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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekpnadienių

Darbininkai Visy Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!

Leonas Pruscika pradėjo 
piršti darbininkams socialde
mokratinę vadovybę. Tą pur- 

ęviną darbą jisai atlieka labai 
gudriai. Pav., kalbėdamas 
apie Ispanijos revoliuciją, ku
rią socialdemokratai 
po kojų Ir pardavė 
jai, jis sako":

“Jeigu socialistų
bent kiek pasimokino iš kru
vinų įvykių Vokietijoje ir Au
strijoje, tai ji turėtų rengtis 
žut-būtinon kovon prieš fašiz
mą ir sudaryti drūčiausią 
bendra frontą su sindikalistais 
ir komunistais.”.. .

sutrempė 
buržuazi-

vadovybėj

Ar girdėjote, socialistinė 
vadovybė, kuri prirengė dirvą ! 
fašizmui ne tik Vokietijoj ir- 
Austrijoj, bet ir Ispanijoj, ims : 
staiga ir stos “žut-butinon! 
kovon prieš fašizmą!” Tai mo- 
nijimas darbininkams akių. 
Tai įkalbinėjimas jiems, kad 
šita socialistinė vadovybė gali 
pasitaisyti, tik laukite, tik duo
kite jai progą!

Laipsniška Kūdikio Mirtis

WILKES - BARRE, 
Pa. — Larksville je pa
lengva, laipsniškai, puvi
mo keliu, miršta Benja
min Hendrick 7 metų 
amžiaus vaikas. Dakta
rai sako, kad sugijimui 
jokios vilties neliko. Pir
mučiausia jam sustingo 
rankos, kojos ir nugar
kaulis. Paskui laipsniš
kai visas kūnas netenka 
jausmų ir judėjimo.

Vis Tiek Dar Tyrinės 
“Smegenų Trusto” Smegenis

WASHINGTON. — Kon- 
įgreso atstovų butas vien
balsiai nutarė tuojau pradė- 

tyrinėjimą Roosevelto

Bet socialistinė vadovybė 
negali pasimokinti, nenori pa
simokinti. Jinai yra dalimi 
buržuazijos. Jinai tarnauja bu r-j tl 
žuazijai. Jinai siūlų siūlais “smegenų trusto” smegenis
susirišus su buržuazija. Jinai ir vpikimą. Jieškos tame 
geriau sudarys bendrą frbntą truste “bolševizmo” i 
su Hindenburgu, Dollfuss ir 
Lerrouxu, negu su komunis
tais. To negali nežinot Pru
seika.

Ar socialistinė vadovybė 
pasimokino iš pereito imperia
listinio karo? Jinai pardavė 
darbininkus i m p e r ialistams. 
Po karo ji tęsė savo pardavi- 
kišką rolę.

Ir nereikia laukti-jos pasi- 
mokinimo. Reikia prieš ją 
kovoti. Tokia 'yra komunistų 
taktika. Gi renegatų taktika 
yra, kad nuplauti tos vadovy
bės pardavingas rankas ir iš- 
naujo įpiršti ją. darbininkams, 
kurie jau šalinasi nuo jos.

Socialistų Partijos organo 
“New Leaderio” redaktorius 
Oneal nesipriešina galutiniems 
socializmo tikslams. Jis net 
mano, kad darbininkai turės 
užgrobti valstybės galią. Bet, 
girdi, kuomet prieiname prie 
būdų atsiekimui to tikslo, mes 
atsiskiriame nuo komunistų! 
Oneal nori, kad darbininkai v ,
geruoju, gražiuoju dasiprašytų 
prie valstybės galios, šitą tak
tiką jau išbandė ant darbinin
kų sprando socialdemokratai 
Vokietijoj ir Austrijoj.

■Komunistai tokiai taktikai 
priešingi. Jie skelbia klasių 
kovą. Jie ruošia darbininkų 
klasę proletarinei revoliucijai.

JAPONIJOS IMPERIALISTŲ NUTIESTAS 
GELŽKELIU TINKLAS MANDŽUR1 JOJE

MASKVA.—Sovietų spau
da daug rašo apie Japonijos 
imperialistų būdavo j amus 
Mandžurijoje geležinkelius. 
Kokios penkios geležinkelių 
linijos į (vienos jau pabaig- 

Į tos tiėsti, kitos tiesiamos, 
trečios planuojamos) eina 
tiesiai link Sovietų rube- 
žiaus. Jos tiesiamos per
dėm nlilitariškais išrokavi- 
mais, idant Japonija galėtų 
greitai kilnoti savo armijas 
prieš Sovietų Sibirą. Be to, 
šalę geležinkelių, Japonija 
tiesia automobilių vieške-

liūs. Jeigu kilus karui ge
ležinkeliai būtų užkirsti, tai 
jinai galėtų kareivius ir 
amuniciją gabenti trokais.

Pasirodo, kad Mandžuri- 
jos valdžia yra pakinkyta 
Japonijos imperialistų veži
man pravedimui šito kari
nio plano. Jinai prievartos 
keliu sumobilizavo tūkstan
čius chinų darbininkų ir 
valstiečių prie geležinkelių 
darbo. Jie verčiami dirbti 
tik už duoną ir po militariš- 
ka nagaika.

Gal Brauks Laukan Visą 
Socialistą Kuopą

CLEVELAND, O — Ge- 
gūžinės bendro fronto 
konferencijoje dalyvavo 
atstovas nuo Socialistų 
Partijos 32-ro wardo kuo
pos. Konferencija nutarė 
laikyti > vieną milžinišką 
gegužinę demonstraciją. 
Dabar sočialistų vadai tu
rės darbo, kol apsidirbs su 
ta kuopa,| kuri dalyvavo 
bendra fronto konferenci-
JOJ.’

Senatorius Sučiuptas
Kompanijos Kišeniuje

WASHINGTON. — Fe
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PARTIJOS AŠTUNTĄ KONVENCIJĄ
ir “pro

letarinės diktatūros”, taip 
pat “Stalino”, nes tokius 
užmetimus n e 1 a i mi n gam 
trustui yra padaręs tūlas 
Dr. Wirt, iš Gary, Ind.

$19,000 už Paveikslą
Tūlas turčius Roy Man

ville užmokėjo $19,000 už 
artisto Sir Thomas Law
rence pieštą paveikslą. 
Paveikslas buvo pieštas 
1824 metais iš tūlo Fredrick 
H. Hemming.

Darbininkai prieš
NRA Arbitraciją

Grupė Nashua, N. H., 
draugų suaukojo $5.50 ir 
pasiunlįė Komunistų Parti
jos '8-tai konvencijai kartu 
su širdingais revoliuciniais 
linkėjimais. Draugai nashu- 
iečiai pasveikinime sako:

“Mes sveikiname Komu- 
rnistų Partijos aštuntą suva
žiavimą ir vęlįnamę, kad jis’ 
būtų sėkmingas darbais, 
kad sustiprintų visą komu
nistinį judėjimą Jungtinėsę 
Valstijose. Mes trokštame, 
kad šitas suvažiavimas nu
statytų tikrą komunistinę 
liniją visai darbininkų kla
sei. Mes norime, kad mūsų 
klasės partija maršuotų pir-

myn drąsiai ir karžygiškai, 
nešdama augštai iškėlus 
raudoną vėliavą.”

Aukojo sekami draugai: 
po $1, J. Egeris, M. Virbu- 
kienė ir V. Vilkauskas; po 
50 centų—L. Barauskienė, 
A. Degėsis, P* Jazukevičius 
ir Ch. Dobravalskis; po 25 
centus aukojo M. Jonienė ir 
M. Žiedelis. Pasveikinimas 
ir aukos pasiųsta per drg. J. 
Egeris.

Taip pat Pittsburgh, Pa., 
ALDLD 87 kuopa per drau
gę Bagužienę pasiuntė pa
sveikinimą ir du dolerių aū- 
kų.

susirinkime tapo skaitytas 
New Yorko valstijos sena
toriaus Thayer laiškas. Jis 
parodo, kad tas senatorius, 
būdamas New Yorko vals
tijos valdžioje, slaptai tur
ėjo ryšius su Associated Gas 
and Electric kompanija ir 
ėmė nuo jos kyšius už pa
tarnavimą! Tai naujas 
skandalas, nauja aikštėn iš
kelta suktybė. Veikiausia 
bus naujas tyrinėjimas, bet 
pasiliks sena sistema.’

Trys Bombos Sprogo Mieste

UŽDARO CWA DARBUS, SUMAŽINA 
BEDARBIAMS PAŠALPĄ, REIKALINGA 
ORGANIZUOTIS IR KOVOTI PRIEŠ ALKI

1 d. prasidės sun- 
baįsios dienos New 
miesto bedarbiams, 
majoras LaGuardia

NEW YORK. — Su ba
landžio 
kios ir 
Yorko 
Miesto
pareiškė, kad federalė val
džia sumhžino( mėnesinę be
darbiams pašalpą ant pen
kių milionu dolerių, o mies
tas irgi esąs “subankruta
vęs.” Tuo būdų tūkstan
čiams ir tūkstančiams be
darbių šeimynų pašalpa bus

arba visai atimta, arba žy
miai sumažinta. Wall Stry- 
to plutokratams nerūpi liki
mas badaujančių šeimynų.

Toliau LaGuardia pripa
žįsta, kad su balandžio 1 d. 
apie 32,000 bedarbių, kurie 
turėjo laikinus darbus prie 
CWA, bus atleisti. Jie ne
teks darbo ir negaus pašal
pos! Toks yra buržuazinės 
valdžios atsakymas New 
Yorko bedarbiams.

Paskutiniai Prisirengimai prie Komunistų
Partijos Aštuntos Konvencijos

Komunistų Partijos Cent- rytojaus prasidės reguliarės 
ralinis Komitetas išleido pa- sesijos, 
skutinį raginimą visiems 
partijos konvencijos delega
tams, kad visi jie būtų Cle-! distriktų delegatai jau išva- I V • • T • • • M

Iš tolimesnių miestų ir

veląnde pirmadienio, bal. 2 
dienos, ryte, ir užsiregist
ruotų distrikto ofise, 1524 
Prospect Ave. Vakare bus 
milžiniškas masinis susirin
kimus Public Auditoriume 
konvencijos atidarymui. Ant

žiavo į konvenciją. Chica- 
gos ir Milwaukes distriktai 
laikys savo konvencijas šį 
sekmadienį ir išrinks dele
gatus. New Yorko delega
cija išvažiuos busu sekma
dienio rytą.

1,000 Darbininkų 
Paskelbė Streiką

CAMDEN, N. J. — New 
Yorko Shipbuilding kompa
nijos trys tūkstančiai darbi
ninkų pasisakė prieš val
džios NRA siūlomą arbitra
ciją. Jie žada kovoti ir 
streiką pilnai laimėti. Ko
munistų Partijos distriktas 
išleido lapelį ir išplatino 
tarpe streikierių. Komuni
stai ragina darbininkus 
nepasiduoti jokiai valdžios 
arbi t racijos apgavystei.

Darbininkai Uždarė 
Buržujų Laikraštį

Sriubos Darbininkai 
Rengiasi prie Streiko

HAVANA, Kuba.—Kovo 
29 d. sprogo trys bombos 
įvairiose Havana miesto da
lyse. Medžiaginių nuostolių 
padaryta nemažai, bet žmo-jnai išėjo į streiką Aniline 
niu neužmušta, v

| Kaip bus Žiūrimą į 
Sovietų Sąjungą?

BUFFALO, N. Y. — Čio- MASKVA. — Amerikos 
ambasadorius Bullitt sako, 
kad jeigu Washingtono val
džia laikysis savo nusista
tymo neduoti paskolos bei 
kredito toms valstybėms, 
kurio atsisakė mokėti senas 
skolas, tai Sovietų Sąjunga 
irgi negaus kredito. Mat, 
Amerikos valdžia reikalau
ja, kad Sovietų Sąjunga at
mokėtų caro ir Kerenskio 
valdžių skolas. Iš antros 
pusės argumentuojama, kad 
tų skolų Sovietų valdžia nie
kados nėra pripažinus, 
kados nėra prižadėjus 
apmokėti.

chemikalų kompanijos dar
bininkai. Jie reikalauja 
unijos pripažinimo. Strei- 

| ko lauke randasi apie tūks
tantis darbininkų.

Sovietų Orlaivis Išlėkė 
į Sibirą

me

neša, kad jam paVykę išras- NEW YORK. — Ligoni.
* • , • - • r s ( °

ti tokia kulka, kuri galės riiu kbmisionierius Dr. iGold-(
■.£.' ' ■ i ‘ ■ .. i ! . .? ■*'. , ... , .

jūri-

Nusižudė ant Vyro Kapo

Gauta

duokles Lygai tebemo- 
Kovo 29 d. sumokėjo 

du milionu frankų.

tę iš maišo, susimildamas ban
dyk ją pačiupti, nors už uo
degos!

Nesenai čionai tapo atžy-

Nukankino Indijos
Komunistą Vadą

LONDONAS.
pranešimas, kad Anglijos
valdžios kalėjime nuo ilgo 
kankinimo mirė draugas 
Lingam, vadas Indijos Ko
munistų Partijos, t

CAMDEN, N. J.—Camp
bell Soup kompanijos darbi
ninkai pradėjo referendumu! NOME, Alaska. — Di- 

treiko klausimą. Jžiulis Sovietų orlaivis iš

Gal Uždarys 50 Ligoni-
onnriiEuu, nngiija.— . .. ., ...

Metalurgistas Hadfield pra- I11U nCW YofkO. MlCStfi

Londono miesto valdybos 
rinkimus .laimėjo Darbo Parti-Į” ----- ' ..... —
ja. “New Leader’’ atžymi tą fak - Išeina šitaip: Brangus pre- 
tą ir sako, kad šocialižm.as 'lai- zidente, nors jau paleidai ka- 
mi. Nurodo,, kad Buenos Ai
res mieste taip pat socialistai 
daug laimėjo rinkimuose. Gir
di, pergalė po pergalės socia
lizmas maršuoja pirmyn. Tai 
esąs laimėjimas Antrojo
ternacionalo, pasaulinės so
cialdemokratijos. Bet “N. L.” 
užmiršta priminti savo ' skai
tytojams, kad toj pačioj An
glijoj keli metai atgal ne tik 
Londono miesto, bet visos An
glijos valdžia buvo Darbo 
Partijos rankose.

Norman Thomas atsikreipia 
į prezidentą Rooseveltą ir sa
ko: “Brangus prezidente.” Ir 
ko gi jis nori iš Roosevelto? 
Klausykite: “Nežiūrint jūsų 
pragaištingo palaikymo mili- 
tarizmo ir navalizmo, ar
gi jūs negalėtumėte bent jąu 
paremti, Nye rezoliuciją del 
ištyrimo Amerikos amunicijos 
pramonės namie ir užsienyje ?”

in-Į mėta, kad SLA popai pataisė 
savotiškai SLA konstituciją ir 
bandys ant narių ją užkarti 
ateinančiam seime. Ponas Vi- 
taitis užpyko ir “Tėvynėje” 
(kovo 30 d.) labai barasi. Ir 
sako tas ponas: “Naujai per- 
taisytoj ir papildytoj konstitu
cijoj yra tik keliolika pakeis
tų paragrafų, o šiaip viskas 
pasilikę kaip buvo.. .”

Ned-aug, “tik keliolika” pa
ragrafų ! Bet tie keliolika pa
ragrafų gali visą organizaciją 
apversti augštyn kojomis, gali 
atimti iš narių visas teises. 
Nejaugi Vitaitis virto tokiu 
vaiku, kad nežino, jog ir . vie
nas konstitucijos paragrafas 
gali permainyti visą'organiza
cijos pobūdį?

NEW HAVEN, Conn. — 
“The New Haven Register” 
laikraščio darbininkai pa
skelbė streiką ir sulaikė lai
kraščio išleidimą. Spaustu
vės darbininkai reikalauja, 
kad jiems būtų sugrąžinta 
senos algos, kurios buvo nu
kapotos liepos 15, 1932.

balsuoti s‘
Darbininkai reikalauja uni
jos pripažinimo ir sugrąži
nimo 1928 metų algų skalės., 
Šioj kompanijoj dirba apie 
1,800 darbininkų.

Stebėtinos Spėkos Kulka
SHEFFIELD; Anglija.-

pereiti per šarvuoto autb- 
ipobiliaus sieną ir dar riu- 
lėks devynias myliaš. s Jos 
role naujam kare bus svar
bi, nes priešo šarvuoti tro- 
kai negalės atsilaikyti.

