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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Lietuvos Komunistų Partija 
slapta leidžia mimeografuotą 
laikraštuką “Revoliucinis Dar
bininkas.” Jeigu Smetonos 
Šniukštai sugautų kurį nors iš 
jo redaktorių bei platintojų, 
tokį visam amžiui įkištų į sun
kiųjų darbų kalėjimą arba su
šaudytų. Bet jokių pavojų ne
paisydami, mūsų draugai Lietu
voje eina savo revoliucinę pa
reigą.

KRISLAI
Rcvol. Darbininkas.” 

Lietuvos Bedarbiai. 
Galvų Kapojimas. 
Sovietų Plienas.

Rašo T. G.

Telephone STagg 2-3878
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

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

Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Vasario (Feb.) 21, 1935 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Lietuvos komunistai paskelbė; 
š. m. sausio 19-tą, kaipo Lietu-Į 
vos bedarbių kovos dieną, — 
skaitlingomis delegacijomis eiti 
į valdžios įstaigas, pašalpos 
punktus ir reikalauti žmoniško 
bedarbiams aprūpinimo.

“Revoliucinis Darbininkas,’ ’ 
be kitko, siūlo bedarbiams da
ryt tokius žingsnius:

“Jie neturi laukti, kol savi-i ...nt- - • • , . ■ misija uzgyrevaldybe aprūpins juos darbu, J 
bet turi neleist savo vaikams ir ( - — - -
žmonoms šalti ir badauti. Visi i .... .
bedarbiai turi būriais sustab-lp ginklavimuisi, 
dinėt gatvėse automobilius su I . 
maistu, eiti būriais į maisto, .. _ .
krautuves ir kuro sandėlius 
(“Parama,” “Maistas, 
pulskis” i 
ir kūro sau ir savo šąlančioms 
ir badaujančioms i 
Tik išvystydami platų, organi- stočių ir tvirtovių statymui 
zuotą produktų ir kūro ėmimą 
iš krautuvių ir automobilių, tik imams 
organizuodami plačius išstoji
mus prie savivaldybės, darbo 
biržos, žmogaus Cxlobos Drau
gijos, savo reikalavimams pa
tenkint, bedarbiai tegalės lai
mėti kovą ir privers fašistus 
duoti jiems darbo” (arba tin
kamos pašalpos).

Virš Biliono Dolerių 
Amerikos Armijai ir 
Laivynui per Metus

Sumanyta 6,000 Naujų Kariškų Lėktuvų; Padidinta Para
ma Milicijai prieš Streikierius; Reikalaujama Pašaipūnių 
Darbų Jaunuolius Specialiai Muštruoti j Kareivius
WASHINGTON. — Kon-!jiems būtų mokama po kokį 

greso atstovų rūmo lėšų ko- dolerį specialės algos per 
prezidento mėnesį. Reikia pridurti, 

' iRoosevelto reikalavimą pa- jog jie ir taip buvo muštruo- 
j 'skirti milžinišką sumą pini- jami po karininkų koman- 

Pagal da, bet pagal generolo Mac- 
jRoosevelto programą, 1936 Arthur planą tie jaunuoliai 
'metais turi būt i;leista ar-Turėtų būt išlavinti į tikrus 
mijos ir laivyno reikalams kareivius delei besiartinan- 

“Maistas” “Ka-'$792,000,000. Prie šios su-'čios imperialistinės skerdy- 
ir kt.); ir imti maisto mos reikia pridėti dar $300,- 'nės.

000.000 viešiems kariškiems -------------------
šeimynoms, darbams, kaip kad lėktuvų Jfnr;čLnc ^nimiarlne i 
itų, organi- stočių ir tvirtovių statymui j loKUo OllipiJdllUd

prisirenei-1 inešimas Kongresui
nilinmi nn-i £ &

WASHINGTON. — John
' , nirminin- 

kas kongresinės komisijos 
'delei “neamerikoniško” vei-l 
kimo tyrinėjimo, davė sn-

už

panašiems
Tie 300 milionų do-1 

leriu priedo bus imami iš1 
vadinamų pašalpinių darbų W. McCormack, 
fondo.

Tatei per vienus m. Ro- 
osevelto valdžia ruošiasi iš-

Drg. Kapsuko-Mickevičiaus atvaizdas, kurio 
aliejiniais dažais pieštas didelis paveikslas 

kabo Revuliucijos Muzėjuje Maskvoje.
, 'o

jleisti virš tūkstančio milio- manvma. kad valdžia už- »/« . . . • Pmlralani-i 
nu doleriu kariškai mašinai W>btu, konfiskuotų bile lai-, 111313116031 nClKdMUJd 
drūtinti. nuo iokios šalies brošnira.. stramsni ]
toj srit.vi neatsilikti, bet ve-l',e' lai^ka. kur tik bus kai
ly tas visas pralenkti, idant į);inia L, kareivius,_ jūrinin- 
užtikrint Amerikai laimėli-1 
ma ateinančiame imperiali
stiniame kare.

Naujiems 547 karo lėktu
vams skiriama $7,686,753, 
tnin kad sekančiais metais 
Jungtinės Valstijos turėtų 
1,367 naujoviški'ausius ka
riškus oro pabūklus. O kon-. 
piešinės karo reikalu komi
suos pirmininkas McSwain, 
išėies no pasimatvmo su Ro- 
osevoltu, pareiškė, iog per 
penkis metus turėtu būt da- 
stntvta dar anie 6,000 naujų 
karišku lėktuvu.

Orlaiviams ginkluot bus 
išleista $1 700,000: armijos 
ir artilpnios mechanizavi- 
mui $2.034,422; nnuiiems 
kariniams autom obiliams 
$1,000,000.

Miliciios Streiklaužių 
Ginklavimas

N e u žmiršta RooseveUas 
stinriau ginkluot ir valstijų 
milicija (National Guard); 
kaipo irankį streikus laužv-

V ltL

WASHINGTON. — Jung-jd^ma iš šalies iždo $25.- 
tinių Valstijų Augščiausia- 000.000. tai vra daugiau ne- 
me Teisme eina dviejų n-u het kada ramiu laiku. 
Scottsboro negrų darbinin- Californiios milicijos cene- 
kų apeliacijos byla. Juos rolas S. E. Howard taip at- 
gina Tarptautinis Darbinin- virai ir pasakė, kad “reikia 
kų Apsig. per savo advoka- daugiau lėšų roiliciiai. atsi- 
tus. Bylai reikia greitos fi- žvelgiant i streikų judėjimą 
nansinės- paramos. Jeigu visoj šalyj.” 
byla bus laimėta, tai nuo1 
mirties elektros kėdėj bus 
išgelbėta ne tik du minimi 
scottsboriečiai, bet veikiau-

Kapodamas galvas taria
miems šnipams prieš “savo tė
vynę,’’ Hitleris rėkia apie ka
ro pavojų Vokietijai. Nukirstą
sias galvas jis taipgi naudoja 
propagandai už Vokietijos pri-! 
si rengimą karui, pirmoj vietoj, 
prieš Sovietų Sąjungą. O kai 
del Lietuvos, tai Hitleris su 
Pilsudskiu tikisi lengvai ją nu- 
šluot sau iš po kojų, besiekiant 
toliau į rytus.

New Yorko “Times” kores
pondentas iš Maskvos, Walter 
Duranty rašo, kad Sovietu Są
jungą yra pasirengus atsiginti 
ne tik nuo Lenkijos su Vokieti
ja, bet tuo pačiu žygiu dar ir 
nuo Japonijos, kuri eina išvien 
su Hitleriu ir Pilsudskiu. Du
ranty primena, jog Sovietai pa
sigamina jau daugiau geležies 
ir plieno, negu Vokietija bei 
kuri kita Europos šalis. Tai yra 
labai svarbus dėsnys Darbinin
kų Tėvynei apsiginti nuo už
puolikų.

Paremkim Scottsboro
Jaunuolių Apeliaciją

Drg. Kapsuko Mirties 
Minėjimas Brooklyne 
Šį Vakar su Programa
Kalbės Drg. Bimba, Mizara ir Tauras; Dainuos Menkeliūniū-1 

tė, ir Aido Choristai; Visi Brooklyno, New Yorko ir Apie}-!' i 
linkės Lietuviai Darbininkai, Dalyvaukite! -'J I! į I
Draugai darbininkai ir darbininkės iš Didžiojo New 

Yorko ir apielinkės! Susirinkite šiandien 7:30 vai. va
kare paminėti draugą Vincą Mickevičių-Kansuką, didįjį 
mirusį lietuvių darbininkų revoliucinį vadą. Paminėjimo 
mitingas įvyksta Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo sve- 
tain., 80 Union Avė., kampas Stagg St., Brooklyne, N. Y.

Prakalbas sakys drg. R. Mizara, A. Bimba ir V. Tau
ras. Drg. Menkeliuniūtė padainuos “Neverkit ęas kapą” 
ir kt. revoliucines dainas. Taip pat kviečiama ir prašoma 
visi Aido Choro nariai su savo darbininkiškomis daino
mis prisidėti prie šios gedulo programos.

Skaitlingai visi sueikite ir suvažiuokite pagerbti darbo 
klasės karžygio atmintį, plačiau sužinot apie jo gyvenimą 
ir veikimą ir panaujint savo pasiryžimą kovai už dar
bininkų būklę ir pasiliuošayimą.

Įžanga veltui.
širdingai visus kviečia 

Lietuvių Komunistų Frakcija.

■ D ... iv. ŽINIOS IŠ LIETUVOS Panaikint Indzionksiną
WILKES-BARRE, .Pa.— Į 

i Kietųjų Angliakasyklų Mai-1 
^nierių Unija kreipiasi į 

Pennsylvanijos aukščiausią 
teismą, kad panaikintų in- 
džionkšiną, išduotą prieš 
streikierius. Tą indžionkši- 
na išdavė vietinio apskričio 
teisėjas Valentine, uždraus-’ 
damas Glen Alden kompani-jr 

j jos mainieriams ne tik ka- vakarą ūkininkas Maurys pvlė 
svklas pikietuoti, bet ir su- žibalą i lempa ir lempa užde

gant, kaž kuriuo būdu užsidegu
si keturių literių žibalo skardi
nė plyšo. Plyšus skardinei, 
liepsnos prasiveržė į visas pu-

kus arba rezervistus, kad 
jie bent kame neklausvtų; 
savo komandierių arba lau- i 
žytu bent kokias kariškos 
tarnvbns taisykles. Sumano
mo inešėias reikalauja, kad. 
apart minimos literatūros 
konfiskavimo, turėtų būt 
“kaltininkai” baudžiami ų<i 
$1.000 rinitais ir dvejais 
metais kalėjimo.

Jeigu įnešimą kongresas sirinkimus daryt visoj sri 
priims, tuomi bus iš esmės tyj. 
atgaivinti buvusieji kariniai 
šnipijados įstatymai, išleisti 
1917 metais.

Hauptmann Nužudymas 
Lieka Toliau Atidėtas

i TRENTON, N. J. — Pir
masis teismas, kaip žinoma, 
buvo nusmerkęs Hauntman- 
ną už Lindberghų vaiko nu
žudymą mumarint elektros 
kedėje bėgyje savaitės nuo 
kovo 18 d. Dabar jo numari
nimas atidedamas. Pirmo 

Milicijos reikalams ski-, teismo teisėjas Trenchard 
duoda laiko Hauptmanno 
advokatams prirengti ape
liacijos bvla. Jie iškovoio. 
kad ir reikalingi apeliacijai 
dękpmęntai būtų išspaus
dinti New Jersev valst. kaš
tais, t Nes sako, kad Haupt- 
mannas esąs visai “biednas, 
pavargėlis.”

Tarp pačių advokatų bu
vo įvykę smarkūs barniai. 
Advok. C. L. Fisher kaltino

3 Sudegė Klaipėdiioi
šeštadienio vakare Klaipėdos 

apskr., Kretingalės vals., Vale- 
nų k., sprogus padegtai žibalo 
skardinei, . apdegė ūkininkas 
Maurys, jo žmona ir trijų metų 
vaikas. Jie visi nuo apdegimo 
žaizdų mirė. Iš žibalo sprogu
sios skardinės kilo gaisras, ku
ris sunaikino gyvenamąjį namą 

tvartą. Nelaimingo įvykio

Drg. Browder Numaskuoja Streiklaužišką, 
Wagnerio-Lewiso Neva “Soc. Apdraudę”

WASHINGTON. — Jeigu apdėta visos asmenų bei 
kongresas priimtų Wagne- kompanijų įplaukos,' 
rio-Lewiso įnešimą neva del ^ant nuo $5,000 per metus 
“socialės apdraudos” darbi- Įr eįnant augščiau. Šis bi- 
ninkams, tai tokį įstatymą pus reikaluja mokėti regu- 
bosai panaudotų prieš strei-jįarę apdraudos pašalpą vi- 
kierius ir prieš tikrąsias sjerns bedarbiams darbinin- ' 
unijas, nes tas įstatymas ^ams ir tarnautojams per 1. 
faktinai pripažintų tik kom-ivjsa nedarbo laiką; jis taip- 
naniškas unįjėles, — . sakė i(rj reikalauja, kad patys dar- 
drg. Browder, Komunistų ^nin. tvarkytu ir skirstv- 
Partiios p-eneralis sekreto- j-ų socialės apdraudos pini- 
rius, kalbėdamas senatorių gus. idant politikieriai ’ ne
finansinėje komisijoje per- galėtų jų vėgti.
eitą antradienį. v

Sulig H. R. 2827 biliaus, 
Pagal Wagnerio-Lewiso bedarbiams, n u s e n usiems

Suliec H. R. 2827 biliaus.
n/I* • U 1 i DT inepsnos prasiverze j visas pu- i vv ajuiei w-bewibu ,bedarbiams, n U S e n USiems
IVllSSOUn Vaisi. Dilius |sės ir padegė lovą. Liepsna di- sumanymą būtų skiriamą bei ligotiems darbininkams 

džiausiu amarkumu kambaryje tik menka bedarbiams pa-turėtų būt mokama tiek pa-• I ties Ik©!!!, rartių plėtėsi. Ugnis tuoj apėmė visa z-’-- ----  -----rires num. rdiujg plėtėsi. Ugnis tuoj apėmė visa 
patalpą. Liepsnose smarkiai 

ST. LOUIS, Mo. — Mis- j apdegė ūkininkas Maurys ir jo 
souri valstijos seimui įneš
ta visiškai uždraust jos ri
bose Komunistų Partiją, 
kaipo maištininkų organi- 

|zacija. Panašūs sumanymai 
yra įteikti ir New Yorko, 
Georgijos, Ohio, Washing- 
tono, Californijos ir New 
Hampshire valstijų 
mams.

Komunistų Partija 
šia atsišaukimą į visas 
bo unijas ir kitas darbiniu- j 
kų organizacijas kovot 
prieš tokius fašistinius su
manymus.

’ Hitleris dar 2 Šnipam 
Nukirsiąs Galvas 

BERLYNAS. — Kirviu 
nužudžius dvi augštos veis-

šalpa per kelioliką savaičių šalpos, kiek vidutiniai jie 
bėgyie ištisų metų, bet vai- gaudavo bedirbdami, bet ne 
dininkai-biurokratai ir fab- mažiau, kaip po $10 ir dar 
rikantai neduotų nei tos mi- po $3 kiekvienam negalin- 
zernos pašalnos streikąvu-1
siems darbininkams bei ko- įdirbti bedarbio
vingiems unijistams.

Drg. Browder atžymėjo,
•u kad niekas iš dabartinių 16

sei-

ruo- 
dar-

žmona, jie vos pajėgė išeiti iš 
kambario ir išnešti savo sūnų. 
Įsiveržę kieman, tuoj visai nu
silpo. Subėgo apylinkės gyven
tojai.

- Tėvu išneštas jaunesnysis ju
sūnus Jurgis nuo ande^imo zai- ^riionn bpdavbhr" nė"«ntū palieka laisve kiekvienai iš zdų mirė čia pat vietoje. Mau-1™ ' on« nena-bių ne «ntų J
rvs ir io žmona nuvežti ligoni- jokios paspirties sulig Wag- 4B valstijų išleisti arba 
nėn. Maurienė mirė nakti j Ineno-Lewiso biliaus, nes Š'S |išleisti bent koki bedarbių 
sekmadieni, o Maurys — nirma-.bilius kaili-' anie and-nnda apdraudos įstatymą; o Dar- 
dienio ryta. Liko gyvas tik mi- tiktai naujiems, būsimiems binmkų ^Bedarbių ^^Sociales 
rusių jų sūnus Albertas. • .

[čiam bei negaunančiam 
___  _____ 2 j šeimynos 
nariui, kas savaitė.

