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z Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Kaina 3c Metai XXIV, Dienraščio XVI

“Tiesa” praneša apie veiki
mą ir stovj Lietuviu] Darbinin
kų Susivienijimo (LDS). Pasi
rodo, kad ta mūsų fraternalė Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Šeštadienis , Kovo (March) 17, 1934 Pavienio Numerio
organizacija labai gražiai vys- 
tosi. Jau turi apie penkis

KRISLAI
LDS Puikiai Laikosi. 
Galima Gauti Narių. 
Newarkas Darbe. 
Dar Prisiminkme.

Rašo Komunistas

tūkstančius narių. Turtas sie
kia $74,347.21. Tik vienais 
1933 metais organizacijos tur
tas paaugo $16,000! Tai yra ' 
kuo pasidžiaugti.

LDS pernai pašalpomis išmo
kėjo $20,766.75, o pomirtinė
mis $12,097.27. Mirė tik 29 
nariai. Tai nepaprastai mažas 
skaičius. Mat, LDS. yra jauna 
organizacija, turi narius geros 
sveikatos, vidutinio amžiaus. 
Ypatingai svarbu, kad L.D.S. 
turi gal apie aštuonis šimtus 
narių jaunuolių.

LDS narių gavimo vajus ir
gi prasidėjo vidutiniai gerai, 
nežiūrint tų sunkiu] ekonominių 
sąlygų del viešpataujančio ša
lyje krizio. Jau gauta virš 
šimto naujų narių. Ir yra ga
lima gauti naujų narių, jeigu 
tik veikiama. Puikų pavyzdį 
duoda .Clevelandas. Ten 55 kuo
pa buvo surengus balių ir tą 
vieną vakarą įsirašė 20 naujų 
narių!

Darbininkai mato, kad ši pa- 
šalpinė organizacija gerai gy
vuoja fanansiškai ir ištikimai 
stovi darbininkų judėjimo eilė
se, todėl rašosi.

Prabilo ir Newarko draugai 
bolševikai. Komunistų Partijos 
lietuvių frakcijos sekretorius 
raportuoja, kad jie šiemet jau 
yra gavę septynis lietuvius 
darbininkus į partiją. Sako, 
kad jie lengvai išpildys rytinių 
valstijų konferencijos iškeltą 
obalšį “padvigubinti lietuvių 
parti j iečių skaičių iki gegužės 
1 dienos.” ,

Nesenai jie turėjo susirinki
mą su simpatikais. Sako, susi
rinkimas buvo vidutiniai geras, 
nemažai darbininkų dalyvavo ir 
diskusavo apie partiją. Sekre
torius mano, kad tokių susirin
kimų reikėtų tankiau turėti. Iš- 
tikrųjų, ne tik Newarke, bet 
visose kolonijose komunistai tu
rėtų laikas nuo laiko susišaukti 
susirinkimus su draugais sim
patikais ir plačiai diskusuoti 
Komunistų Partijos veikimą. 
Lai darbininkai plačiai sužino 
apie mūsų partijos kovas ir 
tikslus. Dalis jų supras reika
lą būti mūsų organizuotose bol
ševikų eilėse ir įstos į partiją.

Kodėl tyli So. Bostonas ir 
kiti Massachusetts miestai? 
Kas veikiama pravedime ryti
nių valstijų konferencijos obal- 
sio? Nejaugi draugai visai už
migo ir užmiršo savo revoliu
cines pareigas?

Jau buvo prašyta ir raginta, 
kad mūsų organizacijos ir pa
vieniai draugai siųstų pasvei
kinimus Komunistų Partijos 
Aštuntai Konvencijai, kuri 
įvyks Clevelande balandžio 3 
d. Dar mažai girdėtis atsiliepi
mų. Reikėtų- padirbėti. Visų 
pirma komunistų/ pareiga masi
nėse organizacijose, kuopose ir 
draugijose iškelti šitas klausi
mas. Jeigu organizacija ir nu
tartų sveikinimo nesiųsti, bet 
vis tiek bus svarbu, kad Komu
nistų Partijos klausimas buvo 
iškeltas ir darbininkai diskusa
vo. Draugų pareiga susirinki
muose išaiškinti, kas tra Ko
munistų Partiją, kokie Jos tiks
lai ir kaip ji veikia.

Pasveikinimus ir aukas rei
kia siųsti šiuo adresu: P. O. 
Box 87, New York City.

Čeverykų Darbininkai 
Turi Laimėjimu

HAVERHILL, Mass — 
Čeverykų darbininkai jau 
laimėjo kovą su New
burg dirbtuvės bosais ir 
privertė juos išpildyti 
unijos reikalavimus. Prie 
visų kitų streikuojančių 
dirbtuvių vedamas masi
nis pikietas.

Čia gautas pranešimas, 
kad sustreikavo šeši šim
tai čeverykų darbininkų 
Manchester, N. H. Jie 
reikalauja naujos unijos 
pripažinimo.

Sugriuvo Namas, Žuvo Dvi
dešimts Septyni Žmonės

BEIRUT, Syrija. — Ko- 
vo 15 d. čionai įgriuvo vie
no gyvenamo namo lubos ir 
užgriuvo 27 žmones. Žuvu
sių lavonai jau išimti.

Dovanojo Bausmę Mainieriui

FRANKFORT, Ky.—Gu
bernatorius Laffoon dova
nojo bausmę mainierių va
dui William Burnett, kuris 
buvo nuteistas trims me
tams kalėjiman už dalyva
vimą Evarto mūšyje su po
licija ir skebais.

Kalbėtojai Kom. Parti
jos Konvencijos Mitinge

CLEVELAND, Ohio. — 
Komunistų Partijos rengia
mas masinis susirinkimas 
bal. 2 d. Public Auditoriu- 
me * sutrauks tūkstančius 
Clevelando darbininkų. Ti- 
kietai jau senai platinami. 
Sekami draugai bus kalbė
tojais šiame mitinge:

Earl Browder, Komunistų 
Partijos sekretorius.

Mother Ella Bloor.
Mary Himoff, nuo Jaunų 

Komunistų Lygos.
William Paterson, Tarp

tautinio Darbininkų Apsi
gynimo sekretorius.

L Amter, Bedarbių Tary
bų nacionalis sekretorius.

Roy Hudson, nuo Laivų 
Darbininku Industrin. Uni
jos.

Kaizerio “Bėdos” ir 
Kaizeriniai Socialistai

DOORN, Holandija. — 
Čionai gyvena Vokietijos 
kaizeris Wilhelm II, kuris 
nuo sosto tapo nuverstas 
per 1918 metų revoliuciją. 
S o c i a 1 d emokratai paėmė 
valdžią, sukriušino proleta
rinę revoliuciją, išgelbėjo 
buržuazijos viešpatavimą. 
O kaizeriui leido išsikraus
tyti iš Vokietijos ir išsiga
benti net $175,000,000 turto!

To dar neužteko. 1926
(Tąsa 5 pusi.)

FARMERIU DARBO PARTIJA PASISA
KĖ UŽ BEDARBIŲ APDRAUDOS BILIŲ

MINNEAPOLIS, Minn.— 
Hennepin County Farmer 
Labor Party konvencija už
gyrė Bedarbės ir Socialės 
Apdraudos Bilių H. R. 7598. 
Konvencija taip pat įsakė 
savo viršininkams visuose 
savo žygiuose remti šitą bi-

AUTOMOBILIU DARBININKAI TURĖS STREI
KUOTI PRIEŠ KOMPANIONAS UNIJAS

WASHINGTON. — Ge
neral Motors kompanija ir 
kiti automobilių pramonės 
savininkai pareiškė, kad jie 
nepripažins jokios darbo 
unijos, kad jie ves derybas 
su savo darbininkais tikrai 
per kompanionas unijas. 
Tas reiškia, kad automobi
lių pramonėje ateina strei
kų audra. Amerikos Dar

GAZAI, BUOŽES PRIEŠ STREIKIERIUS
RACINE, Wis. — Prie 

Case kompanijos dirbtuvės 
kovo 15 d. pikietavo penki 
šimtai darbininkų. Policija 
padarė b j aurų,. .užpuolimą, 
panaudodama gazines .bom
bas ir buožes.

Miesto socialistai padeda 
valdžiai ir policijai. Socia

PRISIRENGIMAS PRIE KOMUNISTU PARTIJOS 
KONVENCIJOS IR MUSU VISU PAREIGOS

---------- X
Komunistų Partija susiduria su labai svarbia proble

ma reikale jos 8-tos konvencijos, kuri prasidės balandžio 
2 d. su masįniu mitingu Public Auditorium svetainėje, 
Clevelande. Konvencijon suvažiuos tarpe penkių ir še
šių šimtų delegatų. Juos reikės aprūpinti nakvyne ir 
maistu, žinoma, broliški delegatai nuo masinių organi
zacijų turės patys rūpintis maistu. Bet nakvynės reikės 
parūpinti visiems.

Komunistų Partija, tad, šaukiasi prie Clevelando pro
gresyvių darbininkų, kad jie padėtų jai šiame svarbiame 
reikale. Clevelande mes turime šimtus gerų kovotojų lie
tuvių darbininkų. Mes turime dideles darbininkiškas or
ganizacijas. Lietuvių Komunistų Centro Biuras kreipia
si į tuos draugus ir organizacijas su prašymu ateiti Ko
munistų Partijai talkon. Padėkite, draugai, delegatams 
parūpinti nakvynių.

Konvencijos finansinės išlaidos bus didelės. O žinote, 
draugai, kad Komunistų Partija pinigų neturi, čia irgi 
reikia masinės talkos, čia reikalinga viso revoliucinio 
judėjimo parama. Todėl mes šaukiame ne tik Clevelan
do lietuvius darbininkus ir organizacijas; bet visos Ame
rikos, j pagelbą Komunistų Partijai.' Geriausia galima 
konvenciją paremti, tai pasiunčiant pasveikinimą su au
ka pagal išgalę.
. .Mes tikime, kad lietuvių darbininkų masinis judėjimas 
atsilieps j šitą mūsų atsišaukimą taip nuoširdžiai, kaip 
atsiliepdavo i visas kitas Komunistų Partijos kampani- 
jasA %

Am. K. P. Lietuvių Frakcijų
Centro Biuras

Pastatė Naują Karo Laivą Traukinys Užmušė 4

QUINCY, Mass. — čio- 
nai tapo nuleistas į vande
nį naujai pastatytas kari
nis laivas. Taip Ąmerikos 
imperialistai “nusiginkluo
ja”.

liu.v

Konvencijai buvo prisiun
tęs telegramą Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas Green ir ragino bi- 
liaus neužgirti. Bet dele
gatai to reakcionieriaus bal
so nepaisė.

bo Federacijos vadai ir NR 
A administratorius genero
las Johnson dedą visas pas
tangas, kad nedaleidus prie 
•streiko. Ponas Green pa
reiškė, kad jejgu nebus susi
taikyta, tai darbininkų ne
bus galima sulaikyti nuo 
streiko. Girdi, gali kilti di
džiausias streikas visoj šios 
šalies istorijoje.

listų kontroliuojamas Rac
ine Pavieto Darbininkų Ko
mitetas ragina darbininkus 
nepikietuoti dirbtuvės.
., .Streikas eina kelinta sa
vaitė. Darbininkai reika
lauja algų pakėlimo ir uni
jos pripažinimo. Streikuo
ja iki 1,500 darbininkų.

FLINT, Mich. — Trauki- 
niui užbėgus ant automobi- 
liaus, užmušta keturi žmo
nės—trys vyrai ir viena 
moteris.

Bendro Fronto Konferencija 
del Gegužines

CLEVELAND, O. — 
Komunistų Partijos dis- 
trikto komitetas išleido 
šaukimą bendro fronto 
konferencijos del apvaik- 
ščiojimo pirmos dienos 
gegužės. K o n f ere nei ja 
įvyks kovo 23 d., 7:30 v. 
vakare, Darbininkų Mo
kyklos kambariuose, 1524 
Prospect Ave. Visos lie
tuvių darbininkų organi
zacijos raginamos išrink
ti delegatus ir dalyvauti 
konferencijoje.

Nieko Neprileidžia prie 
Draugo Thaelmanno

PARYŽIUS. — Tarpiau- 
tinis Juristų Susivienijimas 

i buvo pasiuntęs Berlynan 
daktarą Cord pasiteirauti 
apie Vokietijos Komunistų 
Partijos vado Thaelmanno 
sveikatą. Hitlerio slapto
sios policijos galva Diehls 
pareiškė Cordui: “Thael- 
mannas yra kaltas prasi
žengime prieš tėvynę ir šve- 
timšaliams ne biznis, ką 
mes su juo padarysime.”

Kongresas jau Zurza 
prieš Rooseveltą

WASHINGTON. — Ne- 
žiūrint to, kad Rooseveltas 
aiškiai priešingas atmokėji- 
mui bonų karo veteranams, 
kongreso atstovų butas'pri
ėmė bilių už bonus. Taip 
pat kovo 15 d. visas kongre
sas atmetė du biliu, kuriuos 
Rooseveltas norėjo pravary
ti. Widelė dalis demokratų 
partijos atstovų kongrese 
pradėjo neklausyti Roose- 
velto diktatūros.

_________ X-

Pasitraukia iš Soc. P.,
“Daily Workeryje” (kovo 

16 d.) telpa ilgas laiškas tū
lo Clayton Van B. Wilson, 
kuris gyvena mieste Hor
nell, N. Y., ir pernai buvo 
Socialistų Partijos kandida
tu į . miesto majorus. Wil
son sako, kad ypatingai Au
strijos įvykiai ir Socialistų 
Partijos atsinešįmas linkui 
jų parodė, kadi socialistai 
vadai yra pardavikai, darbi
ninkų priešai. Jie smerkia 
Sovietų Sąjungą, kurioj bu- 
davojamas socializmas. Jie 
karą skelbia komunistams, 
kurie teisingai gina prole
tariato reikalus.

Čiepai nuo Miego Ligos
Rockefellerio I n s t i tuto 

Medicinos skyriui pavykę 
išrasti čiepus nuo miego li
gos, kuri pernai siautė St. 
Louise ir kitose vietose. Iš
bandymas padarytas ant 
žiurkių, 'bet pianoma, kad 
gelbės ir žmonėms.

----------- ^=2-^.-- -   —: 

VĖL KOMUNIZMAS ATSIDŪRĖ GERKLĖ
SE WASH1NGTONO PON Ų-B1UROKR ATŲ

WASHINGTON. — Sena
to Švietimo ir Darbo Komi
sijoj vėl buvo iškeltas klau
simas apie komunizmą. Am
erikos Darbo Federacijos 
agentas advokatas Ogburn. 
pareiškė, kad “Federacija 
yra tvirčiausia spėka šioje 
šalyje, priešinga komuniz
mui.” Senatorius Wolcott 
užklausė Socialistų Partijos ,

COLUMBIA UNIVERSITETO STUDENTAI PASI
SAKĖ PRIEŠ KARį UŽ SOVIETU SĄJUNGĄ
Columbia u n i v e r sitete 

300 studentų laikė konfe
renciją. Kiekvienas iš jų 
atstovavo 10 studentų, viso 
3,000. Jie vienbalsiai priė
mė rezoliuciją prieš karą, 
pasisakydami, kad visi pi
nigai, skirti per Washingto- 
no ponus karo reikalams, 
tuoj aus būtų perduoti be

Daugiau Mainierių Varo Laukan Japonijos 
Išėjo Į Streiką Šnipinėjimo Laivą

BIRMINGHAM, Ala. — 
Šioj apielinkėj išėjo, į strei
ką dar aštuonių kasyklų 
mainieriai. Dabar iš viso 
streiko lauke bus trylika 
tūkstančių mainierių. Vadi
nasi, valdžios pastangos 
streiką sulaužyti Nacionalės 
Gvardijos ginklų pagelba 
nesiseka. Mainieriai pasi- 
rįžę kovą laimėti.

I .
i

i Francija Padės Italijai 
prieš Vokietiją

PARYŽIUS. — Francijos 
valdžia pritarianti Mussoli- 
nio planams išgelbėti Aus
trijos “nepriklausomybę” 
nuo Vokietijos. Francija 
bijo Vokietijos sustiprėji
mo, tuo būdu nenori, kad 
Hitleris pasiglemžtų Aus
triją. To paties nenori Ita
lijos imperializmas.

