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Voki

Frani

mušta 33 žmones

Kunigo Cowghlino Mitingą Saugodama nuo 
Lapelių Dalintoją, Cleveland© Policija 
Sumušė Daug Priešfašistiniu Darbininkų

jami nepalankūs valdžiai 
liečiai buvo visur tuose i 
kimuose terorizuojami.

švelniai pabausti 
Langą.

Vėl Išdaužė žydų Langus
Praėjusią savaitę Tauragėj 

keliose vietose vėl buvo išdau
žyti žydų langai. Policija neva 
jieško piktadarių.

Charkov,
Press praneša, kad 
mieste, Sovietų 
prigėrė Psiol upėje 28 vai
kai, susėdę ant prakiurusio 
kelto (parvazo).

P a r y ž i us 
valdžia mobilizuoja pri’

Visuotina III. Miestely 
Streiko “Šventė”

Depozitus iki $5,000 Bus 
Galima Apdraust Bankuos 

i WASHINGTON.— Jui

Kongresui Įteiktas 
Reikalavimas Ištirt
Gallup Žmogvagyst

“davatkomis.’ 
irgi “davatkų

Bet kiekvienas

dar- 
Paskutiniu 

Kneižis . pa
talus mela-

Associated 
šiame 

Sąjungoj,

| WASHINGTON. — Ko 
gresmanas Marcantonio d 
,vė įnešimą Jungtinių Va' 

— tijų kongresui, kad įsak 
sy- tų šalies teisdarystės min: 

nubaui

Oklahoma City. Okla.— 
Du darbininkai Įkalinti už 
tai. kad siuntinėjo teismui 
atvirutes, protestuodami 
prieš areštavimą 16 bedar
bių demonstrantų.

Suvažinėjo 80 m. žmogų
Balandžio 22 d. apie 19 vai. 

10 min. iš Šiaulių į Tauragę 
ėjęs greitasis traukinys Nr. 4 
suvažinėjo tūlą Gaižauską iš 
Ližių k., Tauragės v. apie 80

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Snringfield, Mass. — Su
streikavo darbininkai dvie
jų Berkshire kompanijos 
verpyklu Greylocke ir Ad- 
amse. Nutarta streikuoti ir 
trijose kitose verpyklose.

griuvė
siuose senojo arsenalo prieš 
pat valstijos seimo rūmą, 

j Savo demonstracijose alka
nieji maršuotojai reikalau
ja visai panaikint taksus 
ant perkamų reikmenų; tuo- 
jaus atidaryt pašalpų stotis; 
bedarbių šelpimui paskirt 
reikalingas sumas pinigų iš 
valstijos iždo, mokėt uniji
nes, algas pašalpiniuose dar- 

Ibuose; sutrumpint darbo 
laiką abelnai visuose dar
buose iki 30 valandų per sa
vaitę ir išleist bedarbių ap-

Vokietijos Piliečiais 
Tebūsią Tik Volde
BERLYNAS 

jos teisdarystės ministi 
Fr. Guertner su pagelbir 
kais apdirbinėja piliety^ 
įstatymą; pagal jį, negi 
būti Vokietijos piliečiais 
tik žydai, bet ir kiti “ne 
kiško kraujo žmonės.” 
tas planuojamas įstatyr 
skelbia “kriminališkais p 
sižengimais” streikus a: 
kurstymą streikuoti.

štai pavyzdys: Viename mies
te, vienoj didelėj dirbtuvėje, 
streikuoja darbininkai. Jų tar
pe yra gerokas skaičius lietuvių. 
Dalis tų lietuvių yra parapijo- 
nai. Matomai, jie gerai laikosi 
kovos lauke. Bet keli parapijo- 
nai streiklaužiauja. Streiklau
žių, veikiausia, yra ir laisvama
nių darbininkų.

URMU STATO KARO 
LĖKTUVUS ANGLIJOJ

LONDON. — Anglijos 
valdžia pirmiau buvo nu
sitarus turėti 500 naujo
viškų karo lėktuvų; dabar 
žada padidint jų skaičių 
iki 1,000.

Anglijos kariško orlai- 
vyno ministerija išsiunti
nėjo laiškus trims dešim
tims kompanijų, statančių 
lėktuvus, klausdama: kiek 
jos galėtų pasmarkint 
lėktuvų statybą, jeigu bū
tų reikalo. Tuose laiš
kuose ministerija ragina 
kompanijas atsisakyt nuo 
lėktuvų statymo kitoms 
šalims, ir reikalauja pra
nešt, kiek tos kompanijos 
dabar turi užsakymų lėk
tuvams statyti svetimiems 
kraštams. Tuo pačiu lai
ku valdžia ruošiasi daryti 
didžiausius karo orlaivy- 
no manevrus ir mokinti 
gyventojus, kaip apsisau
goti laike “priešo” lėktu
vų užpuolimo ant Angli-

Joplin, Mo. — Sustręika 
vo 1,000 cinos kasyklų dar
bininkų.

ITALIJA PASIRYŽUS 
SKERST ABYSSINUS
ROMA.—Italijos užsie

nių reikalų ministerija 
pranešė “seimui,” kad vis
ikas priruošta sėkmingam 
ikarui prieš rytinės Afri
kos šalį Abyssiniją. Mus- 

j solinio valdžia per savo 
.spaudą skleidžia nuomo
nę, kad karas prieš Abys
siniją veikiausia bus “ne
išvengiamas,” ir tvirtina, 
įkad Italija laimės pergalę. 
Tiesa, 1896 metais Abys- 
sinai supliekė Italijos 
.armijas ties Adaua; bet 
dabar būsią kas kita, nes 
šiuo laiku Italų armija ne- 
palyginamai geriau 
įrengta.

Mussplinio fašistų val
džia grūmojančiai protes
tuoja prieš tas šalis, ku
rios veža ginklus ir amu
niciją į Abyssiniją. Pu- 
siau-valdiškas laikraštis 
“Forze Armate” rašo, kad 
Abyssinam ginklus stato 
Vokietija, Švedija, Belgi
ja ir Ispanija.

šaulio karo kareiviams; rei 
kalavo įsteigti

Čechoslovakų Protestas 
Delei Nazių Žmogvagių

Cecho slovakijos valdžia 
protestuoja Hitleriui . prieš 
tai, kad naziai iš Vokietijos 
perėjo per čechoslovakų ru- 
bežių ir pasigrobė socialistą 
Lampersbergerį, kuris bu-

Bet štai vienas draugas rašo 
korespondenciją apie šitą strei
ką ir jvykj katalikų darbininkų 
eilėse. Ar matome tą pasveiki
nimą, tą padrąsinimą? Ne, ne
matome. Sako tas draugas: 
“Net laikydamos kokios ten da
vatkų draugijos susirinkimą, 
narės sukėlė lermą prieš savo 
frentkas streiklaužes. Mato- 

* mai, kad ir davatkos jau pikti
nasi savo frentkomis streiklau- 
žėmis.”

Tai įžeidimas tų kovingų ka
talikių darbininkių, kurios pa
skelbė karą streiklaužems 
išvadinamos 
organizacija 
ganizacija. 'A

čia niekas kitas, kaip atraugos 
seno šliupizmo-mockizmo, kurių 
tūli mūsų draugai dar neišgy
vendino iš savo galvų. Jos labai 
kenkia mūsų judėjimui. Jos pa-

Nepavyko Nusižudyti
TAURAGĖ.—Balandžio 24 d 

kėsinosi nusižudyti tūla Elžbie
ta Dangėlaite apie 20 m. amž 

| Ji išgėrė kažkokio aliejaus su 
terpentinu, bet nuodai nepavei
kė ir nusižudyti nepavyko, žu- 
dymosi priežastis—nusibodę gy
venti.

Streikas 3 Tūkstančių 
Laivastačių Camdene

CAMDEN, N. J. — Nuo 
vidurnakčio šiandien prasi
deda streikas 3,000 darbi
ninkų prieš N. Y. Laivų 
Statymo Kompaniją. Darbi
ninkai reikalauja pirmeny
bės unijistams prieš neuni- 
jistus, pridėt 15 nuošimčių Minor ir adv. Levinson d;

buojasi delei apgynimo 
nekaltų mainierių, kurie j 
patraukti teisman neva 
šerifo Carmichaelio nu: 
dymą.

• So. Bostono “Darbininko” re
daktoriaus melagingas liežuvis 
dar nenulūžo, nei nepavargo. 
Teberenka jis fašisto Hearsto 
laikraščių purvus ir tebedrabsto 
į veidą Sovietų Sąjungai 
bininkų tėvynei, 
laiku, pastebėjau 
sišaukė talkon 
gius, Hearsto laikraščių ben
dradarbius Sangerį ir jo pa
čią. Tie sutvėrimai juodina So
vietų žemę. Kneižis džiaugiasi.

<Tiek to, vardan dievo jis gali 
nusileisti iki paties dugno hear- 
stinio-fašistinio mėšlyno. Bet 
ponas Kneižis, “Darbininko” re
daktorius, kuris bijo viešumos, 
bijo šviesos, bijo savo melus ap
ginti viešame susirinkime, savo

♦ lapo gegužės 7 dienos laidoje 
Sangerius pakrikštija “komunis
taisTai jau perdaug, šito 
begėdiškumo vargiai buvo gali
ma laukti net iš pono Kneižio 
galvos.

Ponas Kneižis, kaip jau ne

Vienoje parapijinėje draugi
joje iškilo streiko klausimas. 
Kilo audra. Dauguma narių su
kilo prieš streiklaužius ir juos 
pasmerkė, jais pasipiktino.

Kaip nfes, komunistai, žiūri
me bei turime žiūrėti j tuos 
šventos draugijos narius darbi
ninkus ir darbininkes? Aiškus 
dalykas, kad mes turime juos 
karščiausiai pasveikinti už jų 
išstojimą prieš tuos, kurie ske- 
bauja. Mes turime juos padrą
sinti tame teisingame, tikrai 
darbininkiškame nūs įstatyme. 
Atrodo, labai aišku.

Illinois Seimas Bijosi 
Darbininkų Sujudimų

SPRINGFIELD, Ill. 
Valstijos seimas antru 
kiu atmetė gubernatoriaus terijai ištirti 
Hornerio reikalavimą pakel- žmogvagius, kurie buvo 
ti ant pirkinių taksus dar grobę iš Gallupo, N. M., 
50 nuošimčių. Seimas bijo- žaloję 
si darbininkų sujudimų

KRISLAI , 
šliupizmo-Moękizmo / 

Atraugos. </
Katalikai Darbininkai, y 
Vėl So. Bostono 

“Darbininkas”
Kam Tarnauja Kneižis?

Rašo A. BIMBA

Pagrobta Tapo $27,000 
Iš Dviejų Bankų

NEWBURGH, N. Y.— 
Penki jauni plėšikai, grū
modami.' kulkosvaidžiu ir re- 
veiveriais, įšibriovė į High
land banką, suguldė buvu
sius jame 13 vyrų ant grin
dų; paliepė sėdėti ir tylėti 
dviem merginom tarnauto
jom, nutraukė telefono'vie
las; pasičiupo $15,000, su
sėdo į automobilį ir pabėgo.

Worcester, Mass. — Trys 
šautuvais ir revolveriais ap
siginklavę plėšikai ketvir
tadienį- iš ryto pasigrobė 
! $12,300 pinigais ir įvairiais 
brangumynais iš Worcester 
County Taupymo Įstaigos ir 
paspruko.

“Forward
Buvo įnešta visai išmest sbergerį 

Langą iš partijos; bet “se
nosios gvardijos” geltonieji 
vadai, James Oneal ir kiti 
pasidarbavo, kad • šis įneši
mas tapo atmestas 61 balsu 
prieš 45.

Kai del paskui nubalsuo
to suspendavimo, pats “For
ward” rašo, jog “turėjo būt 
kas nors padaryta, kad pa
tenkinti partijos narių rei
kalavimus.” Vadinasi, tik 
eilinių jos narių pasipiktini
mas prispyrė vadus nors

Darbininkai Visų Šalių 
Vienykitės! Jūs Nieki 
N e p r a 1 aimėsite, TU 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

ti žygių tai akcijai sustabdyti.

Fašistukai Gali Važiuoti už .
Pusę Kainos |bankij kontroliavimo. " 

Klaipėdos krašto lietuvių fajnas to sumanymo punl 
šistinės jaunuomenės Santaros reikalauja įvesti apdra 
s-gos uniformuotiems nariams,’nuo bankruto taupomu 
važiuojantiems grupėmis ar pa-bankuose pinigams (dep 
skirai. geležinkeliais duodama tams) iki $5,000. UŽ 

Jiems depozitoriai, .
prantama, turėtų mol 
tam tikrą nuošimtį.

BELLEVILLE, Ill.—Dar
bo Federacijos unijų cent- 

’ras šiame miestelyje paskel
bė visuotiną “šventę” įvai
riuose darbuose, arba kitaip 
pasakius, generalį streiką 

deda kunigams palaikyti katali- prieš Illinois Elektros Kom- 
kus darbininkus prie savęs. Se- paniją. Tąja “švente” yra 
niaus taip skelbdavo šliupiniai protestuojama, kad kompa- 
ir mockiniai bedieviai. Pama- nija naudoja ginkluotus 
tė kataliką, tai jau ir rodo pirš- gengsterius ir skebus prieš savo 
tu: “štai davatka,” “su juo ne
susikalbėsime.” Mes, komunis
tai, nieko bendro neturime su 
tokiu atsinešimu linkui katali
kų darbininkų. Tatai turėtų 
suprasti visi mūsų draugai, visi 
komunistai ir jų simpatikai.

Mes kalbamės su tikinčiais.... 
darbininkais, kaipo su savo bro-į ir miestelių, apart Bellevil 
liais ir seserimis, kaipo su na
riais tos pačios darbininkų kla
sės. Mes norime su jais veikt 
bendrai bėgamais reikalais: ua 
bedarbių .reikalus, prieš karą ir 
fašizmą, streikuose už didesnei 
algas ir tt. Mes karščiausiai 
pasitinkame tuos iš jų, kurie jan

SOVIETU ŠMEIŽIKAS 
LANG SUSPENDUOTAS

IŠ SOC. PARTIJOS
NEW YORK. — Socialis

tų Partijos Miestinis Cent
ro Komitetas 66 bal. prieš 
40 suspendavo 1-ms metams 
iš partijos Harry Langą,- ve
dėją žydų socialistų dien
raščio “Forwardo,” šlykš
čiausią Sovietų tvarkos 
šmeižiką. Bet Lang suspen
duotas ne už tai, kad savo 
raštais taip apmelavo Sovie
tų Sąjungą, o tik už tai, kad 
nesiklausdamas savo parti
jos jis tuos raštus talpino 
fašistiniuose Hearsto laik
raščiuose.

Pirm bąlsavimo jį suspen- 
duot, Lang pusę valandos 
kalbėjo socialistų komitete, 
vėl užsipuldinėdamas Sovie
tus ir apgindamas Hitlerio 
pakaliką Hearstą. Sykiu jis ( 
apgailestavo, kad angliškas' vo pabėgęs nuo fašistų per- 
Socialistų Partijos organas sekiojimų, č e c h oslovakija 
"New Leader” pirmiau atsi- reikalauja jį atgal sugrą- 
sake spausdinti menševiko žint, o nubaust tą Vokieti- 
Rafaelio Abramov ičiaus jos žandarą, kuris grumo- 
panašius šmeižtus prieš So- damas revolveriu apgynė 
vietų šalį. Tuos šmeižtus | minimus žmogvagius, kuo- 
tad žydiškai išspausdino met Čechoslovakų sargyba 

norėjo iš jų atimti Lamper-

Ta jo partija yra taikoma 
prigavingais žadėjimais nu
raminti darbininkų ir far- 
merių minias, sutrukdyti 
darbo žmonių pakilusį judė
jimą į Komunistų Partiją ir 
linkui įsteigimo masinės 
Darbo Partijos.