1

Uždarė Duris Spaudai

VIENA, Austrija.—Doll- 
fusso valdžia .uždėjo ant 
prakeikimo listo ir uždrau
dė įvežti iš užsienio šimtą 
įvairių laikraščių ir žurna
lų. Daugiausia, žinoma, 
prakeikta darbininkiškų lei
dinių, bet uždraudė visą ei
lę ir buržuazinių; kurie1 pa
sirodė neprielankūs Dollfus- 
so diktatūrai.

water sakoj kad greitu lai
ku New Yorko- mieste bus 
uždaryta-apie 50 ligonbųčių. 
Visi jie yra privatiški ligon- 
bučiai.' Sveikatos depart- 
mentas ištyręs ir suradęs, 
kad jie neprisilaiko sveika- > 
tos taisyklių. Viso New 
Yorko mieste yra 105 priva-' 
tiniai ligonbučiai.

Tabakas be Nikotino ■
FRANKFURT - ON - 

MAIN, Vokietija. — Fors- 
cheimer' Instituto moksli
ninkai išvystė tabaką, kuris 
bus Kuosas nuo nikotino 
nuodų.. Grupė valstiečių 
jau pradėjo auginti šitos rū
šies tabaką.

čionai išlėkė į Cape Van Ka- 
ern, Sibirą,, iš kur bandys 
pasiekti ant ledo lyties es
ančius mokslininkus šiau
rės jūroje. Jie randasi 350 
mylių nuo Alaskos. Orlai
viu išskrido garsus orlaivi- 
ninkas Levanovskis ir pro
cesorius George Ušakovas.

Ant Cape Van Kaern ran
dasi ęrlaivįninkas Lapidevs- 
ki, kuris išgelbėjo moteris 
ir du kūdikiu, .bet kuriam 
antru, kartu nepavyko pa
siekti mokslininkų ir 
ninku grupę.

Muitų Nustatymo Galia 
Pavesta Rooseveltui

WASHINGTON. — Kon- 
£reso atstovų butas 274 
balsais -prieš 111 nutarė su
teikti prezidentui Roosevel
tui visą galią permainyti 
muitus ir vesti derybas su 
užsienio valstybėmis delei 
sudarymo naujų muitų. Re- 
publikonai balsavo prieš re
zoliuciją, o demokratai 
už. /

Nuteisė Visam Amžiui 
Kalėjimai! Darbininką
CANNELTON, Ind.—Er

nest Wright, 32 metų, far- 
mos darbininkas, tapo nu
teistas visam amžiui kalėji
mam Jam primestas užmu
šimas farmos savininkės tū
los Alice Martin, kurios la
vonas buvo rastas pakastas 
po medžiu. .

Čeveryką Darbįninkai 
Gerai Laikos Kovos Lauke

Japoniją Tebemoka 
Duokles Tautų Lygai

GENEVA.—Nepaisant to, 
kad Japonija senai yra pa
sitraukus iš Tautų Lygos, 
bet 
ka. 
net

HAVERHILL, Mass. — 
Jau kelinta savaitė čevery- 
kų darbininkai randasi kor 
vos lauke, bet jų eilės tebė
ra tvirtos ir suvienytos. Dar 
dvi dirbtuvės pasidavė uni
jos reikalavimams, būtent 
Lazzaro ir Gulligon.

LYNDHURST, 
Eleanor Bogle 65 metų mo
teriškė nuėjo ant, kapinių, 
atsisėdo ant savo vyro ka
po ir išgėrė nuodų. Parga
benta namo mirė. Vyrąs 
buvo miręs aštuoni metami 
tam atgal.
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sulaikyti kairėjančias mases nuo revoliu
cijos !

Bet šis kongresmanų žygis, parodo ką 
\tai daugiau. Jis parodo, jog buržuazinė 
mašinerija neina kaip turėtų eiti. Jeigu 
Roose veltas pereitais metais galėjo pra
vesti per kongresą, ką tik jis panorėjo, 
tai šiemet tam pačiam kongrese jau su
sidarė prieš jį “revoliucija.” Įvairių ka- 
pitalistiį grupių interesai, pasirodo, susi
rėmė ir jie smarkiai trinasi.

Baltasis Šovinizmas ir Tarptautinis 
Darbininką Apsigynimas

Nominacijos į LDS Centro 
Valdybą

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
centro sekretorė d. E. N. Jeskevičiūtė 
praneša sekamą:

Teko patirti, jog daugelis narių nominuo
ja mane į L.D.S. sekretorius sekančiam 

' terminui. Draugės ir draugai—aš nemanau 
apsiimti kitam terminui ir patariu jums 
nominuoti kitus draugus bei drauges.

Patartina nominuoti d.d. Pr. Jočionis iš 
Detroit, Mich., arba J. Siurba iš Brooklyn,

dažnus. mainymas 
kaip LDS, Centro 
sveikas. Bet kuo-

LDS sekretoriaus

Einant LDS konstitucija, Centro Val
dybai kandidatus nominuoja nariai refe
rendumu, o Seimas, iš trijų daugiausiai 
gavusiųjų nominacijose balsų ir turinčių 
reikalingas kvalifikacijas asmenų išren
ka Centro Valdybą.

Didžiuma LDS kuopų nominacijas į 
CV kandidatus turės sekantį mėnesį, ku
rių proga norime mūsų nuomonę pa
reikšti.

Be abejojimo, gaila, kad d-gč Jeskevi- 
čiūtė nemano apsiimti kitam terminui 
LDS sekretoriaus pareigas eiti. Ji tam 
gabi ir jau turi patyrimo darbe. Mato
mai, sunkus ir atsakomingas darbas jai 

. pagriso. Apskritai, 
tokios organizacijos.
Valdybos narių nėra 
met reikia—turime!

Mums išrodo, kad
vietai tiktu Pranas Jočionis, iš Detroito. 
Tai Senas veikėjas, kuris jau senai turėjo 
būti pritrauktas prie atsakomingų cent
riniu darbu. Kitas tai vietai kandidatas, 
mūsų nuomone, tai J.onas Siurba, dabar
tinis “Tiesos” redaktorius, kuriš jau spė
jo apsipažin.ti su LDS reikalais.

Reikėtų LDS Centro Valdyboj bent 
vieno jaunuolio. Tam tikslui mes siūlo
me nominuoti Klemensą Strižauską 
(Strauss), iš Waterburio, Conn., į LDS 
vice-pirmininko vietą. 

t

Kiti visi Centro Valdybos nariai turė
tų būti palikti tie patys. Jais yra: R. 
Mizara, pirmininkas; Dr. J. J. Raškiau- 
čius, iždininkas; J. Bimba, ir J. Mikita, 
iždo globėjai, ir dr. M. D. Palevičius, 
daktaras-kvotėjas. Dviejų Centro valdy
boje narių pakeitimo vienu kartu mums 
išrodo užtektu, v

Žipoma, kiekvienas LDŠ narys turi tei
sę pasirinkti sau tokį asmenį, kuris jam 
patinka, ir už jį paduoti savo balsą į bile 
urėdą: * Tiktai reikia žiūrėti, kad nomi- 
nuojąmas asmuo turi būti išbuvęs LDS 
ne mažiau du metus, vienus metus geram 
stovy j, turi būti Jungtinių Valstijų pilie
tis in ne jąunesnis 21 metų amžiaus.

Jau keletas dalykų kongrese buvo pra
vesta prieš Roosevelto norą. Pastarasis 
kongreso ir senato žygis priėmime t. v. 
“Independent Offices Appropriations 
Bill,” parodo, kad RooseyeĮta^ jau nu
stoja būti “.tautos vadu”. Einant kalba
mo biliaus dėsniais, turės būti padidinta 
federalės valdžios išlaidos apie $228,000,- 
000 suma, iš kurios turi būti pakelta fe
derates valdžios tarnautojams algos ir 
padidintos pensijos karo veteranams.

Kaip žinia, Rdbseveltas šitam biliui la
bai prieštaravo ir organizavo savo šali
ninkus abiejuose butuose kovai prieš bi- 
lių. Neveizint to, bilius buvo priimtas 
abiejuose butuose. Tuomet Rooseveltas 
jį vetavo ir padarė aštrių pastabų savo 
komentaruose, podraug agituodamas kon- 
gresmanus ir senatorius sutikti su juo. 
Bet kas pasirodė? Ogi tai, kad abiejuo
se kongreso Jautuose šis bilius buvo per
leistas daugiau negu dviem trečdaliais 
balsų ir, tuo būdu, jis patampa įstaty
mu i

Priėmimas šito biliąus yra aiškinamas 
vyriausiai tuo dėsniu/kad sekantį rude
nį, kaip žinia, įvyks kongreso rinkimai. 
Todėl tie kongresmanai, kurių tarnyba 
su rudeniu baigiasi, ir trokšta būti iš
rinktais, deda visas pastangas pataika
vimui balsuotojams.

Kaip ten buvo ar nebuvo, svarbu tai, 
kad buržuazinėje mašinerijoje neina vis
kas pašmaruotai. Kita:’ Roosevelto 
žvaigždė gęsta.

Kiek tai liečia muš, tai nieko naujo. 
Metai laiko atgal męs tvirtinome, kad 
šitaip, o ne kitaip buš. Darbininkų ma
sių gyvenimas vis surikėja ir nepasiten
kinimas jose auga. ijtel to ir buržuazi
niuose rateliuose einą niautynės. 
žuazija vis mažiau
metodomis valdyti. Štai kodėl revoliu
ciniai darbininkai privalo juo labiau 
stiprinti savo frontą ir ruoštis patys val
dyti. Visųpirmiausiai suprantama, tam 
reikalinga turėti stipri masinė Komunis-

žodis šovinizmas paeina nuo 
vardo žmogaus buvusio Napole7 
ono laikuose, vardu Mikalojus 
Chauvin, kuris pasistatė save 
durniaus rolėje begarbindamas 
Francūzų karo vadus. Dabarti
nė to žodžio prasmė yra karš
takošis patriotizmas. ~

Tautinis šovinizmas yra ide
ologija, kuri remia valdančio
sios klasės interesus, skleidžia 
neapykantą tarpe i savo tautos 
žmonių prieš kitos tautos žmo
nes, kas labai gelbsti imperia
listų ambicijoms, kurios pasta
to valdonus aūgščiau darbinin
kų klasės reikalų, kurie ištikrų
jų yra tarptautiniai.

šiandien mes matom, ' pa v., 
Vokietijoj hitlerizmą, kaipo 
įtempto tautinio šovinizmo for
mą. Fašizmas ten atmetė vi
sokias demokratiškas valdžios 
formas, griauja visas kultūrines 
tradicijas; sutriuškino darbo 
unijas, atėmė darbininkams tei
sę organizuotis, o spaudos ir žo- šimtai millionų dol. tokių “įde- j 
džio laisvė paliko tik praeities jų” propagandai.
dalyku. Ten tautinis šoviniz-1 Tai tokios šaknys ‘ tautinio 
mas pakilo iki augščiausio laip- šovinizmo, kurios čia apsireiš- 
snio, kuris išvystė degančią ne- < kia baltojo šovinizmo formoje., 
apykantą prieš žmones, kurie > Bet šovinizmas yra engėjas ir 
tik nepriklauso prie vadinamos 
Arijų veislės. Tuo būdu ir per
sekiojami kita-veisliai žydai ir 
kiti ne-arijai, sykiu, beje, su

Bur-
tepajėgįa senomis

“Smegenų T rustas” ir Revoliucija
Jiingt. Valstijų Kongrese yra įneštas 

sumanymas ištirti prez. Roosevelto “sme
genų truštą”. Girdi, žmonės, sudarą Ro
osevelto mašineriją yra su “revoliuci
niais palinkimais.” Jų pasirįžimu veda
ma šalis prie perversmo ir, žinoma, prie 
komunizmo...

Suipanytoju šito tyrinėjimo yra tūlas 
dr. Wirt, iš Gary, Indianos.

Labai galimas daiktas, kad tokį “tyri
nėjimą” kongresas darys, bet iš jo nau
dos, aišku, nebus niekam. Žmonės, ku
riuos R ooševeltas pasirinko savo kabi
netui ir kitokiom pareigom eiti, yra to
ki paTfls “revoliucionieriai”, kaip ir pats 
Rooscveltas. ‘Jų tikslu ir noru ne revo
liuciją sukelti, ne socializmą Įvesti, bet

Daugiau.Susidomėjimo! Į .
Aną dieną Nacionalis Lietuvių Jauni

mo Komitetas buvo sbruošęs j Maspethe 
turnamentą tarpe kete tos LDS Jaunuo
lių Kuopų sportininkų-basketbolininkų. 
Greta to buvo šokiai.

Tai buvo mūsų jauhųjų draugų pir- 
mas tos rūšies parengimas Brooklyne. 
Deja, jis nebuvo paseKmingas publikos 
atsilankymu. Paaiški, kad mūsų suaugę 
draugai labai” maižai teįvertink ^sporto 
reikalą.

. i . *■ . > . . ■ ,' . į * ■

, Iš kitų vietų pranešimai atėję sako tą 
patį. Vadinasi, mūsų jaunimo jūdėjte; 
mas savo sportiškais' tįžsiėmimąis nepa
traukia suaugusiųjų datbininkij domesio.

Mes niekuomet nestatėtne it* nestatom 
sporto kaipo tikslo savhime. Mes jį pa
tariame naudoti mūsų darbininkiškam 
jaunimui vyriausiai kaipo priemonę pa
traukimui į revoliucinio darbininkų ju
dėjimo eiles darbininkiško jaunimo, 
esančio bdržuazijos įtakoje. Tuo būdu 
mūsų uždaviniu stiprinti darbininkišką 
sportą, kad sustiprinu’^ visą revoliucinį 
darbininkų judėjimą*

v Šita prasme, draugai, mes turime pa
remti mūsų jaunimo sportiškus parengi- J 
mus, atsilankymu į juos. Greta sporto, 
akstinkime darbininkišką jaunimą užsi
imti ir darbininkiškos kultūros plėtimu 
ir politinės lygmalos pakėlimu.L

Iki šiol, deja, -nepasirodęme įneš nuo
širdžiais ir užtenkamai 
sų jaunimo, darbų rėmė

kėlimu. į

rūpestingais mū- 
jais.

paskęs baltojo ■ šovinizmo ■ pasi- ’ r 
reiškimuose.

Paskutiniu laikii Minnesotoj j’ 
Tarptautinis Darbininkų , Apsi- L 
gynimas pasekmingai apgynė 
du ,'negiįu^ darbininkus, kurie : IMSIĄ DAUGYBĘ AUKSO 
buvo teisiami “už muštynes;”, IŠ JŪRŲ

ĮDOMUMAI
gynimas pasekmingai apgynė

♦
nauja kapitalistams laikyt visą 
dar bin inkų klasę vergystėj. 
Baltieji darbininkai, mat, taipgi 
nesužiniai .kovoja už palaikymą 
negrų žemiau, ir tas valdančiai 
klasei išeina ant naudos. z i
tojo šovinizmo dividendai ga 
ma skaitliuoti doleriais ir c 
tais, pavyzdin, algų skirturfie. 
Po globa N. R. A. pietinėse val
stijose, kur negrai darbininkai 
du syk tiek išnaudojami, kaip 
vakaruose, ten negrai darbinin
kai laikomi didžiausiame varge įtraukti, ir nebuvo išaiškinta, 
ir skurde, todėl kad ten tarpe ]{0Va prieš lynčerius yra 
baltųjų darbininkų baltojo šo- klasių kova, kova prieš valdan- 
vinizmo ideologija giliau įleidus čiąją klasę apskritai.
savo šaknis. , . i j^da tie du negrai darbinin-

Tautinis šovinizmas, prieš kai buvo paliuosuoti, T. D. A. 
kurį Leninas sunkiai kovojo, a- išleido pergalės lapelį šaukiant 
pibudinamas šiaip: Plati ir la- darbininkus apvaikščioti 
bai gili sriovė, kuri yra tamp- j pergalę, 
riai surišta su didesnių tautų skaitoma: 
žemvaldžių ir kapitalistų inte
resais.

Kas metai yra išleidžiama

aiškiau pasakius, lynčęrių ruja Į 
neatsiekė savo tikslo—i-nenuly n-1 
čiavo tų dviejų negrų darbinin
kų, ir pasekmėj to lyričerių ru- 
tfs vadas tapo užmuštas.

Apgynime tų dviejų negrų 
arbininkų, T. D. A. irgi paro- j

Mariose yra tiek aukso, 
kad juom galima būtų visą 
Šiaurės Ameriką išgrįsti 
skersai išilgai; o sidabro 

dė baltojo šovinizmo pakrypi-! esama taip daug, kad iš 
mų todėl, kad atsišaukimas į Į jo galima būtų padaryt “sto- 
plaČiąsias darbininkų mases bu
vo išimtinai padarytas tik į ne
grus; balti darbininkai nebuvo 

, ir nebuvo išaiškinta,

baltųjų tautų.
Todėl reikalinga, kad darbi

ninkai būtų nuolatinai mokomi 
tautinės lygybės ir broliškumo; j

gą visam žemės skrituliui.” 
Bet klausimas, kaip tuos 
brangius metalus išskirti iš 
300 milionų kubiškų mylių 
vandens? Apie tai senai 
svajoja moksliškai palinkę 
žmonės ir didelių pelnų j ieš
kotojai. Bet dabar, kaip pa
sirodo iš raportų ir svarsty- 

~ j mu Amerikos Chemiku 
'j; Draugijos suvažiavime St.
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Wilbur Ardiman ir James John- Betersburge, Floridoj, gali- 
išreiškia savo dėkingumą ima būsią už kokio desėtko 

A *“ ’’....°” metų praktiškai ir pelnin-
ne savęs pa-|gaį traukti auksą iš jūiDS.