Geležinkeliečių Algos 
Pasilieka Nukapotos

WASHINGTON. — Pir- 
mosios klasės gelžkelių kom
panijos pareiškė, kad juos 
palaikys dabartinį geležin
keliečiams nukapojimą al
gų ant' 10 nuošimčių iki ba
landžio mėnesio 1935 metų. 
O valdžios ir bosų buvo pri
žadėta, kad tas nukapoji- 
mas pasibaigs su balandžiu 
šių metų.

Sumušė Profesorių,
VARSA VA. — Varšavos 

Universiteto lenkai. patrio
tai sumušė profesorių Han- 
erlsmanną už simpatizavi- 
mą žydams. Valdžia už
darė visą mokyklą neribo
tam laikui.

Darbininkai VisŲ Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

vadą poną Pankeną, ką jis 
apie tai mano. Panken pa- 
sibažijo, kad jis ir kiti soci
alistai nieko bendro neturi 
su komunizmu, kad soc;įlįs
tai esą priešingi proletari
nei diktatūrai ir t. t. Be to, 
Panken užgyrė Darbo Fe
deraciją ir Wagnerio bilių, 
kuris įvestų prieš darbinin- 

jkus arbitracijos sistemą.

darbių pašalpai ir apšvie- 
tai. Jie priėmė rezoliuciją 
prieš karą ir už Sovietų Są 
jungą. Studentai pabrėžia, 
kad tik Sovietų Sąjunga 
yra tikrai kovojanti už tai
ką. Studentai pasisakė, 
kad jie energingai dirbs 
prieškarinėje savaitėje nuo 
6 iki 13 d. Jjalandžio.

MASKVA.—Gautas pra
nešimas, kad netoli Vladi
vostoko Sovietų vandenyse 
prie Askoldo salos apsistojo 

; japonų laivas “Totsima Ma- 
iru.”z Sovietų valdžios žmo
nės apžiūrėjo laivą ir sura
do, kad Japonijos valdžios 

j tiksliai atsiųstas šnipinėji
mo tikslais. Sovietų vy- . 
riauriadsybė įsakė laivui 
tuojaus išsinešdinti iš So-?

i vietų vandenų.
Taip pat Sovietų valdžia 

į įsakė savo ambasadoriui 
i Japonijoje Jurenevui pri- 
į duoti reikalavimą Japoni
jos valdžiai,- kad jinai tuo
jau paleistų du Sovietų or
laivi ninku, kurie buvo pri
versti nusileisti Mandžuri- 
joje ir tapo japonų kareivių 
suareštuoti.

Iš 21 Kanuolės Bus 
Sveikinamas Popiežius

LONDONAS. — Kara- 
J liūs Jurgis išleido patvar- 
ikymą, kad jeigu sykiais po- 
| piežius išvažiuotų iš Vatika- 
'no ir apsilankytų kur nors 
Anglijos žemėje, tai kad jis 
būtų pasveikintas šūviais iš 
21 kanuolės į orą. Toks pa
sveikinimas suteikiamas 
valstybių galvoms/

Sveikina Drg. Dimitravą
MASKVA. — Bulgarijos ■ 

Komunistų Partija atsiuntė 
pasveikinimą draugui Di- 
mitrovui, kurį dhrbininkų 
tėvynė išgelbėjo iš Vokieti
jos fašizmo gerklės. Mat, 
d. Dimitrovas yra narys ir /
v&das Bulgarijos Komunis
tų Partijos. Gyvendamas 
Vokietijoje, jisai buvo jos ; 
sekretorium.
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Nubaudė Du Viešųjų Darbu mmo mokėt! žemes ūkio v« • i * “ produktais. Pav., būtu nusta-Darbininku ; . , ...

Newark, N. J

Draugas Valaitis iš New tatai

IŠ UETUVOS

DDVCA CflNfiAC apsimoket reikalingas bijąs. IBEdV rUlWAd Turime žinių, kad kai ku-

ĮŠ priežasties įmokė jimo j au^ preso reikalui,

vų, bet gal nuo senelių.
Ifetai draugai, kurie šian-

I

mažas mirtingumas, palyginus 
pašaipūnėmis organizacijomis, 
vienoj pašalpinėj draugijoj

Viso
Gul-

Pinigų 
Puodą

pradėtąją Paryžiaus komunarų kovą, del 
kurios jau yra žuvę milionai geriausių 
darbininkų klasės" sūnų ir dukterų!

ypa- 
visą, 
atsi-

Piktadarė areštuota.
Tą pačią dieną žemaičių g-vėj j

ROOSEVELTIENĖ GRĮŽ
TA NAMO ORLAIVIU

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

of March 3, 1879

Dubinskas—25c
00. Draugiškai, J. Juška.”

i tyta apibrėžta tam tikrų būti- 
anąsyk1 numų žemės ūkio produktų kai-

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

kaip mais, keisti valstybės tarnauto- 
raneša, vis- jų atlyginimą. Del atlyginimo 

vie- 
atlyginimą sumažinti 

atatinkamai atpigusiam gyveni
mui, antras—tam tikrą atlygi-

KAUNAS. Del
i įvykusių “nesusipratimų” su po
licija Neries — Nemuno santa
koje prie viešųjų darbų, Kau
no komendantas du bedarbius 
—Baroną ir Bieliauską—nubau
dė po 2 mėn. kalėjimo, 
apkaltinti “bedarbių 
mu.”

PAŽEISTAIS NERVAIS 
MERGYTĖ

Aš skaitau kas diena
skyrių “Laisvėj” ir labai

? y , y . r.. ,,, „T

aukštą 
kas diena. O ne. tai Haliver oil 

ATCAIZVMAC i250 D’ l)0 la^’ P° dU 5<aS die~ATSAKYMAS j Išvežkite ją laukan pavežio- 
Gal būt Jūsų mergytė iš pri-jti po gerą valandą kas diena.

gimimo turi kokį pažeidimai Jeigu kokia, liauki! preparatai 
i. smegenyse. Kartais' galėtų ir jai ką gero padalyti.

ir smegenutė/ asmeniniai ištyręs vaiką, pris- 
pasižeidžia. O, gal būt, ji tu-įkirtų atatinkamo preparato, 
ri paveldėtą nervų sistemos Bet iodo tinktūros galite drąsiai 
netobulumą, nebūtinai nuo tė- įduoti po lašą kas savaitę, su 
vų, bet gal nuo senelių. vandeniu, kad skydinė—tiroidi- 

Kaip ten nebuvę, patarčiau I nė liauka atatinkamai veiktų.

Nuo draugo, J. Pociaus iš 
Pąterson, N. J. aplaikėme ; 
$3.00’ už prenumeratą ir $2.- 
00 auka presui.

; nuirrtt nuo jos galvukės X-spin- 
! dūliais atvaizdą, Rentgeno pa- 
i veikslą. Jei toks atvaizdas Jūsų | ‘ , ...nurodytu, kad yra kokio sle- man • • ‘-ir- a v I gimo i smegenis, gal del issi-idomu pasimokvti. As nemo-,,.. . ... v . .v, . v . kisusio ar įlenkto kaukolesku lietuviškai rašyti, bet skai- . , . ., m . v v kaulo, gal del sukrasejusiotau gerai. Tai as rašau ang- , . t .i kraujo ar taip ko, tai opera
cijos keliu būtų galima 
atitaisyti.

Jeigu atvaizdas nieko

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....... .............  $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............... $7.50
Foreign countries, per year ______ _ $7.50

t Canada and Brazil, per year ............  $5.50
United States, six months $3.00
Brooklyn, N. Y.. six months ......_ $4.00 
Foreign countries, six months ..... $4.00 
Canada anil Brazil, six months ........ $3.00

natinė rūpestis, tik tas, kaip Ji_aū’odo gerai, nėra baikšti 
kas mėnesis reikės sukelti 
po $70.00 jo išmokėjimui.

P. Buknys.

Už Nepaskolinimą
Užpylė ant Galvos

Karšto Vandens
KAUNAS.—Jankaus g. 18

;Nr. gyveno ar trys šeimos, gi
mininės. šeštadienio vakarą Mac
kevičienė prašė savo švogerį,
I kad jai paskolintų pinigų, bet

L. švogeris atsisakė. Mackevičie
nė . karšydama vidurnaktį alsi

ni ie-
gantį savo švogerį verdančiu 
vandeniu apipylė.

Sužeistasis paguldytas mies- į p^- Į)arIjįninka

na( tuo manoma paremti ūki
ninkus) ir valstybės tarnauto
jai už nustatytą dalį gaunamo 
atlyginimo turėtų pirkti pro
duktų ; pirkdami turėtų mokėti 

Juodu —atsiskaityti pagal nustatytą 
kursty-1 tiems produktams kainą, o jei 

kas ir nepirktų, tai vis tiek 
skirtos produktams pirkti atly
ginimo dalies pinigais negautų.

dedu ir nuo savęs $1.00, tai ^ai iž^tai elgdavosi su savo I 
----------- — 1------ - “§pygas” 
rodinėjusi, keldavosi sijoną ir...

vęs į Jangus ir juos puldavęs, j kilusi mintis, taupumo sumeti- 
Tbismas Obstienę, kuri, I 
“Kurier Wilenski
gi nuteisė sumokėti) 100 zlotų 1 keitimo esą du varijantai: 
pabaudą ir apmokėti -bylos iš-i nas 
laidas.

1 gai sukels $650.00.
1 Presas dirba gerai, Vie-

Kntraš Puslapis
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Tegyvuoja garbinga Paryžiaus Komu
nos atmintis! - ,

Garbė žuvusiems už dąrbininkų klasės 
laisvę didvyriams, tęsėjams darbų Pary
žiaus komunarų!

Pirmyn į kovą už pasaulinę komuną 
—už Sovietus F

- ..... - . T ; < r » ! r v J z r T r ’ r * ’ F " l 1 ’f f I
Viso $10.- pasiųsk.” Tą h- darau. Pri- rodymų, paaiškėjo^ bendrai, la-; Projektuojama Keisjti Val- 

dedu ir nuo savęs $1.00, tai kai ižGltai elgdavosi su savo dininKų: Atlyginimą 
Ibim viro $2 00 šiame laiško lnamiaiB: Pro lan^us “špygas”
_ . . ’ ’ rodinėjusi, keldavosi sijoną ir... KAUNAS. — Teko sužinoti,

Jūs Draugiškai, J. J. MockaitlS, q paĮs okSįas pasigėręs pildą-!kad atatinkamose įstaigose yra 
j__  /I rrAnAi# Onvin . . . . . i i__ ___  ___

Paryžiaus Komuna
Kovo 18 d. sukanka J lygiai 62 metai 

nuo to laiko, kaip Paryžiaus proletaria
tas buvo pasiėmęs į savo rankas ginklus, 
nugalėjęs buržuaziją ir buvo įsteigęs Pa
ryžiaus Komuną—pirmą darbininkų val
džią pasaulio' istorijoj — kuri.išgyveno ; 
apie tris mėnesius. . ' \ , L'

Tiesa, Paryžiaus Komuna buvo pa
skandinta pačių darbininkų kraujo jūroj. 
Buržuazijos budeliai parodė savo negir
dėtą žiaurumą linkui tų, kurie drįso val
dytis, kurie būdami darbininkais, drįso 
patys savo reikalus tvarkytis.

Tačiaus Paryžiaus Komuna nenuėjo 
niekais. Ji pasiliko ne tiktai neišsemia
mu pasaulio darbininkams įkvėpimo šal
tiniu, ale ir nepaprastai plačios reikšmės 
pamokomis. Rusijos proletariatas, va
dovaujamas komunarų - bolševikų, savo 
pergalingoj prieš buržuaziją revoliucijoj, 
1917, atydžiai mokėsi iš Paryžiaus Ko
munos klaidų ir pasisekimų, ir todėl jis 
buvo laimėtojas.

Šiandien pasaulio proletariatas, minė
damas 62-rus metus po Paryžiaus Komu
nos, gali didžiuotis, nes jis turi iškaria- 
vęs vieną šeštadalį pasaulio sausžemio, 
ant kurio 168 milionąi žmonių vykdo gy- 
veninfian tai, ką pradėjo Paryžiaus ko- 
munarai!

Daugiau! Toliau į rytus, Centralinėj 
Chinijoj, kiti dešimtys milid’rių darbinin
kų ir darbo valstiečių steigia savo val
džią-----Ghinijos Sovietus—naują, milži
niško apėipimo komuną, kuri anksčiau 
ar vėliau susiri^ su Sovietų Sąjunga.

Šiandien’ visafne kapitalistiniame pa
saulyj. darbininkai ruošiasi nuversti ka
pitalizmą ir įsteigti Sovietus. Tik arti 
mėnuo atgal, Austrijos darbininkai buvo 
paėmę ginklą į rankas ir herojiškai ko
vėsi su savo budeliškais Thierais.

Nepaisant pardavikiško socialdemo
kratijos mokymo, būk darbininkai paim
sią į savo rankas valdžią ir jvesią socia
lizmą “moksliniu”, “ramiu” ir ‘’kulturiš- 
ku” keliu,z kiekvienos dienos įvykiai dar
bininkų mases mokina, jog tiktai per
-gįnkhiptą sukilimą, per kovą proletaria
tas pasiliuosuos. Kitais žodžiais, sų 
kiekviena diena darbininkų masės persi- 
geria revoliucinių marksizmu, leninizmu 
ir stoja po vadovybe kovingo Komunistų 
Internacionalo, vado pasaulio išnaudoja
mųjų prieš žiaurią išnaudotojų klasę.

Atfierikos darbininkai vis labiau ir la- 
biau persiima ta pačia idėja ir suprati
mu. Paryžiaus Komunos sukaktuvių mi- 
nėjiipp masiniai mitingai (jie ruošiami 
visuose didesniuose centruose per visą 
•šalį);’‘todėl, privalo būti išnaudojami su
traukimui tų darbininkų masių po kovin
ga Jungtinių Valstijų Komunistų Parti- 

? p jos vėliava^ po vėliaVa tų, kurie tęsia

“Draugui Bukniui: < 
perdaug rūpinatės su tuo Bridgeport, Conn. 
“Laisvės” presu, kad silpnai j 
plaukia aukos, nesirūpinki
te... Žinokit, kad tuo klau
simu rūpinasi visi įdėjos 
draugai ir pritarėjai. Štai 
ir mūs A.L.D.L.D. 39 kuopa

“Draugai: Čia prisiunčiu 
čekį sumoje $6.50. Drau
gas R. Samuolis užsimoka 
už prenumeratą $5.50 ir au
koja preso išmokėjimui $1.- 

susirinkįme, pakėlus tą klau i 00. Draugiškai, M. Galec- 
simą, jdraugai nutarė paau- kienė, Philadelphia, Pa.” 
kuęt $2.00 iš iždo ir šiaip; 
sume'tė. $3.00, visę $5.00. O 
da ar žinote ką prižadėjo. 
Ugi šuręngs “Šurum Bu- 
rum” .vestuves A.L.D.L.D.
39 ir LDSA 54 kuopos ir pu- 
sę ■ pelno' ■ nutarta's paskirt 
“Laisvės” naujam. presui. 
Čia prisiunčiu čekį vertės 
$5100 ir aukotojų vardai: J. 
Klikunas—$1.00, J. Norkus

“Gerb. “Laisvės” Adm.: 
Su šiuo laišku prisiunčiu 
$6.50. $5.50 už prenumera
tą ir vieną dolerį preso 
fondui.. Atleiskite, kad taip 
ilgai užvilkau. Draugiškai, 
S. Ketchiri, Windsor Locks, 
Conn.”

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Pastogėje

Šitos organizacijos organas “Tiesa” 
(už kovo 15 d.) praneša, kad

Pereitais (1933) metais Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo turtas paaugo ant su
virs $16,000. Viso LDS turto su 1 d. sau-, 
šio, 1934 m., buvo" $74,347.21.