Pirm Coughlino kalbėjo 
kongresmanas Lemke iš 
North Dakotos, kuris iškė
lė ir kito fašisto, senato
riaus Huey Long obalsius.

Kun. Coughlin žada turė
ti panašų sau mitingą ir

. Rabinų Reikalavimas
' Rabinų komitetas vakar įtei
kęs vid. reik. ministeriui memo
randumą, kuriame nurodo, kad 
Tauragės apsk. esantis varomas 
veikimas prieš žydus ir rabinų 
sąjunga prašo vyriausybę dary- stovį rūmas 271 balsu J

110 priėmė Roosevelto 
Šimą del federalio rez

ALKANI BEDARBIAI 
APGULĖ ILLINOIS 
VALDŽIOS CENTRį

SPRINGFIELD, Ill.—Jau 
tūkstantis bedarbių sumar- 

į šį Illinois valstijos 
s t r e i k u o jančius elektros 'valdžios centrą, ir kasdien 
darbininkus. O streikieriai vis daugiau atmaršuoja. Jie 
reikalauia pripažint federa-'pasjdarg stovyklą 
cine unija ir pridėt 5 nuo
šimčius aleros. Streikas tę
siasi iau virš mėnesio ir an
ima dar devyniolika miestų

skirai, geležinkeliais 
50 nuošimčių nuolaidos 
reikia tik. turėti asmens liudiji
mą su fotografija.

Hohokus, N. J.—Areštuo
ta 75 pikietininkai vieškelio 
tiesimo streiko. Ateivybės 
agentai jieško priekabių, nius lėktuvus kaipo k: 
kaip galėtų deportuot atei- orlaivyno atsargą ( 
vius pikietininkus. jvą).

CLEVELAND, Ohio.— Į valdžios banką, o panaikinti 
radio fašistinio kunigo C. j federalio rezervo bankų sis- 
Coughlino prakalbas Public temą ir gyrėsi, kad jis su 
Auditorijoj susirinko virš savo Visuomenjškos Teisy- 
24,000 žmonių, daugiausia (bes Sąjunga kovojąs už 
smulkių biznierių, darbinin- į žmonių reikalus virš visų 
kų ir moterų. Tai buvo di- .'partijų 
džiausiąs bet kurios partijos protaujantis darbininkas su- 
politinis mitingas miesto is- pranta, kad jis dabar būtent 
torijoj. Tas parodo, kokias .ir mobilizuoja trečią kapi- 
minias pasigauna Coughlin jtalistinę fašistinę partiją, 
į savo fašistinį žardį.

Jau už valandos prieš mi
tingą svetainė buvo apstaty
ta raitais ir pėsčiais polici
ninkais, kurie žiauriai ata
kavo ir buožėmis daužė ko
munistus ir socialistus dar
bininkus, dalinančius lape
lius prieš Coughliną, prieš 
fašizmo pavojų ir už darbi
ninkų reikalus.

Kun. Coughlin, veidmai
niškai lošdamas darbininkų 
“draugo” rolę, užsipuldinė- 
jo didžiuosius bankininkus 
ir kapitalistus; smerkė Roo-,Madison Square Gardene, 
seveltą už jo priešingumą iš- New Yorke, gegužės 22 d., 
mokėt bonus buvusiems pa- kur prieš jį, be abejo, bus 

padaryta tūkstančių darbi- 
cęntrajinį ninku demonstracija^ >

R. 2827 bilių.
Dabartiniu laiku yra visai 

užsidariusios pašalpos . 0o- 
tys 95-kiuose valstijos pa
vietuose ; atdaros teliko • tik 

i7 stotys išviso. Vyriausias 
Roosevelto pašalpų adminis
tratorius Harry Hopkins ne
duoda valstijai nei Cento 
šelpimo reikalams, kol pati 
valstija neprisidės prie to 
reikalo su $3,000,000 : per 
mėnesį.

Bado varomi, bedarbiai 
Centralia mieste įsilaužė į 
pašalpinio maisto gandelį. 
Kai kur pradedama steigti 
'sriubos virtuvės gatvėse, 

ponns Keli šimtai tūkstančių žmo- 
nių beveik visai badauja.

New Yorke pereitą savai?

karta teko pastebėti, darbuojasi 
del Hitlerio, Pilsudskio ir Hear- 
gto. Šitie trys “didvyriai” ug
nim spjaudo ant Sovietų Są
jungos ir leidžia pasaulin viso
kius melus. Koks j u tikslas? 
Jų tikslas sukurstyti pasauli, 
prieš darbininkų tėvynę, sukelti 
kara, nuversti Sovietus ir su
grąžinti kraugerių viešpatavi
mą. O tas reikštų, kaip jau vi
sas svietas žino, prapultį vi
soms mažoms tautoms, ypatin
gai Lietuvai. Taigi, ] 
Kneižis yra mirtinas priešas 
Lietuvos ir visų mažųjų tautų 
nepriklausomybės. Lai tą su
pranta kiekvienas katalikas dar- tę buvo automobiliais 
bininkas

Žudynės, Teroras La 
Jugoslavų Rinkinų

ZAGREB. — Jugoslav 
rinkimuose pereitą seki 
dienį žandarai nušovė b 
tris kaimiečius balsuoto, 
nužiūrėtus kaip fašistų 1 

metų amž. Jis buvęs kurčias ir, džios priešininkus. Nutė 
eidamas geležinkelio linija, n 
pastebėjo ateinančio traukinio

išmetę į dykuir 
< Komunistų Partijos va 
Robertą Minorą ir Tarpte 
tinio Darbininkų Apsigy 
mo advokatą D. Levinsoi 

Jeigu tas įnešimas bii 
atmestas, tai kongresmar 
Marcantonio ketina įtei 
kongresui sumanymą, k 
būtų apskritai ištirta faš 
tinių sargų (vigilantes) i 
limas prieš darbinink 
ypač vakarinėse valstijos* 

i Gallupan sugrįžę drg.

algos, panaikint darbą nuo 
kavalkų ir tt. Jie atmetė pa
siūlymą derėtis su kompani
ja per N RA tarpininkus. 
Streikui vadovauja Laiva- 
stačių Unija ,ir Industrinė 
Marininkų Unija.

■ . h..?. .1
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l Pagelbą Gallupo Mainų 
Kaliniams!

Tai, kas dabar darosi Gallupe, New 
Mexico, yra nepaprastai svarbu žinoti 
kiekvienam mūsų skaitytojui, svarbu, 
kad jis arba ji pasakytų kitiems darbi
ninkams ir, svarbiausia, kad kiekvienas, 
nieko nelaukęs, kuo nors bandytų prisi
dėti prie to taip svarbaus darbo.

Kas gi tame Gallup miestelyj atsiti- 
|ko?

Prieš kiek laiko buvo metama iš na
mų darbininko bedarbio šeima del nuo
mos neužsimokėjimo. Susirinkusieji mai- 
nieriai tam prieštaravo, šerifo padėjė
jai paleido į minią šūvius. Du bedarbiai 
mainieriai buvo nužudyti. Tolydžio, be- 
šaudant, tais pačiais šūviais nušautas še
rifas, M. R. Carmichael. Valdžia tuojaus 
grobėsi už teroro: areštuoti darbininkus, 
mainierius. Jų suareštuota virš šimto, 
bet ilgainiui kiti paleista, o kalėjime pa
likta dešimts. Nei vienas iš šovikų-šeri- 
fo padėjėjų—nebuvo suimtas.

Dabar suimtiesiems 10-čiai mainierių 
grūmoja nužudymas arba amžinas kalė
jimas.' Suimta patys veikliausi ir labiau
siai pasišventę mainieriai.

Sudarytas komitetas jų gynimui. Ko- 
liteto pirmininku paskirtas Robert Mi- 
nr. Komitetas pas^md^-^įPU advokatą

J^vid Letinson. ‘ ABtuSf • jiedu, kuo
met pasiekė Gallup, buvo pagrobti, ap^ 
mušti ir išvežti už miesto, ten pamesti. 
Pareikalavus gubernatoriaus apsaugos, 
jis pareiškė, kad jis galįs suteikti apsau
gą tik tuomet, jei abu šitie vyrai apleis 
New Mexico, o jei ne—atsisakąs suteikti 
bent kokią apsaugą.

Nepaisant pavojaus, abu—Minor ir Le
vinson—pasiliko Gallup miestelyj ir ten 
padės teisiamiems darbininkams. Padė
tis labai šiurkšti, baisi. Likimas suim
tųjų darbininkų yra kritiškas. Štai ko
dėl reikalinga tuo susirūpinti.

Anglies kompanijos (Gallup American 
Coal Company, kuri priklauso Morgano 
interesams) viršininkai dės krūvas pini
gų tam, kad pasiuntus ant kartuvių su
imtuosius mainierius. Mes turim padėti 
darbininkams gintis. Reikalinga skubi 
morale ir materiale pagelba. Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas ir čia vaidi
na nepaprastai didelę rolę gynime šitų 
darbininkų. Jam reikalinga siųsti ir pi- 
nigai-aukos sekamu antrašu: Internatio
nal Labor Defense, 80 East 11th St., 
New York, N. Y., Room 61Q.

B Sveikintinas Žygis
L Iš Toledo, Ohio, pranešama, kad tenai- 

tiniai darbininkai, dirbą Chevrolet auto
mobilių fabrike, prieš kiek laiko išėję į 
streiką, ir vėl atmetė kompanijos pasiū
lymą taikytis. Tai jau kelintu kartu da
romai balsavimas ir vis streikieriai pasi- 
sakū už streiką, šiuo kartu, sakoma, 
1,251 balsas buvo už tęsimą streiko, o 

■; 605—prieš, t. y., už priėmimą kompanijos 
pasiūlymų.

Tai sveikintinas dalykas! Tai parody
mas darbininkų pasirįžimo kovoti iki jie 
laimės.

Originališki streikierių reikalavimai 
yra sekami: pakelti algas po 5 centus į 
valandą, mažiausia alga turi būti nema
žiau 70c į valandą; penkių dienų darbo 
savaitė, panaikinimas skubos sistemos, 
pripažinimas unijos, ir t.t. Jie tų reika
lavimų, vadinasi, nusitarė laikytis ir ant 
toliau.

Kitų miestų Chevrolet kompanijos dar
bininkai ir kitų automobiliui pramdnės f^ 
brikų darbininkai raginami sekti toledie
čių pavyzdžiu.

Baltasis Šovinizmas Washingtone
Washingtone, mieste, kuris skaitomas 

pavyzdžiu visam kraštui, džim-krovizmas 
veikia labai griežtai ir federalė valdžia 
jį vis stiprina. Margareta Young, žymi 
žurnalistė tuo klausimu plačiai rašo žur
nalui “New Masses/’ plačiai nurodydama 
tuos persekiojimus ir segregacijas, ku
rias kenčia to miesto negrai.

Viso Washingtone randasi 135,000 ne
grai—daugiau, negu vienas ketvirtadalis 
to miesto gyventojų, sako rašytoja. Iš 
jų keturi iš dešimties yra bedarbiai. 
Jiems pašalpos mokamos kur kas mažes
nės, negu baltiesiems. Jie visur izoliuo
jami ir segreguojami. Net valdiškose 
įstaigose negrai, negali tose valgyklose 
valgyti, kur valgo baltieji.

Andai Washingtone atsilankė Dr. E. 
I Franklin Frazier, Howard Universiteto 
' profesorius, kuris dalyvavo Amerikos So

ciologų Associacijos konvencijoj, ir apsi
stojo aristokratiškam The Washington 
viešbutyj. Kuomet jis bandė leistis že
myn keltuvu, kuriuo leidosi baltieji ponai 
ir ponios, tai iš pastarųjų tarpo pradėta 
šaukti: “Kodėl tu nevažiuoji atgal į Af- 

! riką?” Į tai mokslininkas, sakoma, at- 
kirtęs: “Ačiū už patarimus, bet aš ma
nau, geriau padarysiu pasilikdamas gy
venti su baltaisiais laukiniais Ameriko
je.”

Neveizint visų sunkumų, visų skerspai- 
nių, komunistai ir jų p rijau tėjai, radi- 
kališki darbininkai, veikia ir organizuoja 
baltus ir juodus darbininkus, kovodami 
už pilnas teises negrams, prieš išnaudo
tojus.

Nazių Talkininkas
Pietų Afrikos Sąjungos premjeras Mr. 

Hertzog aną dieną Londone aiškiai pa
sisakė už tai, kad negrų šalelė Liberia, 

• kurią šiuo tarpu “globoja” Tautų Sąjun
ga, pereitų į Vokietijos nazių “globą.” 
Girdi, tokis skymas ne tiktai “padėtų ne
grams kultūrintis”, bet jis patenkintų 
ir Hitlerio norus ir sugrąžintų Vokieti
ją į Tautų Sąjungą.

Liberia yra neva nepriklausoma šalis- 
respublika, tačiaus, faktinai -ją kontro
liuoja Amerikos kapitalisto Firestone 
Rubber Co. Tea dar tebeviešpatauja ver
gija. Darbo žmonės išnaudojami iki 
kaulo.

Kokią ‘kultūrą” ir “pagerinimą” Libe
rijai gali duoti Hitleris? Visiems gerai 
žinoma. Didesnį pavergimą ir šiurkštes
nį išnaudojimą darbo žmonėm.

Nėra abejonės, kad tokiam Hertzogo 
skymui smarkiai prieštaraus Sovietų Są
junga, kuri šiuo tarpu yra didelė pajė
ga Tautų Sąjungoj.

“The Communist” už Gegužės 
Mėnesį

USA. Komunistų Partijos teoretinis or
ganas, “The Communist”, jau išėjo už 
gegužės mėnesį. Jame telpa visa eilė pla
čių ir išsamių straipsnių bėgamais klau
simais. Be kitų, raudame straipsrfius:
(1) Už platų Bendrą j^rbntą Japonijoj;
(2) Komunistų Internacionalo Dokuinen-
tai Bendro Fronto Klausimu;, (3)* Kai 
kurios Kompartijos Darker f Problemos 
Žemės Ūkyje, ir kt. * t , .. ... j

Patariamė visiems, galintiems angliš
kai skaityti ir norintiems pasisetfiti gi
lesnių minčių ir pamatingesnio marksisti
nio žinojimo, įsigyti šį numerį. Pavie
nio egz. kaina — 20 centų.

Mažiausiai Skolą Turinti Šalis
Kas gi toji šalis? Aišku, kad tai darbi

ninkų valdoma — Sovietų Sąjunga. Pa
sak Šveicarijos “Neue Zurcher Zeitung,” 
išviso šiuo tarpu Sovietų Sąjunga turi 
ne daugiau kai 500 milionų markių užsie
ninių skolų. Na, o kapitalistinės šalys, 
kaip žinia, skęsta skolose. ’ L f

Kas tiktai atsitinka gero, tai vis So
vietų Sąjungoj! v

ĮVAIRUMAI
Skorpionas

Skorpionas—tai nedidelis 
vorinis gyvūnėlis. Jų yra 
sausžemio ir vadeninių. 
Skorpionas turi 8 Įjojąs, ilgą 
uodegą ir priešakyje dvi, į 
vėžio panašias, repliukes. 
Abelnai jis panašus į mažą 
vėžiuką. Tai pavojingas su
tvėrimas. Jo įkandimai 
kartais būna ant tiek už
teršti nuodais, kad žmogus 
miršta. Skorpionas savo au
ką nutveria repliukėmis, o 
nuodus įleidžia uodegos ga
lu.

Skorpionas yra ant tiek 
žiaurus, kad kada jį užden
gia stiklu ir pradeda erzinti, 
tai jis, negalėdamas įgilti 
uodegos galu, galų gale ant 
tiek perpyksta, kad patsai 
save įgilia ir nudvesia. Jų 
yra keleriopų rūšių.

