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SPOKANE, WASH

syklos, Glen Alden kompa-
Vokiečių Sąjungos Pems likusią bausmės dalį. njjos> prieš kurią jau trys

bandymąmenys neva

LYNN, MASS

CHATTANOOGA, TEN

KITUR

Francijos Oro Policija 
Prieš Nazių Lėktuvus

Streiko pikietai vėl eina 
didyn in smarkvn. Valstijos 
gubernatorius buvo žadėięs'

vietų, bet to nepadarė. Savo 
žadėjimu jis stengėsi3 tik 
nusilpninti mainierių pikie- -

grų nulynčiuojama, kaip į 
manydami priešinasi tam į-1 darbininkų organizavimąsi,

Socialistai ir Darbo Unijos Desėtkuose 
Miestų Eina Išvien su Komunistais į 

Pirmosios Gegužės Demonstracijas

Phila. Masmib’ngas 
Prisiruošimui prie

Pirmosios Gegužės

Tokiais obalsiais įvyksta 
bendro fronto demonstraci
jos ir desėtkuose kitų mies-

Apginamas Jungtinių
Valstijų Senate! <

PITTSBURGH, Pa. — 
Amalgamated Associacijos 
Plieno, Geležies ir Cinos

“Pravdoj*’ telpa eilė raštų a- 
pie Tolimuosius Rytus. Sovietų 
piliečiai rašo 
patinka gyventi 
Tolimieji Rytai 
tingas, didelis, bet silpnai buvo nikis

WASHINGTON. — Sena- lynčiavimus taip surašytas,

PARYŽIUS. — Ketvertas; Partija ir su Essex Darbo racija, tuom • pabrėždami 
Vokietijos lėktuvų per pa- įUnijų Taryba bendroje ge 
skutines kelias

užsienin pabėgo

rengimui prie
Gegužės a p v a i k š čiojimo. 
Kalbės Earl Browder, Ko
munistų Partijos centro se
kretorius, ir bus muzikalė 
ir vaidinimo programa.

Pirmojoj Gegužės bus de
monstracija Reyburn Pla- 
zoj, 3 vai. po pietų.

Lietuviai darbininkai, kuo 
skaitlingiausiai dalyvaukite 
abiejose vietose.

Komitetas.

Pasak nazių atskaitų, į J. Christie, nuo Komunistų 
koncentracijos stovyklas Partijos Fred Reynolds ir 
yra suvaryta 49,000 politi- kiti, 
nių kalinių, bet tikrumoje 
jų ten sugrūsta kur kas

mas ten reikalingas apginti | Black, demokratas iš Ala- 
baltųjų moterų “nekaltybę” i bamos, kuris, tačiaus, kovo

ja už teisę lynčiuoti negrus 
ir tuom sumetimu yra prie
šingas Wagnerio-Costigano

KAZOKAI SUŽEIDĖ 
16 ANGLIAKASIU 
STREIKO PIKIETŲ

WILKEŠ-BARRE, Pa. — 
Dvylika moterų ir dų vyrąi, 
darbininkai, buvo sužeisti

apgyventas. Dabar daugelis 
SSSR piliečių persikelia ten gy
venti. Ten. įsteigta ir žydų tau
tos savivaldiška sovietinė sritis 
Biro-Bidžan.

sylvanijos valstijos kazokai 
užpuolė streikuojančių mai- 
nieriu ir j u šeimynų dėmėti-

rikos Darbo Federacijos 
unijų, išleido lapelius, ku
riais šaukia visus darbinin
kus į demonstraciją. Paro- gegužinės bendro fronto de-|Mass

Komunistų ir Socialistų 
Partijos, laivakrovių, gelž- 
keliečių ir kitų darbininkų 
unijos rengia suvienyto 
fronto gegužinę demonstra
ciją. Jos priruošimo kon
ferencijoj dalyvavo delega
tai nuo 33 organizacijų.

gatais, reikalaudami var
dan bendros kovos prieš bo
sus priimti juos į suvažiąvi- 
mą. Tighe’o mašina yra pri
sivarius delegatų ir nuo lo- 

»kalų blogame stovyje, nemo
kėjusių duoklių. Taip' antai, 
Delano lokalas num. 169 yra 
skolingas unijai $4,709 duo-'del, įsteigia nuolatinę oro 
kliu, bet jo delegatai sėdi policiją, kuri veikiausia šau- 
suvažiavime. dys tokius svečius.

Lenkijos armijos vedėjai bu
vo paruošę “Torun” baliūną ir 
28 d. kovo leido jį į stratosferą. 
Baliūne skrido kapitonas Bužin- 
ski ir oficierius Visocki. Bet jų 
baliūnas iškilo tiktai 9,550 me
trų augštumon ir buvo privers
tas nusileisti. Sovietų Sąjungos 
“Osoaviachim — SSSR 1” ba
liūnas buvo iškilęs 20,600 metrų 
(72,178 pėdas), kuriam dar nei 
vienas pasaulyje baliūnas ne
prilygo iškilimu.

KRISLAI
Ateivių Gynimas.
Engels Ukrainą Kalba 
[ Stratosferą. 
Tolimieji Rytai.

Rašo D. M. šolomskas.

Matamoros, Meksikoj, su
imta du įtariami plėšikai, 
kurie nužudę Standard Oil 

Holyoke, kompanijos inžinierių R. S. 
G Bengsoną, iš kurio atėmę a- 

Apart viršminėtų vietų, Des Moines, Iowa; Boston, pje $400 pinigų, skiriamų 
ir kt. . ! algoms išmokėt.

nuo negrų,—kas, žinoma 
yra purvinas baltųjų ku- 
kluksų išmistas prieš ne
grus. Pats sumanymas prieš biliui

darys suvienyto fronto de
monstraciją Pirmojoj Gegu
žės, Court House Plazoj, 4 
vai. dieną. Demonstruos su 
tokiais obalsiais: 30 valandų 
darbo savaitė be algų maži
nimo; panaikint kompaniš- 
kas unijėles; visą Camdeną 
suorganizuot į darbininkų 
unijas; visiems išvien kovot 
prieš karą ir fašizmą: už 
teisę organizuotis, streikuo
ti ir pikietuoti; prieš in- 
džionkšinus ir už socialę ap-

žmogžudys sūnus buvo 
paslėpęs savo tėvo brangų 

nistais. Manoma, kad čia ir , laikrodėlį ir pinigų mašną, 
ir sakė policijai, kad plėši
kai tuos daiktus pasigrobė. 
Savo tėvus jis nužudė, norė
damas gauti jų apdraudos 
(insurance) pinigus; antra, 

i tai jis tėvams keršijęs už 
j tai, kad jie geriau mylėjo jo 
brolį ir seserį negu jį patį.

Visame tame prisipažino 
pats piktadarys, kuomet po
licija- padarė jam devynių 
valandų kvotą.

TEISĖJO SŪNUS NUŠOVĖ
SAVO TĖVĄ IR MOTINA

AUSTIN,' Texas. — Ho
ward Pierson, 20 metų am
žiaus, išsiviliojo savo tėvą, 
64 metų, teisėją šios valsti
jos augščiausio teismo, ir 
motiną išvažiuoti už miesto 
ir ten juos abudu nušovė.

PHILADLEPHIA, Pa. —
Balandžio 30 d., antradienį, 
7:30 vai. vakare, bus masi
nis mitingas Market Are- 'sprendžius. Apart to, buvo 
noj, Market ir 45th St. Vi-tbe teismo nušauta 184 as- 
sus į mitingą šaukia Komu 
nistų Partija, kaipo prisi- 'pabėgti” iš po arešto. O kiek 

Pirmosios dar išžudyta politinių kail
inių koncentracijos stovyklo
se! Taip nugalabintus sto
vyklose naziai paskelbia | Čia Socialistų ir Komu

nistų Partijos susidėjo į vie
ną frontą delei Pirmosios 
Gegužės demonstracijos, ku
rios didysis mitingas įvyks 

i Common’e (miesto 
|parke), 4 vai. dieną. Pas
kui vakare bus masinis su
sirinkimas Lasters ir Cut
ters Hall. Nuo Socialistų 
Partijos kalbės A. Kent ir

CAMDEN, N. J 
laivų statymo centre socia
listai, komunistai, įvairios 
darbo unijos ir 34 organiza
cijos, stojančios už bedarbių

. mėnesiai tęsiasi streikas. 2 

.moterys dalyvės mainierių 
pi kieto sumuštos Nanticoke.

Ppisaikintųjų teismas i- 
i kaltino dar septynis strei
kuojančius mainierius, būk 

! jie dėlioję dinamitą snrog- 
dint kasyklas bei streiklau- •• 
žiu namus. Bėgyje dviejų 

sumoksią savaičių iau nuteista devyni 
streikieriai penkiems iki 10 
metų kalė iimo fcagal provo
katorių kaltinimus prfe? 
juos kaipo “dinamituotO-

Tą sumanymą įnešė pats 
James F. Brennan, kuris 

baisa- buvo vienas iš prokurorų- 
j kaltintojų byloj prieš Bil- 
lingsą.

Tom Mooney ir W. K. Bil
lings jau yra apie 19 metų 
nekaltai išvarginti kalėji
me. Jie iš pradžios buvo pa
gal kapitalistų 
mirtin nusmerkti neva už 
tai, būk jie išsprogdinę bom
bą patriotiškoj San Fran
cisco parodoj 1916 m. Bet 

! milžiniškas darbininkų su
judimas Amerikoj ir Euro
poj privertė tuometinį pre
zidentą Wilsoną panaikint 
jiems mirties bausme, pa
keičiant ją amžinu kalėjimu.

Brennan ir kiti politikie
riai pataria gubernatoriui 
paliuosūot Mooney ir Bil- 

Pomorzeje hitlerininkai ,lingsą “del šventos ramy- 
agituoja tėvus atsiimti vai- bes,” kurios dabar jiems ne- 
kus iš lenkiškų mokyklų ir (duoda darbininkų protestai 
leisti juos į vokiškas.'Na-,,ir reikalavimai. Be to, jie 
ziai, gaudami pinigų iš Vo- bijo, kad jeigu Mooney byla 
.kietijos, supirkinėja įvairias vėl sugrįš į Jungtinių Vals- 
I nuosavybes nuo suvargusių tijų Augščiausią Teismą, 
lenkų. Del to irgi aštrėja ne-1 tuomet per visą šalį 
apykanta vienų prieš kitus

Ukrainoje minint Fridricho 
Engelso 40 metų mirties sukak
tuves, Mokslų Akademija pa
ruošė išleisti kelis jo veikalus. 
Kartu bus išleista ir knyga a- 
pie Engelso nuveiktus darbus, 
kurią parašys Mokslų Akade
mijos vedėjai.

ALDLD kuopoms išsiuntinėta 
Centro Komiteto laiškai. Jie 
yra pašvęsti organizacijos rei
kalams ir Visuotino Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Suvažiavi
mo Reikalams. Kartu pasiųsta 
po kelias atvirutes kuopoms a- 
teivių gynimo reikale. Tas at
virutes reikia pasirašyti ir pa
siųsti į Washingtona.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite

savo kovą pyieš tokius f ašis- |Wash.;
savaites [gūžinės demonstracijoje. Ši tinius demagogus, kaip kun. town, Pa 

skrido virš Francijos pasie- taryba, susidedanti iš Ame- Coughlin 
nio tvirtovių. Franci j a, to

tigano įnešimą^ prieš negrų nevalia būtu susirinkt 
trims darbininkams į

siah Bailey ir kiti is pietinių i . . „
valstijų, kur daugiausia ne- |umJ0S mitingą. Jis yra pne-

’ ’ • j. monė prieš baltųjų ir negrų

VIENA. — Dienraštis 
“Telegraf” iš pačių Hitlerio 
valdžios skaitlinių padarė 
suvadą budeliškų nazių dar
bų, būtent:

Per metus nuo 1933 m. 
birželio 30 d. iki tos pat die
nos 1934 metais buvo nu
kirsta galvos 212 žmonių, 
pagal fašistų teismų nuo-

apielinkės miesteliuose de
monstruos bent 20,000 dar
bininkų.

YOUNGSTOWN, OHIO
Nors policija, kaipo Plie

no Trusto įrankis, atsisako 
duoti komunistams leidimą 
su kitais darbininkais de
monstruoti Pirmojoj Gegu
žės, bet gegužinės komitetas 
daro visus prisirengimus de
monstracijai.

KRUVINA ISTORIJA
HITLERIO VALDŽIOS

Šiame da prasidės nuo Linden Par
ko ir Broad gatve maršuos 
į Military Parką.

ROCHESTER, N. Y.
Statybos Darbų Unijos 

lokalas nubalsavo Pirmojoj 
Gegužės demonstruoti iš
vien su komunistais, nors 
vietiniai socialistų vadai 
bandė statėjus atitraukti 
nuo bendro fronto su komu-

nu- 
skambės fašistinių Califor- 
nijos niekšų suokalbiai ir 
šunybės, ką buvo padaryti 
prieš du minimus darbinin- 

son, Passaic, N. J.; Tacoma, vadus.
Easton ir Allen- 
.; Indiana Harbor, 

Ind.; Danbury, Conn.; 
Springfield ir .' 
Mass.; Birmingham, Ala.;

nuo 30 kovingesnių lokalų. po vieną pateko kalėjiman
Tie lokalai dabar laiko ats- ^uo pačiu laiku 13,000 žmo- 
kirą konferenciją ir jau an
tru kartu kreipėsi į Tigho I jiem atimta Vokietijos pilie- tinių obalsių

VIENA LIETUVI NAZIAI 
i NUŠOVĖ, KITA SUŽEIDĖ

KAUNAS. — Vokietijos 
pasienio kareiviai nušovė 

(Karolį Einikį ir pavojingai 
;pašovė jo brolį Augustą, 
Lietuvos piliečius, beeinant 
jiems per Vokietijos sieną. 
Augustas sako, kad jiedu 
turėję leidimą teisėtai perei
ti sieną.

Karaliaučius. — Vokiečių 
muitinės policija/ sako, kad 
broliai Einikiai" norėję į- 
šmugeliuoti kokius ten rak
tus iš Lietuvos į Vokietiją. 
Pagal vokiečių pranešimus, 
tai buvęs nušautas sūnus, o 
sunkiai sužeistas tėvas, ku
ris dabar randasi ligoninėj, 

kad jiems labai Tikroji judviejų pavardė 
tame krašte.'esanti Henwig, bet tik su- 
-kraštas tur- lietuvinta, permainant į Ei- • 1 •

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

'suvarydamas po kelias kul- j^as svarsto Wagnerio-Cos- kad jeigu jis būti^ priimtas, 
i kas vienam ir kitam. Po to 
sau ranką persišovė. Paskui 
jis pranešė policijai, kad jo 
tėvus plėšikai nužudė, ir 
štai jam pačiam ranką per
šovė.

