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KRISLAI
“LDD.” Ir “LSS”. 
“Akių Dūmimas”. 
Vaidinasi Revoliucija.
Giria Ir Bijo. 
“Priekalas” Jau čia.

Rašo Marksistas.

Darbininkai Visų Šalių>Į 

Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

i

i

Skloka savo “draugiją 
dina raidėmis “L.D.D.” 
turi panašumo į kitas tris rai
des, kurios vadinasi: “L.S.S.” 
Atrodo, kaip ir broliukai su se
sutėms.

Man rodos, kad pilnai pava
dinti, tai dar geriau skambėtų: 
LDD — Liaudies Durnintojų 
Draugija. Jei tik gerai pri-1 
sižiūrėsime, tai matysime, kad 
šitas vardas jiems tinka ne juo
kais, bet tikrenybėj.

Imame vieną Pruseikos ga- 
zietos numerį. Jame mes ma
tysim^ kad su jais jau kas 
nors , nevisai gerai. Juk tokį 
mišinf ne visi gali padaryti. 
Vienoje vieitoje mes skaitome: 
“Lai gyvuoja Amerikos Komu- 
nistų Partija.” čia jau atrodo, 
kad ir jie “už partiją”, nori ją 
auklėti.

Bet skaitykite to paties 
raščio kitą posmą, kurį 
“čyfas” Pruseika parašė,
sai labai nori “savikritikos”. 
Tad kuomet “Laisvėje” rašo
ma, jog “partija auga, auga 
naujos unijos”, tai Pruseika sa
ko, “kad tai yra piktas blofe- 
riavimas ir aidų dūmimas”. 
(Jo pabrėžta—M.)

laik- 
jau 
Ji-

labiausiai 
Jisai jau 

kalbos 
rene- 
revo-

šitas

Vadinasi, jei pasakai, kad 
partija auga, tai “bloferiavi- 
mas ir akių dūmimas”. Mato
mai, kad Pruseika 
bijo partijos augimo.
nenorėtų nei girdėti 
apie partiją—tai šmėkla 
gatams! Jiems vaidinasi 
liucijos baimė;

Taip kalba ir Wollas.
kapitalistų batlaižis tiesiai rei
kalauja valdžios pagelbos, kad 
“išnaikintų” komunistinį ju
dėjimą. Labai arti ir Prusei
ka iki to laipsnio. Jisai jau 
pradžią padarė su “Maskvos pi
nigais.”

kal- 
Sąjungą, 
kitą pusę

laikomasi

Peru Valdžia Jau Sušaudė
8 Sukilėlius

PERU. — Šios valstybė
lės militaristai sušaudė 8 
jūreivius, kurie vedė sukili
mą jūreivių. Juos teisė, 
arba, geriau pasakius, visai 
neteisė, bet paskyrė sušau
dymui militarinis ministe- 
ris.

Kiti 14 jūreivių nuteista 
kalėjiman po 10-12 metų. 
Valdžia mano, kad jinai ga
lės tokiu būdu nuslopinti 
revoliucinį darbininkų kili
mą. Teroras siaučia visoj j 
šalyj. j

N. M. U. VADAS AREš 
TUOTAS DEPORTAVI

MUI

Karo Pavojus Artinasi—Kapitalizmui šienapjūte

į Garmentiečiai Nutarė 
Streikuoti

-

Pa. -
Gar-

PHILADELPHIA, 
International Ladies 
ment unijos 1 
kuri laiko savo sesijas Phi- 
ladelphijoj, nutarė skelbti 
streiką birželio 1 dieną. Jei 
tą streiką vadovaus tie pa
tys vadai, kurie vadovauja 
konvenciją, tai darbininkai 
nieko tame streike nelai
mės.

Sakoma, kad streikas ap
ims New Yorką, Philadel
phia ir Clevelandą. Darbi
ninkai turi ruoštis, kad juos

BINGHAMTONO AVALŲ DARBININKAI 
IŠĖJO Į STREIKĄ

konvencija, Jau Streikuoja Apie 6,000 Darbininkų; Streikas Plečiasi,
nes Pasibaisėtinos Sąlygos Verčia Darbininkus Griebtis 
Kovos Būdų

KENTUCKY VALSTIJOS TERORĄ KELIA 
AIKŠTĖN RAŠYTOJAI

negalėtų apgauti tie vadai, taip

JAUNOS MOTINOS 
MEKSIKOJ

prieš išnaudotojus. Ragi
name juos šaukti ir visus 
kitus darbininkus į streiką. 
Atsiminkite, ęlraugčs ir 
draugai, kad tik vienybėje 
ir kovoje yra laimėjimas! 
Jei tik visi darbininkai drą
siai ir pasiryžusiai laikysis 
kovos laukę, tai darbdaviai 
bus priversti išpildyti jūs 
reikalavimus.

Be to, draugai darbinin
kai, rašykite dienraščiui ži
nučių iš kovos, lauko. Apra
šykite kiekvieną įvykį jūs 

. “Laisvė”, kaipo dar-

“Laisvei” pranešama te
lefonu iš Bingham tono, kad 
ten gegužės 12 -d. išėjo į 
streiką apie 6,000 darbinin
kų—batukų (čeverykų) dir
bėjų. Jie streikuoja del 
bosų pasikėsinimo nukapoti 
jiems algas, kurios jau ir 

pasibaisėtinai buvo 
mažos.

'Sprendžiama, kad su pir- 
Įmadieniu į streiką gali iš
silieti visi avalu darbinin
kai Binghamtone, kas su
darytų apie 17,000 darbi
ninkų. v t € v «. «
Binghamtono lietuvių dar-1 kovos. “Laisvė”, kaipo dar

bininkų didžiuma taipgi dir-1 bininkų laikraštis, laiko at- 
ba avalų industrijoj ir to- daras špaltas kiekvienos 
del jie podraug su kitatau- darbininkų kovos aprašy- 
čiais darbininkais stovės ei
lėse kovotojų.

Mes raginame visus Bin
ghamtono lietuvius darbi-1 darbininkais, prieš kapita- 
ninkus streikuoti ir kovoti listus-išnaudotojus!

___ . MEXICO CITY. —Mek- 
ir mn n • ••ui_______ i „ n i •• sikietės moterys yra labaiYrai Tik Prasimanymai apie Maskvos Auksą; Delegacija vaisingos. Apskaitoma, kad 

labai daug yra moterų, ku
rios dar tik turi po 20 me
tų, bet jau yra 6 vaikų mo
tinos. Nuo 20 iki 30 metu 
moterys turi net po 11 vai
kų.

Tai reiškia, kad

Kelia Viešumon, kad Harlan ir Bell Valdoma Ginklu
WASHTNGTON, D. C.— | Delegatai tai griežtai už- 

ginčino, nes tai yra bjau
rus provokacinis melas. Jie 
įrodė, kad visa pašelpa yra 
gaunama iš simpatingų

BRIDGEPORT, Ohio. — 
Deportavimo agentai areš
tavo Nacionalės Mainierių 
Unijos vadą, d. Vincą Ke- 
menovičių. Jį policija su
laikė kelyje, kuomet jis va-1
žiavo kalbėti mainieriams į; Tarptautinio Darbininkų 
Amsterdamą. ! Apsigynimo atstovas Allan

~ e e iTaub ir Amerikos Civilių 
Amerikos lūžini erius į Laisvų unijos atstovas 

'Arnold Johnston, taip pat 
Vern Smith,—išdėstė fak
tus prieš taip vadinamą! 
Costigan -Cutting komisi
ją apie padėtį Kentucky 
valstijoj.

*• - . .a iMat, ši komisija turėjo 
pirmą klausinėjimą apie 
terorą Harlan ir Bell pa
vietuose Kentucky valsti
joj-

Taub išdėstė, kad Ken

Užsipelnė Garbę 
Sovietuose

Gi tie patys pleperiai, 
bedami apie Sovietų 
išsiverčia kitą kailį į 
ir sako:

“Ačiū tam, kad
generalinės partijos (Korpunis- 
tų—M.) linijos, Sovietij Są
junga įžengė į periodą, kada 
pradėta budavoti socialistinė 
santvarka...” Viskas gerai se
kasi !

Je, bet Pruseika bijojo važiuo
ti į tą šalį, kur budavojama so
cializmas. Jisai veidmainiauja 
ir čia. Tie žmonės jau taip 
“sugeneralėjo”, kad visokio 
šlamšto galima rasti jų gazie- 
toje. Reikia pasakyti, kad So
vietų Sąjunga eina geru keliu, 
tik todėl, kad jinai apsivalė nuo 
visokių nukrypėlių. Taip pat 
ji eina Komunistų Partijos ne 
“generale linija”, bet visame 
pilnume su partija.

Na, tai kas, jei ne “durninin- 
kų” organas—ta jų 
Viename sakinyje jie 
“ura už partiją”;
jau kalbėjimas už partiją, tai j j a unuolių 
“akių dūmimas”.

MASKVA. —Sovietų Są
junga apdovanojo ameriko
ną inžinierių garbės meda
liu už jo pasidarbavimą. 
Inžinierius F. E. Herzogas 
darbavosi prie plieno gami
nimo. Jisai jau 3 metai 
kaip Sovietų Sąjungoj. Pir
miau Herzog gyveno Ekif-

> i

Jisai labai gerai prisidė
jo prie skubaus veikimo 
plieno pramonėj. Tad jam 
ir suteikta “udarninko” 
vardas. Jisai patenkintas 
su Sovietu valdžios tvarka 
ir veikia nuoširdžiai, kad 
pakėlus ir pagerinus darbi
ninkų gyvenimą. Sovietų 
Sąjungoj, kuomet kyla ga
minimas, tai kyla ir darbi
ninkų gyvenimas.

gazieta?
šaukia

kitame —

Vokietijos Darbininkai 
Sveikina Negrę Motiną
BERLYNAS. — 

motina
Negini

_ v Ada
Dar kitoj i Wright kalbėjo Ruhr dis- 

vietoj jie kalba, kad Sovietų [trikto darbininkams apie 
Sąjungoj, tai ir “partija gera”, > nuteisima 9 Scottsboro jau- 
ir Stalinas geras , bet negeri | 
tie, kurie smerkia renegatus.

Klampoja, kaip kas nori. Ne
gali susikalbėti patys su savi
mi. Tai charekteristika suge
dusių oportunistų.

Drau-“Priekalas” jau čia. 
gai, kurie skaito Sovietų Są
jungos žurnalą, greitai jį ga
lite gauti “Laisvės’

“Priekalas” yra 
teratūros, kritikos, 
politikos žurnalas, 
mo jame gali rasti 
draugas ir draugė,
menininkai turi skaityti šį žur
nalą. • Draugai Sovietų Sąjun
goj yra geri tėmytojai mūsų 
judėjimo. Jie labai gerai seka 
mūsų meną ir visą proletarinę 
kūrybą.

raštinėj. 
gražios li- 
mokslo ir 
Pasiskaity- 
kiekvienas 
Ypatingai

nuolių mirtin. Prakalbos 
buvo surengtos Dortmunde. 
D a rbininkais prisikimšo 
svetaine ir sveikino motiną 
dviejų nuteistųjų nekaltų 
jaunuolių.

Nepaisant to, kad polici
ja ir Amerikos valdžia no
rėtų uždrausti laikyti ma
sinius mitingus, bet vistiek 
darbininkai laiko prakal
bas.

ir propaganda buvo dalinama 
iš Sovietų”. Reiškia iš, Mask
vos.

Kuris vėliausiai iš lietuvių 
tokius gandus skelbė? Tik pa
in islykite, o labai greitai atsi
minsite. Tuo ‘‘pranašu” buvo 
Leonas Pruseika. Jisai sakė, 
kad Mizara “parvežė pinigų iš 
Maskvos”. Well, nieko naujo—

Perų valstybėj paskelbta ka
ro stovis. Ponas ministeris 
Rosel 1 pareiškė, kad dabartinia
me jūreivių sukilime “pinigai šeika —taip pat.

-V;

darbininkų ir jų organiza- kiotės greit subręsta 
ei jų.
!------- :-----
Japonija Planuoja

Karo Finansavimą

bai jaunos vedasi.

meksi-
ir la-

Lindbergho Vaiką
Surado Negyvą

linui. “Laisvė”, kaipo ko- 
i munistinis dienraštis, vi
suomet stovėjo ir stovės su

VOKIETIJOS KARO JĖGOS YRA DIDELES
Jei prie to skaičiaus pri-

TOKIO. — Jau buvo 
spaudoje minėta, kad Japo
nija ruošiasi pradėti karą 
prieš Sovietų Sąjungą. Bet 
darbininkų valstybė greitai

. ... .......... v. ..J“!sugavo imperialistų planus
tucky valstijoj siaučia did-1 juos paskelbė. Darbinin- 
ziausias teroras. Tenai' 
darbininkų mitingai nelei
džiama, organizatoriai mu
šami, laisvas žodis visai ne
galimas. Tyrinėjimo komi
sijos neįsileidžiamos. Jie 
įrodė, kad Kentucky valsti
joj laužoma pamatinės kon
stitucijos taisyklės, kurios 
leidžia susirinkimų ir pra
kalbų laisvę.

Už ginkluotą Kentucky I rengs, 
valdymą kalbėjo senatorius 
Logan. Jisai egzaminavo 
Taubą ir pareiškė, kad T.
D. A., Nacionalė Mainierių gauna žinių, kad Tokio val- 
Unija ir Tarptautinė Dar- džia dabar rūpinasi dau-

kai pradėjo protestus kiek
vienoj kapitalistinėj šalyj. 
Tad gal pavyks nukelti ka
ro pavojų toliau. Gal Japo
nija negalės pradėti karą į 
“kelias savaites laiko” ar
ba “labai trumpoj ateityj”, 
kaip kad jinai planavo. 
Bruzdėjimas visose šalyse 

f darbininkų gal atmuš jos 
ranką tol, kol jinai prisi- 

Vienok karo pavo
jus darosi artimesnis.

Japonija ruošiasi ne juo
kais. New Yorko “Times”

Labai daug kalbėtas inci
dentas apie Lindberghų 
vaiko pavogimą jau pasi
baigė. Ketvirtadieni, ge
gužės 12 dieną, negras dar
bininkas, William Allen, 
surado Lindbergho nužudy
tą kūdikį, pamestą Mount 
Rose, N. J. Visa slaptoji 
ir viešoji policija negalėjo 
surasti net negyvą kūdikį.

Kūdikis buvo užmuštas, 
sakoma, labai greitai po jo 
pavogimo. Jį pažino tik 
pagal jo drapanas. Slau
gė, kuri prižiūrėjo vaiką,

Vokiečių pacifistas Vai- 
tevis Kreiser “Echo de Pa- ^ėti dar 100,000 reichsvero, 
ris” paskelbė, kad vokiečiai tai gausime daugiau kaip
turi 2 milionu kariškai ge
rai paruoštų žmonių. Vo
kiečių “tvarkos policijos” i

pusę miliono gerai paruoš
tų, apginkluotų ir apreng- 

skaičius siekia 50.000—75,-į vyrų. ,
000, geležinkelio policija tu- štalhelmas ir hitlerininkų 
ri 35,000 žmonių, “muiti-! kariuomenė turi apie 1 mi
nių korpusas” 30,000 irjlioną vyrų. Be to dar yra 
“Grenzschultz” (pas ienio visas milionas kariškai ap- 
apsauga) — 50,000.

Taipgi
165,000—190,000 policijos! joms.

i mokytų žmonių priklausan- 
Vokietijoje yra; čių įvairioms organizaci-

VĖL VIENAS PERVERSMAS L. D. S
pažino drapanas, kuriomis EASTON, Pa. — Skloki-

bininkų Pagelba nori nu
versti Kentucky valstijos nansuoti _____
esamą valdžią. Jisai kalti- Mandžurijoj.” Tai 
no šias organizacijas, kad j karą prieš Sovietus. Armiją 
jos gauna pinigų iš Mask-1 Japonija traukia prie Šo
vos ir tt. i vietų rubežiaūs.

giausia “planais, kaip fi- 
dideles išlaidas 

reiškia

Civilių Laisvių Unijos Delegacija Važiuoja į 
Kentucky Valstiją

. LONDON, Ky. — Dele- 
gacija advokatų, redakto
rių ir rašytojų keliauja į 
Kentucky valstiją patirti 
tenaitinį mainierių darbi
ninkų gyvenimą. Šiai dele
gacijai vadovauja Arthur 
Garfield Hays ir Dudley 
Field Malone. Juos siunčia 
Civilių Laisvių Unija.

Į Kentucky valstiją, jau 
važiavo kelios delegacijos, 
bet jos nebuvo įsileistas. 
Bell pavieto šerifas su savo 
talka pasitiko studentų de
legacijas ir grąžino atgal.

Dabartinė delegacija sako, 
kad jinai reikalausianti fe- 
deralės valdžios suvaldyti 
šios valstijos viršininkus, 
jei dar jie taip pasielgs su 
šia delegacija.