.mušti buožės, nugalėti Ang
lijos; imperialistų palaikomi 
elementai, kraštas 'įgavo 
naują gyvenimo formą.

Kiek Yra Submarinų?
Laike pereito imperialisti

nio karo Vokietija subma
rinų i pagelba nuskandino 
5,408 laivus, kurie sudarė 
11,189,000 tonų įtalpos. Bet 
jau 1917 metais talkininkai 
pradėjo nugalėti Vokietijos 
submarinus ir arba juos 
nuskandino, arba suvijo į 
Vokietijos prieplaukas. Vo
kietija neteko 205 submari
nų.

Vis tik submarinai turi 
didelę reikšmę ir pavojingi 
karo metu prekybos ir karo 
laivams. Imperialistai sten
giasi jų kuo daugiausiai pa-' 
sigaminti.

Dabar Franci j a turi 107 
submarinus ir dar 20 nau
jų budavojasi. Jos vienas

prūseikine LDD kp.!

Bedarbių Eilės Paaugo

Per paskutines kelias savai
tes tapo paleista gana žymus 
skaitlius darbininkų iš darbo 
ypatingai audimo pramonėje. 
Nekurios tapo visai uždarytos, 
kitos tik kiek dirba su keliais 
likusiais. Paskiausia atleido 
gerą būrį iš Stewart Silk Mill. 
Likusiems bosas pasiūlė nusi- 
kirtimą algų (čia egzistuoja 
kompanična unija). Susirinki
me darbininkai atmetė boso 
pasiūlymą 131 balsu prieš 30. 
Panašūs bandymai buvo daro
mi bosų, kitų dirbtuvių kiek 
pirmiau, bet darbininkai ne- 
prisiėfrlė, tad bosai, idant su
laužyti pasipriešinimą, manev
ruoja atleisdami iš darbo tam 
tikrą skaitlių, o likusius gąsdi
na su negavimu orderių iš prie
žasties “didelių mokamų al
gų” ir sako : nusikirskite algas 
arba uždarau dirbtuvę. Gi pas 
darbininkus yra pasiryžimo ne
nusileisti.

ŠYPSENOS

Priklauso Nuo Aplinkybių
Vaikas, tėmydamas pilną 

vežimą anglių: “Tėti, ar vie
nas tonas anglių tai labai 
daug jų?”

“Sūnelį,” tėvas atsakė, 
“tatai priklauso nuo to, ar 
tau reikia anglių toną į ve
žimą sulopetyti, ar tu jas 
perki. Jeigu tau reikia jas 
vežiman sukasti, tai vienas 
tonas ir labai didelis pasi
daro; gi kai tau reikia jas 
pirkti, tai iš vieno tono skie
pe vos įmatoma krūvelė su
sipila.”

Praktiškas Patarimas
Vargšų Gyvenimas

Prie. Turkijos sultonų 
rėdymo ir Rusijos

submarinas “Surcouft” yra 
4,300 tonų įtalpos, turi 2 ka

su- nuoles po 8 colius gerklė- s.

Ruoša j Cleveland^

Kaip žinome, birželio 30 d.
m. įvyksta Visuotinas Ame- Teiravaus pas garsų gydy- 

°” įtoją, kaip išgydyt savo mar- 
matizmą, tai gydytojas man 
pripasakojo valgyti visokių 
žalėsių, daržovių, vaisių, ku-

Ligočius: “Drauguti, ką 
dabar man reiks daryti?

caro,mis> 400 pėdų ilgio, 14 tor-rikos Lietuvių Darbininkų Su-1 
turkmeniškos tautos labai pedinių tūbų ir 150 jūreivių.'važiavimas. Prie to Suvažiavi-' 
vargo. Turkestane, kaip ir šis submarinas gali daryti mo rengiasi visur. Eastone LDS 
Turkijoje net už pačią rei-*apįe 16,000 myliu kelionę, 51 kp. paėmė iniciatyvą sušau- 
kėdavo mokėti taksus. Prie nesinaudodamas prieplauko- kimui visU organizacijų atsto-. - --
tų sąlygų bagoti turėdavo *miq konferencijos ir paskyrė .lie ™rį savyje idoai nauum-
po kelias pačias, o biedm ne
galėdavo ir poruotis.

1922 metais, kada Turkes
tane prieš Sovietus kariavo !

Jungtinių Valstijų impe
rialistai turi 84 submarinus 
ir 10 naujų dar budavojasi.

buožės (basmačiai) Anglijos JaPonUa turi 70 submarinų 
imperialistų remiami, buvo įr ^ar budavojasi. ^ngh- 
sekamas p a s i k a 1 b ėjimas ( 
tarpe raudonarmiečio Bar- 
sukovo ir vietos Sovietų ša
lininko Mirzo Sofejevo:

—Eh, tai velniška pas jus 
tvarka,—tarė ’_________

vvru negalima’ lPasiskelbe> kad gamina juos.
-Musulmanų tikėjimas Ir ir kiti imperialistai

tvarka bloga,-atsakė Mir- ltlkrl. sub™ar!n,J k^kj s e- 
° G-•> m f) nndnvomo tik rn kn

jos imperialistai turi 55 sub
marinus ir 8 budavojasi. 
Italija turi 78 submarinus ir 
apie 10 naujų budavojasi. 
Vokietijos fašistai jau turi

Barsukovas. ™ ir daug naujų bu- 
davojasi, nors jie tik dabar

za.
—Tai, jūs sakote, kad jū

sų tvarka bloga?
—Mūsų tvarka, tikėjimas 

ir įstatymai, drauge koman- 
dieriau, yra labai geri ba- 
gotiems, o biedniems—blo
ga: biednas visą gyvenimą 
turi gyventi pavieniu.

—Kodėl?
—Reikalingas turtas, kad 

galėtum vesti žmoną.
—O tu, Mirza, ar esi že- 

notas? — klausė Barsuko
vas.

—Ne, aš esu pavienis. De
šimts metų Rusijoje dirbau, 
pinigus taupinausi, bet nei 
taksus už žmoną sumokėti

pia, čia padavėme tik tą, ką 
viešai skelbia.

š-kas

Easton, Pa
Pirmoji Gegužės

Viso pasaulio proletarų 
vos šventė, Pirmoji Gegužės 
ir čia tapo apvaikščiota. Svar
ba dar ir tame, kad šiemet ta
po sudarytas platus bendras 
frontas visų kovingesnių dar
bininkų organizacijų, k. t., 
Central Labor Union, AFSW, 
Komunistų Partijos, Mezgėjų 
unijos, IWO, ALDLD ir tt.

Mitingas atlaikytas River-

ko-

neuždirbau. O štai turčius 
Machsuna turi net devynias 
pačias. Jis jau yra 65 metų 
amžiaus, o jo jauniausia pa
ti tik 13 metų. Taip, mu- 
sulmanų tikėjimas ir sena 
tvarka pagotiems labai ge
ra, o biedniems baisiai blo
ga.” į ;

Proletarinė revoliucija tai 
sistemai padarė galą. Po to, 
kaip Turkestane buvo su-

side parke. Kalbėjo veik nuo 
visų organizacijų atstovai, at
žymėdami reikšmę Pirmosios 
Gegužės ir kviesdami prie 
bendro fronto kovai prieš ben
drą priešą — kapitalizmą. Ori
ginaliai šis apvaikščiojimas 
buvo rengiamas miesto centre 
(Centre Square), bet valdžia

vų konferencijos ir paskyrė _
darbuotis komitetą. Komitetas gU dalių, pažymėtų raidė- 
praneša, kad atsišaukimai jau mis, kaip A, B, C, D, ir ki- 
išsiuntinėti visom žinomom tokiomis. Tai aš va jau net 
lietuvių organizacijom šioj tuziną frutštorių perėjau ir 
apielinkėj ir kad konferencija ‘niekur negaunu nė vaisių, 
įvyks gegužės 26 d. (nedėlioj) įn5 daržovių, kad būtų bent 
2 vai. po piet, Easton Baking )TOkįomįs raidėmis paženk- 
Co. svetainėje. Konferencijoj R j Nežinau jau nei kur 
bus plačiau apkalbėtas suva-|.. v. . d
židvimo klausimas ir būdai ‘
kaip pasiekti Clevelandą, kur 
suvažiavimas įvyks.

Darbintas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
F. P. Malkaitis, Phillips-

Sveikučius: “Tai kad tu, 
drauguti, ne ten jieškai, kur 
gali rasti. Nueik į bile ku
rią grosernę ir nusipirk 
porą svarų abėcėlinių kre
idų (alphabet crackers). 
Ten, tų rasi ne tik keliomis 
pirmosiomis abėcėlės raidė-

burg, N. J.—Gavome porą mįs pažymėtas dalis, bet net 
po kelioliką visų abėcėlėje 
esančių raidžių. Ir pats gali 
suprasti, jog daug naudin
giau bus kas dieną visą abė
cėlę suvalgyti, o ne tik ke
lias pirmąsias raides.” 

Surinko Juodvarnis.

juokelių, kuriuos perrašę ‘ 
sunaudosime. Ačiū. Rašyki
te ir daugiau, tik stengkitės 
aiškiau rašyti.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

DR. J. L KAflKIAUČIUS

Telephone: Htnnboldi 1-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Pusiaujų Skauda

Aš ir gi kreipiuos su prašy
mu, kad ką patartumėt per 
“Laisvę.” Aš turiu nesmagu-
mų pusiaujuj, kelinių juosme- 
nio vietoj. Aršaus skaudėjimo 

I ar diegimo nėra, bet kokis tai 
su policija iš ten išvaikė. Ap- nervingas maudimas, ypač 
vaikščiojime Pirmosios Gegu- kuomet gaunu daugiau ant ko

jų pastovėt. Ir nesiduoda ant 
nugaros gulėti. Aš esu vyras

žės NEDALYVAVO vietinė
i Socialistų Partijos kuopa ir

Fašistinis demokratas Jajnes W. Gerard, Hearsto 
talkininkas, bankiete su New Yorko valstijos teisėju, 
F. E. Crane. Jiedu tariasi, kąip kovoti su kairėjančiais 

darbininkais.

43. metų* 1<&5> svarų, ■ 5 pędų Jr 
6. coliui Vbdęš^ Svaigių; įva
žai vartoju, > rūkyt visai nerū
kau.

Priežastis gal bus ta. Aš 
traukiau ant pikniko virvę, 
sunkiai, kad po pergalės tu
rėjau greit sėstis, nes man nu
diegė per pusiaujų. Pasėdėjus, 
atrodė nieko tokio, bet mano 
pusiaujus jau nėra toksai 
lankstus. Tas patrūkimas ar 
pasisukimas įvyko jau senai, 
bus kokia 15 metų. Didelio 
skaudėjimo nėra, bet dabar 
lyg prasčiau darosi.

Atsakymas >

Tai Jums,. Drauge, taip ir

nai persitempia, nuo kokių 
didesnių pastangų, trukterėji- 
mo, stumterėjimo, kilsterejimo 
“be naravo.” Kartais net kau
lai truputį išeina iš susinėrimo.

Kadangi čia yra mekaniš- 
kas pažeidimas, tai mekaniš- 
ko reikia ir gydymo. Jokie vi
dun imami vaistai dalykų būk
lės nepakeičia, nebent tik tam 
kartui skausmą kiek aprami* 
na. Bet fizinės priemonės ge
rai v^rtįofi, jš, pat jprąįžją.. 
pd/ fęfcįais' įš^irėižHįąisi #eW 
yra nueiti pas gydytoju arba 
ir pas kaulų taisytoją—-osteo-. 
pat: tegul jis suvaro atgal pa-^ 
slydu’sį iš vietos kaulą. Gerai 
taip gi esti nešioti koks platus, 
standus diržas, kad teiktų pa
ramos pertemptiems sąna
riams. Paskui—karšti kompre- 
sai, arba da geriau — karšti 

< ir šalti kompresai pakaitomis 
yra labai naudingas daiktas. 
Trynimai, braukymai mąsa- 
žavimai yra gerai. Labai svar
bu guolis, kad būtų patogus. 
Šienikas, kad nebūtų duobė
tas, sprenžinos, kad būtų ly- ? 
gios, neištąsytos, kad galėtum 
patogiai gulėti. Lova tokiais

pasidarė, kaip sakote, patrū
kimas. Nugarkaulio apatiniai 
susinėrimai su šoniniais strėn- 
taures (dubens) kaulais daž-

.atsitikimais labai daug reiškia./- 
Lankstytis povaliai, gimnasti- ■; 
kuoti yra naudinga. Dijatermp/ 
ja dažnai palengvina.
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Darbininkų Suvažiavimo, Įvyks-
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Draugai Menininkai, Rengkimės 
'prie Visuotino Amerikos Lietuvių

Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
jkp. įstos į Meno Sąjungą Šį mė
nesį? Minėtų kuopų draugai turi 
būtinai diskusuoti šį 1 
Kiekviena kuopa moka 

j metus.
Menu Sąjunga, 46 Ten I 

Brooklyn, N. Y.

. Trečias Puslapis

, Proletarų Žygiai
Ir vėl sudrebėjo fašistų tvirtovė 
Nuo galingos kumščios narsaus proletaro, 
Kurio visos spėkos niekšų diegus rovė, 
Žū£būtiną kovą iš gilumos varo, 
Del to, kad parblokšti žiaurų kapitalą, 
I<ad gaujai plėšrūnų padaryti galą.

Ir vėl plūsta kraujas mūs’ didžių karžygių 
Nuo tų, ką per amžius mūsų krauju mito, 
Ti^, ką amžiais teikė mums vergiją dygių, 
Kurie mums nerodė išėjimo kito, 
Kaip tiktai vergiją ir skurdo žabangus, 
O tik po mirimui žadėj’ rojaus langus.

Bet žygis pradėtas ir jis eis prie galo, 
Kad sutrypt mašiną didžių niekadėjų, 
Didis proletaras šašus nusivalo 
Per didį kilimą raudonųjų vėjų, 
Nes tik vienas kelias į ateitį naują— 
Per didingą kovą, per plūstantį kraują, 
ą Andrius Keleivis.

Iš Centro Raštinės
Artinantis vasarai vis mažėja įplaukos Meno 

Sąjungai. Draugai menininkai, nepamirškite, 
kad darbas turi eiti savo keliu! šilta, šalta, 
lyja, sninga; žiema ar vasara. Orui sušilus 
prasidės išvažiavimai į laukus, į pagirius. Cho
rai nuo to neatsilieka taipgi. Todėl reiktų 
kiekvienam tokių pasilinksminimų parengime 
nepamiršti Meno Sąjungos, parenkant šiam 

^svarbiam darbui aukų.
%

Pastaruoju laiku ALDLD 6 kuopa iš Mon
tello, Mass., įstojo į Meno Sąjungą, kartu pri- 

t siunčiant penkis dolerius duoklių per draugą 
J.Simaitį.

Puiku, draugai aldiečiai!
Šį klausimą, stojimą į Meno Sąjungą, visos 

lietuvių kultūrinės organizacijos ir draugijos, 
kurios stato scenoje veikalus, turėtų svarstyti 

^savo susirinkimuose ir stoti į Meno Sąjungą. 
Iš Meno Sąjungos gausite veikalų vaidinimui, 
taipgi padėsite plėsti proletarinę meno dar
buotę.

* * *
Draugas Gasiunas iš Pittsburgho, per drg. 

į). M. šolomską grąžino aukų rinkimo blanką 
jįU vienu doleriu.

* * ■ *

Draugė B. šalinaitė, ALPMS muzikos direk
torė, visais garais skubina apvilkti “Tamylą” 
muzikos rūbais. Jau keturios dainos paruoš
toj spaudai. Bet dar daug darbo prieš akis. 
Skubėk, Bunny!

