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CHICAGO, Ill. — Netikė
tai daug suvažiavo delega
tų į nacionalę darbininkų 
klasės nominacijų konvenci
ją, kurią sušaukė Komunis
tų Partija. Suvažiavo dar
bininkai tavoriniais trauki-

Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 

Pasaulį!

i

niais, senais trokais ir auto
mobiliais, kiti pėkšti ėjo.

Draugaš Hathaway, rin
kimų kampanijos manadže- 
ris, sako, kad iš visų dele
gatų 25 nuoš. yra4 komunis
tų, o 75 nuoš. šiaip revoliuci-1 
nių darbininkų ir farmerių.

---------------- --  | BADAUJANTIS BEDAR
BIS PAŠAUTAS KAI-, 

PO VAGIS
Lietuviai ir Lenkai Darbinin
kai Pradėjo Streiką Argenti
noj

DARBININKŲ KLASES KONVENCIJA SIANDEM
CLEVELAND, O—Hen- 

v. _ .. try L. Smith, 21 metu, be-Pranešimas is Buenos Ai- d;u.bis, alkanas įr benamiS) 
randasi miesto ligoninėj. Jįres, Argentinos, sako, kad

skei dyklose ii mėsos paką- > pOjjcjja pašovė ir sunkiai su-
vimo fabrikuose prasidėjo 
aštrus darbininkų streikas. 
Kovą prieš bosus pradėję 
lietuviai ir lenkai darbinin
kai, išdalindami tarpe dar
bininku komunistinius atsi
šaukimus. Grupėmis gabe
nami streiklaužiai po polici
jos apsauga. Kruvinoji Bu
enos Aires policija jau nu
žudė tris darbininkus.

žeidė, kuomet jis bandė pa-

CHINIJOS RAUDONOJI ARMIJA SUMU
ŠĖ NANKINGO VALDŽIOS DVI DIVIZI

JAS, PALME DAUG KAREIVIU 
IR AMUNICIJOS

Į 1,000 EKS-KAREIVIŲ 
. MARŠUOS Į WASH- 

INGTONĄ

; sigrobti vištą ir pasigaminti Del Baimės Komunizmo Laimėjimo Kruvinasis Chiang Kai-
valgio.

Alytus, Lietuva—Geg. 11 
d. čia miške rastas žmogaus 
lavonas. Prie jo rastas raš
čiukas, kuriame sakoma, 
kad nusižudė delei nepane- 
šamo skurdo.

sliekas Leido Japonams Laisvai Skersti Chiniečius Shan
ghajuje; Komunistą Pasisekimai Pripažįstami Visose 
Centralinese Provincijose

DETROIT, Mich. — Eks- 
kareiviai laikė sėkmingą 
masinį susirinkimą ir visas 
tūkstantis jų nutarė mar- 
šuoti į Washingtoną, kad 
pareikalauti bonų atmokėji- 
mo.

Taip pat grupės eks-kar- 
eivių iš kitų miestų rengiasi 
maršuoti.

REVOLIUCINĖ DARBININKŲ KLASĖ 
RENGIASI PRIE RINKIMU KAMPANI
JOS; VISU ATYDA LINK CHICAGOS 

KONVENCIJOS
Šimtai Suvažiavusių Delegatų nuo Darbininkiškų Organiza

cijų Priims Klasinę Platformą Šiem Prezidento Rinkimam 
Ir Nominuos Kandidatus, Kurie Atstovaus Visos Darbin. 
Klasės Interesus šio Nedarbo ir Karo Pavojaus Metu
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Nauji Grafto Faktai Prieš Majorą Walkerj
Pranešimas baigias šiuo

NEW YORK. — Valstiji- Toliaus, tyrinėtojai doku- 
nei f ' 
komisijai i 
majorą, Walkerj ketvirtadie
nį, iš paties Walkerio atsa
kymų pasirodė, kaip jis vi
sas pasinėręs purviname 
grafte. Trečiadienio tardy- mus, kaipo Schwartzo advo- 
me, kaip žinoma, majoras 
prisipažino, kad gavo $246,- 
000 “dovaną” iš p. Blocko, 
savininko visos eilės streik- 
laužiškų laikraščių. Ket
virtadienį Walkeris buvo 
daugiausia klaus inėjamas 
apie ryšius su save finan
siniu agentu Russelliu T. 
Sherwoodu, kuris jau metai 
nežinia kur pabėgęs. Nuo 
1926 m. sausio 1 d., kada 
Walkeris užėmė majoro vie
tą, Sherwoodas iki savo pa
bėgimo į kelis bankus padė
jo $964,063.88. Gi 1927 m. 
rugpjūčio 9 d., tai yra tą pa- bar jau buvo susimokinęs /Su 
čią deną, kai majoras Wal- majoru, ką sakyt; taigi lai- shekas staiga nusiskubino į 
keris važiavo į Europą, ke tardymo Sisto sakė, kad | Hankowa ir vėl asmeniniai 
Sherwoodas iš banko išėmė jis Walkerio asmeniškai nei i paėmė komandavoti Nan- 
$263,838.36. Kam tie pini
gai buvo panaudoti, nėra at
skaitos, bet yra supratimas, 
kad jais naudojosi Walke
ris.

Majoras Walkeris bandė 
išsigint savo ryšių su Sher
woodu; sako, tik mano pati 
naudojosi jo patarnavimais, 
o aš nieko bendra neturėjau 
su juom nei su jo pinigais. 
Tardytojai pastatė Walke- 
■riui klausimą: ar jis neturė
jo išvien su Sherwoodu ^pa
sisamdęs saugos dėžutę ban
ke, kur jiedu bendrai laiške 
pinigus. Buvo parodyta 
Mercantile Safe Deposit 
Banko Kompanijos korta, 
ant kurios pasirašę Walke
ris ir Sherwoodas, kartu pa- 
sisamdydami banko .dėžutę. 
Majoras iš pradžių mėgino 
užsigint; sako, tai ne mano 
parašas; bet paskui liko pri
verstas prisipažint, kad tai 
jis pats su Sherwoodu ant 
tos kortelės patirašė.

Walkeris pareiškė, kad jis 
niekad nemokėjęs Sherwoo- 
dui algos: bet turėjo prisi
pažint, kad vienu kartu jis 
Sherwoodui išmokėjo $7,500 
Federation Banko Šerais, 
kurie tada buvo lygiai geri, 
kaip ir pinigai.

Seaburio-Hofstadterio mentaliai prirodė, kad tūlas 
.1. .. beklausinėjant Abraham H. Schwartz išmo

kėjo $10,000 Sherwoodui, 
nors tie pinigai priklausė 
Walkeriui už jo patarnavi-

-----------------7 . I REIKALAUJA IšDEPOR-
New York “Times” korės-j Komunistinės spėkos smar- ■ TUOT EDITH BERKMAN 

pondentas, ponas Abend, iš ■ kiai auga Kiangsi, Fukien, i 
Shanghajaus išgąsti ngai j Hupei ir Honan provincijo- Į 
praneša Amerikos buržuazi- se. 
jai apie didžiausius Chinijos
Komunistų Raudonosios Ar- svarbiu pareiškimu: 
mijos laimėjimus Anhwei 
provincijoj. Jis rašo, kad Chinijoje, jog faktiriai bai- 
Raudonoji Armija visai su- j mė komunistų, pasiremiant 
naikino Nankingo valdžios 

, 7-tą diviziją. Dalis kareivių 
žuvo mūšyje, bet didžiuma 
perėjo komunistų pusėn su 
visa savo amunicija. O 46- 
ta divizija tapo apsupta per 
Raudonąją Armiją ir suimta 
visa. Nepaprastai daug ka- 
nuolitj ir amunicijos pateko sis Chiang Kai-shekas leido 
Raudonajai Armijai.

Raudonoj i Armija laiko 
apgulus svarbų miestą Lu- 
chow, kuris randasi pačia-

Komunistai taip drūti

Shanghajaus pranešimais, 
sulaikė Chiang Kai-sheką 
nuo pasiuntimo didelės ar
mijos pastoti kelią Japoni
jai laike Shanghajaus mū
šių.”

Vadinasi, bijodamas ko
munistų laimėjimo, kruvina-

Japonijos armijai be pasi
gailėjimo skersti chiniečius

kato.
Tuo būdu, neginčijamai 

tapo įrodyta gešęftai Wal
kerio su Sherwoodu.'

J. A. Sisto, didžiųjų taxi
cab kompanijų promoteris,
davė majorui Walkeriui; me Anhwei provincijos cen- 
$26,000 “dovaną” tuo supra-! tre. Jei paims šitą miestą, 
timu, kad bus išleistas mies- Į anot koFęspondento, tai ke
tinis įstatymas, naudingas! veik visa provincija pateks 
didžiosioms kompanijoms į komunistų rankas, 
prieš mažesnius taxi-cabų suose kituose frontuose dau-
savininkus. Tokis įstatymas gybė Nankingo valdžios ka
su majoro pasidarbavimu irlreivių pereina Raudonosios 
buvo išleistas. Bet Sisto da- Armijos pusėn. \

Kruvinasis Chiang Kai

Ir vi

nepažįstąs, o tik “iš paveik- Į kingo valdžios kariuomenei 
slų laikraščiuose;” Walkeris nrieš Raudonąją Armiją, 
taipgi pareiškė, kad jis be- Tai bus koTkia penkta Nan- 
veik nepažįstąs Sisto, o tuos 
$26,000, sako, gavau už pa
sidarbavimą Cosden Oil 
kompanijai," kurios direkto
rium yra Sisto. Kaip jis tai 
kompanijai pasidarbavo, ne
pasakė; bet prisipažino, kad 
nei vieno dolerio savo pini
gų nebuvo įdėjęs į kompani- per kelis paskutinius mėne- 
jos biznį.

(Tąsa 6 pusi.)

kingo valdžios kampanija, 
kad išnaikinti Chinijos So
vietus, bet veikiausia pana
šiai baigsis, kaip visos pir
mesnės.

Gi Associated Press žinių 
agentūra praneša, kad visa
me Yangtse unės klonvje

sius eina nepaprastai smar
kus komunistu veikimas.u

JAPONIJOS ARMIJA NESULAIKOMAI 
VERŽIAS PRIE SSSR. RUBEŽIAUS IR 
GRŪMOJA DARBININKU TĖVYNEI

Sovietų Sąjungą.
Pranešimas sako, kad ei

nama prie krizio, tai yra, 
prie atviro paskelbimo ka
ro Sovietų Sąjungai.

Japonijos kabinetan įeina 
militarizmo šulai. Associat
ed JTess sako, kad nuo šio

Shanghajuje gautas pra
nešimas iš Harbino, Man- 
džurijos, kad Japonijos im
perialistinė kariuomenė ne
sulaikomai traukia pirmyn 
link Sovietų r u b e ž i a u s 
dviem frontais—palei Chinų 
Rytinį gelžkelį ir palei Sun
gari klonį. Japonijos spėkų 
vyriausias komandierius ge- kabineto reikia laukti “tvir- 
nerolas Honjo pats pribuvo tos” politikos linkui - Man- 
į Harbiną ir komanduoja džurijos ir Sovietų Sąjun- 
armijai provokacijose prieš gos.

LAWRENCE. — Šio mie
sto darbdavių “piliečių ko
mitetas” reikalauja, kad 
valdžia tuojaus išdeportuo- 
tų į fašistų rankas Lenki
jon draugę Edith Berkman, 
Lawrence audėjų streiko va
dovę, kuri randasi kalėjimo 
ligoninėj.

Kaunas. — Pranešama, 
kad Janavoje degtukų dirb
tuvė sumažino darbą iki 4 
dienų į savaitę. Taip pat 
Slabadoj degtukų dirbtuvė 
bedirba 5 dienas. Bosai sa-

CHICAGO, Ill. — Šian
dien, geg. 28 d., čionai prasi
deda Komunistų Partijos 
sušaukta nacionalė nomina
cijų konvencija. Suvažiavo 
šimtai delegatų nuo įvairių 
darbininkų organizacijų.Ap- 
art lokalinių lietuvių darbi
ninkų organizacijų, šioje 
konvencijoj dalyvauja atsto
vai nuo visų mūsų naciona- 
lių revoliucinių organizaci
jų—Literatūros Draugijos, 
Darbininkų Susivienijimo, 
Darbininkių Susivienijimo, 
Meno Sąjungos ir t. t.

Šiemet prezidento rinki
mai įvyksta neapsakomo 
krizio ir baisaus masinio

domėt Chicagos konvencijos 
tarimais ir žygiais ir visais 
būdais remti jos darbus.

Tegul gyvuoja Chicagos 
nacionalė darbininkų solida
rumo konvencija!

Tegul gyvuoja Amerikos 
Komunistų Partija!

NICARAGUOJ DIDELI
MŪŠIAI

I
«
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Shanghajuje ir deginti mie- ko, kad Lietuvoje atsirado I skurdo laikotarpyje. Viena-
- • kz • ■v'k! itwi n Irnin ioi*m /c?

sta! degtukų perviršis.

VOKIETIJOS SOCIALDEMOKRATAI UŽ 
PERSEKIOJIMĄ IR ŽUDYMĄ NEGRU

tainėje ir griežtai užgynė 
bile kitam susirinkime per
skaityti jos raštišką pareiš
kimą.

Darbininkai užpildė šve
dė Ida Wright, motina dvie- j tainę. Šis prakeiktas soci- 
jų Scottsboro jaunuolių. Bet( aldemokrato policijos prezi- 
paskutinėj minutėje Berly- į dento įsakymas buvo per- 
no policijos galva socialde- skaitytas per policistą ir 
mokrat. Grzesinski uždrau- tuojaus buožių pagelba dar- 
dė motinai Wright kalbėt, bininkai tapo išginti laukan 
uždraudė jai pasirodyti sve- iš svetainės.

BERLYN, Vokietija. — 
Gegužės 13 d. čionai didelė
je Friedrichshain svetainė
je buvo surengtas darbinin
kų masinis susirikimas, ku
riame turėjo kalbėt juodvei-

ĮVAIRIOS ŽINUTES
Scotia, N. Y. —■ Du ber

niukai, vienas 5 metų, kitas 
6, rasta užtroškę ledbaksy- 
je apleistam name. Matyt, 
kaip nors jie ten sulindo ir 
paskui baksas užsidarė.

Langhorne, Pa. — J. Ki
le išvijo iš stubos savo mo
tiną 75 metų amžiaus ir pri
vertė ją gyventi vištinyčioj, 
o stubpje uždėjo smuklę.

Cleveland, Ohio. — Staiga 
netekęs proto, nežinomas 
žmogus peiliu nužudė moky
klon einančią mažą mergai
tę, o kitas dvi sunkiai sužei
dė.

Roma.—Tarptautinis Ag
rikultūros Institutas apskai- 
tliuoja, kad šiemet pasaulio 
kviečių sėjava bus didesnė 
už pernai ant 7,000,000 ak
rų.

Trenton, Neb. — Geg. 26 
d. audroje žuvo trys žmo
nės. ■

Langley Field, Va. — Čia 
ekspertai tvirtina, kad orlai
viai niekados negalės pada
ryti daugiau, kaip 600 my
lių per valandą.

London. — Gautas prane
šimas 'nuo antropologo 
Keith iš Palestinos, kad jam 
pavyko šalę Mount Carmel 
užeiti visai naują rasę prieš
istorinių žmonių, kurie toj 
vietoj gyvenę apie 50,000 
metų tam atgal.

Raudondvaris, Lietuva. — 
Nusinuodijo Stasė Orsiau- 
rytė, 20 metų jaunuolė. Prie
žastis: skurdas.

New York. — N. Y. val
stijoj yra 2,279,248 automo
bilių.

! tinę platforma, kuri išreikš 
darbininkų klasės interesus, 
bus šios konvencijos priim
ta platforma. Vienatiniai 
kandidatai, kurie atstovaus 
darbininkų klasės tikruosius 
interesus, bus tie draugai, 
kuriuos ši konvencija nomi
nuos. Komunistų Partijos 
Centralinis Komitetas kan
didatais siūlo šiuos drau
gus: William Z. Fosterį, 
Darbo Unijų Vien. Lygos 
sekr., į prezidentus; drau
gą James Fordą, juodveidį 
darbininką, į vice-preziden- 
tus. Nėra abejonės, kad 
Chicagos konvencija šiuos 
kandidatus užgirs.

