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KRISLAI
Pagyrų Puodas. 
Pavyko Bazaras. 
Savo-Nesavo Karve. 
Kunigų Paveikslai.
Garbina VVashingtcną. 
‘žmonių Valdžia.

Rašo T. G.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!
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P. Grigaitis “Naujienose” vėl 
tuščiai didžiuojasi prieš drg. V. 
Kapsuką; sako:

“Jeigu jis būtų pranešęs 
‘Naujienoms’, kad jisai nori jas 
skaityti, mes būtume jas siun
tę, idant jis galėtų apsišviesti.”

Galima primint Grigaičiui, 
jo>fildrg. Kapsukui užteko ap
švietus, kad išviso per 11 mė
nesių 1916-17 metais atkovota 
milžinišką daugumą buvusios j 
Lietuvių Socialistų ' Sąjungos 
nuo Grigaičio globos.

Šiomis dienomis įvykęs “Lai
svės” bazaras buvo sėkminges
nis ir už pernykštį. Kasdien bu
vo kupina darbininkiškos pub
likos.

Didelis ačiū priklauso drau
gėms ir draugams, kurie auko
jo bazarui daiktų. Ačiū ir vi
siems svečiams už paramą savo 
dienraščiui.

ūkininkėlis Valis Utenos apy
linkėj, Lietuvoj, pardavė kar- jungą, 
vę; bet smetonininkai jau buvo 
ją aprašė už mokesčių nesumo- 
kėjimą. Todėl ūkininkėlis paso
dintas vienam mėnesiui kalėji- 
man. Puikiai gi fašistų val
džia “padeda” smulkiajam ūkiui 
plėtotis Lietuvoj.

-------------- 1
Be kunigo paveiksiu neišeina 

beveik nei vienas lietuviškų kle
rikalų laikraščio numeris. Dau
gelis katalikų tuom piktinasi 
sakydami: “Kunigai tik save 
garsina; tai tegul jie patys ir

Skano. --------- Dirbtinos Vaiko Rankos
H A R T F ORD, Conn. — 

Dr. H. Kessler ketina įtai-

Kardinolo Melas apie 
SSRS Pinigus Meksikoj
PHILADELPHIA, Pa.— 

Kardinolo Dougherty vado
vybėje sekmadienį buvo su
šaukta 30,000 katalikų mi
ltingas protestui prieš Mek
sikos valdžią, kaipo bažny
čios varžytoją ir niekintoją. 
Kardinolas melavo, būk So
vietų Sąjunga davė $18,- 
000,000 Meksikos vyriausv- 
bei, kad padarytų tą šalį 
“raudoną.” Jis pripasakojo 
ir kitų nebūtų dalykų. Kar
dinolui pritarė kongresma- 
nas Cl. G. Fenerty, kitas 
kalbėtojas. Tokiais mitingais 
klerikalai tarnauja kariš
kiems Amerikos kapitalistų 
planams ne tik prieš Meksi
ką, bet' ir prieš Sovietų Są-

Nuplaukė 281 Mylią
BUENOS AIRES—Pedro 

A. Candioti, 43 metų am
žiaus, vienu pradėjimu, be 
sustojimo nuplaukė Parana 
upe 281 mylią, vandenyj iš
būdamas 87 valandas ir 19 
minučių. Tai yra ilgiausias 
žmogaus plaukimo rekor
das.

Visiems žinoma, kaip patrio-1 
‘ tiškos pradinių mokyklų istori
jos garbina Jurgį Washingtona. 
Bet “socialistų” “Naujienos” 
vasario 22 d. jį dar smarkiau 
išgarbino. Esą, jam nieks dau
giau nerūpėjo, kaip tik “žmo
nių gerovė.”

“Naujienos” nežino,, kad Wa- 
shingtonas buvo žiaurus vergu 
išnaudotojas, aristokratas, ir 
žiūrėjo tik turčių klasės reika
lų.

Jis vadovavo karui del Jung
tinių Valstijų paliuosavimo nuo 
Anglijos tik todėl, kad tatai bu
vo naudingiau Amerikos žemės 
savininkams, prekėjams ir be
sikuriantiems fabrikantams.

“Naujienos” šlovina Washing
tona už įsigyvenimą Amerikoj 
“nepergalimos žmonių renka
mos valdžios idėjos.” “N.” re
daktorius Grigaitis dar nemato, 
jog šioj šalyj valdžią išrenka 
kapitalistų pinigai per republi- (Valdininkai bando suversti • 
konų ir demokratų mašįnas ir 
per begalinį paprastų piliečių 
mulkinimą su pagelba papirktų 
buržuazijos laikraščių ir samdy
tų agentų.

JAPONAI SUĖMĖ
AMERIKOS KAPITONU

TOKIO.—Pasigėrus Ame-
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Ernst L Cornbrook, buvęs 
vice - prezidentas, 1.N,. . Y. 
Laivų Statymo Kompani
jos. Jis buvo pašauktas se
natorių komisijon, kuri ty
rinėja ginklų ir amunicijos 
šmugeli. Pasirodė, kad ši 
kompanija, veikdama per 
tam tikrus valdininkus, iš
gavo kontraktus statyti 
naujus karo laivus ir kon
troliuodama. k o n t r aktus 
daug daugiau atlupo iš 
Amerikos valdžios už savo 

darbą, negu jis buvo 
vertas.

Šilko Darbininkai už 
Masinę Darbo Partiją

i PATERSON,'K J—Kon- 
i ferencija visos šalies Šilko 
i Dažytojų Federacijos perei
tą šeštadienį vienbalsiai 
užgyrė organizavimą masi
nės Darbo Partijos ir parė
mė Darbininkų Bedarbių 
Socialūs Apdraudos Biliu H. 
R. 2’827.

Šilko dažytojai reikalauja 
tokios Darbo Partijos, kuri | 
kovotą už unijų reikalavi-, 
mus ir nieko bendra netu- , 
retų su kapitalistinėmis par
tijomis. |

Industriniame šilko darbi
ninku susirinkime ateinantį 
šeštadienį organizatorius, 
Louis Valgo duos pasiūlvma 

’ rengtis paskelbt “stapičių” 
(darbų sustabdymą), idant 
priverst bosus pripažinti 
uniją ir mokėt darbinin
kams nustatytą algą.

I I

Sovietai Daro Viską, 
Kad Išvengtų Karo, 
bet PrisirengęApsigint

• MASKVA. — Apvaikš- reikmenų,
čiojant 17 metų sukaktį nuo “Bolševikų Partijos va-,’ 
Raudonosios Armijos įsikū- dovybėje su Stalinu prieky-.’ 
rimo, Sovietų apsigynimo jc mes sutriuškinsime bile 
komisaras K. E. Vorošilo- priešą, kuris bandys užpul- 
vas pareiškė, jog raudonar- ti Darbininkų Tėvynę,” tarė 
miečiai turi visa, kas reika- drg. Vorošilovas. 'Jis mi
linga apginti savo dar1 inin- rodė, kokių didelių pastan- 
kišką tėvyne nuo imperialis- gų Sovietai darė ir tebeda- 
tinių užpuolikų. Apart Rau- ro, kad išvengti karo. Im- ; 
donosios Armijos pasiryži- perialistai gi, labiausia Ja
rno žūt-būt, o apgint revo- poniia, Vokietija ir Lenki- 
liucijos laimėjimus, dabar ja, tik jieško priekabių už- 
Sovietų Sąjunga turi ge-, pulti Sovietų Respubliką, 
riausius techniškus tam Tačiaus jie galės nagus nu- 
įrengimus ir įvalias viskam degti.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Neleiskime Areštuot 

Savo Draugų
KAUNAS. — Darbo bir- i 

žoi (biure) buvo susirinkę | 
136 bedarbiai ir laukė pasky-• 
rimo į darbą.u.^Raštininkas 
buvo liepęs ateit po naujų.| 
metų. Bedarbiai ėmė pro-

"itestuot ir reikalaut darbo;
syt dirbtinas rankas Herbie Dar 6,000 Italo Karei- I o vienas priminė, kad bu r-' 
Milleriui, 5 metų vaikučiui, . ? • U.. • •• mistrps (miesto majoras).;
kuris per gatvekario nelai- viy prieš Abyssiniją 
mę prarado tikrąsias ran-1 
kas iki riešų. Sako, pririš 
vielas prie raumenų likusių plaukė dar trys laivai: “Bi- 
rankų dalių, taip kad vai- ancam— ” T -.....
kas galės dirbtinąsias ran- Vinci
kas sugniaužti, atgniaužti ir veždami 6,000 kareivių ruo- 
abelnai jomis šiek tiek veik-.širmam karui prieš Abyssi- 
ti. Vielos bus paslėptos po Afrikoj.
oda. i -------------------

ROMA. — Iš Italijos iš-

ancamano,” Leonardo da 
” ir “Nasaro Sauro,”

BOMBA SUNAIKINTAS i 
TRAUKINYS

R. N. Parker, vienas iš N. 
Y. Laivų Statymo Kompa
nijos valdininkų, kuris liu
dijo tyrinėjančiai senatorių 
komisijai. Jis sakė, 
kuomet buvo daroma 
nėginimas naujai
tytiem karo laivam, 
“vynas ir šampanas buvo 
lygiai reikąlipgas, kaip ir 
plienas,’’ idant laivyno ofi- 
cieriai pripažintų tuos lai
vus tinkamais.

jog
1S-

pasta-
tai

50 Angliakasių Vadų 
Statomi Teisman
WILKES-BARRE, Pa.—

prižadėjo darbo dar prieš, 
naujus metus. Atbėgės no- j 
licininkas norėjo- tą darbi-! 
ninka suimt, bet bedarbiai ’ , . , ,. . v . . . .•• Ketvirtadieni saukiama tei-]1 uostojo, ir policininkas . „ , TZ. , .
turėio ii paleist sman. Vlrs 50 vadų Klet0S10S