* *
“Laukelis, Laukas”, daina vyrų balsams, 

kuri buvo premieruota Sovietų Sąjungos, drg. 
Šalinaitė galutinai pritaikė žodžius prie muzi
kos, jau priduota spaudai. Ją galės dainuoti 
vyrų kvartetai, oktetai arba ir didesnės vyrų 
grupės.

*

vasaros laikotarpiui, susimokinti vienu-dviem 
balsais lengvučių dainelių, kad lengviau būtų 
pildyti programai. Nereikia gėdintis dainų, 
kurios yra suharmonizuotos dviem balsais ar
ba vienu. Pavyzdžiui, raudonųjų raitelių mar
šas “Laukelis, Laukas”, kuri išleista Sov. Są
jungoj, dainuojama dviem balsais, tačiau ta 
daina mylima Sovietų liaudies ir premieruota, 
kaipo viena geriausių dainų.

Chorai, kurie neturi virš minėtų dainų, tuoj 
galės užsisakyti.

Taipgi dainos iš operetės “Kova už Idėjas,” 
“Ant Barikadų” ir “Kad už Kalnų Saulė Slen
ka” (liaudies daina), bus atnaujintos.

* * *
Draugas V. Judzentavičius, Lyros Choro 

(Shenandoah) sekretorius praneša:
“Pereitam Lyros Choro susirinkime buvo 

nutarta užsiprenumeruoti ‘New Theatre’ žur
nalą, metam s.”

Puiku, draugai lyriečiai! šį žurnalą mūsų 
chorai ne tik turėtų užsiprenumeruoti, bet ir 
platint jį, skleist tarpe inenininkų ir abelnai 
tarp darbininkų. Jame telpa anglų kalboje 
veikalai scenai; veikalų apžvalgos; kritikos. 
Daug rašoma apie darbininkų teatrą. Ypač 
scenos mėgėjai turėtų kreipt daugiau domės 
į šį žurnalą. Jame plačiai aiškinama apie gri- 
meravimą lošėjų. Labai naudingas žurnalas 
menininkams.

“New Theatre” išeina kas mėnuo. Metinė 
prenumerata du doleriai. Antrašas: 114 West 
14th Str., New York City.

Sekretorius, Pranas Pakalniškis.

Muzikos Olimpiadų, kurios buvo sėkmingos 
dailišku žvilgsniu. Kad ir įvyko mažų nesusi
pratimų dalinime dovanų už dainavimą, tai 
tas yra tik antraeilis klausimas ir apie tai pa
dedu tašką. Vienok, kalbant apie Olimpiadą, 
reikia pasakyti, kad šį pavasarį ji neįvyks. 
Praeito šeštadienio susirinkime buvo praneš
ta, jog nebuvo galima gauti tinkamos svetai
nės. Tačiaus tokis pranešimas nevisus chorų 
delegatus įtikino—kiti išėjo namo, manydami, 
jog čia buvo apsileidimas tų draugų, kurie 
buvo atsakomybėje jos surengimo. Dabar gi, 
pirmą dieną birželio, įvyks tik kokia ten mu
zikos iškilmė; pati gi Olimpiada nukeliama 
rudenio laikui. Gal delei tos priežasties likosi 
perorganizuotas muzikos Lygos sekretorijatas 
ir nutarta šaukti visų chorų konferenciją, 
idant sustiprinus Muzikos Lygą.

V. Kapsukas—Literatūros 
Fronto Kovotojas

V. Žalionis.

Krėvės simbolius ir kartu—surasti to nusivi- 
limo priežastis. Tai buržuazinės Lietuvos viso 
gyvenimo ir kultūros supuvimas. V. Kapsukas 
paduoda visą eilę pačių buržuazinių menininkų 
pasisakymų *del tos kultūros supuvimo (J. šla
pelio ir kitų). Tiesa, pats V. Krėve greit nu
siramino, gavęs trupinių nuo buržuazijos sta
lo, tačiau to V. Kapsuko straipsnio reikšmė nė 
kiek nesumažėjo: jis davė raktą į buržuazinės 
Lietuvos literatūros nagrinėjimą.

Tais pat 1922 m. sąryšyj su J. Janonio 
mirties penkių metų sukaktuvėm V. Kapsu
kas pradeda platų darbą apie Janonį. Jis 
išstoja su nuodugniu pranešimu paminėiimo 
vakare, renka medžiagą jo biografijai ir atpul- 
damas ją apdirbinėja. Šioji monografija apie 
J. Janonį V. Kapsuko jau regis buvo užbaigta 
1926-27 m.m., tačiau ligšiol tik dalis jos—“Ju
lius Janonis—pirmasis lietuvių proletarinis po
etas”—tėra tilpusi spaudoj (almanache “Po 
raudonąja vėliava”). Netenka kalbėti, kad 
tai yra marksistinė ir bemaž išsemianti stu
dija apie taip svarbią mums visiems J. Ja
nonio poeziją. V. Kapsuko kritika Janonio 
poezijos—tai yra straipsnis, kurį turi žinoti 
kiekvienas, kam rūpi nors kiek proletarinės 
literatūros reikalas. Kartu tai yra pavyzdis 
to, kaip reikia prieiti prie proletarinio rašyto
jo vertinimo.

gatvėse, susirinkimų salėse? 
Bet štai pas jį kalėjime sargai, 
raktininkai, už proletarų soli
darumo ženklą karceris.

Visi tą gali persistatyti, ku
rie bent kiek skaito save susi
pratusiu darbininku ir darbi
ninke. Pilnai tą atsako tarpu
savinė rinkliava, kuri, nevei- 
,zint krizio, ne didelio būrelio 
draugų-draugių, yra didžiau
sia. ką kada,buvusi, tai $21.50.

Tas aiškiai parodo, jogei 
draugai išreiškė puikų solida
rumo jausmą Lietuvos politi
niams kaliniams ir jų šeimy
noms.

Maistas buvo padalintas ’ 
mokėti proporcionaliai—drau- v 
giškai, bet štai šeimininkai 
draugai Deltuvai, neveizint 
taip mažo jiems atlyginimo, ’ 
pareiškė, kad 3 doleriai “dar ’ 
liko.”

Draugas M. Seimys aukojo 
$4, draugas P. Kevalas iš Wa- 
shington, D. C. $2; po $1: O. 
Deltuvienė, C. Reimontienė, 
O. Kučiauskaitė, J. Balsys, S. 
Reimontą, J. Deltuva, P. Pa- > 
serskis, L. Deltuva, E. Skadi- 1 
nas, V. Kučiauskas. Po 50c.: 
O. Pelenienė, E. Balsienė, A. 
Kalinauskas, A. Budrevičia; 
po 25 c.: M. Stanienė, V. 
Budrevičia. Viso pasidarė $21. 
50c.

Kaipo draugams J. O. Del
tų vams, taip ir visiems auko
tojams, varde Lietuvos politi
nių kalinių tariu proletariškai 
ačiū.

Great Necko Choras Pirmyn ir 
“'Vienas iš Jūsų”

“Laisvės” num. už balandžio ,13 d., 1935, 
Meno Skyriuj, tūlas “Vienas iš Jūsų”, rašy
damas apie Chorą Pirmyn ir draugiškumą, 
parodė savo draugišką širdį, bet pritvinkusią 
tulžies. Ten sako: “Draugas Klimas dar vis 
mano, kad jam chore, kaipo solistui, peržema,” 
bet manąs, kad ’Klimas pakeisiąs manymą ir 
širdingai darbuosiąs chore. Vadinasi, pirmiau 
žnybtelia, išlieja tulžies, o paskui kalba apie 
nuotaiką, širdingumą. Kur, kada ir kam Kli
mas' sakė, kad jam peržema chore dainuoti? 
Klimui niekur tarpe darbininkų nėra peržema. 
Klimas Pirmyn Chore dainavo, daug veikė ko
misijose, rengė parengimus, kurie atnešdavo 
Chorui gražaus pelno, aukodavo įvairius daik
tus chorui,- pirkdavo choro leidžiamus varžyti
nėms daiktus; dar visai nesenai Klimas, pa
matęs, kad randasi gera diena parengimui, pa
ėmė svetainę tai dienai, kad nepasinaudotų kas 
kitas ir pavedė Chorui Pirmyn, kuris pasidarė 
gražaus pelno. Taipgi dar Visai nesenai Cho
ras Pirmyn turėjo važiuoti dainuot į Prolet
meno 3-čio Apskričio parengimą, tai Klimas 
paėmė į savo troką beveik pusę choro narių 
ir tas viskas Klimui nebuvo peržema, o apie 
tai “Vienas iš Jūsų” tylėjo, tarytum muilą 
praryjęs. Aš galėčiau prirašyti visą eilę 
greatneckiečių vardų, kurie dainavo Pirmyn 
Chore, o šiandien jų ten nėra. Ar jiems per
žema? Ne, tai vis tos nuotaikios širdys, ku
rios visados žnaibosi.

Jeigu “Vienam iš Jūsų” rūpėjo nuotaika ir 
draugiškumas, tai kodėl apie Klimą nieko ne
kalbėjo choro susirinkimuose? Bet čionai “Vie
no iš Jūsų” tikslas, kad kiek galint Klimą 
diskreditavus. Dabar žiūrėsiu, ką pasakys 
choristai? Ar jie pagirs “Vieną iš Jūsų”, ar 
papeiks? Mano supratimu, tokis raštas neneša 
naudos. Tokie dalykai geriau rišti ant vietos.

G. Klimas.
RED. PASTABA.—šis rašinys yra susivė

linęs todėl, kad d. Klimas jį buvo pasiuntęs d. 
Bovino vardu, o pastarasis, per neapsižiūrėji

1924—1926 m. einant “Kibirkščiai,”’ ku
rios vienas iš sumanytojų ir redaktorių buvo 
d. Kapsukas, einant kovai prieš t. v. “Liet- 
propoetų sąjungos” klaidas ir nukrypimus, 
V. Kapsukas dar plačiau įsitraukia į litera
tūros kritiką. Be minėtųjų straipsnių ir pa
stabų apie “Aušrą” ir V. Kudirką, “Kibirkš- 
tyj”‘V. Kapsukas iš buržuazinės literatūros 
ypač domisi “keturvėjininkais”, kurie, kaip ’ 
ir vėliau jų įpėdiniai “trečiafrontininkai”, 
būdami buržuazinės literatūros sparnas, iš
stodavo kartais neVa “kairiai” ir tuo galėjo 
suklaidinti Vieną kitą kairėjantį inteligentą, 
moksleivį ir t. p. Net ir komunistų tarpe bu
vo tūlų svyravimų “keturvėjininkų” atveju, 
ėmimo už gryną pinigą jų kairių šūkavimų. 
V. Kapsukas išstojo prieš tuos svyravimus 
(straip. “Ne tuo mastu” N. 4), ir kad paro
dyti tikrąjį “keturvėjininkų” veidą, duoda 
vieno iš jų šulą—poeto S. šemerio—supuvu-

(Tąsa 4-tam pus.)
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šių metų Gegužinę rengė 
keletas organizacijų ir Komu- • 
nistų Partija, kaipo Bendras • 
Frontas. Bendro Fronto susi
rinkime pasiskirstyta darbais, 
vieni kalbėtojus turėjo gauti, 
kiti lapelius pagaminti, o tre
ti leidimą išimti iš valdžios. 
Man teko darbas išimti leidi
mas del masinių prakalbų ant 
lauko. Po bendro fronto susi
rinkimui ant rytojaus, einu j 
miestelio gaspadoriaus raštinę 
išgauti leidimą. Raštinės dar- • 
bininkė sako, kad “gaspado- 
rius dabar serga, tai ji negali 
išduoti leidimo,” tik pasiima, 
susirašo viską, ką aš reikalau- . 
ju ir liepia ateiti už trejeto 
dienų, kada mano, kad jau , 
sugrįš gaspadorius iš po “li
gos” į raštinę. Tą ir padariau 
Antrą syk nuėjus, išgaunu lei
dimą.

Prieš pat Gegužinę plačiai' 
i paskleidžiam lapelius, šaukian- 
Ičius darbininkus į masines

Dainą Diena ir Prisirengimas 
Prie Jos

Proletmeno Sąjungos Trečio Apskričio ren
giamoji Dainų Diena jau visai netoli! šią va
sarą ji įvyks sekmadienį, antrą dieną birželio 
mėnesio, Vaičionio farmoje, Cranford, N. J. 
Pradėsime ją 12 valandą dienos laiku ir tęsi
me iki vėlumos, .kad susirinkusieji galėtų sma
giai praleisti laiką, ypatingai jaunimas, kuris 
myli šokius prie geros muzikos.

Rodosi, nereikia rašyti agitacinių paragini
mų dalyvauti menininkų parengime, bet vis- 
tiek yra reikalas priminti mūsų draugams, ku
rie myli mūsiškių chorų dainas, teatrus ir 
abelną proletarinį meną, kad yra būtinas už
davinys padaryti šį parengimą sėkmingu vi
sais atžvilgiais. Vadinasi, reikia prie
rūpestingai rengtis patiems ir užkviesti savus 
kaimynus, idant visi sykiu galėtume tinkamai 
pasisvečiuoti ir praleisti laiką laukiniame ore, 
kuris yra daug švaresnis ir sveikesnis už rhies- 
tavą orą.

Prie progos noriu pabriežti mūsų apskričio 
vienetams bei jų nariams, kad nesėdėtumėt 
namie ir nelauktumėt iki pašaliniai žmonės 
pradės visą pikniko smagumą, bet kad patys 
būtumėt jo pradžioje ir parodytumėt pavyzdį 
kitiems, kad, va, mūsų parengimas ir mes jau 
visi čia. Tasai kelių metų uodeginis atsiliki
mas pradėjimui pikniko turi būt nukirstas ir 
įdėtas atsilikusių jų rėmuose.

Atsitikime, jeigu minimą dieną lytų—visas 
parengimas, šokiai ir dainų programa bus at
likta Liutvino svetainėje, 69 So. Park St., Eli
zabeth, N. J. Taigi Dainų Diena vistiek įvyks 
ir jon užprašome visus!

mą, pavėlavo priduoti redakcijai. Mes jį ga
vome tiktai pereitą antradienį. Kadangi d. 
Klimo atsakymas telpa, tai nenaudosime jo 
“Atviro Laiško,” .kurį jis prisiuntė, nesulauk
damas telpant šito rašinio. Mes manome, kad 
dabar tas klausimas tegul ir baigiasi.

Šios

Baltimore, Md
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DEL LONG
Fieldstone

Linksma ir Naudinga 
Pramoga

parankiau, 
573—574

•j. H

Tas 
atbukęs apetitas kužda ‘šaltų mėsų’ 
—O ‘šaltos mėsos’ garsiai šaukia

Vaizdas iš Pirmo Amerikos Rašytojų Suvažiavimo, bal. 26-27-28 dd., 1935, N. Y.

RUPPERT’S BEER 
“MELLOW WITH AGE” 

Krautuve jūsų kaimynystėj parduoda Rup
pert’s—pristatomą stačiai iš mūsų bravoro. 

Jeigu išsibaigė, te- 
lefonuokite mums 

JACOB RUPPERT BREWERY 
ATwater 9-1000 

arba, jei 
New Rochelle

N
r

Darbininkų Muzikos Olimpiada
Paskutinius dvejus metus—New Yorko 

Darb. Muzikos Lyga buvo surengusi jau porą

■■ • ■

DON’T SAY' BEER - SAY RUPPERT'S

* *
< Dainos, kurių pritrūkome ir bus atnaujintos 
greitu laiku yra sekamos: “Raudonarmiečių 
Maršas”, “Kalviai” ir “Komunaras”. 
dainos yra dviem balsais—lengvutės.

