
Eilė Sovietų Sąjungos Rau- 
* donosios Armijos Tolimųjų 

Rytų vadų ir kareivių ant čiu- 
žių padarė 14,000 kilometrų! 
ir iš Tolimųjų Rytų pribuvo į 
Maskvą. Vidutiniai jie į dieną 
darė veik po 100 kilometrų. 
Jau šis vienas faktas parodo, 
kaip Raudonosios Armijos ko
votojai yra pasiryžę ir ką jie 
galės parodyti Darbininkų Tė
vynės apgynime.

Maskvoje išėjo antra laida 
knygos, drg. Em. Jaroslavskio 
parašytos, “Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos Istorija.” 
Knyga išėjo dviem dalim. Pir
moji dalis apima iki pradžiai 
1918 metų, o antroji iki 1935. 
Pirmos dalies atspaus dino 
200,000 kopijų, o antros 400,- 
000. Draugo Jaroslavskio pa
rašyta Komunistų Partijos is
torija ir drg. Popovo yra tei
singiausios ir geriausios.

Telephone STagg 2-3878

Kilometrų Pėsti. 
Istorija.
Metrų į Orą.
Buvo Vokietijoj.

KRISLAI
14,000 
Svarbi 
35,000
“Rojus
“Šių Laikų Bepročiai.

Rašo D. M. š.

No. 47
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Karą prieš Sovietus

Sovietų Sąjungoje išbandy-1 
♦ ta specialiai prietaisai iškili-, 
mui į orą be žmonių... ir vėl j 
iškilo iki 17,000 metrų. Lenin-' 
grade rengia naują prietaisą, ‘ 
kuris ateinantį pavasarį bus. 
leistas į orą, ir manoma, kad 
jis iškils apie 35,000 metrų 
(35 kilometrų). Tie prietaisai 
iškyla į orą, užrekorduoja 
šilumą, paima oro į tam tik
rus prietaisus, kad paskui jį 
tyrinėti, ir patys nusileidžia 
ant žemės.

c

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Vasario (Feb.) 25, 1935 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Keli Jungtinių Valstijų kariški vanden-lėktuvai ilsisi Martinique prieplaukoje, Vakarinėj Indi
joj, sugrįžę iš Panamos, kur darė manevrus — praktikavosi “apginti” Panamos kanalą nuo Ja
ponijos bei Anglijos. Viskas apžvalgoma, priren giama naujam imperialistiniam karui. Fašisto 
Hearsto laikraščiai paleido katę iš maišo; jo šm eižtų kampanija prieš Sovietų Sąjungą pabrėžia 
tą faktą, jog Amerika, kaip ir visas imperialisti uis pasaulis, ruošiasi karui pirmon eilėn prieš 
Sovietus.

prieš Pačią Valdžią
HAVANA. — Streikan iš

ėjo 325,000 studentu, moky- į 
tojų, profesorių ir darbinin
kų. Streikieriai reikalauja, 
kad prasišalintų žmogžudiš- 

ika prezidento Mendieta 
.valdžia, kad tuoj būtų pa- 

Vokietijos fašistai blaškosi naikinta karo stovis ir su- 
nuo avantiūros prie beprotys- gražinta gyventojams pilie-1 
tės. Jie išleido von Wendrino kiškos laisvės, 
knygą vardu “.
Rojaus.” Wendrin 1 
kad pasakiškas rojus buvo ne 
Mesopotamijoje, o dabartinia
me Brandenburge, Vokietijo-! 
je. Jis sako : “^varbu pąžymė-1 
ti. kad visas L 
baisiai apgautas žydų ir Ry
mo... Oh, viešpatie! Tu esi; 
aukščiausias pasaulio teisėjas, 
išgelbėk mus nuo žemesnių į litinį streiką, 
rasių!

Anglija dar Prisibijo 
Atvirai Remt Hitlerio

! Kami Priešingos Anglu Darbininkų Masės; Jeigu Hitleriui 
Pavyktų Rytuose, Būtų Pavojus ir Vakarinei Europai; 
Francijos Sutartis su Sovietais Nesmagi Anglijai
MASKVA.—.Sovietų Są- rubežių apgynimo sutarties 

jungos Komunistų Partijos su Francija ir kitais kaimy- 
organas “Pravda” rašo, kad ,nais kaip iš oro, taip sausu- 
greitu laiku turėtų būt pa-imoie. Vokietijos fašizmas 
įdaryta nekariavimo ir tarp- (ynač priešingas bendrai ap- 
savinio apsigynimo sutartis sigynimo sutarčiai rytuose, 
tarp kaimyniškų šalių įvai- su Lietuva ir kitais Pabalti
nose srityse visoj Europoj, io kraštais ir su Sovietų 
Tuomi galima būtų suturėt Sąjunga. Jis išvien su Len- 

- pavojus visa-europinio ka- kijos fašizmu ruošiasi pa-

325,000 Streikas Kūbaj LIETUVOS ŽINIOS Areštn»si? .Vi?"s G!en i™“"”e”b“ P“tal“i0 ir p,r

LIETUVOS BEDARBIAI
Slaptas Lietuvos Komuni

stų Partijos laikraštėlis 
“Revoliucinis Darbininkas” 
duoda sekančių žinių apie 
Lietuvos bedarbius ir jų rei
kalus:

Fašistų “Labdarybe” 
Bedarbiams

KAUNAS. — Buržuazinėj
! Valstijų ambasadorių Caf- spaudoj buvo žinių, kad 

“■ Jis. mat, v>-ą bude- miesto savivaldybė sutiko

Streikieriai. 
Atidengimas demonstruodami taip nat ’ 
...i tvirtina, jaukia: “Šalin Jungtinių:

 i Alden Mainieriy Vadus I Hitleris veikliai ruošiasi 
šalt, badant? Ne. Mes turi-1 WILKES-BARRE, Pa. — 
me geriau susiorganizuot Glen Alden anglies kasyklų 
kovai už savo reikalus. Mo- kompanija traukia teisman 
kinkimės iš Lilio miesto be- 50 distrikto ir vietinių va- 
darbių Francijoj, kurie įsi- du Kietųjų Angliakasyklų 
briovė į miesto savivaldybę Darbininkų Unijos, kuri ve- 
ir neapleido jos, kol jų rei- da dabartinį mainierių strei- 
kalavimai buvo nepatenkin- ką. Pirmoj vietoj, teisman 
ti. Kurkime bendro fronto šaukiama unijos distrikto 
pagrindais bedarbių komite- prezidentas Thomas Malo- 
tus, kurie vadovautų mūsų uey. nors jis iki šiol nena- 
kovai del darbo, duonos, del rodė nieko panašaus į tikrą 
nemokamų butų, šviesos ir kovingumą' prieš kompani- 
kt. ją.

grobimo karui prieš Pabal
tijo šalis ir Sovietų Sąjun
gą. Jis apdirbinėja planus 
ir užkariavimui Austrijos, 
Čechoslovakijos ir kitų kra
štų vidurinėj Europoj. Jei
gu jam, veikiant išvien su 
Lenkija, tie planai pavyktų, 
Vokietijos fašizmas taip su
stiprėtų, kad grasintų visai 
vakarų Europai.

Hitleris jieško bent tylaus 
Anglijos pritarimo jo pla-

karą atplėšti Ukrainą nuo 
Sovietų Sąjungos.

Jeigu Anglijos imperialis
tai ir .sutiktų su tokiais 
Hitlerio pasimojimais, bet 
jiems šiuo tarpu dar nepa
ranku duoti Hitleriui para
mos. Viena, tai Anglijos 
darbininkų masės yra nusi- 
stačiusios prieš karą; antra, 
Anglijos valdovai prisibijo 
Franci jos draugiškumo su
tarties su Sovietų Respubli
ka; trečia, Sovietų Sąjunga 
pramoniškai labai sustiprė-

.Ya/uu Mendietta talkininkas .išduot t pąskoją įregistruo-f paa§trinkim kovą. Reika-i Teisėjas Valentine, išduo-
pasaulis buvo Pr^eš Lubos darbo baudp . tiems bedarbiams po 5 J1“ jaukįme skirti bedarbiams damas indžionkšiną prieš 

Prasidėjęs is mokytojų ir.,tuS ir dar po 2 litu kiekvię- aprQpįn^ tuos milionus Ii- streikieriuš, sykiu patvar- 
jstudentų reikalavimu strei- .nam seimos nariui bei po Rurįe dabar eikvojami kė, kad unijos vadai turi 
’ .išsivysto jyisuotma po- įusanĮro jnetroma.kų. ^.valgybai, kalėjimams sta- tuojaus atšaukti streiką, 

(tatai turės būti sugrąžinta karininkįjaį pej karui Tai dar negirdėtas iki šiol 
zxzK/x . •• jgavus dar )0, ruošti. Vien per'kovą mes angliakasiams patvarky-
aaa Dabar kompanija

skundžia vadus, kad jie ne
išpildė teisėjo naliepimo ir 
neatšaukė streiko.

Kaip iau buvo rašyta, 
Glen Alden kompanija yra 
padarius sumoksią prieš 
septynis veiklius streiko pi
kietininkus ; jie kaltinami, 
būk bandę dinamitu išsprog- 

200 komunistų. Juos kalti- d’nt kompanijos nuosavybe, 
na priešfašistiniu veikimu.! Kompanija tikisi, kad tas is- 
Trys iš vadovaujančių' Ko-imislas prieš juos patarnaus 
mnm'stn ParHins nariu ian Ibosam ir valdžiai aršiau ir

Toliau tas fašistas tęsia, 
kad tik vokiečiai esą kultū
ros nešėjai, ir jų kalba esanti 
geriausia, o kas liečia francū- 
zų, anglų, -lotynų, graikų kal
bas ir kitas, tai jos esą nieko 
nevertos.

Prasidėjęs iš mokytoju ir ,tuš ir dar po 2 litu kiekvię- aprūpinti tuos milionus Ii- streikieriuš, sykiu patvar-

žvalgybai, kalėjimams sta- tuojaus atšaukti streiką.

nams delei karo rytuose. J jo ir sudrūtino savo apsigy 
Tuo sumetimu Hitleris suti
ko daryti Anglams pagei
daujamą karo oriaiv^nų su
tartį su Anglija. Bet hitle
rininkai nenori darvt pilnos 
nekariavimo ir savitarpinio

nimą nuo užpuolikų. O jei
gu užpuolikams nepavyktų, 
juk tuomet pasidarytų pa- 
voius paties kapitalizmo 
viešpatavimui Vokietijoj ir 
Lenkijoj.

$378,000.000 Jungtiniu. Ar at nėra pasityčiojimas laimėsime, 
iš bedarbių? Ar fašistų vai- ----

Valstijų Armijai
WASHINGTON. — Veid-!sikratytį. b?darblT klausi- 1V^II1MO F11VO

mainiškai šnekėdama ?nie Lietuvoj tūkstan- j pu šimtu Komunistų
taiką, Roosevelto valdžia .ciai. darbo žmonių miestuo-
pervarė kongrese savo r^i-ise lr kaimuose badauja ir! BERLYNAS. — Praneša- 
knlavima paskirt armijai skursta, toks šelpimas yra'ma, jog nuožmusis Hitlerio 

i $378,000,000. Pridedant rei- j tikras pasityčiojimas.

įdžia tikisi tokiu šelpimu at- Tmemae nriae
■sikratyti bedarbių klausi- Iclollldb pilvo

«i v • tūkstan-1 pu šimtu Komunistu
ivnn 'zvnnrnii minorun- : T

neva “žmonių teismas”Kokia tai yra kvailystė ir 
kitų tautų įžeidimas, tą su
pras k i e k v i enas pažangus ...................... , .: T . .. ... . L .vvnui ir įvairiems kan-zmogus. Jau net Italijos fasis-1 \ r
tinis laikraštis “Popolo d’Ita-l™ms darbams, Rooseveltas 
lia” del to sako, “Šių dienų ketlna Der metl,s /sieist virs 
beprotystės forma,“ rašyda- ^$1.000.000,000 S t i p r inimtli 
mas apie šiuos Vokietijos fa-|Sav0 karo mašinos, 
šistų išmislus. • $13.000,000 skiriama -

-------- -tam statymui kariniu lėktų- an^riI mebM?jtWle 
no Kaune nuo pat gimimo, 
bet turėjo; -; kitur -jį^škųtį 
darbo.) Tokių darbo birža 
(biuras) jau neregistruoja.' 

_________ ’ “nėra” lėšų, i 
Tuo tarpu kiekvienas eikvo-. 
to jas jų' suranda; atsirąnda. 
lėšų ir rangovams, kyšiniri-> 
kams. Fašistų valdžia ski
ria 6 milionus litų žvalgy- 'vinp-iauSiąji Vokietijos, darbi-. . 
bai, kad galėtų dar labiau ?njnku vada. Visa fašistinė MIAMI, Fla.—Vyriausias ma prieš Abyssiniją visa ei- 
smaugti darbo mases. Ji spauda rėkia, kad jam būti- i Roosevelto advokatas D. R. lė karo laivų ir 60,000 karei-

kalaujamą pinigu suma lai-! . Lot suregistruotų bedar- greit atidarys bylų prieš i

! $13.000,000 skiriama orei- lj__  j_J____ • 1_
I

Vokietijos fašistų laikraštis ^vu ir kitokių įrengimų mū
šiams iš oro.“Frankfurter Zeitung” rašo, 

kad Vokietijos fašistai, nepai
sant, ką darys Anglija, Fran- 
cija ir kitos valstybės, sutiks 
leisti jiems ginkluotis ar ne, 
bet jie ginkluosis. Tuom kar
tu jų spauda šaukia, kad Len
kija ir Vokietij’a turi apsi
jungti prieš Sovietų Sąjungą I Armijos klausimu, sako:
ir ją išvaryti iš Europos; gi 
rytuose Japonijos imperialis
tai šaukia, kad jų yra misija 
išvaryti Sovietus iš Azijos.

Argi reikia dar didesnio įro
dymo, kuomet fašistų ir im
perialistų spauda atvirai šau
kia už karą prieš Sovietų Są
jungą, kad karo pavojus yra 
didelis? Kiekvienas protau
jantis darbininkas tą supras
—— ------------------------------------------------------ 1 

bių yra tik apie 750, kas ne
sudaro nei 18 nuošimčių vi
sų Kauno bedarbių. Kiti 
negali patekti į tuos “lai
minguosius,” nes “nusikab 

į. to”, neišgyvenę Kaune pus-

ir prisidės prie kovos už So-j Bedarbiam’ 
vietų Sąjungos apgynimą.

Francijos laikraštis. “Echo 
de Paris”, rašydamas apie Tu^ 
chačevskio raportą Raudonos

reiškimas Tuchačevskio apie 
pasirengimą Raudonosios Ar
mijos ginti Sovietų Sąjunga iš
šaukė didelį delegatų plojimą, 
kurie sukėlė neaprašomas ova
cijas Stalinui’. Tuchačevskio

munistų Partijos narių jau ILosam valdžiai aršiau 
pirmiau nuteisti po tris iki I drąsiau slopinti streiką.
keturių metų kalėjimo/ Hit- ------ ------------
lyriniai prokurorai reika- Nuteisė DeVyillS Italy 
mum nuknnnri palvas nau- / :

Fašizmo Priešininkus
Jauja nukapoti galvas dau
geliui iš tų 200, kurie per
nai buvo suimti Hamburge, 
beveikiant ypač tarp laiva- ROMA, r* Specialis teis- 
krovių. * - mas nuteisė tris iki 12 metų

Manomą, .kad byla prieš kalėti devynis, žmones, kurie 
juos bust kaipi ir prjsirėngii Iskleidė , propagandą prieš 
maš teismui .prieš iThael-'Mussolinio fašizmą Istrijoj, 
marma, mylimiausia ir ko- Italijoj. , . . __ I, . , . -I . .____________

krovių.

skiria milionuš • litų nau- naj turi būt nukirsta galva, 
jiems kalėjimams, kalinti j 
juose revoliucinius darbinin- 

pranešimas parodo milžinišką valstiečius, skiria de- 
augima Raudonosios Armijos !
jėgų.”^ Taip, ji ir viso pašau- nėms ruošti, pirmon eilėn 
lio darbininkai nusuks impe- prieš Sovietų Sąjunga.
rialistams sprandą, jeigu jie' Bet ar neturime išeities? 
drįs pulti Sovietų Sąjungą. Ar būtinai turim laukt,

sėtkus milionų karo skerdy-

Pranas Grigas “Lietu
viškas Dievas”

NEW YORK. — Lietuvis 
Pranas Grigas pasiskelbęs, 
kad jis esąs “dievas,” tapo 
paimtas ištirt į Bellevue Ligo- 

j nines pamišėlių skyrių.
1 Atėjęs į skurdžių nakvynę, 
Columbus “viešbutį” ant Bow-

Mussolini Rengiasi 
1 Karui Visais Garais

Abyssiniją padarė nusilei
dimą Italijai ir pasižadėjo 
palikti tam tikrą neginkluo
tą ruožtą savo pasienyj, pa- j 
lei Italų pavergta koloniją1 
Somalilandą, Afrikoj. 
Mussolinio valdžiai to neuž
tenka. Jis sako, kad Abys- 
sinijos pasienis turės būt 
taip ir tiek nuginkluotas, 
kaip nurodys Italija.