J P . 'Anglies Darbininkų Unijos
Draugai, niekuomet ne- už tai, kad jie nevykdo tei- 

Įleiskim areštuoti savo drau- sėjo Valantine indžionkšino 
gų! ir neatšaukia streiko, kaip

-------- kad jis reikalavo. Juos
; BUVUSI PATI NUŠOVĖ Fašistai Nori Suskaidyt Be- skundžia Glen Alden kasy Iš

ANTRĄJĄ PAČIĄ 
| SOMERSET, Ky.—Teat-

darbių Jėgas “teis-

FEDERACIJOS VADAI RENGIASI ĮSNAUJA 
PARDUOT AUTOMOBILIU DARBININKUS

SPRINGFIELD, Ill._ Ne- r? priemenėje Eva Wilso- gajn bedarbiams pažadų ap-
žima kas užtaisė dinamito mene ketiniais suviais is rūpinti darbu; visa Lietuvos 
bombą, nuo kurios eksplo- revolverio nušovė antrąją buržuazinė spauda pilna tokių 
vn mptalink o-nynlinn kuhi savo buvusio vyro pačią žinelių; bet tikslas tų pažadų, 
Jas ant Chicafo and Illinois Marę Wilsonienę. Jis buvo kurie niekuomet nebus ištesė- 
Midland gelžkelio traukinio. Per teismą persiskyręs su ti, yra nuramint bedarbius ir 
Sudeeė visi 11 io vagonu. Eva. žmogžude areštuota. nusl Pnln JD i0VD-

žinia kas užtaisė

lų kompanija, kaipo 
KAUNAS. — Fašistai nesi- mo paniekintojus.”

Unijos distrikto vadai iš
leido lapelį, smerkdami in- 
džionkšiną; bet jie nešaukia 
streikierius per masinius' 
pikietavimus sulaužyt in- 
džionkšina.

DETROIT, Mich.—Ame- ginčijamus klausimus. Bet 
rikos Darbo Federacijos va-,tai yra melas. Nes Detroi- 
dai daro, ką tik gąli, idant,to, Flinto ir Clevelando au- 
neįvyktų automobilių darbi-Įtomobiliu darbininkų įvai- 

i ninku streikas. Federacijos rūs lokalai nedavė Greenui 
Iprezidentas Wm. Green, at- jokių panašių įgaliojimų; 
važiavęs iš Washingtono, jje šaukė visus darbininkus 
.pareiškė laikraščių reporte- ruoštis streikui ir reikalavo, 
riams: “Mes (vadai) nekal- kad visas derybas vestų ei- 
bame apie streiko šaukimą; ]įnin narių išrinkti atstovai, 
mes galvojame apie taiką.” Į Viršminėtame susirinki- 

— • Paskui, kalbėdamas 1,200 me kalbėjo ir Filipinų gu- 
automobilių darbininkų su- bernatorius Frank Murphy, 
sirinkime. Green liepė pasi- buvęs Detroito miesto ma- 
tikėti NRA taisyklių punk-; joras. Ji kalbėt pakvietė 
tu 7-a ir nauja valdiška ko- Darbo Federaciios vadai, 
misija. Sykį kita jis rikte-,Tartum' jie užmiršo, jog 
Įėjo, kad darbininkai tik per j trvs metai atgal Murphy’o 
kovą tegali laimėti. Bet jis 
nieko nedaro kovai suorga
nizuoti.

Greeno sudaryta Nacio- 
nalč Automobilių Darbinin
kų Taryba per savo organi
zatorių F. J. Dilloną paskel
bė, būk darbininkai įgalioją 
Greeną šaukti pasitarimus 
su bosais ir taikiai išrišti tomobilių pramonėj.

policiia išvien su Fordo sar
gybiniais nušovė penkis 
darbininkus iš minios, susi
rinkusios gauti darbų, dai
riuos Fordas buvo žadėjęs 
per laikraščius.

Komunistu Partija šau
kia darbininkus organizuo
tis visuotinam streikui au

REIKALAUKIM AUGŠCIAUSIO TEISMO, KAD 
TUOJ PALIUOSUOTU SCOTTSBORIECIUS ■

Sudegė visi 11 jo vagonų. J. 
vaiuimimai uanuu suversti' 73 ~ ,
kaičią ant Progresyvės Mai- ' Skurdas N. Y. ratnęubejo 
nierių Unijos narių. New Yorkoj valstijoj da

bar iš pašalpos gyveną

Lietuvoj Esą 45,000 
Hitlerininką

rikos žibalo laivo “Elizabeth re, užtiko kaulus kūdikio, 
Kellogg” kapitonui N. Hen- kuris buvo palaidotas 30,- 
dersonui, jo laivas prisvilo 000 metų atgal, kaip spėja 
prie marių dugno užlajoj Sovietų mokslininkai, 
ties Japonijos i 
Henderson areštuotas

30,000 METŲ SENUMO 519,278 šeimynos, ąrba, šeš-
KAROLIAI ........................

MASKVA.—Bekasdamas 4 t » * ' ,rūsį, vienas ūkininkas arti 
Irkutsko, Sovietiniame Sibi-

ta daįis visų,, ,valstijos gy
ventojų. 1932 metais šel
ptinų bedarbių šeimynų 
skaičius buvo tik 195,735. 
Taigi per porą mętų, skur
das beveik trečia tiek padi
dėjo. . i.

Tačiaus didėjantis nedarbas 
ir augantis bedarbių .pasiryži
mas kovai už dąrbą ir duoną 
gąsdina fašistus. Ir štai, bur-, 
mistras Merkis sugalvojo be
darbės panaikinimo programą laikraščiai mirga 
--—pririšti bedarbius »prie .že
mės, 
muį bedarbė didėja

WASHINGTON. — Tiki- mai panaikinti bausmę 
i minimus nekaltus '■ 

Augščiausias Teismas scottsboriečius.
greitu laiku paskelbs savo

tmasi, kad Jungtinių Valsti- prieš
■Ijų ‘ m ’ ......

Lietuvių darbininku or-

- - 1 TZ f • vx. . ’ . NEW YORK.—Manoma, 
tvirtovėj į Lenin- įsuose miestuo-

irjgrado Mokslų_Akademiją ir-ge prąsidgt kompanijų vai-
kvočiamas, ar nebus kariš- [daroma tyrinėjimai karolių • krautuvių tarnautojų 
i---------- -------x_:— ir kitų papuošimų, su ku- A J u , • - - ■

riais kūdikis buvo palaido;'stręika;0 ^ooo D.
kas amerikonų šnipas.

bIjo darbininku
IŠSTOJIMŲ ISPANIJOJ

ir kitų papuošimų, su ku- strejkaį. New Yorke su- 
. Reeve

tas. Karoliai padaryti iš krautuvių tarnautojų, 
mamonto kaulo. Kūdikiui i 
1 v 1 1 • J 1 1 1 1 •

BERLYNAS.—Hitelerio sprendimą delei Haywoodo ganiZacijos taipgi privalo 
. . , - - 'tokiais Pattersono ■ ir Clarence sRubiai mušti Augščiausiani

. - antgalviais: “45,000 vokie-|Nornso, dvieju Scottsboro Teismui telegramas su rei- 
Fašisto Merkio, many- čjų Lietuvoj ’yra ■ ištikimi neFrų jaunuoliu, kuriuos kaiavimu paliuosuoti H. Pa- 

...........<ie» to, y okie t'i j ai;” “Klaipėdos Alabamos valstijos teismai £terso ir C1. Norrisą, adk 
kad vargingi valstiečiai,netuj-i kraštas yra- vokiškas;” “Vo- .buvo . nusmerkę sudeginti suoiant. Th . Suprbme 
,Z.l j turi;.ži!m! te- Kiečiai užsieniuose, pagelbč- (elektros kedėje. ' . ! CoUrt of the United States;

Tarptautinis Darbininkų Washington, D. C.
i Hitlerininkų spauda skel- Apsigynimas padavė Augs- . "___________

bia, kad įvairiose pasaulio čiausiam šalies Teismui ape 
dalyse jie turi 500 savo or-

§ayo tnobų ir i 
liaut į miestus jieškot dartio įį ’
ir pastogės. Todėl jis siūlo pa
statyti biedniems valstiečiams 
triobas buožių ir dvarininkų 
žemėje ir tuom pririšt juos 
prie žemės, kad jie i_______ v . .....
į miestus. O ištikrųjų nedarbo tų organizacijų ’centras— tie jaunuoliai nusmerkti. Juozas Maroza, 
priežastys yra visai kitos., i

čia fašistai išgalvojo dar.
vieną gudrų mulkinimo planą 
kurio tikslas yra suskaidyt be- ,“ 
darbių jėgas, ‘iškraustyt juos 
iš miestų į kaimus 1 ir

,. .. . . . .. . .---- ' MIRĖ JUOZAS MAROZAnnst juoslliaciją ir jam jrode, kaip ne- (
nekeliautų ganizacijų.. Berlyne randasi teisingai, suokalbiškai buvo' Pirmadienio ryte, mirė 

' ' ' • _•--------------t • ----- i-, t----- - ™------ gyvenęs
.100 kambarių namas, kur Tarptautinis Apsigynimas . 104-62 Lefferts Blvd., Rich- 

nuolatiniai dirba 165 nazių kreipė domė ypač į tą fak- mond, Hill, N. Y. Z-------
propagandistai, telkdami tą, kad Alabamos teisntai 
hitlerizmui pritarėjus už- neįsileido nei vieno negro į 
sieniuose. ' prisaikintus posėdininkus

verst —----------  (džiurę) ir tuomi sulaužė
juos ten badaut. Bedarbiai ne-1 Francijoj per porą dienų Amerikos konstitucijos tei- 
tnri pasiduot fašistų meškerei siautė, vięsuliška audra, nuo sės.
ir turi tęsti savo kovą už dar- kurios žuvo 7 žmonės. Suar- I Aukščiausią Teismą la-