Dainuojant keturiais balsais piknikuose, at
viram ore, kur nėra tinkamų vietų progra- 
mams pildyti, silpnesni mūsų chorai susiduria 
su keblumais, kuomet nedidelis būrelis daini
ninkų išskirstomas į keturis balsus. Vėjas iš
taršo, išpešioja harmoniją, dainininkai nesu
sigaudo savo balsų, taipgi nieko nelieka klau
sėjams. Todėl mažesniems choram patartina,

Kam nelinksma pavasarį, vi
siems, o ypatingai dirbtuvės 
darbininkams.

Kas gi nenori pasidžiaugti j prakalbąs. Lapeliuos sudėti 
tyru-pavasario oru, būti lau-' obalsiai: Už Bedarbiu ir Šė
kuose, o ypatingai draugiška- natvės Apdraudos Bilių H. R. f;

........................................... . _...............................

ĮE C en <5< THE AfTIfKKAO UiMTER IIU UHTH THE FUTURE 0T THE WORKING CLApf

me būrelyje, kalbėtis, o ypa- 2827; už 30 valandų darbo 
tingai draugų J. O. Deltuvų savaitę be numušimo algų; už 
ūkėje Hanover, Md.? j paliuosavimą Scottsboro ber-

Kas tik buvo atsilankęs sek- Tomo Mooney, už gy-
madienį, gegužės 5 dieną ten, |n*m^ Sovietų Sąjungos ir už 
pilnai tą patvirtins. Bet kad . darbininkų ir vąlstiečių Sovietų 

praslinko! Ameriką. Taipgi lapeliuosdienos F______ _ . ................. .....
pasaulio proletarų .trumpai, bet aiškiai kritikuoja 

Gegužės tai P°no Roosevelto valdžią, kai*
| po Wall Streeto valdžią ir rei- • 
kalauja visus karo reikalam 
skirimus pinigus pervesti be
darbių šelpimui.

Tai tokie lapeliai miestelio 
valdininkus išgąsdino ir jau 
rengės atimti leidimą del Ge
gužinės. 30 d. balandžio, prieš 
Pirmą Gegužės, man parėjus 
iš darbo ir pradėjus skaityti < 
dienraštį “Laisvę”, ogi 
kad net trys policistai

(Tąsa 5 pusi.)

vos tik 4 
po viso 
šventės Pirmos 
tas irgi tiesa.

Kaip kruvini fašistai siau
tė pereitu metu savo valdo
mose šalyse įskaitant Lietuvą, 

i jau mes gerai susipažinę skai
tydami dienraštį “Laisvę”, 
nors dar paskutinių 1935 me
tų įvykių nesame pilnai girdė
ję arba, kas savo mintyje ne
gali persistatyti vaizdą politi
nio kalinio kurio mintys lais
vai plasnoja su išsiliejusiomis 
milioninėmis darbo miniomis

žiūriu,^ 
su



MENO SKYRIAUS DALIS
Laisva J eštadienis, Geguž, 11, 193S>
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; V1. Kapsukas-Literatūros Fronto Kovotojas
(Tąsa iš 3-čio puslp.)

.sios poezijos analizą (str. “Besiblaškančios 
'buržuazinės inteligentijos poetas” No. 6-7).

1926 m. “Laisvėje” V. Kapsukas išstoja 
’prieš kitą keturvėjininkų šulą—poetą But
ukų Juzę, kai tas, nuvykęs Amerikon, mėgino 
šlietis prie darbininkiškos spaudos.

Tačiaus svarbiausioji V. Kapsuko kaip 
□proletarinio kritiko domė buvo atkreipta tel
kimui ir auklėjimui savų proletarinės litera
tūros kadrų, kovai prieš tuos, kas ėjo šiam 
įlarbe klaidingais keliais. Tiesa, spaudoj šis 
darbas tik nežymioj dalyj atsispindėjo, šį 

jįlarbą V. Kapsukas vedė gyvu žodžiu, pla- 
JĮiai išstodamas įvairiuos pasitarimuos, vaka- 
tuotėse, susirinkimuose, vakaruose ir tt.— 
■<iš vienos pusės, ir asmeniškuose pasikalbėji
muose su pradedančiais rašyti draugais—iš. 
•kitos. Iš ryškesnių šios rūšies, išstojimų spau
doj reikia paminėti straipsnį “Kokiu keliu 
•nereikia eiti” (Apie P. Aušrotos “Kristus Lie
tuvoj”), tilpęs “Kib.” No. 2 ii’ iškeliantis 
“dievtvėriškas” idėjas minėtam veikale. Tai 
ypač buvo reikšmingas straipsnis, kadangi 
P. Aušrotas—Valaitis, stovėjo Lietpropoetų 
sąjungos priešakyj. Tokios pat reikšmės tu
rėjo ir V. Kapsuko kritika vienų mano eilių 
(eilės ir straipsnis tilpo Amerikos “Laisvė
je”), užvardintų “Mūsų programa”, kurios 
brėžė proletarinės literatūros programą ne
teisingoj šviesoj. Kai-kas skaitė tokį aštrų 
V. Kapsuko išstojimą prieš Valaitį ir prieš 
mane iššauktą kovos prieš Lietpropoetų są
jungą sumetimais, o ne kritikuojamųjų as
menų ir jų veikalų klaidom. Ištiesų gi buvo 
atbulai. Aš tame galutinai įsitikinau 1926 
m., gavęš iš V. Kapsuko laišką, kuriame jis 
gana prielankiai vertino mano “Krymo šone- . 
tus” ir net išmetinėjo man, kad aš juos ne
daviau “Kibirkščiai” (jie tilpo “Vilnyje”). 

•Tas rodė, kad V. Kapsukui kovoj prieš Liet- 
•propoetų sąjungą ir jos atskirų narių kriti
koj buvo ne kokie grupiniai sumetimai, o tų 
draugų ir visos sąjungos klaidos, nukrypi
mai.

« Nustojus eiti “Kibirkščiai” iki pradėsiant 
.eiti “Priekalui”, kurio sumanytoju ir organi
zatorium buvo V. Kapsukas, jis vėl lyg ir 
.pro pirštus žiūri į literatūros kritikos dar
ybą. Bet štai iškylą reikąlas visu smarkumu 
.išstoti prieš naujai iškeptų “marksistų” ir 
'•‘proletarinių rašytojų” iš ^Trečio fronto” 
teorijas ir praktiką, — ir V. Kapsukas vėl 
jmasi senojo mėgiamojo savo ginklo—kriti
kos plunksnos. Jo puikūs straipsniai ir pa
stabos apie trečiafrontininkus, tilpę “Prie- Į 
;kale”, dar gyvi visų mūsų atmintyje, kad ir 
■netenka plačiau juos apibudinti. Savo strai- 
Ipsniais V. Kapsukas smulkburžuazines, so
cialistines trečiafrontininkų teorijas į dulkes 
sumušė. Tą buvo priverstas pripažinti ir bu- 
„vusis, trečiafrontininkų vadas ir teoretikas—J. 
IRadžvilas-Korsakas, kuriam daugiausiai nuo 
CV. Kapsuko teko. Bejėgiam pykty j jis pavadi
no V. Kapsuką su jo kritika “Maskvos žiūr- 
įkėm”, kurios esą sugraužusios “Trečia fron- 
r”'
• Dideliausios svarbos literatūros kritikai 
•turi ir V. Kapsuko straipsniai apie J, Tumą- 
CVaižgantą, kuriuose jis puikiai nušvietė vi
suomeniniai politinį J. Tumo-Vaižganto vei- 
:dą, jo pažiūras ir t. p. “Priekale” tilpo ir eilė 
Smulkių V. Kapsuko pastabų apie kitus lie
tuvių rašytojus: V. Kudirką, Maironį, Dėdę 
jAntanazą, Aišbę ir kit. Jos nužymi tą pa
grindinį krypsnį, kuriuo turi eiti šių rašytojų 
•tyrinėjimas.

Tai tik svarbiausieji V. Kapsuko atliktieji 
darbai literatūros kritikos srityj. Kaip mato
me, jie labai platūs ir įvairūs. Tačiau dar 
platesni ir įvairesni buvo pas V. Kapsuką su
manymai ir užsimojimai šioj srityj. Pasikal
bėjimuose su V. Kapsuku jis jau bene nuo 
ISfeC m. kėlė klausimą parašyt iš išleist pla
tų kritikos raštų rinkinį lietuvių literatūros 
klausimais, pritraukus prie šio darbo, mane 
ir kitus draugus. Plačiau ir konkrečiau apie 
tai kalbėjom ir 1932 m. vasarą ir buvom net 
planą tokio rinkinio nužymėję. Tai turėjo 
būt pagrindiniai lietuvių literatūros kritikos 
metmens. Tačiaus imtis realizuoti tą suma
nymų taip ir neteko. V. Kapsukas buvo gy
vai susirūpinęs ir antrojo almanacho “Po 
raudonąja vėliava” paruošimu ir išleidimu ir 
del savo straipsnio tam almanachui. Jau 
sirgdamas jis neliovė šiuo klausimu rūpinę
sis, jį kėlęs ir visus mus raginęs. Pats V. 
Kapsukas turėjo nusižymėjęs net 4 temas, 
kuriom skaitė reikalingu būtinai paruošti 
plačius kritikos straipsnius: 1) naujas straip
snis su savikritikos elementais apie J. Biliū
ną, 2) sena V. Kapsuko, kaip “Komunaro” 
ir “Priekalo” redaktoriaus skolai—straipsnis 
pie žemaitę, kaipo išvados ir autoritetingas 
inalyzas Žemaitės sąryšyj su buvusiom dis
kusijom apie ją, 3) nuodugnus straipsnis

apie Putino romaną “Altorių šešėlyj”, kurį 
V. Kapsukas skaitė vienu iš augščiausių kū
rinių visoj lietuvių buržuazinėj literatūroj; 
savo straipsnyj V. Kapsukas manė plačiai 
panaudoti “Altorių šešėlyj” gausią medžia
gą antireliginei propagandai’ ir pagaliau, 
4) straipsnis apie mano, V. žalionio, poeti
nę kūrybą. Mano prašomas, V. Kapsukas 
buvo linkęs paskutine tema pirmiausia ra
šyti (straipsnį almanachui). Gaila, kad ne
teko jam šių sumanymų įvykinti, ir ypatin
gai gaila man, kad neteko išvysti pastarojo 
straipsnio. V. Kapsukas atydžjai sekė ma
no kūrybą nuo pačių pirmųjų rašinių, yra 
man suteikęs žodžiu ir raštu labai svarbių 
nurodymų, patarimų, pamokinimų, draugiš
kos kritikos.

Suvedus draugėn vis^ V. Kapsuko literatū
ros kritikos darbą, krinta į akis pirmiausia 
toji tos kritikos ypatybė, kad V. Kapsukas vi
sados stengės imti svarbiausias, reikšmingiau
sias proletariato kovai ir gyvenimui literatū
ros sritis ir temas. Ypatingai tas pasireiškia 
aklam sekime ir griežtuos smūgiuos visiems 
tiems, kurie literatūroj, dangstydamies kairio
mis plunksnomis, skiepina buržuazinę ideolo
giją — iš vienos pusės, ir kėlime aikštėn, kri
tiškoj paramoj proletarinės literatūros daigų, 
iš kitos.

' IV.
Draugo V. Kapsuko, kaip literatūros fronto 

kovotojo vaizdas nebūtų kiek-tiek platesnis, ne
paminėjus jo nuostabiai puikaus darbo kaip 
redaktoriaus ir kaip naujų literatūros ir apla
mai proletarinės spaudos kadrų kėlėjo, au
klėtojo, mokytojo.

Susiras dešimtys, jei ne šimtai, draugų, ku
rie pradėjo rašinėti spaudai draugo Kapsuko 
paraginti ir kurių pirmuosius, kartais labai ir 
labai silpnus, rašinius V. Kapsukas stropiai 
taisė, nurodinėjo draugams trukumus, bet vis
gi rasdavo galimybės patalpinti spaudoj ir tuo 
pačiu duoti akstiną tolimesniam rašymui, ši
tie draugai savo atsiminimuos papasakos, kaip 
V. Kapsukas sugabiai šitą masių traukimą į 
literatūros ir spaudos darbą atlikdavo.

Per visą ilgą revoliucinį darbą V. Kapsukui 
teko redaguoti vienam ar kartu su kitais drau
gais labai daug ir įvairių spaudos organų: 
“Draugas,” “Naujoji Gadynė,” “Skardas,” 
paskui “Rankpelnis”, “Socialdemokratas”, “Ko
va,” “Naujoji Gadynė” (Amerikoj), r 'paskui 
“Tiesa,” “Komunaraš/> Kbmunįstas,!U {‘Ki
birkštis,” “Balsas”; “Kolėkty.vas”į.ię pągaliau 
jo paskutinis, vienas iš niylimlausįų auklėtinių 
—“Priekalas.” Pagrindinė jo, kaip redakto
riaus, ypatybė, greta rūpinimosi, kad talpina
moji medžiaga stovėtų reikalingoj idėjinėj au
kštumoj, kad ji būtų gyva, įvairi, įdomi, su
prantama kuoplatesnėms skaitytojų masėms ir 

• t. t., greta viso to V. Kapsukas ypač rūpinosi, 
kad kiekvienam numery dalyvautų kuodidesnis 
bendradarbių skaičius. Blogais laikraščio ar 
žurnalo numeriais jis skaitydavo tuos, kurie 
būdavo tik keleto draugų prirašyti.

Rūpindamasis bendradarbių pritraukimu, V. 
Kapsukas ned.aleisdavo redakcijos darbe, kad 
kieno nors prisiųstas rašinys, arba paprastas 
laiškas paliktų neatsakytas. Jis nesitenkinda
vo paprastu atsakymu: gavom, talpįnam, ne
tinka,—bet stengdavosi smulkiai išaiškinti, kuo 
rašinys geras, koki yra trukumai, kaip reikė
tų ištaisyti ar išnaujo perdirbti, šitokiems pa
tarimams žodžiu ir raštu V. Kapsukas negailė
davo laiko. Kartais kurkas mažiau laiko būtų 
jam atėmę pačiam ta tema parašyti, negu iš
taisyti pradedančio draugo rašinį ar duoti jam 
nuodugnius nurodymus. V. Kapsukus tačiau 
taisė ir davė nurodymus, nes matė tame ge
riausią mokinimo, ląvinimo, kadrų auklėjimo 
priemonę. To paties jis reikalaudavo įr iš kitų 
redakcijos narių ir smarkiai bardavo, jei ku
riam nors bendradarbiui nebūdavo nuodugniau 
atsakyta.

Literatūriniam, kaip ir kiekvienam, darbe 
pats labai, daug reikalaudamas iš savęs, kad 
rašinys būtų turiningas, stilingas, supranta
mas masėms, gilus, nuoseklus iP t.t., V. Kap
sukas to paties reikalaudavo ir iš nuolatinių 
bendradarbių. Jis negalėjo pakęsti literatūri
nio nevalyvumo, rašymo “ant greitųjų,” neap
galvojus, atidavimo straipsnio neapdirbus, ne- 
atšlifavus ir t. p. Jis negailėdavo laiko taisy
mui ir nurodymams, bet jei autorius tų nuro
dymų neimdavo domėn, savo raštų netaisydavo 
ir toliau dirbdavo nevalyvai, su tokiais ben
dradarbiais jis būdavo labai griežtas, skaity
davo, kad iš jų nieko neišeis.