Delegacija kalba, 
Amerikos delegacijos 
važinėti net taip toli 
svetimas šalis, kaip
Turkija, Mandžurija, Peru 
ir kitos valstijos, tai kodėl 
negalimą patirti dalykus net 
savo šalyje? Kaip šiai de
legacijai pavyks, veikiausiai 
parodys greita ateitis.

kad

ir į 
kad

ninkai giriasi savo “laimė- 
”, kad “visur masės 

Ir jei tik tų “ne- 
.................perversmų ne- 

užpildo apie šį įvylų Rąu- b jau jfe bflt užka. 
da net ir biednu darbmin-I ............ . 2
kų moterys Lindbergho vai- i riav£ V1S^ svietą. Bet, ant 
ko. Gi tuo pačiu sykiu nie- RĮ nelaimės, dalykai virsta

vaikas buvo aprengtas.
Del šio vaiko verkia veik jimais

Kapitalistų su jais”. 
laikraščiai veik visus lapus | ja|mįneu 

AvGn X; hrvl/I Don ! ®v

visa Amerika.

Į iždininką:
J. J. Kaškiaučius ..

Iždo Globėjai:
J. Bimba ...............
Mikitas........ . ...........

Sklokininkai gavo tik po 
penkis balsus. Dr. M. Pale* 
vičius gavo 10.

9

6

kas neverkia ir nesirūpina 
apie kūdikius, kurie miršta 
badu arba žudomi karo lau
ke. .
kūdikius niekas nei ' 
eilutę neparašo ir nieks jų

atbulai. Vienoje pagal ki
tą mūsų . organizacijose 
įvyksta “perversmai” ir

Apie darbininkų tėvų kuopos atsisako nuo “seno- 
,1_  -J vieną j0 svieto.”

darbininkų gyvenimo, ko
kių galima turėti tik išnau
dotojų šalyje.

Surado Nuskendusį Laivą
BREST, Franci ja. — Gel

bėjimo laivas Artiglio sura
do vietą, kurioje yra nuken- 
dęs laivas Egypt. Nusken
dęs laivas su savimi turi ir 
$5,000,000 vertės aukso 
štangelių.

Manoma, kad laivas grei
tai bus imamas lauk. Pas
kendęs laivas guli 400 pė
dų giluomj. Šio laivo su 
auksu buvo jieškota per ke
turis metus.

Nominacijose į L. D. S. 
Centro Valdybą Eastono 
kuopoje skloka dar turėjo 
didžiumą. Darbininkų kan
didatai gavo tik mažumą 
balsų. Gi dabartiniuose 
balsavimuose jau dalykai 
pasikeitė. Ištikimi organi
zacijai ir darbininkų judė
jimui kandidatai gavo di
džiumą balsų:

Į Prezidentą:
R. Mizara...................9 bal.
Skloka ........................

Į Vice-prezidentus
Krasnickas ................
Skloka ......................

Į sekretorių; 
E. N. Jeskevičiutė ... 
Skloka 5

Amerikos Valdžia Pa- 
! skeidusi Skolose -

WASHINGTON, D.C.— 
Jungtinių Valstijų iždas 
jau pasiekė net $2,500,000,- 
000 deficito (hedatekliaus). 
Tai visai nenaujiena, kad 
dabar eina taip daug niovy- 
nių apie sutaisymą biudže-

Valdžios išlaidos nuo liet, 
pos 1 d. iki gegužės 9 dienai 
buvo $4,205,140,480. Sako
ma, kad išlaidos padidėjo 
šiais metais daugiau, negu 
pereitais metais ant $661,- 
964,000. Gi tuo pačiu įplau
kos sumažėjo ant $891,519,- 
000. Tai tokia padėtis tur
tingiausioj šalyj pasaulyje.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyje

I 
i
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ŠŪBRUSK1TE DEL KAROPAVOJAUS!
Komunistų Partijos rinkimų kampanijos obalsis: 

“Prieš imperialistinį karą; už gynimą Sovietų Sąjungos 
ir Chinijos žmonių” kiekvienam klasių kovos centre iš
kelia svarbiausią klausimą ir svarbiausią užduotį, su kuo 
Amerikos darbininkų masės šiandien susiduria.

Mes esame išvakariuose žmogžudiško karo prieš, So
vietų Sąjungą. Genevos konferencijoj tam tapo prireng
tas kelias. . . . P

Tasai karas yrą tiesioginiai karas prieš darbininkų 
klasę. , i • i ;

Karas prieš Sovietų Sąjungą, pradedant Tolimuose 
Rytuose, Japonijos imperializmui pradedant ataką, da
bar yra tik kelių dienų ar savaičių dalykas, nebent jį 
sulaikys darbininkų klasės bendra kova.

Sutartis del ištraukimo Japonijos' kariuomenės iš 
Shanghajaus apielinkės, neuždedant jokios bausmės ir 
net neminint baisų žudymą darbininkų klasės vyrų, mo
terų ir vaikų laike įsiveržimo į Shanghajų, paliuosavo 
Japonijos kariuomenę del karo Mandžurijoj, del žygia
vimo ant Sovietų Sąjungos rubežių.

Čiela divizija jau tapo pasiųsta sudrūtinimui armijos 
iš 75,000 ar daugiau vyrų, paskirstytos tarpe strate
ginių gelžkelio ir pramoninių punktų Mandžurijoj.

Antras svarbus dalykas sąryšy su ištraukimu Japoni
jos spėkų iš Shanghajaus, tai tas, kad Chiang Kai sheko 
valdžia, kurią kontroliuoja Amerika, visu smarkumu 
ruošia ketvirtą militarinį ofensyvą prieš darbininkų ir 
valstiečių revoliuciją, ir siunčia milžinišką gerai gink
luotą armiją prieš Raudonąją Armiją Chinijos Sovieti
niuose distriktuose.

’ » k i X » *
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“Vilnies” šėrininkų ir nuo 
darbininkiškų organ izacijų 
atstovų dalyvavo suvirs 300 
susivažiavime. Su pasveiki
nimais dienraščiui aukų su
kelta $1,005.15. Clevelandie- 
čiai stovi pirmoj, vietoj. Jie 

. į susivažiavinla prisiuntė 
bjauriausius melus $155.00 ir pačiame susiva

žiavime aukojo $30.00. Taip, 
kad Cleveland©; draugai su
kėlė “Vilniai” $185.00.

Antroj vietoj “Vilnies” 
parėmime atsistojo Brookly- 
nas. Brooklyniečiai pridavė 
$125.00 aukų. ,

Delegatuose kilo didelis 
entuziazmas, kuomet pasiro
dė, kad kolonijų darbininkai 
labai gausingai remia komu
nistinį dienraštį? Suvedus au
kų sąskaitą, kurios su pasvei
kinimais atėjo, .pasirodė, kad 
jau yra prisiųsta ir priduota 
$843.15. Tuomet pakėlė Cle
veland© delegatai balsą ir pa
darė pradžią su dešimts dole
rių. Susivažiavimas parėmė 
ir sumetė $162. Tad sudarė 
suvirš ' tūkstantį paramos 
dienraščiui, kad šiuo krizio 
metu galėtų dar stipriau or
ganizuoti darbo mases ko
voms už darbininkų reikalus. 
Detroitiečiai 
ir prižadėjo 
rių sukelti.

Šėrininkai 
delegatai dalyvavo iš tolimų 
kolonijų.

ne-

Imperialistinė spauda jau nebeslepia, kad visu smar
kumu amunicija gaminama Europoj. Jau nebegali už
slėpti to fakto, kad amuncija gaminama Japonijai, Fran-j 
cijai ir jos sąjungininkams. Neginčijama tas faktas, j 
kad Lenkija, ir Rumunija organizuojasi karo pagrindu.! 
Jų rubežiai, susisiekianti su Sdvietų Sąjunga, tapo pa-' 
dėti po atvira militarine kontrole.

Organizavimas Amerikos darbininkų klasės gyvento
jų kovai prieš imperialistinį karą ir gynimui Sovietų: 
Sąjungos yra tuojautinė ir' būtina užduotis. Tai yra 
šiandieninė užduotis: . ,, t • , , .

Dalis tos užduoties yra gynimąsi Chinijos žmonių..
Reikalinga, pareikšti, ir taipgi dėti pastangas vykinti I 

pareiškimą, kad nei vien^, kareivis,, nei vienas šautuvas, 
nei viena bomba, nėi vienas orlaivis, nei viena kanuole 
bei tanka, nei jokie karo chemikalai, pirmiausiai, ir kad 
nei jokios rūšies produktai nebūtų siunčiami Japonijai 
gelbėti jai imperialistinėj atakoj prieš Sovietų Sąjun
gą ir Chinijos žmones.

Lai visi Japonijos diplomatiniai, militariniai ir pre
kybos atstovai ir atstovai imperialistinių mėsininkų ir jų 
rėmėjai Amerikoj jaučia piktumą sujudintos darbininkų 
klasės, pasiryžusios ginti Sovietų Sąjungos darbininkų 
ir valstiečių valdžią. >

Tuo pačiu sykiu mes duodame kaip revoliucinio soli- 
-* darumo prižadą Japonijos Komunistų Partijai ir Ja

ponijos darbininkams ir valstiečiams, kad mes be jokio 
kompromiso. vėsime kovą prieš Amerikos imperializmą.

Kova prieš imperialistinį karą turi turėti tvirtą pa
grindą darbavietėse; reikalinga organizuoti darbininkų 
klasę nulemiamose pramonėse kovai prieš algų kapoji
mą, už bedarbių apdraudą, prieš negrų lynčiavimą ir 
diskriminavimą, už paliuosavimą negrų masių; už 7 va
landų darbo dieną, prieš .skubinimo sistemą, prieš tero
rizmą ir priespaudą, prieš atėmimą paprasčiausių darbi
ninkų teisių organizuotis, streikuoti, susirinkti ir kal
bėti.

■■
M

Tas užduotis negalima atidėlioti.
Japonijos imperializmas artinasi linkui Sovietų rube- 

žiaus per lavonus Chinijos darbininkų ir valstiečių.
Gręsia karas prieš Sovietų Sąjungą.
Visas imperialistinis pasaulis, Amerikai, kaipo galin- 

giausiai iš valstybių, esant priekyj, visokiais būdais ren
giasi prie karo prieš darbininkų klasę ir jos tėvynę—So
vietų Sąjungą.

Stokite bendrai su Komunistų Partija į kovą prieš 
imperialistinį karą! , .. . i

Nugalėkite imperialistinį, karą kovojant, apt kiekvienų 
fronto, kiekvienoj dirbtuvėj ir kiekvienam , darbininkų • 
klasės distrikte prieš kapitalistų vedamą jbado ofępsy-r 
vą ant darbininkų klasės! 1‘ 11 H . . t. m .

Visur darbininkai jungkite savo spėkas sudaužymui 
imperialistų karo planų!

Pripratę Meluoti— 
Be Gėdos Meluoja

Kunigai, pripratę visokių 
sąmonių kalbėti apie nebūtus
daiktus—apie pasakišką dievą, 
velnius, dangų, peklą ir tt.— 
nesigėdi J 
skleisti apie ' darbininkui res
publiką, Sovietų Sąjungą.i

Lietuviški “dūšių ganytojai” 
per savo , organą ‘ 
(No. 112) štai kokį 

l melą paskelbė prieš 
Į Sąjungą:

Rusijos bolševikai 
susitepė savo rankas 
jų žmoiiiii krauju.

1 Iš Vienos 'pranešama, kad 
šeštinių' ;diehą‘ prie Dniestro 
upės bolševikų kareiviai žvė
rišku būdu išžudė 100 žmonių, 
beklūpančių ant kelių ir besi
meldžiančių. : > i .

Tai vienintelis tų nelaimin
gųjų nusikaltimas, kad jie, iš
girdę gaudžiailt varpams Ru
munijos pusėj, suklaupė ant 
kelių, norėdami šeštinių die
ną pagarbinti Aukščiausiąjį. 
Ir del įto, .fyad jie meldėsi, bol
ševikai į juos šaudė. Nerei
kėjo nei areštų, nei teismo. 
Mat, Dievą garbinti Rusijoj, 
bolševikų akimis žiūrint, yra 
didžiausias nusikaltimas. Di
desnis.net už 
v imą.

Kada anais
kų vyriau.^bė susekė sąmoks-' 
lą ją nuversti, ji sąmokslinin-i 
kus patraukė teisman, teisė, I 
davė progą teisintis. Teismas L 
tik kalėjimu juos tenubaudė. Rezoliucija Pasmerkimui 
Bet tikintiems žmonėms, vie
šai išpažįstantiems tikėjimą, | 
pamaldiems žmonėms nėra j 
teismo. Juos vietoje šaudo, i

“Draugas’ vaduojasi pUnkus, dangstydamiesi neva- 
“pranešimu iš Vienos”, Au-Į komunistinėmis frazėmis per 
strijos sostinės. Tokius|savo laikraštį;
bjaurius, melagingus pra
nešimus Vienoj^ Rygoj, Pa
ryžiuj • ir kituose Europos 
miestuose tiksliai skleidžia 
rusai baltagvardiečiai, kad 
kelti kapistalistinėse šaly
se niasių neapykantą prieš 
Sovietų Sąjungą. “Draugo” į 
leidėjai labai gerai 
jog tai yra melas, 
tuos melus skelbia, 
faktus, nes jie taip pat yra 
darbininkų priešai, ir jie no
ri, kad ir bjauriausiais me
lais pakenkti Sovietų Są
jungai; jie nori sumulkinti 
kuodaugiausiai lietuvių dar
bininkų, kad jie blogai at
sineštų linkui Sovietų Są
jungos. Bet vargiai jiems 
tas pavyks, nes ir religi
niais burtais užnuodytiems, 
darbininkams dabar jau ži
noma, kad pranešimas iš 
Vienos apie “sušaudymą 
100 žmonių” ir kiti panašūs 
“pranešimai” yra bjaurūs 
melai, tiksliai sugalvoti So
vietų Sąjungos priešų.

Draugą” 
bjaurų 

Sovietų

ir vėl 
tikinčių-

valstybės išda-:

metais bolševi

aukojo virš $50 
dar šimtą dole-

ir organizacijų

ROCHESTER, N. Y

Prū
seikos su Jo “Naująja 

Klampyne”

Kadangi Prūseiką ir kompa
nija atsistojo priešais darbi-

Kadangi Prūseiką ne tik nė
ra prisidėjęs .prie Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo! or
ganizavimu, bet višūom'et ran
ka pamodavo, 'sakydamas,' “o 
kas ten bus iš L.D.S. ?”

Ir kadangi Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimui pradėjus 
gyvuoti, Prūseiką per savo or- 

. v.- įganą tiesiog provokuoja ir ve-
leidejai labai gerai žino, demoralizaciją tarp LDS 

Bet jie 1 narių,—todėl
Mes, LDS 11 kp., susirinki

me, laikytame gegužės 5 d., 
1932 m., po, num. 575 Joseph 
Ave., Rochesteryj, N. Y., pa
smerkiame tuos jo inkrimina
vimo žygius ir patį Prūseiką su 
jo organu “Naująja Gadyne.” 

šalin purvinas rankas visos 
šklokos su jos generolu Prūsei- 
ka nuo Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo narių!

šalin dvideidį Prūseikos or
ganą “N. Gadynę!”

Lai gyvuoja vienybė ir soli
darumas Lietuvių Darbininkų 
Susivienijime, kaip darbo 
žmonių pašalpos organizaci
joj!

Pirm. Geo. Mikitas,
Fin. Sekr. Anna Bachulis, 
Prot. Sekr. A. Sereika, 
Ižd. E. Mikitienė.

Vokietija Skolose

BERLYNAS. — Nepal- 
sant, kad Vokietijai Hoo- 
veris davė metų laiko mo
ratoriumą (skolų mokėjimo

tokios didelės, kaip kad iš
laidos. Pereitų metų finan
sinis apskaitliavimas paro
do, kad Vokietijos valsty
bės ižde trūksta 423,500,000 
markių. Naujas valstybės 
biudžetas taip pat toli gra-

iaubą); bet Vokietija ne
išsiversti. % 

finansai nesi-
Įplaukos nėra

žu nesibalansuoja su išlai-’ i į ' ‘ < j
domis. Todėl Vokietija įieš
ko paskolos tarptautiniame' 
banke. • .

Kaip Jų “Pranašystė Pildosi”
Pereitam “Vilnies” šėri- 

ninkų suvažiavime renega
tas ' Prūseiką ir jo sėbrai 
išdidžiai pareiškė: “Tai 
■paškutinis 1 “Vilnies” kaipo 
diehraščįo 1 suvažiavimas.” z

Pruseikiniai renegatai vi- 
•skiose kampuose plepėjo, 
būk, Komunistų Partija pa
laidosianti “Vilnį”.