• MADRID -Prirengta Is- |buvo užkabinta ant kaklo ir i Laike prakalbų paminėjimui 
panijos fašistų valdžios ar- lentelėj su kokio tai švento į draugo Kapsuko mirties neda- 
mija malšinti ruošiamus paukščio ir trijų gyvačių. ivvavo nei Pruseika, nei But- 
darbininkų išstojimus, pro-(pavidalais. Arti lavono rado kus. Mat, jiems Kapsukas ne- 
testuojant prieš žudymą da- smailių ginklų, taipgi paga- malonus, nemylimas, kadangi 
lyvių pernykščio revoliuci- mintų iš to priešistorinio jis kėlė jų kontr-revoliucinius bą' ir duoną vieningai ir soli- dė daug namų ir .pakrikdė bai veikia tūkstančių darbi
nio sukilimo. žvėries kaulo. žygius. dariai. (traukinių v.ažiotę. ninku siunčiami reikalavi-

Mirties 
priežastis užtinimas gerk
lės, iš priežasties šalčio. Jis 
buvo 50 metu amžiaus. Bu
vo narys LDS, ALDLD kuo
rų. ir šiaip nuoširdus dar
bininkiško judėjimo rėmė
jas. Paliko žmoną ir ketu
ris vaikus. Plačiau apie jį 
bus pranešta vėliau.

■i:

ft*
f.
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8,000 Miestą Bedarbių Lietuvoj
Net tautininkų “Talkos” Spaudos Biu

ras (kuris yra įsteigtas tam, kad skleisti 
propagandą už fašizmą Lietuvoj) priver
stas pripažinti, kad

CLEVELANDO CHRONIKA vartoti takto, kad juos pertek
ant tei-

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

Rengkimes prie Aštuntosios Kovo
Kovo mėnesio 8-ta diena yra Tafptau- 

tihė Darbininkių Moterų Diena. Mūsų 
organizacijos — ypačiai Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros Draugijos 
kuopos—privalo tą dieną atžymėti įvai
riom pramogom; turime dėti pastangų, 
kad į tas pramogas—masinius mitingus, 
prelekcijas, etc. — sukvietus kiek galint 
daugiau lietuvių darbininkių ir kad jas 
įtraukus į mūsų organizaciją, į revoliuci
nį darbininkų judėjimą.

Moters darbininkės rolės svarba klasių 
kovoj kiekvienam sąmoningam darbinin
kui žinoma, ir čia mes nemanome tai pla
čiai aiškinti. Tiek turime žinoti, kad, iki 
moterys darbininkės neįsitrauks į darbi
ninkų judėjimą, darbininkų klasė negali 
tikėtis laimėti savo išsiliuosavimo.

Draugai vyrai neprivalo tą dieną pa
likti “pačiom moterim,” bet privalo visur 
kooperuoti, visur veikti bendrai, idant 
padarius tą dieną ryškiausia.

Daugiau darbininkių į revoliucinio dar
bininkų judėjimo eiles!

Daugiau moterų į Partiją!
Daugiau į Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugiją ir kitas or
ganizacijas. • . "

baugiau moterų veikėjų: rašytojų, kal
bėtojų, organizatorių!

Prie viešųjų darbų sausio mėn. viduryj 
dirbo apie 2,000 žmonių (vadinasi; bedar
bių). Sunkiausias dalykas, tai miėstų be
darbius aprūpinti darbu ir uždarbiu. Jų 
šią žiemą būsią iki 8,000. Prie viešųjų dar
bų jie visi darbo negali gauti, nes dideliems 
darbams suorganizuoti tuo tarpu nėra pi
nigų, 

r . ’ • (į , • 1
Tai kur juos Smetonos valdžia mano 

padėti? Ogi ,vęžti>į khiihus pas buožes 
ir ten palikti. Lai dirba “už pilvą?’' Abe
jo jam, ai; Liętuvbs beįarbįąi su tokiu

i “gudriu” Bme,tonos, ^kymu besutiks! , ,

200 Laukia T eismo Berlyne
Iš Berlyno prahėšama, kad ten; greitu 

laiku bus tęisiama apie 200 komunistų, 
suareštuotų metai laiko atgal Hamburge. 
Šitie kovotojai buvo laikomi fašistų ka-' 
Įėjimuos ištisus metus. Dabar fašistinis 
teismas, be abejo, pasiųs juos ilgiebis me
tams katorgom Visi kaltinami komunis
tinėj veikloj, organizavime darbininkų 
į Vokietijos Komunistų Partiją.

Pereitą ketvirtadienį tam pačiam Ber
lyne tapo nusmerkti trys komunistai po 
4-5 metus kalėti.

Thaelmann tebelaukia teismo. Tūks
tančiai komunistų tebėra sukišti į kalėji
mus, o kelios dešimts tūkstančių ’ komu
nistų ir šiaip revoliucinių darbininkų su
brukti į koncentracijos stovyklas;

Bet neveizint to žiauraus teroro, ko
munistinis judėjimas Vokietijoj tebesi- 
plečia. Partija stiprėja. Hitlerio smo
gikuos eina didelė radikalizacija. Kodėl? 
Todėl, kad bendras Vokietijos darbinin
kų gyvenimas tebesunkėja. Todėl, kad 
darbininkai, nepakęsdami didėjančio eko
nominio skurdo, ir aštrėjančios politinės 
priespaudos vis krypsta kairiop.

Pasmarkinkime A. L D. L D. Vajų
Draugo Kapsuko Atminčiai

Draugas Vincas; Kapsukas- 
dar-

kuopoms “šviesa” pasiųsta ir 
tiems nariams, kurių buvo an
trašai ir sekretoriaus antrašu, 
kad jis galėtų kuopos susirin
kime atiduoti tiems, kurie jos 
negavo į namus.

Užsiminus apie organizaci
jas, reikia prisiminti, kad da
bar eina smarkus vajus auto
mobilių ir plieno pramonės 
darbininkų unijų. Ohio valsti
ja randasi, galima sakyti, pa
čiam viduryje tų pramonių 
rato. Darbininkai negalėdami 
pragyventi iš dabar gaunamų 
algų, ir matydami, kaip kom
panijos visur numušinėja ir 
tas pačias jau ir taip mažas 
algas, yra verčiami kovoti ne1 
vien tik už didesnes algas, bet 
ir už palaikymą esamų. O kad 
pasekyiingiau kovoti, tai rei
kalinga organizacija—unija.

Tiesa, darbininkai suprato, 
kad Amerikos Darbo Federa
cijos vadai jau ne sykį jų ko
vas išdavė, jų streikus parda
vė; bet jie suprato ir tai, kad 
A.D.F. yra jų kovos organi
zacija. Juk jie į tą organizaci
ją stojo, kad išsikovoti sau ge
resnes darbo sąlygas. Ir jeigu 
vadai juos suvylė, tai tik už
tai, kad darbininkai tais va
dais perdaug pasitikėjo, per-, 
daug davė vadams valios. Ir 
dabar darbininkai, skelbdami 
savo unijų vajus, stengiasi tas 
unijas sutvirtinti ne vien tik 
narių skaičium, bet ir narių 
susipratimu, kad nariai prieš 
vadus nesijaustų kaipo tarnai 
ir vadų valios pildytojai, bet 
kad vadai turi pildyti narių 
valia ir nutarimus. I-

Kad nariai pradėjo supras
ti vadų išdavystes, tai mes ma
tome ir iš to, kuomet A.D.F. 
prezidentas Green išsiuntinėjo 
unijų lokalams laišką—palie
pimą—išbraukti iš unijų ko
munistus ir abelnai kovinges- 
nius darbininkus, tai vieni lo- 
kalai tą laišką įmetė gurban, prezidentas Green ir

Green, dedamas savo maršrutą 
mes—vieton išmesti ko- mą vietą pasirinko Clevelan- 

nori- da.

sti eilinių narių ir sąžiningų 
lokalų vadų tarpe klasių ko-j 
vos supratimą. Aiškinti tiems 
nariams Roosevelto 
priešdafbininkišką politiką. 
Kovoti prieš kompaničnas uni
jas, prieš vadų pardavikišką 
bendradarbiavimą su darbda
viais ir valdžia, ir visą, kas 
priešinga darbininkų reika
lams. Aiškinti eiliniams na
riams reikalingumą savo tar
pe draugiškesnių saiitikių ir 
suinteresavimo jų unijos, kai
po darbininkų klašės organi
zacijos, visų darbininkų reika
lais. Tai .ve kur bus “vie
nas vežimas dinamito“.

Kitas, tai kad: kuomet po 
įvykusiai plieno darbininkų 
k o n f e r encijai, Pittsburgher 
Mike Tighe, prezidentas plie
no darbininkų unijos—dalis 
A. D. F.—vienu pasimojimu 
išbraukė tarpe kitų ir visą lo
kalu Otis Steel darbininkų, 
tai tie darbininkai atsisakė 
tokį išbraukimą pripažinti, ir 
vietoj nusigąsti, jie vistiek or
ganizuoja savo - dirbtuvėse 
darbininkus į tą patį lokalą ir 
rengiasi prie būsimo ar gali
mo įvykti streiko.

