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Šiandien yra mūsų diena— 
Pirmoji Gegužės, tarptautinė 
darbininkų klasės šventė. Ne 
tūkstančiai, bet milionai darbo 
žmonių šiandien maršuoja gat
vėmis ir skelbia naują gyveni
mą ant šios “ašarų pakalnės.”

Tegu dykaduoniai sau šėls
ta ir trankos—

Jie greitai sukauks:
Šiandien surakintos 

nančios rankos
Retežius sutrauks.
Ir puošianti žemė palaimin

tų metų
Stebuklais grazna;
Šiandien užstos laisvo darbo 

verpetų
Pirmoji diena.
—Iš Juliaus Janonio ne

baigtų eilių apie gegužinę 
šventę.

gami

Lietuviams mažai žinomas 
vardas John Dewey, profeso
riaus ir filozofo. Trockistai pa
sikvietė jį talkon numazgot 
Trockio nešvarias rankas, šis 
John Dewey pirmininkavo 
taip vadinamam “Trockio Tąį- 
smui”, kuris buvo suruoštas 
Meksikoje. Net liberalai iš 
“The Nation” pripažįsta, kad 
tai buvo trockistų sorkės ir 
daugiau niekas.

John Dewey puikiai moka 
reakcijai ir darbo žmonių prie
šams pasitarnauti. 1932 metais 
jisai taip pat susidarė komisi
ją ir tyrinėjo Amerikos Mo
kytojų Federaciją, kurios eili
niai nariai buvo sukilę prieš 
savo reakcinius vadus. Dewey 
prižadėjo būti bešališku, bet 
savo, raporte prakeikė progre- 
syviškus mokytojus ir 
šluoti laukan iš unijos 
nistus.

žinoma, mokytojai 
klausė Dewey “tėviško” pa
tarimo: vietoj šluoti’’laukan 
komunistus, jie iššlavė laukan 
savo reakcinius vadus, kurių 
priešakyje stovėjo tūlas sena- 
gvardietis Lefkowitz.

patarė 
komu-

nepa-
’ pa-

Labai liūdna žinia atėjo iš 
fašistinės Italijos. Mussęlinio 
budeliai nužudė draugą An
tonio Gramsci, Italijos Komu
nistų Partijos įkūrėją. Ilgus 
metus draugą Gramsci kanki
no kalėjime, bet jo dvasios ne
palaužė. Negalėdami jį dvasi
niai įveikti, Mussolinio šunės 
atėmė draugui gyvybę.

Angelo Herndon išlaisvin
tas. Jaunas, drąsus, kovingas 
draugas dabar bus su mumis, 
dirbs Komunistų Partijos ir 
Jaunųjų Komunistų Lygos 
darbą. Dabar bus lengviau pa
siekti ir organizuoti pietinių 
valstijų pavergtas mases.

Draugo Hemdono liuosavi- 
mui buvo sudarytas platus 
bendras frontas. Tą kovą rėmė 
liberalai, progresyviškos dar
bo unijos ir Socialistų Parti
ja. Už tai komunistai labai 
dėkingi visom tom organizaci
joms. Hemdono gynimo ko
mitetas buvo sudarytas iš ke
lių šimtų įvairiausių pažiūrų 
žmonių.

New York “Times” kores
pondentai pradėjo pešioti iš 
Sovietų spaudos kiekvieną blo
gą atsitikimėlį, kiekvieną 
skandalėlį ir pūsti, kaip kokį 
burbulą, Amerikos žmonėms 
po nosia. Apie didelius, mil
žiniškus atsiekimus pramonė
je, apie užbaigimą antro pen
kių metų plano prieš devynius 
mėnesius nuskirto laiko, jie 
pasitenkino bedančiu prisimi
nimu.

Tegul bus ir taip. Mes žino
me buržuazinės spaudos tiks
lus. Sovietinė liaudis tvarko 
savo dalykus: užkaišioja spra
gas, išrankioja ir iššluoja iš 
savo ekonominio, socialio ir 
politinio gyvenimo šiukšles. 
Apsivalymas, aišku, reikalin
gas. Tegul mūsų priešai aša
ras lieja dėl tų šiukšlių, o So
vietų liaudis maršuoja pirmyn 
j aukštesnį ir šviesesnį gyve
nimą.
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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykite*! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Rlaimėsit 
Pasaulj!
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ANGELO HERNDON, 
laimėjęs kovą Aukščiausiam ša
lies Teisme. Su juo džiaugsis 
Pirmąją Gegužės visi Ameri

kos darbininkai.

Visi į Gatves—Deinonstruot už Darbininkų 
Reikalus, prieš Karų ir Fašizmą, už Ispa
nų Respubliką ir Sovietų Šalies Gynimą!

KODĖL MES ŠIANDIEN MARšUOJAME?

Franc. Katalikai Smer
kia Fašistus-Skerdikus

Paryžius.—Francijos ka-' 
talikų bažnyčia iki šiol abel- 
nai pritardavo Ispanijos fa
šistų generolui Franco’ui. 
Bet bal. 29 d. “La Croix” 
(Kryžius), pusiau-oficialis 
bažnyčios laikraštis, jau va
dina fašistų žygį Guernicoj 
“baisiu barbarizmu” (nuož
mybe), ir sako: “Taigi ne
galima susilaikyt nuo smar
kaus protesto prieš tokius 
veiksmus, kokie buvo pa
daryti prieš’ Guernicą.”

Tas katalikų organas, be 
kitko, nurodo, kad gen. 
Franco talkininkai, naziai 
lakūnai padarė tą žygį 
bergždžiai, “be jokio stra
teginio reikalo.”

CEMENTO IR GELEŽIES 
SIENA SAUGOJA BIL

BAO NUO FAŠISTŲ

Bilbao, bal. 30.—Baskai 
liaudiečiai tik truputį pasi
traukė atgal nuo Durango. 
Pasitraukimas į v y k d ytas 
geroj tvarkoj, ir jie apsisto
jo naujose pozicijose už 13 
mylių nuo Bilbao.

Fašistai sakosi, kad jie 
kai kur atėję jau iki 6 my
lių nuo Bilbao, Baskų kraš
to sostinės. Bet liaudiečiai 
yra apvedę miestą cemen
tuotais apkasais ir cemen
to ir geležies fortais.

Bilbao fabrikai smarkiai 
gamina vis daugiau ginklų 
ir amunicijos savo gynė
jams. O Bilbao tai didysis 
metalo pramonės centras ir 
todėl, vadinamas “Ispanijos 
Pittsburghu.”

Naujas “bepusiškumas” 
duoda prezidentui Rosevel- 
tui teisę uždraust bet kokių 
karo reikmenų gabenimą 
Ispanijon ar tai liaudie- 
čiams ąt* fašistams.

Mes šiandien maršuojame, minėdami darbininkų lai
mėtas pergales ir džiaugdamiesi jomis.

Išlaisvinimas Angelo Herndono, kovingo mūsų negro 
komunisto jaunuolio, iš Georgijos valstijos lynčininkų, 
yra laimėjimas mūsų Partijos ir visos darbininkų klasės. 
Nepavyko reakcijai pasiųst šį jauną draugą į katorgą, 
kur jis būtų retežiais surakintas laipsniškai marinamas.

Mes džiaugiamės, kad tapo ištaškytos reakcininkų pa
stangos New Yorko valstijos seimelyje. Ten jie stengėsi 
padaryt, kad komunistai, socialistai ir Amerikos Darbo 
Partija faktinai negalėtų dalyvauti rinkimuose.

Pergalės, kurias laimėjo automobilių darbininkai, au
dėjai, marininkai, metalistai, rūbsiuviai, maisto darbinin
kai ir- departmantinių krautuvių ir ligoninių tarnauto
jai dubda įkvėpimo visiems šios šalies darbininkams— 
padaryt Jungtines Valstijas šimtaprocentiniai unijine 
šalim.

Mes maršuojame pirmyn, jausdami augančią savo ga
lią, atsimindami, kaip buvo sumušti reakcininkai pernai 
lapkričio 3 d. rinkimuose; ir mes pasiryžę toliau dar la
biau juos sumušt.

Mes šiandien maršuojame su pasiryžimu kovot prieš 
reakcijos jėgas—prieš Tammany Hall, prieš Hearstą, 
prieš Liberty Lygą, prieš senosios gvardijos republiko- 
nus ir kitus tokius, kurie New Yorke, kaip ir visur, sten
giasi išplėšt iš darbininkų jau laimėtas pergales.

Centras kovos prieš reakciją ir fašizmą yra Ispanijoj. 
Ten didvyriški Ispanijos žmonės, susivieniję po Liaudies 
Fronto Valdžia, kaujasi prieš tarptautinius fašistus: 
prieš Hitlerį, Mussolinį ir Franco.

Sykiu su ispanais mūsų broliais ir seserimis mes pa
reiškiame: FAŠIZMAS NELAIMĖS. JIS BUS SU- 
KRIUŠINTAS ISPANIJOJ IR VISAME PASAULYJE.

Mes džiaugiamės šioj Pirmoj Gegužės ir didžiuojamės 
pasisekimais socializmo budavojimo Sovietų Sąjungoj— 
šalyj taikos, šalyj darbininkų ir valstiečių.

Šiandien mes maršuojame—komunistai, socialistai, uni- 
jistai, progresistai, katalikai, protestonai, žydai, negrai ir 
baltieji—kaip vieningas kūnas, už mūsų visų bendrus 
reikalus.

Tegu Pirmoji Gegužės bus pradžia vienybei visų pažan
giai nusistačiusių žmonių, bendrai kovai, idant galėtu
mėm sumušti , reakcininkus ir apsaugoti pažangą.

Mes kovingai užreiškiame—New Yorko mieste ir vals
tijoj darbininkai bus šimtu procentų suorganizuoti į uni
ja?. . X |

Pašalpa bedarbiams ir WPA viešieji darbai alkaniems, 
suvargusiems milionams žmonių turi būt padidinta ir bus 
padidinta.

Konstitucijos pataisymas, panaikinimui vaikų darbo, 
turi būt įvykdytas.

Mes pareiškiame, kad fašizmas ir reakcija negaus at
sisėsti ant sosto šioj šalyj.

Mes siunčiame savo sveikinimus Ispanijos Liaudies 
Fronto valdžiai ir Ispanijos žmonėms; mes prižadame 
jiem savo vienybę ir mūsų nuoširdžią paramą jiems ko
voj prieš fašizmą.

Mes sveikiname savo draugus Thaelmanną, Prestes ir 
tūkstančius kitų prieš-fašistinių kovotojų, sumestų į ka
lėjimus įvairiose pasaulio šalyse.

Mes pasižadame kovoti prieš karą ir ginti Sovietų Są
jungą nuo bile užpuolikų.

Šiandien mes maršuojame už suorganizavimą Visaša- 
liškos Farmerių-Darbo Partijos.

Mes šiandie maršuojame, kad padaryt Ameriką šalim 
pačių žmonių, valdomą žmonių ir jų pačių reikalams; 
mes maršuojame už sovietinę valdžią šioj šalyj, už socia
lizmą.

TEGYVUOJA LIAUDIES VIENYBĖ KOVOJ PRIEŠ

Ispanų Valdžia Atsiuntė 
Baskam 32 Orlaivius

BILBAO, Ispanija, bal. 
30.—Ispanijos valdžios at
siųsti kariniai lėktuvai nus
kandino ispanų fašistų karo 
laivą “Espana,” Biscay už
lajoj, arti Baskų krašto, 
šiaurėje. Tai buvo galin
giausias fašistų karo laivas, 
16,140 tonų įtalpos, 459 pė
dų ilgio, ginkluotas astuo
niomis kanuolėmis su 12 co
lių gerklėmis ir 20 kanuolių 
su keturių colių gerklėmis.

“Espana” nugrimzdo už 
45 minučių po to, kai į tą 
karo laivą pataikė pirmoji 
liaudiečių lėktuvo bomba. 
Tuo laiku “Espanoj” buvo 
854 fašistų jūrininkai ir ofi- 
cieriai. Daugelis jų sušoko 
į vandenį, net neturėdami 
laiko susėst į gelbęjimosi 
valteles. ' ' •

Tik bal. 29 d. respublikos 
valdžia atsiuntė 32 lėktuvus 
(daugiausia soviet inius) 
ginti Bilbao nuo fašistų, ir 
ant rytojaus šie* lėktuvai 
jau pasiuntė jūros dugnan 
galingiausią priešų šarvuot
laivį. Tas neapsakomai pa
kėlė ūpą baskų respublikie
čių, žūtbūtiniai kovojančių 
prieš fašistus.

Associated Press praneša, 
kad respublikiečių “orlaivių 
šauliai veikė su mirtinu 
akuratnumu,” bombarduo
dami “Espaną”. Jų bombos 
perkirto “Espaną” per patį 
vidurį.

Ispanų fašistų karo laivas 
“Velasco” bombardavo ir 
norėjo suimti Anglų preky
bos laivą “Brotra,” vežusį 
maistą į Bilbao. Į talką “Ve- 
lasco’ui” atskubėjo “Espa
na.” Baskai liaudiečiai su
kėlė alarmą; ir tuoj jų lėk
tuvai pakilo iš Santanderio 
ir užklupo fašistų karo lai
vus. Tuo tarpu fašistu di
dysis šarvuotlaivis “Espa
na” šaudė paskutinį tuziną 
savo šovinių j Anglijos pre
kybos laivą “Brotra,” kuris 
per radio šaukėsi pagelbos; 
ir tos pagelbos “Brotra” 
tuoj susilaukė, bet ne iš An
glijos karo laivų, ale iš liau
diečių lakūnų.

Nuskendus “Espanai,” ki
tas fašistų karo laivas “Ve
lasco” pabėgo. O vandenin 
sukritusius fašistų jūrinin
kus ir oficierius gelbėjo pa
tys baskų respublikiečių lai- 
vukai.

Katalikų Kun. Kanauninkas Liudija, kaip 
Fašistai Skerdė Nekariškius Guemicos Gy
ventojus ir Žagino Moteris ir Mergaites

i

Valencia, Ispanija. Pra-* 
nešama, kad moteris vardu 
Murcia vienu pradėjimu pa
gimdė septynis kūdikius ir 
mirė. Manoma, kad ir kūdi
kiai mirs.

Biarritz, Francij os - Ispa- 
nijos pasienis. — Katalikų 
kunigas, Valladolido kated
ros kanauninkas Alberto 
Onaindia veža popiežiui 
skundą prieš Ispanijos fa
šistus ir jų talkininkus na- 
zius ir maurus, kaip bjau
riausius žudikus, degintojus 
ir žagintojus. Kunigas On
aindia matė tokius fašistų 
kariuomenės darbus ypač 
pereitą antradienį, kuomet 
Hitlerio bombininkai sunai
kino šventąjį Baskų miestą, 
senąją jų sostinę Guernicą, 
už 10 mylių nuo Bilbao.