Bet revoliuciniai . darbi
ninkai, “Vilnies” dalininkai, 
tiems renegąjams pareiškė:

“‘Vilnis’ gyvuos kaipo re
voliucinis lietuvių darbinin
kų dienraštis, nepaisant ko
kias kliūtis oportunistiniai 
gaivalai nedarytų.”

Ir štai pereitą sekmadie
nį įvyko įspūdingas “Vil
nies”' šėHninkų metinis sū- 
vdžiaVimas. Pati “Vilnis’* 
rašo:

io* ww vwiAt iAiywtniiAi imtfy

PHILADELPHIA, Pa.

šeštad.. Gegužės 14, 1932
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Už Darbininkų Klasės Vienybę Rinkinių
U Prieš Kapitalistu Bad&ir Karo Of^išyva! T i ' <
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Už Darbininku Tikietą-Už Komunistę Partijos Kandidatus!—Prieš
; Bosy Kandidatus ; 1

(Pabaiga) • Kad jų demagogiški tvirtinimai yra me-
Socialistų Partija ir Farmerių Darbo Partija ' lagystė, tai parodo pati kapitalistų klasė, 

Minnesotoj veda tokią pat politiką Ame-1 kuri priima prie savo širdies Socialistų 
rikoj, kaip Jų broliškoji partija, Darbo i Partiją ir jos vadus, ypatingai savo.<myli- 
Partija Anglijoj, kuri pravedė algų kapo- muosius, Norman Thomas, godotiną kuni- 
jimo kampaniją, sumažino bedarbių ap- gą, ir Morris Hillųuit’ą milionierių 
draudą, pakėlė aukštus muitus ir taksas advokatą.
del masių ir pravedė pinigų vertės suma
žinimą. Jos veikia sulig tokių pat prin- Socialistų Partiją kaipo trečią kapitalistų 
cipų, kaip jų broliškoji partija Vokietijo:- j partiją, kuri vis daugiau ir daugiau go
ję? Socialdemokratų Partija, kuri yra ko- j dojama kapitalistinėj draugijoj su kito

mis partijomis, kuomet kapitalistams vis

.Kapitalistų spauda atvirai prapažįsta

alicijoj su monarchistu Hindenburgu ir re
mia jo nepaprasto reikalo įstatymus, ku-> jįbiau"ir^labiau *jf TeHUUnga"kYaiiinįmui 
rie nukapoja algas, sunaikino socialį’ pa-; ir apgaudinėjimui atbundančių darbininkų, 
tarnavimą, ant pusės sumažino bedarbių! 
pašalpą ir ant masių uždėjo taksų naš- ■ 
tą, vedant fašistinį darbininkų klasės 
spaudimą ir rengiant dirvą atvirai fašis
tinei valdžiai. Jos remia pacifistinę pri- 
gavystę Tautų Lygos ir ypatingai gelbsti 
rengti karą prieš Sovietų Sąjungą; jų vie
nas svarbiausių kasdieninių užsiėmimų, 
tai niekinimas Darbininkų Respublikos.

Jungkite Spėkas Prieš Badą Ir Karą I
Prieš visas tas partijas, kurios atvirai

ar slaptai bando pravesti kapitalistų išeitį Socialistu Pa>-tiios Priešingai >iie 
iš krizio, Komunistų Partija atsišaukia l|"“ lb ti ;ti lnas', • Socialistu8Partf- 
AiYiovik^G! riurhininLna iv fnrmPrliifi hnlfllfi I PageiDSti Valyti maSCS į bOCiailSLU 1 dl L1 
ir negrus, sujungti savo spėkas kovai prieš 
badą ir karą, už tuojautinius virš paminė
tus reikalavimus, už revoliucinę išeitį iš;
krizio.

Tie reikalavimai perstato tą, ką didžiu- lyvavimui ir organizuotai paramai. kiek- 
mą darbininkų ir farmerių nori dabar tu- vieno darbininko Amerikoj, 
rėti.“ Tuos dalykus galimagauti tiktai' ters,^ balto ir negro, neatsižvelgiant į tai 
kovojant už juos. Jie perkerta kapitalis
tų išeitį iš krizio, nes jie neatsižvelgia į 
kapitalistų pelnui, už kuriuos kapitalistai 
ir jų leitenantai kovos iki mirties.

Vien tiktai Komunistų Partija persergė
jo darbininkus nuo besiartinančio krizio 
daug-pirmiau, negu krizis prąsidėjo; tai 
buvo Komunistų Partija, kuri-1 pabrėžti
nai persergėjo darbininkus delei imperia
listų karo planų; tai buvo Komunistų Par
tija, kuri tik viena iškėlė vėliavą masi
nės kovos prieš bedarbę, lynčą, policijos 
terorą, algų kapojimą ir imperialistinį 
kara.

Socialistų Partija ir jos “kairysis” sėb-
ras, Mušte grupė, ypatingai bandė praeity: farmeriains, už lygybę negrams, 
ir bando dar sulaužyti darbininkų ko-! žmogžudiškų kapitalistų terorą ir 
vą už programą, komunistų patiektą, pa-, planus del naujo kruvino imperialistinio

Net išspaudimui dabar koncesijų iš tų 
trijų kapitalistinių partijų nėra kito tokio 
galingo ginklo^ kaip balsavimas už komu
nizmą ir dalyvavimas kasdieninėse kovose, 
kurias vadovauja Komunistų Partija.

Kiekviena koncesija, net ir mažiausia, 
turi tik vieną galingą jos parėmimui ar
gumentą, kurio klausosi kiekvienas kapi
talistų politikierius; tai yra argumentas, 
kuris yra reikalingas “sulaikymui masių 
nuo' pasisukimo linkui komunizmo.” Kapi
talistai nieko neduos, kad “sulaikyti mases 
nuo Socialistų Partijos.

Amerikos darbininkus ir farmerius, baltus -.ą-kaip greifai mas-g p-radeda atsltraukti 
nuo republikonų ir demokratų.

Komunistų Partijos rinkimų kampani
joj užtektinai yra vietos organizuotam da-

vyro ir mo- 
- ‘ ‘ 1, 

ar jis yra Komunistų Partijos narys, ar 
ne.

Kiekvienas darbininkas ir kiekviena 
darbininkų organizacija, pasirengę kovo
ti už minėtus tuojautinius reikalavimus, 
kviečiama imti dalyvumą Komunistų Kam
panijos Komitetuose, kurie suorganizuos 
ir ves tą kampaniją. • ■ -

Reni kite Komūništų Rinkimų Kampa
niją, Jungkite spękaš už jos platformą 
ir kandidatus. Padarykit tai pradžios 
punktu milžiniško masinio judėjimo prieš 
badą, terorą ir karą. Priešinkitės visa 
savo energija ir spėka hrutališkai kapita
listų atakai. Kovokite už bedarbių ap
draudą, prieš algų kapojimą, už pašalpą 

lygybę negrams, prieš 
prieš

F

į

tiekiant savo pavadavimą “tokio pat ge
rumo,” padarant savo apgavikišką prog
ramą atrodančią kiek galint “kaip komu
nistų,” kalbant “revoliuciniai,” argumen
tuojant už pasirinkimą “mažiau nedoro,” 
persis
kiau į dalykus žiūrint.”

karo. Priešinkitės pravedimui kapitalistų 
išeities iš krizio. Kovokite už darbininkų 
išeitį—už revoliucinę išeitį iš krizio—už 
Jungtinių Valstijų Sovietinę Ameriką.

Balsuokite už darbininkų kandidatus—
istatant save “tuo patim, tik praktiš- komunistų kandidatus!

Balsuokite už komunistus!

ĮVAIRŪS DALYKAI
Krizis smarkiai paliečia 

Amerikos valdžios finansinį 
stovį. Iš priežasties krizio 
didėjimo, mažėja valdžios 
įplaukos taksomis, muitais 
ir tt. Del to smarkiai didė
ja deficitas. Dabar defici
tas jau siekia $2,500,000,-; nizacijos 
000. Aprokuojama, kad su; F e d e ration, 
pabaiga šių

tė apskaitoma iki $3,839,- 
500,610. Reiškia, bilionai 
dolerių sukišta įsteigimui 
religinių burtų įstaigų.

■iš tos “bėdos” lengvai -išsi
sukti. Jis veikiausiai žino, 
kad jo buvę ir esami sėb
rai pasidarbuos taip, kad 
jis ir iš to šmugelio išeitų 
lengvai. a

, L.D.L.D. 10 kp. rengia dide
lį pikniką 15 dieną gegužės, 
Vytauto Parke, Hulmville 
Pike ir Galloway Road, PHI1- 
adelphia. Pigus nuvažiavimas, 
geresnė vieta šokt, daug stalų 
ir suolų; bėra Aiuzika, progra
ma, gemai,; skanūs valgiai ir 
gėrimai. Prasideš 10 vai. ryte.

Kelrodis: Važiuojant gatve- 
kariais reikia važiuoti . iki 
Frankford Ave; ir Bridge St. 
stoties, ten imkite karą No. 66 
ir važiuokit iki galui, iš ten 
busas nuveš 3 .mylias už mažą 
mokestį. •

Važiuojant . automobiliais, 
važiuokit Frankford Ave. ir 
paimkit kelią No. 513 po kai
rei Holmeville Pike. /

Visas nuvažiavimas bus 
daug pigesnis visiems, negu į 
Laurel Springs! <

Kviečia Komisija,

Prieškomuhistinės orga- 
National Civic 

sekretorius 
iždinių metų į Ralph M. Easley stoja gin- 

(birželio 30 d.) sieks iki į ti šnipą Gaston B. Means. 
$3,000,000,000.

Už tai dabar kongresas' pranešimą, kad Means ap- 
planuoja uždėti ant masių skutas milionierę Shepard 
pečių dar sunkesnę mokes- (New Yorke) ant $100,000 
čių naštą pavydale įvairių ar daugiau. r“ 
taksų, muitų ir tt. Wall ja yra fašistinė.

i Easley bando užginčyti

Ta organizaci-
, Jos pir-

Dabar paaiški, kad pa
garsėjusio Švedijos degtu
kų trusto galva, Ivar Kre- 
uger, su keliais savo arti
mais sėbrais darė visokias 
finansines meklerystes, kad 
tą trustą “plėsti.” Kadan
gi daugelis finansierių ir 
bankierių juomi pasitikėjo, 
kaipo galva milžiniško trus
to, tai dažnai nereikalau-

Štreeto tarnai Washingtone mininku yra Amerikos Dar- davę nuo jo jokio užtikrini- 
tariasi su Hooveriu ir daro bo Federacijos vice prezi- mo ir duodavę jam pasko- 
visokius planus, kaip suba- dentas Woll. Kadangi šni- lą? arba pardavinėdavę jo 
lansuoti valdžios biudžetą pas Means yra pasižymč- įvairių kompanijų išleistus 
taip, kad kuomažiausiai jęs visokiomis provokaci- šėrus/ nesigilinant smulk- 
būtų paliestos plutokratų jomis prieš komunistus, tai meniškai į tų ^kompanijų 
kišenės ir kad kuodaugiau- tos fašistinės organizacijos stovį ir tt. Bent taip dabar 
šiai apiplėšti darbo mases, j viršininkai laiko garbingu aiškinama tyrinėjime, kurį

lansuoti valdžios
kuomažiausiai jęs visokiomis provokaci- šėrus,

piliečiu ir stoja jį apginti. 
Means dabar apkaltintas

Aprokhojama, kad Jung- apgavime ponios McLean skirtas tyrinėjimui suban- 
tinėse Valstijose yra 202,- ant $104,000 it paliuosuotas k r utavimo

£1930 bažnyčių. ‘ Viso jų ver- po $50,000. Bet jis tikisi

dabar veda New Yorke Os
car AV. Ehrhorn, teismo pa

in ternational 
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Puslapis Trečias

Ir Mano Keli Žodžiai Del 
t Operetės “Alkis”

i ________

Stebėdamas “Alkio” vaidinimą 30 d. ba
landžio Newarke, maniau sau ir kitiems drau
gams paskui sakiau: “Tai pirmu kart savo 
gyvenime matau lietuvių amerikiečių scenoje 
veikalą, perstatomą taip artimai tikrajam te
atrui.” Taip manyti mane vertė ne tik tin
kamas scenų puošimas, apšvietimas, vaidylų 
sugabumas ir susimokymas, bet ir pats vei
kalo turinys, pati muzika, kuri yra naujo
viška; darbininkiškais motyvais paremta.

Bet podraug maniau ir dabar esu palinkęs 
manyti, kad “Alkis” ne visur mūs scenoje 
turės pasisekimo. Persunkus suvaidinti. Mes 

^dar “neįpratę” tokius kūrinius perstatyti ir 
ne visur turime tinkamų pajėgų. Pas mus 
dar vis tebeviešpatauja vyraująs paprotys 
vaidinti, kas “patenkina” publiką ir dainuoti, 
kas “švelnu *ir miela.”

Su “Alkiu” kitaip. Jis “publiką patenkins,” 
tiesa, bet tik tuomet, jei bus suvaidintas de- 

. dant didžiausių pastangų ir sudainuotas taip, 
kaip jis yra (muzika) parašytas. “Sietynas” 
“patenkino publiką,” bet “Sietynas,” kiek ži- 

. nau, įdėjo daug pastangų susimokinimui ir 
išpildymui su lyg raide visko, kaip nurodyta.

“Alkio” muzikoje, klausant jos, girdisi lig 
ir disonansų., Kodėl? Todėl, kad, sakysim, 
{pirmam akte, kur vaizduojama fabrikas, ma
šinų džengsėjimas, traksėjimas, bildesys 
—negali būti girdima, pavyzdžiui, “Dūno- 
jaus Valco” meliodijų. Muzikos uždaviniu yra 
įspausti žiūrovo klauson tą, ką jis mato aki
mis, užakcentuoti, pastiprinti vaidentuvės 
įspūdį, papildant tai, ko negalėtų padaryti 
patys aktoriai.

Antram akte, teismo salėj, tas pats. Dai
nos sutaisytos ne tam, kad pazalatinus pū
vančią valdančiąją išnaudotojų klasę, bet tam, 
kad ją pašiepus. Tiek galima pasakyti ir 
apie trečią aktą. Motinos Grafienės - arija 
(kurią labai vykusiai atliko d-gė Žukauskie
nė) tai ryškiai nusako. Prie to prisideda ir 
valcas, šokamas ponų baliuje. Jei šis val- 
cas būtų sušoktas ir arija sudainuota elegan
tiškai, “švelniai,” “padoriai,”—koks įspūdis 
žiūrovuose pasiliktų? Gražus, malonus, geras? 
mielas. To buržuazija ir trokšta. Ji taip 
ir persistato savo veikaluose. Tačiaus, kuo
met ta pati buržuazija perstato darbininkų 
pasilinksminimo Vakarą, šokius, dainas, vi
sur ir visuomet įkiša juose pašiepimą, paže
minimą. Darbininkų scenos tikslas ne įdeali- 
za^yimas buržuazijos, bet rodymas jos isgve- 
rimo, supuvimo; perstatymas tikroj jos švie
soj. šituo atžvilgiu, manau, “Alkio” muzika 
tą pilnai padengia.

* “Alkis” alegoriška drama. Rasi tas, kad 
jame nėra “šalies,” įvykio vietos, laiko, kai 
kuriems duoda pagrindo manyti, jog tai 
perdaug atitrauktas nuo gyvenimo dalykas. 
Nemapau. Man išrodo, kad tas kaip tik pa
lengvina ją suvaidinti, atžvilgiu kostiumų pa
sirinkimo ir kitų įruošimų.

Operetei siužetą, kaip žinia, paruošė d. S. 
ŽTavis. Siužetas buvo taisytas Meno Sąjungos 
Centro Biuro. Būtų buvę gerai, jei pats d. 
Zavis būtų galėjęs dalyvauti šitame perstaty
me. Dar, mano išmanymu, reikėtų kai-kur 
kai kas pataisyti. Pirmajam akte regis ran
dasi kai kurių lyg ir nuibodžių vietų; gal bū- 

9 tų reikėję dar’ sutrumpinti, žinoma, čia tik 
mano nuomonė. Gal kiti d. manys priešingai. 
Drg. A. Misevičius, detroitiškis, rašo “L.” kad 
ten vaidinant “Alkį,” “vietomis prisiėjo, kad 

į, padaryti muziką gyva, braukti neįkandamas 
vietas...” Man išrodo, jog to nereikėjo. At- 
penč, dainavimas perdėm visą veikalą išėjo 
taip sklandžiai ir žavinčiai, kad tik stebėtis 
prisiėjo. Tiesa, matant, kad nebus galima 
tinkamai susimokinti, gal ir1 geriau kai ką 
apleidus.