Trečias, tai kad automobi
lių darbininkai renka delega
tus į, šiomis dienomis įvyks
tančią, savo unijos eilinių na
rių konferenciją Dptroite. Ir 
taip-pat Fisher Body darbini- 
k'ai pridavė kompanijai reika
lavimus algų pakėlimo ir kt. 
Ir tokiu būdu nesiskaito su 
Roosevelto valdžios “pratęsi
mu auto-darbininkų kodekso” 
ligi tokiam laikui, kada 
mo.nės clarbai.sumąžės.

Tuomi susirūpino net

rinti ir, taip sakant, Ll’ 
singo kelio“ atvesti.

Kurie galime, ypatingai ku
rie priklausome organizacijose, 

^stokime į Komunistų Partiją, 
valdžios įNe jau svar^u’ kad mes

nemokam iš atminties Markso 
ar Lenino raštų, arba su tuo 
mokslu mažai ar visai nesu
sipažinę. Mes savo kasdieni
nėse kovose taip gerai tą mok
slą pritaikome, taigi būdami

pra-

pra- 
pir-

Šypsenos

“Gera šokėja”
Kartą šokių salėje porapartijoj turėsime geresnių J . 1

progų suėję, pasitarę, pasida- i Užbaigė jšokti polką. Muzika
užtraukė valsą. Vyriškis 

savo partnerkos: 
tamsta, ir

linę mintimis, ir su tuo mok
slu susipažinti ir kur kas ge- klausia 
riau jį pritaikinti prie mūsųpGal šoksime, 
kovų. O būnant didesniam valsą?” 
skaičiuj ir visi partijos dar-| Partnerka: 
bai kur kas’ lengviau atsieis, \ vis viena.”
negu mes nesantieji i partijoj! Vyriškis: “Tiešą pasakeY, 
įsivaizdiname arba esantieji tamsta! Su piTinūtiniu ŠO- 
turime atlikti, j, . . ? kiu aš tai pastebėjau.’*" 

Kropikierius. 

“Del manes

kiu aš tai pastebėjau.

Minersville, Pa
Vasario 16 ALDL Draugi

jos 14 kuopa surengė vaka
rą, kur buvo sulošta du te
atrališki veikalėliai; Pirmam 
atidengime vaizdavo, kaip 
klebonas nervuojasi—despe
racijoj raitydamasis kalba, Į 
tartum pats į save, kad kuni
gams tikinti vis labiau ir la
biau susipranta, nusikreipia 
nuo jų ir dedasi į kovotojų ei
les prieš savo išnaudotojus! 
Prie tos klebono “bėdos” pri-

“Susikalbėjo”
Rozalija: “Tik įsivaizdink 

•tu sau, mano širdele! Manp 
motinos, tėvo, bobutės, po
dukros sesutė turėjo parva
žiavus ir vėl grįžti į Arizo
nos valstiją. Tik del savo 
plaučių!”

Paulinka: “Vai tu, kai- 
minkėle! Tai mat, sensta—ir 

j atmintis mažta,—kur ką pa
sideda ir užmiršta.”

Duoklių Mokėjimas

Kaip Stovi Kuopos
Vajus už Amerikos Lietuvių

Darbininkų Literatūros Drau- į Mickevičius nuoširdžiai 
gijos naujus narius dar neina, j bavosi mūsų organizacijai.

Pereitais metais išleidome joj .Eilės kuopų draugai sekre- 
jau trečią knygą, kuri buvo 
pirmoji dalis apie Lietuvos So
vietus. Draugas Kapsukas ruo
šė mums antrą dalį tos kny
gos, bet nelaboji mirtis išplėšė 
jį iš mūsų tarpo.

Draugai ir draugės! Draugo 
Kapsuko, darbų ir idealų at-

kaip reikia. Tiesa, daugelis 
kuopų jau prisiuntė savo duo
kles už 1935 metus, kaip ve 
Gardnerio 53 kuopa net už 22 
narius, už visus pereitų metų 
narius, ir tas jau yra didelis 
atsiekimas. Svarbu, kad mūsų 
organizac. nariai susidomėjo
mokėti duokles, o tas centrui minčiai mes privalome padvi- 

“Švie- gubinti savo veiklą. Draugas 
<(po_ Kapsukas, būdamas silpnos 

sveikatos, bet nuoširdžiai dar
bavosi darbininkų klasės la
bui. Skaitykite jo knygas “Ca
ro Kalėjimuose,“ “Lietuvos 
Darbininkės ir Poniutės,n “Pir
moji Lietuvos Proletannė Re
voliucija ir Sovietų Valdžia.“ 
Skaitykite jas, platinkite, kal
binkite darbininkus į mūsų or
ganizaciją, kurios nariu buvo 
draugas Kapsukas.

“Šviesa“ ir Antrašai
“šviesos“ No. 1, 1935 metų 

išsiuntinėjome virš 3,000 na
riams į namus, o kita dalis bu
vo pasiųsta sekretorių antra
šais. Po to visoms kuopoms 
pasiunčiau laiškus ir antrašus, 
kuriais yra pasiųsta “šviesa.”. 
Antrašai kuopų sekretoriams 
pasiųsta dviems sumetimais. 1. 
Sekretoriai privalo patikrinti — I * ■ • • * t **”*’£' ' * f •, ar teisingi jų kuopos .narių an
trašai, nes užvedant, kąda rei
kėjo sutvardyti apie 3,000 an
trašų, tai galėjo įvykti ir klai
dų. 2. Sekretoriai, 'turėdami 
tuos antrašus ir narių vardus, 
žinos, kad tiems dradgams 

’, “šviesa“ pasiųsta į namus ir 
jiems nereikia duoti kuopoje.

Lt ' I • 4 .■»

Kurių kuopų sekretoriai vi- 
įsai nebuvo prisiuntę narių an- 
| trasus, tai jiems pasiųsta visas 

šviesos“ kiekis sekretoriaus

pagelbės laiku' išleisti 
są” ir apysaką (knygą)
vilas Jurka.“

J Naujų narių mokesčių į
centrą yra sekamai kuopos
prisiuntę:

Gavo
Kuopa Miestas Narių

19 Chicago, 111. 13
14 Minersville, Pa. 10

146 Chicago, III. 8
132 Tacoma, Wash. 6
22 Cleveland, Ohio 6|

1 Brooklyn, N. Y. 5‘
28 Waterbury, Conn. 4l

188 Detroit, Mich.
218 Scotville, Mich.

Q O
3

UI) Philadelphia, Pa. 2
25 Baltimore, Md. 2
29 Rockford, 111. 2
78 Summerlee, W. Va. 2
94 Kenosha, Wis. 2

Po vieną narį yra gavusios

toriai atkreipė atydą į Centro 
Komiteto prašymą ir jau ne
mažai prisiuntė duoklių už 
1935 metus, bet dar yra daug 
ir didelių kuopų, kurių nei už 

į vieną narį neprisiuntė duoklių, 
'tai yra labai negerai. Kaip 
mes galėsime laiku išleisti 
“Šviesą“ ir atspausdinti knygą 
“Povilas Jurka,“ jeigu nariai 
nemokės duokles?

I

Draugės ir draugai, seka
mame kuopos susirinkime 
kiekvienas pasirūpinkite sumo
kėti savo duokles. Atminkite, 
kad Centro Komitetas laiku 
galės išleisti “šviesą” ir kny
gą, tik tada, kada nebus cen
tre stoka pinigų. Mūsų lite
ratūros leidimas yra išskait- 

I liuotas už visų metų narių mo
kestis, gi kada nariai vilkina 
jų pasimokėjimą, tai mes atsi
duriame blogoje padėtyj.

Mokėkite duoklės,: gaukite! 
naujų narių, platinkite litera
tūrą; veikite visi ir Visos mūsų 
organizacijos auklėjimui!

D. M. Šolomskas.
ALDLD CK Sekr.>’

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

kelios kuopos. Taigi kaip ma-! 
tome, kad vajuje geriausiai 
stovi Chicagos 19 kuopa, Mi
nersville, Pa.—mainierių 14 
kuopa ir mažos lietuvių kolo-! 
nijos Tacoma, Wash., 132 kuo
pa su drg. V. Kavaliausku 
priešakyje. Clevelando 22 kp. 
tik lygiomis su Tacomos kuo
pa, o Brooklyno didžiulė 1, 
kuopa stovi net penktoje eilė-1 
jo. ’ j

’Draugai,. stokite v'ajuri, [
dirbkite visi ir visos, o naujų antrašu ir jis nariams padalins 
narių galima gauti į organiza- kuopoje. Bet buvo dalis kuo- 
ciją, tik reikia darbininkus pa-1 pų, kurių buvo tik dalies na- 
kalbinti. |rių antrašai prisiųsti, tokioms

Nauja Lempa Peršviečia 
Per Mylią Ūkanos į 

NEW YORK.—Westing- ’ 
house Elektros kompanijos 
inžinierius Gjon Mili prane- 
šė.kad jis išradęs prietaisus, 
su kurių pagelba iŠ 50 žva
kių šviesos galima padary
ti 500,000 žvakių šviesumo 
švyturį, kuris peršviestų per 
visą, mylią tirštos; ūkanos. • 
Išradimas būsiąs naudingas 
abelnai laivininkystėj, o 
ypač karui',, kaip jore, taip J 
sausumoj ir ant vandens. !

o kiti atsakė ponui 
kad : 
munistus—dar daugiau 
me jų gauti į savo unijas, nes 
komunistai yra sumaniausi ir 
nuoširdžiausi kovotojai už 
mūsų organizacijas, ir už kas
dieninius mūsų reikalus-—už
duoną .ir druską.“

Pačiame Clevelande, kuo
met prekybos rūmų (chamber 
of commerce) komisija “sep
tynių slaptųjų”, paskelbė sa
vo šnipų suradimą, kad Cle
velande randasi daug komu
nistų, kad kas tai iš kur tai, 
kada tai atvežė “pilną didelį 
vežimą dinamito“ ir kitokių 
nesąmonių. Tai tuo pat sy
kiu Clevelando Darbo Fede
racija (A.D.F. miesto centra- 
nė įstaiga) savo susirinkime 
priėmė rezoliuciją, reikalau
jant atšaukti Ohio valstijos! 
kriminalio sindikalizmo įsta
tymą, 
nukentėjo kovingieji darbinin-i 
kai, priskaitant ir komunistus, i

Kas link “dinamito“ tai rei-l 
kia pripažinti, kad čia jo yra| 
gal daugiau, negu “vežimas”,! 