Kanauninkas Onai |idia! ti 
pats sekančiai apsakė tą fa
šistų įsiutimą United Pres
ses atstovui pereitą ketvir
tadienį:

“Aš mačiau, kaip Guerni
ca buvo iš oro bombarduo
jama ir deginama—tai vie
nas iš baisiųjų šio am
žiaus kriminalinių darbų.

“Aš vaikščiojau gatvėmis, 
tirštai pasriuvusiomis krau
jais, ir mačiau užmuštų 
žmonių lavonus —daugelis 
jų- buvo sudraskyti. Tai la
vonai senų vyrų, moterų ir 
vaikų.

“O kai Vokietijos lakūnai 
padarė daugmeniškas žudy
nes, po to aš mačiau, kaip 
nuo kraujo liejimo' įsiutę 
maurai naktį siautė mieste
lio gatvėmis, žagindami ne
kaltų žmonių pačias ir duk
teris.

“Aš, sirgdamas nuo tų 
baisenybių, tėmijau, kaip 
buvo išžudyta virš 1.000 
žmonių (Guernicoj). Pas
kui aš ėjau šio miesto gat
vėmis, slidžiomis nuo krau
jo, ir aš mačiau tą krimina- 
lį žygį, kuris padarytas 
prieš buvusi gražųjį Baskų 
“šventąjį miestą.”

“Manau, kad aš esu vie
nas iš nedaugelio likusių 
gyvųjų, liudytoju, mačiusių, 
kaip buvo sunaikinta Guer
nica.

“Antradienio popieti aš 
ėjau per Guernica į Mar- 
quiną, kur aš norėjau nusi- 
vest savo motiną ir seserį. 
Aš dar nebuvau nuėjęs vie
nos mylios nuo Guernicos, 
kai prasidėjo bombardavi
mas.

“Vakare įnirtę, laukiniai 
maurai užpuolė mažą Cea- 
nuri miestelį, už 18 myliu 
nuo Bilbao: o maurai tai 
baisi rykštė fašistų užim-'

tiems bei suardytiems mie
stams. Jie jodinėjo po tą 
miestelį ir išžagino 24 mo
teris ir merginas; tarp iš
žagintų yra ir viena 12 me
tų mergaitė.

“O paskui aš mačiau, kaip 
buvo užpulta Guernica. Vie
nas greitas sukilėlių (fašis
tų) lėktuvas skrido prieky
je, po jo—trys kiti. Jie lė
kė žemai, žerdami savo kul- 
kasvaidžių kulkas į bėgan
čius gatvėmis žmones. Po 
to sekė trylika trimotorinių 
orlaivių-bombininkų.

“Pastarieji pradėjo mėty- 
padegančias bombas. Ir 

jie mėti jas iki 8 vai. vaka
re, o aštuoni greiti,, vijimo
si lėktuvai skraidžiojo že
mai, kulkasvaidžiais šaudy
dami žmones gatvėse.

“Atrodo, kad fašistai 
stengiasi visiškai išnaikinti 
Baskų tautą.”

Taip liudija žymus, kata
likų kunigas ir sumuša žvė- 
rių-fašistų melą, būk Guer- 
nicos gyventojai, pirm pa
bėgant, “patys padegę” sa
vo miestą.

Nazių Orlaiviai Išžudė 
4,000 Nekariškių Baskų

Paryžius. — Iš Ispanijos 
Baskų apskaitliavimu pasi
rodo, jog nazių lėktuvai, 
bombarduodami ir deginda
mi beginklius Baskų krašto 
miestelius (ne fronte, bet 
užfrontėje), nužudė dau
giau kaip 4,000 nekariškių 
gyventojų.

Užsieniniu laikraščių ko
respondentai tuose mieste? 
liuose rado ir nesprogusių 
Vokietijoj dirbtų padegan
čiųjų bombų su pažymėji
mais: “1936 m.. Rheidorf 
Fabrikas” (Vokietijoj). Tie 
korespondentai raportuoja, 
kad minimi miesteliai buvo 
bombarduojami Vokietijos 
orlaiviais Junkers Ju 52-3M 
ir Heinkel bombininkais ir 
greitaisiais lėktuvais.

REAKCIJĄ IR UŽ MŪSŲ TEISES—UŽ DARBININKŲ 
PASAULĮ!

Pareiškimas New Yorko Valstijos 
Komunistų Partijos Komiteto.

(Nurodymai apie Gegužinę demonstraciją New Yorke 
yra paskutiniame “L.” puslapyje.)

Packard Auto. Darbi 
ninkai Išsibalsavo Ura ją

Detroit, Mich. — Jungi
nės Automobiliu Darbinin
kų Unijos darbininkai 11,- 
588 balsais prieš 2,655 pasi
rinko šią uniją kaipo vie
nintelę savo atstovę visuose 
reikaluose ir derybose su 
samdvtojais.

Balsavimai bal. 29 d. buvo 
pravesti po priežiūra val
diškos Darbo Santikių Ko
misijos. Visi darbininkai 
balsavo slaptai.
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Stalino Prakalba Tilps “Laisvėje”
Greitu laiku “Laisvėje” tilps d. J. Sta

lino prakalba, sakyta nelabai senai įvy
kusiam Visa-Sąjunginės Komunistų 
Partijos Centro Komiteto pilnatyj (ple
nume). Prakalba — nepaprastai svar
bus dokumentas, su kuriuo turėtų su
sipažinti kiekvienas mąstąs darbinin
kas.

Dėl to mes ją ir paduosime mūsų skai
tytojams ištisai.

prieplaukon laivų su maistu, kai vaikai 
ir moterys kenčia didelius maisto trūku
mus:

“Medikališki reikmenys ir viskas kit
kas, kas reikalinga Ispanijos žmonių gy
vybių gelbėjimui, turi būti pasiųsta.

“Ispanijos žmonių dalykas yra viso 
pasaulio žmonių dalykas.

“Tegyvuoja Ispanijos respublika! Te
gyvuoja Solidarumo Veikla!”

Konferencijoj dalyvavo sekančių kraš
tų komunistų partijų atstovai: Franci- 
jos, Ispanijos, Italijos, Vokietijos, Ang
lijos, Jungtinių Valstijų, Čechoslovaki- 
jos, Lenkijos, Hollandijos, Belgijos, Ju
goslavijos, Austrijos, Šveicarijos, Švedi
jos, Danijos, Norvegijos ir Luksemburgo.

Iš Jungtinių Valstijų atstovais buvo: 
Foster, Browder, Ford ir Minor.

Apie šitos konferencijos svarbą, apie 
rezoliucijos reikšmę—nėra reikalo nieko 
pridėti. Tai dalykas, pats už save kal-

Visų mūsų uždaviniu—vykinti gyven- 
man nepaprastos Paryžiaus konferenci
jos nutarimus.

Pradėkim vykinti su Tarptautine Dar
bininkų Diena, Pirmąją Gegužės!

Antonio Gramsci Nukankintas!
Šiomis dienomis vienam iš baisiausių 

Italijos kalėjimų tapo nukankintas An
tonio Gramsci, Italijos Komunistų Parti
jos įsteigėjas ir vadas.

Draugas Gramsci buvo įkalintas 1926 
metais, kai jis buvo parlamento nariu, 
ir per tą visą laiką buvo laikojnas kalė
jime prie žiauriausių sąlygų.

Užuot žudžius šį kovotoją ant syk, 
ūmai, Mussolinio budeliai vartojo laips
niškus žudymo būdus.

Mussolinio budeliai nužudė DiVagno, 
Matteoti,LoSardo, Gobetti, Amendola ir 
šimtus kitų anti-fašistų kovotojų, socia
listų ir komunistų. Dabar jie tą patį pa
darė ir su d. Antonio Gramsci.

Ryt-po-ryt tie patys budeliai eis prie 
kitų geriausių ir šviesiausių protų ir vei
kėjų, sugrūstų Italijos ^ą^tų kalėji- 
muosna.

Amerikos ir viso pasaulio laisvę mylį 
žmonės privalo prieš tą barbarišką Mus- 
solinio valdžios elgseną protestuoti.

Aišku, šis niekšiškas Italijos fašistų 
žygis Mussolinio viešpatavimo nesustip
rins. Jis kels Italijos darbo žmonių ma
sėse dar didesnį pasipiktinimą, griežtes
nį kerštą ir masės tąjį kerštą išlies ant 
budelių, — mėsinėtojų Italijos liaudies, 
Ethiopijos tautos ir Ispanijos darbo 
žmonių.

Amžina atmintis žuvusiam Italijos dar
bininkų vadui, draugui Antonio Gram
sci!

Tegyvuoja darbo žmonių vienybė ir 
kova prieš barbarišką fašizmą!

Ir Liberalai Plačiau Praregėjo
Liberalų savaitraštis “The Nation,” 

kuris ne vieną kartą išstojo už Trockį, 
šiuo tarpu, matyt, jau bus plačiau prare
gėjęs, kad “teismas,” kuris buvo suruoš
tas Trockini Meksikoj, jokios naudos ne
davė. “The Nation” nuomone, “teismo” 
eisena parodė, kad veltui buvo eikvota 
laikas, pastangos ir pinigai.

Jei į “teisėjų” sąstatą, sako savaitraš
tis, būtų parinkta žmonės, nieko bendro 
neturį su trockizmu, tai būtų buvę pusė 
bėdos. Dabargi “teisėjus” sudarė Troc
kini Ginti Komiteto nariai, kurie visą 
biznį apvertė ant šono. Carlton Beals 
nebuvęs karštas trockininkas, todėl jis 
pasipiktinęs “teisėjų” vienpusiškumu, 
pasitraukė iš jų tarpo ir tuo uždavė vi
sam dalykui dar didesnį smūgį.

Trockis žadėjęs parodyti “tęiąnįui” 
šimtus originališkų laiškų, įrodančių sa
vo nekaltumą, bet tikrumoj neparodė jų 
nei vieno—pridavė tik kopijas, kurių au- 
tentingumu kiekvienas gerokai paabe
jos.

Gerai, kad šis savaitraštis daugiau 
praregėjo. Gerai, kad jis supranta, jog 
Trockio “teismas” buvo paties Trockio? 
suruoštas farsas. Mes tai sakėme tuo
jau, kai tas “teismas” važiavo Meksi- 
kon!

Bet nors “The Nation” teismą kriti
kuoja ir Trockio neteisina, vistik jis dar 
reiškia abejojimą dėl jo nusižengimų, 
kuriuos dvejuose trockistų teismuose 
Maskvoje patys jo pasekėjai įrodė. O t, 
čia ir pasirodo liberalų politinis nepasto
vumas, kuris tik padeda reakcijai, kat
rai šiuo tarpu trockistai tarnauja.

valkėje, (38) Padzitvyje, (39) Klaišiuo- 
Se (Rodūnės valse.);

Ašmenos Apskr.
(40) žižmuose (Dievenįškio valse.);

Suvalkų Apskr.
(41) Punske (Seinų apskr.), (42) Ža

garėje (Beržininkų valse.);
j ; Gardino Apskr.

(43) Dubiniuose, (44) Darželiuose, 
(45) Kapiniškyje, (46) Kašėtuose, (47) 
Marcinkonyse, (48) Rudnioje, (49) Rat
nyčioje, (50) Randamonyse, (51) Šklė
riuose, (52) Margionyse, (53) Kabeliuo
se . "...............
(56) Vieciunuose,; (57) Mašnyčioje (Mar
cinkonių valse.), (58) Latežeryje (Parie- 
čiaus valse.), (59) Kabeliuose II, (60) 
Šurnoje (Berštų valse.).

Reikia atsiminti, kad šitos skaityklos 
buvo palaikomos kunigiškos draugijos

, (54) Musteikoje, (55) Neravuose,

“Rytas.” Vadinasi, ten nebuvo jokios 
bedieviškos bei priešvaldiškos literatū
ros, o tik “gera,” katalikiška. Lenkų 
okupantai skaityklas užsmaugė tik dėlto, 
kad jos buvo lietuviškos.

Visai netoli Vilnijos, į rytus yra res
publika vadinama Sovietinė Baltarusija. 
Ten išviso randasi tik keletas tūkstan
čių lietuvių su nedideliu skaičiumi lietu
viškų kaimų. Ten ne tik lietuvių skai
tyklų vyriausybė neuždarinėja, bet jas 
steigia. Steigia lietuviškas mokyklas, 
aprūpina jas mokytojais, knygomis, bė
gama literatūra ir visais patogumais. 
Imperialistinė Lenkija, užgrobusi Lietu
vos kraštą, smaugia lietuvišką žodį, per
sekioja jį, o socialistinė Baltarusija daro 
viską, kad lietuvis apsišviestų savo kal
boj, kad jis būtų naudingas socialistinės 
kūrybos statytojas.

Akiregyj to, mūsų patriotai smala 
spjaudo ant Sovietų Sąjungos ir komu
nistų !

Pirmoji Gegužės ir Taika
apibūdino taikai pavojų. į ryšiai ir santikiai. 
Kartu nurodė, kad galima 
prieš karą kovoti, karo or
ganizatoriams pastoti kelią, 
nes “dabar ne tas, kas bu
vo 1914 metais. Dabar už 
taiką kovoja ne vien darbi
ninkų klasė, valstiečiai ir 
dirbantieji, bet ir pavergtos 
tautos, silpnos tautos, kurių 
tautinei laisvei grūmoja ka
ras. Sovietų Sąjunga yra 
neįveikiama tvirtuma tarp
tautinio proletariato ir visų 
pavergtųjų, ji yra centru 
visų jėgų kovojančių už tai
ką.”

Metai prabėgo ir mums 
reikia pažvelgti kur pasau
lis randasi? Taikos šalinin
kų jėgos daug sustiprėjo. 
Kiekvienoje šalyje daugiau 
paaugo darbininkų vienybės 
idėjos, daugiau organizuo
jasi į unijas, Jvirtesnis da
rosi bendras?-frontas, labiau 
paaugo. komunistų įtaka. 
Pagerėjo santikiai tarpe 
komunistų ir socialistų.

Ispanijoj liaudis, perei
tais metais, rinkimų metu, 
nugalėjo fašistus ir sudarė 
Liaudies Valdžią. Franci jos 
bendras frontas nugalėjo 
reakciją. Belgijoj ir Finlan- 
dijoj rinkimus fašistai pra
kišo. Tarpe Sovietų Sąjun
gos, Franci jos ir Čechoslo- 
vakijos susidarė bendro ap
sigynimo frontas. Tarpe So
vietų Sąjungos ir Mongoli
jos Liaudies Respublikos 
sudaryta bendros įagelbos 
sutartis. Sovietų Sąjungos 
su Persija (Iranu), Afga
nistanu, Turkija, Finlandi-

Pereitais metais Komu
nistų Internacionalo Vei
kiantysis Komitetas Pirmos 
Gegužės atsišaukime nuro
dė, kad pasaulio taikai fa
šizmas grūmoja karu.

