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LIETUVOS ŽINIOS apsiimti į

dar

Moki

i Pliila. 1-joj Gegužes Demonstravo 40,000, 
Chicagoj 20,000, Patersone, N. J.; 10,000

.—Trijose 
Filipinų

tina yra sveikos

PHILADELPHIA, Pa.—Į bendru frontu ne tik Pir 
Pirmosios Gegužės bendro mojoj Gegužės, bet ir kiek 
fronto demonstraciją Rey- vienoje darbo klasės kovo

naši
Kaunas.

pėdos hitlerininkų vadas Za 
sas mokinasi lietuvių kalbos,'sveria 160 svarų

Havanoj, Kuboj, areštavo 
penkis vaikus po 13 ir 14 
metų amžiaus, kaino tero
ristus. Pas vieną iš ių rado

jai, Vokietijai ir Mažosios 
Santarvės kraštams.

Sovietai, darydami sutar
tį su Franci j a, reikaląVo, 
kad jeigu kas užpultų Lie
tuvą bei kitus Pabaltijo 
kraštus, tai Franci ja turėtų 
stoti prieš užpuoliką. Nes 
Pabaltijo kraštų užpuolimas 
reikštų prirengiamąjį žing
snį karui prieš Sovietų Są
jungą. Franci ja su tuom rei
kalavimu nesutiko, apsiini- 
dama stoti Sovietam talkon 
tik tada, kai bus padarytas 
įsiveržimas į pačią Sovietų 
žemę.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

KRISLAI
Gera Knyga.
Apelsinus į Jūras.
Karo Karaliai Džiaugiasi 
industrinis Krizis. 
‘Darbininkui” Medžiaga.

Rašo D. M. š.

i žalos padaryti 
siunčiant
Sovietai galėtų padaryt ata
ką pulkais savo tankų, ku-( prakalbą už vienybę 

i rie prasilauždami pro prie
šų fronto skvernus, galėtų 
ateiti talkon nusileidusiems 
savo raudonarmiečiams ir 
bendrai mušti priešą iš už 
nugaros.

Taip, nėra klausimo, kad 
Sovietai turi tinkamų gink
lų ir mokslo, kaip apgint 
savo šalį; bet jie didžiau
sias pastangas deda taikos 
išlaikymui. Visi Sovietų pri
sirengimai yra tik apsigint 

ne už-

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Naziai Terorizavo 2 000 
Vaikų Grįžtančių iš Romos

VATIKANAS. — Popie- 
žius (rengiasi protestuot

Bet ir automobilių pramo- Hitlerio valdžiai del nežmo-

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos kny
ga “Povilas Jurka” greitai bus 
baigta spausdinti. Veikiausiai I 
apie vidurį gegužės ji bus gata-' 
va. Knyga didelė ir svarbi. Ją 
gaus visi ALDLD nariai, kurie 
moka po $1.50 į metus, apart 
jaunuolių.

“Povilas Jurka”—lengvo pa
siskaitymo knyga. Vasaros me
tu mūsų nariai galės ją per
skaityti ir jos pagelba gauti 
daugiau naujų narių į organi
zaciją. Knygos baigimui ir iš
siuntinėjimui mums būtinai rei-j 
kalinga daugiau pinigų, mokė-' 
kite duokles ir siųskite jas į 
centra.

MANILA 
vincijose Filipinų salose ! 
penktadienį išsiveržė smar- 
kūs valstiečių sukilimą!!

Gallup miestelyje, New'prieš neapsakomai sunkiu^ 
Mexico valstijoj 
ketvirtadienio į penktadie
nį, trys automobiliai su ko
kiais 10 apsimaskavusių 
piktadarių privažiavo prie 
automobilio, kuriame sėdėjo 
drg. Robert Minor, Ameri
kos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto narys, su 
Tarptautinio D a r b i n inkų 1 
Apsigynimo advokatu D 
Levinsonu ir Julia Barto

“Pravda” No. 109 praneša, 
kad Rumunijos didelių sankro
vų savininkai, prieplaukoj Kon- 
stanza, į Juodąsias jūras suver
tė 1,000,000 apelsinų, kad pa
laikius ant apelsinų augštas 
kainas. Ištiesų, rodosi, tik be
pročiai galėtų naikinti apelsi
nus, kviečius, kavą, kitą mais
tą ir reikmenis, kada milionai 
žmonių yra varge ir to reika
lauja! Bet kapitalistai to ne
paiso; jie naikina, kad už liku
sius produktus pasilupti bran
gesnes kainas.

Įkalintas Nazių Vadas 
Lietuviškai
— Įkalintas Klai

Sovietai Pasirašė
I t • n
Apsigynimo Sutartį 

su Prancūzija
' ’Si) ■ 

Gegužės 2

gretimai skaitydamas; lietuviš
ką ir vokišką biblijos < verti
mus. Sako, kad tuo būdu iš
moksiąs lietuviškai ir. be mo
kytojo.

Zasas nuteistas už organiza
vimą “vokietininkų” sukilti ir 
prijungti Klaipėdos kraštą 
Vokietijai.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesito 
Pasaulį!

Kunigų So. Bostono “Darbi
ninkas” maitinasi Hearsto me
lais apie Sovietų Sąjungą ir tą 
viską grūda savo skaitytojams. 
“Pravda” No. 105, 1935 metais, 
rašo apie banditų gaują, kuri 
buvo atsiradusi ir nuo 1933 me
tų padarė 86 ginkluotus už
puolimus. Sovietų valdžia tą 
gaują sugavo, jos dalyvius nu
teisė ir sušaudė. Kunigas Knei- ir padaryti m^čelninkais, kanki 
žis ir kiti “Darbininko” redak- niais, kurie nukentėjo nuo bol 
toriai turėtų tą gaują apverkti .ševikų. .

Karo ginklų ir amunicijos 
karaliai džiaugiasi, kada impe
rialistai atvirai rengiasi ka
ram Anglijos International Ni
ckel Co. 1932 metais pagamino 
34,507,000 svarų nikelio ir tu
rėjo 2,069,000 svarus sterlingų 
pelno, gi 1934 metais jau pa
darė 91,460,000 svarų nikelio ir 
gavo 16,554,000 svarų sterlingų 
pelno. Nikelis yra reikalingas 
prie daugelio ginklų, ir šovinių, 
tad kompanija ir kraunasi sau 
pelnus.

Anglijos ginklų ir amunici
jos Armstrong Vickers Co. 1932 
metais turėjo gryno pelno 529,- 
000 svarų sterlingų, o 1934 me
tais jau 613,000 svarų sterlin
gų. Kita ginklų gaminimo 
Baldwin Co. 1932 metais pelnė 
174,000 svarų sterlingų, o 1934 
metais jau 418,000 svarų ster
lingų. štai kas daugiausiai 
šaukia, kad kapitalistinė “tėvy
nė pavojuje”, kad reikia dau
giau ginkluotis.’

BESIGINANT SSRS
MUŠTŲ PRIEŠUS IR 

IŠ UŽ NUGAROS
New Yorko Times kores

pondentas, aprašydamas So
vietų ginklų gegužinę paro
dą Maskvoje, sako, kad So- burn Plazoj suplaukė 40,000 je 
vietai galėtų lėktuvais pa- darbininkų. Miesto socialis-, 
siųsti nemažai raudonar- tų vadai atmetė suvienytą! 
miečių ir parašiutais juos frontą, bet keli tūkstančiai i 
su ginklais nuleisti iš už nu-1 darbininkų, 
garos priešo armijos, kuriai mitingui, prisidėjo prie ben- mitingui atvirame ore, už- 
jie tuo būdu galėtų daug 'dro fronto demonstracijos; kvietė ir komunistus. Miesto 

Taip oru ir socialistas Hardy, Bedar- vyriausybė, mat, nedavė ko- 
raudonarmiečius, |bių Sąjungos organizato- munistams leidimo. Bet ka

rius iš New Jersey, pasakė da tame suvienyto fronto 
niitinge pradėjo ^kalbėti ko
munistų ^sekcijos organiza
torius S. Abbott, policija jį 
suėmė. Tuomet mitingo ko
mitetas tuoj aus su protes
tu nuėjo į City., Hali ir pri
vertė drg. Abbottą paliuo- 
suoti.

Paterson, N. J.
Darbo Federacijos unijų 

centras pirmą sykį istorijoj 
Pirmosios Gegužės

Draugai philadelphiečiai 
demonstravo už * bedarbių 
apdraudą, 30 valandų darbo 
savaitę be algų kapojimo, 
prieš karą, fašizmą ir tt. Į

Taigi patikrintos žinios i 
parodo, jog demonstravo 
kelis kartus daugiau, negu 
skelbė kapitalistų laikraš
čiai.

Chicagoj, nežiūrint lie- šaukė 
taus, gegužinėje demonstra- parodą. Komunistiniai dar 
vo 20,000 ‘darbininkų

CIevelande

šešių valandų darbo die
na, 5 dienų darbo savaitė; 

jnacionalis pirmininkas Leo' priimt bedarbių apdraudos 
IKrzycki ir kt. Pastarasis bilių H. R. 2827; apgint dar-1 
pareiškė, jog jau netoli tą,bininkų unijas, paliuosuot 
diena, kad darbininkai eis politinius kalinius ir tt.

Krizis kapitalo šalyse stovi, 
ant augšto laipsnio. Jungtinėse nuo imperialistų, 
Valstijose per pirmą šių metų pult bet kurį svetimą kraš 
bertainį industrija dirbo tik (tą. 
76 nuošimčių, imant ją už 100% 
1928 metais. Automobilių pra
monė kiek pakilo, lyginant su 
1934 metais ir davė 1,110,000 
naujų automobilių, bet viš tik 
ta pramonė dar tik 58% tedir-

Arti 17 Svarą Naujagimė
Fort Fairfield, Me.—B. P. gengsterių. Apart kitų pik 

ir M. Goolsby šeimynai gi- tadarysčių. iie rašinėie gru 
mė 16 svaru ir 12 unciju mojančius laiškus', reikalau 
mergaitė. Net gydytojai darni pinigų iš biznierių; < 
stebisi iš tokio naujagimės jeigu negausia pinigų, tai ėmus daugeli namukų ii 
dydžio. Kaip duktė, taip mo- išduosiu ju meiliškus sekre- smulkių savininku, kurie ne

Motina .tus, kenksią bizniui arba naiėgė atmokėti jai pasko' 
Itiesioginiai atkeršysią. llas paskirtu laiku.

PARYŽIUS 
d. Sovietų ambasadorius Vt”’ 
Potiomkin ir Francijos už-, 
sienių reikalų ministeris 
Lavai pasirašė tarpsavinės 
pagelbos sutartį tarp tų 
dviejų šalių. Pagal sutartį, 
jeigu kas užpuldamas vieną 

i bei kitą iš tų dviejų šalių 
i įsiveržtų į jos žemę, tuo- 
1 met antroji šalis eitų tal
kon prieš įsiveržėlį.

Sutartis padaryta Tautų 
Lygos įstatymu ribose. Prie 
sutarties prisidėti gali ir ki-

Namu Paskolas Gauna 
Didesnieji Savininkai

WASHINGTON. — Fede- 
ralė Namų Administracija 
praneša, kad turi $208,134,- 
669 fondą, iš kurio gali gaut 
paskolas savininkai namu, 
kuriems sunku atmokėti 
morgičius. Bet tokios pas
kolos daugiausia duodamos 

suėmė 1.600 įtariamų (didesniems savininkams, o iš 
mažų savininkėliu reikalau
jama perdaug visokių užtik
rinimų. F^deralė Namų Ad
ministracija pati yra at-

bininkai tuojaus prisidėjo, 
eidami į suvienyta frontą. 
Socialistai iš pradžių atlai- 

Į demonstracinį Pirmo- kė susirinkimą savo centre, 
sios Gegužės bendro fron-j paskui prisidėjo prie paro
to mitingą Public Square, dos. Po maršavimui Mar- 
sumaršavo 10,000 darbiniu- ket gatve į Hinchcliffe sta- 
kų. Jiems sakė prakalbas diumą suėjo 10,000 demons- 
Komunistų Partijos distrik* trantu. Tarp jų obalsių bu- 

l to organizatorius John Wil- 
nė kiek daugiau pakilo tik todėl, 'niško apsiėjimo su 2.000 vo- Jiamson, Socialistu Partijos 
kad didžiuma kompanijų įvedė --------- 1’- —i ............................-
naujus modelius ir su visu pa
siutimu puolėsi juos gaminti. 

• Šis bertainis bus blogesnis, nes 
dar nuo pirmojo bertainio už
kimšti pardavimo centrai nau
jais automobiliais.

Sučiupo 1,600 Gengsterių
* TOKIO.—Japonų policija I 

, naktį užklupo bemiegančius Į

Vietiniai socialistai, gavę 
socialistų leidimą Pirmosios Gegužės

SMETONA PRAŠĄS 
TRIS VALSTYBES 
APGINT KLAIPĖDĄ

KAUNAS. — Smetonos'nienė, kuri tuomet kalbėjosi 
valdžia davė atsakymą An- (su Minoru ir Levinsonu apie 
glijos, Francijos ir Italijos 
atstovams į tų trijų šalių 
notą, kurioj jos reikalavo 
užtikrint vokiečiams savi
valdybę Klaipėdos krašte.— 
Tai tos šalys, kurių valdžios 
buvo padėjusios savo para
šus po sutarčia su .Lietuva 
delei Klaipėdos tvarkymosi.

* Lietuva atsako, kad hit
lerinės Vokietijos kišimasis 
į1 vidujinius Klaipėdos kraš
to reikalus padarė negalima 
'vykdyti sutartį delei to 
krašto ir kad Hitlerio politi
ka rimtai gręsia net Lietu
vos nepriklausomybei. Savo 
atsakyme Lietuvos val
džia, kaip manoma, išreiškė 
pageidavimą, kad Anglija, 
Francija ir Italija duotų už
tikrinimą Klaipėdos nelie
čiamybės.

Šiandien išsibaigė Klaipė
dos seimelio terminas. Pa
gal Lietuvos rinkimų įsta
tymą, naujas 
retų būt išrinktas 
šių mėnesių.

Paskutinėmis difenomis, 
pirm atsakant trims viršmi- 
nėtoms šalims./ Lietuva pa
darius nusileidimų vokieti
ninkams. Smetonos valdžią 
atstovaujantis, Klaipėdos di
rektorijos prezidentas Bru- 
velaitis atsišaukė į seimelio 
pirmininką Hilperta, kad 
jis perkalbėtų vokietį politi
kierių Bethge 
Klaipėdos ministerių • kabi
netą; tai vokietininkai tu
rėtu ministerijoj tris vietas, 
reiškia didžiumą. Tačiaus 
Bethge jau ne sykį pirmiau 
buvo atmetęs tokį pasiūly-

Abyssinija, Afrikoj, surinko savo senas menkas kanuoles apsigynimui nuo Italijos. Tomis ka 
nuolėmis buvo atmušta Italija 39 metai atgal. Bet dabar jos yra silpni ginklai, lyginant su naujo 
viškomis karo mašinomis Mussolinio, kuris yra pasimojęs užpulti Abyssiniją ir pasigrobti gam 

’ tinius jos turtus.

;teismišką apgynimą josios 
vyro, kaltinamo neva “žmo
gžudystėje.” Trys apsimas- 
kavę nenaudėliai atkišę re
volverius paliepė Minorui ir 
Levinsonui išlipt iš automo
bilio. Minor pasipriešino; | 
tuomet užpuolikai revolve
rių rankenomis jį primušė 
ir be sąmonės įmete į vie
ną iš jų automobilių. Į kitą 
automobilį buvo įmestas ad

vokatas Levinson, ir nežinia, 
kur jiedu tapo nugabenti.

Julia Bartonienė tuoj po 
to per telefoną šaukėsi po
licijos, bet niekas neatsilie
pė.. Veikiausia žygis buvo 
padarytas su policijos žinia. 
Tuomet jinai telefonavo val
stijos gubernatoriui Ting
ley, kuris žadėjo rūpintis 
tuos žmogvagius suimti.

Bartonienės vyras yra 
vienas iš desėtkų darbinin
kų, kurie buvo įkaitinti kaip 

(“žmogžudžiai” už tai, kad 
seimelis tu- ;P.er kruviną policijos užpuo- 

avip ^nt bedarbių būrio li-
gyj ko nušautas ir šerifas Car

michael, nors yra liudijimų, 
kad jis krito nuo kito, spe- 
cialio šerifo “netyčia” nu
klydusios kulkos. Tame susi
dūrime šerifai nužudė tris 
darbininkus.

