoj. Genevoj tapo paskelbtas pirmas raportas 
Tautų Lygos komisijos, kuri “tyrinėjo” Mandžurijos pa
dėtį. Komisija visai nekaltina Japonijos del užgrobimo 
Mandžurijos.

Sąryšy su tuo ateina pranešimai, kad Japonija planuo
ja spėka pasigriebti Chinijos Rytinį Gelžkelį, kurį Sovie
tų Sąjunga pusiau kontroliuoja su Chinija; planuoja su
daryti provokaciją prieš Sovietų atstovus, gelžkelio di-' 
rektorius, ir padaryti puolimą ant Sovietų įstaigų Man-j 
džurijoj.

iBile dieną imperialistai gali pradėti Hąra prieš Sovie
tų Sąjungą.

JQarbininkai turi budėti. __ _
ningas darbininkas privalo aiškinti darbininkanis, dirb
tuvėse, susirinkimuose, nanluose ir tt., apie gręsiantį im
perialistinį karą, apie reikalingumą ginti Šovietiį Sąjun
gą, apie karo pragaištingumą darbinjnkų klasei. Visur 
reikia agituoti darbininkus organizuotis, ir trukdyti iių- 
perialistams apskelbti karą prieš Sovietų Sąjungą. Vi
sur reikia rengti darbininkų mases kovai prieš imperia
listų karą. • .; . , f ; r; ?

tikos, ii: patarė, kad. ta poli-;.vo.'spėkas

bedieviškaBolševikiška 
propaganda smarkiai ple
čiasi Vokietijoj. Del to 
Brueningo-Hindenburgo pu
siau fašistinė valdžia išlei
do net specialį įstatyjną už- 
slopinimui visų komunisti
nių laisvamaniškų organi-

• i i f --------------- , .

Re?Qli|icija Amerikos Komunistų Partijos Centro 
Komiteto Ketur iolikto Plenumo • * I * ' $ I

t (Tąsa)i , idaviai, bendrai veikdami su 
Kad nugalėti sektantiz-! gelžkeliečių unijų biurokra- 

mą,: kuris sudaro vyriausią tais, galėjo pravesti algų 
kliūtį Partijos revoliuci- nukapojimą del pusės mi- 
niam darbe, tai Partija tu-hono gelžkeliečių Partijai 
ri yesty^ nuolatinę kovą I neišvystant jokio rimto pa- 
pries dešinįjį oportunizmą, sipriešinimo, parodo žalin

gus rezultatus mūsų atsis
kyrimą nuo darbininkų re- 
formistinėse unijose. t Iš ki
tos pusės, pasisekimas kai- 

j ir neku
ltuose namų statybos loka- 
luose ir tt. rodo, kad yra 
galima išvystyti masinę įta
ką reformistinėse unijose, 
jeigu tik mes tikrai prade-* 
dame darbą. Mūsų spau- 

’doj ir mūsų mitinguose tu
ri būt vedamas sistematiš- 
kas numaskavimas refor- 
mistų sumanymų ir darbų.

Veikime tarpe bedarbių 
1 konkretiškiau 

suderinti savo kasdienini

prieš i 
kaipo didžiausią pavojų,* 
kaip lygiai ir prieš oportu
nizmą, pridengtą “kairio
mis” frazėmis. Dešinysis

; oportunizmą^ šiuo < tarpu liasiuvių ’unijoj

Įvairūs Dalykai į*
New York “Times” 1 ge

gužės 3 d. laidoj' praneši
me iš Madrid, Ispanijos, sa
koma: “Vidaus reikalų mi
nisters Casares Quiroga, i buržuazijos ofensyvą ir ka- 
sugrįžęs po tyrinėjimo ke-lro pavojų, organizuojant 
lionės pietinėj 
yra persitikrinęs, kad griež-

Ispanijoj, darbininkus į plačiojo ben- Partija turi
- x- • dro fronto kovas, prirengi- suderinti c

tas nusistatymas reikalin- niui ir vedimui streiko ko- veikimą pagrindu spalių re-
o----------- --------   • vų, judėjimų prieš algų ka- zoliųcijos ir sukoncentruoti
nių tendencijų tarpe nemo- pojimą ir prieš
gas sunaikinimui bolševisti-

kytų žemės ūkio darbinin
ku.”

Del to Ispanijos socialfa- 
šistinė valdžia dar 
didina terorą prieš 
guosius darbininkus.

labiau 
kovim

Pereitą antradienį 
Vų bute įteikė bilių 
vas Black iš New Yorko 
kad būtų- pravesta “milži
niška viešųjų darbų pro- 
fgramaį”, kurios prhvedimui 
valdžia, turėtų išleisti' iki 

'$5,000,099,000. .Girdi,1 jeigu

draudą.

dro fronto kovas, prirengi-

vu

atsto- 
atsto-

>>

darbo

D. C.,' su ponu Doak, kaipo 1 kų išdavikui, Doak. 
vyriausiu kalbėtojum, prie--kite : 
mę rezoliuciją, reikalaujan
čią išdeportuoti visus be-j Edith Berkman būtų 
darbius svetimšalius darbi- į liuosuota. Siųskite tas re- 
ninkiis. Natūraliai, Ameri- zoliucijas Darbo Sekreto- jungą žymiai butų galima 
kos Dapbo Federacija, kuriJriui Doak. Išrinkite dele- sumažinti Amerikoj bedar- 
remja kiekvieną reąkcinį1 gatus į Washingtono pro- K 
kapitalistų klases sumany- testo delegaciją. Dalyvau- 
mą, nuoširdžiai užgiria ta 
pono Doak vedamą masinį 
deportavimą sveturgimių 
darbininkų.

pa-

kite masiniam pasiuntime 
delegacijos gegužės 9 d., Ir
ving Plaza svetainėj, 15th 

z St. ir Irving Pl., New York.

Tūli liberališki buržuazi
niai laikraščiai įrodinėja, 
kad pripažinus Sovietų Są-

pravedimui sekančių už
duočių :C’ •

(a) Praplėtimas ir toli
mesnis išvystymas kampa
nijos už bedarbių ir socialę 
apdraudą, surišant su pa
matiniu numaskavimu Hoo- 
verio gerbūvio plano, įvai
rių “pašalpos planų” demo
kratų ir progresyvių, taipgi 
socialistų ir mustejiečių.

(b) Didžiausia domė turi 
būt atkreipta į organizavi
mą bedarbių į bedarbių ta
rybas. Prie to reikalinga 
išvystyti ir suorganizuoti 
tarybą, veiklias ir pastovias 
kadras ir sudaryti frakci
jas visose bedarbių organi
zacijose.

(c) Dar didesnė domė tu
ri būt atkreipta į kovą 
prieš masinį darbininkų pa
leidimą' iš darbo ir taipgi 
prieš tais pačiais darbais 
dalinimosi planą. Sąryšyj

.mažinimą 
darbininkų gyvenimo sąly
gų, ir už bedarbių ir socia
lę apdraudą, išvystant tas 
kovas iki augštumos galin
gų klasės kovų prieš J. V. 
imperializmą.

Kad Partija galėtų tas 
svarbiausia užduotis pra
vesti, tai ji tūri daugiausiai 
domės atkreipti į visą savo 
darbą pravedimui teisingos 
masinės politikos. Ta tei
singa masine politika reiš
kiasi išvystyme masinių 
darbininkų kovų, kovų dar
bininkių moterų ir jaunųjų 
■darbininkų, pagrindu jų 
tuojautinių ekonominių ir 
politinių reikalavimų, kurie 
iškyla iš jų gyvenimo ir 
darbo, ir iš susikirtimų su 
darbdaviais, reformistįniais 
biurokratais, valstybe ir tt. 
Tas reiškia, kad tos kovos 
turi būt pravestos pagrindu 
masinio veikimo ir kad ko- Į su tuo mes turime prisimin- 
munistų užduotis yra iš-! ti spontaniškai iškilusius 
vystyti ir organizuoti' tą j judėjimus (kietos anglies 
masių veikimą ir iniciatyvą.: mainieriai ir tt.) del “pada- 
Tam reikalinga pritaikinti; linimo darbo” (praplėsti 
konkretiškiausias bendras; esamus darbus tarp dau- 
frontas iš apačios sulig jgiau darbininkų). Mūsų už- 
esamos komunistų įtakos, i duotis yra paimti savo va- 

l tuos judėjimus,

bę. Štai New York “World 
“ ' i” rašo William 
Philip Simms, kad nesenai 
Sov. Sąjunga davė užsaky
mą Anglijoj del dvidešimts1 
vieno • ,.x____ x
pagaminimo, ir 1,000 darbi- cijos laipsnio, sulig social-1 aiškiai ir kantriai išaiškin- 
ninkų, kurie buvo 18 mene- fašistų įtakos ir tt., tuo bū- j ti tiems darbininkams, jog 
siu be darbo, gavo darbo, du pritaikant savistovios i tdkis darbo padalinimas tik 
Vokietijoj Sovietai davė už- politikos liniją ne mecha-1 buržuazijai pagelbsti užde- 

ti krizio naštą ant darbinin
kų formoje “darbo padalini
mo plano.” Tuo būdu mes 
turime pakeisti tas sponta
niškas kovas į kovą prieš 
darbdavių planą ir už mi
nimum dienos darbą, už mi
nimum užtikrintą savaitinę 
algą, prieš masinį atleidi
mą darbininkų iš darbo i_r 
už bedarbių apdraudą.

1 (Tąsa bus) '

IgllJOJ ael aviaesimts ivumuiiiocų I UUUU& y
- spausdinamo preso ■ sulig darbininkų radikaliza- ■ dovybėn

pritaikant savistovios j tdkis darbo padalinimas tik

Pnliriinc Tornra Rndrinlm w« 101MM1 sakymą del geležies ir plie' niškai’ br pagTd"- at®a1'-1 ViltiJUd 1V1VI0 JUdlĮlUllV vila JV,UW no produktų, ir tuo būdu gaus analizo konkrečių dar-
T .. :‘ .ten gavo 4,000 bedarbių bo ir kovos sąlygų. Tas

H1LADELBH1A, Pa. . — tos Market Arenoj, kurioj teb darbo. Gi Ainerikoi Sovie- taipgi reikalauja didesniodarbo. Gi Amerikoj Sovie
tų užsakymai mažėja. 1 Už 
tai dalis reformistinės bur
žuazijos stoja už pripažini
mą Sovietų Sąjungos; nes 
mato, kad ne tik Amerika 
galėtų padaryti gerą biznį, 
bet taipgi galėtų suteikti' 
darbo hemažam skaičiui 
darbininkų. Tačiaust Hbo- 
verio į administracija, kuri 
pildo Hooverio < įsakymus, 
nežada pakeisti sayb politi
kos linkui Sovietų Sąjun
gos. Jos politika-boikotuo-, 
ti Sovietų Sąjungą, kenkti

.tos Market Arenoj, kurioj tel
pa .15,000 .žmonių., Nors smar
kiai lijo, bet 'svieto prisirinko 
tarp ](),()()() ir 12,000. Tai bu
vo. atsakymą^ .piiesto rak.etię- 
riams. Visa, eile kalbėtojų 
numaskhvo P h i 1 a d e Iphijos 
bankrutuojančio miesto, graf- 
terius, kurie baigė suėsti visus 
pinigus. -Buvd nurodyta; kaip 
*ji,ę klystą, yartpįdanai tokį Ną- 
■rorą. priešf įiarbipįąkųs., { poli
cijos ių šnipų, pia,'i.rgj dąųg, bu
vo, .kuriuos.minia bąybė, ir'žiū
rėjo į juos kaip J žmogzu- 
.džiliš. ' čia jie' visada1 'delei 
savo ‘‘mėlynų {statymų” sek
madieniais neleicjia aukų rin
kti,'- bet aukos -buvo renkamos 
ir mėlynsiūliai. nedrįso > stab
dyt. Pasirodo; kad vakarykšr 
čiaą darbas jiems perdaug? at
sirūgo. Daugybė organizacijų 
įr -pavienių dąrbįiiLąkų ir sim- 
patikų klojo dpšimtinps,. pepįtb 
Įjįęs. IK dolerines ? pądengiįnu i 
gegužinės išlaidų.. Darbininkų 
vienybė nušluos jų tuos mėly
nus, geltonus įstatymus.

Po aukų surinkimui kalbė- 
j’o draugas' Bi'dacht, Kom.
Partijos Centr.' Komiteto >• na- 

' i kalbėjo apie

PH1LADELPH1A, .Pa. . t 
Pasekmėj policijos ir specialių 

Kiekvienas klasiniai, S.ąmp- Irazbaininkų užpuolimo. iant 
Gegužinės demonstracijos : ba
landžio 30 d A tapo,ą$ęštuota 
21 darbininkas; jie laikomi 
dabar-teismui / ,po kaucijomis 
nup, $5QQ Jki;)$^0,000. Visiems 
gi kartu skiriamų kaucijų su- 

siekia $150^000. j , ; < • ;
3 ‘ Pirm poličijbš užpiiolimo, 
buvo /susirinkus-7$,000' minia.