“Fašizmui viešpataujanti 
taika yra mirtinas pavojus! 
Fašizmas — taikos priešas! 
Fašizmas — tai nepuolanty
sis karas! Kas nori taikos, 
tas turi kovoti prieš fašiz
mą.” Taip sakė metai laiko 
atgal Komunistų Interna
cionalas ir toliau nurodė, 
kuriuose pasaulio kampuo
se labiausiai gFęsia karo pa
vojus:

“Vakaruose taikai grū
moja ’ vokiškas fašizmas, 
kuris pastatęs savo kariuo
menę ant Franci j o» sienos, 
sudaro tiesioginį karo pavo
jų Francijai ir Belgijai, 
ruošia sunaikįpimą Čecho- 
slovakijos tautinės nepri
klausomybės, y pavergimą 
Austrijos/ užkariavimą 
Klaipėdos ir Lietuvos, 
stengdamasis į karą savo 
pusėn įtraukti Lenkiją ir 
paruošti dirvą užpuolimui 
ant Sovietų Sąjungos.

Rytuose fašistiniai Japo
nijos karininkai pavergia 
vieną po kitai Chinijos pro- 
vinciją, siekia pavergti _ vi
sas Azijos tautas, užgrėbti 
Philippinus ir Australiją, 
ruošiasi prie sprendžiamo 
karo su Jungtinėmis Valsti
jomis ir Anglija už viešpa
tavimą Ramiajame Vande
nyne, ir tiesioginiai grūmo
ja Sovietų Sąjungos rube- 
ŽiamS,” / maumu, luinija, xxxxxuxnxx-

Metai laiko atgal, Komu- • ja, Estonija, Latvija ir Lie-

kų — karo priešų. Iš antros 
pusės* priešakyje su Vokie
tijos,* Italijos, Lenkijos ir 
Japonijos fašistais, karo ša
lininkai priartina tą baisią 
katastrofą, grūmoja uždeg
ti pasaulį iš visų kampų.

x Karas gali iškilti bite die
ną, bile valandą. Draugas 
Stalinas pareiškė: “Karas 
galį užsidegti nelauktai. Da
bar karus neskelbia. Jie 
taip prasideda.” Japonijos 
imperialistai neskelbė karą 
Chinijai, o vis vien užvaldė 
Mandžuriją, Jehol ir kitas 
provincijas. Italijos fašistai 
neskelbė karą Ethiopijai, o 
vis vien ją pavergė. Italijos, 
Vokietijos ir Portugalijos 
fašistai neskelbė karą Ispa
nijos liaudžiai, bet prieš ją 
kariauja. •»

Kaip pereitais metais, 
taip ir šiemet Pirmos Ge
gužės demonstracijose pa
saulinis proletariatas priva
lo dar daugiau susijungti ir 
dar garsiau sušukti prieš 
karą. Dabar yra ne 1914 
metai. Dabar už taiką kovo
ja galinga proletarinė val
stybė — Sovietų Sąjunga. 
Bet ir mūsų darbas, veikla 
turi būti daugiau padidin
tas. Drg. Dimitrovas sako: 
“Neužtenka norėti taikos. 
Reikia kovoti už taiką.” 
Mūsų pareiga išaiškinti ma
sėms, kokia baisi žmonijai 
būtu katastrofa naujas pa
saulinis karas. Mūsų parei
ga sutvirtinti organizacijas, 
o pirmoje vietoje Komunis
tų Partiją nariais. Mūsų už
davinys labiau paskleisti 
darbininkiška spaudą. Mū
sų uždaviniai daugiau pra
plėsti bendrp fronto veiki
mą, daugiau darbo žmonių 
įtraukti i kovą prieš karą, 
nrieš fašizmą, kuris karu 
kvėpuoja. Mūsų pareiga vi
sais galimais būdais remti 
Ispaniios liaudies kova, nes 

__________sumusimas fašizmo lspani- 
Portugalijos fašistų remia- joj užduotų bendrai fašiz- 
mi Ispanijos fašistai sukilo mui smūgį ir atimtų karo

Tarpe 
Sovietų Sąjungos ir Rumu
nijos atsisteigė *normališke- 
sni santikiai. Tolimuose Ry
tuose Sovietų Chinija ir na
cionalistų valdomoji Kuo- 
mintango Chinija baigė sa
vitarpinį karą, padarė per- 
taiką, ir apjungė Chinijos 
Raudonąją Armiją su Chi
ang Kai-sheko karo jėgomis 
bendram apsigynimui nuo 
Japonijos imperialistų. Visi 
šie atsiekimai tarnavo ir 
tarnauja taikos palaikymui, 
kovai prieš karą. Visa tai 
sulaikė fašistus nuo užkuri
nio pasaulinio karo perei
tais metais.

Iš antros pusės mes ma
tome karo pavojaus padidė
jimą: Italijos fašistai galu
tinai pavergė Ethiopiją ir 
tuomi padrąsino karo agre
sorius prie naujų avantiū
rų. Vokietijos, Italijos ir

S, Ispanijos Liaudies Gynimas — 
Vyriausias Uždavinys

Susirinkę į Paryžiaus konferenciją, 
bal. mėn. 21 d., 1937, 17-kos šalių Komu
nistų Partijų atstovai, apsvarstę dabar- 

g tinę Ispanijos kovojančios liaudies rei- 
1 kalus ir padėtį, išleido į viso pasaulio lai

svę mylinčius žmones atsišaukimą.
“Komunistai, socialistai, respublikie- 

čiai, demokratai, katalikai, stovį už lais* 
vę ir taiką—vienykitės,” sako dalis atsi
šaukimo, “sudarykite nacionalę ir inter- 
nacionalę vienybės veiklą ir stokite pa- 
gelbon Ispanijos žmonėms.”

Konferencija paskyrė speciališką sa
vaitę—tarpe gegužės mėn. 24 ir 30 dd.,— 
pareiškimui Ispanijos respublikai solida
rumo ir nusistatymo už atsteigimą Ispa
nijos respublikos laisvės, už išvijimą iš 
j&s teritorijos vokiečių ir italų fašistinių 
armijų, už ištraukimą iš Ispanijos pa
kraščių Vokietijos ir Italijos laivų, blo- 
kaduojančių Ispanijos respubliką, už su
šaukimą Tautų Lygos suvažiavimo, ku
riame būtų pritaikytos sankcijos užpuo
likams, už organizavimą medžiaginės 
paramos Ispanijos žmonėms! •

Šis laisvę mylinčių žmonių vienijimas 
Ispanijos respublikos paramai turi būti 
pradėtas dabar, tuojau. Pirmosios Ge
gužės demonstracijos, sako rezoliucija, 
turi iškelti obalsius už Ispanijos respu
blikos gynimą.

“Turime siųsti Ispanijos respublikai 
» , maisto,” ragina atsišaukimas. “Turi bū- 
W ti padarytas galas blokadai, paskelbtai 

BilbaoTniestui,—blokadai, kuri neįleidžia

- *

Uždarytosios Lietuvių Skaityklos
Vilnijoj

Pasak “Vilniaus Rytojaus” (num. 26), 
Vilnijoj nuo kovo mėn. 20 d. pereitų me
tų iki kovo mėnesio 20 d. šių metų 
lenkų ponai uždarė 60 skaityklų. Sekan
čiuose kaimuose skaityklos buvusios už
darytos :

Vilniaus-Trakų Apskr.
(1) Bucvidonyse, (2) Čižiūnuose, (3) 

Pošalčiuose, (4) Dziegcoriuose, (5) Šar- 
kiškėje, (6) Tiltuose (Valkinyko vai.), 
(7) Rudnioje, (8) Vydeniuose, (9) Gry- 
bašėje, (10) Noškūnuose, (11) Kriviliuo- 
se, (12) Kaniavoje, (13) Panočyje (Va
rėnos valse.), -(14) Gėliūnuose, (15) Gai- 
galiuose, ( 
valse.); | ' .

(16) Rimdziūnuose (Gervėčių

Švenčionių Apskr.
Kalviškyje, (18) Požemiškyje 

(Dūkšto valse.), (19) Linkmenyse (Kal
tinėnų vai.);

. j
Lydos Apskr. *

(20) Ramaškonyse, (21) Naujasėdyje,
(22) Ciesliukiškyje (varenavo valse.),
(23) ščeglikuose, (24) Ramučiuose, (25) 
Strielčiuose, (26) Stanikuose, (27) But
rimonyse (Benekainių vįalsč.), (28) Nau- 
jadvaryje (Eišiškių valse.), (29) Plikiuo
se (Žirmūnų valse.), (30) Vigonyse, (31) 
Pilekalnyje, (32) Senuose Druskininkuo
se, (33) Dubiniuose, (3J) Kargauduose,

(17)

apetitą. Jeien Ispanijoj fa
šizmas laimėtų, tai ne vien 
toj šalyj pavergtu liaudį, 
bet jis tuoj aus pultų kitas 
šalis.

Pirmai ą Gegužės visi ir 
visos į demonstracijas! De
monstruokime prieš karą, 

o______  fašizmą, už Sovietų Sąjun-
amunicijos, nuodingų dujų I £ą, už pergales Ispanijos 
ii; didina armijas. Visai su-. liaudies, už vienybę visų 

imperialistų tarpe dirbančiųjų/ Detfionstruo- 
buvusios apsiginklavimo su- kūne ir už Lietuvos tautinę 

sulaikydavę nuo ruošimosi 

denyne nuolatiniai eina ma- 
'inių Valstijų ir 
aro laivynų ir 
Kiekviena sala 

paruošiama submarinams, 
lėktuvams ir karo laivams 
baze. Lenkijos ir Vokietijos 
fašistai arčiau susiartino ir 
ruošiasi pavergti Lietuvą, 
kad už ją mainais Lenkija 
galėtų grąžinti Hitleriui 
Lenkų Koridorių. Italijos ir 
Vokietijos fašistai akiplėšiš
kai, niekšiškai puola Ispani
jos liaudį, apšaudo jos prie
plaukas, atakuoja laivus, | 
siunčia į Ispaniją fašistų 
pagelbai reguliarę armiją ir 
orlaivyną. Ispanijos fašistai 
piratiškai užpuldinėja kitų ! onlm U t yL\ /-\ Inirtnn VMin

ir pradėjo krpviniausį karą, 
kad pavergus tą kraštą ir 
pavertus fašistų baze dide
liam karui. Visos fašistinės 
ir imperialistinės valstybės 
daug daugiau ginkluojasi, 
būdavo j a naujus šarvuo
čius, įvairius karo laivus, 
tankus, lėktuvus, gaminasi

ivievcu idn\u dugcu, Ikviuu- ja, uoiumja, 11 nrlaivvrm
nistų Internacionalas taip ■ tuva sudaryta draugiškesni "““"g.1“*- 1114 r 11 f ĮSI 14 rrl

ginklu rankose kausis

Mądridp studentai prieš fašizmą! Kai
Amerikos darbininkai Pirmąją Gegužės demonstruos gat
vėse, tai Ispanijos darbo žmonės su 

su fašizmu.

griuvo
T '

tartys, kurios nors dalinai 
sulaikydavo nuo . ruošimosi 
prie karo. Ramiajame Van- r ......
nevrai Jun
Japonijos

šalių prekybos' laivus, nus
kandino Sov. laivą “Kom- 
somolą” ir suėmė “Smido- 
vič” karo provokacijos tik
slais. Italija padarė sutartį 
su Jugoslavija ir sutiko lei
sti Hitleriui pavergti Aus
triją. Belgija baimės apim
ta traukiasi iš Franci jos pu
sės ir skelbia “neutralite
tą,” kuris tik dar daugiau 
sudaro jos tautinei laisvei 
pavoių. Anglijos kietakak
čiai lordai vis daugiau pa
taikauja Hitleriui ir tuom jį 
drąsina į karą. Vokietijos 
fašistai vis garsiau šaukia 
už grąžinimą jiems kaizeri
nių kolonijų, už pavergimą 
Sovietų Ukrainos ir kitų 
SSRS turtingų kraštų.

Taigi, mes matome, kad 
iš vienos pusės aplinkui So
vietų Sąjungą darosi vis di
desnis lankas taikos šalinin-

.laisvę, demokratijos atstei
gimą! D, M, šojomskas.

EASTON, PA.
Minėkime Darbininkų Šventę, 

Pirmąją Gegužės!'
Pirmoji Gegužės bus pami

nėta šeštadienį, Moose Audi
torijoj, kaip 2 vai. po pietų. 
Kalbėtojais bus Elias Reis- 
berg, vice-prezidentas ILGW 
Unijos, Rolfe Humpries, mo
kytojas ir poetas, ir kiti žy
mūs veikėjai. Bus perstatyta 
veikalas “Sunrise” ir muzikalę 
dalį programos pildys nariai 
miesto beno.

Dalyvaukite visi ir visos!
Kviečia Gegužinis^ K-tas.

Chiang Kai-sheko Sūnus Su
grįžo Chinijon iš Sovietu 
Nanking, Chinija. Su

grįžo iš Sovietų Sąjungos 
Chiang Chin-ko, sūnus 
Chiang Kai-shekę, vyriau
sio Chinijos valdovo. Jis 
gyveno Sovietuose nuo 1925 
m., išėjo ten inžinerijos 
mokslą, apsivedė su ruse ir 
susilaukė sūnaus.

Pirmiaus Chiang Chin-ko 
buvo griežtai nusistatęs 
prieš savo tėvą, kaip darbo 
minių terorizuotoją ir Japo
nijos pataikūną. Bet pas
kutiniu laiku jo tėvas tapo 
priverstas padaryt nusilei
dimų revoliuciniams darbi
ninkams ir valstiečiams ir, 
rodos, jau rengiasi pasiprie
šint tolesniam Japonijos 
briovimuisi į Chiniją. Tai 
gal bus viena priežastis, kor 
dėl Chiang Kai-sheko sū
nus sugrįžo ir jau kalbasi 
su tėvu.

K, 
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KALVIS
JULIUS JANONIS

(Miko Petrausko muzika)
Pasitrauk, nekliudyk! Juk matai, kad kalu. 
Man plepėt su tavim nėr kada.
Bepigu tau vėpsot, kad prikimšta mašna, 
O aš galo sudurt negaliu su galu, 
Nors kalu, dieną, naktį kalu.

I 
I

Jam gražu pažiūrėt, kaip gyvena vargšai!
Gal dar mąsto, kad skursti—saldu, 
Ir matyti, kaip miršta iš bado vaikai! 
Jam gražu, kaip gyvena vargšai!