Ties tokia galimybe ypač 
plačiai apsistojo inžinierius

savo
Atsišaukimo įžangoj
“Šiandien du negrai.

son j
T. D. A. ir jums.

; Kas gi čia, ar r* ------ ■“
sveikinimas? Tas parodo, kad 
balti darbininkai temoka save 
įaglostyti ir jaustis save did-
Yriais, manydami, kad ot ir chemikas Midgley, aiškin-
mes pasitarnavome kuom tiems j 
paniekintiems ir pažemintiems 
negrams. Bet išėjo kaip tik į 
priešingai, nes tam lapelyj ne- '

damas, kaip yra ištraukia- 
ima iš jūrinio vandens bro- 
|mas Ethyl-Dow Chemikalų 

pravesta T. D. A. uždaviniai. kompanijos įmonėje, Wil-
vokiečiais darbininkais, atsižy- taip pat turi būti vedama revo- | bei klasinis susipratimas, kur mingtone, North Carolinoj.

Jung. Valstijose ' darbininkų

terorą yra galingas talkininkas 
negrų tauta. Negrų kova už 
tautinę liuosybę yra atkreipta 
prieš valdančiąją klasę, kuri 
išnaudoja ir terorizuoja taip 
pat ir baltuosius darbininkus. 
Bet baltieji darbininkai viešpa
taujančios tautos, yra daug stip
resnį pozicijoj, negu negrai, 
ir todėl jie turėtų būti pirmose 
eilėse kovoj už negrų tautinę 
liUosybę.

Kadangi baltosios valdančio
sios klasės teroras yra atkreip
tas prieš negrus ir baltus dar
bininkus, todėl pasekmingai ko

mojusiais revoliuciniame judėji- liucinė kova už pilnas teises, 
me. Iš antros gi pusės, hitle- > tautinių mažumų ir pavergtų 
rizmas parodo prieštaravimą tautų, 
tam savo “principui,” kuomet
valdančioji Vokietijos klasė de- kovose1 prieš kapitalizmą ir jo 
dasi su ne-arijais japonais ka
rui ruošti prieš Sovietų Sąjun
gą, kurios milžiniška gyventojų 
dauguma yra arijai, net sulig 
Hitlerio paskirstymo žmonių į 
veisles. , t

Šiandien mes matome, kad' 
po visą kapitalistinį pasaulį 
tautinio šovinizmo ideologija 
yra smarkiai ir sistematiškai 
vystoma, .kas yra labai reika
linga valdančiai klasei prisiren
gimui imperialistiniam karui, 
su kurio pagelba jie tikisi iš
rišti' savo bankrūto klausimą/

Rusijoj prieš. Spalio revoliu- vai yra svarbu negrų ir baltų 
ciją tautinio šovinizmo klausi
mas buvo revoliuciniams darbi
ninkams degančiu klausimu. Le
nino polemikos su neaiškiais re
voliucionieriais visuomet buvo 
atkreiptos prieš šovinizmą;— 
kur Leninas nurodinėjo, kad 
jie, begarbindami šorinizmą, 
pasitarnauja buržuazijai, par
duodami buržuazijai revoliucinį mas yra vienas iš 
darbininkų judėjimą. Sovietų 
Sąjungoj vystymas kovos prieš 
šovinizmą gauna daug pritari
mo ypač tarpe mažesnių atsi
likusių tautų, kurios dabar tu
ri teisę savivaldiškai tvarkytis; 
ir tokiu būdu ant vieno šešta
dalio žemės kamuolio 
tuojama tarptautinis socializ
mo principas. Tas progresas 
yra galima atsiekti, vartojant 
teisingą politiiię liniją; sujun
giant pirmiauš caro valdytaš 
tautas šti mięstų proletariatu.1 
, !Jungt. ValšujbSė tautinis *šo- 
vmižrias; kaipo 'buržuažijbs 
ideologinis ginklas, yra y pati n-!

būtų pripažinta negrų ir baltų Tą įmonė atidaryta šių me- 
darbininkų solidarumas, kurie . -
stovi ant klasių kovos pamatų ! 
prieš vieną priešą—kapitalizmą.

Tam pačiam lapelyj yra ten
dencija užtrinti tautinį klausi
mą ir kovą už negrų apsispren
dimą, arba patvaldystę, kuri 
ištikrųjų yra negrams arčiau
sia prie širdies.

Priespaudos pamatas ir jų 
kovos išreikšta pažaduose — 
“Kova už visų rasių lygybę;”, 
kur punktas turėjo būti pa-! 
brėžtas, liko tik negrų kova užijimo ir 
tautinę laisvę.

čia vartojimas žodžio 
išplėšia tam klausimui 
čia pasilieka tik socialis iri 
ekonominis klausimas; išnau
dojimas ir priespauda pa
matuojama vien tik fizi
niais tautiniais skirtumais. To
kia tendencija parodo nedakai-' 
navimą negrų klausimo, l.„. 
tankiai užsibaigia baltojo šovi 
nizmo likučiais. Į liškai sakoma, “ionizuojasr*

Geriausias ginklas prieš bal- į bromas ir kaupiasi, kur jam 
tąjį šovinizmą, tai tuoj autinis 1 
viešas numaskavimas, nes bal
tasis šovinizmas negali atsilai-

tų sausio 5 d. ir sėkmingai 
veikia. Pumpuodama van
denį, jinai per dieną iš jo iš
skiria 15,000 svarų bromo, 
kuris pardavinėjama po 35 
centus svarui.—Delei paties 
bromo galima pastebėt, kad 
jis yra rudas, dvokiantis el
ementas, naudojamas ga- 

i minti nuodingas karo dujas, 
! vaistus • nuo galvos skaudė- 

, paskutiniu laiku, 
Ikaipo priemaišas prie gaso- 

rasės’’ pnOi Bromu pataisytas ga- 
.šhdb. soiinas netaip pyška* auto- 

i mobilyje.
Didysai to išradimo sek

retas yra tame, kad reikia į 
į jūrų vandenį įdėti sierinės 

kas j rūgšties; tuomet iš vandens 
j ir skiriasi, arba, kaip moks
liškai sakoma

darbininkų vienybė; “Balti ir 
juodi, vienykitės ir kovokite!” 
nėra taip sau tik gražių žodžių 
kombinacija, bet yra stiprus ko
vingas obalsis, neatskiriamas 
nuo visokių svarbių kovų prieš 
valdančiąją klasę.

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo eilėse baltasis šoviniz- 

'■> didžiausių 
priešų, viena iš galingiausių ir 
bjauriausių kliūčių vienybei ir 
kovai masinio apsigynimo judė- turėtų būti klasių kova, 6 balto- skirti panašiu būdu įvairūs 
jime; 
dama 
tasis 
įvairiose formose,

paskirta ant tam tikrų prie
taisų. Mat, jūrų vanduo 

LClOlO duuillilllttd llCįįilll avoiiai- v. , J. 1 V • •. ............................... ivra siek tiek šarminis; irkyti pries sviesa ]Q įsnagrine- j ’
jimo> ‘ (kada- prie jo primaišoma

T. D. A. pamatiniu principu i rūgšties, tai ir padeda išsi-

ir prieš tai turi būti ve- j0 šovinizmo tendencijos turi metalai, ištirpę vandenyje, 
begailestinga k'ova. Bal-, būti atvirai diskusuojamos, ir 
šovinizmas apsireiškia : prieš kiekvieną mažiausią apsi- 

ir kiekviena reiškimą tokių tendencijų turi 
cemen-{jų yra tiesioginiai priešinga būti kovojama. Mes 

klasių kovos pamatams.
Vienas iš baltojo šovinizmo 

apsireiškimų atsitiko T.D.A. 
konvencijoj Clevelaųde 1932 m. 
Draugai klausinėjo, kurie turi 
kambarius, kokius delegatus jie

neturime

Bet kad galima būtų pel
ningai išimti auksą iš van
dens skiedinio, reikėsią dar

i bijotis numaskuoti juos ir*paro-j įvairių kitų pagerinimų ta-
‘ J.u : rlnvhn xnni’lllic mml.’l-ncdyti juos pilnoj šviesoj baltiems me darbe. Svarbus punktas 
ir negrams.

Užsispyrėlis šovinistas, kuris 
neprisiima draugų kritikos ir j 
nuolatinai'priešinasi, tokis ne

priims nakvynei, negrus ar bal- gali,būti toleruojamas T. D. A. 
'tus, ir j

! buvo atvirai pažymėta “negras” '
gai giliai įleidęs savo šaknis ir arba “baltas.” Darbininkų or- jiems negali-būti. vietos kovin- Į ką colį bromo. Geriausiame 

gan'izacijose tokie dalykai ne- j - - . 
leistini ir turėtų būti vedama jos eilėse, 
pi'ieš juos aštri kova.

Keletą mėnesių vėliau tapo j kus> su visais pamatiniais dės-1 
užpulta negrė mergaitė ir išža- > niais už negrų teisę ir už jų j 
ginta šešių baltų vyrų, tačiaus j patvaldystę juodajame ruožte I mą Scottsboro berniukų, ves- 
vietinis T.D.A. distriktas nepa-j visuomet buvo aštrus -ginklas ; damas kova ir už kitas tauti- 
darė sau uždaviniu apginti tą1 prieš baltąjį šovinizmą ir

daug aiškiau atkreiptas prieš 
negrus darbinihlcuš ir' ateivius.

Idant sulaikyti' negrų ir baltų 
darbininkų vienybę, čia valdan
čioji klasė sąitvėrė pasakišką 
teoriją apie “baltųjų viršeny
bę,” panašią, Kaip ir Hitlerio 
arijų teorija prisegtu būk 
tai ‘moksliniu 
sudarko mokslinius faktus, ku
rie yra griežtai tam priešin
gi. Prof. Franz Boas, vadovau
jantis antropologas, ir daug ki
tų nuoširdžių mokslininkų aiš
kiais moksliniais ištyrimais su
daužė į šmotelius tas kreivas 
teorijas.

i p ir Hitlerio

pamatu, kas

| čia tas, kad aukso randasi 
(jūriniame vandenyj kur kas 
mažiau, neįu bromo; o rei
kia kubišką vandens mylią

registrac.ijos kortelėse eilėse.; tokie žmonės turi būti pel pumpuoti ii lūgščia pei- 
viešai išmesti: įš organizacijos; I leisti, kad gaut vieną kubiš- 

„ ______ __________ !
gos darbininkiškos organizaci-1 atsitikime, aukso tėra ran- 

.dama tiktai viena šimtinė 
Kova už Scottsboro berniu-

(Tasa 4-tam Pusi.)

ei j a piktadarius paliuosavo, ir 
tuom pačiu kartu pradėjo tero
rizuoti negrus darbininkus. Pa
sekmėj to keletas jų tapo už
mušta; tačiaus T.D.A. vos/tik 
pirštą tepakėlė prieš tą terorą; 
ir tiesiogine to pasekmė buvo, 

į Valdančiai klasei šovinizmas kad Clevelande1 T.D.A. distrik- 
yradabąi pelningas biznis. "Tai tas neteko įtakos tarp negrų 
yra pamatas jų dėsniui, “su- darbininkų, o kovoj už Scotts- 
skaldyk ir valdyk,” kas pathr- boro berniukus įgauta įtekmė

mergaitę ir pradėti kampaniją j baltų darbininkų vienybę su ne- ’ 
už nubaudimą užpuolikų. Poli- grais visose kovose.

už | nės priespaudos aukas. Mini- 
mi socialistai yra tarp vado

vaujančių palaikytojų baltojo 
de- šovinizmo.

Lovestoniečiai ir kiti rene-
Socialistų Partijos vadų 

magogiškas obalsis “už negrų 
teises” yra bandymas atskirti gatai, kurie nepripažįsta, kad 
negrus, nes jie nuolatinai už-Į yra tokis dalykas, kaip negrų 
tyli apie Jim Crow įstatymus tauta, ir kiekviename atsitiki- 
prieš negrus savo partijos kuo- me kovoja prieš laisvę neg- 
pose, ypatingai pietinėse vai- rams, šalininkauja Ku Klūks 
stijose, kūr socialistai atsisakė Klanui ir gubernatoriaus Rol- 
apgintiz negrus darbininkus, ir pho sidabramarškiniams ir val

džios terorui prieš negrus.
A, Dftįfis.

nuolatinei kovoj prieš T.D.A., 
kuris grumiasi už paliuosavi-
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Pasveikinimas Komunistų 
Partijai

Kaip tik šiuo laiku renkasi delegatai į Ame
rikos Komunistų Partijos 8 konvenciją, kuri 
prasidės balandžio 2 d., Clevelande, Ohio. 
Amerikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga 
visuomet rėmė ir remia Komunistų Partiją 
ir jos kovas. Ypatingai tarpe lietuvių dar
bininkų Amerikoj ALPMS yra tik vienatinė 
organizacija, kuri auklėja ir plečia proletari
nę dailę, kuri eina sykiu su K. P. šioje sri
tyje.

Meno Sąjunga yra ta organizacija, kuri me
no formoje: dainomis, veikalų vaidinimu, li- 

, teratūra vaizduoja tas kovas, kurias Komu
nistų Partija vadovauja. Todėl Meno Sąjun
ga karštai sveikina šią Komunistų Partijos 

‘ konvenciją, prieš kurią stovi kalnai darbo. 
Milžiniškos darbininkų kovos, krizis ekonomi
nėj ir kultūrinėj sistemoj laukia K. P. vado
vybės.

Meno Sąjunga su savo linkėjimais ir sveiki
nimais siunčia nors mažą auką ($5.00) Ame
rikos Komunistų Partijos suvažiavimui. Lai 
gyvuoja K. P. 8 konvencija!

V. Bovinas, Sekr.

«

Nusibodo
Nusibodo mums, draugužiai, 

Skurdžios dienos ir sunkybės 
užukrautos—užuverstos 
ant pavargusių pečių.

Bėgo dienos, slinko metai, 
mums naujienos vis tos pačios: 
skurdas, badas sukaliojas 
čia ir čia vis, pas duris.

Švito viltys, skrido laimė, 
nešė gerbūvį lūkėtą, 
bet j mus tatai nekliudė,— 
tai pro šalį, tai. ne mums!

Švito viltys ir tebšvinta, < ♦ 
laimės dienos spinduliuoja, 
yra visko, ko tik reikia, 
gal paklausite: tai kur?

Ne, neklauskite, draugužiai,— 
jūs tai žinot, jūs tai matot. 
Tai klasinis skirtingumas, 
tartum diena nuo nakties.

Turčių klasė viską turi, 
nors pati ir negamina. 
Mums gi, viską pagaminus, 
prisieina badmiriaut.

Lūžta sandėliai nuo turto, 
pūna reikmenys laukuose, 
bet įstatymai neleidžia- 
mums, badaujant, pasiimt.

Mūs vienutės jei ką ima, 
tuoj turčių įsteigtos teisės 
į kalėjimus mus grūda, 
ir didžiausias teik kančias.

auga, kyla 
vienybė,

Bet kasdien jau 
mūsų klasėje 
ir prieš įstatus ponijos 
mes jau pradedam išstot.

auga mūsų jėgos, 
drąsėjame, mes einam 
takais, ką mums parodė

Auga,
mes 
tais
Lenin’s, Marksas ir kiti.

Eina kovos, krinta aukos, 
bet mes žinom, kad geruoju, 
be aukų neatsisieksim 
nieko gero—ne, ne, ne!

Nusibodo... Įkirėjo 
toj beteisėj skurdinėti.
Ei, greičiau ‘tik prieš vergėjus, 
ruoškimės žūt-būt kovon!

2-VIII-33. St. Jasilionis.

Arklinė Poezija
Aną dieną p. Tysliava dažinojo nuo savo 

vienminčio, jog “Amerikoj lietuviai turėjo ir 
tokių redaktorių, kurių protas buvo išvažia
vęs atostogoms.” Bet aš pilnai tikiu, jog kas ' 
skaitė poeto Tysliavos “poeziją” “Tėvynėj”, 
už kovo 2 d., tai pripažins, kad poeto ir re
daktoriaus Tysliavos protas tikrai “atostogau
ja,” štai jis rašo eilėse “Paskutinis arklys”:

“Aš turėjau tris arklius—juodą, bėrą ir 
sartą. v

Jie žvengdavo prieš kiekvieną saulės 
kėjimą;

O dabar paskutinis arklys pakartas
Ir mėsinėjamas.