Drg. R. Minor, kaip ir 
adv. Levinson, nuvyko į Gal
lup, idant padėt įkaitintiems 
darbininkams teismiškai ap
sigint.

Teisia 80 Tariamų Komunistų 
Utena. — Teismo tardytojas 

baigia kvotimus 80 žmonių, 
kurie buvo pernai suimti, kai- 

l. Bet jas po įtariami skleidėjai komunis- 
I gal pakišo patys fašistinės | tinęs propagandos. Utenos tar- 

1 ■**’ ‘ ’ ------- 1 1 dytojas dabar perduoda jų by
lą kariuomenės teismui. Kalti
namieji sugaudyti iš Anykš
čių. Utenos ir kitų gretimų a- 
pylinkių.

Jiems gręsia ilgi metai ka
torginio kalėjimo arba 
blogiau.

Filipinų Sukilime J 
Prieš Ameriką Žuvo 
65; Sukilimas Auga

■ 11 ■ . ■ I ....... .. ..............

APLA RAŠTINĖS NAUJAS 
ANTRAŠAS

AugŠčiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoj Centro 
raštinė perkelta naujon vie
ton. Visi kuopų sekretoriai 
todėl turite įsitėmyti naują 
adresą ir visais APLA rei
kalais rašinėtis sekamu ad- 
resu:

J. Gasiunas, 
1322 Reedsdale St.

N. S. Pittsburgh, Pa.

PAGROBĖ, PRIMUŠĖ 
DRG. R. MINORĄ

_ 11____ ___X_1__ •_ TLT _ I

nakti iš mokesčius ir prieš Jungti
nių Valstijų imperialistų 
(žiaurų viešpatavimą tose 
palose. Sukilimui vadovau-' 
:ja Sakdalistų Partija, kurią 
i kapitalistai vadina “raudo
naisiais” bei “kraštutiniais”.

Dviejuose mūšiuose tarp 
sukilėlių ir vietinių kareivių 

I Laguna provincijoj žuvo 65 
! asmenys iš abiejų pusių. Su- * 
ikilėliai ypač Cabuyao mies- 
•te yra apsidrūtinę. Sukili
mas sparčiai skleidžiasi.

Jungtinių Valstijų vai-, 
džia yra išleidus įstatymą,

• pagal kurį žadama Filipinų 
;saloms nepriklausomybė po 
10 metų. Sakdalistai tą įs
tatymą vadina tiktai blofų 
ir prigavyste.

Romos po pasimatymui su i 
popiežiumi. Tie jaunuoliai 
buvo į koncentracijos sto
vyklą suvaryti, mušami ir 
niekinami. Iš jų atimta ir 
(visi religiniai daiktai, gauti 

Imant už 100 nuošimčių abel- | Romoje.
>ąją pramonę Vokietijoje, ji 
dirba tik 87%, Francijoje tik 
73%. Tuom kartu Sovietų Są
jungoje bendroji gamyba labai 
greitai auga, ir jeigu ją lyginti 
su prieškarine gamyba, tai da- keturias bombas 
bar ji yra virš 400% didesnė. I

(Valdžios agentai, provokato
riai.

Formosos saloje Japonu 
vyriausybė suėmė buvusį 
Amerikos laivyno oficierių 
W. S. Gates kaipo karišką 
šnipą. Pas jį rado prieplau
kų braižinius ir fotografi-

Telephone STagg 2-3878

B
< ; ž*
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Lietuvos darbininkų klasė atsimokės sa
vo budeliams V ’

Šochotas ir Komodaitė Nusmerkti
Į- ' Kalėjiman

"Lietuvos Žinios” (už bal. 16 d.) pra
neša:

1 

Vakar kariuomenės teismas sprendė dide
lę politinę bylą. Kaltinamųjų suole sėdėjo 
buv. Kėdainių žydų mokyklos mokytoja p-lė 
Komodaitė ir bųv. vienos Kauno žydų dr-još 
buhalteris šochotas,

Juodu buvo kaltinami tuo, kad pernai, Ve
lykų penktadienio rytą, Gardino gatvėje nu
žudę pil. Glikmaną, kadangi įtarę jį bendra
darbiavus su valst. saugumo policija ir tie
kus jai žinias apie komunistų veikimą; Glik
maną nutarę nužudyti Kauno komunistai, o 
įsakymą šochotui davus Komodaitė. Be to, 
juodu buvo kaltinami dar ir priklausymu 
kpmun.-bolševikų nelegaliai organizacijai 
Lietuvoje ir veikus toje srityje.

Teismas ištardė 21 liudytojus. Teisiamuo
sius gynė adv. Purėnienė.

Kariuomenės teismas rezoliuciją paskel
bė tik šįryt, 5 vai., pagal kurią abu teisia
mieji už Glikmano nužudymą pripažinti ne
kaltais ir del stokos įrodymų išteisinti, bet 
pripažinti kaltais už komunistinį veikimą, ir 
nubausti po 8 metus sunk, darbų kalėjimo. 
Trečioji kaltinama šioje byloje—p-lė Gor- 
donaitė yra nuo tardymo ir teismo pasislėpu- 

, si.
Mūsų skaitytojai, be abejo, atsimena, 

kad delei šitų dviejų kovotojų laisvės 
Amerikos lietuviai darbininkai vedė di
delę kampaniją • protestų,' rėikalaujant 
iiems laisvės. Be abejo, kad masiniai 
k^rikiečių reikalavimai suvaidino čia 
nemažą rolę ir fašistų teismas nedrįso 
bausti juodu mirties bausme, kaip buvo 
pasikėsinęs. O reikia atsiminti, kad net 
Talkos Spaudos Biuras (Smetonos val
džios agentūra garbinimui fašistinės 
diktatūros) andai per klerikalų ir fašis
tų laikraščius apkaltino šituos du drau
gus, pavadindamas juodu “žmogžu
džiais.” Dabar gi, paaiški, tie žodžiai 
Kauno fašistų garbintojams teks negar
džiai nuryti.

Bet visgi fašistinis teismas draugų Šo- 
choto ir Komodaitės nepaleido. Nugrė
bęs proletarinį kovotoją, Smetonos teis
mas bando su juo apsidirbti, jei ne vie
nu tai kįtu būdu taip, kad tasai draugas 
arba draugė daugiau nebegalėtų organi
zuoti darbininkų ir kovoti už jų reika-

Šimutis ir Jurgėla—“Idiotai 
Sako Grigaitis

“Vilnis” išspausdino P. Grigaičio laiš
ką, rašytą lapkr. 15 d., 1933, James?Ja
nušauskui, 'kuomet ’šis buvo Grigaičio 
“globoj” ir ruošėsi lėkti “per Atlantiką.” 
Tame laiške Grigaitis be kitko rašė:

Agitaciją prieš Am. Liet. Tranzatlantinio 
Skridimo Sąjungą ir prieš Jus veda dau
giausia Jurgėla, Chicagos Aero Klubas ir 
Rymo-Katalikų Federacijos lyderiai (p. ši
mutis ir kt.). Aš nemanau, kad mes su tais 
idiotais privalome taikytis. (“Vilnis” už bal. 
30 d., 1935.)
“Vilnis” ten pat nurodo:

Laiško fotografija rodo, kad anjtrds skri-; , 
dimas grynai “Naujienų” biznis. Jie laiš-. . 
kus rašė, ant popieros įsu “Nąujjęnų” ant,-į 
galviais; Iš skridimo norėjo pasinaudoti šir 
,mutis ir Jurgėla, kaip ir Grigąitis. Nežiū
rint, kad tuo laiku išvieno yeikę,ibet P. Gri-. 
gaitis savo bendradarbius vadino idiotais. 
Tautininkai ir,.klerikalai nuo antro tranzat
lantinio skridimo atsimetė .tik ■ po to, kaip 
James-Janušauskas buvo iš lakūno vietos -iš
stumtas. !
Grigaičio gražbilystė yra ^puikiai ži- • 

noma visiems. Įdomu tai, kad komunis
tus, tai jis keikia viešai, o klerikalus— 
slaptai, viešai turbūt sarmatijasi. Na, 
žinoma, del to ‘idiotas” Šimutis bando 
atsišiepti. Jis išrėžia sekantį pamokslą':

Šis biaurus, akiplėšiškas pasikoliojimas ir 
žeminimas ne socialistų organizacijų ir jų 
vadų, labai gerai karakterizuoja Grigaitį, 
socialistų ir bedievių vadą ir tuo pačiu kar
tu aiškiai pasako kodėl jis išardė net savo 
organizacijas. Tai yra tipiškas grigaitiškas 
•pareiškimas, parodąs jo veidmainišką veidą 
pilnoje šviesumoje.

Visi šiandien jau žipo, kad Grigaitis vi
somis jėgomis stengėsi įtraukti katalikų or
ganizacijų vadus į jo organizuojpmo skridi
mo darbą ir tuo pačiu kartu laiškuose lakū
nui tuos žmones idiotais, vadino. Ar begali 
būti kas šlykjštesnio už toljcį Grigaičio veid
mainiavimą? - ’ • < .

- ■ • : ■ J » ; i . iiDėl prąv.ard^iavimp. socialistams nepatin
kamų asmenų, reikia jpa,sakytą ,kad Grigai- , 
tis, kaip teisingai pasakota viename liptų-’ 
viškame posakyje, “kuo pats kvep, tuo ir 
kitus tep”. Po visų šmeižtų,1 męlų irpra-' 
vardžiavimų, to vardo, Grigaiti; pats sau" 
užsipelnei ir dėl to sau jį ir pasilaikyk.’ 
(‘Draugas” už geg. 1 d., 1935.)
Kiėk tai liečia mus, tai; aišku, mums 

del to nei šilta, nei šalta. Jie plūstasi 
del biznio ii’ del biznio bile kada gali pa
sibučiuoti. Beje, pulti komunistus Gri
gaičiai su Šimučiais visuomet geriausiai 
susitaiko.

Anglijos diplomatas Eden J.'Stalino raštinėj: Iš kairės į dešinę: .Eden, Stalin, Mo- 
! lotov,1 ir kt. Jie tarėsi klausiniu, kaip palaikyti taiką. Taika, kaip žinoma^ yra vy

riausiu siekiniu Sovietų Sąjungos naminėj ir. užsieninėj politikoj.

Dailės Akademijos 
Išplėtimas

Šiais metais pradedami 
dideli statybos darbai, ku
riuos užbaigus Dailės Aka
demija (Leningrade) turės 
naujas 49 dirbtuves tapybos, Tygose. 
skluptūros ir architektūros! 
institutui ir 28 dirbtuves pa- į 
kėlimo’ meisterystės' kur
sams (aspirantūrai). Apart 

‘toj prie Akademijos bus pa

metodus seroreakcijos sifi- 
lisui nustatyt gaminimą. Ši-

ir turi 4 motorus po 700 ar
klių kiekvienas jėgos. Šis 
oro milžinas sėkmingai nu
skrido iš San Francisco iki 
Hawaii salų 2,400 mylių ir 
atgal parskrido į San Fran
cisco. Jungtinių Valstijų 
kongresas paskyrė $2,000,- 
000 ir už tuos pinigus bus 
pravesta šių orlaivių kelias 
nuo San Francisco per Ha
waii, Midway, Wilkes, Gu
am, Phillipinų salas į Chi- 
nijos prieplauką Can toną. 
Šis orlaivių kelias atidaro
mas neva komerciniais išro- 
kavimais, bet tuom pat kar
tu jis yra nutiesiamas prieš 
Japonijos imperialistus, nes 
Japonijai grūmojama iš va- 
kar-pietų pusės.

Sikorskio orlaiviai “S-42” 
yra stebėtini ir greitai pa
verčiami į bomberius. Jie 
pasiima , iki , 3,500 galionų 
kuro ir gali skristi apie 
2,000 mylių be apsistojimo. 
Jie veža apie 42 žmones ir 
gali vežti kelis tonus bom
bų.

Pirmą kelionę atliko toki 
karininkai, kaip Victor A. 
Wright, Fred J. Noonan ir 
Harry R. Canaday. Cana
day keturis metus ištarnavo 
ofipierium ant orlaivių veži- , 
ko “Saratoga”, o ir kiti ka- 
Irininkai yra ilgo stažo kari- 

uailgas’niai žmonės. Nei vaikai ne- 
čiulbė-i tikės, kad toki karininkai 

jimą. Mat“"paprasti daini- \hus. pasiųsti tik prekybos 
ninkai jau pradeda atsibos-, .lnii?s atidaryjnui. Japoni- 

j ti, tai radio stočių savinin-' 
j kai jieško visokių įvairumų 
ir sensacinių dalykų.

tie metodai nereikalingi nei į j ĮDOMUMAI 
jūros kiaulyčių, nei triušių,!
nei ypatingos aparatūros, o
|todėl prieinami kiekvienam Anglijoje jau kelis kartus ’ 
i gydytojui ir bile kokiose są- ‘radio stočių užlaikytojai lei-1 
'lygose. doper radio oro bangas!
t Pagal suprastinto metodo' Paukščių dainas ir 
| vieton triušių ir jūros kiau- 
lyčių (imami) naudojami 
tam tikru būdu prirengti in- 

statytas studentams bendra- gredijentai (sudėtinės krau- 
* • ■ tjo dalys, išdžiovintos tnu-
daro onio 7 milionns }šiU smegenys)., kurie būti- 

nai reikalingi serpreakcijai.
Šitie ingredijenfaįi prepara
tų ; pavidale gali >būt išlaiky
ti keletą 'mėnesių, i;

' -j—t i ■■

didelis Sovietų Mokslinčių 
Atsiekimas • « i

Optikos instituto mokslo 
■darbininkui J. E. Ellengor-

' būtis. Šių metų išlaidos, su
daro apie 7 milionus rublių.!

i į » i i ’~T '. : . 1 i Į J
j: Plaukoiųąs Kultūros, ;
, . s ■ Namas . ,

; ’ Len’ihgr'ado laivų1 statymo 
dirbtuvėj^ “Juriii' Vbdrlik” 
pradėtas įrengimas, van
dens profsąjungos darbinin- 

' kams ąptąrriaut, plaukomos 
. kųltbazės. Kultbazės įtalpų ■

Paukščių Dainų Koncertas
*

įjos imperialistai tą užuodė 
ir pakėlė nemažą skandalą 
savo spaudoje prieš Ameri
kos imperialistus iš priežas- 

įties atidarymo šios orlaivių •< 
linijos nuo San Francisco iki 

orlaivis kantono, kuri turi 8,500 my-
' Tagdių ilgio per Ramųjį vande- • 

oro laivelis turi 130 pėdų nyn3- 
ilgį, svaltis yra 69 pėdų ilgio, j,

. Orlaivis “S-42”
Inžinieriaus Sikorskio pa

gamintas ' jūrinis c 
“S-42” yra 20 tąnų.

T

Š-kas.

’Kaip matome, abu draugai gavo po 
aštuonerius metus sunkių darbų kalėji
mo—-katorgos. Už ką? Ką gi jie blogo 
papildė? “Priklausė prie Lietuvos Ko
munistų Partijos,” skelbia teismas. Ar 
tam turi įrodymų? Veikiausiai, ne. 
Smetona turi, mat, gaujas šnipų-žvalgy- 
bininkų, kurie moka gražiai provokuoti, 
ir klastuoti.. Labai galimas daiktas, kad 
ir čia tiktai žvalgybos parodymais buvo 
tiedu draugai nusmerkti. Smetonos1 bu
deliams’ faktų tereikia kuomažiausiai. 
Ar neatsimenam, ką jie padarė su Karo
liu Požėla, Kaziu Giedriu, Juozu Grei- 
fenbergeriu ir Rapolu Čiorniu? Nužu
dė tiktai todėl, kad taip buvo suplanavę 
iš kalno., kad pateisint savo smurtą.

Pagaliau, jeigu Šochotas ir Komo
daitė ir priklausė Lietuvos Komunistų 
Partijai—tai kas? Ką gi jiedu ten bū
dami veikė? Tai, ką veikia visi ištikimi 
darbininkų klasės reikalų gynėjai: kovo
jo už Lietuvos varguomenės reikalus. 
Smetonos teismai, siųsdami ilgiems me
tams katorgon darbininkus už tai, kad 
jie kovoja prieš išnaudotojus už darbi
ninkų klasės reikalus, pasirodo, kad jie 
yra išnaudotojų—dvarponių ir fabrikan
tų teismai, o Smetonos valdžia—fabri
kantų, dvarponių ir stambiųjų buožių 
valdžia. Darbininkai, todėl, jai tiktai 
kovą tegali skelbti.