I I

Jam gražu! Cha, cha, cha! Bet tada bus 
gražiau,

Kai varguoliams kantrumo pritruks,
Kai vargdieniai visi iš nagų jums išspruks... 
Pakalbėsim tada apie tai, ką kenčiau!
Cha, cha cha! Tada bus dar gražiau!

* * *
PASTABA. Sekantį mėnesį sukaks lygiai 20 

metų nuo šitų eilių autoriaus, Juliaus Janonio 
(Vaidylos Ainio) tragiškos mirties, šiemet 
mirė ’ ir “Kalvio” kompozitorius, Mikas Pet
rauskas. Kompozitorius Mikas Petrauskas la
bai mylėjo Julių Janonį. Jis įvertino jo ge- 
nijališką kūrybą. Janonio eilutes Mikas Pet
rauskas išsikirpdavo iš mūsų spaudos ir lai
kydavosi, kad prie progos apvilkus jas muzi
ka. “Kalviui” muziką davė 1919 metais.

Šį kūrinį kompozitorius didžiai vertino, 
nes tai ištikrųjų yra vienas jo geriausiai pa
vykusių kūrinių: muzika pilnai atatinka žo
džiams—dramatiška, įspūdinga, revoliucinga. 
Galima drąsiai teigti, kad “Kalvis” įeis klasiš
kos muzikos sritin ir jis, ilgainiui, bus išvers
tas į kitas kalbas ir dainuojamas visam kultū
riškam pasaulyj, kaipo nepaprastai puošnus 
meniškas tvarinys—įdomus ir gražus tiek žo
džiais, tiek muzika.

Kada kompozitorius Petrauskas “Kalvį” pa
rašė, tai jis jo nedavė niekam dainuoti, kol 
pats pirmiau nesudainavo. Jis jį norėjo pirmu 
kartu sudainuoti didesnėj publikoj, kur tokią 
dainą klausovai geriau suprastų ir labiau 
įvertintų.

Ta proga jam pasitaikė. 1920 metais, sausio 
17 d., Brooklyne, mes, keli brooklyniečiai (R. 
židžiūųas, K. Liutkus, mirusis p. Bučinskas- 
Bush ir šitų žodžių rašytojas), surengėme Pet
rauskui koncertą. Jis rašė man, prašydamas 
pagarsinti “Laisvėje”, kad “Kalvis” bus sudai
nuotas pirmu kartu jo koncerte.

Susirinko pilnutėlė McCaddin teatro salė 
žmonių. Gal būt niekad Petrauskas taip vy
kusiai, taip entuziastiškai nesudainavo ne tik 
“Kalvio”, bet jokios kitos dainos, kaip tuomet. 
Ir publika tai nepaprastai įvertino. Plojimas, 
reikalavimas pakartoti tęsėsi per arti dešimtį 
minučių, kol, pagaliau, gan šykštus pakartoji
mams Mikas išėjo ir antru kartu “Kalvį" su
dainavo. Patiko “Kalvis” mūsų publikai, pa
tiko pačiam Mikui publikos įvertinimas dvie
jų didelių žmonių sukurtos meno pažibos.

Po koncerto Mikas priėjo prie manęs ir 
šypsodamasis, pasitenkinančiai tarė: “Nu, tai 
ką ? Sakai, ‘Kalvis’ neblogai kala...”

R. M.

Dar Apie “Mechaniškumą” 
Ir “Žalingumą”

“Nėra blogo, kuris neitų geran,”—sako 
patarlė. Taip ir mūsų diskusijos. Kaip kam 
jos nepatinka, bet kitiem, kurie jas skaito, 
eina ant naudos.

Jau ir draugas A. B. debiutavo į diskusi
jas su straipsniu “Mechaniškas protavimas 
ir aiškinimas” (“Laisvė”, bal 24). Bėda su 
d. A. B. tik tame, kad jisai nesistengia rim
tai rišti bent vieną klausimą, o imasi net 
iškraipymų vietoj kritikos. Antra jo silpnybė, 
tai “autoritetingi” įtarimai. Jam labai leng
vai plaukia žodžiai “klaidingas,” “žalingas,” 
“neteisingas,” “prieštaravimai,” “netikslu
mai,” ir tt. Tačiau jis pamiršta parodyti, 
kur, kame tie “žalingi” ir “klaidingi” aiškini
mai. Kada nors jr d. A. B. turės išmokti, 
kad autoritetus daro ne įtarimai .ir kitų kal
tinimai, bet dalykų išaiškinimas, žinojimas, 
supratimas.

Visgi mes manome, kad išmoks ir d. A. B. 
Pavyzdžiui, “šviesoje”, tik apie šeši mėne
siai atgal, d. A. B. visai nežinojo tokių da
lykų, kaip buržuazinis ir socialistinis realiz
mas, o dabar jau pripažįsta. Tuo laiku jam 
egzistavo tik “tikrasis realizmas,” “istorinis 
realizmas,” o dabar jau d. A. B. mum nu
kalė ir definicijas buržuazinio ir socialistinio 
realizmo. Reiškia, einama pirmyn, o ne at

gal. Didžiausia nelaimė, tai tik su d. A. B. 
kritika—ji neatskiria juodo nuo balto.

Ve, kaip A. B. kritikuoja mūsų apibudi
nimą veikalo temos. Girdi,

“pas jį veikalo tema yra ir ‘siūlas,’ ir 
‘intriga,’ ir ‘pradžia ir pabaiga,’ ir ‘idėja,’ 
ir ‘branduolys.’ Na, bet jeigu autorius ra
šys veikalą apie Detroito darbininkų sėdė
jimo streiką, tai jo veikalo tema bus tasai 
sėdėjimo streikas. Tai nebus nei ‘siūlas,’ 
nei ‘intriga,’ nei ‘branduolys.’ ”
Gal d. A. B. ir mano, kad gudriai čia jis 

pasakė. O mes pasakysime, kad čia jis vi
sai negudrus. Pavyzdžiui, pats draugas A. 
B. labai dažnai rašo, jog marksizmas yra ir 
idėja, ir ideologija, ir klasių kova ir revoliu
cija, ir socializmas. O Detroito sėdėjimo 
streikas, labai rimtai d. A. B. pasakysime, 
yra mažiausiai tik “sėdėjimo streikas.” Pa
gal A. B. išvadą, tai streikieriai streikuoja 
tik todėl, kad jie nori pasėdėti.- Bet Detroito 
streikas daugiausia ne sėdėjimas, o klasių 
kova; kova už gerinimą jų sąlygų, kova už 
unijas, už didesnį mokesnį ir tt. Vadinasi, 
veikalo tema apie streiką gali būt ir ne 
streikas.

Be to, čia d. A. B. pasakė netiesos. Nie
kur ir niekada mes veikalų temas nevardi- 
nam “siūlais,” “idėjomis,” bei “intrigomis.” 
Tie žodžiai naudojama tik pailiustravimui, 
kaipo simboliai dėl aiškumo. Nejaugi d. A. 
B. to negali suprasti?

Kad iškelti savo “autoritetą,” tai d. A. B. 
naudoja ir kitą iškraipymą “sukritikavimui” 
mūsų aiškinimo apie realizmą. Jis duoda iš 
mūsų rašto sekamą citatą: ,

“Realizmas, tai yra buržuazinis realiz
mas, reiškia tikrovę. Kitaip sakant, reiškia 
rašymą apie dalykus taip, kaip jie yra. 
Buržuazinis realizmas, tai yra veidrodis 
šio kapitalistinio pasaulio ...” 
Ši citata sužalota. Kad suklaidinti skaity

tojus, tai A. B. pasiima tik tą dalį, kurią 
jis mano galįs sukritikuoti. Sekami du sa
kiniai, be kurių ši citata nėra pijna, seka
mai skamba: “Realizmas duoda, sukuria pa
saulį tokį, kokiu jis yra. šis vaizdavimas tik
rovės, yra vyriausia realizmo tendencija.” 
čia pasakyta ir toliaus aiškinama, kad' bur
žuazinis realizmas turi tendencijas ir srio- 
ves. Gi d. A. B. nutraukęs per pusę tą pa
ragrafą, sekamai porina:

“Tai ne tik neteisingas, bet ir žalingas 
buržuazinio realizmo aiškinimas. Išeina 
taip, kad buržuaziniai veikalai, paremti' 
buržuaziniu realizmu, yra tik nekalta da
bartinio pasaulio fotografija: neturi nei 
savotiškų tendencijų, nei tikslo nuodyti 
darbininkus buržuazinėmis idėjomis. Kas, 
žinoma, yra netiesa.
Tai matote, sudarkė, iškraipė, per pusę 

nutraukė paragrafą, pats pasidarė savotiš
ką aiškinimą, ir jau drebia kitam į akis “ne
teisingą” ir “žalingą buržuazinio realizmo 
aiškinimą.” Tokia d. A. B. “kritika” labai 
daug kenkia ne tik jam, bet ir pakilimui mū
sų judėjimo.

Prie to, reikia pasakyti, kad ir sudarkytą 
citatą d. A. B. neįstengia sukritikuoti. Juk 
jei buržuazinis realizmas yra veidrodis šio 
kapitalistinio pasaulio, tai tas veidrodis pa
rodo ir tas buržuazines tendencijas. Buržua- 
žinės tendencijos, yra buržuazinio pasaulio 
dalis.

Gerai, dabar pakalbėsime ir apie defini
cijas. Turiu pasisakyti, kad visai nebandžiau 
ir nebandau duoti gatavas definicijas socia
listinio bei buržuazinio realizmo. Dažniausia 
definicijų griebiasi dogmatai, kurie nemoka 
dialektikiniai protauti. Draugas A. B. dog
mas moka kepti. Jų viena seka:

“Neteisinga pati buržuazinio realizmo 
definicija. Pavyzdžiui, Detroitas yra kapi
talistinis pasaulis arba dalis mūsų kapita
listinio pasaulio. Bet ten įvyko karžygiš
kas automobilių pramonės darbininkų I 
streikas. Tegul, dalėiskime, gabus artis- 
tas-rašytojas duos mums apie šį streiką 
reališką, “veidrodišką” veikalą. Ar toks 
veikalas paeis po d. Bovino buržuazinio 
realizmo globa?”
Kaip matote, čia pasakyta taip lygiai, 

kaip viena pėda — yra dvylika colių. Taip 
d. A. B.; “Detroitas yra kapitalistinis pa
saulis,” ir daugiau nieko, čia d. A. B. yra 
labai geras mechanikas, bet prastas protau- 
tojas. Jis viską pamiršo apie klasių kovą, 
apie marksizmą. Taigi, mes jam pasakysime, 
kad visai nėra tokio “ciliauka” atmieruoto 
kapitalistinio pasaulio. Pasaulis yra dialek
tiškas. Marksas ir Engelsas mus mokino, 
kad tame sename kapitalistiniame pasauly
je gema ir naujas pasaulis. Vadinasi, De

troitas nėra tik “kapitalistinis pasaulis”—jis 
yra dalis ir socialistinio pasaulio. Detroitas 
jau du pasauliai. O Detroito sėdėjimo Strei
kas visai nėra kapitalistinio pasaulio strei
kas. Kur d. A. B. matė bei girdėjo, kad 
kapitalistai skelbtų “karžygišką automobi
lių pramonės darbininkų streiką?” Taigi, lai 
d. A. B. sužinos, kad Detroito sėdėjimo strei
kas yra socialistinis realizmas, o ne buržua
zinis. Realizmas tos naujos gadynės, kuri 
gimsta senosios gadynės iščiuje. Tik naivus 
protauto j as gali statyti klausimą, kuriam re
alizmui sėdėjimo streikas priklauso?

Draugo A. B. “veidrodiškas veikalas” apie 
streiką taip pat nepasisekęs. Jis vi;sai pa
miršta, kad streike dalyvauja dvi klasės— 
kapitalistai ir darbininkai. Tad apie tą patį 
streiką galima parašyti veikalas ir visai prie- , 
šingas streikui ir darbininkams. Tačiaus 
toks veikalas gali būt realus, ir veidrodiš- 
kŽs, ir apie sėdėjimo streiką.

Visame d. A. B. rašte reiškiasi siaurumas 
ir dogmatizmas. Jis sudarko vieną po kitam 
paragrafus, kad primetus Bovinui neįvertini
mą buržuazinių tendencijų. Paskiaus tą patį 
paragrafą paima ir daro kitus kaltinimus, 
jog Bovinas jau suradęs buržuazines tenden
cijas, bet pilnas kontradikcijų. Pagaliaus
A. B. pasako tą patį, ką pasakė Bovinas, 
bet “pagražina,” pridėdamas, kad buržua- | 
žiniai realistai da ir “gina šią sistemą,” ir 
“nuodija darbo žmonių protą.”

Bet draugas A. B. nežino, kad šie žodžiai 
apie “išnaudojimo sistemas,” “nuodijimą 
proto,” yra dogmatų ramsčiai. Dažnus kar
tojimas “kapitalizmo vergijos,” “priespau
dos” ir kitų dogmatinių žodžių ir d. A. B. 
laiko žemame literątiniam laipsnyje. Ameri
koniška komunistinė literatūra nuo tokių 
žodžių jau baigia, apsivalyti. Negana sumi
nėti kapitalizmo sistemą. Reikia parodyti 
tą sistemą, kad skaitytojas galėtų suprasti.

Klausimu vienveiksmių veikalų, psichologi
niu veikalu, klasių kovos veikalu,—teks kitu 
kartu kalbėti. Draugas A. B. įvairių veika
lų formas išsprendžia tik pamieravimu, kaip 
ilgai autorius “charakterį laikys ant estra
dos.” Jis ir čia tik iškraipo mintis ir citatas, 
ir su “dideliu autoritetu” pareiškia; “Ar gi 
apsimoka rimtai argumentuoti prieš tokį d.
B. naivišką veikalų ir jų charakterių supra
timą ?”

Anie realizmo definiciias taip pat reikės 
da kalbėti atskirai. A. B. mums davė savo 
rašte tik karikatūrą realizmo definicijos. 
O toliaus iis da suranda “viena labai žalingą 
išvadą.” Parodymui tuštumo šio kaltinimo 
šiame rašiny mes neturime vietos. Pasaky
sime tik trumnai. “šviesoje” buvo kalbama, 
kad lenkas arba lietuvis fašistas gali para
šyti veikalą su “niekšu” lenku ar lietuviu 
charakteriu. Mes nurodėme, kad tokiu vei
kalu nėra, kad tokius veikalus ir parašius, 
nebus pasekmių.—jie “nenasieks savo tikslą, 
nes niekas tokiam veikalui netikės.”