CALIF. SEIMAS UŽ 
LAISVE MOONEY’Ul

IR W. BILLINGS’UI
SACRAMENTO, Calif. — 

Valstijos seimo atstovų rū
mas 51 balsu prieš 28 pri
ėmė rezoliuciją, kurioj pata
ria, kad gubernatorius Mer
riam paliuosuotų darbinin
kų organizatorius Tomą

daugiau. Per vienus tik me-1 Komunistų ir Socialistų 
tus įkalinta 280,308 žmonės. Partijos bendrai paminės 

Darbininkų (unijos) prezi-iVienų metų bėgyje nuo Pirmąja Gegužės demonst- 
dentas Mike Tighe su šaika kiekvienų 203 Vokietijos gy- racijoj Court House aikštė- 
atmetė išviso 70 delegatų ventojų, vidutiniai imant, je. Prakalbas sakys abieju 

partijų kalbėtojai. Kova už 
neoru teisių lygybe su bal
taisiais bus vienas iš pama- Coughlin, norėdamas pa- 

! kenkti bendrai darbininkų 
vvYVAPif nt t demonstracijai, žada šaukti

’ x ‘ ’ savo masinį mitingą Public
Essex apskritvj Socialis- Auditoriume. Taigi juo di-

tų Partija nubalsavo daly- dėsniais pulkais darbininkai 'monstracijos įvyks dar se^ 
vauti išvien su Komunistų turi išstoti į savo demonst- |kančiuose miestuose: Pater

CHICAGO, ILL.
Didelis spaudimas iš dar

bininkų pusės, • pagaliaus, 
privertė miesto valdybą su
tikti priimti Pirmosios Ge
gužės komiteto bendro fron
to delegaciją. Jau keli mė
nesiai pirmiau buvo įteikta 
reikalavimas leidimo gegu
žinei demonstracijai, bet 
majoro Kelly valdžia vis at
sisakė priimti darbininkų 
delegaciją tuo reikalu.

Susirinkimas parodai bus 
Union Parke, tarn Ogden ir 
Randolph. 22 ir Wentworth 
gatvių. Be obalsių prieš ka
rą ir fašizmą ir kt.. demon
stracijoj bus pabrėžiama 
reikalas kovos prieš taksus 
ant pirkinių.

CLEVELAND, OHIO
Komunistų, s o c ra 1 i stų, 

darbo unijų ir kitų darbi
ninkų organizacijų bendro 
fronto demonstracijoj yra 
tikimasį turėti bent 25,000 
žmonių. Demonst racija 
įvyks Square; maršavimas 
bus Superior iki 12-tos gat
vės, paskui Euclid ir vėl iki 
Square.

Fašistinis radio kunigas

AŠTRĖJA SANTIMAI 
NAZIŲ SU LENKAIS

VARŠAVA. — Lenkų vy
riausybė areštavo dešimt 
narių
Kepno mieste. Jie kaltinami, 
kad skleidė gandus, kad bus 
padaryta visuotinas 
vimas ir tada ši vieta bus 
pervesta Vokietijai. Jie 
taipgi papirkinėję lenkus, 
traukdami juos į savo hitle
rininkų partiją.

Aštrėja santįĖai tarp 
lenkų ir vokiečių visu pa
sieniu. Keli naziai ties Os- 
trowu atėjo iš Vokietijos ir 
pradėjo naikinti Lenkijos 
rubežiaus stulpus su baltuo
ju areliu. Pamatę Lenkijos 
sargybinius, jie pabėgo.

Ties Produnu naziai miš
ke išpjaustė ant medžių 
kreivus hitlerinius kryžius. 
Lenkai kaimiečiai, sugavę 2 
jaunus vokiečius, juos už tai 
sumušė.

Kaip Raudonieji Įvare 
Chiang Kai-shekui Ligą
SHANGHAI. — Oficiali 

Japonų žinių agentūra Ren- 
go praneša.kad Chiang Khi- 
shek. fašistinis Chinijos dik
tatorius ir karo vadas prieš. 
Chinų Sovietus, sunkiai ap
sirgęs, ypač nervu suirimu* 
Todėl jis pabėgo iš mūšių 
fronto.

Yra suprantama, kad 
Chiang Kai-shekui nervus 
suardė raudonarmiečių lai
mėjimai Kweichow, Sze- ; 
.chuan ir Yunnan provincijo-

“nusižudžiusiais.” Hitleriš
kos skaitlinės apleidžia ir 
šimtus tų, kuriuos naziai 
nužudė per kruviną “neišti
kimųjų” valymą pernai bir- Lynn 
želio mėnesį.

Per vienus metus naziai 
išromijo virš 13,000 žmonių, 
suprantama, daugelį už ne
pritarimą hitlerininkams.

Tighe Pavarė 70 Plieno 
Darbininkų Atstovų

•
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Amerikos Rašytojų Suvažiavimas
Šiuos žodžius rašant, į New Yorką su

važiuoja visa eilė Amerikos rašytojų į 
pirmą šitos šalies istorijoj rašytojų kon
gresą. Dalyvaus čia daugybė novelistų, 
poetų, dramaturgų ir kritikų. Bus dis- 
kusuojama ne tiktai kaip rašyti, bet ir 
kaip išleisti revoliucines apysakas, dra
mas,'ir kt. raštus, kad jų išleidimas bū
tų pačių rašytojų rankose ir kad tie raš
tai būtų kiek galint labiau prieinami 
darbininkų masėm. Beje, čia bus įsteig
ta Amerikos Rašytojų Sąjunga.

Suvažiavime daugiausiai dalyvaus, aiš
ku, toki rašytojai, kurie yra nusistatę 
prieš fašizmą; kurie stoja už darbą su 
revojiuciniu darbininkų judėjimu. Net 
pačiam kongreso šaukime buvo iškelta 
obalsiai kovos prieš fašizmą, gynimas 
Sovietų Sąjungos, etc. Be abejo, šis ra
šytojų kongresas aiškiau nustatys rašy
tojų šantikius su revoliuciniu darbininkų 
judėjimu.

“Laisvės” redakcija turės kongrese sa
vo atstovą, kuris suteiks platesnių' žinių 
po kongreso apie jo nutarimus.

Siunčiame pirmam Amerikos Rašytojų 
Kongresui mūsų broliškus sveikinimus!

Nejaugi skandalų fabrikuotojai Ilearsto 
dirbtuvėse geriau aįne Rušiją žino, negu ar
timi jos kaimynai?i
Žinoma, Hearst meluoją, o jam South 

Bostono kunigų laikraštis tiktai padeda 
skleisti melus lietuviuos. Bet Hearstui 
ateina pagelbon ir socialistai. Štai nese
nai pradėjo jo juodląpiuosna rašyti žydų 
socialistų laikraščio “Forward” štabo na
rys, Harry Lang. Pastarasis kartoja- 
tuos pačius melus, ką ir Hearst nuolati
nis bendradarbis Walker. Ką “Keleivis” 
mano apie tai? Kodėl “Keleivis” nepa
smerkia socialisto ? Doresni socialistai 
jau pasmerkė (viešai) Harry Lang. Tū
los socialistų partijos kuopos reikalauja 
Lang mesti iš Partijos. Grigaitis, žino
ma, tai užgiria social-fašisto Harry 
Lang darbus. Ar “Keleivis” eis paskui 
Grigaitį ir šiuo klausimu?

Angliakasių Darbai ir 
Užduotys Kasyklose
“L.” No. 67 tilpo korespon

dencija iš Washington, Pa., 
tarpe viso ko, pažymėta ir štai 
kas: “Bosai verčia šluoti, ram-

sas akmuo. Nuimk!” “Ten, va, 
yra liubsa aftglis, kjarn Ją likai 
nenušovęs?” “Koddl nelaikai 
palas užtrauktas, ar nori gaze

i --- ■ :
Ištikrųjų, iš šio 

susidaro įspūdis, 
nekaštuodavo. Dabar, veikiant ■ kad kasyklų bosai tik tam pą- 
apdraudos įstatymui, kada! statyti, kad mainierių sveika- 
angl. turi būti prižiūrimi su- ta ir gyvybe rūpintis, kam, 
žeisti ir mokama “kompensa- žinoma, mes netikime. Drg. 
cija”, o kada būna užmuštas, Požeminis užmiršo iškelti aik- 
turi užmokėti 4,500 dol., yra štėn tų pačių bosų sauvalia- 
kitaip. vimus. Tikimės, kad kitam ža-

Pirmiau, jeigu tavo blogas j tarnam straipsnyje tatai pa-_ 
viršus, bosas sakydavo: “Jei-

|sai nebūdavo toki “žiaurūs”, | Nuo Red 
't nes, mat, k^mp. kasėjai nieko straipsnio

vimus. Tikimės, kad kitam ža

da rys.

Kuo Jie Džiaugiasi
Ir SLA organas “Tėvynė” išspausdino 

Bagočiaus zaunas, būk Sovietų Sąjungą 
šiandien valdo “arkliavagiai.” Išspausdi
no tą korespondenciją be jokių komen
tarų,;

Jąį. “Tėvynės” redaktorius turėtų bent 
už nikelį priimtos doros, tai jis, žinoma, 
nebūtų talpinęs tokio brudo į savo laik
raštį,* Na, o jeigu jau Bagočius taip no
rėjo, kad jo blevyzgos prieš komunistus 
ir Sovietų Sąjungą tilptų SLA organe, 
tai redakcija galėjo pridėti pastabą.

Mes andai nurodėme, kad minėtų ble
vyzgų autorius yra niekas kitas, kai tik
tai politinis varjotas, kuris neatsako už 
tai, ką jis padaro. Bet mes vis tik nema
nėme, kad “Tėvynės” redaktoriai, kurie 
skaitosi “liberalais,” taip nupultų, tikėtų 
Bagpciaus pliovonėm ir jas spausdintų 
SLA organe.

Vyrai, kur jūs nueisite, eidami 
keliu? <

šituo
J

K “Kurie Jų Klysta”
Šitokiu antgalviu “Keleivis” įtalpino 

straipsnelį apie “badą” Sovietų Sąjun
goj. Pacitavęs Lietuvos ekonominės de- 
legacijos Sovietų Sąjungoj pirmininko 
Aleksos kalbą apie augimą Sovietų Są
jungos, “Keleivis” šitaip rašo:

* Dabar palyginkim skirtumą: “Darbinin
kas” iŠ South Bostono žiūrėdamas mato Ru- 
sijęj imliomis žmonių mirštant badu, o Lie
tuvos. delegacija vąžiuodaipa per Sovietų že
mę “savq akimis’ ’ pamato, kaip auga ekono- J

B mįnė Sovietų Sąjungos galia.
Kuriais iš jų galima daugiau tikėti?

r. Tiesa, Aleksa visos Rusijos nematė. Bet 
ar1 mĄtė ją “Darbininko” redaktoriai? Jie 
kartoja tiktai “Boston Americana”, kuris 
gyveną tuščiomis sensacijomis.

iftes gaunam daug laikraščių iš Europos, 
iš pat Rusijos pasienio, bet juose nematome 
jokių žinių apie badą Sovietų Rusijoj.

Dreiser Sakosi Nesąs Anti- 
Semitas ■■

Kadaise vienam savo asmeniškam laiš
ke, kuris buvo išspausdintas “The Na
tion” žurnale, garsus Amerikos rašyto
jas Theodor Dreiser išstojo prieš žydus, 
kaipo tautą. Kitais žodžiais, jis pareiš
kė savo anti-semitinį nusistatymą.

Kadangi Dreiser yra žinomas kaipo 
žymus radikališkų minčių rašytojas, tai 
tokis jo išstojimas daugelį žmonių nuste
bino. Daugiau: Dreiser prisidėjo prie 
sušaukimo Amerikos rašytojų kongreso, 
kurio šaukime išstojama prieš fašizmą. 
Na, kadangi Dreiser po tuo šaukimu pa
sirašė, tai tik aišku, jog pažangiesiems 
rašytojams ir kritikams tokis Dreiserio 
pasisukimas buvo daugiau negu keistas.

“New Masses” redakcija, todėl, pirm 
negu ką nors rašyti apie šį Dreiserio žy
gį, išrinko komisiją ir su ja Dreiseris ta
rėsi. Komisija su Dreiseriu anti-semitinį 
klausimą svarstė dviem atvejais. Ėmė 
Lenino raštus žydų klausimu ir iš jų aiš
kino Dreiseriui, kur jis klysta, išstoda
mas prieš žydų tautą, kaipo tokią.

Pirmam pasitarime Dreiser buvo veik 
nesukalbamas. Bet antrajam—jis jau 
kitaip kalbėjo, nors dar toli gražu ne 
taip, kaip su darbininkų judėjimu einąs 
žmogus turėtų kalbėti. Jis ten pareiš
kęs, kad jis ant žydų smarkiai supykęs 
tuomet, kada jam reikėję turėti reikalų 
su žydų tautybės advokatais ir gal būt 
judomų paveikslų kompanijų viršinin
kais.

Dreiseriui, kaip sakyta, buvo priduo-7 
ta Lenino raštai žydų klausimu. Tarpe 
kitko Leninas yra pareiškęs:

Ne žydai yra darbo žmonių priešais. Dar
bininkų priešais yra visų kraštų kapitalis
tai. Tarpe pačių žydų randasi darbininkų, 
darbo žmonių; jie sudaro didžiumą žydų 
tautos. šitie žmonės yra mūsų broliai, 
draugai kovoję už socializmą, kadangi jie 
yra kapitalizmo pavergti. Tarpe žydų yra 
kūiokų, išnaudotojų, kapitalistų, panašiai, 
kaip ir tarpe rusų ir kiekvienoj kitoj tau
toj ... z
Po tų diskusijų Dreiser padarė raštiš

ką pareiškimą, kuriame jis sako:
Aišku, kad aš darau skirtumą tarpe kla

sių. Aš darau skirtumą tarpe žydų darbi
ninkų ir žydų išnaudotojų. Kiekvienas žino, 
kad aš esu nusistatęs prieš kapitalizmą. Aš 
skaitau, kad žydo darbininko interesai yra 
tolygūs visų kitų darbininkų interesams. Tai, 
ką jūs skaitėte iš Lenino raštų žydų klausi
mu, aš užgiriu. O jeigu mano laiškus ną- 
ziai naudoja savo propagandai, tai aš atme- '■ I 
tu tą naudojimą. AŠ neturiu neapykantos 
linkui žydo ir neturiu nieko bendro su Hit
leriu arba fašizmu;; ? j

Mano susidomėjimas komunizmu yra ta
me, kad jis lygiai išspręs žmogaus santikius, 
ir griežtai atmetu bi išvadą iš mano, raštų, 
būk aš išstoju prieš komunizmą.
Aišku, šis pareiškimas nėra užtenka

mai grięžtas, jame stokuoja ir nuoširdu
mo, tačiaus, vis tik išrodo, kad Dreiser 
bando atsisakyti nuo to savo blogo išsi
šokimo, kurį jis buvo padaręs.

čius statyti reikia ar nereikia 
ir, kad mainieriai bosą pamatę 
turi kuogreičiausia dundyt į 
viršų, kad bosui saugiau bū
tų.”

Iš šio pasakymo, nedirbanti 
kasyklose skaitytojai manys, 
kad anglį galima kasti iš po 
žemės be ramčių ir be jokių 
apsisaugojimų, o tiktai žiau
rūs bosai be reikalo persekioja 
angį, del savo užsiganėdijimo 
ir verčia tas, “nesąmones” at
likti. i-

Tikrenybėje dalykas yra ki
toks ir, manau, jeigu ne mote
ris būtų rašiusi, kuri, žinoma, 
kasyklose nedirba, tai tokia

sutirpti?” “Kodėl kelio nenu
sivalai, ar nori parvirsti ir gal
vą persiskelti ? ” “Kodėl nesu
tvarkai šaujamus dratus, ar 
nori nusišauti?” “Kodėl ram
čių nestatai, ar nori save už
mušti ir kitus?” “Kodėl šauja- 
mos medžiagos skrynią neuž
rakini, ar nori kad kas liktų 
suplėšytas?”