Ateis laikas—jis jau netoli!—kuomet

1

J

Nabagėlis Nepataikė 1 .
Andai “Naujienų” Grigaitis gerokai 

pabjauriojo tuos plieno pramonės darbi
ninkų veikėjus, kurie, kaipo delegatai, 
buvo išmesti iš Amalgamated Associa
tion unijos konvencijos Piftsburghe ir 
sudarė Savo atskirą konferenciją, nusi
tardami kovoti už vienybę. Grigaičiui, 
aišku, kovingesni darbininkai labai ne
patinka ir todėl jis, apšaukęs visus ši
tuos žmones komunistais, niekino juos, 
kodėl jie bandė eiti į valdišką teismą, 
reikalaudami indžionkšino prieš reakci
ninką Mike Tighe. ’ t,

Grigaičio labui galime tą pasakyti, kad 
minėtuos delegatuos komunistų yra..tik
tai dalis; ten daug yra socialistų (pav. 
Harold Rasmussen,' iš 'South’' Chicago: 
ir kt.) Tegul Grigąitis pasiskaitys. 4‘So* 
cialis.t CallT (Thomąso orgapą), o suras,i 
kad jis plepa melus. «....

i ji.. .. .. , t

Turėtų Gėdytis
Tautininkų ir kunigu spauda pląčiai 

rašo apie tai, kad Lietuvos kalėjime da
bar sėdį Klaipėdos hitleriečiai (kuriuos 
Kauno teismas, nusmerkė kalėjiman, o 
keturis mirtin) dabar mokinasi lietuvių
kalbos. Dėlto minėtieji laikraščiai, džiau- ■ 
giasi. Girdi, kalėjime išmoks lietuvių 
kalbos. •

Ar tai yra kuo didžiuotis? Ne! ‘Jei 1 
patriotai turėtų kiek tiek senso, tai jie 
apie tai kuodaugiausiai tylėtų, nes jeigu 
jau prisieina .vartoti kalėjimas mokini
mui kitataučių lietuvių kalbos, tai ne ko
kioj šviesoj pastatoma pati lietuvių kal
ba arba jos reikšmė. Pamatę tokius 
plepalus, kitataučiai gerokai pasijuoks 
iš lietuviškų ura-patriotų naivumo. ’

vidus. bus apdengtas gobele-1?u!’ nvaQdo™?įan/ akadem/- 
___ _ o kui D. S. Rozdestvenskiui ir 

prof. G. G; Mellerui pavyko 
pirmu kart gaut detališką 
chromosomos (p r i g i mimo 
nešėjas) sudarymo mikrofo- 
tografiją.

Su pagelba ultravioletinės 
šviesos ir kvarco stiklų mi
kroskope chromosomos bu
vo padidintos 4,000 kart, 
kad nufotografuoti. Pavy
ko net skrietės ribose su
rast chromosomos į segmen
tus (dalis) suskilimą, kurio
se randasi prigimimo viene- 
tos (genai), nustatantieji 
organizmo atskiras savybes.

Šitas darbas, įvykdytas 
dėka žinomo genetiko prof. 
G. G. Mellero iniciatyvai,— 
dirbančio Mokslų Akademi
joj,—puikiai patvirtina ge-

nais ir linoleumu. 2 kajutos 
skiriamos aptarnaujančiam 
personalui. Priešakinėj ba
zės: dalyj • įrengiamas salio- 
nas delegacijoms ir sve
čiams priimti. Įrengiamas 
kioskas literatūros pardavi-' 
nėjimui. Apavų remontui 
atidaroma m e c h a nizuota,' 
amerikoniško tipo dirbtuvė
lė. Kaip tik prasidės navi
gacija, kultbazė išvyksta 
plaukiojimo kelionėn po 
upes ir kanalus Leningrado 
srityj. Apart vandens dar
bininkų, plaukomas kultū
ros namas aptarnaus taipgi 
ir žvejų arteles ir medžių 
sielininkus.

DR. J. X KAAKIA UČIUS 
171 Karite Street Newark, N. X

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

ti sunkoka, rieboka.
| Tiesą sakius, 176 svarų aukš
to ūgio, plačių kaulų merginai, 
nėra taip jau didelis svoris. 

.Bet galite truputį ir numesti to 
svorio, bet tik nepodaug, laips- 

' - - ” ’ i niškai, sakysim, po svarą ar du
i- pusaštunto colio ?e!' savait*- k01 įvažiuosite iki

Gyvų Kolekcijų Paviljonas
žemės ūkio Socialistinės nų chromosomose pąskirs- 

rekoųstrųkcijos .Leningrado tymo teoriją.
muzėjus suprojektavo taip ——7—■—
vadinamą gyvų, .kolegijų< ;. i Stadionas po Stogu
pavilj onąi Paviljonas >. bus \ Raudonosios Armijospastatytas b. .Rinkos aikštei. ^JTTt > • ■. • - i , . - 
Kultūrinio žemės ūkio, sky- 
riuj bus atvaizduoti vaisi*; 
niai medžiai, įvairūs miško

• daigynai, uogų krūmai, dar
žovių kultūros,’javai ir tt. .. , . - , ,Oyininkyste skyriuj tas gį 
patalpinta: karvės, tehukai, I 
paršiukai ir t.t. Specialiam 
dideliam baseine lankytojai 
galės susipažint su įvairiau
siomis žuvų veislėmis.

Leningrado įgulos’ fizkultū- 
riųinkai pralobo nauju dide
liu sporto pastatiniu—pir
mu SSRS stadionu po sto-

Didelis Sovietų Medicinos 
Atsiekimas

Leningrado Venerologijos 
institutas vardo Bronnero, 
Odesos vardo Glavče ir Meč-

■ nikovo institutas Maskvoj > 
išmoko naujus suprastintus

tas, kad jame galima ištisi 
metai treiniruotis bėgime, 
volei-bolo, basketbolo ir ten- 
niso žaidime. Gimnastikos 
pratimams daryti stadio
nas • po stogu įrengtas šve
diškomis sienelėmis, rinkė
mis, trapecijomis ir t. p. Net 
gi geriausias Europoj Ber
lyno stadionas po stogu sa
vo mastu ir technikiniu įren
gimu negal prilygti Lenin
grado stadionui.

S-s. '

SUNKOKA MERGINA

Aš skaitau “Laisvę”, bet ne
galiu gerai lietuviškai rašyt, *' 
tai rašau angliškai, o jūs man 
išverskit.

Aš esu 19 metų mergina, i 
gyvenu ant ūkio, ant farmos. I 
Esu 5 pėdų ir _________ __  .
ūgio, sveriu 176 svarus. Aš kok,« 150 svar«- T,k ]au 1,esu- 

j.. ,. . . . , sidžiovinkite perdaug, . palikiteesu didelių kaulų, bet, man, .. , , ., v , . . 'gerą porciją tų apvalamanių,rodos as perdaug sveriu, ir kieką)i
daug kas mane pajuokia už tai. • bgį mergi Ne|jkite , 
Kaip jums tat atrodo, ir kiek , kaip lenta Jau ve) kc.
as turėčiau sverti? Iis svarus ..lyčAai„ nešjoti

Ir mano veidas yra baisiai žaus kOn<>> ypač jaunam>
sausas, plaišėja, ir aš nežinau, 
kas daryt. Aš nenorėčiau tep
tis koldkrėmu, nes nuo jo auga 
plaukai.

Ir man dažnai galvą skauda, 
į r aš esu nervuota. Naktimis 
bijau išeiti oran patamsyj, net 
ir namie bijau viena būti. Aš 
tokia esu nuo pat mažens. Vis 
man rodos, kad kas mane pa
griebs iš užpakalio, 
man pajuodavę.

vaikščioti perkarusiam, išsišo- ' 
vusiais kaulais. • <

Valgykite mažiau ( skrobylų- 
krakmolų, taipgi saldžių ir rie
bių daiktų. Prieš valgymą im
kite “Thyroid gland, gr. 1, 100 
tablets,” po vieną, per kelis mė
nesius. lodo tinktūros, po lašą 
kas pora dienų, visą gyvenimą.' ‘ 

Paakiai “Dried brewers yeast”, po ke-
I lėtą plotkelių kas diena.

Dėl to pirmojo klausimo, aš Išpradžių bus gerai Jums im- 
pakankamai pasimankštau, visą ti da ir bromo po truputėlį: 
dieną išvaikštau, besidarbuoda
ma apie namus. O vasarą dirbu ' tablets, ” po vieną arba ir po 
da ir lauke ir sode, bet nuo to dvi tableti, stikle vandens, gult 
nepalieku liesa.

ATSAKYMAS

Galima spręsti, kad Jums, 
Drauge, nėra taip jau labai vei
kli pailgoji kaklo liauka, sky
dinė arba tiroidinė. Medžiagų ' pasaka. Vilgykite sausą 
apykaita, matyt, dėlto nėra to
kia veikli. Jūsų odos sausu
mas ir gi ton pačion pusėn ro- silsėkite dažniau ir gerai pa
do, Laip ir Jūsų palinkimas bū- miegokite.

Triple bromides, grs, 15, 100

koldkrėmu arba alyva.
Jūs dirbate daug, tai ir

1

pa-

eidama. “Calcium lactate, 10 
grs., 100 tablets,” imkite po vie
ną po valgio, sutrintą ir su 
vandeniu.

Kas Jums sakė, kad nuo kold- 
krėmo plaukai želia? Tai tuščia 

odą



LAISVfi

tančio Birželio 30 ir Liepos 1,
Eyek

Cleveland, Ohio!

gausimą, 
po $5.00

•fc

Draugai Menininkai, Rengkimės

Prie Visuotino Amerikos Lietuvių
Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
]kp. įstos į Meno Sąjungą šį me
nesį? Minėtų kuopu draugai turi 
būtinai diskusuoti šį 1 
Kiekviena kuopa moka 

j merus.
Meno Sąjunga, 46 Ten I 

Brooklyn, N. Y.

1 Darbininkų Suvažiavimo, Įvyks-

šeštadienis, Geguž. 4, 1935 Trečias Puslapis

Draugai Menininkai, Rengkimės 
Prie Visuotino Amerikos Lietuvių 

Darbininkų Suvažiavimo
•šiandien daugiau negu bile kada turim aš

trinti kova prieš karų ir fašizmų.
M Fašizmo įsigalėjimas eilėj Europos valsty
bių nesitenkina vien tik teroru prieš darbinin
kų vadus ir jų simpatikų žudymu, organizaci
jų naikinimu, skurdo ir nelaimių didinimu, 
Sovietų Sąjungos niekinimu. Fašizmas visu 
smarkumu rengiasi prie antros pasaulinės 
skerdynės, vyriausiai užpuolimui Sovietų Sų
jungos. Vokietijos fašistai grasina užgrobti 
•Klaipėdos kraštą—Lietuvų ir kitas mažesnes 
Pabaltijos valstybėles. Hitlerininkai įvedė vers
tinų kareiviavimo tarnybų ir visu smarkumu 
ginkluojasi.

Amerikos kapitalistai taipgi neatsilieka nuo 
Europos imperialistų. Jie taipgi ruošiasi karui. 
Jungtinių Valstijų kongreso atstovų rūmas nu- 

•tarė skirt karo laivynui $457,805,261, statyt 
24 naujus karo laivus ir 555 naujoviškiausius 
karinius lėktuvus, laivyno tarnybai paimti 
11,677 daugiau oficierių ir jūrininkų negu iki 

gšiol. Tai aiškiai rodo, kur link eina Amerikos 
imperialistai. Be to, tūkstančiai jaunuolių be
darbių sugrūsta į CCC kempes ir lavinami, 
rengiami ateinančiam karui.

Kiekvienas darbininkas turi žinot, kad per
eitam pasauliniam kare užmušta 10,000,000 
asmenų; sužeista 21,000,000; liko našlėmis 

i 5,000,Jd0; našlaičiais liko 9,000,000; 25 bilio- 
nai dolerių praleista tai begėdiškai žūdynei.

šiandien pasaulio imperialistai daugiau negu 
wbile kada ginkluojasi ir suka galvas, kaip ge
riau apsiginkluoti, kad daugiau išskerdus dar
bininkų.

FAŠIZMO POŽYMIAI JUNGTINĖSE 
VALSTIJOSE

r Hitlerininkams imant galių į savo rankas, 
Vokietijoj, mes matėme, kokias priemones tos 
šalies kapitalistai naudojo triuškinimui darbi- 

' ninku organizacijų. Jie, kovodami prieš dar
bininkų judėjimų, griebėsi bjauriausių prie
monių. Jie patys padegė reichstago rūmus, kad 
gavus progų išprovokuoti darbininkų vadus, 
išžudyti juos, išardyti ji] organizacijas ir su
naikinti viskų, kas naudinga darbininkams, o 
pavojinga valdančiai klasei.
• Kaip gi elgiasi Amerikos kapitalistai? Ar 
jie nenaudoja ir ar jie nebando naudoti tos 
rūšies provokacijų, atkreiptų prieš darbinin
kus? Taip! Amerikos išnaudotojai bando pa
sinaudoti provokacijomis kiekvienam žingsnyj, 
kiekvienoj kovoj, kur tik darbininkai išstoja 

savo reikalus.
Tom Modney įkalintas, būk už tai, kad jis 

metęs bombų į patriotinę demonstracijų; de
vyni Scottsboro jaunuoliai įkalinti, būk jie 
bandę išgėdinti baltas merginas; San Fran- 
cifčo generalio streiko bėgyj policija nušovė 
du streikierius»ir daugybę įkalino ir paskyrė 
deportacijai kaipo nepiliečius, negeistinus ele- 

^mentus, juodieji fašistai, apsvaigę patriotizmu, 
išardė darbininku knygynus ir užeigas; Toledo 
streikierius pasitiko su žiauriausiu teroru: pa
lydo darban milicijų ir federalę armijų su 
nuodingomis bombomis, nuogais durtuvais ir 
kulkasvaidžiais; per kompanijos apsileidimų 
sudegė “Morro Castle” laivas, nusinešdamas 
su savim šimtus gyvybių ir čia buvo bandyta 

' jieŠkoti kaltininkų darbininkų tarpe; New 
rorke, Harlem dalyj, išprovokavo badaujančių 
negrų sukilimų terorizuodami ir šaudydami— 
ii*čia bandyta apkaltinti darbininkai ir jų or
ganizacijos; Jungtinių Valstijų kongrese ir 
valstijų seimeliuose reakcionieriai bando pra
varyti reakcioningiausius bilius, atkreiptus 
prieš darbininkus, kad tuo būdu lengviau galė
tų užgniaužt darbininkų pasipriešinimus.

* ir Uiti įvykiai, kuriu visų nėra galimybės 
minėti, aiškiausiai liudija, kaip Amerikos 
naudotojai stengiasi skaldyti darbininkų
dėjimų pagalba linčo, pagalba diskriminacijų, 
pagalba teroro ir provokacijų; pagalba įvai
rių įstatymų, esančių Jungtinių Valstijų kons
titucijoj ir dar vis tebekepamų naujų įstaty-

k m^z, kuriuos vyriausiai taiko darbininkų judė
jimo griovimui. Knibždėti knibžda Dėdės Ša
mo raistas barškančiomis gyvatėmis.

Todėl kiekvienas darbininkas, baltas, juo
das, katalikas, socialistas, svetimtautis, mote
ris ar vyras, atkakliausiai turi kovoti prieš 
karą ir fašizmą. Tą mes, darbininkai, galėsim 
aftiekti tik bendrai kovodami, sudarę bendrų

* frontų įvairių pažvalgų darbininkai.
Tuo tikslu yra šaukiamas Visuotinas Ame

rikos Lietuvių Darbininkų Suvažiavimas prieš 
karą ir fašizmą, kuris įvyks birželio pabaigoj 
ir liepos pradžioj, Clevelande.

pareikšti

didžiuma 
tie drau

šie
su-

• v
1S-

ju-

Mūsų proletariniai chorai, dramų grupės ir 
intelektualai šiuo klausimu turi susirūpinti ir 
aktyviai dalyvauti jo prisirengime. Laiko ne
daug liko.