!- 
rėjų iš, Gity Hali įr nervaVosi, 
matydami •, tokią 1 milžinišką 
darbininką, tųasę, kuri vis tįek 
savaime parodė demonstraty
vi aktą. Nors per užpuolimą 
pplicija su įsavo talkininkais 
sužeidė penkis desėtkųs dar- 
bininkų, tąčiąųs ir patiem už
puolikam veltui4 nepraėjo; dar
bininkai gynės# ir tuo būdu 
dešimtis ' policmanų 'liko nu
vežti į -ligoninę sulopyti jiems 
kūnus. N.ors valdančioji klasė 
išvaikė mąršųptojųs, bet f ak-; 
tiškai demonstracija įvyko 75,- 
,0Q0 .nilnips maršavimu apie 
Ęl.azaJr,. mjęsto valdonai tatai 
gerai mate. 1 '■ •'/

Ant rytojaus, 1 dięhą gegu
žės, buv<> apvaikščiojimas 4(>-rys. Jis irgi

: T parazitiniai- valdonai', žiū

veikimo manevravime prieš 
socialfašistus ir darbdavius.

Kaipo pamatinis būtinu
mas mūsų masinio darbo ir 
su masiniu darbu neatski
riamai surištas, tai vedimas1’ 
nuolatinės kovos prieš 
f a š i s t i n ius ir socialfa-! 
šistinius Amerikos Darbo • 
Federacijos vadus, ypatin-. 
gai prieš kairiuosius'šocial-

nekenksminga: Na, ir Vo
lt i e tijos* Socialdemokratų 
Partija retąja tuos fašisti
nius valdžios žingsnius. Ir 
kaip gi nerems, juk perei
tais prezidento ' rinkimais 
socialfašistai visa energija 
darbavosi už kaizerio berną 
Hindenburgą. Tai štąi

zacijų ir laisvamaniškos ^‘[prie kokio “socializmo”' ei-, 
teratūros, kad tuo būdu iš-; na Vokietijos Sociąldemo- 
gęlbėti religinių burtų biz- Į kratų Partija. Tokiu pat 
nį nito galutino susmukimo, keliu eina, ir fkitų šalių so- 
Tas įstatymas nelies buržu- cialistai. Už . tai juoS'ki- 
azinęksocialfaktinę laisva- taip negalima vadinti, 'kaip* • 9 • • ♦ *♦ 1 A1 . V • 1__manių organizacijų, nes ji socialfašistais.

Chinai Sukilėliai Gerai
A * 1 T \ Ti^ • * i Laikosi prieš Japonus
A Vn Am Irrxn I I m n -i * *Amerikos Dar. Federacijoj r r
Partija turi tikrai pradėti----------------

_ t sistęmatišką ir svarbų dar- i HARBINAS.-Tarpe chi-
jai visokiais būdais ir reng- j suorganizavimui plačios i na suĮ;įiėlių ir japonų eina 
tis į karą jos sunaikinimui, i į30, mūsl| v^dovy- la^ai smarkūs' mūšiai. Va-
Bet darbo masės privalo be- Tasai faktas, kad darb-
daryti spaudimą, kąd Ame
rika pripažintų. Sovietų Są
jungą. ’ '

United 
Londono: 
mininkas 
nald 
kol ?

Press. praneša iš

kar ėjo dideli mūšiai prie 
~ į Hulan-Hailun gelžkelio, į

jisai nusprendė pasilikti' žiemius nuo Harbino. Sa- 
valdviętėj.” Tąi koks pasi-! koma, kad chinai naudoja 
šventimas to sociąlfašisto visas priemones karui prieš 
darbuotis del Anglijos im- japonus ir nugalėjo tris ja- 
pęriąlizmę. Tam* apakus ponų brigadas. Generolas

Ma Chen-shaneyra vyriau
siu vadu sukilėlių. Daug 
yrą sužeistų ir užmuštų iš 
abiejų, pusįų.

pęriąlįzmę. Tam* apakus 
ar nustipus, vargiai Angli
jos imperialistai gautų - ki-

' • <1 ■ /



šeštadienis, Gegužes?, 1932

pro™
Trumpos Išvados iš Vaidinimo 

Operetės “Alkis”

rodo jo paties liejantį prakaitą

veiksme “Alkio” ir gi yra teisin
tai atidengia visas kapitalistinės

DETROIT, MICH. — Mano supratimu, ne
bus veltui, jei nors trumpais bruožais apibėg
siu iš atsibuvusio perstatymo operetės “Al
kis”, kurią statė Aido Choras. Kadangi man 
teko sykiu bendrai veikti “Alkio” vaidinime 
ir gilintis į patį lošimo, turinį ir scenišką ap
dirbimą, abelnai sekti dalyvius lošime, taip 
ir žiūrėti, kokia gali būti iš to nauda. Gali
ma buvo tuoj po perstatymui parašyti: ■ Ot, 
viskas išėjo gerai ar blogai, pelno tiek ir tiek. 
Arba jo nebuvo, ir atliktas kriukis.

Bet pažvelgus giliau klausiman, visame ka
me panagrinėjus, tik biskelį daugiaus nuo 
pačių scenos dalyvių, kaip pati atsilankiu
sioji publika atsineša, tai ir susidaro 
įtin svarbus klausimas. Klausimas susidomėti 
proletmeno tolimesniu darbu. Atvirai reikia 
pasakyti, išleista Amerikos Lietuvių Proleta
rų Meno Sąjungos operetė “Alkis” yra nau
dinga darbininkų klasei, ji daug kuom ski
riasi nuo kitų operečių, ir dar poniškų ope
rečių, kurios vienu ar kitu ruožu labai, be 
pasigailėjimo, nardo netik lošėjus, bet ir pa
čią publiką buržuazinėse pelkėse.

“Alkis” daug kuom skiriasi ir scenišku ap
dirbimu ir pačiu turiniu. “Alkį” pilnai gali
ma priskaityti prie proletarinio meno veika
lų, nors jame ir nėra laiko, nei vietos nužy
mėta, bet matant “Alkį” scenoj, tuoj darbi
ninkai labai aiškiai supranta, kad yra ta vie
ta, kurioj jie gyvena. Ir čia ne vienam, bet 
abelnai visiems darbininkams sukelia mintis, 
kad yra tamsi dabartinė gyvenimo diena. Pa
rodomas išnaudojimas alginių vergų yra labai 
ir labai teisingas paveikslas. Kad vieni, nie
ko nedirbanti, minta žmonių kruvinu triū
su, o kiti dirbtuvėse dirba, suka mašinos ra
tą ir neturi nei duonos kąsnio. Trumpai da
rant išvadas iš pirmo veiksmo atsilankiusieji 
darbininkai mato gyvenimo paveikslą. O tas 
ir sukelia pas kiekvieną minti, kad darbinin
kas tik valandą laiko turi ir pats savo akimis 
mato, kaip 
dirbtuvėse.

Antrame 
ga išvada, 
sistemos klastas ir suokalbius prieš visus dar
bininkus, parodo ir tą kapitalizmo pasityčio
jimą iš tų vargšų darbininkų, kurie, neturė
dami duonos kąsnio, iš širdgėlos pasiunčia 
savo kūdikius į “aną svietą.” žinoma, kas i 
negyvena šios bedarbės sunkaus krizio die- • 
nų, tam gali būti nesvarbu, kaip kad nėra | 
svarbu darbininkų skurdas kapitalistams. Bet 
darbininkams tas labai yra svarbu, svarbu, 
kad didelė armija, bet neorganizuota, nesusi
pratusi dar nemoka apveikti sunkaus likimo. 
Arba ir kitas dalykas, tai kapitalistų suokal
biai prieš susipratusius darbininkus, primeta
mi jiems teroristiniai darbai.

Kaip tik tame vaizde, patys žiūrėtojai ma
to savo akimis tokius dalykus, apie kuriuos 
jie girdi kas dieną, kad yra kankinami dar
bininkai kalėjimuose nekaltai. Vietoj juos pa- 
liuosuoti, tai išteisina galvažudžius todėl, kad 
jie negrus darbininkus nulinčiuoja. žiūrėto
jai, sekdami tokius vaizdus, gauna supratimą, 
kad niekam kitam taip storai nekliūna, kaip 
tik dirbtuvių darbininkams. Iš dirbtuvės darb
daviai turi galę išmesti į gatves, teisme jie 
nuteisia nekaltai darbininkus be pasiteisinimo.

Betgi trečiame veiksme iškyla jų linksmybių 
dienos, tai svarbi regykla šios bedarbės kri
zio laike. Kuomet milionai bedarbių visai ( 
neturi. duonos kąsnio, “Alkis” parodo vaiz
duose, kaip linksminasi turčių klasė už dar
bininkų sukrautus milionus. Jie prie vyno, i 
Ar mažai yra tokių? Taip, yra, tą visi žino. ' 
Žino ir aiškiai matydami tokius vaizdus, žiū
rėtojai persistato ne kitaip, kaip “Alkis” vaiz- • 
duoja. Jis gali būti susipratęs darbininkas 1 
ar katalikas—šiandien niekas neužginčina, kad j 
darbininkai visai nieko neturi, o kapitalistai , 
viską turi. Ir operetė “Alkis,” vaizduodama 
darbininkams erškėčiuotus takus, parodo pa
veikslą, einant prie užbaigos, kad tik tisų 
tautų darbininkai, be skirtumo rasių, nugalės 
kapitalistinį pasaulį.

^Trumpoj formoj sutraukus, operetė “Al- ; 
kis” yra darbininkiškas kūrinys, vaizduoja 
pačių darbininkų gyvenimo veidrodį.

Jei šiame sezone kurios kolonijos dai- ne
vaidins “Alkio”, tai reiktų griebtis darbo se
kančiame, ateinančiame sezone. Nereikia 
įsivaizdinti, kad tai yra tokis sunkus darbas, 
kurio negalima būtų apdirbti bei pastatyti. 
Nieko panašaus, bile tik spėkų yra, tai vis
kas su gerais norais galima. Tokios operetės, 
kaip kad buržuazinė poniutė “Sylvia”, ar tas 
taip jau “meklioriškas” nudėvėtas "Grigutis”, 

tai daugiaus darbo ima, negu geras kūrinys. 
Šimtas nuošimčių geriau dirbti prie “Alkio,” 
kad ant scenos įrengti mašinas, negu tokiam 
“Grigučiui” daryti “raganai” verdantį nuo
dų puodą.

Ir ką gi ta “ragana” parodo darbininkams, 
kokia tai “galybė”? Nieko tame ’svarbaus, į 
dvi sekundas išmaišo nuodus: “okus—pokus,” 
paburbuliuoja ir pati mergina, kuri tuos nuo
dus paėmus iš “burtininkės” nežino, ką daro, 
ką veikia. Ta “stebuklingoji” pranyksta,kaip 
kokia “dvasia.” Na, ar gali ką nors darbi
ninkai, atsilankiusieji išsinešti pamokinančio? 
Nieko, visai nieko!

Tiesa nevisi ir mūsų scenos mėgėjai yra už
siganėdinę su “Alkiu”, bet ar žino kodėl? Nu
gi tik del “Alkio” muzikos, kam jokio gyvumo 
nėra dainose. Iš vieno atžvilgio, tai sunki 
muzika ,bet yra ir gyvų muzikos melodijų. 
Bet muziką padaryti gyva, tai nuo chorų mo
kytojų priklauso. Mūsų Aido Choro moky
tojas yra visai jaunas muzikoje, tai vietomis 
prisiėjo, kad padaryti muziką gyvai, braukti 
neįkandamas vietas. Mat, braukti su paišeliu 
daug lengviau, negu lavinti. Nėra jau tokio 
dalyko, kurio nebūtų galima išbraukti.

Bet atsižvelgiant į aplinkybes, kokios da
bar yra chore, tai gerai suvaidinta. O ku
riems mūsų scenos mėgėjams nebuvo įvairus 
“Alkis,” tai tik todėl, kad pripratę buvo prie 
gerų mokytojų lavintis dainas. Antra, per
daug įsisvajota tokioms dainoms, kurios nie
ko naudingo nereiškia. Ot, bile muzika, su
kasi apie buržuazinį ratą, smagu, net “kilno- - 
ja,” tai ir gerai.

Tai išreiškiu, suėmus trumpoj formoj, kaip 
manoma tarpe proletmenininkų pasikalbėjus 
pasidiskusavus. Reikia ir iš kito atžvilgio 
nevienpusiškai apibėgti apie suvaidinimą ope
retės “Alkis.” Tai pirmas perstatymas liko
si pravestas su dainomis, kuris rišosi su dar
bininkų gyvenimo reikalais ir kovomis. Ai
do Choras del to nenustoja savo vardo darbi
ninkuose. Ir visi proletmenininkai ir scenos 
mylėtojai, atlikę tą gyvą darbą, eina toliaus 
lavintis naujesniuose dailės darbuose.

Al f. Misevičius.

Badaujančiai
Svaigsta akys, 
Širdis plaka, 
O, kaip sunku 
Man kentėti...
Verkiu dieną, 
Verkiu naktį— 
Kur man vargšei 
Pasidėti ?
Su mirčia kovojam, 
Kenčiam badą, 
Nes mūsų tėvelis 
Darbo nerado.

_ *__
Veltui, sese,
Ašaroj i, 
Veltui žeidi 
Širdį jauną.
Tu žinai,—
Kuris dejuoja— 
Pats save
Dažnai papjauna.
Stok į eiles draugų, 
Kovok prieš badą!
Čia tūkstančiai, ne du— 
Išeitį rado.

St. Butkus.
1932 m.

Gana
Gana alginiais vergais būti, 
Gana gyventi kaip nūnai;
Geriau kovoj už laisvę žūti, 
Negu vergauti amžinai.