Wagnerio - Lewiso bilius

bedarbiams. O ir naujieji.Apdraudos Bibus H. R. 28- 
bedarbiai gautu mažiai! ne- ^7 reikalauja, kad būtų iš- 
gu dabar, yra be to įstaty- teistas y^nas bendras, n

Mellon Nusuko Valdžiai TXX • T * * v • [ qO L” A7 '

$3,0^0,000 Mokesčių
PITTSBURGH, Pa.—Ei- simųjų bedarbių iš 

na byla prieš, buvusį Jungti- farmų darbininkų, 
nių Valstijų iždo ministerį tarnautoių ir kitų. Šis įne-| 
A. W, Melioną, kad jis nu-.Šimas žalingas ir tuom, kad

*| Waenerio-Lewiso ineši- j įstatymas, 
mas visiškai nieko neskiria Į ‘ ■ 1 fi,'

milionams dabartinių ir bū- e . .v m A r 1 
tarpo Isteisintas 1 is 18 Call- : 
namų, - .. n f • r'-’ ’ 1rornijos DarbznHiky

SACRAMENTO, Cal. — ; 
šnipes lomų valdžiai mokesčiu ant čiais darbininkų algas į be-1 Išteisintas tapo John Fišįb .Jį 

Kitaip gi, visi tie devyni ne-^aro lėšų komisiją, reikalą- no.appwnima ir už aneliaci- prieš Vokietiją, dabar Hit- savo pelnu. Valdžia reikalą-(do rbiu fondą. i
, . __ _xf . -.i i vo jg banko Meliono i Vienatinis tinkamas dar- kurie buvo suimti laike San

apyskaitas ir ištirti io pel- bo masėms sumanvmas yra Francisco visuotino, streiko, 
nūs. Bet Mellon atsikre^ė Darbininku Bedarbių Sočio-.Tarptautinio Darbininkų 
į apeliacijos teismo komisi- lės Apdraudos Bilius H. R. |Apsigynimo advokatas Leo 
ją, kur sėdi Meliono šalinin- 2827, kurį kongresui inešė Gallagher sumušė visus tar
kai; jie ir uždraudė paimti. kongresmanas E. Lundeen, dytojo daromus “krimfria- 
Mellono rekordus kaipo do- Pagal šį sumanymą, turi Jius” kaltinimus, kaino 
kumentus.

Pasalom iii Darbų Stovyklų 
Jaunuoliai Skiriami Karui

Generolas Douglas Mac- vadovavusį byloj advokatą les ponias, kaipo svetimų suko $3,000,000 nuo priva-'reikalauja apdėti mokes- 
sia ir septvni ių. draugai. Arthur, atėjės i kongresine Reilly už nrastą Hauptman- šalių apmokamas

kalti darbininkai bus sude-,vo. kad visi šaunuoliai na- jos atidėlioiima. Bet dnhar leris ruošiasi nukirst gai
linti. -

Organizacijos ir draugai,, išbuvę ten iki nusei metų, ir 
aukokite, kiek tik išgalite, (būtu paimti dviem mėne- 
ir siųskite šiuo adresu: In- šiam i kareivišką muštrą ir 
ternational Labor Defense; mokyba. Po to jie turėtų keturių dienų susikirtimą pranešimų, kad primesda- 
Room 610, 80 East 11th St, būt įrašyti į atsarginius ka- boliviečiai užmušė 2,000 Pa- mas šnipystę Hitleris žudo 
New York City;

šnipiniu darbų stovyklose, visi trys, adv. Reilly. Fisher vas dviem vyram tariamiem 
Pope jau esą susitaikę, šnipam. Vienas iš jųdviejų

-------- —— pirmiau tarnavo kaip karo 
Bolivija skelbia, i o p* nėr laivyno technikas. Bet yra

reivius ir už tą “garbę” .raguajaus kareivių. savo priešininkus apskritai.

4

| Ik) UVIMii A VV4M ’

I er. vienas iš J 8 darbininku,
1.... • u_________ :_4.: 1^:1^ ’t 

j 
*

būt tam tikrais mokesčiais Iturinčius pagrindo išmislus.



Ketvirtad., Vasario 21, 1935Antras Puslapis

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY
The Laisvė Inc.

every day. except, Sunday
16 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

laisve
' t

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

« Canada and Brazil, per year_____ $5.50
United States, six months_______ $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ______$4.00
Foreign countries, six months_____ $4.00
Canada and Brazil, six months----- $3.00

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

of March 3, 1879

I Brooklyno Darbininkams
šį vakarą, t. y., vasario 21 d., Ameri

kos Liet. Piliečių Kliubo Salėje, Brookly- 
le, įvyksta masinis mitingas pagerbimui 
asario 17 dieną mirusiojo Maskvoje d. 
Zinco Mickevičiaus-Kapsuko.

Tai ne paprastas paruošimas. Tai mi- 
ingas, kurin turi atsilankyti kiekvienas 
falįs ateiti lietuvis darbininkas-ė.

Brooklyniečiai atatinkamai paminės 
nirtį savo draugo, mokytojo, kovotojo- 
►olševfko I

Prašome nesivėluoti!

atspausdintas lietuvių kalboj ir 'dabar ’ 
siuntinėjamas Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo ir Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos kuopoms plati
nimui.

Minėtų organizacijų kuopos, aplaikiu- 
sios šį bilių, raginamos kuoveikiausiai 
paskleisti savo kolonijose lietuviuos dar
bininkuos. Svarbu, kad šiuo bilium bū
tų aprūpinta visos kitos draugijos, ku
rioms jis nebus pasiųstas del neturėjimo 
antrašų.

Mūsų veiklieji draugai, norį pasidar
buoti šį bilių praplatinti, tesikreipia į 
LDS arba ALDLD sekretorius, o iš ten 
jiems bus jo pasiųsta.

Dėkim dideliausių pastangų, kad kuo- 
labiausiai išpopuliarizavus šį dokumentą. 
Kovokim už jo pravedimą. Užvei^skit sa
vo distriktų kongresmanus reikalavimais 
pasisakyti už H. R; 2827!

V kaukas ir 
Literatūros Draugija

o pirmiausiai rašyti laiškus, 
kur jau seniau reikėjo pa
rašyti.” K

• Ir sekančioje
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugi
jos gyvavimas yra • kietai 
surištas su draugu Vincu 
Mickevičium-Kapsuku. Mū
sų organizacija buvo jaunu
tė, kada drg. Kapsukas at
vyko į Ameriką, stojo reda
guoti “Kovą” ir auklėti bol- 
ševistinį lietuvių darbininkų

eilutėje
... v_t ,drg. Kapsukas jau aiškina

denį jis rase: 'apįe knygą, kurios rankraš-
Brangus Drauge. Gavau paruOgtas> paveikslai pa- 

jusų^ laišką is 12.XI. Dabai rūpinti. Jis rūpestingai pra- 
mėnesiui gQ vjsu muSų spaustuvės 

atastogų. Pasiėmiau su sa- - v 
vimi medžiagą. Tikiuosi pa-' 
baigti rašyti pirmąją savo 
knygos dalį apie Sovietų 
valdžią Lietuvoj. Tai bus I Ji* . 1 •* 1 1 — 1

tais ir “Laisvėje.”
Vasario 18 d. mes gavo

me liūdną žinią, kad ilgų 
metų nenuilstantis drau
gas, drąsus kovotojas, nuo
širdus vadas ir mokytojas, 
draugas Vincas Mickevi- 
čius-Kapsukas miręs. Su
stojo plakus kovotojo širdis 
ir jo mūsų tarpe jau nėra.

darbininkų atydžiai ją pa- Kaip Sovietų Sąjungos ir 
ruošti ir atspausdinti.

Pasmerkia Renegatus
, Toliau drg. Kapsukas ta-

atskira neperdidelė knyga me Įaįgke rašė: “Dabar dar
| judėjimą. Išvykęs iš Ame- vardu “Koya del Sovietų keliais klausimais. Pirmiau- 
! rikos į Rusiją, jis nepaliavė Valdžios Lietuvoj iir Balt- sjaį ^as link Prūseikos ilgo 

sekęs, mūsų organizacijos rusijoj” (1918-1919 m.) Va- straipsnio. Labai negerai
reikalu?. Maskvoje buvo į- karų Baltrusiją galima bu- jūs padarėte, kad tuojaus 

‘kurta ALDLD 116 kuopa, tų praleisti, nedėti, bet tuo- nereagavote į jį. Iš pamato

C ADF Pripažįsta
Amerikos Darbo Federacijos atstovas, 

. M. Ornburn (kuris yra Cigarmakers’ 
nterpational Union preziden.), pereitą 
mtratfienį kalbėdamas kongreso Darbo 
Reikalais Komiteto posėdyj, pareiškė, 
og dąbar prisieina tikėtis iš NRA iš
kaukiant prieš darbininkus fašistinių 
ygių^/Jkadangi NRA yra vadovaujama 
okio "organizuotų darbininkų priešo, 
:aip StClay Williams, tabako trusto gal
us.

Talijų jis nurodė, jog Jungt. Valstijose 
iuo tftpu NRA panašiai daro, kaip ka- 
laise’Juvo daroma tose Europos šalyse, 
;ur šiuo tarpu veikia fašizmas. Gražiai, 
o birelio, organizuoti darbininkai nu- 
tumiaįmi :į šalį, su įjais pradedama nesi- 
kaitjdi,. valdžia- vis griežčiau stoja už 
abriR^h tų: interesus; iki bus atimta pa- 
kutin^s’-darbinihkų teisės,>
Tai 'teisingai pasakyta. Šituos jprana- 

avimūs.kopiunistinė spauda darė jau se-
ai, dar kuomet ADjF viršininkai katutės 
dojo Kooseyelto administracijai. Bet 
ūkius* gi planus p. Ornburn siūlo, kad 
ulaikius fašizacijos žygius? Jis mato 
'iltį tiktai šalies kongrese. Štai kur jo 
ita klaida!
į Vienatinė darbininkams išeitis, tai su- 
larymas bendro fronto pagrindais stip- 
ioS vienybės ir kovojimas prieš fašizmo 
>avpjų. Tai vienintelis kelias, kuriuo 
Imerikos darbininkai gali nugalėti tą pa- 
O jų 1
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: ^Patvirtina Mūsų Teigimus
Y. Times” korespondentas, Mr. 

)uranty> rašo apie savo pastarąjį bu vi
lą ‘Ijerlyne, kur jis skaitė vokiečių na- 
ių skaudoje apie “naują badą” Sovietų 
>ąjun£oj. Sakoma, Vokietijoj ir Austri- 
oj šaukiama žmonės aukoti “liūdnoms 
Sovietų bado aukoms.”

Tojjau rašytojas nurodo, jog minėtoji 
rofjaganda yra iliustruojama netgi “ak- 
ualįais paveikslais, paimtais iš badau- 
ančįh žmonių gyvenimo.” Tūli tų pa- 
eik$ų yra nuimti... 1921 metais!
, JVįęfe tai senai sakėme. Panašiai elgia- 
i B^šfonb “Darbininkas”. Jis paima iš 
,92Į metų “Pravdos” straipsnius (apie 
ų laikų badmetį Pavolgėje) ir skelbia 
yd įkaity to jams: žiūrėkite, ką rašo pa- 
’^bolševįkų, spauda apie dabartinį gy- 
įmą Sovietų Sąjungdj.
s|ku, korespondentas pažymi, Sovie- 
gįjungoj šiuo tarpu maisto užtenka-

dUonos kortelės panaikintos. Šio- 
4 r dienomis pasibaigęs antrasis visa- 

/jųįiginis kolektyviečių udarninkų kon- 
|ręjĮas padarė dar didesnį žingsnį pir- 

linkui pakėlimo gerbūvio kolekty- 
ię^įūos ir, žinoma, miestų darbininkuos. 
į Kalėtos metų prityrimų šviesoj, kong- 
ešas priėmė naujas kolektyvams tvar
dytis- taisykles, kurios padės pakelti na- 
uįJĮą darbe ir visą kolektyviečių gyveni- 
lą^rives pHe pasiturinčio.
t. ’ .. ...............  ■ " i'LUlU1!1!"——'-S!SJgHa # 1

Bilius Lietuvių Kalboj
Bąrbininkų Bedarbes, Senatvės ir $o- 

iaflfe Apdraudos Bilius, H. R. 2827, yra

Parlamente Gali Kalbėti, bet ne 
Darbininkam :

Aną dieną Anglijos premjeras MacDo- 
naldas tos šalies parlamente pareiškė, 
būk, girdi, visa pramonė atsigriebianti, 
stiprinasi ir šalis iš depresijos kopianti. 
Jis davė pavyzdį. Esą, Durham srityj 
anglies gamyba pakilusi 13,000,000 tonų. 
Į šį “argumentą” iš minėtos srities par
lamento narys pasakė, kad MacDonaldas 
tokius dalykus gali plepėti parlamente, 
bet jis nedrįstų jų sakyti minėto j srityj!

Anglijoj šiemet turės įvykti parlamen
to rinkimai. Manoma, kad darbiečiai 
laimės juose. Dabar prie to ruošiasi abi 
pusės. Buvęs socialistų vadas McDonal- 
das eina su dešiniaisiais-lordais.

Prisilaižinėjimas?
“Naujienos” išspausdino dviejų, špąltų 

editorialą paminėjimo Lietuvos nepri- 
klausomybęs sukaktuvių proga. Prikalba 
jos apie vįską, bet visam straipsny j nei 
žodelio apie A. Smetoną ič dabartinį jo 
fašistinį režimą!

Girdi, “liaudis pasirodė nepajėgianti 
savo, naujas teises ginti. į.” Grigaitis, 
pasirodo,, bando suversti viską ant “lįau^ . 
dies.” Kodėl tylėti apie liaųdininkų-so- 
cialdehiokratų valdžios , sulepšejįmą ir . 
parsidaVikįskumą 1926 metais? kodėl ne
pasakyti nei žodžio apie Smetonos-Vol- 
dernaro .smurtą? Kaip galima šiandien 
kalbėti apie Lietuvos nepriklausomybę, 
nepriminus nieko apie jos tvarką, kurio
je kenčia nepaprastą skurdą minios dar
bo žmonių, kurioje, beje taip žiauriai 
persekiojama liaudies reikalų gynėjai, 
revoliuciniai darbininkai ir valstiečiai?

Panašiai pasielgti .tegali tiktai tokis 
“mokslinčius”, kaip Grigaitis, kuris veda 
prisilaižinėjimo prie Smetonos politiką!

/e.1 1 ■ i ............ . ■'

Apie Kanados Socialę
Apdraudą

Kanados valdžia, su premjeru Bennett 
galvinyj, bando pravesti tokią socialę ap
draudą (panašiai, kaip Amerikoje Roo- 
sevelto administracija), kuri netarnautų 
darbininkams, bet juos sulaikytų nuo ko
vos už tikrąją socialę apdraudą. “Darbi
ninkų Žodis,” pav., rašo:

Bennettąs savo socialės apdraudos planą 
taiko ne darbininkų nuo bedarbės apdraudi
mui, bet sulaikymui nuo streikavimo. Jei, 
pavyzdžiui, darbininkas bus išmestas iš dar
bo del kokio nors unijinio veikimo, tai to
kiam darbininkui nebus duodama socialę 
apdrauda, nes jis ne del tvarkos kaltės nu

stoja darbo. Tokiu būdu, jei darbininkas 
bus ir kelis metus mokėjęs, j, tą socialės ap
draudos fondą, jos gauti negalės. Bennet- 
tas mano, kad kuomet cįąrbiniąkai įmokės ' 
tam tiktą sumą pinigų, tai bus bailesni., ne
norės netekti socialūs apdraudos. Iš kitos 
pusės tokie darbininkai bus varžomi pašaL 
pos gavime. a j

Taigi, kaip pasirodo, tai ir tokios mažos 
apdraudos, jei ją galima pavadinti apdrau
da, darbininkai negalės gauti, jei jie nesu
tiks bosams ištikimai turtus krauti. Turint 
mintyje, kad kapitalistai rengiasi naujiems 
algų kapojimams, tai galima suprasti, kiek 
darbininkų tokiuo būdu bus nukirsti nuo 
apdraudos. ( '
Bet Kanados darbininkai veda griežtą 

kovą už tikros socialės apdraudos įstaty
mo pfayedįmą. . Vis jaugiau ir daugiau 
r.ęformistinių vadų įtakoj esančių darbi- 
ninkų-unijistų įtraukiama į tą kovą. Nė
ra abejojimo, kad kanadiečiai savo pasi- 
rįzimą įvykins prieš bosų norą.

kur jo vadovystėje draugai 
plačiai veikė, .tankiai sukel
davo nemažai aukų Lietu
vos Komunistų Partijai ir 
politiniams kaliniams.
‘Bet geriausias paminklas 

drg. Kapsukui mūsų orga
nizacijoje, tai jo knygos, 
kurias mes išleidome ir jo 
nuolatiniai širdingiausi pa
tarimai, pamokinimai.