Pereitais metais pomirtinėmis išmokėta : 
viso $12,097.27. , j ..

i Pašalpomis viso išmokėta $20,766.75. Bep- ; 
drai pašalpomis ir pomirtinėmis išmokėtą 
viso $32,364.02.
Kiek girdėjome, dabar LDS turi turto} 

-ąrti- $$0,000.90! Tai džiuginanti <• žinįa.į; 
’• bį^yisbĮrpeijeitais metais LDS narių nu

minė 2^-rii. J>.Tričįriuš, riiirpdo ; minėtas * lai- į 
kraštis,

Tai buvo 
su kitomis 
Pavyzdžiu j;
(Brooklyn, N. Y., kuri turi apie 850 narių, 
numirė net 17 narių pereitais metais. Gi 
mūsų Susivienijime iš arti 5,000 narių nu
mirė tik 29 nariai. Tas parodo, kad Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo pats pamatas 
yra tvirtas, tvirtesnis, negu daugelio kitų 
savišalpos organizacijų. Tokiuo būdu kiek
vienam saugiau apsidrausti tokioj organiza
cijoj, kaip Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mas.
LDS narių buvo susirgę (pereitų me

tų laikotarpiu) 439. Tiktai 16-kai iš sir- 
gusiųjų buvo neišmokėta pašalpa. De
vyni nuo jos patys atsisakė, o steptyniems 
“nebuvo galima išmokėti del įvairių prie
žasčių”. Vyriausios kurių buvo: nepri
deramas užsilaikymas laike ligos arbaį 
susispendavimas. Tiedvi 'priežastys, ei
nant LDS konstitucija, neleido susirgti-, 
siems išmokėti ligos pašalpų. Tai, žino
ma, palyginti, labai mažas skaičius. Bet 
“Tiesa” pastebi LDS nariams:

Laikykimės savo organizacijos taisyklių, 
užsimokėkime duokles laiku, nesusispenduo- 
kime, tai neturėsime jokių keblumų, atsi
tikime ligos, gauti pašalpą.

Šiuo tarpu LDS varo du vajus: už vai
kų prirašinėjimą ir suaugusiųjų narių 
(tarpe 16-kos ir 50 metų amžiaus žmo
nių). Vaikų skyriui reikia gauti 500 ap
ykantų (tarpe 2-jų ir 16-kos metų am
žiaus), kad galėjus tąjį skyrių padaryti 
pilnai legališku. Dar mažai kuopų įsi
traukė į darbą, sako “Tiesa”, nes iš viso 
tėra gauta tiktai 142 nariai-vaikučiai. 
Raginama kuopos darbuotis, kad iki An
tram LDS Seimui davarius reikalingą 
vaikučių kvotą. Kreipiama ypatinga do
me į sekamas LDS kuopas:

8 kp., Newark, N. J.; 16 kp., New Haven, 
Conn.; 29 kp., Springfield, Ill.; 41 kp. 
Grand Rapids, Mich.; 43 kp., W. Frank
fort, Ill.; 49 kp., Waterbury, Conn.; 76 kp., 
Chicago, Ill.; 82 kp., Scranton, Pa.; 95 kp., 
Rockford, Ill.; 112 kp., Chicago Ill; 129 kp, 
Chicago, Ill. .

Suaugusiųjų narių- einamajame vajuj 
gauta (iki 10 d. kovo) 106. Šis vajus 
taipgi tęsis iki Antrajam Seimui (kuris 
įvyks Detroite, birželio men. 18 d., 1934). ( 
Į vajų dar neįsitraukė nei įpusė kuopų. 
Laike vajaus naujiems apliĮsantanls tei
kiama didelis nupiginimas įstojimo mo
kesčiuose.

Nežiūrint visų sunkumų ir skerspai- 
nių, Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
auga ir optimistiškai žiūri į ateitį!

F. M.| Indrulis—25c, S ■ Sa- 
nas—25č,< F. Mankauskas— 
50c. Fin. Raštininkas, P. 
Šlekaitis.”

Ačiū už pastabą, draugas 
Šlekaitį. Bet kaip žmogus 
nesirūpinsi, kad nuo kompa
nijų statėmentai plaukia, 
reikalauja pinigų. Telefo
nas skamba, atsiliepus, klau
sia kodėl pavėlinta mokestis 
už bilas, o čia grašio vos pa
matai, tuojaus turi kišt į 
gerklę kompanijoms už vi
sokias medžiagas. Tai va 
tas ir sudaro sąlygas, kad 
turi kasdien dejuoti. Mes 
labai įvertiname draugų rū
pestingumą tuo reikalu ir 
džiaugiamės taip gausią pa
rama. Tuo pat kartu nori
me primint ir kaip finansi
niai dalykai yra mūsų įstai
goje sulig kiekviena diena.

D.S.A. 10 kuopa renge ves- . . , .
, . . 1. m 11 1 1 ! virino puodą vandens irtuvių tea party 11 d. ko-1 
vo nedėlios vakare. Nors 
oras ir prastas buvo, nes 
labai snigo, bet draugų ir to ligoninėj be vilties pasveik- 

susirinko gražus |tk- 
Besisvečiuojant ir | .
bekalbant, pnsi-'rim. Moteris muštis moksjo 
“Laisves” naujas j geriau ir

SAN JUAN, Porto Rico. 
>—Kelias dienas pasibalado- 
jus po miestą ir kaimus, 
gi’įžta atgal Washingtono 
ponia Rooseveltienė. Grį
šianti atgal orlaiviu.

Philadelphia, Pa. — Bo
sas Bernard Shotkin pašo- 

. . . vė negrą darbininką Russeli’ vyrą taip primuse, v .
Keliem draugam, kad teko jį net ligoninėn nuga- j Watson, 23 metų. Sužeistas 

benti. “ J pavojingai.

draugių 
būrelis, 
linksmai 
minta ir 
presas,
pasakius po prakalbėlę, del 
reikalingumo preso, aukavo 
šie draugai:

D. K.—$6.00, A. Kazlaus
kas—$2.50; po dolerį auko
jo: G. Žukauskas, J. Vasi
liauskas, J. Juodeškis, J. 
Janušonis, J. Casper, V. 
Skeistaitis, A. Kvedaras, J. 
Kunickas, A. Dulskis. Po1 
50 centų, Z.. Kaškiaučienė; 
po 25c S. M., J. Bindokienė, 
M. Vinikaitienė, M. My- 
liavienė, J. Miškeliūnas, K. 
Anuškis. Viso su smulkiais 
$20.00.

Šiandien aukų gavome 
I $35.00. Iš anksčiau buvo 
$486.55. Dabar yra $521.55. liškai.

Britain, Conn, prisiuntė $2.- Dar trūksta $128.45 iki | 
$650.00. sėdėti, eit ar kalbėt. «

Esame pilni pasitikėjimo, g.jna palaikyta galva ir

1 Daugiaus laiškų:
“A.L.D.L.D. 219 kuopa iš 

Forest City, Pa. prisiunčia 
$2.00 preso fondan ir nuo 
savęs prisiunčiu $1.00. 
$3.00. Su pagarba, J.
binas.”

DARBININKU 
SVEIKATA

00 nuo A.L.D.L.D. 27-tos
kuopos, nuo draugų Remei-
čių $1.00 ir pats Valaitis kad iki sekmadienio drau- sėsti, bet jai labai sunku.
$1.00. Viso $4.00. . .................. .

“Prisiučiu čekį $10.50. $5.-
50 už draugo J. Zujaus pre
numeratą, o penkinė į pre
so fondą. Minėtą sumą pre
so fondan aukojo sekami:
J. ZujuS—$2.50, A. Glaubi-

Ičius—$2.00 ir S. Naveckas
—50c. Draugai J. Zujus ir Nuteisė “Dzienik Wilenski
A. Glaubičius visuomet gau
siai , paremia finansiniai 
darbininkų reikalus. Drau
giškai, V. Glaubičius, Wil
kes Barre, Pa.” 1

už presą $650.00 ir dar pri- 
rengimas jam vietos spau
stuvėje, privedimas elektros 
ir kiti dalykai, padarė iš- 
kaščių arti $100.00. Iš tos 
priežasties mūsų įstaigos 
Iždas taip sunyko, kad nie
kaip nepajėgėme šį mėnesį

ridse vietose yra surinkta 
, bet 

“Laisvoj” tų aukų dar ne- 
.aplaikęme, todėl prašome 
draugų, kur tik turite kiek 
surinkę, nesivėlinkite pri
siusi, nes ‘ ‘Laisvei” labai 
reikalingi pinigąi.

dien pribuvo į pagelbą: 
“Centrajbrooklynieciu Auka

Dėl Bresb
ALŲLD 21 kuopą iš iždo 

paskyrė $5.0,0, o naciai au
kojo sekamai: G. Paršoiuę- 
nė—$1.00, P. BurneikiS) — 
$1.00, J. Ūselis—$1.00, K. 
Bender—50, J. Juška—50c, 
J. Baltrušaitis—*25c, A. Juk- 
nys—25c, J. ftartašius—25c,

“Čia randate $2.00 auką 
naujam presui.

Aš tikrai norėčiau duoti 
daugiau, kadangi anksčiau 
ne cĮąug tesu į rėmus savo 
darbininkišką spaudą. Aš 
manau, kad šiuo kartu yra 
mano pareiga nors su bis- 
kiu prisidėti šiame reikale. 
“Laisves” skaitytoja. Det
roit, Mich.”

.“‘Laisvės’ Adm.: Vakar 
sutjkau draitgę M.j Bal,trė- 
nienę iš Į)evdh, Corin; ir .sa
ko : “Aš :tau noriu duoti $1.- 
O0„ ar žinai kam?” “Ugi 
‘Laisvės’ naujam presui,’ 
sakau. . “Gerai, tik greitai

Mano trijų metų mergytė 
I negali palaikyti galvos, nega
li sėdėti, eit ar kalbėt. Ji mė-j 

r atąi-Ahigo nepaaiškintų, tai 
: kas pasilieka daryti, yra

Daktaras sako, kad tai jai-d®^ ant gamtos ir padėti garn
yrą paralyžius nuo smegenų. jta<* visokiais būdais. Sutinku, 

ikad braukymai, akstinimai 
1 elektros prietaisais padėtu 
raumenukams labiau sutvirtė
ti, išjudintų juose veiklesnę 
kraujo apytaką, nors pačias 
smegenis ir nepaveiktų. Tai- 
po pat ir ultra-vijoletinai spin
duliai, kaip ir saulės šviesa, 
labai esmingai padės visam 
organizmui tvirtėti ir tarpti.

Masažavimai, ir brauky
mai, maudynės, saulė, elek
tra, virš - fijokalvieji spin
duliai, dijatermija ir 1.1.—-vis 
tai yra fizines gydymo priemo-* 
Dės. Ir '-retai kada jos ąo.rs 
kiek gero nepadarytų. Mais
tas, maitinimas ir gi yra fizi
nė priemonė, ir maistas gal 
visų daugiausia čia padėtų.

Reikia žiūrėti, kad mergy
tė gerai valgytų viso ko: viso-

mėgina su kuo žaisti, yra veik
li, tėmija ir klauso, ką kas da
ro ar sako. Minkšta vieta jos 
galvukėj užaugo, kai jai bu- 

įvo 20 mėnesių. Atrodo, kad 
ji daro pažangos fizinės ir 
protinės, bet labai palengvė- 
lio. Suprasti ji truputį su
pranta, bet ji nėra tokia pro-

i tinga, kaip turėtų būti jos am
žiuje.

Vieiias daktaras sakė, jog 
elektrįniai akstinimai galėtų 
jai pagelbėti. Kitas sakė, jog 
ultra-vijoletiniai spinduliai jai 
pagelbėtų. Bet mūsiškis dak
taras tvirtina, kad niekas jai 
negelbės, kad ji pati išaugs.

Ji negali gerai valdyti sa
vo rankų. Jai sunku ranky
tėm pasiekti savo veido. .

Ar yra kokia viltis, kad jipdų vaisių, daržovių, pieniškų, 
’ • • žuvų-, šviežios mė-

■ ir bet koks vaikas fiziniai irjsos, saldymų, rupesnio javinio 
į dvasiniai? Ji turėdavo labai į maisto. Duokite jai būtinai žu- 
i gera apetitą, bet dabar mažai aliejaus, po kokį 
i tevalgo.bu- j 

ne- į

n
Redaktoriaus žmoną

“Kurjer Wilenski” praneša 
apie skandalingą bylą, kurios 
šiomis dienomis klausės Vil
niaus teismas ir kurioje kaipo 
kaltinamoji figūravo pagarsėju
sio Lietuvai “Dziennįk Wilehs- 
kio.” redaktoriaus Obsto žma- 
na. Obstų namuose gyveno be
darbių šeima, kuri visus metus 
jau jokios nuomos nemokėjo. 
Obstai, norėdami nepageidauja-i.. “* ."''7' i u' x:,.;..‘■ . . ,V1 ,7 , . išaugs, pasitaisys ir bus, kaip kiaušinių,mus įnamius iškraustyti, nuolat 7.^ '
darydavo jiems visokias šuny-j 
bes: piudydavo šunimis, 
riuos pas save laikydavo, ir 
rie, kaip teisme paaiškėjo, 
vę nepaprastai biaūrūs ir 
švarūs. Galų gale priėjo prie 
to, l<ąd vieną gražią dieną ponia 
Obstienė, kada nieko namie ne- 

7 I 6**1 vouicgciijac. .lYčll LčtlS Li.
buvo, paėmusi gumbuotą lazdą, laikę ginsimo galvukė perdaug Bet čia reikia, kad gydytojas, 
smarkiai, apmušė-sąyo įna’mę ir [susispaudžia ...........
džiaugdamosi rėkė, kad nieko 
nebijo, kadangi nėra liudytojų. 
Tuo tarpų jos tarnaitė greitai 
nubėgusi ir vartus uždariusi. 
Obstienė, kaip iš liudytojų pa-



šeštadienis. Kovo "iV, 1934
Trečias Puslapis

Matykite “They Shall Not Die”. 
Veikalą

Kai kurie mūsų draugai ir simpatikai kalba
si, kad veikalai kurie vaizduoja bėga
mus klausimus, kurie veik visiems yra gir
dėti ir žinomi, tai neturi patraukimo, nėra 
juose nei įdomumo. Tiems draugams bei drau
gėms reikia panuPyti xeikala “They Shall Not 
Die,” kuris dabartiniu laiku yra rodomas Ro
yale Teatre. Visi, kurie matė veikalą ir dar 
.matys, vienu balsu sako, kad veikalas yra įdo
mus ir būtinai reikia matyti.

Ypatingai tiem, kurie vaidina, veikalus, neo
šia veikalus, kurie režisieriuoju veikalus ir 
rašo veikalus,—reikia matyti šį kūrinį.

Stebėtis reikia, kaip pirmame veiksme eina 
negrų areštai/ koks brutališkumas baltųjų 
prieš negrus, čia jie daro suokalbius, kojomis 
spardo ir daužo negrų galvas. Veikale perdėm 
atvaizduojama žiaurus rasinis persekiojimas. 
Ateina profesionalas (gydytojas) ir tas len
kiasi prieš rasinį nusistatymą, policijos buožę. 
Šerifas, teisdarys ir fanatikų minia prieš juod- 
veilžius. ' j

Ta
dai’ 
čifi 
mi-

Paskiaus seka kelios scenos antrame veiks
me. čia prasideda. Lucės romansas, graudžios 
ašaros. Iškyla aikštėn, kad jinai buvo pri
versta pasirašyti “dokumentus” ir liudyti 
prieš negrus,jaunus vaikinus.

Jos vaidinimas, jos motinos vargingas gy
venimas keletą kartų išspaudžia žiūrovų gai
lias ašaras, bežiūrint j šias scenas, šiame 
veiksme ir kituose yra tokių momentų, kad 
sujaudina žiūrovus iš pat širdies gilumos tas 
nežmoniškas elgimasis su negrais darbininkais 
ir tais, kurie j ieško teisybės.

Trečiame veiksme išsivysto visas suokalbis, 
žiūrovas, matęs* pirmesnes vaidinimo scenas, 
jau persitikrinęs, kad vaikinai nekalti, 
čiaus buržuazinis advokatas šiame akte 
vis mano, kad yra teisminė teisybė, kad 
nereikia kreiptis į darbininkus ir plačias
nias, o tik į valstybės “demokratinius įstaty
mus.” Gi Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo advokatai jau gerai žino tas “legales tei
ses” ir “įstatymus.”