Šie boso įsakymai yra pa
matinės taisyklės del apsisau
gojimo nelaimių kasyklų dar
be.

Jeigu kam prisieina daugel 
sykių tas atkartoti, žinomas 
dalykas, bosas sako: “Eik 
lauk, jeigu nenori savo darbo

gu aš būtau tu, tai be ramsčio 
čia aiedirbtau.” O jei užmuš
davo kurį (o užmušdavo be- 
skaičiaus daug), tai bosai sa
kydavo : “Biedną kalės vaiką 
užmušė.” Šiandien, jeigu ne
prisilaikai saugumo taisyklių, 
tai rėkia: “Lauk iš darbo !”

Šiandien, komp. laiko savo 
inspektorius greta bosų, kurie 
laiks nuo laiko pasirodo “plei- 
se”. Tada, jei kas netvarkoj, 
tai šturmas iškyla he tik del 
mainietio, bet ir bošui’ šian
dien, jeigu žmogų užmušė, ar 
sužeidė, tai būna didelio strio- 
ko sekcijos bosui už neprižiū- 
rėjimą, kad neapsisaugojo dar-

ŠYPSENOS

Pasiaiškino
Kartą Lietuvoj, ■ Kaune, 

esant dideliam susigrūdimui 
autobuse, vienas vyras at
sistojo nuo .sėdynės ir da-

klaida nebūtių įvykusi. Užten
ka tik vieną žodį ištarti “ka-
syklos,” o jau turi būti aišku, 
kad nežiūrint kokis ten mine
ralas nebūtų imamas, yra pa
vojingiausias darbas iš visų 
darbų, nekalbant jau apie 
esanti ir sunkiausiu. Neesame 
juk girdėję, kad kitose indus
trijose tiek daug darbininkų, 
kaip kakročių ištraiškytų, kaip 
kad angliakasyklose.

Kad užbėgus už akių to
kiam pasibaisėtinam angį. žu-| 
dymui, seniau unija kovojo už 
išleidmą tam tikrų įstatymų, 
tam tikrose valstijose prie 
tam tikrų kasyklų. Įstatymai 
buvo taikomi kaip komp., taip 
lygiai ir mainieriams. Apie 
komp. išleistus įstatymus čia 
nekalbėsiu. Pažymėsiu tiktai 
mainierių.

Kaip, va, kietosios anglies 
kasėjams buvo pirmas įstaty
mas išleistas, kad nei vienas 
negali būti mainierių, kuris 
neturės kvalifikacijos popierų, 
kuriuos reikia gauti teismabu- 
tyje prie tam tikros komisi
jos, paskirtos per valstijoj 
anglies biurą ir kiekvienam 
reikia atsakyti į.klausimus, lie
čiančius saugumą del savęs ir 
kitų, su tavim dirbančių.

Turėdamas šias popieras ir 
darbą, kaipo mainierys, ne
reiškia, kad tu švariai pasiren
gęs su kalnierium, kaip kokis 
viršinių fabrikų mechanikas ar 
kitas kokis amatininkas duosi 
“punčių” laikrodžiui ir ranko
ves pasiraitojęs prie mašinos ir 
kariauji su ja per dieną be pa
vojaus gyvasčiai, be pamatymo 
boso bei gavimo nuo jo įsaky
mų bei informacijų.

Mainierys, nusileidęs į ka
syklą, pirmiausia turi matyti 
bosą, kuris prieš angį, suei
nant dirbti, ištiria visus “plei- 
sus”-darbavietes.

Pasakęs jam savo numerį, 
gauni nuo jo raportą, kokioje 
padėtyje yra tavo “pleisas” ir 
tuoj' duoda tau instrukcijas, 
kas pirmiausia turi būt atlikta 
ne kad jam būtų saugu, kaip 
korespondentė sako,, bet kadi 
mainieriui ir sandraugams-lei- 
beriams būtų saugu.

Jeigu mainierys yra apsilei
dęs' ateikime shvo ' užduočių, 
daugiausia įsakymai boso bū
na šitoki: “Ten, va, yra liuo-

atlikti, o nuo manęs 
lauk.”

to ne be. Čia boselis negali niekam 
sakyti, kad jis buvo jo “drau-

vės atsisėsti moteriškei.
Moteriškė: “Labai dėkui

New Haven, Conn
Lietliviai, Demonstruokite Pir

moj Gegužės, Trečiadienį.

New1 Haveno darbininkai 
laikys demonstraciją po atvi
ru dangum Pirmą Gegužės, 
trečiadienį ir susirinkimą sve- 

"tainfije. Darbininkai pareikš 
tavo protestą prieš dabartines
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sąlygas ir prieš augantį karo 
ir fašizmo pąvojų.

New Haveno Komunistų ir 
Socialistų partijos sudarė ben
drą frontą gegužinei demons
tracijai. Tas parodo, kad abi 
partijos gali veikti bendrai 
greitais reikalais ir New Ha- 
veno lietuviai privalo masi
niai dalyvauti demonstracijose, 
kad parodžius, jog organi-

zuoti lietuviai darbininkai pa
laiko bendrą frontą.

Trečiadienį, 5:30 vai. va
kare, visi susirinks ant Colum
bus Square, čia bus laikomas 
trumpas mitingas su keliais 
kalbėtojais ir paskui minia 
maršuos į Music Hall, kur 
bus laikomas masinis mitingas 
svetainėje. Mes turime skait
lingai dalyvauti maršavime.

Svetainėje bus duodama di-

delė programa. “Unity Play
ers” suloš veikalą “Waiting 
for Lėfty,” kuriems buvo už
drausta lošti vienoje augštojo
je mokykloje. Bus geri kalbė
tojai, kurie diškusuos šių die
nų problemas. Grieš New-j 
Haveno mandolinų orkestrą. 
Visa programa bus vedama 
Pirmosios Gegužės dvasioje.

Ka mes lietuviai darbininkai
turime daryti, tai -atlikti savo 
pareigą ir dalyvauti demons
tracijoje ir masiniame susirin
kime, kad parodžius, jog mes. 
mokame veikti bendrame fron
te. Visi į Pirmosios Gegužės 
demonstraciją!

B. .Medelienė.

Taigi po šitokio įvykio mai
nierys gavęs “safety lamp” 
(ga.zų tyrimo lempą), traukia 
savo darbavietėn, o paskui jį 
traukia vienas ar du, o g<al, sy
kiais, ir penki leiberiai kaip 
dabar, prie “shaker schutes”, 
visi nešdamiesi po kokį sunkų 
įrankį ir dinamito bei parako 
dėžes po kelias mylias po žeme.

Pasiekus dirbamą vietą, 
mainierio pirmutinė užduotis 
išpildyti boso įsakymus, nes 
nežinai, kada jis nosį atkiš. 
Spėjo jis pasirodyti, tuoj imk 
už gryno geležinio daikto ir 
dundyk į viršų (ne pikiu, kaip 
koresp. sako), tuomi parody
damas, balsu skambėjimo, ko
kioje padėtyje yra tavo vir
šus. Nugirdęs jis viršaus drū
tumą ir tavo ramčių parėmimą 
pamatęs, sprendžia apie tavo 
saugumą. Jeigu pasirodo, kad 
ramčių permažai, tai įsako čia 
ir čia dar dastatyk, o jeigu 
kaip, tai ir skersbalkį pasta
tyk, nežiūrint,. kad tau atro
dytų, kad tas “nereikalinga.” 
O kad labai blogas viršus tai, 
broliuk, įgręžk skylę, nušauk 
ir į pašalį numesk.

Greta to, bosas turi akis nu
kreipęs ir į visus anksčiau pa
žymėtus jo įsakymus, arba pa
matines taisykles kasėjų sau
gumo. Visos turi būt tos tai
syklės išpildytos, nežiūrint, 
kad tu jo ir geriausias “drau
gas” būtum. Nes juk akmuo 
(uola, geriau sakant), gazas ir 
kiti neapsižiūrėjimai nepaiso 
kieno tu esi draugas, vis vie
na, užmuš ar sužeis.

Greta šių bosų “užsivarinė- 
jimų” link saugumo yra šimtai 
nuo jų reikalavimų, liečiančių 
apsaugoti ir kompanijos nuo
savybę Bet čia, del Vietos sto
kos, neminėsiu, kaip lygiai ne
kalbėsiu nei apie užmokestį, 
kurios kasėjai negauna už 
apsisaugojimą bei apsaugoji
mą komp. nuosavybės.

Reikia pažymėti, kad prieš 
angį, apdraudos įstatymą bo-

William Galvin, National 
Bįscūįt Co., streikuojan
čią dąrĮ)ininką lyderis, ku
ris pastaruoju ląiku pra
dėjo kelti “komunistinį 
baubą” įr prięsintis ma

siniam pikietui.
I 1 -

gu” ir nenorėjo pasiremti vir
šų arba padundyti jį. Jeigu 
boso neklauso, tai lauk, o jei
gu ne, tai bosas lauk.

Skaitytojai manys, kad jau 
iš viso peties kirtau “bosų pu
sę palaikydamas.”

Bet turim atminti, kad mai- 
nieriu būti yra tas pats, kaip 
ir automobilių vairuoti. Jeigu 
užmigsi, tai pats ir kitus už
muši.

Kad neužmigtu angį., bosas 
yra ant to. Bet bėda yra ta
me, kad daugelis angį, mano, 
kad jie daugiau ir už .bosą ži
no ir vokuoja, kad apsauga yra 
bevertis dalykas ir bosui, iš 
pleiso išėjus neišpildo nurody
mų ir, žiūrėk, jau sutraiškytas 
bei sudegintas.

Požeminis.

tamstai už mandagumą.”
-Vyriškis: “Nėr už ką dė- 

kavoti. Yra tokių vyrų, ku
rie duoda atsisėsti vien tik 
gražioms moterims bei mer
ginoms. Bet aš tai to nepai
sau.”

Gal Būti, kad Geriau
Detektyvas: “Ei, žmogau, 

aš atvykau čionai per tūk
stantį mylių. Ir aš j ieškau 
vieną žmogžudį su viena 
tiktai akia.”

Pilietis: “Gal būti, kad 
taip ir geriau. Žiūrėkite, juk 
iš šautuvo visuomet geriau 
■pataikai į taikomą vietą, kai 
vieną akį primerki taikyda
mas.” , .

j. J. Butkus.

DARBININKŲ
SVEIKATA

» »• I I

DR. J. L KAAKIAUČIUS
>71 Lake Street Newark, M. X

Telephone: Hūmboldt 1-7964

GAL NUOMARAS
Drauge gydytojau, širdingai 

ačiū: randam naudingų pata
rimų per “Laisvę.” Malonėkit 
patarti mano giminaitei nuo 
nuomaro. Ji yra 18 metų mer
gaitė, vidutinio ūgio, sveria 
123 sverus. Kaip ji gavo tą 
ligą, nežinia. Pirmą kartą ji 
apmirė, maudydamas ežere, 
būdama 16 metų. O dabar 6 
mėnesiai, apmiršta kas mėnuo. 
O šį mėnesį gavo nusigąsti ir 
apmirė 3 sykius. Šiaip apmirš
ta už kelių dienų po mėnesi
nių.

Daktaras duoda piliulių ger
ti, bet negelbėjo. Pirmas ap
mirimas nebuvo taip ilgas, o 
dabar apie pusę valandos ap
miršta. Sustingsta visa, už
merkia akis, dusina ją visą, 
vyksmo nedaro. Biskį atsigau
na—ir vėl apmiršta, o .paskui 
2 ar 3 dienas jaučiasi silpna. 
Galvą jai skauda. Taip jau
čiasi sveika, valgo viską. Ji ei
na į vidurinę mokyklą, pasku
tinius metus, , I

Atsakymas.

Tenka abejoti, ar ištikrųjų 
Jūsų giminaitei yra nuomaras, 
epilepsija. Apmirti ji apmirš
ta, bet, iš Jūsų aprašymo, ji 
neduoda tų tipingų požymių, 
kuriais pasižymi tikroji epilep
sija. Ji pradėjo apmirinėt, jau 
net 16 metų sulaukusi, tuo tar
pu kaip tikrasis nuomaras pra-

Tikrasis nuomaras neturi jokių 
tokių regulingumų, apmirimai 
užeidinėja net ir po kelis kar
tus per dieną, arba ir kiek re
čiau. Ir esti nevien tik apmi
rimas, bet tampynės, konvulsi
jos, su putomis burnoje ir tt.

Tokie, kaip Jūsų giminaitės, 
apmirimai gali paeiti nuo ne
tikusios kraujo apytakos sme
genų ’audiniuose, nuo smegenų 
mažakraujingumo, nuo tūlų 
liaukų pakrikimo, ypač kiau- 
Šidinių liaukų—ovarų, nuo ko
kių mitybinių trūkumų.

Duokite mergaitei vis dau
giau gyvo, natūralinio maisto, 
daugiau vaisių ir daržovių, vi
sokių pieniškų, žuvų, kiauši
nių, pusėtinai daug saldžių 
daiktų, duonos ir šiaip krak
molų. Mėsos nedaug, retkar
čiais.

Gaukite “Viosterol,” duoki
te po , 10 lašų po valgio,, išti
sais mėnesiais.. Pieno kalkių, 
“Calcium lactate, 10 grs. 100 
tablets,” po vieną arba dvi 
tableti, sutrintas į miltukus, 
su vandeniu, po valgio, ir gi 
kelis mėnesius. Kiek apstoję, ir 
vėl duokite. Skydinės liaukos, 
“Thyroid gland, gr. l/2, 100 
tablets,” po’vieną prieš valgy
mą. Bromo druskų, “Triple 
bromides, grs. 15, 100 tablets,” 
po dvi tableti, ištarpintas van
dens stikle, kas vakaras, prieš 
gult eisiant. Šių visų prepara
tų galima duoti mėnesiais ir 
metais. Da būtų labai gerai,

sideda iš pat mažens. Ji vei- jei vietos gydytojas mergaitei 
kiausi-ai besimaudydama ir gi1 įleidinėtų į kūną paratiroidinės 
gavo kaip nusigąsti, ir .tatai ■ liaukos, “Prathyroid extract 
gal labai jai užgavo smegenų’injections, 10-20 units,” kas 
centrus, ir iš to ji apmirė. Ir kelios dienos.
ji apmiršta kaip tai regulingai, Beje, neužmirškite iodo 
kas mėnuo, gaj būt kokiam ry- tinktūros, po lašą kas pora 
šyj su mėnesinių prievolėmis, (dienų.
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nesį? Minėtų kuopų draugai turi 
būtinai diskusuoti šį klausimą. 
Kiekviena kuopa moka po $5.00 

j metus.
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V. Kapsukas—Literatūros 
Fronto Kovotojas

V. Žalionis.

žemiau telpąs d. V. žalionio straipsnis 
yra paimtas iš “Priekalo” num. 3-čio, kuris 

* pašvęstas raštams apie V. Kapsuką ir jo 
darbus. (Tai nepaprastai svarbus numeris 
ir mes patariam draugams jį įsigyti). Drg. 
ąalionis pastaraisiais keleriais metais labai 
artimai bendradarbiavo su d. V. Kapsuku 
literatūros fronte; be to, d. žalionis yra vie

kas geriausių kritikų ir žymus proletarinis 
poetas, todėl mes pasivėliname jo šį svarbų 
straipsnį persispausdinti.—“Laisves” Red.

r
V. Kapsukas buvo vienas iš tokių gana re

tų žmonių, kurie savo intelektualiniais gabu- 
<mais yra universalūs. Tai yra tikrai didelių 

žmonių ypatybė. V. Kapsukas visose srity- 
se, kuriose jam teko dirbti, pasirodė ne kaip 
siauras diletantas, o kaip tikras meistras, gi
lus darbo žinovas, specialistas. O tos sritys 
—plačiausios. V. Kapsukas buvo ne tik žy
mus politinis darbininkas, gabus organizato
rius, Lietuvos komunistų partijos vadas ir 
Komintemo pildkomo narys, bet kartu tai 
buvo talentingiausias, gabiausias plunksnos 
darbininkas, publicistas. Savo raštuos V. 
Kapsukas buvo tikras žodžio meistras, kurio 
kiekvienas rašinys nuo mažiukės pastabos

► ligi didelio straipsnio, brošiūros ir ištisos 
knygos pasižymi skaidriu minties aiškumu^ 
geležine įtikinimo logika ir puikiausiu stiliu
mi, sugebėjimu pavartot savo raštuos visas 
tas kalbos vaizdingumo ir ryškumo priemo
nes, kurių turi lietuvių liaudies masių kalba.