'tik tas “dinamitas“ baisus nei ' I
darbininkams, neigi kitiems 
miesto gyventojams, bet po
nams iš prekybos būto ir bu
vusios American Plan draugi
jos, kuri dabar jau vadinasi. 
Associated Industries. Tai tai 
pati unijų naikinimo ir strei-J 
kų laužymo. .įstaiga, kuri, su 
tuom pačiu William 
Long priešakyje, keletas metųlĮ ■ .. . v■ . . [naujinti narystę uz $1.atgal pagarsėjo savo darbais,- T .. . \ . _ vr . ,, A .. ... Unijose stengkimes uzmegs-po priedanga Amerikoniškų L . . , ,, ,. .. ,, . . . .. _ ,71 ti kuodraugiskiausius rysiustradicijų ir ypatos laisves”,' .... . . .• i ■' • • iii i su kitais nariais ir aiškintisusilpninimui statybos pramo-| .. .. . . . ,. .f. -v iLi xU Ijiems unijos, kaipo darbinin

kų kovos organizacijos, reikš
mę. Nedaleisti jiems pakliūti

Eiliniai nariai ir p; Green 
pasitiko su reikalavimais. O 
tie reikalavimai ve koki : pra
dėti masinį vajų į unijas, t. y., 
kad A.D.F. ne tiek daug rū
pintųsi prisiuntimu brangiai 
apmokamų profesionalių or
ganizatorių iš kitur, bet dūo-. 
tų finansinę ir moralę paramą 
vietiniams eiliniams nariams ir 
komitetams; sustabdyti išme
timus lokalų ir narių iš A. D. 
F., o išmestuosius grąžintų at
gal į A.D.F. ir kad prak.albo- 
se, kur kalbės p. Green, būtų 
duota kalbėti ir vietiniam uni
jų ar valdybos nariui, ir t. t. 
Taigi čia, kaip matyt, ne tik 
“vienas didelis vežimas“, bet 
visas DuPontų dinamito fabri
ko sandėlis.

Kas gi mums, darbininkams, 
nuo kurio daugiausia dar-yti ? .Nagi į01' da?an iŠ 

visų pajėgų. Kurie dirbam, 
įstoti į savo pramonės uniją ir 
įtraukti kitus darbininkus į 
| unijas. Ypatingai dirbantieji 
I automobilių pramonėj stoki- 
|me į. esamas A.D.F. unijas, 
'taip pat plieno pramonėj 'dir
bantieji—į Amalgamated As
sociation, plieno darbininkų 
uniją. Įstojimai į tas unijas 
dabar yra daug palengvinti-— 
ne taip augštos t mokestys. 
Ypatingai Fisher. Body naujai 

j stojantis moką $2.50ę, o kurie 
p laike pereitų metų streiko ar 

I pirmiau buvo įstoję, gali at-

nes ir metalo išdirbystes dar
bininkų unijų.

Tas “dinamitas“ tiems po- po įtekme pardavingų vadų, 
nams pasireiškia tuomi, kad Bet čia mes turime nepamirš- 
kaip jie patys per savo “sep- ti, kad ne visi vadai yra suži- 
tynis slaptuosius” pasisako: nūs pardavikai. Yra daugelis 
“A. D. F. eiliniai nariai dar- gero velijančių vadų ir vadu- 
bininkai pradeda su komunis- kų, ypatingai pastarųjų tarpe 
tais draugiškai sugyventi ir randasi didelis skaičius teisin- 
vąrtoti komunistų siūlomą uni- gų žmonių, bet jie per nesu- 
jom taktiką.“ O ta taktika pratimą papuola po, įtekme vi- 
yra, kad: neatlaidžiai organi- šokių politikierių, biurokratų 
zuoti darbininkus į unijas, arba tam tyčia pasamdytų 
ypatingai automobilių ir plie- darbdavių agentų-šnipų. Su 
no pramones darbininkus į tais darbininkais turime iūrė- 

I esamas A.D.F. unijas ir sklei- ti kuodaugiaūsiai kantrybės ir

taktika pratimą papuola po, įtekme vi-

Du Amerikonai
Džekis: “Mano motina 

tiek bagota, kad ji visuomet 
sideda ir Wallstryeio .Šerų su-'duoda ‘veiteriams’ ‘tipsą’.”
smukimas, kur ir jo daug tur-l Džimig. «Tai . . ta8 _ L 
tų žldgo Toliau seka klebo-lmenkniekis. Man0 motina 
no nemandagus. įskoliojimas b . kur kas 
tamsią parapijonką, per tai 
pas ją pasireiškia 
mas 
no kova su vyru del apšmei
žimo jo moters per pamoks
lą ir tt.

Antram atidengime vaizdas, 
kaip bedarbiai baisiai skursta, 
badauja, neturėdami už ką 
nei šmotą duonos nusipirkti, 
o namų savihinkas, del ne
mokėjimo. rendos, atsiunčia, 
policiją su tarnais ir išmėto 
rakandus lauk. Tuo tarpu bū
rys organizuotų bedarbių dar
bininkų urmu neša rakandus 
atgal. Susirėmime policija ne
nugali buožėmis, tačiau bėg
dami paleidžia šūvius, nuo ku
rių vienas bedarbis krinta au
ka!

Tarpe šių aktų d. M. !žei-i 
kienė su savo dukrele, akom
panuojant mandolinos stygom, v
sudainavo dvi darbininkiškas1172 ku°Pa uzsita('aauJa lš v1’

Hold M dl d IJ1J vii d, IJ CL l/dl . • — •• • .

S ją pasireiškia ‘ susiprati-1 turtingesne, nes ji visuomet 
s netikėt kunigams. Klebo-.ne^ grindi' SU aukso dulke- 

kova su vyru del apšmei- Dust ) šveičia.

Čiudįnis, V. 
Rušinskienė, 
Abelnai loši- 
matyt, publi- 

užima apie

J. J. ButkUs.

Yonkers, N. Y
‘“i ALDLD 172 Kuopos Susi- 
rinkimo, |vykusio Vasario 17

Apkalbėjus visus svarbius 
klausimus, nutarta paaukoti 
Lietuvos politiniams kaliniams 
$5 ir ateivių gynimui $2. Kaip 
matom, Amerikos Lietuvių , 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 172 kuopa labai įverti
na Lietuvos politinius kalinius, 
kurie pūsta kalėjimuose už vi- * 
sų darbininkų reikalus. Taip
gi ateivių gynimas yra svar- 

ibus kiekvienam. Tad ALDLD

H

daineles.
Svarbiausias roles atliko 

šie drg.: V. Šmulkštys, A. Ka
zakevičius, V. 
šimkevičienė, K. 
O. Čiamberienė. 
mas išėjo gerai, 
kai patiko. Jis
valandą ir 15 minučių, tinka 
pirm parengimo: vakarienės 
ar šokių. Taigi šie aktoriai 
išsimokinę; jie galėtų ir ki
tur šioje apielinkėje tuomi 
patarnauti. Norint, galima su
sisiekti šiuo antrašu:

Mrs. K. Rųšinskas, 
212 Middle ,Str’., 

Minersville, Pa. 1 . • » t 'į. > "./t-A. Arbaciauskas. r■ - ’■< . t.. . 1_ —-
m r b

Binghamton, N. Y.

sų, kad paremtų jos rengiamą 
balių, kuris įvyks kovo 
(March) 2 d., Odd Fellows 
Hall, 72 N. Broadway, Yon
kers, N. Y.

ALDLD 172 kuopa kviečia 
visas ir visus iš apielinkės ir 
vietinius dalyvauti šiame pa- ■ 
rengime. White Plains drau
gai senai laukia mūsų paren
gimo, nes jie nieko nerengia, 
o visi myli šokti, gi yonkerie- 
čiai visuomet turi gerą muzi
ką ,del šokių.,

ALDLD 172 Kp. Koresp.

Hanover Sta., Md
Parėmčm Lietuvos Politinius 

Kalinius
Nėsenai pas draiigus M. i?

______ M. Kučinskus buvo draugiš- 
Komunistų Partijos Vakarėlis 'j" susiėjimas,, kuris nepasili- .

■ . >. ko vien pasilinksminimo y£ka-
šeštadienį 2 d. kovo yra ren- ru, bet gana gausiai prisidėjo 

giamas, per vietinę Komunis- su parama Lietuvos darbininkų 
tų Partijos kuopą, pasilinksmi- judėjimui, suaukauta Lietuvos 
nimo vakarėlis, kuris bus Elm politiniams kaliniams $6.50. 
•St. svetainėje. '

Vakarėlio tikslas padaryti 
kelis dolerius pelno del vieti
nės komunistinės propagandos 
paskleidimo; Tikslas svarbus ir 
kiekvieno komunistiniam ju
dėjimui pritarėjo yra būtina L. Pudimaitis po 25c.; smulkių 
pareiga dalyvauti šiame vaka- 50c. 
rėlyje ir savo atsilankymu pa
remti šį svarbų darbą. ___________________ _

Vakarėlis, galįfna sakyti, gėrimų. Įžanga visiems dykai, 
bus smagūs, nes turėsime įvai- Pradžia 7:30 vai. vakare. Da
rių žaislų, gerą * muziką šo- lyvaukime visi.
kiams. Taipgi skanių valgių ir j Rengimo Komisija. .