šiame teismo veiksme labai aiškiai pasirodo, 
kad negrai kaltinami jau ne už “merginos iš
žaginimą,” bet kaipo negrai, jie kaltinami tik 
todėl, kad jie gimė juodasnalviais.

Veikalo tipai, vaidinimas, kalba, scenerija 
pilnai artistiškai atlikta. Nesakome, kad vei
kale kaip kas nepilnai pasakyta, kad kaip kas 
galima pasakyti geriau ir tinkamiau.
Tačiaus visiems, ypač tiems, kurie dalyvauja 
judėjime, mene, — veikalas reikia'būtinai pa
matyti.

Visi mūsų vaidylos turi matyti šį veikalą. 
Bet negana veikalą tik matyti. Reikia iš jo 
pasimokinti, pastudijuoti yaidinimą, sceną, tu
rinį, 
kiek 
noje.

veikalo geras ir blogas puses ir žiūrėti, 
mes galime juo pasinaudoti savoje sce-

Buvęs.

Iš Lyros Choro Veikimo
SHENANDOAH, Pa.—Lyros Choro perei

tame susirinkime daugiausia buvo svarstyta 
choro gerovė ir reikalai. Pakeltas naujas su
manymas, kad prieš choro pamokas vis turėtų 
būt vardošaukis, idant choristai daugiau įsi
domėtų choro reikalais ir jaustųsi kaipo tikri 
choristai,, prigulinti prie choro. •

Taipgi pilnai apkalbėta kokiu būdu gauti 
daugiau sopranų chorui. Nors kiekvieną cho
ro pamokų vakarą ateina nauji choristai, bet 
vis basai arba altai, o sporanų kaip nėra, taip 
ir nėra. Choristai visi pasižadėjo dėti pa
stangas, kad gauti supranų.

Tą vakarą taipgi prisirašė dvi naujos narės 
—draugės Yęsynckaitė ir Bernatoniutė.

Nebaigtuose reikaluose abelnai apsvarstytas 
ateinantis Lyros Choro bendrai rengiamas su 
A.L.D.L.D. kp. bankietas su koncertu, kuris 
įvyks 2 dieną velykų, balandžio antrą dieną, 
Mainierių Svetainėje. Komisija prašo, kad 
kitos draugijos apielinkėj nieko nerengtų tą 
dieną, nes Lyros Choras ft- A.L.D.L.D. vis da
lyvauja ir paremia kitas organizacijas. O ka
dangi yra reikalinga pinigų chorui ir A.L.D. 
L.D., tai kviečia visus dalyvauti tą dieną ir 
paremti šią organizaciją.

Programa bus didelė ir vairi, apie kurią 
vėliau parašysiu. Po programai bus šokiai ir 
didelė vakarienė. Įžanga $1.00. Tikietus ga
lima įsigyti pas choristus ar A.L.D.L.D. na- 
riusi

Choro pamokos yra laikomos kiekvieną sek-! 
madienį, 7 valandą vakare, Sweets svetainėje, i

Choro Korespondentė,
B. Judzentavičiutė.

Paveikslėlyj matote sceną iš John Wesley veikalo, kuris parašytas Scottsboro jaunuolių teismo tema. Da
bar šis veikalas rodomas Royale Teatre. Jj vaidina Theatre Guild.

Mes Žvelgiam Linksmai
(K. R-čiui).

Prabėgo 'vaikystė— 
Pavasario dienos— 
Bet dar nepamiršom 
Svajotų sapnų. 
Mintis dar aplanko 
Ir kraštą gimtinį, 
Ir artimą draugą 
Jaunatvės dienų. 
Jau, rodos, praleidom 
Ir vasarą mielą, 
Veidai pakitėjo,— 
Ims šalti jausmai. 
Ruduo jau audringas, 
Rods, liepia aprimti, 
Bet mes į jaunatvę 
Dar žvelgiam linksmai! 
25-XI-33. St. Jasilionis.

“Poezija” Dangą Rėžo
Kartą pateko man į rankas laikraštis “Vie

nybė”. žinodamas, kad tą laikraštį redaguoja 
keturvėjininkas poetas redaktorius, ir . pradė
jau vartyti. Pirmiausia metėsi į akis antraše 
“Iš T-y-s-l-i-a-v-o-s poezijos.” Tai ilgas var
das—ilgas ir vyras. Tad ir jo poezija skam
ba labai augštai:

“Laivo stiebas dangų pjovė,
Paskutinė žvaigždė gęso.
Mėnuo tirpo vandenyj.”

Seniauš tokias pasakaites galėdavai girdėti 
tik Lietuvos bobeles pasakojant. Vaikams, 
besiklausant tokių pasakaičių, baugu daryda
vosi, nes jie bijodavo, kad “laivo stiebui dan
gų perpjovus”, nepradėtų kristi dievo baldai 
iš dangaus ant žemės ir užgriūtų mus. Gi 
dabar jau atsirado tokių “mokytų poetų,” ku
rie ir mėnulį prausia vandenyje.

Kitame posmelyj tas “poetas” jau 
sparnais. Girdi,

“Mano kelias—paukščių kelias.
Girios, pievos ir sodybos,
Tyli, tyli žemumoj,
Traukinys padangę skelia.

' , Seku pasakos radybos
Mėlynakėj tylumoj.”

4

Traukinys, orlaivis, saulė, žemė, o 
liau jau Bonapartas ir eilė žodžių šio

eilėse dedama tik tai kaipo figūros, skambe

lekia, su

dar to- 
“poeto”

siai. Jei jisai sakė, kad čia “paukščių ke
lias,” tai paskiaus jau ii* “traukinys padengę 
skelia.” Traukinys ir orlaivis, tdi šiam “po-

I etui” vienas ir tas pats.
žemiau skaitau šio “Poeto” eiles ir čia jau 

kitokia antraštė. Veikiausia šias eiles “po
etas” rašė po saulėleidžiui, vakare, tai kūrinė
lis pagal tą nuotaiką ir išėjo. Jisai pavadina 
tas eiles > Nuskendusi Saulė.”

. Bet ne tik “saulė nuskendo” šio “poeto” 
vaidentuvėje. Jam ir

“Laivai ežere lyg nuskendo,
Lyg ima sapnuoti
Saulėleidžio sapną
Auksinė žuvis.”

i žinoma, būtų gudriau ir reališkiau, jei šis 
“poetas” būtų sakęs, jog “saulėleidžio sapną” 
sapnuoja ne ta “auksinė žuvis,” bet poetas

■ apie auksinę žuvį. Visas skonis kalbamų eilių 
kaip tik atatinka tokiems ponams, kurie sap
nuoja apie “auksines žuvis,” “auksines laimes” 
ir taip toliau.

Kas liečia “poezijos” tinkamumą ir tei
singumą, tai ją kritikuoti nereikia. Užteko 
tik to, kad perskaičius eilutę “nuskendusi sau
lė,” reikėjo tik dirstelėti pro langą, jog saulė 

i dar vis taip karštai šildo ir šviesiai šviečia, 
i Kitas klausimas, jei. tą dieną būtų pasitaikę

■ miglota ir ūkanota. Tokioje dienoje Tysliava 
i gal ir bandytų įrodinėti, kad “saulė jau nu- 
' skendo.” '

Bet ir tokios eilės vadinasi “mokslinėmis.” 
Jei jūs paklausite, kaip jų mokslas vadinasi, 
tai Tysliava pasakys, kad jose yra visi žinomi 
literatiniai mokslai. Kaip tai: “fantazija,” 
“romantika,” “misticizmas,” “futurizmas,” 
“impesionizmas” ir dar keli izmai.

Mūsų kritika apie tokias eiles pasakys, kad 
jose nėra nieko daugiau, kaip tik tuščia bačka, 
kuri, uždavus basliu į šoną, gerai skamba. Ta- 

- čiaus tuščia bačka ir pasilieka bačka, o ne 
meninis kūrinėlis. “Poetas” čia parenka žo
džius, kad jie gražiai skambėtų, kad būtų daug 
įvairių vardų, bet tikrenybės, idėjos jisai ne-: 
paiso. Idėjinis turinys, tai bačkos tuštuma to
kiose. eilėse.

Tokia “poezija” nėra tikra,' nėra reali. To
kia poezija, kurioje ‘/traukiniai padangę' ske
lia,” — nėra nei poezija. Joje neatspindi jo
kios gadynės gyvenimas, kovos bei idėjos.- Tik
ra poezija yra socialiai reali, ji' mato gyveni
mą ir idefas.

Nepoebas.

Pažvelgus Giliau Klausiman Apie 
“Neprigulmingtiosius”

DETROIT, Mich. — Jau ne pirmas kartas 
Detroite pasikartoja iš priešų pusės “nepri- 
gulmingumo” klausimas. Kada priešai tik 
liekasi bespėkiais,. jaučiasi silpnesniais už 
darbininkišką judėjimą, jie tuoj apsivaįpikuo- 
ja “neprigulmybės** vainikais ir lošia kankinių 
rolę ■•tarpe lietuvių visuomenės. Yra svarbu 
pastebėti, kaip priešai su savo “neprigulmy- 
be”, nieko tikslaus nenusimano apie meną. Su- 
lyg jų supratimo,-dailė yra beparty viską. Nors 
fašistai ir socialfašisai 
smetoniniai partyviški.

tą žino, kad jie yra 
Bet dailėj jie persi-

stato liaipo “nekalčiausios panelės.” Ir bando 
savo “neprigulmybe” puoštis tik del svieto 
akių, kad patiems, ypač tos “dailės” kūrėjams, 
būtų nauda. z

Vienas tdkios “dailės” kūrėjų apaštalas di
desnėmis kolonijomis, ypač chicagiečiams ir 
paskutiniu laiku detroįtiečiams, yra gerai ži
nomas, J. žiūronas. Po fašistų įtaka šis žmo
gus susiorganizavo neva iš “neprigulmingųjų” 
žmonių grupelę ir davė vardą, pasirinkęs sau 
augščiausį tikslą, kad tai yra “dailės choras.” 
Faktinąi jau laiko pratkikas ir asmuo lengva
tikius po veidmaininga maska mokina “prole
tarinio meno.” Tokio “meno”, kuris yra la
bai priešingas visame kame darbininkiškam 
judėjimui. Darbininkai, kaipo jaunimas, taip 
ir suaugę, ne visi dailės mėgėjai permato tuos 
Žiūrono sumetimus. . Vos tik kelias prak
tikas atlaikė ir jau duoda varyti tam “daili
ninkui” spekuliaciją. Jau rengiasi prie kokio 
tai koncerto. Prisispausdinę tikietų, landžio
ja po stubas pas darbininkus žmones ir iš jų 
vilioja centus. O gero, iškalno galima spręsti, 
kad negalės duoti tokiame “koncerte.” Tikre
nybėj, priešai suvils lietuvius darbininkus.

žiūronas yra gerai žinomas, kuomet jis ne
ilgam laikui bandė būti vedėju Aido Choro. 
Sykį su liaudies dainomis visam chorui norėjo 
iškirsti šposą. , čia reikia priminti tas jo “gu
drus” planas. Kokias Aido Chorui, kaipo Pro- 
letmeno vienetui, dainas buvo pridavęs prak
tikuoti. Tiesa, Aido Choras buvo tos nuomo
nės, kad netik iš Proletmeno Centro išleistas 
dainas dainuoti, bet protarpiais keletą prakti
kuoti ir liaudies dainų, nes savo parengimuose 
sutraukia visokių pakraipų lietuvių darbinin
kų. žiūronas, tai užgirdęs, pasisakė, kad jis 
turįs labai gerų liaudies dainų. Tiesa, ir cho
ras iš sykio bandė mokintis jo dainas, bet grei
tai pamatė, kad čia tautiškas jovalas. Ir tik
rai velniava darėsi dainose, taip ir muzikoj. 
Trenkėme viską į gurbą.

Ir su tokiomis savo “liaudies” dainomis šis 
ponas manė, kad aidiečiams tikrai pradės šir
dys plakti apie liaudies vargus ir visokias 
nelaimes. Bet tos dainos nebuvo apie liaudies 
vargus. Tos dainos išėjo ne aidiečiams, bet 
pačiam žiūronui ant naudos, kuomet jis tan
kiai vis apdainavo visokias dovanas ir auksą, ■ 
tai ir pats gavo šaltosios paragauti ir ten ko
jas pasišaldinti. Ne už kokį politinį klausi
mą, bet tik už “auksą”, obuolius ar mergeles. 
Bet tas čia didelio skirtumo ir nedaro, vienok 
taip jau buvo atsitikę ir apie tai buvo pir- 
miaus rašyta.

’Aiškus dalykas, kad “dailės chorui” tokios 
dainos, kaip -yra paduota, pilnai atatinka. Ga
limas daiktas, kad, žiūrons ir “dilės chore” 
numes kokią tinkamesnę dainą, bet tai abejoti
na. Aido Chore buvo gimdomi nesupratimai 
del dainos “Rusija Brangi.” žiūronas, prakti
kuojant tą dainą Aido Chorui, norėjo įkalbėti 
choriečiams, kad tai yra žodžiai ir muzika ne 
J. A. Valentino, bet jo visas darbas. Nors 
kas iš centro turėtų paaiškinti per spaudą, ar 
daina “Rusija Brangi”, turi ką bendro su 
žiūronu?

Nėra abejonės, kad tas ponas neįkalbinės 
“dailės choro” grupelei, kad jis esąs prolet- 
menininkas. Taip visi priešai daro. Dailė’, 
jų visų supratimu, yra bepartyviška. Nors 

. tai didelis absurdas šiame lųomente taip žmo
nėms kalbėti ir dangstytis “bepartyviškumu,” 
kuoniet tokio dalyko jau nėra. Net gamtos 
mokslai panaudojama partyviškiems tikslams, 
kad tik būtų nauda kapitalistams. O Has pkts 
yra ir su daile.

Menininkas turi pažinti gyvenimą, bet ne 
kopijuoti jį. Priešų svarbiausias tikslas ve 
\ame glūdi. Jie nori ir yra pasirįžę proletme- 
nininkams šį sezoną daugiaus pakenkti, negu 
nors kada pirmiaus. Jie jau numato, kad 
Detroite bus keli seimai darbininkiškų orga
nizacijų. Suvažiuos daugybės delegatų iš 
įvairių miestų ir miestelių, čia aidiečiai duos 
kelius koncertus, prisieis ir šaip pasidarbuoti 
proletmenininkams meno scenose. Kad neda
vus iškalno gerai prisirengti, priešai pagimdė 
dvispalvį “dailės chorą.” Pasistatė priešakyje 
fašistuojantį šulą, kuris mano del “tėvynai
nių” įvykstančio seimo daug “gerų” dalykų 
nuveikti. Mes prisimename tokią “istori
ją,” kuomet fašistai čia laikė Miką Petrauską. 
Buvo sutverę “operos” chorą, o kiek ilgai tas 
choras gyvavo? Gyvavo tol, kol Petrauskas 
pasijuto, kad su smuiką vienas praktikuoja 
svetainėje tarpe keturių sienų! Tas pats atsi
tiks’ir su žiūrono “dailės choru.” Darbinin- 

k kai permato vis daugiau ir daugiau, kas jų 
priešai ir kas jų draugai kovose ir prolet
meno darbuose. Jie nesiduos save išnaudoti 
ir remti priešus, kurie yra vilkai avies kai
liuose.

Detroitiečiai, proletmenininkai ir šiaip visi 
lietuviai darbininkai tur būt atsargūs. Nesi
duokite save suvilti su “neprigulminga” prie 
šų “daile”. Imkime jų darbus iš pirmesnių, 
praėjusių laikų. Drūtinkime savo jėgas dai
lės klausime. Tikri proletmeno veikėjai ’yra 
tie darbininkai, kurie mato tikras idėjas. Dar
bininkiškas idėjas turi Detroito Aido Choras. 
Prie jo turi visi, mylinti proletmeno dailę, 
stoti. Bendrai reikia dirbti proletmeno dirvoj.

Proletmenininkas.