► O V. Kapsukas, nežiūrint to, kad jis ilgą lai
ką gyveno ne Lietuvoj, buvo puikus lietuvių 
liaudies kalbos žinovas. V. Kapsuko raštų 
stilių, kaip ir aplamai jo publicisto, gabumus, 
nekartą aukštai įvertino vienas iš.geriausių
jų lietuvių buržuazinių stilistų—J. Tumas-Vai
žgantas. Kaip iš visų darbo sričių, taip ir 
V. Kapsuko—publicisto stiliaus turi mokin
tis visi mūsų jaunesnieji plunksnos darbuo-

" tojai. Apibrėžti bent pagrindines to stiliaus 
» ypatybes, V. Kapsuko—publicisto literatines 
priemones, jo kalbą yra atskira svarbi tyri
nėjimo tema.

Savo literatiniam darbe, savo publicisti- 
įikoj V. Kapsukas irgi nebuvo siauras vie
nos kurios srities darbuotojas. V. Kapsukas 

‘savo publicistikoj į pirmą vietą visais laikais 
statė bėgamojo politinio gyvenimo uždavi
nius ir temas, partijos tarimus, jos linijos nu
statymą ir populiarizavimą, darbininkų ir 
valstiečių judėjimo nušvietimą,, kovą prieš 
■visokius darbininkų klesos priešus, šių klau
simų visumoj V. Kapsukas sugebėdavo pa
imti pačius ^aktualiuosius, svarbiuosius, pa
čius įdomiausius masiniam skaitytojui. Už
tenka tik prisiminti jo straipsnius “Balse”. 
‘“Komuniste”, o vėliaus, paskutiniais metais, 
y. Kapsuko straipsnius “Priekale”, ypač jo 
puikius įžengiamuosius, jo Lietuvos darbinin
kų “Kovos lauko” chroniką ir visą eilę strai
psnių, kaip iš SSRS soc. statybos, taip ir iš 
Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių gyveni
mo. Ir šioj srityj—kaip rašyti politinį straip
snį, kaip tą medžiagą sukombinuot, kaip 
argumentuoti atskirus teigimus ir t. t.— 
kiekvienas gali iš V. Kapsuko raštų mokin
tis. Nuodugnesnis V. Kapsuko politinės pub
licistikos apibūdinimas—irgi yra vienas iš 
svarbių uždavinių ne tik V. Kapsuko atmin
ties pagerbimui, bet ir mūsų publicistinių ka
drų auklėjimo uždaviniams.

Račiaus V. Kapsukas nesitenkino vien bė
gamojo gyvenimo ir politinės kovos temom. Jis 
veržte veržėsi prie didesnių temų, prie plates
nių darbų. Kada tik atpuldamas nuo bėga
mųjų organizacinių ir publicistinių darbų, jis 
lygiagrečiai dirbo kokia nors platesne tyrinė
jamo tema, rašė platesnį rašinį—straipsnį, 
brošiūrą ar knygą. Pirmaisiais V. Kapsuko— 
revoliucionieriaus darbo metais tai buvo kny
ga apie V. Kudirką ir lietuvių literatūros 
bruožai (šių rašinių rankraščiai žuvę), kalė
jimo metais, tai buvo bruožai apie kalėjimą, 
kurie vėliau išleisti “Caro kalėjimuose” var
du, 1917—20 m. “Trumpa LSDP istorija” ir 
visa eilė politinių brošiūrų, kurių nemaža iš
ėjo ir per 1920-1934 m. (“Trečiasis LKP su
važiavimas”. “1920 m. kareivių sukilimas”, 
“Pirmoji gegužės Neprik. Lietuvoje”, “Lietu
vos darbininkės ir poniulės” ir t.p.). Kartu V.

Kapsukas renka medžiagą Ir rašo savo knygą 
“Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir 
sovietų valdžia” (I tomas išėjo 1934 m. Ame
rikoje), plačią Juliaus Janonio biografiją ir 
kūrybos įvertinimą, 4 nužudytųjų komunarų 
biografijas, eilę nuodugnių straipsnių iš Lie
tuvos revoliucinio judėjimo istorijos (kaiku- 
riuos rusų ir lenkų kalbom), paskaitas iš LKP 
istorijos ir pagaliau knygą apie fašistinę Lie
tuvą, kurią turi šiais metais išleisti Baltaru
sijos valstybinė leidykla. Tai vis plataus už
simojimo darbai, istoriniai-publicistiniai tyri
nėjimai, kurie bent dalinai V. Kapsuko liko 
realizuoti, parašyti. Dar daugiau temų V. 
Kapsukas turėjo sumanymuos, Kuriems jis tu
rėjo pakankamai medžiagos surinkęs, bet ku
riuos realizuoti neleido laiko stoka ir liga. Bet 
ir iš paskelbtų spaudoj šių didesniųjų V. Kap
suko rašinių mes jį matom kaip literatą—vi
suomeninių mokslų tyrinėtoją, istoriką, Lie
tuvos gyvenimo visose jo srityse—ekonomikoj, 
istorijoj, politikoj, kultūroj, literatūroj—žino- 

. vą ir specialistą, su tikro mokslininko erudi
cija, mokslininko analyzo ir sintezio gabumais 
ir kartu--kuo ne kiekvienas mokslininkas gali 
pasididžiuoti—su puikiu, plačioms masėms 
prieinamu išdėstymo būdu, su minėtu stiliaus 
žvilgesiu, kuris toks pat puikus ir šiuos dides- 
niuos V. Kapsuko rašiniuos.

Pagaliaus negalima nepaminėti V. Kapsuko 
aštraus, pamfletisto, mokančio priešą mušti 
aštriu pašaipos, ironijos ir satyros ginklu. 
Be begalės tokių aštrios pašaipos iš priešo 
pajuokimo vietų visuose V. Kapsuko raštuos, 
be jo satyriniai pamfletinio pabūdžio “įvai
rių pastabų”, “smulkių pastabų” ir t. p., jis 
galvojo parašyti ištisą knygą—pamfletą vardu 
“Lietuvos didvyrių galerija”, kurioje aštria 
satyros plunksna nupiešti šių dienų Lietuvos 
“didvyrius” (Vieno-kito “didvyrio” šaržas til
po “Priekale” Ne-Patrioto parašu.).

< • v i ■ * , » *
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V. Kapsukas aukštai statė dailiąją litera

tūrą. Tas .aukštas dailiosios literatūros ver
tinimas visuomenės gyvenime, klesų kovoj, 
proletariato propagandoj V. Kapsuko buvo 
pabrėžiamas visur ir visuomet, kai jam tekda
vo kalbėti ar rašyti apie dailiąją literatūrą. O 
rašė V. Kapsukas literatūros 
maža. Tai buvo stambiausias 
ros kritikas.

Balta ar Raudona?

klausimais ne- 
mūsų literatū-

Įžengiamajam straipsnyj 
“Priekalą” V. Kapsukas rašė: 
nom, kokią didelę reikšmę turi proletariato 
ir visų darbo' masių auklėjime, kasdieniniam 
gyvenime ir kovoj dailioji literatūra, teatras ir 
tt. Dailioji literatūra labiausia yra skaitoma”. 
Tai yra vienas iš daugelio pasisakymų—išsita
rimų, kurio V. Kapsukas laikėsi per visą savo 
politinį gyvenimą. Taip, pavz., 1911 m., sėdė
damas Vladimiro kalėjime, jis rašė:

“Dailioji literatūra, atvaizduodama gyve
nimą, mokina mus suprasti jį ir klesų kovą. 
Kaikurie dailės veikalai duoda mums daugiau, 
negu ištisi tomai kaikurių mokslo tyrinėjimų, 
rodo gyvą visuomenę su visais jos prieštara
vimais, pradedant puikiais aukštųjų sluoksnių 
rūmais, baigiant besivoliojančiais purvyne el
getomis. Mokslo tyrinėtojai visiškai negali 
prieiti prie kaikurių gyvenimo pusių. Dai
lioji literatūra būtinas čia jiems papildymas” 
(“Caro kalėjimuose” pusi. 264—265.).

Panašių pasisakymų galima būtų paduoti iš 
kiekvieno V. Kapsuko rašinio apie literatūrą, 
tiek senesniais, tiek vėlesniais laikais.

Nenuostabu, kad V. Kapsukas, suprasdamas 
tokį dailiosios literatūros vaidmenį, pats kai- 
kuriais laikais buvo mėginęs savo jėgas dai
liojoj literatūroj. Apie pirmuosius savo dai
liosios literatūros bandymus V. Kapsukas pats 
pasipasakoja pataboj. prie “Caro kalėjimuos” 
(pusi. 261—262).

“Pirmieji mno mėginimai dailiosios literatū
ros srityj priklauso da 1898 m. Tada aš sąry
šyje su areštais lietuvių Suvalkų gub. nupai
šiau paveikslėlį iš kalėjimo gyvenimo, apie ku
rį jokio supratimo neturėjau...' Paskui 1899 
m. gale parašiau “Vincą Pipkių”, kur atpasa
kojau, ką man teko pergyventi atsišaukimus 
lipinant; antroji dalis buvo grynai agitacinė, 
pasikalbėjimo forma. Ir šitas rašinys žuvo. 
Paskui eina pora patriotinių eilių ( 
“Ūkininke” 1900 m. pradžioj) ir “Katoržni- 
kas”, taip-pat žuvęs.

(Sekančiam Meno num. bus daugiau)

pradęjus leisti 
“Mes gerai ži-

—Mama,— apsižvalgius tarė mergaite, — 
man šita raudona suknelė nepatinka! Aš at
rodau į amerikonišką velniuką... Kam taip 
mane parėdei? Juk dabar pavasaris, daugelyj 
vietų matosi žydinti medžiai baltais žiedais, 
kame reiškiasi jų jaunystė ir pradžia šiltos ir 
smagios vasaros. Tai kodėl man nepasiuvai 
baltos suknelės, kurioje lyg ir vaizduojasi iš
tikimybė ir ramumas gyvenimo? Bet vietoj to, 
•—aprengei mane raudonais rūbais, sakytum, 

I kad norėčiau praliejimo kraujo, žinai, mama, 
mūsų mokyklos mokytoja sakė, kad kas tik 
nešioja bile kokį raudoną ženklą, tai jis arba 
ji nori ką nors užmušti ir banditišku būdu pa
siimti to asmens turtą savo ypatiškam geru
mui. Tik pamisimus apie tai—baimė purto vi
są kūną, o. tu, mama, tyčia ant manęs užmovei 
užmušėjyste atsiduodantį rūbą, nuo kurio aš 
griežtai atsisakau. Mamyte, aš visados tavęs 
klausydavau, ką man paliepdavai—noriai iš- 
pildydavau, tad nors sykį paklausyk ir manęs: 
nuvilk šitą suknelę ir mesk tokian kampan, 
kad jos niekad nematyčiau, nes matai, jog visa 
drebu. O jeigu to nepadarysi, aš pradėsiu rėkti 
pilnu balsu, kas bus ir tau pačiai nelabai 
smagu, kuomet subėgs kaimynai ant mano 
šauksmo. Mamyte, būk tokia gera, nuvilk ją 
—prašau tavęs!

—Gaila man tavęs, dukrele mano, kad tu 
taip bijaisi keno nors kito tiksliai nupieštos 
šmėklos, kuri mūsų namuose negali rasti sau 
vietos. Ir nors manęs išgąstingai maldauji, 
bet aš jos nuo tavęs nenuvilksiu, nes tu joje 
esi taip graži, patraukianti akį, kaip darželyj 
raudonai žydinti roželė. Dukrele, aš, žiūrėda
ma į tavę, džiaugiuosi tuomi, kad šį sykį iš 
mūsų šeimynos prisidės, aš taip manau, dar 
viena gyvybė prie žmonių milioninės masės, 
kuri nesibaido raudonos šmėklos, bet drąsiai 
žengia pirmyn, šaukdama į bendrą kovą vi
sus duonpelnius už rytojaus šviesesnę ateitį. 
Nesibijok, dukrele, aš irgi eisiu su tavim, bet 
tik iš namų. Kada nueisime į aikštę, tai tenai 
rasime tūkstančius darbininkų visokių pažval- 
gų, kurie, augštai iškėlę įvairius obalsius ir 
reikalavimus, lauks signalo pradėti maršą, ku
ris tik vieną sykį metuose pasikartoja. Ir kuo
met tūkstančiai proletarų sykiu kojomis stuk
ters žemę, subanguos žmonių minia pirmyn, 
aš ir tavo tėvelis—eisime su' suaugusiais dar
bininkais, o tu, mano dukrele, viduryj mūsų su 
jaunomis mergaitėmis, kurių ten rasime dide
lį pulką ir jos visos apsirėdę taip gražiai, kaip 
ir tu dabar esi pasirėdžius. Ir va, delei šitos 
priežasties tavo prašymo neišpildysiu. Atsi
mink, kad ir mama turi tarti žodį, o motinos 
žodis, kaip aš suprantu, turi būti vaikui ar
čiau širdies šitų klausimu, negu ten kokios 
mokytojos!

—Mama! Man tik didelį paveikslą pastatei 
prieš akis milžiniškos žmonių minios, bet vis- 
tiek pilnai neatsakei į mano prašymą, tai yra, 
atmainymą suknelės spalvos, žinai, mamyte, 
kad balta drapana reiškia ištikimybę ir pasto
vų ramumą, o raudona trukšmingą baimę, pa
vojų. Taip aiškino mūsų mokytoja. Tad ar ne
geriau apsisaugoti jo? Kada pagalvosi, mamy
te, tai savo nusistatymą pati atmainysi da
bar, tuojaus. Argi, mamyte, nesitaikė matyti 
kitokių parodų, kuriose maršuoja pulkai mer
gaičių baltuose, lyg snieginiuose rūbuose? Taip

ir baltuoja visa gatvė, sakytum jos visos būtų 
vienos motinos. Tai kamgi jums reikalingas 
tasai raudonumas?