Mes turime išleidę d. Kap
suko tris knygas ir jis ruo- je ir antroje turės būt šiek tra> nesuspėjau greitai duo-

met keblumas išeina su Vii- aš turėjau į jį atsakyt, bet ir 
nium, kuris kartu yra ir jūs negalėjote praeiti jo ty-

viso pasaulio darbininkai 
dar didesniu pasiaukavimu 
atsakė į Lenino mirtį, taip 
lietuviai darbininkai ir dar
bininkės su dar didesniu pa
sišventimu ir atsidavimu tu
rime stoti į darbą, kad at
siekus d. Kapsuko tikslus, 
kad p ra vedus jo siekius gy
venimam

Draugas Kapsukas mirė
Lietuvos, ir vak. Baltrusijos ioįnis> Tai negerai. Išeina, (tada, kada Sovietų Sąjunga 
centras. O be Vilniaus klau- kaip ir neturėjote ką jam galinga, sustipi ėjus, parodė 
simo negalima išleisti šios atsakyt. Tuo tarpu prade- didžiausius pasisekimus 
knygos. Antroji knyga, ku- jus renegatus mušti, reikia socializmo budavojime, ka
rią vėliau turėsite išleisti, neatleidžiai tai daryti. Tik l?a naujų karų ir reyohud- 
bus pašvęsta pačios Sovie- tuomet gali būti atsiekti pU žaibai ir griausmai purto 
tų valdžios Lietuvoje darbui pageidaujami mūsų rezulta- kapitalistinį pasaulį. Su- ■< z. . i • ♦ . _ _ 1 _ . a v t. nl o 11 clzi ni -f a t i i’Ai n n o o i m _1919 metais. Medžiaga ir tai. O dabar kas išėjo? Vie- 
vienoje ir antroje dalyje bus na> su dideliu pavėlavimu aš 
gana interesinga. Ir vieno- gavau “Naują Gadynę,” an-

šė ketvirtą, kuri, veikiau- įtiek iliustracijų, pavyzdžiui, 
šiai, liko neužbaigta.. . į Laikinosios Revoliucinės

ALDLD antras leidinys, Darbininkų ir Vargingųjų 
tai yra antrą mūsų organi- į Valstiečių Valdžios sąstato, 
zacijos išleista knyga, buvo kai kurie žuvusieji draugai 
drg. Kapsuko “Jono Biliu- ir jų iškilmingos laidotuvės

ti straipsnį atsakant į Prū
seikos veidmainišką straips
nį—tai dabar jį parašiau, ir 
veikiausiai Prūseika jau gi
riasi, kad jis taip užvežė, 

~ , * i- ut -------—------ - kad Kapsukas nebeturi ką
no Biografija.” Ją atspaus- ir tt. Ar šiaip, ar taip, jei j atsakyti, ir veikiausiai to- 
dino “Kovos” spaustuve, 19-'tik nesusirgsiu visai, pirmą-iliau spekuliuoja tarp ma- 
17 metais. ją dalį iki šių metų galo pa- žiau išsilavinusių darbinin-

1929 metais ALDLD 27-^baigsiu ir atsiųsiu jums kų mano vardu.
tas leidinys buvo drg. Kap- spaudai, bet skelbti ją gali- 
suko Jmyga “Caro Kaleji-|te pradėti tik tada, kaip 
muose,” viena iš geriausių gausite rankraštį. Pasirū- 
istorijų 1905 metų revoliuci- 'pinsiu, kad jį dar šiemet ar- 
nės kovos Lietuvoje ir pa- ba, vėliausiai, ; 
dėties caro, kalėjimuose. Ši tų pradžioj gautumėt, 
knyga turi 320 puslapių.

1934 metais mes išleidome
mūsų 38-tą leidinį drg. Kap- į“* Zį oi
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knygynuose nėra. Kad jas 
paskleisti ir pas mus, turės 
draugai susirūpinti.

Beje, pakartotinai man 
praneša, kad po vieną eg- 
zemplorių visų leidinių gali
ma siųst... Pamėginkite 
pasiųsti. Ten gali naudotis 
knygomis visi studentai, va
dinasi ir mūsiškiai.

Draugiškais sveikinimais, 
V. Kapsukas.

Iglauskime tvirčiau savo ei
les aplinkui Komunistų Par
tiją, dalį Komunistų Inter
nacionalo, kuriam paskuti
niu laiku visas savo jėgas 
atidavė draugas Vincas Mic- 
kevičius-Kapsukas.

D. M. šolomskas.

Sinagogoj Bolševikų 
Literatūra

Lietuvos slaptoji policija pa
darė kratą Kretingos rabino 
Perskio bute ir rado komunis
tinės literatūros, šalia rabino 
yra žydų maldos namai, kuriuo
se padarius kratą taip pat ras-

metimus drg. Kapsukui. Vė-!“§liava ir kt<
, , r . j Lietuvos laikraščiai rašo, kad

kė Prūseikai straipsniu po tuos daiktus “šventose vietose” 
Jūsų pasiųstas brošiūras antgalviu: “Amerikos Rene- prilaikydavęs rabino sūnus, ku- 

gauname. Kai kurios jų la- gatai Išsisukinėją,” tilpo ris, sakoma, pritariąs bolševi- 
l” No. 2, 1934 me- kams.

n

Taip, tai buvo mūsų kląi 
da, kad męs neatrėmė
me Pruseikos bjaurius pii- j.a komunistinių atsišaukimų, 

, • v ineunius ui u. ii<xuaunui. v c- 
ateinanc ų Įįau draugas Kapsukas atsa-;

suko-Mickevičiaus knygą — 
“Pirmoji Lietuvos Proleta
rinė Revoliucija ir Sovietų 
Valdžia.” Tai tik •pirmas,1' 
tomas taip svarbios revoliu- i 
cinio darbininkų judėjimo ir 1 
Sovietų valdžios kūrimo 
Lietuvoje istorijos. Tos kny
gos antrą tomą draugas 
Kapsukas ruošė ir mes turė
jome jį išleisti 1936 metais, 
bet žiauri mirtis, 17 d. vasa
rio, išplėšė iš revoliucinių 
kovotojų tarpo mūsų drau-1 
gą, mokytoją, patarėją. | yien šis laiškas parodo,

* 4 ■ ,,, I *

Draugo Kapsuko Laiškai
Virš dešimts metu ture-1 ria 1934 metais išleido Ame-1bet nerandu dėl savo negeru- 

jau progą susira^nėti su rikos Lietuvių Darbininkų -o. Aš esu, moteris 47 metu 
Jvrr T iim’fitūme Dmiicriia Tain- amžiaus, 5 pėdų n o colių

, DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
171 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964
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DARBININKŲ 
SVEIKATA

GYVENIMO PAKAITA
Drauge gydytojau, aš esu 

skaitytoja ir tėmi-

| O dėl sumažėjimo arba sto- 
! kos kiaušidžių sunkos, įvyksta 
kraujo apytakoj esmingų su
krikimų. Arterijos nebesti vie
nodai praplėstos, bet jos da
bar tai prasiplečia perdaug, 
tai perdaug susitraukia. Kai 
arterijos perdaug prasiplečia, 
tai šiluma išmuša, pasidaro 
lyg karšta. Kai jos susitrau- 

ly-glkia, tai užeina atbulai. Matot, 
p0' kiaušidžių sunka, tarp kitko,

• normaliai reguliuoja ir krau
jagyslių toną.

Kad imate po truputį iodo, 
tai gerai. Imkite taip visą 
gyvenimą. Gerai, kad ir mais
to pasirenkate ir ne vartoj ate 
svaigalų.

Jums lengviau bus perleisti 
____—- . v—-r §itas “audringas” gyvenimo 

patarimus, svaiginamų gėrimui pakaitos laikotarpis, jei Jūs 
visai nevartoju, imu iodino du dar gi ir šitaip darysite, 
kart į savaitę. Prašau patari
mo dėl aukšto kraujo ir dėl 
inkstų, už ką tariu ačiū.

Atsakymas

Man nesinori tikėti, 
___  x v Jums ištikro būtų aukštas 

Sveikata net 6 puslapių. Jis praside-' kraujo slėgimas. Neigi, kad 
Jums yra nesveiki inkstai. Vei
kiausiai, kad visi tie Jūsų ne- (bromides, grs. 15, 
smagumai yrą,ryšy su taip va- lets.” Imkite po vieną po vai- 
1* • « a - a 4 . - _ —

•kaip drg. Kapsukas rūpino- “Laisvės
■si pagaminimu knygos, ku- ju jūsų naudingus patarimus,

drg. Vincu, gauti jo patari- Literatūros Draugija. Taip- 
mų, nurodymų, kritikos, pa- gi parodo, kad drg. Kapsu- 
akstinimų kovoje. Draugas kas giliai įvertino jmūsų 
Kapsukas buvo silpnos svei- (ĄLDLD) 
katos, ilgų metų caro kalė-1 
jimų katorga, vargas, kan
kinimai sugriovė ją. Retai 
kuriame laiške jis neprisi
mindavo apie sveikatos silp- 

s numą, nors tą darydavo tik 
paaiškindamas, kodėl ilgai 
nesuteikė atsakymo. Balan
džio 28,. 1926 metais,' pri- 

į sitmtė laišką iš sanatorijos
Gąirįš, šalę Suchumo, Ab- 

..chązijoje, prie Juodų Jūrų, dirbti. Kas buvo čia apsilan- 
Tame laiške rašė: kęs,,tas žino, kaip mes dir-

11 “Brangus

aukščio, sveriu 176 svarus. Aš 
turiu aukštą kraują, mane ši- 

. luma išmuša beveik kas va- 
zzTT... . * .V1 L&lsveS v.^r| landa, ir galvoj užeina
Vilnies išleistas brosiū- ]<acj špilkomis bado, ir 

ras, kurių jam nuolatos kruti n e užeina skaudėjimas, 
siunčiau po vieną kopiją. |tai%net per nugarą pereina.

Birželio 6 d., 1933 metais Daktaras sakė, kad man inks- 
d. Kapsukas rašė mums ilgą'tai silpni ir kad man gyveni- 
i • v 1 • • — i i • . • •• jlaišką apie minėtos .knygos 
rankraštį, kuris ‘beveik ga
tavas.” Tarpe kitko, pasta
boj sakė: “Atsiprašau, kad 
taip retai parašau jums: 
darbo begalė—negaliu apsi-

mo permaina. Mėnesinių netu
riu regulingai: į du mėnesiu 
ar kiek anksčiau. Aš turėjau 
dvejetą vaikų, šiaip, rodos, su 
valgių prisilaikau pagal .jūsų

kęs,, tas žino, kaip mes dir- 
Drauge! Jau bam. Sveikata tuo tarpu da 

kelintą laišką nuo jūsų gau- leidžia dirbt, bet ji pas ma
nu, bet nuo manęs negau- ne nekokia.”
nate atsakymo, tas del nia-1 Lapkričio 17, 1933 metais, 
no darbų daugybės. Dabar drg. Kapsuko laiškas yra 
esu sanatorijoje. C 1
mano jau truputį geresnė, da:
Dabar galiu jums parašy-“Drauge šblomskai!
ti... Jūsų laiškai man daug 
padėjo orientuotis tame, kas 
Amerikoje darosi.”

Ir tą mes matome yeik vi
suose laiškuose. Drg. Kap
sukas, apsiėmęs parūpinti 
knygai rankraštį slpie So-

Senai jums rašiau— nei 
neatšpejū. Darbų pas mus 
daug, o mano sveikata nege- 
riausia. Be to, prasidėjo 
partijos valymas, tai dažnai 
prisieidvo sėdėti susirinki
muose i

vietų valdžią ' Lietuvoje, nakties. Dabar, nuo 5 
daū£ dirbo, nors sveikata spalių, aš --------- ....
vis silpnėjo. 1932 metais ru- lKaukaze. Jau tfuputį pa-1 atrofuojasi,

kad

dinama gyvenimo pakaita.
Taip, kaip,. Jums, daugeliui 
moterų pasitaįko.

Jums mėnesinės jau eina re
tyn, neberegulingos, ir galų

I gale jos visai išnyks, nebesi- 
iki 11-12 vlandos. kartos. Vadinas, sulyg Jūsų 

ttw_i rr ū, į amžium, Jūsų kiaušides arba
esu atastogos©! ovarinės . liaukos eina menkyn, 

» vysta, džiūsta.

1 dar gi ir šitaip darysite.
Gaukite skydinės liaukos: 

“Thyroid tablets, gr. 1, 100 
tablets.” Imkite po vieną prieš 
valgymą, tai po tris kas diena. 
Jeigu da kada užeina mėnesi
nės, tai per mėnesines galite 
apleisti, neimti tablečių, o pas
kui ir vėl imkite. (

Gaukite ir bromo: “Triple
100 tab-

gio, stikle vandens ištarpinu- 
si. Už poros savaičių pakaks 
imti po vieną po pusryčių ir 
po vakarienei. O da už poros 
savaičių pakaks imti po vieną 
po vakarienei, vis taipo pat iš- 
tarpinus į vandenį. Ir nesibi
jokite, Drauge, nesirūpinkite: 
visa kas po truputėlį sueis į 
normalias vėžes.



Ketvirtai, Vasario Žl, 1935
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Draugą Kirovą Užmušus
V. Kapsukas

žemiau telpąs d. V. Kapsuko 
straipsnis, matomai, bus vie

nas iš paskutinių rašinių, ra
šytų prieš jo mirtį. Imam iš 
“Priekalo” num. 12-to, 1934.

—“Lai s v ė s ’ ’ Redakcija.

paskui srities sekretorium, gų kovos "priemonių atsi.ran- 
jTen jis išplečia milžinišką da individualinis teroras, 
darbą. Jis sujungia visus nuo kurio karts nuo karto 
'partijos narius ir visą dar-.žūsta įvairūs komunistų 
bininkų klasę aplink parti- partijos atstovai.”
ją. Jis sudaro visoj Lenin-1 Tokiu būdu Japonijos im-

. TrefiSi Puslapi!

Lawrence, Mass

18

'A.

Ka-

i

License L-1370 Tel. Stagg 2-29M
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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.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginima8 tik trumpam laikui, tuojau 

naudokitės proga.

KAINA: Kvorta 75c., Galionas $2.75
Tuojau įsigykite ir naudokite medų vietoje cukraus. 

Končiaus medus yra tyras bičių medus.

HYMAN BERGER
SAVININKAS 

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

—■OLl,įįįĮĮįįį^Įį^toįĮjįįfcįMįaį^

tas pavaduojamas darbininkų

Čia

«

o

Waterbury, Conn

o

O

(S

Draugas Joseph Milton Kal
bės Temoj “Kodėl Turės Įvyk

ti Komunizmas?”
Po prakalbai bus masinės 

diskusijos. Rengia YMCA jau
nuolių grupė. Įvyks ketvirta
dienį, vasario 21, 8 vai. vaka
ro, YMCA svetainėj, mieste, 
West Main St. Lietuviai dar
bininkai kviečiami irgi atsi
lankyti. Parodykime buržuazi
jai, kad daug susiinteresavę 
komunizmu. Draugas Milton 
daugeliui yra žinomas, kaipo 
geras kalbėtojas.

nusitarė padūkti daiktų, tinka
mų leidimui ant išlaimėjimo. 
Jie stengsis atsikreipti ir pas 
biznierius, kad pastarieji pa
aukotų bile kokių daiktų. Pav., 

,kad ir iš* valgomų daiktų, lai
mėjusieji tokius daiktus, nueis 
pas biznierių ir pasiims. Kat
rie biznieriai aukos nemažiau 
$1 vertės daiktų, jų vardai 
bus išspausdinti ant laimėjimo 
tikietukų. Visi suaugusieji 
Lawrenco darbininkai kviečia
mi pasidarbuoti gavime mini
mam laimėjimui daiktų arba
patys paaukoti ir pasekmes f 
raportuoti sekančiam jaunuo- 
lių susirinkime.

siųstų žudyt kompartijos ir šitas masių atsipalaidoji- 
sovietų valdžios vadus. Pa- mas nuo senųjų partijų 
našus likimas laukia ir kitų, reikštų atsipalaidojimą nuo 
Ranka, kuri keliama yra buržuazijos. Mes norime tas 
prieš revoliuciją, prieš jos mases vesti klasių kovos ke- 
kovotojus, prieš darbininkų liu, kad sudaužyti klasinio 
klasės vadus, bus begailes- broliavimosi vadovybę, kad 
tingai nukirsta. Nepadės pastatyti darbininkų klasę 
jiems nė Rymo papos, nė vi- veidas veidan su valstybės 
sų tikėjimų dievai, trokš- galios problemą—su proble- 
tantieji bolševikų kraujo, ma, kurios klasės rankose 
Jie patys žus, kaip paskuti- šita valstybės galia bus.