[Aukavo sekamai: O. Deltuvie- 
nė, A. Kalinauskas, J. Deltų-' 
va, po $1; M. Kučinskas, 
Kučinskienė, Vit. Deltuva, 
Len. Deltuva po 50 c.; D. rF- 
kus, J. Gailiiinas, A. Dumša,

J*. Deltuva
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Drg. V- Kapsuko Rolė Am. Liet. Darbininkų “
Judėjimo Bolševizav imos Procese

(Iš d. A. Bimbos prakalbos, pasakytos Brooklyne, vasario 21 d., 1935 m., masiniam susirinkime).

tis iš sykio neva pagiria tąDraugės ir Draugai: p
Taip, atrodo, sunku tikėti, didį žmogų, o paskui bjau- 

Jkad draugas Mickevičius- riai išniekina. “Naujienose
Kapsukas jau miręs, jau ne-ivasario 20 d. (1935) skaito- 
beturime gyvųjų eilėse. Pe- me: 
reitą pirmadienį pasiekus

* mus žinia apie jo mirtį Ma-vių visuomeninis judėjimas 
skvoje atrodė tokia griaudi, neteko vienos žymiausiųjų

* tokia netikėtina. Vienok figūrų. Jisai pradėjo vai- 
užgeso ^skaisti gyvybė, ne- dinti stambią rolę slaptuose

Lietuvos veikėjų rateliuose, 
turėdamas vos apie 20 me
tu amžiaus. Nuo pirmos 
Rusijos revoliucijos iki ne
priklausomosios Lietu vos 
įsikūrimo jo vardas buvo 
nuolatos publikos akyse, 
kaipo vieno iš revoliucijos 
vadų. Bet jisai buvo revo
liucionierius greičiaus savo 
temperamentu , negu savo 
įsitikinimais. Žmogus, ku
ris vadovaujasi savo įtikini
mais, taip dažnai nekeičia 
savo principų, kaip keisda
vo Kapsukas.”

Paskui seka kiti išniekini
mai. Taip rašo Grigaitis, 
žmogus, kuris neturi jokio 
principo—tas mažytis žmo
gelis, drįsta kaltinti d. Kap
suką mainyme principų — 
Kapsuką, kuris savo politi
niai sąmoningą gyvenimą 
pašventė kovoje už proleta
riato klasės reikalus, už rei
kalus visų pavergtųjų; Kap
suko, kuris puvo kalėjimuo
se, ėjo katorgon, bet nenu
leido raudonos vėliavos 
myn iki pat mirties!

Kunigų Įdūkimas

“Kapsuko asmenyje lietu-

jungos 9-tu suvažiavimu, 
įvykusiu 1916 metais ir sa
kė, kad suvažiavimo tarimai 
yra didelis žingsnis į prie-,, 
kį. Sakė jis, kad “LSS. sta
čiai eina tarptautinės socia
listų politiškos partijos lin
kui, norint dabar atsirado 
tokia daugybė tarptautu- 
mo laidotojų.” Toliau sa
ke jis: \, Į

cc

pasa-

tekom didžio kovotojo. Ko
kia didelė spraga pasidarė 

< revoliuciniam judėjime! 
Krinta vienas po kitam se
ni, drąsūs kovotojai, bolše
vikai. Netekome Lenino, 
Kapsuko, visos eilės kitų 
darbininkų klasės vadų, ku
rie taip ištikimai nešė augš- 

r tai iškėlę darbininkų klasės 
raudoną vėliavą, 

v t 
r Drg. Kapsukas išbrauktas į 

iš gyvųjų tarpo ant visados. 
O dar taip nesenai jisai dir
bo, planavo naujus darbus, 
tikėjos dar daug veikti. Dar 
tik gruodžio 6 d. (1934) jis 
man laiške rašė: “Kaip pa
rinka mano knyga apie So
vietų valdžią Lietuvoje? 
Laukiu atsiliepimo spaudo
je ir laiške. Rašau antrą 
dalį, tai reikia žinot pirmo
sios trūkumus.” j

Matote, draugas pradėjo 
didelį darbą ir, veikiausia, 
mirtis užkirto kelią jo už-

• baigimui. • J
Asmeniškai man neteko

su d. Kapsuku susitikti, su-
* sipažinti. Vienok, veikiant 

bendroj dirvoj, kovojant už 
tos pačios darbininkų klasės

. reikalus po komunizmo vė
liava, užsimezgė labai arti
mi ryšiai ir paskutiniais ke
liais metais laiškais buvo 
susirašinėta. Pernai, balan- 

r džio 10 d. jis viename laiške 
rašė: “Drauge, reikėtų kaip 
nors pas mus atvykt pasivie- 
šėt.” Ir vis galvojau, kad,ir grabus. Deja, iis tą savo Socialistų Partija, kuri bu- 
teks kada nors susieiti, na-!gabumą ir darbštuma pa- vo vienintelė masinė darbi- 

4 sikalbėti su tuo dideliu ko- naudojo ne dievo, bet šėtono ninku nartija, nors jos va-
* votoiu, kovotoju, kuris su- garbei, ne tautos, bet jos dovybėje vyravo oportuniz- 

vaidino svarbia rolę ne tik amžinųjų priešu gerovei. Jis mas.
Lietuvos darbininku ir vai- , visa savo amžiii pašventė 
stiečių kovose, bet tain pat,kovai prieš tikėsima ir naH . 
rusų revoliucijoje ir Ame- dievą. Savo raštais ir kai-Į

♦ rikos lietuvių darbininku bom is griovė visa ta. k«s 
ir valstiečių kovose,* bet'mūsų tautoje vra gero, iis

jose, yra dalimi to judėjimo 
revoliucionizavimos, bolše- 

že- vizavimos. Atsiskyrę, užsi- 
rubežiavę tik lietuviškoj 

' dirvoj, klasių kovai aštrė
jant, neišvengiamai išsige- 

Dabar pasiklausykite, kaip ma į nacionalistinį, šovinis- 
pasitiko to kovotojo mirtį tinį. priešdarbininkišką ju- 
klerikalų srovės laikraščio dėjimą. Todėl labai teisin- 
redaktorius, turiu mintyje ga buvo d. Kapsuko kova už 
Chicagos “Draugą.”' Vasa- kuotampriausį tuolaikinės 
rio 20 d. (1935) rašo: Lietuvių Socialistų Saiun-

“Kapsukas buvo darbštus Ros susirišimą su tuolaikine

kantriai laukėme, ką 
kys mūsų žinomi, seni, išti
kimi kovotojai, vadai Lietu- 

■vos Komunistų Partijos, 
draugai Angarietis ir Kap
sukas. Tada aš ir kiti 
draugai ypatingai manė
me, kad draugas Kap
sukas, būdamas “minkštes- 
Įnis”, supras mus ir palaikys 
j mūsų pusę. Tūli draugai 

Ir jei mūsų draugai gi- pet rašė jam asmeniškus lai- 
liau persiims tarptautinio Skus ir bandė įtikinti, kad 
socializmo idėjomis, jei ko- mūsų pusė yra teisinga, pa- 
voje susiartins su kitų tau- laikytina, 
tų socialistais, pradės tikrą klaida, ] 
savo klasės darbą varyti, įsi- draugų Angarięčio ir Kap 
trauks į jos politinį judėji
mą, pastovesni jie pasida
rys, ir mūsų organizacija 
eis tvirtesniais žingsniais 
pirmyn. Nebaisi mums bus 
tuomet susivienijusių atža
gareivių, klerikalų ir nacio- 
nal- liberalų kova, ir mes iš 
tos kovos dar daugiau lai
mėsime, ųegu mūsų drau
gai laimėjo 1906 metais. Vi
sų draugų pareiga pasirū
pinti, kad tai tikrai įvyktų” 
(“Naujoji Gadyne”, rugsė
jis, 1916).

Tasai susirišimas mūsų 
revoliucinio judėjimo su 
tarptautiniu judėjimu, įsi
traukimas į Amerikos prole
tariato kovas, dalyvavimas (įarūininku judėjimui. Leis-

Bet mūsų buvo 
nesupratome mes

suko, nesupratome mes Ko
munistų Internacionalo lini
jos naujoj situacijoj, mūsų 
žygiai vedė mus laukan iš 
komunistinio judėjimo. Tie 
draugai pasakė mums, na
ro dė pirštu, kad pasįlikite 
Komunistu I n t ernacionalo 
eilėse, taisykite savo klai
das. dar nepervėlu, būkite 
ištikimais raudonai vėliavai. 
Jų balsas nasirodė balsu Ko
munistu Internacionalo. Ir j 
kurie iš mūsų nagaliaus pa
matėme savo klaidas, natai- 
sėme jas, priėmėme Komu
nistų Internacionalo direk
tyvas, pasilikome revoliuci
niam judėjime. Kurie ne
taisė klaidu, tie pražuvo

save ir priešus, nors šie, ži- ' 
noma, nesutikdavo su jo pa- 
žiūromis. Jis buvo didelio 
masto žmogus.

“Kuomet 1930 metais su
ėjo 50 metų nuo V. Kapsuko 
gimimo, aš daviau apie jį 
tris ilgus straipsnius. Mi- 
zara su Bukniu mane tuo
met smarkiai barė. ‘Kam 
tu jį garbini, juk jis dabar 
yra Angarięčio įrankis.’ Aš 
tuomet jiem atsakiau: da- 

j leiskime, kad vienu ar kitu 
i klausimu mes su juomi ne
sutinkame, bet Kapsukas 
turi savo stambią vietą mū
sų istorijoj ir būtų žiopla 
badytis špygomis.”
Prūseika Bando Paimt d. 