Mes sveikiname susirinku
sius delegatus nuo darbinin
kų organizacijų. Mes šau
kiame visus lietuvius darbi- 

! ninkus ir darbininkes susi-

Pranešama iš Nicaraguos, 
kad ten geg. 26 d. buvo du 
kruvini susikirtimai tarpe 
sukilėlių Sandino pasekėju 
ir Nicaraguos armijos, ku
rios oficieriais yra Jungti
nių Valstijų karininkai. Mū
šiuose žuvo šimtas kareivių 
—iš abiejų pusių po penkias 
dešimts.

Iš Washingtono praneša, 
kad Amerikos valdžia sku
biai siunčia dar 650 jūrinin
kų malšinimui revoliucinio 
judėjimo Nicaraguoj.

UŽGYRĖ CHICAGOS 
KONVENCIJĄ

NEW YORK. — Darbo 
Uųiju Vienybės Lygos Ge
nerate Taryba užgyrė Ko
munistu Partijos nominaci
jų konvenciją, kuri šiandien 
prasideda Chicagoje. Lyga 
šaukia visas revoliucines 
unijas ir visus progresyvius 
u n i j i s t us senose unijose 
šiuose prezidento rinkimuo
se remti Komunistų Parti
jos platformą ir kandida
tus.

SMETONOS BUDELIŠKA VALDŽIA 
NUTEISĖ 5 KOMUNISTUS ILGIEMS 

METAMS KALĖTI
Kauno spauda paduoda bus pūdomi ilgus metus 

sekamą pranešmą iš Šiau- Smetonos bastilijoj. Lietu- 
lių:

Kariuomenės teismo sesi
ja Šiauliuose nagrinėjo ke
lių komunistų bylas. Klai
pėdiškiai komunistai, būtent 
Maša Gadenaitė nubausta 7 
metais s. d. kalėjimo, Minė 
Berlovičiūtė—6 metais, Ku
prys ir Tycas—po 5 metus 
ir Mėčis Taurinskas—4 met- 
tus. Segalytė išteisinta.

Tie mūsų draugai kovoto
jai, gynėjai Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių reikalų,

4

vos kalėjimai perpildyti ko
vingais darbininkais ir vals
tiečiais.

. Mes, Amerikos lietuviai, 
eikime talkon Lietuvos Ko
munistų Partijai jos didvy
riškoj kovoje prieš kruvi
nuosius fašistus. Nepamir
škite prie kiekvienos progos» 
parinkt aukų padėjimui mū
sų draugams Lietuvoje iš- U 
leisti nelegalę literatūrą.
V' ' - Į -----M

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyje
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Tegul Nepraeis Joks Rinkimy Kampanijos Su
sirinkimas, Kuriam Nedalyvautų Komunistai”

Komunistai Turi Eiti Į Politinių Priešų Susirinkimus Ir Ten 
Iškelti Aikštėn Darbininkų Priešų Darbus Ir Vagystes

DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS ! ;

371 Lakes St., Newark, N. J. Tel., Humboldt 2-7964

Ar Kunigas Vipartas ne 
‘DangausPardavikas”?

V

Komunistų Partijos Cent- 
ralinio Komiteto 14-to pra
plėsto susirinkimo priimtoj 
rezoliucijoj “Link revoliuci
nio masinio darbo” sakoma:

“Ištisai visą rinkimų kam
paniją kiekvienas priešų 

likonai sudaro didžiumą, jau gerokas laikas atgal husky- partijų pareiškimas ir pa
re komitetą tyrinėjimui .grąfto New Yorkcį miesto vai- siūlymas turi būt kuogrei- 
džioje. i ’ > i . . , | čiausiai, atsakytas mūsų

Iškelta didęlis Tammany Hali (demokratų) šaikos grąf-! partijos spaudoje ir imlio
tas. , . : j i . . :. , ( • : nuošė lapelių^ .■ Ypatingai

Pirma buvo,klausinėjami įvairūs Tammany Hall politi- .atydos reikia atkreipti ir vi- 
. Ne- •suomet antį sargybos būti,

■ idant atsakius ’į nelauktus 
'priešų pareiškimus, kaip 
kad falšyvi dokumentai, 
•bombų suokalbiai’ ir t. t. 
Mūsų obalsis turi būt: ‘Lai 
nebus rinkimų kampanijos 
susirinkimo be komunistų!’ mų kampanija turi būt pa- 
Komunistai privalo pasiro- versta reikalu visos darbi- 
dyti visuose buržuazinių 
partijų masiniuose susirin-. munistai ir simpatikai turi 
kiniuose, iškelt aikštėn prie-1 pasikaustyti tam svarbiam

TAMMANY HALL GRAFTERIĮJ 
‘KANČIOS’

New Yorko valstijos legislatūra (seimelis), kur repub- • . 1 • ' T V • • 1 I •! V ■» 11'1 1

kieriab užimanti augštas vietas miesto valdžioje. ? ’ 
kurie jų taip buvo grafte susitepę, kad net liko praša
linti. 1 !

Dabar kamantinėjamas miesto majoras Jimmy Walker. 
Ir štai tas ponas, būdamas miesto galva, kaip tyrinėji
mas parodo, buvo labai mylimas turtingųjų.

Walkeris gavo $26,000 vertės bonų nuo Equitable 
Coach Kompanijos už savo pastangas miesto Aprokavi- 
mo Taryboj, kad suteikti'tai kampanijai dideles privilegi
jas. '

J. Allan Smith, Equitable Bus Kompanijos darbuotojas, 
davė $10,000 ponui Walker, kuomet pastarasis vyko pa
siviešėti Europon 1927 metais.

Paskui tai tie “misteriški” $246,692.76. Walkeris kokiu 
tai “stebuklingu” būdu gavo tuos pinigus. Pats Walke
ris prisipažino, kad jis turėjęs bendrą serų sąskaitą su 
Paul Block, ir iš to Walkeris išėmė.$246,692.76 tarp va
sario mėnesio, 1927 metų, ir rugpjūčio mėnesio, 1929 m.

’ ♦ Paul Block yra stambus kapitalistas; yra stambus da
lininkas bei savininkas eilės laikraščių. Walkeris tiek 
sakė, kad per pono Block “malonumą,” neįdedamas nei 
cento, jis patapo dalininku pelno, kurį ponas Block pasi
darė iš 1,000 General Motor Kompanijos ir 1,000 Lacka
wanna gelžkelio kompanijos Šerų.

Be jokios gėdos majoras Wąlker taip aiškino:
“Pono Block gyvenimas nužymėtas duosnumu ir nepa

prastu draugiškumu delei daugelio žmonių... Jis yra vie
nas'tokių, kurie nejieško garbės, ir visąja, ant kiek tik 
jis galėjo, ant tiek vengė, kad spauda,nerąšytų apįe jo

■ įabdaringumus.” •. ' r j
Bet dabar, ant nelaimes, "Kaip tik, spauda daug rašo „'juosius klerikalus Tando 

apie jo “labdaringumą” linkui miesto majoro Walker.
Kuomet buvo užklaustas, kąip jis, neįdėjęs nei cento į rancfa kokį nors priekabį, 

poną-Block Šerų sąskaitą, gavo tiek daug pinigų, tai "T X T 11 w /"v 4- r-t 1 r- • ~!\/T 1 Lrl n m •n rvli n I

Neprigirdi
Drauge daktare, mes malo

nėtame, kad. jūs duotumėt pata
rimą per mūsų dienraštį “Laiš- 
vę” apie mano sūnaus sveikatą. 
Jis turi dešinės ausies kokį tai 
užsikimšimą, kas labai jam ken
kia, lankant augštesnę mokyklą, 
nes neprigirdi. Jis vaikščiojo 
į ligoninės dispenzeriją, ir ten 
jį gydė per dvi savaiti, ir jie 

j ten pareiškė, kad jis turįs eit 
ant operacijos del tonzilių. Jam 
esą operacija reikėtų daryti ant 
gerklės ir nosies. Specialistas, 
kada atsilankėm, tai ispompavo, 
ir potam jam palengvėjo, bet ki
tą dieną vėl visi simptomai su
grįžo.

Sūnus yra 13 metų amžiaus ir coagulation n 
butų išaiškinta ir' rų. Gydytojau, patarkite, ar

jam tonzilių operacija yra būti-|tojas kaitina, šildo tonziliūs, per 
nai reikalinga. kelis kartus, ir tonziliai visiškai

< sunormalėja. Nuo ilgesnių šil
dymų jie ir visai iškrinta, be

kandidatais, idant numaska- 
vus juos ir pasiekus tuos 
darbininkus su Komunistų 
Partijos reikalavimais ir 
programa, kurie tebėra prie
šų įtakoje.

“Iš antros pusės, Komu
nistų Partiją įavo vardu tu
ri surengti tūkstanęius ma
sinių .susirinkimų — susirin
kimų pagal miesto maštabą, 
pagal blokus, pagal apielin- 
kes, ypatingai mažų mitin
gų darbininkų namuose, ku
riuose mūsų partijos plat- įvalias sveikas; svorio 124 sva- siccatiom 
forma _______
darbininkai įtraukti į akty
vų . dalyvavimą rinkimų 
kampanijoj.”

Šiemet prezidento rinki-

ninku klasės. Lietuviai ko

nai reikalinga.

šų pozicija if išaiškinti dar
bininkams mūsų partijos po
ziciją, platinant partijos li
teratūrą ir t. t.. Turi būt 
ruošiami debatai su• priešų

darbui. Visais mums priei
namais būdais stengkimės 
pasiekti lietuvius darbinin
kus su Komunistų Partijos 
reikalavimais ir programa.

Lietuvos Klerikalų Vadas Nuteistas Už 
Šmugelį Ir Suktybes

Kadangi tarp Lietuvos 
'klerikalu ir smetoniniu fa- V 
šistų eina varžytinės del 
smaugimo Lietuvos krašto. 

I fašistine diktatūra, tai sme- 
i toniniai fašistai! nepaklus-

“paspausti,” jeigu tik su-

Walker atsakė: “Per Mr. Block labdaringumą.
Įvairios stambios kompanijos, įvairūs kapitalistai yra 

labai “labdaringi” linkui miesto viršininkų. Aišku, kuo
met jie duoda kelis, keletą ar kelis desėtkus tūkstančių 
dolerių miesto viršininkui ar viršininkams, tai už tai atsi
ima keliariopai.

Tammany Hall politikieriai, kurių rankose dabar yra 
New Yorko miesto valdžia, yra paskendę grafte.

Tas pats Walkeris ir jo sėbrai gauna šimtus tūkstančių 
dolerių nuo “mielaširdingų” kapitalistų. Pats Walkeris 
gauna $40,000 algos į metus.

Bet kaip yra su šimtais tūkstančių bedarbių?
Šimtai tūkstančių bedarbių su šeimynomis badauja. Ta 

mizema pašalpa, kokią miestas tūlą laiką teikė per 
“Home Relief Bureaus” tūlam skaičiui bedarbių, taipgi

štai dabar žymų klerika
lų vadą, Vytautą Petrulį, 
kuris buvo finansų ministe- 
riu prie krikščionių val
džios,* smetoninių fašistų 
teismas nuteisė dviems me
tams kalėjimo už įvairias 
suktybes ir vagystes, kurias 
jis padarė ministeriavimo 
laiku.

Jo byla prasidėjo gegužės 
10 d.; sulig teisingumo mi
nisterijos įsakymo, byla 
slaptai buvo nagrinėjama 
vyriausiame tribunole.

tom prekėms įvežti, 2) kad, 
pratęsdamas su Gromnickiu, 
laimėjusiu varžytines pristaty
ti valst. monopoliui spiritą, su
tartį tuo padaręs valst. iždui 
apie 100,000 litų nuostolių, 3) 
kad pasisavinęs, apie 20,000 
litų procentų, kad valdžios pi
nigų įdėjęs į privatų banką ir 
už tai ėmęs procentus, kad ne
leistinu būdu palaikęs smun
kantį prekybos •' ir i 
banką, iš * vokiečių / 
Deuthsch-Bank” paėmęs apie 
5,000 dol. ir k.
Ta byla parodo, kaip kle

rikalai būdami valdžioje da
rė visokias suktybes. Jie 
nepaisė nei dievo, nei velnio, 
nebijojo nei peklos—grobė 
litus, kaip papuolė.

Bet nemanykite, kad tuo 
žvilgsniu geresni smetoni
niai fašistai. Jie taip pat 
varo savotišką šmugelį. Ir 
tai labai gerai žino klerika-uuicauD LUiani onaiciui utudiyni, taipgi pv pet n b uda. tai labai gerai žino klenka- 

likosi panaikinta. Majoras ir kiti miesto viršininkai sa- ' apkaltinimas kad jis lai. Už tai klerikalai jiems 
nŽ)«rvto«ra PimgU’ ° 3 Pim° St°tyS tap°, būdamas finansų ministeriu:i pavydi būti valdžioje ir de-

J \ ' ėmė kyšius ir dare visokias da pastangas vėl pasiimti
“Nėra pinigų.” Tai Walkerio ir kitų Tamniąny Hali suktybes, grobė pinigus iš valdžia į savo rankas. Jei-

politikierių atsakymas 'bedarbiams.
Kuomet bedarbiai, žinodami, kad turtingiausias mies

tas pasaulyj gali suteikti tinkamą paramą, tūkstančiais 
susirenka prie miesto rotušės reikalauti tinkamos pašal
pos ir bando per savo atstovus patiekti savo reikalavi
mus miestų .baldžiai, tai tas pats Walkeris įsako policijai 
buožėmis daužyti .galvai bedarbiams. 1 ' * • -

Graftas; šmugeliai valdžioje. Turte paskendus riogso 
parazitų klasė; Kapitalistai1 švaisto’pinigus į Visas pu
ses. ■ , , . ; < r • , f , f J ’ ' ' ‘ ’ j

Gi ]5rie§ darbininkų klasę vedama ataką; kad numažinti 
gyvenimo normą iki žemiausio laipsnio. • < • >

Tas ne tik New Yorke, kur dabar iškelta Tammany 
Hall demokratų bjaurus graftas. Nemažiau grafte pa
skendus ir kita kapitalistų partija, republikonų partija.

‘ Užtenka tik prisiminti garsų aliejaus šmugelį:
“ Ar tie bjaurūs kapitalistinių partijų graftai ir šmuge

liai, tos brutališkos atakos ant darbininkų klases, 'ant be
darbių, ant streikierių ir t. t. neatidarys daugeliui dar
bininkų akis?

Tas turėtų atidaryti akis daugeliui darbininkų. Dar
bininkai turėtų žinoti, kad tik savo klasės partiją, Komu- 

• nistų Partiją, jie gali ir turi remti rinkimuose.
Prezidentiniuose rinkimuose republikonai it dembkra- 

tai vėl bandys visokiais obalsiais apgauti darbininkus. 
Darbininkai turi griežtai atsirubežiųoti nuo savo priešų 
partijų; turi remti ir budavoti vienatinę darbininkų Jda-| 
sės partiją—Komunistų Party ą! ‘1

uktybes, grobė pinigus iš 
valstybės iždo; už kyšius jis 
leido įgabenti uždraustas 
prekes; varė spiritu ir ci
gare tais šmugelį; valstybes 
pinigų pasidėdavo į banką 
saver vardu ir tuo būdu pą^ 
sidarė virš 20,000 litų nuo
šimčių; Prhinonės ir Pre
kybos Bankui, kurio valdo
nais buvo pats Petrulis ir 
Yčas, davė iš . valstybės iž
do -net 2,000,000,' kuomet 
tas bankas jau ėjo prie ban- 
kruto. ' • ; <

Lietuvos klerikalų “Ry
tas” (No. 88), rašydamas 
apie bylos pradžią, sako:

Buv. ministerių ' pirmininko 
ir finansų ministerio p. Vyt. 
Petrulio byla jau 
nagrinėti

gu valdžia patektų į klerika
lų rankas, ir jeigū smetoni
niai fašistai nenurimtų, kaip 
dabar klerikalai nenurimsta 
prieš smetoninius fašistus, 
M kiekiai įkeltu įsmeip- 
ninių fašistų smūgėhškūs 
darbus, ir gal būt ne vieną 
nuteistų kalėjinian, kaip da-

PITTŠBURGTI. — Diėnraš- 
Čio “Laisves” vienąm nunieryj 
skaitau pranešamą, kad bus 
apvaikščiojimas lietuvių lais
vose kapinėse ir ’pagerbimas 
mirusių laisvų žmonių,!kurie il
sisi amžinai be pagarbos 
“dangaus pardavikų.”

Tuo pačiu sykiu gaunu la
pelį, kuriame garsinama tasai 
apvaikščiojimas. Tame lape
lyje aiškiai pasakyta: “Bus že- 
launos pamaldos ant kapinių, 
ką laikys Šv. Jurgio parapijos 
klebonas ki/n. Z. K. Vipartas 
dalyvaujant drauge vargonin- 
kui.”