Prie progos tenka pastebėti, kad Newark© 
sietyniečiai turi gabių sceniškų pajėgų. Ypa
čiai iš moterų! Sakysim, T, Stočkienė, Žu
kauskienė, O. Stelmokaitė, pasirodė pirmos 
rūšies mėgėjomis-artistėmis. Jų rolės svar
bios ir visos puikiai atliktos. Dr-gei Stoč- 
kienei, perstatant alkanosios rolę, daugelis 
žiūrovų skandino ašarose akis! Gerai vaidi
no ir A. Jodeškiutė ir K. Jodeškienė, bet jų 
rolės trumpesnės. Iš vyrų, žinoma, geriau
siai pasirodė vyriausios rolės (susipratusio 
darbininko) atlikėjas — T. Kaškiaučius, turįs 
gerą balsą ir mokąs gerai vaidinti. Vaidino 
gerai dar visa eilė, kaip Skučas, Janušonis, 
ir kt. Tūli kai-kur įspūdį susilprrfm^ji^mokė- 
jimu rolių. Tai bendra liga mūsų scenoj. Sa
kysim, kunigas. Typas geras, tinkamas, bet 
minėtoji priežastis kliudė padaryti' tinkamą

įspūdį. Reikia to vengti, draugai, ateityje.
Beje, muziką “Alkiui” parašė B. šalinaitė 

ir Adohmyan. Jiedu, taip sakant, buvo pio
nieriais persilaužimo mūs mene. Geidauti
na, kad atsirastų daugiau draugų, jaunų kom
pozitorių, kurie sektų tuo pavyzdžiu: kurtų 
daugiau kūrinių naujoviškais motyvais, pro
letariniais motyvais. Įdėjus pastangų vai- 

v dinime, “Alkis” patiko darbininkams; patiks 
ir kiti tos arba panašios rūšies kūriniai.

Sietyniečiai atliko didelį darbą, gerai su
vaidindami “Alkį”. Reikėtų būtinai juos par
sikviesti Brooklynan. Siedinčiau L.D.S. vie
tiniam Apskričiui tuo užsiimti sekama rude
nį.

R. M.

Vakar Ir Šiandien

A. Kuznecovas
I

Kaip prieš netolimą ; 
Artėjantį griuvimą 
Nutilo mano kiemas,— 
Matosi iš tolo, 
Kaip susikūprino 
Pirkia senutė 
Liesų sienojų 
Išlenkus šonus.

Kiekvienoj kryžkelėj 
Ant mano kelio 
Grūmojo skurdas 
Ilgu botagu.

Dirbau, kaip jautis 
Ankstų rytą kėliau — 
Buvau aš buožių 
Skriaudžiamu vergu.

Ir kietą žemę ariant 
Prakaitas varvėjo, 
Kuomet rūkuose 
Vesdavo krantai,— 
Už sena skola 
Turčiui prispaudėjui— 
Mano jėgomis 
Apdirbti jo laukai.

O namie j e—
Vargai pastogę saugo, 
Neturtas kyšo 
Iš visų kampų.
Ir pas vartus 
Išalkus karvė baubia 
Ties žalmargiu 
Sulysusiu veršiu.

Bet ne!
Vargai manęs 
Nenuslopins jau,— 
Aš tik prisimenu 
Praėjusius laikus. 
Man norisi
Vienu smūgiu galingu 
Ant visados sutriuškinti 
Turtuolius—^skriaudikus!

II
Priešingai
Vakarykščiai vargo dienai 
Einu aš ten, 
Kur nyksta laikas senas, . 
Kur iš pat ryto 
Po plačius dirvonus 
Tirštom kolonom 
Traktoriai dūzgena.

Ten darbas verda 
Nematytu šuoliu, 
Kol aš vis laukiu, 
Kankinuos baugus,— 
Ten laukuose 
Ant juodžemių plačiųjų 
Jau baigia laidot 
Skurdą ir vargus.

Pašauktas
Kolektyvų žemės plotų. 
Aš eisiu ten,

Kur šviečia ateitis, 
Kur bendras darbas 
Neša būvį sotų, 
Kur mano priešus 
Laukia pražūtis.

Vertė T. Sodainis.

! Veikalų Leidimo Klausimu
Laikytame susirinkime, balandžio 23 d. š. 

m., A.L.P.M. Sąjungos 4 kuopa, priėjo prie 
apkalbėjimo Centro leidimo naujų veikalų.

Mes pilnai sutinkame, kad naujų veikalų 
būtinai yra reikalinga leisti. Bet kad Cen
tras leistų veikalus rimčiau apsvarstęs, kad 
juos išleidus būtų nauda darbininkams. Taip 
kad nauji veikalai būtų galima suvaidinti 
visose kolonijose. Imame pavyzdį, kaipo fak
tą, iš praeities* išleistų veikalų, kaip “Sparta

kas,” operetė “Alkis,” kurie Centrui gana 
atsiėjo nemažai finansų pridėti, bet juos kol 
kas labai mažai kas vaidina..

Prižastis yra ta, kad jie iškaštingi susimo
kinti ir nemažai lešūoja scenerijos kaip ir ne
prieinami. Tai daugiau kreipiame domės į 
“Spartaką”. Mes apkalbėjom susirinkime, , 
kad Centrui patarti gaminti lengvesnius vei
kalus ne tik suvaidinti' bet kad jie iš viso- .' 
kio atžvilgio būtų patraukianti ir pačią pub- ' 
lika; nenuobodūs, aiškūs. Gali būti komedi
jos, dramos, tragedijos ir net operetės. Dau
giausia į operetes Centras, jei jų leistų, turi 
aktyviai prižiūrėti muziką, kuri rištūsi gy
vai meliodijose, o ne taip, kaip yra minėtuo
se veikaluose — negyvumo, nepatraukiančio 
skambesio publikai.

Tą patariamė, kad Centro išleistus veika
lus visos lietuvių kolonijos vaidintų, o ne pa
dėtų ant lentynų dulkėti.

Tai tokia nuomonė Dramos 4-tos kp. na
rių pareiškimo Centrui, Mes taipgi, pagal 
išgalės, leidimui naujų veikalų aukojame $5.- 
00. Ir už šiuos metus duokles ($5.00). Viso 
siunčiame $10.0b.

Meno Dramos 4 kp. Valdyba.
Nuo Redakcijos. — Labai gerai, kad drau-’* 

gai išsireiškia apie Centro leidžiamus veika
lus. Tuo klausimu reikia diskusijų daugiau. 
Reikalinga ir kitiems chorams ir kuopoms tą 
klausimą kelti, o ypatingai kuomet artinasi 
suvažiavimas. Labai būtų gerai, kad mūsų 
muzikai išsireikštų muzikos klausimu. Mes 
nesutinkame su visomis draugų mintimis, ypa
tingai muzikos klausime. Bet apie tai rei
kės pakalbėti kitu kartu. Taip pat lauksime 
daugiau draugų išsireiškimų.

Ei, Turtuoliai!

Jūs esat paskendę turtuose—
O mes vis alkani;

Gyvenat gražiuose namuose—
Mes laukan vejami.

Jūs turite ginklus, kareivius— 
O mes tiktai kumštis, -

Bet visi jūs drebat iš baimės— 
Jums juoda ateitis.

Mes linksmi sau dainą dainuojam—• 
O jūs bijote ir jos.

Su šypsena gatvėm žygiuojam 
Pasitikti aušros.

Į naują rytojų mes einam— 
Matyt jau spinduliai.

Jūs visi drebėkit iš baįipės— 
Ne jums nauji laikai.

Prigėrėt mūs kraujo, tironai—
Jums viešpataut gana.

Sukyla vergų milionai—
Šalin tvarką sena!. . .

24-III-32.
Jonyla.

Amerikos Judžiai

“Shanghai Express."—Pastarasis veikalas 
vaizduoja Amerikos judžių išgverimą. La
bai reikia stebėtis, kuomet matai tokį ju- 
dį, kaip kad “Shanghai Express.” Ateina 
mintis: Kam vertas tas darbas, kurį įdėjo 
šio judžio gaminimui.

Priruošta scena su dideliu rūpestingumu.
“Shanghai Express”—tai traukinys iš Pei- 

pingo į Shanghajų. šiame traukinyje susi
tinka vienas anglas karininkas su buvusia 
savo meiluže, kurią jisai jau nematė per ke
letą metų. Pastaruoju laiku ta meilužė jau 
“meile” ir užsiima. Čia vėl prasideda jų 
“meilė.”

Bet traukinyje yra.ir “revoliucionierius.” 
Ęet tas “revoliucionierius” pasirodo, kad tik 
už mergas kovoja. Visa revoliucijos prasmė 
pakavota, neparodoma. Revoliucija, tai 
banditizmas.

Gi tas anglas kapitonas yra labai galingas 
šiame traukinyje. Jisai nugali revoliucio
nierius ir tuomet; kuomet jie traukinį sulai
ko. Vaizdas yra toks, kad anglai karinin
kai daro tvarką, o' chinai revoliucionieriai, 
tai tikri “banditai.” Todėl juos šaudo, nai
kina kaip kad kokius pavojingus gyvūnus.

žiūri į_tą judį ir lauki, kad visgi turės bū- 
i ti kokia nors socialė išvada. Manai, kad 
! bus koks tikslas. Juk prirengimas labai di

delis. Bet labai apsirinki belaukdamas. 
Viskas baigiasi taip, kad tas traukinys, ta 
kelionė to traukinio ir žmonės, kurie buvo 
šaudomi, daužomi,—tai visa prirengta, kad 
tas kapitonas galėtų susitikti su ta savo mei
luže traukinyje. \Jų bučkis Shanghajaus gelž- 
kelio stotyje baigia visą veikalą. Vadinasi, 
visas veikalas, tas visas technikinis prirengi
mas, pagaliaus, vertas tik vieno pikto nu- 
sispjovimo!

Tai vaizdas supuvimo kapitalistinės sis
temos ir jos kultūros. Ir tai nevienas tik 
šitas paveikslaš. Yra labai daug tokių, jei 
jau ne visi tokie Amerikoj gaminti judžiai.

Matęs.

Raudonosios Armijos -Teatras

Raudonosios Armijos pakėlimui ant augš- 
tesnio kultūrinio laipsnio kuriama ir teatras. 
Tad ir tapo įsteigta Centralinis Raudono
sios Armijos Teatras, suorganizuotas jau 
trys metai atgal.

Minimas teatras susideda iš keturiolikos 
skyrių, kurie randasi visuose didesniuose 
miestuose Sovietų Sąjungoj. Kaip tai: Char
kove, Tiflise, Baku., Smolenske, Kijeve, 
Chabarovske ir Novosibirske. Taipgi viso
se sostinėse autonominių respublikų.

Visi šie teatrai yra surišti tampriausiais 
ryšiais su centraliniu teatru Maskvoj. Iš 
Maskvos daugiausiai imami perstatymui 
repertuarai. Visi repertuarai yra mainomi 
ir prirengiami ilgi “turai” (maršrutavimai) 
iš miesto į miestą.

Maskvos teatras susideda iš trijų depart- 
mentų : dramos, lengvesnio perstatymo, muzi- 
kalės apžvalgos, ir Raudonosios Armijos vo
kalinio choro.

Visi trys departmental duoda visus per
statymus dykai laike vasarinio sezono Rau
donosios Armijos kempėse—stovyklose ir lai
ke josios manevrų. Anot padavimo V. J. 
Papirovskio, kuris yra direktorium Centra- 
linio Teatro, tai raudonarmiečiai labai skait
lingai lanko visus perstatymus. Viena iš 
svarbiausių funkcijų aktorių, tai organizavi
mas “amaturinių” dramatiškų grupių tarpe 
raudonarmįečių. Jų tikslas duoti stovyklose 
instrukcijas masiniame dainavime ir priren- 
gime artistinės scenerijos.

žiemos sezone Maskvos teatras laiko savo 
perstatymus savoj auditorijoj, centraliniame 
Raudonosios Armijos name, čionai veikalai 
yra košiami kas vakarą prie skaitlingos mi
nios civilių ir raudonarmiečių.

Repertuaras Raudonosios Armijos teatro 
susideda iš rašytų veikalų žymiausių Sovietų 
Sąjungos rašytojų ir eilinių raudonarmiečių. 
Tarpe jų, mes randame žymų autorių D. 
Kurdiną, Ovčina—Ovčarenko, kuris yra au
torius veikalo “Militarinis Komandierius” 
(Vojinkom.). Šie veikalai akcija ir vaidini
mu yra prilyginami prie geriausių Europos 
teatrų veikalų ir vaidinimų.

Raudonasis Komandierius

šis veikalas rišasi su gyvenimo užduotimis 
Raudonosios Armijos 1931 metais. Persta
toma aiškiai prastas ir geras atsinešimas 
Raudonųjų Komandierių 1 linkui kareivių. 
Veikalo turinys sukasi apie daugelį linksmų 
vaizdų gyvenime raudonarmiečių. Nėra nei 
vieno margo momento visuose keturiuose ak
tuose.

Repertuaras šio sezono yra prirengtas au
toriaus Vsevolodo—Ivanovo. Vaidinimas bus 
“Kompromisas Naib-—Khano,” rišantis SU 
Raudonosios Armijos Centralinėj Azijoj vei
kimu. Apibudina raudonarmiečių pastangas 
gelbėjimui biedniokų ir jų kovų su kulokais 
—buožėmis, kurie kovoja prieš šocialę kon
strukciją.

“Sukanti Audra”— D. Kurdino, tai vei
kalas, rišantis su problemomis 1924 m., laike 
rekonstrukcijos ir reikalavimais naujų page
rinimų.

Paskiausias veikalas, tai “Taika” D. Urmo, 
nurodantis reikalavimus jaunuolių, tarnau
jančių Raudonojoj Armijoj.

Visi šie veikalai, randasi vadovybėje di
rektoriaus B. Vilnerio ir Alexandro Olenino.

I. Kruti—vienas iš žymiausių dramatinių 
kritikų, vadovauja literatūrinį teatro sekto
rių. ,

Mažos formos departmentas, tai keliau
janti grupė dainininkų ir šokikų. Perstatinė- 
janti lengvesnes komedijas, muzikales ap
žvalgas visuose militariškuose kliubuose.

Vasariniame sezone laiko vizitas į armijos 
kempes—stovyklas. Jų vyriausia užduotis, 
sutaikinti visas amaturines grupes armijoj. 
Jų repertuaras turi savyje muzikalio persta
tymo turinį. Veikalai, kaip tai: “šarvuotas 
Entuziazmas” ir “Intemacionalė apžvalga.”

Minėta trupė dabar laiko praktikas prie 
perstatymo “Dnieprostroi”— naujas veika
las, parašytas Afinogenijavo. Jis yra au
torius populiariško veikalo “Baimė.”

Laukiant 15 metų sukaktuvių Rusijos re
voliucijos, ruošiama pastatyti veikalą “Opie- 
chatka.”

Populiarizacija Dainų

Gyva grupė raudonarmiečių ,tai vokalinis 
choras. Jų tikslas, tai surinkimas masinių 
armijos dainų. Jie išnaudoja sceneriją, po- 
puliarizavimui dainas tarpe raudonarmiečių.

Visi perstatymai yra priimami entuzias
tiškai visų raudonarmiečių. Visi veikalai 
atydžiai diskusuojami visuose Raudonosios 
Armijos literatūros Jdiubuose. Raudonosios 
Armijos Teatras tarnauja kaipo vienyto jas 
kovoje su pasireiškusią manifestacija biu
rokratizmo Raudonojoj Armijoj. Raudona
sis Teatras bando pakelti intelektųąlį ir kul
tūrinį augštumą darbininkų armijoj. Tai 
nauja kūryba, priešinga teatrui kapitalisti
nėse šalyse, šitas teatras atlieka kultūrinį 
ir švietimo darbą.

D. K—-tis.
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ALPIUS. REIKALAI
Aukų Gauname

Mes negalime girtis, bet vis
gi turime tarti mūsų organi
zacijoms didelį AČIŪ už au
kas, kurias gauname naujų 
veikalų leidimui. Mes turėjo
me nedatekliaus, kuomet iš
leidome paskutinius veikalus, 
kaip tai “Alkį,” “Spartaką” 
ir kitus. Už “Bedarbius” dar 
bilos nemokėtos, bet tikimės, 
kad greitai galėsime išeiti iš 
skolų ir imtis naujų veikalų 
leidimo.

Pereitą savaitę mes neminė
jome apie aukas ir duokles. 
Tad šią savaitę daugiau turi
me ko pasakyti. Bet, draugai, 
nenuleiskite rankų, perskaitę 
šiuos pranešimus. Mes turi
me gauti daug daugiau įplau
kų. Tuomet galėsime ir vei
kalų daugiau leisti. O veika
lų, mūsų judėjimui labai reika
linga.

Aušros Choras iš Bingham-’ 
ton, prisiuntė ne tik už veika
lus užmokestį, bet ir aukų $3. .. 
Tai labai gerai. Mes galime 
pasakyti, kad organizacija vi
suomet gali prisidėti prie mū
sų kultūrinio darbo. Jei ne- 

! galima daugiau paaukoti, tai 
bent mažą sumą galima auko
ti. Jei nėra pinigų ižde, tai 
galima parinkti arba surengti 
parengimą, žinokite, draugai, ” 
kad yra reikalas.