Kaip matote, tai mes kritikavome “švie
sa,” kad mums rodė veikalus, kuriu nėra. 
Kalbėjome apie tokius veikalus, kurie netu
rėtu pasisekimo. Mes turime ir revoliucinių 
tokių veikalų, kurie revoliucijai nepadeda. 
Mes turime ir grožinės literatūros, kuri neįti- 
kina. Gi d. A. B., pacitavęs taip aiškius sa
kinius, kur eina kalba tik apie toki veikalą, 
kuris nebūtu sėkmingas, drožia mūsų adresu 
“labai žalingą išvadą” : «

“Vadinasi, nei grožinė literatūra abelnai, 
nei scenos veikalai ynatino-ai jokios rolės 
nevaidina nustatyme, sutvėrime žmonių su
pratimo, atsinešimo ...”

Negaliu suprasti, kokiu tikslu d. A. B. 
nori įbrukti man savo išgalvotą “labai ža
lingą išvadą.” Juk tokios išvados,’tokio nu
sistatymo, kad drama, grožinė literatūra ne
turi ideologinės vertės, niekad ir niekur ne- 
reiškiau. O kad yra veikalų, kurie neįtikina, 
tai jų nereikia toli jieškoti — yra jų ir Me
no Sąjungoje.

Mes Šiuo kartu baigiame. Draugo A. B. 
visoki “žalingi,” “klaidingi” ir “mechaniški” 
kaltinimai neišlaiko vandens. Kur jis bando 
kritikuot, tai imasi iškraipymų, išgalvotų, 
mum svetimų primetimų. Kur jis kalba .apie 
veikalus, tai tų veikalų da nėra, “šviesoje” 
jis sakė, kad tokius ir tokius veikalus kas 
nors gali parašyti. Šiame rašte jis nedavė 
nei vieno pavyzdžio, paremto bent kokiu 
veikalu, kad paremti savas išvadas. Drau
gas A. B. rašo nuo ausies.

V. Bovinas.

Tiktai Pastaba
Drg. Bovinas riksmu bando išsikalbėti iš 

kontradikcijų, padarytų jo pirmam ilgam 
straipsnyje. Ir dar žada rašyti ir rašyti tuo 
pačiu klausimu! Vargiai kas iš to išeis. Ko 
mums reikia, tai rimto diskusuojamo klausimo 
rišimo, o ne litanijos sieksninių straipsnių. 
Savo straipsnyje aš bandžiau trumpai atsa
kyti į keletą d. B. pakeltų klausimų. Jeigu 
plačiai jo pareiškimus cituoti ir paskui juos 
kritikuoti, tai būtų reikėję dveja tiek prira
šyti, kiek jis prirašė. Neapsimoka, naudos 
nebūtų, klausimo geriau nenušviestų.

Nepamatuotai drg. B. kaltina mane jo min
čių iškraipyme. Visuose atsitikimuose jo min
čių ir išvadų branduolys buvo teisingas paduo
tas. Buvo parodyta, kaip vienoj vietoj jiš^ 
sako vienaip, o kitoj kitaip. Tai buvo pavadin
ta kontradikcija, prieštaravimu.

Pav., jis sako, kad jis tapo negražiai iškrai
pytas veikalo temos reikale. Bet štai ištisa 
citata:

“Veikalo tema yra tas siūZas, kuris suriša 
veikalą į daiktą. Veikalo tema duoda tą in
trigą, kad veikalas turėtų žiūrėtojų patrau
kimą, norą sekti veikalo eigą. Tema duoda 
veikalui pradžią ir pabaigą. Tema, tai yra 
autoriaus veikalo idėja, čia autorius pasi
rodo, kaip jis supranta pasaulį, pasaulio ei
gą ir vystymąsi. Temoje autorius parodo | 
savo ideologinį supratimą ir nusistatymą į 
bėgamus gyvenimo konfliktus. Tema—vei
kalo branduolys.” (Mano pabraukta). 
Pakartoju, tai virtinė žodžių ir frazių, o 

ne temos definicija. Tą aš vadinu lošimu žo
džiais, nereikalingu daugžodžiavimu — kalbėt 
daug, o mažai, arba nieko nepasakyt. Štai ko
dėl d. B. jau parašė du ilgu straipsniu ir da 
žada duot jų kelius.

Taip pat su buržuaziniu realizmu. Mano bu
vo pacituota jo pilna definicija iš vienos vie
tos ir parodyta, kad kitoj-vietoj jis jaū aiš
kina kitaip. Vienoj vietoj sako, kad buržua
zinis realizmas “yra veidrodis šio kapitalis
tinio pasaulio.” O kitur jau teigia, kad bur
žuazinis artistas tiksliai pagražina, padailina 
tą pasaulį, idant apgauti darbininkus, šita d. 
Bovino kontradikcija ir buvo parodyta.

Užteks tiek. Nematau naudos toliau ginčytis 
tuo reikalu. Tik dar sykį noriu pabrėžti, kad 
d. B. ir vėl gražiai prašliaužia pro veikalą 
“Ant Bedugnės Krašto”. Ar šis veikalas nau
dingas darbininkų judėjimui? Ar jis išlaiko 
socialistinio realizmo principus? Aš teigiu, kad 
ne. Susirinkimuose d. Bovinas jį gynė. Dabar 
tyli. Vadinasi, vengia konkrečiau rišti mūsų 
judėjimo problemą pagelba savo supratimo 
apie socialistinį realizmą. A. B.

* * *
(RED. PASTABA : Ginčijamo klausimo pra

džia buvo tokia, “šviesoj” tilpo straipsnis re
alizmo literatūroj klausimu. Anie minėtą 
straipsnį d. Bovinas parašė kritiką-referatą, 
kurį jis Brooklyne skaitė ir paskui įtalpino 
i “Laisvę”. Drg. A. B. į tąjį straipsnį atsakė, ! 
dabar d. Bovinas atsako d. A. B., gi d. A. B. 
atsako d. Bovinui. Bet ar su tuo patsai pama
tinis klausimas išsiaiškino? Abejotina. Atro
do, kad šis taip svarbus, ir gilus dalykas tapo 
tik paliestas, bet neišaiškintas. Bus tokiu skai
tytojų, kurie, skaitydami d. Bovino straips
nius—sutiks su juo. o skaitydami d. A. B. 
straipsnius, manys ši esant teisingu, šita tema 
rašant, reikalinga juo daugiau paduoti nuo
monių kitą žmonių, autoritetu literatūros sri- 
tyį, kritikų. Literatūros paminėtuoju klau
simu yra. Rašė apie tai, berods, ir Gorkis, 
rašė visa eilė kitu Sovietų Sąjungos kritiku ir 
literatorių. Sovietų Sąjungos rašytojai turė
jo savo suvažiavimą, atlaikė eile Rašytoju Są
jungos plenumu, kur buvo pareikšta giliu min
čių, priimta rezoliucijų—vadinasi, kolektyve 
nuomonė pareikšta, kuri šito klausimo išrj- 
Šimui labai daug padėtų. Pagaliau, turime ne-. 
blogu literatorių ir kritiku, ir Amerikoj, ir 
Francijoj, ir kitur—juos taipgi pravartu im
ti talkon. Tuomet dalykas ryškiau nusišvies- 1 
tu ir tai daug pasitarnautų pagilinimui susi
domėjusiu literatūra ir jos įvairiomis srio- 
vėmis mūsų žmonių.

Polemikos tonas, koks jis dabar vartoja
mas. nieku būdu nepriimtinas. Ypačiai drg. 
Bovinas vartoja šiurkštų toną—tona, kuris 
neapsimoka naudoti netgi polemizuojant su 
priešu. “Stiprūs” žodžiai klausimo esmės ne- 
nušvies. Atpenč, ją tik aptemdins.)

“Iš Meilės” Brooklyne
Sekantį.sekmadienį (gegužės mėn 2 d.), La

bor Lyceum Svetainėje, Brooklyne, Lietuvių 
Liaudies Teatro vaidintojai suloš puikią liau-

(Tąsa ant 5-to puslp.)

Iš LMS CK Raštinės

Šią savaitę Lietuvių Meno 
Sąjunga irgi gavo keletą dole
rių aukų nuo ALDLD kuopų. _ 

štai pereitą pirmadienį paš
to dėžėj radome laišką nuo 
ALDLD CK sekretoriaus. Jis 
rašo: 
“Drauge:

“čia rasi čekį $9.00 vertės. 
Pinigai yra Lietuvių Meno Są
jungai, nuo:

“ALDLD 7 kuopos (per. S. 
Senkų, 625 Wood Avenue, 
Springfield, UI.), juokies už 
1937, $5.

“ALDLD 162 kuopa, Toron
to, Ont., Canada, auka 2 dol. 
I “ALDLD 22 kuopa, Cleve
land, Ohio, auka 2 dol.”

Neprastas laiškas. Būt ge
rai, kad tokius laiškus Lietu
vių Meno Sąjunga gautų kas
dieną. * * ♦

štai kitas gražus laiškutis 
mūsų organizacijai ir graži 
auka. ♦ ♦ ♦
“Gerbiami draugai!

ALDLD 205 kuopa siunčia 
Lietuvių Meno Sąjungai auką 
$4.

“Mes visada tėmijam Lietu
vių Meno Sąjungos veikimą ir 
matome reikalą paremt šią or
ganizaciją pagal savo išgalę.

“Taipgi ir ateityje mes pasi- 
žadam remt Lietuvių Meno 
Sąjungą.

“Draugiškai,
“K. P. Jokūbaitis,

“ALDLD 205 kp. sekret., 
“Westville, Ill'.” ♦ ♦ ♦

Lietuvių Meno Sąjungos C. 
K o m i t e to vardu širdingai 
ąČiuojame parėmusiem LMS.♦ ♦ ♦

Sekančiame Literatūros ir 
Meno skyriuje spausdinsime 
laišką, siuntinėtą prieš trejetą 
savaičių Lietuvių Meno Sąjun
gos vienetams reikale chorų 
istorijos.

Negavusieji šio laiško dėlei 
kai kuriu priežasčių, prašomi 
išsikirpt laišką ir “blanką” su 
klausimais ir atkreipt savo 
choro atydą.

Prašome ilgai nelaukt. Iš- 
pildykit pageidaujamus klau
simus ir greitai siųskite Lietu
vių Meno Sąjungai, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. ♦ * *

Ne kartą esame prašę cho
rų, kad kuomet perrenkama 
choro valdyba, būtinai reik 
pranešt Lietuviu Meno Sąjun
gai anie naujai išrinktą cho
ro valdybą, suteikiant jų var
dus ir antrašus.

Bet to kai kurie mūsų cho-, 
rai nepadaro.

Pastaruoju laiku, siuntinė- 
jant LMS informacinį laišką, 
keletas jų sugrįžo, nepasiekę 
reikalaujamą vietą. Dažnai tas 
atsitinka ir siunčiant chorams 
naujai išleistas dainas. Reiš
kia. chorai jų negauna per
žiūrėt.

Tai negerai ir žalinga orga
nizacijai.

Visuomet praneškite naujai 
perrinktos valdybos antrašą.

Lietuvių Meno Sąjungos 
Centro Komitetas rengiasi pa
minėt Miko Petrausko mirtį.

Kviečiama visa eilė pavienių 
menininku ir vietinės meninės 
organizacijos išpildymui to va
karo programos.

LMS C. Komitetas pakvietė 
drg. R. Mizarą, “Laisvės” re
daktorių, pagamint referatą 
apie Miką Petrauską.

M. Petrausko mirties minėji
mo vakaras ivyks birželio 11, 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliube, 280 Union Avenue, 
Brooklyne.

Taipgi raginame- ir kitus 
mūsų chorus ir šiaip draugijas, 
kur galima, surengt M. Pet
rauskui minėt vakarus.

Pranas Pakalniškis,
Liet. M. Sąj. Sekretorius,
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I Lawrence, Mass.
Massachusetts valstijos ko- 

misionierius raportuoja, kad j 
vieną savaitę per automobilių 
nelaimes užmušta 16 žmonių. 
O už girtumą ir jJergreitą va
žiavimą laisniai atimta nuo 
1,473 draiverių.

------ 0------
* Lawrence miesto konsulis iš-' 

davė 28,275 leidimus del bu- 
davojimo naujų namų bei ga- 
radžių arba padidinimo senų. 
Ayer Mill dirbtuvė padidins 
audeklo mazgojimą ant 7,500 

i šimtų dolerių.
------ 0------

Keturi jaunuoliai padėti po 
policijos priežiūra už įlindimą 
kempėse galei ežerą ir ban
dymą pasivogti laivukus. Vie- i 
nas yra 17 metų amžiaus, o 
trys po 16 metų.

------ 0------
Balandžio 19 d. šeši auto

mobilių keravotojai atsidūrę 
Methuen teisme. Jie taip bu-i 
vę gjrti, kad važiuodami ne
mato lempų. Paleisti po 7 
šimtais dolerių kiekvienas.

Montreal, Canada
*■ ' ------ ?—Sukriušinta Fašistinė Suknia- 

siuvių Unija. Internacionale 
Sukniasiuvių Unija Laimėjo 
Teismo Bylą Su Ja. Streikas , 
Laužia Paskutines Bosų 
Tranšėjas.
Bal. 23 d., 3 v. p. p. kata-1 

likų Sukniasiuvių (bosų) Uni-1 
ja pralaimėjo teismo bylą, už
vestą prieš Internacionalę Suk
niasiuvių Uniją—pripažinti ją 
neteisėtą ir ją sunaikinti. Bet

• 'ji pati liko sukriušinta teismo, 
kurią sesija specialiai buvo 
pratęsta net iki 3 v. p. pietų. 
Teisme dalyvavo Kvebeko 
prov. (Labor p.) darbo minis- 
teris ir kiti aukštesni valdinin
kai.

Katalikų kunigai įrodinėjo, 
kad jų unija turi vyrauti; kad | 

' su ja darbininkai ir tt., kad 
Intemacionalėj unijoj veikia 
visokie bolševikai-komunistai, 
kad jų yra visai mažai, o tik 
triukšmo daug ir visaip kitaip 
spiriasi. Bet kada faktai pa
rodė, kad su Intern, unija eina 
visi sukniasiuviai, išskiriant 
mažutį būrelį, tai teismo buvo 
pripažinta tik viena teisėta ir 
demokratinė unija Internacio- 
nalė. O katalikišką išbrauk
ta valdžios ir su ja niekas da
bar jau nebesiskaitys.
Streikierių Demonstracijos— 

Laimėjimai į
Iš virš 6,000 streikuojančių

• beliko virš 2,000. Bosai laikė 
svarbią konferenciją po bylos 
pralaimėjimo. Darbininkai iš
ėjo į demonstracijas palei ša
pas. Pirmoji buvo išeinančių 
dirbti su laimėjimo ovacijo
mis. Antroji—prieš skebus. 
čia miesto centre; ant Filips 
Sq. prie šapos, prieš šauksmus 
ant skebų, raitoji policija su
laikė demonstraciją ant šaly-

y gatvio, grąžino kiton kryptin 
šapų ir po to išlėto eisena pra- i 
dėjo krikti po arklių kano-1 
pomia ant šalygatvių. Visi Į 
darbininkai geram kovos ūpe 
laikosi tvirtai.