Dabar jau aišku, kad tose 
“laisvose” kapinėse su visomis 
ceremonijomis dalyvaus tau
tiškas klebonas^ Bet kuomi gi 
jis skiriasi nuo rymiško klebo
no? Nieku. Vienas ir kitas 
kalba <apie tai, kad po mirties, 
jei būsi geras ponams ir kle
bonams, eisi dangaus karalys
tėn, o jei pasipriešinsi ponams 
ir klebonams, eisi pragaran.

Kun. Vipartas kai kada pa
naudoja ir “laisvesnę” frazę, 
kad prisitraokus tuos storžie- 

Kad i vius laisvamanius. Tie laisvama-

page-

tiesa, 
ir su 
ne vi-

niekur nieko vjsa bėda versti 
ant, tonzilių yra netikslu. Ir la
bai dažnai atsitinka, kad išima 
—išlupa tonziliūs,' o paskui pa
sidaro da blogiau, vietoj 
rėti.

Jūsų sūnaus nuotiky, 
gal kartais kas negerai 
tonziliais. Bet čia peilis
sa ką pataiso. Reikih atsidėjus 
ir kantriai gydyti tonzilūd vai
stais. Apie tai galite rasti kny
goje ^Pirmoji Pagalba Ligoje ir 
Nelaimėje” ■

Jeigu vaistais gydytis tonzi- 
liai nepasiduotų, tai yra vienas 
puikus, moderniškas būdas ton- 
ziliams sumažinti arba ir visai 

i išimti: tai yra dijatermija, ang
liškai “Diathermy,” “Electro- 

arba “Electro-de-

Su tam tikru aparatu gydy-’

f

Atsakymas—
Negaliu tikrai pasakyti, Drau- kraujo, be skausmo. Bet čia da 

ge, ar reikia ar nereikia. Vi-; negalima tikrai tvirtinti, 
šokių, mat, yra atsitikimų. Pa-’ nuo to būtinai pasitaisys ir au- i niaį, išgirdę Jį peikiant rymiš- 
sitaiko, kad nuo nesveikų tonzi- .sis. Gali pasitaisyt, bet gali ir i kąji kleboną,1 žiūrėk, 
lių ir į ausį įsimeta koks nege-Į ne. “ 
rūmas. Tada prisieina pat pir- ( 
ma gydyt tonziliai, ir, juos iš
gydžius, neretai geriau pasida
ro ir ausim. Kai kada tenka 
tonziliai ir išpjauti arba, 
geriau, išimti dijatermijos gy
dymu.

Bet atminkite, Drauge, 
ausis gali neprigirdėti ir del ki
tokių skirtingų priežasčių. Gal 
ausies viduje yra kartais kokio 
chroninio įdegimo; gal viduji
nis ausies kanalas yra užbrįn- j lėtų patarti 
kęs ir reikalingas gydymo; gal 
girdėjimo kalukai palei būgnelį 
yra .perstahdžiai apaugę, apli
pę; gal nuo kokios ligos ausies 
nervo galūnės yra kaip pažeis
tos; gal ir dar kas nors kitas 
būti. Matote, Drauge, taip be

dai’

kad

x-------- v o........ , n.ęuvu„ ■ «.u.-va., ir rita
Priklauso nuo priežasties, j Viparto- delmonan doleriuką.

t Vis dėlto, jeigu Jums rūpi 
kas daryti su tonziliais, tai su
simildami bent nepaklausykite 
kokio atsilikėlio gydytojo pa
tarimo, bauginimo, kad dija
termija negerai, pavojinga. 
Yra tokių užsikirtėlių gydyto
jų, atsilikusių nuo pažangos. 
Jie ir patys užsimerkę graibs
tosi sutemoj ir kitiems bijo pa
rodyti šviesą ir tiesą. Jeigu 
patys ir neišmano, tai bent'.ga-

H^vvv.vi, kitą gydytoją, 
i kurs turi gero patyrimo su di
jatermija.

Įpompavimas oro į vidaus 
ausies kanalą tik tam tarnui i 
K-,OL„ _ j slėgimą ausies1 
aparate, bet trūkumo nepagy-j 
do. ’ >

sulygina oro slėgimą

VALDŽIOS AGENTAI IR FAŠISTINIAI 
ELEMENTAI DARO PROVOKACIJAS

Ant tų tautiškų kapinių tiek 
yra “laisvės,” kaip ir ant ry
miškų kapinių. Kunigas su fa
šistais, vadinasi, viską kontro
liuoja.

Nesuprantama taigi, kodėl 
“Laisvėj” tilpusiam pranešime 
deklamuojama apie “laisvas 
kapines” ir be “dangaus par- 
davikų ?■ ’ Jeigu darbininkai 
nori turėti laisvas kapines, tai 
jie turi tuo klausimu susido
mėti ir apsivalyti nuo klebo
nijos agentų, nuo fašistų.

Pittsburghietis.

ELIZABETH, N. J.

Dabar vis daugiau ir dau- pavyko, ir susirinkę darbi- 
pramonės giau fabrikuojama provoka- ninkai pavertė susirinkimą į 

Ost- ciniai laiškai, įvairūs leidi-j demonstraciją už uniją.Kuo- 
niai ir abelnai daroma įvai-! met pirmutinis lapelis tapo | 
rios provokacijos prieš Ko
munistų Partiją, revoliuci
nes unijas ir pavienius re
voliucinius veikėjus. Taip 
vadinama Konstitucinė Ap- 
švietos Lyga (Constitution
al Education League), 113 
W. 42nd St., New Yorko 
mieste, išleido provokacinį 
lapelį, kuriame sakoma, kad 
čeverykų-odos (Shoe-Leath
er) Darbininkų Pramoninė 
Unija stoja už nuvertimą 
valdžios ir tiesioginiai yra 
Komunistų Partijos apmo
kama; taipgi sako, kad uni
ja nelaimėjus nei vieno 
streiko, ir kad kiekvienas, 
kuris prisideda prie jos “pa
tampa' 'dalis suokalbio nu
versti Jungtinių Valstijų 
valdžią.”

Tęsiant toliaus tą provo
kacinį'darbą, vėl provokaci-

išleistas laike I. .Miller dirb
tuvės čeverykų darbininkų 
maršavimo Long Island 
City, kur streikas tęsiasi, ir 
Konstitucinės Apšvietos Ly
gos kalbėtojas bandė kalbė
ti, tai darbininkai ant jo 
smarkiai baubė ir jis turėjo 
pabėgti.

Apar to, tūlas provokato
rius pasiuntė laišką dakta
rui Slocum, Mount Beacon, 
New York, kuris yra be
protnamio galva; tame laiš
ke sakoma:

“Jum pranešama, kad Ko
munistų Partija, 50 E. 13th

Bangos Choras laikė savo 
pamokas ir susirinkimą gegu- 

'žės 20 d. Pasirodė, kad cho
ras yra pagerėjęs, negu pir- 
miaus buvo. Tai galima pa
stebėti dainavime ir kituose 
dalykuose. Matosi geras bū
rys jąunimo.

Vienok dar galima geriau 
chorą paderinti. Galima įtrauk 
ti daugiau jaunų vaikinų. Tik 
reikia mokėti veikti. Mano 

j supratimu, tai reikia tik -išaiš
kinti šiems jaunuoliams, kurie 
jau yra chore, kaip reikia veik
ti. Jie tuomet galės gauti dau
giau jaunų vaikinų ir merginų. 
Dirvos čia yra gana daug tik 
reikia ją išnaudoti.

Po pamokų choras turėjo 
užkvietimų ir laikė trumpą mi
tingą, kuriame diskas rimtai 
aptarta. Gauta laiškų su kvie
timais dalyvauti piknikuose. 
Pirmas laiškas buvo skaitytas 
nuo Meno Sąjungos III Apskri
čio, kuriame chorą kviečia da
lyvauti parengime, įvykstan
čiam gegužės 29 dieną. Pikni
kas- įvyks Willicks farmoj. 
Paskiaus buvo skaityta laiškai 
nuo A.LDLD Apskričio, LDS. 
Apskričio, “Laisvės” bendro-

bar daro snletoniniai' f ašis-. tapo išleisti,
tai su klerikalais.

K

Nu teisdami Petrulį kalėj i- 
man, smetoniniai fašistai 
tuo būdų daro spaudimą ant 
klerikalų, kad jie perstotų 
varyti savo kampaniją prieš 
Smetonos režimą. ’■

Žinoma, jeigu klerikalai 
nesivaržytų su. smetoniniais 

pradėta fašistais del Iprašto valdy-
Į bylą kaltinama-į mo> įaj jr Petrulis būtu len- 

sis atvyko šypsodamasis ii'; gvai išėjęs toje'šmugelio by-

Toliaus tas' pats “Rytas” 
apie kaltinimus sako:

Kaltinimas konkrečiai liečia:
1) kad p/r Petrulis išdavęs
120 leidimų neteisėtai uždraus-

juose šaukiama darbininkai 
demonstruoti prie namo če- 
verykų ■ darbininko Max 
Stolar. Atvyko ten tūli 
geng^terai ir fašistai laikyti 
susirinkimą, bet, tačiaus 
provokatoriams darbas ne

loję. Dabar gi smetoniniai 
fašistai nori ir “Visuomenei’'

Kaip Lietuvos darbininkai 
ir biednieji valstiečiai, taip 
ir Amerikos lietuviai darbi
ninkai negali pritarti nei 
smetoniniams, nei klerika
liniams fašistams: abieji jie 
yra darbininkų pfiešai. Dar-

parodyti, kaip ’bjauriai kle- bininkai tik vieną reikalą 
rikalai šeimininkavo, ir kad gali turėti su savo priešu— 
įuobūdu pakelti savo pres-‘ vesti griežtą kovą.
tižą. į . u J. S.

St., New York City, užims I vės, kad dalyvauti piknike. Vi- 
jūsų sanitoriją ant trijų mė-! 
nešiu, pradedant birželio 1;
d. ir baigiant Darbo Dienoj! 
>ar apie tą laiką. 1

“Būk .gerai pasirengęs, j važiavime, kuris įvyks Clevc- 
nes jie pilniausiai paims jū- j 
sų vietą, ir jie užtkrina, kad ! 
nebus jokios suirutės, ne
bent jūs ją padarysite.”

“Komunistų Partija.”
Grąsinanti laiškai siunti

nėjami darbininkų kliubų 
nariams su parašu “O. G. i 
P.,” pamėgdžiojant raides 
G.P.U.J Sovietų • Sąjungos 
įstaigos, kuri, kaip sako Ko-1 dinių mokyklų mokinių 4 
munistų Partijos priešai, o nuoš. yra protiniai nesveiki.

■ ypatingai Matthew Woll ir Taip tvirtina Dr. Doll. 
National' Civic Federacija, I ........ , .v—...
turinti savo agentus Jungti-! ir abelnai rd^oliucine spau- 
nėse Valstijose. -da iškelia ir ateityj iškels į

Aišku, kad valdžia ir fa- viršų kiekveną fašistinių el- 
šistai bando terorizuoti šios ementų provokacinį darbą, 
šalies revoliucinius darbi- Gi darbininkai turi dar la- 
ninkus ir tiki, jog tokiomis biau suglausti savo jęgas ir 
metodomis jie galės ką nors, bųdavoti revoliucinį judėji- 
atsiekti, “Daily Workeris” mą^

įsi pakvietimai vienbalsiai pri- 
i imti.

Taipgi šiame susirinkime iš
rinkta d. V. Žukas delegatu 

'dalyvauti Meno Sąjungos su- ! • C- • _ •_
■landė. 4 1

Be to, aš kviečiu Bangos 
; Choro jaunuolius, vaikinus ir 
merginaš, kad gautf daugiau 
naujų narių ir patierhs daly
vauti kiekvienoj choro pamo
koj. Padarykime Bangos Cho
rą dideliu ir gerai dainuojan
čiu.

Bangos Korės p.

Philadelphia, Pa. — Pra-
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Ten Ir Čia

t Darbininką T atras j r Rinkimai
^Kuomet kapitalizmas yra krizyje, tai ir vi

sa jo kultūra genda. Krizis prasideda viso
je Amerikos kultūroje. Mes matome Ame
rikos meno judėjime įvairius “sukilimus”, 
naujas grupes, kurios bando lig kad atstei- 
gti, atgaivinti kokį tai naują, “tikrąjį, tyrą
jį meną”.

Gi tuo pačiu laiku kyla naujas darbinin
kų teatras, nauja kūryba. Iš pačios buržua
zijos ateina geresnis elementas ir gelbsti dar
bininkų teatrui. Darbininkų teatro yra ir 
nauji uždaviniai, nauji reikalai. Darbinin
kų teatras negali dangstytis jokiomis prie
dangomis, kaip tai “menas menui”, “tikrasis 
menas” ir kitais obalsiais. Mūsų teatras yra 
klasinis.

Tačiaus mes neatmetame ir tai, kad teatras 
yra “dvasios” patenkinimas, palinksminto- 
jas. Darbininkų teatras siekia geros techni
kos, gerų artistų ir įvairių formų. Vienok 
darbininkų teatras negali dvasiniai tenkinti 
ir linksminti darbininkus tais pačiais dvasios 
nuodais, kaip kad daro buržuazijos teatras. 
Mūsų teatro turinys turi būt ne tik fotogra
fija, bet ir direktyva darbininkų gyvenime.

Teatras Ir Greitos Užduotys

* Speciale užduotis mūsų teatro tai agitaci
jai veikalai, šią sritį labai gerai įrodė, tai 
darbininkų teatro Spartakijada. Įvairios 
darbininkų grupės vaidino trumpus veikalė
lius, surištus su įvairiais darbininkų kovų 
reikalais. Pasirodė, kad šie veikalėliai trum
pi, tai pat dar tik pirmu kartu buvo vaidina
mi, bet sykiu jie davė darbininkams ne tik 
agitaciją, bet ir pasigrožėjimą—intertein- 
mentą.

Dabar, kuomet artinami rinkimai, darbi
ninkų teatras nutarė dalyvauti Komunistų 
Partijos rinkimų kampanijoj. Bet kaip tai 
atsiekti? Kaip kas pasakys, kad tai čia gry
nas politinis dalykas, teatras negalės nieko 
pridėti. Priešingai, darbininkų teatras labai 

C daug žada šiame darbe.
Dabar klausimas, kaip darbininkų teatras 

gali gelbėti šiame darbe? Jei mes imsime 
’ atydon Kad ir savo teatrą, tai pamatysime, 
kad veik kiekvienas veikalas yra politinis 
ir agitacinis. Ir mūsų seni veikalai yra agi
taciniai, žinoma, gal netiesioginėj prasmėj, 
bet jie visi reiškia žmonių idėjas, protavi
mus, geismus. Tad yra ir agitaciniai.

Beda su mūsų teatru yra tame, kad jis toli 
pasilikęs nuo dabartinio mūsų gyvenimo. 
Tad agitacinio teatro užduotis yra pasivyti 
laiką ir sudaryti savo repertoriatą iš vyriau
sių kasdieninių kovų. Jei rinkimai yra da

bartinių laiku vyriausia mūsų kampanija, jei 
čia reiškiasi darbininkų kovos, tai mes1 ima
me temas darbininkų teatrui iš rinkimų 

^kampanijos.
Mes tai negalėtume atlikti, jei veiktume se

noviškai, atsiskyrę nuo kitų tautų darbinin
kų. Bet kuomet jau yra bendras darbininkų 
veikimas, o į šį veikimą jau suoganizuota 
eilė gerų teatro direktorių ir rašytojų, tai 
tas galima ir lietuvių tarpe. Bėgiu kelių 
savaičių Dramos Taryba jau mano turėti virš 
desėtko įvairių veikalėlių rinkimų klausimu. 
Šie Veikalėliai bus galima gauti ir kitakal
biams. Veikalėliai lies demokratų, republi- 

<konų, socialistų ir kitų partijų veikimą, jų 
vadų ir valdininkų darbus kels aikštėn. Vei
kalėliai lies įvairius klausimus.

Bet to, šie veikalėliai bus labai trumpi. 
Juos bus galima vaidinti visur, šie veikalėliai 

*bus galima vaidinti be gerų scenerijų, be 
svetainių ir tt. Einama prie to, kad veika
lėliai būtų vaidinama net atvirame ore.