Dabartiniu momentu visose lietuviais apgy
ventose kolonijose yra šaukiamos įvairių or
ganizacijų konferencijos prisirengimui prie mi
nėto suvažiavimo. Chorai, rinkite savo delega
tus į vietines konferencijas—jose dalyvaukit 
ir rinkite delegatus į Clevelando Visuotinų 
Suvažiavimų. Kurie chorai nugalėtu atskirai 
siųsti savo delegatus į Clevelandų, turėtų pa
gelbėti vietinėm organizacijom pasiųsti dele
gatus į Visuotinų Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Suvažiavimų.

Dirbkime, draugai, kol dar ne vėlu!
Am. Liet. Prol. Meno Sųjungos Sekr.,

Pranas Pakalniškis.

V. Kapsukas—Literatūros 
Fronto Kovotojas

V. Žalionis.

būtų galimybes juos pla
tai čia pažymi pats au-

1907 m., kai tiesioginis

(Sekančiam Meno num. bus daugiau) 
(Tųsa iš pereito Meno No.)

Šitie pirmieji V. Kapsuko dailiosios litera
tūros bandymai šiandie arba žuvę, arba sun
kiai surandami, kad 
čiau įvertinti, negu 
torius.

Patekęs kalėjiman 
1905-06 karštų revoliucijos metų darbas liko 
nutrauktas, V. Kapsukas vėl grįžta prie dai
liosios literatūros bandymų. Tačiau tie ban
dymai šį kartą turi visiškai kitokio pubūdžio. 
Tai yra beletristinės “Caro kalėjimuos” vietos, 
kuriose, kaip ir visuos “Caro kalėjimuos,” ka
lėjimo žiaurumai ir kankinimai parodomi ne 
nuskriaustojo nusiskundimų, kėlimo užuojautos 
ir pagailos motyvais. Rašymo būde čia irgi 

nyksta neturėjimas šaknų tikrovėje, išmislas/ 
schema ir pan. Pagrindinis “Caro kalėjimuos” 
žanras tai yra t. v. “bruožai” memuariniai- pa- • 
sakojamo pobūdžio, kartais perauganti į tikras 
apysakaiteš, kokios yra “Pabėgo,” “Didysis .nu
sikaltėlis” ir “Ponas viršininkas.” šitoji bruo
žų forma betarpiai rišo. “Caro kalėjimų” vaiz
dus su tikrove—jie buvo tos tikrovės atspin
dėjimas. Eidamas iš pačios tikrovės, panaudo
damas savo literatūrinius, stiliaus gabumus 
tikrųjų įvykių, pergyvenimų kalėjimo būklės 
atvaizdavimui, V. Kapsukas visoj eilėj vietų 
ir “Caro kalėjimuos” ištisai pasiekė gana aukš
to ir literatūrinio, ir idėjinio laipsnio. Pasa
kodamas ir vaizduodamas savo paties patirtų 
ir pergyventa, V. Kapsukas “Caro kalėjimuos” 
sukure neišbraukiamų iš mūsų dailiosios lite
ratūros tų laikų revoliucionieriaus vaizdų-tipų 
tipingose tiems reakcijos laikams kalėjimo 
apystovose. Jis parodė revoliucionierių visu 
kuo atidavusį revoliucijos darbui, pakeliantį 
sunkiausių kalėjimo terorų, nedejuojantį, nesi
skundžiantį, kovojantį prieš bailius, silpna
dvasius, renegatus, tęsiantį revoliucijos darbų 
ir kalėjimo sienose, prie pirmos progos pabė
gantį laisvėn ir tt. šitas revoliucionierius nu
pieštas ne kaip sausa schema, ne kaip išdailin
tas, išidealizuotas didvyris, bet kaip realus, 1 
gyvas žmogus, jaučiantis, besisielojantis, per
gyvenantis visa kas žmogiška, ir kas vaizdui 
suteikia įtikinimo galios. Pagaliau tas revo
liucionieriaus vaizdas parodo, kaip ėjo smul- 
kiaiburžuazinio revoliucionieriaus peraugimas, 
persidirbimas į tikrų proletarinį revoliucionie
rių, idėjinis brendimas iš lietuviško socialde
mokrato į tarptautinį socialdemokratų, bolše
vikų. Tas brendimas ėjo per neužgestamų re
voliucinę ugnį, per artimiausius ryšius su ma
sėmis, per kovų su socialpatriotizmu, per ko
vų prieš likvidatorius, per palėpės partijos iš
laikymų, per ryšius su rusų bolševikais kalė
jimuos, per nuolatinį teoretinio savo pasiren
gimo kėlimų marksizmo srityj ir tt.

“Caro kalėjimuos” buvo įpatingas V. Kap
suko besi vystyme kūrinys: jis yra ir V. Kap
suko revoliucionieriaus brendimo į bolševikų 
dokumentas, ir V. Kapsuko, kaip pradedančio 
rašytojo, smulkiaiburžuazinio idealisto brendi
mo į proletarinį rašytojų—realistų.

Nuodugniau nagrinėjant — o toks nagrinė
jimas yra neatidėliotinas mūsų kritikos užda
vinys—galima būtų iškelti “Caro kalėjimuos” 
visų eilę meisteriškai nupieštų proletariniai- 
realistinių vaizdų, kurie rodo V. Kapsukų turė
jus tikro rašytojo—beletristo gabumų ir nu
galėjus anksčiau buvusį paviršutiniai-schema- 
tinį, siaurai-agitacinį priėjimų prie dailiosios 
literatūros, šitam padėjo, kaip mini pats V. 
Kapsukas, ir nuodugnesnis susipažinimas su 
pasauline literatūra, pasiektas kalėjime, susi

pažinimas su geriausiais rusų kritikų raštais 
ir t.p.

III. *
Visiškai pasitraukęs nuo rašytojo-beletristo 

darbo, V. Kapsukas ligi paskutinių savo gyve
nimo dienų nenustojo įdomavęsis dailiaja lite
ratūra ir dalyvavęs jos darbe, kaip stambiau
sias musų literatūros kritikas. Jo literatūri
niam palikime literatūros kritika užima gana 
žymių dalį: ketvirtadalis ar net ir daugiau 
visų jo raštų liečia literatūros ar gretimas jai 
kultūros temas. Tai yra stambus, brangus pa
likimas. Kad jį nors kiek-tiek plačiau išnag
rinėti ir įvertinti, reikalinga platus, atskiras 
tyrinėjimas, kuris būtinai reikalinga atlikti. 
Literatūros kritikos darbų V. Kapsukas varė 
per visų savo kovotojo-publicisto gyvenimų, ir 
aiškus daiktas, neviskas šiam darbe yra vieno
kios idėjinės vertės. Kai-kas iš senesniųjų jo 
kritikos raštų reikalingi kritiškų pastabų, kri
tiško priėjimo. Svarbesniuosius iš jų, kaip 
pav. savo knygų “Jono Biliūno biografija”, 
pats V. Kapsukas paskutiniais metais rengėsi 
kritiškai peržiūrėti, pataisyti, bet mirtis su
trukdė šį svarbų darbų. Nesiimdamas tokios 
kritiškos peržvalgos, čia tepažymėsiu bendrus 
V. Kapsuko, kaip literatūros kritiko bruožus, 
tas literatūros sritis, kurias jis savo kritika 
lietė, ta geležinį indėlį, kurį jis įnešė į lietuvių 
proletarinę kritikų ir literatūros istorijų.

Literatūros kritikos darbų V. Kapsukas vedė 
lygiagrečiai su visais savo darbais. Vienas iš 
pirmųjų jo darbų šioj srityj buvo rinkimas 
medžiagos ir rašymas V. Kudirkos biografijos, 
kurį jis pradėjo bene iš pat 1899 m., Kudirkai 
mirus. Kiek pamenu iš pasikalbėjimų su V. 
Kapsuku, šis darbas buvo tebetęsiamas ir, 
regis, užbaigtas, sėdint jam Suvalkų kalėjime, 
bet iš ten pasiųstas laisvėn, kažkur žuvo. Tuo 
tarpu trūksta žinių, ar kas nors žymesnių V. 
Kapsuko literatūros kritikos rašinių tilpo spau
doj ligi pakliusiant į kalėjimų. Veikiausia, 
kad tilpo, nes, pav. tilpęs “Vilniaus žinių” N. 
4, 1905 m. jo straipsnis (parašu Vilkaitis) : 
“Jaunos A. Barono dienos” rodo, kad V. Kap
sukas šiuo periodu rašinėjęs lietuvių literatū
ros klausimais ir šis straipsnis nebuvo vienin
telis. (šitų straipsnį nurodo J. Tumas knygu
tėj apie Antanų Baranauskų, išvardindamas 
bibliografijų šaltinius). Sėdėdamas kalėjime, 
V. Kapsukas buvo sumanęs parašyti platų ty
rinėjimų—apžvalgų lietuvių dailiosios litera
tūros per puskutinius 30 metų. Knygoj “Caro 
kalėjimuos.” del to savo sumanymo V. Kapsu
kas duoda tokį 1928 m. prierašų: “Sugebėjau 
duoti aš tik “Aušros” gadynės dailiosios lite
ratūros apibudinimų. Tai buvo neturtinga ro
mantinė, patriotinė lietuvių poezija, atatinkan- 
ti tų laikų lietuvių smulkiai buržuazinės inte
ligentijos, moksleivijos ir pasiturinčių ūkinin
kų dvasiai. Vėlesnių laikų dailioji literatūra 
sunku buvo apibudinti, neturint jos po ranka, 
ir man prisiėjo atsisakyt nuo to sumanymo” 
(puslp. 265). šitas rašinys apie “Aušros” po
ezijų irgi, regis, yra žuvęs.

V. Kapsukas vėlesniais laikais nesuranda ga
limybių atnaujinti šiuos žuvusius savo kriti
kos rašinius. Tačiau kaip “Aušra,” taip ir 
Kudirkų, ir aplamai tų epochų jis buvo pui
kiai ištyrinėjęs ir tom savo žiniom vėliau ne
kartų pasinaudojo, publikuodamas “Kibirkš- 
tyj” ir kitur “Aušros” archyvų medžiagų, kar
tu pridėdamas savo nuodugnių pastabų ir kriti
kos. Tas pat ir Kudirkos atveju, skelbiant 
archyvinę medžiagų, recenzuojant V. Kudirkos 
jubilėjinį “Varpų” (“Kibirkštyj”) ir tt. Net 
vienas iš paskučiausių jų Kapsuko, jau sergan
čio, rašinių buvo straipsniukas apie Kudirkų. 
Tai šių metų “Priekalo” N. 1 tilpęs be parašo 
straipsniukas “Varžosi del V. Kudirkos”. 
Taigi nors nuodugnūs V. Kapsuko rašiniai 
šiais dviem klausimais yra* žuvę, bet suimtos 
draugėn visos vėlesnėsės jo pastabos ir straips
niukai šiom temom duoda labai svarbius, pa
grindinius nurodymus šių temų tyrinėjimui ir 
įvertinimui. Pro juos nepraeis niekas, kas im
sis marksistiniai analyzuot “Adšrų” ir V. Ku
dirkų, rasdamas atsakymus į visų eilę pagrin
dinių klausimų. Savo marksistiniu “Aušros” ir 
V. Kudirkos įvertinimu, archyvinės medžiagos 
paskelbimu, V. Kapsukas parbdė tikrąjį jų’ 
veidų ir vaidmenį, kuriuos visokiais būdais 
stengėsi išdailinti, išgarbinti, išidealinti lie
tuviška buržuazija. Savo kritikos darbu V. 
Kapsukas čia kirto smūgį tai’ buržuazijai, 
griovė jos idealus, rodydamas kartu istorinę 
tiesą.

Pabėgęs iš trėmimo ir atsidūręs emigraci
joj, V. Kapsukas ne tik nėšusilpnino savo li
teratūros kritikos darbo, bet dirbdamas prie 
“Vilnies” (Rygos), “Rankpelnio” (Škotijos), 
“Naujosios gadynės” (Amerikos), jis dirba

kritikoj sistematingai. Iš šito periodo jo kriti
kos darbo aš tuo tarpu galiu pažymėti tris 
svarbesniuosius: tai 1916 m. išėjusių Ameri
koj knygutę “Jono Biliūno biografija” ir tais 
pat metai'š tilpusius ‘Naujojoj Gadynėj’ straip
snius apie Dionizų Poškų ir Antanų. Straz
dų. Visi šie rašiniai charakteringi vienu at
žvilgiu: visuos juos stengiamasi iš menkos, 
saldžiai patriotinės, sentimentališkos lietuvių 
literatūros išskirti tuos negausius daigelius, 
kurie yra artimesni darbo žmonių gyvenimui 
ir kovai. D. Poškos poema “žemaičių ir Lie
tuvos mužikas,” A. Strazdo baudžiauninkų 
vargų apdainavimas, Jono Biliūno darbininkiš
ki ir. socialitiški vaizdeliai tai ir buvo tie dai
geliai. D. Poškos ir A. Strazdo įvertinimai V. 
Kapsuko duodami bendrai imant teisingai: 
greta jų artimumo baudžiauninkams, jis ma
to pirmojo bajoriškuma, bajoriškų baudžiau
ninkų gailėjimo pobūdį ir antrojo kūryboj nuo
lankumo elementus, religinius 'elementus bau- 
džiauninkiškoj iš esmės jo poezijoj. Nežiūrint 
tūlų antraeilių momentų, V. Kapsukas davė 
ryškius šių dviejų XIX amž. pradžios lietuvių 
poetų paveikslus, dialektiniai prieidamas prie 
jų įvertinimo.

Labiau ginčytinas ir neteisingas yra J. Bi
liūno įvertinimas kaip, pagrinde, proletarinio 
(‘'darbininkų”) rašytojo, kokį jam davė V. 
Kapsukas. Jis jau senai pats pakeitė savo pa
žiūras į J. Biliūnų ir rengės duoti ne tik savo 
knygos apie Biliūnų kritikų, bet iš naujo para
šyti tų knygų, pasiremiant nauju pagrindiniu 
žvilgsniu į Biliūnų, kaip į smulkiaiburžuazinį 
rašytojų ir veikėja, o taipogi papildant nauja 
medžiaga.

Grįžus 1917 m. į Rusijų vėl visa galva pa
sinėrus į tiesioginį revoliucinį darbą, V. Kap
sukui beveik neteko imtis literatūros kritikos. 
Kritikos ginklas buvo pakeistas ginklo kritika 
—revoliucijos organizavimu ir vykdymu. Ir 
bene tik 1922 metais “Komunare” V. Kap
sukas vėl rašo platesnį straipsnį (“Nusivilė”) 
apie V. Krėvę, pasirodžius spaudoj pastarojo 
“Nusimįnimo aidams,” kuriuose V. Krėvė 
simboliniai-romantinėj formoj reiškė tūlo nu- 
sivilimo, grįžęs į “Nepriklausomų Lietuvų.” V. 
Kapsukas meistriškai sugebėjo iššifruoti V.

(Bus daugiau)

j Wilkes Barre, Pa. -1
Kodėl Turim Atsilankyti Aido į 

Choro Parengiman?

Gal* kai kuriem dar neteko ♦ 
girdėti, kad mūsų mieste bus <, 
didelis Aido Choro parengimas- 
kepurių balius, kuris įvyks 12 
diena gegužės. X

' šiam kepurių baliuje bus la- . 
1 bai gerų dainų ir visokių įvai
kių juokų, geriausių valgių ir 
gėrimų, 

i 
Į čia reikia visiems pasvars
tyti, kas laukia mus lietuvius 
Amerikoje be lietuviškos dailės, 
be revoliucinės dailės.

I «j

Lietuvių daugiau neatvažiuo
ja, o jaunuomenė pradeda Ame- 
rikonėti, todėl remkim Aido 
Chorų, kuris nuolatos pasitar- . 
nauja lietuviams darbininkams.

• šiam choro parengime įžan
ga labai prieinama—tik 25c.

ypatai. Todėl, kaip vietos, taip 
ir apielinkės draugus ir drau- 

Iges kviečiame skaitlingai atsi
lankyti. Atsilankę linksmai lai
kų praleisite prie geros ' muzi? 
kos, sueisite savo visus pažįsta
mus ir draugus ir tuom pačiu 
sykiu paremsite Aido Chorų 
Taipogi baigsime žiemos paren 
gimus. Balius įvyks visiems ži 
nomoj vietoj, 139 S. Main St 
pradžia 6 valandų vakare.

Choro Korespondentas.