ROMA. — Italija siunčia 
24,000 tonų įtalpos karo lai
vą “Vulcania” su 2,000 kari
nių inžinierių, artileristų, 
daktarų ir kt. į Afriką prieš Įgavo $100 dovanų ir darbą 
Abyssiniją. Taip pat veža 
kareivius; ginklus, amuniciją 
ir karo mechanikus laivais 
“NazaNo Sauro.” Siunčia-

ery, pereitą šeštadienį, jis su
riko: “Aš esu dievas. Aš galiu 
vienu savo pažiūrėjimu bile 
ką užmušti.” Ir pasitaikė, 
kad čia jau krito ir numirė 
pavargėlis J.
kurį susitikęs Grigas taip už
rėkė.

Pr. Grigas nesenai pagarsė
jo, kad radęs . $42,000 vertės , 
Wall Streeto bonų, sugrąžino 
juos savininkams; už tai iš jų

M. Gryzwacz,

Reichberg, bedarbių šelpi- vių. Renkama karui ir 
mo programos direktorius, buosnoriai. Navigazione 
atvirai pasakė, jog Roose- Generale laivų kompanijos 
veltas savo įstatymais turi prieplauka paimta kaipo 
gelbėti biznį, arba kitais žo- sandėlis ginklų, amunicijos 
džiais, — išnaudotojų pel- ir kitų karo reikmenų, ku- 

pašovė tris iš būrio streikie- nūs. Bedarbių gelbėjimas rie urmu siunčiami į “itališ- 
riu, kurie demonstravo tiems ponams yra tik pas- kąjį” Somalilandą prieš 
prieš Richmond mezgyklą. įkutinis dalykas. Abyssiniją. *

Pašovė Tris Pikietininkus
CHATTANOOGA, Tenn. 

—Policija ir milicininkai

kaipo pasiuntinys su $20 algos 
per savaitę, “kol atšils.” Jis 
pirmiau buvo vienos fotografi
jų įstaigos skelbimų nešiotojas ' ■ 
(“sandwich man”).

Išvargusiam žmogeliui, ma
tyt netikėta “laimė”,—dovana 
ir gautoji ^tarnyba. — sumaišė 
galvą.

Trentone jau vėl susitaikė 
Bruno Hauptmanno advokatai, 
kad jie bendrai dirbs apelia- 
•yime del Hauptmanno. Pir
kliaus jie buvo savo tarpe su
sipykę.

New Yorko ir Apylinkės Darbininkai, j Ma dison Skvėr Gardeną, Šiandien, Pirmadienio Vakare, Demonstruot už Sovietų Są jungos Apgynimą, Pro-
testuot prieš Fašisto Hearsto Laikraščių Provokacijas, prieš Jo Siundymus, kad Imperialistai Užpultą ir Išdraskytų Sovietinę Darbininkų Tėvynę!

Ir:
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Antras Puslapis

j kinį “streamline train”.

ŠYPSENOS

'Sovietų valdžia j kunigams.
Šalna

Lowell, Mass
“Aš nemanau, sū-

ne-

Montello, Mass

po

Newark, N. J
su-

M - ------ ---------- 7 w upvvivu

palei stabas ir dirbtuves, par-1taip, jog per kelias dienas vi-Komisijos Narys

UZ-

ir 
per

jkoholio ir, rodos, gerai užsi- 
| laiko. Ji yra apie 60 metų am- 

1 žįaus.

kaip 
silp- 
ir į;

“Aš netikiu

“Expreso kom-

pat,koncertą kunigas neleido betgi Ormanas nepribuvo; sjranda rudi plėtmai. Kai ji 
chorvedžiui chorą vadovauti. pbukka įlkos suvilta ir supy-Įką valgo, tai jai esti kartu 
Kliubiečiai turėjo samdyti kų ^siskirste. Tai negeras pa- burnoje, ir valgis jai veliasi 
amerikoną chorvedį . kad išpil- neigimas iš kalbetojaus puses. prie gomurio. Ji nevartoja al-
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Ražanškaš, “bolševikiškumo.”

bartiniai joif vadai Prūseika sū kiaučius $1; P. Tamašauskaš draudė net maskaradų ba- 
Butkum, ir ar galima vienybė. 50c; Yesmantas 37c; Jarušie- liuose dėvėti rusiškus marš- 
Draugas Mizara nurodė, kaip nė, Yesmantienė, A., Kazlauą- kinius. Taip jie persigandę 
jie pasirinko klaidingą kelią kas, W. Simahs, “ ............... ...

giausiai kalbėjo apie “sklokos” 
atsiradimą, jos darbuotę da- dengimui, 
bar ir kur link ją veda da- j

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 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

Kunigų “Draugas” Apie Vincą
Kapsuką

Chicagos kunigų “Draugas” šitaip eu- 
loguoja*mirusį darbininkų vadą-kovotoją 
Vincą Kapsuką:

Kapsukas buvo darbštus ir gabus. Deja, 
jis tą savo gabumą ir darbštumą panaudo
jo ne Dievo, bet šėttono garbei, ne tautos, 
bet jos amžinųjų priešų gerovei. Jis visą 
savo amžių pašventė kovai prieš tikėjimą ir 
patį Dievą. Savo raštais ir kalbomis griovė 
visą tą, kas mūsų tautoje yrą gero, jis ardė 
jos vienybę, kurstė lietuvius vienus prieš ki
tą. Jis buvo mūsų tautos išgama, Lietuvos 
valstybės išdavikas... (“Draugas” už vasa
rio mėn. 20 d., 1935). ’

Jis ve- 
šmeižė

kunigų 
purvų,

Toliau plepama, būk, girdi, Kapsukas 
norėjęs “pasmaugti Lietuvos nepriklau
somybę” ir jis, “gyvendamas Rusijoj di
rigavo Lietuvos ir Amerikos lietuvių bol
ševikų pragaištingam judėjimui, 
dė propagandą prieš Lietuvą, jis 
lietuvių tautą, prieš ją kovojo.”

Kiek šituos keliuos* sukiniuos 
laikraštis išliejo pagiežos, kiek
kiek melų ant vieno didžiausiųjų Lietu
vos darbo žmonių reikalų gynėjo!

Skaitytojas, paskaitęs šituos kunigų 
laikraščio purvinus melus, raginamas 
perskaityti telpančią kitoj vietoj šitos 
“Laisvės” laidos sutrauką d. Mizaros 
prakalbos, pasakytos d. Kapsuko mirties 
minėjimo masiniam mitinge ir susipažin
ti bent trumpai su vieno šviesiausiųjų 
Lietuvos liaudies reikalų gynėjo gyveni
mu ir darbais. Mes čia pasitenkinsime 
primindami kunigų redaktoriams tiktai 
kelis faktus, kurie aiškiausiai parodys, 
kas, kam ir ką dirbo.

Niekas neužginčys to fakto, kad Kap
sukas panaudojo savo gabumą ir darbš
tumą kovai prieš carizmą, kuris Lietuvą 
slopino, slėgė. Nuo 1903 metų, iki cariz
mo nuvertimo, Kapsukas dirbo ta kryp
timi. Virš šešis metus jis praleido caro 
kalėjimuos, katorgoj—sunkiausiose sąly
gose, kur buvo sunaikinta jo sveikata. 
Vilniuje, 1908 metais caro valdžia Kap
suką nusmerkė trim metam kalėti už 
darbavimąsi “su ginklais rankose su
griaut dabartinę (caro) tvarką” ir “įkurt 
Lietuvos valstybę su seimu priešakyj!”

Ką gi tuomet dirbo Lietuvos kunigai, 
kurie, pasak “Draugo”, savo gabumus 
panaudojo ne šėtono, bet dievo garbei ir 
“lietuvių tautai?”

Kaip tik tuo laiku, kada Kapsukas sė
dėjo caro katorgoj, tai kun. profesorius 
Dambrauskas-Jakštas, dabartinis pralo
tas, 1910 metais, “Draugijos” (Lietuvos 
kunigų organo) num. 5-tam rašė seka
mai:

“Dabartinis valstybes rūmų savininkas 
yra rusų tauta, ir viršiausias tų rūmų už
vaizdą—Rusijos caras. Visos 125 tautos, 

į gyvenančios šalip rusų tame name, turi pil- 
„ dyti pastatytas to aukščiausio užveizdo 
: kiekvienai tautai sąlygas ir mokėt jam kas-

met Už užimamą butą tam tikrą mokestį— 
donį. Kaipo užimanti tame Rusijos rūme 
atskirą butą, Lietuvių tauta turi taip-pat 
tam tikrų priedermių link viršiausio to rū
mo valdovo, kurs draug yra ir lietuvių tau
tos gyvenamojo buto šeimininkas. . . Griau- . 
ti patiems tą butą arba kviesti kitus, kad jį 
griautų, būtų labai negudrus pasielgimas 
del to, kad to rūmo savininkas, rusų tauta, 
kaipo daug tvirtesnė už mus, galėtų skau7 
džiai mus už tai nubausti. Taip-pat nieko 
nepelnytume, jei remonto reikalais bandytu
me tartis tiesioginiai su mūsų buto savi
ninku—rusų tauta, aplenkiant vyriausį jos 
pastatytąjį užveizdą.
Kitais žodžiais, kunigų v&das pareiš

kė, jog Rusijos caras yra namų savinin
kas, o lietuvių tauta—jo įnamiai (būrdin- 
gieriai)! Todėl lietuvių tauta, sako ku
nigai, ne tik neprivalo kovoti prieš carą, 
bet dar turi jam būtį dėkingi už tai, kad1 
jis ją,užlaiko! ; . < •

1912 metais kitas kunigas—Laukaitis 
—valstybės dūmoje viešai pareiškė, kad 
Lietuvos kunigija 1905 metais padėjo ca
ro valdžiai revoliuciją malšinti.. 1906 

| metais Seinų vyskupijos administrato
rius Antanavičius išleistame savo aplink- 
raštyj ragino kunigus ir parapijiečius iš- 

’davinėti caro valdžiai revoliucionierius. 
Visa dvasiškija, beje, bažnyčiose, šaukė
si į dievą, “idant jis užlaikytų carą ir jo 
visą šeirhyną.”

Taigi kunigija, kuomet Kapsukas buvo 
caro valdžios kankinamas, šliaužiojo ant 
pilvo prieš carą, išdavinėjo tuos, kurie 
prieš jį kovojo, meldėsi dievo užlaikyti 
ilgiau carizmą, slėgėją ir slopintoją Lie
tuvos liaudies!

Kuomet į Lietuvą atėjo kaizeris; karo 
metu, ta pati kunigija ir visa lietuviška 
buržuazija pradėjo šliaužioti ant pilvo 
prieš kaizerį, o vėliau jieškojo Lietuvai 
karaliaus—kito niekadėjo, kuris ponavo- 
tų ant Lietuvos liaudies. Tiktai Lapkri
čio Revoliucija, kurios priešakyje stovė
jo, be kitų bolševikų, Vincas Kapsukas, 
paskelbusi tautoms apsisprendimo teisę, 
suteikė Lietuvai nepriklausomybę. So
vietų Rusija buvo pirmoji, pripažinusi 
Lietuvos nepriklausomybę. Vincas Kap
sukas, dar vokiečiams esant Lietuvoj, nu
vyko į Lietuvą organizuoti ir vesti Lie
tuvos mases kovai prieš kaizerizmą ir vi
sokius išnaudotojus.

Tai štai kam tarnavo Vincas Kapsukas 
ir kunigija.

Sulyg kunigų laikraščiu, darbininkai 
ir vargingieji valstiečiai (kurių intere
sams Kapsukas pašventė savo gyvenimą) 
yra “šėtonas,” o kruvinasi caras ir kai- 

I, zeris ir išnaudotojai, kuriems dirba ku- 
I nigija, yra “dievas.” Tegul bus taip. Vi

siems juk aišku, kad kunigija buvo ir 
! bus neprietelius darbo žmonių, buvo ir 

bus gynėja išnaudotojų klasės, gelbėtoja 
jai mulkinti ir slopinti darbo žmones.

Šiandien Madison Sq. Gardene
NEW YORKO ir apielinkės pažangie

ji darbininkai privalo perpildyti didžiulę 
Madison Sq. Garden svetainę pirmadie
nio (25 d. vasario) vakare. Sovietų Są
jungos Draugai ruošia šį masinį mitingą . 
atmušimui Hearsto bjaurių melų, ku
riuos jis pastaruoju laiku paleido prieš 
Sovietų Sąjungą ir visus pažangiuosius 
žmones (vyriausiai, žinoma, prieš komu
nistus) per savo spaudą.

Masiniam mitinge dalyvaus toki žy
mūs žmonės, kaip kongresmanas Lun
deen, Carliss Lamont, prdfesoriūs Chas. 
Kuntz ir kiti plačios reputacijos asme
nys, kurie, kad ir nebūdąmi komunis
tais, mato; reikalo kovoti -prieš Hearsto 
nenaudeiiškus melus ir inšinuacijas.

.Lietuviai darbininkai' turėtų dalyvau
ti1 šitam didžiuliam mitinge masiniai.

ir daro žalos darbininkiškam Leo Bučinskas, G.
i judėjimui: Jis kvietė opozici
jos narius ‘(jei jų čion yra

i Ncwarke) grįžti į Komunistų beckas, Deržinauskas, Paukš- 
: Partiją ir į kitas darbininkiš- taitis, J. Vasiliauskas po 25c; 
įkas organizacjas. viso su smulkiais $9.05.

Zarevičia,
S. Lukas, D. Kindara, M. Wit- 

f kauskienėi Ch. Anuškis, S. Sa-
Iš ALDLD Prakalbų 

\ J Vasario 1 d. čia buvo 
rengtos d. R. Mizarai prakal
bos, kurios pavyko pusėtinai 
gerai, įmonių buvo susirinkę 
prakalbų pasiklausyti apie 
pusantro šimto ir visi atydžiai 
klausėsi. Draugas Mizara dau-j 

buvo renkamos aukos lėšų pa-' 
__ 1. Aukavo šie drau-1 Frankf ui te-am-Mail), Vo- 

gai ir draugės: Dr. J. J. Kašr kietijoj hitlerininkai

viso su smulkiais $9.05.
m ! Varde ALDLD 5 kuopos ta-Toliau d. Mizara kalbėjo. v . . ... . nu širdingai ačiū uz gražų at-apie saukiamą Visuotiną Ame-; ., r _ . ,.7 t - x 7. . silankyma ir parėmimą auko-nkos Lietuvių Suvažiavimą

Prieš Karą ir Fašizmą, kuris
įyyks šią vasarą. Po prakalbų 1 t

KiaiKiniai ir AR/lkvmJli Kaip Sirdėt’ kunigas verkia, 'taciją .prieš darbininkų valdo-'preso fondą. Varde “Lais- 
lliaUdlllldl II IHdCUljIHOl kaci L>ūk bažnyčios grindys ne- Į mą šalį, Soviętų Sąjungą, ntio- vės” administracijos, tariu 

.. . - xr. 'a*|u^ draUge> už auką ir už
Klausimas: Kas pasidarei 

Sovietų Sąjungoje su užsie
nio kapitalistinėms kompa
nijoms duotomis koncesijo
mis keli metai tam atgal? 
Pav., Fordas buvo pasista
tęs dirbtuvę, ar jis ją tebe
turi?

Atsakymas: Tiesa, laiko
tarpyje tarpe 1921 ir 1928 
metų Sovietų valdžia buvo 
įsileidus kelias užsienio ka
pitalistines firmas veikti ir 
suteikė joms tūlas koncesi
jas už įvedimą kąpitalo. Tū
li neiąmąnėliai .tuojau buvo 
pradėję šaukti, kad užsienio 
kapitalistai užgriebs Sovie
tų pramonę ir sugrąžins ka
pitalizmą. Ypatingai lietu
viška buržuazinė spauda dė
lei tų koncesijų daug .viso
kių pranašavimų buvo išgal
vojus.