I Taigi, mes keliame darbo 
at- partijos klausimą anaiptol 

ne tam, kad pavaduoti Ko
munistų Partiją. Mums tas 
tik reiškias dalimi mūsų ko
vos budavojimui ir tvirtini
mui pačios Komunistų Par-, 
tijos darbo masėse, padidi
nimui jos autoriteto, sulei- 
dimui jos principų, taktikos 
ir organizacijos giliau1 dar
bo masėse. Šį klausimą mes 
šiandien pabriežiame ypa
tingai, nes pats gyvenimas 
iškelia Darbo Partiją kaipo 
praktišką momento klausi
mą. Kaip tik todėl, kad mes 
šiandien pasižadame akty
viai dalyvauti įsteigime 
Darbo Partijos, mes labiau
sia turime nurodyti, kad

Gruodžio 1 d. Leningrade grado organizacijoj tokią perialistų apmokami rusų niai‘niekšai piač;iįusiu dar-i 
nuo niekšingo žmogžudžio ^eX’k!s1?0 organizuotu- baltagvardiečiai atvirai sau- bo magj iekinti at.1
rankos, pasiusto darbininkų sidavim(/ revoliucijos reika. „gavimo Sovietų ' Są- meStL
Klases pnesų ZYVO vlenas lams atmosferą, kokia pasi- jungoj, o “šventasis tėvas” Didžiosios socialistinės
rankos, pasiusto darbininkų

jungoj, o ....
žymėjo pats d. Kirov. Su jo išanksto duoda išrišimą Spalių revoliucijos saugoji- 
vardu yra surišti milžiniški tiems banditams ir siunčia mas—tai aukščiausias įsta- 
Leningrado ir srities atsie- jiems palaiminimą. Tą patį tymas. Milionai darbininkų, 
kimai

žymiausių bolševikų parti
jos vadų, visą savo gyveni-' 
mą atidavęs kovai del dar
bininkų klasės reikalų, del 
proletarinės revoliucijos ir 
socializmo statymo, del ko- .jar})e mokslo srityj. Tai ku” ir visų kitų tikybų kuni-Į rašytojų, dailininkų, 
munizmo ir žmonijos 1S11UO-buvo didelig KL...

‘tz v®*glJ0.s’ puikus organizatorius, kar- tarnaujanti kapitalo reika-i pu, kad jie da labiau padi-

tK°> Rfhinrn fr 4^ ^as’ ats'^av?s partijos lini- kę bolševikų kraujo, 
na n j F pohtbiuro ir SS- .og vvkdint • bet kartu! 
RS Pildomo prezidiumo na- J
rys draugas Sergiej Miro- 
novič Kirov.

Visa partija, visa didžioji sems, toks, kokie paprastai proletariato eiles. Antraip, .turi atsimint visi Sovietų 
Sovietų šalis, visi jos darbo būna didieji proletariato va-(kaip parodė apėmęs visą šalį šalies priešai. Jiems nebus

tiek pramonėj, tiek daro ir Lietuvos kunigai su (kolchozninkų, raudonarmie- 
“Darbinin-:čių, mokslo vyrų, inžinierių, 

arrtis- 
didelis darbininkas, gai, popai, rabinai, šventai tų prisiekė ties Kirovo ka-

žemė ūkyj, tiek kultūros savo “Rytu” ir

va- lams. Jų visų dievai ištroš^dins revoliucinį budrumą, 
kad sutrins po proletarinės 

Bet apsirinka tie niekšai, diktatūros ratais priešingų 
labai prastas, draugiškas, Jokie teroristiniai pasikėsi- klasių likučius, kurie nužu- 

, prieinamas plačioms darbi- nimai negali įnešt sumuši- dė d. Kirovą ir tykoja nu- 
I ninku ir kolchozninkų ma-'mo į komunistų partijos ir žudyt kitus mūsų vadus. Tai 

, Antraip, .turi atsimint visi Sovietų

žmonės—darbininkai ir dar
bininkės, kolchozninkai ir 
kolchozninkės, raudo nar- 
miečiai, inžinieriai, mokslo 
vyrai, rašytojai, artistai— 
visi, kas kovoja del šviesios 
ateities, giliai pajuto šį prie
šo smūgį. Jis nunešė į ka
pus tą karštą, nežinantį bai
mės ir nugalintį didžiausias 
kliūtis plieninį revoliucio
nierių, tą didelį proletarinės 
revoliucijos trubadurą, tą 
garbingojo Leningrado pro
letariato vadą ir organiza
torių, kurį begalo mylėjo 
plačios darbininkų ir kol- 
chozninkų masės ir visa 
partija.

Priešas tiksliai pasirinko 
sau auką. Jis pataikė į vie
ną geriausių proletarinės 
revoliucijos vadų, kuris dar 
galėjo ilgai gyventi ir dirb
ti,—gimė jis 1886 m. Visą 
30 savo sąmoningo gyveni
mo metų d. Kirovas atidavė 
darbininkų klasei ir parti
jai. Iš pat jaunjj dienų dide
liam skurde ir varge gyve
nęs, jis, turėdamas 18 me
tų, jau susirišo su Tomsko 
socialdemokratų organizaci
ja ir greitai . atsidūrė jos 
centre. 1905 m. jis jau ak
tyviai dalyvauja revoliuci
niam judėjime. Pakliūva į 
kalėjimą. Išeina ir vėl dir
ba. Organizuoja ir veda 
slaptą partijos spaustuvę. 
Pasidaro profesiniu revoliu-, 
cionieriu, bolševiku. Tik ka- i

dai. Jis didžiausiu rūpestin- gedulas del d. Kirovo už- pasigailėjimo. Kas kardą .
gurnu prieidavo prie kasdie- mušimo ir jo laidutvės, to-j ima prieš sovietų valdžią, ‘Komunistų 1 artija yra. ne- 
ninių darbininkų ir kolchoz- kie aktai tik da tvirčiau su-j parti ją ir jos vadus, tas pavaduojamas darbininkų 
ninku reikalu, stengdavosi-vienija visą Sovietų šalį ap- paskui tegul nesiskundžia, I^sės įrankis, be_ kurio ji 
įiems draugiškai padėti ir jįnk partiją ir sovietų vai- kad sovietų valdžia bėgai- ’(darbimnkų klase) negali 
kartu uždegdavo juos savo aplink savo vadus. Į lestingai naikina tuos dar-.nei sėkmingai uz sa- 
bolševikišku pasiryžimu, sa- vieno nužudyto vietą stoja bo masių priešus. Ivo ?įei su-

•iv. t • _ r .. » ... . , Iviricf-i Iznlin ic Irnniro hermna
ivo greitus reikalus, nei su- 
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Ir kartu milionai darbo iras^ kelio is kapitalistinesvo geležine valia ir savo 'dešimtis naujų. Ir visa ša- — ------ ---- ----- ------ , . ,

atsidavimu proletarinės re-i]is, visi darbo žmonės, va- žmonių prisiekė ties šviežiu |PriesPaU(i°s l naują visuo-

tik jis arčiau susidūrė. Už- į 
tat jo taip nekentė darbi
ninkų klasės priešai, žūs
tančiojo pasaulio atmatos, 
kontr-revoliucionieriai.

Jie tiksliai pasirinko sau 
auką, šaudami į Kirovą, 
darbininkų klasės priešai 
žinoio. į ką jie šauja. Jie, 
paleisdami jam kulką, taikė 
į pačią širdį bolševikų par
tijai, taikė į pačią širdį so
vietų valdžiai, Leningrado 
proletariatui ir visai darbi
ninku klasei. Priešai, už
mušdami mylimą Leningra
do proletariato vadą, norė
jo inešt sumišima į partijos 
eiles. Jie nusivylė kitokiais 
būdais atsieksią proletaria
to diktatūros nuvertimo ir 
vėl griebiasi tu kovos meto
du. kuriuos taip plačiai var- 
toio 1918 m. sovietų priešai, 
—žymiųjų partijos ir sovie
tu valdžios vadų užmušinė- 
jimo.

į Pati kovingoji fašistinė 
Įėjimas pertraukia jo akty- snauda — suomiu ^spauda, 
vų revoliucinį darbą. 1917, Kygos „baltagvardiečiu “Se
ni. jis dirba Šiaurės Kauka
ze, Vladikaukaze. Kuomet 
užsidegė Spalių revoliucija, 
jis vienas iš Sovietų val
džios organizatorių ir vadų 
ginkluotos kovos su kazokų 
bandomis. 1918 m. jis gina, 
Astrachanių nuo kontr-re-1 
voliucinių bandų ir įrašo sa- j

voliucijos ir partijos reika- dovaujami komunistų parti- d. Kirovo kapu da atka- |menę.
lams. Užtat jį taip mylėjo jos, skelbia mirtiną kovą kliau, da didesniu atsidavi-! t Bet kad atvesti tuos mi- 
Leningrado^proletariatas irivisiems darbininkų klasės mu tęsti jo darbą, statyti Jionus darbo žmonių, nusi- 
visi darbo žmonės, su kuo jpriešams. Į papirktų tero- socializmą, ginti jį nuo bentjvylusių Nauja Dalyba, ant 

ristų niekšišką šūvį iš paša-kokių priešų pasikėsinimų,.(revoliucinio kelio 
lų Sovietų šalis atsakys įtverti šviesią komunistinę J 
jiems dvigubu, trigubu smū- visuomenę be išnaudojimo, 
giu. Aukščiausiojo SSRS,vargo ir skurdo, kelti visą 
teismo Karinės kolegijos.'šalį į nepasiekiamas kapita- 
nutarimu jau sušaudytą ke- listinėms valstybėms aukš- 
lios dešimtys teroristų, pa- Įtumas.

vodnia” ir latvių fašistinis 
“Rits” ir nevienas kitas fa
šistinis laikraštis, nužudžius 
d. Kirova, ėmė šaukti, kad 
tai esą sukilimai Sovietų Są
jungoj jau prasidėję, kad 
Kronštadtas sukilęs, kad 

i viena kariuomenės dalis ei
nanti prieš kita ir 11. Rymo 

vo vardą į gražiausius pilie- 'Papos laikraštis “Observa- 
čių karo istorijos lapus. Jis tore romano” duoda tėvišką 
dalyvauja Denikino sumuši- palaiminimą banditams-te- 
me ir sovietų valdžios atsta- (roristams. Jis jėzuitiškai 
tyme Šiaurės Kaukaze ir {rašo:
Baku. Vėliau jis ypatingai i “Ne visos krauiu sutep- 
pasižymi kaipo Azerbeidža- į tos rankos vadinasi niekšin- 
no CK sekretorius ir Už-tgomis. Ir ne kiekvienas už- 
kaukazio Komiteto narys, mušimas—nusidėjimas.” 
Baku proletariatas gerai _ Y • 1 TT* *1 v i •

M

Baku proletariatas gerai “Šventojo” dievo įpėdi- 
pažino d. Kirovą, aukštaičio laikraštis čia pilnai su- 
vertino jį ir mylėjo. Pažino .tinka su Charbino baltą
jį ir visa partija, ir jau 1922 gvardiečiu “Charbinskoje 
m., per XI partijos suvažia- įremia,” kuris gruodžio 3 
vimą, jis išrenkamas į jos d. rašė:

“Kovoj su bolševizmu ne-CK. Kaipo griežtas kovoto
jas prieš mažiausią nukry- gal būt vietos moralei, hu- 
pimą nuo marksizmo-lenin- maniškumui. Yra tikslinga 
izmo, nuo. bolševizmo, jis viskas, kas silpnina bolševi- 
1926 m., sumušus Trockio-,kus ir stiprina kovos prie.- 
Zinovjevo grupę, paskiria- mones prieš juos. Užtat ne- 
mas Leningrado Gubkomo, sistebėsime, jei tarp tikslin-

Kodėl už Darbo
s I

Partiją ?
(Iš drg. Earl Browderio 
prakalbos, pasakytos vasa
rio 10, 1935, St. Nicholas 
Palace, N. York.)

Komunistų Partija dabar 
diskusuoja p e r m a i n y mą 
taktikos, kurį pasiūlė Cen- 
tralinis Komitetas, Darbo 
Partijos klausimu. Per pen- 
kius metus mes buvome 
priešingi visokiems pasūly- 
mams padaryti Darbo Par
tiją praktišką, tuojau vyki
namą problemą, bet dabar 
mes permainėme šitą nega
tyvi atsinešimą. Dabar mes i 
remiame Darbo Partijos j u-1 
dėjimą—Darbo Partijos, pa
remtos darbo unijomis ir ki
tomis masinėmis organiza
cijomis ir greitų klasių ko
vos reikalų programa.

Mes tuomi nekeičiame 
mūsų partijos principinės 
linijos. Mūsų supratimas pa
silieka tas pats, kokį sufor- 
njulavo Komunistų Interna
cionalo šeštas Pasaulinis 
Kongresas, įvykęs 1928 me
tais. Pasiūlius draugui Sta-ltams tas reiškia pabaigą šio 
linui, kongresas vienbalsiai |V^S0 klausimo. Mums gi tai 
priėmė sekamą rezoliuciją:

“Darbo Partijos orga
nizavimo klausimu kon
gresas nutaria: Kad Ko
munistų Partija koncen
truoja savo atydą į veiki
mą darbo unijose, į orga
nizavimą neorganizuotų 
ir tt., ir šituo būdu padės i 
pamatą praktiškam pra- 
vedimui gyveniman obal- 
sio plačios Darbo Parti
jos, suorganizuotos iš a- 
pačios.” 
Šis Komunistų Kongreso

i, tai yra 
toks procesas, kurį galima 
užbaigti tik bėgyje tam tik
ro laikotarpio, kuriame juos 
išmokins jų pačių patyri
mai. šitame laikotarpyje 
augantis Komunistų Parti
jos veikimas atliks užbaigi
mą tų masių apšvietimo.

Darbo Partija suteiktų 
darbininkams šitą praktiš- 

| ką patyrimą. Bet yra du pa- 
'vojai. Iš vienos'pusės, bur
žuaziniai elementai stengia-! 
si tą masinį judėjimą už 

nutarimas reiškė, kad Dar- Darbo Partiją nuvesti į tre- 
bo Partijos klausimas, kai- čią kapitalistinę partiją. Iš 
po praktiškas masinis klau
simas,, tuo laiku nebebuvo 
žvarbiausias klausi mas. 
Nuo 1929 metų bile koks 
bandymas sutverti Darbo

antros pusės, darbo unijų 
biurokratai ir socialistų va
dai gali sutverti apgavingą 
darbo partiją iš viršaus ir 
pasigauti mases ne klasių 

Partiją būtų pasibaigęs su- kovai, bet darbininkų klasės 
tvėrimu naujo pridėčko prie tolimesniam palaiky mui 
senųjų buržuazinių partijų, prie buržuazijos. Prieš abu 
arba, kitaip, tik pavaduoto
jo Komunistų Partijos—pa
vaduotojo, kuris turėtų vi
sus jos silpnumus, bet ne
turėtų nė vienos tvirtosios 
pusės-

Naujas Masinis Judėjimas 
Už Darbo Partiją

1934 metų įvykiai šį klau
simą iškėlė naujoj šviesoj. 
Prasidėjo masinis trupėji
mas senųjų partijų. Laike 
1936 metų prezidentinių rin
kimų labai gali gimti nau
ja masinė partija, kuri sto
vės į kairę nuo Roosevelto 

į ir bus jam priešinga.
, Oportunistams ir renega-

šiuos pavojus Komunistų 
Partijai prisieina vesti 
griežtą kovą.

Taip pat yra pavojus, kad 
mūsų draugai gali labai 
siaurai suprasti Darbo Par
tiją ir bandyt jon traukti 
tiktai revoliucinius darbi
ninkus. Tokia partija būtų 
sektantinė ir nesuloštų tos 
istorinės rolės, kuria tenka 
Darbo Partijai sulošti. Prieš 
šitą pavojų irgi Komunistų 
Partijai tenka būti sargy
boje. Komunistų Partija 
stoja už masinę'Darbo Par
tiją, paremtą darbo unijo
mis ir kitomis masinėmis 
darbininkų organizacijomis.

Pagelbčkim Jaunuoliu 
Veikimui

Pereitą pirmadienį, vas.
d., pas mus susiorganizavo Lie

tuvių Darbininkų Susivieniji
mo jaunuolių kuopa iš 13 na
rių. Į valdyba išrinkti: 
Dvareckaitė pirmininke, 
Taraškienė f in. sek r., A. 
valiauskaitė prot. sekr.
Chulada ižd., A. Lapinskas ir 
J. Greska iždo globėjai ir J. 
Bakšiutė korespondente. Visi 
susirinkime buvę nariai pasi
ėmė blahkas ir pasižadėjo iki 
sekančio susirinkimo gauti ma
žiausia po vieną naują nanp 
Sekantis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, vas. 28 d., L. P. 
Kliube, 41 Berkley St.