L. D. ORKESTRĄ PRADĖJO 'VEIKTI
Nuo senų laikų L.D.O. buvo po vadovybe 

ALPMS I Apskričio. Dabar tapo perorgani
zuota ir paliktą shvystove.*

Nauja orkestros valdyba dabartiniu laiku 
susideda iš draugų, kurie geri ne tik politinia
me veikime, .bet ir muzikantai. Chicagos vi- 
suomapė turės progą persitikrinti, ką 
lės duoti orkestrą ateityje.

“ŽMOGŽUDŽIAI”
Balandžio 8 d. L.D. Aido Choras 

vaidinti veikalą “žmogžudžiai.” šis 
vaidinamas su dainomis, 
ja draugas A. Kvedaras,
kad viskas labai gerai išeitų, 
jonės, kad viskas gerai pasiseks.

’ Pamokos laikoma reguliariai ir entuziastiš
kai viskas eina. Todėl ir. vaidinimhs bus ge
ras ir' sėkmingas.

“KORNEVILIO VARPAI" ‘ ! '

Judžiai-T eatras-Muzika

gero ga-

rengiasi 
veikalas 

Veikalui vadovau- 
Jisai mokina chorą, 

Todėl nėra abe-

Tai bis- 
palaikus

pats po- 
Elijošius,

Nieko sau. Skamba tikrai “poetiškai!” 
Toliau:' !

“Riteris išjojo auštant iš Madrido, 
Saulei leidžiantis pasiekė Grenadą. 
Arklys į avižas įsibrido, 
O riteris į—serenadą...”

Užbaigia su arklio skaitymu sekančiai:
“Nuo saulėtekio iki Paukščių Kelių ir 
Grįžulio ratų miglotų
Arkliai plėšė įželusį šlaitą.
O dabar, patylomis, kad nė lapė nesulotų, 
Paskutinis arklys savo palaikus skaito/’

Na, jeigu kas iš jūs esate gudragalvis, tai
gi supraskite šitokią poeto Tysliavos išmintį: , 
“Arklys pakartas ir mėšinėjamas.” “Arklys į 
avižas įsibrido.” “Nuo saulėtekio iki paukš
čių kelių arkliai plėšė įželusį šlaitą.” 
kį šlaitas ir kur? “Arklys savo 
skaito.”

Reiškia, arklys moka skaityti, o 
etas, lyg ir tas pasakiškas kunigų
dausose aria šlaitus su savo paskutiniu kulne
liu. Vienok, šiaip ar taip neskaitysi šią “po
eziją,” o betgi, kad suprasti, ką poetas Tys
liava norėjo toj savo “poemoj” pasakyti, tai, 
vyruži, turi turėti tik to paskutinio arklio ir 
sensą. *

Tačiaus, dar šioj “poemoj” nevisa “kilniau
sia” poetiška išmintis parodyta. Išmintingiau' 
p. Tysliava pasirodo, kada jis savo vaidentu
vėj įsisėda į orlaivį ir lekia į “dangų”:

“Naktis, kaip mėlynas vuolis, krinta,
Ji krinta taip, maždaug, kaip laimė, 
Ir taip, kaip aš—augštyn nesurakintas. 
Anapus debesio ištirpo paskutinis kaimas. 
Dangus baltaisiais dobilais nusėtas... ” 
Čia Tysliava ne kyla į dangų, į viršų, bet 

krinta ir dar suranda ištirpusį kaimą ana
pus debesų. O dar toliau, jau Tysliava krinta 
tik kaip žvirgždas į akį:- ,

“Kaip žvirgždas į akį,
Krintu aš į tave, dangau.
Ar išsi.keitei jau praeities dvylekį,
Lekiantis žmogau?” 1

Tysliavai naktis krinta, “maždaug/kaip lai
mė,” arba jis pats “augštyn.” “Kaimas ana
pus debesio.” “Dangus dobilais nusėtas,” ku
rių, Tysliava sako, “nei nuganysi, nei nu
pjausi.”

Keista, kad Tysliava “pajėgė” arti šlaitą 
net iki “paukščių kelių,” bet- negali nuganyti 
dobilus. O gal užtai, kad jau Tysliavos pasku
tinis kuinas “susiskaitė savo palaikus.”

Vienok, kaip nebūtų, bet skaitant tokią “po
eziją,” mintis skverbiasi į galvą, jog Tyslia
vos išmintis dar ir dabar atostogauja. O gal 

.gi jis buvo viršun kojom apsivertęs, kada rašė, * 
nes viskas pas jį augštyn kojom apversta taip, 
kaip ir jis pats kad į viršų, “dangų,” ne kyla, 
bet krinta. Bet pas tautišką poetą viskas tur
būt galima, bi tik “poetu” pasirodyt.

Rumbonimis.

L.K.M. Choras subūrė visas geriausias savo 
jėgas ir jau mokinasi operetę “Kornevilio Var
pai.” Veikalas bus vaidinamas balandžio 22 
d., Sokol svetainėje, 2345 Kiadzia Ax?e., Chi
cago, Ill.

Choras su savo režisierium ir mokytoju d. 
A. Kvedaru, lavinasi gerai, laiko pamokas du 
kartu į savaitę. Todėl kviečiami lietuviai dar- - 
bininkai ne tik vietiniai, bet ir apielinkės da
lyvauti šiame parengime.

Prie choro ir solistų, veikalui grieš ir or
kestrą. Orkestrą sudaro 20 gerų ir lavintų 
muzikantų. Todėl kviečiame visus su kank- 
liečiais dalyvauti šiame parengime. j

J. Bendokaitis. I

“BROKEN SHOES”—NAUJAS 
AM KINO JUDI S

Pereitą trečiadienį, kovo 28 d., Cameo Te
atre, pradėjo rodyti naują Sovietų judį, “Bro
ken Shoes” (Perlužę batai),.

Apie šį judį prisieis keletas žodžių tarti. 
Reikia, taip pat, pasakyti, kad šiame teatre 
seniaus visuomet buvo rodoma judžiai iš So
vietų Sąjungos, bet pastaruoju laiku buvo il
ga pertrauka. Tad, su šiuo judžiu, padaryta 
premjiera, atidarymas.

Prie veikalo “Broken Shoes” yra labai gera, 
padaryta iš braižinių, karikatūra. Ta kari
katūra vaizduoja “Gyvulių Konferenciją.” Bet 
tikrai tai vaizduoja Genėvos konferenciją, ku
ri parodoma labai geroje satyros formoje.

1 Techniškai šis veikalėlis padarytas stebėti
nai gerai. Gera dožą jame: yra muzikos. La
pės rolę vaidina Tautų Lyga, kuri labai gra
žiai dainuoja apie “taiką.” Bet pačioje kon
ferencijoje susirenka tigrai, liūtai, leopardai, 
krokodiliai, kurie ryja mažesnius gyvūnus. O 
pamatę Sovietų Pionierių, visi aštrina dan
tis. Iš konferencijos niekas neišeina, kaip 
tik didelis burbulas.

Ruošiama Keli 
Vaidinimai

WATERBURY, Conn. — Vi- 
lijos Choras rengia du persta
tymu. Bal. 15 d. bus suvai
dinta veikalėlis “Suiro Tėvelio 
Nervai.” Vaidinimas įvyks po 
numeriu 103 Green St/ šį vei
kalėlį suvaidins draugai harb- 
fordiečiai.

Kitą veikalėlį suvaidins drau
gai newhavenieciai. Jie vaidins 
veikalą “Susiprato.”

Abu šie veikalai bus vaidina
mi vienu vakaru. Paskiaus bus 
kitas perengimas, šiame pa
rengime vaidins patys waterbu- 
riečiai. Jie suvaidins veikalą 
“Kunigo Meilė.”

šis parengimas įvyks gegu
žės 6 d., minėtoje svetainėje, 
103 Green St. Visi darbinin
kai įsitėmykite šiuos parengi
mus 
bus 
site

ir juose dalyvaukite. Tai 
geri vaidinimai ir visi bū- 
jais patenkinti.

Reporteris.

Meniškos Nuotrupos

Kas Veikiama ALPMS / Apskrity]
Konferencija jau senokai praėjo, bet darbo 

našumu naujas komitetas nepasirodo. Buvo 
šaukta seno ir naujo komiteto posėdis, tai nei 
vienas iš naujų neatsilankė, nors pirmiaus kai 
kurie, draugai ir pakutendavo tuos draugus, 
kurie stovėjo priešakyje Pirmo Apskričio.

Todėl, draugai, prie darbo. Laikas veiki
mo, tai ir pradėkime darbuotis.
“VILNIES” KONCERTAS GERAI PAVYKO

Kovo 18 dieną, “Vilnies” koncerte, menihin- 
kai parodė savo jėgas. Apie patį koncertą 
'Čia neminėsiu. Tik tiek paminėsiu, kad pro
gramos didžiumą pildė Meno Sąjungos meni
ninkai f L.K.M. Choras, L. D. Aido Choras, K. 
Menkeliūniutė/A. Sokiutė, Z. Baltušis (smui
kininkai) ,

Mes galime pasididžiuoti, kad lietuvių tarpe 
proletarinis menas padarė didelį žingsnį pir
myn.

Koncerte dalyvavo 2,500 žmonių. Tai paro
do, kad darbininkų judėjimas kasdieną auga.

DRAMOS 1 KUOPOS VEIKIMAS
Per ilgą laiką dramos kuopos draugų nesi

matė didesnio veikimo, nors ir vaidino jau du 
veikalu—“Karo Aukos” ir “Patamsio Galybė”. 
Vaidinime dalyvavo ir ne nariai.

Kovo 16 d. įvyko kuopos susirinkimas pas 
draugą Krakaitį. Susirinkime tapo išrinkta 
nauja valdyba ir prisirašė 6 nauji nariai..

Kadangi draugas Krakaitis daug pasidar
bavo, o dabar jau apleidžia šį miestą ir darbą 
“Vilnyje,” tai po susirinkimui buvo padaryta 
išleistuvių vakarėlis, šiame pokilyje surinkta 
aukų $3.00 delei Komunistų Partijos! suvažia
vimo ir $1.20 delei “Vilnies” troko, kurį grei
tu laiku turės pirktis.

t

KURIE YRA GERIAUSI VEIKALAI 
ŠIO SEZONO ?

New Yorkas yra teatrų centras Ameriko
je. Veikalų, komedijų, operų ir judžių čio- 
nais galybės vaidinama ir rodoma. New Yor
kas pirmiausia mato veikalus iš Europos ir 
Sovietų Sąjungos importuotus.

Pirmiausia čia pasirodo ir revoliuciniai vei
kalai. Ilgą sezoną turėjo veikalas “Peace Oh 
Earth.” Dabar tas veikalas nukraustytas į te
atrų centrą—ant Broadway. Veikiausia ir te
nais turės geras pasekmes. Kodėl? Todėl, kad 
jame yra kas naujo, kad veikalas yra revoliu
cinis.
“THEY . SHALL NOT DIE”—Veikalas vaidi
namas Royale teatre. Apie šį veikalą laikraš
čiai atsiliepia, kad jisai yra “geriausia veika
las šiame sezone.” Theatre Guild taip pat 
skelbia, kad geriausias iš visų veikalų todėl, 
kad “jame reiškiasi kova prieš rasinį pavergi

amą, priespaudą.”
Na, tai kur tie argumentai, kad revoliuci

nis menas merą menas? Kas sakė, kad proleta
riatas neduoda gerų, stiprių, jausmus keliančių 
vaizdų dramose arba ir kitose meno srityse?

JUDŽIŲ KOMPANIJŲ UŽDARBIAI
Kaip kas mano, kad Amerikos judžiai yra 

daromi tik taip sau delei pasilinksminimo, ir 
nuobodžių laiko praleidimui. Tai didelė .ne
tiesa. Judžių kompanijos bei korporacijos yra 
organizuotos Šerų ir dividendų pamatais.

Fox Film Korporacija padarė pelno nuo 
pereitų metų balandžio 1 dienos iki gruodžio 
31 d. $1,410,793.00. šios korporacijos įplau
kos per 39 savaites siekė daugiau, kaip 24 mi- 
lionus dolerių. Jos direktorius pranešė, kad 
pelnas dar labiau didės šios kompanijos.

Šerai šios korporacijos davę pelno pereitais 
metais po 58 centus, o ateityje duos dar dau
giau. Apie tuos Šerus tie ponai ir kalba. 
Jų tikslas ne geras menas, bet geri nuošim
čiai, dividendai.

& * *
1 Naujas veikalas vėl pasirodė, būtent, “Gent- 

. lewoman.” šį vęikalą parašė kairėjantis dra
maturgas John Howard Lawson.

Veikalo turinys vaizduoja Amerikos bur
žuazijos betikslį gyvenimą, kuris , ateina prie 
to laipsnio, kuriame kadaise buvo aristokrati
ja—pilna, intrigų, tragedijų,; kuomet gyveni
mas buvo procese iš vienos sistemos į kitą.

Šiame veikale taip pat vaizduojamas inte
ligentijos tarpe bruzdėjimas. Kai kurie eina 
kairėn, kiti—dešinėn.
“TO MAKE MY BREAD”—BUS VEIKALAS

Kai kurie lietuviai jau skaitė bei žino apie 
proletarinį veikalą, kurį dar nesenai parašė 
rašytoja Grace/Lūmpkin. Tas veikalas yra 
proletarinis kūrinys naujosios mūsų literatū
ros.

Dabar tą veikalą (novelę) sudramatizavo 
Albertas Bein. Darbas dar tik pabaigtas. 
Veikalą s,cenai ruošia nauja organizacija, apie 
kurią mes jau keletą kartų šioje vietoje kal
bėjome, Theatre Union.

Minėtas veikalas vaizduoja pietų krašto bo- 
velnos darbininkų gyvenimą ir gerai žinomą 
Gastonijos audėjų streiką. Tad galima pa
sakyti, kad veikalas bus geras ir vertas pa
matyti.

Veikalas “Broken Shoes” vaizduoja Euro
pos darbininkų gyvenimą ir kovas dabartiniu 
laiku. Kūrinys prasideda su šeimynos gyve
nimu. Tėvas negauna darbo, čeverykai jo 
paties ir vaikų jau nudėvėti, pusiau nulužę 

i bevaikščiojant jieškoti darbo.
į Vaikai eina į mokyklą, o parėję iš mokyklos 

ir prieš mokyklą jau turi eiti uždarbiauti. Jie 
renka išmatose metalinius daiktus, kurie gali
ma parduoti. Bet ir čia vaikai išnaudojami 
pirklio. Delei tos priežasties vaikai susivė
lina į/ mokyklą. Tenais juos vėl mokina re
ligijos.

Vaikų gyvenimas ir mokykla vaizduojama 
plačiai. Mokykloje veikia pionieriai, bet yra 
ir fašistų. Prasideda kovos tarpe vaikų.

Kuomet darbininkai išeina į streiką, tai tos 
kovos pasireiškia aiškiau. Tarpe vaikų kyla 
klausimas: Prieš Streiką, ar .su streiku? P<5 
muštynių, didžiuma vaikų eina su streiku, nes 
jų tėvai tenais -streikuoja už didesnes algas. 
Šioje vietoje vaikai siunčia delegaciją pas 
streiko komitetą, kad prisidėti prie streikierių. 
Ii* paskiaus vaikai labai vaizdžiai atlieka sa-- 
vo užduotį kovoje prieš streiklaužius.

Darbininkai ruošia demonstraciją,—vaikai 
ir šioje dalyvauja. Bet veikia ir policija. Su 

. policija kovoje krinta ir jaunų kovotojų. Ta- 
čiaus kovas policija nesulaiko. Vienoje vieto
je išvaikė, apšaudė, o kitoje vėl jos prasidėjo. 
Veikalas baigiasi dar su didesniu darbininkų 
maršavimu ir entuziazmu. Skamba kovos dai
nų ritmu.

Veikalas padarytas labai vaizdžiai ir gerai 
techniškai. Vaikai vaidina natūraliu, tikru gy
venimu. Vietomis yra ir juoko, jumoro. Vai
kų scenas dapildo gyvatė ir varna. Vaikų su
kilimas prieš mokytojos žiaurumus ir prie
spaudą, išeina pilnai žavėjančiai.

Todėl šis veikalas reikia būtinai pamatyti. 
Ypatingai mūsų pionieriams ir augesniems rei
kia veikalas matyti. Jaunuoliai turėtų orga
nizuoti jaunuolius ir būriais vesti pamatyti 
šį veikalą.

ONCE TO EVERY WOMAN"—AMERIKOJ 
' GAMINTAS JUDI S

Šiame judyje vaizduojama ligoninė. Pats 
veikalo branduolys taikomas medicinos profe
sijai. Kova tarpe jauno ir seno* gydytojų už 
pirmenybę,, liekasi jaunatvės, sugebėjimo, mok
slo rimtumo laimėjimu.