Dabar nieko nebesigirdi 
apie tas pranašystes. Mat, 
tos koncesijos jau visai iš
naikintos, 
atpirko minėtų užsienio1 
kompanijų šėrus ir visas tas | 
firmas paėmė į savo rankas. 
Ponai savininkai, kurie ti
kėjosi pralobti, pamatė, kad 
niekas neišeis iš tos jų vil
ties. Jie turėjo prisilaikyti 
visų darbo taisyklių savo at- 
sinešime linkui darbininkų, 
kurias nurodo Sovietų Są
jungos konstitucija (ir įsta
tymai. Tuo būdu jie pama
tė kad jie negali lupti So
vietų darbininkams devynis\ 
kailius, kaip kad daro savo 
darbininkams namie — Am- ■ 
erikoje, Vokietijoj ar Ang- 1 
Ii joje, ir todėl nesipriešino : 
Sovietų valdžios žygiams 
likviduoti tas koncesijas. ’

Klausimas: Kaip stovi 
Amerikos Komunistų Parti
jos narystė: ar ji auga, ar 
puola žemyn? j

Atsakymas: K o m unistų ( 
Partijos narystė ne tik kad 
nepuola žemyn, bet nuolatos 
auga. Apie 1929 metus, 
kuomet Lovestono rankose 
buvo partijos vadovybė, jos 
narių skaičius buvo nukri
tęs iki apie 7,500! Gi šian
dien Komunistų Partija tu
ri virš 31,000 narių. Vadi
nasi, paaugo keturiopai.

drūtos esančios, reikia dėti dydami parapijonų protą. Ne-1 
naujas. Sako, jeigu nenorite žinia, katras pavojingesnis: prenumeratą, 
kojas nusilaužti, tai duokite sniegas, ar misionieriai? 
pinigų taišyti “supuvusį” “flio-1 ---------
rą.” O tas kaštuos tūkstan-l 
čius dolerių. ' 
vargai del parapijonų.

Pirmiaus bažnytinis choras tojų buvo suėję apie 7,000 ir1 sų svarbios 
buvo skaitlingas nariais ir ver^visi gėrėjosi jo puikia išžiūra, kuri skleidžia darbininkuos 
giškai klausydavo kunigų pa- Jisai padaro 200 mylių į va- apšvietą jau beveik 20 me- 
liepimo. Visokias įplaukas, už- landą. Tai vis technikos pro- įų

“Priekalo” reikalais rašy
kite sekančiu antrašu:

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. 

Geo. Kuraitis.

Pasidarbuokite, drauge, 
“Priekalo” naudai. TaipgiVV..XMVWX. Vasario 12-tą dieną čia de- ----------- --------- ----x-o-

Tai ir vėl nauji monstravo naujos mados trau- dabar eina ALDLD vajus, 
žiūrė-;tai nepamirškite ir šitos mū- 

----- ’ ’■“i organizacijos,

dirbtas per chorą, atiduodavo gresas. Tai vis darbininkų 
į kunigų rankas. Bet dabar smegenys ir rankos sutvėrė, 
choras bandė pasilikti del ša- bet turčiai naudojas jų darbo 
vo reikalų po porą dolerių nuo1 vaisiais. Betgi ateis laikas, 
vieno parengimo ir nuo vieno kad darbininkai bus gaspado- 
ant tikietų išleisto laimėjimo.1 riai tų savo .vaisių.
Anie tai sužinoio kunigas ir! Griaustinis.Apie tai sužinojo kunigas ir j 
ant choristų užleidp savo rūs-j 
tybę.: ‘Nekuriuos prašalino iš 
choro. Kiti,* užstodami savo 
prašalintus draugus choristus, 
patys metė chorą. Kaip gir
dėt, tai choras dabar šluboja.' 
Roko parapijos choristai turė
tų dalyvauti pirmeiviškam dar
bininkų judėjime, prigulėti 
prie Dailės Ratelio Choro ir 
nesiduoti save taip mulkinti

Šiaučiu Bėdos

Šiaučiai nusiskundžia, 
avalų industrijoj viešpatauja į 
anarchija. Pavyzdin: vienasju 
avalynės fabrikantas atsi-į 
krausto, sutraukia darbinin-i 
kus, padirba kokius rm-----
laiko ir vėl kraustus kitur, o Į 
darbininkus palieka ant “die
vo apveizdos.” Ištikro avalų 
ir medvilnes magnatai (kapi
talistai)-, tai kaip tie čigonai, 
iš vieno į kitą miestą bėgioja.

Keletas metų atgal avalų 
industrija buvo pakilus ligi 
4,000 darbininkų ir jie turėjo 
galingą uniją ir geresnes są
lygas šapose. Bet dabar atsi
rado kita unija .ir tarpusavy 
pradėjo kovot. Kada kompa- 

inijos kapoja algas, tai vienos 
į unijos nariai eina streikuot, o 
j kitos eina dirbt. Tai didžiau
sia šiaučiu nelaimė, kad leido 
atsirasti kitai unijai.

“Priekalo” Reikalai
’» 'J

“Priekalo” , vajuj gerokai; 
pasidarbavo sekami asme
nys. Drg. Stanley Jasilio-; 
nis, iš Binghamton, N. Y.,! 
trumpai ir storai pasako: į

“Gerb. Drauge: Štai $10 
vertės čekis. Stojau “Prie
kalo’ vajaus darban ir surin
kau 10 prenumeratų.”

To daugo pavyzdžiu turi 
pasekti kitų kolonijų veikė
jai. Be abejo, draugas dar
buojasi tuo pat sykiu ir ga
vimui naujų narių į ALD-

Tevas ir Sūnus
Sūnus: “Kaip tu manai, 

tėti? Ar radio Jmomet nors 
užims vietą šių dienų lai
kraščių?”

Tėvas:
nau.”

Sūnus,
Tėvas:

bile ką?
nors suvynioti,—į radio 
gi vyniosi.”

“Tai kodėl?”
“O į ką vyniosim 
Kada reikia ką

kadjLD.
i Taipgi gavome vieną-kitą 
■“Priekalo” prenumeratą ir
i iš kitų kolonijų. Keli atsi

etus j naujino seni skaitytojai sa
vo prenumerat.. Štai d. Bir
bilo, iš St. Clair, Pa., laiš
kas kaip gražiai skamba:

“Drauge: Gavau nuo jūs
paklausimą ir paraginimą rius apmokėti už mano pa
mokėti už 1935 metus‘Prie- skiausiai parašytą kūrinį.” 
kalo’ pren. Čia rasite mo-| Pažįstamas:
ney orderį vertės $1.50. Do- Kas norės tau mokėti, nors 
leris už ‘Priekalą’ ir 50c pa- ir mažiausia, už tokį miši- 
aukokite, kur reikalingiau-nį?” ,
šia.” | Autorius:

Kadangi1 draugas palikote panija ;• rankraštį pražudė, 
man, tai aš mačiau reikalo tai ir apmokėjo.” 
paaukoti į • dienraščio “L.” J. J. Butkus.

Geras Autorius
Autorius: “Klausyk, Juo

zeli. Aš gavau penkis dole-

Vasario 10 d. buvo LDS 110 
kuopos susirinkimas. Tai buvo 
nepaprastas susirinkimas. Mat, 
visi nariai gavo apdraudos liū- 
dymus (certificates). Ant jų 
esantis darbininkiškas atvaiz
das liudija, kad čia tikrai 
d a r b i ninkiškas certifikatas. 
Nariais irgi augam. Draugas 

j finansų sekretorius paklojo 
[ant stalo dvi naujų narių ap- 

Kas kitas pasispirs;

«

B

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

įvairios naujienos iš šio mies- likacijas. i 
gavimui naujų narių? Turim(man duosite 
nepasiduot sekretoriui.

Bus koncertas su i 
balandžio 27, šeštadienį, 
svetainė paimta. Prašome 
draugijų nieko nerengti 
dieną.

telio

Lietuvių katalikų Franklin 
Glee Kliubas surengė koncer
tą Lietuvių Tautiškam Name 
vasario 10 d. vakare. Kon
certo išpildymui užkvietė pa
rapijinį chorą, bet rengimo 
komitetas vietiniam klebonui 
kunigui J. švagždžiui nepabu
čiavo į rankas, tai yra, ne per 
jį užkvietė chorą, todėl prieš

dytų programą.
Taipgi kunigas! švągžis nėęa 

užganėdintas šiais kliubiečiais, 
kad jie per mažai davė pinigų 
ant naujo autoriaus įtaisymo 
ir šiaip abelnai per mažai au
koja kunigui ant bažnyčios.

Čia vietiniai parapijonai už
laiko du kunigu. Abudu turi 
po automobilių. Bažnyčia yra 
skiepas, bet ir tas sklepas'pa- 
rapijonams daug kaštuoja. 
Per žiemą rinko aukas ant 
naujo altoriaus, vaikštinėjo

davinėdami tikietus, kad su
kelti tūkstančius dolerių. Siau
čiant bedarbei, labai privargi
no kolektorius ir aukotojus. 
Bet galų gale naują altorių 
įtaisė, o tačiaus aukas ant al
toriaus dar renka ir niekas 
nežino, kiek surinko ir surinks.

VIDURIAI PRIRŪGĘ, 
NEMALA

Drauge gydytojau, gal 
patarimą

(“Laisvę,” dėl mano motutės, 
šokiais | jį įjUV0 pas gydytoją, ir jis 

Jau surado, kad jos šlapime yra 
kl^jdaug rūkšties. Ir ji turi silp- 

^a nūs vidurius, Valgis jai nesusi
mala, ir vis jai skauda apie 
širdį, kairiams šone. Jau da- 

Vasario 13 buvo rengiamos bar kokia savaitė, kaip ji tik 
prakalbos J. Ormanui, kad pįenu ir vaisių sunka gyvena, 
suorganizavus- jaunuolių kuo- lr jaį ant rankų ir kitur at-

Darbininko Nelaimė
Anglinis trokas sutrynė 

darbininkui galvą ir už kelių | • .
minučių darbininkas mirė. Tai į tSa ymas’
vis kaltė bosų. Mat, ir angli-į Kad Jūsų motinai šlapime 
nėse’įvesta skubinimo sistema, yra rūkšties, tai ir gerai. Tai 
Vienoj v i 1 n o h i n ėj mašina taip ir reikia. Sveiko žmogaus 
įtraukė moterį; ir čia priežas- šlapimas, kol šviežias, rūkšte- 
tis—skubinimas. iii, yra rūkštokas. Tiesa, šia-,

' pimas gali būti ir perdaug1 
įrūkštus, jei yra organizme ko
kių esmingų trūkumų, jei neti
kęs vartojama maistas arba 
jei viduriai yra netikę, prirū- 
gę perdaug ir nesumala gerai. 
Jūsų motutės viduriai, 
matyt iš Jūsų laiško, yra 
ni, tai tat gali atsiliepti 
šlapimą.

Prižiūrėkite, Drauge,

Sniegas ir Misionieriai
e
čia užėjo tokia žiauri pūga, 

kad apvertė sniegu gatves

soks susisiekimas buvo supa
ralyžiuotas. Keletas darbinin
kų sušalo.

Misionieriai užplūdo su agi
tacija prieš Meksikos ir Ru
sijos bedieviškas valdžias, 
kaip jos naikina visokias reli
gijas. Ypatingai jie varo agi-

vaisiu sunka neilgai tepatarti- 
na gyventi. Gal kelias savai
tes. Neilgiau. Tegul motutė 
vartoja ir daržovių ir taip ko, 
pieniškų, sūrio, sviesto, grieti
nės, žuvų, truputį šviežios mė
sos. Tik labai* svarbu, kad ji 
visa ką gerai kramtytų. Ir ge
ras maistas, jei tik nėra gerai 
kramtomas, viduriuose nesusi
virškina, kaip reikia.

Tegul ji, žinoma, nevartoja 
aštrių, deginančių valgių, la
bai karštų arba labai šaltų 
daiktų, labai rūkščių arba la- 

esti kartu ir taip gi riebaluo
se spirgintų bei virintų valgių.

Po kiekvieno valgio tegul 
ji ima kreidos miltelių: “Pre
pared chalk, 1 pound,

•(trečdalį šaukštelio, bent per 
kelis mėnesius.

Kai kada, dar gi būtų ge
rai jai paimti ir sodės miltelių: 
“Baking soda,” po šaukštuką 
stikle vandens. Ypač kada esti 
daug* gazų viduriuose ir rakš
čiai atsirūgsta.

Taip gi tegul ji ima bent po 
vieną plytelę mielių kas diena. 
O da geriau—po vieną tris 
kartus per dieną: geriau vi
duriai tvarkysis, apetitas bus 
geresnis, vitamino B gaus ji 
daugiau.

Tegul ji ima iodo, po lašą 
kas pora dienų, per visą gy
venimą.

Tuos rudus plėtmus tegul ji” 
formhlinU: 

-----i per.
kad kas diena vilgo f __ ’

Jūsų motina gautų ' atatinka- “Formaldehyde solution 5 
mo maisto. Vien tik pienu ir cent, 6 ozs.



■ ' -

PirmačL, Vasario 25, 1935 EXlSVfc TreKw FagtapU

♦

r

<

r

f

Vincas Kapsukas: Didysis Kovotojas
(Ištraukos iš d. R. Miza- !met. siautė karo stovis, nes 

ros kalbos, sakytos masi
niam % mitinge, suruoštam 
paminėjimui Vinco Kapsu- 
ko-Mickevičiaus mirties, va
sario 21 d., 1935, Brooklyn,

tai buvo pradžia 1905 metų 
revoliucijos ir Marijampolėj 
buvo rimtai kalbama apie 
sukilimą.

“Kapsukas p i rmiausiai 
nuvyksta į Tilžę, Prūsijoj, 
pasiima atsišaukimų į Su
valkijos gyventojus ir, par
sigabenęs į Marijampolę, 
pradeda darbą. Įvyksta vie
nam kaime mitingas , ku
riam dalyvauja Kapsukas. 
Kažin kas įskundžia ir už
leidžia kareiviais (dragū
nais). Jis tampa suareštuo
tas ir patalpintas Marijam
polės kalėjimam Iš ten jis 
pergabenamas į Kalvarijos 
kalėjimą. Ten palaikę apie 
porą mėnesių, caro valdi
ninkai perkelia jį Suvalkų 
kalėjiman. Čionai jis pla
nuoja pabėgimą. Susisiekęs 
su laisvėje gyvenančiais 
partijiečiais, viską sudaro 
ir, kuomet jis tampa nuga-

nešt jungas, priešo užde- mo), tai amnestija ir jį ap-

ten situaciją, bando padėti iriuos Smetonos valdžia su- ot, kad užbėgti tam už akių, 
Lietuvos varguomenei išaudė. Rašo į Lietuvos ‘Ko- 
grumtis su išnaudotojais. munistą,’

“Vadinasi, buvimas tarp-vv.
tautiečiu - internacionalistu, ęrascius*

renka parašus, kuriuos surin
kę priduos valdžios įstaigom, 
reikalą udami panaikinimo 
Kompartijos “delei Jungtinių 
Valstijų gerovės”, kaip žinioj, 
parašyta.

Buržuazija tą daro ne delei 
“Jungtinių Valstijų Geroves”, 
bet del kapitalistų gerovės,

Amerikos ‘Lais-
’ ‘Priekalą’ ir kitus lai-

Nuolat atydžiai 
daboja mūsų judėjimą 
Jungtinėse Valstijose,

“Išvažiavęs atostogom, jis ! 
džiaugiasi atitrūkęs nuo or-

• 9 9 C , UL2L Cl d pi Učll Idių

gamzacimo atsakommgo nedrįsta to pasakyti; jei 
darbo Komunistų Interna-1 pasakytų, tai vargiai gautų 
cionale ir paskęsta literati- bent vieną parašą. Tie buržu- 
niam darbe. Jis tuomet, be- azijos žingsniai darbininkams 
je, rašo draugams laiškus.
Kaipo faktą, noriu čia pri
minti, kad beveik visi jo 
laiškai, rašyti man ir ki
tiems draugams, dažniausiai 
buvo rašyti.jo poilsio laiku, 
arba ligoninėj.

“Šitokis yra, - draugės ir 
draugai, trumpai suėmus

tas, bet daug sunkiau — ėmė. Tais pačiais metais jis, 
buvusiojo draugo, o dabar tampa iš kalėjimo paleistas i kovojimas už bendruosius 
šnipo.’ --------------- -------11 ‘
“Kas gi tas, gerbiamieji 

draugai, buvo šnipas, kuris 
Kapsuką ir kitus revoliucio
nierius išdavinėjo kruvinai 
caro valdžiai? Tai Jonas 
Aleksa, didelis dabartinėj

pasaulio darbininkų reika
lus, nekliudo rūpintis tos 
šalies reikalais, iš 
paeini, kurios reikalus 
riausiai pažysti. Atpenč, 
ram bolševikui tas tik 
deda!

Lietuvon!
“Ir štai, mes matome d. 