Atskirai reikia paminėti V. Kapsuką, kaip 
musų dailiosios literatūros kadrų auklėtoją, 
kaip geriausią mūsų rašytojų draugą, kritiką 
ir mokytoją. Drg. Kapsukas per visą laiką 
skaitėsi išpradžios “Kibirkštiečių ” ratelio, vė
liaus MAPPo lietuvių sekcijos, paskui Mask
vos lietuvių soviet, rašytojų grupės aktyvus 
narys, kuris, ne tik savo raštais, bet dar dau
giau gyvu žodžiu dalyvaudavo visuos rašytojų 
organizacijų darbuos. Jis, kaip kritikas, išsto
davo literatūros vakaruotose, ir jo išstojimai

būdavo esmingiausi, autoritetingiausi. Ne kar
tą jis yra daręs pranešimus literatūros klau
simais. Bet dar daugiau jis yra padėjęs mūsų 
rašytojams individualiais patarimais žodžiu ir 
raštu. Ypač tokiems draugams, kai J. Juraitė, 
V. žalionis, A. Tremtinis, Lavėnos Liuda ir kt. 
V. Kapsukas yra buvęs nuolatinis konsultan- 
tas-kritikas. V. Kapsuko, kritika nebuvo švel
nus glostymas paplaukiui; priešingai, jis visa
dos sakydavo tiesą į akis, skaitė žalingu teikti 
kokių nors neužpelnytų pagyrimų, mažinti li
teratūros reikalavimus mūsų rašytojų atveju 
ir t, t. Jis skaitė, kad ir mūsų rašytojams sta
tant tuos pačius reikalavimus, kaip ir visai 
Sovietų literatūrai, galima pakelti jos lygį. 
Aštri, griežta V. Kapsuko kritika ne tik ne- 
stumdavo nuo literatūros darbo, bet ragindavo

stropiau dirbti, taisyti trūkumus ir klaidas, 
kurie pačiam rašytojui po tos kritikos pasiro
dydavo aiškūs kaip ant delno, neginčijami.

Taip V. Kapsukas dirbo, kaip literatūros 
fronto pajėgų organizuotojas, mokytojas, au
klėtojas, vadas.

Kaip puikiausiam žodžio meistrui, kaip ne
nuilstamam spaudos ginklo karžygiui, kaip 
puikiam stilistui, kaip pirmajam lietuvių pro
letariniam rašytojui, kaip žymiausiam prole
tariniam kritikui ir pagaliau kaip geriausiam’ 
viso proletarinės spaudos ir literatūros fronto 
jėgų organizuotojui, auklėtojui ir vadui, d. V. 
Kapsukui bus pašvęstas pirmasis garbingasis 
lapas busimoj proletariniai-sovietinės lietuvių 
literatūros istorijoj, ir toji vieta pasiliks jam 
amžinai.

centai. Po lošimui bus šokiai pKa 
Zeikų Orkestros. “Moteris Gatvėje” 
yra dramatiškas vaizdelis iš bedar- 

i bių gyvenimo ir patartina kiekvio^ 
nam pamatyti šį veikalą.

Užkviečia Komisija.
(109-111)

McKees Rocks, Pa
Mūšy Veikimas

APLA 2-ra kp. laikytam 
savo susirinkime gegužės 5-tą 
d. priėmė raportą komisijos ir 
užgyrė patiektą planą delei 
atsilyginimo APLA Centrui. 
Visos sąlygos susitaikymo bu
vo paskelbta Centro P. Komi
teto protokole, kuris tilpo 
“Laisvėj.” Tai pagirtinas dar
bas, kad tarpe kuopos ir Cen
tro užsibaigė rimtai išlygini
mas lėšų ir skolos klausimo.

Apkalbėjus P. J. Martinkų 
reikalą, kuriem kuopa yra pa
skolinus $2,000.00 ant namo, 
rodos, irgi viskas gražiai užsi
baigs ir kuopa pilnai su ketvir
tu nuošimčiu greitu laiku at
gaus savo pinigus.

Kuopai išlyginus visus fi
nansinius reikalus, rodos, kuo
pai pasiliks $4,000.00 pinigų. 
Ką kuopa darys su tai $4,000, 
tai klausimas. Mano nusistaty
mas, kad įsigyt savo namuką ir 
jame sutraukt darbininkišką 
veikimą. Savo vietą, savo na
muką turėdami, mes galėtume 
turėti jame mokslainę kaip 
sau, taip ir jaunuoliams. Lig 
šiol mikizrokiečiai lietuviai 
neturėjo vietos ir progos savo 
vaikus lavinti darbininkiško 
veikimo ir dabar kairesnių lie
tuvių jaunuoliai yra pakrikę. 
Draugai, dabar turėdami pini
gų ir turėdami progą, dirbki
me taip, kad būtų nauda mūsų 
klasei, kad visi darbininkai 
pamatytų, jog mes einam tei
singu keliu,
ALDLD 40-to& Kp. Veikimas

ALDLD 40-ta kuopa ir AP
LA 2-ra kuopa nors skirtingos 
organizacijos, bet nariai tie 
patys. Susirinkimus laikoma 
tą pačią dieną ir vienoj vietoj. 
Kaip APLA kuopa, taip ii’ AL
DLD kuopa visais galimais bū
dais remia darbininkų judėji
mą. Galiu pasigirti, kad mes 
nors didžiumoj bedarbiai, bet 
kiekvieną susirinkimą, jei ne 
vienos, tai antros kuopos su
sirinkime, kaip rezoliucijom,

ve, delei to mažo trukumo, HARTFORD, CONN, 
matydami, kad SU namu gali Į Lietuvių darbininkiškos organizaci- 
hnri hlno-ni GntaVpekai rimtai J’os- kaiP tai T-D-A-» Komfrakcija ir dūli blogai, uatavecKai įimtai A L D-L D. 68 kuopa rengja balių del 
susirūpino bėgiojo ir šian ir finansinės pagelbos Colt’o streikie-

’ v. . riam. įvyks 11 d. gegužės, Laisvės
ten, kad tik savo amžiaus pro- Choro svetainėje, 57 Park Street, 
čia išgelbėti, bet kaip? Kaip pfad.žia vai. vakare. Komitetas . v. . .. .užkviečia visus draugus ir drauges
sykis jau tuo pačiu laiku pra- skaitlingai dalyvauti šiame parengi- 
dėjo organizuotis “Mažų Na- «?«•■ . Paremkime streikierius finan- J siskai, kad jie galėtų laimėti strei-

va- ką.
kairesnių darbi-- (109-111)

mų Savininkų Draugija, 
dovaujama 
ninku, prie kurių ir Gatavec- 
kai pradėjo bėdoje linkti. (Ga- 
taveckas vedęs su našle Ka- 
voliukiene. Kairesniam darbi
ninkų judėjimui jie pirmiaus 
nesimpatizavo,) Ir ve, minėta 
draugija organizuotai pradėjo 
ginti Gataveckų reikalus. Or
ganizuotai veikiant, buvo iško
vota 90 dienų pailginimas lai-1 Komunistų Partija 
ko ir paskutinis laikas ir teis- įvyks 11 d. gegužes, Darbininkų Svet. 
mas turėjo būti 1-mą d. gegu- Pradžia 6:30 vai. vakare. Įžanga 25 
žės. Minėtą dieną teisėjas, ma-| 
tydamas, kad yra veikiama 
organizuotai ir organizacija 
aštriai kovoja, padarė nusilei
dimą, taip, kad Gataveckai 
sutinka ir pasirašo po 30 dienų 1 
gražiuoju pervesti savo namą 
paskolos kompanijai, žinoma, 
su tokiu teisėjo “nusileidimu” 
Gataveckai nesutiko. ♦

(Tąsa 5-tam pusi.)

SHENANDOAH, PA.
A.P.L.A. 4-tos kuopos susirinkimas 

įvyks 12 d. gegužės, “Sweet’s Hall”, 
2 vai. po pietų. Prašau visų narių 
skaitlingai dalyvauti, nes turim daug 
svarbių dalykų aptarti.

S. Kuzmickas.
(109-111)

MINERSVILLE, PA. .
i stato seenon 
Gatvėje”, kuris

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SO. BOSTON, MASS.

Laisves Choras
Lunch”, nedėlioję, 
Pradžia 7=00 vai. vakare. Piliečių 
Kliubosvetainėje. Įžanga 
tai. 
visus

rengia 
19-tą

“Buffet 
gegužės.

35 cen- 
Bus pamarginimų. Užkviečia 
dalyvauti komitetas.

(111-113)

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
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

FOTOGRAFAS *
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STOKES -
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. f.

Tel.: Glenmore 5-6191
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginima8 tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer St., ' 1 ' Brooklyn, N. Y.
I ' j f ' ‘ ~

Pusi Bloko nuo “Laisvės” Svetainės ,

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežūs Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

PLYMOUTH, PA.
Gegužės 26 d., 2 vai. po pietų 

įvyks Lietuvių Kapinių Korporacijos 
susirinkimas, 40 Ferry Street. Yra 
labai svarbu, kad visi dalyvautų šia
me susirinkime, nes turėsime apkal
bėti apvaikščiojimą, kuris įvyks 30 d, 
gegužės, šiame apvaikščiojime kal
bės garsusis Amerikos lietuvių kal
bėtojas, Rojus Mizara, “Laisvės” re
daktorius.

Draugai, turit aptaisyt mirusiųjų 
kapus, kurie turit palaidoję savo gi
minių, draugų bei pažįstamų. Vienų 
paminklai pasvirę, kitų kapai įdubę;

d. gegužės.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARGIUKAI

taip pinigiskai paremiam nau- tas nedailu, turit apžiūrėti pirma 30 
d. gegužės.

Antras dalykas, kurie draugai ne- 
! užsimokėję asesmentų, $1.00 ant me-

dingus dafbus darbininkų kla
sei.

Apart kitų gerų darbų, reik 
pažymėti, kad kuopa jau iš
rinko delegatą į Visuotiną Lie
tuvių Darbininkų Suvažiavimą, 
kuris atsibus Cleveland, Ohio. 
Delegatu išrinktas draugas 
Juozas Kvečįęras, tai geras 
draugas, iš jo gali būt geras 
darbininkų kovotojas ir kaip 
sykis, jam bus proga plačiau 
susipažinti su mūsų veikimu.
Gątavecko-Kavoliukų Šeimos 

Vargai
Kaip daugelis iš darbininkų, 

taip ir minėta šeima įsigijo sa
vo gražų namelį, kuris lėšavo 
$13,500. Minėto namuko įsigi-

tų, turite užsimokėti. Taipgi kurie už 
lotus neužsimokėję, turite užsimokė
ti. Kurie lotų norėsite pirkt, komi
sija bus ant vietos. S. J. Staskevičius.

(111-113)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 12 d. gegužės, Leo
nard Svetainėj, 111 W. Market St. 
Pradžia 2 vai. po. (pirtyj? Visi nariui 
būkite laikų, nes turim, daug svarbių 
dalykų aptarti. ’ Į1 Ij F|

Kuopos Sekt;. Klevinskas.
« ■ (110-111)

DETROIT, MICH.

Gegužės 12 dieną 7 vai. bus- rodo
mas judomas paveikslas “Chapajev.” 
Tai puikus paveikslas Rusijos revo
liucijos. žmonęs daug skaitė ir girdė

jimui jie užtektinai pinigų ne- ’?’? apie Rusijos revoliuciją visokių . T, i išvadžiojimų, \r kad teisingai suzino- turėjo, reikėjo imti paskolą, ti ir pamatyti Rusijos revoliuciją 
Dabartiniais laikais už paskola tai r,eikia Šiuos krutomus
nuosimtis . ir taksai apmokėti sijos revoliucijos. Todėl patys lanky- 
buvo negalima. Paskolos kom-ikites ir praneškite kaimynams, kad 

, . , , y . nueitų pamatyti šiuos paveikslus. Ro-panija, matydama,’ kad seimą dymo vieta 5200 Woodward Ave.,
blogam padėjime, užmanė na- Art In,st2tute- Iž*nga nuo 1 vai. iki

- - - - ’ ~ 5. po pietų, 30 centų; nuo 6 vai. vak.
Gata- —40 centų; šeštadienį ii’ sekmadienį

50 centų, išskaitant 5o tiems, kurie
mą forklozuoti-atimti.
veckai, kreipėsi prie valdžios, j ’ ii, . v.’i atsineš garsinimo korteles (plakatą)kąd gavus paskolą bonais. Žl- J Rodymas paveikslų tęsis visą, savai- 
noma, valdžios įstaiga su pa-i te- Paveikslas ne tik kad įdomus, bet

i u- ’ -v h pamokinantis. Todėl Detroito^ dar-skola nesiskubino, vėliau pa- binmkai būtinąi pamatykite šita pa
žadėjo duoti $5,680, o reikėjo veikslą 

..skolos atmokėti $5,879.00 ir Šeškupis.
(110-112)

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

' mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės _ 
išmokėti gydytojui. * x

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

j kitus miestus.
T«U Ev«rgreęa 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.
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šeštadienis, Geguž, 11, 19

Atsiminimai iš Varnių K oncen 
tracijos Stovyklos 1927 Metais

Rašo Jonas šilenas
(Tąsa)

Visu keliu mes stengėmės kalbėtis su 
kareiviais. Bet kareiviai iki konflikto 

< daugiausiai tylėjo ir klausė ką mes kal
bame; tik nedrąsiai vienas kitas pareikš
davo savo nuomonę. Po konflikto, padė
tis pasikeitė. Kareiviai pasidarė šnekes
ni, lyg būtų kas jiems lūpas atrišę. Vie
nas kitas, kaip vėliau sužinojau reiškė 
nepasitenkinimą del savo blogos būklės 
ir visi stebėjosi mūsų vieningumu ir drą
sa priešintis karininkui. Keletas kareivių 

^pareiškė, jog jei ir kareiviai būtų vienin
gi, tai ir jiems priseitų mažiau kentėt, 
nejodinėtų viršininkai taip ant jų spran
do. Visu keliu vieni ir kiti saugojomės 
karininko, kad jis nepastebėtų mus besi
kalbant.

0-

Padėtis Varnių Stovykloj
Varnių koncentracijos stovykla buvo 

įrengta kadaise buvusiuose vienuolyno,— 
kunigų seminarijos, o vėliau drausmės 
bataliono mūruose. Čia, drausmės bata
lionui esant, žiauriausiais būdais buvo 
kareiviai kankinami. Internuotų tarpe 
buvo du ar daugiau, kuriems tekę pabu
voti tame, Lietuvoj pagarsėjusiame savo 
nuožmiais kankinimais, drausmės bata
lione. Jie daug pasakojo atsitikimų, kad 
drausmės batalione ne vienas kareivis 
buvo mušamas ir įvairiausiai kankina
mas kol galų gale sąmonės netekdavo. Jie 
nurodinėdavo ir vietas-kambarius, kur 
buvo kareiviai mušami, plakami, už ran-

kų kabinami, masiniai kankinami: rytą 
vienmarškiniai šaldomi ir tt. Pasakoda
mi jie daug minėdavo įvairių pavardžių, 
kurie nuo kankinimų netekę sveikatos ir 
dabar visai paliegę skursta. Daug “atli
kę” tarnybą (juos paliuosavo del silpnos 
sveikatos) grįžę namo mirė. Bet buvo ir 
tokių atsitikimų, kad nespėdavę net nė 
paliuosuoti kareivį namo: nežiūrint vir
šilos ar karininko spardymo, kareivis 
nesikeldavo nuo karcerio grindų. Tada 
karininkai sakydavę: “Mat rupužė koks, 
negalėjo palaukti dar porą dienų ir bū
tume paliuosavę iš kariuomenės... ”

Ne vienam kareiviui Lietuvos buržu
azija tokiu būdu davė žemės, kurią at
važiavę tėvai ir giminės ašaromis drėki
no ir pirštais akėjo.