Tik supraskim, kad vienybėj 
Rasis drąsa ir galybė. 
fusispieskime į būrį, 

enkim į kovą už būvį.
Senos sistemos rėmai braška,— 
Tai mūsų darbas juos sugriaut, 
Numesti sunkią vargo naštą 
Ir laisvi sau pirmyn keliaut.

Kas mum kelią d rys pastoti— 
Mes mokėsim kaip kovoti. 
Visas kliūtis apgalėsim, > 
Niaują tvarką išlaimėsim.

' Rl. Sv,ijrunčli&
11-4-32.

Raportas IŠ Darbuotės Darbininkų i 
Kultūrinės Federacijos

Darbininkų Kultūrinė Federacija tapo su
organizuota pereitą birželio mėnesį, su tiks
lu koordinuoti ir stiprinti visą kultūrinį dar
bininkų klasės judėjimą. Vasario mėnesį 
D.K.F. tapo reorganizuota. To pasekmėj 
buvo sudaryta mažesnė pildomoji taryba, su
sidedanti iš atstovų (1) įvairių masinių or
ganizacijų, kaip Darbo Unijų Vienybės Ly
gos, Tarptautinio Darbininkų Ordeno, Darbi
ninkų Tarptautinės Pagelbos, Lyga Kovai už 
Negrų Teises; (2) svarbiausiu ateivių—-kal
binių organizacijų; (3) įvairių kultūrinių 
formų, kaip: .muzikos, dramos, šokių, rašy
tojų, apšvietus, meno, sporto. Kiekviena iš 
pirmųjų keturių kultūrinių formų tapo su
organizuota į sub-federacijas. Delei vedimo 
naujų, daug reikšrriengesnių darbo būdų, 
sekretoriatas su pilno-laiko organizatorium 
tapo išrinktas. Kaipo sėkmė tdkio sutvar
kymo, D.K.F. dabar yra geresnėj padėtyj 
sukūrimui kultūrinio fronto greta, ekonomi
nio ir politinio klasių kovoj. ,

Pastarasis sėkmingai baigtas sukniasiuvių 
streikas pastūmėjo linkui sudarymo kultū
rinio fronto. Ypač koncentruotomis pastan
gomis buvo sudaryta, virš dvidešimts penkių 
įvairių kultūrinių programų, susidedančių iš 
politiškų pajuokos vaizdelių, muzikos, šokių, 
masinių dainavimų ir tt. Tai buvo rengiama 
reguliariai du-syk savaitėj, dviejose svarbio
se svetainėse, taip pat ir apielinkės svetai
nėse. Tai mes galime atžymėti, kaipo pirmą 
platų sueiliavimą spėkų lokaliniame klasinio 
karo fronte. Tas turi būt priskaitoma, kaipo 
prigelbinis faktorius,, ne mažos svarbos, pa
dėjęs padaryti streiką sėkmingu.

Ačiū D.K.F. reorganizavimui, kurį pa
naudojus sukniasiuvių streike, buvo pastū
mėtas mobilizavimas kultūrinių spėkų įvai
riose formose.

Muzika

Darbininkų Muzikos Lygos vadovybe 
suorganizuota muzikantų kliubas to- 
pat pagrindais, kaip ir artistų ir rašė- 

Jo uždaviniai yra:

Po 
tapo 
kiais 
jų JohnReedo Kliubas.
(1) pritraukti arčiau į judėjimą visus sim
patizuojančius muzikantus; (2) išajškinti 
santikius muzikos linkui proletarinio judėji
mo; ((3) ^suteikti muziką ir muzikos vadus, 
reikalingus įvairiose judėjimo srityse. ’ Iki 
šiol išpildytų aplikacijų jau yra 16 kompo^- 
zitorių ir teoretikų, virš 80 instrumentalių ir 
garsinių išguidinėtojųj daugelis jų augšto iš
silavinimo. “Muzikos mylėtojų” įstojimui są
lygos irgi išdirbtos. Keliolika gerų ir sėk
mingų lekcijų taip pat buvo‘atlaikyta.

Da vienas vėliausias dalykas įvestas Dar-, 
bininkų Muzikos Lygos, tai ugdymas ragų 
(bugle), bubnų grupių, dudų-bubnų grupių, 
taipgi armonikų ir akordionų grupių del 
naudojimo mitinguose, atvirame ore. Pa
vyzdžiui, ateinančioj rinkimų kampanijoj ir 
tt.

Teatras

Dramos Taryba (teatrale-sub-federacija) 
dabar laikė pirmą Nacionalę Darbininkų Te
atro konferenciją ir Spartakiadą, kuri įvyko 
16-17 dd. balandžio. Jos tikslas suorgani
zuoti <, Nacionalę Dramos Federaciją. Pen
kiolika teatralių grupių, svarbiausiai agit
prop. pobūdžio, dalyvavo Spartakiadoje.

D.K.F. yra užsibriežus da du planus. Pir
mas : suformavimas proletarinio vodevilio 
kliubo — “Darbininkiškų Vodevilių-Lošėjų.” 
Kliubas jau rengiasi prie eilės vodevilių-lo- 
šimų, kurie įvyks birž. mėn. Kliubo uždavi
niais bus 
pagelbai 
kuris bus

Antras 
ponuojama įsteigt pastovų teatrą, 
noma pilnai vaidinti lošimus del darbininkų 
ir vaikų. Taipgi bus vietos del šokikų ir 
muzikantų. Teatras privalo būt remiamas 
ir palaikomas darbininkų ir jų simpatikų.

su traukt visus galimus elementus 
to tipiško “amerikoniško” teatro, 
panaudojamas klasių kovai.
planas dar tik formuojamas. Pro-

Čion ma-

Šokiai

Po direktyva D.K.F., Šokių Taryba su
bendrino virš trisdešimts šokikų grupių įvai
riose darbininkų organizacijose, kaip Tarpt. 
Darbininkų Ordenas, Darb. Tarpt. Pagelba, 
Pionieriai kitakalbių Organizacijų ir t.t. Kitos 
yra formacijos procese. Laikinas organiza
cinis komitetas jau užimtas darbu sujungi
mui tų grupių. . ,

Šokių Taryba rengėsi perstatyti masinį šo
kį Pirmą Gegužės, kuriame dalyvavo 80 su
augusių šokikų iš minimų grupių, jie persta
tė techniką moderniškų šokių iš įvairių mo
kyklų.

Šokikų kliūbas, panašus muzikantų kliu- 
bui (vardas dar neparinktas), buvo sufor
muotas, susidedantis iš šokių grupių vedėjų 
ir iš solo šokikų, da neįsteigtų šokių grupių.

Literatūra ir ŽumaJizmaa

Konferencijoj, 10 balandžio galutinai tapo 
suorganizuota Revoliucinių Rašytojų Fedėra-

I I 111........................... ——iįįį

ciją. Ji Susidės iŠ revoliucinių angliškų ra
šytojų, taipgi is revoliucinių rašytojų kliubų 
ir grupių įvairių kitakalbių organizacijų. Li- 
teratinės darbo-dirbtuvės planas buvo priim
tas. Iš ten visa revoliucinė spauda gaus re- 
guliarį mėnesinį literatinį patarnavimą, su
sidedantį iš trumpų apysakų, poezijos ir tt. 
Kita dalis šio plano praveda ugdymą ir stip
rinimą rašytojų vienučių, tokių, kaip dirbtu
vių laikraščių redaktoriai, darbkorų, abiejų— 
kitakalbių ir angliškos revoliucinės spaudos. 
Knygų bendrovė bus užvesta del organizuo
to platinimo revoliucinės literatūros tarpe 
darbininkų literatinių grupių visoj šalyj. Pla
nai del atvirų mitingų ir lekcijų apie revo
liucinę’ literatūrą, svetimų 'ir Amerikos au
torių, vedamų kitakalbių^ rašėjų, kalbančių 
angliškai, taipgi proponuota.

Kitokios Kultūrines Formos

šalę viso to, yra da keturios sritys kultū
rinės darbuotės, kurios kreipia D.K.F. susi
domėjimo: apšvieta,-dailė, sportas, filmą ir 
fotografija. Jki šiol’mažai federatyvio dar
bo buvo padaryta. Ypatingos svarbos ap- 
švietos srityje yra: Marksizmo-Leninizmo 
studijavimui grupės įvairių pobūdžių dygsta 
įvairiose miesto dalyse. Kaip priimta for
ma organizavimas darbininkų-intelektualių, 
socialių kliubų. Pastaraisiais laikais astuo
nios tokios grupės susirišo su Federacija. 
Studijuotojų grupės užsimezgė Na’cionalėj 
Studentų Lygoj, kuri yra prisidėjus prie D. 
K. F. Proponuojama suorganizuot politiškai 
ir intelektuališkai pažangiuosius elementus, 
stovinčius pačiame ir arti judėjimo, į mark- 
sistiškai-Ieninistinio ištyrinėjimo ir studijavi
mų kliubus, su tikslu skelbimo pasekmių to
kių ištyrinėjimų. Planai yra išdirbami su- 
kuopimui visų tokių intelektualių grupių į 
darbuotės rėmus D.K.F., pritraukiant jas į 
artimus santikius su Darbininkų Mokykla.

Nacionalis Bu jo j imas

Plotmė šio raporto neapima nacionalio 
vystymosi. Reikalinga vienok priminti se
kanti vėliausi įvykiai. Seattle Darbininkų 
Kultūrinė Taryba susiformavo. Pacifiko 
krašto Kultūrinė Federacija, apimanti seka
mas valstijas: Colorado, Nevada, Arizona ir 
Washington, —tapo suorganizuota su cent
ru San Francisco. Chicaga apvienys vidur- 
vakarines kultūrines spėkas. Philadelphija 
irgi panašiai planuoja.
Darbininkų Kultūrinio Patarnavimo Biuras

Kultūrinis Patarnavimo Biuras yra orga
nizuojamas, kaipo išdalinimo-paskirstymo 
visų kultūrinių spėkų agentūra, patenkinimui' 
reikalavimų darbininkų organizacijų, jų pa
rengimams, streikams ir tt. Nariai įvairių 
menų, kliubų,-organizuotų ir organizuojamų, 
D.K.F. yra prašomi aprūpinti šį patarnavi
mo biurą išpildymo spėkomis. Toliaus, Biu
ras tarnaus pakėlimui, pagerinimui~kultūri- 
nio darbo mūsų judėjime. . Tas irgi tarnaus 
panaikinimui niekam netikusių parengimų, 
tankiai rengiamų mūsų organizacijų progra
mų. Tam reikalui dailės ir biznio^komitetai 
yra organizuojami. Pakol kas registracijos 
buvo surinktos per atsišaukimus, padarytus 
laike sukniasiuvių streiko, taip pat per rek- 
rūtavimą į muzikantų kliubus ir tt. Šiuo lai
ku specialiai atsišaukimai yra rengiami del 
revoliucinės spaudos, prašant suregistruoti 
visus kultūrinius darbininkus, pavienius ir 
grupes. Tas žingsnis yra reikalingas pirma, 
negu biuras pradės funkcionuoti. Buveinė 
D.K. F—jos, didžiumos sub-federacijų ir pa
tarnavimų biuro, yra lokaliniame kultūros 
centre, 63 West 15th Street, New York City 
(John Reed Club Bld.) Phone: Gramercy 
5-5587.

Už sekriatoriatą D. K. F.
P. Pullman, 

Markov, 
Keller.

Sportas
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Naujosios Anglijos 
Atydai

LAWRENCE, Mass. — II 
Apskričio metinis koncertas ir 
šokiai įvyks gegužės 7 ir 8 
d., 1932, Lietuvių Taut. Namo 
svetainėje, kampas Main and 
Vine Sts., Montello, Mass., 
kaip 6-ta vai. vakare, šokiai 
subatoje, koncertas nedėlioję.

. Drauges ir draugai, Naujos 
Anglijos choristai, rengkites 
visokiais būdais prie viršminė- 
to koncerto ir šokių, nes šis 
koncertas bus nepaprastas sa
vo didumu ir gražumu. Pro
gramoj dalyvaus visi Naujo
sios Anglijos chorai, dainuo
dami bendrai “Raudonąją Dai
ną” ir “Internacionalą.” Taip
gi bus ir iš New Yorko pa
garsėjęs Merg. Sekstetas; bus 
kvartetų, duetų, smuikininkų 
ir pavienių gerai pažįstamų so
listų.

Būtinai visi chorai II Aps
kričio turite pribūti į genera- 
les pamokas nedėlioję, 4 val- 
po pietų. Šis yra labai svar
bus dalykas. Taipgi prašy
čiau visų chorų paraginti pu
bliką savo miestuose dalyvau
ti kuo skaitlingiausiai šiame 
koncerte.

ALPMS. II Apskr. Sekr.
Aldona Lukauskaitė.

Draugė M. Undžienė Kalbės 
Baltimore, Md. ir Chester, Pa.

Užbaigus maršrutą Pitts
burgh, Pa., apielinkėj, draugė 
M. Undžienė atvažiuos į Bal
timore ir Chester ir gal būt 
į Philadelphia.

Baltimore, Md., prakalbos 
įvyks 11 d. gegužės, 8 vai. 
vakare, Lietuvių svetainėje, 
853 Hollins St.

Chester, Pa., prakalbos bus 
12 d. gegužės, 7:30 vai. vaka
re, Lietuvių Kliubo svetainėj, 
339 4th and Upland Sts.