(Kapsuką vykstant į Lietu
vą. Ten bruzdėjimas kyla 
prieš vokiečių okupantus, 
ten revoliucinis judėjimas 
plečiasi; ten obalsiai so
džiuos, dvaruos ir miestuos 
kyla už Sovietus. Ten mes o f ___
matome d. Kapsuką vado- j draugas Kapsukas! šitie vi- 
vaujant darbininkų kovoms.
Jis atsistoja tų kovų prieša
kyj ; jis yra išrenkamas Lai
kinosios Revoliucinės Lietu- 
;vos ir Baltarusijos Darbi- 

“Visur kalėjimuos, mes ninkų jr Valstiečių valdžios

■ i ir ištremiamas Sibiran. Ve
žamas per Krasnojarsko, 
Jeniseisko ir Irkutsko kalė
jimus. Čia sueina jis į pa
žintį su Sverdlovu, kuris, 
darbininkams laimėjus, bu
vo Sovietų Rusijos Centro 

Lietuvoj patriotas, fašistas, Komiteto pirmininku, 
dabartinis Smetonos vai-kitais žymiais revoliucio- 
džioj žemės ūkio i_____  .
ris! Tiek Smetona, tiek visi I 
kiti dabartiniai
valdonai žino, kad jis buvo; apskritį,’Jalanės°vaTsčių7gi- 
šnipas, išdavikas,^tačiaus ]umon ‘Sibiro. Nenurimsta 
jis laikomas aukščiausiose j jįs ten. Jam rūpi pabėgimas, 
valdžios vietose. Ir dau- jam rapį darbas, kuris lau- 
^u.’ klabėjo, Kauno vai- ^ia ‘laisvėje.’ Ir neužilgo d. 
džioj šiandien panašių tipų Kapsukas pabėga iš Sibiro, 

per Maskvą, Lietuvą, į Til- 
kalėjimo, žę, paskui Karaliaučių, o 

Kapsukas, etapu per Gardi- dar vėliau į Krokuvą, Aus- 
no kalėjimą ir kitus, siun- ^rijon. • 
čiamas į Suvalkus. Jis čia (
sėdi . sunkiausios reakcijos -matom d. Kapsuką studi- pirmininku’ Naujas darbas metais, 1908-1909 metais. A-'. . . . ? . T pirminniKu. naujas uaiuas,juojant ir rašam, oesirupi- naujos pareigos, nauji zy-

• nant revoliucinio darbinin- |giai> naujį pavojai! Lietu- 
pabėgimo įvykinimą 1906 paisa^ į08 5 ..Len^1J08. burz^aziia

“Siūloma Kapsukui va- metais,_kovo 17 d., iš Suval- ,Sllpn0S s^katos> bando ji sučiupti, bando nu-
žiuoti į Ameriką, rinkti čio-kkU kalėjimo. Del to jis nu-|v- 
nai aukas Lietuvos revoliu- smerkiamas 
cijai remti, bet jis nuo to į^ms. kato^rgos. 
atsisako; jam rūpi 
namieje. Greit jis gauna sąlygos^dar sunkesnės. Čio- Kapsukas pagaliaus atsidu- 

. .. . ‘ jria Škotijon. Ten dirba prie
šių.^Skaito, jis lavinasi, gau- .‘Rankpelnio,’ redaguoja jį 

ma žinių is laisves. Bet - _ . . _

Kalbėtojas pirmi ausiai 
charakterizavo tą laikotar
pį, kuriame Kapsukas gimė 
ir augo. (Jis gimė 1880 m., 
Budveičių kaime, Pajevonio 
valsčiuje, Suvalkų gubern.) 
Jis nurodė, jog tai buvo lai
kotarpis atgijimo viso pa
saulio darbininkų judėjimo 
ir formavimosi Antrojo In
ternacionalo, o taipgi pra
džia lietuvių tautinio judė
jimo atbudimo ib plėtimosi 
revoliucinio judėjimo caris- 
tinėj Rusijoj.

Kalbėtojas nušvietė, kad 
nacionalistinis lietuvių judė
jimas (kuris tuomet buvo 
pažangus ant kiek jis buvo 
atsuktas prieš carizmą) pa
sigavo daugelį tų laikų lie- bentas į ligoninę, pirmieji , 
tuvių studentų, pasigavo jis užpuola ant jos ir Kapsuką pie tą laiką iškeliama d. 
ir jauną studentą V. Kapsu- išleidžia. Jis pabėga į užsie- Kapsukui byla už ginkluoto 
ką. Nors tėvai jį manė pa- nį, Vokietijon, 
daryti kunigu ir pasiuntė į 
Seinų dvasišką seminariją, 
tačiaus ten ilgai Vincas 
Kapsukas nebuvo, jis su ja 
greit atsiskyrė. Trumpą lai
ką jis buvo karštas patrio
tas, Kudrikos sekėjas, var
pininkas, demokratas. Bet 
greit jis persitikrino, jog 
Lietuvos darbo žmonių 
šviesesnė ateitis ir laimė te- 
bus pasiekta tiktai kovojant .įkarto” redakcijos, 
bendrai su visu Rusijos ir dr. s. Matulaičiu kuris 
pasaulio revoliuciniu darbi-;-- • • 1
ninku judėjimu prieš cariz-1 
mą ir kapitalizmą. Ir 1903 
metais jis įstoja į Lietuvos 
Social- Demokratę Partiją.
1904 metais suorganizuoja 
jis social-demokratinę orga
nizaciją “Draugas,” bet ją
1905 metais sujungia su 
LDSP ir nuo to laiko nra-( 
deda darbuotis josios eilėse. 
Nuo čia prasideda Kapsuko 
etapai, orientavimasis lin
kui bolševizmo.

Atžymėjęs tai, d. Mizara

minister nieriais-
j “Ištremiamas d. Kapsu- 

Lietuvos kas į Jeniseisko guberniją ir

jam rupi darbas, kuris lau-

kur 
ge-

pa-

sėdi!
“Iš Vilniaus

8-niems me- 
Pasiunčia- 

dirbti mas i Varšavos klėjimą, kur

nepaisant sunkaus kalėjimų 
I rėžimo.

škotijon ir Amerikon
“Užeina pasaulinis karas,

pakvietimą į Vilnių, tęsti >nai jšbūya suvirs to mene- |Pįa §kotijon. Ten dirba prie 
partijos darbą. Atvykęs čio
nai, iškarto dirba “Naujo-

žudyti.
“Štai ką rašė Lietuvos 

Stegiamajam Seimui tūlas 
Bronislovas A n t o novičius 
Prekeris 1920 metais:

“ ‘Mane rugpjūčio 7 dieną 
pakvietė Kauno karo ko-

.—, --------  ------ _—L-ninUYVm ndminiei-rnn! *r ^DSP organą ‘Socialde- ’ mendantas Mikuckis ir pa-
sios Gadynės” redakcijoj, *’ "7^ taipgi veikia ben- ;siūlė už 80,000 markių už-
bet jai užsidarius — prie ‘ Pr“"”San , dram revoliuciniam darbi- mušti iš užkampio Kapsu-

su jie kalba apie laisvę ir todėl ninkų judėjime, daugiau- 
nutaria Kapsuką ir kitus lgja^ žinoma, angliakasiuos.

Neužilgo jis atvyksta (lai-

yra signalas generalio pasi- 
mojimo ant darbininkų klasės, •; 
suvaržymo bent kokių teisių,” 
didinimo skurdo ir steigimo fa
šizmo. Išnaudotojai gerai su
pranta, kad Kompartija yra 
jų pavojingiausias priešas ir 
todėl deda visas pastangas ją 
užgniaužti. Jiems gana aišku, 
kad apsidirbus su ta partija 
jiems bus lengviau pravesti 
kirtimą algų ir abelną kapita
listų programą. Tačiaus bur
žuazija apsiriks, Komunistų 
Partija nepanaikinama. Mus
solini nei Hitleris, nei kiti ne
panaikino. Darbininkų klasė 
neduos panaikinti savos parti
jos; veikimo forma gali pasi
keisti, bet nuo tikslo nei žing
snio.

si darbai daro jį dideliu, 
brangiu viso pasaulio dar
bininkams apskritai, o Lie
tuvos darbininkams, i r 
mums, Amerikos lietuviams 
darbininkams, ypatingai!”

Toliau d. Mizara nušvietė 
platėliau d. Kapsuką, kaipo 
draugą, kaipo literatą, kai
po mokytoją. Kalbėtojas pa
brėžė tą faktą, kad d. Kap
sukas, atsižiūrint į jo blo
gą, kalėjimų ir sunkių darbų 
sugriautą sveikatą, tegalėjo 
gyventi ilgiau tik dėka so
vietinėm sąlygom, nors, 
tiesa, d. Kapsukas, sulyg 
kalbėtojum, vengė naudo
tis jom, perdaug buvo užsi
vertęs darbais. Taipjau kal
bėtojas pabrėžė apie savo 
ilgus pasikalbėjimus, ku
riuos jis turėjo su d. Kap
suku lankydamasis Sovie
tų Sąjungoj, trys metai at-

P.

SKAITYKIT IR P LA TIN- 
KIT “LAISVĘ”
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JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

STOKEŠ

ką Mickevičių ir Angarietį. 
Įrankiai granatos, revolve
riai, ir tt. Jis davė ir už
tikrino, kad bus nepavojin- 

x t ... ,ga, bet jei aš neišpildysiu,
vykti į Vladimiro katorgą, (tinęs Valstijas ir tuojau tai man bus bloga, su palie- 
Vladimirskon gubernijon, 
gilumon Rusijos.

Vežamas Vladimiran
“Atvažiuoja atsisveikint 

jį brolis, stambus ūkininkas. 
“Aš jau buvau geležiniais 
retežiais sukaustytas,’ rašo 
Kapsukas... ‘Norint jam 
svetima buvo toji kova, del 
kurios aš retežius ' gavau, 
vienok jis, kaip ir kiti na
miškiai, užjautė man ir ne- 
išmetinėjo. Išmetinėdavo ir 
laiškuose, ir vieną kartą 
per pasimatymą Suvalkuose 
tik tėvas, už tad aš jo pas
kui prašiau neberašyt man 
ir pats jam neberašiau...’ 
Šičia ir prasideda Kapsuko 
atsiskyrimas su savo tėvais. 
Skiria juos revoliucinis ju
dėjimas, skirtingi principai, 
skirtingi siekiniai.

“Vladimiro katorgoj Kap
sukas išbuvo beveik du me
tus. Rėžimas čia buvo griež
tas. Ilgai jis buvo laikomas 
šiurkščioj kameroj vienui < 
vienas. Čia jo, matyti, pra-

išiuo tarpu gyvena ir veikia .politinius didesnius pra-
k„ taffixr l .

v. kataras. Kapsukai tenka » ten -1916 metais j Jnng-sukas tampa areštuojamas 
—1907 metų gegužės mėne
sį, einant Vilniaus gatve. 
Įkiša d. Kapsuką Vilniaus 
(Lukiškio) kalėjiman. Išsė
dėjęs ten devynis mėnesius, 
pagaliaus, gauna jis apkalti
nimo akta ir tuoj prasideda 
teismas. Teisme jam vyriau- j 
siu kaltinimu primeta norė
jimą ‘su ginklais rankose 
sugriaut dabartinę tvarką’ 
ir ‘įkurt nepriklausomą Lie
tuvos valstybę su seimu 
priešakyj.’ Teismas nusmer- 
kia jį trims metams kalėji
mo, bet vieni metai numeta- 

del, kad jis buvo pasirįžęs, ma, todėl sėdėt prisieis du 
narsus ir drąsus, pasišven- metai.
tęs kovotojas už darbininkų | 
klasės reikalus. Per 32 me
tus savo amžiaus jis buvo

“Draugai! Vincas Micke- 
vičius-Kapsukas mums tuo 
brangus, del jo mirties visų 
pirmiausiai mes liūdime to-

Jis Buvo Išduotas
“Lukiškio kalėjime būda- 

revoliucionierius, kovotojas mas, d. Kapsukas sužino 
—prieš carizmą ir dvarpo- baisią naujieną, apie kurią 
nius. prieš kapitalizmą, už,jis savo atsiminimuose se- 
darbininku klasės ir vargin- kančiai atsiliepia:
gųiu valstiečiu reikalus, už 
socializmą. Tiesa, jis ant 
syk nepasidarė tikras bol
ševikas. Tai buvo del virš- 
minėtų priežasčių ir sąlv- 
gų. Bolševiku jis patapo ti
krai didžiojo pasaulinio ka
ro metu. Nuo to laiko jis pa
skelbia griežtą kovą ir so- 
cial-patriotizmui ir tęsia ją 
iki savo grabo.

“Draugo Vinco Kapsuko 
gvvenimas ir darbai yra di
delėmis pamokomis kiekvie
nam darbininkui, kiekvie
nam išnaudojamajam.

“Leiskit man čionai pada- 
rvti trumpą sutrauką visų 
Kapsuko svarbesniųjų gyve
nimo etapų-, surištų su jo 
kovomis, su jo darbais, kai
po revoliucionieriaus.

Pirmu Kartu Kalėjiman
“1905 metais, pabaigoj, 

Lietuvos Social- Demokratų 
Partijos Centro Komitetas 
siunčia Kapsuką į Suvalki
ją ‘vadovauti tenykštei re
voliucinei kovai.’ Ten tuo-

”... ‘Šiandien tarytum 
perkūnas į mane trenkė: 

iš tikrųjų šaltinių paty
riau, kad mane įdavė bu- 
vusis mano ‘draugas/ su 
kuriuo gimnazijoj ant 
vieno suolo sėdėjau... 
Jaunų dienų draugas, pas
kui universiteto studen
tas, ‘tvirtas socialdemo
kratas,” kaip kiti draugai 
apie ji atsiliepdavo, liko 
šnipu-išdaviku! Dar dau
giau. Atvyko jis i Vilnių 
pernai metų pradžioj, būk 
tikėdamasis gauti banke 
vietą, bet jo, kaipo lietu
vio, ten nepriėmę. Tuo 
tarpu su juo nelaimė at
sitikus: pametęs pinigus 
— .ir nororhs, nenoroms, 
turėjęs kol kas Vilniuj sė
dėt... Matydamas vargin
gą jo padėjimą, aš ištie
siau draugo ranką: ne 
karta vaišinau ji savo bu
te, duodavau knygų ir 
laikraščių skaityti... kar
tais kokį rublį, kitą pa
skolindavau ... Sunku

stoja dirbti prie ‘Kovos’ |pįmu išvažiuoti rugpjūčio 8 
ir ‘Naujosios GadynėsAKa- d. į Vilnių. Aš rugpjūčio 8 
dangi apie tai jums nušvie- d. neišvažiavau, bet atvy- 
tė d.. Tauras^ tai aš nelieski Įkau pas Mikuckį, atsisakiau 

užmušti.
Tuomet jis mane areštavo 
ir išsiuntė su sargyba pri
verstinai spirdamas atlikti 
užmušimą. Aš prie visos 
kanceliarijos pro testavau 
turėdamas 5-6 liudininkus, 
o taipgi pranešiau į Angli
jos Diplomatinę Misiją...’

“Lietuvos buržuazijai 
buvo bai-

jo čia nuveiktų darbų, tik *nuo važiavimo 
priminsiu, kad taip greit,! 
kaip jis čion pribuvo, pradė
jo kovą prieš social-patrio- 
tizmą, prieš tuos, kurie rė
mė imperialistinį karą.

“Iškilus Rusijoj revoliuci
jai, d. Kapsukas, kaipo ko
votojas ir gerai žinąs trū-1 
kurną žmonių Rusijoj kovo
je su buržuazija, jis vyksta 
(su d. Kaziu Giedriu, kurį i 
Smetonos valdžia sušaudė 
192$ m.) į Rusiją. ‘Revoliu
cija tik prasidėjo’ sakė jis, 
išvažiuodamas, ‘ją reikia 
baigti.’ Ir jis dirba, veikia, 
kovoja su menševikais ir 
bendruose darbuos revoliu
cijos eisenoj. Spalių Revoliu
cija laimi. Kapsukas pir
miausiai paskiriamas komi
saru tvarkyti lietuviškus 
reikalus.

Savo kalbą d. Mizara bai
gė kviesdamas klausytojus 
vykinti Kapsuko pradėtus 
darbus, sekti jo mokymus 
ir nurodymus, stojant į re
voliucinį darbininkų judėji
mą ir kovojant prieš kapi
talizmą, už darbininkų kla
sės interesus, už socializmą, 
kuriam mūsų didysis revo
liucionierius Vincas Kapsu
kas pašventė visą savo gy
venimą.

Easton, Pa

512
JONAS

Marion St., kamp. Broadway
Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmorė 5-6191

. • Kapsuko vardas buvo bai- 
rsus todėl, kad Kapsukas vi

są savo geriausią amžiaus 
dalį paaukojo vienam ir tam 
pačiam tikslui: kovai už 
varguomenės i n t e r e sus, 
prieš išnaudotojus.