Kapsuką Savo Globon.
Kitam straipsnyje, “Anga- 

rietiška - Taktika Lietuvo
je”, Prūseika ima draugą 
Kapsuką globon ir bando 
apginti jį nuo Angarięčio. 
Drg. Angarietis norėjęs d.' 
Kapsuką “užbaigti” ir “pri
baigti”, visaip “nukryžiavo- 
ti” ir vos ’vos Komunistų

Kapsukas duoda Prūseikai tuomet klydau, nedakainuo- 
atsakymą. Leiskite man pa- damas pavojaus iš centristi- 
skaityti tūlas dalis to svar- nio Kautskio ir jo šalininkų 
baus straipsnio. Drg. Kap- pusės, nevesdamas prieš 

juos griežtos kovos; dabar 
(Tąsa 4-tam pus.)

sukas sako:
“Vadinasi, ir Prūseika 

pats pasisako, kad Komuni
stų Internacionalas pas jį 
jokio autoriteto nebeturi, 
kad jis su juo nutraukė ry
šius. Tai matyti iš viso re
negatų veikimo ir iš viso 
Prūseikos straipsnio.

“Prūseika mėgina paspe- 
kuliuoti mano laiškais. Jis 
ima mane savo neprašyton 
globon prieš d. Angarietį ir 
rašo, kad mano pozicija bu
vus tuomet tikrai lėniniš- 
ka:” Bet d; Kapsukas- nuro
do, kad ta pozicija kaip tik, 
nebuvo pilnai leniniška, kad 
Angarięčio kritika turėjo 
pamato. Sako jis:

“Be abejonės, veikiant 
vienoj ar kitoj šalyje, reikia 

’ įimti domėn skirtingas sąly
gas, bet tai nereiškia, kad 
tos ‘skirtingos sąlygos’ gali 
pateisinti, pavyzdžiui, Prū-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STORES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y. 
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Internacionalas jį išgelbė-1 stlkos1 oportumzmą, kaip 
jęs. Prūseikai d. Kapsukas !?nais laikais, Jaip ir dabar, 
buvo tikras kankinys, bet ne lr kom,)a,,,).rt® .’^gatys-; 
caro valdžios, ne valdančios Ta* “k,a> kad !r I 
klasės, kuri pūdė jį kalėįi-!.man? pr.,si a!kf.mas ana,.s. 
me ir siuntė katorgon, ale' a,ka,.s prl® vl?t*nni 
draugo Angarięčio! Juk tai ■ avo, 1 ’.ai ■41 -i. v. .. .v , lenimskas, kaip tai stengia-toks pasityčiojimas is drau- . . . ^,„-lo„7ko ,iuas pd&iLyciujunas uidu- . j l Prū^oiko irndvfi ” I 
go Kapsuko, toks paniekini- nci ■ n^. IPaskui d. Kapsukas per

eina prie tarptautinio judč-! 
jimo. Nurodo, kad tuo laiku

Sieninių 
Laikrodžiu
Vedybiniu

IJ 1st. 1892

Daimontaimas to didžio kovotojo, toks 
įžeidimas, kad net koktu 
skaityti. Įsivaizdinkite, d. Su kauts" 1
Kapsukas negalėjo apsigm- ; ini ’bug Hma gu_,
tf nuo d. Anganecio ir to-lgitaik j kuQn « Lenjnag 
del Prūseika turi jam pade- pripajin^ <<kad grieZta ko.' 
™ _ ... va prieš centrą su Kauts- ’Niekam nėra jokia pa- kh] pryšakyje_tai ra paJ 
slaptis, kad Lietuvos Komu- j 
nistų Partijos vadovybėje, 

( (kaip ir visų partijų vado
vybėje, kaip ir tarpe visų 
vadovaujančių draugų judė
jime—buvo ginčų, diskusijų, 
nesusipratimų labai svar
biais revoliucijos klausi- 
(mais. Bet tie ginčai senai 
I baigti. Komunistų Interna
cionalas padėjo mūsų drau
gams juos išrišti. Kaipo iš
tikimi kovotojai, kaipo išti
kimi ir sąžiniški bolševikai, 
draugai Angarietis ir Kap
sukas padavė vienas kitam 
ranką ir dirbo tą patį bend
rą darbą, kad priartinus 
Gietuvos darbininkų ir vals
tiečių pasiliuosavimą. Kas • 
lando kelti tuos ginčus prie 
1. Kapsuko karsto, kas ban- 
lo jį imti neprašyton glo- 
on, kas bando niekinti ir 
eminti Lietuvos Komunis- 
i Partijos leninistinę vado- 
ybę, tasai tik paniekina 
raugą Kapsuką, tasai tik
ai pagelbsti darbininkų 
lasės priešams.
Drg. Kapsukas Atsako 

Oportunistams
' Rodosi pernai Prūseika 

vo “Naujoj Gadynėje” iš- 
pė kelis ilgus straipsnius 
)ie dd. Kapsuką ir Anga- 

į etį. Ten irgi jis >bandė 
•iglausti d. Kapsuką, kad

J įkelti ginčus, vaidus Lie
tuvos Komunistų Partijoje, 
.ad paniekinti d. Angarietį. 
3et ką gi jam atsakė pats 
Irg. Kapsukas? Su didžiau- 
liu pasipiktinimu jisai at
metė Prūseiką. Jisai nuro
dė, kaip Prūseika bando 
garbinti jį, Kapsuką, kaip 
"ik ten, kur jis darė klaidas, , 
kurias jis vėliau pamatė? 
Prūseika ^merkia d. Kapsu
ką ten, kūr jis eina teisingu, 
bolševikišku keliu, o garbi
na ten, kur jis suklysta.- Vi
si, kurie klystate, būsite 
Prūseikos didvyriai!

“Šviesoje,” No. 2, 1934 
m., straipsnyje “Amerikos 
Renegatai Išsisukinėja”, d. |

HARMAN

Mes

Laikrodėliai
_ _ J Brangakmenai
perkame seną auksą

Laike 
puikią

vasario mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

va prieš centrą su Kauts-;kite man, draugai, nasakvti, 
kad draugu Kapsuko ir An- 
gąriečio tada griežtas nusi- 
statvmas už Komunistų 
Partijos ir Komunistu In
ternacionalo liniia ir discin- 
lina. o prieš tuolaikine mū
sų “opoziciją”, buvo istori
nis nusistatvmas. kuris la
bai daug prisidėjo nrie pa
didinimo mūsų judėjimo re
voliucionizavimos proceso.

Naujos Audros ir Drg. 
Kapsukas

Prabėga sentvni ar astuo
ni metai, nakolia'mūsu iudn 
time galva dešinysis oportu
nizmas, užsimota ant mūsų 
Didėjimo Prūseika iiį But
kus. nrasid^dp n sum funkci
nė kova. Aš tikiu, kad d«u- 
aelis iš tusu, draugi, ku- 
pip Šiar'knr) psnfe “Onn^.i. 
rijoj” (Sklokoje). laukėte 
ka nasakvs d. Kapsuko c* 
troškome, kad jis užo-Įrti- 
“Opozicijos” nusistatyme 
Manėte, kain svambu bū 
tu. j^igū jis u ž g i r t 
Prūseikos ir Butkaus /y 
adus. Nėra jokia naslanti^ 
ked Prūseika turoio asme 
niškus rvšins su d. Kapsu 
ku. susirašinėjo su iuom* 
laiškais (bent tain Prūseik- 
girdavosi). Todėl kai kim: 
manėte^ kad su An mariem- 
nebus ualima susikalbę*’ 
bet d. Kapsukas gal “pas; ( 
bailes” Prūseikos. Bet te’ 
buvo klaida, tai buvo nesr 
pratimas to didžio kovotu 

j---
• Ką gi d. Kapsukas pasa
kė?

Jis ir vėl sulošė be galo

matinis visų revoliucinių so
cialdemokratų uždavinys.” , 
Sako, d. Kapsukas:

“Dabar man aišku, kad aš

IK

7 dienos Į LIETUVĄ
Aukščiau rodomais Greitaisiais Garlaiviais 

Ekspresiniai traukiniai prie pat laivų Bremen ir 
Europa Bremerhavene užtikrina patogią kelionę 
į Kauną.

Plieninis Kietumas 
Principuose

Draugas Kapsukas savo 
įsitikinimuose, savo ištiki- 

l klasei, 
principuose, pamatuose re
voliucinio judėjimo buvo 
kietas, kaip plienas. Jis. 
kaip ir mes visi, neiškrito iš 
debesų gatavas bolševikas. 
Kelias prie bolševizmo*bu
vo gana ilgas ir sunkus. 
Jaunąs būdomas, jis esti ti
kinčiu, kataliku, paskui vir
sta tautininku, paskui svy
ruoja ir artinasi prie social
demokratu, paskui prie bol
ševikų. Bet kartą jisai su
prato bolševizmą, karta ji
sai pažino marksizmą-leni
nizmą, niekas nebegalėjo jo 
išmušti iš tos pozicijos, jo
kios audros nepajėgė jį su- 

1 svyruoti. Bolševizmo vėlia- 
p_|vą jisai nusinešė į kapus.

Kas bando d. Kapsuką na-

Ii YUIOVIVVA^ awtvitv, K , 1111 ■ > 11 L<1 U V VIa gvlU. A .

taip pat rusu revoliucijoje ardė ios vienybe, kurstė lie- darbininku 
< ir Amerikos lietuvių darbi- tuvius vienus nrieš kita. Jis

ninku judėjime. Bet... Buvo musu tautos išgama, 
dabar jau neteks... Jautie- Lietuvos valstybės išdavi-

» si, žmogus, ko tokio didelio kas.” 
nustojęs...