V

«

Kas Reikėtų Rašyti į Meno Skyrių?
Kiekvienas mūsų choras turi savo kores

pondentų. Bet tie draugai korespondentai, 
kažin kaip atšalę, nebendradarbiauja, kaip1 
turėtų bendradarbiauti meno skyriuj. Did
žiumos chorų korespondentai net neaprašo 
savo susirinkimų, parengimų, įvykstančių jų 
kolonijose. O kų jau bekalbėti apie skirtin
gų sriovių chorus ir jų žalingų veikla darbi
ninkiškam menui. Todėl pažvelgus į meno 
skyrių, dažniausia rasi Proletmeno sekreto
riaus, pirmininko aktualiais klausimais raš
tus ir, vieno kito mūsų bendradarbio, poezi
ją arba apysakaitę. Tačiaus nesimato ryš
kaus paveikslo, kų chorai veikia. O tas būti
nai turi atspindėt meno skyriuj; ta reikia 
pravesti gyvenimai!.

Neužtenka aprašyti, pagirti, viena kita 
programos dalyvį; neužtenka sausai apra
šyti chorų susirinkimus ir, kaip iki šiol, daž
nai mūsų korespondentai tenkindavosi para
šymu “protokolo.”

Mano manymu, mūsų korespondentai tu
rėtų gyvai, kritiškai aprašyti savo chorų dar
buotę, taipgi ir priešingų, toj linkmėj vei
kiančių, grupių nušviesti blogas ir “geras” 
puses; aprašyti ten lošiamus veikalus ir ga
lima trumpoj formoj rašyti trumpas recen- 
zijukes iš ten rodomų krutamu paveikslų. 
Chorai ir dramų grupės, prieš imsiant dai
nuot naujų daina, išleistų Meno Sųjungos, 
arba liaudies daina, arba veikalų, turėtų pa- 
tyrinėt tų kūrinių turinį. Vėliau 
savo nuomonę meno skyriuj.

Mūsų chorų veikime dalyvauja 
jaunimo, mažesnė dalis suaugusių,
gai gali padėt toj linkmėj suinteresuot jauni
mų. Be to, mūsų- choruose dalyvauja jau
nimo, kuris pasiekęs augštesnio mokslo; jie 
plačiai susipažinę su literatūra ir savo įgy
tų žinojimų gali panaudoti auklėjimui pro
letmeno, taip svarbaus ginklo darbininkų 
kovoje.

Draugai daro stambių klaidų tenkinda- 
miesi vien tik korespondencijų rašymu. Rei
kia mokytis rašyti trumpus vaizdelius, apysa
kaites ir eiles.

Tuomet mūsų, menininkų, skyrius būtų 
daug įvairesnis, daug gyvesnis.

• Pagalvokite apie tai, draugai, korespon
dentai !

MW į

Hamtramck, Mich
“Vilnies” Koncertas Puikiai 

Pavyko

Koncertas buvo rengiamas 
Laisvės Choro iniciatyva ir 
Hamtramcko darbininkiškų or
ganizacijų pagelba. ‘ Koncertas 
vyko su didžiausiu pasisekimu. 
Publikos buvo pilnutėlė darbi
ninkų svetainė. Programa buvo 
įvairi ir kupinai ilga, kų tik ne- 
nuvargino linksmios publikos, 
kuri labai pagirtinai apdovano
jo aplodismentais kaip vieti
nius, taip iš kitur menininkus, 
žinoma, tie, kurie buvo iš ki
tur, daugiausia gavo plojimų. ‘ 
Tas parodo, kad lietuvių kolo- ’ 
nijos turėtų taip organizuoti ’ S 
savo gabesnius menininkus, kad ’ 
tankiau galėtų pasidalinti spė- ' 
komis rytai su vakarais, Mi
chigan su Illinois, Clevelandas 
su Detroitu ir tt. Būtų labai 
gerai, kad galėtumėme pasima
tyti su menininkais Clevelando, 
arba net iš toliau į rytus.

Ypatingai jaunimui mūsų 
parengimai priduoda daug gra
žaus ūpo ir linksmumo. Mūsų 
parengimai geresni, negu bur
žujų arba sklokų. Ypač tas la
bai gerai teko patėmyti ham- 
tramckiečių praėjusių metų pa
rengimuose. Kada tik mes ren
giame koncertų, teatrų ar ką ki
tų ant didesnės papėdės, tai ži
nokite, kad bus be monų ir jo
kių apgaudinėjimų. Jeigu pa
skelbta, kad įžanga bus 25 cen
tų arba 50 centų, tai reikia ži
noti, jog tiek tikrai verta.

Man teko dalyvauti daugely
je parengimų, kaip lietuvių, taip 
svetimtaučių. Buvau bažnytinių 
žmonių parengimuose ir sklo- 
kos parengimuose. Teko maty
ti, kaip suerzinti žmonės, užsi
mokėję įžangų, turėjo apleisti 
savo kėdės iš piktumo, perma- • J 
tydami mulkinimą ir suvilioji- _' 
mą.

šis “Vilnies” koncertas labai * 
publikų užganėdino. Manau, kad 
dienraščiui liks ir pelno.

Senas Bedievis
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Ketvirtas Puslapis LAISVA

Shenandoah, PaNa, ir prasidėjo kruvina 
scena. Traktorius visu smar
kumu eidamas pirnfyn, trina 
moterims kojas, velka su sa
vim, policija buožėmis daužo,

Manievrai Anglijoj apsisaugojimui nuo nuodingų du
jų. Anglijoj manoma, kad jei kiltų karas, tai ši šalis 
ypačiai daug nukentėtų nuo nuodingų dujų. Podraug 
Anglijos imperialistai nepaprastai ginkluojasi nau-

* jam karui.

bet mes norime gyventi iš sa
vo sunkaus darbo. Mes nori
me gyventi, kaip ir kiekvienas 
gyvas sutvėrimas.”

Į šiuos pikietuojančių obal- 
sius policijos inspektorius tik 
ironiškai nusijuokė ir įsakė 
traktoriui važiuoti tiesiai ant 
žmonių, o policijai, tai yra, sa
vo pavaldiniams, pulti, mušti 
streikierius.

Vykim laukan provokato- 
rius-s kebus, kurie bandys 
griauti vienybę. Lai neranda 
vietos niekur tokie išgamos, 
kurie dar nesenai išlindę iš po 
pado tų pačių bosų, laižo 
jiems kulnis. Užmiršta, kad tik 
per šią uniją jie čia dirbo 
gyveno su šeimynomis.

Pildėte Dalyvavus.

ir

Kruvinas Policijos Užpuolimas ant Cor 
bino Kovingų Angliakasių

lūšnas, 
gyvena.

prie 
nu- 
o į 
ku- 
ko-

tik bosai, 
iš sunkiai 
mainierių.

gana maži,

fe

Šeštadienis, Geguž. 4, 1935

gūžės, 57 Park Street. Pradžia 7:30 'mų ir užkandžių, gaspadinės suruoš dėlioj, 5 d. gegužės, 11 vai. rvto. Dar- 
val. vakare. Visi nariai malonėkite gerus pietus bei vakarienes.
dalyvauti laiku ir taipgi atsiveskite . šokiams grieš gera orkestrą. Pra- 
naujų narių, šiame susirinkime ture- džia 7 vai. vak. Įžanga labai ma- 
sime apsvarstyt daug svarbių dalykų, ža. Kviečiame visus lietuvius darbi-

Kviečia Org. Alek Kondratas. ;ninkus ir darbininkes dalyvauti ir 
(104-106) paremti Kom. Partiją.

------------------------- Bazaro Komitetas.

bininkų Centre, 270 Wilken Street, 
Fairview, N. J. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti.

Sekretorius.
Rusų ir ukrainiečių pašalpos drau

gijos RNOV ševčenko vardo kuopa 
rengia labai svarbų parengimą. Jis 
įvyks subatoj, 4 d. gegužės, Darbi
ninkų Centre, 270 Wilken St., Fair
view, N. J. Ateikite visi!

Komisija.

WASHINGTON, PA.
Visi draugai tėmykite! ALDLD 

236 kuopos nariai nutarė surengt 
draugišką vakarėlį 11 d. gegužės pas

, .V.V...,
Kviečiame visus draugus ir drauges 1 
atsilankyti, nes bus puikiausias pa- { 
rengimas kur dar niekad nebuvo i 
Washingtone. Mūsų nariai nori pa- i 
likt viską slaptybėj, bet man teko nu- Į 
girst kad bus didelis “surprise” tiems I 
kurie atsilankys. Todėl prašome ir iš 
apielinkės draugu atsilankyti ant šio 
nepaprasto vakarėlio. Aš ten būsiu

. 236 Kuopos Rengėjai.
(104-105)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia puikų balių ! 

kuris įvyks šeštadienį, 4 d. gegužės. 
Pradžia 7:30 vai. vakare, 57 Park St. 
Visi stengkitės dalyvauti ant šio pui
kaus baliaus ir paremkite Laisves 
Chorą.

Kviečia Komisija.

CLIFFSIDE, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy-
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drg. Janavičius, 40 McAdam Avenue. nimo kuoP°s susirinkimas Įvyks ne-

NORWOOD IR MONTELLO, MASS.
0PERET1ŠKI KONCERTAI

Juose dalyvauja, garsioji dainininke K. Menkeliuniutė ir 
italas tenoras Candido Canfora, abu iš New Yorko.

ALDLD. 17 kp. laikė savo su
sirinkimą 26 d. balandžio. Kai 

kam papuola, galvas. Kilo bai- kuriuos tarimus verta pažymėt 
si panika. Vieni pradėjo trau-'spaudoje. Nutarta “Vilnies” 
kti nuo traktoriaus apalpusias'šėrininkų suvažiavimui pasiųsti 
moteris, kiti gintis nuo užpuo-j sveikinimą su $2.00 auka. Taip- 
likų, ką nustverdami. Verks-Į gi paaukota $3.00 Tom Mooney 
mas, klyksmas, kraujas tryš-j vedimui bylos pasiliudsavimui 
ka iŠ sudaužytų galvų! Vieni,iš kalėjimo. Nutarta “Laisvės” 
kaujasi, kiti gaubia skebus ir'naudai surengti pikniką 14 d. 
slepiasi, kur papuola. Sunku ir liepos, 
aprašyti tą visą reginį ir tą 
taip žvėrišką elgesį policijos su 
beginklėmis moterimis. Tai 
pamoka dabar visiem tiem, ku
rie neįsivaizdindavo ir netikė
davo, ką rašo laikraščiai apie 
žvėriškumą ir jų elgesį su duo
nos reikalaujančiais žmonėmis. 

Sužeistųjų randasi iš abiejų 
pusių viršaus 70 žmonių—tarp 
tų 10 moterų, 16 policininkų 
ir keletas skebų. Sužeistas ir 
pats Gerisonas, bet nesunkiai, 
tik akmeniu, nes mainieriai 
daugiau nieko ir neturėjo ap
sigynimui. Jis ir vėl su savo 
likusiais skebais varo provo
katoriška darba. v £

Kaip visur, taip ir čia, po 
susirėmimo sekė areštai: 
ri įrodyti, būk streikieriai 
dėjo atakuoti policiją. Tai 
nas mplas.

Pirmiausiai suareštavo 
dus ir vėliaus daugybę eilinių 
narių. Tardymas tęsiasi, susi
rinkimai uždrausti, vakarais 
vaikščioti taipgi negalima, die
nomis gali tik po du eiti, ne 
daugiau. 

, Nors smarkiai nukentėję 
nuo policijos buožių, matnie-'ald” paduoda kaipo" patik- 

paviršium kalno, nuo koi™* rintą Žinią’ J'°g Hitleris JauI ?*! savo kovą uz buvj ir to- atsiuntg gav0 armijos bū. 
liau. Jie žino, kad yra drau-i • . tyt • -gų aplinkiniuose miesteliuose,! rlus \ Rhelno UP®S srltį nors 
kurie pasiryžę ateiti į pagalbųjį sritis, pagal Veisales SU- 
Corbino darbininkams. Įtartį, turi būt palikta negin- 

Jie tiesia mums
ranką finansiniai ir fiziniai, nešimų, kad Vokietija išnau- 
Mes turime būti jiems didžiai j0 atsiginkluoja Rheino ruo- 
dėkingi ir neužmiršti jiems pa- gįe 
dėti ateityje. Juk tik•• suvieny-) __ ____
tomis jėgomis mes galime lai
mėti.

HUDSON, MASS.
Bendras Visų Organizacijų Komi-

' tetas rengia Bankietą, Šokius ii' kar-
Į tu Prakalbas. Įvyks 4 d. gegužės, L.
P. Kliubo svet. Bus geri kalbėtojai iš 

Šis parengimas yra i

nansų del pasiuntimo delegato į prieš 
išrinkimas kuo dau- karini ir fašizmą kongresą, kuris į- 

vyks Clevelande. Todėl draugai visi 
atsilankykite skaitlingai ir paremkite 
šį parengimą.

HAMTRAMCK, MICH.
ILD Kazio Giedrio kuopos susirin-

Buvo renkami delegatai nuo 
ALDLD 17 kp. į konferenciją, 
kurios tikslas aptarti Visuotiną Worcester’io. 
Am T ipf Darbininku ^nvažial rengiamas tam tikslui kad sukelt fi- Am. Lilei, uaioimnicų ^uvazia nansi] Hpl nnsjnnfiirin delegato i nrieš 
vimą ir 
ginusiai delegatų į suvažiavimą. 
Konferencija įvyks 12 gegužės 
2 vai. po pietų, 302 S. Main St., 
Shenandoah, Pa.

Apielinkės kiekviena Ol’gani- kimas Įvyks 5 d. gegužės, 1-mą vai. 
zacija turėtų pasiųsti delegatus 1TnTp^to
į šią konferenciją.

kasyklos 
užsidegė 

sudegė

13

Pradžia 8 v. vakaro

Įžanga 35c Asmeniui

Taipgi dalyvauja vietiniai: Ca- 
feiro Ciancarelli, smuiko solo. Pri
malto Ciancarelli, piano solo. L. L. 
R. Choras, vadovystėje Izabelės 
Yarmolavičiutės. C. Menkei ir C. 
Canfora duetas, iš operos “111 Tra- 
vatore” 2-ro akto.

ŠEŠTADIENĮ

4 Gegužes (May)
LIETUVIŲ SALĖJE 

ST. GEORGE AVENUE
Norwood, Mass.

K. Menkeliuniutė

“Home Local.” kuris tarp su
sipratusią darbininkų nerado 
vietos ir kurie prieš 225 mai- 
nierių akis tapo gražiai nu- 
maskuoti, kaipo išdavikai, ske- 
bai.

30 dieną kovo baigėsi mai
nierių sutartis su kompanija 
ir turėjo būt atnaujinta, bet vie
toj tartis su mainieriais, par
sikvietė kontraktorių Gerįso- 
ną iš Calgario su skebais, ku
ris jau trečias metas kasa an
glį vasaromis su “stymševą-’ 
liu” ] .................
skaudžiai nukentėdavo mai- 
nieriai finansiniai. Mat, jis su Į 
savo darbininkais išpildydavo 
veik visus “orderius,” ir ma
šinų pagalba jam tas pigiai at-

CORBIN, B. C., Canada. — 
Sausio 20 dieną šios kasyklos 
mainieriai išėjo į streiką. Strei
kas kilo delei pavarymo iš 
darbo dviejų mainierių, iš ku
rių vienas buvo unijos sekre
torius. Reikalauta, kad jie 
būtų sugrąžinti į darbą. An
tras reikalavimas, bent kiek 
žmoniškiau pataisyti 
kuriose mainieriai
Trečia, įtaisyti vagonėlį 
to pačio kelto, kuriuomi 

•leidžiama žemyn anglis, 
viršų iškeliami 
riė tik šaiposi 
pjančių į kalną 

Reikalavimai
bet kompanija ir to nenori iš
pildyti, todėl, kad jau jų senai į 

sutarta sutriuškinti uniją, pa-| . . 
liuosuoti tuos visus, kurie bent, sieid*vo- Praėjusiais metais tie 

darbininkai priversti priklau
syti prie unijos ir dalis mai
nierių dirbo taip pat ir prie 
“stymševalio”. Bet šį kartą jie 
visko atsisakė, būk tai jie nie
ko bendro neturį su unija, ir 
jau ruošėsi pradėti darbą. 
Pasikvietė daugybę policijos, 
ir 16 dieną balandžio, kuomet 
mainieriai ir jų žmonos, apie 
300 žmonių, pikietavo, Geri- 
sonas su skebais ir viršaus 50 
policininkų leidosi atlikti neš
varų darbą, terorizuoti ramiai 
piki etuojančius darbininkus. 
Skebai su pačiu kontraktorium 
Gerisonu, sulipę ant sniego ka
samosios mašinos, apsupti poli
cijos, leidosi valyti kelią į mi
nėtą kalną, kur randasi nuo 
pernai paliktas “stymševelas” 
ir pradėti kasti anglį.