Lietuvių Teatro kuopos Ir Grupės
Kiek mes galime padėti šiame darbe? Gal 

mes negalėsime nuveikti labai daug, bet ga
lime gelbėti šioj kampanijoj. Mes turime 
eilę teatro kuopų ir grupių. Kad duoti me
džiagos šioms grupėms, mes turėsime pasirū- 

- pinti iš Centro. Reikės išversti į lietuvių 
kalbą bent keli tokie veikalėliai. Vadinasi, 
su medžiaga nebus daug bėdos.

Prie to, didesniuose centruose, kaip New 
Yorke, o veikiausia bus daroma ir kitur, yra 
steigiama kūrsai teatro direktoriams ir ra
šytojams. Kiekviena teatro grupė, kurios 
apielinkėj yra tokia mokykla, turi pasiųsti 
tinkamus draugus į šias mokyklas, čia mes 
galėsime geriau susirikti su veikimu darbi
ninkų teatro ir gausime gerų lekcijų šiam 
darbui.

Dar vienas pastebėjimo vertas dalykas. 
Tai reikia prie šio darbo eiti labai apgalvo- 

’tai. Jei grupėj yra daug čiagimio jaunimo, 
j-tai tokia kuopelė jau gali veikalėlį susimo-

kinti anglų kalba. Tokios grupės veikalėlis 
turės daugiau pasekmių, nes jį galės vaidinti 
įvairiuose parengimuose, kur naudojama an
gliška kalba.

Bet jei nėra tokios medžiagos, tai galima 
veikalėlius susimokinti lietuvių kalba. Tar
pe lietuvių darbininkų yra daug masių, ku
rioms reikalinga parodyti toki veikalėliai. 
Šių grupių vaidinimas yra mažesnis. Bet ge
rai suplanavus, tai galima atsiekti daug. 
Grupė, susimokinus veikalėlį, gali maršru- 
tuoti su juo no visą apielinkę.

Be to, galima pastebėti, kad nepatartina 
del šių veikalų eiti į “dideles kovas” tarpe 
draugų. Pasitaiko, kad mūsų teatro grupėse 
yra naujų draugų, kurie dar nėra pilnai su
sirišę su komunistiniu judėjimu. Tad galima i 
sakyti, kad rasis iš pačių aktorių, kurie gali I 

j priešintis tokiam darbui. Tokiuose atsiti- 
1 kimuose reikalinga gauti draugų, kurie su

tiktų savo noru, būtų liuosnoriai. Kitiems 
draugams reikia duoti kitokio darbo. Taip 
pat reikia žinoti, kad mes, kuomet imame 
dalyvumą vaidinime agitacinius veikalus, tai 
dar neatmetame visus kitus veikalus, kurie 
yra tinkami ir vaidinami pilnam mūsų prog
ramos išpildymui.

Mūsų linija turi būti lanksti, sukalbama, 
kuomet imamės naujo darbo. Bet kur tik 
galima, visur mes turime panaudoti teatro 
grupes agitacijai už Komunistų Partiją ii1 
kasdieninius darbininkų reikalus.

V. Bovinas.

Mūs Jėga 
I --------------- ,

Mūsų rankos nuo darbo pūslėtos;
Jos lanksto geležį ir plieną, 
Išgriauna kalno uolas kietas Į
Ir valdo mašiną kiekvieną. ,
Nors mūsų jėgos begalinės— 
Pasaulyj viską mes sukūrėm : 
Pastatėm miestus, mūrus, pylis;'

■ 'Bet patys kur gyvent neturim.
-Ant mūsų nugarų sulenktų 
Turtuolių paremta buitis:
Mokslai, visuomenės kultūra į
Ir mūsų pačių ateitis. i

I
Juk viskas priklauso del mūsų,
Tik dirbkim sau darbą naudingą: 
Sunaikinkim tvarką skriaudėjų, 

' Jos vietoj sukurkim teisingą.
RI. Svyrūnėlis.

24-III-32.

Binghamtono Aušros Choras
- I

BINGHAMTON, N. Y.—Aušros Choras, 
kaipo dainavimo choras, jau-apie metai lai- 

J 

ko nebegirdimas. Antri metai, kaip cho
ras yra susivienijęs su teatro kuopa, suda
rant vieną Prolet. Meno Sąjungos vienetą, j 
Vaidinimo darbe, choras parodė turįs gyvy- j 
bę dar ir šiemet, nes choro vardu buvo suvai- j 
dintas scenos veikalas, “Vėją sėji, audrą 
pjausi”, šį pavasarį ALDLD. kuopos naudai. 
Vaidinime, tačiau, didesnė dalis dalyvių bu- ’ 
vo ne choro nariai; keletas— nauji jauni 
mėgėjai, kurie, jei bus įtraukti darban ir or- 
ganizacijon, ateity gali būti žymiais scenos 
darbuotojais.

11 d. geg. choras turėjo susirinkimą. 
Narių dalyvavo nedaug. Tiesa, nedaug na
rių ir bepriklauso: už pereitus metus nari
nes duokles (po 50 c.) užsimokėjusių buvo I 
tik 22. Už šiuos metus užsimokėjo narines i 
duokles tik 10 narių, šiemet narinė mokes
tis sumažinta—tik 25 c. už metus.

Susirinkimas nutarė suteikti įgaliojimus 
Jasilioniui ir Pagiegalai dalyvauti Meno 
Sąjungos suvažiavime, Clevelande, nes tie
du choro nariai yra išrinkti delegatais į 
LDS. seimą. Taip pat nutarta pasiųsti Me
no Sąjungos suvažiavimui pasveikinimą ir 
auką $10 scenos veikalų leidimui. Nutarta 
užsimokėti ir narines duokles Sąjungai, $5.

Prisiminta, kad Sąjungos centro biūras 
turėtų labiau rūpintis leisti lengvesnius sce
nos veikalus. “Spartakas”, “Alkis”, kaip 
mūsų kolonijai taip ir daugeliui kitų mažes
nių kolonijų menininkams yra persunkus. 
Apie tai patarta delegatams, jei bus proga, 
prisiminti suvažiavime.

Choras nutarė dalyvauti darbininkų orga
nizacijų šaukiamo] konferencijoj, iš ,kurios 
bus išrinkti delegatai į Komunistų Partijos 
konvenciją, įvyksiančia Chicagoj, nominaVi- 
mui kandidatų į šalies prezidentą ir vice 
prez. Chorą atstovauti konferencijoj apsi
ėmė d. Vaicekauskienė.

J.

Tamsios, ilgos šaltos naktys. 
Kambaryje ji viena.
Valgyt noris, šaltis krečia, 
Traška, braška mašina.

Susilenkus prie mašinos 
Siuva marškinius Ona.
Sunkios rankos, lyg iš švino, 
Prisidirbę per dienas.

Visą naktį lyg apsvaigus 
Skubiai dirba siuvėja, 
Galvoje gi mintys raizgos, 
Lyg tas siūlas siūlėje.

Ką gi gausi už tą darbą,
Už nemigintas akis. . .
Gal sumažinsi kiek vargo, 
Pagerės gal ateitis.

Ne ne to., ne to ji laukia— 
Galvoje ne tie tikslai.
Mintys ją į kovą traukia 
Su buržujais skriaudėjais.

Kas čia, kas čia ? štai už durų
Pasigirdo bildesys.
Įsigrūdo be kepurės
Girtas šnipas A. Vėžys.

Paskui jį žandarų pora 
Su naganais prie diržų, 
Klausinėja bara Oną, 
Ko tai jieško po grindų.

O neradę nieko tokio
Nei ant grįčios, nei po ja,
Keikia Oną, areštuoja
Ir žvalgybon veda ją.

O žvalgyboj, kaip kankina, 
Apsakyt gal tik jinai.
Ji tą viską išmėgino 
Urvuose šnipų, tenai.

Po žvalgybos jau grandines
Ir kalėjimo sargai.
Drūtos štangos geležinės, 
Kalinių gelsvi veidai.

Vis tai buvo anais metais 
šalyj buožių, Lietuvoj, 
Gi dabar jau kitas kraštas — 
Jau Sovietų Sąjungoj.

Nebėra jau čia žvalgybos,
Nebėra girtų šnipų.
Proletarų čia kūryba 
žydi žygiais fabrikų, 

čia atvertos ir siuvėjai 
Plačios durys ateityn. 
Tai žygiuok žygius laimėjus 
Vis tolyn, tolyn, tolyn.

Raibas.
“R. A”.

Parapijone!

Ko taip nuliūdęs ir nusigandęs?
Ar kad tavieji draugai jau rengias: 
Versti šią tvarką, turčius-valdonus 
Ir apgavikus, storus klebonus?
Parapijone, nieko nebokie, 
Turčių, klebonų, tu neraudokie. 
Nieko tu, nieko nepralaimėsi, 
Tiktai vergijos pančius numesi.
Vargas nuo seno tave kankino, 
Betgi klebonas neišmokino: 
Kaip rasti kelią į laimę tiesų, 
Sukurt rytojų linksmą ir šviesų.
Nieko, drauguži, tu nelaimėsi, 
Vargą sumažint, tu negalėsi, 
Kol tu klebonui savo tikėsi, 
Grindis bažnyčioj nosia akėsi.
Parapijone, laikas suprasti, 
Tikruosius draugus tuoj susirasti.
Tik žvelgk į rankas pūslėtas savo 
Ir tu suprasi, kas draugai tavo.
Jei vargą jauti, ko abejoji, 
Kodėl į kovą vis dar nestoji?
Tu, darbininke, meskie klebonus, 
Stokie su mumis, verskim valdonus! 
27-III-32. ■ Jonyla.

Salin Buržuazinis Menas!
Šalin buržuazinis menas! 
Jau tu netikęs—pasenai 
Ir dvoki praeities lavonais,— 
Savo dienas atgyvenai. 

>

Naujų idėjų bangos kyla— 
Nedrįski joms kelią pastot; 
Mes demonstruojam proletmeną, 
Mes pasirįžę dirbt, kovot.
Dainuokim darbininkų dainas, 
Nupintas iš skriaudų, vargų: 
Tai mūs proletarinė dailė, 
Sukurta alginių vergų. ‘
Šarvuoti mokslu Leninizmo, 
Praskinkim kelią ateitin;
Ugdykim proletarų meną, 
Kultūrą kelkim jų, augštyn. 
šalin buržuazinis menas! ’ 
Nedrįski mums ant kelio stot; 
Mes demonstruojam proletmeną, 
Mes pasiryžę dh-bt, koyot.

Rl. Svyrūnėlis.
26-III-32

Buržuaziniam Teatre '
Dabar vėl vaidinama O’Neillo trilogas: ’’

i “Mourning Becomes Electra”, šį veikalą 
nieku būdu negalima prilyginti prie tų O’Ne
illo veikalų, kuriuos jisai rašė apie desėtkas 
metų atgal. Kuomet O’Neillas rinkosi kū
riniams medžiagą iš gyvųjų tarpo, kuomet 
jis lietė socialius gyvenimo nuotikius, tai jo 
kūriniai turėjo pasisekimo ir meno žvilgsniu.

Kūrinys “Mourning Becomes Electra” vi
sai išskirtas iš gyvenimo. Matyti šį veikalą, 
tai reiškia matyti tik kelis asmenis, išskirtus 
iš visokių gyvenimo sąlygų, šitas veikalas 
neatatinka niekam kitam, kaip tik lytiniam 
ištižimui, kuris taip pat labai dirbtinas, ir 
religijos stiprinimui.

“Klampynė” šį veikalą paėmė, kaipo pa
vyzdį, kuriuo O’Neillas dar kartą įrodę sa
vo genijališkumą, kaipo dramaturgas. Mes 
nekreipėme daug atydos į šį O’Neillo veika
lą, kaipo į nevertą rimtos kritikos. Bet apie 
tą patį veikalą mes randame ir pačių kapi
talistų rimtesnių kritikų nuomonę. New 
Yorko Times veikalų apžvalgininkas, J. 
Brooks Atkinson, paduoda sekamų ištraukų 
iš Ervine straipsnių, kuriuose kritikuojama 
O’Neillo veikalas. Būtent, jis tik “formula 
dirbtino veikalo, kuris neturi nieko bendro 
su savarankiais vyrais ir moterimis, kurie 
nesupranta patys save. Ką veikalo kokybė 

Į paliečia ir labiausia * užgauna, tai paties 
O’Neillo nusistatymą pritaikyti žmones 
prie savo įsitikinimo, vieton tą įsitikinimą 
imti iš žmonių.”

Vaidylos (žmonės), kurie vaidina O’Neillo 
veikalą, yra “mechaniški”, sako tas pats kri
tikas. Be to, jie “nėra nei graikai, nei new- 
englandiečiai.” Taip pat “nei senoviški, nei 
moderniški, tikri ar fanatastiški. Jie yra 
automatai, kuriuos ponas O’Neillas monopo
lizavo, kad perduoti savo supratimą apie 
žmogaus bejėgingumą visatoje.”

šitas veikalas yra religinis: vaidinimąsis, 
širdies “graužimas” ir meilės galybė sudaro 
visą veikalo turinį. Kaip matote, tai pati ka
pitalistinė spauda turi gana šiurkščios kriti
kos O’Neillui, o “Klampynės” žmonės jam 
taip paplojo.

“Tarzan”.—šitas veikalas turėtų vaidinti 
tyrinėtojų ekspediciją Afrikoje. Viskas 
jame yra, tai žvėrys, beždžionės, krokodiliai, 
levai, vandeninės kiaulės. Tik dekoracijos 
ir gyvūnai, kad ir dirbtinai duoda kelis vaiz
delius, kurie nieko nerodo, bet tenkina žiū
rovo akį.

i Pats veikalo turinys, reikia pasakyti, jog 
! ne tik kad tuščias, bet tiesiog kvailas. Tar

zan vaidina “ape-man” (bezdžionė-žmogus) 
rolę. Jisai, “gyvena” giriose. Ir taip jau 
“subezdžionėjęs”, kad negali nei kalbėti. Bet 
iš pažiūros, tai gražuolis, išsiskutęs, apsikir
pęs, bet be drabužių. Kitaip sakant, tai 
“laukinis žmogus” parinktas gražuolis.

Bet kodėl taip kvailiškai tas “ape-man” 
padarytas. Ve kodėl. Tas veikalas taip su- 
paškudintas todėl, kad tam gražuoliui rei
kėjo ant uolos užsilipus pasibučiuoti su mer
gina. Mat, su ta ekspedicija atvažiuoja ir 
viena mergina. Ją labai greitai pasigauna 
tas laukinis žmogus. Ir kaip tik jisai ją pa
sigauna, taip greitai jinai jį įsimyli. Na, tai 
kaip čia kitaip Hollywoodo direktoriai pada
rys. Juk jei padarys laukinį žmogų pana
šų į laukinį, tai jį išgalės mylėti mergina, 
kuri yra gana kiltos kilmės.

šitas herojus (ape-man) paskiaus gelbsti 
ekspediciją nuo visų laukinių žmonių ir gy
vūnų. Jisai nugali levus ir laimi atvykusią 
su ekspedicija gražuolę. Paskiaus, po visų 
“herojiškų” žygių, šitas Tarza, ant uolos 
užsilipęs, bučiuoja merginą ir veikalo pa
baiga.

Šitas judis nevertas nei platesnės kritikos. 
Visas jo tikslas, tai tik propaganda už bur
žuazinį, meilės instinkto traukiantį, heroiz
mą. Kita, tai akių mojinimas, patenkini
mas.

“The Miracle Man”.—šitas judis-kalbis 
yra grynai relignis. Tasai “stebuklingas” 
žmogus (miracle man) yra toks galingas, 

1 kad šlubus, raišus, ir kitus paliegėlius “pa
gydo” be jokių gyduolių.

Šitame kalbyje tas “stebuklingas žmogus” 
nugali net ir gengsterius, kurie veik visi yra 
tikinti. Raketieriai bando pasipinigauti ir 
tam patriarchui sumano pabudavoti koply
tėlę, kuomet jau sužinoma, kad stebūklin- 
gasis žmogus yra “tikrai” stebuklingas. Bet 
raketieriai nori pasinaudoti patys sau. Jie 
renka pinigus ir suplanuoja juos sau pasilik
ti. Vienok tas “stebuklingas” žmogus pa
veikia į juos taip, kad jie' atvirsta į gerus 
žmones.

Be to, “bedievio” vaiką išgydo tas stebuk
lingas žmogus ir tas “bedievis” atvirsta prie 
dievo.

Visame veikale eina šlykšti religinė propa
ganda. Ir propaganda taip nuoga, taip be
gėdiška, kad reikia stebėtis. Kūrinys ne
vertas pamatymo, o tiems, kurie jį mato ar
ba matys, jis padarys daug blėdies.