Pasiryžęs, jaunas, profesijai atsidavęs, ligo
ninės gydytojas siekia karjeros. Jisai pasi
šventęs savo darbui, užsiėmimui. Jisai pa
reikalauja prityrusio gydytojo, kad jam leis
tų daryti labai rimtą operaciją. Bet jam pa
čiam neleidžiama. Jisai tą progą gavo sykiu 
Su seniu gydytoju. Ir šioje labai rimtoje (ki
tų nepagydomoje) ligoje jaunas i gydyto
jas pasirodė sugabesniu ir geresniu už savo 
mokytoją. Ligonis išgydytas.

Tad paskiaus šitas jaunas gydytojas gauna 
pirmenybę. Senasis užleidžia savo vietą jau
nam, gabiam ir pasišvęiitusiam gydytojui. 
Paskiaus jaunasis laimi ir romansuose, jam 
laimė ir su mergina. Gi kitas jaunas gydy
tojas, kuris jaugiau rūpinasi apie merginas, 
negu apie profesiją, susitinka nelaimes ir ne
pasisekimus. Jam, paskiaus, patariama pasi
rinkti ne mediciną, bet krautuvės darbas.

Veikalas, padarius suvadą, mokina, kad me
dicinos mokslu reikia susidomėti, kad gabūs, 
tinkami profesionalai, kurie domisi tuo darbu, 
turi būti pašaukti prie to darbo—jiems pir
menybė.

žinoma, tai negalima įvykinti tik 
norais
vaizduoja. Daugelis žmonių yra ne savo vietoje 
todėl, kad mes turime tokią dolerinę tvarką. 
Tačiaus veikalas turi gerus tikslus.

(Tąsa Meno Skyriaus 4 p.) 
t i • I ' ! • ’ • ♦

Iš Bangiečių Veikimo
ELIZABETH, N. J.—Bai- 

giantis žiemos sezonui Bangos 
Choras rengia penktą labai pui
kų metinį koncertą, kuris bus 
vienas iš geriausių ir puikiau- 

! siu parengimų šiame sezone, 
j Bangos Choras jau gerai yra 
' žinomas ne tik vietiniams lie- 
i tuviams, bet ir apielinkei, kad 
jisai rengia gerus koncertus ir 

i išpildo gerai programas.
Draugas W. Žukas gerai dar- 

i buojasi ir lavina mūsų chorą. 
Į Kurie girdėjote chorą dainuo
jant metai laiko atgal, tai da
bar girdėsite, kaip naują cho
rą, padariusį didelį žingsnį pir
myn. Dabar veikiama, kad Su
darius geriausią programą.

Programoje dainuos gerai ži
nomas rusas dainininkas I. Di- 
lovas, kuris kadaise dainavo net 
operose. Jisai turi labai gerai 
išlavintą ir gražų baso balsą. 
Dabar Dilovas gyvena New 
Yorke ir dainuoja koncertuose. 
Seniau jisai dainavo Maskvos 
ir Petrogrado operose.

Iš Bayonnes dalyvaus drau
gas A. Višniauskas (baritonas), 
d. A. Savičienė iš Elizabetho, 
Vokiečių Vyrų Choras iš Eliza
betho, Sietyno Choras iš New
ark. Paskiaus dalyvaus savos . 
jėgos: Bangos Choras, Bangos 
Choro Mergaičių Oktetas po va
dovybe draugo Žuko.

Visi
lyvauti šiame koncerte. Paren
gimas įvyks Lietuvių Svetai
nėje, 269 Second St., Elizabeth, 
N. J. balandžio 15 d., 1934.

PASTABA CHORISTAMS
Pastaba visiems tiems Ban

gos Choro nariams, vaikinams 
j ir merginoms, kurie apsileido ir 
! visai chorą apleido. Juos taip 
sugadino tas sportas, kad jie 
nieko neveikia. Pirmiau, kuo
met jie neturėjo sporto, tai vai
kinai ir merginos buvo taip 
darbštūs, o dabar jiems cho
ras ir kitos organizacijos yra ‘ 
svetimas dalykas.

Aš žinau čia du vaikinu, ku
rie veikė gerai ir mes manėme, 
kad iš jų bus geri kovotojai 
darbininkams ir organizacijų 

i veikėjai. Jie dalyvavo ir Broo- 
klyno mokykloj metai laiko at- ” 
gal. Dabar tie vaikinai žiūri 
tik į sportą, o nepaiso kitų or
ganizacijų. Jų visai nėra kitų' 
organizacijų veikime. Aš ne
smerkiu juos, kad jie veikia 
sporto srityje, bet mes pagei
daujame, kad jie veiktų ir ki
tose organizacijose. Dabar ne
skelbiu jų vardus, bet jei jie 
nepasitaisys, tai .paskelbsime (ir 
vardus.

Bangos Choro Korespond.

lietuviai kviečiami da-

i

te-

Report&ris.

gerais 
ir “širdingumu”, kaip kad veikalas

Baudžia Automobilistus
ALBANY, N. Y.—Bėgyje 

paskutinių dviejų savaičių 
New Yorko valstijoje val
džia atėmė leidimus iš 440 
automobilistų. . Daugiausia 
nubausta už neatsargų va- 

’ žiavimą.

j
>• M



Ketvirtas Puslapis

LENINAS
šeštadienis, Kovo-31, 1934DAISVĖ

MONTELLO, MASS.
TDA 44 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 1 dieną balandžio, 1 
.10:30 vai. ryte, Lietuvių Tautiškam 
name. Visi nariai būtinai dalyvau
kite, nes yra labai daug svarbių rei
kalų apkalbėjimui ir daug neužbaig
tų reikalų. Valdyba.

M. Gorki]
Verti V. J. Senkevičius

(Tąsa)
Pietavome mažoj kompanijoj, visuo

met vienoj ir toj pačioj mažoj, pigioj val
gykloj. Patėmijau, kad V. Iljičius val
go labai mažai: du-tris kiaušinius, mažą, 
šmotelį mėsos, išgeria puoduką tiršto, 
tamsaus alaus. Iš visko matėsi, kad link 
savęs atsineša nepaisančiai, ir stebino 
mane jo rūpinimasis apie darbininkus. 
Valgiu rūpinosi M. F. Andriejeva, jis 
klausdavo jos:

—Kaip jūs manote: nebadauja drau
gai? ne? Hm, hm... O, gal, reikia pa
didinti porcijas?

Atėjo į viešbutį/kur aš buvau apsisto
jęs, žiūriu: rūpestingai čiupinėja pata-

—Ką gi jūs darote?
—Žiūriu,—ar ne drėgnos paklodės. •
Iš karto nesupratau: kam reikia jam 

žinoti—kokios Londone paklodės? Tuo
met jis, patėmijęs mano nedasiprotėjimą, 
paaiškino:

—Jūs privalote rūpintis savąja sveika
ta.
• Rudenį 18-tų metų užklausiau Sormo- 
vos darbininko Dimitrio Pavlovo, kokia, 
jo supratimu, pati svarbiausioji Lenino 
žymė? j

—Paprastumas. Paprastas, kaip tiesa.
Jis tą pasakė, kaip gerai apmąstytą, 

senai nuspręstą sakinį.
Yra žinoma, kad geriausia už visus 

sprendžia apie žmogų jo patarnautojai. 
Lenino šoferis Gil, daug patyręs žmogus, 
pasakojo:

—Leninas—skirtingas. Tokių daugiau 
nėra. Vežu jį per Miasnickų; didelis ju
dėjimas, tik kad važiuoju, bijau—sulau
žys mašiną, triūbiju, labai susinervuoju. 
Jis atsidarė duris, perėjo per pakojį pas 
mane, rizikuodamas nupulti bei tapti 
numuštu; drąsina:

“Meldžiu, nesinervuokife, Gil, važiuo
kite, kaip visuomet.” Aš—senas šoferis, 
žinau—taip1 niekas nepadarys.

Sunku perduoti, persistatyti tą esmę ir 
lankstumą, su kuriais visi jo įspūdžiai 
sueidinėjo—susiliejo į vieną vairą.

Jo mintis, it kompaso rodyklė, visuo
met rodė savo smailgaliu į pusę klasinių 
reikalų dirbančios liaudies. Londone su
sidarė liuosas vakaras; mūsų grupė nu
ėjome į “music hall”,—demokratinį te- 
atrėlį. V. Iljičius noriai ir užkrečiančiai 
juokėsi, žiūrėdamas į klaunus, ekscent
rikus, taip pat žiūrėjo į viską ir ypatin
gai atydžiai į kirtimą mišku Britų Ko
lumbijos darbininkų. Maža scena per
statė miško stovyklą; prieky, ant žemės, 
du kuklūs vaikinai į minutę laiko per
kirto storoką medį, apie vieno metro ap
ėmime.

—Na, tas aišku publikai, tikrenybėje jie 
negali dirbti tokiu greitumu,—tarė Ilji- 
čius.—Tačiaus aišku, kad jie ir ten dirba 
su kirviais, paverčiant masę medžių į ne
naudingus skivytus. Ot jums ir kultūriš
ki anglai!- s

(Daugiau bus)

.........
dėtį ir nepanaikins bedarbę, 
čia reikia perversmo, reikia 
■pakeisti ši tvarka geresne, 
sveikesne. Maisto, šviesos ir 
kitų gyvenimui reikalingų da
lykų yra užtektinai, tik juos 
reikia naudoti. Todėl reikia 
visiems darbininkams organi-

operą "Manon.” Mano * visos i šalies 1930 metų birželio 27 d. tuo pačiu 
draugai, kuriuos aš įgijau per sąvo į motorlaiviu buvo atidarytas nuolati- 
dešimt metų koncertinio darbo, tu-' nis ir oatogus susisiekimas į Klai- 
rės proga, išskiriant, kurie girdėjo pėdą per Gothenburgą, Švediją. Nuo 
mane Metropolitan Opera House, iš- tada lietuviai keleiviai kelionėje s į 
girsti mano dainavimą operoje. Ligi Lietuvą ar Ameriką ir naudojasi 
šiol NewYorkas ir Philadelphia yra švedų Amerikos Linija, keliaudami 
vieninteliai miestai, kuriuose aš pa-Į per Klaipėdą. Kiekvieną metą šia li- 
sirodžiau ant estrados. Nors aš. ir’nija. 'lietuvių ,keleivių skaičius didė- 
dalyvavau Europoje operose, bet sa- Į :—1—— 1’--1 1—•
vo debiutu ir operinio užsiėmimo pra 1 minėta linija keleiviai

MENO SKYRIAUS DALIS
Judžiai- Teatras-Muzika

kraš- 
buvo 

Veikalas labai pamo-
Dabar

• I. (Tąsa iš 3-čio pusi.)
‘'IGDENBU”—SOVIETŲ JUDIS

Sovietų judis, kuris vaizduoja Taiga 
to žmonių gyvenimą ir kovas.

/ rodomas Acme Teatre.
kinantis ir įdomus. Jame kaip to kraš
to žmonės gyvena dar primityvišką gyvenimą.
Didžiausia jų pramonė, tai medžioklė, žuvinin
kystė. Tačiaus išnaudojimas yra pas juos.

Atvyksta įvairūs pirkliai ir apgaudinėja 
žmones. Paskiaus už skolas atima iš jų gra
žiausią merginą.

Gamta delei šių žmonių yra labai žiauri. !

žiemos čia šaltos, važinėti reikia su šunimis 
arba patiems traukti šlajas. Vasaros metu pa
sitaiko dideli potviniai, kurie sunaikina visą 
žmonių vaisių. Jiems meldžiasi burtininkas, 
kad nuvaikyti lietus, bet nieko negelbsti.

Atėjus Sovietų Sąjungai, dabar jau ir tas 
šalis kulturizuoja. Bado laiku jiems gelbsti 
Sovietų laivas, atveža maisto. Sovietai stei
gia mokyklas ir naikina tą pirklių išnaudoji
mą, kurie alkoholiu nuodijo tuos žmones.

Prie šio veikalo buvo pridėta komedija, ku
ri vaizduoja kaimiečių studentų gyvenimą. 
Šioje- komedijoj vaidina Amerikoj jau gerai 
žinoma Sovietų artistė Anna Stem

Menininkas.

100 darbininkų Organizaci- jų išeinant.
jų Užgyrė K. P. Konvenciją siskundžiau apie savo padėtį, i n ' L

,____  ; kad jau virš 6 mėn. prašau pa- Į VdlUL

I ja, kaip įrodymas, kad keliaudami 
' minSto lirGio Vnlniviaį Vri SciptlS iŠlCH)

r o- Į Didesniam lietuvių keleivių paten- 
peros Chevalier de Grieux rolę. Vi- kinimui, švedų Amerikos Linija ir 
sus kitus pasirodymus skaitau tik šiais metais leis savo didelį moder- 
“išbandymais.” Į nišką baltą motorlaivį TIESIOG Į,

Ir jei kas užklaustų mane, aš pa- ‘ KLAIPĖDĄ. Iš New Yorko išplaukia 
i reikščiau, jog dainuoti operoje "ti- i gegužės 28 d., Klaipėdą pasiekia 
' krai puiku.” Nors tai dar nereiškia,' birželio 9 d. ryte, čia lietuviai kc- 
jog aš pasitaikius progai jau nebe-

■ dainuosiu koncertuose. Tai yra per 
svarbu. Be to, operinis ir koncerti
nis dainavimas daug pagelbsti vie
nas kitam ir abu yra svarbūs, kad 
išvysčius gerą artistą.

Atranda Artistus Maloniais 
Pagelbstinčiais

Bet operinis darbas suteikia as
meniui didesnį pątenkinimą, negu 
koncertinis. Aš manau, jog 
tradicijos taip paveikia taipgi 
šviesos, scenerij'os, kostiumai 
augštos klasės žiūrovai prisideda 
prie sužavėjimo. Taipgi ir artimas 
bendravimas su kįtais artistais, ne 

įtik lošime, bet iri prisirengime prie 
! to prisideda.

h- ypatingai aš Metropolitan at-I ekskursija švedų Amerikos linija nu- 
radau malonumo ir pagelbėjimo dva- mato leisti kartu kaipo palydovą p. 
šią artistų tarpe, kas yra visiškai ; VI. Mučinską, lietuvių skyriaus ve- 
priešinga priimtai nuomonei apie ar- į deją, dirbąs švedų Amerikos linijos 
tistus. Padrąsinimą ir malonią prie-! centralinėj raštinėj Amerikoje, 21

laivakor- ' 
autorizuo-1
• Swedish : PARSIDUODA saldainiu ir 

už

zuotis ir veikti po Komunistų I (jžia skaitau, kada metai laiko atgal yra patenkinti. 
Partijos vadovybe, kad panai-' Metropolitan išpildžiau "Manon" 
kinus šią kančių sistemą.

Dirbantis.

ĮDOMUMAI
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

kubiško colio dalis mylioje 
vandens.

Iš antros pusės, ta aukso 
šimtinė colio dalis yra daug 
brangesnė, negu visas bro
mo colis. Aukso svaras, su
lig dabartinės kainos Ame

rikoj, kainuoja 420 dolerių, 
o bromo svaras, kaip 
minėta, tik 35 centus.

O vis dėlto, kiek su 
deniu pereina aukso 
viršminėto fabriko pumpas, 
tai per. dieną duotų $1,000 
vertės aukso, jeigu ten bū
tų įtaisymai auksui iš van
dens graibyti mažytėlėmis 
chemiškomis “dulkelėmis.”

Apskaitoma, kad jūrose 
ya aukso trys milionai bilio- 

'nų (arba trys kvadrilionai)
- doleriu vertės.

Bet apart aukso ir sidab- 
Iro, jūrose yra kitų brangių 
I ir naudingų metalų ir mine
ralų, kaip kad radiumo, ni- 

i kalio, vario, mangano, fluo-
- rino, .fosforo ir dar dauge

lio. '/
Gal dabar todėl, ne vie

nam kilti’ klausimas, kas at
sitiks su aukso pinigais ar- 

! ba su juom paremta valiu- 
I ta?
i Aukso vertė dabar ap-1 
1 skaitoma sulig to, kiek yra;
įdėta darbo jį begaminant. ■ atranda i _ . v i , ... . . . i Paryžiaus gyv^.Jeigu pradės bihonais dole- Įvyksta į didelius „gemblerystės 

iriu per metus pumpuoti j ;nus>. kur. Chevalier neteisingai 
! *■ 1 ... laimi pinigus, ir apkaltinamas suk-
! auksą iš jūrų, ir daug pi-1 tybėje. Jo tėvo įsakymu suimamas 
i trinii noo'ii dabar iis afsipi- i pranyksta.