Draugė Undžienė kalbės 
apie darbininkų gyvenimą So
vietų Sąjungoje, kurį ji labai 
gerai žino, nes ką tik sugrįžo 

( po išbuvimo ten apie penkis 
j metus. Moterims ypač svar- 
I bu išgirsti apie tai, ką atsiekė 
Sovietų Sąjungos moterys. Ji
nai taip pat atsakys į klausi
mus apie Sovietų Sąjungą, o 
klausti yra ko, tad visi prisi- 
rengkite klausimų ir dalyvau- 

■ kite.
' Rengėjos.

Drg. M. Undžienės 
Prakalbi; Maršrutas 
Pittsburgh, Pa. ir 
Apieliukėje

MONTELLO,MASS.—Čia, Montello, Mass., 
įvyko milžiniškas sporto perstatymas balam 
19 d. Lošė basket ball keturi L.M.P.S. II Ap
skričio chorų tymai (jauktai) iš Norwood, 
Worcester, Stoughton ir Montello. Vietinė 
Lietuvių Tautiško Namo ■ Bendrove paaukojo 
sidabrinį puodą, kurį laimėjo Montello Liuo- 
sybės Dailės Ratelio Choras. *

Pirmame lošime Montello Choras padarė 
22 punktus prieš Worcesterio 15-ką. Paskui 
Nor^odas sumušė Stoughtoną, gaudamas 20 
punktų prieš Stoughtono 14. Ant galo Mon
tello Išmetė 20 punktų prieš Norwood© 14, 
laimėdami sidabrinį puodą.

Po vaikinų lošimui, merginų jauktai iš 
Norwood, Stoughton ir Montello persiėmė. 
Montello merginos laimėjo pirmą lošimą prieš 
Norwoodą, 14 prieš 11 punktų. Antras loši
mas Montello su Stoughtonu turėjo būti per
trauktas, kada viena montellietė likos 
sužeista ir Montello Choras neturėjo 
statyti į lošimą.

šis sezonas iš tikro pirmas, kuriame 
to veikimas buvo tokis pasekmingas.

(Tąsa 4-tam pusi.)

biskį 
nieko

spor-
Stou-

7d. gegužės, 8 vai. vakare, 
Wilmerding, Pa., Lietuvos Sū
nų svetainėj.

8 d. gegužės, 2 vai. po pietų, 
New Eagle, Pa., mainierių sve
tainėj.

8 d. gegužės, 8 vai. vakare, 
APLA. 2 kuopos svetainėj, Mc 
Kees Rocks, Pa.

9 d. gegužės, 8 vai. vakare, 
818 Belmont St. N. S. Pitts
burgh, Pa.

Minėtų kolonijų lietuviai 
darbininkai, s'tengkitės daly- 
vaut prakalbose. Drg. Undžie
nė plačiai aiškins apie Sovietų 
Sąjungą. Bus labai įdomu pa
siklausyt kiekvienam darbinin
kui ir darbininkei.

Visus kviečia Rengėjai.

MONTELLO, MASS.

5 METŲ
PLANAS

Socializacija Rusijoje
Kalbantis paveikslas vyriausio so- 
cialio eksperimento pasaulyje da
bar vykinama 160 miliomj žmo

nių, Sovietų Sąjungoje.
Anglų Kalboje 

TAUTIŠKAM NAME
Kampas Vine ir Main Streets 

Montello, Mass.
Ketverge ir Pėtnyčioje

12 ir 13 dd. Gegužės, 1932
Du rodymai—6 ir 8 vai. vakare 
[žanga 25c^ vaikams 10c.



Puslapis Ketvirtas .

MENO SKYRIAUS DAUS
Naujas Kūrinys Scenoj

Pereita šeštadienį Newarko ir ' kaikurie 
Brooklyno draugai-veikėjai matė naują mū
sų meno veikalą scenoje, būtent operetę 
“Alkį”. Man rūpėjo du svarbūs dalykai ma
tyme šio veikalo: Kaip veikalas duosis pa
statyti scenoje, nes veikalas turi ir agitaci
nio pabūdžio. Kitas dalykas, tai kaip vei
kalas patiks žiūrovams, kurie yra vyriausi 
sprendėjai muzikos ir veikalo.

Kad geriau patyrus apie tai, teiravausi 
pas Įvairius draugus ir drauges. Reikia pa
sakyti, kad atsakymai buvo labai džiuginan
ti. Didžiuma kalbėjo sekamai:

—Tai naujiena mūsų scenoj, pradžia mū-. 
sų naujo meno kūrybos.

—Veikalas labai geras, scena gerai įtaisy
tą.

? —Tikrai atrodo, kaip kad tikrame Ame
rikos technikos išvystytame teatre.

Toks bendras aptarimas buvo po veikalo 
suvaidinimui. Įspūdis geras.

. Tiesa, veikalas reikalavo gerų jėgų, kad 
jį tinkamai pastatyti. Veikiausia “Alkis” 
negavo tokio įrengimo nei Chicagoj, nei Det
roite, kokį jam galėjo duoti d. šalinaitė, ku
ri pati yra autorium muzikos. Jinai veikalą 
sumokino pati viena—vaidinimą ir muziką. 
Tiesa, negalima praleisti, kad Sietyno Cho-
ras ir draugai veikė pasišventusiai. Be jų 
veikalas nebūtų stojęs ant scenos. Bet labai 
daug priklauso ir nuo gabaus sugalvojimo, 
nuo mokinimo, geros technikos.

Manau, kad gerai gelbėjo d. šalinaitei ir 
inžinierius Degutis. Jo triusu buvo paruoš
ta tinkamos, kokių scena reikalauja, šviesos. 
O tas veik nepavaduojamai daug reiškia. Tai 
pridavė visai gero įspūdžio. Gelbėjo sceną 
padaryti technikiniai tinkama ir parodančia 
visai ne “lietuviškam” vaidinime. “Spot 
lights”— labai daug reiškė.

Pirmame veiksme scena pripildyta rausva 
ir žalsva spalva, čia raudonas, veik lieps
nojantis žėri pečius. Kūjais vyrai kala į 
priekalą. Tinkamai ir šioj vietoj įtaisyta, 
kad matytųsi priekale raudona ugnis. Kitas 
darbininkas tekina įrankius—žarijos tyška. 
Didžiulis ratas, kurį vyrai sunkiai suka. Ki- 

j tas traukia grandinį.
Įrengimas ir kitų veiksmų buvo padary

tas tinkamai.
Vaidinimas, reikia pasakyti, išėjo ne bile ’ 

. x . kaip, bet gerai. Geriau, negu buvo tikėtasi.
Dainos gerai sumokintos."’ Galima pastebėti, 
kad prie piano ir kiti tinkami instrumentai 
turėta, bubnai ir čerškalai, kur reikėjo pa
daryti mašinų džengsėjimo garsai.

Jei kalbėtume apie kiekvieną aktorių at
skirai, tai, suprantama, kad ir Newarkas tu
ri nelygias jėgas scenai—geresnių ir silpnes
nių. Bet mes šį kartą apie juos atskirai ne-’ 
kalbėsime. Mat, daugelyje atsitikimų, tai ir 
pati rolė duoda gabumus ir veikmę vaidy- 
lai. Pridursime, kad sietyniečiai turi gerų 
solistų. Pastebėta, kad jie galėtų pasirody
ti ne tik vaidinimuose, bet šiaip parengi
muose.

Del šio veikalo, tai patartina mėgėjams 
tik pasistengti, kad savo roles būtinai išmokti 
pirm pasirodymo ant scenos. Ypatingai 
tiems, kurie turi nedideles roles, tai jau bū
tinai tas reikia padaryti. Vaidyla, kad ir 
labai geras, bet rolės nemokėjimas turi jį 
sukliudyti taip, kad publika pastebės. Kita, 
tąi jau sufliorius turi garsiai kalbėti ir pa
sakyti kiekvieną sakinį, tai negerai.

Kitas dalykas, mes jau atžymėjome, kad 
veikalas suvaidintas gerai. Bet draugams 
nesakome, kad negalima y nieko pagerinti, 
kuomet jie vaidins kitu kartu tą veikalą. To-

I bulumai dar galimi.
Apie turinį tik prisiminti galima, nes jau 

apie tai mūsų spaudoj buvo rašyta. Pirmas 
veiksmas veikalo perstato darbininkus, dir
bančiu^, kalbančius. Pagaliaus jie pradeda 
kilti, veikti, kovoti..

Veikale pasirodo įvairių minčių. Taip, 
kaip kad darbininkų judėjimas pergyveno 
įvairių tendencijų. Buvo Oweno, Furiero 
teorijos—idealistinis judėjimas. Mes gerai 
žinome ir bakūnines tendencijas—anarchis- 

I“ tinės. ,
Taip ir šiame veikale. Kol darbininkai 

dar įtakoje įvairių tendencijų, — vienas 
(anarchistuojantis) griebiasi daužyti maši- 

į nas. Kitas—idealistas, svajoja apie malo- 
' nų, romantišką gyvenimą. Bet paskiaus lai

mi susipratęs darbininkas. Jisai veda dar- 
R bininkus į kovą.

Galima pasakyti, kad vienas sau pada
riau išvadą, kad pirmas veiksmas “Alkio” 
galima vaidinti visai be kitų aktų, šitas 
veiksmas yra veikalėlis pats savaimi. Dar
bininkai išneina kovon, tai gana gera užbai
ga'. O gerai suvaidinant, tai geras veikalėlis 
ir darytų gerą įspūdį.

? Kaip matėme, tai veiksmas apima ne. vie
ną atsitikimą, bet vaidina visą periodą, dar- 

tbininkų klasės kovas. Taip galima šį veiks
mą ir suprasti.

Ponai'vaidino gerai, ypač ponios. Teisė
ju tipai, tai veikiausiai nei profesija geriau 
negalėtų sutaikinti. Jei jie nieko būtų nei 
nekalbėję, tai tik ta išvaizda galėjo padaryti 
to teismo karikatūrą.

Šio veiksmo pavyzdis labai gerai tinka šių 
dienų Amerikos kapitalistinei sistemai. Juk 
tai studentų kelionėje į Kentucky valstiją 
dalykas buvo kaip tik toks. Taip pat yra 
su Scottsboro jaunuoliais, Tom Mooney ir 
kitais.

Trečiame veiksme įsikūnija darbininkų ko
vos pergalė. Ponai puotauja nuteisę dar
bininkus. Jie mano, kad jau laimėjo, bet ne
ilgam. Revoliucionieriai užklumpa ponus 
dar bepuotaujant. Na, ir čia jų galas. Lai
mi revoliuciją. Su Internacionalu veikalas 
baigiasi.

Labai gerai padarė Sietyno Choras, kad 
jie ėmėsi šio darbo. Tai yra pradžia mūsų 
naujos kūrybos, šitas veikalo suvaidinįmas 
parodė, kad nauja, proletarinė kūryba ne, 
tik, kad naudinga, beį.gali būtirir “graži”,j 
įspūdinga, patenkiha.nti,H linksminanti; į Kiti * 
sako, kad tokie veikalai yra “agitaciniai”. 
Bet vaidinimas “Alkio” parodė, kad. proleta
rinis menas gali būti geresnis, tobulesnis, 
naujesnis ir geriau priimtinas.

Galima pasakyti, kad Sietynas pralaužė 
ledus naujai mūsų kūrybai. Čia negalima 
užmiršti, kad veikalas jau buvo vaidintas ir 
Chicagoj, ir Detroite, bet mes kalbame apie 
rytus. Tas parodo, kad, darbininkas arba 
bile žiūrovas, gali rasti paąitenkinimo prole
tariniame mene. Dirbkite, sietyniečiai!

Beje, draugai jau kalbėjo, kad Sietynas 
galėtų suvaidinti šį veikalą ir kitose apie- 
linkėse. Bet jau vėlu—prasideda vasarinis 
sezonas. Tad lauksime rudens.

Šį kūrinėlį būtinai reikėjo manyti mūsų 
menininkams, kurie veikia toj srityj. Juk 
tai visgi naujas bandymas mūsų mene.

Buvęs.

Sportas
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

ghtono Lyra Choias suorganizavo basketball 
jauktą tik pirmą sykį šį sezoną. Ir turime 
duoti didelį pagyrimą Už smarkų veikimą 
sporto srityje. Kitą • sezoną jie turės progą 
parodyti savo gabumą. Norwoodo Lietuvių 
Lavinimo Ratelio Choro jauktas jau trys, me
tai. gyvuoja ir labai gerai išsilavinę. Wbr- 
ęesterio Aido Choro jauktas turi geros me
džiagos sportui. Montello Liuosybės Dai
lės Ratelio Choras į turėjo jauktą 1931 metais, 
bet neturėjo vietos del žaidimo, šį . metą 
Tautiško Namo Bendrovė davė leidimą cho
rui paruošti svetainę del basketball. Lig 
šiol Lawrence, Haverhill, Hudson ir So. Bos
ton chorai dar negalėjo organizuotis prie 
sporto del trukumo jaunuopienės ir tam tik
ros vįetds.

• Kadangi vėlai pradėjom veikimą, tai nebu
vo galima parodyti pati didžiausia gale. Ma
tydami, kad basketball galima pasekmingai 
vartoti, tai choruose turėsime padaryti tam 
tikrus tarimus, kurie turės būti įvykdinti del 
panaikinimo nesusipratimų. Jau turėjome 
progą matyti, iš kur kilo visi mūsų nesusipra
timai ir nesmagumai.