“Sugrįžęs iš Lietuvos į 
Sovietų Sąjungą, su vis silp
nėjančia sveikata, d. Kapsu
kas nenuleidžia rankų: jis 
dirba toliau. Jis nuo pat Lie- 
jtuvos Kompartijos įsikūri
mo buvo josios Centro Ko

jis eina pareigas, be to, miteto nariu. Jis dirba Ko- 
sidėjo liga, iš kurios jis" ne- vyriausiojo finansų skyriaus munistų Internacionale. Jis 
išsigydė, kuri paskubino pa- komisaro* Petrograde, kuris 1928 metais, 6-tam Komu- 
kirsti d. Kapsuko gyveni- šiuo tarpu vadinamas Le- nistų Internacionalo Kon- 
ma. ‘Vladimire,’ sako pats ningradu. Jis dalyvauja dar- grėsė, išrenkamas 
d. ‘'Kapsukas, ‘labai pasun- buos apgynime Petrogrado Kominterno Centro 
kėjo mano liga. Ypatingai ,buo kontr-revoliucionierių. kiančiojo Komiteto. Jis dir-j 
blogai jaučiausi vienukėj sė- Jis vienu kartu buvo Visos bo Komunistų Internationa-; 
dėdamas. Be plaučių ligos, Sovietų Sąjungos Centro le nuo 1923 metų. Tolydžio !

Pasimojimas Ant Kompartijos I
Už vasario 8 d. telpa vie

tos savaitiniame laikraštyje 
“Plain Dealer,” žinia, kurioje 
pranešama, kad Elks organi
zacija pasimojus surinkti pen
kis tūkstančius parašų, reika
laujančių panaikinimo Komu
nistų Partijos. Praneša, kad 
jau surinkę tūkstantį parašų 
ir rinkime parašų darbuojasi 
taipgi ir Amerikos Legionas. ‘

Tame pranešime pripažįsta
ma, kad komunistų eilės nuo
latos dauginasi, greta to įtaką 
jos taipgi smarkiai plečiasi ir,

NAMAI

1st. 1892

harman •

Sieninis 
Laikrodžių 
Vedybini!)

Daimontai
Laikrodėliai

■H Brangakmenai
Mes perkame seną auksą

Laike vasario menesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

—

išrenkamas nariu
Vei-i
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atydžiai seka Lietuvos dar- Į 
bininkų kovas, aukli Lietu
vos Komunistų Partiją ir 
kreipia daug domės į mus, 
Amerikos lietuvius darbi
ninkus, su kuriais jis yra 
veikęs arti metus laiko.

-----d---------- ------.-------- “Jam rūpi ir literatinis 
manovų viešpatavimo, buvo,bininkų ir vargingųjų vals- darbas. Jis daug rašo rusų, 
paskelbta kaliniams amnes- tiečių reikalus, Lietuvos re- lenkų ir lietuvių komunisti- 
tija. Ji labai mažai palietė voliucinj darbininkų judėji- nei spaudai. Per tą laiką 
politinių kalinių. Kadangi mą. Būdamas kalėjimuos ir jis sutvarko savo atsimini- 
Kapsukas, įstatymų akyse, katorgoj jis nuolat rūpestin- mus iš caro kalėjimų; užbai- 
skaitėsi “kriminaliniu” (jis gai seka lietuvišką literatu- gia pirmą knygą apie So- 
buvo nusmerktas, kaip sa- rą, ir trokšta žinoti tikrąją vietų Valdžią Lietuvoj ir 
kyta, del pabėgimo iš kalėji-įrašo kitą; parašo biografi- jas Keturių Komunistų, ku-

tuomet, matyt, prasidėjo 
pas mane ir širdies liga. 
Kartais taip blogai jausda
vausi, kad net vilties nusto
davau, ar beišturėsiu ka
torgą...’ . . (nepaisant, kur jis buvo, ką

“1913 metais, laike 300'jis veikė, visuomet savo

Veikiančiojo Komiteto na
riu.

“Vienas dalykas, draugės 
ir draugai, reikalinga atsi
minti: drg. V. Kapsukas,

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

1913 metais, laike 300 jis veikė, visuomet savo 
metų sukaktuvių nuo Ro-1 galvoje turėjo Lietuvos dar-1

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, Ni
* Puse Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

License L-1370 Tel. Stagg 2-2990 1
5

(5

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Ketvirtas Puslapis
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LAISVU Pirmad., Vasario 25, 1935

IMIGRANTU PROBLEMOS
tę tokiu apsivedimu ?

Atsakymas:—Po įstatymu, 
kuris veikia nuo rugsėjo 22 d., 
1922 m., Amerikos pilietė ne
pameta pilietystę per apsive- 
dimą su ateiviu ir ateivė mo
teris neįgija pilietystę ištekė
dama už vietinio arba natura- 
lizuoto Amerikos piliečio.

Mirusio Ateivio Paliktas 
Turtas

yra daugiausia smaugiami, 
teriojami, šaudomi, kalinami, 
licituojami, plakami šampolais 
valstiečiai ir darbininkai. Ar 
gali sąmoningai ginti tas dar
bininkas ar valstietis tą šalį, 
kuri iš jo atima paskutinį duo
nos kąsnį ir laisvę ? Aišku, 
kad ne. Tad rengėjai bandė 
duoti šūvį, bet nušovė pro ša
lį.

Komunistų Partijos 
Dist. Lietuvių Frakcijos 
liucija nebuvo skaityta,
aiškiai parodo kitą faktą, kad 
nenorima pasakyti darbinin-

Paterson, N. J.
Iš ALDLD 84 Kuopos 

Susirinkimo

bininkai darbuojasi, kad Prin
ters Voice greičiau būtų išleis
tas. Patartina ir kitom drau
gystėm pirkti serus, nes Pa- 
tersone reikalingas anglų kal
ba laikraštis.

Klausimas: — Imi grantas,

Ne. Turi būti 
Immigra-

Kur Siųsti Užsiregistravimo 
Aplikacijas

Klausimas:—Gyvenu maža- 
fne miestelyje Indianos valsti
joje. Todėl, kad aš negaliu 
atsiminti, kada legališkai at
važiavau ir negaliu to darody- 
ti, tai* Natūralizacijos Biuras 
man patarė išpildyti Form 659. 
Kadangi aplikacija yra adre
suota Commissioner of Immi
gration and Naturalization, ar 
aš turiu ją pasiųsti į Washing
ton, D. C. ?

Atsakymas
pasiųsta arčiausiui 
tion and Naturalization Service 
oficieriui. Tamstos atsitikime 
tas arčiausias oficierius randa
si Gary, Indiana. Galima rasti 
surašą tų ofisų ant Form 659 
paskutinio puslp. Pagal nau
jų reguliacijų, tik dvi fotogra
fijos yra reikalaujamos. Reikia 
pristatyti dvi kopijas form 
659 ir aplikantas pavardę už
deda prie notaro, ir turi pa
siųsti $10, vardu Commissio
ner of Immigration and Natų-, 
ralization, Washington, D. C.

Certifikatai Paeinančios 
Pilietystės

Klausimas: — Per naturali- 
zavimą mano tėvo keliais me
tais atgal, aš irgi tapau Ame
rikos piliečiu. Kaip aš galiu iš
gauti atskirą pilietystės certi- 
fikatą ?

Atsakymas:—Jeigu jau su
laukęs 21 m., arba esi senes
nis, ir gyveni Su v. Valstijose, 
gali reikalauti paeinančios pi
lietystės certifikatą. Iš bile 
katro Natūralizacijos ofiso 
gauk form 2400. Išpildyk at
sargiai. Su aplikacija reikia 
pasiųsti dvi fotografijas, ir $5 
vardu Commissioner of Immi
gration and Naturalization, 
Washington, D. C. Pasiųsk ap
likaciją, paštu, su fotografijo
mis ir piniglaiškiu į District Di
rector of Naturalization and 
Immigration.

Moterys Nepameta ir Neįgija 
Pilietystę Apsivedimu

Klausimas:—Ketinu ištekėti 
už ateivio vyro. Ar galiu pa
mesti savo Amerikos pilietys-

3-čio 
rezo- 

Tas

ševičienė; po 50c—P. Dannis, ' 
A. Dannis, F. Osipauskas; po 
25c—F. Saidis, K. Ragauskas, 
J. Matačiunas, A. Snečkus, 
W. Keršulis, J. Bimba, S. 
Bimbienė; F. Bush — 20c. Su
rinktieji pinigai $5.45 pasiųs
ti “Laisvės” bazarui. Aukoto
jams tariu širdingai ačiū.

Vabalas.

Tcl. stairg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

. Susirinkime buvo pakeltas 
klausimas, kaip palaikyti Agi
tacijos Fondą. Buvo išreikšta 
įvairių minčių. Plačiai apdis- 
kusuota ir prieita prie išvados, 
kad pakelti tą klausimą per 
spaudą-“Laisvę, ” ką mano ki
tų kolonijų draugai? ALDLD 
84 kuopa duoda sumanymą 
(planą), kad kožna ALDLD 
kuopa prisidėtų su doleriu į 
metus, kaipo tam tikrą asses- 
mentą. Tad 84 kuopa atsikrei
pia į centrą, kad imtų šiam 
reikalui darbuotis.

kurį aš gerai pažinau, nesenai i karns įa> kas dedasi Lietuvoj, 
mirė, nepalikdamas paskutinio, jr yra užginama dabartinė 
testamento. Kitas pažįstamas, kruvina Smetonos valdžia, 
ne giminė, tik taip pažįstamas, j^as užgiria dabartinę Lietu

vos fašistinę valdžią, tas yra 
neprietelius darbininkų klasės 
ir neprietelius Lietuvos.

Darbininkai, kurie gavo 
rezoliucijos kopiją, pilnai suti
ko su turiniu. Bet reikia pa
sakyti ir tą, kad dalintojas re- 

|zoliucijos buvo nuvytas nu,o 
P a p r astai,. durų. Bet kuomet jį nuvijo, 

tai jis jau nebeturėjo ką'da
linti, visas jau buvo atidavęs 
darbininkams, žemiau telpa 
rezoliucijos kopija.

Dalyvis.

Rezoliucija Reikale Lietuvos 
Valdžios

Mes, lietuviai, susirinkę va
sario 17 d., 1935 metais, į Lie
tuvių Muzikalę Svetainę, 2715 
Alleghany Ave., Phila., Pa., t Darbininkų Apsigynimui $3, 
paminėti Lietuvos neprigulmy-. Lietuvos politiniams kaliniams 
bes 17 m. sukaktuves, pareiš-,$5- Nutarta pasipirkti Šerą 

išleidimui Printers Voice. Dar-

veikia, kad jį paskirtų turto 
legališku globėju. Miręs imi
grantas paliko šiek tiek pini
gų bankoje ir nejudinamo tur
to. Aš žinau, kad tas žmogus 
turi žmoną ir vaikus sename 
krašte. Kaip galima apsaugoti 
šitą jo šeimyną ?

Atsakymas:
kuomet žmogus miršta nepa
likdamas paskutinio testamen
to, tai teismas paskiria admi
nistratorium vieną arba dau
giau artimesnių giminių. Jeigu 
žinai, kad šitas žmogus ne gi
minė mirusio, tai pranešk tą 
faktą Surrogate Teismui. Para
šyk laišką jūsų konsului, nes 
tarpe to žmogaus pareigų yra 
prižiūrėjimas reikalų ir reika
lavimų jo tautiečių, kurių gi
minės miršta šioje šalyje.

ALDLD 84 kuopa išrinko 
vajininkus gavimui naujų na
rių. Kadangi apskritys pasky
rė kvotą 84 kuopai gauti 5 
naujus narius, tad vajininkai 
pareiškė, kad jie tą kvotą su 
kaupu išpildys. Vajininkais 
tapo išrinkti 5 draugai-gės: S. 
Saducas, J. K. Gilius, F. Ali
šauskienė, O. Padriezienė, S.

Jeigu “Relief” Darbininkas kiame :
Sužeistas

i Klausimas:—Per kiek laiko 
Ijau buvau “relief” darbinin
ku. Dirbdamas mažame New 
Jersey miestelyje tapau sužeis- 

itas. Ar ąš galiu prašyti kom
pensacijos ?

Atsakymas:—Tavo valstijo
je, laikina Emergency Relief 
Administration buvo įsteigta 
aprūpinti išmokėjimą kompen
sacijos žmonėms, kurie sužeis
ti prie taip vadinamo pašalpi- 
nio darbo. Jeigu iki šiam lai
kui dar nepranešei apie sužei
dimą, tai greitai tą atlik. Jei
gu tau reikia lęgališko patar
navimo, tai kreipkis prie ar
čiausio Legal Aid Society ofiso 

i (Jersy City, Newark, ir Plain- 
field miestuose New Jersey 
valstijoje). FLIS.

Kadangi Smetona ir jo kli
ka smurto keliu užgriebė val
džią ir sunaikino žmonių tei
ses ir laisvę ir įvedė kruviną 
fašistinę diktatūrą smaugti 
darbininkus ir valstiečius, ir

Kadangi, darbininkai ir 
biednieji valstiečiai yra ap
krauti visokiais mokesčiais, 
kurių jie negali išmokėti, tai 
valdžia varžytinėms išparduo
da jų turtą, baldus, žemę ir 
tt. Ta padėtis nustūmė į dar 
didesnį skurdą ir badą bied- 
nus valstiečius, o tuom pačiu 
kartu dvarponiai ir kiti tur
čiai ne tik yra liuosi nuo mo
kesčių, bet ir turi teisę skriaus
ti darbininkus, ir

Kadangi, Lietuvos fašistinė 
valdžia sunaikino: profesines 
sąjungas, darbininkų organi
zacijas, pašalpines draugijas

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
—————————------— —— i

Minėjimas Lietuvos Neprigul- kaip tai Francija, Anglija ir 
mybės 17 Metų j Sovietų Sąjunga apgintų Lie- 

Vasario 17 dieną surengė tuvą nuo Hitlerio užpuolimo, 
Lietuvių Gedemino Kliubas kad nebūtų karo.
paminėjimą Lietuvos neprigul-1 • Rezoliucijos tikslas neblo- 
mybes 17 metų sukaktuves,' gas, bet ne į vietą taikoma. 
Lietuvių Muzikalėj Svetainėj. Nei Tautų Lyga, nei imperia- 
Kadangi buvo garsinta gana listinės šalys negins Lietuvos.

ir atėmė jų spaudą, panaiki
no žodžio ir susirinkimų lais
vę, ir įvedė kruviną terorą. 
Tūkstančiai darbininkų yra 
areštuojami, kalinami ir jų 
vadai šaudomi, tik dėlto, kad 
jie drįsta kovoti prieš fašiz
mą ir už gėlesnę darbininkų 
ir valstiečių būklę, ir

Kadangi, dabartinė Lietuvos 
valdžia veda politinius sume
timus, kad Lietuvą galutinai

plačiai per radio, tai ir žmo-,Imperialistų tikslai yra pasi
nių buvo virš 400. Prie to, vis- glemžti visas mažąsias tautas

prijungus po Lenkijos fašiz
mu, kad tuomi prirengus Lie-

gi patriotinis jausmas daugelį po savo jungu. Pati dabartinė 
kuteno dalyvauti tame susirin- Smetonos valdžia visokius žy- 
kime. [gius daro, kad kaip nors Lie-

Nemaža dalis ir pažangių tuvą pajungus po Lenkijos fa-

tuvos žemę naujam imperia
listiniam karui, karui prieš 
Sovietų Sąjungą, ir

Kadangi, Sovietų Sąjunga
darbininkų dalyvavo tame su- šizrriu ir kad Lietuvą priren- parodė pasauliui, kad tik ji 
sirinkime. Einant į svetainę gus karo mūšiams, puolimui stovi už taiką ir laisvą visų 
buvo dalinama rezoliucija rei- ant Sovietų Sąjungos. Lenki- tautų apsisprendimą,—.
kale Lietuvos valdžios. Minė- jos padaryta slapta sutartis su i Mes, Philadelphijos lietu-
ta rezoliuciją pasiūlė priimti 
Komunistų Partijos 3-čio Dist. 
Lietuvių Frakcija.