Labai gerai pasirodė,' tai 
i ALPMS. 4 kuopa iš Detroit, 
Į Mich. ši kuopa prisiuntė vi
są 10 dol. Tai duokles ir 
penkinę aukų. Visos meno vie- 
netos turi taip pasirodyti. Be 
to, 4 mūsų kuopa prisiuntė ir 
savo nuomonę apie veikalų 
leidimą. Tai labai gerai.

Gerai atsiliepia mūsų pašal- 
pinės ir kultūrinės organiza
cijos kuopos, t.y., LDS. kuo
pos. 20-ta kuopa prisiuntė 
visą penkinę. Daugiau tokių 
kuopų.

Naujų veikalų leidimui pri
siunčia aukų ir lietuvių darbi
ninkių kuopos. LDSA. 115 
kuopa aukavo $3. O ALDLD. 
85 kubpa, kuri turėjo daug ko- v 
vų 'štff ^kloka, aukavo 1 dol. 
Iš šios kuopos mes daugiau nei 
nereikalaujame.

Brooklyno Aidas jau išly- ■ 
gino savo skolas. Tai labai 
gerai. Kiti chorai irgi pasi
žiūrėkite į savo dokumentus, 
ar nesate skolingi Centrui už 
dainas arba veikalus.

—o--
Pabudo ir Rochesteris. čia 

draugai buvo lig ir sustoję 
meno veikime. Mes negirdė
jome per metus apie Roches- 
terio chorą. Na, bet geriau 
vėliau, negu kad niekad.

Rochesterio choras “persikė
lė” ne bile kaip. Jie- prisiun
tė mokesčius į Meno Sąjungą 
už 3 metus.

Dabar mes tariame drau
gams ačiū, kad jie pradėjo 
veikti. Bet veikite, draugai, 
gerai, žiūrėkite, kad DLK. 
Gedimino Choras darbuotųsi 
mūsų meno kūryboj gerai' ir 
sėkmingai. Pasirūpinkit, kad 
jūsų darbai būtų darbininkiš
ki.

Chicagiečiai dar irgi šiek 
tiek kruta. Draugas Krakai- 
tis jau prisiuntė duokles ALP 
MS. 1 kuopos. Laukiame ir 
kitų vienetų pasirūpinti mūsų 
darbais Chicagos apielinkėje. 
Tai taip eina mūsų finansinis 
vajus.

Veikite, draugai, biskį veik
liau. Dirbkite, kad mes galė
tume pasivyti gyvenimą su 
naujais veikalais.

Pirkite Dainas
Meno Sąjunga leidžia vei

kalus, kurių mūsų chorams ir 
kitiems vienetams labai reika
linga. Tų veikalų reikalauja 
visas mūsų judėjimas, mūsų 
kūryba.

Bet mūsų leidžiamų veikalų 
po vieną kopiją gauna visi 
vienetai veltui. Mes labai tan
kiai pastebime, kad mūsų vie
netai neperka dainas bei vei
kalus iš Centro, bet iš vienos 
kopijos nusirašo ir naudoja 
savo reikalams.

Draugai, mes turime vengti 
tokios sistemos. Viena, rei
kalinga, kad vienetai, chorai 
pirktų iš Centro veikalus, dai- 

(Tąsa 4-tam pusi.)
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MENO SKYRIAUS DALIS
Kanados Darbininką Naujas 
Žingsnis Proletarinio Meno 

Srityje

A.L.P.M.S. Reikalai

neima, 
surengti

Patarta kuopos 
kokią pramogą

$5.00 aukų deliš iždo
Ir už šiuos metus duok-

šerininkų su-

Proletmeno Dramos 4-ta Kuopa 
Veikia ir Norią Skaičium Auga

DETROIT, MICH. — Balandžio 23 d. Pro- 
letmeno Dramos 4 kp. laikė susirinkimą. Pla
čiai apsvarstyta, kas buvo veikiama žiemi
niam sezone. Proletmeno kuopa visoms or
ganizacijoms, kurios buvo kreipęsi, suvaidi
no veikalus ir nariai nemažai pasidarbavo 
Aido Choro reikaluose. Paimdavo roles su
vaidinti, kad prigelbėjus Aidui.

Susirinkime apsvarstyta, kas gali būti vei
kiame ateityje. Užgirtas režisieriaus mokina- 

.. mas veikalas, kad lavinti jaunimą per vasa
rinį sezoną, nors ir tik retkarčiais bus prak
tikuojamas. Veikalas yra rankraštyje. Vei- 

■ kalo turinys imtas iš darbininkų gyvenimo 
• įvykių, jų kovų ir streikų. Tai trijų veiks
imų Iragediška drama.

Plačiai apkalbėta ir eita į diskusijas kaslink 
naujų veikalų leidimo centre.- Patarimas pa
daryta centrui laišku, patariant apie naujų 
veikalų leidimą.

Režisierius raportuoja, kad peržiūrėjo gau
tą veikalą iš Centro “Bedarbiai.” Pataria su
lošti sekančiam sezonui. Gyvai buvo svars
tyta, kaip finansiniai daugiau pagelbėjus 
Centrui. Kuopa finansų ižde turi tik savo 
veikimo reikalams. Ji tarnauja - darbininkiš- 

- koms organizacijoms, už suvaidinimą veika
lų jokio atlyginimo 
valdybai šį sezoną 
kuopos naudai.

Centrui paskirta 
veikalų išleidimo,
lės $5.00, tai viso Centrui bus pasiųsta $10.- 
00. Rimtai svarstyta ir “Vilnies” šerininkų 
suvažiavimo reikalai. Nors kuopa turi “Vil
nies” šėrus, bet kadangi kitos broliškos or
ganizacijos siunčia atstovus į “Vilnies” su
važiavimą, jų tarpe yra ir proletmeno narių, 
tai nariai sumanė pasiųsti raštišką pareiški
mą ir aukų $3.00. Ant vietos likosi perskai
tytas pareiškimas dienraščio “Vilnies” klau
simu. Jis skamba gana gražioj, tinkamoj 
formoj: Sveikina “Vilnies
važiavimą, pripažįsta, kad “Vilnis” yra ve
dama teisinga, darbininkiška linija. Laiškas 

.pasmerkia ‘darbininkiškų organizacijų skaldy
tojus, tai yra Pruseiką ir kompaniją. Pareiš
kimą susirinkimas vienbalsiai priėmė. Pa
daryta nutarimas, jei kas iš liuosnorių at
sirastų, kurie norėtų važiuoti į “Vilnies” su
važiavimą, tai valdyba išduotų mandatą.

Vienas priešas per PruseiKos gazietą. kan
džiojo Proletmeno Drafnosri'kuopos veikimą ir 
jos narius. Bet, matyt, nesuprasdamas vei
kalų prasmės: kas yra komedijos ar dramos. 
Net vienur-kitur nešiodavo pantaplinį paš
tą, kad narius sirkursčius ir pakenkus prolet
meno kuopos veikimui. Bet narių vienybė ir 
geras nusistatymas tik 'jam pačiam smūgį už
davė.

Proletmeno 4 kuopa auga narių skaitlium ir 
bujoja, šiame susirinkime prisirašė prie pro
letmeno kuopos 17 naujų narių. Dabar gal 
vienas kitas iš priešų pasakys: Tai perdėta, 
tiek narių negalėjo įstoti. Del visko paduo
siu jų ir vardus, kurie įstojo į Dramos Me
no 4 kp. Tai yra šie nariai: Ed. Luobikis, 
A. Liutvinas, V. ‘Petrulis, A. Stasiukėnas, P. 
Petraitis, B. Gerlatauskiutė, M. Kadukiutė, 
A. Nausėdaitė, R. Vėgėliutė, R. Astrauskiu- 
tė, N. Sedaravičiutė, J. Januliutė, H. Janu- 
liutė, O. Petruliutė, B. Karaliūtė, G. Vasiliaus- 
kutė, W. Gugas. Taigi proletmeno kuopa ne
tik veikimu aktyviai atsižimi, bet didinasi 
eilės čia gimusių jaunuolių, 
bus galima suorganizuoti ir 
O tas darbas likosi pavestas 
nesniems nariams, kurie jau
Susirinkime jau nariai domavosi ir apie A. 
L.P.M. Sąjungos suvažiavimą, bet apie' tai 
teks pakalbėti kitą kartą.

Alf. Misevičius.

TORONTO.—Balandžio 30 d. ukrainų dar 
bininkų pastangomis, U.D. Name, buvo pers- \.
tatytas veikalas, vaizduojantis šių dienų pa
saulinę tarptautinę situaciją. Veikalas susidė
jo iš dviejų dalių: “Tautų Sąjungos šaukiama 
Nusiginklavimo Konferencija” ir “Dniepros
trojaus Atidarymas,” didis Sovietų Sąjungos 
socializmo laimėjimas.

Pakilus uždangai pasirodė Tautų Sąjungos 
konferencijinis kambarys. Jos sekretorius 
kalbasi per telefoną su imperialistinių vals
tijų atstovais būsimos konferencijos slaptais 
reikalais. Tuo sykiu scenoj šviesa užgęsta. 
O kino aparato pagelba, aint baltos marškos, 
parodo kiek imperialistinės valstijos užlaiko 
kariuomenės ir kiek skiria pinigų karo reika
lams, apsiginklavimui. Kapitalistiniam pa
saulyj randasi bedarbių su jų šeimynomis 
450,000,000.

Vėl scena nušvinta, įeina tarnas, praneša, 
kad jau pribuvo į konferenciją Francija, 
Lenkija ir kitos (tai yra valstybių atstovai, 
vaizduojamos moterys). Paskui tarnas, per 
kelis sykius įeidamas, praneša apie atvyki
mą kitų valstybių atstovų.

Prasideda posėdis. Svarstymas nusigin
klavimo reikalų. Tarpsavinės pjovynės už 
rinkas, už rubežius. Francija vaizduojama 
kaipo centralinė konferencijos figūra, o apie 
ją glaudėsi Lenkija ir vadina ją “mamyte.” 
Vokietija įgnyba Lenkijai į šlaunį, reiškia, 
užgauna jos koridorių. Lenkija sužviegia, 
o Francija, kaipo “taikos” darytoja, persėda 
jas. Lenkija, Čekoslovakija ir kitos siaubia, 
kad joms perankšta: reikalinga joms koloni
jos. . .

Konferencijoj dažnai kyla triukšmas, pjau
tynės : tą triukšmą palydi orkestrą ir pasida
ro didelis moteriškių ergelis, susimaišęs su 
muzika.

Tarnas praneša, kad jau atvažiavo Sovie
tų Sąjungos atstovas. Įeina darbininkas, at
siraitojęs rankoves, pasiima prie durų stovė
jusią kėdę, pasjneša arčiau ir atsisėda (sa
lėj plojimas). Kaip visiems yrą žinoma, So
vietų Sąjungos atstovas pateikia tikrą nusi
ginklavimo planą. Visos . imperialistinės 
valstybės nesutinka, siūlo organizuoti prie 
Tautų Sąjungos kariuomenę “palaikymui 
taikos.”

Už scenos pradeda kas tai žibčioti, dun
dėti šūviai. Scenoj šviesa užgęsta. Per re
tą, muslininį audeklą gilumoj scenos pasiro
do chinų su Japonais karas. Kareiviai su 
ginklais mušasi, su kuprinėm bėga, griūva 
ir t. t.

Už kiek laiko 
rasėj ų ratelis, 

valdybai ir se- 
šį tą parašo.

Neišsigąsk!

Neišsigąsk, nedrebėk iš baimės, 
Ir nemanykie, kad tai nelaimės, 

• Jei kovoje netekome draugo.
Tas neturi būti tau baugu, 
Bet stok eilėn liepsnojančių kovų, 
Kad griauti šią tvarką iš pamatų.
Sukuopk drąsumą, laikykis tvirtai, 
Išeities nėra! Tu, drauge, matai, 
Kaip fabrikantai ginklą vartoja, 
Kaip pirmas eiles švinu nuklojo, 
Už tai, kad minia alkanų žmonių 
Pareikalavo maisto iš jų.
Neišsigąsk, nedrebėk iš baimės, 
Ir nemanykie, kad tai nelaimės; 
Dar šimtai draugų neteks gyvybės, 
Šimtus surys kalėjimų tamsybės, 
Bet proletariatas,
Revoliucinėj dvasioj greitai užgys!♦

St. Butkus.

Scena nušvinta vėl; toliau konferencija tę
siasi. Bet ta konferencija neduoda jokių 
pasekmių, prieina prie pakrikimo. Vėl sce
noj šviesa užgęsta ir konferencija tamsumoj 
išsiskirsto. Kino scenoj parodo Lenino pa
veikslą, kur ištiesęs ranką rodo darbininkam 
kelią į geresnį gyvenimą.

Už minutės vėl scena nušvinta, pasirodo 
didelis raudonas specialiai padarytas Sovie
tų Ukrainos žemlapis. Viduryj, žvaigždės 
pavidalo, kiauruma, per kurią matosi Dnie- 
prostrojaus vaizdas, puolantis vanduo per 
tvenkinio užtvaras. Pasigirsta darbininkų 
dainos, apdainuojančios Dnieprostrojų. Il
gai netrukus, darbininkai, jaunuomenė, vai
kai su orkestrą, su raudonomis vėliavomis, 
susirenka ant scenos.

\
Paskui prakalbos. Tas pats darbininkas, 

kuris dalyvavo nusiginklavimo konferenci
joj, pasako prakalbą, kaip yra svarbus Dnie- 
prostrojus ir kiek jis duos naudos Sovietų 
Sąjungos darbininkąms. Kiti darbininkai-ir 
darbininkės, padeklamuoja eilėraščius, susi
liejusius su Dnieprostrojaus statyba ir jo 
reikšme. Visi bendrai darbininkai, su or- 
kstra, sudainuoja: Internacionalą.

Visą laiką Sovietų Ukrainos žemlapis bu
vo apšviestas elektra, mirgančiom lemputėm; 
kas reiškia, kad Dnieprostrojaus pagaminta 
elektra nušvies visus Sovietų Ukrainos mies
tus ir kaimus.

kovų ugnys—

1932 m.

Tokie perstatymai yra labai reikšmingi 
tuo, kad jie parodo, kaip imperialistai savo 
“nusiginklavimo” konferencijose tik patikri
na savo karines pajėgas ir sykiu tariasi, kaip 
geriau užpulti Sovietų Sąjungą. O tuo pačiu 
sykiu Sovietų Sąjungos darbininkai buda- 
voja socialistinę industriją su kiekviena die
na; stiprėjinąas Sovietų Sąjungos reiškia 
kilimas naujo pasaulio, naujos kultūros, kas 
buržuazijos viešpatavimui neša galą.

Rl. Svyrūnėlis.

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
nas, nes toks yra tarimas mū
sų suvažiavimų ir Centro Biu
ro. Kitas dalykas, tai Sąjun-j 
ga turi parduoti veikalus, kad 
galėtų išleisti naujų. Tai rei
kia žinoti kiekvienam mūsų 
nariui. Jei mes neparduosime 
veikalų, tai nebus iš ko juos iš
leisti.

Be to, jeigu jau negalima 
išsigalėti nusipirkti dainų bei 
veikalų, tai galima tartis su 
Centru del “bargaino,” palu- 
kio. Na, o kodėl tą darbą, 
kurį draugai sudeda į kopija
vimą dainų, nesudėti kitam 
veikimui. Sakysime, draugai 
gali suruošti kokį parengimą 
dainų ir veikalų pasipirkimui.

Dar vienas dalykas, tai, 
draugai, kurie jau taip darėte, 
neperkate dainas, bet jas kopi
juojate, tai turite pasirūpinti 1 f * 4- 1 »> •» i m l\ z-1 w -VY -v» w-» 4 • t v\ 1 i i 11 ’ 
veikalų ir dainų leidimą.
sų darbas: aukokite, padaryki
te parengimą. Arba kituz ko
kiu būdu prisidėkite prie mū
sų

kad nepraleistumėte, ir kad 
paskui nereikėtų gailėtis po 
laiko. , ?

Visus ir visas vietos ir apie- 
linkės darbininkus ir darbinin
kes užkviečia Aido Choro jau
nimas.

Arti Choro Stovintis.

J./ Siurba ? sakys prakalba. Kviečia
me skąitlingai atsilankyti, šis pik-' 
nikas turėjo įvykti pereitą sekma
dienį, bet iš priežasties lietaus tapo 
atkeltas į 15 d. gegužės.

1 (113-14)■

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD 50-ta kuopa rengia pra

kalbas, kurios įvyks 15 gegužės,

PATERSON, N. J
~5-tą vai. vakare, Gedemino svetai- 

’fneje, 575 Joseph Ave. Kalbės drg.

einaDarbai čia šiuo laiku 
labai lėtai ir dar vis mažėja. 
Šilkų dažymo dirbtuvės atlei
dinėja darbininkus; kai kurios 
visiškai užsidaro neapribotam 
laikui. Audimų darbai taipgi 
silpnai eina. Bedarbių priskai- 
toma virš 18,000, ir jų armija 
didėja su kiekviena diena. O 
kurie dar dirba, tai vos gali 
centą su centu sudurti.