—Gerai, vaikeli, kad prisiminei apie šias 
dvi skirtingas spalvas ir parodas, tad apie jas 
mudvi pasikalbėsim nuodugniai, idant teisin
gai suprastum jųjų reikšmę ir siekius. Ar 
klausysi mano pasakojimo?
—Klausysiu, mamyte! Tik paskubėk, negai

šuok ir nevartok augštų žodžių, nes aš jų 
prasmės nesuprantu, tai viena; o antra,bijausi, 
kad kas nepraneštų mokytojai apie šitą suk
nelę, nes ji paskui mane mokykloj persekios 
ir priskaitys prie tų, kurios gauna mažus nuo
šimčius už mokinimąsi. Juk tai yra senai pri
imtas būdas taip nubausti nepaklusnuosius.

—Delei šito, dukrele, nesibijok! Visada būk 
atvira savo motinai ir pasakyk man visus savo 
gyvenimo trūkumus, o aš prižiūrėsiu tave ir 
niekur nebūsi skriaudžiama. Mokykloj tavo 
teisės taip pat bus apgintos, nes esi lygi šalies 
pilietė, kaip ir visos kitos ir tau negali būti 
išimtis tik todėl, kad aš kitaip suprantu bė
gamąjį gyvenimą ir bandau perstatyti jį tau 
tokioj formoj, kur turi reiškštis mūsų klasės 
solidariškumas ir vienybė. Ir toji diena jau 
visai arti, kurioje visų tautų darbininkai vie
nam bendram marše tą atliks. Ten jie parodys 
savo narsą ir ko reikalauja iš valdančiosios 
kapitalistų klasės. Tai štai del ko tau, vaikeli, 
mokytoja pripasakojo, kad raudonoji spalva 
neša gręsmingą baimę, nes ji perstato, jog 
visų darbininkų gyslose teka toks pat raudonas 
kraujas,—reikalaująs maisto, idant palaikius 
kūne gyvybę. Kad palaikyti ilgiau gyvybę — 
reikia kovoti už trumpesnes darbo valandas, 
didesnį užmokestį, idant galėtum nusipirkti 
tinkamesnį maistą/ švaresnę pastogę; apdrau- 
dą, bedarbėje ir senatvėje turčių kaštais, kas, 
aišku, sumažintų jų pelnus. Tai delei šitos 
priežasties jie ir bauginasi raudono ženklo. 
Ar dabar tau aišku, vaikeli?

—Aišku, mamyte! Tačiaus dar neatsakei į 
mano klausimą, kurį jums buvau pirmiaus pri
minus, tai apie tuos paradus, kur viskas bal
tuoja, o jų priekyj matosi dideli, mokyti žmo
nės.

—Tie paradai, dukrele, vadinasi išimtinai 
tautiniais. Juose keljama patriotinis ūpas, 
kad laike karo gavus pasekėjų; kad mūsų ša
lyj yra visi lygūs žmonės įsigijimui turto ir 
kitų patogumų, ko kitur visai nėra. Bet tuom 
pačiu sykiu—patsai gyvenimas liudija, kad 
darbininkų klasė kas metai eina vis biednyn ir 
biednyn. Darbų nėra, o kad kas ir uždirba ko
kį dolerį, tai visokiais mokesčiais vėl iš jo ati
ma—prisigaminimui ginklų ir amunicijos iš
mušimui tų pačių žmonių būsiančiam kare, o 
jo tolis kasdien traukiasi artyn. Taigi tokie 
paradai, dukrele, mums, darbininkams, ne tik 
svetimi, bet ir pavojingi, nes jie prirengia 
mases prie fašizmo bei karo!

—Tai prie kokio parado jūs rengiatės, ma 
myte?

—Prie apvaikščiojimo Pirmos Dienos Ge
gužės! Ten bus ne tik paradas, bet ir demon
stracija, kur visi bendrai iškelsime reikalavi
mus pagerinimui mūs pačių būvio. Ar eisi su 
manim, dukrele?

—Eisiu, mamyte! Nes ką man dabar papa
sakojai, tai kito išėjimo nėra, kaip tik mar- 
šuoti sykiu su visais kovingais proletarais!

Politkalinių Būk lė Šiaulių Sun 
kiųjų Darbų Kalėjime 1934 m.

metė lauk. Rudenį ir žiemos I. 
metu kameros šaltos, mažai 
ir retai kūrenamos, nuo šal
čio kameroj kai kuriems iš- , 
tinsta rankų pirštai ir mū-/ 
sų draugai nuolat serga per
sišaldymu. Pavasarį, atim- j 
darni šiltus baltinius ir kitą^ 
pažadėjo rudenį vėl atiduot ;* 
Bet rudeniui atėjus ir orui 
atšalus viršininkas atsisakė 4 
leist pasiimt iš sandėlio ant- . 
klodes ir kailinius. Skyriaus . 
kalinių “auklėtojas”- valdi- ; 
ninkas vienam kaliniui ši
taip pasakė:, “Pirma, užsi
tarnauk lengvatas, antrąją 
grupę, tada viską gausi.” ; 
Sadistai savo tokiu išsireiš
kimu aiškiai pasako, ko jie 
siekia. Reiškia, atsisakyk . 
nuo revoliucinių principų, 
pasidaryk renegatu, įstok į ; 
žvalgybos eiles ir tik tada ,, 
grąžins tau ramumą ir duos 
geresnes sąlygas.

Kadangi fašistai ir tomis . 
priemonėmis nieko nepeša iš 
politkalinių, tai jie dar la
biau sustiprino reakciją. 
Pradėjo dažniau rašyti po
litkaliniams už menkus nie
kus raportus ir baust. Sky
riaus valdininkas Andriuš- . 
kevičius kartą mums prizą- , 
dėjo iš sandėlio atiduoti šil
tus baltinius ir vailokus. - 
Praslinkus kiek laiko kali
niai vėl kreipėsi, kad išduo
tų jiems šiltus baltinius ir 
vailokus, nes kameroj jiems ’ 
labai šalta. Bet tiems, kurie 
kreipėsi į jį, jis surašė ra
portus. Tuo dar nesibaigė. / 
Kitą dieną atėjęs į tą pačią 
kamerą parašė raportą ant 
visų 25 žmonių už tai, kad 
po narais gulėjo pakišta 
šluota. Už pažiūrėjimą pro 
langą porą kalinių nubaudė • 
dviems mėnesiams be pride

gamojo maisto, be pasima
tymu ir uždraudė rašyt laiš* 
kus. Vieną rev. politkalinį į- • 
kišo dviems mėnesiams į 
baudžiamają grupę už tai, • 
kad dienos metu užsikniau- / 
bęs sėdėjo ant narų. Kitą 
nubaudė trims mėnesiams | 
baudžiamaja grupe už, tai, 
kad sirgdamas nėjo pupelių < 
lukštenti.

Kalėjimo administracija 
taipogi imasi provokacijų, 
tris rev. politkalinius ji' jau / ' 
išprovokavo ir nubaudė 3 
mėnesiams bau džiamaja '? 

! grupe. Tie trys draugai,?/ 
kaip trochomšcikai, buvo ‘ 
pasodinti atskiroj kameroj - 
su kriminalistais. Krimina- ’ 
listų tarpe administracija 
turėjo užverbuotus kelis sa
vo agentus, kurie pasigyrė, 
kad kalėjimo viršininko pa
dėjėjas Šostakauskas jiems 
įsakė: “Duokit komunis- S
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Fašistų teismais ilgiems, rų ventiliacijas. Vien to už- pasižymėjęs jau Ukmergės . ; -------
metams nubaustų politkali-1 mūrinimo ventiliacijų sadis- kalėjime kruvinais darbais. I tams.” Valdininkų pakura-* - 
nių—vyrų sėdi apie 100, mo-1 tui Raupiui ir jo padėjėjui Čia atvažiavęs irgi nusiplo- ‘tyti administracijos agentai .. 
terų—4, o tardomų arti 10 gudeliui Valaičiui nepaka- Ivė krauju rankas, sumušda-| kriminaliniai Novickas ir ki- 
žmonių. Daugelis jau atsė-įko: 1934 metų pabaigoj, lap- mas kriminalistus, kurie rei- kurie pataikavo adminis- 
dėję viso apie 5-8 metus ir ikričio mėn. 14 dieną užkalė kalavo pagerint kalėjimo tracijai, išprovokavo pešty- 
dar sėdėjimo galo nesimato.'ir užlipdė kamerų langus, blogą maistą. Po to kruvino įnes- puolė rev. politkalinius

Štai tos sąlygos, kuriose kaliniai palikę be oro vaikš- pasižymėjimo ėmė pult ant peiliais. Po peštynių admi- 
meš dabar gyvename. Ka-cioja kaip girti. Iš kitos pu-'rev. politkalinių. Pavasarį, inistraci  j a apkaltino ten bu- 
meros ankštos: 6 su puse sės, sadistai visomis priemo- 'dar neatšilus orui, mus vi- >vusius tris rev. politkalinius^ 
metro ilgio ir 4 su puse me- 'nėmis terorizuoja revpolit- sus išvilko iš nuosavų šiltų .'dd. Klupšą, Bakutį ir Ra-- 
tro pločio. Į tokią kamerą kalinius tam, kad silpnint rūbų. Sargai tuč tuojau pa- : ” _L.amanauską, kad jie “iššaukė”
sukišta po 19-25 žm. Kame- mūsų sveikatą, demoralizuo- darė kratą, atėmė užsiliku- peštynes ir juos nubaudė 3 
ros oras troškus ir dvokian-|ti tvirtą jų laikymąsi. Paisius kailinius, šiltas antklo- mėnesiams b - " *
tis, nuo ko jaučiasi nuolatos vyzdžiui, praėjusią žiemą dės, numovė nuo kojų vailo- 8™Pe uz kurstymą krimi- 

(tilpo 1 galvos ar krūtinės skaudėji- fašistams nepasisekė su kus ir nuo kupros nuvilko
mas. Paskutiniu laiku kalė- lengvatomis sudaužyt polit- šiltus baltinius. Paliko tik liko teisus ir gavo admmis- 
jimo višrininko Raupio Ka-' kalinių vieningą laikymąsi, valdiškuose rūbuose, o ką tracijos pagyrimą.

zio įsakymu užmūrijo kame- I Mūsų viršininkas Raupis jkratos metu rado—viską iš-

bau džiamaja

Kriminal. gi pa

(Bus daugiau)
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Ketvirtas Puslapis r LAISVE
šeštadienis, Bal. 27, 1935 įpj

KORESPONDENCIJŲ KLAUSIME Į* “į
“Laisvės” šėrininkų suva

žiavime draugo Mizaros ra
porte iš redakcijos buvo nu
siskundžiama, kad labai daug 
korespondencijų del stokos vie
tos “Laisvėj” būna suvėluo
tos, o kitos ir visiškai pasęsta 
ir nebūna tinkamos, šiuom 
klausimu daugiausia laiko už
imta suvažiavime, diskusuo- 
jant, kaip būtų galima tas
korespondencijas s u n a udoti. 
Nors buvo paduota keli suma
nymai, tačiau nė vienas iš jų 
nebuvo oficialiai priimtas, 
taip viskas paliko ant toliau, 
kaip buvo iki suvažiavimo.

Dabar K. Jonaitis ir vėl ke
lia tą klausimą per “Laisvę,” 
atkartodamas tuos pačius žo
džius, pasakytus suvažiavime, 
kad trumpint korespondenci
jas, kad korespondentai rašy
tų telegramų formoj. Tas bū
tų labai gerai, tik bėda tame, 
kad mes, lietuviški korespon
dentai, nesuprantame tos tele
gramų formos rašymo, nes nie
kur jos nesimokinom, išmoko
me vien tik skaitydami kitų 
parašytas korės pondencijas, 
tai yra, mūsų pirmtakūnų. Ta
čiau, kaip mes nežiūrėsime, 
kaip mes nemanysime, šian
dien “Laisvės” korespondenci
jos, nors jos yra didelėj daugu
moj rašytos savamokslių rašė- 
jų, yra trumpesnės, bet daug 
brandesnės, negu kad buvo 
praeityje, dešimts ar penkioli
ka metų atgal. Ir tik todėl 
jos ir trumpos, kad jas rašo 
darbininkai, nes darbininkas, 
kuris nėra lankęs mokyklą, 
grtlžiakalbystės nevartoja, nes 
tiek daug žodžių neturi, tai 
savo darbininkiškoj kasdieni
nėj kalboj vien tik apie daly
ką ir pasako. Atsiranda kaip 
kada kur ne kur koresponden
tas, aprašinėjantis perstaty
mus bei koncertus, kuris sude
da-artistų litaniją, vienus ma
žiau kitus daugiau pagirda- 
mas. Bet tokių korespondentų 
šiandien jau mažai randasi.

'Pienraštyj “Laisvėj” randa
si ilgų korespondencijų, bet 
tai-jau ne Suvienytų Valstijų 
darbininkų rašytos. Tos ilgos 
korespondencijos paeina L 
Kanados. Ten, mat, jaunesnis 
lietuviškas susispietęs elemen
tas, didelėj didžiumoj jau lan
kęs mokyklas, vartoja dau
giau žodžių, gražiakalbystę, 
kag ištiesu padaro ilgą kores- 
pendenciją, tačiau pasako tik 
tiek, kiek pats nuotikis.

Ar patartina trumpint ilges
nes korespondencijas? Mapo 
manymu, ne: nebent jau būtų 
prirašyta nereikalingų dalykų. 
AŠ myliu draugų kanadiečių 
korespondencijas skaityti, to
dėl, kad iš jų korespondenci
jų galima daugiau pasimokinti 
kalbos, vartoti daugiau žodžių 
ar tai susirinkimuose, ar kad 
ir •ypatiškam pasikalbėjime.

Aš nesutinku su draugo Šo- 
lomsko išreikšta mintim kas 
link korespondencijų pervir- 
šiaus, kad negalima j laika 
sutalpinti “Laisvėj.1

ROMA. — Italija visu 
smarkumu tiesia kelius So- 
malilande ir Eritrijoj, Afri- 

kaip" kad koj; keliai taikomi kariš- 
‘Vilnies,” kiem tikslam. Dar 14,000 

ir ar italai bei rusai nesęsta, | “liuosnorių” kareivių iš- 
tad jeigu remtis tokiu argu-i plaukė į “itališką” Somali- 
mentu, tai dar po penkių bei landą. Italija neva derisi su 
šešių metų mes turėsime pusės Abyssinija, bet sykiu karui 
colio raides naudoti. Net ir pa- co streptococco pakteri- 
ti išvaizda laikraščio gražės-j 
nė, kada raidės smulkesnės.; 
Tai kad išrišti korespondenci-1 
jų klausimą, aš stoju, kad rai-Į 
dės 
tos.

skaityti. Draugai, pažiūrėkime 
mes į rusų bei į italų laikraš
čius, ar ten yra vartojama 
čverties colio raidės, 
mūsų “Laisvės” ar

Laisvės” būtų sumažin-

Chas. Crasnitslcas.

Worcester, Mass

jų

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

gužės 1 d., 457 Springfield Ave., 
Laurel Grand svetainėj. Pradžia 8 
vai. vakare. Kalbės geri kalbėtojai 
nuo abiejų partijų. Įžanga dirban
tiems 25c., o nedirbantiems 15c. To
dėl visi skaitlingai dalyvaukite šiuose 
prakalbose, kurios įvyks didžiausiai 
svetainėj, Laurel Grand Svet.