Į Laikas prabėgą ir plastakiski Ma
non sparneliai susiteršia ir ji žlun- r 
ga. Sulig Francijos įsakymais, ji

1 tampa suimama ir nuteisiama iki

HARTFORD, CONN.
Komunistų Partija ir Lenkų Dar

bininkų Kliubas bendrai rengia di
delį balių, kuris įvyks šeštadienį, 31 
dieną kovo, 7:30 vai. vakare. Lais
vės Choro svetainėje, 57 Park St. 
Visi darbininkai atsilankykite, bus 
gera orkestrą del šokių ir kitų pa
silinksminimų. Įžanga tik 25c.

Komisija.

jau

van-
per

i giau, negu dabar jis atsiei
na gauti senaisiais būdais, 
tad, suprantama, jo vertė

leiviai bus nukelti į krantą.
Motorlaivis "Gripsholm” yra di

džiausias laivas iš plaukusių į Klai
pėdą tiesog, taip pat yra didžiau
sias plaukiantis ir šiais metais, šve
dų patarnavimas, neatsižvelgiant, 
kurioje klasėje keleivis keliautų, vi- tai. vakare 
sada rūpinamosi, kad būtų savo ke
lionėje patenkintais, švedų virtuvė, 'į^s"šventės," visu' darbininkų 
valgių racionahškumu ir gausumu derm5 dalyvaut ir išpildyt savo už- 
yra išgarsėjusi pasaulyj. Kas gali duotį. A. Kundrotas,

operos būti malonesnio kelionėj, kaip įlipus j 
ir' j laivą New Yorke ar Halifaxe, ir iš-1 
ir lipama Klaipėdoje.

Vėlesniam į Lietuvą keliavimui y-a i 
rengiama antra Lietuvių ekskursija , uMt/isL'5 
liepos 3 d. tuo pačiu motorlaiviu. ' ’
Rengiama Lietuvių Laivakorčių A- 
gentų Sąjungos Amerikoje. Su šia

ir

HARTFORD, CONN.
TDA kuopos susirinkimas Įvyks 

pirmadienį, 2 dieną balandžio, 7:30 
__ _____ _ Visi dalyvaukite, nes 

reikės prisirengt prie pirmos gegu- 
1 prie-

GREAT NECK, N- Y.
ALDLD 72 kp. mėnesinis susirin- 
mas įvyks antradienį, 3-čią diena 

, 7:30 vai. vakare, pas drg. 
Marcinkevičius, 27-9 Bruer Avė. Vi
si nariai dalyvaukite ir LDSA 64-tos 
kuopos narės dalyvaukite, nes bus 
labai svarbių reikalų aptartį, kai ku- 

! rie dar nėra pasimokėja 
taipgi galėsite atsiimti 
"Šviesą.”

duokles, 
žurnalą

žiūrą, kurią aš gavau iš atskirų lo- j State St.
sėjų, kaip Miss Bori, Mr. De Luck, j Platesnių informacijų ir

Sckr.

NEWARK, N, J.i Rothier ir visų kitų kartu su cho-j.čių kreipkitės į arčiausią 
j ru, paliko manyje malonius atsimi-1 tą agentą, arba 
i nimus. American Line,
Į Gi Masseneto opera “Manon” yra I York, N.
i tikrai patraukianti, pilna švelnumo,! Bostone, 
( grožio , ir puikybėj kas apibudina Francisco, 
I francūzų muziką savo puikume, ši Angeles, 
j opera, žinoma, yra paremta fran-'lifax. Lietuvoje: Kaune ir Klaipėdo-, informacijų kreipkite 
Į cūzų klasine novele “Manon Les-1 je. Brošiūrėlė apie ekskursijas Tam- Žilionis, 93 Ann St., 
Į caut,” parašyta Abbe Prevost ir ku-štai bus suteikta veltui ant pare i-j 
ri perstato aštuoniolikto šimtmečio' kalavimo. 
karalių valdžioje Franci ją.

"Manon” Apsakymas
Viešbučio kieme, Amiens j 

Chevalier des Grieux^ susitinka 
j Mnnon Lescaut labai gražia, bet 1 
i neužsitikima mergina, važiuojančia , j Į 
vienuolyno mokyklą, ir paprasti da- i 
lykai atsitinka. Jie abu pabėga, se-! 
nyvam vyrui priklausančiu vežimu, 
kuris irgi turėjo akį ant jaunos mer
ginos, į Paryžių. Chevalier prašo draugijų svetainėje, 
sąvo tėvo leidimo apsivesti su , 
bet vietoj to, jo tėvas pagriebęs iš- į balsavimas j LDS Centro komitetą ir i 

gabena^ jį kitur. Gi Manon save nu-11 ’ T r>C .... ..
siramina su turtingu karaliaus rai
telių karininku, su kuriuo ją supa
žindina jos palaida puseserė Lescaut. Į

Des Grieux nesusivaldydamas, į- j 
I stoja į St. Sulpicęs seminariją, pa- į 
j sirįžęs tapti kunigu. Bet Manon jį 

ir išvilioja į palaidą 
gyvenimą atgal. Jie nu-

na-

tiesiog:
21 State
Skyriai:

Detroite, Minneapolis
Seattle, Portland,

Montreal, Winnipeg ir Ha- Į lietuvių ir vokiečių.

minkštų 
St., New ; gėrimų krautuve už prieinamą 

Chicagoje, kainą, prie krautuvės yra ir keturi 
, San J kambariai del gyvenimo, randa ne- 

Los brangi. Geroj apielinkėj, apgyventa 
Del tolimesnių 

sekamai: T.

Į caut,

mieste, I
i su i

(Apgarsinimas)

Tel. Porter 3789
PRANEŠIMAI Iš KITUR

DETROIT, MICH.
LDS 21 kp. susirinkimas . įvyks 
dieną balandžio, 1 va), po pietų, 

, 3600 Vernor
ja> i Highway. Visi dalyvaukite, nes bus

bus rinkimas delegatų Į LDS seimą 
ir daug kitų neužbaigtų dalykų.

Sekr. J. Alvinas. . i

PATERSON, N. J-
ALDLD 84 kp. rengia svarbias 

diskusijas, kurios įvyks 8-tą dieną 
balandžio, 2 vai. po pietų,, po num. 
80 Montgomery St. kampas Summer 
St. Tema diskusijų bus “Unijų 
Klausimai,” tai labai svarbus klau
simas del visų, tad draugai ir drau
gės visi dalyvaukite ir imkite balsą 
šiose diskusijose, 
vo draugus.

Atsiveskite ir sa- 
Kornisija.

(77-78)

' turės nupulti. O jei auk- i ffyvos galvos ištremti į Louisiana, 
tų laikų tokios rūšies merginu pa- SaS galima butu, pagaliaus, baudos kolonija. Des Grieux suži-1

[ taip gausiai ir pigiai gamin-
_v_. .. p.-. rx i • • i ai . i i tl, kaip, sakysime, stiklas, važiuojant ja paliuosuoti. Nors j
Isejus jiem, pa- ( 20,000 Darbininkų Netenka I ’ ’ ’tai jis teturėtu ir stiklo ver

tę. Tokiame atvejyje pri
sieitų ką kitą naudot vietoj 

'aukso, kaipo pinigų pagrin- 
(jr____  _____  ....________j apie-dą, arba kaipo maino prie-

Virši-120,000 darbininkų netenka Imonę.

' _ [šalpos ir gauti jos negaliu. Jie, CLEVELAND, Ohio.— Vai- t
(Tąsa is 5-to puslp.) 'išklausė, sugrįžo prie ponų su dininkai jau paskelbė, kad su ■ 

kome tų paskutinių centų, ku- :manim ir užklausė, kodėl mes pirma diena balandžio ;
riuos buvome sutaupę, nuvog- • negauname pašalpos. Virsi-120,000 darbininkų ....k-[ X1
darni nuo savo maisto, drabu-' ninkė bandė aiškintis, bet nu-'darbų, kurie dabar dirbo prie j 
žio ir pastogės. j tėmijau, kad jai pinasi, nesise-jCWA' darbų. Pašalpų rnękė-1

v-r x i . , . ka- ijimai sumažinama ant 50 nuo- ~Netekus tų kelių centų, uz :
kuriuos dar maitinomės, buvo- >,,I Todėl darbininkam?, reikia 
me priversti j ieškoti iš Charity 
pašalpos. Perėję visas 
“3rd degree” kankynes, 
tik tegavome pažadus, kad 
toj,, seredoj, “next week” 
Sime aprūpinti. Bet buvo per-/ 
nįfck. Girdėjome, kad kitose įr Pasiskundus jiem, jie paaiš- 
dalyse miesto lengviau darbi- ka<^ taip daro-išbando, 

ar aš kreipsiuosi prie jų vėl, 1 
/Ant rytojaus nuėjus su komi
tetu, viršininkė buvo parau-1 
dus iš pykčio. 
sakė, kad eičiau namon, nes

Pašalpų mękė- Į

su jos puse- 
prieš jai iš- 

s jiems 
nepasiseka, bet jiedu susitinka dar 
kartą kelyje j Havre, kur« mergina 

■ dabar jau suvargus ir serganti mir
šta jos iš^kimo meilužio rankose. 
Keletas Operos Patraukiančių Arijų

Ši opera yra’ penkiuose veiksmuose 
ir per visus iš jų muzika yra tikrai 

daugelį grožybės 
ensamblių. 

ryškų Manon

no apie jos likimą ir, 
sere Lescaut, nutaria

HAMTRAMCK, MiCH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 6-tą dieną balandžio, 
7:30 vai. vakare, 30.14 Yemans SI. 
Visi draugai ir draugės malonėkite 
dalyvaut laiku, nes tūriui daug svar
bių dalykų apkalbėti, taipgi, kurie 
dar negavote žurnalą, galėsite pasi
imti šiame susirinkime, taipgi visi 
stengkitės užsimokėt duokles.

Fin. Raštininkas.

. DR. JOHN REPSHIS
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedelioinis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Specialiai Žemom Kainom 
Tūros i

$1873?
Infliacija Nekenkia Turai į 

Sovietų Sąjungą

World Tourists
Incorporated

175 Fifth Ave. New York

žavėjanti. Ji turi 
arijų ir daug plikių 
Pirmas veiksmas turi 
kelionės apsakymą “Je suis -..encore

I etourdie,” Lescaut gudrią pej-sargą 
“Regardez-moi dans les yeux” ir 
Manon ir Grieux duetą "Nous viv- 

'rons a Paris.”
Antras veiksmas patiekia Manon! 

"adieu, petite table” ir popųliarišką 
"Le Reve de Manon,” kurią \dainuoja 
Des Grieux. Trečiame veiksme Dės 
Grieux dainuoja mąlonią “Ah, juyeZ” 
douce image” ir taipgi ilgą duetą ' 
su Manon. Ketvirtas veiksmas atne- 1 
ša Manon gražų francūzų šokį ir Į 
jos liūdną “O douleur, l’avenir nous 
separe” ariją.

Lucrezia Bori, grakščiausia iš Ma- 
nonų užims jos rolę su manimi, kai
po Des Grieux. Guiseppe de Luca 
bus Lescaut ir Leon Rothier karinin
ku. Kiti lošėjai bus Angelo Bada, 
George Cehanowsky, Max Altglass, 
Pearl Besmer, Philine Falco, Doro
thy Flexer, ir Paolo Ananian. Louis 
Hasselman jai vadavaus.

LWUVSMCROOKS IR BORI STOVI 
“MANON” VEIKĖJŲ 

PRIEŠAKYJE

! Prižadėjo atsiųsti
ką” ant rytojaus. Bet sulau-I . , i .
kus to rytojaus, jos nebuvo. 4a^iau suglausti savo jėgas 

“ Bet ant laimės man tas komi- ir kiovotl,u* Pašalpas, organi- 
rv_!tetas buvo davęs adresą, kur, zuotis į bedarbių tarybas,. Į

i...,.„r. _____ _____ ; Finansai mjesto nesutvar-j
/ kyti ir iždas bankrutuoja.

Miesto valdininkai sako, kad 
daro-išbando !jiem reikia gauti tarpe $4’’ isba o, j00()>000 ir a;5>0OO>()OO įpiaukų>

;jkad galėtų reikalus tvarkyti.
|Todėl jau paleido 673 darbi-

Rpf kurie turėjo pastoviusuetgieiai p- Įmiesto darbus paskiaus 1,000

vizitorka su orderiu jau piano 
namuose. Taip nebuvo, bet 
vėliau, tą pačią dieną, gavau 
orderį. Dabar, patyrus kame 
dalykas, susitarę su kaimynais 
toj apielinkėj, įkūrėme Bedar-

: kreiptis, jei aš negausiu pa-i 
šalpos į porą dienų. Nuėjus

pašalpą.
buvo tikra

j Charity raš
kai p atėjusius 
ponai greitai

ninkai gauna 
mųtių apielinkėj 
pekla.
f Kartą nuėjus 

tinę, patėmijau, 
kelius asmenis
įsileido į raštinę ir iš ten pa
leido. Ir viena, išeidama pa- 
sąkė: “Jei jūs čia sėdėsite ir 
rankas sudėję lauksite šitų po-

tai greičiau badu pastipsi-' tin tarybą po’ No. 2765 E. 
j  • 1 _ • _ _ • •  a ' _ Nuo susiorganizavo 

mo pasidarė visiem bedarbiam 
lengviau ir didesnę pašalpą iš
sikovoti. Dabar netik supran
tu, kame svarba yra, bet da
rau sa už pareigą kitiem aiš
kinti, kad be organizacijos 
esame nuskirti pražūčiai. Ten, 
kur yra tvirtos B. T. kuopos, 
ten žymesnė pašalpa teikiama.

Bėdai bė.

te. Reikia organizuotis.” Pra- 79th St. 
ėjo savaitė, praėjo kita ir tre-: 
Čia, o mes vis buvome maiti
nami prižadais.

Pereito gruodžio mėn. vėl 
aŠ patėmijau tą grupę darbi
ninkų, kurie atėjo su surasti

✓rankoje ir apie tuzinas darbi
ninkų bedarbių, Aš nutariau 
pastoti kelią jiem, kuomet iš 
“ręlief” raštinės išeis. Taip 
jr padariau. Išėjau ir laukiau

dienoj-

darbininkų palikta tik laiki
nam darbui.

Vadinasi, miestas daro dar 
didesnę bedarbę ir darbininkų 
skurdą. Miesto maudynės jau 
uždarinėtos šipkiomis
mis. Sakoma, kad bus atida- 
ros tik šeštadieniais ir sekma- 
lienia’is.

Kiti keliai, kuriais ponai ma
no taupinti pinigus, tai atima 
šviesas iš gatvių. Tai reiškią,* 
kad miestas pasiliks tamsus. 
Kas antra lempa bus atimta 
gatvėse. i

Tai reiškia, [kad ir krimina- 
lystės padidės,
klaikus ir tamsus.
gelbės? At pat; ‘ 
padėtį? Ne, tai nepataisys pa-

Apgarsinimas

AMERIKIETIS TENORAS DAI
KTUOS > ŠĮ ŠEŠTADIENĮ CHEVA-, 

LIER ROLĖJE
Masseneto Kūrinys Bus Transliuo

jamu iš Metropolitan

$

Pranešimas-Tiesioginė 
! Ekskursija į Klaipėdą

u

‘T:

GERBUSIA DU0N4

ATiuiuiuituii nivnuv,

Brooklyn# N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.
Tel.: Stagg.9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Miestas bus
Bet ar tai 

aisys dabartinę Richard Crooks Pareiškia:
šį šeštadienį - Metropolitan Opera 

Association transliuos Masseneto

Be persėdimo j kitą laivą. Rengia
ma Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungos Amerikoje. Išplaukia iš 
New Yorko moderniškuoju, baltu 
motorlaivįu "GRIPSHOLM,” gegužės 
28 dieną, 3 Vai. popiet.

švedų Amerikos Linija yra gerai 
žinoma lietuviams keleiviams savo 
patogumu kelionėje į Lietuvą. Nuo

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

čia



--------................ ,

šeštadienis, Kovo 31, 1934 Penktas Puslapis
u.,,,,.

* * j W * ~ H • • W • •! • £1 XZ'H į zacijoš Sveikina Kompartija klebeno ^kfekvienw

venciją, Cleveland© Lietuviai Darbininkai Sveikina bavo j .... H®? 0^™^ y,a

sės Vadą. Komunistu J taka Smarkiai Kyla

tik| kokią svarbią rolę lošia Be
darbių Tarybos. Jau bus tre
ti metai, kaip mano draugas 
neteko darbo. Aš, būdama 

priedermė nors po porą tiki e- menkos sveikatos, negalėjau 
tų parduoti savo draugam]jam padėti, kad susitaupyti 
kaimynam delei to milžiniško j daugiau centų juodai dienai, 
parengimo.- Dainuos penki INegana, 
darbininkų chorai iš 500 bal-jmus vargino, bet pereitą mė
sų. Čia dalyvaus mūsų Lyros .tą, bankams užsidarius, nri.e- 
Choras, kuris susideda iš čia | .. ’ . . T ... (Tasa 4 puslp.)gimusio jaunimo. Jaunuoliai; 
turėtų visus savo draugus už-, 
kviesti j ši parengimą.