Pikietuotojai sustojo, po ko
manda savo vado, kuris įsakė 
ramiai užsilaikyti, neturėti nie
ko rankose, kad nesikabįntų 
policija, o tik griežtai reika
lauti grįžti atgal, neleisti pra
važiuoti, kol kompanija neiš- 
pildys unijos reikalavimų.

Moterys sustoję pryšakyje, 
kur turėjo praeiti kastuvas— 
traktorius, iškėlę rankas, sako 
į policiją, kuri liepė skirstytis: 

“Ne, mes neisim, kol mūšų 
vyrai nebus priimti į darbą.

kiek 'drįsta pakelti balsą už 
sayo reikalus.

’’Vos paskelbus streiką, pra
nešė, būk jau mainos visiškai 
uždarytos, idant parodžius 
darbininkam, kad jau daugiau 
cCarbo nėra ir kad eitų kur no
ri. Kadangi čia viskas kompa
nijos, tai tuomi naudodamiesi 
išjungė elektros šviesą, sus
tabdė vandenį ir traukinį. 
Krautuvė atsisakė duoti mais
tą ant kortelių, ką pirmiau 
mokėdąvo į dvi savaites. Jie 
gįrai žinojo, kad pas daugelį 
darbininkų nėra sutaupų, nes 
jau trečias metas kaip vos po 
Keletą dienų gaudavo dirbti į 
dvi savaites, kad su šeimyno- 
rfcis jokiu būdu nebuvo galima 
verstis. Jie manė, kad žmonės, 
prispirti bado ir šalčio, bėgs 
iš šių izoliuotų kalnų, o jie pa
silikę pradės viską naujai. Bet 
apsiriko.

' Mainieriai nutarė niekur 
nevažiuoti, laikytis stipriai. Su
sitvėrė komitetą pristatyti mai
sto su trokais. Draugai iš ap
linkinių miestelių pradėjo siųs
ti aukas. Ir taip entuziastiškai 
tęsėsi streikas apie tris mėne
sius. Streikavo visi, išskyrus 
kelis Judošius, kurie nuo pra
džios streiko pradėjo slaptai 
organizuoti skebus, tverti Mes neprašom jūsų pašalpos,
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flChapay6v” LITTLE theatre
4 mėnesius rodytas ant

Kalbinis paveikslas su 
kalboje. Pirmu kartu bus rodomas New Jerseyje.

Bus rodomas visą savaitę nuo 1 vai. dienomis iki 11 vai. vakarais.

. Prasidės šeštadienį, 4-tą Gegužes (May)

562 Broad St., Newark, N. J.
Broadway su dideliu pasisekimu.
muzika ir išaiškinimais anglų

No- 
pra- 
gry-

West Shenandoah 
kuznioje kilo gaisras, 
ir maudynės namas, 
mainierių drabužiai, taipgi su
degė apie aštuonios mašinos 
(automobiliai), kuriais mainie- 
riai buvo atvykę iš toliau į dar
bą. Kurių mašinos nebuvo ap
draustos, tai daug nuostolio tu
rės. Kompanijai nuostolio pa
darė apie už $40,000.

Krosnos Dzūkas.

laiko, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti. Jau gerokas laikas pra
bėgo be jokių aptarimų.

Org.

BAYONNE, N. J.
Amerikos Lietuvių Ukėsų Kliubo 

šokių mokyklos dalis rengia metinius 1 
šokius. Įvyks 5 d. gegužės, Veterans 
Svetainėj, 329 Broadway. Pradžia1 
6:30 vai. vakare. Įžanga 35 centai 
asmeniui. Visus širdingai kviečiame , 
dalyvauti šiame parengime. Užtikri- j 
nam kiekvienam, kad nesigailėsite at
silankę. šokiams grieš plačiai žinoma 1 
Gurskio orkestrą.

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia krutamus 

paveikslus kurie užsivadina “Desert
er.” Įvyks 12 d. gegužės, 408 Court 

Durys atsidarys 5:30 vai.
3:30 v. v. 

Po krutamu paveikslų bus šokiai prie 
geros muzikos iš Jersey City. Pa
veikslai bus labai įdomūs. Nepraleis
kite nei vienas šios progos. Įžanga 

centų, į šokius 25 centai, vaikam 
centų.

Kviečia visus Bangos Choras.
(104-106)

PHILADELPHIA, PA.
Gegužės 3-4 dienom įvyks Komu

nistų Partijos 3-čio distrikto didelis 
tarptautinis bazaras, Girard Manor 
Hall, 911 W. Girard Avenue. Šis ba- 

; žaras yra rengiamas visų Phila. dar- 
pagalbos kluota. Yra ir daugiau pra- bininkiškų organizacijų. Taipgi bus 

daug gražių dalykų del pardavinėji
mo. Lietuviai ir turės savd stalą su 
gražiais pardavinėjimais. Bus gėri-

Hitleris Apginkluoja ir vak. Paveikslai bus rodomi 6 ro J Po krutamu naveikslu bus šo

Rheino Upės Sritį
LONDON.—“Daily Her-

4

C. Canfora

Daugiau programos dalyvių: 
Liuosybės Dailės Ratelio Cho
ras, M. Miltiniutė, Zofija Vait- 
kaitč, Adolfas Kruša ir kiti 
vietiniai dainininkai. *

SEKMADIENĮ

5 d. Gegužės (May)
LIETUVIŲ SALĖJE 

Kampas N. Main ir Vine 
Streets. 

Montello, Mass.
Pradžia 6:30 v. vakaro

Įžanga 35c Asmeniui

‘40
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. PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Prašyčiau gerbiamos “Lais- j 

vės”, jeigu nestoka vietos, leis-j 
ti dar keletą žodžių apie mū
sų gyvenimą . šioj izoliuotoj 

i kempėj. Kas nematęs jos, ne
gali įsivaizduoti. Darbininkai 
gyvena bjauriausiose kompani
jos lūšnose, už kurias nuoma 
didelė lupama. Nėrą gatvių, o 
tik takai praminti, ant kuriu 
žiemos metu pilami pelenai ir j

MONTELLO, MASS.
LDS 67 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks gegužės 9 d., 7 vai. i 
vak., Liet. Tautiškam Name. Nariai j 
ateikite atsiimt narystės paliudiji- Į 
mus. Taipgi nauji aplikantai kurie' 
išpildėt aplikacijas nueikit pas dak- : 
tarą prieš susirinkimą, paskui atei- ' 
kite į susirinkimą ir ten būsite įra
šyti

C. Menkei, C. Canfora bus tų 
operų kostiumais pasirėdę.

Abejose vietose pianu akompanuos Izabele Yarmolavičiūtė.
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Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

<♦>

<!> |>Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(Repšys)

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

arti Central Skvero,
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Nedaliomis ir šventadieniais:
10-12 ryte

<!>

<♦>

<!>

<f>

<♦>

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

•>

<♦>

<

LF’UVRKZ
į 67 kuopos knygas.

A. Baronas.
(105-107)

PHILADELPHIA PA.
ALDLD 10 kuopos susirinkimas į- 

vjąb jį.cįįuz.co v> u., 7:30
vai. vakare, 761 N. 8th St. Visi na
riai malonėkite dalyvauti šiame susi- 
rinkiipe, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Taipgi draugai ir drau- 

' ges dėkit pastangas užsimokėti duo
kles, mažai narių yra pasiipokėję.

K. Kuinauskas.
(105-106)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6-tos kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, gegužės 6 d., 7:30 
vai. vakare. Lietuvių Tautiško Namo 
Svetainėj, kampas Vine ir No. Main 
Sts. Būtinai pribūkite, nes turime 
daug svarbių reikalų apsvarstymui.

Kviečia Komitetas.
(104-106)

MONTELLO, MASS.
šeštadienį, 5 d. gegužės, įvyks 

Menkeliuųjutės Koncertas, Lietuvių 
Salėje, kampas N. Main ir Vine Sts. 
Pradžia 6:30 vai. vakare. Kartu su 
Menkeliuniutė programoj dalyvaus 
žymus . operos dainininkas, Candido 
Canfora, italas. Taipgi bus ir vieti
nės spėkos. Todėl draugai dalyvau
kite visi skaitlingai, nepraleiskite 
šios nepaprastos progos. Įžanga 35 
centai asmenįui.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2-ra kuopa rengia mar-

(visokios šiukšles. Pradėjus ąt-'vyks pirmą,dieni, gegužės 6 d.
šilti, dvokia, o pradžiūvus, 
kyla dulkių debesys, kąd ne- rinkjipe/nes 
galima akis pramerkti.

čia prie pat gyvenami! lūšnų, 
per kurių stogus ir sienas eina 
sniegas su lietum tiesiai į akis, 
randasi dar tipelis (brekerys) 
ir traukinys anglius išvežti, kur

• • XI* V v i ' J’ jAu I JI LII1 d Ųl 1 Ui 1Į. L,ULįUZiUx5 U i lOutaip pat dusina, neša šmotus vai. vakare. Lietuvių Tautiško Namo 
suodžių tiesiai per langus.

Nėra 
no, nei 
parlor” 
vienam 
ką čia 
dumpą, ar už šitas lūšnas, už 
kurias mes atmokėję kompa
nijai šimtą kartų?

Ne, draugai. Mes bile dieną 
su džiaugsmu galėtume apleis-’ 
ti šį niūrų, panašų’į kalėjimą 
kampelį, kad būtų galima ras
ti pragyvenimo šaltinis kitur.

Mūsų kraujas pralietas ne 
už ką kitą, kaip tik už kovin
gą uniją, kuri yra mūsų MUC 
kelrodis, mūsų ginklas už ge
resnę ateitį.

Suvienytomis spėkomis, kaip 
vyrai, taip ir moterys tęskim 
kovą iki pergalės. Į

nei paprasčiausio ki- 
kliubo, išskyrus “beer 
ir kortu biznį. Gal ne 
ateina klausimas, už 

kovojama? Ar už šitą

EKSKURSIJOS
Ii

SVEDUAMERfKOJ UNIJA 
, TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 
Motorlaiviu “Gripsholm”

Išplaukia iš New Yorko 
GEGUŽĖS 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 is New Yorko

Kungsholm ......... Gegužės 2,
Kungsholm........... Birželio 4,
Drottningholm . . Birželio 12,

•£1
<7.

DUONA x;
Z^Qscholes baking o

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 nesirpsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui. i

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

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

gą vakarą, kuriame bus dąug juokų, Į Drottningholm .... Liepos Į 7, 
taipgi bus ir gera orkestrą. Įvyks 5 informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
d. gegužes, nedehoj, Liet. Piliečių į Į,et į.urį Sąjungos narį, autorizuotą 
Kliubo Svetainėj, 376 Broadway. Pra- -
sides kaip 7:30 yal. vakare.

(Įžanga?)
Kviečia visus Kpm.

HARTFORD, CONN.
TDA susirinkimas įvyks 6 d. ge-

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.

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA 
randasi- lietuv/ška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

čia



PITTSBURGHO IR APIEL1NOS ŽINIOS

^Šeštadienis, Geguž. 4, 1935

■ •

LAISVE Penktas Puslapiu

® jturi nukentėti, netekdamas 
choristų.

Dabartiniu laiku sugrįžo 
draugė Burkauskienė su dviem 
savo dukterims. Tai yra labai 
pagirtinas darbas, nes draugė 
Burkauskienė labai energinga 
veikėja ir choristė ir visų yra 
gerbiama draugė, taipgi jos. 
dukterys. Būtų labai gerai ir 
gražų, kad ir visi kiti, kurie 
yra pasitraukę iš choro veiki
mo, pasektų draugės Burkaus- 
kienės pėdomis ir sugrįžtų 
prie Bangos Choro. Tada cho-

ras ir vėl stotų ant gerų pa
matų.

Dabar apie Bangos Choro 
sexteta. Kada paėmė draugė 
S. Pociunaitė chorą vadovau
ti, tai ji sutvėrė naujai ir sex- 
tetą ir pradėjo lavinti. Tai bu
vo numatyta, kad iš jų bus 
tame darbe veikėjos, nes kada,' 
pradėjo ant steičiaus pasirody
ti. tai yra ko pažiūrėti, 
publiką užganėdina savo 
nomis. Aš joms nuo savęs 
nu ir ant toliaus tą darbą

Elizabeth Žinios LIPTONROBERT

SGražus
Dovanos

tu-

512
Reporteris.

Iš Conn. Chory Koncerto Notary Public
pirmininkas nustebina i notice is hereby given that License No. 

j SB-70 has been issued to the undersigned

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

rfgrnrrTTTTTTrTTT^^
rdalykus, kad ten tas streikas

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Dalyvis.

HARMAN

M M M M M M RJIIMM FUĮĮ M M M M M M M M ** I

šio, bet veltui. Štai ateina pir
mininkui į pagelbą Visockis, 
oakvilietis. Jis turi stebėtiną

kiu sueina į pažintį. Kiek po 
devintai valandai pasirodo ant 
estrados ir pirmininkas. Bando

delegatus į visuotiną 
suvažiavima Clevelan- v

vaidinti 
žmonė- 
nepasi- 
kas at-

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu? 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

Waterbury, Conn. — Visi 
šios valstijos chorai ir jų vedė-

Programą išpildys Lyros Choras ir gabūs atletai.
ŠOKIAMS GRIEŠ JOHN SHESKO ORKESTRĄ

Bus Įvairių Gėrimų ir Skanių Užkandžių
Iki City Line galima nuvažiuoti vienu feru. 

Prašom visų atsilankyti ir laiką linksmai praleisti.
Kviečia KOMITETAS.

DIRECTION: Go to Frankford Ave. to Bridge Sflfcake Car No. 66 
and go to end City Lines. Take picnic trucks.
WITH AUTOMOBILES: Follow car No. 66 up to the end and go 
straight one and half miles and turn to the left to road No. ’513. 
Go two miles and watch for the picnic signs. Go to the Roosevelt 
Blvd, up to South Longhorn and turn to Bellevue Ave. Turn to 
right and go 4 miles No. 513 road.

ganizacijos turėtų siųsti dele
gatus. Bus aptarta, kaip geriau 
pasiųsti 
lietuvių 
de.

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,

čių svarbias roles,

“MAČIO-KĖKŠTO EILES

APLA Parengimas. J.
Sliekas Renegatiškai

Nukalbėjo
APLA Pirmas Apskritys 

rėjo vakarienę su koncertu ir

Lietuvių Lyga Prieš Karą ir 
Fašizmą šaukia labai svarbią 
konferenciją geg. 26, LMD

o ir 
dai- 
veli- 
tęst.

Bangos Choro Koresp.

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

I RW-1261 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 

• I 132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
II , at 1500 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
h, I County of Kings to be consumed on the 

| premises.
JULIUS MALETTA

1500 Gates Avenue. I

bucinių darbininkų, tai tiktai' šokiais bal. 28. Gaspadinės pa- 
žalos padaro. Mažųjų namų'taisė makaronų vakarienę, 
draugija tiek turėjo nesmagu- N. S. jaunuoliai išpildė muzi- 
mo su J. Gatavecku, kad tu-1 kalę programą. Paskui buvo 
rėjo nuo jo atsikratyti. Taipgi .šokiai.

to sell beer at retail under .Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at N. E. 
Corner West 10th St., on Boardwalk, Coney 
Island, Borough of Brooklyn, County of , 
Kings, to be consumed on the premises.’ i

HERMAN J. KARP
N. E. Corner W. 10th St., on Boardwalk, 

Coney Island, Brooklyn, N. Y.

R®

jvaus gerų dainininkų ir chorų, svetainėj, 142 Orr St. Visos or- 
tarp jų bus ir mūsų N. S. jau
nuoliai. Taipgi bus visokių kal
bėtojų. Tai bus įvarus parengi
mas. Kviečiama visi dalyvauti. 
Pradžia 7 :30 vai. vakare.

Reporterio Pastabos
Geg. Pirmos demonstraci- 

jos primosimo konferencija 
bal. 17 buvo labai sėkminga.