Dabar tuose mūruose mums’įrengė fa
šistai koncentracijos stovyklą. 1927 m. 
stovyklos režimas beveik prilygo kalėji
mo režimui. Pradžioje metų stovyklos re
žimas skyrėsi nuo kalėjimo režimo tik 
tuo, kad kameros buvo neužrakintos. Va
dinas galėjom liuosai vaikščioti po kari- 
dorių, kiek norėjom ir kada norėjom; ir 
buvo nedraudžiama turėti kamerose pei
lius; be to turėjome 2-jų valandų pasi
vaikščiojimą per dieną,—vadinas, du kar
tu daugiau kaip kalėjime,—tai visas 
skirtumas stovyklos režimo nuo kalėjimo 
režimo. Stovyklos vidaus režimo taisyk
lės buvo labai smulkmeniškai sustatytos,

(Bus daugiau)

į
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Wilkes Barre, Pa
ALDLD 43 kp. ir L.D.S. 7; 

kp. susirinkimai įvyks gegužės^ 
12 dieną, sekmadienį, Darbi
ninkų Centro svetainėje, 325 
E. Market Street. Susirinki
mai prasidės sekamai: 43 kuo
pos 10 vai. ryto, o 7 kuopos 
2 vai. po pietą. Abiejų kuo
pų draugai ir draugės įsitė- 
mykite susirinkimų laiką ir 
pasistengkite visi ir visos pri
būti nurodytu laiku ir atsiga
benkite simpatikų, kurie gal 
su laiku ir pamylės įsirašyti į 

l virš minėtas kuopas. Aš pasi
žadu atgabenti naują prirašy-. 
mui narį į pastarąją kuopą

Sekr. ir org. J. V. S.

McKees Rocks, Pa
(Pabaiga iš 4 pusi.)

Patariant “Mažų Namų Sa
vininkų Organizacijai,” Gata- 
veckai su savo visa šeima, ku
ri susideda iš 8 ypatų, nuėjo į 

c valdišką paskolos (HOLO) ofi-1 
* są Pittsburghe ir pasisakė, kad 

jie ten bus tol, kol gaus pilną 
valdišką paskolą. (Laikui bė
gant, skola pasidarė jau dides
nė). Ir ve, Gataveckai ne juo
kais abudu ir su Šešetu vaikų 
apsigyveno ir neina iŠ valdiš

ki ko ofiso, naktimi visi: miega 
ant grindų, o dieną būva prieš 
viršininkų akis. Tuo laiku, ka
da Gataveckai minėtam ofise 
kovojo, tai minėta organizaci
ja dirbo tarpe apielinkės gy
ventojų ir pasekmės to: orga-

nizacijos ir pavieniai siunčia 
telegramas . ir rezoliucijas, 
kad pagelbėjus minėtai šeimai. 
APLA 2-ra kuopa pasiuntė 

' reikalavimo telegramą prezi- 
: dentui Rooseveltui ir tel. į 
Washingtona prezidentui HO
LC. ALDLD 40 kp. sukolekta- 
vo tarpe savo narių $1.65 
maistui; pirm to, jau keli 
draugai maistu ir gi rūpinosi 
ir šeimai teikė, žodžiu sakant, 
Gataveckų atsitikimas padarė 
pas mumi sujudimą. Visi są
moningi darbininkai už juos 
kovoja. Būtų gerai, kad vė
liaus draugai Gataveckai ben
drai kovotų ir už kitų darbi
ninkų reikalus.

Gegužės 6 d., sulyg teisėjo 
pirmesnio patvarkymo, Gata- 

i veckų stuba turėjo būt atimta- 
i fork 1 ozuotą, bet pasidėkojant 
darbininkų darbuotei ir griež- 

I tam protestui, atvažiuoja kon- 
■ gresmanas Morris ir, prisitai- 
1 kindamas darbininkams, išrei
kalauja teisėjo, kad sustabdy
tų namo pardavimą dar 60 die
nų.

Nors namo pardavimas su
stabdytas per 60 dienų, bet 
paskola nėra suteikta, dėlto 
Gataveckai pasiliko ir ant to
linus gyventi minėtam ofise. 
Gataveckai gyvens minėtam 
ofise, o mes juos aprūpinsime 
maistu ir sykiu dėsime pastan-į 
gas, kad įrodžius dokumenta
liai, jog jų namas reikalauna-’ 
mos paskolos yra vertas.

Draugai ir broliai lietuviai,1 
organizuota darbininkų kova 
yra pasekminga, dėlto ir kovo
kime organizuotai vienas už 
visus, visi už vieną. į

J. Miliauskas.

esu ?”
.Atsakymas: “Ne, tik taip 

nori pasikalbėti.”
Už penkių minutų ir mies

to gaspadoriaus raštinėj. . Aš 
pats suvargęs nuo sunkaus 
darbo per dieną, o čia randu 
du vyriausius miestą fvaldinin
kus—policijos “čyfą” ir mies
to gaspadorių. Ir pradeda gas
padorius Mr. Kendrik klausi
nėti.

“Kas tuos lapelius išleido 
del Gegužinės?”

At. “Bendro Fronto Komi
tetas.”

“Bet kad tie lapeliai advo
katauja Komunistų Partijai”.

At. “Komunistų Partija įei
na į bendro fronto komitetą, 
kaip ir kitos organizacijos.”

“Ar tu sutinki su tais lape
liais, kas juose yra pasakyta?”!

At. “Taip, aš manau, kad' 
yra labai geri lapeliai.”

“Betgi lapeliai kritikuoja 
Roosevelto valdžią.”

At. “Turime pamato kriti
kuoti.”

“Lapeliai kalba už gynimą 
Sovietų Sąjungos, tai jei jūs 
nemylite šio kontro, tai kodėl 
gi jūs čia būnat, ir jei jums 
geresnė ana šalis, tai ten ir 
važiuokit,” t

LAISVE

At. “Lapeliai nesako, kad 
ši šalis yra bloga, šalis yra 
gera, tik kai kurie dalykai 
reiktų pataisyti, ir piliečiai tu
rim teisę įvairius klausimus 
diskusuoti.”

“Bet tu kaip leidimo prašei, 
tai nesakei, kad tokius lape
lius leisite ir tokius obalsius 
dėsite. Ant leidimo padavei tik 
vieną temą, Bedarbių Apdrau- 
dos Bilių H. R. 2827, o ant 
lapelių jūs visko pridėjot.”

At. “Aš prašiau leidimo ap
vaikščioti pirmą dieną gegu
žės, ir kaipo vyriausį klausi
mą pažymėjau Bedarbių Bilių 
H. R. 2827 ir tas yra ant la
pelio, kaipo pirmas klausimas 
del apkalbėjimo ir taipgi apie 
abelnus darbininkų reikalus 
bus kalbama.”

ko, nes pamatė, kad aš pra
dėjau iš jų juoktis ir piktai at
sakė: “Mes nesibijom, bet mes 
nenorim, kad vienaip leidimą 
gavot, o kitaip lapelius sklei
džia! ir todėl 8:30 ateik ant 
“Selekmonų” susirinkimo, ir 
ten gal bus leidimas atšauktas, 
ir ateidamas atsinešk vieną 
lapelį.”

Ir vėl su automobiliu poli- 
cistas parvežė iki stubos durų. 
Pavalgęs vakarienę, pasiėmiau 
-pasivadinau dar du draugu iš 
gegužinės komiteto, einam ant 
“Selekmonų” 
trys. Nuėjus, 
gaspadorius, 
ir perstatau,

susirinkimo jau 
pasitinka miesto 
paduodu lapelį 
kad mes čia ve

CLEVELAND, OHIO Norwood, Mass

ROBERT LIPTON 
įstaiga

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir

3 WĮ Kitokiems 
3įl; Įvykiams

Sumušė Visus Rekordus 
f Tęsiamas dar vienai savaitėj, 

tarpo
GEGUŽĖS 5-12

“Chapayev”
žymiausia Sovietų Filmą

, PENN SQ. THEATRE 
Cleveland, Ohio

Pradžia 2-rą vai. po pietų, 
ketvirtadieniais, šeštadieniais ir 

sekmadieniais
25 centai po 6 vai. vakare.

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
tomobiliu į mano kiemą atva
žiavo. Vienas policistas eina į 
stubą, o kiti laukia kieme.

Įėjęs klausia, “ar čia John 
Grybas gyvena?” Atsakymas 
“taip, aš pats juo esu.”

“Tai greitai rengkis ir tuo- 
ja'us tave nori matyti miesto 
gaspadorius!”

“Del ko
tyti?”

“Reikale
“ Ar po

HARMAN

Dovanos

jis nori mane ma-

Gegužinės.” 
areštu aš dabar

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi- 
jno Žiedų 

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

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

“Bet jūs tuose lapeliuose 
kalbat ir apie Sovietų Rusijos 
gynimą.”

At. “Mes įsitikinę, kad ne 
tik mes, bet ir kiekvienas žmo
gus turėtų kalbėti už Sovietų 
Sąjungos apgynimą nuo impe- | 
rialistų. puolimo, nes Sovietų i 
Sąjunga stovi už pasaulio tai
ką ir jei kas ją pultų, tai visų 
šalininkų taikos privalumas ją 
apginti.” Dar pradėjau: “Ne
sibijokite, dar rytoj mes val
džios neversim.”

Čia biskį valdininkai supy-

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is ■ hereby given that License No. 
RL-9946 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 771-773 Coney Island Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

CORTELYOU BAR & GRILL, INC., 
771-773 Coney Island Ave Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9928 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 550 Prospect Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed on the premises. t

MICHAEL J. BEHAN
550 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9913 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 93 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, .to be consumed 
on the premises.

FRANK GARONE
93 3rd Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1272 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic^'Beverage Control 
Law at 3011 Avenue N, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 

i premises.
WILLIAM ENGLER

JOll Avenue N, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. ' 
RW-1265 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section' 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 196 Graham Ave., Borough of Broo
klyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

PETER DEMERY 
196 Graham Ave., Brooklyn N.

NOTICE is hereby given that License No. 1 
RW-1264 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 

Į Law at 2911 West 16th St., Borough of 
I Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 

on the premises.
RALPH NUNZIATO 

(MARANESE RESTAURANT)
2911 West 16th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB-80 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2762- 
2770 E. 14th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MRS. FANNIE COHEN 
2762-2770 E. 14th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB-41 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at Board
walk, Washington Baths, Annex Store No.3, 
Bet. W. 21st & W. 22nd Sts., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNA HORENSTEIN
Boardwalk Washington Baths, Annex Store 3 
Bet. W. 21st & W. 22nd Sts., Brooklyn N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB-72 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at Board
walk, Bet. 10th & 21st Sts., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MAX GOTTESMAN 
Boardwalk, Bet. 19th & 21st Sts., 

Brooklyn, N. Y.

on

NOTICE is hereby given that License 
A-11310 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7119 
5th Avenue, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HARRY KRAMER 
RAY DEL FOOD .STORES

7119 5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

No.