Kur audėjai laike karo gau
davo už mastą 20 centų, tai 
dabar tegauna po 3-4 centus. 
Audėjo uždarbis per savaitę 
yra apie $12-$15.

Darbo valandos įvairios; kai 
kitokiu būdu paremti naujų kurie dirba net po 16 valandų 

. Jū-

D. M. šolomskas iš Brooklyn, N.Y. 
Jis nurodys priežastis, kodėl kyla 
bedarbės, kurios atneša darbininkams 
vargus, badą ir mirtį. Daugybės 
darbininkų, jausdami sau baisią at
eit), patys žudosi. Kalbėtojas nu
rodys, kokiais būdais reikia jieškoti 
išeities iš tos pražūtingos padėties, 
kurioje darbininkus laiko kapitalis
tinė sistema. Skaitlingai susirinkite 
išklausyti šių svarbių prakalbų.

Jžanga veltui.
e Kviečia Rengėjai. I

(113-14) |

be pertraukos, išskiriant pie- ! 
tus. Keletoi vietų dirbama 1J c. |

naktimis. Naktiniai darbiniu- ; 
kai daugiausia dirba po 11-12 
valandų. Išstovėjus prie ketu- ■. 

j rių staklių tiek valandųk ypa
tingai naktį, tai, einant namo,) 
Irodos, net žemė linksta, supa-| 
j si; negalima nukęra voti kojų;
i net galva kvaišta nuo staklių 
barškėjimo per ilgas valandas.

Darbininkai neorganizuoti ir 
i daugumoj bijosi prisiminti 
apie uniją; bauginasi, kad 

j darbo neprarastų. Tame tai ir 
■didžiausia bėda, kad darbinin
kai yra neorganizuoti. Kiek-į 
vienas audimo pramonės narys 
privalo būti nariu kairiosios 

jNacionalės Audėjų Unijos, nes 
sa7‘neu‘ela"7i”beged£kas pasi- i yjentik šjos u,ni.j°t ™dovybSj 
gyrimas.

Laike streiko daugelis to lo- 
kalo narių nedirbo po 6 ar 7 
dienas. Taip ir Vilkelį buvo 
trumpam laikui paleidęs jo vy
resnysis, mainierys. Paskui 
visi sugrįžo atgal, jų tarpe ir 
Vilkelis, be jokio persekioji
mo. O jis veidmainiškai apsi
šauki save kankiniu ir per ke
lis “Klampynės” numerius ver
kia, būk jis del streiko prara
dęs darbą. O tikrenybėje jis 
toj pačioj kasykloj, iš kurios 
sakosi atleistas už dalyvavimą ) 
streike.

darbo.
V. Bovinas, Sekr.

WILKES BARRE, PA
Apie Falšyvą “Kankinį” 

Vilkelį
J. Vilkelis “Naujojoj Klam

pynėj” visaip niekina drg. A. 
Bimbą ir kitus, kurie kovoja 
net už jo paties būvio pageri
nimą; ir sykiu jis verkšlena 
per “Klamp.,” būk jis prara
do darbą už tai, kad dalyvavo 
mainierių streike, kas yra vi-

i tegalima bus laimėti geresnes 
darbo sąlygas.

K. P.

Aš norėčiau žinot, kaip jau
čiasi tie sklokininko Vilkelio 
vienminčiai, kurie pasirašė po 
ta lyg ir užuojautos rezoliuci
ja, būk jis laike streiko nedir
bo ir už tai darbą prarado.

Tokis pasirašymas atrodo 
šlykščiau, kaip prasikaltimas. 
O paskutinis Vilkelio teisinto- 
jas pasirašo APLA 16-tos kp. 
narys ir dar josios pirminin
kas J. Klimas. Tai begėdiš
kiau jau negali būti.

Prie užbaigos turiu pabrėžt, 
kad Vilkelis nėra tas kankinys, 
kokiu jis persistatė; jis dirba 
toj pačioj kasykloj, kaip ir 
pirm streiko. Tik gaila tų jo 
apgynėjų, kurie patys nežino
dami už ką pasirašė.

Lai dabar žino darbininkai, 
kiek Vilkelis prirašė “teisy
bės” apie save “Klampynėj” 
per visą tą laiką.

J. T. Visockis.
•—o—

Aido Choro Jaunimo Vakarėlis 
ir “Sekretas”

Pradžia 
suvaidins 
“Netikė- 

mokytoja

v

Wilkes-Barre, Pa. — Aido 
Choro jaunimas rengiasi prie 
labai didelio ir nepaprasto va
karėlio, kuris įvyks gegužės 
28 d., po num. 69 S. Hancock 
St.,' žydų svetainėj.
7 vai. Jaunimas 
juokingą komediją 
tai.” Bet Choro
'Zdaniūtė su savo jaunuoliais 
nustebins vietos ir apielinkės 
publiką dar tuom, kad jie prie 
veikalo prideda savo navatną 
priedą, kuris laikomas sekre
te, ir tik man vienam, panau
dojant tam tikrą gudrybę, pa
sisekė sužinot tą sekretą, ku
ris ištikro stebėtinai atrodo. O 
iš visko, kas jau dabar žino
ma, apie vakarėlio programą, 
tai jinai bus tokia, kokios dar 
niekad nebuvo nei’1 šioj apielin- 
kėj nei kitur tarp lietuvių.

Po vaidinimui bus šokiai, 
kur visi galėsime linksmai lai
ką praleisti prie geros orkes- 
tros. Tikieto kaina labai pri
einama visiems. Gerai tik įsi- 
tėmykite, dieną, laiką ir vietą,

Dr. Jonas Repšys '
278 Harvard St., 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter 1781

OFISO VALANDOS:

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

Tel. Porter 3789

VISOKIAS KNYGAS 
Lietuvių ir Anglų Kalba 

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINI GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS 
Box 129, G. P. O., 

New York, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

“Nuga-Tone padarė 
mane sveika”**

P-nįa O. Mikolaitymė. Buffalo. N. Y., ra 
So ii' sako: ‘‘Aš n 
tų, jog Nuga-Tontey 
kelis metus aš buto 
st a sveikatų. Aš e 
bet jie buvo be vertės, 
jo man i kelias dienas.
gų ir kaimynų sako, kad Nuga-Tone yra pa- I 
stebėtinas."

Nuga-Tone sustiprina visus kūno or 
nūs. Jis suteikia jums gerų apteitų, nugali 
skilvio pakrikimus ir konstipacijų ir priduo
da naujų stiprumų ir jėgų raumenims ir 
nervams. Nuga-Tone yra pardavinėjamas ap- 
tiekininkų. Jeigu aptiekininkas neturi jo, ■ 
paprašykit jj užsakyti iš savo urmininko. 
Žiūrėkit, kad jūs gautumėt Nuga-Tone. Ne
priimkite nieko kito.

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto mėnesinis 

susirinkimas įvyks antradienį, 17 d. Į 
gegužes, 1932 m., Lietuvių Svetainė- I 
je, 29 Endicott St. Draugijų atsto-) 
vai, visi malonėkite dalyvauti šiame I 
susirinkime. Šiuo svarbiu momentu I 
turime peržiūrėti draugijų reikalus i 
ir prisirengti tinkamai orientuotis | 
bėgančiais klausimais.

, Org. J. J. B.
(114-115)

SPRINGFIELD, ILL.
ALDLD 7-tos kuopos susirinkimas 

įvyks 19 d. gegužes, 7:30 vai. vaka
re, pas K. Lguno, 1520 Pennsylvania 
Ave. Draugai, būtinai .atsilankykite 
į susirinkimų, nes yra daug dalykų 
aptarti. Taipgi gal jau bus atėję 
knygos antras tomas “Religija” ir 
visi užsimokėję nariai už šiuos me
tus ją gaus. Taipgi bus išduotas 
raportas iš “Vilnies” šerininkų su
važiavimo, ir daug kitokių dalykų 
reikės aptarti. Katrie dar neužsimo
kėjote už šiuos metus, užsimokėkite 
ir ąplaikykite taip svarbią knygą.

Sekr. S. Rusaitis.
(114-116)

FREEHOLD,5iTj.
ALDLD 235 kuopa rengia pikniką, 

kuris įvyks nedėliojo, 15 gegužės 
(May), ant Jaskos farmos, English
town Road, puse mylios nuo Free
hold©. Bus puiki programa, dalyvaus 
Sietyno Choras iš Newarko ir drg.

Visi Būkite Prisirengę
Dalyvauti Dienraščio

LAISVES
Rengiamame Didžiajame

PIKNIKE

iriu, kad kiekvienas žino- , 
'padarė mane sveikų. Pol
iu silpna ir turėjau pra
šiau daug jvairių vaistų, 

Nuga-Tone pagelbė- j 
Daugelis mano drau-

rga- Į

Philadelphia *
ROUND TRIF 3 75

HOURLY One Way
EXPRESS 9 nn
SERVICE x&.UU

BALTIMORE ____________ $4.00
BOSTON ________________ 3.00
WASHINGTON ___________ 4.75
RICHMOND ______________7.50
PITTSBURGH ____________ 8.0G
DETROIT ____________.,__A 3.50
CHICAGO ________________17.00
ALBANY and TROY______ 4.00

ROUND TRIP __________ 5.00
KAINOS ROUND TRIPSŲ
Labai Smarkiai Nužemintos

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

PRIIMI

ĮR Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy-

I kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 
j| Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve- 
£1 žam į štorus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
[|! no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus
II miestus. V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

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

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

PH1LADELPH1J0S LIETUVIŲ RADIO VALANDA
Rengiama Dubrow-Philco

z Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931
KIEKVIENĄ SEPT1NTADIENI 

nuo 4 vai. iki 4:30 po pietų

Iš Stoties WRAX, 1020 Kilocycles
Duoda L. DUBROW & SONS, Ine. 

420-422 South Street ' Philadelphia, Pa.
Telefonuokit, Lombard 1146 

Norėdami išmėginti PHILCO RADIO namuose

DARBININKU DAR TURIME
KALENDORIUS ‘ 350 KOPIJŲ

Tikra Kaina 25 Centai

6

Dar Turime 350 Egzempliorių šių metų

DARBININKU KALENDORIAUS
Prašome draugų padėti jį išplatinti. Kas 

pirks tris ar daugiau kopijas, ati duosim po 10c. 
kopiją. Kurie ims tik del savęs po vieną kopiją, 
duosime už 15c. Mokestį galite prisiųsti pašto 
štampomis. vertes 2 ar 5 centų vienetose. Pra
šome tuojaus reikalauti.

ŠITAI KAS VERČIA GREIT IŠPARDUOTU.
“Laisve” duoda savo skaitytojams dovaną pui

kią medikališką knygą, kurią paraše Dr. Jonas 
J. Kaškiaučius. Ta knyga jau siuntinėjama 
skaitytojams. Vien tik šio siuntinėjimo stam- 
pos “Laisvei” kaštuos apie $350. Įplaukos už 
Darbininkii Kalendorių padės padengti išlaidas 
išsiuntinėjimui skaitytojiams dovanų knygelės 
“Pirmoji .Pagalba Ligoje ir Nelaimėje^, Kuo 
greičiau išleisime kalendorių, tuo greičiau iš- 
siuntinėsime skaitytojams dovaną.

Reikalaudami Kalendoriaus rašykite:
“LAISVE”

Brooklyn, N. Y.427 Lorimer St.
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“alkani, išnau- rūs Jungtinių Valstijų Jn-į vienur pinigų gauti ir kitur, nėšio 12 d. Po to prasidėjo 
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minkštakošį seimą, ir garbin-’ žiai), ir kur . , „
gas Vilniaus atvadavimas, ir’dojami, pūslėtais pirštais” vestoriai sukišo $130,000,-' latinokėti skolas, tvar Kre- smukimas 
slapta fašistų organizacija, ir1“1 v ‘ ----- - -
bolševizmo likvidavimas, iš
žudžius darbininkų vadus, vie
nu žodžiu — visuotinas klestė
jimas ir ramybė. Skaitant šį 
romaną dabar, kaip ant del
no matyt, ko buruazija laukė 
iš fašistinio perversmo ir ko 
ji iš tiesų per penkerius me
tus pasiekė: iš užsibrėžtos 
programos įvyk’ o tik 
p rašalini m as ir komunistų 
du nužudymas. O krizis 
auga, o diktatorių tarpe 
tonos už lovį, o vietoj 
niaus atvadavimo — pasidavi
mas Lenkijai, ir dar didesnis 
bolševizmo pavojus.

Po 1926 m. fašistinio per
versmo fašistiniai rašytojai ne
išdrįsta išstot su tokiom išvys
tytom fašizmo programom. 
Užtat juo aršesnė akcija išky
la už atskiras tos programos 
dalis, ir pirmą vietą jų tar
pe pradeda užimt kova prieš 
bekylantį darbininkų judėji-Į 
mą, prieš komunistų partijos į I tuos užmetimus gerai 
Įtaką, prieš augančias darbi- atsake Sovietų atstovas 
ninku simpatijas Sovietų so- Riaboval. Jisai nurodė, kad 
cialistinei statybai.

Jos griebiasi visa eilė se 
nujų rašytojų, kaip Vienuolis! npi rinkoj 
(Raštai t. II-III-IV). ir mies-Į J J’ 

. ............................. i rašytojai:
gali nesireikšti ir literatūroj. I—feljetonistai (Rimošius), 

Tiesa, užsienio politikoj lie-

Krilovo pasakėčią 
. Ir 

A. Jakštui tik reikia apsižval-

Manyti, knd lietuviškas fa-• primena 
šizmas eina savo keliu, o litera- apie veidrodį ir beždžionę, 
tūra — savo, kad literatūra 
netarnauja 1 
ma kokia tai buržuazinės li
teratūros kritika, neliečiant 
kovos prieš fašizmą (o tokios 
kritikos labai daug galima 
rast pagarsėjusio J. Radžvilo 
-Korsako ir kitų raštuos) — 
būtų gryniausias menševizmas, 
social f ašistiškumas literatūros 
kritikoj 

jvinys ir yra duot keletą pa
vyzdžių, kurie į 
literatūros ryšius su fašizmu.

Nepriklausoma Lietuva at- ■ 
nešė su savim buržuazijos pu
vimą iš -vidaus, nematymą ko
kių nors perspektyvų ateityj §jzrnas t 
ir didžiulę revoliucijos baimę. I t)Urzllazijo

fašizmui, kad gali- P° bepūvančią ištvirkimo 
pilną fašistines Lietuvos tikro
vę, kad pamačius, jog toji li
teratūra yra šios tikrovės ge
riausias veidrodys.

Užtai kitas A. Jakšto tvir
tinimas — apie artimus šios 
literatūros ryšius su trečiafron-i 
tininkų kūryba — turi pama- 

. Ypač daug bendrumo ga
lima rasti su tokiais “trečia- 

įsakiniai "rodo 1 fJ'O’Rininkais,” kaip V. Montvi
la (“Gimnazistė ir poetas”), 
i Tisliava, Boruta ir t. t.

Tačiau klaidinga būtų sup
rasti fašizmą tik kaipo buržu
azijos puvimą, smukimą. Fa
šizmas charekterizuojasi ir 

. . i -........._.jjs tam tikru kovin-
Tat jau iš pirmų demokratiš-. gumu • puolimu ant darbiniu-; 
kosios Lietuvos’ metų ir bur-j^y klasės, stengimusi sutelkt! 
žuazinėj literatūroj įsigali sim-j buržuazines grupes, patraukti 
bolistiniai - mistiškos nusimi-; gav0 pUsgn smulkiąją buržu- 
nimo, pesimizmo, bėgimo nuo.; azįja jr į. —vidaus politikoj,
gyvenimo, tendencijos (Puti-;jr agresingumu, imperialisti- 
nas su savo “Pesimizmo him-j njy kary rengimu, bendro im- 
nais, kuriuose šlovina zm3" į Perialistų fronto prieš SSRS1
gaus nežinojimą nei I?1- rengimu ir t.t.—užsienio po-!

; Sruo-; liįi^oj.