Pasitikimas Komunistu Par-■ 
tijos delegatų yra 
gražiausioj .Miesto 
joj. Didelei mūsų 
bus pirma tokią proga pama-! 
tyti'šią svetainę; į šį paren- 
gifną įžanga .dirbantiems tik I 
25 centai; bedarbiams, su Be
darbių Tarybos narystės kny
gute-:—10c. • Už tokią mažą 
įžangą niekas negali įsikalbė
ti, kad negali atsilankyti, pa
sitikti savo Partijos delegatus.

Be muzikalio programo, čia 
bus proga išgirsti žymiausius 

i Amerikos darbininkų organi
zatorius ir kalbėtojus: Wm. Z. 
Fosterį, Brow'derj, Minorą, 
Mother Bloor ir kitus.

Pirmadienį, 2 d. balandžio, 
[7:30 vakare, Public Audito
rium, G th ir St. Clair Ave.

Lietkojnf rakei j a.

Dabar

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

CLEVELAND, Ohio. — Vie- 
jtos lietuvių darbininkų orga- 
įnizacijos ir pavieniai, sudėjo 
įvirs $50 pasveikinimui savo 
[klasės Partijos 8-toš Naciona- 
lės Konvencijos, kuri atsibus 
ir tęsis nuo 2 d. iki 7 d. balan- 

žio.
i Pirmos organizacijos, kurios 
| padarė pradžią, tai buvo mū
sų LDS 55 kp„ ALDLD 22 kp., 
Lietuvių Darbininkų Pašei pine 

: Draugija, Tarpt. Darbininkų 
| Apsigynimo kuopa, Lietuvių 
i Komunistų Frakcija ir Lyros 
(Choras. ' Taipgi manoma, kari 
ir kitos organizacijos aukavo, 
bet kol kas dar netekę pątirti., 
Nuo pavienių asm.eųų surinkta 
kelios, dešimtys pasveikinimų. 
Manoma, kad lengvai sieks 
visą šimtą. Pasveikinimų pro
gramoj lietuviai 
są puslapį.

Tai labai yra 
mėti, kad mūsų, 
nizacijos, taip širdingai remia į 

..savo politinį vadą, Komunistų] 
ti laiko per šį sezoną prasikas-[Partiją. Visuose draugijų su- 

jti, o vėliau darbininkus pamo- Įsirinkimuose pakėlus klausimą 
apie 8-tą Nacionalę Komunis
tų Partijos 

[narius matėsi 
|mo. Kurios 
! ei jos ižduose
tai buvo sukelta aukų, kad pa- 

ir'Industrinę .Uni- remti- Pasveilunti savo Parti- 
jos konvenciją.

Tikietai pasitikimui delega-l 
Worsted Mills .] darbininkai'tų taipgi gerai platinasi. Bet i 

......  " ' i policija, [galima buvo kur kas daugiau I 
mūsų draugai-!

Darbininke Moteris Įrodinėja, Kaip Veikia Bedarbiu Tarybos ir Iškovoja Bedarbiams Pa-i J 
šalpas. Miesto Ponai Paleidžia Darbininkus. Iždui Reikalauja $5,000,000. Atima dži

Miesto Maudynes ir Šviesą.

CLEVELAND, 
mos Gegužės konferencija, su-

0H1O__Pir- žinimą unijos ir 15% algų pa
kėlimą. Dabar, išstačius reika- 

algas 20%, 
kompanija be streiko 
15% su 1 d. balandžio 
15% nuo 1 d. liepos.

CHANDLER ir PRICE — 
300 darbininkų susirašė į Me
tai Workers’ Industrinę Uniją 

jau aplaikė Charterį. Išsta- 
reikalavimus pripažinti uni- 
ir pakelti algas 25%. Duo-

sidedanti iš 120 delegatų, at- lavimus pakelti
pakelė 
ir kit<$.

kad krizis-bedarbė

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniy 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama, 

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

visas dalykas paralyžiavosi 
“arbitracijojc,” bet kuomet: 
buvo pavesta eilinių narių ko-j 
mitetui iš 39, tai nereikėjo nei i

1 j i

24 valandų, kad laimėti algų 
pakėlimą.

Dabar automobilių 
ninkai buvo pasirengę
kuoti. Bet ADF. įvadai.
viską, kad neprileidiu

stovaujancių 100 organizacijų, 
unijų lokalų ir pašelpinių 
draugijų, entuziastiškai nubal
savo 25 d. kovo, savo užgyri- 
mą masiniam atidarymui 8 
Nacionalės Komunistų Partijos 
Konvencijos.

Šis užgyrimas yra dalis nuo
latinio judėjimo Clevelando 
darbininkų linkui Komunistų 
Partijos, kad prideramai pasi
tikus 8 Nacionalės Konvenci
jos delegatus 2 d. balandžio, 
7 :30 vakare, Music Hall, Pub
lic Auditorium. Pareikalavi
mas tik i etų tam atidarymui 
padidėjo taip, kad rengimo 
^ltetas buvo pnVer,Sta3 dariir EBELHARD FOUNDRY.- 
3000 tikietų padaryti!

Pranešimai ateina kasdieną Darbininką* pereitą nedėldie- 'lizuojami Jiems nenorima lei-! 
apie pribuvimą delegatų iš vi->nį buvo sušaukti A. D/ E 
sos plačios Amerikos. Pitts-1 Johns svetainėj, bet darbiniu- [ leidžiama bjaurūs nuodai apie 
burghas yra antras punktas, k ai nusitarė nesidėti ir; komunistus i ‘
Partijos koncentracijos, iš čia,kartu nutarė susirašyti į Metai'j^ 
pribus 50 delegatų mainierių [Workers Industrial Uniją, j 
ir plieno darbininkų pagelbėti Kaip buvo ! 
išdirbti kovos programą, kuris [ Amerikos Darbo 
išplauks iš šios konvencijos. [organizatoriai, pasisamdę sve-

Šimtai darbininkų yra suriš-. tainę, dažinoję, kad darbinin- 
ti su tuo rišu milžinišku kon-ikai išeis prieš juos, pabėgo iš 
vencijos prirengimu. turi pa
imti ant savęs iniciatyvą su
rasti nakvynes delegatams. 
Visi darbininkai, kurie tik ga
li pasiekti, turime juos gauti, 
kad pagelbėtų apnakvindinime ; 
delegatų. Tai čia yra opiau-' 

( sias klausimas konvencijos. [ 
Clevelando lietuviai darbinin- i 
kai turi ateiti Partijai pagel
bon. Visi draugai-darbininkai 
yra raginami tuojau susisiekti 
su Distrikto raštine, 1514 
Prospect Ave., Room 306, su 
surašu del delegatų nakvynių. Į 

Lietkomfrakci j a.

ir 
te

tą 
tu

darbi- 
strei-
darė 
prie 

laikas dvi dienos išpildymui (streiko. Jiem atėjo pagelbon 
įRooseveltas, kuris apgaulingu 
'būdu nori darbininkams suriš- 
| ti rankas “arbitraĮcija” ir “La- 
ibor Boardu,” kad bosams duo-

reikalavimų.
AMERICAN STEEL &

WIRE—240 darbininkų susi
rašė į Steel ir Metal Industri
al Workers Uniją ir jau turi • 
Charterį. L .I kinti. I 'I

NATIONAL MALLEABLE j i , .
__ J Adresdgrapho darbininkai 

jtaipgi ADF. vadų’yra demora-!

SL gtį masiniai pikietuoti. Taipgi

turės savo vi-

smagu pazy- 
lietuvių orga-

konvenciją, pas 
didėlio entuziaz- 
k uopos-organiza- 
neturėjo pinigų, j

rengiamas |
Auditori- | 

didžiumai I
Mes 

jums

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham.
Dr. Theodore Conklin

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

iš ryto iki 9 vai. vakare, 
valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

Svarba Bedarbių Tarybų 
Kovoje už Tuojautinę GEORGE KAMINSKAS

Industrial
i keista, i kuomet;

- Federacijos ■ kaip Hutai kovėsi su policija,:
' kuri puolė sudaužyti jų pikio- 'išplatinti, jei

i uždarė draugės veikėjai daugiau tam !ir kartu parašyti porą žodžių,

152 FERRY ST., NEWARK, N. J.

svetainės. Darbinihkai pasi
kvietė Frank Rodgers, genera- 
ll organizatorių Metalo Pra
monės Industrinės Unijos ir 
susirašė į ją.

! CLEVELAND FURNITURE 
j MANUFACTURING KO. — 
į Darbininkai išėjo į streiką va-1 
dovaujami Industrinės Unijos. 
Numatoma greitai laimėti pri
pažinimas unijos ir pakėlimas 
algų.

NATIONAL WASTE 
įTERIAL KO. — 4215 
ibul Av., 120 darbininkų su- 
[ streikavo, reikalaudami 25% 
| pakėlimo algų ir pripažinimo į - 
į ’ ' ’inės Unijos. '(

Revoliucinės-kovingos 
jos visur laimi streikus ir algų 

į pakėlimą ir unijos pripažini
mą. Todėl, kad jų vadovystė 

i iš pačių eilinių dar-

tą. Savo kovingumu 
dirbtuves ir skebu$ nelaisvojo. 
Manote, kad United Textile 
Unijos vadai tuo darbininkų < 
k a r žygiškumu ąpsidžauge ? , 
Ne! Jie, vieton koncentruoti 
s pėkas, mobilizuoti, nusitarė j 
vykti Washingtonan pas Roo- i 
seveltą “pasitarti,” kas tolinus !

CLEVELAND, Ohio. — ’čia 
aš noriu pasidalinti mintimis

WWK4M

priežasties
nuo ADF.

Darbininkai Dedasi prie In- industr 
dustrinip Unijų ir Laimi 
Kovas

Cleveland, Ohio — Eaton į mą. Tod
Axle Ko. 460 darbininkų lai-[susideda 
mėjo antru kartu algų pake- bininkų, o ne profesionalių bo- 
limą. Pirmą kartą, tai buvo sų agentų.
pereitų metų rugpjūčio men., | Geras yra pavyzdis iš 
kuomet susiorganizavo į Metal:White Motor Ko. darbininkų 
Workers Industrial Union, iš-1 laimėjimo. Kolei buvo visas 
ėjo į streiką ir laimėjo pripa-1 darbas vedamas ADF. vadų,

Ne del vienos 
darbininkai bėga 
ir dedasi prie kovingų Indus
trinių Unijų, kurtoms vado- i 

|vauja komunistai ir eiliniai '
T [darbininkai, kurių įbosai nega-1 

iii papirkti. Ir patyrimai rodo, j 
kur Industrinė Unija vadovau- 

jja streiku, bosai greitai pasi- 
; duoda. Jie žino, kad Industri
nių Unijų vadai nėra paperka
mi. Ir jei bosai turi užsakymų, 
nenori jų netekti, pelnų suma

žinti. i

uni

Taigi kiekvieno darbininko | 
yra pareigą dėtis prie indus
trinių unijų vadovaujamų T,U. 
U. L. Taipgi reikia aiškinti 
skirtumą jų ir ADF.

Unijistas.

Si
M

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legaljškas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitemyti adresą ir telefoną.

Telefonuokitė: Evergreen 7-1661 

arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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SPECIALES ATYDOS

APIE UŽSAKYMĄ ., ,RUPPERT’S
BONKOSE

Kadangi ant ranku turime tik ribotą daugį Ruppert’s Bock 
Alaus, jus esate prašomi tuojaus paduoti savo užsakymą anks
ti. Jūsų vertelga, iš kurio imate gėrimus, gali dabar užsira
šyti jūsų užsakymą ir pristatyt jums greitah Jeigu del ko
kios priežasties jūs negalite rast, kas jums pristatytų, tai tele- 
fonuokite mums tiesiai ir mes patvarkysime, kad jums bus 
greit pristatytas

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) ' 

485 Grand Street , Brooklyn, N. Y
- Telefonas: EVergreen 7-1661 <-®

JACOB RUPPERT
W BREWERY

Vėliausios Žinios apie Nacio
nalės Komunistų Partijos 
Konvencijos Prisirengimus

Vėliausios žinios paduoda, 
kad veik visi tikietai del pa- 

.sitikimo Komunistų Partijos | 
Nacionalės Konvencijos dele-į 

igatų išparduota. O žinios a- 
| teina apie naujų svečių pribu- 
| rimą ir vietų užsakymą. To- 
į del komitetas paėmė kitą sve
tainę. •

: Kita, kas bus šiame delega
tų pasitikime, tai daugelis :sa- 

ivo gyvenime nei nėra išsivaiz
davęs. Kas nebus tame pasiti-Į 

'kimo delegatų parengime, sa-l-’ 
iVo visą gyvenimą gailėsis. 
: ifiekvieno susipratusia darbi- 
[ ninko ir darbininkes yra kla- 
: sinė pareiga nors porą svečių, 
kaimynų, atsivesti. Jie jum | 
dėkavos visą savo gyvenimą! 
už tai. Taigi, ątlikiime savo l 
klasės pareigą. Mobilizuoki-

S
šitikti savo Partijos de- 
ir kartu nustebinti savo [ 

Komunistų* Partijos] 
lugimu darbininkų ma-, 

C lę v e lando lietuviai 1 
[darbininkai, kviečiame jus pa-i 
i dėti savo vadui—KOMUNIS-[ 

[TŲ PARTIJAI!

L. K. Frakcijos $skr-

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Beny St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street'
* ■ !

Telefonas Evergreen 8-10494
iki 4 kasdien, Seredoniis ir Subatomis
iki 7:30

. Ofiso valandos nuo 1
■> < . nuo 6

NEDĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai., iš ryto

vai. vakarais. 1 •; , . :

1 ' FLATBUSH OFISAS 
Ž220 Avenue J

Kainpas E. 23rd St.

WOLF AUTO REPAIRS
V •

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.

All Work Guaranteed.;Towing Day and Night

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue

'Geo. Kaminskas

ŠIOJE KRAUTUVĖJE
DALŲ GAUSITE NE 

« DEL SAVĘS, ALE 
KAMBARIAMS.

KAMINSKO D R A B U ž I Ų 
KRAUTUVĖJE YRA PUIKUS 
PASIRINKIMAS DARBINIŲ 

IR ŠVENTADIENIŲ 
DRABUŽIŲ

PARĖ- 
VIEN 
IR

GERB. DRAUGES IR DRAUGAI!
■ Malonėkite lankytis į George Kaminsko drabužių 

krautuvę, nes čia būsite užganėdinti gerumu prekių ir 
patarnavimu. Jau visi žinote, kad geriausius daiktus 
galima gaut šioje krautuvėje.

Užkviesdamas jus, išanksto tariu ačiū ir prašau įsi- 
tėmykitė antrašą.

152 Ferry Street kampas Adam St., Newark, N. J.
Tel.: Mitchell 2-1487 GEORGE KAMINSKAS

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuoias Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kifiną. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis pr.e 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417
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NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
Aido Choro Dramos Grupės 

Susirinkimas BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

ĮVAIRIOS žinios Teisia Religinį Fanatiką

LaGuardia Išstojo prieš CWA 
Darbininką Reikalavimus

70 atstovų prieša- 
bedarbių organizato- 
Benjamin, Ed. Sul- 
Davidov ir kitais pri- 

įsileisti ir

New Yorko majoras LaGu
ardia, kaip ir buvo laukta, yra 
ištikimas išnaudotojų klasės 
tarnas. Ketvirtadienį, prie 
City Hali, buvo suruošta CWA 
darbininkų ir bedarbių demon
stracija, 
kyje su 
rium H. 
H van, M.
vertė LaGuardia 
priimti CWA ir bedarbių rei
kalavimus, kad būtų tęsiami 
CWA darbai, kad nebūtų prie 
jų diskriminacijos prieš neg
rus ir, kad LaGuardia pasisa
kytų už bedarbių pašalpos ir 
darbininkų draudimo bilių 
LaGuardia atsisako nuo visko. 
Jis sako, kad negali nieko pa 
gelbėti.

Lauko pusėje 
laikė prakalbas, 
lis kartus puolė 
tris darbininkus,
sulaikys bedarbių ir 
darbininkų kovų.

darbininkai 
Policija ke- 
ir areštavo 
Bet tas ne- 

abelnai

F ederaliame teismabutyje 
prasidėjo teismas A. D. Kir- 
waino, 23 metų amžiaus, reli
ginio fanatiko, kuris 600 my
lių nuo krašto ant laivo peiliu 
subadė Sessomsa.