(100-102)

Iki City Line galima važiuoti vie
nu fėru. Nuo Frankford Ave. ir 
Bridge St. paimkit karų No. 66 iki 
City Line. Iš ten paimkit busą į par
ką. Ant šio pikniko bus priimami na
riai tik už pusę įstojimo.

Visus širdingai kviečia Komitetas.

NOTICE is hereby given that License ’ No. 
IC-W 1235 has been issued to the under
signed to sell oeer and wine at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 615 Lorimer Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consu- 
sumed on phe premises.

MICHAEL CAMUS,O,
615 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. < r < X 1 v I. Vxzxzxwx ict* ..z..] 4 i 1. a .... .U....!,.... . < . 1 '

Balandžio 19 įvyko A.L.P.
M.S. antro apskričio koncer-
, : . ____ B 8125 has been issued to the undersignedtas ii SOkiai, dalyvavo Naujos to sell beer, at retail under section 76 of 

1 the Alcoholic Beverage Control Law at 191 
Central Avenue, Borough of Brooklyn, Co
unty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

CHRISTOPHER DRAGO & ANTHONY 
GUIDA (L & A. LUNCH BAR)

191 Central Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 419 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 468 Sterling Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,
SERVICE WINE & LIQUOR STORE, INC. 
468 Sterling Place Brooklyn, N. Y.

Henry L. Roosevelt, padė
jėjas J. V. laivyno minis- 
terio, reikalauja, kad lai
vyno departmentas pats 
statytų karinius laivus ir 
kad jų statytų kuodau- 
giausiai prisiruošimui prie 
sekančio imperialistinio 

karo.Anglijos chorai, kaip tai— 
Worcesterio, Aido Choras, 
Montello Liuosybės Choras, 
Norwoodo Vyrų Choras, taip 
pat iš Lawrencio seserys Kaš- 
kevičiutės ir B. Petrukevičius, 
kuris 
visus 
vinie, 
tistas,

Dabar apie programą. (1) 
Programą atidarė Antro Aps
kričio chorai su 3 dainomis, iš
ėjo labai gerai; (2) seserys1629 
Kaškevičiutės padainavo due-! 
tą, gana gražiai; (3) U 
daikte programą pamainė, nes section 132 A oZ tile 
, , , . . . v*- . . i Control Law at 168 Driggsdel kokios priežasties Worces- rough of Brooklyn, County of 

terio Merginų Oktetas nega-' adam brown & john 
Įėjo užimt vietos, tad Norwoo- ’ i68 Driggs Avenue“’13 Kcst >

do Vyi'U Choras padainavo 3 NOTICE iš hereby given tnat Biccnse I4o i’ ■ • . v- v . r
1- • / !-• T -4. 1 • 1 • R-L 9775 has been issued to the undersigned ' JUOS J priesf asistirų kongresą, klll’lSdainas gerai (galėjo but biskį £o sell beeV( wine and liQUOr at retail under. !įvyks birželio 30 ir liepos 1-mą Cle-

: section 132 Ą of the Alcoholic Beverage velaild, Ohio.
Control Law at 324 Devoe Street Borougt of Iriirrinn nt^initn 2 Brooklyn, County of Kings, to be consucd lrp,.,i„i 

: on the premises. 
MICHAEL 

324 Devoe St.

. . v. .v xt i NOTICE is hereby given that License No.malaviciute, is .Norwoodo, pa- B 8096 has been Issued to the undersigned i i i • i I to sell beer, at retail under section 76 ofdainavo dvi daineles, gana gra-ifhe Alcoholic Beverage Control Law at 124 

žiai. (6) Montello Liuosybės 
Choras sudainavo 3 dainas,1124 west*A™ A‘ WICKSBi^kiyn, n. 
(gerai dainuoja toks mažas NOTICE is hereby given that License No.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

dainavo puikiai ir vedė 
chorus bendram daina- 

Tai tikras vadas ir ar- 
pilnas gyvumo.

WILKES BARRE, PA.
Visom ALDLD 12-to Apskričio 

kuopoms. Yra nutarta laike konfe
rencijos, kad ALDLD 12-tas Apskri- 

'tys rūpintųsi sušaukt priešfašistinę 
_________ __ _ ■ konferenciją iš visų lietuviškų drau- 

NOTICE is hereby given that License No. g'^JU, kliubų ir chorų, kurie ncpi’ita- ” ' .__________________ ... rja fa§jzmui> Scrantono ir Wilkes-
, Barre apielinkėje.

Todėl draugai, ALDLD 12-tas 
Apskritys šaukia priešfašistinę kon
ferenciją, kuri įvyks 2 d. birželio, 1 
vai. po pietų, Darbininkų Centro 
svetainėje, 325 E. Market Street, 

v. ----- - ... ------ ------------- --- IWilkes Barre, Pa. Tikiu, kad visosŠiame 9<62 has been Issued to the undersigned apskričio kuopos pasistengs ne tik 
fo sell beer, and hquor at reta.l under nuQ ALDLD prisiųst delegatus, bet 

Bo- ir užkvies visas vietinias lietuviškas 
be draugijas, kliubus ir chorus, kad iš- 

| rinkt ir pasiųst delegatus į šią kon- 
iferenciją. Kelionės lėšas pačios kuo- 

Y. 1 pos turės padengt. šioj konferenci
joj mes rinksim delegatus ir siųsim

R-L 9783 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine-and liquor af- retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 

, Borough of 
--- County of Kings, to be consumed 
the premises 

AMERICAN BUFFET CORP.
Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

i Control Law at 269 Fulton St., 
' Brooklyn,, County of Kings, to 
i on

Alcoholic Beverage 
Avenue, 
Kings, to

... WOJSIAT 
)

Brooklyn, N.

NOTICE iš hereby given that License No 
R-L 9775 has been ’

geriau). (4) B. Petrukevičius, 
iš Lawrence, padainavo 
dainas; abi labai gražios (dai
lus, gilus balsas). (5) I. Yar-

LEIPUS
Brooklyn, N. Y.

of

hni’nlic) (7 ii‘Q) rln vncai H m' R-L 9820 has been issued to the undersigned uuicttb;. ( i n j ) till iiibdi uai- t0 s011 becr winc and liqour at retail undcr 
ninihkai, T. Bayrack 
Martinoff (nesužinojau iš kur 
tie draugai) labai gražiai dai
navo, tai pirmą kartą taip 
publikai patiko. (8) Duetas, 
B. Bartkiutė ir J. Stirblienė, iš 
Montello, padainavo 2 dainas, 
gana gerai. (10) I. Kubilių-!
nas iš So. Bostono, šis draugas 
vis dainuodavo komiškas dai- js hueicby. givc>n thi.u Licc.nsc. No;\ 1 1 O zl Q kne f UUHA/1 f o Irt O 11 (f Ol'Ml OUI0/1

nas bet Šį karta dainavo dra- to sell beer, at retail under section 75 of 
| the Alcoholic Beverage Control Law at

ir A. I section 132 A. of fhe Alcoholic Beverage 
. Control Law at 616 DeKalb Ave, Borough 
of Brooklyn County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ADOLPH STEPPE
616 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
R-L 9844 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 

Į Control Law at 3009 Quentin Road, Borough 
I of Brooklyn, County or Kings, to be con- 
1 sumed on the premises.

JOHN VOTTO
3009 Quentin Road Brboklyn, N. Y.

A 11248 has been Issued to the undersigned

; . . . . i the Alcoholic --- ------matiskas ir apie darbininkų I 2122 Caton Ave., Borough of Brooklyn, ... .. . . . v I unty of Kings, to be consumed offvargus; labai puikiai sulose! premises.

ir sudainavo (vertas didelio j 2122 Caton Ave., Brooklyn, N.

pagyrimo). (11) J. Lattimer 
(Latviutė), iš Worcesterio, su
dainavo 2 dainas (verstas iš 
angliško) labai gražiai. Matyt, 
kad ši jauna mergina bus pui
ki dainininkė. (12) Worces
terio Aido Choro Merginų Ok
tetas, visos apsirengę vakari
nėm sukniom (evening gowns) 
ir visos skirtingos, visų buvo 
dailus aprėdalas, taip kad 
atrodė, kaip ant grand operos; 
buvo programoj pažymėta tik 
2 dainos del jų, bet taip pub
likai patiko, kad dar du kar- 

. Buvo iš

Co- 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
L 454 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1836 A Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
SUMPTER WINE & LIQUOR STORE, INC. 
1836 A Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 453 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 533 Eastern Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, fo be consumed 
off the premises.

BEN PARKOFF, INC.
533 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

Kapsuko Paveikslai

Turėsim surast, kaip 
pasiųst delegatus. 

Todėl visi dalyvaukite skaitlingai.
ALDLD 12 Apskr. Sekr., F. I.

(99-101)

WILKES BARRAE, PA.
ALDLD 12-tas Apskritys rengia 

prakalbų maršrutą del drg. R. Mi
zaros. Laikas yra skirstomas seka
mai: Scranton, Pa., 29 d. gegužio, 7 
vai. vakare; Pittston, Pa., 30 d. ge
gužio, vakare; Plymouth, Pa., 31 
d. gegužio, vakare; Nanticoke, Pa., 
ji d. birželio, vakare; Wilkes- Barre, 
' Pa. 2 d. birželio, vakare. Garsinimui 
plakatus .pačios kuopos turėsite pasi
daryti. Pasitikiu, kad draugai su
rengsite' šias z prakalbas ir gerai iš
garsinsite.

ALDLD 12 Apskričio Sekr., F. I.
(99-101)

DETROIT, MICH.
LDS 86 kuopos susirinkimai per

kelti. Vasarai ateinant bus laikomi 
; kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadie
nio vakarą. Todėl visi nariai įsitėmy- 

. kit, kad sekantis susirinkimas įvyks 
gegužės 2 d., 7:30 vąl. vakare, 1035 
Caniff arti Oakland. Nepamirškit bū- 

,ti laiku, nes yra svarbių reikalų ap
tarti, taipgi reikės išrinkti delegatas 
į suvažiavimą, kuris įvyks Clevelan- 
de, birželio 30 ir liepos 1 d.

Fin. Sekr., R. Varaneckiene.
(99-101)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos susirinkimas 

įvyks 28 d. balandžio, 2 vai. po pie
tų, Lietuvių Kliube, 4-tos ir Upland 
gatvės. Visi nariai privalote ateiti 
laiku, yra daug svarbių dalykų ap
tarti.

Sekr., N. Dudonis.

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6-ta kuopa rengia prakal

bas apvaikščiojimui pirmos dienos 
gegužės. Įvyks 1 d. gegužės, Lietuvių 
Tautiškam Name, kampas Vine ir 
No. Main Sts. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Kalbės žymus kalbėtojas Fred Bie- 
denkapp iš New Yorko. Todėl yra ' 
kiekvieno darbininko pareiga daly
vauti šiose prakalbose. Kviečia ren
gėjai.

(100-102)

PHILADELPHIA, PA.
Pirmtutinis Piknikas Vytauto Parke

Sekmadienj, 5 d. gegužės, rengia 
LDS 5-ta kuopa didelį ir linksmą 
pikniką su sekančiais prie įžangos 
laimėjimais: 1. Wrist Watch; 2. 
Fountain Pen; 3. Happy Day Clock; 
4. Peacock Tray; 5. Smoking Stand. 
Ant pikniko dainuos Lyros Choras ir 
bus gerų atletų-ristikų, kumštininkų, 

j Bus šeško orkestrą, įvairių gėrimų 
I ir skanių užkandžių.

Bušai eis nuo 11:30 ryte iki 1 vai. 
po pietų: nuo 8-tos gatvės ir Fair
mount Ave., už 50 centų į abi puses. 
Tikietus bus galima gauti ant vie
tos ir iš kalno pas J. Rainį, 110 W. 

Į Thompson St.

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St 
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi įvairiais Žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
MOTERIMS STALAI

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SLOBODIAN 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257'

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvėro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

<

J

Tel. Evergreen 7-9851

Restaurant
BAR & GRILL

Labai švari ir ruiminga užeiga. 
Geriausios rūšies gėrimai—alus 
degtinė ir importuoti likeriai 

Skanūs valgiai ir
Užkandžiai

J. ZEIDAT, Savininkas 
321 Grand Street 

prieš Grand Paradise 
Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKĖŠ
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. f.

Tel.: Glenmore 5-6191

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building 

Broad ir Chesnut, 
1524-30 Lincoln-Liberty

PHILADELPHIA,
Tel. Locust 6100.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parčtn, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerklės erzinimo, iš 

priežasties šalčio
Tabletai ar Syrup po 50c.
Už bonką. Galima gauti

THE BRET-O-COL LAB.
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
Arba prisiųskite po 50c. už kiek
vieną, po augščiau paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

plaukus ar veidą.
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

j-u|| CCD
GIMINĖMS Į J J > 

IR DRAUGAMS W0L I ■«
Siųskit TORGSIN ORDERĮ

savo giminėms ir draugams j Sovietų Sąjungą
Torgsin krautuvės yra visuose 
didžiuosiuose miestuose Sovietų 
Sąjungoje ir laiko apie 15,000 
skirtingų augštos rūšies vietose 
išdirbinio ir importuotų daiktų; 
DRABUŽIŲ, čeverykų, roberių, 
marškinių, MILTŲ, cukraus, 
kavos ir skirtingų VALGOMŲ 
daiktų; prie gaspadinystės daik
tų} tabako ir tt.

KAINOS GANA ŽEMOS PALYGINANT 
SU AMERIKOS

Vietose, kur nėra Torgsino krautuvių, daiktai 
yra pasiunčiami per paštą.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Dell Torgsino Ordelio kreipkitės j savo lokalj 
banką ar autorizuotą agentą.

Generalis Atstovas j U.S.A, pas Amtorg—261 Fifth Ave., N. Y.

LPJIW4v?.WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks 28 d. balandžio, ne
dėlioję, 10:30 vai. ryte. Visi nariai 
dalyvaukite šiame susirinkime, nes 
turėsim daug svarbių dalykų apkal- į 

bet, taipgi nepamirškite pasimokėt 
duokles už šiuos metus.

Sekr., J. J. Bakšys.

Telefonas: Evergreen 7-7770 g

PAUL GUSTAS f 
LIETUVIS GRABORIUS | 

Senai dirbąs graborystės pro- g 
fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar £ 
atidąre savo ofisą ir patarnauja S 
balsamavimu ir palaidojimu c 

mirusių. g

Veltui Chapel Šermenim | 
Parsamdo automobilius Serme- g 
nims, vestuvėms, krikštynoms s 

ir kitokioms parems g 
Šaukite dieną ar naktį g

4£3 Metropolitan Avė. §
Brooklyn, N. Y. o

Šoloms- įu turėjo dainuoti.
kas sako, kam čia mum didinti publikos išsireiškimų (kuriuos! 
laikraštį, nereikia mažinti rai-įp0 koncerto girdėjau), kadi 
dės, neg vasarą ateis ir susi- ^vorcesteriškės geriau dainuoja ■ 
mažins korespondencijos ir vis- už New Yorko Aido Choro 
kas bus gerai. Tokis išsireiški- Oktetą. . . ? (13) Uždarė kon

certą su dainavimu Internacio
nalo visi chorai ir publika. 
Po koncerto buvo šokiai iki 
1 vai. iš ryto. Publikos buvo 
gana gerai, manau, kad liks 
kiek pelno.

mas. galima suprasti taip, kad 
pageidaujama yra, kad kores- 
jpondentai kuo mažiau rašytų, 
kad mažiau būtų koresponden
cijų bi tik nereiktų mažinti 
raides bei ką kitą daryti.