* Taipgi labai sėkminga buvo 
Socialės Apdraudos konferen-

f cija bal. 28. Lietuvių organiza-j 
cijų delegatų irgi nemažai da-! 
lyvavo. Bet nei vieno delegato 
nebuvo nuo Soho ir Carne- 

•gies. Tai sarmata. Kaip mes 
galime iškovoti Socialę Ap- 
draudą, kuomet net tų koloni
jų ALDLD ir APLA kuopos 
neprisiunčia delegatų? Vietos 
draugai turėtų griežtai pasta
tyti klausimą, kad visados 

*siuntus delegatus į tokias svar
bias konferencijas.

Pennsylvanijos Kongresas 
delei Socialės Apdraudos įvyk
sta Harrisburge geg. 11 ir 12. 
Iš Pittsburgho apielinkės jau 
nuskirta trys lietuviai delega
tai. ALDLD Ketvirtas Apskri
tys, APLA Pirmas Apskritys ir 
New Kensingtono lietuvių 
draugijos siunčia delegatus. 
Turėtų ir kitos įvairios draugi
jos pasistengti pasiųsti dele
gatus. ALDLD ir APLA kuo
pos turėtų finansiniai- prisidėti 
parėmimui apskr., kurie ren
giasi siųsti delegatus. Kuo
poms yra pasiųsta tam tikrų 
štampų pardavinėti. Kviečia
mi visi tuo klausimu darbuotis.

Tokie žmonės, kaip J. Ga
taveckas, iš Carnegies, Pa., la
bai gerai darytų, jeigu jie nuo
šaliai darbininkų judėjimo bū
tų ir jo nekliudytų. Dabar, 
kuomet jie maišosi tarp revo-

Gataveckas padarė daug ne
smagumų Tarptautiniam Dar
bininkų Apsigynime—jisai ten 
apšauktas baltuoju šovinistu. 
Atrodo, kur tiktai jis eina, ten 
ir savotiška triukšmą sukelia. 
Carnegėj ALDLD kuopa tiktai 
ant popieros gyvuoja, nes jis 
susirinkimų nesušaukia. Jis bu
vo pakviestas į Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą ir per
spėtas, bet visai su tuo nesi- 

| skaitė. Jis buvo kviestas porą 
sykių į Kompartijos raštinę, vi
sai nepasirodė, nesiskaitė su 
Partija. O vis jisai dangstosi 
revoliucinio darbininko vardu, 
dar net komunisto, kuomet to
kiu visai nėra.

Laike vakarienės pirm. Geo. 
Urbonas pakvietė išrinktus į 
APLA 26 Seimą delegatus iš
reikšti savo mintį. Visi gana 
gražiai kalbėjo apie APLA 
ir abelną darbininkų judėjimą. 
Tiktai vienas nukalbėjo nei! šį 
nei tą.

Tasai vienas yra J. D. Slie
kas, kadaise Pittsburgho apie- 
linkėj tarp lietuvių darbininkų 
buvęs vadovaujamo] vietoj. 
Jisai dabar tikrai renegatiškai 
nukalbėjo. Pasisakė, kad jis 
važiuojąs APLA Seiman kirsti 
vadovybei galvą. Esą, jūs išgir
site žinių apie didelius APLA 
Seime mūšius, tokius, kokie 
buvo SLA Chicagos Seime.

Vadinasi, jis taip kalbėjo, 
kaip kad kalba bile kuris re
negatas.

Iš Veikimo Bangos Choro
Dabartiniu laiku choras fi

nansiniai stovi neblogai, bet 
kad pas choriečius nėra gero 
ūpo, tai ir patys ,choriečiai ma
to. Bet kodėl jie taip tunoja 
ir nesigriebia už darbo, tai yra 
paslaptis. Ateina diena pamo
kų ; kaip pradeda rinktis, tai 
žiūrėk valanda praeina ir 
dar nėra choristų. To dar ne
užtenka. Pirmiau choras susi
dėjo iš apie 40 narių, bet da
bar jeigu susirenka apie 20 
narių, tai labai gerai. Jie visi 
yra sveiki ir gyvi, bet kas su 
•jais atsitiko, tai tik patys žino.

Dabartiniu laiku turėtų cho
ras bujoti, jam vadovauja jau-' 
na ir energinga draugė S. Po- 
ciunaitė. Labai sugabi tame 
darbe ir jeigu ji taip storosis 
ant toliau, tai iš jos bus pui
ki chorvedė.

Yra tokių nusiskundimų iš 
kai kurių choristų, kurie ne
lanko pamokų, kad būk juos 
kai kurie choriečiai pašiepia, 
jeigu kitą kartą truputį pavė
luoja. Tas yra, draugai, labai 
prastas dalykas, nes choras

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Pnrsamdau automobilius vestuvėm, 

parčm. krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Draugė U. Načajienė prane
ša, kad jau atlaikė pirmą nau
jos ALDLD kuopos, Treveskyn, 
Pa., susirinkimą. Pirmame su
sirinkime susimokėjo penki 

tnauji nariai. Taipgi mano dar 
kitus penkis gauti. Tai ener
ginga moteris. Jinai daug pasi-; 
darbavo <_______ ___ __ __  ,
pos, gavo nemažai naujų na-! 
rių. Dabar puikiai darbuojasi 
delei ALDLD naujos kuopos. 
Daugiau tokių darbuotojų.

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 
mo Žiedų

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

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. V:

Tel.: Glenmore 5-6191

of;

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
B-8153 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of j 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1120 ; 
Broadway, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

MANNIE HEISCHOBER
1120 Broadway ' Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-8142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 329 
Furman St., Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed on tho premises.

HENRY A. BESTE
(HENRY’S COFFEE SHOPPE)

329 Furman St., Brooklyn, N. Y.

ir J. Baltrušaičio
“TEATRO ISTORIJA

90c vertės, tik už 30 centų
Įvyniok 3 dešimtukus taip, kad neslankiotų koperte. Tik 30c.

Prasideda programa. Ta
čiaus 
visus, kad negalėsią 
“Dimitrovo Teismas.” 
se pasirodė lyg koks 
tenkinimas, klausimas, 
Sltiko ? Neaiškina piim. d<lUg NOTICE1’is hereby given that License No. 
. . . L-490 has been issued to the undersignedir perstato Waterbury o Vili- 1 to sell wine and liquor at retail under Sec-

I tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control jos Chorą dainuoti. Sekantis Law at 6117 4 th Avenue, Borough' of’Brook- 
i Ivtl 1.01 ITT TV nr Kin<ra Irs nnnmimn/l nff

pirmu kartu Waterbury pasi
rodo, tai Bridgeporto Jauhuo- 6117 4Lh ^vc- 
menės Mišrus Choras.

delei APLA 45 kuo-|jai ru0ŠSsi ’ savo koncertą. Vi- 
!si chorai dėjo visas pastangas, 
kad kuogražiausiai dainavus, 
kad kitus “subytinus.“ Hart- 
fordo-New Britaino chorai, be 
to, mokinosi perstatymą “Di
mitrovo Teismas.’’

Atėjo ir laukiamoji bal. 27. 
diena. Oras pirmu kartu šį pa
vasarį tokis šiltas, malonus, 
gaivinantis viską, kas tik ran
dasi ant žemės. O choriečių Partijos organizatorius the^premi 

mintys per visą dieną jau tik 
skrajojo Waterburyje. Prisiar
tinus povakariai jau ir tikre
nybėje radosi visi penki chorai 
svetainėje. Prisi.pildžius sve
tainei žmonėmis, pasidarė oras 
dušnus, tartum vidurvasario ^uri būt laimėtas, nes visa dar- 
didžiausiose kaitrose.
griežia, jaunimas sukinėjas, kovą laimėti. Paprašo sumesti 
šoka ir šiaip visi kas su kuo,aukŲ streiko paramai, bet ne- 
šnekučiuojasi. Kai kurie, ypa- ■ Padavė pirmininkui, kiek jų 
tingai iš jaunuolių, pirmu sy- j buvo gauta, tai delei to likos 

nepaskelbta.

ALDLD 87 kp. susirinkime, 
North Sidėj, bal. 28, prirašy
ta septyni nauji nariai. Kuopa 
vėl paauga. Buvo gana rimtas 
susirinkimas ir pasižadėta dar 
daugiau darbuotis gavimui 
naujų narių. ALDLD 61 kp., 
Courtney, Pa., gavo tris nau
jus narius. Irgi daro progresą. 
O kaip su kitomis kuopomis? 
Visoms reikia darbuotis gavi
mui naujų narių.

Harry’s Cafe 
6 Kur Geri Draugai Susieina 
į 1701-03-05 No. Dover St. 
į PHILADELPHIA 
p Ant Columbia Ave., tarpe 
5 , ■ 28th & 29th
5 Smagiausia VĮetą. Mieste 
p Specializuojasi įvairiais žuvų
6 Valgiais (Sea Foods) 
| .MOTERIMS STALAI ’ 
| BUSINESS MEN’S LUNCH

HARRY SLOBODIAN 
Q Savininkas
5 Bell Phone Poplar 9257

TeL STagg 2-5043

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas raus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Mažųjų namų savininkų 
draugija šaukia pirmą konfe
renciją geg. 19, Walton svet., 

*220 Stanwix St., Pittsburgh. 
Pradžia 10 vai. ryte. Visi ma
žųjų namų savininkai ir įvai
rios draugijos kviečiama da
lyvauti konferencijoj. Lietuvių^ v . _j .. . nuraminti šokėjus nuo sneke-draugijos taipgi turėtų pasiųs- J

ti delegatus, 
i _______ .

Liet. Mokslo Draugija ren
gia puikų koncertą geg. 5, sa- balsą ir visus sutvarko, kaip 
vo svetainėj, 142 Orr St. Daly- reikia.

PHILADELPHIA, PA.

PIRMAS IR LINKSMAS PIKNIKAS
ATIDARIMAS VYTAUTO PARKO

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 5 Kuopa

Nedelioj, 5 Dieną Gegužės, 1935
VYTAUTO PARKE

Prasidės 10 vai. ryte ir tęsis iki vėlumos.
YRA SKIRIAMOS 5 DIDELĖS DOVANOS:

1. Wrist Watch; 2. Fountain Pen; 3. Happy Day Clock;
4. Peacock Tray; 5. Smoking Stand.

I lyn, County of Kings, to. be consumed off 
tho premises.. « ’ . •« • > •. i ' ■ ■ ’

ALEXANDER MENKES
• Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
L-496 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail‘under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 

Vėliau kalba vietos Komu- Law at 7A Willoughby St., Borough of Brook-, 
. • — ... ! lyn, County of Kings, to be consumed off

______  _______v__  ~~c->________________ —— .remises..
j „ T- X -I TRIANGLE WINE & LIQUOR CORP,d. Ch. Cambell. Jis trumpais! (e. steinhauer) <
bruožais nurodo svarbą Pir-,7A s‘- n. y.
mos Gegužės ir apie einantį. ““iXS
Hartforde streiką. Sumini ke-1 
liais sakiniais labai svarbius Control Law at 629 Fulton St., Borough of 

( Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

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

Mu-zikn bininkų klasė padės jiem ta J8 hIorcby. «ivt;n that License n«. j IVIUZIKcl c 1 d k.L-9765 has been issued to the undersigned '
to sell beer, wine and liquor at retail under | 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage ' 
Law at 553 6th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

BENJAMIN GUILIANO & 
JOHN SEBET 

(PALACE CAFETERIA)
553 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
• i RL-9759 has been issued to the undersigned ' 

Ulll- j to sell beer, wine and liquor at retail under i 
1 A of the Alcoholic Beverage i 

Control Law at 539 Graham Ave., Borough of I 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JULIAN MACHNIK
---- --------- ------- Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No.I RIz-9860 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law al 105 Norman Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THEODORE KICII
105 Norman Avo., Brooklyn, N. Y.

. i. ‘ • NOTICE is hereby given that License No.lioneje pora jaunuolių, turm- RL-9896 has been issued to the undersigned | 
to sell beer, wine and liquor at retail under apSirgO. Section 132 A of the Alcoholic Beverage 

Tr. -v • ,, ‘ i Control Law at ' 1605 Broadway, Borough ofVienas IŠ JU net buvo apsla- Brooklyn, County of Kings, to be consunwd 
, • j -i i -ii i. on the premises. Ibęs ir todėl veikalas negalųna nettie goldstein

sdvaidinti. Kad negalima, ne 1605 Broadway Brooklyn, N. Y.
ką jau padarysi. Sueina visi NOTICE is hereby given that License No. | 

chorai ant estrados ir sykiu | 
užtraukia “Broliai į Eiles” ‘ ' 
paskutinę dainą “Pirmyn.
tuomi programa buvo baigia-Į 
ma.

Hartfordo Ensemblis __ _ ..... __
formose pasirodė su dainomis' Control Law 
• • « • V • 1 • • w n- I' ] am tir pritaikintais judėjimais. Po 
to New Haveno LDS Youth c39 Graha^Avt 

Club Choras, New Britain Vi
lijos Choras ir Hartfordo Lais
vės Choras dainuoja. Pirmi
ninkas praneša, kad vaidini
mas ne iš keno nors kaltės ne
bus galima įvykdinti, nes ke-

Tcl. 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.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

žmonių buvo diktai, bet ga
lėjo būti daug daugiau, nes 
išrodo, kad Hartforde pirmiau 
buvęs panašus koncertas bene 
bus tik daugiau turėjęs publi
kos, negu šį kartą. Kita prie- 

, žastis, tai visai šalę svetainės 
kitoje buvo irgi parengimas, 
kuris, žinoma, nutraukė diktai 
nuo mūsiškio. Tačiaus, kaip fi-; 
nansiniai, taip ir dvasiniai šis 
koncertas buvo geras, nes jau
nuoliai dar ir dabar mini apie 
tai.

Ligos Gydomos
Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
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, 

____ _ _ Mėšlą žamės Li
gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimus 

Į ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Brooklyn, N. y. Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No- 

--------- -------sies, Gerklės, Plaučių, Kvčpuojamų- 
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir' su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei- 

i kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, 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 Av®. ir Irving PI. 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašomo 
įsitėmyti adresą ir « telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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



NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Brooklyniečiai Sveikina “Vilnies 

Dalininkų Suvažiavimą

tų, 107 Bay 2^th St.j mirė ge-' 
gūžės 2 d., Kings County ligo
ninėj. Bus palaidotas gegužįs 
4 d., šv. Trejybės kapinėse. '

Sį sekmadienį, 5 gegužės, 
Asų darbininkiškas dienraš

tis “Vilnis” Chicago j turės ša- 
• va metinį dalininkų suvažiavi

mą. Ta proga brooklyniečiai 
pasiuntė sekamus pasveikini
mus :

II. Jeskevičiutė
Aida Kairytė
J. Siurba
J. Orman
P. Baranauskas
L. Kavaliauskaitė
C. K warren

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

.50
1.00

.50

.25

.25

Ona Kulik - Kulikauskienė, 
28 metų, 174—31st St., mirė 
gegužės 2 d., Kings Cotmty li
goninėj. 
246—24th 

I

Onos Kulik laidotuvės įvyks gegužės 4 
šeštadienį, 4 gegužės. Palydo- kapinėse, 
vai susirinks 246—24th St., I Visų šių

Draugę Kulikienę Laidos 
Šeštadienį

Kūnas pašarvotas 
St. Bus palaidota 
d., Alyvų Kalnelio.

T.

“Vilnies” Bendrovės Šėrinin-
■ ky Suvažiavimui

Brangūs Draugai!
■ Z “Laisvės” spaustuvės, ad

ministracijos ir redakcijos, 
taipgi Liet. Darb. Susivieniji
mo Centro darbininkai siun
čia jums savo broliškus svei
kinimus ir linki, kad jūsų ši
tas suvažiavimas atliktų kuo 
naudingiausių “Vilnies“ dien
raščio reikalais nutarimų. 
Kad mūsų sveikinimai nebūtų . 
tušti, čia pridedame nors ne
didelę mūsų dovanėlę sumo-

. je $23.50.
Tegyvuoja dienraštis .“Vil

nis”!
Tegyvuoja dienraštis “Lais

vė“ !
Tegyvuoja visa revoliucinė, 

darbininkų spauda!
“Laisvės” ir LDS personalo 

vardu,

Pasveikinimas “Vilnies” Su- 
važ’avimui iš Eilių Darbinin

kų Klasės Solidarumo 
Demonstracijos

Mes, dalis Brooklyno ir a- 
pielinkės Lietuvių Darbinin
kų, demonstruodami klasės 
solidarumo dieną PIRMĄ GE
GUŽĖS didžiojo New Yorko 
gatvėse, trijų šimtų tūkstan

čių proletarų armijoj, siunčia
me karštą sveikinimą savo 
klasės dienraščio “Vilnies” 
suvažiavimui.