Tarp kitų žymesnių kalbė- 
, penktadienį Auditorium 
j streiko mitinge per radio 
>ėjo ministeris Kolman, C. 
F. Federalės valdžios Pat
ento narys. Jis nurodė, 

ir Montreal© 
auriai ardo slaptoji 

drumsčia dai’bininkų 
streike. Gynė demo- 
ir kalbėjo už laimė- 

streikų. Už- 
ė: “Aš norėčiau 

darbo žmones stiprioj 
esyvėj vienybėj!”

Muša Bosus
žinia kas sumušė keletą 
aukniasiuvių streike. Kal- 

būk penktadienį vienas 
smarkiai geležia ar 

ten į galvą sumuštas, 
ligoninėj su kitais bosais, 
slepiama, bet žmonės su- 
\ Tai greičiau bus fa- 
darbas — provokacija, 

bosai nusileidžia streikie- 
o ne katalikų fašistinei 

, arba iššaukimui reakci- 
Streikierys.

$

to/L
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PENKIŲ AKTU MELODRAMA

MEILES
Rengia Lietuvį Liaudies Teatras, Po Vadovyste Artisto Jono Valenčio.

Dalyvauja Vaidinime Aido Choras Po Vadovyste Komp. B. Šalinaitės
ALDONA ŠERTVIETYTĖ 

Onytės Rolėje
ERNEST CHARLES DUBIN 

Vaidins Jono Rolę

Sekmadienį, 2 d. Gegužės-May

Po Perstatymo 

ŠOKIAI 
Adomo Jezavito 
Radio Orkestrą

Prašome
Nesivėlinti
Prasidės
Paskirtu

. ■ y. 3s.:$

Scena iš antro akto; Marė prašo tėvo atleidimo.

A. JESKEVIČIUTĖ 
Danutė, buvusi ‘ 
Jono meilužė

PIUS PETRAUSKAS 
Lejbps, Spręs tėvo, rolėje

Pradžia vaidinimo 5 vai
ŠOKIAI PRASIDĖS
7:30 VAI. VAKARE

Vaidinime Dalyvaus ir 
Sekstetas Aidbalsiai

Vadovybėje Kompozitorės

B. Šalinaitės

M

ADELĖ RAINIENĖ 
Sorės, žydės-jberkrikštės

LABOR LYCEUM SALEJE
949 Willoughby A ve. Brooklyn, N. Y.

Trys Blokai nuo Myrtle Ave. Heveitėrio Stoties

ĮŽANGA 50,C, 75ę ir $1.00. VIEN TIK ŠOKIAMS 40 CENTŲ

Prašome

Bilietus
Iš Anksto

J. LAZAUSKAS

’ 4

Sėdynės Rezervuotos; Iš Anksto Įsig ykite Bilietus; Gausite Geresnes Vietas.
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J. Matačiunas.

NAUJOJE IVIETOJE °®

Dr. Herman Mendlowitz

(ŠALINSKAS)

33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

OFISO VALANDOS
nuo 1-3 dieną ir nuo 7-8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 va], iš ryto

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.

MENO SKYRIAUS DALIS
“Iš MEILĖS“ BROOKLYNE

Pittsfield, Mass

ra daili svetaine šo-

Kviečia Kom.

LICENSES

No.

the

Visi būkite.

FOTOGRAFAS
pavienių.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
i

i r
Hamilton ir de 

pradėsime mar- 
Pąrką, kur bus 
Susirinkime visi

LIQUOR 
Retails

Kom.' 
(101-103)

išva-
9 d., 
Pra- 

visus

Vajininkai.
(101-103)

tinius ir iš apylinkės, nes bus pas
kutiniai šokiai šio sezono. Įžanga 25c.

Kom.

Sekr. 
(102-103)

J, Matačiunas.
(101-103)
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MONTELLO, MASS.
l-mos gegužės apvaikščiojimas 

įvyks penktadienio vakare, balandžio 
30, 7:30 v. v., Pythlon Temple Svet., 
W. Ėlm St., Brockton, Mass. Bus du

sumed on the premises.
JOSEPH A. MC GUINN 

119-121 Conover Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 651 has' been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 735 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ABRAHAM FELDMAN
735 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1005 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 534 Grant Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY LANDMAN
534 Grant Avenue, Brooklyn, N. Y.

-

■ ■ *■ , . .X. v.

NOTICE is hereby tpven ...... -----
SB 89 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1814 East 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FELIX LE ROY SCHRAUTH 
(Le Roy’s Tavern)

1814 E. 92nd Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4806 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under- Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
358 Classon Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN THEISS
358 Classon Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4815 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1002 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

GEORGE NIATAS 
Main Cafeteria and Coffee Shop

1002 Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given ■ that License No. 
A 15549 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Bevdrage Control Law at 
678 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW W. PFEUFER
678 Evergreen Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 15569 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverąge Control Law at 
120 Autumn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NIKOLAUS MULLER
120 Autumn Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under

that License

Section

(Tąsa iš 3-čio puslapio)
diską Togobočnio penkių veiksmų melodramą: 
“Iš Meilės” (Pavadinimas išverstas klaidingai 
—turėtų būti “Del Meilės”). Veikalas įspūdin
gas, gražus. Parinkta geriausi artistai-mėgėjai 
jį sulošti. Vadovauja artistas Jonas Valentis.

Prie šito veikalo perstatymo Liaudies Teat-

ras ruošiasi labai rūpestingai. Iš anksto ga
lima sakyti, kad “Iš Meilės” bus suvaidintas 
gražiau, negu kada nors Amerikoj jis buvo su
vaidintas. Dainas išpildys Aido Choras, va
dovaujamas B. šalmaitės.

Ne tik Brooklyno, bet ir apielinkės lietuviai 
raginami pasinaudoti šia proga ir atsilankyti 
vaidiniman.

Puslapis Penktas

Iš Klasių Kovos Lauko.
Keletas metų atgal, vieti

niai biznieriai suorganizavo 
Berkshire Developement Co., 
kurios tikslas yra padėti įs
teigti dirbtuves šiame miestu
ke.

Su pagelba šios korporaci
jos tapo įsteigta keletas dirb
tuvių, būtent, Pittsfield Hat 
Co., Berkshire Button Co., 
Glinx-Brand Manufacturing 
Co ir Lichtman-Widen Tan
ning Corporation. Visose mi
nėtose dirbtuvėse algos mažes
nės, negu kur kitur, todėl dar
bininkuose jaučiamas nepasi
tenkinimas.

Lichtman-Widen Tanning 
Corp, darbininkai parsikvietė 
odos darbininkų organizato
rių J. Massidą, atlaikė susirin
kimą Grange Hall ant West 
gatvės, ir ant vietos įsirašė į 
uniją 120 iš 149 darbininkų. 
Sužinojus apie tai, dirbtuvės 
valdyba tuoj aus prašalino iš 
darbo du darbininku (vienas 
iš jų lietuvių jaunuolis). Tada 
darbininkai metė darbą ir iš
ėjo pikietuot dirbtuvę. Savi
ninkai norėjo pasirodyt žmo
nių akyse nekaltais avinėliais, 
paaiškindami per vietinį 
“Bershire Evening Eagle”, gir
di, mes mokame tokias pat al
gas, kaip ir kitur. Bet darbi
ninkai faktais įrodė, kad tie 
ponai apsilenkia su teisybe. 
Todėl dirbtuvės savininkai, 
kad pasiteisinti darbininkams, 
kada išmokėjo jų algas, tai 
kiekvienam, kuris uždirbo 
mažiaus, negu kitur, po pen
kinę daugiau į konventą įdėjo.

Streikas tęsiasi jau dvi sa
vaites, kol kas dar dirbtuvės 
savininkai nesitaria su strei- 
kieriais. Kad ir žada kas sa
vaitę, kad pirmadienį atidaryt 
dirbtuvę, bet nedrįsta, nes ma
to darbininkų vienybę. Dirbtu
vė norėta jau iškraūstyt, bet 
bankieriai, kurie turi stambų 
“mortgage,” sulaikė, grąsinda- 
mi pždėt areštą ant nuosavy
bės.

Berkshire 
Glinx-Brand 
Co., kuriose 
darbininkų,
mus, kuriuose dalyvauja J. T. 
Mascucci, nuo I.L.G.W. ir G. 
L. • Wilson, nuo U.E.R.W.A. 
Apie tai vėliaus pranešiu.

švento Juozapo Draugystė 
skiriasi nuo pirmos tiktai tuo- 
mi, kad reikalauja iš kiekvie
no savo nario būtinai eiti iš
pažinties mažiausia vieną sy
kį į metus. Sūnų ir Dukterų 
Draugijoj yra keletas progre
syvių narių.

- Vietinė I.W.O. rusų organi
zacija per vienus metus turėjo 
daug keblumų, nes sufanati
zuoti rusai įskundė policijos 
viršininkui, būk ši organizaci
ja esanti komunistų, komunis
tai atvykę iš kitų miestų laiką 
susirinkimus ir saką prakal
bas. Tai policijos viršininkas, 
kad pakenkt organizacijai, ka
da tiktai rengdavo .šokius, 
siųsdavo policistą, už kurį rei
kėdavo mokėt 3 doleriai. Kuo
pa maža, tai pelną turėjo ati
duot policistui. Alaus parda
vinėjimui leidimo irgi neduo
davo. Buvo dėtos visos pastan
gos apginti savo teises ir pa
vyko šis keblumas prašalint.

Biržų Proletaras.

Fašistai Išžudė 540 Civilių 
Madridiečių

Madrid, bal. 29.—Nuolat 
per 16 dienų iš tolo bom
barduodami kanu oje mis 
Madridą, fašistai jau iš
žudė 540 nekariškių žmonių 
ir sužeidė virš 1,000.

BEER WINE
Wholesale

Button Co, ir 
manufacturing 

dirba apie 400 
laiko susirinki-

Praslinko jau pora mėnesių, 
kaip čia atvyko George L. 
Wilson, U. E. R. W. A. orga
nizatorius, organizuot General. S/į” 
Electric Co. Bet iki šiol pavy- be°r°coKn-
ko suorganizuot tiktai apie. 
400 iš apie 6000 darbininkų.' 
Organizuot .darbininkus minė- 
toj dirbtuvėj yra sunku, nes 
darbininkai išdirbę keletą me
tų, gauna bonus, o taipgi ir 
užmokėtas vakacijas, o neku- 
rie, išdirbę po 25-30 metų ir 
sulaukę 60 metų amžiaus, gau
na ir pensijas. Per tai kiek
vienas stengiasi laikytis prie 
darbo, kad neprarast gero 
vardo savininkų akyse. Buvo 
bandyta sušaukt susirinkimą 
bent keletą sykių, bet tapo 
atidėta iki subatos, geg. 1 d.

Pastaruoju laiku pasimirė 
dvi lietuvės, J. Gasiūnienė ir 
Ona Austin. Pastaroji buvo 
mergina, sulaukus tiktai 25 

' metų.
Berkshire Furniture Co.
>^po palaidotos su visomis 
žnytinėmis apeigomis.

Dirbo už knygvedę 
Abi 
ba-

Liet. Sūnų ir Dukterų 
šalpinė Draugystė turėjo 
kius subatoj, 24 balandžio, 
Curtin Hall, žmonių atsiląnkė 
skaitlingai ir liko gerai pelno, 
nors nariai ir nemokėjo įžan
gos. Be abejo, geros pasek
mės, tai bus draugingesnis at-1 
sinešimas.

Pa- 
šo-

CLEVELAND, OHIO
“Vilnies” šėrininkų ir skaitytojų 

susirinkimas yrą šaukiamas antra
dienį, gegužės 4 d., 7:3d v. v. 920 fc. 
79th St* Draugai malonėkite visi da
lyvaut, nes turim daug svarbių da
lykų aptarti kas liečia “Vilnies” da
lininkų suvažiavimą, taipgi, kviečia
me ir “Laisvės” skaitytojus dalyvaut.

(103-105)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks antradienį, gegužės 4d., 
8 vai. vak. Visi nariai ir narės ma
lonėkite būti šiame svarbiame susi
rinkime ir išgirsti delegato raportą 
iš. “Laisvės” šėrininkų suvažiavimo, 
taipgi neužmirškite ir naujų narių 
atsjvepti ir prirašyt prie ALDLD1 
kuopos.

Org. A. J. Sikorski.
(103-105)

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. rengia gegužinį 

žiavimą, sekmadienį, gegužės 
Pužaičio Ukėje, Ferndel Md. 
džia 9 vai. ryto. Kviečiame
narius atvažiuoti ir pakvieskite ki
tus linksmai praleisti dieną tyrame 
ore. Pužaičio ūkė labai tinkama pik
nikams, nes 
kiams ir didelis plotas lauko maši
noms pasistatyti. Programą išpildys 
Rusų-Ukrainų Choras, sudainuodami 
keletą dainelių, taipgi bus/valgių gė
rimų ir gera muzika šokiams. Įžan
ga veltui. Kelrodis: Mašinomis va
žiavimas Wesport Rd. į Camp-med 
Rd. iki Linthicum Hghts už gelžke- 
lio pirmas kelias po kairei ir tiesiog 
į vietą išvažiavimo. Gatvekariais im
kite W. B. and A. karą ir važiuokite 
iki Ferndel stoties, išlipę eikite po 
tiesiai, pusė mailės į vietą. Busas 
išeis kaip 10 vai. ryto nuo 20 N. > 
Calhoun St.

SO. BOSTON, MASS.
Laisvės Choras rengia didelį pasi- 

linksminimo vakarą, “Minstrel 
Show”, gegužės (May) 9 d., Lietuvių 
Svet., E ir Silver gatvių, 7:30 v. v. 
Tai bus pirmas šios rūšies parengi
mas, pilnas juokų, dainų ir vaidini
mų, kurio nepraleiskit nepamatę. 
Ateikit patys ir atsiveskite savo 
draugus bei pažįstamus.

Rengimo Kom. -
(102-103)

WATERBURY, CONN.
Sekmadieni, gegužės 2 d., Rusų 

Svet., 184 Cherry St., kaip 7 v .v. 
bus rodoma gražūs krutami paveiks
lai, “The Patriots” (Patriotai). Ru
siškai kalbamas judis, su angliškais 
paaiškinimais. Įžanga 25c. Vaikams 
15 centų. Ruošia IWO 3096 kp. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti.

NEWARK, N. J.
Komunistų Partija rengia apvaikš- 

čiojimą l-mos gegužės, įvyks Milita
ry Park, šeštadienį, geg. 1 d., 2 vai. 
po pietų. Visi kviečiami dalyvauti. 
Po demonstracijos, vakare, Fuld 
Svet., kapipas W. ‘ Tinney ir High 
Sts., įvyks parengimas:’ Bus gražus 
koncertas ir įvairių prakalbų. Kalbės 
L. Davis.