Marksistas.

Puslapis Trečias /

ALFAIS. REIKALAI
“Darbininkų Teatras”

Jau išėjo iš spaudos naujas 
{laikraštis, “Darbininkų Teat- 
iras” (The Workers Theatre). 
Pirmiaus šitas laikraštukas bu
vo tik mašinėle spausdintas, 
dabar jau spausdintas taip, 
kaip ir kiti laikraščiai.

Pirmame jo numeryje talpi
nama daugiausia pereitos Dar- 

{bininkų Teatro konferencijos 
reikalai. Jame talpinama 
Dramos Biuro raportas, konfe
rencijos rezoliucija, raportas 

j konferencijai ir kiti dalykai. 
Kaina šio laikraščio yra tik 15 
centų.

Mes turime platinti šį ma
gaziną. Meno Sąjungos Cent
ro Biuras siunčia mūsų viene
tams Šio numerio po nužiūri
mą skaičių. Laikas jau labai 
trumpas, tai nebuvo laiko at
siklausti mūsų vienetų, kiek 
jie gali šio laikraščio išplatin
ti. Tad gegužės numerį siun
čiame be užsakymų.

Draugai, kuomet gausite šio 
laikraščio kopijas, tai bandy
kite jį pardavinėti. Bet sykiu 
padarykite tarimą, apgalvoki
te, kiek jūs galite šio žurnalo 
kiekvieno numerio parduoti. 
Tuomet siųskite užsakymą 
mūsų Sąjungos sekretoriui.

Kodėl Mes Turime Platinti 
“D. T.”

1. Tai reikalinga del plati
nimo mūsų draugų ir jaunimo 
tarpe proletarinio teatro idė
jos. Mes galėsime geriau su-

. sipažinti su darbininkų menu, 
kuomet gausime ir skaitysime 
tokį laikraštį.

2. Jame bus talpinama trum
pi veikalėliai, kuriuos galima 
bus naudoti vaidinimui. Su 
tais veikalėliais mes turime 
gerai susipažinti ir kai ku
riuos bandyti vaidinti anglų 
kalba. Kitus bus galima vers
ti j lietuvių kalbą.

3. šitas žurnalas talpins kri
tikas savo ir buržuazinių vei
kalų. Jame bus aiškinama 
apie rašymą veikalų agitacijos 
tikslams. Vadinasi, žurnalas 
labai reikalingas. Mes dar 
neturėjome tokio žurnalo, ku
ris tinkamai ir naudingai dar
bininkų judėjimui auklėtų me
na.c-

Tad nutarkite, kiek reikalin
ga šio žurnalo jūsų vienetui. 
Mūsų chorai nėra vien tik dai
navimui, o jei jie dar užsiima 
tik dainavimu, tai darbas per- 
siauras. Mūsų chorai turi 
pradėti užsiimti ir veikalų vai
dinimu, kurie nėra muzikališ- 
ki.

Kad vaidinti geresnius vei
kalus ir naudingus darbininkų 
klasei, tai mes turime lavin
tis dramos srityje. “Darbinin
kų Teatras” tiį tam ir leidžia
mas. Jame mes rasime nau
dingų dalykų, kurių iki šiol 
dar negalėjome gauti, nes vei
kėme labai užsiskleidę lietuviš
koj “respublikoj”.

Finansų Vajus
Finansinis mūsų vajus eina 

lėtai, bet šiek tiek gauname 
j įplaukų. Gerai šią savaitę pa
sižymėjo, tai draugai chicagie- 
čiai—Lietuvių Darbininkų Ai
do Choras. Mes gavome nuo 
jų net 30 dol. Tai labai gera 
įplauka iš mūsų vieneto.

Gavome ir kitų vienetų mo
kesčių, bet jų dar čia neskel
biame.

Vėl naują veikalą ruošiame 
spaudai, šitas veikalas bus 
gera melodrama, su muzika. 
Bet jį galės vaidinti ir mūsų 
kolonijos, kurios neturi cho
rų. Veikale muzika bus ga
lima ir praleisti, jei kur nebus 
galimybės ją įvykinti. Šitas 
veikalas, tai “Inkvizicija”— 
darbai krikščioniškos Lietuvos, 
kurią valdo Smetona.

Organizuokite dramos kuo
pas, kad galėtumėt šį veikalą 
vaidinti. Jisai bus gatavas se
kančiam sezonui.

V. Bovinas, Sekr.

(Daugiau Meno 4-tam pusi.)
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B. Garbatov. Vertė Valstiečio Sūnus.

JAUNOJI KARTA
vėl save kietai paėmė į rankas ir toliaus tę
sė kalbą.

—Na, štai, Vera, tu man nepasakei to, 
kad nemyli. Reiškia—ir mane ir d. Aleši- 
ną apgaudinėjai. Gerai! Tai jūsų reika
las! Bet, kiek man yra dabar žinoma, tu 
ir kitus, apart mūs dviejų, apgaudinėjai.

(Tąsa)
—Tai kodėl?—paklausė jo Maksimas.
—Iš jos paprasta smala. Prie visų vai

kinų ir vyrų kimba. Fu!...
—Neplepėk, seneli. Na, labą naktį!—nu

traukė jo kalbą Maksimas.
Taip, tada Maksimas niekam netikėjo, oi 

tik Verai.
davo pro jo ausis. Dabar jis ramiai žings- 

.niavo pas Verą, kad užbaigus vieną nervų 
neramumo mazgą. Priėjęs prie durų ramiai 
pastuksėjo.

Golubkina numetė į šalį knygą ir atida- * 
rė duris.

—Meldžiu įeiti, Maksimai.
Į kambarį įėjo Maksimas, sustojo priel bino jam į ranką Vera, 

durų, nusiėmė kepurę ir kurčiai tarė:— 
Sveika!

Vera puolėsi prie jo, norėjo, kaip ir visa
da, apsikabinti jį, bet pastebėjo akmeninio 
kietumo Maksimo veidą, nepaprastai šaltas 
jo akis, atšoko ir nustebusi pratarė:

—Sėskis! i
—Nieko, aš pastovėsiu. Aš tik minutei 

laiko... Man draugas Alešinas viską 
smulkmeningai papasakojo.

Veros veidas įraudo. Prisidengė jį ran
komis ir sudribo į kėdę.

—Taip, man Alešinas viską papasakojo, I
—tęsė Maksimas.—Na, štai. Aš tau ir no
riu pasakyti, kad tave kaltinu ne už tai. 
kad tu kitą pamylėjai... Alešinas geras 
draugas, ir tau yra pilna laisvė mylėti, ką 
tik širdis pageidauja.

■------------ *------------------ ;----------------------------------
šome visuš narius pribūti j šį svam
bų 'susirinkimą. 

. G. KardausKas. 
(126-128)

Viskas nužiūrimo ramiai praei-! Reiškia, tu sukai meilės virvę ne tiktai su 
• ta 1 • • ____________Y-__ ~ "i t'* A Incimn XI o 4-o i tnxrn ri o I xrlr o nmanim ir Alešinu. Na, tai tavo dalykas, 

bet pasakau jums dabar, kad tarpe jūsų ir 
manęs daugiau nieko nėra! štai ir viskas.

Maksimas užbaigė šaltai ir ramiai ir, už
sidėjęs kepurę, pradėjo eiti linkui durų.

—Lik sveika!
—Palauk! Oi, palauk!—prišoko ir įsika- 

i___ d___ £ ____ __ ___  Verkė ir stengėsi
apsikabinti jį. Bet Maksimas šaltai atstū
mė ją nuo savęs ir išėjo į gatvę. Ant oro 
buvo gerai, lietus nuplovė dulkes, kvėpuoti 
lengviau, o ir Maksimas tartum kokį keistą 
akmenį nuvertė nuo savo krūtinės ir ra
miai šypsojosi.

—Ką gi, ar tai mus apgavo Maksimas?— 
rėkavo jaunuoliai mainieriai.

—Klaida, draugai!—norėjo juos įtikinti 
Kamenievas.—Mums apmokės pilnai.

—Tai dar nežinia!
—Faktas, kad mus apgavo. Labai 

rūpi jauni mainieriai.
i —Nesibijokite, draugai!—ramino

jam
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Bet tiktai... tiktai ' nu°lius Ir k. Pugac. Ir jo balse jau buvo
kam tada man nepasakei apie tai? Štai P^naJį pasitikėjimas komjaunimui.
būtum tiesiog į veidą pasakius: “Nemyliu!” 
Kaip mane gyvą matai, nieko nebūčiau 
sakęs.

Maksimai pasidarė sunku kalbėti, bet jis

—Kam jums algas pakelti, ar tam, kad 
daugiau merginų išvestumėte iš kelio?— 
pyko seni angliakasiai.

(Tąsa bus).

MENO SKYRIAUS BAUS
Muzika Sovietų Sąjungoj

Pastaruoju laiku d. K. Korchmarevas pa- 
raše-^straipsnj apie Sovietų Sąjungos muziką 
it kai. kuriuos muzikus, šio rašinio mes duo
sime žymesnes dalis ir~mdsų skaitytojams.

Per pastaruosius metus ir pusę Sovietų 
Sąjungoje padaryta milžiniška pažanga mu
zikos mene. Tai pasireiškia muzikos kieky
bėj ir kokybėj. Mes galime pasakyti, kad 
dar niekuomet nebuvo Maskvoje ir bent ko
kioj civilizuotoj šalyj tokio daugio ir įvairu
mo koncertų ir muzikališkų veikalų persta
tymo, kokis dabar yra. šie dalykai buvo ga
limi tik todėl, kad darbininkų nauja kultū
ra reikalauja naujų ir įvairių muzikos for
mų.

Kas 1 iečfa koncertinį veikimą, tai dabar 
yra Šitas darbas koncentruotas į vieną dide
lę valstybinę organizaciją, “Gomez”. Jinai 
apima veik visą scenos veikimą. Tai pirmu 
kartu pasaulyje suoganizuota tokia didele 
papėde organizacija, kuri jau pirmais me
tais galėjo milžiniškai pasirodyti su darbais. 
Privatinės muzikos įstaigos, kurios dar buvo 
praeities liekanos, nieko bendro neturėjo su 

• menu, o rūpinos^ tik savo pelnu, dabar jau 
perimta į vieną didelę valstybinę organizaci
ją, padalintą į keturias vienetas.

Ši organizacija, sako d. Korchmarevas, 
• “pakėlę koncertinę kokybę ir pašalino prie- 
šmeninę ir smulkburžujinę muziką, kuri pir
miau buvo velkama ant scenos, kad gauti 
pigių pasekmių”.

Taip organizaciniai sutvarkius, koncertų 
rąpertuaras yra kontroliuojamas specialės 
komisijos, kuri susideda iš įvairių muzikų 
ir publikos atstovų, šios organizacijos Phil- 
harmoniška Draugija duoda po keturis kon
certus kas penkios dienos, šių koncertų du 
yra duodama darbininkų distriktuose, kliu- 
buose. žymiausi Sovietų ir pasauliniai ar
tistai pasirodo šiuose koncertuose, kaipo so
listai. ;

Vedėjais, konduktoriais šių koncertų
žymus muzikai, kaip V. I. Suk, N. S. Golova
nov, L. Steinberg, N. Orlov ir dar jauni mu
zikos vadai: A. S. Mclik-Pashaiev (26 me
tu), G. S. Hamburg— kompozitorius ir smui
kininkas, Vassili Shirinsky ir kiti.

Maskvos Radio Teatre duodama koncertai 
taip pat. šitas teatras tam ir pabudavotas, 
kad iš jo būtų duodama koncertai radio 
bangomis. Teatro simfoniją vadovauja žy
miausi konduktoriai, kurių vyriausias yra ge
rai žinomas M. M. Ipplitovas-Ivanovas.

Didžiajam Teatre duodama ne tik vaidini
mai, bet ir koncertai. šiuose koncertuose 
naudojama kuriniai Beethoveno, Tchaikovs- 
kio, Skriabino ir kitų kompozitorių, kurių 
muzika yra gera. /
-Orkestrą, kuri yra be dirigento, gavo .

yra

valdžios garbės vardą. Jinai veikia ir tobu
lina naujas formas. Ypatingos domės krei
pia, tai veikimas Raudonoios Armijos Orkes- 
tros. Jinai susideda iš 75 narių, bet gerai 
kvalifikuotų muzikantų. Jos darbas daugiau
sia armijoj. Šią orkestrą veda muzikai V.V. 
Tselikovskis ir N. Vlassovas.

Ši orkestrą duoda koncertus ne tik armi
jai, bet ir darbininkams abclnai. Jie ima 
kavalkus ir tokių kompozitorių, kaip Beetho
ven, Mussorgsky, Rimsky—Korsakov ir Bo
rodin.

Simfoniškos Orkestros organizuojama ne 
tik Maskvoj ir Leningrade, bet ir kituose 
miestuose. Pavyzdžiu gali būti Baku, 
Dniepropetrovsk, Rostov, Voronežas ir kiti.

Voroneže prieš revoliucija buvo apie 
150,000 gyventojų. Bet pirm revoliucijos 
šitas miestas neturėjo ir nematė simfonijos. 
Dabar jau yra gera simfoniška orkestrą.

Paskiaus labai žymėtina, tai tvarkymas 
koncertų. Veik niekuomet negrajina orkes
trą pirma nepaaiškinus prasmę muzikos. 
Tankiausia, tai tų kavalkų, kuriuos grajina 
simfonija, būna atspausdinta žodžiai, ir da
linama publikai. Tokiu būdu darbininkai 
geriau domisi pačia muzika, nes jie jau žino, 
apie ką ta muzika eina.

Palocinio tipo koncertai labai smarkiai ny
ksta. Jie nyksta todėl, kad nyksta sena pub
lika, seni reikalai ir geismai.

Nauja gadynė, nauji reikalai, nauja au
diencija reikalauja ir naujos muzikos. Vie
nok seni artistai pereina į naują gyvenimo 
formą, lavinasi suprasti šių dienų reikalus 
ir darbininkų kovos.

Kad geriau sutvarkius ir davus geresnius 
rezultatus muzikoje ir kituose meno kūri
niuose, tai dabar Maskvoje organizuojama 
artistų kooperatyvas, šio kooperatyvo narių 
yra pareiga rūpintis, kad meno veikimas bū
tų artistiškas ir tinkamas. Organizacija rū
pinasi visą veikimą pagerinti ir tobulinti. Ra
šytojas mano, kad net ir kapitalistinių šalių 
artistai gali bandyti praktikuoti tokią orga
nizaciją.

Operos veikimas taip pat padidėjo pas
taruoju laiku. Dabar jau daug daugiau 
vaidinimų duodama, negu kad metai laiko 
atgal.

Meas, kultūra plečiasi visoj Sovietų Sąjun
goj. Tai pasireiškia didmiesčiuose ir kai
muose. Daugelis gerų artistų, kuriuos caro 
vldžia varžė ir siuntė į kalėjimą, dabar tu
ri progą vystyti savo talentą.

Mes Amerikoj turime plėsti naują meną 
jau dabar. Reikalinga auklėti naujų ir gerų 
kūrinių.’ Bet mes esame dar nelaimėję 
sprendžiamą kovą; mūsų veikimas dar yra 
prisirengimas revoliucijai. Klasių kova turi 
spindėti kiekviename mūsų kūrinyje.

Menininkas

tuo pačiu keliu į mitingą, o 
ten jau daugybė su automobi
liais suvažiavę ir suėję lau
kė atmaršuojant. Po prakal
bų ir vėl grįžo atgal į svetai
nę ant nakvynės.

Ant rytojaus vėl susirinko 
virš trys šimtai darbininkų 
praleisti į Waltham. Išmarša- 
vo iš Maynardo 10:30 ryte, 29 

/ d. balandžio, virš šimto dele
gatų. O nuo Maynardo į 
Waltham apie 13 mylių, tai 
geras galas reikia eiti. Dele
gatai išmaršavo, bet kur apsi
stos, tai dar niekas nežino, o 
čia rytiniai laikraščiai rašo, 
kad yra prirengta ašarų bom
bos. Čia ir vėl Maynardui rei
kalinga rengtis, kad pristatyti 
maisto į Waltham virš šimtui 
žmonių. Vėl gaspadinės dir
ba sukaitę.

Visas maistas buvo vietinių 
biznierių suaukotas. Tik vie
nas J. Bobnis atsisakė nors 

[kiek aukoti, o jis daro biznį iš 
darbininku, o ne iš ko kito. C- Z
Darbininkai turėtų neužmiršti 
tokių biznierių, kurie atsisako 
darbininkus paremti.