Vėliaus mes minėsime

Iš ALPMS Raštinės
Šią savaitę mūsų vienetai 

buvo labai šykštūs laiškais ir 
pinigais. Dar vis daugelis 
chorų neprisiuntė išpildę jiems 
pasiųstas blankas del narystės 
stovio. Jei valdybos tai neat
lieka, tai nariai turi klausti ir 
raginti valdybas a'tlikti tas pa
reigas.
vardus tų chorų, kurte nepri
siuntė išpildę blankas—neatlie
ka savo pareigas.

Taip pat mes girdime, kad 
kai kurie chorai negauna dai
nas ir veikalus, kurie būna pa- 

; siųsti iš Centro. Priežastis to 
yra ta, kad chorų valdybos Ne
pasistengia prisiųsti savo tei
singus antrašus ir valdybos na
riu surašą, t c.
Jau Turime Naujų Dainų

Meno Sąjunga vėl išleido dvi 
dainas. Viena Šių dainų, “Pa
silinksminimas Komunoj”, ga
minta solo (vienam balsui). 
Taip pat yra didelė daina—net 
6 puslapių.

šioje dainoje vaizduojama 
Sovietų Sąjungos darbininkų 
gyvenimas kolchoze. Manoma, 
kad Šį kūrinėlį mylės mūsų dai
nininkai ir klausytojai.

Antra daina yra specialiai 
i gaminta chorams. Tai “Rau
donarmiečių Daina.”

Greitu laiku šios dainos bus 
pasiųsta mūsų vienetams. Ta
čiaus mūsų chorai turi labiau 
pagalvoti ir apie Meno Sąjun
gos Centro finansinę padėtį.

Bus Daugiau Veikalų
Šiomis dienomis mes gavome 

iš draugų vilniečių eilę sceniš-
■ kų veikalų. Kai kurie tų vei
kalėlių jau veikiausia bus nu
senę, tačiaus 
ma vaidinti., 
sužiūrėsime, 
skelbsime jų
galės pasirinktai 
peržiūrėjimui ir vaidinimui.

Tai reiškia, kad Meno Sąjun
ga veikallų sandėlį žymiai di
dina.

Kalbant apie senesnius vei
kalus, reikia pasakyti, kad kai 
kurie šiose dienose netinka vai
dinimui. Tačiaus nekuriuoše 

i klasikuose yra geros medžiagos.
Nekurie tie • veikalėliai galima 
pertaisyti. Apie tai turi gerai 
pagalvoti mūsų draugai reži
sieriai. Jų ir kitų draugų'pa
reiga tai padaryti. Tačiaus per
taisymai turi veikalus pagerin
ti, o ne pabloginti.

Meno Sąjungos 
Suvažiavimas

Meno Sąjungos Centras ne
užilgo išsiuntinės laiškus vi
siems chorams reikale suvažia
vimo, kuris įvyks Detroite, bir
želio mėnesį. Tačiaus jau ir 
dabar reikia pradėti 
j e srityje.

Mūsų chorai jau 
dėti šiuo klausimu
Reikia tartis su LDS vietinė
mis kuopomis del rinkimo de
legatų. Reikia tartis, kad su
taikius rinkti delegatus, kurie 
galėtų atstovauti LDS kuopą ir 
sykiu, būti delegatais nuo me- 

| no organizacijų. Taip mes galė
tume sutaupinti bent kiek iš
laidų.

Bet, žinoma, kur tik galima, 
tai chorai turi rinkti, delegatus 
į Meno Sąjungos suvažiavimą.

Šis pasitarimo darbas jau rei
kia pradėti dabar, nes laikas 
greitai prabėgs.

Dar vienas ir labai svarbus 
klausimas, tai meniški paren
gimai laike Meno Sąjungos ir 
LDS suvažiavimų. Kur tik ga
lima išrinkti į delegatus mūsų 
menininkai, kurie gali dalyvau
ti programoje su dainomis, kai
po solistai bei solistės, tai visas 
tokias progas reikia išnaudoti. 
Tada dalį programos galėtų su
daryti menininkai delegatai, 
kurie suvažiuos į suvažiavimą. 
Tai pagelbėtų ir detroįtiečiams.

Apie tai reikia pagalvoti la
bai gerai, jei mes norime turė
ti tikras iškilmes laike šių su
važiavimų.

(Tąsa 4 puslp.)

nekurie bus gali- 
Kaip tik mes juos 
taip greitai pa
su rašą ir draugai 

ir trauktis

veikti šio-

turi pra- 
rūpintis.
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Boise vos Komuna O.G, P. LJ
Pagal V. Poliakovą, Petras

(Pabaiga)
Komunoje buvo atsitikimai, kad jie 

bandymui priėmė prie jaunųjų komunis
tų nepataisomą girtuoklį. Visos išban
dytos priemonės pataisymui jo nedavė 
jpkių rezultatų; liko viena—prašalinti. 
Tadą jie nutarė priimti jį į Jaunųjų Ko
munistų Sąjungą apkraunant jį darbu. Ir 
kokios pasekmės? Jaunuolis pasitaisė, 
dabar dirba kaipo mechanikas, visame 
skyriuj sugabiausis ir beveik nustojo 
gerti.

Komunos jaunieji komunistai dirba or
ganizacinį darbą aplinkiniuose kaimuose 
taip gerai ir pasekmingai, kaip ir viduj. 
Jų pastangomis trijuose kaimuose buvo 
suorganizuoti kolektyviniai ūkiai. Vals
tiečiai vienam iš kolektyvų nutarė duoti 
vardą “Darbo Komuna O.G.P.U.”

Henri Barbusse, vizituodamas komu
ną, stebėdamasis išsireiškė:

—Ši Komuna yra maža respublika di
delėje.

Daugybės užsienio delegatų, kurie tan- 
'• kiai lankydavo komuną, visada išreikš

davo savo nustebimą apie tokį pasekmin
gą eksperimentą. Tikrai daug čionai 
randasi netikėtįnų dalykų. Vieną kartą 
buvo toks atsitikimas: grupė Komunos 
jaunuolių nuvažiavo į Maskvą^kaipo ek
skursija apžiūrėjimui “Geofizikos” fabri
ko. Laike vizitos dirbtuvėje, kasininkas 
mokėjo darbininkams algas ir kaip tai, 
per skubėjimą, jis užmiršo 2,500 rublių, 
kuriuos paliko ant mašinos. , Vienas iš 
jaunuolių rado tuos pinigus ir tuojau 
perdavė juos į dirbtuvės administraciją: 
tą padarė buvusis vagis, kuris dar ne- 
persenai drebėjo, matydamas pinigus sve
timoje kišenėje!

* * *
Komunps istorija galima padalinti į 

tris periodus. Pirmieji dveji metai pra
ėjo bandymuose. Šis periodas buvo sun- 
kiausis. Tikrai, nulaikyti jaunuolius, už- 
interesuoti juos per darbą, jienis pasise
kė palyginamai labai lengvai, kadangi jie 
patys linko tam; bet išrauti šaknis pra
eities liekanų buvo labai sunku. Visų 
pirmiausiai, buvo sunku kovoti prieš gir
tuoklystę. Atsitiko taip: nuvažiavo jau
nuolis į Maskvą, nusigėrė, susitiko drau
gus pagal praeito gyvenimo, neišlaikė 
ir... dalyvavo vogime. Todėl del girtuo
klystės jie teisė ir teisė gana aštriai Ko
munos narius. Piniginė bausmė kartais 
net pasiekė viso mėnesio alga; dviejų mė
nesių areštas, užgynimas išeiti už Komu: 
nos rubežių tam tikrą laiką, nuo vienos 
savaitės iki trijų mėnesių. Laiks po lai
ko viskas pradėjo eiti į normalumą, jau
nuoliai priprato, pradėjo juose formuo
tis aktyvumas. Su naujai priimamais 
pasidarė daug lengviau dirbti, kadangi 
jie pataikė tarp savųjų draugų ir drau- 

. gams jie patikėjo iš pirmo sykio tikrai 
daug daugiau, negu auklėtojams.

Antras periodas praėjo po ženklu tvir
tėjimo ir augimo Komunos kiekybės. Ta
me periode buvo padarytas prirengimas 
masiniam priėmimui naujų narių į Ko- 

. muną, taipgi buvo padidinta produkcijos 
| bazė. ’ ,

Prie periodo galo, vieton mažų dirbtu
vių, patalpintų po tuo pačiu gyvenamuo- 

. ju stogu, Komuna įgijo geriausiai aprū
pintus naujausia mašinerija fabrikus. Ta
me pačiame periode buvo dedamas fun
damentas sporto reikmenų fabrikui. Šis

periodas Komunos gyvenimo pasižymėjo 
speciališkai nepaprastais įvykiais. Pir
mą sykį buvo priėmimas merginų krimi- 
nalisčių; įvyko pirmas išleidimas jaunuo
lių iš Komunos; darbo atlyginimas Ko
munoje buvo pertvarkytas pagal sindika- 
tišką tarifinę skalę.

Išleidimas jaunuolių buvo iškilmin- 
giausis ir linksmiausis momentas Komu
nos istorijoje. Per išleidimą keturios de
šimtys asmenų buvo apsvarstyti visuoti
nam. Komunos narių susiirnkime. Susi
rinkimas rado, kad pastarieji yra visai 
pasitaisę ir verti gauti garbingą vardą 
darbininko, sindikatišką narystės kortą, 
teisę išeiti iš bendrabučio į privatiškus 
kambarius ir dirbti kokioje tik nori dirb- 

! tuvėje. Žinoma, iš jaunuolių bendrabu
čio jie išėjo, bet jie liko dirbti Komuno
je. Jie myli ją, pripratę -prie jos—nie
kuomet pas juos nesiranda noro išsiskir
ti su ja. Tame pačiame periode, su pa
sekmingu egzistavimu Bolševos Komu
nos, prasidėjo po visą Sovietų Sąjungą 
organizavimas tokių komunų su šimtais 
buvusių kriminalistų—kurie per darbą ir 
organizacinį gyvenimą yra sugydomi ir 
grąžinami visuomenei ištikimi, apšviesti, 
kvalifikuoti darbininkai.

Paskutinis periodas paeina po ženklu 
nepertrūkstančio augimo'Komunos. Yra 
paleista į darbą sporto reikmenų dirb
tuvė, pastatytas keturių augštų namas, 
keturi namai dviejų augštų, penki vieno 

i augšto, kliubas ir keletas šiaip namų bei 
sandėlių. Yra padėtas pamatas naujam 
dideliam avalynės fabrikui. Kiekybė Ko
munos nrių pasiekė 1,100 asmenų, iš jų 
daugiau kaip šimtas yra vedusių ir 120 
merginų. Greitoje ateityje, kada tik bus 
parengti namai, į Komuną bus priimta 
dar 400 darbininkų. Gegužės mėnesy
je, 1930 m., Komunoje buvo padarytas 
antras išleidimas jaunuolių, kurių buvo 
išleista apie 30 asmenų. Komuna išaugo. 
Garsas apie ją tarpe kriminalistų išsipla
tino po visą šalį. Jei pirmiau į Komuną 
priimdavo tik po vieną, tai 1931 metais 
iš Solovki buvo priimtos dvi grupės po 
šimtą asmenų. Yra gana įdomu, kada 
iš Solovki jaunuoliai prisirengdavo va
žiuoti į Komuną, likusieji ten instruk
tuodavo jiems, kad jie gyventų ir dirbtų 
pavyzdingai, neužkirsdami kelio kitiems 
blogais elgimais. Taip didelis buvo pas 
juos noras atsipalaiduoti nuo t krimina- 
lysčių.

Dar keletą metų darbo, ir žodis “va
gis” beveik pranyks ten, kur valdo dar
bininkai šalį, po vadovybe Komunistų 
Partijos. Minimoji Komuna per savo 
eksperimentus sugriovė visas buržuazi
nių mokslininkų teorijas apie paveldėji
mą to parazitiško “amato”, kuris nėra 
galimas išgydyti. Idėja apie išauklėji- 

' mą—išgydymą kriminalistų per darbą ir 
organizacinį gyvenimą, kuri rodėsi fan
tazija, įvyko, kaipo nesumušama teisy
bė.

Aprašoma Komunos istorija yra liečia
ma tik iki 1931 m. liepos mėn. Šiandien, 
ačiū šiai komunai, Sovietų Sąjungoje kri- 
minališki prasikaltėliai bei pats krimina
listų skaičius yra sumažintas 75 nuošim
čius. Dar keletas metų ir ištikrųjų tie 
žodžiai bus svetimi sovietų darbinin
kams. O tuo tarpu kapitalistinės valsty- 

. bės atbulai—su kiekvienais metais ant 
tiek pat padaugina jų skaičių.

kišką judėjimą. Partija irgi su
stiprėjo pasekmėj to. Perei
tam Kom. Partijos susirinki-1 
me gauta 3 nauji nariai. Lo
wellio D. C. Kliubas, kaipo 
masinė organizacija 
nemažai narių ir 
iš kelių skirtingų tautų, vei
kia labai gerai: jau turėjo 
keletą prakalbų ir keletą gerų 
parengimų šią 
gerai pavyko.

Dabar, kovo 
vai. vakare, po 
sex St., 
Kliubas 
frontu, rengia labai 

i prakalbas paminėjimui 63-čių 
metų Paryžiaus Komunos ir 
išaiškihimui darbininkams Au
strijos įvykių ir Vokietijos fa
šistų žiaurumo. Q podraug 
iškėlimui 'abelno fašistų' siuti
mo kapitalistinėse šalyse. Tu
rėsime du kalbėtojus. Tai bus 
dėmonstratyvės masinės pra
kalbos. Visi darbininkai pri-

I valo gelbėti sušaukti kuopla- 
i čiausias mases į šias prakal
bas, kaip tai, skleidimu hi
pelių, žodžiu ir kitokiais gali
mais būdais.

Komunistų Partija Rengia 
Klases

turinti 
susidedanti

(Tąsa iš
Šiuo pačiu 

nuoliai laikys 
Todėl ir jiems

spor- 
suva-

Vieta yra

žiemą; jie visi kad

tam tikras grupes. . patyręs farmos darbe.
23 kovo, 8 vai. vakare, įvyks Pa- ant visados su geru ir pilnu pragy- 

ryžiaus Komunos paminėjimas, Broad venimu.
ir Columbia Ave. Ambassador Hall). \ Avanta Farms, Ulster Park, N. Y. 
Visi dalyvaukite, * nes bus svarbi (63-65)
programa, bus muzikališka programa 
ir kalbės vienas iš garsiausių kai-' 
betojų, ILD advokatas Brodsky, ku- i 
ris yra gynės pasaulio garsiausias i 
bylas. Jis šiame masiniam parengi- ( 
mą pasakys kokias maklerystes ka- į 
pitalistiniai teismai naudoja prieš Į 
darbininkus.

Visi lietuviai ir kitataučiai darbi-1 
ninkai privalo dalyvaut 
šias

Kreipkitės sekamai:

LOWELL, MASS
Komunistų Partija Auga ir 
Pradeda Smarkiau Veikti. Ge
rai Veikia Ir Kitos Darbinin
kiškos Organizacijos. “Dai
ly Worker” Kas Diena Plati
nasi Ant Gatvių. Darbininkai

Įdomauja

Turime pripažinti tą fak
tą, kad iki pereitų metų pa
baigos pas mus, Lowellyje,

(darbininkiškas judėjimas buvo
I ' '
į labai silpnas. Komunistę Par
tijos nariai tarėsi ir galvojo, 
kaip čia pastatyti vietinį vei
kimą ant geresnių pamatų; 
kaip gavus naujų spėkų j mū
sų judėjimą ir pasmarkinti 
klasinę kovą už geresnį ryto
jų. Kovą prieš apsunkinįmą 
darbininkų gyvenimo, prieš al
gų kapojimą ir abelnai prieš 
visus žiaurumus sugedusio ka
pitalizmo sistemos. Buvo nu-

tarta organizuot Lowellio Dar
bininkų Centro Kliubas, kaipo 
masinė tarptautinė organizaci
ja, kur galima būtų šviesti ir 
lavinti darbininkus klasinės 
sąmonės. Tas kaip tik ię bu
vo pataikyta į tašką, į komu
nistinį tašką. Šiandieną pas 
mus darbininkiškas judėji
mas stipręsnis, imant jį tarp
tautiniai. O suprantama, daug 
gelbsti ir mūsų lietuviškam 
veikimui, kas liečia dąrbjnin

kaip 7 
Middle- 

Komunistų Partija ir 
bendrai, suvienytų1 

svarbias•

25 d., 
No. 84

3-čio pusi.)
laiku ir jau- 

suvažiavimą.
reikia apie tai

padiskusuoti, kad nuvežus 
tininkų ir menininkų į 
žiavimą.