Kirwain yra tamsus katali
kas fanatikas. Kaip advoka
tas perduoda; jis, Frost ir Ses- 
somsas girtuokliavo. Kirwain 
reikalavo, kad Sėssomsas ei
tų į katalikų bažnyčią-, bet pa
starasis atsakė, kad jis yra 
masonas ir į bažnyčią neis-. 
Bet Kirwain reikalavo, kad jis 
turi eiti dievui melstis ir gana. 
Kada pastarasis atsisakė, tai 
Kirwain atsikėlė, nuėjo prie 
savo bakso, ir grįžo rankoje 
nešinas peilį. Kirwainas pei
liu perpjovė Frostui lūpas ir 
subadė Sessomsa, kuris greitai 
mirė. Kirwain yra turčius, jo 
motina atvyko iš Francijos ir 
dabar jau yra kalbama, kad 
būk jis nesubadęs Sessomsa, 
bet būk laivui supant atsitiko 
nelaimė ir netyčia perdurtas 
Sėssomsas.

Frost, kuris to visko buvo 
liudininkas, sako: “Kirwain 
atėjo piktas nešinas dešinėje 
Lankoje peilį. Aš pašokau, 
kad pastojus jam kelią, bet jis 
smarkiai pasitraukė ir dūrė 
peiliu man į lūpas. Aš ir vėl 
griebiau jį, bet tuom kartu jis 
pasiekė Sessomsa. Kaip jis 
jį perdūrė aš nemačiau, bet 
tik pamačiau ties Sessomso 
juosta kraują ir jį susirietusi,

New Yorke Atsidaro SSSR 
Konsulo įstaiga

Sovietų Sąjungos generalis 
konsulas drg. Leonid Tolokons- 
ki bus New Yorke. Jau nu
samdyta didelis namas 9 E. 
61st St., New Yorke, kuriame 0 Kriwainasnumete peilį. Ses- 
bus konsulo raštinė. Namas somsas svyruodamas išėjo į sa- 
nurandavotas del penkių me-įVo rūmą...”

. Darbininką Gyvenimas
Dabartiniu laiku miestd po

nai peržiūrinėja gyvenamius 
ir štai komisionierius W. Post 
raportavo, kad name 226-228 
W. 124th St., atrado gyvenan
čius apie 20 žmonių negrų vy
rų, moterų ir vaikų. Jų gyve
nimas yra baisus. . Jie mais
tą virėsi kūrendami ugnį ant 
Žemės skiepe, miegojo ant 
skarmalų tiesiog ant žemės, 
name visai nėra vandens ir 
šviesos. Tai tokiuose “palo- 
ciuose” gyvena New Yorko 
darbininkai, nes jie geresnių 
neišgali nusirandavoti.

Bet pinigai kalba, pinigai 
tyli, taip ir šioje bylojo.

Šelpė 19,710 Šeimyną
Pašalpos biuras praneša, 

kad New Yorke, pereitais me
tais jie šelpė 19,710 biednų 
šeimynų. Tose šeimynose buvo 
1,072 gimdymai ir 40,000 vai
kų. Ant kiekviehos šeimynos 
proporcionaliai išleista po $90 
į metus laiko. Iš to galima 
suprasti, kokis tas “šelpimas” 
buvo. Kaip gali šiais laikais 
šeimyna gyventi metus laiko 
už $90 ? Ir tai dar neviską ga
vo, *nes veik pusė tų pinigų nu
ėjo biuro viršininkų žinioje 
kitiems tikslams.

jis

Mirė Petras Butkus
Mirė 29-tą dieną kovo 

gonbutyje, Petras Butkus, 
buvo vienas iš seniausių lietu
vių graborių. P. Butkus mirė 
nuo appendicito operacijos.

Butkus buvo 77 metų senu
mo, ir buvo pasitraukęs iš sa
vo darbo. Buvo graborius per 
40 metų. Levandauskas užė
mė jo vietą, keli metai atgal. 
Dabar graborius Levandaus
kas paėmė jo lavoną, 
daujama, kad 
gai; randasi 
ftiuose, 72 
Brooklyn, N.
Island ir Manhattan Beach.

pagei- 
atlankytų drau- 
pašarvotas na- 
Beaumont St., 
Y., palei Coney

Kalėjime Apsivedė
Filipas Slavickas, 25 metų 

amžiaus, iš Yonkers, N. Y. ap
sivedė. Yonkers kalėjime, su 
Isabele Spero,. 22 metų am
žiaus, brooklyniete mergina. 
Slavickas, sakosi, norėjo pa
ūžti besiartinant jo vestuvėms 
ir nei patsai nežino, kaip pas 
jį atsirado revolveris, del ku
rio jis ir buvo areštuotas. Tat 
gi nieko nelaukdamas apsive
dė kalėjime.

Langus Valė ir Užsimušė
A. Kovalski, 46 metų mote

ris, iš Moonachie, N. J., mirė 
ligoninėje.- Ji valė savo namų

DIDŽIOJI DARBININKU KLASĖS SCENOS EP1KA!
Guild Teatro didysis dramatiškas bandymas, šiurpu krečiantis ne

suskaitomus tūkstančius tų, kurie jau matė šį Spektaklį!
JOHN WEXLEY’O VEIKALAS

“Jie Neturi Mirti’’
paremtas nepamirštama Scottsboro byla

Niekados Pirmiau teatro istorijoje nebuvo perstatytas toks 
galingas ir įtikinantis žmoniškumo išsiteisinimas:

Su vienu iŠ geriausių rinkinių artistų kokį tik Guild 
* begalėjo sutelkti.

Dabar yra lošiamas

ROYALE THEATRE—Bway ir 45th St
Vakarais rodoma 8:20—dienom, ketvergais ir subatom 2:20

langus išlindus lauko pusėn ir 
nukrito. Moteris puldama nu-Į 
silaužė kaklą ir nuo to mirė. 
Labai yra daug moterų, turin
čių blogą paprotį, lysti lau
kan per langus ir juos valyti. Į 
Tankiai rėmai yra supuvę, irTankiai rėmai yra supuvę, 
atsitinka panašios nelaimės.

Važiuos Teisti Romon

Labai Nesmagi Žinia
Ketvirtadienį, apie 3 vąl. 

po pietų, d. G. Kuraitis važia
vo Hudsin Avė. namo, nuve
žęs paštan “Tiesą.” Jam bū
nant viduryje bloko atbėgo 
apie 6-šių metų anglų mergai
tė ir atsimušė i “Laisvės” tro- i

| ką« Trokas ją smarkiai atme
tė atgal ir ji parpuldama per- 

! oiolznln rrnliTH •» nlzmnnw

Kuraitis paėmė ją ir greitai 
nuvežė į ligoninę, kur ji už 
kokių trijų valandų mirė. Lai
kinai yra sulaikytas d. G. Ku
raitis, kol eina dalyko ištyri
mas. Mums labai nesmagu, 
kad toji nelaimė atsitiko ir 
mes reiškiame didelę užuojau
tą mergaitės tėvams. Mergai
tės vardas ir pavardė dar ne
sužinota. Vėliau apie tai pa
rašysime daugiau.

Pirmadienį, balandžio 2 d., 
“Laisvės’’ svetainėj, 8 vai. va
kare, įvyks Aido Choro Dra
mos Grupės susirinkimas, šia
me susirinkime turime labai 
daug dalykų aptarti. Yra pa
kvietimas Mar į vieną vietą vai
dinti veikalėlį “Suiro Tėvelio 
Nervai,’’ o paskiaus kiti daly
kai reikia aptarti.

Visi draugai ir draugės tu
rime dalyvauti. Visi 
ateikite ir atsiveskite 
narių Į dramos grupę,
čiame ir kitus draugus 
drauges dalyvauti šiame susi
rinkime.

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare
Ever. 8-8707

VALANDOS:
r. JOHN WALUK 8—10 ryte 

1—2 p. p.
161 NO. 6th STREET 6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS

Distrikto nuskirtas ądvoka- Į siskėlė galvą į akmenis, 
tas važiūbš į Romą'teisti ?E. Ge
novese, 27 metų vyrą. Gen^' 
vese gyveno 244 N. 6th St., 
Brooklyne ir jis yra užmušęs 
Angelo Scalese, 22 metų žmo
gų, taipgi gyvenusi Brooklyne. 
žmogžudystė įvykus 11 d. rug
pjūčio, 1928 metais. Genove
se išvyko į Italiją, bet ten jis 
kaip tai prisipažino prie žmog
žudystės ir dabar Amerikos 
advokatas važiuos traukti jį 
atsakomybėn.

Nuteisė Nekaltą Darbininką mūsų susirinkimai
IR PARENGIMAI

Pagelbėkime Streikuojantiem 
Taksią Darbininkam

Kapitalistų spauda paleido

Kapitalistų teisėjas Corri
gan pasiuntė trims metams 
kalėti darbininką M. Hagopą, 

j kurį neteisingai įkriminavo. Jį 
'gynė Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas ir mano reika
lauti augštesnio teismo. Arės- gandus, būk taksių darbinin- 

la- kai susiskaldę. Nieko pana- 
15 šaus. Kapitalistai tuos gan- 
jo dus skleidžia, kad pakirtus 

darbininkų kovingumą.
šeštadienį, 31 dieną kovo, 

Į bus rankamos aukos į dėžutės, 
del. pagelbėjimo taksių darbi
ninkams. Williamsburgo dar- 

J bininkai gali gauti dėžutės 61 
Graham Ave. — Darbininkų 
Centre.

’•'"i gauti dėžutės ir parinkti ko-

tuotą darbininką policija 
bai mušė, taip, kad net 
“stičių” reikėjo susiuvimui 
galvos.

Remia Streikierius
Trečiadienį Cooper Union: 

Svetainėje įvyko susirinkimas^- 
paramai streikuojančių taksių 
darbihinkų. ■ iJame dalyvavo 
virš 4,000 darbininkų ir v 
tarpe buvo daug nuo organi
zacijų atstovų. Ant vietos su
kelta streikierių 1 pagelbai 
$651.05. Dalyviai pasižadėjo 
energingai remti streiką.

Visi pasirūpinkite

vingiems darbininkams aukų.

Kompartijos Bazaras

Streiklaužių Žygiai
Traukia teisman draugą H. 

Raymond, “Daily Workerio” 
reporterį ir bendradarbį, ku
ris dabartinių laiku rūpinasi 
teikimų žinių apie taksių strei
ko bėgį. Prieš jį iškelia viso
kių apkaltinimų, žinoma, tai 
streiklaužių žygis.

Plečiasi' Darb. Kovingumas
Virš 2,000 viešbučių darbi

ninkų, po pereito streiko, yra 
padėti į juodas knygas, tas 
reiškia, kad jiems neduoda 
darbų. Viešbučių darbininkų 
tarpe plečiasi kovingumas ir 
prasidedą rimtas spaudimas į 
viršininkus jų unijose, kad jie 
ta'm pastotų kelią. Kada 
Amalgamated Hotel and Res- 

’taurant unijos viršininkai no
rėjo tą streiką ,baigti, „tai jie 
buvo visko prižadėję darbinin
kams, o dabar, kada darbda
viai nepriima darbininku^ į 
darbą, tai tie reakciniai vadai 
tyh. * , -j-;’:

Išteisino F. Bushman
Prieš lietuvį jaunuolį Felik

są Bushmaną buvo 1 /iškeltas 
kriminalis apkaltinimas, pasi
kėsinime vagystės. Jį gynė 
advokatas Stefan Bredis, 197 
Havemeyer St., Brooklyn. 
Teismas atsibuvo 26 ir 27 d. 
kovo, Kings County* teismabu
tyje. Dvyliką *x prisaikintų 
džiurimanų Bushmaną išteisi
no. /

SUSIRINKIMAI ,
BROOKLYN, N., Y. ■

APLA 22 kp. suširįnkimas į / 
pirmadieni) 2 dieną balandžio, 8 vai. 
vakare, Laisvės raštinėje. Visi drau
gai dalyvaukite skaitlingai, ir atsb- 

A. Baltaitis.
(76-77)

veskite naujų 'narių.

įvyks

lošėjai 
naujų 
Kvie- 

bei

1114 FOSTER AVENUE

Valdyba*

REIKALAVIMAI
BROOKLYN, N. Y.

REIKALINGAS namų "superitenden- 
tas prižiūrėjimui pečiaus (steam 

heater), gera vieta ir gera mokes
tis. Atsišaukite greitai. Mrs. Gold
stein, 16 Maujer St., Apt. 16, Brook
lyn, N. Y.

(75-77)

Piano Lekcijas
DUODA

A. N.Valinčiutė
92 Union Avė., Apart. 29 

Brooklyn, N. Y.
UtarninJcais ir Seredomis

Nuo 3 vai. p. p*, iki 7' vai. vakare

Dr. JOHN C. PETERS valandos: 
1—p. p.

(PETRAUSKAS) 6—8 vakare
r* i-. . t • Antradieniais uždaryta150-01 Coolidge Avenue, Jamaica, N. Y.

Tel. Rupublic 9-5964

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-07706 

Namų, Republic 9-3040

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Komunistų Partijos Antro 
Distrikto penkių dienų baza
ras įvyks 23, 34, 25, 26 ir 27 
dienomis gegužės, Manhattan 
Lyceum, 66 E. 4th St., New 
Yorke. Visos darbininkų or
ganizacijos prašomos tas die- 

inas nieko nerengti, bet daly
vauti Komunistų Partijos pa
rengime. Jau dabar rinkite • 

(įvairius daiktus del bazaro.

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
Didelis Vežimas, Kaip Kal
nas Atėjo “Laisvei” Medaus

Tuojau įsigykite ir valgyki
te medų. Jau nekartą esate 
skaitę Dr. Kaškiaučiaus pata
rimus naudoti medų vietoje 
cukraus. Dabar turite progą 
per “Laisvę” įsigyti

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50
Tuojaus kreipkitės į “Lais

vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek Tik norėsite.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
1 , Pabandykite!
SAVININKAI MARGIUKAI

417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
Brooklyn, N. Y.

Pirkite sau vyno ir degtinės patikimoj vietoje pas

Manhattan Liquor & Wine Store
(toj pačioj vietoj, kur buvo Manhattan Hat Stores)

264 GRAND ST., kampas Roebling, BROOKLYN, N. Y.
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų, geriausio išdirbinio 

gėrimų už gana žemas kainas

Russian Vodka iš Sovietų Sąjungos
Visko nuo 90c už pantę, vynas nuo 79 centų už butelį

Leidimas—License L 886
Manhatan Hat Si., dabar yra 499 Grand St. B’klyn
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Darb. Centre Lekcija
Šį sekmadienį, 1 d. balan

džio, 8 vai. vakare, Darbinin
kų Centre, 135 E. 12th St., I^ew 
Yorke, įvyks labai svarbi lek
cija temoje: “Japonijos impe
rializmas po maska negrų liuo- 
savimo.” Paskutiniu laiku Ja
ponijos imperialistai pradėjo 
maskuotis, kad jie yra šalinin
kai negrų. Jie tą daro niau- 
damėsi su Jungtinių Valstijų 
imperialistais, nes tokiu būdu 
mano pagauti tulus negrus sa
vo

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Telephone, EVcrgrecn 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

pusėn.

Labai Svarbi Pamoka
,šeštadienį, 31 d. kovę, 2 :30 

vai. po pietų, Darbininkų Cen
tre, 35 E.t 12th St., New Yor
ke, bus labai svarbi pamoka 
mokyklos kambariuose. Pa
moka bus apie dabartinę ka
pitalistinio, pasaulio ekonomi
nę ir politinę padėtį palygi
nant su Sovietų Sąjunga ir 
apie darbininkų, istorinius už
davinius.

Šiandien Demonstracijos
Šiandien, (31 kovo) 10 vai. 

r,yte, yra šaukiama demonstra
ciją prie Vokietijos fašistų 
konsulato, 17 Battery Place. 
Bus protestuojama prieš puo
limus ant žydų ir abelnai prieš 
fašistų, terorą. t Iš ten demons
trantai maršuos iki Union Sq., 
kur bus laikomis susirinkimas* 
Dalyvaukite masiniai!

* i - •

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir nalaidoju tin

kamai Ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam. ' x
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N.' Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
rioji spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 
' Chauncey St. Stotis 

BROOKLYN. N. Y.
Tel.: Glenmore 5*9467

512

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSi ’ •
'išbalzamuoja ir laidoja numirusius• 
| ant visokių kapinių; parsamdo au-« 
j tomobilius ir karietas vcselijoms, J 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams į
i i| 231 Bedford Avenue I

I BROOKLYN, N. Y. I

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos
, šiandien ateiki-

te delei savo svei-
1 katos ištyrimo, o 

jums bus išaiškin- 
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Į Odos Nušašžji- 
/ ma*’ Ligos,

Abel nas Silpnu- 
K NjHOįy mas, Skilvio Žar- 

nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai -Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZINS;
110 East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

Įsisteigęs 26 metai 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

O Sekmadieniais ® A. M. iki 4 P. M.
t

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Ūmiau ir chroniAkas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po rietu nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo II ryto iki 12 dicnq
Telephonas MEdallion 3*1328

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5*4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausą, Akią ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y. ,

dienomis 
vakarais 
iki 1