Šiame susirinkime jaunuoliai

Rahway, N. J.—Poljcma- ?? 
nas Nathan Farber padėjo M 
piktadariams išplėšt $3,500 .-13 
vertės daiktų ir pinigų 
brangumynų k r a u t u v ės. 
Traukiamas teisman.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

“Naudokite Medy Vietoj Cukraus,”--
Sako Daktaras J. J« Kaškiaučius

dar tik pradžia. Jie sveiki
na tą judėjimą, nes jis sa
vyje talpina jiems progą su
radimui pavadavimo Komu
nistų Partijos, progą sura
dimui būdų nuvedimui ma
sių nuo klasių kovos į kla
sių broliškumą, suradimui 
kelių, kad nuvedus nuo se
nųjų partijų atsipalaidojau
čias mases į panašias naujas 
partijas. Mes gi, komunis
tai, jieškome kaip tik prie
šingų elementų susidariusio
je padėtyje. Mes norim, kad
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Piety Amerikos Draugai už Lietuvos 
L Revoliucinius Politinius Kalinius

senatvės apdrau-

Komunistų Parti- 
darbo unijų, dar- 
ir bendro fronto

čius, bet ir iš apielinkės daly
vauti šiame koncerte. Įžanga 
35c. Tikietus galite gauti pąs 
visus‘Laisvės Choro ir kitų or
ganizacijų narius. Šio koncer
to pelnas skiriamas šelpimui

Mūsų darbininkiško ju
dėjimo iškelti obalsiai ir ve
dama kampanija už sušel- 
pimų ir paliuosavimą Lietu
vos politinių kalinių pasie
kė lietuvius Brazilijoj, Ar
gentinoj ir kitose Pietų A- 
merikos šalyse. Gautas 
laiškas nuo vieno draugo iš 
Sao Paulo, Brazilijoje, ku
riame jis rašo, kad ten jie 
labai plačiai užsimojo pra
vesti vajų už Lietuvos re
voliucinius kalinius. Jis sa
ko, kad jiems labai sunku 
veikti, prisieina slaptai pa
siekti lietuvius darbininkus 
ir gauti jų protesto balsą 
prieš Lietuvos valdžios bu
delius. Jie turi išleidę blan
ką, kurios vienoj pusėj iš
dėstyta reikalavimai, o ki
toj vieta rinkimui aukų ir 
parašų. Draugai pasimoję 
surinkti 10,000 parašų ir pa
siųsti Smetonos valdžiai.

,4 Mums atrodo, kad šitas 
^raziliečių žygis yra labai 
jraktiškas. S u r i n k d a m i 
10,000 parašų, jie parodys, 
tad Brazilijos lietuviai 
’eikalauja revoliucinių po
etinių kalinių paliuosavimo 
r tuo patim kartu sukels 
temažai jiems medžiaginės

paramos.
Brazilijoj Smetonos val

džia turi ištikimą agentą už 
konsulatą. Tasai sutvėrimas 
turi ryšius su Brazilijos 
valdžia ir jai išdavinėja lie
tuvius darbininkus. Todėl 
minėtoj blankoje sakoma: 
“Kadangi nėra garantijų, 
kad Lietuvos fašistų valdžia 
nesiims pasirašiusius perse
kioti per esamą S. Paule 
konsulatą arba sugrįžus 
Lietuvon, tai kiekvienas tu
ri teisę pasirašyti kaip no
ri—tikra pavarde arba sla- 
pyvarde.”

Kampanijos vedimui su
organizuotas Lietuvos Poli
tiniams Kaliniams šelpti 
Komitetas. Komiteto atsi
šaukimas baigiasi šiuo pa
reiškimu: “Lai nelieka Bra
zilijoj nė vieno lietuvio, ku
ris nepakeltų, padėdamas 
parašą, savo protesto prieš 
Smetonos valdžios bude
lius.”

Mes, Jungtinių Valstijų 
revoliuciniai darbi ninkai, 
galime tik pasveikinti Bra
zilijos kovingus draugus už 
jų pastangas pagelbėti Lie
tuvos revoliuciniams politi
niams kaliniams.

Visi Laisvės Choro nariai 
būkite Repertory Teatre, va
sario (Feb.) 24 d., 2 vai. po 
pietų, nes turime turėti pas- 

■ kutinę bendrą pamoką su ki-

.......... . ""..... ---------------------------- ! 

kad žinotumėm, kiek valgio 
gandinti.

Taipgi kiti miestai, Lowellis, 
Nashua ir Haverhill dalyvaus 
ir eis lenktynių, katrie dau
giau publikos suorganizuos. 
Bus kožnam miestui atskiri 
stalai, tai žiūrėkit, kad' jums 
paskirti stalai nebūtų tušti, 
darbuokitės.

L. K. Biuras.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Ar “Darbininko” Redaktorius Išdrįs Rasi 
rodyt prieš So. Bostono Publiką ir 

. Apginti Savo “driekus?”
SO. BOSTON, Mass. —Pas 

nūs laukiama didelės audros 
etuvių tarpe. Jinai įvyks va- 
ario 24 d., šį sekmadienį, 7. 
ai. 'vakaro; Lietuvių svetai- 
ėje. Tai bus lietuvių masinis 
nsirinkimas, prakalbos ir dis- 
usijos. Kalbėtojom bus d. A.

laikraščio numeryje niekinate 
komunistus ir Sovietų Sąjungą. 
Vasario 8 dienos 
ko” laidoje apie 
špaltas pašvenčiate 
tikavimui brošiūros

‘Darbinin- 
devynias 

neva kri-

Krikščio-
•imba, iš Brooklyno. Bet taip nybg ar Komunizmas” ir jos
at yra užkviestas ateiti ir ap
tilti savo “griekus” šv. Juo- 
apo Sąjungos organo “Dar- 
ininko” redaktorius. Sekamas 
ficiąlis užkvietimas paaiš- 
ins, kame jis nusidėjo prieš 
arbininkus ir kodėl yra kvie- 
iamas pasirodyti ant estra- 
os prieš So. Bostono darbi-Į ir apsiėmė kalbėti A. Bimba, 
inkišką publiką:

Vasario 17 d., 1935m.
So. Boston, Mass. 

Darbijiinko” Redaktoriui, 
o. Boston, Mass, 
•ęrbiamas Tamsta:
Beveik kiekviename

autoriaus Antano Bimbos.
Vasario 24 d., 1935 met., 7 

vai. vakaro, Lietuvių salėj, 
kampas E ir Silver gatvių, So. 
Boston, Mass., yra šaukiamas 
So. Bostono lietuvių susirinki
mas, kuriame yra pakviestas

'REEHOLD, NEW JERSEY

“Žalias linksmas”
' Amerikos Lietuvių Piliečių 
Jiubas perstatys trijų aktų 
eikalą “žalias Trukumas”,
i . šeštadienio Vakare,

■asario (February) 23
I Wenrock Svetainėje
Janaiapan Road, 1 mylia nuo 
L . Freeholdo

bedarbės ir 
da?

2. Kokia 
jos politika 
bo partijos 
klausime?

3. Kodėl buvo sušaudyti So- nukentčj tįsiems nuo vokiečių 
vietų Sąjungoje kontr-revoliu- fašizmo.?
cionieriai? 1. K.

4. Kodėl “Darbininko” re- --------- -
daktoriųs taip įdūkęs ant ko
munizmo ir Sovietų Sąjungos? 
Ar gali katalikai darbininkai 
ir komunistai sudaryti bendrą 
frontą?

5. Kodėl reikalingas Ame- tais chorais, vadovaujant kom- 
rikos lietuvių suvažiavimas; pozitoriui Hans Eisler.
kaip mes žiūrime į propopuo- Org.
j amą Kaune viso pasaulio lie-; 
tuvių suvažiavimą ?

6. Kodėl ir prieš ką strei
kuoja “Sklokos” vadai Prusei- 
ka ir Butkus? I

Prašome visus “Laisvės”' 
skaitytojus, visus draugus ir 
drauges, ne tik patiems daly
vauti, bet uoliausiai pasidar
buoti -.kad sutraukus susirinki- 
man visų kitų srovių lietuvius.

Apart prakalbų ir diskusijų, 
bus taip pat graži muzikos ir 
dainų programa. Dainuos Lais
vės

Lawrence, Mass
d.,

3

Choras.
Komunistų Frakcija.

So. Boston, Mass

Vasario 22 d. Liaudies Cho
ras rengia koncertą ir teatrą 
“Už Pinigus Vesta Pati.” Bus 
daug juokų, taipgi gražių dai
nų choras dainuos. Bus duetų, 
solistų. Taipgi d. J. Kubiliū
nas dainuos, tai tas pats, kuris 
per radio dainuoja. Nėra apie 

i tai ko daug rašyti, nes pą,tys 
persitikrinsit atėję. Taigi, ne
pamirškite ateiti, nes bus pui- 
kiausis koncertas, koks kada 
yra buvęs.

SO. BOSTON, MASS.
Nepraleiskite Progos

Sekantį sekmadienį, vasario 24 
vai. po pietų, puikioj Repertory

Teatro svetainėje, 264 Huntington 
Ave., Bostone, (priešais Symphony , 
Hall) įvyks pasauliniai garsaus kom- Į 
pozitoriaus Hans Eisler priėmimas ir 
koncertas. Programoj dalyvaus Lais
vės Choras, Rusų-Ukrainų Choras, 
žydų Freiheit Choras ir visi chorai 
bendrai dainuos, Darbininkų Teatro 
Grupė, geras solistas, iš New Yor
ko, ir kompozitorius Hans Eisler. 
Įžanga 35c.

Kviečia Rengėjai.
(44-46)

------- :------------x----
PATERSON, N. J.

prakalbas, kad išaiškinti eilę svar
bių darbininkams klausimų, kaip tai 
bedarbės, Lietuvos dabartinės padė
ties, gręsiančio karo, taipgi ALDLD 
rolę darbininkų judėjime.

Prakalbos bus 21 vasario, 7:30 va
kare, L. U. Kliubo salėje, 10 West 
22nd St. Įžanga veltui. Kalbėtojais 
bus J. Siurba ir S. Sasnauskienė.

K.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos susirinkimas 

vyks nedėlioj, vasario 24, 10:30 vai. 
ryto, Lietuvių svetainėj, 29 Endi
cott St. Draugai būtinai ateikite ir 
pasimokėkite metines duokles, šiemet 
su duoklėmis yra skirtingai, negu 
buvo praeityje, turit pasimokėti iš 
pradžios metų, nes žurnalą “šviesą” 
gausite per paštą. Todėl labai pa
geidaujama, kad pasimokėtumėt. Ku
rie dar nesate gavę d. Kapsuko kny
gos, ateikite atsiimti.

Finansų Sekr. J. J. Bakšys.
(43-44)

WILKES BARRE, PA.
Gerbiami draugai ir draugės kurie 

, lankote mokyklą, tai malonėkite su- 
j sirinkti nedėlioj, 24 d. vasario, 2 vai. 
po pietų. Mes turim apsvarstyt to
limesnį veikimą mokyklos ir sykiu 
bus apsvarstyta planai 
kuris įvyks 10 d. kovo, Darbininkų 
Centre, 325 E. Market 
nepamirškite dalyvaut, 
labai svarbu visiems.

i-

parengimo

iš nedėldienio ryto j popietį. Sekantį 
nedėldienį, 24 d. vasario įvyks lavini
masis 1:30 vai. po pietų. Lietuvių 
Darbipinkų svetainėj, 920 E. 79th St. 
Kviečiame visus, kuriems tik laikas 
pavelys dalyvauti, lavintis ir susipa
žinti su leninizmo mokslu. Lekcija 
sekančiam nedėldieniui yra: “Mark
sizmo pamatai”. 1) Trys šaltiniai ir 
trys sudėtines marksizmo dalys. 
Skaitymui literatūra: N. Lenino raš
tai No. 1, puslapis 21 iki 28; Komu
nistų Manifestas; Materiališkasis is
torijos supratimas puslp. 14 iki 32.

Komisija.
(43-44)

PARENGIMAM
BARČEKIA1
Už labai žemą kainą pa
darysime draugijom pa
rengimuose naudo jimui 
barčekių, kuriuos užsisa
kys prieš 1 d. balandžio 

(April).

Vasario 28, 7 vai. vakaro, 
bus labai svarbios prakalbos 
apie tai, ar hitleriniai fašis
tai užgriebs Klaipėdą. Visi lie
tuviai ir lietuvaitės ateikit pa
siklausyti šių prakalbų, nes tai 
yra be galo svarbu lietuviams, 

.kas valdys Lietuvą. Tą klau
psimą aiškins geras kalbėtojas, 
A. Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcijos C. B. sekretorius, 
draugas A. Bimba, iš Brook- 

.v ... . ... klyn, N. Y. įžanga visiems vel-
įsaiskino reikšmę prakalbos bus Ue. KliuJ 

Ormanui priklauso . , . _.1 -j bo svetainėje.

Sekmadienį, vas. 10, Lietu
vių Pil. Kliubo svet. įvyko pa
sekmingas LDS vajaus 'mitin
gas ir prakalbos. Naujų narių 
prisirašė virš dviejų tuzinų, 
daugumoj jaunimo. Geriausiai 
šiame reikale pasidarbavo Jo
nas Burba, Olga šukiutė ir ke
letas kitų. J. Ormanas pasakė 
neilgą, bet gerą prakalbą, la
bai gerai išaiškino reikšmę 
LDS. J. 
kreditas gero organizatoriaus 
ir kalbėtojo, sobostoniečiai jį 
pamylėjo. Gerą pradžią pada
rėme, bet dabar reikėtų dar 
pasmarkinti darbą, kad subu-l 
davoti skaitlingas kuopas su
augusių ir jaunuolių So. Bos
tone.

ALDLD 84 kp. rengia prakalbas 
24 d. vasario, 2 vai. po pietų, 62 
Lafayette Str. Kalbės du geri kalbė
tojai, R. Mizara, “Laisvės” redakto
rius ir S. Sasnauskienė, vedėja Mo
terų Skyriaus “Laisvėje”. Jie aiš
kins mums apie svarbiausius dienos 
klausimus, tad kiekvienas darbinin
kas 
ku.

privalo dalyvaut. Visi būkite lai- 
Įžanga veltui.

Kviečia Rengėjai.
(44-45)

Nepraleiskite Progos

St. Draugai, 
nes tai yra

Komisija.
(43-44.)

ELIZABETH, N. J. j
Liet. Brolių Draugystė rengia ba- 1 

lių subatoj, 23 d. vasario, M. Karo- 
levich svetainėje, 733 Brunswick 
Ave. Kviečiam visus Elizabetho ir 
apielinkės draugus ir drauges skait- , 
lingai dalyvaut šiame baliui kur visi 1 
galėsite linksmai praleist laiką ir j 
paremt darbininkišką organizaciją. 
Bus gera orkestrą kuri grieš ameri
koniškus ir lietuviškus šokius, taipgi 
bus gaidžių valgių ir gėrimų. Pra
džia 7 vai. vak. Įžanga tik 25 cen
tai.

Kviečia Komitetas.
(43-44)

BRIDGEPORT, CONN.
Bedarbių Apdraudos Liet, komite

tas šaukia platų susirinkimą nedėlioj, 
24 d. vasario, 7 vai.' vak., 407 La
fayette St. čia bus aiškinama skir
tumai įvairių bedarbių bilių, ir svar
bu žinot kiekvienam darbininkui ku
ri bila teisingai stoja už jo reikala
vimus. Tad visi privalo ateit, vyrai, 
moterys ir jaunuoliai. Įžanga veltui.

Komisija.
(43-44)

READING, PA.
ALDLD 143 kp. rengia puikų ba

lių, kuris įvyks subatoj, 23 d. vasario, 
7:30 vai. vak., Catholic Lits. Hali, 
126 N. 10th St. Turėsim gardžių val
gių ir gėrimų, šokiams grieš Zeikų 
orkestrą iš Orwigsburg, Pa. Kvie
čiam visus apielinkės draugus daly
vaut, praleisti linksmai vakarą ir i

Dviejų spalvų spaudos, su 
draugijos vardu, 
vės” 
jums

“Lais- 
automatas padarys 
barčekius sekamom 

kainom:
Vertės 
Vertes 
Vertės 
Vertes 
Vertės 
Vertes 
Vertes 
Vertis 
Vertės 
Vertės 
Vertės

$ 50_____ Kaina
$100._____Kaina
$150. - Kaina
$200—___ Kaina
$250— ___ Kaina
$300._____ Kaina
$350— Kaina
$400. _. _ Kaina
$450—___ Kaina
$500—___ Kaina
$600—___ Kaina

$1.25 
$1.50 
$1.75 
$2.00 
$2.15 
$2.30 
$2.45 
$2.60 
$2.75 
$2.85
$3.00

Tąja proga, gauti barče- 
kius už* taip nepaprastai 
žemą kainą, galite pasi
naudoti tik iki 1 d. balan
džio. Tad tuojau duokite 
užsakymus, kad žiemos 
sezonu gulėtume padaryti.

PHILADELPHIA, PA.’
Sekmadienį, 24 d. vasario, 2 vai. 

po pietų, 701 N. 8th St. įvyks .svar
bus darbininkiškų organizacijų susi
rinkimas prisirengimui prie sekan
čio “Laisvės” pikniko, šiame susi
rinkime bus nustatytos dovanos, ko
kios ir kiek šiąisj metais -bus skiria
mos. Taipgi kviečiam visus “Laisvės” 
skaitytojus ir rėmėjus skaitlingai da
lyvauti ir padėti išrišti virš minėtus 
klausimus.' Taip pat tikimės, kad 
delegatai visi dalyvausite.

Komisija.
(44-45) tuom pat kartu paremsite darbinin-

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

ww.Kovo 2, 6 vai. vakaro, LDS 
!125 kuopa, ALDLD 37 kuopa 
ir Liaudies Choras rengia di
deles vakaruškas, L. U. Kliu
bo svetainėj. Įžanga tik 10c. 
Orkestrą bus tikrai lietuviška, 
gros polkas, kurių jūs dar ne
girdėjot, o jaunimui gros ame
rikoniškus šokius, tad jaunieji 
irgi visi ateikit, linksmai pra
leisi! laiką ir pamatysit, kas 
tokios yra vakaruškos.