Taipgi matom, kokią naudą atnešu basket
ball mūsų Chorams. Girdėjau, kad Worces- 
terio Aido Cho ran įstojo apie 20 naujų na
rių, Stough tone apie 15 ir Montello je apie 20. 
Kaip tie nariai elgsis prie mūsų idealo ir dis
ciplinos, lig šiol dar nežinoma. Matysim, ką 
ateitis parodys.

Ludwig J. Potsus. *

u \ . . :. ..:.
HARTFORD, CONN. PRANEŠIMAI 1ŠKITUR

Antrame veiksme taip pat gerai buvo 
• įrengta teismas. Susirinkę ponai teisia dar
bininkus. ’ šiame veiksme parodoma, kaip 
kapitalistinės klasės teismai yra tik karika
tūra. Šį veiksmą negalima įsivaizduoti, kai
po vieną kokį atsitikimą teisme. Jame rei
kia suprasti visą kapitalistinės klasės siste
mą. Tokių atsitikimų yra labai daug, kad 
teismas, tai būna tik tų formališkumų atliki
mas. Teismas jau būna atliktas už sienos, 
kur nors kitur, šiame veiksme dalis tų suk
tybių, kurios daroma požeminiam pasaulyje, 
parodoma viešai. Parodoma tam, kad pa
rodžius darbininkams, kad teismas kapita
listinėj sistemoj, tai nėra joks tiesos simbo
lis. šiame veiksme parodoma, kad teismas 
yra klasinis.

Vaidylos šį teismą labai gerai perstatė. 
Ta daina, kurią teisėjai dainuoja nėra ma
loni—ji tam ir gaminta. Ta daina labai pa
siekia tikslą. Mes nenorime, kad ponai su
žavėtų darbininkus, klausytojus.. Juo bjau
resni bus ponai, tuo greičiau darbininkai nuo 
jų įtakos atsikratys. Jie žiaurūs, kuomet 
rengiasi darbininkus teisti.

Šiame “teisme” daugelį dalyvių pravirgdė 
Alkanoji Darbininkė, kuomet ją “teisė”. Ji 
nužudė savo kūdikį. . . Bet atbulai, metė į 
vandenį, kad negalėjo pakęsti jo kančių, iš

I gailesčio. Ta rolė buvo atlikta gerai, kaip 
i ir kitų alkanųjų.

programa, šokiai, diskusijos 
Malonėkite skaitlingai susi-

(108-109)
ELIZABETH, N. J.
Darb. Susiv. Am. 4 kuopa

LDP. Kliubo

3 d. gegužės buvo sušauk
ta bedarbių konferencija. 

, Konferencijoj dalyvavo dele
gatai 19 skirtingų organiza-* 
cijų nuo įvairių tautų. Ši 
konferencija buvo sušaukta 
tam, kad prisirengt prie be
darbių maršavimo į Connec
ticut valstijos valdžios centrą.

Po apsvarstymų, pasirodė, 
kad bedarbių maršavimas su! 
paroda čia bus gegužės 17 d.;l 
taipgi paaiškėjo, kad pribus MUO1VWU1 1IIlv
150 bedarbių delegatų is kitų kp., įvyks 14 gegužės, Liet. Darb. 
miestų Conn, valstijos. Dele- svetainėje, 920 E. 79th St., 7 vai. 
gatai pribus iš vakaro 16 d. 
gegužės. Taigi reikalinga 
jiems nakvynė ir valgis. Bu
vo kreiptasi į miesto majorą, 
kad suteiktu jiems nakvynę ir 
valgį, bet majoras atsakė, būk 
miestas neturi pinigų.

Pasirodo, kad mums pa
tiems, bedarbiams ir dirban
tiems, . reikės aprūpint tuos 
žmones. Turėsime suaukoti, 
kiek kas galime maistui ir 
nakvynei. Taigi, kurie turite 
vietos nakvynėms, greičiausia 
praneškite Bedarbių Tarybai 
(Unemployed Council), 181 
Laurence St., Hartford, Conn.

Reikia, kad parodoje daly
vautų kuo daugiausia žmonių.

Nors Hartforde yra dau
giau 12,000 bedarbių, bet dar 
mažai priklauso prie Bedarbių 
Tarybos, 
mitetas nutarė atspausdint ke
lis tūkstančius lapelių, kvie
čiant bedarbius prisidėt prie 
minėto maršavimo-parodos.

Tie lapeliai reikalinga kuo 
plačiausiai išplatinti. Kiekvie
nas susipratęs darbininkas ir 
visi bedarbiai turi minimus la
pelius platint.

Gegužės 10 d. vakare visi 
sueikite į 181 Laurence St. ir 
pasiimkite tų lapelių. Ten bus 
žmogus, kuris paskirs gatves, 
kur turės kas skleisti lapelius. 

< Stokite visi į darba! Nes kuo 
daugiau būsime žmonių, tilo 
geriatis lapelius išplatinsime;

Kitas dalykas. Panedėlio 
vakare 11 d. gegužės (pane- 
dėlis yra ne 11, bet 9 d. gegu- 

SO. BOSTON, MASS.
LDSA. 13 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 11 gegužės, 8 vai. 
vakare, Kliubo svetainėje, 376 Broad
way, So. Boston, Mass. Visos narės 
pribūkite laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite 
ir naujų nariu į kuopą.

Sekr. K. Z.
(108-109)

CLEVELAND, OHIO
Draugiškas vakarėlis, rengia Lie

tuvių Darb. Susivienijimo Am. 124

vakare; Įžanga 25 centai. Už tuos 
pačius tikietus gausite ir vakarienę. 
Bus ir 
ir t.t. 
rinkti.

Liet. 1 
rengia pasilinksminimo vakarėlį, sek
madienį, 8 gegužės, ' 
svetainėje, 69 South Park St., prą- 
džia 7:30 vai, vakare. Tai bus pas
kutinis parengimas svetainėje, nes 
jau ateina vasara ir gamta šaukia 
mus į 
puikios 
žiemos

laukus. Tat susirinkite prie 
muzikos linksmai užbaigti 

sezoną.
Kviečia Rengėjai.

CLEVELAND, OHIO
Darb. Susivienijimo Am. 24 
susirinkimas įvyks trečia-

Liet, 
kuopos 
dienį, 11 gegužės, 7:30 vai. vakare, 
Liet. Darb. svetainėje, 920 E. 79th 
St. Visos narės dalyvaukite, nes 
turime daug svarbių reikalų apta
rimui. Reikės prisirengti prie vaka
rėlio, kuris įvyks 14 gegužės, turė- 

Taigi,' Bedarbių Ko- Sime išsirinkti darbininkes tam pa-
rengimui ir turime rūpintis, kad 
parengimas būtų sėkmingas. Taip 
pat turėsime rengtis prie suvažiavi
mo, kuris įvyks 26 birželio, Cleve- 
lande. Nepamirškite naujų narių 
atsivesti.

Kp. ,Org. M.V.
(108-109)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro susirinkimas įvyks 9 

gegužės, 995 N. 5th St., 8 vai. vaka
re. Visi dainininkai ateitike ir nau
jų narių atsiveskite. Yra nutarta 
Chorui trauktis naują paveikslą ir 
yra šaukiamas meųo r suvažiavimas. 
Įsitėmykite susirinkimo dieną ir ne
pamirškite dalyvauti jame.

1 Choro .Valdyba.
(108-109)

• žės.—Redak;) įvyks ALDLD
68-tos kuopos mėnėąipįs; ,'sjujsj- 
ri'nkimas; ’ Visi draugaipYphi- 
lo šiame susirinkime dalyvau
ti, nes yra labai svarbių Yęi- 
kalų. Delegatai išduos rapor- 
fus 4Š bedarbių konferencijas; 
paskui svarstysime, ką mes to
liau turėsime veikti tame daly
ke.

ALDLD. 68 Kp. Delegatas.

HILLSIDE, N. J.
ALDLD. 200 kuopos šusirinkimas 

įvyks 8 gegužės, 8:30 vai. ryte, 61 
Harvard Ave. Draugai, sueikite visi, 
nes yra daug svarbių reikalų apkal
bėjimui. Pasirūpinkite ir naujų ap- 

i likantų į kuopą atsivesti.
A. Zabeina.
Ij •

EASTON, PA. )
A)PLA. 32 kp. susirinkimas Įvyks 

nfedėlioje; gegužės 8 d., 1 Vai. po pie
tų, JCaston Baking Co. svetainėje. 
Tai bus svarbus susirinkimas, nes, 
apart kitų organizacinių dalykų, ran
dasi balsavimo blankos, taipgi ir del 
rinkimo delegatų ‘blankos į speciali 
suvažiavimą Pittsburgh, Pa. Visų na
rių pareiga atsilankyti ant šio susi
rinkimo.

Sekr. L. Tilvikas.
(107-108)

Visi Būidte Prisirengę
Dalyvauti Dienraščio

Dr. Jonas Repšys

ALDLD. 13 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyksta gegužes 8 d., 3 vai. 
po pietų, Easton Baking Co. svetai
nėje. Veikiausiai, šiame susirinkime 
jau bus atėję knygos antras tomas 
“Religija” ir visi pasimokėję nariai 
už šiuos metus ją gaus. Taipgi ir 
kitų svarbių klausimų yra apsvarsty
mui iš klasių kovos ir t.t. Narių 

i pareiga atsilankyti ant šio susirinki
mo ir kurie dar neužsimokėję už 
šiuos metus, pasimokėti. /

Valdyba.
(107-108)

Rengiainame Didžiajame

HARTFORD, CONN.
ALDLD.'68 kp. Nariams 

Svarbus Pranešimas
[ Draugai, kuopos mėnesinis susi- 
! rinkimas įvyks pirmadienį, gegužės 
i 9 d., 7:30 vai. vakare, 29 Lawrence 
■ St., Vokiečių .svetainėje. Visi nariai 
i privalo atsilankyti šiame susirinkime.
Dalyvaus- ir ALDLD. 3 Apskričio 
sekretorius, taipgi veikiausiai paste
bėjot organe “Laisvėj”, kad jau ir 
šių metų knyga siuntinėjama ant
ras tomas “Religija.” Atsilankykit 
visi ir kitiems praneškit apie tai ir 

- . bandykit atsivesti naujų draugų į šią
• r I t i riM TOdraugiją.

278 Harvard St.,- 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 878i
OFISO VALANDOS:

Nuo 7-9 Į Vai. vakare.
Nuo 2-4 po pietų ir «
Nedaliomis: 10-12 vai. ryte.

Tel. Porter 3789

“Dabar aš turiu stip
rumą jaunystės”

“Per keturis metus aš buvau menkos svei
katos ir taip silpnas, kad mažai galėjau 

'dirbti,’’ rašo p. M. Preikšą, Buffalo, N. Y. 
"Aš ėmiau daugelio rūšių vaistų be jokios 
pagelbos, Aš perskaičiau apie Nuga-Tone 'ir 
nusipirkau boiika. Aš suvartojau dvi bo_n- 
kas if dabar aš turiu stiprumų jaunystės. 
Nuga-Tone yra pastebėtinas del žmonių, ku
rie yra silpni ar liguisti.”...

Jokie vaistai neturi tokio stebėtino re
kordo, kaip Nuga-Tono. Jis suteikė sveikatų 
ir stiprumų milionams žmonių visose pa
saulio dalyse per : pastaruosius \ 45 metus. 
Nuga-Tone yra pardavinėjamas aptiekininkų. 
Jeigu aptiekininkas jo neturi, paprašykite ji 
užsakyti iš savo urmininko. Žiūrėkite, kad 
gautumėt tikrų Nuga-Tone. Substitutai yra 
be vertės.,

(107-108)

, SCRA^TQN, PA.
LDSA. 54-tos kuopos susirinkimas 

Įvyks 8 d.' gegužės, 2 Vai. ‘jlo' pietų, 
paprastoje vietoje. Turime gan daug 
svarbių reikalų aptarimui, tat visos 
nares dalyvaukite susirinkime./

O. Janušauskienė.
(107-108)

Philadelphia
ROUND TRIP

One Way
2.00

______ $4.00
______ 3.00
_______4.75
_______7.50
._______ 8.00
___ ____13.50
_______ 17.00

HOURLY 
EXPRESS 
SERVICE

BALTIMORE . 
BOSTON ____
WASHINGTON 
RICHMOND _ 
PITTSBURGH 
DETROIT 
CHICAGO__ _
ALBANY and TROY_____ 4.00

ROUND TRIP ______ ___ 5.00
KAINOS ROUND TRIPSŲ 
Labai Smarkiai Nužemintos

NEVIN BUS DEPOT
111 W. 31st St., CHickerins 4-1600

šeštadieni, Gegužes 7, 1932
. ..................... 'l. , I Illi I I I / .......■■■...............................................|

Tarptautinio Darbininkų' Apsigyni-: : BRIIKIEPORT, CONN. : : :
'Visos darbininkiškos organizacijos mo 49 kuopos susirinkimas. įvyks 9 

šaukia '■ jus į demonstraciją, 7 d» ge
gužės, Washington Ęarke, 3 valandą 
dieną, ^protestui už paliuosavimą ne
grų jaunuolių, Scottsboro, Alab., 
taip pat už paliuosavimą visų poli
tinių kalinių ir reikalavimui bedar
biams apdraudos. Skaitlingai daly
vaukite minėtoj demonstracijoj, pa
rodykime galę savo klasinio solida
rumo.

d. gegužės, 8 vai. vakare, 407 La
fayette SL Visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes turime daug 
svarbių dalykų apsvarstymui del la
bo savo organizacijos ir svarstysime 
prisirengimą prie alkanųjų maršo į 
Hartford, Conn. Iš Bridgeporto ba- 
duolių delegacija išeis 16 d. gegužės, 
o Hartforde bus T7 d. gegužės.