'Mes turime padaryti, 
mūsų suvažiavimai būtų ne tik
geri tarimais savų organizaci
jų laibui ir gerovei, bet turi 
būti suvažiavimai pasižymėję ir 

, kurtūriniu darbu, klasinio švie- 
Itimo darbu.

V. Bovinccs, Sekretorius.

išgirst 
svarbias prakalbas. Sekr.

X (65-66)

Negali Jums Būt 
Perdaug Šviesos

DOROTHY GREIGe
Viena iš keistų nuomonių, kurių i 

laikosi daugelis žmonių, tai yra ma
nymas, kad žmogui gali būti per
daug šviesos kambaryje ir tuo būdu 
kenkti jo akimis.

Žmogaus akys yra ištikrųjų subu- 
davotos matmui lauke, o lauko 
šviesa yra daug stipresnė, negu' vi
daus šviesa, kokią tik mes galėjome 
iki šiol gauti.

Juk dar tik keletas tūkstančių me- 
] tų tepraėjo, kad žmogus^-pradčjo Už
venti viduj, Ir jo akims tapo už
kartas nepriprastas įsitempimas, be
mėginant matyti tamsokame viduj.

Net šiandien su visa pagarsėjusia 
pažanga, pasiekta dirbtinos šviesos 
srityj, vidus vis dar nėra toks Švie
sus, kaip lauko pusė. Kitais
džiais, medžio pavėsyje ištikro yra 
daugiau šviesos matymui, negu po 
vidutine lempa viduj.

Kuomet žmonės šneką apie “per-1 
daug šviesos,” jie, ištiesų, turi gal-1 
vof tokią šviesą, kuri aštriai žėri. 
O žėrinti šviesa nėra perdaug švie
sos, bet tik blogai nutaikyta šviesa.

Jokia elektros lempa neturėtų būt 
paliekama nepridengta, nešešėlinta. 
Kitaip, ji perstipriai spindi ir vargi
na akis. Plona, daranti truputį prie-1 
blandos, bet giedri priedanga pas-

Pereitame susirinkime Ko
munistų Partijos likoši galuti
nai nubarta turėti kas ketvir- 
tadienio vakaras, 7 valandą, 
338 Central St., komunistines 
klases, t. y., lavinimosi vaka
rus. Klases ves draugas R. 
Pizer (tark: Paizer) iš Law
rence, Mass., kuris kandidata
vo į majorus pereitais rinki
mais ir yra 7-tos sekcijos or
ganizatorius.

Yra kviečiami visi darbinin
kai lankyti tas 'klases. Tai yra, 
ne tik partijos nariai, bet ir 
simpatikai Komunistų Parti- Į kleidžia ir paskirsto šviesą dailiai ir

Tai bus mokykla ir dar- lygiai, ir niekam nevargina akių.jos.
bininkams labai svarbi. Kurie

žo-

NEWARK, N. J.
Newark Darbininkiškų Organiza

cijų Sąryšis rengia gražų veikalą, 
kuris bus suloštas Sietyno dramos 
grupės, 18 dieną kovo, Lietuvių svet.,
180 New York Avė., pradžia 6:30 v. j per 
vakare. Įžanga tik 35c ir 50c. Loši-! 
mas “Žalias Triukšmas” yra sočia- i 
lė drama iš Sovietų gyveninio. La- . 
bai įdomus ir pamokinantis veika
las, tad visi darbininkai ir darbi- __ 
ninkės privalo atsilankyti ir pama- Į 
tyt šį svarbų veikalą.

Komisija.
(64-65)

ULSTER PARK, N. Y.
REIKALINGAS apysenis darbinin

kas, dirbt ant mažos farmos, turi būt

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

Tuojau įsigykite ir valgyki
te medų. Jau nekartą esate 
skaitę Dr. Kaškiaučiaus pa ta
rimus naudoti medų vietoje 
cukraus. Dabar turite progą

“Laisvę” Įsigyti

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

i Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus ; kreipkitės į “Lais- 
■vės” ofisą ir gausite medaus 
i tiek, ’.k tik norėsite.

TARPTAUTINIS KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Rusai, Lenkai, Lietuviai ir Jugo Slavai £

Šeštadienį, 17 d. Kovo (March), Į) v. Vakare
WORKERS CENTER SVETAINĖJE

723—5th Avė., Įėjimas iš 23rd Str., So. Brooklyn, N. Y. J:

Programos išpildyme dalyvaus: >
Aido Choras, Vyru Oktetas ir Merginų Sekstetas, duetas | 

armonikos ir gitaro, smuiko solo, akrobatai.

GERAS JAZZ BAND GRIEŠ ŠOKIAMS
HAT CHECK 35 CENTAI

NEWARK, N. J

W7Z,

rsr DIDELIS TEATRAS
Rengia Newark© Darbininkiškų Organizacijų Sąryšis

|vyks Nedėlioję, Kovo (March) 18 d., 1934
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

' 180 New York Ave., Newark, N. J..

New&rko Liatuvių Sietyno Dramos Grupe perstatys ketu
rių veiksmų

Kitas daiktas, ką tampo akis, tai 
vadinami šviesos “klanai.” Pavyz- 

ir skaitote, o kambarys abelnai į>u- 
siau-tamsus. Kiekvieną syki, kai jūs. 
pažvelgiate šalin nuo puslapio, jūsų 
akys turi skubiai prisitaikyti nuo 
šviesos prie tamsos. Nabagės akys! 
Ne dyvai, kad jos galų gale sukelia 
maištą prieš jų įtempimą.

Šviesos Įvedimo žinovai mums sa
ko, kad mes galime išvengti šios 
rūšies ypatingo įtempimo, jeigu visas 
kambarys bus pilnas pasklidusios 
šviesos. Nėra reikalo, kad jis būtų 
skersai išilgai lygiai taip šviesus, 
kaip prie pat lempos, prie kurios jūs 
skaitote, bet visas kambarys turėtų 
būt gana.šviesus, kad pašalint augs- i 
čiau minėtą griežtą priešingumą švie-! 
sos ir tamsos.

Naujos netiesioginės šviesos lem
pos, pastatomos ant grindų, sėkmin
gai išriša šj klausimą. Jos meta 

^šviesą į lubas, o lubos atspindi ją 
ftemyrr su ramiu švietimu, kuris yra 
taip jaukus akims. Šios rūšies pas-i 
kleistinoji šviesa taip pat padaro 
kambarį skaistų ir malonų žiūrėti.

nori daugiau prasilavinti ir džiui, leisime,' jūs sėdite prie lempos
arčiau susipažinti su komuniz
mo principais, tai čia daly
vaujant bus galima tą žinoji
mą atsiekti, žinoma, ne' tik 
ateiti ir tik žiopsoti, bet reikia 
stengtis prasilavinti. Lavini
mosi klasės prasideda su kovo 
15 d., š. m. ir įvyks kiekvie 
ną ketvirtadienio vakarą.

“Daily Worker” Platinasi 
i Kasdieną
i

Sustiprėjus vietiniam darbi
ninkiškam judėjimui, po va
dovybe Komunistų Partijos, 
atsirado galimybės daug pla
čiau praplatinti vienatinį Ko- - 
munistų Partijos organą šioje 
šalyje, t. y., “Daily Worker”, 

j Iš syk buvo pradėta su pen- 
1 kiais numeriais kasdiena ir 
I' '(tai jau džiaugėmės, kad nors 
i penkis numerius galime kas- 
■ dieną parduoti, nes tai pirmą 
jsyk tokis įvykis Lowellyje. O 
! dabar jaunas vaįkiniukas L. j 
! D. C. Kliubo narys, draugas 
Donald Robinson, kasdien ant 
gatvės parduoda po 15. Kar
tais parsitraukia po 20 ir j- 
daugiau. Darbininkai, katrie 
pradeda skaityti tą nepava
duojamą darbininkų klasės 
gynėją, “Daily Worker)”, myli! 

i jį ir labai. įdomaujasi juomi.'
Kiti tiesiog stebisi, kad jie iki 
šiol nežinojo, jog tokis laik
raštis yra.

Vienas, kuris dar pirmą sy
kį matė ir pirko “Daily Wor- 
kerį,” šitaip išsireiškė: “I hate 
tįhe communists but I’ll take 
the paper. I want to see 
what it says.” Bet tas darbi
ninkas, parsinešęs namo laik
raštį, matyt, pėrsitikrino, kad 
“Daily Workerls” kaip tik ir 
gina jo, o podraūg ir visų pri
spaustųjų kasdieninius reika
lus. Jis ant rytojaus vėl pir
ko “D. W.”s ir liko nuolatinis 
ska’itytojas.

Tokių darbininkų,, kurie 
apie komunistus ir komunisti
nius laikraščių^ taip panašiai 
mano, yra kol kas dar dide
lė didžiuma. Mes turįfne 
juos /pasiekti su darbininkiška 
komunistine apšvieta. Pažan
gesni darbininkai, nelaukite

(Tąsą 5-tam pusi.)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WATERBURY, CONN.
TDA 30 kp. susirinkimas Įvyks 21 

dieną kovo, 774 Bank Str. svetainėje, 
8 val\ vakare. Nariai visi malonėki
te ateit, nes turim daug svarbių 
klausimų aptarti, taipgi atsiveskite 
nauju nariu. Sekretorius.

1 ‘ ‘ (65-66)

DETROIT, MICH.
LDS 86 kp. rengia vakarienę ir 

i šokius 24-tą dieną kovo, 7:30 vai. 
vakare, Latozų svetainėje, 1035 
Caniff St. arti Ooakland. Bus ska
nių valgių, nes gaspadinės geros, 
kurie norės galės pasišokti prie ge
ros orkestros. Įžanga tik 25c. Visi 
draugai ir draugės malonėkite da
lyvaut, nes užtvirtinam, kad turėsite 
gerą ir linksmą Jaiką. Komisija.

, (65-66)

PHILADELPHIA, PA.
TDA kuopos susirinkimas įvyks 19 

dieną kovo, 7:30 vai. vak., 559 N. 
5th St. TDA nariai bus, skirstomi į j

Tel. Portei: 3789

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
Nedėjiomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

r

Iš rusu

sociaię dramą iš Sovietų liaudies gyvenimo 

n

kalbos verte ir režisieriauja K. Jonaitis

. Gerbiamieji!
16 metų atgal revoliucija sulaužė amžių despotizmo ledus.
žmonijos progreso upe.
nu pasiryžimu budavoja naują gyvenimą; senosios gi tvarkos šalinin
kai pastoja kelią ir visokiais būdais trukdo, kenkia. Bet toji “pro
greso upė”, beplaukdama neša su savim visus—šalininkus ir priešus. 
Nekuric priešų .^ūtirpsta, susilieja j bendrą masę. Žiauriausi gi prie
šai liekasi sutrinti, žūsta. Iš to kyla triukšmas—kova tarpe seno ir 
naujo. Taipgi minėtoji drama stengsis tą visą parodyt gyvu būdu.
Veikalas pusėtinai didelis, todėl nesi vėluokite. Svetainė atsidarys 5:30; 

lošimas prasidės punktuališkai 6:30 vai. vakaro.
Įžanga 35 ir 50 centų. Komitetas.

Drama “žalias Triukšmas” iš Sovietų gyvenimo. Ten 
Paliuosavo 

Revoliucijos šalininkai su energija ir stehčti-

čia

8701

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APT1EKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiek^ Savininkas 

JOS CAMPA U A VE., ' Detroit --------DETROIT, MICH.

HAW g
KsSxGtRlHUSIfl DUONA.
aWiSCHOUS BAKING W)

168 Manhattan Avenue,
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—Brooklyn© ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.
Tel.: Stagg 9645

E?®
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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LOWELL, MASS
(Tąsa nuo 4 pusi.) 

patogesnių laikų, nes *jų 
bus; stokite dabar j Komunis
tų Partijos eiles. Tapkite tik
rais kovotojais už liuosybę 
darbo žmonėms ir kovotoja.s 
prieš dūkstantį fašizmą, ben
drai, po komunistine vėliava, 
geriau subendrinsime savo pa
jėgas, žinojimą, mintis ir soli 
darumą delęi kasdien vis aš 
trėjančių kovų už galutiną pa 
siliuosavimą iš fašistinių ža 
bangų.

Yra faktas, kad. subudavo- 
jus tvirtą ir galingą Komunis
tų Partiją šiame mieste, mes 
sugebėtume pasiekti daug 
tūkstančių darbininkų su ko
munistine idėja, kurie dar nė
ra matę. “Daily Workerio” ii 
nėra girdėję iš gerosios pusės 
apie Komunistų Partiją ii 
abelnai a<)ie darbininkišką 
judėjimą. Jeigu patys susirū- 

^pinsime giliau apie Partiją, 
būsime Partijos nariais; tai 
šimteriopai daugiau pasieksi- 

- me mases ir padarysime jas 
simpatikais.

Noriu tuomi pasakyti: pa
tys stokime j Partiją ir gau
kime naujus simpatikus.

Pereitą nedėldienį. t. y. ko
vo 11 d., tik viename Liet. Sū
nų ir Dukterų draugystės susi
rinkime draugas S. Paulenka 
įrodė, kaip galima daug pa
daryti, kad ir nępergeriausia 
anglų kalbą vartojant. Jis 
užrašė net penkis naujuk skai
tytojus “Daily Workerio.” 
Reiškia, norint, galima daug 
gero pasidarbuoti ir tarpe lie
tuvių. O vienok kiti sako: 
nemoku anglų kalbos, tai 
aš galiu partijoj būti ir 
veikti ? Dirva veikimui 
darbininkių klasės plati,
partijon ir pagal Komunistų 
Partijos bendrą planą, pavar
tok visus būdus veikimui.

J. M. Karsonas.

KEIZERIO “BĖDOS”
(Tąsa iš 1-mo

ne-

kaip 
joje 
del 

Stok

NEWARK, N. J.
Nelaimė Žitkų Šeimynoje
Draugas A. Žitkus, budinkų 

statymo darbininkas, krito nuo 
budinko ir smarkiai susižeidė 
galvą. Draugė žitkienė pra
neša apie savo vyro nelaimę ir 
paduoda, kad draugas Žitkus

dabar yra Orange Memorial 
Hospital (ligoninėj), 191 So. 
Essex Ave., Orange, N. J., ant 
antrų lubų, room 243. Lan- metais Vokietijos reichsta- 
kymo valandos dienomis nuo gas jap paaukojo kaizeriui 
9 iki 4, vakarais nuo 7 iki 9 15 000000 markiu ir sutei.

Draugai žitkai yra nuošir- kė progą naudotis Vokieti- 
dūs rėmėjai darbininkiško ju- jos 16'5,000 akru Žemes plo- 
dėjimo ir dienraščio “Laisvės” ■ tu. Ponai socialdemokratai 
skaitytojai. į balsavo už tą kaizeriui clo-

' vaną. Dabar, sakoma, kai
zeris bėdavoja, kad jo ka- 
i pitalas 
i Norėtų 
kietijon 
turtus.

M. Dobinis.

Žinokite Kas Buvo Pary
žiaus Komuna

nuo Pary- 
įsisteigimo, 
proletariato 
į savo ran-

Sekmadienį, 18 d. kovo su
kanka 63 metai 
žiaus Komunos 
tai yra, pirmo 
bandymo paimti
kas politinę galią. Paryžiaus 
Komuna, tai pirmoji darbi
ninkų valdžia. Marksas, Le
ninas ir visi proletariato va
dai studijavo jos . istoriją. 
Mes turime knygų jos nu
švietimui.

Liudviko Bonaparto 18-ji 
Ir Naminis Karas Francijoj. 
Parašyta Karolio Markso. 
Tai geriausia istorija Pary
žiaus Komunos. Knyg^, tu
ri 360 puslapių ir kietai ap-ri 360 puslapių 
daryta.

Valstybė ir
Šią knygą paraše V. I. Leni
nas. Ji turi \ 178 puslapius 
ir reikalinga kiekvienam per
skaityti.