šio straipsnio uždą- *°-

mimo, nei savo mirties”; 
ga su savo “Miestu,” kame 
desperatiškai sušunka: 
patie. sunku žmogum bebūti t’ 
nes “amžiną atilsį garsina, var 
nas;” Kirša su savo “šešė-L f
liais” ir “panertom burėm,”| Aviškojo fašizmo perspekty- 
neturėdamas “ramsčio, kuo at-l,vos ,^a,n ?.u!> 14?1<U?.1OS'I 5e ^-e 
siremt;” tas pats Krėvė su|to' kad hetu'’isko.n burzuazi- 
“Nusiminimo aidais” ir dauge
lis kitų). Futuristai - ketur- 
vėjininkai, kurie neva išstojo 
prieš šitą trunyjantį 1 
idelizmą ir simbolizmą, patys i 
buvo to puvimo padaras, ir. jų | 
“vėjavai kiškumas,” linksmu
mas, prisirišimas prie kasdie
ninio gyvenimo buvo tik at
virkščia to puvimo ir ateities 
nematymo pusė — reikia esą 
džiaugtis tuo, ką šiandie gy
venimas duoda. Keturvėjinin- 
kai plačiai atvėrė duris vi
sokiai miesčioniškai - bulvari
nei “literatūrai,” pornografi
jai ir pinkertonovščinai. Atli
kę šį uždavinį jie negarbingai 
pasitraukė nuo scenos, užėmę 
šiltas vietas bulvarinėj fašisti
nėj spaudoj (P. Tarulis, Ri- 
midis, Binkis).

Šie lietuviškos buržuazijos 
požymiai — puvimas, nematy
mas ateities, proletarinės re
voliucijos baimė, gyvenimas; 
šia diena ir tt. — neišnyko, 
o dar labiau sustiprėjo stojus 
į atvirą fašizmo kelią. Tuo 
pačiu neišnyko ir literatūrinė 
šių požymių išraiška — pesi
mistinis simbolizmas, miesčio
niškas bulvariškumas, praeities 
visokeriopas idealizavimas, ir 
t.t. Tai ir yra fašizmo, kaipo 
buržuazinio smukimo laikotar
pio, literatūrinė išraiška.

Po fašistinio perversmo ši-

I ‘dažnai, sueina jauno menesio qqq į Kreugerio Internatio- uger nusižudė ..viešbutyj 
:ką seno dvaro išlikusiuose ku-!nal Match Kompaniją Kre- Paryžiuj, pereito kovo me-
metbučiuose” slaptam komu
nistiniam susirinkimui.

B. Pranskus.
(Priekalas”

ugeris iš tos kompanijos da- .

garsaus švedų 
degtukų trusto.

seimo 
va- 
vis

rie- 
Vil-

Kapitalistai Kaltina Sovietus 
Del Sumažėjimo.
Aliejaus Rinkti

NEW YORKAS. — Da
bar čia yra aliejaus pra
monininkų tarptautinė kon
ferencija, kurioje ,dalyvau
ja ir Sovietų Sąjungos dele
gacija. Konferencijoj da
ryta užmetimų Sovietų Są
jungai, kad jos aliejaus 
produktai sudemoralizavo 
marketa.

Į tuos užmetimu 
prieš augančias darbi- atsakė Sovietų

Šie požymiai anaip- 
v tol nesvetimi ir lietuviškam fa- 

yies- §j2muį jr> kaipo toki, jie ne- Į čioniški bulvariniai

' Sovietų Sąjungos aliejus 
; sudaro tik 10 nuoš. pasauli- 

J, Toliau Sovietų 
' atstovai nurodė, kad. alie- 

iY'jaus rinkos yra .suirę ir to
loki visokios rūšies grožio išalyse, kur Sovietų Są- 
meisteriai už pinigus, kaip J jungos aliejus visai nepa- 
V. Bičiūnas, šiam tikslui per- sieke.
ėjęs i pinkertoninę literatūra : IVAIROS DALYKAI ■į to, kad lietuviškoji

ja neturėtų grobikiškų apetitų 
(užgrobimas Klaipėdos, Ryt
prūsių ir t. t.). Tačiau vidu- 

tnuTini i Rn’s silpnumas, imperialistinių j 
'milžinų kėravojimas, SSRS. | 
neapykanta daro fašistų poli-1 do Giro 
tiką — susitaikymo su Lenki-Į hų rink 
ja politika. 1__  ___
mas užsienio politikoj — kiau-! klasės budelis, . poezijoj sten-j tas. 
radantis. | gias rodytis dideliu tėvynės;

Literatūroj to kiauradantiš- 
kumo ryškų pavyzdį duoda 
Maironis. Jei šiaip interviu 
Maironis rodo apetito užgrobt 
Rytprūsius, tai ir savo kūry
boj jis šlovina “Lietuvą nuo 
“ *■* ~ “ V L. 'V * * o U*"*V***JJ*^ J** X, V
tik... Keistučio ir Vytauto lai-,

vc $88,000,000 del Continen
tal Investment Kompanijos, 
o pastaroji kompanija buvo 
suorganizuota mažai kam 
žinomoj monarchistinėj ša
lelėj Liechtenstein, kuri randa
si tarp Austrijos ir Šveica
rijos. Jos plotas apima tik 
65 ketvirtaines mylias. Vi
so tos šalelės turtas siekia 
tik apie $12,400,000. Dabar 
iš tų 130 milionų dolerių, 
ka amerikiečiai investino 
į International Match Kom- 

Ipaniją, beliko tik apie $2,- 
000,000, tai yra, atsi
žvelgiant į tai, kiek dabar 
yra verti Šerai Continental 
Investment Kompanijos; su
organizuotos Liechtenstein 
šalelėj. Kuomet panašias ir 
kitas meklerystes nebegalė- 

!jo užslėpti krizini didėjant, 
1 kuomet' nebegalėjo liuosai

REIKALINGI AGENTAI KIEKVIENAM MIESTE

"Laisvę Philadelphia,
604 Race St.

E. Gfh & Callowhill 
Noble Streets

fašizmo išperos.
Nepcrsenai A

vusio žvalgybos viršininko Liu-i
sūnus—išleido ei-'

ot. ...... “GolaS į ateitį.”! a

Lietuviškas fašiz-IJei tėvas, būdamas darbininkų Į kontroliavo Kreugerio trus-

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
! Match Kompanijos,

| gia:
mylėtoju ir sentimentaliu mo-l 
terų padurkų poetu, tai sūnūs 
minėtam rinkinyj aiškiai ir! 
“poezijos žodžiu” šaukia žu-' 
dyt bolševikus, sudaryt prieš '■ 
raudonąjį frontą

S. 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7£h 
7 th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rd 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

&
& Noble Streets
& Fairmount
&
&
&

Green 
Parrish 
Poplar

Reikalauju agentų kiekviename miesto pardavinėjimui 
Ton Čoatų, Raincoatų ir Sports Coatų, 

vyrams, moterims ir vaikams

GERAS ATLYGINIMAS; PATYRIMAS \ 
NEREIKALINGAS

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 order’iams surašyti kny
geles. Norinti pasidaryti tinkamą pragyvenimą, kreipkitės be 
atidėliojimo šiuo antrašu:

Baltųjų lig juodųjų” jūrų, beti^a^zmo frontą.
Nuo karingo

karingą !
I 

žvalgybos vi r-i
kais (drama “Vytautas — ka- j šininko įpėdinio neatsilieka ir 

--- )” atstovai iš al- 
“Granitas.” 
dauguma “Granito” 
tebeminko buržuazi- 

miesčioniško ištižimo

“estetiškumo
manacho

Nors

ralius”). Šis romantiškas gro-į 
bikiškumas literatūroje kaip j 
nereik geriau charakterizuoja1 
fašizmo kiauradantiškumą už- dalyvių 
sienio politikoj. Panašaus niai - 
“romantiško imperializmo” tešlą, tačiau J. Banaičiui, “Su- 
tendencijos atgyja ir-pas kitus' laužytų žodžių” autoriui, ne- 

! rašytojus (L.
nes 
žygis _

Vilniaus klausimas kaip fa-Į davimu perėję 
šizmo politikoj, taip ir litera-!?, 
tūroj irgi techarakterizuoja tą , Jie ~ 
kiauradantiškumą. 
dainuoti apie Vilnių 
pasenėjusi tradicija, ir 
kiekviena tradicija — nuobodi 
išsigimus. '___  _ __ _ . ,
poetu rašomos eilės apie Vil-!^u su brolio žmona, be jokio ............... sav0

1 brolį ir tėvą, o mylinčią moti- 
kad ir patriotinės ugnies. ; išvarą iš proto, girtuokliai 

Buržuazijos nusivylimą j h* t. Aiškus daiktas, kad 
ja_ i “demokratiška” Lietuva ir; tokius nevidonus reikia gaudy-j 

. naujų, fašistinių kelių ieškoji-!^ ir šaudyti kaip šunis.Taip! 
ir t? p.' bylos ir panašus'dsTly- bei skelbimą literatūroj ga-| baiffiasi “Sulaužyti žodžiai”—

1 J ’■ r prieš fašistini 1 šioji kiaugenska modemiškos
1 v t L _ J i • v 1 • » » 1 • j • v • . •

autoriui, 
ramybės bolševikai,Giros -patriot!-: duoda 

eilės, Kiršos “Rimgaudo 1 ypač tie iš jų, kurie išėję iš 
” ir t. p.). į inteligentijos tarpo ir su atsi-

į kovojančio 
i proletariato eiles. Banaičiui 

— kažkokį žvėrys, ku- 
Kalbėti irir^ern? jokio pasigailėjimo ne

yra tik! Sali būt. Kartu jie parodomi, 
kaipf kaipo visokių nedorybių nešė- 

— ištvyrkeliai, nesidrovi
Visos buržuazinių 1 8’yvent su paleistuvėm ir kar-

X V A C1010 VI Ii IV UVL VVzlOlIlV dl" I * * * »i • i • v 1 J • ••

sai puvimas eina itin smarkiais »'« yra tik žodžių barškalie-■ susikrimtimo žudantieji 
tempais (augantis krizis, ats- nė,_ perdėm kaltinė, be jokios 
kirų fašistinių grupių tarpusa- 
viai vaidai, provokacijos, už- 
mušinėjimai, olšauskiados, 1 
žinių, susisiekimo, Voldemaro

Įima užeit dar
savyj užsidariusio simbolizmo kelv®rs^’ . ^4 mes matom V. 
jau permaža, kad išreiškus šįi^reYe.s .^e dalyj
puvimą ir buržuazinės psichi-! (atskirai ji išėjus 1029 m., 
kos pakrikimą. Buržuazinėj Į rašyta anksčiau), kur vy- 
litcratūroj atsiranda nauja sro
vė (vardas, kaip ji pati save 
ar kiti ją krikštija — nesvar
bu : granitininkai, piuvininkai, 
neoromantikai ar ] 
l.rečiafrontininkai, 
atestuoja A. Jakštas). Ši srovė, 
eharakteLzuojasi artesnių, ne
gu simbolistų, nusileidimu j gy
venimo tikrovę, bet kartu vaiz
davimu tos tikrovės kiaurai 
pakrikusiomis spalvomis su 
žymia doza pornografijos ir iš
tvirkimo dažu, uždedant ta- 
čiau dažnai ant visko krikščio-1 
nybės, katalikiškos tikybos1 
skraistę. L________ ____ v.
šiame pornografijos ir tikybos! 
sinteze ir kartu tipingos visai)

kai), šaltakraujo, skeptiško,

riausias veikėjas- — Vincas 
Višvilis — buržuazinės Lietu
vos atstovas, išmėginęs viso- 

' kius kelius, atmetęs Raudono-1 
katalikiški | 1° RdJoriaus (komunistų) agi- sityčiojima: 
kaip juos t-acUą» nusivylęs demokratiš- b i n i n k ų 

kais “Tautos vadais” ir jų pa- Vargstantį 
tarėjais (seimu), galų gale į tato kaipo 
atsiduria kryžkelėj ir laukia | girtuoklį, 
Karaliaus žvaigždikio nubildi-i tuo, kad nieko 
mo. Kas tas per'' Karalius | tada 
žvaigždikis — paaiškės iš III 
dalies, bet jei tai ir nebus fa
šizmo simbolis, tai 
Krėvė, pajuokdamas,

visvien 
sati vi

zuodamas “demokratiją,” ies* 
Pasiekusios rekordo! ko buržuazijai naujų kelių.

■ j Dar aiškiau tas pačias ten- 
pdencijas kėlė kiti rašytojai, jų 

šiaf srovei'yra'B\‘Tradžionio|JarPe K‘rša ?oem°j “Pelenai”
eilės.

Tiesa, kiti šios srovės ats
tovai nedaeina ligi šitokią, 
anot Jakšto, “blevyzgų.” Bet 
iš esmės pas visus juos svar
biausias požymis — tai rody
mas visiško buržuazinės t 1 
rovės pakrikimo su vienintele; 
išeitim — mistiškam 
atnąujinti kristuje.”

A. Jakštas deda pastangų 
primest šias naujosios lietuvių 
poezijos “pažibas” bolševikų 
literatūros įtakai. Tai mums

kur greta aštraus pajuokimo 
spekuliantinio, chamiško “de
mokratiškumo,” keliamos min
tys, kad Lietuvai reikalingas 
“dvasios aristokratu” viešpa
tavimas. Tačiau išvystytą fa-

“estetiškosios” lietuviu fašisti-1 
nes literatūros “pažiba.” I 

Darbininkų komunistinis1 
judėjimas neduoda ramybės 
ir “estetei” P. Orintaitei. 1931 ( 
metų fašistų “Lietuvos aide” , 
No 224 tiipo jos apysakaitė ; 
“Juodadarbis.” Tai šlykštus pa-- 

iš Lietuvos dar- : 
vargo ir skurdo. | 

darbininką ji pers-i 
viską prageriantį j 
kuris didžiuojasi) 

neturįs, nes ■ 
galįs drąsiai burnoti i 

prieš buržujus. Darbininkus) 
girtuokliais darą komunistai | 
su savo “proletaro” - nuskur-1 
dūlio .statymu visa ko centram 
Jei taupysi, o nepragęfsi visko, 
tai būsi buržujus. Taupymas, 
nuolankumas, tylėjimas iri 
kantrumas —- štai Orintaitės j 
peršama ideologija darbinin
kams, greta šlykštaus antise
mitizmo ir gyvuliškos komu
nistų neapykantos. O matyt 
tie komunistai didžios baimės 
grakščiai panelei Orintaitei 
įvarė, nes ir Orintaite negali

^rišistinio perversmo ir fašistinių; paslėpt jų aktingo veikimo Lie- 
■ i užgaidų programą literatūroj, tuvoj, kur, anot jos, “proleta- 

> romane • rišką kalbą pakalbėti moka ne 
(1926 m.). Įtik kiekvienas sunkvežimio

“viską i davė K. Puida savo
"Geležinis vilkas
čia ir stambių aristokratų-dva-• bernas, bet net ir kas trečia 
rininkų (Gintauto) sąjungoj iš jaunesniųjų tarnaitė” (Orin- 
su stambiuoju kapitalu (Var- taitei bernas ir t.......---
nagiris) diktatūra pašalina tai giliausios paniekos žod-

Pasirodo štai kas
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WORCESTER, MASS.

Laisniuotas Grabelius

<♦>

Į)

I)1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Į pinnesnius mūsų skelbimus buvo atsišaukusių, norinčių agen- 
tauti, bet tuo kartu mes neturėjome Fashion Books, tai tinkamai 
negalėjome aprūpinti pasekmingam darbui. Dabar esame prisi
rengę priimti visus, kurie tik norės mums agentauti.

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

Įsikūręs 25 Metai

SMRL Z J W no EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M» iki 8 P. M.
Nedėliom — 10 A. M. iki 4 P. M.

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
Brooklyn; N; Y.

A, M. Balchunas, Savininkas Tell, Stdgg 2-5938

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnčs, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima ‘del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

Ant 52 Millbury Street
Taipgi padidinau staką ypatingai ant mote 

riškų drabužių. Puikus pasirinkimas mergi
noms dresių. Abelnai turiu gerą pasirinkimą 
įvairių vyriškų drabužių, moterims ir mergi
noms par.edalų, 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 Ml AS STONKUS
Dar prašau atkreipi atydą i naują antrašą'.

52 MILLBURY ST., WORCESTER, MASS.

ir tarnaitė —138—40 Stagg Street,

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

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

LUTV1NAS

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 3-87M 

ir į...m i, ..ir ■ i-f"

SERGANČIŲ VYRU IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS
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TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
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TEATRINĖS GILDIJOS 
VAIDINIMAI

“žėlava Pritinka Elektrai,” 
sulig publikos reikalavimo, iš- 
naujo vaidinama Alvin teatre,

būna priversti išlikt iš mo
kyklų ir papuola į demorali
zuojančias sėbrijas.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

MEYER
208 West 54th St. 

New York City
2 iki 6, Scredomis ir
11 iki 1, 2 iki 6,

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
DR. O.

kaip Hope Williams ir Hugh Sine 
eiti su visomis cere- hair. :

LAISVE

Majoras Walkeris Papirktas $26,535

Par

j tiesioginė

iškirst toki politinį

INCJų kovai prieš uždarbių
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nantiems rinkt parašų išduoda 
namų-gatvių kortas, blankas 
ir suteikia reikalingas žinias.

ir Odos

Daktaras J. J. Kaškiaučius 
kalbės temoje “Del Ko žmo
nės Pirma Laiko s Sensta ir 
Miršta ?”