A. M.
(107-108)A. M.

REIKALINGI AGENTAI KIEKVIENAM MIESTE

GERAS ATLYGINIMAS; PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

Reikalauju agentų kiekviename mieste pardavinėjimui 
Top Coatų, Raincoatų ir Sports Coatų, 

vyrams, moterims ir vaikams

Tąja proga gali naudotis vyrai ir moterys, arba merginos. 
Duodame visas informacijas laiškais, kaip dirbti. Turime prirengę 
labai tinkamas Fashion Books, iš kurių kostumieriai išsirenka sau 
stailas. Duodame audimų sample’us ir' orderiams surašyti kny
geles. , Norinti pasidaryti tinkamą pragyvenimą, kreipkitės be 
atidėliojimo šiuo antrašu:

RAILA COAT COMPANY,
6 Waverly St., Brockton, Mass.

J pinnesnius mūsų skelbimus buvo atsišaukusių, norinčių agen- 
tauti, bet tuo kartu mes neturėjome Fashion Books, tai tinkamai

• negalėjorhe aprūpinti pasekmingam darbui.' Dabar esame prisi
rengę priimti visus, kurie tik norės mums agentauti.

h

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
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo 
keti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuvės taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

LWUVISM

1

PHILADELPHIJOS LIETUVIU RADIO VALANDA 
, Rengiama Dubrow-Philco

\ , Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931
KIEKVIENĄ SEPTINTADIENį

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

GERIAUSIA DUONA
\5CH0LES BAKING
Ą 10 SCHOLE5 STR. BROOKLYN, N.Y.

g Duoda L. DUBROW & SONS, Ine.
? 420-422 South Street Philadelphia, Pa.
> Telefonuokit, Lombard 1146
S Norėdami išmėginti PHILCO RADIO namuose
2 ♦

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

lVVV\VyVYVYYyYYYwZYyw/VVYVVVVVVY¥VYYVV\ YYYYYs^/VYYYifYYYYyyT^vyYYYVYYY^ .

_-------- ------------------ F IT- n ■ll,lĮ L- - ■•U.-'" ■ 11

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

Iš Liet. Darb. Susivie- ALDLD. 1 Apskr. Pus- BROCKTON, MASS
nijimo Kuopę Veikimo metinis Suvažiavimas’ Alkanųjų Marsuotojų

Es. EI. Ai. Seimas Scenoje
CLEVELAND, Ohio.—Visi 

mūsų LDS. priešai ir draugai 

laukia 15 d. gegužės su įr kuopoms pranešta, kad
Tad kame ’artinasi pusmetinis ALDLD. 

j 1-mo apskričio suvažiavimas.
► I

Jis šaukiamas gegužės 29 
dieną. Įvyks Chicagoje, “Vil- 

I nies” svetainėje. Prasidės ly- 
igiai 10 vai. ryte.

Buvo raginama visos šio 
apskričio kuopos rinkti delega
tus į suvažiavimą, bet gauto
mis žiniomis iki šiol dar tik 
maža dajis kuopų juos išrinko.I 

Yra būtinas ir labai svar
bus reikalas, kad į šį- suvažia
vimą kiekviena kuopa išrink
tų reikalaujamą skaičių dele
gatų.

Delegatų rinkimas yra 
kantis:

Vienas nuo kuopos ir 
vieną nuo kiekvienos 10 

SLA. narių, rė-jrių.

(Atsišaukimas j Visas ALDLD. Į 
1 Apskričio Kuopas)

DRAUGAI IR DRAUGĖS!
Jau buvo minėta mūsų spau-

Mass, valstijos alkanieji 
maršuotojai pribuvo į Brock-

...................................  1 1 11

I maršavo sykiu ir iš Bridgewa- 
i terio j . Petrauskas, o iš Stoug- 
| hįono J. Lavas, W. Doda ir 
I K. Kvedaras. .

Valgius Montellos biznieriai 
suaukojo veltui; prisidėjoJ lUciiouuLVJčVl pilUUVV 1 JOrOCK------  • . , . .

tonsj balandžio 28 d., 4:30 vai. Į Bridgewateris su 
vakare ir sujudino viso mies
to policiją. Alkanuosius mar-

; nigais, taipgi ir Stoughtonas. 
Visi valgiai, kurie liko nuo ai-

šuotojus policija pasitiko ant kanųjų marsuotojų Montelloj,

J T

dėlių nekantrumu.
dalykas? Nagi, 15 d. gegužės *

4visos trys LDS. kuopos, suvai
dins scenoj: “Es. EI. Ai. Sei
mas,” penkių veiksmų komedi
ją. ši komedija perstatys 
įvykius Chicagos seime, kur 
Gegužio šaika, su pagelba po
licijos buožių progresyvius 
darb. delegatus išmetė iš sei
mo; daugelį jų sukruvino-su- 
mušė, areštavo ir pačią or
ganizaciją suskaldė. Reiš
kia. 15 d. gegužės, Clcvelan- 
do darbininkai turės progos, 
pamatyti scenoj Amerikos lie- 

‘ tuvių fašistų ir socialfašistų 
“karžygiškumus” prieš komu
nistus ir progresyvius SLA. 
narius.

Daugelis
musių 
ką, jau atsidaro akis, kyla 
prieš fašistus ir SLA. šmugel- 
ninkus. Jie visi organizuojasi 1

linijos, skiriančios Bridgewa- buvo nuvežti j Bostoną. Vi- 
aukoj tįsiems, vardan

Giminės ir draugai, didelė 
minia darbininkų, susirinkt) į 
laidotuves, atjausdami jų ne
laimę. Vien automobilių ly
dėjo 40. Po laidotuvių buvo 
užkviesti sugrįžt pas Neviraus- 
kus ant vakarienės ir gavo pa- 
dėkuot už patarnavimą. Vi
siems, kurie dalyvavo laidotu
vėse ir veltui patarnavo, Ne- 
virauskąi taria širdingai ačiū. 
Jie yra seni “Laisvės” skaity
tojai ir Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos nariai ir gausiai remia 
darbininkišką judėjimą.

" • A. Šalna.

WORCESTER, MASS.

Perkėliau Krautuve
Ant 52 Millbury Street

Taipgi padidinau staką ypatingai ant mote
riškių drabužių. Puikus. pasirinkimas mergi
noms dresių. Abelnai turiu gerą pasirinkimą 
įvairių vyriškų drabužių, moterims ir mergi
noms parėdalų, vaikams puikių jupelių-sukne- 
lių ir kitokių reikalingų drabužių.

Noriu primint draugams darbininkams, kad pa
tarnauju už taip žemas kainas, kad veik be uždarbio, 
tuo pačiu atžvilgiu kiek išgaliu neskūpėdamas remiu 
darbininkišką judėjimą materialiai. Gi šiaip visa 
siela ir energija nuo jaunų dienų tam judėjimui dar
buojuosi. Tad aš manau, kad mano pakvietimą, rei
kalais užeit pas mane, darbininkai privalėtų priimt.

Naujoji vieta patogesnė jums užeit ir aš esu geriau 
prisirengęs priimti jumis.

HERON IMAS STONKUS
Dar prašau atkreipi atydų į naują antrašų:

52 MILLBURY ST., WORCESTER, MASS.

terį nuo šio miesto, ir nedavė siems 
laukti, kol pribus Brocktono darbininkų, širdingai ačiū, 
darbininkų delegacija. Pirmą- Sagų (buttons)^ parduota už j 
ja kolumna atmaršavo 45 be- literatūros už $4 ir daug 
darbiai, o policijos 1 
50. Policistai išdraskė marša- 
vimą, užgriebė troką su 
nųjų delegatais ir vežė 
į miestą iki L.T.N. salės, 
tus paleido maršuotį irgi 
to šonu.

Brocktono delegatams 
buvus, demonstracija buvo iš
ardyta, ir sunku buvo surasti, 
kur maršuotojai yra. Vėliaus 
juos suradus, mūs draugai iš 

[Brocktono ir Stoughtono stojo 
į eiles ir ėmė maršuoti. Bet) 
policija sulaiko juos ir nelei-i 

, džia maršuoti per miestą. 
■ Draugai nenorėjo muštynių su 
. policija ir sutiko i..„ 
miesto šonu iki Montello.

L.T. Name apačioje buvo su- j 
Pasistengkite. draugai ir j rengta visų 

to vakariene, 
[ puikiai pasidrūtino, 
j Pavalgę delegatai, 

je[savo reikalus, susidarę į lini-' 
maršavo į didžiąją sve

tainę: iš Vine St. į Main St. 
i Ten vėl buvo sulaikyti; neda-į 
I ve jiems Main gatve maršuoti,; 
lionė eiti šaligatviu. Darbi-i

darbininkų delegacija. Pirmą-
...............'i’ ........... '"-o..............

Sagų (buttons) parduota už j

pribuvo lapelių paskleista.
Vienas peiktinas apsireiški-Į 

puolimų ant darbininkų de- ’BROOKLYN LABOR LYCEUM 
monstracijų kai kurie darbi-į 
ninkai, daugiausiai jaunimas' 
kalbasi su policija ir juokauja,' 
ir policija mano, kad jie 
(kas?) yra didžiausia spėka. 
Tas labai netinka.

A. Šalna.

alka- 
šonu 
o ki- 
mies-

p ri

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės dęl Balių, Kqncertu, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus, steičius su naujau- 
siais {taisymais. Kęturios ba
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

se-

po 
na- 

Kuopa turinti 100 narių 
tuo laiku Gegužio šai- gali prisiųsti 11 delegatų ir t.į.

ninkus.' Jie visi organizuojasi is kiekvienos kuopos
būti šitame perstatyme, kad prisėsti į suvažiavimą pilną' 
geriaus susipažinti su “tėvyn- skaičių delegatų. Suvažiavi-
ainių broliška meile,” kurią; mas yra gana svarbus, prie

—o—
MIRĖ NEVIRAUSKŲ SŪNUS

MONTELLO, Mass. — Ba
landžio 21 d., Brookline vaikų 

maršuoti ligoninėje, Bostone, kraujo li-[ 
! ga mirė Alfonsas Nevirauskas,' 
i 8 metų amžiaus. Paliko dide-, 
j liame nuliūdime tėvus Joną iri 

> Nevirauskus. Jiedu 1 
! dėjo didžiausias pastangas, ne-1 
Isigailėjo nei kraujo nei pini-| 
. gų, kad tik išgelbėti jo gyvy-| 
bę; bet niekas negelbėjo; ne-; 
laiminga liga išplėšė jų 

' mą sūnelį iš verkiančių

> 949-959 Willoughby Ave, 
Tel., Stagg 884t

LIETUVIS GRABORIUS
draugijų komite- 1 c 

kur delegatai v?.*.

aptarę

jie išbandė Chicagoje ant daLljo turime visi ir visos rūpės- [ j«s> 
bininkų delegatų, liedami jų j tingai rengtis.
kraują. Nemažai jų pasiėmei Kiekviena kuopa savo arti- 
platinti šio parengimo tikietų.; mįausiam susirinkime privalo! liepė eiti šaligatviu. Darbi-1 Balandžio 24 d. jis

„ X isur matosi didelio pritarimo. rūpestingiau apsvarstyti šuva-’ninku prisirinko pilna svotai- • laisvai palaidotas ant laisvų | 
mūšy Lietuvių Darbininkų Su-j^iavimo dienotvarkį ir patiek-inė ir dar du syk tiek stovėjo| kapinių, kur jau pirmiaus bu-| 
sivienijimui. Musų visos kuo-i^j suvažiavimui per delegatus; lauke; kiti bijojo įeiti ir laukė, Į vo septyni metai atgal palai-! 
pos auga. ?” 
mo, kad negautume naujų na
rių. r 
priešai stengiasi juodinti LDS. 
būk ji neišmoka pašalpų ir 
taip toliaus. Vienas “garsus” 
nuo E. 79th St. buvęs, biznie
rius yra daugiausiai pasklei
dęs melų apie LDS. Jis, mat, 
sprendžia visus sulig savęs. į 
žmogus tauškė, tauškė, kad) 
mūsų organizacija negyvuos, 
kad ji negalės įsiregistruoti 
Ohio valstijoj, kad ji ąęį vie
nam ligoniui neišmokanti pa
šalpos ir panašiai. Bet'dabar 
išėjo atbulai.
žmonių nelabai kaip 

' Anot seno priežodžio, 
kask kitam duobės, 
pats įkristi 
gam” tautiečiui — fašistui pa
našiai atsitiko.

Visos trys LDS. kp.-—5č>, 
ir 113 — uoliai dalyvauja 
tarptautiniame darbininkų ju
dėjime; remia revoliucinį vei
kimą, kuris yra vadovystėje 
Amerikos Komunistų Partijos; 
sulig išgalės, remia ir finansiš
kai kasdienines darbininkų 
klasės kovas. To viso delei 

'Lietuviu Darbininkų Susivieni
jimui čia priguli skaisti atei
tis bujoti ir augti.