Moters Kovotojos Del Ko- 
hiunizmo. Knygą parašė d d. 
Matulaitytė—Požėlienė ir K. 
B. KaroįSiėnė — Aldoniutė. 
Knyga turi 160 puslapių. 
Apie 100; paveikslų ir labai 
užimanti.

Paryžiaus * Komuna, tai 
brošiūra. Ją parašė B. Baks. 
Ji turi 70 pusi, ir tai viena 
iš geriausių brošiūrų.

Šios knygos nušviečia Pa
ryžiaus Komunos reikšmę 
darbininkų judėjimui. Visos 
keturios knygos turi 768 pus
lapius, tai gražaus skaitymo! 
Seniau jų kaina buvo $3.20, 
o dabar kas prisius $1.00, 
tai gaus visas keturias1 kny
gas, 
kite, 
karnų

Revoliucija

Parsitraukite1 i’r^SRaity- 
Knygų reikalaukite 
antrašu:

D. M. Šolomskas,
46 Ten Eyck St. 

Brooklyn, N. Y.

se-

pusi.)

pradėjęs mažėti, 
sugrįžti atgal
ir padidinti

Vo-.
savo

Milionieriy Vaikam Turtai, 
0 Darbininku Vaikam Badas

RIVERHEAD, L. I. — 
Du Vanderbiltai dar gauna 
po $583,160 grynais pini
gais. Jų tėvas mirė 1920 
ir paliko tiem patiem „ sū- 
nam $54,530,000, kuriuos 

Į jie pasidalino. Tuo tarpu 
milionai Amerikos darbi
ninkų klasės sūnų šiandien 

! neturi ko pavalgyti! Tokia 
kapitalistinė lygybė!

Už Šuns Calvos Persišovę 
Pats ir Pačią Peršovė

NORTH BERGEN,. N.J. 
—Biznierius Baroldi, 38 
metų, supyko jant lojančio 
šunies ir nuėjęs į skiepą/jį 
nušovė. Pati išgirdo šūvį 
ir bėgo gelbėti šunį. Be-

! Dingo Sovietij Lakūnas
MASKVA. — Pranešama 

iš šiaurės, kad kažin kur 
dingo Sovietų lakūnas Lia- 
pidevsky, kuris nesenai iš
gelbėjo dešimts moterų ’ ir 
du kūdikiu iš šiaurės jūrų, 
kurie buvo rasti ant ledo, 
kuomet laivas “Čeliuskin” 
nuskendo. Jis skrido antru 
kartu1 suteikti pagelbą likti- ’ 
siems vyrams. Manoma,' 
kad buvo priverstas kur 
nors nusileisti.

Neduoda Negrams Valgyti

WASHINGTON. — Kovo 
15 d. du negrai (vienas iš jų 
buvo kunigą) įėjo į kongre
so atstovų buto užlaikoma 
restauranų valgyti, bet gas- 
padorius pranešė, kad jie 
maisto negali gauti. Toks 
esąs įsakymas iš paties kon
greso. Vadinasi, augščiau- 
sia šalies įstaiga yra pa
smerkus negrus diskrimi
nacijai..

VĖL ŽEMĖ DREBĖJO

SALT LAKE CITY, U- 
tah. — Kovo 15 d. čionai 
vėl smarkiai drebėjo žeme. 
Namai svyravo, indai čiu- 

sitąsant, šautuvas vėl iššo-. žinėjo ant stalų. Daugelio 
vė/peršaudamas Baroklį ir, namų sienos suplyšo. So- 
pačią. 
kai.

• ŽINIOS IŠ LIETUVOS
žaliam Kalne Piliečiai 

Kirviais Kapojasi
KAUNAS. — žaliam kalne ‘ 

buvo toks mažas įvykis. Naktį 
Ukmergės plente įvyko gaisras 
—sudegė tūlo piliečio tvartas. 
Rytą tam pačiam kieme gyve
nančios dvi moters ėmė viena | 
antrą įtarinėti tvartą padegus. | 
Išgirdęs tai vienos moters vy
ras, įsimaišę1 į ginčią ir, gin- 

! damas savo žmonos “garbę”, 
į skėlė antrai moteriai į veidą. 
Šioji pasišaukė Į pagelbą savo 

i vyrą, kuris tuoj kibo į mušeiką 
! ir pradėjo jį kumščiuoti. Iš 
; kažkur atsirado dar du vyriš- 
į kiai, kurie įsimaišė į peštynes ir 
į kieme prasidėjo tikras karas. 
'Peštynių metu buvo pavartoti 
net kirviai, kuriais mušeikos ge
rokai, iki kraujo apsikapojo. 
Peštynės pritraukė būrį žiūro
vų, kurie, užuot mušeikas išsky
rus, žiūrėjo peštynių, kaip ko-

kios pramogos, linksmai juok- į 
damiesi ir siundindami susipe
šusius dar labiau vieną prieš 
kita. '

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
riom spalvom^ 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, -Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847 '

Jis sužeistas kritiš- j džiuje Snowville vos spėjo 
| išsigelbėti vaikai, kuomet 
I mokykla, sugriuvo nuo že-į 
i mes drebėjimo.Pabėgo Samuel Insul!

PARYŽIUS. — Čerbour-' 
go uoste ant kranto rastas

ATHENS,-Graikija. — Iš I Iš JŪRŲ “SIAUBŪNO” į 
čia pabėgo amerikonas ka-1 PASIDARĖ TIK RYKLĖ ; 
pitalistas Samuel Insull, ku
rį Graikijos valdžia rengės 
išdeportuoti: Mat, jo reika
laujama Amerikoje už fi-: žuvies lavonas buvo garsiai 
nansines suktybes. Sako-! pavadintas “siaubūnu.” Gi ■ 

i mokslininkai ištyrė ir prie- i 
■ jo prie išvados, jog tai yra i 
lavonas tam tikros rūšies I 
ryklės (shark).

ma, kad jis persirengė mo
teriškais drabužiais ir pa
spruko. , Spėjama, kad or
laiviu išskrido Rumunijon.

Peter Ibbetson” Bus Dainuoj ama
Metropolitan Amerikonišką Operų Eilėje

I WORCESTER. MASS

Deems Taylor Muzikalė Drama, Su Puikiais Lošėjais, 
Patiekta Popietiniame Perstatyme.

Bus

EDWARD JOHNSON SAKO:

MAN sunku sulaikyti savo entuziaz- 
*’* rną. kalbant apie Deems Taylor 
operą “Peter Ibbetson,” kurią Metro
politan Opera Association šį šešta- j 
<lienj po piet transliuos. Ištisa šalis j 
turės progos išgirsti, ką aš skaitau 
Amerikos svarbiausią mūsų laikų ly
rišką dramą-operą, kuri mažu-ma- ; 
žiausia prilygsta geriausioms Euro- ; 
pos pokarinėms operoms.

Be to, j^s pasisekimas parodo, jog ' 
/ nei visuomenės, nei pavienių asme- j 

nų prieš amerikoniškus kompozitorius i 
nėra nusistatymo. Lai jis tik “pa
rodo, ką gali,”, kaip Deems Taylor 
padarė savo operoje, ir visuomenė ! 
atsilieps į tai labai gerai.

Faktas, kad aš buvau paskirtas 
vyriausiai rolei, mane nepalenkė ją 
girti, nors aš ir skaitau tai dideliu 
paaukštinimu, kuo dalijasi apie šią 
operą ir Miss Bori, Miss Swarthout, 
ir Mr. Tibbett, kurie irgi yra turėję 
vyriausias roles.

Man prisimena tik kelios operos, 
kurias artistai mokėsi su didesniu 
džiaugsmu ir pasitenkinimu, kaip šią. 
Kiekvienas iš vyriausių asmenybių 
yra aiškiai apibrėžta ir kiekviena 
patiekia įdomią užduotį; Marę, Tow
ers kunigaikštienę, dainuoja 
Bori; Lawrence Tibbett 
Colonel Ibbetson rolėje; 
Swarthout dainuoja Mrs.

Lucrezia 
dainuoja 

Gladys 
Deane; 

Leon Rothier dainuos senio Majoro 
Duquesnois rolėje, gi Petro rolėje 
dainuosiu

Opera
Operos 

kuris yra 
pasekminga George du Maurier no
velės dramatizacija. Apsakymas pa
tiekia Petro Ibbetson tikrąjį ir sva
jonių gyvenimus. Khipo kūdikis jis 
gyveno su savo francūzu, tėvu ir 
anglike motina netoli Paryžiaus. Ten 
ties svajonėmis, apgyventas jo numi- 
Jčtinlais ir ypatingai Mimsey. Ji bu-

aš pats.
Turi Dramatišką Temą.-
libretas yra nepaprastas, 
paremtas Constance Collier

Edward Johnson 
Kaipo Peter Ibbetson

jis buvo žinomas; kaipo Gpgo Pas- 
quier ir jo mylima draugė, kaipo 
mažytė Mimsey Seraskier.

Jo tėvams mirus jį užaugino pul
kininkas Ibbetson, kuris buvo jo mo
tinos pusbrolis ir keliantis save pui
kybėn žmogus. Jis atsivežė jį j Lon
doną vadindamas jį Petru Ibbetson. 
Nuo tada Paryžius tampa jo praei
ve jo vienintelė meilė ir jis tiki jog 
ji minis.

Po kiek metų jis ją atranda kaipo 
Marę, maloninga Towers kunigaikš
tienę. Ji atranda jame savo numi- 
lėtą Gogo, apie kurį ji svajojo, bet 
jai jo atradimas jau pervėlu, nes ji 
jau priklauso kitam ir jie gali susi
tikti tik Savo sapnuose-svajonėse, ku
rios nuneša juos į Paryžių, jų lai
mingą kūdikystę^ Įvyksta tragedija.

Tikras nenaudėlis, palaidūnas ir 
baikštuolis pulkininkas Ibbetson pra
deda girtis, jog Petro, motina buvo 
jo meilužė ir, kad Petras yra jų su
gyventas sūnus. Apie tai išgirsta 
Petras ir labai susibaręs su seniu, 
kerta jam su lazda, užmušdamas jį. 

' Vaikinas nuteisiamas už šią žmog
žudystę pakarti, bet sprendimo ivyk- 
dinimo ryte, nuosprendis pakeičiamas 
kalėjimu iki gyvos galvos. Jis su- 
kila prieš šį “gyvenimą mirtyje,” 
kol gauna laiška nuo Marės, kur ji 
sako, jog per visą jo gyvenimą ji 
būsianti su juoXsavo svajonėse ir kad 
gyvenimas tik prasideda del jo.

Trisdešimt metų prabėga ir Petras 
Newgate kalėjimo celėje jau miršta. 
Jis gauna žinią, jog Marė jau mirė. 
Jis mato savo numiletines veidą virš 
savo lovelės ir netenka sąmonės.

Aštuoniolika Veikėjų.
Opera padalinta į tris veiksmus, 

su trimis vaizdais antrame. veiksme 
ir keturiais trečiame. Pati opera 
turi aštuoniolika veikėjų. Be virš 

j minėtų penkių veikėjų dalyvauja dar 
i Ina Bourskaya, Angelo Bada, Louis' 
! D’Angele, Giordano Paltrinieri, Phra- 
Į die Wells, Grace Divine, Philine 

1’alco, Elda Vettori, George Ceha- 
nowsky ir Alfredo Gandolfi.

Suprantama, operai vadovaus Tūlio 
Serafin, kuris ją pradžioje prirengė 
ir .dalyvavo visuose jos perstatymuo
se. Jo entuziazmas ir puikus muzi-1 
kališkunias daug padarė šios operos ■ 
pasisekimui. Labai sunkius chorus i 
prirengė Giulio Setti.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parčm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akinių 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 MET^f
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama, 

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

Mes

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

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

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

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

New York. N. Y.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

DU TEATRAI

ALDLD 11 KUOPA STATO SCENOJE

“Už Pinjgus Vesta Pati”
—ir—

“Moteris Gatvėje^
Abu veikalai yra juokingi ir daug pamokinanti. Skait

lingai atsilankykite jii pamatyti.

j Nedėlioję, 18 d. Kovo (March), 1934
| ' LIETUVIŲ SVETAINĖJE
| 29 ENDICOTT St., Worcester. Mass-
I Pradžia 6:30 vai. vakare
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Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklin'

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš lyto iki 9 vai. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
i

Laisniuo tas * Graborhs
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas b'uąjatatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Phone, EVergręen 7-4785

Y.

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus dąrbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue
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teitai Puslapis LAISVE ‘ šeštadienis, Kovo 17, 1934

NEW YORKO IR AP1EUNKES ŽINIOS
ĮVAIRIOS žinios

Dark Remia Streikierius
New Yorke streikuoja 4,000 

taxi draiverių. Taxi Drivers 
unija sėkmingai vadovauja ko
vai. Streikuojantiems darbi
ninkams į pagelbą ateina kitų 
unijų, kaip tai laivakrovių, 
apsiavų, adatos ir kitos revo
liucinės darbininkų unijos. Ry
toj, 11 vai. ryto,
Lyceum svetainėje, 66 E. 4th 
St., New; Yorke, įvyks konfe- 
rencijiųU«rrfwTaugiau pagelbė
ti streikieriams.

Wall St., New Yorke. Jo na
muose 7. MacDougal Alley at- 

-rasta E. F. Leavitt pusgyvė. 
Jos galva, žandikauliai ir 
šonkauliai sulaužyti. Kada ją 
nuvežė į ligoninę, tai ji greitai 
mirė. Leavitt buvo vedusi su 
kitu vyru, turėjo 5-kių metų 
sūnų, bet šu tuom persiskyrė 
ir 
Ji

Sing už užmušimą’ G. Pardos.

I. Linkofsky, 23 metų, 181 
E. Broadway, nuteistas 10 die
nų kalėjiman už’ sužeidimą 
keturių asmenų automobilių 
nelaimėje.

esame liudininkais 
revoliucinės, klasių

veikale ta kova ir 
Šiame veikale,

Manhattan

gyveno su šiuom turčium, 
buvo 26 metų amžiaus.

Apleido Ligoninę ir Mirė
M. Korn, 48 metų amžiaus, 

gyvenęs 328 Keep St., Brook
lyne, apleido Kings County li
goninę, prieš daktarų patari
mą. Kada jis parvažiavo prie 
gyvenimo namų, tai mirė au-

, tomobiliuje. Jis turėjo šir- 
3/01 D. W. Skaitytojas dies ligą. Sako, kad norėjo 

' pamatyti ’8-nių mėnesių savo 
kūdikį. Daktarai tyirtina, kad

Trokas užmušė W. Fitzpat- 
ricką, 27 mėtų amžiaus. Ne
gyvėlių name jį pažino jo 
žmona Josephine. Jo moteris 
sako, kad vyras nuo jos buvo 
pabėgęs 6 d. kovo. Ųabar at
rado, bet jau negyvą.

A. Bisenkof, 39 metų am
žiaus, 4623—10th St., Brook- 
lyne, pasikorė savo skiepe. Jo 
moteris pranešė policijai, kad 
vyras prapuolė. Per metus 
laiko jis buvo blogoje padėty
je. Vėliau jis surastas skiepe.

už naują gyvenimą, 
jos pareiga matyti 
Kurie eisite veika- 

tai būkite laiku,

Komunistų Partijos New
Yorko Distriktas nuo 1 d. va-i jeigu būtų pasilikęs ligoninė- 
sario iki dabar jau yra gavęs je, tai veikiausiai būtų gyvas. 
3,201 naują “Daily Workerio”---------------------
skaitytoją. Gauta daugiausiai! Ritz Pasodintas Kalėjiman 
šeštadienių laidos skaitytojų. Į 

II. Colson, 32 metų raštinės 
darbininkas, 7218 Warrows 
St., Brooklyne, nusižudė gazu. 
Paliko moterį ir du vaikus var
gingoje padėtyje.