Koncertinis programas bu
vo nevisai blogas, pagal pa
rengimą. Apie ’jo atskiras da
lis čia nekalbėsiu. Bet svarbu 
paminėti tas, kad tautininkai 
neturėjo veik jokio kalbėtojo, 
kuris būtų galėjęs nurodyti 
dabartinę padėtį Lietuvoj ir 
abelną politiką. Kalbėjo Ce- 
ladinas, bet iš jo nėra jokis 
kalbėtojas, ir jis nieko nega
lėjo pasakyti apie Lietuvą, 
nes jis nieko nežino. Ne tik 
kad nežino, bet ii’ nesirūpina 
žinoti. Vienok jis buvo pasta
tytas už kalbėtoją. Antras 
kalbėjo Greenius, kada tai 
buvęs socialistas, o dabar tau
tiškas katalikas, tas irgi nieko 
nepasakė. Tik skaitė rezoliu
cijas, būtent, kad be Vilniaus 
nenurims, ir rezoliuciją, rei
kalaujančia, kad kitos šalys,

Hitleriu ir yra tas žygis pra
dėti karą prieš Sovietų Są
jungą. O Lietuva kaip tik ir 
bus tas laukas karui. Tad mal- 
davimas imperialistinių šalių 
apginti Lietuvą yra tuščias 
darbas.

Šis mitingas turėjo priimt 
rezoliuciją, reikalaujant Lie
tuvos valdžios, kąd ji pada
rytų tvirčiausius' ryšius su So
vietų Sąjunga, kad apsigynus 
nuo imperialistinių šalių puo
limo. Ir kartu turėjo pas
merkti Lietuvos fašistinę val
džią, kuri, vietoj daryt tvirtes
nius ryšius su Sovietų Sąjun
ga, puola Sovietų Sąjungą, vi
sokius šmeižtus ant jos lei
džia^ Tokie Lietuvos fašistinės 
valdžios žygiai ardo santikius 
su' Sovietų Sąjunga.

Kitas svarbus punktas, ku
ris gali apginti Lietuvą, tai 
Lietuvos liaudis, Lietuvos dar
bininkai. Bet dabar Lietuvoje

jViai, reikalaujame, kad šie- 
punktai būtų išpildyti:

1. Kad Lietuvos darbinin
kams būtų duota laisvė spau
dos, susirinkimų ir žodžio.

2. Kad būtų sugrąžinta vi
soms organizacijoms apdrau- 
dos iždai, kuriuos konfiskavo 
valdžia.

3. Kad būtų tuojaus paliuo- 
suoti visi politiniai kaliniai iš 
kalėjimų ir koncentracijų.

4. Kad būtų leista darbinin
kams organizuotis į profesines 
sąjungas ir streikuoti už ge
resnes ddrbo sąlygas ir dides
nes algas.

Lai būna nutarta, kad šios 
rezoliucijos kopija būtų pa
siųsta Lietuvos valdžiai, Am
basadai—Bagdonui, į Wash
ington, D. C., ir lietuvių 
spaudai.

Šią rezoliuciją priimti 
siūlo Lietuvių Komunis
tų Frakcija, 3-čio Dist.

Tarptautinis Darb. Apsigy- 
ninias rengia koncertą ir ma
sinį mitingą minėjimui Pary
žiaus Komunos; bus 16 kovo, 
subatos vakare, 8 valandą 
(sharp), Carpenters Hall, Pa
terson, N. J. Programoj bus 
Jack London Club, Eugene 
Nigov, Ukrainų Mandolinų 
Orkestrą. Kalbėtojai bus Ri
chard B. Moore, nacionalis 
TDA organizatorius ir Jay 
Anyon, Komunistų Partijos 
sekcijos organizatorius. Įžan
ga 25 c.

Ignas Menkei is, lietuvis, ga
vo 60 dienų kalėjimo už ki
tam lietuviui, J. Trainui, 
rankos nulaužima. Nelabai 
kas lietuviškam boksininkui.

Iš LDS 123-čios Kuopos
Baliaus

Publikos buvo vidutiniai.
Vilkas. Linkėtina gerų pasek- Buv? drau^ iš Cliffsidės, Ne-
mių.

Taipgi 84 kuopa 
Agitacijos Fondan $5 
draugus ant vietos sumesta
$1.40, tad sudarėm $6.40. Nu
tarė aukoti Tarptautiniam

|warko. Visi gražiai linksmi- 
. . inos, kalbėjos. Kaip girdėti, 

,! kuopai liks apie $20 pelno.
i Reikėtų daugiau pamarginimų 
surengti.

Kas Remia Mūsų Dienraščio 
“Laisvės” Bazara 

<L

Aukojusieji draugai: po $1 
—S. Bakanauskas ir A. Ker-

SKAITYK LAISVE
IR K1TIJEMS UŽRAŠYK

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

BUFFALO, N. Y.

Drg. L. Garsionienė paaukojo 2 
Šeru “Laisvei.” Matyt, kad ta mo
teris supranta skirtumą darbininkiš
kų laikraščių darbą reikale darbi; 
ninku apgynimo nuo kapitalistų. Ji 
taipgi paaukojo “Vilnei” 2 Šeru. Ta 1 
draugė turi biznį, .hotel}, kuris ran- 1 
dasi ant 120 North Division St., ji 
užlaiko visokių valgių ir gėrimų. Ge
ra užeiga darbininkams.

J. Dielinikaitis.
(47-48)

CLEVELAND, OHIO
Specialis-Extra Moterų Susirinikimas 

Vasario 26 d., antradienį, 7:30 v. 
vakaro, 920 E. 79th St., įvyks PDB- 
to apskr. moterų komitetas šaukia 
moterų extra susirinkimą apkalbėji
mui moterų svarbių dalykų, kur 
darbininkes moteris labiausiai palie
čia. Todėl visos draugės moterys, 
kurios priklausėte prie LDSA 24 kp. 
ir jai dabar priklausote prie susivie
nijus su ALDLD 57, 190 ir 22 kp. 
podrauge Coreleto Kliubo ir visos 
moterys, kurios interesuojatės mote
rų ir darbininkų reikalais, būkite ir 
savo drauges pakvieskite dalyvauti.

Mot. Komitetas.
(45-47)
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Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

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

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

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

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

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.

o]o
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Lietuvių Darbininkų Susivienijimų!
MASSACHUSETTS VALSTIJOS
LIETUVIAI, SUSIDOMĖKITE:

Apsidrauskite Nuo Ligų Bei Mirties!

L. D. S. yra įkorporuotas 
New Yorko valstijoj

WORKERS. INC.

Laisniuotas Mass, ir Visoj 
eilėj kitų valstijų

yra saugiausia, tvirčiausia, prieinamiausią lietuvių draudimo 
organizacija, labai pamatingai, atsargiai tvarkoma

Turtds $100,000.00
Kiekvienas L. D. S. narys gauna organą “Tiesą”

Naudokitės proga: rašykitės dabar, kuomet eina specijaliai Mass, valstijoj vajus, nuo sausio 1 d. 
iki balandžio 1 d., 1935 m.

Įstojimas dabar yra nupigintas! Pigiau ir saugiau, negu bile kur!

Stokit į Lietuvių Darb. Susivienijimų!
( ’ . c

Del platesnių informacijų kreipkitės sekamu antrašu:

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
419 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.
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Kaip Gyvena Lietuvos Darbinin
kai, Valstiečiai, Buožės, Kunigai 

Ir Valdininkai?
GAMTOS

(Tąsa)
Nepraėjo gal ir pusė valandos, kaip 

pasigirdo šuns lojimas ir arklių kanopų 
ir pad kavų žvangėjimas. Į kiemelį sulė
kė keletas raitų vyrų. Kadangi viduje 
stubelės degė kerosininė lempa ir jos 
silpna šviesa spindėjo per langus, tai da
lis raitelių puolė prie langų ir atsistojo 
prie kožno lango po vieną. O antra dalis 
pradėjo belstis ir daužyti duris. Mano 
senas draugas išėjęs paklausė. Kas esa
te ir. ko reikalaujate. “Milicija ir pra
šau duris atidaryti,” pasigirdo balsas už 
durų. Duris atidarė ir į stubelę susigrū
do kaip alkani vilkai visi policijantai, va
dovaujami nuovados viršininko pagelbi- 
ninko. Rankas augštyn, suriko jų vadas, 
ir mes visi pakelėm rankas augštyn. Bet 
mano gyvenimo draugė pakėlė tik vieną 
ranką, nes už kitos rankos turėjo jai sti
priai įsikibus mūsų dviejų metų ir trijų 
mėnesių dukrelė. Pakelk ranką, tu, bo
ba, suriko milicijantas ant mano moters 
ir revolveriu jau pradėjo taikyti. Ji, gel
bėdama savo gyvybę, ištraukė savo ran
ką iš dukters rankutės ir pakėlė augštyn. 
Paskiaus jie sustatė mus visus į eilę ir 
pradėjo po kišenius daryti kratą. Pas 
mane rado keletą dolerių, anglų kalboje 
vieną laikraštį ir amerikonišką paspor- 
tą. Ant angliško laikraščio pažiūrėjo, 
kaip akla višta ant kiaušinių ir padėjo 
ant stalo. Dolerius gal būt ir konfiska
vę, kaipo nelegališką literatūrą, bet sy
kiu su doleriais rado ir pasportą.

Paskiaus padarė generališką kratą: 
viską išvertė augštyn kojomis, bet nieko 
įtartino neradę, priėjo viršininko padėjė
jas prie mokytojos sesutės ir tarė: “Esi 
areštuota, nes tavęs jau policija senai 
jieško, bet vis suspėja: pasislėpti.” “Aš 
visados namie buvau,” atsakė ji. Ir vie
toje mokytojos, kuri buvo anksčiau iš 
stubos pasišalinusi, areštavo jos sesutę 
ir sako, kad tai mokytoja. Tada jos mo
tina apkabino savo dukrelę ir pareiškė,

SŪNUS-------- ----------------------------------
jūs darote klaidą, ši yra ne mokytoja ir 
aš neišduosiu jos į jūsų rankas. Jeigu 
bus mūsų klaida, piktai suriko viršinin
ko padėjėjas, tai mes ją paliuosuosime. 
Ir, išplėšę brutališkai iš motinos mergi
ną, išsigabeno. Ant rytojaus aš su savo 
draugu nukeliavom į Anykščius patirti 
apie likimą tos jaunuolės. Iš sykio, kada 
nuėjome į slaptosios policijos (žvalgy
bos) stotį, mus prie jos neprileido.

Bet po pietų ji tapo paliuosuota. Bu
vo taip: tą jaunuolę merginą kankino' 
per astuonias valandas, kad ji prisipažin
tų, kad yra komunistė, bet bekankinant 
žvalgybon atėjęs slaptosios policijos va
das, kuris apžiūrėjęs tą merginą ir pri
pažinęs, kad tai yra ne mokytoja, bet • 
sesuo, nes mokytoją jis gerai pažįsta. 
Todėl čia įvykusi klaida ir jis tą klaidą 
pataisęs. Bet delei tos “klaidos”" ta jau
nuolė mergina negalėjo tris savaites atsi
keli iš lovos.

Ko Daugiausiai Trūksta?
Už vis labiausiai trūksta mūsų drau

gams Lietuvoje tai literatūros ir pini
gų. Su kuriais tik teko kalbėti, visi tuo 
nusiskundžia. Aš negaliu užmiršti to 
įvykio, kuris buvo' visai prieš mūsų išva
žiavimą į Ameriką. Prieš išvažiuosiant, 
aš parsivedžiau į savo buveinę du drau
gu. Atidariau didelį baksą (trunk) ir 
juos prisivedęs parodžiau: Žiūrėkit, 
■draugai, čia yra knygos, išleistos ALDL- 
D ir po du egzempliorių “Valstybe ir 
Revoliucija”, “Komunistų Manifestas”, 
“Komunizmo ABC” ir kitos darbininkiš
kos knygos; viso 87 knygos. Oi, kaip jie 
godžiai ir pasitenkinančiai žiūrėjo į tas 
knygas, tarsi aš jiems didžiausius turtus 
būčiau parodęs. Visas knygas palikau 
jiems. Bet kaip aš tas knygas parve
žiau, tai, del visiems žinomų, priežasčių, 
čia nerašysiu.

(Daugiau bus)

advokatas, negalių čia kalbėti 
apie' Kriminalio Sindikalizmo 

i įstatymą, šioj vadinamoj de- 
i mokratijoj daugelis iš darbi- 
• ninku prarado darbus. Tas 
j įrodo, kad nėra demokratijos. 

San Francisco—Vasario 10 tos unijos priimtų ir pasiųstų . Mes visi žinome, kad ši šalis 
dieną buvo šaukta Californi- rezoliucijas, reikalaujančias (gimė per revoliuciją. Mes tu
jos Valstijos Konferencija del paliuosuot 18 Sacramento ap- rime' daugelį kitų įstatymų be 
apgynimo 18 Kriminalio Sindi- kaltintų darbininkų ir atšauk-'k. S., kur darbininkai negali 
kalizmo aukų ir atšaukimo to’ti Kriminalio Sindikalizmo 
įstatymo. Tai buvo sujudinau- įstatymą.
tis vaizdai. Ūpu, gyvumu kon-| 
ferencija įrodė tą faktą, kad 
tūkstančiai darbininkų šioje 
valstijoje pamaži pribręsta 
prie pilno supratimo ženklin- 
gumo Sacramento teismo ir pa
ties įstatymo. Kriminalio Sin
dikalizmo įstatymas kreipia
mas ne vien prieš 18 darbinin
kų, bet abelnai prieš visą dar
bininkų klasę Jungtinėse Val
stijose, 
kalingą tuojautinės masių ak
cijos, kad paliuosuoti darbinin
kų klasę nuo to įstatymo. Dar-1 
b as priekyje yra sunkus kas-t 
dieninis organizavimo darbas 
po visą valstiją ir kitur. Svar
biausias įtempimas turi būti 
pravestas į suvienytą frontą1 
tarpe Amerikos Darbo Fede
racijos Unijų.

Šitoj konferencijoj buvo 14 
Amerikos D. Federacijos at
stovų, kurie dalyvavo oficialiai 
išrinkti nu lokalų. Californi- 
jos Universiteto “The National 
Student League 
delegatus, 
legatų nuo 
20 miestų. 
Darbininkų 
gijos 153 kuopa prisidėjo prie 
šio taip svarbaus darbo.

Tai yra gera pradžia—tik 
tai pradžia. Šitas judėjimas 
turi būti perduotas į visus 
Amerikos Darbo Federacijos 
narius, į vietines unijas, kad

Califomijos Darbininkai Kovoja už Atšau
kimą Kriminalio Sindikalizmo Įstatymo

išreikšti savo minčių.”
Caroline Decker sako: “Virš 

du šimtai brošiūrų ir plakatų 
yra surinktų prieš mus teisme. 
Jų tikslas mus apkalint! prieš- 

me didžiausia'bedarbę’junti-jvaldiškam veikime ir Pasiu,sti 
Milionai be- mus 1 San Quentin- Mes 

lyvavome streikuose ir milio- 
nais pakėlėme darbininkų al
gas, nuo Meksikos iki Kanados 
rubežių.”

Martin

žmogų mes skaitome aukš
čiausia išsivysčiusiu sutvėrimu. 
Per penkis metus mes turėjo-1.

Todcl būtinai rei-

turėjo savo 
Viso buvo 118 de- 
90 organizacijų, iš 
Amerikos Lietuvių 
Literatūros Drau-

nėse Valstijose.
darbių maitinasi kapitalistų iš
matom, taip vadinama šalpa. 
Iš šitų pergyventų krizio au
drų, ar daug kas pasimokino, i 
kaip kovoti už gyvenimo pa-*
gerinimą? Nejaugi reiks lauk- laukiame 
ti 150 metų, kol jie atbus ir spaudimo, 
prasiblaivys!

Visp konferencijoj dalyvavo 
šeši šimtai žmonių ir aukų 
surinkta virš šimto. Tom Moo
ney per savo seserį Anne Moo
ney aukavo $5.00. Taipgi gau
ta telegramų, tarpe kitų ir 
nuo Lincoln Steffens. Steffens 
sako ;“Nemanau, kad jūs ga
lėsite atšaukti Kriminalio Sin
dikalizmo įstatymą, nes kapi
talistam yra per daug reika
lingas, bet turite bandyti ir 
bandyti per kovą iki perga
lės.”:

Ella Winters savo trumpoj 
.kalboj sako: “Kalbama daug 
lapie amerikonizmą, bet patys 
skandina tą viską prieš raudo
nuosius. Raudonieji daugiau 
stoja, negu kiti, už ameriko
nizmą. Kapitalizmas eina sa
vo kelių prieš mus, mūsų par
eiga turi būti prieš kapitalis- 

: tus. Į Tas prigulės nuo mūsų 
| visų šioje konferencijoj.”

Leo Gallagher sako: “Kaipo dikalizmo Biliaus No. 419; Sa-[

Wilson sako: “Mes 
didesnio masinio 

ir tas tik gali mus 
I paliuosuoti.. šita koferencija
priduoda mums daugiau inspi
racijos. Aš ir kiti, sugrįžę, tu
rėsime daugiau drąsos kovoti 
už visų darbininkų reikalus.”