Todėl prašoipe visus Newarko ir iš 
apylinkės dalyvauji abiejose vietose, 
masiniai apvaikščiokim darbininkų 
šventę.

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Moterų pasitarimas, Moti

nų Dienos parodos klausimu yra šau
kiamas antradienį, gegužės 4d., 7:30 
v. v., J. Paltanavičių namuose, 1251 
E. 83rd St. Lietuvės moterys yra 
kviečiamos dalyvauti šiame pasita
rime idant šį metą Motinų Dienos 
parodoj sudaryti lietuvių skyrių. Per
eitų metų parodoj dalyvavo daugelis 
lietuvių, bet buvo išsisklaidę. Steng- 
kimės šiemet dalyvauti kaipo orga
nizuota lietuvių dalis.

ALDLD 15 Aps. Mot. Veik. Kom.
(102-104)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas ALiDLD 149 

kuopos įvyks sekmadienį, 2 d. gegu
žės, 10 vai. ryto, pas drg. Urlakius, 
5023 Tacony St. 43 u s svarbūs rapor
tai iš “Laisvės” šėrininkų ir kores
pondentų suvažiavimų ir “L.” ban- 
kieto.

EASTON, PA.
Darbininkai, Apvaikščiokime 

Šių-Metų Gegužės Pirmą 
Solidariai!

Šiemet Gegužės Pirmąją, pasauli
nę darbininkų šventę apvaikščiosime 
Eastone didžiulėj Moose Auditorijoj, 
North Fourth St. Įvyks gegužės 
pirmą, 2 v. po pietųf Bus gera pro
grama su dramatišku perstatymu 
veikalo “Sunrise” ir visa eilė gerų ir 
žymių kalbėtojų. Vienas jų tai J. 
Potofsky, Ladies’ Garment Workers 
Unijos žymus darbuotojas iš New 
Yorko. Bus ir kitų. Tad lai kiekvie
nas darbininkas ir' darbininkė tą po 
pietį nesėdi savo namuose, bet pri
valo dalyvauti sykiu su pasaulio pro
letariatu savo šventės paminėjime.

Kviečia visus,
Bendras Gegužinis Komitetas.

(102-103)’

PATERSON, N. J.
šeštadienį, 1 d. gegužės, demons

tracijos koncentracijos vieta tai ties 
sienų (Post Office) 
Greece St, Iš čia 
šuot į Šandy Hill 
laikomos prakalbos.
kaip 1 vai. po pietų. Kalbėtojai bus 
Francis Gorman, Carol Halderman, 
J. Pentein. Prašome visus skaitlingai 
susirinkite.

FREEHOLD, N, J.
Lietuvių Piliečių kliubas rengia 

šokius šeštadienį, 1 d, gegužės, Molly 
Pitcher Auditorium, puse mailės nuo 
Freehold. Bus gera orkestrą. (Hank 
Jones). Taipgi skanių užkandžių ir 
gero alaus. Kviečiam atsilankyti, vie-

WORCESTER, MASS.
Apvaikščiojimas Darbininkų šven

tės, Pirmosios Gegužės, įvyks Mies
to Sodne, 2:30 vai. po pietų. Bus geri 
kalbėtojai, kurie nušvies kovas viso 
pasaulio darbo žmonių. Vakare, 7:30 
vai. bus vakarienė ir šokiai, Lietuvių i 
Svet., 29 Endicott St- Todėl garina
mi “Laisves” skaitytojai, būkite pa
tys ir atsiveskite savo draugus ir 
pažystamus paminėti taip brangią 
šventę. Kadangi 1 d. gegužės šiemet 
bus šeštadienį, tai esu tikras, kad 
bus užpildytos abidvi vietos, kaip po į 
pietų, taip vakare. Užkviečia Worces- 
terio Draugijų Bendras Kom.

(101-103)

SHENANDOAH, PA. t*
Gegužės 1 d. šeštadienį, įvyks* pa

vasario šokiai su programa, Lyros 
Choro naudai. Programą pildys Ly
ros Choras ir Mainierių Kvartetas, 
šokiai įvyks Najaus Svet., 302 S. 
Main St. Pradžia 8 vai. vak. Įžanga- 
25c. Bus gerų užkandžių ir gėrimų. 
Gera orkestrą paimta šokiams. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvaut.

Rengimo Kom.
(101-103)

BRIDGEPORT, CONN.
Pirmąją gegužės atžymės su pra

kalbomis, dainomis ir šokiais. Ren
gia Lietuvių Prieškarinis Komitetas, 
šeštadienį, 1 d. gegužes, 407 Lafa
yette St. Pradžia 7:30 vai. vak. Pra
kalbą sakys drg. Sasnauskienė iš 
Brooklyno, dainų programą pildys 
Liet. Jaunuolių Choras iš Bridgepor- 
to. Bus gera orkestrą šokiams. Kvie
čiami visi vietiniai ii' iš apylinkės 
kartu tinkamai atžymėti Darbininkų 
Tarptautinę šventę, Pirmąją Gegu
žės. Įžanga 25c.

CLEVELAND, OHIO
Gegužės 2 d. įvyks smagus paren

gimas spaudos naudai. Durys atdaros 
3 vai. po pietų, programa prasidės 
5:30 v. v., L. D. Svet., 920 E. 79th 
St.

Programa bus įvairi, turėsime gerą 
orkestarą šokiam taip pat skanių 
valgių ir gėrimų. Yra kviečiami visi 
Clevelando ir apylinkės draugai da
lyvauti, nes įžanga veltui. Kviečia 
visus atsilankyti.

BAYONNE, N. J.
Lietuviai darbininkai tėmykite, 

kad iš 12-kos organizacijų susidedąs 
komitetas, rengia l-mos gegužės ap- 

I vaikščiojimą šeštadienį, 8 vai. vak. 
: Labor Lyceum SMėj, 72 W. 25th 
St. Kalbės Ernestina Gonzales iš Is
panijos, Frank Chandler, organizato
rių Darbininkų Susivienijimo Essex 

' pavieto. Bus rodomas judis apie amu
nicijos dirbėjus vadinamas “Dealers 
in Death” (Prekiautojai Mirtimi). 
Pirmininkaus Joseph Podraza, dau
geliui jums žinoma lenkų bekerių 
organizatorius. Kaip matot programa 
bus įvairi ir turtinga. Taigi ateikite 
visi. Įžanga 25c asmeniui.

Kviečia Rengėjai.
(101-103)

WILKES-BARRE, PA.
Pasilinksminimo vakarėlis' įvyks 

sekmadienį, 2 d. gegužės, 7 vai. vak., 
325 E. Market St., naudai siuntimo 
delegatų j APLA seimą Pittsburghe. 
Kviečiam atsilankyti kaip narius taip 
ir pašalinius. Įžanga tik 25c. Vaka
rėlį ruošia APLA'51 kp.

Kom.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokie 
dydžio, kokio pa 
geidaujama 

Taipgi atmajia- 
voju įvairi o m 
spalvom.

geri kalbėtojai ir krutomi paveiks-1 ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinKt*- 
lai, “Spain in Flames” (Ispanija mas įvyks pirmadienio vakare, ge- 
Liepsnose). Įžanga 25c. Visi lietu- gūžės 3, 7 vai., Liet. Taut. Namo 
viai darbininkai dalyvaukite minėji- kambariuose. Visi nariai būkite mi
me pirmos gegužės, pasaulinės dar- nėtam susirinkime, nes yra labai 
bininkų šventės. svarbių reikalų, kuriuos turėsim ap-
-------------------------------- ----------------- svarstyti.

.uCTfrTiarr.:* /■■au.-jldi ' I J1 i1/ ".iUti..gį| i pjn> Rašt. S. Šimaitis.
Tel. TRObridpe M30

Dr. John Repshis 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard SL, 
kampas Inman StM 
arti Centai Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 7-9 vakare
Nedaliomis ir šventadieniai*: 

10-12 ryta

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

NĘGEMBLYKITE 
SU SAVO VIZIJA 
Tai yra labai svarbu jūsų 
gerai sveikatai ir pasise

kimui! Pasitarkite su 
JOSEPH D. GAYSON 
Lietuvis Laisniuotas Optikas 
721 Main St. Room 23 

HARTFORD, CONN. 
Taisome visokių rūšių stiklus 
Aš naudoju vien tik geriausias 
medžiagas ir stiliaus, kokį tik 
galima gaut, ir pats atlieku 

tekinimus ir aplipinimus.
Tel. 2-6848

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N, Y.

u PATERSON, N. J.
Lietuvių Darb. Susivienijimo 123 

kp. susirinkimas įvyks sekmadieni, 
2 d. gegužės, 10 vai. iš ryto. Baką- 
nausko Svet. Visi nariai būkite lai
ku.

LWUVISM
GERIAUSIA DUONA

\SCHOLES BAKING
532 Grand St, Brooklyn

Naujoj vietoj 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 valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varno Kentuvčs Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, cielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Ęastcrn Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y
Tel.: Ghenmore 5-6181

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Ęrooklyp, N. y, 

Mamas tas pats; tiktai miesto 
pątvąrkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor- 
rhoidai ar kiti Mėšlažamės bei Ląu- 
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies. Gerkles, Plaučių, 
Plaušinių Dūdų, Inkstų Netyarkiimai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tj^imai, Šlapimo 
Analyze, ^-spinduliai gerumu Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai -veltui.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Ąve. ir Irviųg PJ.

Valandos 9 A. M. iki 7 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
(MES KALBAMU! LIETUVIŠKAI)

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Lietuviai Šiandieną Iškilmingai Dalyvaus
Gegužes Pirmos Parade; Kur Susirinkti?

H I?

Lietuvių Gegužinės 
Meno Fabrikas

Niekad pirmiau lietuviai ne
turėjo tokio prisirengimo Gegu
žės Pirmai, kokį turi šiemet.

Užeinu aną dieną “Laisvės” 
svetainėn. Ten dienos laiku ty
ku, tik rašomoji mašinukė kur 
tai nematoma kampe kaukši. 
Bet šiandien kiti garsai girdi
si—kala, šiūruoja, pjauja. žvilg
terėjau vidun—skersai visą sve- 

* tainę, dar ir išilgai prikabin
ta didelių ir mažesnių iškabų. 
O jaunuolis artistas Al. Pross 
dar vis kai ką braižo ir tėplio
ja pasidėjęs ant ilgo stalo. Reiš
kia, bus daugiau iškabų.

Pasieniais pristatyta ilgų ir 
trumpesnių stulpukų. Tai vėlia
voms ir iškaboms stiebai. Za- 
jankauskas su čiriku juos kala, 
kur priklauso, švelnina.

Pasirodo, ne tik dvylika mu
zikantų (ir seniau girdėti aidie- 
čiai ir kiti dainoriai) sudarys 
šių metų Gegužinio Parado me
ną, bet jau pasirodysim gerokai 
ir su iškabomis.—Smagu bus 
maršuot!—pamaniau išeida
mas, kad netrukdyt darbui ar
tisto ir kitų.

Kaip viso miesto ir visos plačios Amerikos darbo žmonės, 
taip ir Didžiojo New Yorko lietuviai šiais metais yra prisiren
gę iškilmingiausiam ’ir skaitlingiausiam Gegužės Pirmbs Pa
radui iš visų buvusių šios šalies istorijoje. Apie tos didžios 
dienos reikšmę rasite pirmame puslapyje if kituose. Čion pa
žymime tik kur ir ką veiksime.

KUR IR KADA SUSIRINKT?
Lietuvių organizacijos ir visi norintieji dalyvauti parade 

lietuviai susirinks šiandien, Gegužės 1-mą, lygiai 1 valandą 
dieną, prie Lietuvių Piliečių Kliuho (Lituanikos Aikštėj), kam
pas Union Avė. ir Stagg St., Brooklyne. Iš čion visi kartu vyk- 
sim į New Yorką. Ten savo vietą privalom užimt 2:30 po piet.

New Yorke lietuvių stotis bus 54th St., tarp 9th ir 10th 
Avės. Dėl kokių nors priežasčių negalėjusieji spėti pribūti pas 
Kliubą, važiuokit į 54th St. ir ten surasit lietuvius.

MOTERŲ UNIFORMOS
Am. Lietuvių Darb. Literatūros Draugijos Moterų 81-ma 

kuopa nutarė moterims rėdytis baltai, su raudonais kaklaraiš
čiais. Tačiau neturinčios baltų drabužių ar nenorinčios jais dė- 
vėt dėl to nesilikite namie. Bus uniformuotų, bus neunifor- 
muotų būriai. Ir kuo jie didesni, tuo geriau.

VAIKAMS IR TĖVAMS

Reikalingi Žinoti 
Faktai

Matęs.

Rytoj Jauny Komunisty Ly
gos Didysis Mitingas Madison 

Square Gardene
Gegužės 2-ra šių metų bus 

taipgi istoriška, didelė diena 
Amerikos darbininkų gyveni
me. Ypatingai tą pajus New 
Yorko gyventojai, nes šis did
miestis bus scena Jaunų Ko
munistų Lygos 8-tos Naciona- 
lės Konvencijos, kuri prasidės 
11 vai. ryto, Webster Hall, 
119 E. 11th St., taipgi itiilži- 
niško konvencinio masinio mi
tingo, įvyksiančio didžiojoj 
Madison Square Garden, 7 :30 
vakaro.

Iš visos’ plačios Amerikos 
jau suvažiavo ir dar tebeva
žiuoja jauni komunistai — de
legatai ir svečiai — Jaunosios 
Amerikos vadai. Apskaičiuo
jama, kad bus virš 2,000. Gi 
imant atydon tūkstančius vie
tos komjaunuolių ir jų simpa- 
tikų, jaunų ir suaugusių, ku
rie dalyvaus masiniame mitin
ge, tikimasi nepaprastai 
dingo mitingo, kurį teks 
minėti ir iš kurio bus ko 
mokyti jo dalyviams.

Įžanga į tą svarbų mitingą 
25c., 40c., ir $1.

jspū- 
ilgai 
pasi-

Nelengva Išgaut Pinigų

Ateities Žiedo Vaikų Mokyklėlės mokiniai ir nesanti mo
kiniais vaikai prašomi susirinkti šį rytą 10 valandą, “Laisves” 
name, 419 Lorimer St., Brooklyne. Iš čionai po gera priežiū
ra vaikai bus nuvežti New Yorkan, kur Chelsea žaislavietėj 
jie turės Gegužės Pirmos programą—dainas, šokius, kalbas, 
žaismes ir “aiskrymo” bei kitų jiems mėgiamų vaišių.