Požeminio pasaulio karalius
Atvyko Sovietų Admirolas Irving Bitz pasodintas kaleji- 

---------  man ir bus teisiamas 22 d. ko- 
Prieš jį yra iškelta daug 

Visi valdinin- 
kaipo gengs-

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

vo. 
apkaltinimų.
kai jį žino,

patarėjas prie terį ir abelnai požeminio pa-

Į New Yorką atvyko Sovietų 
Sąjngos Radonojo Laivyno ad
mirolas drg. Paul Oras. Jis 
bus militaris
Sovietų Sąjungos atstovo drg. 
Trojanovskio Washingtone. Sa
vo laiku drg. P. Oras buvo vie
nas iš komandierių “Krasino,” 
kada gelbėjo “Italia”* įgulos! 
narius iš šiaurių ledynų. Jis 
sako, kad Sovietų Sąjunga bu- 
davojasi karo laivus. SSSR 
nenori kitų žemių, bet neleis 
priešams pasigrobti ir jos te
ritorijas.

šaulio karalių. 
Ch, Lindbergas 
pęs pas jį, kad 
pavogtą sūnų.

Savo laiku 
buvo atsikrei- 
jis surastų jo

Paskutinis Užkvietimas j 
Kriaučių Lygos Vakarėlį

Stoja už Gimdymo Kontrolę
New Yorko sveikatos aka

demijoje 100 daktarų laikė

Kovo (March) 17 d. kriau
čių Jaunųjų Lyga rengia links
mą draugišką vakarėlį, “Lais
vės” svetainėje, 46-Ten Eyck 
St., Brooklyn.

Esate kviečiami visi atsi
lankyti į mūsų draugišką pa
rengimą, kur linksmai laiką

'723—5th Avė. ir 23rd St. šis 
parengimas bus vienas iš ge
riausių. Dainuos Aido Cho
ras. šokiams griežš W. Norris 
orkestrą. Draugas P. Buknys, 
“Laisvės” gaspadorius, pasa
kys gerą prakalbą. Ateikite 
visi ir atsiveskite savo pažįsta
mus.

NAUJA LIETUVIŲ RADIO 
VALANDA

Šiandien, 17 dieną kovo, 
atidaro Juozas Ginkus radio 
valandą; bus girdima oro ban
gomis kiekvieną šeštadienio 
rytą 10:30 vai. iš WMBQ— 
1500 Kc. stoties lietuviškas ra
dio pusvalandis. Kitomis die
nomis, tuo pačiu laiku, 
asmenys vadovaus šiai 
valandai.

VIEŠA PADĖKA

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

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
1114 FOSTER AVENUE

kiti 
radio

LDSLDS IIT^Apskritys ir 
50 kuopa turėjo parengimą 
11 dieną vasario, šių metų, 

šiame pa-

matome, 
plačioj 
kovos.

Šiame
vaizduojama, 
paskiaus, parodoma, kad nau
jas gyvenimas ima viršų, šia
me veikale parodoma, kad se
nas, pavergiąs, alkoholyje 
mirkinamas tamsaus kaimie
čio darbiu inko. gyvenimas 
laipsnis kai užleidžia vietą 
naujam, socialistiniam, žiūrin
čiam j šviesią ateitį, gyveni
mui.

Kas nori naujo matyti, kas 
nori suprasti, kaip draugijoje 
eina kova 
tai jo bei 
šį veikalą, 
lą matyti,
nes vaidinimas reikės pradėti 
laiku, 6 :30 vai., nes veikalas ■ South Brooklyne.

Įžanga 35c ir 50c. rengime Aido Choro Dramos 
Grupė perstatė veikalą “Ųž! 
Pinigus Vesta Pati.” Paren
gimas pavyko visais žvilgs- 

•'niais ir publika buvo paten- 
, [kinta šiuo veikalu. Todėl ap

skričio vardu valdyba taria lo
šėjams draugišką ačiū už jų 
nuoširdų patarnavimą LDS III 
Apskričiui ir 50-tai kuopai. 
Svarbu priminti dar tas, kad 
lošėjai nereikalavo jokio atly
ginimo, apart, vis'ai mažų ke
lionės išlaidų.

Apsk. Sekr. P. B.

yra didelis.
Menininkas.

Elizabethiečiai Matykite Vei
kalą “Moteris Gatvėje” ■

Dr. JOHN C. PETERS valandos, X L* p. P* 
(PETRAUSKAS) 6—8 vakare

.. 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

<lV-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

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

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

arti Grand Street x
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

Aido Dramos Grupė Važiuoja 
j Elizabeth Vaidinti Veikalą 

“Moteris Gatvėje”
Sekmadienį, kovo 18 dieną, 

Aido Choro Dramos Grupė 
važiuoja į Elizabethą vaidinti 
veikalą “Moteris Gatvėje.” 
Visi lošėjai susirinks del šio 
važiavimo “Laisvėje,” 3 vai. 
po pietų ir paskiaus iš čia vi
si važiuos Elizabeth, N. J.

Visi mėgėjai susirinkite lai
ku, kad galėtume laikų išva- 
žauioti ir pribūti į vietą. Tik 
nežinia, kodėl elizabethiečiai 
apie šį vaidinimą nieko nesa
ko per dienraštį “Laisvu?”

DaTyvis.

Ar Amerikoje Fašizmas Nėra 
Išvengiamas?

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš rytoTai labai svarbus klausi

mas. Taipgi: ar bus imperia
listinis karas? Ką darbininkai 
turi daryti, kad pastojus fa
šizmui ir karui kelią? Šiais 
klausimais kalbės drg. Roy 

•Mizara, “Laisvės” redaktorius 
ir drg. J. Orman, redaktorius 
“Laisvės” ir “Tiesos” anglų 
skyrių. Prakalbos įvyks tre
čiadienį, 21 d. kovo, 8 vai. va
kare, ‘Laisvės’ svetainėj, kam
pas Lorimer ir Ten Eyck St. 
Visi ir visos dalyvaukite. Po 
prakalbų bus klausimai ir pla
čios diskusijos.

---J — 0 ~ w v Į V / V 
konferenciją, kur buvo svars- praleisite ir suteiksite jauniem 
tomą gimdymo kontrolė. Dr.
R. Pearl pareiškė, kad pagal 
jo prityrimą, nepaisant drau
dimo. gimdymo Kontrolė yra 
besiplatinanti Jungtinėse Vai-! 
stijose.

kriaučiam energijos dirbti or
ganizacinį darbą. Taipgi turė
sime ir gerų užkandžių i# gė
rimų.

Bus ir trumpa programa, kū
jis nurodė,’ kad kas'rią išpildys patys jauni kriau- 

. Bus dainų ir prakalbų, 
jo sunirs William, 6 metų ber- jie ir naudojasi ta kontrole. | aiškiai nurodys kriaučių pa- 
niukas. Miestas uždarė jų na-! Daktaras sakė, kad iš turčių [ dėtį ir kas reikalinga daryti 
mus, 68 Anner Avė. Po kiek i mažiausiai 78 nuoš. i 
laiko ta liga užsikrėtė jaunes-' pilnai yra ąpsirūpinę ir gint 
nis jo broliukas 3-jų metų ir 
motina. Moteris jau 
abu berniukai serga.
berniukas jau apkurto nuo tos 
ligos. Veikiausiai * neišliks 
sveikas nei kitas. 
Breed sako, kad kaltė yra 
miesto, kad tokia liga sergan
čius vaikus nepaima į ligoninę, 
bet palieka uždarytuose 
muose 
nėmis, 
duoda 
riams.

Mirė Motina—Serga Vaikai
Darbininko Layton šeimy

noje- baisi tragedija. Kiek
laiko atgal škarletina susirgo turi pinigų, tai yra turčiai, tai Į čiai.

E.

PAJIEŠKOJIMAI

mirė, o
Vienas

’ neišliks 
Net Dr. E. 
kaltė

na
šu sveikais kitais žmo- 
kur ligos perai persi- 

kitiems šeimynos na-

Areštuotas Turčius Morse
. Tapo areštuotas ir be kauci

jos laikomas A. W. Morse, ve
dėjas Clinch Morse Co., 48

Tai yra v i (tų darbininkų užduotis pama- 
. tyt M svarbų veikalą •

Prieš Neteisybę—Už Laisvę
Jis jus sujudins!

“Jie Neturi Būt Nužudyti” 
ROYALE THEATRE

* , 45th Street., W. of Broadway 
Prieinamos kainas

vakarėli 8‘.20, dienom ket. ir sub. 2:20

dymo reikalus kontroliuoja. 
Kas liečia darbininkus, tai 
tarpe baltų moterų, tik apie 
33 ^uoš. šiek tiek yra susipa
žinę su tais klausimais, o kitos 
nieko nežino. Daktaras sako, 
kad daug būtų geriau, ka<5 bū
tų įvestas legalis patarimas 
gimdymo kontrolės reikaluose.

moterų ! dabartiniu laiku, kuomet be- 
‘ darbe didėja ir tarpe kriau
čių. šokiams grieš lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius jauni 
muzikantai.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga visiems dykai.

A. J. Mason.

7-nių Vaiky Motina Nusižudė
Anna Anunziato, 39 metų 

moteris, gyvenusi 150 Bond 
St., Brooklyne, pasikorė savo 
namuose. Ji buvo septynių 
vaikų motina. Paskutiniu lai
ku blogas gyvenimas ir vargas 
sugriovė jos nervus ir labai 
buvo nervuota. Tai auka ka
pitalistinės sistemos ir tamsy
bės.

Trumpos Žinutės
A. Drago, 29 metų, 

Hudson Ave., Brooklyn, 
teistas 20 metų kalėjimo į Sing

136 
nu-

PRAKALBOS IR ŠOKIAI
RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIV. 50 KUOPA

Nedėboj, 18 d. Kovo (March), 1934
WORKERS CENTER SVETAINĖJE 

723—5th Ave., įėjimas iš 23rd St*, So. Brooklyn, N. Y. 
Prakalbos prasidės 4 vai. po pietų, šokiai 6 vai. vakare
Kalbės P. Buknys, “Laisves” Administratorius ir Kt

Milionai darbininkų paleidžiama nuo Civilių Darbų. 
Bedarbė plečiasi! Delei Japonijos užgrobimo Mandžuri- 
jbs, ir Nazių veržimasis į Austriją, greit gali kilti karas. 

. Tais klausimais bus plačiefi kalbama.
Po prakalbų bus šokiai, kur seni ir jauni galėsite sma- 

. giai laiką praleisti ir gerai pasišokti puikioje svetainėje.
ŠOKIAMS GRIEŠ WILLIAM NORRIS ORKESTRĄ

Matykite Puiky Veikalą 
“.Žalias Triukšmas”

Dark Mokykla Atsidarys
: ' L—~ ‘DarbminKų Centre, 35

12th St., New Yorke, yra ren-
gistruojami studentai į pava
sarinę darbininkų mokyklą. 
Tai bus viena iš geriausių mo
kyklų. Pamatiniais komuniz
mo klausimais bus duota 18-ka 
lekcijų ir Politinės Ekonomi-

BROOKLYN, N. Y.
Pajieškau moteries ar merginos 

prižiūrėt stuboj keturis vaikus, nes 
mano žmona mirė, tai reikalinga mo
teris, nes mano darbas pastovus, 
pats negaliu atlikti' namų ruošą. 
Darbas bus apmokamas, o jeigu bus 
tinkamai susitarimas, bus galima 
ir apsivesti. Esu 36 metų amžiaus. 
Kreipkitės: Antanas Brazauskas,
85 McKibin St., Brooklyn, N. Y. 
(Galima matyt kasdien 5 valandą 
vakare, trejais laiptais po kairei.)

Piano Lekcijas
DUODA

A. N.Valinčiutė
92 Union Avė.,

Brooklyn,
Vtarninkais ir

Nuo 3 vai. p. p. iki

Apart. 29

Seredomis
7 vai. vakare

jos klausimais 17-ka lekcijų? Minėkime Paryžiaus Komuną 
Darbininkų organizacijos 
valo pasiųsti nors po vieną 
rį į šią mokyklą.

New Yorko revoliuciniai 
Paryžiaus 

Prakal- 
18 d.

Lekcija Apie Komuną

| Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Sekmadienį, 18 d. kovo, 8 
vai. vakare, Darbininkų Cent
re, 35 E. 12th St., New, Yor
ke, drg. A. Trachtenbergas, 
narys Komunistų Partijos Cen
tro Komiteto, duos prelekciją 
temoje : “Paryžiaus Komuna i 
ir Marksizmas-L e n i n izmas.’ 
Tai bus labai svarbi lekcija 
Ji bus laikoma mokyklos kam- !

asaulio.

Soutlibrooklyniečiy __ 
Parengimas

pri- 
na-! darbininkai minės

įKomunos isisteigimą 
bos įvyks sekmadieni 
kovo, 7 vai. vakare, Star Ga

išino Svetainėje, 107th St. ir 
'Park Ave., New Yorke. Bus 
I

i geri kalbėtojai ir koncertinė 
programa.

Paryžiaus Komuna, tai pir
mas darbininkų bandymas pa- 
|imti valdžią į savo rankas. 
I Paryžiaus Komuną buržuazija 
paskandino kraujuose, virš 

170,000 vyrų, moterų ir vaikų 
įbuvo išžudyta. Vienok Pary
žiaus Komuna paliko daug pa
mokinimo. Dalyvaukite visi, 
bus aiškinama jos reikšmė.

Graborius (Undertaker)
I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
■ Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
| ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilius ir karietas veselijomsj 
į krikštynoms ir pasivažinėjimams.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau iitnias ir chroniikaa 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 pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną
Telephonas MEdallion 3-1328

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

NEWARK, N. J.—Newarko 
Darbininkiškų O r g a n izacijų 
Sąryšis rengia labai gerą vei
kalą vaidinti šį sekmadienį, 
kovo 18 d., 6:30jval. vakare, 
180 New York Avė.

Šis veikalas, tai yra vaizdas 
kovos, tarpe naujo ir seno gy
venimo. Kitaip sakant, tai' bariuose, 
drama keitimosi — griuvimo, 
kapitalistinės sistemos, seno 
svieto ir kilimo, augimo nau
jo, socialistinio

Ši gyvenimo drąina nęra at
liekama vienu revoliucijos 
audros praėjimu. Naujo ir 
seno gyvenimo drama paliečia 
šeimynas, mylimus, brolius, 
seseris, tėvus ir kaimynus. Ji 
kristalizuoja visą draugiją.

“žalias Triukšmas” vaizduo
ja vienos šeimynos gyvenimą. 

! Toje šeimynoje vieni greitai 
| p e r s i i m ą nauju gyvenimu, 
naujomis idėjomis ir žengia 
pirmyn su visais darbininkais. 
Paskiaus toje pačioje šeimy
noje randasi narių, kurie pa
stoja naujam svietui kelią, 
kurie kenkia, bando sulaikyti, 
s^botažuoja.

Šios kovos pereina į gyveni
mo kambarius, po vienu sto
gu. Dažnai tėvas eina ant 
peilių su savo vaikais, vyras 
su moteria, o broliai su bro- 
liais ir seserimis kovoja. Bet 
tai nereiškia jų vienų kovą. 
Tokiuos* • atsitikimuose mes

Lietuvių Darbihinkų Susivie
nijimo 50 kuopa', So. Brookly- 
no dalyje,1 rengia puikų pa
rengimą. Apsibus sekmadienį, 
18 ' d. kovo,\4 vai. po ■ pietų, 
Workers' Center svetainė j^e,

REIKALAVIMAI
POOLVILLE, N. Y- , 

REIKALINGAS apysenis darbinin
kas an ūkės, kad mokėtų ir galėtų 
karves milšt ir kitus 
dirbt. Darbas bus ant 
valgį ii* kambarį. Del 
formacijų kreipkitės: 
Poolville, N. Y.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

Juozas Levanda 
(I/evandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
• Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

ūkės darbus 
visados, gaus 
platesnių in- 
M. Minakus,

(65-67)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkojnšku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
’ Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

į j , j Brooklyn, N. Y.

S
. šiandien ateiki-
^B'te delei savo svei- 

‘ 1 katos ištyrimo, o 
„I jums bus iSaiškin- 

ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

b Į Odos NušaSėji- 
jį / mai, Nervų Ligos, 
į// Abel nas Silpnu- 
•f mas, Skilvio Žar

nų ir MėSlažar- 
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

D R. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai 
Valandos-r-9 A. M. iki 8 P. M.

O Sekmadieniais 8 A. M. iki 4 P. BĮ.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Sp.ecialistas 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