Kitą kartą parašysiu, kiek 
kokis biznierius aukojo.

Maynardas buvo dar tik pu
sė kelio į Bostoną, o jau dau
gelis maršuotojų buvo pavar
gusių, kai kurie turėjo pūsles 
ant kojų ir buvo reikalinga 
medikalė pagelba.

Reikalinga geras prisirengi
mas ir gera vadovybė tokiuo
se marša vimuose. Mums bu
vo įsakyta, kad parūpintume 
vietas pas žmones del nakvy
nių. Ką mes ir padarėme, bet 
tą dieną vadovė įsako, kad 
nieką iš delegatų nevestu me Į 
namus, o visi turi nakvoti sve
tainėje. Mat, pasidaro labai 
keblu, nesusirenka visi į. la:ką 
ir kitokių būna keblumų. Vėl 
keblu suvesti visus iš narnų. 
Bet geriau, tai delegatus ap
rūpinti iš namų. Turi būt ap
rūpinti, kaip kareiviai. Rei
kia nakvoti visiems vienoj vie- 
toj, o ne taip, kas kur nuėjo, 

rytojaus, j ten nakvoja. Jeigu kas atsi- 
apleidinėjo tiktų su vienu delegatu, tai 

Clintoną ir traukė į Hudson, kiti nieko nežino, kur jis pra- 
tai chuliganai iš legionierių bu- puolė. Turi būt trokas, kuris 
vo pradėję mėtyti kiaušinius į [viską galėtų-vežti su savim. O 
maršuotojus. j kaip dabar buvo, tai surinko-

Hudson, Mass., jau kitaip: me blanketus, paduškas ir ki- 
buvo. Nors čia tarptautiškų tus daiktus tik del Maynardo, 
organizacijų ir nėra, bet už tai o turėjome vežti į Waltham, 
rūpinosi lietuvių organizacijos, nes ten nięko nebuvo ir būtų 

maistu ir | nakvoję ant plikų grindų ar- 
buvo su-j ba kur parke. Iš Waltham, tai 
$47. Už j dar toliau nuvežė į Bostoną ir 
Bet už ki-i tokiu būdu surinktos ant grei-

I tą, tai galima peikti, kad ma
žai delegatų pasiuntė. O ro
dosi ,ir Hudsone yra bedarbių. 
O Maynardui ar ne daugiau
siai tik kliuvo. Nors aš neno
riu girtis su Maynardu, bet 
kad tiesa, tai tiesa.

LINDEN, N. J.
ALDLD. 165 kuopos susirinkimas 

įvyks 3 birželio, pas drg. Kaniauską, 
201 W. 16th St. Linden, N. J., pra
džia 7:30 vai: vakare. Draugai, ma
lonėkite susirinkti skaitlingai, nes 
turime daug svarbių reikalų aptari
mui. Artinasi 2-ro Apskričio kon-

i * f * 1 4 i* nF gegužės, tapo perkeltas į; 29-tą d. 
gegužės. Tad visi būkite Darbininkų 
Center name, 27 Hudson St., 2-rą 
vai. po pietų, šiame susirinkime 
gausite naują knygą, antrą* tomą 
Religiją. Taipgi yra daug svarbių 
dalykų aptarimui. Atsiveskite nau- 

narių į draugiją.jų
(125-126)

WILKES BARRE, PA.
A.P.L.A. 51 kp. rengia puikų pikni

ką ant Linevičiaus ūkės, “Franklinferencija ir reikės išrinkti delegatą juncetion» geg. (May), 30, 1932. Visi i m Tninm attrVnC . .. - _ ° - * ' * 2. .
yra daug ko 
kurie eina į 
tiems, kurie

Iš Alkanų Maršavimo Į Bostoną
MAYNARD, MASS.—Nors 

jau šita korespondencija suvė
luota, bet savo vertės nenusto
jo. Kaip jau visiems skaity
tojams yra žinoma, tai Mass, 
bedarbiai buvo suruošę alka
nų eiseną į Bostoną, gegužės 
1 ir 2 dienas.

Iš tokių eisenų 
pasimokinti tiem, 
tokias eisenas ir
darbuojasi prie pasitikimo mar- 
šuotojų.

Tokios eisenos, tai yra revo
liucinių darbininkų kova prieš 
kapitalizmą. Gal būt pirmu 
kartu tokia eisena buvo suruoš 
ta Mass, valstijos istorijoje. 
Taigi, rengėjai galėjo padary
ki ir klaidų ir jų buvo kaip 
kur. Todėl aš ir noriu pažy
mėti kai kurias klaidas.

Tokios eisenos, tai yra ne 
kokis piknikas ar koncertas 
surengti, reikia darbo ir pasi
šventimo tokiam darbe. Mums 
buvo pranešta, kad parūpintu-1 

ime del dviejų šimtų žmonių 
maisto ir nakvynes.

Rengimo komitetas pranešė 
visom miestų administracijom, 
kad ateis tą dieną maršuoto- 
jai ir jiems bus reikalinga na
kvynė ir maistas. Pirmiausiai 
atsiliepė Waltham, Mass, kad 
bus priimti tokie maršuotojai. 
Bet vėliau buvo atšauktas te
kis tarimas ir kapitalistu le- 
kajai buvo pasiryžę ištaškyti 
su gazinėmis bombomis mar- 
šuotojus. O visų kitų miestui 
adm. atmetė tokius reikalavi-l 
mus. Tai prisiėjo patiems rū
pintis su viskuom. Kur yra 
darbininkiškos organizacijos, 
tai ten ir darbas eina geriau, 
o kur darbininkų organizacijų 
nėra, tai ten ir sunku kas pa- 

j daryti. Pavyzdžiui, kaip Clin
ton ir Waltham. Ten buvo la
bai sunku. Ten nėra mūsų or
ganizacijų. Clintono policija 
su visa chuliganų gauja buvo 
pasiryžus ištaškyti visus mar- 
šuotojus, bet policija pamatė, 
kad darbininkai simpatizuoja 
maršuotojams, tai nedrįso už
kabinti. Tik ant 
kaip maršuotojai

Buvo aprūpinta su 
nakvynėmis, taipgi 
rinkta pinigų apie 
tai galima pagirti.

tųjų ir dar kai kurie daiktai 
yra dingę, o kuriuos sugrąži
no, tai viskas purvina. Niekas 
tokių daiktų neprižiūrėjo ir 
niekas nepaisė, o kitą kartą 
jei prisieitų taip rinkti, tai nie
kas nenorėtų duoti. . Turi bū-

Maynardui buvo įsakyta tik pi pastatyti geri prižiūrėtojai 
du sykiu pavalgydinti ir vie- tokių^ daiktų ir reikia užsiūti
na kelionei duoti. Bet davė 
tris sykius ir du kelionei—vi
so penkis sykius. O delegatų 
pasiuntė 24. Jeigu būtų visi

geri ženklai, su vardu ir iš kur, 
į_ tai nebus tiek nesmagumo ren- 

Jeigu būtų geri pa-
ne- 
už-

gėjams.
statyti prižiūrėtojai, tai
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miestai siuntę po tiek, tai bū- būtų tiek nesmagumų n 
tų milžiniška demonstracija ir lietimų ant rengėjų. _
tada kapitalistai būtų pamatę, 
kad jau jiems galas ateina.

Kai kurie miestai visai pra
leido tą viską. Jiems atrodė, 
kad tai be vertės tas viskas. 
Kaip kad ir Loiwelly, bedarbių 

ki- 
Tai

Am. W. Darbininkas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
lyrą daugiau, negu kur 
tur, o delegatų nebuvo, 
apsileidimas.

Maynardo draugai pridavė 
miestui reikalavimą., kad pa
velytų laikyti masinį mitingą 
ant “skvero,” bet selęktmonai 
atmetė tokį reikalavimą, argu-I 
montuodami, kad trafiką truk-[ Nepamirškite atsivesti naujų kandi- 
do. Jie pasiūlė, kaip ir ant|(lačili

I juoko, “jūs eikite laikyti mi-i 
tingą į mišką, kur “boles gra
jina.” Komisija-, nesutiko su 
tokiu jų pasiūlymu, bet parė
ję pranešė susirinkimui. ,Ap- 
diskusavus tą viską, buvo sutik
ta ir su tokiu pasiūlymu. O 
selektmonai manė, kad pasiųs 
iš miesto, tai niekas ir neis 
ten. Taipgi kai kurie ir drau
gai tą manė, bet apsiriko, 
žmonių susirinko virš poros tū
kstančių ir visi SU ątyda klau- rinkimas jvyks_ 1 bii’želio 
sėsi kalbėtojų kalbų.

Tris sykius perėjo per mies
telį maršuotojai dainuodami 
revoliucines dainas. Kada at- 
maršavo nuo Hudsono, tai nu
ėjo į Rusų Svetainę. Ten ga
vę vakarienę, vėl grįžo atgal

L.D.S.A. 17 kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį 1 birželio, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių svetainėje, 25th St. 
ir Vernor Highway. Visos narės da
lyvaukite Susirinkime, nes delegatės 
išduos raportų iš “Vilnies” suvažia
vimo. Taipgi turėsime išrinkti de
legates į. L.15.S.A. nacionalį suvažia
vimą, kuris įvyks Clevelande. Yra 

j ir daugiau svarbių reikalų aptarimui.
į kuopą.
Sekretorė N. Astrauskienė.

(126-127)

NEWARK, N. J.
Reikalingas teisingas vyras dirbti 

namų rakandų—furniture krautuvėje, 
geras darbas ir gera mokestis, bet 
turi prigulėti Į kompaniją. Kas nori
te gero darbo atsišaukitfc sekamu 
antrašu: Smith Furniture Exhange, 

Plane St. Newark, N. J.
‘ (126-128)

272-4

LINDEN, N. J
Saulės Draugijos pusmetinis susi- 

> (June), 
į Rupšio svetainėj, 1601 Wood Ave., 
prasidės 7:30 vai. vakare. Jau šeš
tas mėnuo, kaip tęsiasi šios draugi

jos vajus gavimui naujų narių.
Draugija turi du skyrių pašalpos, da-1 
bar galite įstoti už pusę įstojimo 
kainos, tat naudokitės proga.

Šiame susirinkime turėsime daug 
svarbių dalykų aptarti ir po susirin
kimo bus draugiškas vakarėlis. Pra-

į konferenciją. Taipgi atėjo antras 
tomas knygos Religija, šiame susi-1 
rinkime gausite ją, kurie dar neuž
simokėjote 'duoklių už šiuos metus, 
malonėkite užsimokėti.

G. Kard.
(126-127) prje į0 vjs]į0

YONKERS, N. 
priežasties draugės 

mirties,
Iš

Sabaliauskienės
172 kp. susirinkimas neįvyko 22 d.1

at-
Bus gar-

apielinkes lietuviai yra užkviesti 
silankyti į minėtą pikniką.
džių valgių ir gėrimų, kaip tai nami
nių dešrų su 
taipgi bus ir 
ramą išpildys W. B. Aido

» bus ir geri i... 
v | tai, kurie grieš visokius šokiu
Y. [ta labai graži.
Veronikas i žaisti ir pasilinksminti.

ALDLD. ■ T ‘ "

lietuviŠkais kopūstais, 
gera programa. Prog-i 

Choras; 
bus ir geri muzika4;- 

‘ ‘ ‘ Vie-
Taigi bus galima

Kviečia Komitetas. 
(124-126)

WORCESTER, MASS. WORCESTER, MASS.

TAMAS KRAPAS
14 Millbury St. Worcester, Mass.

Šiuomi pranešu, kad numažinau kainas ant plaukų 
kirpimo. Ypatingai bedarbiams draugiškai patarnau
ju. Panedėliais ir utarninkais yra dar prieinamesnės 
kainos. Prašau užeiti ir persitikrinti.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairią karštų gėri
mą, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžią už- 
kandžią.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

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

6S S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity 8-8729

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U A VE. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH. J

PII1LADELPHIJ0S LIETUVIU RADIO VALANDA
Rengiama Dubrow-Philco 

Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931 
KIEKVIENĄ SEPTINTADIENĮ 

nuo 4 vai. iki 4:30 po pietų 

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

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

Norėdami išmėginti PIIILCO RADIO namuose Si

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

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



ELIZABETH, N. JReikia Platinti Mūsų Spaudą
Great Neck, L.!., N. Y

traukas delei geresnes popu- LieposREZIGNAVO ŠIMAITIS 
' WVT A — VX XXk K t* W 7TX K7 v V, JL A ii. HkJ a lx-/JL V L«IOE KLAIPĖDOS VALDŽ LAISVES

[Rengiamame Didžiajame

Ton kovon Įtraukia- turėtų kartas nuo karto tu-
_ - - i/* n i i r H» i i I r 1 /-i < a t r z-v

V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

TcJ, Porter 3789

šiuo

RUNKELIŲ. DARBININ
MITCHELL AVE.

ui

bo-

MIRĖ SENAS 
BOLŠEVIKAS

patar- 
ir už 
kainą,

Visi Bukite Prisirengę 
Dalyvauti Dienraščio

Parodą prasidės ll :30 a m. j 
iš Jackson Park Elizabetho iri 
demonstruos į Mattano Park, j

Visą jų parengimą išgarsino 
“Laisvė”; ačiū tam, ir pub
likos buvo daug. Bet pro-

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

SOUTH BOSTON,WASS. 
Residcncija: 13 West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

Nacionalės Jaunuolių Die
nos komitetas paskelbia 30 
dieną gegužės Antra Nacionale 
Jaunimo Diena.

I waukee,
■ | metus ir

v, _ . i imti 7"— Praėjo . sveiku

, Draugai darbininkai! Jauni.ir 
seni, visi imkite dalyvumą šio
je demonstracijoje.

(126-127)

KLAIPĖDA.
rinkimai, Smetonos spėkos 
prakišo. Tuo būdu Smeto- 

tojas turi būt laikraščių pla- į no,s Pakirtas Klaipėdos fa- 
Kiekvienas kolo- j Prezidentas ponas Si-

Mat, kada garsina- dom, kad “dievas prašalintų 
• ■■ 1,1 ■- ; šitą krizį.”

kaipo proletarinius herojus-didvy- i Sram^ spausdinti davė ki- 
j|tuD kokiam tai tautininkui. 

daLbininkų’klasės Ar tai ėmimas savo spau- 1 --1^0 Vlsai ne.
Antra, kolonijų draugai

šeštadien., Geguž. 28, 1932

Komisija.

PAVAIŠINO GENGSTERĮ

rengiasi prie karo, rengiasi

DAINUOS BANGOS CHORAS, Iš ELIZABETH, N. T. IR BUS PRAKALBOS.

LINDEN, N. J.

Prasidės 12 Valandą Dieną ir Tęsis iki Sutemimni

ĮŽANGA 35 CENTAI YPATAI

y

21 
ge-

LKELRODIS: Atvažiavę j Elizabeth, ant Broad St., imkite busą, į Linden No. 36, 34, 44, 
priešais Regent Teatrą, išlipkit prie seną City Hall, Linden, N; J. ir eikite Mitchęll Avė. i
Progress Hali. j I

kės lietuviai darbininkai, hun- salės; ąrba traukiniu nuo Flu- 
tingtoniečiai, ] 
hiečiai, brooklyniečiai ir

PROGRESS CLUB HALI.

Pirmyn Choro Koncertas ir 
Balius

********** ****!**** ** MM M M MMMIW WIM MM ** M*t*'M****M
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3 Commodore skal-l
‘ . Darbininkas taip vik
riai gynėsi, kad perskėlė vie- . . TZ .
no gengsterio žandikaulį ir pa-j PĮ-llt Sovietų Sąjungą. Kri- 
bego nuo ateinančios policijos, i zis didėja, darbininkams

BM
N

M
N

M

Puslapis PenktasVIETINES ŽINIOS
i

. . i šiuo laikotarpiu mes, susi-1 pirmininkui gerai ;
• Maspetho ir paimkite gatve-, t darbininkai, turime rengti: perskaityti atydžiai 
i Atvažiavę į Flushingą, eikite; laba! susirūpinti geresniu ir kelias brošiūras bei knygas.
i Main St. iki Roosevelt ’ave. ir platesniu platinimu savo j Imti iš jų svarbesnias iš- 
! paimkite busą su užrašu Lit- darbininkiškos spaudos.