P. Buknys.

Aukojusių Vardai

P. Buknys
D. M. Solomskas
P. šolomskas
A. Bimba
Geo. Kuraitis
J. Valatka
P. Taraškevičius

$1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00,

Sustoję į eiles po raudonom 
vėliavom, skambiai dainuoda
mi revoliucines dainas, mar
guojamo su iškabom išstatytų 

reikalavimų valdančiajai kla
sei ir pareikšdami, jog mes 
kovosime už savo reikalavi
mus. Kaipo klasiniai sąmo
ningi darbininkai spaudą 
skaitome labai svarbiu įran
kiu klasių kovoje. “Vilnis“ 
yra revoliucinis darbininkų 
klasės dienraštis, todėl mes 
skaitome savo reikalu ją rem
ti moraliai ir i
Kartu su pasveikinimu pri
siunčiamo in auka $30.00.

M. Klimas 
A. Petraitis . 
V. šibeika 
V. Slazevičius
U. Bernotienė 
A. Kalakauskas 
A. Zablackienė
V. Naskauskas 
M. Saverinas 
P. Lengvinas 
P. Naktinienė

Kapočius 
Deikus

F. Ramoška 
J. Klimas 
S. Griškus 
A. Jasulaitis
M. Kraujalis 
A. Rudis 
Ig. Urbonas 
A. Gabalis
J. Balčiūnas
V. Skiema '
K. Tamošiūnas
L. End žiu lis 
K. Milinkevičius 
F. Bepirštis
J. Kairys
N. Pakalniškis 
P. Bieliauskas
K. Benderis 
P. Buknys 
A. Linkus 
R. Ambrozaitienė 
F. Šnirienė 
C. Maselis
W. G u raiti s 
F. Reinhardt 
V. Ambrozaitienė 
J. Kazlauskas

žemaitis • • . 
Braidunas 
Augščiau, pažymėtas

sukolektavo P. Buknys 
meniškai perduos 
bendrovės suvažiavimui,’ kuris

I.

.25

.25
•251 Brooklyne, kur velionė yra pa- mis rūpinasi graborius Mat- 
•25 šarvota ir iš čia palydės j-Aly-į- thew P. Balįas (Bieliaus- ; 
.25 ;Vų Kalnelio kapines. Tikimasi, (kas).
•25 kad lietuviai darbininkai, ypą-
•25 Į tingai LDS 50 kuopos nariai, 
•25 i kuriai d. W. Kūlikas yra la- 
.25Įbai daug pasidarbavęs, pa-
• 25 reikš draugui savo si.mpatiją

laidotuvių apeigo-

PA JIEŠKOJIMAI į
■ PAJIEŠKOJIMAI I
Pajieškau savo brolio Antano Alviį 

ko. Paeina -iš Lietuvos. šiauliškHd' ' 1 J\v • A J—J. 1VVU V kjlvl vi 21 OJTVi U

• 25 lįudėsio valandoje skaitlingai Kaimo, ^ųvalkų, Rędybos, Parapijoj;
.25 .atsilankydanjiį -.Ukv. i SerantW
.25 (palydėdami' ' į pailsio vietą. Pa. ir iš Scrantorio išvažiavo 191f:

' .25,’ —
' .25

.25

.25)

.25 , buvo ALDLD 147-tos kuopos ’'
v ; x - -.25

.25

.25

.25

.25

.25

.25

.25

.25]

.22

.10

’Ant kapiniu atsisveikinimo ™etais- kur jjs daW!
prakalbą pasakys d. J. Siurba, lą. Atsišauk, bHli, arba kas apie jį- 
{‘Tiesos” redaktorius. . .. . praneškite šiuo antrašu: Jųr-

Draugė Kulikienė visa laiką doah, Ra. f ’’
(195-110).

narė, nors veikime ir negalėjo 
dalyvauti del savo silpnos svei
katos. Tačiau visuomet pritar
davo savo draugo veikimui ir 
kiek spėkos leido prigerėda
vo. Susitvėrus So. Brooklyne 
darb. chorui ir jinai norėjo ja-j 
me dalyvauti, bet įsigalėjusi

i gerklėj nelemtoji liga privertė | PARDAVIMAI 
ją nuo to atsisakyti.

Ona Kulikienė, po tėvais Ke-

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA penki dideli kam
bariai su visais moderniškais įtaisy
mais. šildomi karštu oru. Yra ir di
deli porčiai. Renda prieinama. T. Ba- 
liūnas, 92 Crystal Street, Brooklyn,

(105-107)

PARSIDUODA saliūnas tirštai ap- 
gyventoj lietuvių apielinkėj; kur gali-• UL * A. V V A A V C? U ’   U ę ----- -g.  X------------------------------------------------------- CP ~ *

10 vprinfp iš T ipfnvnq nnoinn Bu raa Padaryl geras pragyvenimas. Del .10 VeriUte, 1S Lietuvos paeina DU Jaup-iau informac-iiu kreinkitės šiuo!.io r* ,
.10|kenavo kaimo,

’ .10
.10
.05
.15
.05
.03

aukas
ir as-

Vilnies”

materialiai. įvyks sekmadienį, $ d< gegu-

J. Visockis 1.00 Sveikintojų Parašai ir Auįios
S. Beleckas 1.00
K. Briedis 1.00 A. B. Arlauskas $3.00
S. Sasna 1.00 A. Balčiūnas $1.00
R. Mizara 1.00 K. Grybas 1.00
S. Balčiūnas 1.00 O. Depsienė 1.00
V.. Tauras 1.00 A. Mureika 1.00
M. Sinkevičiūtė 1.00 K. Joneliunas 1.00
V.Zablackas 1.00 A. Valilionis 1.00
FrPakalniškis 1.00 M. Stakovas 1.00

P. Gustaitis 1.00

ATLETŲ DIENA 
PIKNIKAS

Rengia Lietuvių Atletų Kliubas
CLINTON PARK

Betts ir Mlaspeth Avės., Maspeth N.Y.
Grieš Ihi Benai

Bob. Barret and his Royal Knights 
Anton Griss and his Hi-I>e-Hi Boys

|vyks Subatoj

8 d. Birželio (June), 1935
Bus duodamos dovanos už atletiš

kus pasižymėjimus. Speciales dova
nos kliubams, laimėjusiems virvės 

. traukime. Sidabrinis indas kliubui, 
kifl^ skaitlingiausiai pasirodys pik
nike.*

Įžanga 40 centų asmeniui
Durys atdaros nuo 4 valandos.
Šokiai prasidės 6:30 vai. vak.

M. Simonavičius 
P. Marčiukas 
Helen Kaunas 
V. Pranaitienė 
M. Adomaitienė 
J. Saulėnas 
F. Kazokienė 
M. Maželienė 
Helen Mantaska 
Geo. Varaškevičius 
A. Mason 
J. Karpavičius 

Karpavičienė 
Načiunskas 
Bernotas 
Malinauskienė

J. Vinikaitis 
P. Alekna 
J. Šimėnas

K.

A.

čiaus, Vilkaviškio apskričio. Iš 
______ _____ , Alvito vals- 
Lietuvos atvyko 1929 metais. '

'■ D.

daugiau informacijų kreipkitės šiuo 
antrašu. 794 Grand Street, Brooklyn, 
N. Y.

(105-110)
PARSIDUODA restaurantas . labai 
geroje biznio vietoje, kur galima da
ryti puikų pragyvenimą. Arti, dide-' 
lių fabrikų ir prieplaukų, kur dir
bančio svięto. visuomet pilnai Pąr- 
javimo priežastį sužinosite ant vie
tos. 67 Furman Street, Brooklyn, N.

(104>-i06)
su

A. Kundrotas

1.00
1.00
1.00
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50

Sporto Kamivalas-Balius-Šokiai!
A. Kundroto Sportines 25-kiy Metų Sukaktuvės!

Dalyvaus A. Kundrotą, 
Jack Sharkey ir kiti 

įžymiausi sportininkai

Dainuos: buv. Lietuvos ope
ros art. K. Kriaučiūnas, M. 
česnavičiūte', Pr. Stankūnas, 
Elena Sadauskaite, Violet 
Tamkiutė, Operetės Choras; 
dalyvaus pianistė Alena Re- 
tikevičiūtė; grupe ukrainie
čių, kurie pildys savo šokį ir 
kitos meno ir sporto jėgos.

Jack 
Sharkey

Sekmadienį, Gegužes (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. z Tik šokiams—50c.

---------------
Neužleiskite šalčio ar kosulio

....................................................   -j

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

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

. f

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
' 1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

’ j 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.
< y ,

•--- Tf-----*--------------- —
VALANDOS:

9—12 ryte
1—8 vakare 

"Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST, *

yr ......... ................ —......  _

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius t 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y/ *

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudčjimo; 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.

Lietuviu Visuotino Suvažiavi- jančio svieto visuomet pilnai Pąr 

mo Konferencija į
Šiomis dienomis įvyks visų j ė,

organizacijų susirinkimai. Vi- ^RsfDUOp^v^ykia” kartu 
šokioms draugijoms, kuopoms, Par and' Grill. Galima susodini 100

- * - > į žtriortiy. Del platesnių informacijų
kreipkitės prie šio antrašo: 280 Sq. 
5th Street, ’arti Marcy Avė., L._ 
lyjn, N. Y. Tel,: Evergreen 7-9527.

. į 'J'

kliiibarhs, chorams, kurių tik 
pavyko' sužinoti antrašus, yra 
išsiuntinėtas pakvietimas į vie
tos konferenciją del Y^uotinol’J

žės. Sykiu su d. Bukniu' iške
liavo Chijcagop J. Zajankaus-:
kas ir. >dų jaunuoliai: Charlie Lietuvių Suvąžiayimo; fKonfe- 
Kwarren, “Laisvės“ angliško reijcija įvyks Ig gegužės, Liet, 
skyriaus redaktorius, ir Joe An>.t Piliečių^ Kliubo svetainėje, 
Zdanas,-Aido Choro Jiarysį ku- 90 Union, Ave.; Brooklyn.; > •
ris, kaipo, choro atstovas, pui
kiai darbavosi Liet. Darb. Ben
dro Fronto Gegužinės Komi
tete., • > ' • ,

Generalis TDA Nariu 
Susirinkimas

Visų Brooklyno Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
kuopų ir sekcijų narių visuoti
nas susirinkimas bus 6 gegu
žės, 7:30 vakaro, 98 Fourth 
Ave., Brooklyne. Čionai ir visi 
lietuviai TDA nariai turi daly
vauti.

’ '■ Į šią konferenciją kviečia
mos visos1 vietos lietuviu orga- 
nižEtcijos, visokių pažvalgij, 
esahčibs Brooklyne ir jo prie
miesčiuos, taipgi .New Yorke.

Reikia rinkti 1 delegatą nuo 
kiekvienų 20 nąrių arba dides
nes to skaičiau^ dalies. .Rinki
te pilną kvotą delegatų.

Draugų “Laisvės“ skaitytojų 
ypatingai prašome pasidarbuo
ti,: kad kiekviena draugija da
lyvautų šioj konferencijoj.

Konf. Kom. Sekr., 
S. Sasnauskienė.

Visų TDA kuopų narių ge- 
neralis susirinkimas Queens ri
bose bus gegužės 9 d. Vieta, 
bus pranešta vėliau.

Seeger.

Iš ALDLD 1 Kp. Parengimo
Nors parengimas įvyko se-l 

jiiau,’ bal. 14, tačiau turime | 
apie jį dar kai ką priminti. 
Buvo rengta ant mažos ska-: 
lės, be programos, be muzi
kantų, be įžangos. Tai buvo 
draugiškas vakarėlis: kalbėjo
si, lošė čėkeriais ir šachma
tais, užkandžiavo.

Vakarėlio komisija padarė 
suvadą. Dvi komisijos narės, 
Bedermianienė ir Tamošiūnie
nė, pranešė kur gavo aukų.

Bedermaniutė padarė rankų 
darbo komodei užtiesalą ir au
kavo ALDLD 1 kuopai, leidi
mui išlaimėjimui.

Ch. Shimanskas ir M. Pet- 
kauskas, turi mėsos krautuvę 
394 Grand St., aukavo bulvių 
ir mėsos del “sandvičių.“

Lukoševičių Scholes Baking 
aukavo keiksų. Dar kai kurios 
moterys prisidėjo aukomis, bet 
jų pavardžių neatsimenu, su- 
žymėjimo popiera kur tai už-l 
simetė. Varde ALDLD 1 kuo-' 
pos, to vakarėlio parėmė jamsA 
tariu ačiū. Vakarėlis davėz pel
no $8. 7 Vak. Komisija.]

MIRTYS-—LAIDOTUVĖS
Antanas Bores-Barauskas, 

62 metų, 489 Linwood St., mi
rė gegužės' 2 d. Bus palaido
tas gegužės 6 d., šv. Jono Ka
pinėse. Paliko nuliudime mo
terį Marijoną, 3 sūnus ir 4 
dukteris.

Juozapas Raudonis, 48 me-

Street, jarti Marcy Ave., Brook- 

; ' (104-106)

CHARLES U? TO-DATE
- BARBER SHOE

K. Degutis Saviriihkas ’ ’ 
'■ < i y , ,

' f ' PASIDABINKITE i ‘ ’ 
Vi$i ir yisos, kvięČi^thi. atsiląn- ; 
kyti į Šią , nbiŲą vietą; jSusipa- 
žipkite įr pasidapinkite Savo 

_ plaukus ar veidą.
100 Unioii Avė., $£ooklyn'
Tarp Ten Eyck ir. ’MaUjer Sts.,

’' . » I

Telefonas: Evėrgrderi V-TlIO :

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS į

Sena) dirbąs graborystės pro- J 
M ir Brooklyno apielin- 

čiąi žinomas. Tik dabar ’■ 
atidarą savo ofisą ir patarnauja Į 
balsatfiavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim į
Parsamdo automobilius Serme- i 
n i m s, vestuvėms, krikštynoms • 

ir kitokioms parems 
šaukite dieną ar naktj

• ■ 1 ■ * !

423 Metropolitan Avė. i
■ s >Brooklyn, N. Y. *

Juokingiausia Komedija So. Brooklyne;

“Moterims Neišsimeluosi”
! J 1 i ’ '• -■ • '■ ‘ , < ’■ ' < • ' ' ' ‘ .

Suįoš teatrališka grupė iš Hillside, N: J.

RENGIA L.D.S. 50 IR 226 KUOPOS v

Nedėlioję, Gegužės 5 d. (May), 1935
WORKERS’ CENTER SVETAINĖJE

723—5th Avė., kampas 23rd St., Brooklyynj N. Y.

Šokiai prasidės 5-tą vai. po pietų, teatras prasidės 6:30 
valandą vakare, po teatrui vėl šokiai.

Kviečiame visus atsilankyti į šį perstatymų, kaip senus taip ir 
jaunus, o juokuose visi paskęsime, nes veikalas “Moterims Neišsi- 
meluosi” yra juokingas ir moterims naudingas, kad žinoti apie vyrų 
suktumą. Taigi moterys privalote ir vyrus atsivsti į šį perstatymų.

Kadangi šį veikalą loš gabiausi artistai ir seni mėgėjai, tai mes 
«■ užtikrinam, kad juokų pridarys iki valiai.

HAT CHECK 35c. KVIEČIA RENGĖJAI.

LORIMER RESTAURANT
; z ■ ' LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir'Amerikonišku

• > Stiliumi :

417 Lorimer Street,
SAVININKAI J. P.

. L , .. . . , , Brooklyn, N. Y,
----- .-—U..;——L L—  —

Sykį Atsilankę Periitikrinsit 
f ■ PABANDYKITE I

“Laisves” Name 
, MARGIUKAI

«■

i

£

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

1 ' Sis didelis nupiginamas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
, SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisris” Svetainė

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

K0W4 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.
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Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

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

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

Tel.: Foxcroft *-6*01

Tel. Stagg 2-07M NOTARY
Night TeL Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDA USK AS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite

107 UNION AVĖ. 
Brooklyn. N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, 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.

2 
ū
u

o

2
2
2
2
2
2
2
2 
o
2
2
2
5
B 
<5

>

<b

gp9to?OTwm???w?v?wyww?rewm?????????p?w