Rowley “paskolino

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų )i«as kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimų kraajo ir šlapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Friimiinoi

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 8 
iki 9 vai. vakare 

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

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS < DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATlŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBA] AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKT(. MUSU
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

VIETINES ŽINIOS
Atšauktas East New Yorko I Kiekvienas Darbininkas 
Trijų Kuopų Išvažiavimas j Gali Padėt Kompartijai 
Forest Parką Sekmadienį Kad galėtų Komunistų 

tijos kandidatai būt oficialiai 
balsavimams išstatyti ateinan
čiuose rinkimuose, reikia su
rinkt didelį skaičių piliečių pa
rašų.

Parašų rinkimas jau pradė
tas. Visi darbininkai ir dar
bininkės yra šaukiami talkon 
parašus rinkti.

“Laisvės” raštinėje vakarais

Policijos valdyba, pagaliaus, 
atsisakė duot leidimą LDS 13 
kp., ALDLD 185 kp. ir LDSA 
111-tai kuopai delei bendro 
išvažiavimo, kuris buvo ruošia
mas Forest Parke šį sekmadie
nį, gegužės 15 d. Todėl ren
gimo komisija yra priversta 
atsaukt išvažiavimą.

Tautininkų ir klerikalų PO-ibQna pora draugų, kurie ei-

prieš mažuosius, nepriklauso
mus taxi-cabų savininkėlius.

Taigi dar sykį tampa nu- 
maskuotas majoras Walkeris 
su visa savo politine mašina; 
tiesioginiai jo ryšiai su graf- 
tu yra neužginčijami.

Queens paviete, kur vado- 
republikonai, varomas

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

litikieriai jau pereitą vasarą 
davinėjo valdžiai skundus prieš 
darbininkiškų organizacijų iš-
važiavimus F orest Parke. Tū- Kiekvienas darbininkas’ turėtų
Ii iš tų ponelių pačiame parke 
nesidrovėjo mus skųsti polici
jai, patys atvesdami mėlyn- 
siūlius, provokatoriškai “aiš
kindami” jiems mūsų tikslus 
ir savotiškai išversdami mūsų 
kalbų žodžius. Ne kartą jie 
tuo būdu stengėsi išardyt mū
sų parengimus miestiniame 
Forest Parke, ir tai ne vien 
del kalbų. Jie siundė valdiš
kus parko prižiūrėtojus, kad 
mes negalėtume daryt jokios 
draugijinės versliavos

vakarą kitą per savaitę pa
švęst šiam darbui. '

Kas padeda Komunistų Par
tijai rinkimų kampanijoj, tas 
prisideda prie Partijos veda
mos kovos už bedarbių ap- 
d ra ūdos įstatymą, prieš algų 
kapojimus ir prieš ateivių dar
bininkų deportavimus.

Parama Šiaušių Streikui
Jau dabar tuojau yra rei- 

delei kalinga pašalpa šimtams strei- 
mūsų draugijų finansinių rei-, kilojančių čeverykų darbinin- 
kalų. Pavydu jiem buvo, kad kų.
į mūsų išvažiavimų vietą suei- kirtimą vadovauja kairioji In- 
davo dauguma darbininkų iš dustrinė čeverykų ir Odos 
klerikalinių ir tautinių išvažia- Darbininkų Unija. Streikierių 

šelpimu rūpinasi Darbininkų 
Tarptautinė Pagelba, kuri su
darė pašalpai rinkti komite
tus. Komitetai vaikščios tarp 
darbininkų dirbtuvėse ir prie 
dirbtuvių vartų, lankys darbi
ninkiškų organizacijų susirin
kimus bei pramogas ir darbuo
sis įvairiais kitais būdais, kad 
sukelt reikalingos paspirties 
streikuojantiems čeverykų ir 
odos pramonės darbininkams. 
Lietuviai darbininkai ir simpa
tizuojanti verteiviai privalo 
paremt streikierius.

i Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas Eina Talkon 

Grafteriams
New Yorko majoras Walke- 

i ris neatsilieka nuo kitų graf- 
terių politikierių, kaip rodo 
faktai, kurie pereitą ketvirta
dienį iškilo Seabury’o tyrinėja
moj komisijoj. J. A. Si.sto, f i- vau j a 
nansuotojas Parmerlee taxi- toks jau graftas, kaip ir de-, 
cabų kompanijos, 1929 metais mokratų valdomam New ,Yor-j52nd St., West nuo Broadway, 
davė Walkeriui “dovanu 
$26,535 vertės tos kompanijos jos dvokia tomis pačiomis šu- 
bonųfc kuriuos majorui įteikė! nybėmis ir supuvimu. Todėl 
pats Sisto sykiu su tūlu J. J.{ir ateinančiuose rinkimuose 
MecKeonu,—kaip kad dabaijnei vienas lietuvis darbininkas 
paliudijo Sisto. Papirkdama I neturi duot savo balso tiems 
Walkerį, kompanija norėjo' kapitalistų tarnams, badu ma- 
išsisukt, kad nereikėtų mokėt! rinantiems ir terorizuojan- 
privalomų mokesčių į miesto! tiems bedarbius ir dar varan- 
iždą. Tuo pačiu sumetimu {.tiems graftą visomis pusėmis. 
Terminal Cab kompanija iš-Į Pagalvokite tad, darbinin- 
mokėjo už “patarnavimus” i kai, kokiai saikai eina į talką 
$26,183 brooklyniečiui senato-• Amerikos Lietuvių Piliečių 
riui' Hastingsui, artimam majo- Kliubas, kurič nusitarė, 
ro Walkerio draugui, šį graf- šiandie, 
tą paliudijo Terminai kompa- monijomis į majoro Walkerio | 
nijos vice-prezidentas B. M. alaus parodą. Juk tai yra 
Seymour. tiesioginė politinė parama

Manhattan taxi-cabų kom- darbininkų priešams ir ilga- 
panijos prezidentas Park A. pirščiams nenaudėliams, kurie 

senato- valdo Didįjį New Yorką. Bet 
riui Hastingsui $7,500 ir da- kur buvo vadinami “kairieji” 
bar tyrinėjamoj komisijoj pri- bei lygiečiai, kad leido Kliubo 

pa-| vadams iškirst tokį politinį

kc. Visos buržuazinės parti- j žymiausi aktoriai yra Judith 
Anderson, Florence Reed, 
Walter Abel, Crane Wilbur ir 
Thurston Hall. Tikietų kai
nos—$1 iki $3.

1 “Perdaug Gerai, kad Galė
tų Būt Tiesa” yra naujas Geor 
ge Bernard Shaw sceniškas 
veikalas, vaidinamas Guild te
atre, 52nd St., prie Broadway. 
Tęsis iki gegužės 21 d. Tarp 
aktorių yra Beatrice Lillie,

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite/

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

vimų, matydami pas mus pro
gą pasimokint ir padoriau pa
silinksmint.

Krizini ir reakcijai augant, 
tokie mūsų parengimai girioje 
pasidarė juo labiau nepagei
daujami buržujinei valdžiai, 
ir šį kartą jinai patenkino 
skundikų reikalavimus, atsisa
kydama duot leidimą darbi
ninkiškų kuopų išvažiavimui.

Bet. kiek redakcijai teko 
nugirsti, tai lietuvių darbinin
kiškos organizacijos nesutiks 
su tokiu policiniu patvarky
mu. Yra atsakomingų drau
gų, kurie reikalauja užvest by
lą, kad atgriebt teisę mums 
daryti išvažiavimus Forest 
Parke.

Iš LDSA Pinuos Kuopos 
Susirinkimo

Ketvirtadienį, 12 d. gegužės 
turėjome sėkmingą susirinki
mą, nors ir ne visą savo pro
gramą išpildėm. Mūs paskai
ta, del susidėjusių darbų ir 
rinkimų, liko atidėta sekamam 
susirinkimui.

Svarstėm Komunistų Parti
jos rinkimų kampaniją ir nu
tarėm kas pirmadienį susirinkt 
‘Laisvės’ svetainėn ir iš ten eit 
rinkti parašus, kad K.P. galė
tų padėti savo kandidatus ant 
baloto. Susirinksim 7 vai. ir 
vaikščiosim iki 9 valandos. 
Kviečiam ir kitas darbininkes, 
dar nesančias LDSA kuopoje, 
ateiti ir padėti mums šiame 
darbe. Išrinkom dvi delega
tes į K. P. Distrikto nomina- 
cinę konferenciją ir įteikėm 
$3 rinkimų reikalams. Taip 
pat darinkom vieną draugę 
komisijon rengimui K.P. sek
cijos bankieto, įvykstančio 21 
d. gegužės ‘Laisvės’ svetainėj, 
vietos rinkimų kampanijos 
naudai ir pasidalinom tikietų 
del platinimo.

Phsiuntėm Darbo Dept. Sek
retoriui William Doak protes
to telegramą, reikalaujančią 
tuojau ir besąlyginiai paliuo- 
sutiti Edith Berkman.

Organizaciją irgi pakelėm 
—gavom 4 naujas nares. Iš
rinkom 4 delegates į Rajono 
konferenciją ir dvi į visuoti
ną suvažiavimą. Be to, buvo 
keli geri raportai iš kuopos 
veikimo praeityje ir planai at
eities veikimui.

Bedarbių ir Randauninkų 
Kova už Teisę Gyvent

New Yorko Bedarbių Tary
ba ketvirtadienį nusivedė pen
kiolika bedarbių šeimynų į 
miestinį šelpimo biurą, 201 
Elizabeth St. Su Taryba ėjo 
dar 75 darbininkai. Du tuzi
nai policijos bandė neleist Ta
rybos narių ir tų šeimynų į vi
dų ; bet darbininkai padarė to
kį spaudimą, kad turėjo įleist 
į biurą. Biuro ponai išsisukinė
jo, kad tų šeimynų reikalai 
dar neištirti; bet Bedarbių 
Tarybos nariai, sukeldami de- 
monstracijukę viduj, privertė 
duoti greitos pašalpos šeimy
noms. Viena bedarbė buvo 
mergina, o sulig miestinių lab
darių taisyklių nevedę negali 
gaut iš jų pašalpos. Bedarbių 
Taryba, tačiaus, prispyrė biu
ro vedėjus duot ir merginai 
kortą, sulig kurios ji gali nusi
pirkt maisto vienai savaitei.

New Yorko teisėjas Keating 
patvarkė, kad būtų išmesta 
penkiolika šeimynų iš namo 
po num. 3215 Holland Ave.., 
kur randauninkai streikuoja, 
reikalaudami 15 procentų nu-z 
pigint kambarių rendas.

Randauninkų komitetas at
laikė susirinkimą ir nutarė pa
rašyt užklausimą kongresma- 
nui LaGuardijai, kaip jis žiūri 
į minimą teisėjo Keatingo pa
tvarkymą delei šeimynų mėty
mo iš to namo. Pats LaGuar
dia, kiek žinoma, yra to did- 
namio šėrininkas. Reikia pri
pažint, jog tai keblus' klausi
mas demagogiškam politikie- 
riui. ;

Dalyve.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės dęl Balių, Koncertų, Ban- 
kdetų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau- 
Mais įtaisymais. Keturios Uo
lią alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg 1841

pažino, kad Hastings tos “] 
skolos” negrąžina. New . York 
Investorių kompanijos prezi
dentas Wm. M. Greve paliudi
jo, kad ir iš jo buvo išgauta 
$25,000 per tą graftą.

Taip valdininkai buvo šme- 
ruojami, kad padarytų miesti
nį įstatymą naudingą didžio
sioms taxi-cabų kompanijoms

sposą !
Šalin grafteriškas buržujų ir- 

socialfašistų partijas! Darbi-į 
ninkai, žinokite, kad yra tiki 
viena partija, kuri kovoja už 
jūsų reikalus ir prieš supuvu
sias kapitalizmo partijas. Ta 
darbo klasės partija yra Ko
munistų Partija.

TEL. STAGG 
2-5043

X X

X
XXX

Dr. Kaškiaučiaus ir Drg. S 
Sasnauskienės Prakalbos 
Central Brooklyne

Prakalbas rengia 
vietinė kuopa ir 

Rajonas, J. Gervės 
svetainėje, 85 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y., įvyks nedė
lioję, 15 d. gegužės (May), 
pradžia 2-rą vai. po pietų.

Negrukų Skaudi Būklė
NEW YORK. — Net buržu- 

jinė Vaikų Pagelbos Draugi
ja raportuoja, kad “didžiau
sią skurdą ir vargą šiame kri- 
zyje kenčia tai negrų, darbinin
kų kūdikiai.” Negrukai ne
gauna nei tos medikalės pa
gelbos iš miesto, kuri duoda
ma baltųjų darbininkų vai
kams, nors ir baltiesiems pro-* 
letarukams ta pagelba yra mi- 
zerna. 88 procentai negrukų 
motinų negali būt namie; turi 

j stengtis duoną užsidirbt; o
Taipgi^ kalbės d. S. Sasnau- j darbus jos gauna purviniau- 

T7 x . {sius, sunkiausius, mažiausiai
apmokamus, ir turi dirbti ii-į 
giausias valandas. Del tos( 
priežasties negrukai, neturė
dami priežiūros, susitinka dau
giau nelaimingų - priepuolių, I

skienė. Vyrai ir moterys! Vi
si kviečiami būtinai atsilankyti 
į šias prakalbas. Išgirsite 
daug ko naujo. Moterys ypa
tingai kviečiamos dalyvauti, 
nep d. Sasnauskienė pašvęs 
veik visą savo kalbą vien tik 
moterims.

Įžanga veltui.
Kviečia Komitetas.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimoš ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE 

nuo 10 iki 1
Nuo 4 iki 8 1 

Nedeliom nuo 10 iki 2 
Odos ligos gydomos su X-ray 

patinusias gyslas {čirškinimais
ir

I Laikrodžiai, Deimantai ir 
į Auksiniai Dalykai 
t Dovanom ar patys sau norėda- 
Imi pirkti laikrodžius, daimantus 
I ar bi ką iš auksinių 
| nokite, kad pas mane 
■ sipirksite.

| ĮVAIRŪS LAIK-
I RODŽIAI NAŪ- ■
IjAUSIOS MADOS
1 UŽ PRIEINAMĄ 

KAINĄ

TELEFONAS 
Pulaski 5-1090

ATDARA DIENA 
IR NAKTĮ

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 6 šeimyni} mūrinis 

namas arti prie Broadway, Gates 
Ave. Stoties. Visi kambariai išran- 
davoti, i metus duoda $2,230.00 ran- 
dos. Kaina $14,300.00. Atsišaukite 
vakarais po 6 vai., ant viršutinių 
lubų, po kairei, arba 
nedėliomis dienomis.
St., Brooklyn, N. Y.

subatomis ir
729 Monroe

(112-114)

Telefonas: Btagg 2-91M

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 5Oc 

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
darė naujausios rūšies maudynės su moderniškais pa
gerinimais. Čia jtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

Taipgi taisau visokius laikrod- 
fžius ir kitus papuošalų daiktus.
■ Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
I stengsiuosi pilnai patenkinti.
? Williamsburgiečiams, kuriems
■ pertoli pas mane atvežti pataisy
mui laikrodžius ar kitus auksinius 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise.

i Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
I atvešiu j “Laisvę.” Jūs užsimo- 
Jkėsite “Laisvėje.”
I VIKTORAS JANUŠKA
? 127-17 Liberty Avė
i Tarpe 127 ir 128 gatvių
I Richmond Hill, N. Y.

JONAS STOKES
, . Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume-
riams, kao - perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
S12 Marion SU 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

daiktų ži- 
pigiau nu-

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

402

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

MetrepolitF.n Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

“LAISVĘ.”

LIETUVIS GRABORIUS MECHANICS CAFETERIA DEKAVOJU PACIENTAMS

Savininkas J. Buividas

Atdara nuo 5 vai. ryto iki 8 vai. vakare

•L9iiiaiiiaiiiainaiiiaiiiaiiiaiiiaiiiaiiisiiiaiii3iiiani3ui3iii3iii3iiisiii5iiioiii5iii3ii>aiiisiii:

patai*, 
ir už 
kainą,

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 4 kambariai, vi

si šviesūs, 
maudynės ir 
$28.00. 139 
lyn, N. Y.,

Gaminame lietuviško ir amerikoniško stiliaus viso
kius valgius iš šviežios mėsos ir daržovių. Puikus 

\ pasirinkimas vaisių ir pieniškų valgių.

turi po 2 langus, yra 
visi patogumai, randa 

Lawrence Ave., Brook- 
pusė bloko nuo Ocean

Parkway, “L.” stotis už pusės bloko.
(114-116)

Norintieji ge
riausio 
navimo 
žemą
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

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

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

GALITE GAUTI
Visus Lietuviškas rekor
das ir Pianams Rolius, 
Taipgi RADIOS Įvairių 
madų, Muzikalių Inatru-

C)

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W
OOTVMUM VWWUU N WJMM

Aš. dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

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

Valandos: nuo 1 iki 8 pp pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas. Midwood 8-6261
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