Nespėjusieji atvežti “Laisvėn”, nepatingėkite juos nuvežti 
vėliau j Chelsea Park, 29th St. ir 10th Ave., New Yorke. Ten 
bus virš 10 tūkstančių vaikų ir įgytus įspūdžius jie neužmirš 
per visą gyvenimą.

KOMUNISTAMS IR LYGIEČ1AMS
Komunistų Partija ir Jaunų Komunistų Lyga turės savo 

būrius maršavime. Tiesa, kad komunistai yra nariais įvairiau
siose darbininkų organizacijose ir unijose, su kuriomis jų 
maršavimas yra pageidaujamas. Tačiau kada Komunistų Par
tija ir Lyga turi savus būrius parade, svarbu komunistams 
maršuoti su savo kuopomis ir sekcijomis, kadangi kaip darbi
ninkų judėjimo draugai, taip priešai mieruoja darbininkų spė
kas sulyg stiprumo politinės darbininkų partijos.

Draugai komunistai, kurie neturit labai svarbių pareigų 
kalbinių organizacijų būriuose, privalot maršuoti su partija.

Komunistų Partija susirinks 10 vai. ryto ant 56th St., tarp 
8th ir 9th Avė.

Jaunų Komunistų Lyga susirinks 2 vai. po pietų ant 54th 
Street tarp 8th ir 9th Avenue.

JIEŠKANT SAVO GRUPĖS PARADE
Parade dalyvaus šimtai darbo unijų ir masinių organiza

cijų, kurias visas čion sužymėti neįmanoma. Jei kam reikalas 
susirasti kokią specialę grupę, klauskite pas Committee Mar
shal. Po vieną Komiteto Maršalą bus šiaurvakariniame- kampe 
kiekvieno bloko, kur susirinks maršuotojai.

KUR BUS MARŠAVIMAS?
Nuo 54th Street bus maršuojama ant 8th Avenue iki 30th 

Street; ant 30th Street iki 5th Avenue; ant 5th Avenue iki 
Madison Square ir Broadway iki 17th Street, kur jau bus ir 
Union Square.

LIETUVIŲ PRAKALBOS, KONCERTAS, ŠOKIAI
Lietuvių Amalgameitų Unijos 54-tas Skyrius rengia šaunų 

Gegužinės masinį mitingą su puikia programa ir šokiais. Visa 
tai įvyks Gegužės 1-mos vakarą, šeštadienį, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliube, 280 Union A ve., Brooklyne.

Dainų-muzikos-klasikinių šokių programą išpildys AIDO 
CHORAS, LILIJA KAVALIAUSKAITĖ, AL. VELIČKĄ, DO- 

! ROTHY BUBNIŪTĖ, armonistas TAMAŠAUSKAS. Prakalbas
Leonard Mule 194 Rav ! sakys ROJUS MIZARA, STILSONAS, KEISTUTIS MICHEL- 

22nd St, žinojęs,’ kad saldai-: SONAŠ. Įžanga nemokamai, 
nių dirbėjas Diamond, 8683 j -------
20th St., osąs didelis bailys, o , 
turįs gerokai pinigų, tad jis■ 
nusprendė, kad iš bailio leng
va pinigų gaut. Gal Diamond
tokiu ir yra, tačiau gavęs iš Frakcijos bankietas jau neto- 

Leonardo grąsinimą sumokėti ii, o tikietus ar jau visi turi- 
jam $5,000 'jis pasišaukė de- te? Jeigu dar ne, tai tuojau 
tektyvus, kurių vienas Leonar- įsigykite, nes 9 diena gegužės 
dui pašaukus telefonu nudavė čia pat. Tikietai nebrangūs, 
Diamondu esąs ir ilgai jį kai- tik vienas doleris, o vakarienė, 
bino, o antrasis susekė, iš kur 
kalbama ir sučiupo būdelėj 
kalbantį Leonardą. 

—m ■ ............. . ■ .4 ,
Nepriima Kraujo Liudininkų

ka seniau nustatytą rendą, 
tad bedarbiai turi imti pini
gus, gautus ant maisto ir da- 
dėti prie užmokėjimo rendos, 
o patys palieka badauti.

Nutarta maršuoti prisiren
gimo prie Gegužės Pirmos 
parade, kuris surengta penk
tadienio vakarą, 30 balandžio, 
8 vai., pradedant maršavimą 
nuo Graham Ave. ir Varet St., 
baigiant prie Havemeyer ir 
Grand St. Extension.

Kaimietis.

Gaukite “Laisvei” Nauju 
Skaitvtoju

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kuopos susirinkimas 
jvyks pirmadienį, gegužės 3, “Lais
vės” raštinėj, pradžia 8 vai. vak. 
Draugai visi pribūkite susirinkiman, 
nes yra svarbių reikalų.

A. Bakaitis.
(103-104)

NEW YORK CITY, N. Y.
APLA 49 kp. susirinkimas įvyks 

i nedėlioj, gegužės 2-rą, Astoria Hall, 
62 E, 4th St. Pradžia 10 v. ryto. 
Nuo gegužės mėnesio iki spalių mė
nesio susirinkimai bus laikomi rytais. 
Tad kiekvieno nario pareiga tai įsi- 
tėmyti. Kom.

(101-103)

NATURAL - LAX - HERB TEA

12
MEDI
CINAL

HERBS
IN

1 BOX

NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 
paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžute 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite Šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

...................................... ........

r

r t
Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 

Nėra valandų sekmadieniais.
t___________________________________________________ m

MATEUŠAS SIMONAVIČĮUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

šį ge- 
ir tuo- 
geres-

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūno rakandai, ba

ras, stalai, krėslai ir viskas reika
linga prie to biznio. Visi daiktai nau
ji ir parduoda už labai prieinamą 
kaina, nes savininkas turi kitą biz
nį. Kreipkitės B. Matonis, 72 Co
lumbus St., arti Atlantic Avė., lip
kite vienais trepais į viršų klausti 
informacijų.

(103-105)
Parsiduoda saliūnas, 328 Palisade 

Ave., Cliffside, N. J. Priežastis par
davimo, savininkas Frank Adams 
serga. Parduoda gana pigiai. Gera 
vieta. Apgyventa lietuviais ir len
kais. Laisniai pigūs, $250.00 me
tams. Ateikite arba šaukite telefo
nu Cliffside 6-1383.

(103-105)

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už 
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewe« eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

Mūsų Bankietas Arti Naujas Lietuvis Daktaras

liti

Taip, Kompartijos Lietuvių

kurią gamins gerai prityrusios 
valgių gaminime šeimininkės, 
užtikrinama, bus gera. Kalbų, 
dainų ir muzikos bus teikiama 
gera programa, tik jūs, drau
gai ir simpatikai, nepamirš
kite to sekmadienio.

Tikietus galima gauti “Lai
svėj” ir pas visus laisviečius.

Teisėjas Sweeney nesutiko 
nuteisti plėšikais dii jaunu 
vyru, prieš kuriuos nebuvo 
kito įrodymo, kaip tik kraujo Kurie skaitysite šį pranešimė- 
analizas. Kraujo analizas bu
vęs padarytas dar prieš jų 
areštų sekamai:

Prie išplėšto barruimio,

šiomis dienomis atsidarė 
ofisą daktaras Vincent J. 
Simmon, M. D. Tai čia gimęs 
ir daktaro mokslą baigęs jau 
pora metų tam atgal. Pasta
ruosius porą metų praktikavo 
Šv. Vincento ir dar viename 
(nepamenu vardo) New Yor
ko ligonbutyje.

Daktaro ofisas randasi 
West 88th St., New York.

Tel. Schuyler 4-4147.
Linkėtina jaunam daktarui 

gerų pasekmių jojo profesijoj.
Koresp.

Rytoj įvykstantis vaidini
mas 5-kių veiksmų melodra
mos “Iš Meilės”, Labor Lyce
um Svetainėje, Brooklyne, yra 
suruoštas triūsu ir rūpesčiu 
LIETUVIŲ LIAUDIES TEAT
RO.

Kas yra tasai Lietuvių Liau
dies Teatras? Tau yra organi
zacija, kuri siekiasi gerinti 
mūsų vaidybą. Lietuvių Liau
dies Teatras vaidybos pagel- 
ba ryžtasi kelti mūšų kasdie
ninio gyvenimo estetiką, kul
tūrą ir dorovę.

Ar gali Lietuvių Liaudies 
Teatras prie savo užsibrėžto 
tikslo siekti be plačios visuo
menės paramos? NE. Lietuvių 
Liaudies Teatro nariai gali pa
švęsti savo laiką ir energiją 
besilavinime vaidybos, bet jie 
vieni NEGALI panešti tos fi
nansinės naštos, kuri neišven
giamai susidaro siėkiant ko 
nors geresnio. Plačiosios vi
suomenės talka čia būtinai 
reikalinga! Jos parama—at
silankymas į parengimus ir 
dėjimąsis prie Liet. Liaudies 
Teatro, kaipo organizacijos. 
Tikimės nebūti suviltais.. . .

“Iš Meilės” yra paskutinis 
vaidinimas šį sezoną. Pasek
mės iš šio vaidinimo nusakys 
ir sekamo sezono (rudeninio) 
veikla.

Prašome jūsų visų ko-ope- 
racijos — atsilankyti į 
rai priruoštą vaidinimą, 
mi padėti pamatą dar 
nei vaidybai ateityje.

Įsitėmykite, — vaidinimas 
nedėlioj, 2 gegužės, lygiai 5 
vai. vak. Nesivėlinkite!

Po vaidinimo—seks šokiai.
Teatras yra vyriausia šaka 

meno. Kada jūs sėdite teatre 
ir žiūrite-girdite vaidinimą, 
jūs susiduriate su literatūra, 
su autorium, kuris parašė vei
kalą. Čia jūs matote ir girdite 
aktorius-vaidylas — jie vaidi
na, impersonuoja tipus, cha
rakterius. Prie jų veidų pridė
ta darbo artisto, čia susidu
riate jau su tapyba. Vaidylų 
kostiumai-a p si r e n girnai vėl 
vaizduoja klasinius, tautinius 
ir istorinius paveikslus-tipus. 
Teatre jūs matote šokius, gir
dite ir muziką.

Vadinasi, istorija, filozofija, 
mokslas, literatūra, muzika, 
tapyba, architektūra ir daug 
kitų mokslo šakų įeina į teat
rą.

Todėl teatro darbas—yra la
bai platus kultūrinis darbas. 
Jame gali dalyvauti jauni, su
augę ir seni asmenys.

Lietuvių Liaudies Teatras 
yra ta organizacija, kuri ban
do ir bandys plėsti šį kultūri
nį darbą tarpe Brooklyno ir 
apylinkės lietuvių. Kuomet 
bus daugiau narių ir rėmėjų, 
Lietuvių Liaudies Teatras im
sis darbo organizuoti jaunuo
lius vaidintojus, šokįkų-kių 
grupę, muzikantų ir tt.

Lietuvių Liaudies Teatras 
kviečia visus progresyvius lie
tuvius tapti nariais arba rė
mėjais Lietuvių Liaudies Te
atro. Rėmėjai moka nuo 1 dol. 
ir daugiau į metus.

Lietuvių Liaudies Teatras.

Legal Notice
NOTICE is hereby given that Ca
pitol Paint. & Varnish Works, Inc., 
of Brooklyn, N. Y., has registered 
its Trade-Mark “Capitol Unikote” 
with the Secretary of State of New 
York, to be used on paints and paint 
products of every class and descrip
tion.

(93-110)

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ QCJC

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

306 Union Ave.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

43 Williamsburgo Bedarbiai Ap
vaikščios Gegužes 1 Šventę

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
Žinomos Kaipo The Morrell Street Baths

29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y,
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prū
das maudytis su šviežiu artozenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

lį, prisiminkite ir kitiems sa
vo draugams, dirbantiems 
dirbtuvėse, apie tą parengimą, 
kuris yra reikalingas paremti

Gėlės, Politkaliniai ir 
Gegužinės Paradas

'9114 Flatlands Ave., ant iš-» finansiniai ir dvasiniai, 
mušto lango stiklų rasta krau
jo. Su tuo krauju detektyvai 
aplankę ligonbučius ir gavę 
kraujo to ligonio, kuris tuo 
tąrpu ^gydėsi sužeistą ranką. 
Ligoni ir jo draugą areštavo. 
Tyrimas būk parodęs, kad 
kraujas tas pats pas ligonį 
kaip ir ant stiklo, bet teisėjas 
pareikalavo daugiau įrodymų 
ir, jų nesant, išmetė bylą.

Visus kviečiame,
R. Komisija.

Bronxe pražuvo 7 metų vai
kutis. Manyta, kad jis galėjęs 
įkrist Bronxo upės tvenkiniu 
prie 180th St. Tačiau per die
ną išjieškojus ir ten nerado. 
Susirūpinus motina sėdi prie 
tvenkinio.

Kaip tolimi tie trys dalykai 
viens nuo kito—ir artimi.,Jūs 
būsite šiandien Gegužinės Pa
rade. Ten buS šimtai tūkstan
čių kitų žmonių. Tarpe jų jūs 
matysite Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo (ILD) mer
ginas su pundeliais gėlių. Tai 
Tom Mooney ir kitų politinių 
kalinių gėlės. Pasipuoškite jo
mis ir paremkit politinius kali
nius.

• Am. Darbininkų Susivieniji
mo 90-tos kuopos susirinkime 
organizatorius raportavo, kad 
pirmu sykiu Amerikos istori
joj Darbininkų Susivienijimas 
dalyvaus apvaikščiojime Ge
gužės Pirmos. Tai yra ženklas, 
kad 20,000 New Yorko bedar
bių išmoko ginti save nuo ba
do mirties.

Darb. S-mo 90 kuopa paga
mino 15,000 lapelių pašalpos 
ir darbo klausimu; jie bus iš
dalyti Williamsburge. Reika
laujama $1,400,000 daugiau 
bedarbių rendoms, $1,026,000 
daugiau maistui, $800,000 
daugiau drapanoms ir 3000 
WPA darbų su unijos alga.

* Namų savininkai pakėlė 
rendas, o šelpimo įstaigos mo-

Valgykite Medy
“Laisvė” tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisves” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus. 
___ >

Clement Vokietaitis |
į LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street S
Tel. Triangle 5-3622

5 Brooklyn, N. Y. ?

I 168 Grand Street > 
s Tel. Evergreen 8-7179 i

Brooklyn, N. Y.

Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktį 
šeštadienio naktį 75c.

Speciales kainos savaitei.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius 
I 

NOTARY PUBLIC
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-4335

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

A. J. BUKENAS
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius 

New Deal Auto Service 
436 E. Girard Avenue 
PHILADELPHIA, PA.
Didelė Įstaiga Taisymui 

Visokių Automobilių
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

AflAAAAAAJVlWHWWIlWAAAAIWAAAAWIAAAARAIWIM* fa im mv m*

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street,' Brooklyn,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

N.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

2
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