PHILADELPHIA, PA.
kišką organizaciją.

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

Juozas Levanda
• (LEVANDAUSĖAS)

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

Komisija.
(43-44)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 24 d. vasario, ^Lietuvių Tau
tiškoj svetainėj, 928 E. Moyamensing 
Avė., 10 vai. ryto. Visi nariai daly
vaukite, nes turim daug svarbių da
lykų apsvarstyt. Taipgi kurie dar 
nepasimokėjote savo duoklių, greitai 
tą padarykite, nes centrui labai rei
kalingi tie pinigai. Centras negali 
išleist knygų ir platint literatūros, 
jeigu nariai nepasimoka laiku duok
lių. Atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba.
(43-44)

JERSEY CITY, N. J.
Visų lietuvių atydai! Kaip pirmiau 

buvo garsinta, kad Laisvės Draugi
ja rengia balių, kuris turėjo įvykti 
23 d. vasario, Ukrainian Home; da
bar praneša visiems, kad tas balius 
atšauktas ir vėliau bus pranešta 
draugams, kada jis įvyks. Praneškite 
ir savo draugams apie tai.

Komisija.
(43-44)

CLEVELAND, OHIO
Bendras Lenkų-Lietuvių Parengimas 

Subatoj
23 d. vasario, Lietuvių Darbinin

kų svetainėje, 920 E. 79th St. 7:30 
vakaro, yra rengiamas bendras va
karas: ALDLD 22 kp. su Lenkų 
Darbininkų Kliubu. Visi 22 kp. nariai 
turime stengtis atsilankyti ir kartu 
būtinai atsiveskime po svetį-draugą 
kandidatą j mūsų organizaciją. Pasi- 
rodykirųe, kad mes lietuviai turime 
nemažiau pritarėjų, kaip ir mūsų 
draugai iš Lenkų Darbininkų Kliubo. 
Čia šiam parengime turime parodyti 
savo darbininkišką solidarumą su len
kais darbininkais.

Bus gera orkestrą iš 6, kuri patiks 
jaunimui lygiai ir suaugusiems.

Bendra Komisija.
(43-44)

CLEVELAND, OHIO
Savitarpinio Lavinimosi Mokyklos 

Reikalu
Savitarpinis lavinimasis perkeltas

23 d. vasario, 8 vai. vakaro, Olym
pic Arenoj, kampas Broad ir Bain
bridge Strs. kalbės visiems gerai ži
nomas kalbėtojas, Scott Nearing. Pa
tartina, kad visi lietuviai dalyvautų, 
ir išgirstu, ką drg. . Nearing turi 
mums pasakyt.

Komisija.
(44-45)Kovo 10 d., 1 valandą po 

pietų, bus didelis “Laisvės” 
vajininkų - udarninkų bankie- 
tas. Tai bus dar pirmas toje s 
bankietas. Jį rengia ALDLD 
37 kuopa del vajaus darbuo
tojų. Pelnas bus skiriamas del 
“Laisvės” preso ir “Daily 
Worker.” Taigi, nepamirški
te pasipirkti tikietus iš anksto,

NAMAI
Sieninių 

Laikrodžių
Vedybinių 

žiedų
Įst. 1892

MAUMAM

CAMBRIDGE, MASS.
ALDLD 8 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks seredoj, 27 d. vasario, 
181. Clark St. Visi nariai malonėkite 
dalyvaut, nes dabar eina vajus nau
jų narių gavimui, apart to turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyt. Bus 
raportas išduotas iš šokių, kuriuos 
rengėm subatoj.

Prot. Rast., P. Andreliunas.
(44-45)

minėtos brošiūros autorius ir 
Liet. Komun. Centro Biuro se- 
kret., taip pat vienas iš dien- 
rašč. “Laisvės” redaktorių. Jis, 
tarp kitko, kalbės Sovietų Są- 
jungos reikalais ir apie jūsų i 

j laikraščio užmetimus komunis-į 
savoltams.

I
Mes, So. Bostono Lietuvių 

Komunistų Frakcija, kuri mi
nėtą susirinkimą šaukia, ofi
cialiai kviečiam jus drįsti ap
ginti tuos visus melus ir šmeiž-! 
tus prieš komunistus ir Sovie
tų Sąjungą, kuriuos jūs lei
džiate per savo laikraštį. Mes 
prižadame suteikti jums pro
gą minėtame susirinkime ap
ginti savo poziciją ir tikimės, 
kad nebijosite pasirodyti prieš 
So. Bostono lietuvius Viešame 
susirinkime ir savo raštus pa
remti rimtais faktais.

Su atatinkama pagarba, 
Lietuvių Komunistų 
Frakcijos sekretorius,

Motiejus Kazlauskas.
Dabar klausimas, ar 

bininko” redaktorius 
pakankamai vyriškos 
apginti savo .poziciją ? 
tysime. Mes raginame 
So. Bostono lietuvius dalyvau
ti šiame susirinkime. Ypatin
gai katalikai darbininkai tu
rėtų masiniai dalyvauti ir 
persitikrinti,^ kurioje pusėje 
yra teisybė.

Drg. A. Bimba iškels ir aiš
kins sekamus labai svarbius 
klausimus:

1. Ar Amerikoje bus Įvesta

Sekantį sekmadienį, vas. 24, 
3 vai. po piet, puikioj Reper
tory Teatro svetainėje, 264 
Huntington Ave., Bostone, 
(priešais S i m p h o n y Hali) 
įvyks pasauliniai pagarsėjusio 
proletarinio k o m p o zitoriaus 
Hans Eislerio priėmimas ir 
koncertas.

Programoj dalyvaus 4-ri 
chorai: Laisvės Choras, iš So. 
Bostono, Bostono Rusų ir Uk- 
rainų Choras, žydų Freiheit 
Choras ir visi chorai bendrai 
dainuos Hans Eislerio kompo
zicijas. Tai bus choras iš d vie- , 
jų šimtų balsų. Apart chorų 
programoj dalyvaus Darbinin
kų Teatro Grupė, geras solis
tas, iš New Yorko, ir pats 
kompozitorius. Pirmininkaus 
profesorius H. W. L. Dana. 
Tai bus koncertas, kokį labai 
retai kada būna proga girdėti. 
. Dabar keletas žodžių apie 
patį kompožitorių. Hans Eis- 
leris ne vien tik žinomas tar
pe plačių darbo masių, bet la
bai gerai žinomas tarpe išnau
dotojų klasės. Apart daugelio 
jo klasiškų, kūrinių jis yra pa
gaminęs apie 25 proletarines 
kovos dainas ir muziką juda-1; 
mų paveikslų filmom “Kufale 
Wampe” ir “Hell on Earth. ”| 
Hans Eisleris priverstas buvo 
apleisti fašistinę Vokiet. Jei
gu nebūtų taip padaręs, tai • 
mum žinoma, kaip Hitleris bū
tų su juom pasielgęs. Vokieti
joj uždrausta dainuoti jo dai
nas arba laikyti jo gramofo
no rekordus. Prasižengėliam 
gręsia koncentracijos stovykla, 
kalėjimas ar dar blogiau. j

Prie šio koncerto rengimo 
yra prisidėję dauguma Bosto-' 
no darbininkiškų organizacijų 
ir profesionalų muzikantų, tai-Į 
pogi Darbininkų Muzikos Ly-1 
ga ir Proletarų Meno Sąjungos 
2-ras Apskritys. Rengimo ko
misija kviečia ne tik bostonie-

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno | 
pageidavimą. ,

PASIDABINKITE j i
Visi ir visos yra kviečihmi atsilan
kyti į šią naują vietą, susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ar veidą

CHARLES’ UP TO DATE
BARBER SHOP

GREAT NECK, N. Y.
TDA 48 kuopos susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 24 d. vasario, M. and H. 
Sabenko svetainėje, 91 Steamboat 
Rd., 6 vai. vakaro. Įžanga veltui. 
Bus du kalbėtojai, lietuviškai kalbės 
J. Siurba. Temą bus “Kokią rolę lo
šia Tarptautinis Darbininkų Apsigy
nimas, 
bai

Matote, draugai, tema la- 
svarbi, tad visi būkite.

Kviečia Komisija.
(44-45)

Daimontai
Laikrodėliai

Brangakmenai
Mes perkame seną auksą 

VELTUI,
Laike vasario mėnesio duodame 
puikią dovanu prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės. I

■----- - ------- - '<

“Cap
tures 

drąsos 
Pama- 

visus

K. DEGUTIS, Savininkas
1OO UNION AVENUE, “Labor Defender.”

B. Ramon.
(44-45)

! PHILADELPHIA, PA.
TDA 3-čias distriktas rengia la

bai didelį koncertą ir balių, kuris 
įvyks penktadienį, 22 d. vasario, 7 
vai. vakaro, 1704 N.. Broad St., Am
bassador Hall. Koncertą išpildys ge
riausi dainininkai, ir gera šokikė. 
Kviečiam visus draugus ir drauges 
skaitlingai dalyvauti. Pelnas skiria
masŠ| veikalą “žalias Truks

iąs”, yra svarbu pamatyti ne- 
k freeholdiečiams ir apielin- 
5s farmeriams ir miesteliams, 
ėt ir tolimesnėm vietom, kaip 
Repton, Perth Amboy, New 

. runswick. Taigi, draugės ir 
* raugai, neapleiskit šios pro- 

os. Matykite visi: seni, jau- 
V ir maži, o būsit visi užga- 
fidinti. Svarbiausia tai tas, 
ad Šitą veikalą sulošti atva- 
iuo> artistai iŠ Newarko.
^Veikalas prasidės lygiai 7-tą 
£landą vakare. Svetainė bus 
t d ar a nuo 6 vai. vakare. Po 
didinimui šokiai prie geros or- 
jBstros. Įžangos tikietai po 35 
fntua. Vien Šokiams 25 cen-

į Kviečia visus rengėjai.
raiimatyaime vasario

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimu šrų prekių. >

Čia yrą puikus pasirinkimas ; 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parųį moteriškų pockętbook’ų 
ir kitokių , šiem panašių daiktų.

t * ‘ (

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Am. Liet. Darb. Lit. draugijos 105 

kp. rengia prakalbas kurios ' įvyks 
nedėlioj, 24 d. vasario 7:30 vai. va
kare, Russian American Hali, 8640 
Eastwick Ave., S. W. Phila., Pa.

Kalbės drg. D. M. šolomskas iš 
Bręoklyno.; programo išpildymui pri
sidedą Lyros Choras. Tad kviečiam 
visą visuomenę skaitlingai dalyvaut 
ir- išgirst šj gerą kalbėtoją, kuris 
mums daug ką svarbaus ir pamoki
nančio pasakys.

Kviečia Komisija.
(43-44)

BAYONNE, N. J.
Šį Ketvergą Svarbios 

Prakalbos
Amerikos Darbininkų Literatūros 

Draugijos 212 kuopa rengia šias

DIDELIS NUPIGINUSIAS 
Dviejų dolerių vertės knygų 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25 

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

111-40, 128th Str., 
OZONE PARK, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 

padidinu to- 
dydžio, ko- 
pageidauja-

ma. Taipgi at- 
maliavoju Įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STORES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191
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Kaip Gyvena Lietuvos Darbinin
kai, Valstiečiai, Buožės, Kunigai 

Ir Valdininkai?
GAMTOS SŪNUS

(Tąsa)
Tada į mūsų kalbą įsimaišė mano gy- 

Į vrenimo draugė, ir sako: Aš jums duosiu 
tokią vietą, kad ir devyni velniai nesu
ras. Ar sutiksi eiti dirbti ant ūkio pas 
X.? Jie yra visi karšti fašistai, ir jeigu 
sutiksi, tai niekam nei į galvą neateis, 
kad ten po kristaus ir fašizmo stogu yYa 
pasislėpęs bolševikas? Draugas A. suti
ko. Nedėldienį po pietų ateina tas X, ir 
jam pranešam, kad mūsų geras pažįsta
mas dabar neturi darbo, ir mes jums re- 

! kcftnenduojam jį, kaipo gerą ir ištikimą 
darbininką.

Sekantį nedėldienį atėjo draugas A. 
£Mat, jam mes pranešėm). Atvažiavo ir 
tas X. Na, ir pasiūlo, kad jie mokės al
gos jam po 15 litų į mėnesį. Girdi, mes 
daugiau algos mokėti negalim. Draugas 
A. sutinka ir vakare išvažiuoja dirbti ant 
ūkio. Po šešių savaičių tarnybos d. A., 
pas X. parvažiavo vakacijoms jo du sū- 

. <nūs—kunigas ir mokytojas. Užkvietė 
daugybę svečių, jų tarpe Kupiškio klebo
ną Butrimą ir vikarą Žilį, Kupiškio nuo
vadas viršininką ir taikos teisėją Vaba
lą. Atvažiavo ir Skapiškio du kunigai 
ir kt. Buvo užkviesti net du bažnytiniai 
chorai, kurie laike puotos linksmino tuos 

^veltėdžius. Buvome pakviesti ir mes, 
kaipo amerikonai. Laike vakarienės, cho
rams dainuojant, kunigai ir ponai tušti
no vyną, konjaką ir kitus gėrimus. Ka
da svečiai gerai įkaito, tai kunigėliai da
vė sumanymą, kad su chorais eiti į so- 

I dą “ant tyro oro.” Čia tarpe akacijų ir 
i kitų žaliuojančių medžių ir krūmų kuni

gėliai, po įtekme konjako, pasiėmę po 
choristę, pradėjo slapstytis po medžiais 
čir krūmais. Ir visi jaunieji kunigėliai din
go tarė medžių nakties tamsoje. Vėliau, 
kuomet svečiai susėdo už stalų, tai mūsų 
gaspadorius užsiminė apie bolševikus. 
Pristayas, gerai nenugirdęs, apie kokius 
bolševikus eina kalba, sako: O dabar apie 
bolševikus nieko nebesigirdėt, nes per pa
skutinius areštus tapo su šaknimis išrau
tos tos piktžolės. O dabartinės žvalgy
bos (slaptosios policijos) darbai man la
bai patinka, nes žvalgyba ne tik išrauna 
su šaknimis piktžoles, bet ir sukapoja 
j^s taip, kad jau daugiau nebedygsta. 
Ir tame laike, kada jaunimas susirinkęs 
iš apielinkės ant kiemo žaidė, kada cho
rai dainavo, o jauni kunigai slapstėsi su 
mergom krūmuose, buvo patogiausias 
laikas bolševikams užginčyti to fašistų 
šfnoto pasigyrimą. Nepraėjo gal ir trys 
minutės, kai jaunimas, kuris žaidė ir šo
ko ant kiemo, turėjo rankoje po vieną 
Komunistų Partijos atsišaukimą! Ant 
Kupiškio ir Skapiškio klebonų karietų ir 
ant Kupiškio pristavo tarantaso taip pat 
buvo po vieną atsišaukimą priklijuota. 
Ir taip gudriai ir puikiai buvo lapeliai pa
skleisti, kad kožnas gavo, bet nuo ko, tai 
nei vienas negali pasakyti. Aš pats bent 
kelis jaunuolius klausiau, nuo ko gavote 
atsišaukimą, tai gavau atsakymą, kad 
prie menkos šviesos negalėję pažinti da
lintojų, tik tiek pasakė, kad dalintojai 
buvę keturi.

Vienas pavasarininkas įnešė į seklyčią 
ir padavė Kupiškio klebonui, paaiškinda
mas: Žiūrėk, dvasiškas tėve, ką rašo šia- 
me lapelyje. .Klebonas paėmė ir nori per- 
šftaityti, bet bėda, kad toliaus nemato, 
kaip per tris colius. Užsideda akinius, ir 
tie nieko negelbsti. Perduoda lapelį pri- . 
stavui. Tas dar prasčiau mato. Ir var
giai surado žmogų, kuris perskaitytų. 
Kada perskaitė, tai visi pakabinę nosiš 
tvlėjo ir tą tylą pertraukė klebono gas- 

* padinė Katrė (ji buvo blaivesnė): O, tie, 
šėtono vaikai, drįsta ateiti į tokį šventa- 
blyvą susirinkimą ir skleisti tą savo vis
ką naikinančią trucizną!

Draugas A. po to bankieto dar patar
navo pas tą buožę dvi savaites ir išėjo, 
gavęs 33 litus algos. Mums tie buožės 
gįįminės buvo dėkingi už prirodijimą 
jiems darbininko, nes tai buvęs teisingas, 
išmintingas ir geras darbininkas, tik la
bai, esą, gaila, kad jis ilgiau nebenorėjęs 
tarnauti.