Visi vietiniai, taipgi apielin-jtle Neck, kinis piiveš piie pat JVIes, taip sakant, visai pa- liarizacijos sios bei tos kny- 
portwashing“o-i.shing iki Little Neck; o išlipę| ™me savo pirmesnj vet-

; i eikite po dešinei apie trejetą, kimą SlOje linkmėje.
, nepraleiskite to puikaus pa-i blokų, ir daeisite mūsų pramo-Į Atsimenu gerai, kad apie 

rengimo, kuri ruošia Pirmyn 'g°s vietą. Su i
Choras, svarbi darbininkiškos! važiuokite Northern Blvd, iki' ]ajpUQge 
dailės organizacija. O šiO'^bth St., Little Neck. Labai j 
choro gyvavimas privalo rū-! lengva atrasti.
pėti ne vien choristams, bet ir į 
visiems kitiems šios vietos ir; 
apielinkės darbininkams. !

Pirmyn Choras vis glu-, 
džiau rišasi su darbininkų ju-Į

•dėjimu savo dainomis ir daly-.m 
vavimais tarptautiniuose pa
rengimuose. Jis darosi vis ai-i 
škiau revoliucinis; tai yra' 
stambi mūsų spėka klasinio streikuotą 
darbininkų meno priešakyje, byklą.

* kurią visi privalom remt me
džiaginiai ir dvasiniai. Tos

* paramos chorui suteikti ge
riausia bus proga ateinantį Pradėję apie “1 
pirmadienį, “Decoration Day” . nėti, policmanai surado, kad , frontu.
gegužės 30 d., kuomet choras' ylenas iš tų ; , 
Pirmyn tu rėš koncertą ir ba- jieškomas plėšikas.
lių, Fire Hall, Northern Blvd, vyriausybei pasiūdyti gabiais 
ir 250th St., Little Neck, N. Y. kriminalistų gaudytojais, poli- j 19 
Prasidės balius nuo 5 P. M.

Nuo to, kiek jis gaus iš dar
bininkų paspirties per balių, i 
daug priklasys choro gerovė.

Apart paties Pirmyn Choro ' 
jo baliuj dar pirmą kartą pas Į

» mus dainuos Ukrainų Choras 
iš Hempstead, L. L Pas drau-

»gus ukrainus yra skirtingas 
ūpas chore, skirtingas nudavi- 
mas dainuojant. Įdomu bus 
matyt speciališkus ukrainiečių 
šokius. Bus padaryta palygi
nimas tarp ukrainų ir lietuvių 
chorų. Nepraleiskite tos pir
mienos. Visi ruoškitės Į Pir
myn Choro balių!

PASARGA SVEČIAMS: Va
žiuojant į.Pirmyn Choro balių, 
draugai, nepadarykite klaidos; 
mūsų parengimas bus ne 
Great Necke, ale Little Necke. 
Dauguma draugų mano, kad _. . _ .
Great Neck ir Little Neck vis' tomobiliaus nelaimėje, 
tas pats, betgi ne. 
iš Brooklyno

' • ■ | - ' . 1 ’ . : < : ■ : 1 i ,
i spaudžia, jau taip pražūtis 
žiūri varguoliams į akis, 
vienok šitas katalikų bažny- 

prisi- či°s šulas įsako vierniesiems IV' • << y y i cm ty n o i r/niAn i'yt i

gos bei brošiūros arba laik
raščio.

i ma labai daug literatūros 
klausimais, tai

' ■ ,,Į

nei kokią knygą bei brošiūrą I 
pirkti. 1

Kas link laikraščių, tai 
mūsų kalbėtojai kitą sykį i 
pakalba dv i valandas, bet j 
laikraščius visai pamiršta ir i 
paminėt. Kiekvienas kalbė- i

"vargus nešti su nusižemini
mu ir su pasidavimu.” To- 
liaus kardinolas liepia para- 
pijonams ir jų vaikams nuo 
gegužės 31 d. iki birželio 3 
d. pašvęsti specialėm mal-

automobiliais Į dešimts metu atgal, tuose I visokiais
r,rn R,Vfl il^ j mes nepraleidome žmonė^ susimaišo ir nežino 

i nei vienos prakalbos, 
vieno parengimo be platini
mo tuo m laiku išleistų bro
šiūrų, knygų bei laikraščių.

XT_TTT Tr , i Ačiū tam, mūsų revoliucinis
J V* e 1 autoj judėjimas išaugo taip pla- obiliu atvažiavę gengstenai Į į, . 1

užpuolė Sardem skalbyklos į ciai stipriai. Bet dabai 
darbininką todėl, kad jis buvo i mums šimteriopai reikia im-

I smarkus pikietninkas prieš už- tis tuo darbu visais garais, tintojas.
' ' Viso pasaulio kapitalistai nii°s darbuotojas turėtų ne

ClIlClUS pOUClJUO. I UAULJG.J kACVL MAAllAlikCIUlk; 1 *1 > v v • •
trubelį” klausi- mušama algas visu plačiu duoti savo laikraščiui.

’ 1 - -. - - - - daryti taip, kaip padare vie-
Tuo pačiu nos kolonijos mūsų draugai:

- ------- $ ---------------------- -- ------

“Mano nervai buvo silpni ir teikdavo man 
i dideliu skausmu,“ rašo p. K. Sdvicka, Mil- 
I waukee, Wis. “Aš gydžiausi per keturis 
| metus ir negavau pagalbos iki nepradėjau 
i imti Nuga-Tonc. Dabar aš turiu stiprius, 
—”--is nervus. Aš tusiu gerą apetitą. Aš 
miegu gerai ir esu pilnas gyvumo. Kiekvie
nas turėtu imti Nuga-Tone.”

Per <15 metus Nuga-Tone buvo geriausias 
draugas šilimu, liguist i žmonių- Jis greitai 
sustabdo skausmus, suteiks jums gerą svei
katą ir padaro jus stipru >*’ gyvą. Būtinai 
imkite Nuga-Tone. Jis yra pardavinėjamas 

I aptiekininku. Jeigu aptickininkas neturi jo, 
I paprašykite ji užsakyti iš savo urmininko.

i ... • ir j, ■Reikalaukite Nuga-Tone. Joki; maltis rezignavo. Kalbama, j negali būti tiek geri.

pamiršt prakalbose paagi- kad_smetoniniai fašistai nu- 
tuot už savo laikraštį. Vi-1 degė nagus.ir bando gai
sus spaudos darbus reikia dingai ’ pasitraukti.

Ne-
,_____  Rinkimų kampani-

gengsterių yrai ja jau -įa a^ >
■ sykiu darb,inmkai darosi vis 
j radikališkesni ir karinges- 

cistai jį areštavo; bet jis vei-; ni» Jau mes turime savo 
kiaušiai bus paleistas, 1 

'bosų įrankis prieš kovojančius pįus žuvusius kovoj UŽ savo 
I darbininkus._________ j ip vjsog ................  ?
j MIRTYS — LAIDOTUVĖS i reikalus, kaip tai Detroite- dos • 

Antanas Motiejūnas 20 me- ;
tų, 87 So. 2nd St., mirė gcg. j kitur.
26 d. Bus palaidotas geg.
d. Švi Jono kapinėse.

Kazys Kučas (Charles)
1 metų, 355 5So, 4th St., mirė 
; gūžės 24 d. Bus palaidotas 
' gūžės 28 d. 2 v. i 
• Kalno kapinėse. 

Virš minėtu mirusiu vyru
I tėvai kviečia atsilankyti visus 
! gimines ir pažįstamus į laido
tuves ir suteikti jiems paskuti- 

i nj patarnavimą. 
Šie jauni vaikinai buvo iš

vykę automobilium ant atos- 
, togų j Georgią ir t.en žuvo au- 

Laido- 
Važiuojant. tuvių apeigomis ‘rūpinasi gra- 

važiuokite iki borius J. Garšva.

i Kentucky, Philadelphijoj ir ' T • , rn 1 • 2-- i • .
30 ' mą vis daugiau ir daugiau 

lietuvių darbininkų. Ot, čia 
ir reikia daugiau platinti ii- 

; teratūrą įtraukimui jų į 
p. p. Alyvų j mūsų organizacijas. Reikia 

j pastatyti mūsų literatūros 
4 platinimą maž daug planin

gai.
Kiek aš pastebėjau, mūsų 

parengimuose bei prakalbo
se iš sykio literatūra plati
nama ben keletas brošiūrų 
visokiais klausimais. Tai 
negerai. Reikėtų kiekvie
nam platintojui ar vakaro

PER KLAIDĄ PLAKATUOSE BUVO PASKELBTA, KAD 2-ro APSKRIČIO PIK
NIKAS ĮVYKS WTLLICK’S PARKE. KURIE GAVOTE TOKIUS PLAKATUS 
NEBŪKITE SUKLAIDINTI. ĮSITĖMYKITE, KAD PIKNIKAS ĮVYKS SĖMIAU 
SKELBIAMOJE VIELOJE. KURIE GAVOTE PLAKATUS SU WILLICK’S PAR-

*KO VARDU, NEPLATINKITE JŲ.
V

AM. LIET. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-ro APSKR.

ĮVYKS NEDELIOJE

26 Dieną Birželio-June, 1932

Draugai! Dalyvaukite šiame piknike kuo skaitlingiausiai. Jame dalyvaudami ne- 
vien tik pasilinksminsite, bet paremsite ir darbininkų organizaciją, kuri taip daug 
klasinės apšvietos duoda Amerikos lietuviams darbininkams, ir kuri dalyvauja vi
sose darbininkų kovose. Todėl kiekvieno darbininkd dalyvavimas šiame piknike eis 
ant naudos jam pačiam. • >

Šis piknikas įvyks sykiu su ALDLD IIApskr. pusmetine konferencija. Jame, be 
abejo, privažiuos žmonių iš visos New Yorko apielinkės. Todėl kiekvienas tame 
piknike* dalyvaudamas gali tikėtis sueiti avo draugus ir iš toliaus.

Jauni Buržujai Stoja 
Už Smaugimą Komunistų

rėt—sušaukti savo laikraš
čių skaitytojų’ susirinkimus 
išdiskusavimui laikr^šč. pa
kraipos. Reikia sužinoti, 
kas skaitytojams patinka, 
o kas ne, ir pranešti tai re
dakcijai.

Bet, ve, vienas dalykas 
ne pro šalį būtų pabandyti, 
tai štai kokį būdą:

Jeigu korespondentas pa
rašo (redakcijos supratimu) 
labai svarbiu klausimu ko
respondenciją iš savo kolo
nijos, tai tą mūsų laikraš
čiai turėtų pranešti išanksto 
tai kolonijai savo špaltoše. 
Vietiniai draugai iš tos ko
lonijos galėtų užsisakyti de- 
sėtką kitą ekstra egzemp
liorių platinimui. Tuomi 
galėtų gauti daugiau skaity
tojų ir agitacijos žvilgsniu 
būtų daug naudos. TaU visi, 
draugai, prie darbo!

Būtų gerai kad ir kiti 
draugai diskusuotų 
klausimu mūsų spaudoj. Mes 
visi turime įvertinti savo 
spaudą, kaipo geriausį gink
lą kovoje su buržuazija.

D. K-tis.

NEW YORK. — Čionai 
laiko konvenciją Prekybos 
Jaunų Vyrų Taryba. Priim-1 
ta rezoliucija, kurioj pasisa-s 
koma prieš pripažinimą So-1 
vietų Sąjungos ir reikal.au- j 
j am a, kad valdžia paskelbtų ; 
Amerikos Komunistų Barti-1, 
ją nelegale organizacija.; 
Siunta fašistiniai patriotai. |

MASKVA. — Automobi
lio nelaimėj tapo užmuštas 
draugas Kidkisch, senas bol
ševikas, įstojęs į bolševikų i 
partiją dar 1910 meais. Jis I 
šiuo tarpu buvo nariu Ko
munistų Partijos Centro 
Kontrolės Komisijos ir pir-f 
mininku Metalo Darbininkų • 
Unijos. i

(Repšys)
LIETUVIS GYDYTOJAS

278 Harvard! St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: $
2-4 ir 7-9 vakare r 

Nedėlioinis ir šventadieniai^ 
10-12 ryte

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

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

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

DENVER., Colo. — Cuk
riniu runkeliu 18 tūkstančiu 
darbininkų streikas laikosi 
tvirtai. Dalis farmerių jau 
pradeda pasiduoti, nes bijo, 
kad turės daug nuostolių, 
kuomet darbo sezonas pra- j 
eis.

Darbo Unijų Vienybės 
Lyga užgyrė šitą kovingą 
streiką ir šaukia, Amerikos 
darbininkus remti runkelių 
darbininkų kovą prieš 
sus.

NEW YORK.—New Yor- 
ko miesto katalikų bažny
čios kardinolas Hayes išlei-j 
do atsišaukimą į visas baž- J 
nyčias ir parapijomis. Tai. 
stačiai begėdiškas pąsityčio-1 
j imas iš badaujančių parapi
jom!. Jau taip gyvenimas1

Philadelphia
ROUND trip

HOURLY < One Way
EXPRESS 9
SERVICE *.VV

BALTIMORE _____________$4.00
BOSTON _____________ 3.00
WASHINGTON ___ Z 4.75
RICHMOND _____     7.50
PITTSBURGH _____________ 8.0G
DETROIT _________________ 13.50
CHICAGO _________________ 17.00
ALBANY and TROY____ __4.00

ROUND TRIP ___________5.00
KAINOS ROUND TRIPSŲ 
Labai Smarkiai Nužemintos

NEVIN BUS DEPOT
VV. 31st St., Cllickcring 4-1600

LIETUVIS GRABORIUS

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417



. Puslapis šeštas . LAISVE i šeštadien., Geguž. 28, 1932

VIETINES ŽINIOS Kapitonas Apsukriausias 
Banku Čekių Kiastuotojas

NEW YORK. — Tapo are.š-

Į TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Puikus Naujoviškas Sovietų 
Kino Paveikslas

J Proletmeno Pikniką Rytoj!
Rytoj visi, sekmadienį, dar- pirmadienį yra “šventė” De- 

bininkai ir darbininkės, į Pro- coration Day; tai bus proga 
letarų Meno Sąjungos Trečio; ant rytojaus po pikniko pasi- 
Apskričio pikniką, kuris įvyks ilsėti, ir darbininkams antra

dieni nereikės nedamigus va-vVillicks farmoj, Linden, N. J. 
Pradžia 12 vai. dieną.

Visos apielinkės lietuviai 
darbininkai, jauni ir seni, ne
pasilikite namie. Padarykite 
šį pikniką daugelio tūkstančiu 
išvažiavimu.

Piknike išgirsite gražiausias 
dainas keturių chorų : Bangos, 
Pirmyn. Sietyno ir Aido.

Pikniko vieta yra labai gra
ži ir didelė—medžiai, pieva, 
kur galima bus tinkamai pasi
ilsėti.

Piknikas yra rengiamas tam, 
kad gaut lėšų išleisti daugiau 
gerų proletarinių dailės veika
lų ir dainų.

t šokiams bus gera orkestrą; 
galima bus šokti iki ryto, nes

žiuoti į darbą.
Įžanga tik 35 centai.
Visus kviečia į šį proletari

nių menininkų pikniką.
3-čio Apskričio Valdyba.
PASTĄBA: Jeigu tą dienii 

lytų, tai būtų parengimas LutĮ- 
vino svetainėj, 69 South Park 
St., kampas Front St., Eliza
beth e, N. J.

KELRODIS: Važiuojant au
tomobiliais, imkite Main High
way kelią iki Styles St.; pa-Į 
sukite į dešinę į parką; busaisi 
taip pat, o iš Elizabetho imki-' 
te ant Broad St. busą num. 44; 
ir važiuokite iki pat sustojimo;1 
išlipę, sukite po kairei; o te-Į 
nai netoli bus pikniko vieta.

luotas vienas iš gabiausių 
klastuotojų bankinių čekių, 
Alexander Munro, buvęs An
glijos. armijos kapitonas pa
sauliniame kare. Jis puikiai 
išsilavinęs svetimą parašą pa
dirbti taip, kad ir specialistas 
iš karto nepasakys, kad tai 
netikras parašas. A] Munro 
pasivogdavo, o gal taip gau
davo čekį ant nedidelės su
mos pinigų iš žmogaus, kuris 
turi tam tikrame banke pini
gų ir “check accountą”, taip 
kad tu duodi bankui čeki, o 
bankas įrašo, kad pasidėjai su
mą pinigų, kuri pažymėta če- 
kyj. Kapitonas, pav., turėda
mas Arthur Coheno čekį ant 
$2, pats perdirbo tą čeki, pa
keldamas jį iki $4,888, ir pa
dėjo į banką; paskui keliais 
atvejais šimtus bei tūkstan
čius ėmė sau iš banko. Kartais,' 
sakydavosi, kad esąs savo bo-l 
so pasiuntinys, jeigu bijodavo, 
kad banko tarnautojas gali 
ypatiškai pažinti tikrąjį depo- 
zi torių. Per eilę tokių opera-

. Cameo Teatro, 42-nd St., N. Į 
Y. pradėjo rodyti nuo šio tre
čiadienio, gegužės • 25 dienos, 
naują Sovietų Sąjungoj paga
mintą judžių paveikslą: “Vie
nų Viena” (Alone).