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St. 
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi Įvairiais Žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
~~~MOTERIMŠ.’STALAI“ 
BUSINESS MEN’S LUNCH 

HARRY SLOBODIAN 
Savininkas

Bell Phone Poplar 9257

Penktas Puslapi?

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST, BROOKLYN, N

r

S

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

-—■ • ' .■ ! t ■•••rr-tsrsBsssasg
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

MAČIO-KEKŠTO EILES”
ir J. Baltrušaičio

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

įvyniok 3 dešimtukus taip, kad neslankiotų koperte. Tik 30c.

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

../A
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esame net trys ir mes norime 
būti “Selekmonų” susirinkime, 
kuomet tą klausimą apkalbėsi
te. Bet mūs į susirinkimą ne
leidžia. Prie uždarų durų “Se- 
lekmonai” atlaiko susirinkimą 
ir už 20 minučių gaspadorius 
išėjęs praneša, kad nieko ne
maino ir galite rytoj mitingą 
laikyti taip, kaip garsinot.

Gegužinė atsibuvo ant Mr. 
Nick Abdullahs pievos. Oras 
pasitaikė ne kaip" pavasario, 
bet šaltas, kaip rudens, kad 
be “overkoto” negalima buvo 
ilgai stovėti. Gal del tos prie
žasties ir žmonių susirinko ne
daug, gal apie 200. Paskleista 
“Daily Worker” ir apie pora 
desėtkų mažų brošiūrėlių. Kal
bėtojai pakalbėjo bėgamais 
reikalais ir susirinkimas ra
miai uždarytas. Policijos buvo 
net keletas, bet arti prie kal
bėtojų nėjo ir. susirinkimui ne
kliudė.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėtu, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

$
Ii
i

Siuskit
TORGSIN ORDERĮ 

savo giminėm į U.S.S.R.- 
Torgsin Krautuvės yra 
kiekvienam d i d e sniarn 
mieste Sovietų Sąjungo
je ir laiko gamintų ir im

portuotų daiktų.

Kainos prieinamos, paly
ginant su kainom Ameri

koje.

Del Torgsin Orderiu 
kreipkitės j lokalę ban
ką arba į autorizuotą 

agentą.

ORGSIN
General Representative irt U.S.A 

at AMTORG, 261 Fifth Ave., N.Y.

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletes
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio

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

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

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

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ino.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grund and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Notary Public

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius 

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę j sekančią 

vietą: 
Building 

Broad ir Chesnut,
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Wl W» IUI A A

TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

iAiifWWW tfu Irti MM tfW VU tf M VU tfti toU rti *

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuptas 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.

s v

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
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; EVergreęn 7*1661

. >» .1
y;:



cjisvaĮnew yorko ir apielinkes žinios mis bus išmokėta $50. Įžanga 
25c. Tikietai parsiduoda iš 
anksto ir svarbu tuojau įsigy
ti.

Gegužės 22, 23, 24, 25 ir
26 bus Komunistų Partijos 2

Del “Sklokininky” Užmetimu Arba Kodėl
Jaunimas Rengia Balių Gegužės 19 Dienų

na jų kančias. Iš kitos pusės, 50 nubaustų užsimokėti po $5. Distrikto Bazaras. Tikietai 
Sovietų Sąjungoj kiekvienas j Tai jau $250. Tokiais kalti- gaunami pas’ visus partijie- 
išradimas palengvina darbi- nimais, kaip mano, sustatė ei- čius ir kitus organizacijų vei-
ninkų gyvenimą. Reiktų 
giau tokių paskaitų.

d a ii- lę 50 žmonių ir be jokių cere-Įkėjus. Svarbu įsigyti iš anksto, 
monijų nubaudė po dolerį vi-.Visoms 5 dienoms bendras ti-

Gegužės 9-tos dienos Nau-I girną, 
į. josios Gadynės i ’ ’ 

19-tam, skelbime 
7-tos kuopos rengiamą teatra- 'kad tas užmetimas 
JiŠką veikalą tą pačią dieną, “Neartisto 
kai Jaunimo Komitetas ren- jo, yra tik užglostymas- savo 
gia Jaunimo Balių, rašo: keršto ir kitiems primetimas, 
“. . . mūsų konkurentai iš 
“Laisvės” tyčia tą pačią dieną 
ruošia savo vakarą. . Bet mes 
tikime, kad jų kerštavimą 
Brooklyno publika reikiamai 
įvertins!” • ■ 1

Apie rengiamą LDS Jauni
mo Baliu reikia štai ką pasa
kyti: Šis balius buvo rengia
mas 28-tą dieną balandžio. 
Bet kadangi įvyko klaida iš- 
randavojime svetainės, Piliečių

, tai “sklokininkai” už- 
numeryje ' lysdavo, parodyti savo kerštą, 

apie LDD | Taigi, mes ir dabar manome, 
daromas 

Naujoje Gadynė-

Mūsų Parengimai ir Juose 
Duodamas Maistas

LDS Jaunimo Komiteto
Narys.

Iš ALDU) Susirinkimo
Ir Paskaitos

Ketvirtadienio vakarą įvyko 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 1 kuo
pos'. susirinkimas, ‘‘Laisvės” 
svetainėje. Patsai susirinkimas 

.buvo trumpas, kadangi po su- 
Kliubo, tai L. D. S. Jaunimas, sirįnkimo norėta turėti paskai

tą. Tačiaus apsvarsyta kele
tas klausimų. Raportuota, kad 
vakarėlis 
pramogos 
narni.

Kuopon 
Zaruba, laišku pranešdamas, 
kad jis patekęs vasltijos ligon-

nors ir labai nenorėdamas, tu- i 
rejo perkelti savo parengimą į 
artimiausią dieną, kuri ir buvo 
19 diena gegužės.

Tai buvo padaryta 18-tą 
balandžio, tuojaus, kaip sura
dome tą klaidą. Tuojaus pra
dėjome garsinti, ne tik ant

davė $8. Jaunimo 
tikietai gerai plati-

atsišaukė Walter

greitųjų padarytuose lapeliuo- butin, prašo atlankyti ir pagel- 
se, bet ir per lietuviškas radio i bėti.
valandas ir per “Laisvę”. Dar 
niekur nebuvo paskelbta, ir 
niekur nebuvo garsinama LDD 
rengiamas teatras. Manome, 
kad dalykas aiškus. Ir jei kas 
galėtų tokius užmetimus dary
ti, tai LDS Jaunimo Komitetas, 
nes ir praeityje, kada tik ko
mitetas rengdavo kokį paren-

ATLETU DIENA
Ir \ i >

. ■ PIKNIKAS
L' f f 1 i i f • , * .
Rengia Lietuvių Atletų < Kliubas

‘ CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth N.Y. 

Grieš Du Benai
Bob Barret and his Royal Knights 
Anton Griss and his Hi-De-Hi Boys

Įvyks Subatoj

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

kus “ pasižymėjimus. Speciales dova
nok kliubams, laimėjusiems virvės 
traukime. Sidabrinis indas kliubui, 
kuris skaitlingiausiai pasirodys pik- 
nflte.

Įžanga 40 centų asmeniui
, Durys atdaros nuo 4 valandos.

Šokiai prasidės 6:30 vai. vak.

Įgaliota valdyba susira
šyti su juo ir su ligoninės ad
ministracija, taipgi dėti pa
stangas jam pagelbėti, kuo bus 
galima.

Priimtas pakvietimas vietos 
konferencijon del Am. Liet. 
Visuotino Suvažiavimo, kuri i 
įvyks 19 gegužės ir išrinkta 8 
delegatai—pilna kvota sulyg 
narių skaičiaus. Taipgi nutar
ta siusti tiesiog nuo kuopos du 
delegatus į patį suvažiavimą, 
o finansinėm sąlygom lei
džiant—3 delegatus. Delega
tai bUs renkami sekamą susi
rinkimą, kuris įvyks birželio 
13 d.

Užbaigus bėgamus reikalus, 
Adolfas Renkė,. inžinierius, 
davė įdomią paskaitą temoj 
“Technika ir Socializmas”, ai
škiai privesdamas, kaip šių 
dienų augštai pakilus techni-1 
ka-mokslas galėtų padaryti 
darbininkų gyvenimą maloniu, I 
lengvu, tačiaus prie kapitalis-t 
tinės sistemos ji tarnauja di-! 
dinimui valdančiosios klasės | 
pelnų ir, pagaliau, išstumiaĮ 
darbininkus iš dar.fc)O, padidi-,

Antras Metinis Rengia LDS Jaunimas

Jaunimo Balius
<

Manau bus neprošalį pakal
bėti nors trumpai ir apie duo
damą maistą mūsų parengi- 

'muose, kuris yra tiesiog nepa
kenčiamas, o tas pasikartoja 
daugiaušia Vasariniuose pa
rengimuose, nors jo netrūksta 
ir žieminiuose, ‘ tai šėrimas 
žmonių visokiomis supuvusio- j 
mis dešrelėmis, arba angliškai 
ir sykiu žąrgojiiškai sakant— 
“hot dogs”. Mat, pasirodo, 
jog išvirimas minimos dešre
lės ir užmetimas ant jos kelių 
kopūsto trupinių—greičiausiai 
yra prieinamas, tai nepaisant, 
kad ir pusė piknikierių susirg
tų,—dešrelė turi būti pikniko 
obalsis.

Draugės! Kalbu į drauges, 
nes jūs daugiausia esat atsa- 
komingos už duodamą maistą 
bile parengime. Jeigu jūs per 
visą savaitę gamindamos val
gius vengiate tų visokių “šu
nyčių”, kad neapsirgdinus sa
vo šeimynos, tai kokis jūsų iš- 
rokavimas jais vaišinti susirin
kusius žmones piknikuose ? 
Juk ten susirenka artimiausi 
mūsų draugai, simpatikai ir 
vietoj, kad padavus šmotą 
šviežio, sveiko maisto—;pakyšt 
šunytį ir ėsk, o paskui šuniš
kai rūgauk nuo tos “poniškos 
patrovos.” Aš manau, kad rei
kia padaryti tam galas. Ki
taip susipyksime—anksčiau ar 
vėliau, nes iš visokių išmatų 
pagamintas valgis mus prie to 
priveda. '

Sakysite, kad žmonės jas 
myli, tai'mes jas ir verdame. 
Atsakymas bus vietoj. Bet ką 
gi žmonės valgys, jeigu kitų 
užkandžiu nėra? Ar piknikų 
maistą galima pagerinti? Be 
jokio dvejojimo—galima! Vie
toj tų supuvusių šunyčių—ga
lima duoti žmonėms namie da
rytų dešrų ir klausimas išsi- 
riš. Valgytojas visada sutiks 
užsimokėti penktuką dau
giau už piknikinę porciją, nes 
jis žinos, kad nusiperka tik va
kar arba šiandien gamintą 
maistą, o ne puvėsio šmotą, 
kurio iš vidurių išvalymui rei
kia imti ricinos šaukštą.

Vyrai! Prieš visus parengi
mus padėkime moterims paga
minti tinkamesnį maistą ir,

sus iš kaleinos. Išeidamas dar kietas 75c., šeštadieniui—40c.,, 
palikau pilną kambarį, su virš, bile kuriai kitai vienai dienai, 
du šimtu. Tai kaip lengvai po-1—25c. Vieta: New Star Casi- 
licija susimedžioja dolerių, no, 107th St. ir Park Ave., 
Kur tie pinigai eina ? Be abe
jo, į augštų “člėnų” kišenių.

Man sėdint teismabutyje 
prisiminė toks incidentas: Kuo
met gyvenau mažam miestely
je. Conn, valstijoj, policija ne
turėjo vežimo nuvežti pagau- 

. . JL/l<XUgčM UC5IVC1UUK1LC UUiyVĮlUVl. A.4AU J

tUs į policijos nuovadą. Nupir- laiku galėtume pradėt susirinkimą, 
ko automobilių ir per 4 mėne
sius išmokėjo $3,000, Tame 
miestelyje nei vienas žmogus 

(“nemokėjo” pravažiuoti trafi- 
| ko lempą, buvo areštuojami 
per 4 mėnesius. Šis mano “nu
sikaltimas” irgi buvo panašus.

New Yorke.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kuopos mėnesinis susi-
- rinkimas . įvyks 13 d. gegytės, 269
1 Front St. Pradžia 7:30 vai. vakarei- 

Draugai nesįvėluokite dalyvauti, kad į

Iki šiol neturėjom patogios Vietos lai
kyti susirinkimus, bet dabar kliubas 
pavėlina mūsų organizacijai susirinkt 
jų kambariuose. Ateikite Visi ir at
siveskite naujų narių. i

Sekr.
(110-111) •

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. gegužes. Pradžia 8 vai. vakare, 
.“Laisvės” raštinėj. Draugai ateiki
te visi ir atsiveskite naujų narių, 

Pirmasis Piknikas Jau Netoli neliktumčt suspenduoti. " " |
i A. Baltaitis.

4?= "■■■■—  ................. =———=-----------------------------------------------?

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

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS)

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

--------------------------r---------- , ■ ■■■ ................. ■ . . i .. . A 1 a

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488—? 1 P

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Vi—

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

;
Pirmasis ateinančio sezono-------------------------------------------

piknikas įvyks 26 d. gegužės, REIKALAVIMAI 
P. Vaičionio darže, Cianfoid, rriKALINGAS partneris. Turiu tris

REIKALAVIMAI

SEKMADIENĮ

GEGUŽES—MAY
19 d.

, Pradžia 6:30 v. v.

Įvyks

Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo Svetainėje 

80 Union Avė.
• Brooklyn, N. Y.

Didžioji L.D.S. Jaunimo Metine Iškilme
Programą išpildys sekančios ypatos ir grupes:* f H

• ELENA SADAUSKAITĖ, Coloratura Soprano, Radio City 
V dainininkė.
• ALDONA KL1MAITĖ, Sopra

no, LDS Jaunimo Kp.
“LakŠtingalė.”

• ANTANAS VIŠNIAUSKAS, 
Baritonas, iš Bayonne, N. J.

• LDS JAUNIMO KVAR
TETAS., iš Newark, N. J.

• VIENO AKTO VEIKALAS:
“OSCAR SAPP,” suloš Eliza

beth, N. J. LDS Jaunimas.

WM. NORRIS ORKESTRĄ

$50.00 dykai dovanomis.
;■ U—__________________

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI

šis JAUNIMO BALIUS buvo 
rengiamas balandžio 28-tą die
ną, bet tapo atkeltas j gegu
žis 19-tą. Tikietai parduoti del 
šio parengimo bal. 28-tai die
nai bus geri dabar.

Elena Sadauskaitė 
Radio City Dainininkė.

N. J. Ir tai bus ne bile pikni- 
kėlis, bet didžiulė Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 3-čio 
Apskričio pramoga, į kurią su
plauks skaitlingų kuopų na
riai iš plačios apielinkes New 
Jersey, New York ir Long 
Island. Čia bus ir visos apie
linkes chorai, turtingi jaunimu 
ir gražiomis dainomis. Gera 
orkestrą šokiams. Piknikas 
prasidės 12 vai. dieną. Įžanga 
tik 25c. Patartina visiems pa
sižymėti šią dieną ant savo ka
lendoriaus. '•

kambarius su visais patogumais. 
Mokestis $2.00 j mėnesį. z Savininką 
galima matyti apie 6 vai. vakare. 
Nedėlioj per visą dieną. Johnas, 136 
McKibben Street, Brooklyn, N. Y., 
Room 16, kampas Graham Avenue.

(110-112)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU kambario Brooklyno 
apielinkėj del vienos merginos. Kam- 
baris turi būt atskiras. Rašykite se
kančiu antrašu: A. Z., 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA pigiai restaurantas 

(valgykla). Priežastis pardavimo 
yra, kad dabartinis savininkas nesi
jaučia gerai sveikatoj. Del daugiau 
informacijų kreipkitės prie Ambra
ziejaus, 168 Grand Street, Brdoklyn, 
N. Y. • . ,
' ' (110-112)
PARSIDUODA saliūnas, • restauran-

I tas kartu su 14' fornišiuotų kam-

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą ’

WILLI AMSBURGHE: <Į>
252 Berry St., Brooklyn, N. Y. ♦

arti Grand Street <Į>
Telefonas Evergreen 8-10494 f!

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

NEDfiLIOMIS FLATBUSH OFISAS <I>
Nuo to iki 12 vai. ii ryto Kampt^'wrtk t

Mūsų Kalendorius
Gelbėjimui Vokietijos kovo

tojų prieš karą ir fašizmą ir 
protestui prieis karo planūs barių ant gero kampo. Parsiduoda be 
Anti-Nazi . Federacija rengia namo. Viskas yra geriausiam stovyj. 
masini mitinga 15 gegužės, 8 Gerai Išdirbtas per ilgus metus. Kas 
vai. vakaro, Central Opera 1 nori gerą vietą už prieinamą 
House, 67th St. ir 3rd Ave., I kai"«> įleiskit Šios progos. Visk, 
_ T ■ . v _ . ,, ... parduosim labai pigiai. Vieta randa-New Yorke. Žymus kalbėto-, si ant 498 Ferry Street, Newark, 
iai. įžanga 15c. ' ¥• J- Del informacijų, telefonuokite,

f i Mitchell 2-9356. ;■
.----------- 1 (108-113)

Gegužės 15, 8 vai. vakaro, 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lo
rimer St., įvyks Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo Lietu
vių 17-tos kuopos susirinki
mas. Visiems svarbu dalyvauti.

Gegužės 17, 8 :30 v. vakaro, 
Irving Plaza, Irving Pl. ir 15th 
St., New Yorke, rengiamas 
šaunus bankietas pasitikimui 
d. Amter, Komunistų Partijos 
2 Distrikto organizatoriaus.

kuomet visi bendrai dirbsime, Organizacijos turėtų pasiųsti
esu tikras, kad iš piknikų iš
vysime laukan visus šuns snu
kius !

Iš Trafiko Teismabučio
Parvažiuojant iš New Yor

ko trečiadienį, 8 gegužės, pra
važiavus policistą pro negerą 
pūš^, suštabdė ir davė korte- 
10, su kuria ketvirtadienį tu
rėjau nueiti į teismą, 1005 
B'ediord AVe. ’ '

Įėjęs vidun nustebau. Dau
giau kaip 300 tokių prasikal
tėlių. Prieš manė suskaičiau

delegatus. Tikietas $1.

Gegužės 19, 10 vai. ryto, L. 
A. Piliečių Kliubo svetainėj, 
80 Union Avė., Brooklyne, 
įvyks lietuvių konferencija del 
Am. Lief. Darb. Vįsuotino Su
važiavimo. Visos Didžiojo New 
Yorko lietuvių organizacijos 
raginamos prisiųsti atstovus. 
Renkama vienas nuo 20 narių.

Tą pačią dieną ir toj; pat 
vietoj, 6 :30 vąkaro, įvyks LDS 
Jaunimo Nac. Komiteto kon- 
certas-balius. Dalyvaus vieti
niai artistai ir iš apielinkes. 
Prie , įžangos tikietų dovano-

Komunistų Partijos Centralinis Komitetas, J. V., 
prašo jūsų, kad reservuotumėte

BIRŽELIO (JUNE) 8, 1935 
Atsisveikinmo Bankietui išleidimui Delegacijos 

į 7-tą Pasaulinį Kongresą

ODDFELLOWS SVETAINĖJE
105 E. 106th St., N. Y.

’ Įžanga $1.00
Jūsų organizacija, ar ji būtų kultūrinė, fraternalinė, politinė, dai
lės ar trade unija, yra kviečiama pasiųsti atstovą pasveikinti Kon

gresą per mūsų delegaciją. Siųskite reservacijas, A. Benson, 
PJ O. Box 87, SU. D. N. Y. C. V

-.Žymūs lošėjai ir muzikantai rengiasi prie puikaus programo 
Šiam Istoriškam Įvykiui

EKSKURSIJOS
m

WEDU AM ERIKOJ LINIJA 
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 iš New Yorko'

Kungsholm............. . Birželio 4,
Drottningholm . . Birželio 12, 
Drottningholm .... Liepos 17, 
Gripsholiri . . . . . Liepos 26
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
j bet kuri Sąjungos narį, autorizuotą 
vietinį laivakorčių agentą, arba j bet 
kurią mūsų raštinę. Tarp Švedijos ir 
Klaipėdos plaukioja naujas moderniš
kas laivas “MARIEHOLM”.

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

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimu šių prekių..

čia yra puikus pasirinkimai 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stags: 2-0783 NOTARY
NiKht TcL Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Paršam dau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBERSHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

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

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy 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.

i Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

g: Telefonas: Evergreen 7-7770 ?

i ■ PAUL GUSTAS
| LIETUVIS GRABORIUS S 

« Sena) dirbąs graborystės pro- 5 
» fesijoje ir Brooklyno apielin- ? 
g kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja ? 
§ balsamavimu ir palaidojimu < 
S mirusių. S

1 Veltui Chapel Šennenim i
2 Paršam do automobilius Serme- g 
5 n ims, vestuvėms, krikštynoms S
3 ir kitokioms parems ?
S Saukite dieną ar naktj S

? 423 Metropolitan Avė. g 
S Brooklyn, N. Y. g

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų Ligos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio in> 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumą 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 Ava. ir Irvins PL 

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

MES KALBAME UETUVUKAI