Dabar, ve, mes palikom 
viską po senovei, laikraštį ne
didini, raides nemažint, reiš
kia, klausimas korespondenci
jų neišrištas; o bendradarbių

..•Žkąičius del mūsų dienraščio tinental MotoVs Korporaci- 
“Ląisvės” augs, ne mažės. To-' 
del, draugai, diskusuokime šį

7 klausimą. |
■ Dar prie pabaigos noriu pri

minti tiems draugams, ] 
argumentavo. 
raides dienre

Visi turėkime paveikslą didžio
jo revoliucionieriaus, pasiau
kojusio kovotojo už darbininkų 

klasės reikalus. ‘

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

CLEVELAND, OHIO
Nedėlioj, 28 d. balandžio, 2 vai. po 

pietų, 920 E. "" — ----- ’ “5 1
pietūs su šoki 
kų Svetainės naudai. Atsilankiusiems 
užtikriname, kad praleis smagiai lai
ką ir parems savo įstaigą. Įžanga 
25 centai.

St., yra rengiami 
Lietuvių Darbinin-

>•

K

& Ten Buvęs.

Mažytis Lėktuvo Motoras
DETROIT, Mich. — Con-

ja pagamino mažą orlaivinį 
motorą, tik 20 colių skersi- 

Kll_ nyje, bet turintį 90 arklių 
kurie pajėgos. Washington© val- 

kaT* negalima džia susidomėjus, ar negali- 
raides dienraštyj mažinti, nes ma bus jį pritaikyti leng- 
skaitytojai sęstą ir neįžiūrį [viems karo lėktuvams.

“Laisvė” atspausdino jo pa
veikslų pašto atvirutės dydžio. 
Vienas paveikslas 5c., platintą- 
jams, kurie ims nemažiau 10 
paveikslų, kaina 2c. už atvirutę.
Platinkime Jo Paveikslus
Visur parengimuose ir susirin
kimuose reikia platinti tuos pa
veikslus. Lai būna amžinos at
mintus vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
už viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MICKEVI

ČIUS-KAPSUKAS

Paveikslų reikalaudami rašykite

HAVERHILL, MASS.
Pirmą dieną gegužės, Italų Svetai

nėje, 94 Rivei’ St. (Hakrel), įvyks : 
koncertas. Pradžia 7-tą vai. vakare. ' 
Programoj dalyvauja Laisvės Choras, ■ 
bus keli geri kalbėtojai. Grieš drau
gų haverhilllečių orkestrą. Visi nuo
širdžiai kviečiame dalyvauti šiame 
parengime. Apvaikščiokite savo kla
sės solidarumo ir kovų dieną, pirmą 
gegužės.

PHILADELPHIA, PA. •
ALDLD 141 kuopos susirinkimas į- 

vyks sekmadienį, balandžio 28 d., 10 
vai. ryte, 928 E. Moyamensing Avė. 
Draugai būkite šiame susirinkime vi
si, nes turime daug svarbių dalykų 
aptarti. Na, o kaip su naujais na
riais? Aš jau vieną turiu, ir jūs tu- , 
rėkite po vieną tai bus gerai.

Tureikis.
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y. NEWARK, N. J.
Komunistų ir Socialistų Partijos

bendrai rengia dideles prakalbas ge-'

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

GERIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING j

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, kaip 
j krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

į kitus miestus.
Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

v

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

čia

<
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kaip dienraščiui padėti del jotetas ir visos organizacijos.Easton, Pa
M.

(O

nutarta šaukti įvairių Eastono ^ai veržiasi

5 License L-1870 Tel. Stagg 2-2996

Cleveland© Žinios

EKSKURSIJOS
Jvyniok 3 dešimtukus taip, kad neslankiotų kopertc. Tik 30c.i

-yga I si

Notary Public

MATHEW P. BALLASŽinių Rinkėjas.

(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST.,

r
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

geresnio nematome, kaip kad 
ir prie Hooverio. Darbininkai 
patys turėtų susiprasti ir jieš- 
koti išeities organizuotam vei
kime.

S 
3

Labai Sėkmingas Lyros Choro 
Koncertas, Parėmė Gerai

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

“MACIO-KEKŠTO EILES”

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

Apsėdę du didžiuliai stalai.' Drottningholm 
i mūsų , skaitlingo

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetainės

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginamas tik trumpam laikui, tuojau 

naudokitės proga.

ir J. Baltrušaičio 

“TEATRO ISTORIJA” 
90c vertės, tik už 30 centų

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

spaudos rėmėjų.
Beje, clevelandiečiai turės jo gerinimo ir platinimo, 

susirinkimą, kur bus svarstoma,

Pirmos Gegužės Parado 
Linija

(Pabaiga iš 6 pusi.) 
24th St., tarp 6th ir 7th Avės.,

r šeštadienis, Bal. 27, 1935

motinų, kuriuos jiem pagami-1 Kungsholm .
i no. Apsėdę du didžiuliai stalai! Drnttninrrholi

jaunuolių I Drottningholm

5 . Dovanos

I

Specialiai -
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi-} 
mo Žiedų

Prisirengimas Prie Visuotino 
Lietuvių Darb. Suvažiavimo
Iniciatyva Lietuvių Darbi

ninkų Susivienijimo 51 kuopos 
tapo paskirtas komitetas dar
buotis platesniam supažindini
mui Eastono darbininkų su tik
slu šaukimo Visuotino Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Suva
žiavimo ir išdirbimui planų, 
kaip pasiųsti delegatus į minė
tą suvažiavimą, į Clevelandą. 
r Kiek teko nugirsti, šis komi-'

Ablavos ant “Butlegerių”

Šiuo laikotarpiu labai smar
kiai pradėta ablavos ant visų 
neva tų, kurie pardavinėja 
“nelegaliai” svaiginančius gė
ralus. Aišku, tai puiki šiena
pjūtė vietos valdiškoms įstai
goms, ..nes suėmus minėtus 
“butlegerius” jie tankiausiai 

(būna nuteisiami užsimokėti iki 
tetas jau ėmėsi už darbo ir j$300 bausmės ir dar kalėti po 
turėjo susirinkimą,

lietuvių organizacijų bei kuo
pų atstovų konferenciją. L. 
konf. įvyks gegužės 26 d.

>1935 m., Easton Baking Co.
Svetainėje, 36 N. 7th St., Eas
ton, Pa., 2 vai. po pietų. Bus 
atsišaukta į visas draugijas bei 

r kuopas, kad prisiųstų savo at
stovus. Taipogi iš kaimyniš- n0, • • 
kų miestelių, kaip Bethlehem 
ir kitų, kur tik randasi lietu
viai, turėtų dalyvauti, nes rei
kalas yra svarbus, nežiūrint 
mūsų pakraipų bei įsitikini-

< mų. Apie savo veiklą veikiau
siai patys komiteto nariai su
teiks mums platesnių žinių.

I Uiiuoinuo n u<u iycugli

kurinmn ' kelis mėnesius. Valdžios agen- •X c<t 1čl111 G |
i net į privatinius 

namus ir areštuoja įnamius, 
ši jeigu suranda net kelius la- 
f] (šus “ant šaknų.” Papuolė ir 

keli lietuviai. O tankiausiai 
įvairio plauko stambieji rake- 
tieriai vaikščioja sau liuosi ir 
bičiuliuojasi su tais pačiais 
agentais. Mat, tokis tokį paži-

Skandalas Pašalpos Dalinime
Jau tūlą laiką atgal kaip ki

lo skandalas pašalpos dalini
mo biure, kur buvo primeta
ma įvairus kyšių ėmimas ir 
kitaip pasinaudojimas pašal
pai skiriamais pinigais visokio 
plauko politikieriams. Tas da
lykas buvo iškeltas per Beth
lehem bedarbius, kurie dirbo 
ant kelių taisymo ir negavo 

Patyrinėjus išaiškėjo,

Darbai Sumažėjo

Audimo pramonėje Eastono 
pasireiškė didelis darbu suma- .r ---- įmokėti.r zejimas. Onondaga audinycial. . . . ........... . .-oi . kad pinigai tirpti tirpsta pon.uždaryta stovi. Sakoma antį . 1 V , , , i •, . . ~ rankose. Dabar skandalas jaudviejų savaičių. O kas juos zi-i . , ... . J„ . . -i . TZ.. . . įtiek pradėjo smirdėti, kad sa-no, gal ant ilgiau. Kitur, kaip'. 1 x . ’.’ j- i . j koma atsidūrė valstijos sosti-pas Standard, dirbama po 4 1 _. ,, . . . ; . ,.. „ , ... .. L ineje, Harrisburge, ir ten daly-dienas, o kitose audinyciose L , . . . ..... i . - ... I kas bus tyrinėjamas. Kokiosdarbininkai gauna padirbėti po i. . _ : . , v.o o a- • ... . . . 'bus pasekmes, teks plačiau pa-2-3 dienas ų* dziaugkis zmo-Į . J. ’ 1
gus, kad nori. Audėjai nusis- i1 asy h

• kundžia, kad negali jokiu I 
būdu pragyventi uždirbdami 
po kelius dolerius savaitei. Ir 
jokio pagerėjimo nesijaučia. 
Tai vis išdavas rooseveltinės 
“New Deal.” Darbininkai, ku
rie užsitikėjo Roosevelto val
džiai, jau pradeda nusivilti.
Prižadai neišpildyti ir niekoveidu į 6th Avė

1. Maisto Darb. Unijos, ša- 
pos, grupės.

2. Batsiuvių Darb. Unijos, 
šapos, grupės.

3. Skalbyklų Darbininkai.
4. Namų Aptarnautojai.
5. Drabužių Valytojai ir Da

žytojai.
6. Kepuriniai.
7. Auksoriai.
8. Fotografai.
9. Iškabų Piešėjai.

10. Tabako Darbininkai.
11.. Prakandu Dirbėjai.
12. Budinkų Griovėjai ir Per- 

kėlėjai.
13. Visos kitos įvairios uni

jos, šapos, grupės ir tt.
Devinta Divizija. Susirenka 

25th St., tarp Broadway ir 6th 
Avė., atsigrįžę į Broadway.

1. Medikališkos, Ligonbučių, 
Profesionalų Unijos, šapos, 
grupės.

2. Profesionalų Lyga, Socia
liai Darbininkai.

3. Dramatiški Aktoriai, visos 
Teatro ir Dramos grupės.

4. Plunksna ir Kūjis.
5. John Reed Kliubas.
6. Artistų Unija.

7. Rašytojų Unija, Darbinin
kų Mokykla.

8. Mokytojai ir kičus moks
lo grupės.

9. Artef.
10. Freiheit Choras.
11. Mandolinų Orkestrą.
12. Darbininkų Muzikos L;
13. Filmų ir Paveikslų Lyga.
14. Radio Kliubai.
15. šokikų Lyga ir grupės.
16. Visos Rendauninkų Orga

nizacijos.
Dešimta Divizija. Linija su

siformuoja 25th St., tarp 6th 
ir 7 th Avės., veidu į 6th Avė. 
čia eina visos kalbinės grupės 
sekamoj tvarkoj:

1. Italai.
2. Vokiečiai.
3. Finai.
4. Rusai.
5. Ukrainai.
6. Lenkų Darb. Tarybos 

kliubai ir grupės.
7. Lietuvių Darbininkų Ben-i 

dro fronto Gegužinės Komi-Į

9. Chinai ir Japonai.
10. Skandinavai.
11. Grekai.
12. Pietų Slavai.
13. Vengrai.
14. Checho Slavai.
15. Armėnai.
16. Estai.
17. Prancūzai.
18. Rumunai.
19. Latviai.
20. Bulgarai.
21. Turkai.
22. Visos kitos kalbinės orga

nizacijos ir grupes.
23. žydų Darb. Kliubai.
24. Suvienyti Darbininkų 

Kliubai.

Bal. 21 d. Lyros Choras tu
rėjo surengęs koncertą su da
limis iš operos “Carmen.” 
Kaip su dainomis, taip ir 
su lošimu gerai išėjo. Mūsų so
listės gerai sudainavo. Orkes
trą turėjo iš WJAY studijos, 
kuri programą dabino. Veng
rų Darbininkų Stygų Orkestrą 
dasidčjo. Taip, ko nepaklau- 

! si, visi sako: mūsų Lyra kas 
kartas pasirodo gerinus ir ge
rinus. Publikos buvo daug, 
į šokius atsilanko daug jauni
mo. Pelno Lyros Chorui liks 
gražaus. Jiem jo reikia. Jie 
ir verti.

choro, džiaugėsi tokia gausia 
clevelandiečių parama, tokiu 
skaitlingu atsilankymu. Apsi
mainyta mintimis apie tolimes
nį Lyros Choro veikimą. Mat, 
dabar choras rengiasi prie 
Kongreso Prieš Karą ir Fašiz
mą kuris atsibus Clevelande. 
Mano duoti ką nors iš dailės 
srities delegatams, atvyku
sioms iš plačios Amerikos.
Parinko Aukų “Vilnies” Dien
raščio 15-kos M. Paminėjimui

Paaiškinus “Vilnies” dien
raščio svarbią rolę darbininkų 
šių dienų kovose už bedarbių 
apdraudą, tuoj autinę pašalpą ir 
visus kitus darbininkų reika
lus,. atsilankiusieji sudėjo virš 
$io! Daugelis pasižadėjo vė
liaus duoti ant Lyros Choro 
pamokų.

ALDLD 15-to Apskričio Ko
mitetas savo susirinkime nuta
rė “Vilnį” pasveikintį su $5.

I kuris atsibuvo 23 , d. bal., iš
rinkta komisija iš 4 draugių i 
parinkimui pasveikinimų del 
“Vilnies” nuo Clevelando

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

? , r <

Penkta*^

HYMAN BERGER
SAVININKAS

Ml MlMl Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml IjĘ RAMA

Be žodžio visiem lyriečiam, 
kurie dėjo pastangas, kad 
Cleveland© darbininkų visuo
menę patenkinus ir ką nors to- 
*kio iš dailės gero davus, reikia 
atiduoti daug kredito jų mo
kytojui Stanley Altschuler. Jis 
išrodė linksmiausiu po tokio 
pasisekimo. Lyriečiai su mo
kytoj um gavo pietus nuo savo

WEDU AM ERIlftH LINIJA
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Motorlaiviu “Gripsholm”

Išplaukia iš New Yorko 
GŽGUŽĖS 25 Dieną, 1935 m.

Antra ekskursija išplauks
Liepos 3 d., 1935

Tuo pačiu motorlaiviu 
NEW YORK—KLAIPĖDA

(Per Gothenburgą-Stockholm) 
Rengiamos:

Liet. Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.
Kiti išplaukimai iš New Yorko

Kungsholm ..... Gegužės 2,
Birželio 4 

Birželio 12
. Liepos 17

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
j bet kurį Sąjungos narį, autorizuotą 
vietinį laivakorčių agentą, arba į bet 
kurią mūsų raštinę. Tarp Švedijos ir 
Klaipėdos plaukioja naujas moderniš
kas laivas “MARIEHOLM”.