Dabar, kada LDS. turės mū
sų mieste seimą, turime savoisime reikalinga prisiųsti ALD 
darbą- atlikti, kaip pridera, LD 1 apskr. sekretoriui pirm 
kad iš visų kolonijų suvažia
vę delegatai galėtų pasigrožė
ti mūsų pasitarnavimu savo 
darbininkiškai organizacijai.

J. M-ka.

myli-;
tėvu i

tapo I

Musų visos kuo-iįj suvažiavimui per delegatus Į lauke; kiti bijojo įeiti ir laukė,' . _ ____ t
Nėra to susirinki- gery jr naudingų mūsų orga-, kaip čia tas viskas užsibaigs, dotas jų vienas sūnelis vardu | 

gailiu nizacijai ir abclnam darbiniu-1 Policijos buvo apstatyta sląp- Vitautas, miręs 4 metų am-,
i tos ir viešos apie 50 ir buvo žiaus. !O iš antros pusės, mūsų kų judėjimui sumanymų.

Bet 'dabar 
Apie jį daug 

kalba, 
“ne

nes gali 
tam “garbin-

Kiekviepa > kuopa turi pri
rengti trumpus ir aiškius ra
portus iŠ kuopos veikimo ir 
ant kiek kuopa savo darbais 
yra susirišusi su tarptautiniu i 
darbininkų judėjimu.

ALDLD. 1 apskričio Pild. [ 
Komitetas suvažiavimui propo- 
nuoja sekamą dienotvarkį:

1. Suvažiavimo atidarymas.
2. Nuskyrimas mandatų ko

misijos.
3. Raportas mandatų komi

sijos; rinkimas pirmininko 
komisijų.

4. Raportai:
a) Apskr. Pild. Komiteto;
b) raportai iš kuopų.
5. A.L.D.L.D. vajus spalio

ir

44[mėnesyje ir stiprinimas, orga- 
Į nizavimas kuopų.

6. Mūsų santikiai su revoliu
ciniu judėjimu ir Kpmunistų 
Partijos linkimų kampanija.

7. Traukimas jaunimo į A 
LDLD.

8. Nauji sumanymai.
9. Uždarymas suvažiavimo.
Kuopų pareiga yra šį die- 

notvarkio projektą dapildyti 
arba pakeisti, jeigu numato
ma reikalas.

Kuopos tarimai šiame klau-

suvažiavimo.

ALDLD. 1 Apskr. Sekret.
3116 So. Halsted St., 

Chicago, Ill
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Į tos ir viešos apie 50 ir buvo
______ Z. o i i 4 i I i 1 Q IT1'suvažiavę su automobiliais ir 
dviem “patrol vagonais;” tu
rėjo ginklus ir gazines bom
bas. ■

Viduj svetainės tvarka bu-; 
vo gera. Kalbėtojai sakė pra- ’ 
kalbas ir nurodė policijos šu-i 
nybes. Aukų surinkta suvirs j 
$40. I

Po prakalbų policija manė, 
kad delegatai maršuos į mies
tą ant nakvynės į Internatio
nal Workers Order salę, bet J 
policistai buvo apgauti. Mūsų 
draugai per užpakalines duris 
delegatus išleido ir mašinomis 
nuvežė į miestą, ir tvarkda
riai nuleido nosis, suprasdami, 
kad darbininkai juos apgavo.

Ant rytojaus, balandžio 29 
d. visi delegatai susirinko į j 
L.T.N. apatinę salę; ten gavo 
pusryčius ir atlaikė mitingą; 
o kurie neturėjo čeverykų ar 
pančekų, buvo tuom aprūpinti; 
ir vėliaus prisirengė į kelionę 
linkui Stoughtono. Ir vėl poli
cijos pribuvo apie trys tuzi
nai.

Alakanųjų bedarbių delega
tams pradėjus maršuoti į Main 
St., juos sulaikė policija ir ne
leidžia. Po 15 minučių “ar
gumentų” delegatai sutiko ei
ti Vine St. iki Stoughtono. 
Prie Tautiško Namo darbinin
kų buvo prisirinkę suvirs 300; 
tik peiktina, kad nei vienas iš 
jų nėjo palydėti delegatų— 
marsuotojų, tik L. Latukas ir 
viena moteris iš Brocktono iš-

pątar- 
ir u? 
kainą,

Norintieji ge
riausio 
navini o 
žemą
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

TELEFONAS ATDARA DIENĄ |
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, inc.

x M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

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 išsipčrimui veltui! 
MOTERIMS PĄNEDĖLIAIS IR UTARN1NKA1S, nuo 
10 valandos dieną iĮd 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei issipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

JUOZAS KAVALIAUSKAS >

<♦>

<p

1439 South 2nd Street
PHILADEL PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

11

29-31 Morrell St., tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIBS BROADWAY IK FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

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

į• • .-•Jų

f X1. .«■ *

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZABETHE

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

A. M. BalchŲnas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938METINIS KONCERTAS
4— SS

RENGIA A.L.P.M.S. II APSKRITYS

Nedėlioję, 8=tą Dieną Gegužes = May, 1932LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO SVETAINĖJE
KAMPAS NORTH MAIN IR VINE STREETS, ‘ MONTELLO, MASS. PRADŽIA 6-tą VALANDĄ VAKARE

* Rengiamas vienas iš smagiausių ir įdomiausių kųucęrtų Montellos apielinkėje. Dalyvaus gražus ir pagarsėjęs MERGINŲ OKTETAS iš 
Brooklyn, N. Y. Geriausias talentas, parinktas iš/visų Naujosįps Anglijos chorų išpildys programą. Taipgi dainųps bendrai Stoughton, 
Lawrence, Haverhill, Worcester, Hudson, Norwood, Sq. Boston ir Montello chorai, susidedanti iš 250 balsų, suvaidinant “Raudoną Dainą,” 
verstą iš ukrainų kalbos, “Bandura.” Darbininkai, nepraleiskite šią progą išgirsti ir pamatyti gražų, ir nepaprastą parengimą.

ĮŽANGĄ 5Q CENTŲ
P. S. Taipgi įvyks šokiai subatos vakarą, Gegužio 7 d., su moderniškais ir lietuviškais šokiais, prie muzikos Bert Orris antį hįą n]ųsipą| 

Reviewers. ' " ' • • r
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Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos | valia 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. t LUTV1NAS

L u t ▼ in’a 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.

6S S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
* Tel. Trinity 3-872I

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas _ Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, žarnų ir Mėšlažarnes, taip pat 
Plaučių ir Plaušinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 

. Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokčjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

PAŽINS 110 EAST 16th ST. N. Y.
'Kasdien,— 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedėlįoių — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai



šeštadienis, Gegužes 7, 1932Puslapis šeštas ,

VIETINES ŽINIOS

►

vietas New Yorko . valstijoj. 
Atsiliepkite šiuo adresu: Elec
tion Campaign Committee, 50 
East 13th St., 5th floor, room 
507, New York City.

Tos stotys bus atdaros gaut 
dėžutes ir reikalingas infor
macijas nuo 10 vai. dieną iki 
8 vai. vakare.

IŠRANDA VOJIMA1
PASIRANDAVOJA kambarys vie

nai yaptai. Saulė įeina per visą 
dieną; garu apšildomas, galima pa
sigaminti valgį ir yra drabužiams 
išsiskalbti patogumai. Randa pigi. 
Kreipkitės nuo 6 vai. iki 9 vakarais, 
ant viršutinių lubų, po kairei. Ant
rašas: 206 Bushwick Ave., Brooklyn,

(108-110)

Vakarėlyj; Paremkit [mosavimui Edithos 
Politinius Kalinius Berkman ir Mooney

Rytoj, vakare, nedėlioj, pa
silinksminimas—balius “Lais
vės” svetainėje. Jis rengia
mas naudai Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo, liuosavi- 
mui politinių kalinių, apgyni
mui ateivių nuo deportavimo, 
vadavimui devynių Scottsboro 
vaikinukų nuo 
mės.

Rengėjos yra Lietuvių Dar-

Pirmadienio vakare, gegu
žės 9 d., New Yorke bus ma
sinis mtingas išlydėjimui 50 
delegatų į Washingtona. Tai 
darbininkiškų organizacijų at
stovai, kurie važiuos reikalaut 
iš darbo miništerio Doako ir 
prezidento Hooverio tuojausi 

; draugę Edithą 
Berkman, kuri dąbar randasi 
po areštu Bostono 'ligoninėje 

. Valdžia sten- 
koje pirma kuopa. Savo va- ' gįasį "ją išdeportuoti Į fašistų 
karėliuose jos visuomet duoda , Lenki ją. O Lenkijoj Edithai| 

Berkman grūmotų m i rties 
bausmė bei amžinas kalėji
mas.

Už ką Amerikos valdžia no
ri taip pasielgti su šia. politi
ne kaline? Už tai, kad Edith 
Berkman narsiai kovojo už 

. darbininkų reikalus per Law- 
rence’o audėjų streiką ir ki
tuose susidūrimuose su išnau
dotojais.

Šis didelis masinis mitingas 
įvyks Irving Plaza svetainėje, 
15th St. ir Irving Place, New 
Yorke, arti Union Square. 
Prakalbą sakys drg. Wm. Z. 
Foster, žinomiausias revoliuci
nių darbininkų vadas 'Ameri
koj, centralinis sekretorius 
Darbo Unijų Vienybės Lygos.

Lietuviai darbininkai, urmu 
važiuokite į tą nepaprastai 
svarbų mitingą.

Drg. Edith 
bus paskelbus bado 
Jinai badaus, 
laisvės, 
me, 
niame mitinge, kuris šaukia
mas kovai už josios ir Tomo 
Mooney paliuosavimą.

■U —n—7------- ; > .

Iš Pasigailėjimo Moteris 
Nužudė Bedarbį Savo Vyrą

mirties baus- paliuosuot

bininkių Susivienijimo Ameri- įr serga džiova.

gero pasilinksminimo darbi
ninkiškai publikai. Taip bus 
ir šį kartą, šokiams paimta 
viena iš smarkiausių orkestrų.

Bet svarbu ne vien pasilin
ksminimas; didelės svarbos tu
ri tikslas, kuriam šis vakarėlis 
rengiamas. Juk negali būt kil
nesnio dalyko, kaip apgyni
mas darbininkų kovotojų nuo 
mirties, deportavimų ir kalė
jimų.

Kiekvienas ir kiekviena, kas 
tik skaitys šį pranešimą, priva
lo į vakarėlį pakviesti visus, 
ką tik sueina.

Pramogos pradžia 6 vai. va
kare.

Rengėjos.

Nešvarūs Majoro Walkerio 
Gešeftai Iškyla Viršun

Komunistų Kandidatų Nomi- 
navimo Konferencija

NEW YORK. — Gegužės 
22 d. įvyks komunistų konfe
rencija nominavimui kandida
tų ateinantiems rinkimams,— 
Manhattan Lyceum, 66 East 
4th St. Šioj konferencijoj 
bus išrinkta delegatai į nacio- 
nalį Kom. Partijos nominavi- 
mų suvažiavimą, kuris bus lai
komas Chicagoje.

Kiekviena pašalpinė draugi
ja bei kuopa, unija, bloko ko
mitetas, šapa ir t.t. privalo iš
rinkt po du delegatu į konfe
renciją New Yorke, 
delegatu turi atsiųsti 
tralinės organizacijos.

Kožna organizacija 
jišanksto pasirūpinti 
delei savo delegatų kelionės į 
Chicagą, ’ bent po 8 iki 10 
lerių kiekvienam delegatui.

Demonstracijos ir Tag Days 
Delei Scottsboriečiu ir 
Tomo Mooney Paliuosavimo

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

Po du 
ir cen-

privalo 
finansų

do-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Lunchroomis geroje 

biznio vietoje, apgyventoje lietu
viais, slavais, lenkais ir kitais atei
viais. Ilgus metus darėme gerą biz
nį šioje vietoje ir kas tik čia stos, 
tas džiaugsis. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos. 591 Driggs 
Ave., Brooklyn, N. Y., arti Bedford 
Ave. Stoties.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

' SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y. '

(106-108)

su- 
pirmadienį, 

i d., “Lais-

LDS. 101 Jaunuolių Kp. 
Svarbus Susirinkimas

LDS. Jaunuolių kuopos 
sirinkimas įvyks 
gegužės (May)
vės” svetainėje, 46 Ten Eyckl 
St., Brooklyn, N. Y., 8 val.| 
vakare.

Bus rinkimai Pild. Tarybos; 
todėl yra labai svarbu, kad vi-! 
si nariai dalyvautų susirinki-1 
rrie.

A. Kairiutė, 
Fin. Sekretorė

PARSIDUODA lietuviška užeiga, 
puikioje biznio vietoje, ant Stagg 

St. Galite pirkti visa arba pusę. At
sišaukite greit: 9 Stagg St., Brook
lyn, N. Y. (103-108)

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir ckroniikai vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau Utyrinif kraajo ir ilapumo.

DR. MEER
W. 44th St., Room Sttl 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimoi

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

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

156

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.
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šį šeštadienį New Yorko ir 
Brooklyno darbininkai turės 
eilę masinių mitingų atvirame 
ore, protestuodami prieš mir- 
tin nusmerkimą septynių Scot
tsboro negrų jaunų darbininkų 
ir reikalaudami juos paliuo
suot. Sykiu bus demonstraci
niai reikalaujama paleist iš 
kalėjimo Tomą Mooney.