Delegatai su narių pagelba 
unijose ir draugijose gali da
ryti spaudimą į viršininkus, iš 
distriktų į valstijos įstatymda- 
vystę. Konferencija matė rei
kalingumą, kad Kriminalis 
Sindikalizmas būtų garsina
mas per garsiakalbius ir visais 
kitais būdais, kas yra darbu 
organizacijų ir organizuotų 
darb. Konferencija vienbal
siai priėmė rezoliucijas ir pa
siuntė telegramas į Arkansas 
ir Oregon valst., gubernato
riui M,erriam ir teisėjui Har
ris, reikalaujant paliuosti Lou- 

i isd Todd. Atskiras telegra
mas pasiuntė kiekvienam as- 
semblimanui ir valstijos sena
toriam, reikalaujant paramos 
del atšaukimo Kriminalio Sin-

ALDLD Pittsburgh© Apielinkės Kuopoms
ALDLE| Ketvirto Apskričio 

Komitetas turėjo posėdį vasa
rio 17, kuriame nusitarė atsi
kreipti į kuopas delei apsvars
tymo ir gyvenimai! pravėdi- 
mo sekamų klausimų :

1. Drauges Mažeikienės pra
kalbų maršrutas. Jinai atvyks 
Pittsburghan su prakalbų 
maršrutu kovo 27. Apskričio 
komitetas skiria sekamose 
tose rengti jai prakalbas:

Kovo
kuopa.

Kovo
Pa., 74

Kovo
retų pasidarbuoti 74 kuopa.

Kovo 30, 
236 kuopa.

Kovo 31,
New Eagle,

Kovo 31,
Wilmerding,

Balandžio
156 kuopa.

Bal. 2, McKees Rocks, Pa., 
40 kuopa.

3, N. S., 111 kuopa. „
4, Homestead.
5, Duquesne.
d. Mažeikienės sykiu 

ir vienas lietuvis dele-

27, Soho, rengs

vie-

28, New Kensington, 
kuopa.
29, Vandergrift, tu-

Washington, Pa

2 vai. po pietų, 
Pa., 61 kuopa.
8 vai. vakare, 
Pa., 180 kuopa.'
1, Carnegie, Pa.,

tone, dabar galės bendrai su 
d. Mažeikiene išduoti raportą 
iš Kongreso darbų. Todėl kai 
garsinsite Mažeikinės prakal
bas, garsinkite, kad ir d. A. 
Pipiras duos raportą. Pir- 
miaus per spaudą buvo pada
rytas pranešimas, kad delega
tams rengiama prakalbų mar
šrutas, bet kadangi kuopoms 
nebuvo laiškai išsiuntinėta, tai 
tasai maršrutas neįvyko, tai 
dabar bendrai su d. Mažeikie
nės prakalbomis įvyks.

Susirašinėkite visokiais AL 
DLD kuopų ir apskričio reika
lais, kaip prakalbų maršruto, 
taip ir mokyklos klausimu, se
kamu adresu: ALDLD Ketvir
tas Apskritys, 1335 Medley 
St., N. S. Pittsburgh, Pa. Lau
kiam greito atsakymo tais vi
sais klausimais.

ALDLD 4-tas Apskritys, 
Organizatorius,

P. J. Martinkus,
1335 Medley St.,

N. S. Pittsburgh, Pa.

į High School Auditorium, tai 
persitikrins, kad sakau teisy
bę.

Beje, rengimo komisija tą 
patį vakarą rengia pramogėlę. 
Kadangi bus svečių ir iš to
liau, kaip tai: iš Brooklyno, 
iš Readingo, iš Wilkes Barrių 
ir apielinkės. Kad su svečiais 
pasimatyt, pasikalbėt, tai kaip 
tik čia bus proga. O dar ma
garyčiom draugai Zeikai keti
no porą polkų sugrajyt, kas 
norės, galės ir patrepsėt. Taigi 
komisija kviečia, kaip svečius, 
taip ir vietinius, kad po opere
tės perstatymo susirinktų į 
Darbininkų Centrą, 302 S. 
Main St., ant trečių lubų, 
įžanga veltui.

Krosnos Dzūkas.

būti vienai iŠ prisaikintų 
teisėjų (džiurimenu) toj by
loj.”

Vokietijos fašistų laikra
ščiai panašiai užtaria hitle
rininką Hauptmanną, kurio 
kaičia esanti neįrodyta.

KAZYS RUKŠTELIS
Gyvas ir Sveikas

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

svečių turi puikią užeigą po 
antrašu:

108 UNION AVĖ., 
Brooklyn, N. Y.

Vienas blokas nuo Grand Street.

Bal.
Bal. Worcester, Mass

yra nutaręs paskirti

Prie 
kalbės 
gatas iš Washington Bedarbių 

j Apdraudos Kongreso.
Šios prakalbos bus vajaus 

prakalbos. Todėl visos kuo
pos turėtų iš anksto prie pra
kalbų rengtis. Tuoj aus turite 
pranešti, ar tos skirtos dienos 
jums geros.

Taipgi kuopos kviečiamos 
pranešti apskričio komitetui, 
kaip darbuojatės gavimui 
naujų narių, kiek jau gauta 
naujų narių?

1 2. Tarptautinė Darbininkų
jMokykia. ALDLD Ketvirto 
Apskričio metinė konferencija 
nusitarė visaip remti tarptau
tinę Darbininkų Mokyklą. 
Apskričiui kvota sukelti $30. 
Vienas apskričio komitetas, be 
kuopų pagalbos, #nieko negali 
padaryti.* Jau priduota Mo
kyklai $11. Dar nei viena 
kuopa nėra prisidėjusi prie to 
darbo. Todėl apskričio komi
tetas
kvotas delei mokyklos. Kuo
poms kvotos sekamos:

40 kuopai sukelti $1; 61 kp. 
—$1; 33 kp.—$2; 74 kp.— 
$2; 87 kp.—$3; 111 kp.—$1; 
156 kp.—$1; 180 kp.—$2;
236 kp. — $2.

Kuopoms priduodama aukų 
rinkimui blankos ir kai ku
rioms “punch boards.” Kuopos 
turėtų stengtis kaip galima 
daugiau darbuotis, kad tą pa
skirtą mažą sumą sukėlus. 
Tam tikslui reikėtų kokį nors 
vakarėlį surengti, ar ką kitą. 
Pačios kuopos gali išsidirbti 
būdus, kaip greičiau ir geriau 
sukelti joms paskirtą sumą. 
Jeigu kurios kuopos daugiau 
suskeltų, daugiau apskričio ko
mitetui pagelbėtų.

3. Darbininkų Bilius HR 
2827. Prisiunčiame po vieną 
kopiją Darbininkų Biliaus H. 
R. 2827 ir kviečiame kuopas 
užgirt tą Bilių ir pasiųst jūsų 
teritorijos kdngrėsmanui ir se
natoriams. Taipgi reikėtų dau
giau užsisakyt to Biliaus pla
tinimui 
na už 
už 500

Drg.
delegatas, Darbininkų Ap
draudos Kongrese, & Washing-

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugijos mėnesinis 
susirinkimas' buvo vasario 5 d. 
Yra nutarta daug gerų dalykų, 
kaip draugijos, taip ir darbinin
kų naudai. A. Paulauskui ati
duota paskutinė pagarba atsi
stojimu. Prisirašė du nauji na
riai.

Paskui M. Sukackienė išdavė 
raportą iš buvusio kongreso, 
Washingtone. Raportas buvo la
bai žingeidus ir nariai klausės 
labai atydžiai. Kelionės lėšos 
apmokėta $20.
* Sekretorius pranešė, kad turi 
laišką kas link rėmimo politinių 
kalinių. Nutarta paaukoti $10 
iš iždo ir paėmė knygutę štam
pų vertės $3.50. Vadinas, drau
gija parėmė Lietuvos politinius 
kalinius su $13.50, Tas turėtų 
būti pavyzdžiu kitoms draugi
joms, kad pasektumėt mūsų 
draugiją. Dar viena, draugija 
nutarė pasimokėti metines duo
kles į Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą $12. Noriu dar ir 
tą priminti, jog atsiranda ir 
mūsų draugijoj žmonių, 
priešingi 
bu i.

Taigi, 
“Laisvės’

kurie
tam prakilniam dar-

matote, gerbiamieji 
skaitytojai, mūsų or

ganizacija visuomet remia dar
bininkišką judėjimą. Darbinin
kų pareiga remti mūsų draugi
ją. Aš mylėčiau matyti, kad se
kančiam susirinkime turėtume 
nors pusę tuzino naujų narių.

Draugijos metinis balius— 
šokiai ir gera vakarienė įvyks 
paskutinę subatą prieš užga
vėnes, kovo 2 d., pradžia 6 vai. 
vakare, šokiai viršutinėj svetai
nėj prie geros Brolių Orkestros. 
Vakarienė apatinėj svetainėj.

Kviečiami visi, kaip nariai, 
taip ir svečiai, ateiti ir pasi
linksmint sykiu su didele šeimy
na, Sunais ir Dukterimis! Taip 
pat paremsite mūsų darbinin
kišką pašalpinę draugiją.

Sekantis draugijos susirinki
mas įvyks 5 d. kovo (March), 
7:30 vakare, Lietuvių svetainėj, 
29

tarpe darbininkų. Kai- 
100 kopijų 35 centai, 
kopijų $1.50.
A. Pipiras, apskričio

Endicott St.
L. S. ir D. B. Draugijos 

Sek. ir Koresponden.
J. J. Bakšys.

cramento miesto gaspadoriui 
Dean, teisėjui Lemmon, dis- 
trikto advokatui Babcock ir 
specialiam prokurorui McAl
lister, reikalaujant paliuosuoti 
17 Sacramento aukų. Taipgi 
paliuosuoti Tom Mooney, Bil
lings, McNamara, Ward Rod
gers, Arpad Losch. Konferen
cija išrinko veikiantį komitetą 
iš 33 atsižymėjusių delegatų. 
Keli į komitetą įėjo nuo K. 
S. aukų.

ir vėl išlindau su 
operetės “Vestuvės 
Mat, ši operetė 
patinka, tad aš ne-

Pacific.

Tai aš 
garsinimu 
Pušyne.” 
man labai
pavydžiu, kad ir kiti ją pama
tytų ir pasigėrėtų. Trečiam 
veiksme vaidina tikrai lietu
viškas vestuves, šoka, grajina 
ir dainuoja. O aktoriai'atlieka 
gerai savo roles; vaidina di
džiumoj jaunimas. Mat, čia ne 
gyrimas, bet tikra teisybė. Jei
gu kas netiki, tai lai atsilanko 
nedėlioję, 6:30 vai. vakaro,

Hauptmanną Užtaria ir 
Roosevelto Pati

ATLANTIC CITY, N. J. 
—Prezidento Roosevelto pa
ti buvo laikraščių reporte
rių užklausta, ką jinai ma
no apie išnešimą mirties 
nuosprendžio Hauptmannui, 
kaip Lindberghų vaiko nu- 
žudy tojui. Jinai atsakė, 
kad tas nuosprendis paliko 
klausimo ženklą jos galvoj.” 
Jos supratimu, nebuvę jo
kio tiesioginio įrodymo^ kad 
Hauptmannas kaltas vaiko 
pagrobime bei jo nužudyme. 

:Del to nuosprendžio, girdi, 
aš susijaudinus; “aš džiau
giuos, ’ kad man nereikėjo

I
 Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 
balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim

Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

PAIN-EXPELLER

PRANEŠIMASr eNauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

{taisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
ir visos yra kviečiami atsilan- 
į šią naują vietą, susipažinti ir

Visi 
kyti . 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius.
Pennsylvania ir New 

Jeršey 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

I.a.te M** U * <W “

Nuo Neuralgiškų
Skausmų 
naudokite

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expellcris visuomet 

palengvina skausmus

KILLS PAIN

LIETUVIŲ

Valizą Krautuvė j
A. G. G ŪGIS Manager,

kuris turi 12 metų pątirimo 
prie išdirbimu šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

,,,,,, r t T T — .................... ....

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną. •

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
 Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Skaitlingas Kapsuko. Min. Susirinkimas

ratinį darbą ir energingą vei
kimą Kominteme, nepaisant, 
kad drg. Kapsuko sveikata 
buvo silpna nuo katorgos lai
kų. Kaip draugas Tauras, taip 
ir Mizara atžymėjo, kaip d.

i Kapsukas mylėjo revoliucio
nierius, ir kaip labai neapken
tė pabėgėli.us7renegatųs,, kaip 
ve, Pruseiką, kuriems jis griež
čiausia koVa skelbė. U '

Pabaigoje savo kalbos įU 
Mizara pasiūlė rezoliuciją, kU; 
rią vienbalsiai priėmė susi
rinkimas. (Ji tilpo šeštadienio 
numeryje).

Trečias kalbėjo drg. A. 
Bimba, Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcijų Centro Biu
ro sekretorius. Jis citavo mūsų 
priešų redaguojamą spaudą: 
“Naujienas,” “Draugą,” ir 
‘Naują Gadynę’ apie Kapsuko 
mirtį. Grigaitis atžymi Kapsu
ko didelius darbus lietuvių 
darbininkų tarpe, bet tuom 
pat kartu ir kolioja. “Drau
gas’ pareiškia, kad Kapsukas 
buvo gabus, bet jis dirbo “ne 

Į dievui o velniui.” Bet pras- 
čiausioje pozicijoje yra “Nau- 

i Gadynė” redaguojama 
Kapsukas, kad pasukus lietu- Į Pruseikos-Butkaus. Šie du re- 
vius darbininkus į bolševikų ; agatai žino, kaip drg. Kapsu- 
pusę ir kaip Kapsuką ir “Ko-!^as ^ur®j° įtakos darbininkuo- 
va” tais laikais puolė bendrai se? bet jie taipgi žino, kaip 
Pruseiką ir Paukštys per “Lai-, K apsukas Pruseika-Bu^ku 
svę,” Bagočius ir Michelsonas griežtai^ smerkė, tat’ jie J N. 
per “Keleivį,” Grigaitis ir kiti. C“ blaškosi, kaip koki vėjai, 
per “Naujienas.” Bet d. Kap-I Drg. Bimba citavo d;. Kap
sukas turėjo įtaką eiliniuose suko kablegramas, straipsnius, 
L.S.S. nariuose ir nuolat ėjo'atsiliepimus, kuriuose jis Sau
jų kairėjimas. Drg. Tauras visus darbininkus ir darbi- 
kalbėjo ir apie Kapsuką kaipo' ninkes remti Komunistų Par- 
asmenį, kaip jis buvo drau-. tiją ir pasmerkė Pruseiką- 
giškas linkui kiekvieno darbi- [ Butkų ir jų “skloką.” 
ninko, kaip nuoširdžiai ir at
sargiai taisydavo korespon
dencijas ir abelnai darbininkų 
raštus.

Antras kalbėjo drg. R. Mi
zara. Jis piešė drg. Kapsuko 
gyvenimą, jo biografiją, kaip 
drg. Kapsukas pašventė iš 55 
metų savo gyvenimo apie 32 
metus revoliuciniam darbinin- 

judėjimui. Draugas Miza-

’Ketvirtadienį K o m u n i stų 
Partijos Lietuvių Frakcija bu
vo surengus prakalbas A. L. 
P. Kliube, paminėjimui drg. 
Vinco Mickevičiaus - Kapsu
ko mirties. Pilna svetainė bu
vo žmonių, kad tūli net namo 
turėjo grįžti. Parengimui tin
kamai pirmininkavo drg. , P. 
Buknys. Prie estrados būvo 
pakabintas didelis paveikslas 
drg. Kapsuko, kurį nupiešė d. 
Banasevičius, aptaisytas rau
donai ir juodai. Susirinkimą 
atidarant drg. P. Buknys pa
prašė didelio revoliucionie
riaus draugo Kapsuko pager
bimui atsistoti vienai minutei, 
ką publika nuoširdžiai atliko.

Pirmas pakviestas kalbėti 
drg. V. Tauras, “Laisvės” re
daktorius, kuris 1916 ir 1917 
metais bendrai su drg. Kap
suku redagavo “Kovą.” Drg. 
Tauras kalbėjo apie tai, kokia 
padėtis buvo lietuvių judėji
me, kada d. Kapsukas atvyko 
į Ameriką, kaip tada viešpa
tavo privatiniai laikraščiai, ve
dami Grigaičių, Michelsonų, j 
Pruseikų ir Paukščių. Jis pie-:c 
še, kaip energingai dirbo d.|J.0J1

Baigus kalbėti pakviesta d. 
K. Menkeliuniutė, kuri pir
miausiai sudainavo “Neverkit 
Pas Kapą” ir antrą atatinka
mą tam parengimui dainelę. 
Jos dainavimas darė geriausį 
įspūdį šiame gedulingame pa
rengime.