Suknele ir čeverykai
Pas Kupiškio vidurinės mokyklos mo

kytoją Visockį tarnavo tarnaitė. Ka
dangi ji atlikdavo gerai darbą ir buvo la
bai teisinga, tai mokytojo žmona kalė
doms nupirko dovaną—medžiagos suk
nelei—ir dar davė savo jau nudėvėtus 
čeverykus. Gavusi dovanas, mergina 
nunešė medžiagą pas kriaučių, kad pa
siūtų suknelę, o nudėvėtus čeverykus-— 
pas šiaučių, kad pataisytų. Vėliau, ta 
mergina, nuėjus į susirinkimą, o moky
tojas turbūt nuo kokių šnipų sužinojo. 
Ir tik už tai mergina buvo atleista iš tar
nybas. Ir dar magaryčioms atėmė suk
nelę, 'kurią buvo davę, ir sudėvėtus čeve
rykus, ir už mėnesį pasilaikė algą. Ta 
mergina, nuėjus pas mokytoją, reikalavo 
sugrąžinti jai bent tuos pinigus, ką už
mokėjo kriaučiui ir šiaučiui. Į tai moky
tojas Visockis davė tokį atsakymą: būk 
linksma, kad į žvalgybos rankas nepada
viau. >Bet, jeigu dar prašysi, arba kam 
pasisakysi, 
pamatysi.

Ir tokiu 
šimtai, bet

tai žvalgybos raudoną suolą

įvykių galima prirašyti ne 
tūkstančiai.
Pasvalyj Areštai

Pabaigoje liepos menesio man teko nu
važiuoti pas savo gerą pažįstamą N. T., 
kuris gyvena Pasvalio miestelyj, Biržų 
apskr. Rugpjūčio 5 dieną Biržų apskri- 
tyj buvo padaryta žvalgybos agentų dau
gybė kratų ir areštų. Vien tik Pasvalio 
miestelyj ir apielinkėj buvo areštuota 49 
darbininkai ir smulkieji ūkininkai. Pa
svalio miestelyj areštuotų tarpe buvo 
vienos našlės, senelės M., du sūnūs. Rug
pjūčio 7 d. buvo nepaprastai didelis lie
tus, kokio Lietuvoje retai pasitaiko, tik
ras tropiška^ lietus. Nors lijo tik tris 
valandas, bet vandens tiek pripylė,* kad 
daugelio ūkininkų gyvuliai, kurie buvo 
pievose prie upių, ten prigėrė. 7 d. rug
pjūčio atėjo pas savo motiną jos duktė 
A., pasiteirauti apie likimą savo brolių 
ir nuraminti savo motinėlę, nes ji pasili
ko visai viena, kada areštavo jos sūnus. 
Mergina A. prabuvo pas savo motiną per 
lietų. Ir kada sustojo truputį lyti, tai 
Amilija pradėjo rengtis eiti į kaimą pas 
buožę, pas kurį tarnavo. Ir draugė A., 
susirišus į ryšulėlį savo daiktelius, atsi
sveikino su motina ir išėjo. Kad greičiau 
pareiti pas buožę, ji paėmė trumpiausią 
kelią ir ėjo tiltu per upę Lavėną. Tiltas 
senas ir supuvęs. Kada mergina užėjo 
ant tilto, kurio grindys jau buvo trupu
tį apsemtos ir pakeltos vandens, tai grin
dys prasiskyrė ir draugė Amilija nugar
mėjo po grindimis į vandenį. Vandens 
sūkurys sugriebė ją į savo glėbį jr nune
šė. Reiškia, mergina nuskendo-žuvo del 
to, kad palaikyt savo motinos gyvybę, iš 
kurios Smetonos budeliai išplėšė jos sū
nus, kurie ją maitindavo ir užlaikydavo.

kadangi upė Lavėna buvo išsiliejus iš 
krantų ir abiejose upės pusėse traukėsi 
pievos, vietomis apaugusios krūmais, tai ' 
ant rytojaus našlės M. kaimyno berniu
kai, bėgiodami pakraščiu, karklų kelme, 
pamatė įkliuvusį baltą ryšulėlį; pribridę 
paėmė ir parnešė namon. Berniukų mo
tina, atrišus, rado čeverykus ir šventa
dienius moteriškus apatinius drabužius. 
Kaiminka pažino, kad tai yra našlės M. 
dukters.

Rugpjūčio 10 d. buvo laidotuvės drau
gės Amilijos. Čia vėl visokių kliūčių. 
Mat, Pasvalio klebonas nenori priimti į 
kapus, nes d. A. buvusi bedievė, neida
vus išpažinties, ir numirus netikėta mir
timi. Bet jeigu A. motina būtų buvusi 
turtinga ir klebonui būtų gerai apmokė
jusi, tai ne tik kad į kapus būtų priėmęs, 
bet dar ir pamokslą ant kapo būtų pasa
kęs. Bet galų-gale į kapus visgi priėmė, 
tik palaidojo tame skyriuje, kur nekrikš
tytus ir kitus kokius atskalūnus laidoja. 
Laike laidojimo motina senelė buvo kelis 
sykius apalpus ir dar, pirm apalpstant, 
prašo (puola į duobę), kad ir ją sykiu 
užkastų į žemę.

(Daugiau bus)

LAiŠVi

Wilkes Barre, Pa
Streikas šioj apielinkėj dar 

vis laikosi, nėra prieita prie 
jokios taikos. Streikas 
puolamas visu bendru frontu, 
kaip senos unijos, taip anglių 
kompanijos, teismo ir kitų. 
Nežiūrint, kad vyriausias tei
sėjas išdavė indžionkšiną, kad 
streikieriams nevalia pikietuo- 
ti, bet pikietuojama.

Pirmadienį, vasario 18 d., 
buvo laidojamas nušautas ant 
pikieto linijos, Frank Petrows
ki, darbininkas. Tai buvo ne-i 
praprastos laidotuvės; Apie 
8 vai. ryto darbininkai jau Į 
pradėjo rinktis prie išlydėji
mo vietos, kad pamatyt pas
kutiniu sykiu savo draugą ko
votoją už darbininkų reikalus 1 
Darbininkų buvo tiek prisi
rinkę, kad sunku yra apsakyt. 
Tokių laidotuvių nėra buvę 
visoj kietų anglių apielinkėj. 1

Galinga minia darbininkų.) 
streikierių maršavo pėsti, pas
kui sekė mašinos, kurių buvo 
daugelis šimtų su laidotuvių 
ženklais ir be ženklų. Trum-j 
pai sakant, laidotuvės buvo 
milžiniškos ir darbininkai pa
sirodė, kad jie stovi vienybėj' 
ir gins savo reikalus, stovės ( 
kovos lauke prieš John L. 
Lewis gengsterius ir anglies 
kompaniją ir kitus.

Nušautasis buvo lenkas, dar 
jaunas vyrukas. Kitas su juom 
sykiu pašautasis dar tebėra 
gyvas, ligoninėje. Nušautasis 
buvo tikintis darbininkas ir 
palaidotas su bažnytinėm ap
eigom. Buvo lydimas į kapus 
iš Larksville, Pa. i

’ šovikhs esąs lietuvys ir ge
ras bažnyčios ramstis ir pa-| 
laikytojas senos unijos. Jis tą'

yra

Įnešimas Pasiųst Karan 
Rockefeller!, Morganą

WASHINGTON. — Ron- 
gresmanas O’Malley iš Wis
consin© įnešė sumanymą iš- 
leist tokį įstatymą, kad pra
sidėjus karui būtų armijon 
paimti ir pirmon vieton į 
mūšius pastatyti didžiausi 
Jungtinių Valstijų turčiai: 
Rockefelleriai, Melionai, 
Morganai ir kiti. Jis sako, 
jie daugiausia kursto karą 
delei savo pelnų, todėl ir tu
rėtų patys eiti į pirmą ugnį. 

' Veikiausia pats O’Malley 
Ijuokiasi į rankovę iš savo 
sumanymo. Jis gerai žino,

kad šalies kongresas ir pre
zidentas, būdami staihbiojo 
kapitalo atstovai, niekad ne- 
iškirs tokio šposo kapitalis
tams.

Žinios iš Lietuvos

Sausio

Vietoj “Inšiūrins” 
Kalėjimas

MARIJAMPOLĖ. —
14 d. Marijampolės Apygardos
Teismas nagrinėjo Lencevičiaus 
padegimo bylą. 1933 m. lapkri
čio mėn. naktį iš 23 į 24 d. Kaz
lų Rūdos miestelyje sudegė Ant. 
Lencevičiaus medinis namas ir 
sandėliukas. Atrodė, kad gais
ras kilo dėl nežinomų priežas
čių. Tačiau tikroji gaisro prie-

Penktas Puslapis

žastis buvo ši: Lencevičius ne
buvo sumokėjęs mokesčių sumo
je 73 lit. ir antstolis namą bu
vo aprašęs parduoti iš varžyti- . 
nių, įkainojęs tik 1,000 lit. Ka
dangi namas buvo apdraustas 
daugiau kaip 5,000 lt., tai Len
cevičius sumanė gauti pinigus 
iš apdraudos komp. Parsivežė 
lentų ir per dienas obliuodavo, 
tašydavo, sakydamas kitiems, 
būk remontuosiąs namą. Vie
ną vakarą, kai buvo visi langai 
uždangstyti, Lencevičius tyčia 
paliko degančią kambary žva
kę ir išėjo į viešbutį nakvoti, 
sakydamas, kad jam nuo džiū
stančių lentų galvą suka, ir ne
galįs namie nakvoti. Teismas 
pripažino jį kaltu ir nubaudė ■ 
3-met. sunkiųjų darbų kalėjimo.

S I Zįl i \ į ■1 t J • • i ■

Drg.V.Kapsuko
iMirties Paminėjimo Prakalbos

ŠĮ KETVERGĄ 

Vasario-Feb. 21,7:30 vai. vak 
LIETUVIU AMERIKOS PILIEČIU KLIUBO SVETAINĖJE

80 Union Avė., kampas Stagg St., Brooklyne, N. Y.

Kalbės drg. R. Mizara, A. Bimba, V. Tauras ir Kiti
Dainuos Aido Choras

laikytojas senos unijos. Jis tą j Pereitą nedėldienį Sovietų Sąjungdj’e mi- 
padarė eidamas į darbą laike rg draugas Vincas Mickevičius-Kapsukas, 
streiko. Už atlikimą tokio dar- per jesėtkus metų mylimiausias revoliucinis 
bo turėtų būt laikomas kalė- lietuvių darbininkų vadas, kuris 1916-17 me- 

i nubaustas, įaįs darbavosi mūsų tarpe Jungtinėse Vais
yta liuesas., . Anglių tijose. Jo gyvenimui, darbams ir mirčiai pa-

jime ir reikiamai 
bet jis ;
kompanijos ar tai senos unijos minėti tad ir rengiamas šis masinis prakal- 
advokatas jį paliuosavo, užde- mitingas. Atsilankydami į mitingą, drau
damas už jį $2,500 parankos. g§s ir draugai, išgirsite, kaip drg. Kapsu- 
Tai yra aišku, su kuom einai]<as kovojo už Lietuvos darbo liaudies rei- 
senoji unija ir teismai. Tai kalus, kiek jis už tai nuo caro valdžios nu- 
tiek šiuo sykiu. kentėjo; ką drg. Kapsukas nuveikė kaipo

Veisiejiškis. bolševikas-kovotojas, rašytojas, minių orga-

j Telefonas: Evergreen 7-7770 '■

\ PAUL GUSTAS
{ LIETUVIS GRABORIUS ;
> Senai dirbąs graborystcs pro- ; 
j fesijoje ir Brooklyno apielin- : 
į kėj plačiai žinomas. Tik dabar ■ 
| atidarė savo ofisą ir patarnauja
£ balsamavimu ir palaidojimu
> mirusių.

I Veltui Chapel Šermenim
5 Parsamdo automobilius šerme- 
i nims, vestuvėms, krikštyhoms
> ir kitokioms parems
> Šaukite dieną ar naktį

į 423 Metropolitan Avė.
į ? Brooklyn, N. Y.

D. A. Bimbos Prakalbų 
Maršrutas Mass. Valst.

2 vai. dieną, 
Tautiško Na-

7 :30 vakare, 
Mass., Lietuvių

Brid-
Kliu-

Nor-

2

, s 
,1

?7l
> v

r<

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Neužleiskite šalčio ar kosulio 

Imkite Bret-O-Col Tabletus 
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio

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

priežastjeą šalčio
Tablet ai ar Syrup po 50c.
Už bonką. Galima gauti

THE BRET-O-COL LAB.
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
Arba' prisiųskite po 50c. už1 kiek-? 
vieną, po augščiaų .paduotu antra-' 

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame. ’

nizuotojas delei jų būklės pagerinimo, prieš 
imperialistinį karą, prieš socialistus-oportu- , 
nistus; kiek drg. Kapsukas prisidėjo prie lie
tuvių darbininkų judėjimo įvedimo į revoliu
cinę vagą Amerikoje; kaip jis darbavosi, bū
damas andai vadu pirmųjų Lietuvos Sovietų; 
koks buvo drg. Kapsukas kaipo žmogus ir 
darbininkų draugas.

Visi sueikite į prakalbas; susipažinkite su 
didžio lietuvių bolševiko pramintais takais; •—
kuriais turime mes darbininkai eį£i, siekdami 
šviesesnio, laisvo savo klasei rytojaus.

ĮŽANGA VELTUI.
Visus kviečia Rengėjai.

Lietuvių Komunistų Frakcija.

Maršruto reikalai galutinai 
sutvarkyti ir prakalbos rengia
mos sekamose dienose ir vie
tose :

24 d. vasario,
Montello, Mass,

i mo svetainėje.
I 24 d. vasario, 
So. Boston,

1 svetainėje.
25 d. vasario, vakare, 

gewater, Mass., Lietuvių 
be.

j 26 d. vasario, vakare,
'wood, Mass., Lietuvių svetai
nėje.

27 d. vasario, vakare, Ha
verhill, Mass., Lietuvių Kliubo 
svetainėje.

28 d. vasario, vakare, Law
rence, Lietuvių Piliečių Kliubo 
svetainėje.

1. d. kovo, vakare, Worces
ter, Mass., Liet, svetainėje, 29 
Endicott, .Street.

Prašome visus draugus ir 
drauges energingai pasidar- - 
buoti, kad į mitingus savo ko
lonijose sutraukus kuodau- 

1 giausia lietuvių darbininkų, 
į Turėkite paskyrę susirinki
mams pirmininkus išanksto. . 
Būtinai turėkite vėliausių bro
šiūrų platinimui. Ypatingai 
brošiūros “Krikščionybė Ar 

I Komunizmas” ir “Naujas Ka
iras” turėtų būti plačiausiai
i paskleista. Mūsų organizaci- '> 
'jų Sekretoriai ir veikėjai pri
valo susirinkimuose stengtis 
gauti narių mūsų organizaci
joms ir skaitytojų mūsų laik
raščiams.

T

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Visi j d. Kapsuko Minėjimo Prakalbas! VisŲ DarbininkŲ Al*dai
Ketvirtadienį, tai yra šį va

karą, 7:30 vai., Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliube, 80 
Unioh Avė., Brooklyne, įvyks
ta vienos iš svarbiausių pra
kalbų. Kalbės draugai A. Bim
ba, R> Mizara, V. Tauras ir 
kiti. Aido Choras dainuos.
Draugės ir draugai!

Pereitą nedėldienį Sovietų 
Sąjungoje mirė draugas Vin
cas Mickevičius-Kapsukas, per 
desėtkus metų mylimiausias 
revoliucinis lietuvių darbinin
kų vadas, kuris 1916-17 me
tais darbavosi mūsų tarpe 
Jungtinėse Valstijose. Jo gy
venimui, darbams ir mirčiai 
paminėti tat ir rengiamas šis 
masinis prakalbų mitingas. At
silankydami į mitingą, drau
gės ir draugai, išgirsite, kaip 
drg. Kapsukas kovojo už Lie
tuvos darbo liaudies reikalus, 
kiek jis už tai nuo caro val
džios nukentėjo; ką drg. Kap
sukas nuveikė kaipo bolševi-
kas-kovotojas, rašytojas, mi- | kalus ir reikia jį paremti, 
nių organizuotojas delei jų I šiame bazare apart to, 
būklės pagerinimo prieš impe-.'bus daug įvairių dalykų, 
rialistinį karą, prieš socialis- ■ riuos galėsite pigiai gauti, 
tūs-oportunistus; kiek drg. 
Kapsukas prisidėjo prie lietu
vių darbininkų judėjimo įve
dimo į revoliucinę vagą Ame
rikoje; kaip jis darbavosi, bū
damas andai vadu pirmųjų 
Lietuvos Sovietų; koks buvo 
drg. Kapsukas kaipo žmogus 
ir darbininkų draugas.

Visi sueikite į prakalbas; 
susipažinkite su didžio lietu
vių bolševiko pramintais ta
kais, kuriais turime mes dar
bininkai eiti, siekdami švieses- 

4 ■ " •

27-tą dieną vasario (Feb-, 
mary), įvyks LDS Brooklyno 
Jaunuolių 200 kuopos smagus 
vakarėlis arba “social.” Bus 
labai įvairus vakaras. Bus šo
kiai prie geros muzikos. Pro
gramą išpildys draugas Bana
sevičius, piešėjas, kuris nu- 

f piešė paveikslus kelių Lietu
vos politkalinių (paveikslai 
randasi ‘‘Laisvėj”). Draugas 
Banasevičius duos “chalk 
talk.”

Gabus jaunuolis Charles 
Kwarren paaiškins mum, kaip 
,užsilaikyt sveikais; ką valgyt 
ii kokias gimnastikas daryt. 
Prie to bus. ir dainininkų, ku
rie gražiai mums padainuos.