Veikalas puikiai sutaisytas 
artistiniai technikos ir meno 
atžvilgiu dviejų gabių Sovietų 
kino direktorių Kozincevo iri 
Traubergo, stovi kartu su ge
riausiais filmos kūriniais Sovie-

IMPERIAL BARBER 
SHCOO^ 

VYRAI IR MOTERYS!
Bedarbiams dabar laikas ir gera 

proga mokintis barberystės ama
to. Išmokysime jus i trumpą lai
ką, o išmokę padarysite puikų 
pragyvenimą. Mes mokiname nc- 
vien tik barberiauti, bet ir mote
rims plaukus kirpti.

Pilnas Kursas $25
Kurie jau turi pradžią, o nori 

užbaigti mokslą toje srityje, tiem 
tik $10 kursas.

Rašykite arba ateikite pcrsit’K- 
rinti.

Lietuvis Instruktorius
612 10th Avė.,

Corner 44th St. New York City

Nauji Gralio Faktai prieš Majorą Walker Į
icijų kapitonas ištraukė iš ke-
llių bankų $16,000.

Jis ir pirmiau buvo įkali n-!

tų Sąjungos. Turinio gi at
žvilgiu šitas veikalas skiriasi 
ryškiai iš tarpo visų kitų ma
tytų. Tai yra pirnias /veika
las drąsiai nagrinėjantis pro
blemas ir sunkumus jaunų 
m o k y t o j ų, kultūrinės kovos 
fronte, neužmerkdamas akių 
ant realybės (dar viešpatau
jantis dalinai kulokų despotiz
mas), bet taip pat atvirai ir be 
p a s i g a i 1 ė jimo kritikuoja ir 
skaudžiai išplaka tuos Sovie
tų valdininkus, formalistus, ku
rie savo biurokratizmu, neran
gumu ir apsileidimu padeda 
kulokams.

V0K1ETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 
'NEW YORKE

Valandos nuo 10 iki 1 
Nuo 4 iki 8

Nedčlioin nuo 10 iki 2
Odos ligos gydomos su X-ray ir 

patinusias gyslas įčirškinimais
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X  X

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Majoras Walk e ris išsigynė 

nepažįstąs nei J. Allan Smi- 
tho, Equitable busų kompani
jos promoterio, iš kurio gavo 
$10,000 čekį “dovanų”, pirm 
savo išvažiavimo Europon. 
Walkeris pasidarbavo, kad 
būtent ši kompanija, o ne ki
tos, daugiau miestui siūlančios, 
gautų leidimą varyt biznį.

Kada majorui Walkeriui 
buvo priminta kitas $10,000 
čekis, kurį jis gavo per Esmon- 
dą O’Brieną, ir čia Walkeris 
tarė, kad tai “draugiška dova
na.”

Paaiškėjo, kad Walkerio 
pati turi $10,000 vertės šėrų 
iš Consolidated Gas Kompani
jos New Yorke. Nėra jokio 
rekordo, kad ji būtų pirkus 
tuos šėrus.

Majoro brolis daktaras W. 
H. Walker jau penki mėne
siai nežinia kur prasišalinęs.

r « , —

Darbo Unijų Vienybės Lyga 
Prispirta prie Sienos 
Fabrikantų Agentus

Yra įrodymų, kad ir daktaras 
Walkeris gaudavo daug graf- 
to pinigų iš įvairių kontrakto- 
rių, atliekančių miestinius dar
bus.

Bet tai, suprantama, yra 
tik dalis nesvietiško grafto is
torijos New Yorko valdybo
je su demokratu majoru Wal- 
keriu priekyje. Queens pa
vieto gi republikonai vagystė
mis neatsilieka nuo New Yor
ko demokratų.

Darbininkai ir darbininkės, 
žinokite, jog ir lietuvių demo
kratai ir republikonai politi- 
kieriukai, remianti tąsias par
tijas, patys iš esmės yra tokie 
jau supuvėliai. Vykite juos 
laukan, o darbuokitės už Ko
munistų Partijos kandidatus ir 
platformą šiuose rinkimuose. 
Tai yra vienatinė liuosa nuo 
grafto ir teisingai darbinin
kams tarnaujanti partija.

D. R.

tas už klastas, bet N. Y. val
stijos gubernatorius jį 1930 
metais paliuosavo, kaipo “už
sitarnaujantį kalinį.”

REMINGTON RAND 
STREIKAS

darbininkai čeverykų pramo
nėje dabar rengiasi masiniam 
streikui vadovybėje Industri
nės Čeverykų ir Odos Darbi-

Brooklyne sustreikavo 25 
darbininkai Remington Rand 
Korporacijos, kuri gamina 
stalčiukus sudėliojimui ir lai
kymui rekordų-kortelių pagal 
raides bei numerius. Darbi
ninkai išėjo streikai! prieš jau 
ketvirtą sykį nukirtimą uždar
bio l()-tu procentu. Visi strei- 
kieriai, daugiausiai jaunuoliai, 
pikietuoja, susidarę į tris at
mainas. Jiems duoda nurody
mus kairioji Industrinė Spaus
tuvių Darbininkų Lyga.

ALDLD. 23 Kp. Mėnesinis 
Susirinkimas Sekmadienį

ALDLD. 23 kuopos mėnesi
us susirinkimas įvyks sekma
dienį, 29 d. gegužės (May), 
pas draugą P. Olek, 1517 
Charlotte Street, Bronx, Apt. 
E4. Pradžia 10 valandą ryte.

KELRODIS: Iš Downtown

Filmos vaizduoja jauną mo
kytoją, kuri atsisakydama as
meninio gyvenimo džiaugsmo 
ir meilės, pasišventusiai va
žiuoja mokytojauti į Sibirą, 
kur pergyvena visą eilę did
žiausių sunkumų. Jos rolę vy
kusiai vaidina labai gabi artis- ’ 
tė Elena Kuzmina.

Del šito veikalo buvo daug 
ginčytasi pačioj Sov. Sąjungoj 
kaip cenzūros, taip ir darbi
ninkų tarpe ir veikalas tapo 
augštai pagirtas oficialiųjų 
Sovietų Sąjungos kultūros or
ganų.

Prie didžiausio pasigėrėji
mo šia filmą, ypatingai gyvai j 
prisideda ir muzika, parašy-' 
ta jauno Sovietų kompozito
riaus Dmitrijaus šostakovič ir 
kurią užgyrė Leopoldas Sto
kowskis, vedėjas Philadelphi- 
jos Simfonijos Orkestros.

Filmą “Vienų Viena” įdo
mi, pamokinanti ir visais at
žvilgiais patartina pamatyti, i

1 Degutis.

(Daugiau viet. Žin. 5 pusi.)

IŠRANDA VOJ IMA I

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 operacijai
DR. O. MEYER

Telefonas: Stagg 2-010S

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.

NOTARY 
PUBLIC

I
b3 • * ji Rr*

4;

1 I

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GjR A BŪRIUS 

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

MUSU , (STAIGA „ ATLIEKA w SEKANČIUS <DARBUS: 
mirusius' parvežam*iš visu^šalių.Iir- iš čia 
PAS1UNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ. 
PIRMAJAI PAGALBAI' ,AMBULANSIN( AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERIs MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. ' DUODAM' G R AZI A_V IETA^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI/

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN/\ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

X

X

X

X
X

X 
X
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208 West 54th St.
New York City 

Valandos: 2 iki 6, Seredomis ir 
Sukatomis 11 iki 1, 2 iki 6,
Apart Nedėldienių

Į Laikrodžiai, Deimantai ir 
{ Auksiniai Dalykai

NEW YORK. — Paskuti- 
niais laikais fabrikantai sulip
dė streiklaužių, gengsterių ir 
raketierių organizaciją, kurią 
pavadino “Konstitucionale Ap- 
švietos Lyga,” 113 W. 42nd 
St. Ta šaika dabar visomis ke
turiomis darbuojasi, kad su
laužyt streiką Millerio ir kitų 
čeverykų šapų darbininkų. Be 
kitko, jinai išleido lapelius su 
šmeižtais prieš Darbo Unijų 
Vienybės Lygą ir prieš kairią
ją šiaučių uniją. Tuos lape
lius paskleidė kaimynystėje 
Millerio šapos ir tarp kitų už- 
streikuotų “šiūšapių” darbinin
kų. Sako, kad Darbo Unijų 
Vienybės Lyga esanti tiktai 
politinė raudonųjų organizaci
ja, kad jinai niekad nelaimė
jus streiko ir kad komunistai 
tik veltui ištraukę pusę milio- 
no dolerių iš čeverykų darbi
ninkų. Tie melagiai ant savo 
lapelio dar stambiomis raidė- 

' mis padėjo: “Kas įrodys, kad 
bent vienas faktas šiame bule- 
tine neteisingas, tai gaus 
$1,000 atlyginimo.”

Darbo Unijų Vienybės Lyga 
parašė tai šaikai laišką, kad 
visas “jūsų lapelis susidaro iš 
prakeiktų melų; uždėkite tą 
tūkstantį dolerių, ir tegul bile 
vienas iš jūsų-streiklaužių at
eina į I. Millerio streikierių 
mitingą ir tegul prirodo tą, ką 
jūs sakote savo aplinkraščiuo
se.”

Millerio šiaučių streikui va
dovauja Darbo Unijų Vieny
bės Lyga. Atsakydama į 
streiklaužių lapelį, jinai pažy
mi, kad Lygai priklausančios 
unijos yra laimėjusios šimtus 
streikų, kuomet paskutiniais 
laikais nieku panašiu negali 
pasigirti nei viena Darbo Fe
deracijos bei socialistų kont
roliuojama unija.

Sykiu Darbo Unijų. Vienybės 
Lyga išleido pareiškimą, kad

ninku Unijos. Kai kurios iš'važiuot Lexington Ave. Sub- 
I didžiausių čeverykų šapų, įway, su užrašu E. 180th St.
kaip kad Millerio, Andrew (arba White Plains Rd., arba 
Gallerio, Paris ir kitos, jau da-į7th Avenue Subway su užra- 
bar užstreikuotos. šu Bronx Park.

------------------- Valdyba.

Daugiausia Kriminalistų Ne 
Ateiviai, Bet Čiagimiai

• ..... -
Kapitalistų laikraščiai ir de

magogiški patriotai nuolat 
šneka apie “ateivius krimina
listus”. Darant sumanymus dė
lei didesnio ateivių darbinin
kų prispaudimo, visuomet pri
segama ir “sveturgimiai kri
minalistai.” Bet žiūrėkite, ką 
parodo faktai.

Brooklyno apskrities proku
roras (District Attorney) W. 
F. X. Geoghan, kalbėdamas 
per radio pereitą ketvirtadie
nį, valdiškom skaitlinėm įro
dė, kad Kings County (Brook
lyne) 1931 metais aštuonias-
dešimt iš kiekvieno šimto kri
minalių prasikaltimų padarė 
čiagimiai, tikrieji piliečiai, ir 
tiktai dvidešimt iš kiekvieno 
šimto tokių prasikaltimų papil
dė ateiviai iš 43 įvairių šalių. 
67 procentai nusikaltėlių buvo 
jaunuoliai tarp 16 ir 25 me
tų amžiaus.

Geoghan daugiausiai kalti
no už piktadarysčių augimą 
blaivybės įstatymą su krimi- 
nališku jo “riaketu”. Bet jis 
užtylėjo pamatinę priežastį,— 
kad krizis ir vis blogėjantis 
darbininkams gyvenimas dau
gelį verčia griebtis kriminalių 
priemonių gyvybei palaikyti.

Bingo Party
Bingo, Bingo, Bingo! Ne

nusigąskite; mes jus nešaudy-j. 
jsime, tiktai supažindinsime su • 
lnauju “geimiu, arba losiu.! 
I Geriausi bingininkai gaus do-Į 
jvanas už gabumus tame žai-. 
I dime. Bus ir šokiai prie smar-i 
i kios muzikos ir užkandžiai su [ 
gardžiais gėrimais. Tatai dė- I 
sis šią subatą, gegužės 28 d., i 
vakare.

East New Yorko darbininkės į 
gaspadinės visuomet mokėjo | 

I priimti svečius savo organiza- 1 
cijų pramogose. Nėra abejo- 

i nės, kad ir dabar jos visus pa- 
' tenkins. O šią “Bingo parę,”
1 arba vakarėlį, kaip tik ir ren
gia moterų organizacija, Lie
tuvių Darbininkių Susivieniji
mo Amerikoj 111-ta kuopa.

i Atsilankydami į tą parengi
amą, ne vien linksmai laiką 
, praleisite, su eastnewyorkie- 
i temis artimiau susipažinsite, 
bet tuomi paremsite ir darbi
ninkišką judėjimą, ypač.mote- 

|rų,—o juk 111-ta kuopa yra 
; dalim darbininkiško judėjimo.

“Bingo pares”—vakarėlio vie- 
! ta—933 Glenmore Ave. , East 
I New Yorke; prasidės 8-tą vai. 
vakare. Įžangos kaina tiktai 35 
centai.

T. V.
(125-126)

Dabar Rodoma
New York ‘‘Times” kablegrama iš 

Maskvos sako: “Dmįtrl Shostakovich fo
tografija ir muzika iškėlė šią _ filmą iki 
augščiausio ir puikiausio laipsnio dailės.” 
^.Vint ^‘VIENATVĖJE’ 

Rodoma rinktinės Sovietą Žinios 
Nebus rodoma Jokiame kitame teatre 

New Yorke

CAMEO TEATRE Krystr'?' 
Rodo be perstojimo

25 centai ,nuo 9 vai. iš ryto iki I vai. 
po pietų, ' išskiriant Suba^oj, Nedalioj ir 

Šventadieniais.

PARDAVIMAI
NAUDOKITĖS PROGA!

—
j Parsiduoda ūkis-farma, 73 akrai 
žemės, gražūs budinkai, 1,000 vištų, 
4 galvijai, visa ūkiui mašinerija ir 
įrankiai. Sumanus žmogus gali pa
daryti puikų pragyvenimų. Atsi
kreipkite sekamu antrašu: M. Va- 
lantine, Windham, Conn.

(126-131)

Pasirandavoja didelis, šviesus, su 
trim langais kambarys. Du klazie- 
tai drabužiams, visi patogumai, vie
nos šeimynos name, tinkantis dviem 
vyram ar dviem merginom. Arti 
Jamaica eleveitoriaus linijos, prie 
Forest Parkway stoties, ienas blo
kas po dešinei lik 80-22-88th Avė, 
Telefonas Cleveland 3-7159. 1

(125-127)!

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Galias ir chroniška* Tyrų ir 

moterų liftas krr.ujo ir odos. 
Padarau iityriaią kraajo ir ilapuaso.

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

New York, N. Y.
Valandas Priėaiimoi 

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

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

Į Dovanom, ar patys sau noreda- 
■ mi pirkti laikrodžius, ««♦«« 
lar bi ką iš auksinių 
| nokite, kad pas mane 
Į sipirksite.

LAIK-
NAU-

MADOS

daimantus 
daiktų ži- 1 
pigiau nu-

Rūbams Ščpute
Visam Sezonui

Jauskitės Maloniai
Didesnėj ir Geresnėj

ATSIVESKITE!

NAUJOJ STAUCH MAUDYNĖJ
CONEY ISLAND, Boardwalk, prie Stillwell Avenue 

zt» zv ZY/’Y Sezonui kambariai 
•Ht) iltį 2, 3 ir 4 asmenims 

20-25 dolerių
DYKAI MŪSŲ KOSTUMIERIAMS

Roof Gardeli'—Gimnaziumas—Saulėtas Salionas—Garo Pirtis
Lietuvių Apsistojimo Vieta Coney Islande

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

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

29-31 Morrell 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

4 Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

| įvairūs
I RODŽIAI■
{jaustos
!už PRIEINAMĄ ,
į KAINĄ

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

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

• * ( i • »

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
’ Fotografas

Siuon'd pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitrn Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

Di? H. MEiVD£OJ¥/TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir npo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261
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