Po to Aido Choras, vado
vystėje Klimiutės, sūdainavo 
kelias dainas ir “Intemaciona- 

baigė susirinkimą. Buvo
kų
ra nuosekliai piešė d. Kapsu-|lu
ko kelionę nuo tikinčio katali- • rinktos aukos Lietuvos Komu-
ko iki tvirčiausio bolševiko.' nistų Partijai, kurių surinkta 
Kapsuką tėvai mokino į ku- $30.12. (Ant greitųjų buvo 
nigą, bet jis stojo vis daugiau neteisingai suskaitliuota ir pa
ir daugiau į darbininkų pusę, skelbta, kad aukų surinkta 
studentų ratelius, taip, kad $40.12, bet tikrumoj buvo 
pagaliaus buvo prašalintas iš '$30.12.) Aukotojams tariame 
seminarijos, kaipo bedievis, širdingai ačiū. BuVo vardai 
Drg. Mizara piešė drg. Kapsu- paimti, bet kol kas dar jie 
ko kovas prieš carą, vadovavi- Į mums nepriduota, kaip bus 
mą 1905 m. revoliucijai Su-j priduoti—paskelbsime, 
valkijoje, kalėjimus, katorgas, “Laisvės” Rep.
atvykimą Amerikon, parvyki
mą atgal į Rusiją, energingą 
kovą už proletarinės revoliu
cijos pergalę, dalyvavimą įSi- me norėjo pabėgti ir užmušė 
liečiu kare ir vadovavimą So- vieną sargą, elektros kedėje 
vietų valdžiai Lietuvoje, lite-1 sudegintas Sing Sing kalėjime, z

‘‘Laisves” Rep.

Delio, kuris Clinton kalėji-
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BALIUS
Rengia "

ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTĖ

Subatoj, Kovo 2,1935
Nuo 6:30 vakarč

GRAND PARADISE SVETAINĖJ 
318 Grand St., kampas Havemeyer, Brooklyn

ŠQKIAI BE PERTRAUKOS

Lietuviškiem Šokiam—Retikevičiaus Orkestrą 
Amerikoniškiem Šokiam—Kaizos Orkestrą

Kviečiame visus Brooklyno ir apielinkės lietuvius dalyvauti šiame 
didžiajame baliuje

' JŽANGA 40 CENTŲ, KOMISIJA. ,
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' pelnę pasidaryti. LaGuardia\jf 
ir jo valdžia paleido žmonėms i

i dūmus į akis, būk feras bus f 
tik 3 centai, kada miestas i 

(kontroliuos. Bet kada eilė re-' 
; porterių klausė ar tikrai ne- 
|bus pakelta' važinėjimo kai-1

Visi | Madison Garden! d™binXspu”auniLTveikim^ cos ariukščiau Lrt1-■ ’f i* . I uaroiniriKus uz unijos veikimą, i Guardia atsisakė į tai atsakyti,1
Baisus karo pavojus prieš Kiekvieną dieną jie.pikietuoja jį to jau matosi, kad jis turi 

~ irlkrautuvę, nepaisant, kad po- planus kelti važinėjimo kai-į
- ' - fašistai susitarė"pulti ,iciJa labai tankiai dar0

Sovie-P1-1 Puolimus-
Japonijos1

Pačiupo už $3,500
i Akmeną”
i Du asmenys įėjo į namą 40
įW.; 77th' St.,' New Yorke, ir j “Naujosios Gadyhės’1 laidose

Baisus karo pavojus prieš 
Sovietų Sąjungą. Vokietijos ir 
Lenkijos i 
iš vakarų, kad išvarius 
tus iš Europos, o

jus’ iš Azijos. Tas parodo, kad u į 
pasauliniai draskūnai susita-' 
re pulti darbininkų tėvynę,! 
kad ją sunaikinus. Viso pašau-'

ar,t nas

i Kaip Iš tikro Ackermano 
Dirbtuvėje Dalykai Buvo

• Sausio 10, 2a ir 31 dd.

|,Q darbininkų pareiga ateiti h.rit 11-to unkšto pačiupo nuo- kalbėta? a,pie- siuvėjų^ reikalų? 
Sovietams į pagelbą. | ponibfe Shapiro už1 $3,500 vi- S?'Ackertnąnų dirbtuvėj. Ta-

Sovietų Sąjungos Draugai s°k'M brangakmeniųturto, čiaus me visi tie rasiniai, turi 
rengia tuom ‘ klausimu labai Shdpiro vyras yra .namų bu-, tikslą, kad. dajykus nušviest, 
svarbias prakalbas.

Prakalbos įvyks pirmadienį, 
25 d. vasario, 7:30 vai. vaka
ro, i 
Garden svetainėje, 50th St. ir 
8th Ave., New Yorke. Kalbės j 
kongresmanas E. Lundeen, ku
ris įnešė i kongresą H. R. 2827 
bilių; J. W. Wise, C. Lamont,1 
profesorius Chas. Kuntz, Dr. 
Young, J. B. Matthews ir Įeiti 
labai geri kalbėtojai.

d.aVojimo kontraktojrįųsi;■ Ma-1 ir pagerinti; darbininkų. sąly- 
tyti tie plėšikai žinojo, pas ką gas. Išskyrus. Bešališko Kriau- 
eina ir ką ten gali rasti. čiaus rašinį, kuris tilpo “Nau

josios Gadynės” num. 4, kitididžiausioje Madison Sq.' , , ,, . j v. . . v. . -
Neleido Darb. i Teismabut) t.ra;inia’' S1')S datavęs Pa-j , detj dar' daugiau aptamsina,

Kiek laiko atgal policiją negu nušviečia.
areštavo dd. Paul Block, Fre
dą Jackson ir dar kelis prie kus kriaučių dirbtuvėj, 
šalpos biuro, kada jie pikjeta-jiems ne tas apeina. Jiems rū- 
vo ir reikalavo bedarbių šei-jpi ne darbininkų reikalai, bet 
mynoms maisto ir drabužių, i asmenys, politiniai ginčai ir 

užgauliojimai kitų, o ne teisyr 
bė. Pačiame rašinio antgalvy^- 
je jie jau sako: “Ar tai taip 
eina bimbinė ‘naujoji daly
ba’?” Vadinasi, jiems rūpi 
Bimba, frakcijos,, o ne mūsų

Todėl “šioks-toks 
Kriaučius” visai neteisingai 
aprašo ir daro sekama išvadą: 

“Čia reikia pažymėti, kad 
lokalo pildomoji .taryba, šapos 
komisija (kur įeina Franas Ra
moška ir kiti) ir delegatas, 
yra ščyrosios (bimbiškos) lini
jos žmonės.” ; •

Kaip matėte, tai ne kas ki
tas, o tik “šioks- Toks Kriau
čius” ir jam panhšūs, neša į 
kriaučių reikalus ‘bimbizmą,’ 
visokias “linijas’7 ir “ščyru- 
mus.” Tiems Rašytojams, kaip 
mat'o'tė/. 'pirmiAūšia rūni ne 
darbininkV ‘reikalai, bet poli
tiniai skirtumai, o mes nepai
some, kas 'yra kokiu isitikini- 
hių. bet žiūrime, kad būtų 
ginama visu darbininkų teisės 
lygiai. Todėl prisieina mums, 
žemiaus pasirašiusiems .ir at
sakyti tiems rašytojams, kurie 

i dalvkus aiškina nusistatę frak
ciniai^ • : '' "r'

“Naujosios Gadynės” num.
5 jau atsiliepė ir viena dar- 

Vlbininkė, kuri paliesta šiose dis
kusijose. tai vra Moteris P. 

•J (J “šiokio-Tokio Kriaučiaus” 
[rašinį nei neatsakinėsime, nes 
jam tinkamai atsakė “Beša
liškas Kriaučius.”) Moteris P. 
vėl kelia klausimus, apie ku
riuos rašė “šioks-Toks Kriau
čius.” Ji laikosi tos pačios 
nuomonės, jos raštas,' rodos, 
kad būtų kopija “šiokio-Tokio 
KriąuČiaus” rašto. \

k (Bus daugiau)

Bet kaip jie išaiškins daly- 
kad

Tie draugai buvo teisiami 
Bronx teismabutyje. Keli šim- 

> kad 
reikalavus teisėją paliuosuoti 
tuos darbininkus. Bet kapita- 

Pen.ktadienio rytą, į 22 d.jjstinis teisėjas De Lųca įsakė 
vasario, koki nors penaudėliai policijai neleisti darbininkus reikalai, 
įsiveržė į lietuviams kriau-| vidun į tėismabutį. Tada dar-! 
čiams , gerai žinomą dirbtuvę bininkai lauko pusėje pikieta- 
ir išvogė apie 40 viršutinių vo, demonstravo, ir reikalavo 
ploščių (tap coats). Vagys paliuosuoti teisiamuosius, 
nepaliko ir darbininkų ploščių, | . —---------------  „
kurie buvo pakabinti dirbtu- w j jjg Stj-ęft Darbininkus 
veje. • , , , .

Šalaviejus, rodosi, neturi. Teisėjas Marvin, Jarhaicoj, 
apdraųdos siuvamo' materijolo nuteisė 8 darbininkus sfreikie- 
nuo vagių. Spėjama, kad va- riūs kalėjiman po 10 dienų, 
gys virve nuo stogo per langą'Jie streiko metu pikietavo val- 
įsileido vidun; nukirpo *, vagių j gyklas ir buvo areštuoti. Ka- 
šauksmo dratus, ir susirinkę, pitalistinis teisėjas norėdamas 
kas jiem reikia,—išėjo lau-! pažeminti, tuos darbininkus, 
kan palikdami savininkams Jr buvo ntišprėndęs, ’ kad’ jie* 200 
policijai’: galvosūkį 
koki mes esam vagys, jauni, žodžius savę^ 
seni, artimi ar tolimi?

a “ 1 • • * • ji jlhoiix i/CibiiiciuuLyj jl\.uApvogė Salaviejaus ir Augus- tai darbininkų pribuvo, 
tino Kriaučių Dirbtuvę

Prakalbos Prieš Bearsią
Trečiadienį, 27 d. vasario, 

Bridge Plaza Workers Kliu
be, 285 Rodney St., Brookly- 
ne, atsibtis labai svarbios pra
kalbos. Jas rengia dvi Komu
nistų Raitijos kuopos ?kovai 
prieš Hearsto melus. Kalbės 
drg. Martha Stone ir kiti geri 
kalbėtojai. Dalyvaukite 
niai.

— spėkite, kartų 'parašyti)' jo šudiktuotuč 
pažeminimui, 

'bet tie darbininkai atsisakė 
tą daryti, tai tada kapitalisti
nis teisėjas juos pasiuntė į 
Įėjimą.

masi-

ka-

Darbininkai Sustreikavo
I Cohėn Bros. Fur Co., 6 W 
48th St., New Yorke, darbinin. 
ir darbininkės paskelbė strei
ką prieš algų nukapojimą 
Darbininkai priklauso prie! 
Industrinės (kailių darbinin-j 
kų) unijos ir energingai pi-j 
kietuoja dirbtuvę.

Hearsto Išgalvojimai
“Daily Workeris,” Komunis

tų Partijos dienraštis faktais 
įrodė, kad talpinami Hearsto 
didlapiiiose paveikslai neva iš 
Sovietų Sąjungos, kuriuose 
yra rodoma sumenkėję vaiku
čiai, negyvi gyvuliai ir žmo
nės, yra tiksliai padirbti 
Hearsto specialistų, kad nie
kinus Soyietų Sąjungą iy ruo- 

|šųs prieš ją karą. Hearstas

Pasigrėbė $1,785 Algomis
Kada LaTone Frocks .Ine. 

dirbtuvės asmuo parnešė iš 
banko $1,785 pinigais, kad 
apmokėjus minėtos kompani
jos 65 darbininkams algas, 
tai jas pačiupo plėšikas ir pa-| 
bėgo. Minėta įstaiga yra 4137 į 
Third Ave., New Yorke. Kaip

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku į Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

.r ' Stiliumi j PABANDYKITE!

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

Brooklyn, N. Y«
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Notary Public

MM

Tel. STagg 2-5043

MATHEW Pi BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Lais^iuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

..................■ i ------------- ----------- -

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarpavi- 
. mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

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

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

Tel.: Foxcroft 8-6801

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

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

...............  arti Grand Street
• 4 t

Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS
-.n -i • , .v * 2220 Avenue JNuo 10 iki 12 vai. iš ryto Kampas E. 23rd St.

y

M
l IOO O Atviri kojų skauduliai, GarankS- 
| |lll|a\ Čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 

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

..........................................................■'

| Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

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

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
. ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Bciatikos (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 kok{ 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Frank Schwartz ir Harry 
tik asmuo parėjo su pinigais Mooke yra kaltinami užnuoli- 

' ir priėjo prie įstaigos, taip antmūose ant žmonių plėšimo 
tikslais. Jie sako, kad tie ap
kaltinimai neturi pagrindo. f 1

jo užpuolė ginkluotas 'plėši
kas. , ’

' Telephone, EVergreen 8-9770

'trokšta karo; jis trokštą darbj- ’ 1 ___ ' ' ■
ninku ir kolektyviečių kraujo! n . ' ' ’ -y,, ? ■

įTuli iš tų, pavejkąlų. buvo, nu- prastas Auto Valdytojas 
trauktį t Rumunijoje ir ĄųSįtrį- 
joje, o dabar Hearsto didla- 
piai deda juos į savo skiltis ir 
rašo, kad tai iš Sovietų Sąjun
gos. Darbininkų pareiga daly
vauti Madison Square Garde- 
ne, pirmadienio vakarą, ir iš
girsti darbininką kalbėtojus, o 
kartu ir ^kongresmaną Lun
deen, kur bus aiškinama, ko
dėl Hearstas dabar veda to
kią bjaufi'ą propagandą 
Sovietus.

prieš

James Batrett, 37fmetų am
žiaus, 151 W? 62n^ St., New 
Yorkė, yra areštuotas ir kal
tinamas 9 prasikaltimuose' au- 
tomobįliąus blogame valdyme. 
Dažnai policija ir be reikalo 
prisikabina prie auto valdyto-* 
jų, kad gavjis iš jų kyšių, bet 
yra žmonių, kutie automobi- 
liuj “dumavoja” ir ne tik 
ve, bet ir kitus padeda į 
vojų. ............

Ohrbachs Darbininką 
Streikas

Jau apie du mėnesiai laiko, 
kaip energingai streikuoja di
džiulės Ohrbachs krautuvės 
darbininkai ir darbininkės. 
Krautuvė yra New Yorke prie 
Union Square. Darbininkai pa
skelbė streiką, kadą minėtos

sa- 
pa-

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA r

PASIRANDAVOJĄ fornišiuotas kąm- 
barys, tinkamas vaikinui ar mer

ginai, arba dViem. Apšildomas ir vi
sada karšto, vandens jyaliąs, I£ąina 
prieinama.. Kreipkitės šiuo antrašu: 
436 So. 5th St.,f Apt.' 9, Brooklyn, 
New York.

(47-49)

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Nori Pakelti Fčrus
New Yorko miestas nupir

ko nuo BMT Co.- elevaiterius 
ir’ požeminius1 traukinius.’ Da
bar New Yorke yra keliavimo 
fėraiV5 centai ypatai. Bet jau 
senai kompanijos nori važinė
jimo kairias'pakelti. ZBMT Co. 
savo nuosavybę miestui par
davė Ji'ž $185,000,000 tik būk York, 

[todėl, kad negali pakankamai r' -

■ PAJIEŠKOJIMAI
r PAJIEškOJIMAl

Pajieškau darbininko dirbti ant 
farmos, turi suurasti apie farmos 
d«rba. P°geidauiania, kad būtų na- 
vienys. Su mokesčiu, susitaikysim. 
Kreinkitės sekamu antrašu: 2522 
Bedford <Ave., Brooklyn, N. Y., Apit. 
IC, arba klauskite superintendent.

s. (45-47)

PARDAVIMAI-
PARDAVIMAI

PARSIDŪODA forniŠiuotų kambarių 
bizriis ir visi rakandai.' Yra '18 

kambarių ir visi išrandavoti. Galima 
geras pragyvenimas padaryt.
- KreipkitŠs "• sekamu! antrašu: C. ’ 
Brown, ;21 Liberty St., Brooklynf N.

i. ..Trys ,b!okai ;nuo,’Brooklyno tilto.
(42-47)

231 Bedford AVenue 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

(Undertaker)'
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą
Parsnmdau ntitomobilius vestuvėm, 

parčm, krikttynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti. Marcy. Avenue)

« ... . Brooklyn, N. Y.

Kraujo Tyrimai^ Laboratoriniai Iš- 
i bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

NEW YORK
| Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
IO , sekmadieniais 9 iki 8 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