Kaip jūs žinote, mūs Brook
lyno jaunuoliai visada sten
giasi daryt interesingus ir gra- 

; žius parengimus. Tai ir šį sy
kį bus vienas iš tų parengimų. 

.Tarp jų girdėt kalbos, kad bus 1 daiktų gante pigiai nusipirkti. Į 
“Laisvė’ 
niausiąs 
revoliucinis dienraštis, 
nuolatos gina darbininkų

nio, laisvo savo klasei ryto
jaus.

Įžanga veltui.
Visus kviečia rengėjai.

Lietuvių Komunistų

rengkitės į šias prakalbas 
prieš karą, fašizmą ir už So
vietų Sąjungos apgynimą.

Ar Rengiatės į ‘Laisvės’ 
Metinį Bazarą? , 

Mūsų revoliucinio darbinin-; 
kų dienraščio “Laisvės” meti
nis bazaras prasidės penkta
dienį ir tęsis šeštadienį ir sek
madienį, tai yra bus tris die- 

vasario,n as—22, 23 ir 24 
“Laisvės” svetainėje, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Ar jūs 
dalyvavote pirmesniuose “Lai
svės” bazaruose ? Jeigu taip, 
tai žinote, kad visada bazarai 
būna dideli ir daug visokių

AIDO CHORO NARIAMS

Drauges ir Draugai!
Ketvirtadienį, 21 d. va

sario, 7:30 vai. vakaro, 
Amerikos Liet. Piliečių 
Kliube, 80 Union Avė., 
Brooklyne, atsibus gedulin
gas susirinkimas drg. Vinco 
Kapsuko mirties minėjimui. 
Rengėjai neturėjome progos 
Aido Chorą visą arba jūsų 
atskirus narius užkviesti, 
nes visi suprantate, kokis 
tai ūmus reikalas. Visus 
kviečiame per “Laisvę,” 
kad dalyvautute to vakaro 
programos išpildyme. Visos 
ir visi būkite laiku, o mes 
širdingai būsime jums dė
kingi.

Prakalbų Rengimo Kom.
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RUOŠI CAMIDDIBS
Cherry Cocoanut Cream .
Kisses 40? Value—:full pound tLl 0 
Chocolate Covered
Creamery Caramels -a ,

40? Value—full pound J-V0
Chocolate Gloss Favorites > 

40< Value—full pound <tJ>0
Milk Chocolate Cordial > 
Cherries full pound
Home Made Fresh
Cherry Pie 40? Value 1“0

AT THE FOUNTAINS
Ham and Tomato Sandwich _ 
ahd Coffee regular 30? 150
Hot Fudge Sundae

regular 15<
Dundee Cake with Coffee 4 a , 

egular 20? 1"0
FREE Cup of Coffee with every 20? purchase
186^>ST0RES-0ne near you

kailio neriasi ir skleidžia me
lus prieš darbininkų tėvynę.

yra vienatinis 
lietuvių darbininkų 

kuris 
i rei-

kad 
ku- 
dar Į 

bus gera ir koncertinė progra
ma. Dainuos net keli darbinin
kų chorai ir dalyvaus kitos 
spėkos. Visi ir visos renkitės 
ir dalyvaukite šiame bazare.

“Laisvės” Simpatikas.

se 'koks nors “surprise,” koki 
Į “packages,” tai ateikit ir pa

matysit. į
Kaip tik neužmiršau. Įžan

ga bus tik 10 centųfc ir prie to 
visi gaus arbatos, kėkso ir j 

Įfruktų. Nepamirškite, ateiti! 
į Vakarėlis prasidės lygiai 7-tą | 
vai. vakaro.

Areštavo asmenį vardu Pi-i, 
sapia, kurį kaltina, kad jis ir • 
jo gengė, keli metai atgal, 
apiplėšė Paramount teatrą nu
nešdami vir$ $11,000 ir vėliau j 
Rbxy teatrą iant’ $lQ,000.

“LAISVES” BAZARAS
1 PRASIDEDA

-

Gavome gražiy daiktų ir piniginių dovanų. Daugelis 
dar negrąžino blankų, tai dar bus daug dovanų.
Iš anksčiau matėte nasWbimn dienraštyje, kas ką 

dovanojo bazarui. šiomis dienomis gavome dar dova
nų nuo sekamų draugų

Pinigiškai bazarui aukavo sekami draugai:
Geo. Shimaitis, Montello, Mass... $2.00.
M. Bukauskienė. T. Latvėnas, P. Bokas, J. Vidz”- 

mas. J. Navikanskas, V. Rakowskiene no 25c.- B. 
Boine, V. Krasnitskas. po 15e • J. Dvilinskas. A. K«k_ 
čauskas. K. Krasnickas, A. Sinkevich, ir L. Lasknitis 
po 10c. Viso $2.30.

Drg. M. Simanavičius, iš Brooklyno davė pusbačkį 
alaus.

Draugai Marozai, iš Richmond Hill, N. Y. aukojo 
4 $2.00.

Sekami draugai aukavo daiktais:
Drg. J. Navalinskienė. iš Forest City, Pa., prisiun

tė staltiesę ir dviem paduškom išsiuvinėtus apvalka- 
. lūs. Drg. A. Balčiūnai, iš Brooklyn, N. Y. davė stal

tiesę ir 4 nankinus, stalinį laikrodį, frėmus paveiks
lams, ir didelę vasą.

Mrs. E. Chous, iš Brooklyno aukojo dvi staltieses 
rankom numegstas. Kazys Degutis, barberys, J00 
Ūnion Ave., Brooklvn, aukojo naują skustuvą. O. 
česnienė, iš Ozone Park, L. I. aukojo išsiuvinėtą na- ' 

. Juškaitę, elektrinę lempą, ir gražu setą del komodės, • 
tai yra šukos, veidrodis, ir daug kitu reikmenų. Ro- 
semblums Drug Store, iš Richmond Hill. N. Y., paau
kojo buteliuką perfūmo. Drg. V. Januškąi, Riėh- 

i mond Hill, aukojo sieninį laikrodį, ir trijų kavalkų 
komodės seta: yra šukos, veidrodis, ir šepetys. Enply 
Klimiutė, iš Richmond, Hill, N. Y., aukojo aluminum'’ 
skarvadą, drg. Klimas aukojo 12 baksų makaronų 
ir 24 baksus noodles.

'Draugė E. Motuzienė, iš Shenandoah, Pa., prisiun
tė gražią rankom padirbtą kaldrą, penkios moterys 

1 susidėjo draugai tą padaryti: L. Stankevičienė, O. 
Overaitienė, E. Alvikienė, K. Karovojienė, ir A. Na- 
ravienė.

Artintas Banasevičius apdovanojo bazarą savo pie
šiniais. Jis nupiešė fašistų sušaudytų Lietuvos ko
munistų paveikslus: Giedrio, Gre.ifenbergerio, Požė
los ir čiornio.

Drg. Bloznelienė apdovanojo bazarą puikiais sū
riais. ♦ ■ • .

y

Bazaras įvyks 22, 23 ir 24 dienomis vasario 
(February), “Laisves” svetainėje, 419 Lorimer 

Street, Brooklyn, N. Y.

Prakalbos Nukeltos

KP. NARIAM 
ketvirtadienį 

Kapsuko mir- 
prakalbos, tai

Buvo garsinta, kad 25 d. 
vasario, 7:30 vai. vakaro, 
‘Laisvės’ svetainėje įvyks pra
kalbos prieš Hearstą. Bet ka
dangi tą pat vakarą įvyksta 
labai didelės prakalbos Madi
son Square Gardene, tat, kad 
suteikus ir lietuviams darbi
ninkams progą dalyvauti M. S. 
Gardene, tai šios prakalbos

Baisus Žmonių Biednūjimas .nukeltos ant kito pirmadienio 
V. Daley, galva įvairių pas- vakaro.

ALDLD 185-tos
Kadangi šį 

įvyksta drg. V. 
ties paminėjimo
kuopos susirinkimas lieka nu
keltas į kitą ketvirtadienį, va
sario (Feb.) 28 d. Visi drau
gai privalo būt prakalbose 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliube, 80 Union Avė., Brook
lyne.

M. Misevičienė, Sekr.
Komisija.

kolinimo įstaigų, paskelbė, 
[kad į vieną savaitę New Yor
ke namų savininkai užtraukė ■ 
net 74,352 paskolas, kurios i 
siekia $385,143,360. Tas paro- ' 

| do, kaip baisiai miesto gyven
tojai nubiednėjo. Kiekvienam 
reikia mokėti taksai ir taip vi
sokios mokestys, bei yra rei
kalų, o pinigų neturi, tat trau
kia ant namų skolas ir bren
da dar į didesnį vargą.

! Policija Dūksta
I New Yorko miesto majoras 
LaGuardia atvirai laužo kel
tuvų ir taip namų, darbininkų 

'streiką. New Yorko specialė 
policija apginkluota šautuvais, 
važinėja po miestą automobi
liais ir gavus bile signalą, tuo- 
jaus ten pribūna. Hearsto did
lapiai labai džiaugiasi, kad 
policija “situaciją turi savo 
rankose.” Hearsto laikraščiai, 
kaip tik kopijuoja caro juoda
šimčių spaudą, kaip seniau ca
ro 
kė 
ro

spauda puolė, niekino, kei- 
darbininkus, taip dabar da- 
Hearsto didlapiai.

VISI I

Dar 
didelio

Rengėjai.

Darbininkų Org. Domui
Su šiuo pranešama, jog Lie

tuvių Darbininkų Susivieniji-Į 
mo III Apskritys turės savo 
metinį išvažiavimą J. Vaičio- 
nio ūkėje, Cramford, N. J., 26 
dieną gegužės, 1935.

Todėl a p s k r i č io valdyba 
prašo kitų organizacijų, kad 
neruoštų kitokių parengimų 
bei išvažiavimų tą dieną.

Apskr. Sekr., P. B.

PRAKALBAS PRIEŠ 
KARĄ

niekados nebuvo tokio 
karo pavojaus, . kaip

■ Niekšiški Hearsto Melai 
' Hearstas kontroliuoja desėt- 
kus didelių kapitalistinių laik
raščių. Tūluose miestuose jis 
turi net po kelis, kaip ve New 
Yorke: ‘New York American,’ 
“Morning Mirror,” “Evening 
Journal” ir kitus. Pilni jo laik
raščiai bjauriausių melų prieš 
Komunistų Partiją, darbo 
jas, streikierius ir abelnai 
bininkus.

Bet dabartiniu laiku 
ginusiai melų talpina apie So
vietų Sąjungą. štai “New 
York Journal” jau kelinta die
na spausdina seriją bjauriau
sių. melų' prieš Sovietų Sąjun
gą. Raštai pagaminti tūlo 
Thomas Walker, kuris yra vie
nas iš didelių melagių. Tas 
elementas skelbia, būk Sovie
tų Sąjungoje mirė 6,000,000 
žmonių iš bado. Jis net bjau
riausių paveikslų talpina, ku
rių tūli yra paimti iš badme
čio 1921 metais, tūli, kaip tai 
gyvulių, iš sausros teritorijų 
Jungtinėse Valstijose perei
tais metais, o tūli sufabrikuo
ti. Visi nors kiek pažangesni 
net kapitalistų laikraščiai pri
pažįsta, kad pereitais metais 
Sovietų^Sąjunga labai daug j 
grūdų pasigamino ir jokio į kad karui skirti pinigai tuo-

uni- 
dar-

dau-

Imperialistų Prisirengimai
Dabar yra paskelbta nuo 12 

d. vasario iki 22 dienos Ame
rikos imperialistų “apsigynimo 
savaitė.” Washingtone kapi
talistinė valdžia paskyrė nau
jus šimtus milionų dolerių ka
ro pabūklų gaminimui, o New 
Yorke visokios patriotinės or
ganizacijos rengė visokius su
sirinkimus, kur kalbėjo gene
rolai ir kiti karo ruošėjai. Ge
nerolas Nolan reikalauja, kad 
dar daugiau būtų budavojama 
karo orlaivių, gaminama ka- 
nuolių, didinama armija, bu- 
davojami karo laivai ir tt. Jo 
supratimu, kad ne šimtais mi
lionų dolerių reikia skirti tiem 
tikslam šalies pinigus, bet net 
kelis bilionus dolerių.

Hearsto didlapiai pilnai tam 
pritaria, jie šaukia: “Amerika 
nėra prisirengus karui! Ame
rika, neprisirengus apsigyni
mui!” Darbininkų pareiga ko
voti prieš karą ir reikalauti,

dabar yra. Pačių imperialistu i bado nebuvo ir nėra: Bet Hea- jaus būtų perduoti bedarbių 
tarpe pjovynės auga. Japoni
jos imperialistai vis daugiau 
grobia- Chiniją ir veržiasi ka- 

i ran prieš, Sovietų Sąjungą. 
•Lenkijos ir Vokietijos fašistai 
susitarė užpulti ir suėsti Lie- 
tuvąi jie kartu padarė sutartį 
pavergimui Latvijos, Estoni- 
jos ir karui prieš Sovietų Są
jungą. Ant Sovietų Sąjungos 
rengiasi pulti Japonijos impe
rialistai iš rytų, o Lenkijos ir 
Vokietijos fašistai iš vakarų. 
Italijos fašistai jau užpuolė 
Abyssiniją, Afrikoj. Taigi pa- pavojus prieš 
saulis yra ant karo vulkano.

rsto melagingi laikraščiai die-,šelpimui, 
na iš dienos skelbia melus.

Kodėl taip yra? Pirmiausia, 
Hearstas jau senai propagan- 
dayo Japonijos imperialistų 
,karą prieš Sovietų Sąjungą. 
Jis mano, kad Japonijos impe
rialistai labai save nusilpnintų 
kare prieš Sovietus ir tada 
Jungtinių Valstijų imperialis
tai be didelės kovos galėtų Ja
ponijos imperialistus išvyti iš

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

PARSIDUODA beer garden, įvairių 
tautų apgyventoje vietoje, taipgi 

kartu yra ir restauracija, biznis ei
na gana gerai. Priežastį patirsite ant 
vietos. Kaina $600. Kreipkitės šiuo 
antrašu: 83 Steamboat Rd., Great 
Neck, L. L, N. Y.

(44-46)

PARDAVIMAI
, Chinijos. Antra, jis mato, kad PARSIDUODA fornišiuotų kambarių 
dabar yra dar didesnis karo . biznis ir visi rakandai. Yra J8I . . v ~ , kambarių ir visi išrandavoti. Galimapavojus pries Sovietus, nes geras pragyvenimas padaryt. 
Japonijos, Lenkijos ir Vokie-

Sovietų Sąjungos Draugai jtijos imperialistai ir fašistai 
rengia masinį mitingą. Jis[ susitarė išvien pulti Sovietus, 
įvyks pirmadienį, 25 d. vasa- į Hearstas prirengdinėja miniu 
rio, 7:30 vai. vakaro, didžiau-^ ūpą karui prieš darbininkų te
šloje* Madison Square Garden vynę. Trečia, patsai Hearstas 
svetainėje, 50th St. ir 8th A v.,.-yra baisiai didelis turčius, jis 
New Yorke. Kalbės kongres-1 Kalifornijoje turi 400 ketur- 
manas E. Lundeen, kuris įnešė kampių mylių puikiausią že- 
į kongresą H. R. 2827 bilių; J. >mės* plotą, didelius turtus, tat 
W. Wise, C. Lamon, profęso-, bijosi ęlarbųiįnkų revoliucijos, 
rius Chas. Kuntz, Dr.' Young, į kuri tuos turtus atimtų nuo jo. 
J. B. Matthews ir kiti labai:Del šių priežasčių Hearstas ir 
geri kalbėtojai. Visi ir visos)jo melagingi redaktoriai iš.

Kreipkitės sekamu" antrašu: C. 
Brown, 21 Liberty St., Brooklyn, N. 
York.

Trys blokai nuo Brooklyno tilto.
(42-47)

KAZYS RUKŠTELIS 
Gyvas ir Sveikas

Jis pasilgęs savo senų pažįstamų 
kriaučių ir cukeminkų. Labai pa
geidauja pasimatyti. Priėmimui 

svečių turi puikią užeigą po 
antrašu:

108 UNION AVĖ./ 
Brooklyn, N. Y.

Vienas blokas nuo Grand Street.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežūs Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku | Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi | PABANDYKITE!

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

Brooklyn, N. Y.

M M M M M M.M.M.IMI Wl Ml Nl W» Wl Wl M

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) ’

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST. : BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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fl III I I O O Atviri kojų skauduliai, GarankS-IiIJiJįJ Į Į 111 Iij čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
■ > W W ki ■ W W matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.
Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th StM Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

■ ■ ............. . , ,—■ ........ II,- 1

4>

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker);
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokiu kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

| Sergančių Vynj ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin- 

f karnai ir už prieinamą kaiiną
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

S
 Gydoma Kraujo 

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

gos. Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
'ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
jSciatikos (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, Serumų ir 

I Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St,'H. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė. Ir Irving PI.

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