Swedish American Line
21 State St., New York, N. Y.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Ilf. OBERT

8

ft?

TeL STagg 2-5043

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamavi- - 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves

tuvėms ir
Kitokiems

3 i| Įvykiams:

Setų $10.00 ir augštyn.
Specialė nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu. x •

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės..

Lietuvio Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tąi legal iškas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Ujnion Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

* 4
7
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TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



Šeštas Puslapis -

Pirmos Gegužės Parado Linija
šeštadienis, Bal.

Pavasariniai Šokiai ir Piknikas
Milžiniškasis Šių Metų Gegužės Paradas Susidės Iš Dviejų 

Pulkų. Juos Sudaro Dešimtis Divizijų Su 94 Skyriais. Tuo
se Skyriuose Yra Tūkstančiai Organizacijų Su Šimtais 
Tūkst. Narių: Visų Rasių, Įvairiausių Tautų Ir Įsitikinimu

Tai toks trumpas apskaičiavimas tos jūros žmonių, kurie ap
vaikščios Pirmą Gegužės su Bendro Fronto Komitetu. Že
miau rasit smulkmeniškesnį paaiškinimą kas dalyvaus ir ko
kioj vietoj sustos. Išsikirpkit ir neškite su savim visur, kad 
galėtumėt kiekvienam darbininkui ir darbininkų draugui su
teikti informacijas apie jo-jos tautos ar amatinės grupės 
dalyvavimą ir vietą parade. Minėkite, ne visi darbininkai 
skaito darbininkų spaudą ir ne visi bus net girdėję, kad bus 
toks dalykas, kaip Darbininkų Gegužinis Paradas. Jūs jiems 
padėkite ji sužinoti, surasti.

Bendro Fronto Gegužinės Komitetas išdirb'6 ir paskblbė se
kamas susirinkimo vietas ir maršavimo liniją.

Maršavimo linija prasidės nuo Madison Square ir pasibaigs 
Union Square. Visi susirinkimui punktai ir iš kur bus pradeda
ma maršuoti yra pažymėta nupieštame plane, kuris telpa šiame 
numeryje.

Pirmieji pradės maršuoti esantieji prie Madison Square ir 
23rd St.; eis 5th Avė. augštyn iki 32nd St.; čia pasuks link 
7th Avė. ir ja maršuos iki loth St.; 15th St. pasuks į rytus ir 
eis iki Union Square. Šią liniją maršavimui iškovojo darbinin
kų masių spaudimas sykiu su artimomis darbininkams grupė
mis, kurios rėmė Bendro Fronto Komitetą, nors buvo didelis 
pasipriešinimas iš Vaizbos Buto (Chamber of Commerce) ir 
kitų prekybos grupių prieš naudojimą paradui 5th ir 7th Avės.

PARADO VADAMS IR KAPITONAMS
Kapitonai ir vadai yra šaukiami susirinkti šeštadienį, 27 d. 

bal., 2:30 po piet, Irving Plaza svetainėj, Irving PI. ir 15th 
St., New Yorke. Čia gaus paskutines informacijas.

Carl Brodskis, komiteto sekretorius atsišaukia į visus darbi
ninkus ir darbininkų simpatikus, turinčius trokus ir galinčius j 
juos paskolinti paradui, tuojau pranešti komitetui, 799 Broad
way, Room 539.

Lapelių, ženklelių ir kitokios medžiagos komitetas 
jau turi pakankamai, galite tuojau atsiimti.

MARŠAVIMO LINIJA IR DEMONSTRACIJA
SUSIFORMAVIMO TVARKA:

Paradas yra padalytas į du pulku.
Pulkas 1-mas—rytinė sritis Madison Square Parko su 

divizijom.
Pulkas 2-ras—vakarinė Madison Square Parko sritis 

turiom divizijom.
vir V ' V Į » ' .' ■ - - • — J.’ '

MARŠAVIMO ^TVARKA:
Divizijos privalo maršuoti toje tvarkoje, kaip sunumeriuo- 

_Xos,j Kitais žodžiais. Divizija 1-ma išeina pirmutinė, Divizija 
2-ra seka pirmąją, Divizija 3-čia paskui antrąją ir taip ’toliau.

i Visi turi maršuoti po aštuonis eilėj.
SUSIRINKIMO PUNKTAI:

Susirinkimui punktai yra plane pažymėti juodais plačiais
& bruožais. 'j

dabar

šešiom

sti ke-

MARŠAVIMO EILĖ:
Parado linija plane yra pažymėta siaurais, sukapotais juo

dais bruožiukais ir rodyklėmis.
.C PIRMAS PULKAS
ORGANIZACIJŲ FORMAVIMOSI EILE:

Pirma Divizija. Organizacijos, sudarančios 1-mą Diviziją 
susirenka Madison Ave. tarp 23rd ir 24th St. i rytus nuo parko, 
atsigrįžę į 23rd St., pradžia kolumnos prie 23rd St. ir Madison 
Ave. Šioj divizijoj paskirta vieta sekamoms organizacijoms:

1. Bendro Fronto Gegužinės Komitetas.
į 2. W. L R. Benas. v

3. Vėliavų Būrys (dalyv. org. vėliavos).
4. Veteranų Organizacijos ir jų pagalbinės.
5. Airių Darbininkų Kliubai ir kitos airių grupės.
6. Bedarbių ir Šalpos Darbų Darbininkų Organizacijos.

Antra Divizija. Ji susirenka 24th St., tarp Madison ir 4th Avė., 
linija atsigrįžus veidu į Madison Ave.
h
2.
3.

5>

“Daily Worker” Budavotojai, Išnešiotojai ir Choras.
Jaunų Komunistų Lyga.
Jaunųjų Sąjungos Lyga.
Nacionalė Studentų Lyga. »
Visos Sporto Organizacijos.
Visos kitos jaunimo organizacijos ir grupės.

renka 24th St., tarp 4th ir 
Lexington Avės., linija atsi
grįžus į 4th Avė.

1. Lyga už Negrų Teises.
2. Jaunieji Liberatoriai.
3. Tarptautinis Darbininkų 

Apsigynimas.
4. Visos Negrų ir Harlem 

Organizacijos, kurios kitur ne
minėtos.

5. Ispanų ir Lotynų Ameri
kos Darb. Organizacijos.

6. Moterų Tarybos.
7. Visos kitos moterų organi

zacijos ir grupės.
8. Visos Prieškarinės ir 

Priešfašistinės Organizacijos ir 
grupės.

9. Sovietų Sąjungos Draugai.
10. Chinų Liaudies Draugai 

Amerikoj.
\

Ketvirta Divizija. Linija 
formuojasi Madison Ay., tarp 
24th ir 25th Sts., linija atsi
grįžus į 24th St.

1. Jūrininkų, Laivakrovių, 
Išvežioto jų ir Radio Operato
rių.

2. Metalistų Unijos, šapos, 
grupės.

3. Transporto ir Gelžkelių 
Darbininkai.

4. Taxi Kėravotojai.
5. Raštinių .Darbininkų Uni

ja, šapos ir grupės.
6. Visų Statybos Amatų 

Darbininkai.
7. Spaustuvių Darbininkai ir 

Laikraštininkai.
8. Popieros Darbininkai.
9. Odinių Gražmenų Dirbė

jai.
10 Valizų ir Krepšelių Dirbė

jai.
11. Kojinių Mezgėjai 

dėjai.
12. Celluloid, Catalin 

lith Darb. Unija.
13. Jamaica Bendro 

Gegužinės Komitetas.

Basketball ir Kitokios Sporto Rungtynės
\

Rengia Lietuvių Radio Valandos Vedėjas
P. GINKUS

SEKMADIENĮ, BALANDŽIO (APRIL) 28

Bus duodama 3 Cash dovanos Kliubam, kurie pasirodys šiame 
parengime su skaitlingesne reprezentacija.

ATSIBUS KLAščIAUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

Įdomi Sporto Programa, Kur Dalyvauja: Eddie Hogan 
(Juška) sunkiasvoris kumštininkas ir kiti žymus spor

tininkai. Tai bus rungtynės už čampijonatą.

25 DOVANOS PRIE ĮŽANGOS BILIETO , 
Šokiams grieš Joe Allen ir Radio Avalon Orkestrą 

Įžanga 50 centų asmeniui, šokiai nuo 6 v. v.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
Radio City dainininkė Ele

na Sadauskaitė turės šaunų 
koncertą šį sekmadienį, 28

Prasidės 6:30 vakaro, 
St. Extension ir Have- 
St., Williamsburge. Pa- 
pirma stotis bus Leon- 
Boerum Sts.; antra —

das.
Grand 
m eye r 
kelyje 
ar d ir
Varet ir Graham Ave.; trečia 
ir paskutinė — Labor Lyceum, * LORIMER RESTAURANT 1 

LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku ? Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi j PABANDYKITE!

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET ,

VALANDOS:
12—2 p. p. , >
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

i

VALANDOS:
8—10 ryte /
1—2 p. p.
6—8 vak. . 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE 

\ •

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

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS:
1—2 p. p.

• 6—8 vak.
Išskiriant Ketvirtadienius 

ir Sekmadienius.
' Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040

—

417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

ir Au

ir Gal-

Fronto

daro ant 25th St., tarp Madi
son ir. '4th Avės., atsigrįžus į 
Madison Ave.

1. I. W. O. (žydų kuopos ir 
mokyklos).

2. žydų Darbininkų Univer
sitetas. ’

3. Darb. Sąjungos .Kuopos.
šešta Divizija. Linija susi

daro 25th St., tarp 4th ir Lex
ington Avės., atsigrįžus į 
Avė.

1. Visos kitos L W. O. 1 
ptautinio Darb. Ordeno) 
nizacijos.

2. Icor.

ANTRASIS PULKAS

j 4th

(Tar- 
orga-

ORGANIZACIJŲ FORMAVI
MOSI EILĖ

Septinta Divizija. Susirenka
24th St., tarp Broadway ir 6th 
Avė., atsigrįžus į Broadway.

1. Visų Adatos Amatų, ša
pų, unijų ir grupių darbinin
kai.

Aštunta Divizija. Susirenka
(Tąsa 5-tam pusi.)

UNITE?) MAY DAY PARADE ROUTE
AMD AS S E- M BL Y POINT.* ‘

J

AVĖ

ZUMION %

*

■■i ASSEMBLY PO4MT$
—«LINE C* MA2CH
eife.-.-IL,'.... 1 ■

balandžio, 4 :30 po piet, Ukrai- 94g Willoughby Ave., Ridge-
nų svetainėj, 101 Grand St., 
Brooklyne. Tikimasi įdomios 
programos. Apart pačios dai
nininkės, dalyvaus ir kiti dai-' mitingą. Įžanga į mitingą 10c.

Mitingas prasidės 8 vai.

woode. čion atmaršuos Ridge- 
)S j woodo darbininkų organizaci- 
' ’ 1 jos ir bendrai laikys masinį

nininkai, muzikai, šokikai. Po 
koncerto šokiai. Įžanga $1, | 
75c., ir 50 c.

Elena Sadauskaite, Radio Cjty 
dainininkė, dainuos savo 

Koncerte.

Pasiimkit Daily Worker
“Daily Worker” gegužinė 

laida, kaip pavienės kopijos, 
taip platinimui, gaunama 
“Laisvės“ raštinėj šiandien ir 
sekmadienį. Kaina po 3c. ko
pija. Pasirūpinkim, draugai, 
kad tas puikus numeris 
siliktų kampe.

Gegužinės Kalendorius
Pirmadienį, bal. 29, 

liamsburgo - Ridgewood 
rengiamasis gegužinei

nepa-

Wil- 
prisi- 
para-

I ^7X7777777777777777^
* g MANSON S(|. PARK. |

J ^72X777///////^^^

LIK I MGTOM AVI.
"jn-------- f—___ r

AVE- kK)
MADISON AVE.

7

DIVISIONS A5SEM&LL RAM PAKAPE BEGINS 12 NOON• MARCHING DIVISIONS gUT RKPECTIVELY 
•iTHComR AS NUMBERED ON MAP • PfiRADG BEGINS AT 25STREET ^0MADISON*AVENUE •

PASUKIT LAIKRODŽIUS
Šį sekmadienį, 28 bal., pra

sideda “dienos šviesos taupini- 
mo laikas”. Laikrodžius reikia 
pavaryti valanda pirmyn.

Gegužės 1, po maršavimo, 
įvyks masinis mitingas .Arca
dia Hall, 918 Halsey St., ne
toli Broadway, Brooklyne. žy
mūs kalbėtojai. Gera progra
ma. Įžanga 25c.-Pradžią, 8 vai. 
vakaro.

IŠRANDAVOJIMAI
. PARSIRANDAVOJA keturi kamba-
I riai mažai šeimynai, yra elektra, 
maudynės ir visi parankumai. Ran
da nebrandi. 466 Cleveland Street, 

, Brooklyn. Tik 2 blokai nuo Linwood 
' eleveitorio stoties.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA saldainių krautuve, 

gera vieta tam bizniui. Arti parko, 
kur visada daug žmonių yra. Par
duosiu pigiai ir pardavimo priežas
tį sužinosite ant vietos. 279 Lorimer 
Street, Brooklyn, N. Y.

(100-102)
PARSIDUODA

PARSIDUODA valgykla Bay Ridge 
sekcijoj, arba kas nori, gali eiti į 

partnerius. Del daugiau informacijų 
kreipkitės šiuo antrašu:

5321 Second Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(98-103)--------------- -  t
PARSIDUODA

Parsiduoda 8-nių šeimynų 
labai pigiai prie pat parko, 
Park. Namas yra su visais 
mais. Priežastis pardavimo, vyro
mirtis. Kreipkitės prie Mrs. Klimas, 
615—41st Street, Brooklyn, N. Y.

namas 
Sunset 
įtaisy-

Sporto Kamivalas-Balius-Šokiai!
A. Kundroto Sportinės 25-kių Mėty Sukaktuvės!

Dalyvaus A. Kundrotą, 
Jack Sharkey ir kiti 

įžymiausi sportininkai J

Dainuos: bu v. Lietuvos ope
ros art. K. Kriaučiūnas, M. 
česnavičiūte, Pr. Stankūnus, 
Operetės Choras; dalyvaus 
pianistė Alena Retikevičiūtė, 
grupe ukrainiečių, kurie pil
dys savo šokĮ ir kitos meno 

ir sporto jėgos. Jack 
SharkeyA. Kundrotas

Sekmadienį, Gegužės (May) 5,1935
ARCADIA HALL

918 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.
Durys atdaros 4 vai. po pietų. Prasidės 5 vai. po pietų.

BUS DVI ORKESTROS:
Jimmy’s Club Royal Serenaders grieš amerikoniškus šokius.

J. Retikevičiaus orkestrą grieš lietuviškus; šokiai per visą vakarą.
Įžanga $1.00 ir 75c. Tik šokiams—50c.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street,. . . Brooklyn, N. Y,

P. BIELIAUSKAS ,
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

i
Tel.: Foxcroft t-6101

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Snbatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS
_T .» . 2220 Avenue JNuo 10 iki 12 vai. ii ryto Kampas E. 23rd St.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimu šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu: 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančiu Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i gos, 
Bendras Nusilpi- 
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų {degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No

sies Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; *0 jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kraujo Tyrimai Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spmduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St, N. Y.

įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė. ir Irving PL 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.

MES KALBAME LIETU VIA KAI