'Didžiausia tuo tikslu demon
stracija įvyks Harleme; prasi- --- 
dės po pietų nuo 145th St. ir 
Lenox Ave. ir trauks iki 110th 
St. ir 5th Avė.

Brooklyne tą vakarą ant 
z gatvių kampų bus laikomi keli 
, mitingai delei scottsboriečiu 
p a 1 i u o s a v i mo, kaip kad, j 
Sheepshead Bay ir Jerome 
Ave.; Wykoff ir White St., ir 
kt.; Manhattane—ant 7th St. 
ir Ave A, 2:30 vai. po pietų ir 
Madison Square 12:30 vai. vi
durdienį.
Newarke, N. J., bus demons

tracija Military Parke.
I
i šeštadienį ir sekmadienį 
lyra Tag Days, arba rinkliavų 
į dienos, kur darbininkės ir dar- 
I bininkai su dėžutėmis vaikš- 
• čios po namus ir rinks aukas 
I gatvėse, kad gaut lėšų delei 
j apeliacijos bylos Jungtinių 
Valstijų Augščiausiame Teis-į

nis Darbininkų Apsigynimas | 
su reikalavimu panaikinti mir-| 

? ties bausmę Scottsboro ber-j 
niukams ir kuo greičiausiai i 

■juos paliuosuoti.
dniK/vti Gaukite Tag Day dėžutes 
alkanu sekamų vietų ir eiki- |

I te su jomis į gatves, gelžkelių 
'stotis ir kt. parinkti aukų de
lei išgelbėjimo devynių neg
rų jaunuolių darbininkų gyvy-' 
bes: I

Brooklyn—“Laisvės” rašti
nėj, kampas Lorimer ir Ten 
Eyck Sts.; 1813 Pitkin Ave.; 
524 Vermont; 1373 43rd St« I 

Manhattan—799 Broadway, 
No. 410; 347 E. 72nd St; 350: 
East 81st St.; 15 West 126th; 
St.; 4 East 116th St.

Bronx—2800 Bronx Park 
East, Sec. V.; 1400 Boston.
Road; 1157 S. Blvd.; 569 Pro-1’ 
spect Ave.

Areštavo 8 Bedarbius
NEW YORK. — Ketvirta-1?/ 

dienį policija žiauriai sumušei 
ir areštavo penkis darbiniu-, 
kus, narius Bedarbių Tarybos, j 
Taryba, mat, atvedė 30 beduo-. j |(Urj kreipiasi Tarptauti-i 
nių šeimynų prie pašalpos biu-l,,,./ & J
ro; policija liepė visiems stoti 
į eilę. Bet Bedarbių Tarybos 
delegatai neklausė, o stačiai 
vedė į miestinį šelpimo biurą 
po num. 102 Elizabeth St. Ta-j 
da policija ir puolėsi <' 
ir areštuot vadus tų 
šeimynų.

Trečiadieni policija 
Bronxo Bedarbių Tarybos su
šauktą mitingą atvirame, ore ir 
areštavo tris jo dalyvius.

~ ' kur tik būna išardytas 
mitingas, Bedarbių Ta- 
ant rytojaus laiko toj 
vietoj kitą masmitingą.

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

X 
X
X

X 
X

MATHEW P. BALLAS
( B I E L A U S K AS) 
GRABORIUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA , SEKANČIUS « DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, * IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINI JR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUS1M.

MUSU, RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU, 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Berkman jau 
streiką, 

reikalaudama 
Mes gi jai pritarki- 

bent dalyvaudami masi-

karštam vandenyj.

išdaužė

pas mane

ir

Banko

padėtų

i

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

(kampas

BROOKLYN, N. Y.
*

MECHANICS CAFETERIA DEKAVOJU PACIENTAMS

Savininkas J. Buividas

Atdara nuo 5 vai. ryto iki 8 vai. vakare
Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8*6261
CJ

STATYSIĄ STIKLINIUS 
DIDNAMIŲ BOKŠTUS

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

15 DĖŽIŲ RELIGINIŲ 
MEDALIŲ SU OPIUMU

Gilman.
(107-108)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

O

7T

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

Valandos:
Subatomis
Apart Nedeklienių

LATK-
NAU-

MADOS

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N.

operacijų 1
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

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

a
Gaminame lietuviško ir amerikoniško stiliaus viso

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

reikalų svarstyti.
K p. Sekretorius.

(108-109)

GALITE GAUTI
Visus Lietuviškus rekor
dus ir Pianams Rolius, 
Taipgi RADIOS Įvairių 
madų. Muzikalių Instru

mentų Krautuvėje

Pas l JONĄ AMBROZAITĮ
560 Gr;and ŠL, . Brooklyn, N., Y

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 ,

Nuo 4 iki 8
Nedaliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

RIDGEWOOD, N. Y.
Lietuvių Darbininkių Susivieniji

mo Amerikoje 132 kuopos susirinki
mas Įvyks 10 d. ’gegužės, 7:30 vai. 
vakare, pas d. Nečiunskienę, 296

Organizatorė.
(108-109)

BROOKLYN, Y.
ALDLD. II Apskričio Komitetui
II Apskričio komiteto posėdis 

.10 vai. ryte, 
"Laisvės” name. Visi komiteto na
riai būkite.

raginami
reikalin-
į parašų įvyks gegužės 8 d.,

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

4*
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SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
ALDLD. 24 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienj, b gegužės, 8 vai. 
vakare, toje pačioje vietoje, kur. vi
sada būna susirinkimai. Draugai ir 
draugės visi dalyvaukite, nes turime 
daug

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS džianitorius su md- 

ža šeimyną ' prižiūrėjimui mažos 
apartment stubos.

1 GEORGE NOBILETTI
1763 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: Bensonhurst 6-6631.
(105-108)

Miesto majoras Walkeris vėl 
atsidūrė 
Seabury valstijinė tyrinėjimo 
komisija tardo Walkerio ge- 
šeftą su Equitable busų (di
delių pasažyrinių automobi
lių) kompanija. Nuo 1926 
metų Walkeris darbavosi kom
panijos naudai, kad jinai 
gautų leidimą biznį varyti. DVi 
kitos kompanijos irgi norėjo 
to biznio ir žadėjo miestui at
silyginti kokiais penkiais pro
centais daugiau, negu kad 
siūlė Equitable kompanija. Vis 
tiek majoras Walkeris ir kiti i 
demokratų politikieriai perlei-IJVJ 
do tą biznį Equitable kompa-:*” 
nijai. O gal ši kompanija da
vė geresnį užtikrinimą? Ne. 
Jos finansinis stovis buvo silp-| 
nas, taip kad pats Walkeris 
prašė National City 
finansiškai pagelbėti Equita
ble kompanijai, kad 
pardavinėt jos Šerus ir t.t. 
Tą paliudijo Charles E. Mit
chell, pirmininkas National Ci
ty Banko direktorių. Majo
ras Walkeris taipgi kreipėsi į 
American Car and Foundry 
Korporaciją, kad padėtu Equi
table kompanijai atsistoti ant 
kojų,— sakė tyrinėjamajai 
komisijai Wm. IL Woodin, mi
nimos korporacijos pirminin
kas.

Iš pirmiau gi iškilusių fak
tų pasirodo, kad Equitable 
busų kompanija išmokėjo pu
sę miliono dolerių kyšiais augš- 
tiems miesto valdonams bei 
aukomis į jų rinkimų fondus.

Tai vienas vaizdelis teisin
gumo tų politikierių, kurie ba
du marina šimtus tūkstančių 
bedarbių “del stokos pinigų” 
ižde.

Woodhavene, Queens pavie
te, Elizabeth Bakerienė nužu
dė savo bedarbį vyrą Tierna- 
ną tarakoniškais nuodais, ku- 

: rių ji įpylė jam į stiklą pieno, 
į Jis, 56 metų amžiaus, negalėjo 
i susirast jokio darbo per pas- 
j kutintus du metus, nors buvo 
lavintas darbininkas, auksinių 
daiktų ir brangakmenių mech
anikas. Del to jis labai rūpi
nosi, kentėjo, nemiegojo, vi
suomet turėdamas akyse bado 
šmėklą. Jis buvo dviem tūks
tančiais apsidraudęs “insuran
ce” kompanijoj, bet ant jų 
pasiskolino $500 ir visus pra
valgė. Iš ko toliaus gyvent, 
nematė jokios galimybės.

Areštuota moteris sako, kad 
savo vyrą nunuodijo, idant 
padaryti galą nuolatinėms jo 
kančioms. -Bus teisiama, kaip 
pirmo laipsnio žmogžudė. Jie
du gyveno po num. 101-05 
80th St., Woodhavene.

FOSTERIO PRAKALBA 
JŪRINIAM DARBININKAM

NEW YORK. — Wm. Z. 
Foster, Darbo Unijų Vienybės 
Lygos centro sekretorius, kal
bės apie raudonųjų unijų ro
lę, sekmadienio vakare. 8 vai., 
Jūrinių Darbininkų Industri
nės Unijos centre, po num. 
140 Broad St., New Yorke. 
Ypač lietuviai prieplaukų dar
bininkai turėtų išgirsti drg. 
Fosterio kalbą ir dalyvauti 
diskusijose.

BAUSMĖ UŽ KAČIŲ 
SLĄSTUS

BROOKLYN. — $25 pabau- 
dos užsimokėti nuteistas Hen
ry Di Nucci už tai, kad jis sa
vo kieme įtaisė elektrinius 
spąstus katėms gaudyt. Tai 
Žiaurumas linkui gyvulių,— 
tarė teisėjas.

X X x x

NEW/YORK. — Po num. 
457 E. 183 St. valdžios ins
pektoriai užtiko penkioliką 
dėžių religinių medalikelių sy
kiu su revolveriais, opiuipu, ir 
kitais narkotiškais svaigalais. 
Areštavo tris vyrus, kaip nar
kotikų pardavinėtojus. Ma
tyt, jie apkraudavo medalikė- 
liais svaigalus, kad po religine 
priedanga paslėpt savo šmu
gelį.

NEW YORK. Vienas 
specialistas savo prakalboje 
Amarican Institute tvirtino, 
kad naujausių didnamių bokš
tai būsią statomi iš stiklinių 
plytų. Jos taip padirbamos, 
kad šviesą vidun įleidžia, bet 
per tų plytų stiklą negalima iš 
lauko matyti, kas viduje deda
si. Bokštams naudojami stik
lai būsią taįp nušlipuoti, kad 
saulėtoj dienoj duosią gra
žesnį reginį, negu paauksavL 
mas bei pasidabravimas,' :

. Bet 
vienas 
rybos 
pačioj

Pradžia Parašų Rinkimo 
Vajaus Komunistų 
Kandidatams

Šią savaitę prasideda para
šų rinkimas tuo tikslu, kad 
galima būtų oficialiai į pre
zidentinių balsavimų sąrašus 
įdėti drg. Fosterį, James For
dą, Amterį ir kitus Komunis
tų Partijos kandidatus. Tam 
reikia surinkti 50,000 piliečių 
parašų visame New Yorke.

Kapitalistai, matydami, kaip 
darbininkai darosi vis kovin- 
gesnį, stengsis įvairiais būdais 
neprileisti komunistų kandida
tų į balsavimo sąrašus. Už-j 
tat visiems klasiniams darbi
ninkam reikia dėti juo dides
nių, pastangų delei savo kan- Suydam St. 
didatų. /

žemiau paduodame stotis 
kur yra darbininkai 
vakarais ateiti, gauti 
gas žinias ir leistis 
rjnkimo darbą:

Manhattan.—-418 j 
St.,' 142 Ė. Third St. 
Avenue A).

> Bronx.—569 Prospect Ave. 
(near 149th St.), 1323 South
ern Blvji.

Brooklyn.—285 Rodney St.,
W. 32nd St., Coney Is- 
21st Ave ir Bath Ave., 
70th : St., Bensonhurst; 
43rd St., Boro Park; 
Pitkin Ave. ;313 Hinsda-

Telefonas: Stagg 2-9108

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS;

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

tik susitarus.

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 išegzaminavimą 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

Į Laikrodžiai, Deimantai ir 
į Auksiniai Dalykai

!
 Dovanom ar patys sau norėda
mi pirkti laikrodžius, 
ar bi ką iš auksinių

| nokite, kad
• sipirksite.

| ĮVAIRŪS
I RODŽIAI
1

I JAUSTOS
!už PRIEINAMA

KAINĄ

2921 
land; 
2006 
1373 
1813
le St.; 257 Schenectady Ave.

Distriktinis rinkimų vajaus 
komitetas prašo, kad kuris 
nors draugas darbininkas, tu
rintis automobilį, paskolintų jį 
kelioms savaitėms delei rinki
mų kampanijos reikalų—ap- 
važinėti kai kurias tolesnes

176 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.
Prieš Williamsburg Savings Banką

JONAS STOKES
‘ Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.Taipgi taisau visokius laikrod-

■ žius ir kitus papuošalų daiktus. 
• Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
I stengsiuosi pilnai patenkinti.
i Williamsburgiečiams, kuriems
■ pertoli pas mane atvežti pataisy- 
Imui laikrodžius ar kitus auksinius 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise.
■ Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
Į atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- 
| kėsite “Laisvėje.”
I VIKTORAS JANUŠKA
I 127-17 Liberty Avė
i Tarpe 127 ir 128 gatvių
I Richmond Hill, N. Y.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue

402 Metropolitan Avenue 
(Arti .Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PL A TIN KIT 
“LAISVĘ.

Aš dekavoju 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.