Priešai Džiaugiasi Jo
Mirtimi J »

T Draugai, d. Kapsuko vaid
menis Amerikos lietuvių

♦ darbininku judėjimo bolše- 
vizavimos procese buvo la
bai didelis. Jis buvo pirmu
tinis, kuris atvykęs čionai 
1916 m. iškėlė kovą social- 
patriotam ir oportunistam.

, Apie tai kalbėjo d. Tauras.
Jo veikimas čionai, o paskui 
jo Hr d. Angarięčio) talki
ninkavimas mūsų judėjimui 
vėliau, kuomet jau gyveno 
Sovietu Sąjungoje,- parodo,

, > kain daug judėjimui reiškia 
‘ ištikimas, drąsus revoliucio

nierius. kaip daug priklau
so judėjimo istorijos eiga 
nuo vieno ar kelių asmenų.j

Musu klasiniai priešai ir-' 
t gi puikiai supranta tą d.

Kiek čia šlykščios pame- 
ŽOS. Taip. d. Kansnkns bu- 
|vo “išgama” ir “išdavikas”, 
bet carams, išnaudoto! a m s.

darbo liaudies 
plėšikams. Jis mė reika
lus naveratniu. T .imtuvas ir 
viso pasaulin niiskrianstin’ii. 
Tag “DrAiiop” redaktorius, 
tas kunio’užis. tas darbinin
ku išnaudntnias. drista sa- 
palioti anie “Lietuvos išda
vimą”. kuomet d. Kapsukas 
sveikatos neteko ka.lėiimnn- j 
se ir katorp-n^o kovoie nri«š | 
kruvinąjį carizmą, naveraė- 
ia šimtu tautu, kovoie' už
T>aliuosavim» visu pavergtų- daryti islepeliu, svyruokliu, gvarbu vaidnienJj kaippa.
iu tautu ir žmonių. abejojančiu savo nrincinuo- ( 

se, tas arba nepažino Kap
Mūsą Judenmo Tarptauti- suk0. nesuprato io, arba są

nimas
Bet grįžkime prie tepios. na tą skaistu kovotoją. 

Kiti draugai berods dar ne-

moningai šmeižia ir nieki

matysime vėliau.
Dabar pažiūrėkime, kain 

d. Kapsuko mirtį pasitiko 
Sklokos / vadas Prūseika. 
“Nauioi Gadynėje” iis ba.n-

Kiti draugai berods dar ne- Eikime toliau. Mūsų iu- savįntjs ū. Kansuką. Va
gi puuuai supranta ią u..nabriežė to sunratimo, kurį|dėiime kilo frakcinė audra; 
Kapsuko vaidmenį. Jie len-’draugas Kansukas atvykęs 11920 ir 1921 metais. Mes 
gviau atsiduso,

sario 21 d. rašo jis:
“Vinco Kapsuko mirtis 

js.vxnd atsiduso, sulaukę Į Amerikon davė mūsų judė- kurie tuo laiku-buvome ono- yskaudus smūgiu ne tik 
mums tos labai liūdnos ži- jimui. tai sunratimo svarbos ziciioje, nenorėjome eiti į komunistam, pe tik lietu- 
nios apie d.kapsuko mirtį, susirišti su Amerikos prole-Darbininku Partiją, nesuti- iviam darbininkam, bet ir vi- 
Toks Chicagos menševikų.tariato kovomis. Džiaugėsi kome su Komunistų Parti-įsam tarptautiniam judėii- 
organo redaktorius Grigai-(jisai Lietuvių Socialistų Są- jos tuolaikine vadovybe, ne-,mui. Jis priversdavo gerbti

l

/ J

y

Taipgi reguliariai iš
plaukimai gerai žino
mais kabininiais gar
laiviais.

Patogus geležinkeliais 
susisiekimas iš Bre
meno ir Hamburgo

Informacijų klauskite 
pas vietinį agentą 
arba

Arba keliaukite populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais:

COLUMBUS 
DEUTSCHLAND 

HAMBURG 
NEWYORK 

ALBERT BALLIN

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

2=2 57 BROADWAY, NEW YORK ................
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTA KAINA 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-299#

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandelio. Vestuvėms ir jvai-

- rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Ketvirtas Puslapis lais,va

Drg. V. Kapsuko Rolė Am. Liet. Darbiniu.
Judėjimo Bolševizavimos Procese

originales bevielines tele
gramas, gautas nuo draugo

(Tąsa iš 3 pusi.)
aš suprantu, kad Lenino pu- rr . .v .
sėje buvo teisybė, bet tuo-įKąPsyk° is Maskvos tais 
met aš to nesupratau da. Aš | rel^į^.ls^ 
tikrai tuomet da stovėjau) 
tarp centristų ir bolševikų, 
artindamasis vis labiau prie 
bolševikų. Su tokiu nusi
statymu aš nuvykau į Ame
riką ir ten del to padariau 
ne vieną didelę klaidą.”

______ . Pirmoji telegra- 
!ma išsiųsta balandžio 19 d., 
1931 metais, skamba seka
mai:________ | •
“Drg. A. Bimbą,
“Centro Biuro Sekretorius.

“Sveikinu Ajųerikos drau
gus, pradėjusius griebtą ko-

Kaip tiktai už tas klaidas, prieš renegatų pasikesi 
kurias dabar d. Kapsukas niIP^ paciupt Laisvę r?

- _ i Vilu,' Tnirm lln (rllzil
: ir 

Vilnį’. Jeigu jie (dienraš
čiai) nebus Komunistų Par-i

Antrad., Vasario 26, 1935
........................ - -

J - _ - .T ■ - . .

me pildyt. Tuomet turėsim ge
resnes pasekmes ateityje. Ne
turiu tikslo čion mūs daininin
kus beširdžiai išbarti, bet iš- 
sireiškiu tą, kaip mes jautė
mės nesulaukdami dainininkų.

Vakarienes Kom. Narė, 
M. Vaitonaitė.

’negątus ųuištj, reikią nęąt- 
laidžiai tai daryti.” Savo 
laiške, rašytam man balan
džio 10 d., 1934 metais, ji
sai vėl sako: “Del. kovos su 
renegatais. Manp nuomone, 
iki šiol ji neganėtinai yrą 
vedama. Į daugelį jų argu
mentų visai nėra atsakyiųo.! 
Nėra parnątingesnių straip
snių prieš juos, o tai būtinai 
reikalinga.” i

Tai šitoks buvo d. Kapsu- Hartford, Conn., su savo dai- 
ko nusistatymas. Vėl, mato- nelėm didelį įspūdį paliko wą- 
te, jisai aiškus, griežtas, - terburiečiuos. Ketvirtą .— L. Kų uaruą. uaiu.-
bolŠevikiŠkaS. Todėl, lai Kavaliauskaitė, iŠ Brooklyn, ninku apgynimo ^nuo kapitalistų. ^Ji 
nebando Prūseika globoti,N. Y., irgi publikai labai pati-,Jh4PU£ėP^
bei savintis šitą kovotoją, ko dainavimas. Penktas, užda-Įdag ant.120 Diviriąn st.

mis.
Apie 9 vai. jau pilnutėlė 

svetainė žmonių. Apie dešimtą 
jau pradėta ruoštis prie išpil
dymo programos. Programą a- 
tidarė Waterburio Vilijos Cho
ras su Internacionalu ir kitom 
dainom. Antras programoj— 
New Haveno Vaikinų Sekste
tas, po vadovyste d. Latvio, 
sudainavo lietuviškų ir angliš
kų dainų gana gerai. Trečia 
programoj—B. Ramoškiutč, iš

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PARENGIMAMNeužleiskite 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. dalima 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.

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

(April).
BUFFALO, N. Y.

Drg. L. Garsionienė paaukojo 2 
Šeru “Laisvei.” Matyt, kad ta mo
teris suprasta skirtumą darbininkiš
kų laikraščių darbą reikale darbi-

Tj

2 Šeru. Ta 
, kuris ran-

~ ji 
užlaiko visokių valgių ir gėrimų. Ge
ra užeiga darbininkams.

J. Dielinikaitis.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 1 d. kovo, 7:30 vai. va
kare, 3014 Yemans. Visi nariai ma
lonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt, taipgi 
atsiveskite ir naujų narių.

Sekr. A. Varaneckiene.
(48-49)

ELIZABETH, N. J.
TDA kuopos mitingas įvyks 27 d. 

vasario, 8 vai. vak., 408 Court St. 
Visi nariai malonėkite dalyvaut, nes 
turim daug svarbių reikalų apsvars
tyt. Kurie draugai dar nesate TDA 
kuopos nariais tai ateikite ir prisi
rašykite, mokestis tik 20c. į mėne
sį. Visi žinote, kad TDA gina visų 
darbininkų reikalus tad ir jūs sto
kite už ją ir darbininkai dirbkime 
bendrai.

Sekr. A. S'.
(48-49)

SHENANDOAH,”PA.
'Lyros choras -suvaidins vieną iš 

gražiausių veikalų nedėlioj, 3 d. ko
vo, High School Auditorium. Veika
las yra operetė, “Vestuvės Pušyne.” 
Lošimas prasidės 6:30 vai. vakare. 
Įžanga tik 50 centų.

Kviečiam visus apielinkės ir iš to-
1 

kad būsite užganėdinti. Y*s* ^gy
vaukite.

Kviečia Lyras Choras.
(48-49)

BINGHAMTON, N. Y.

Dviejų spalvų spaudos, su 
draugijos vardu, 
vės” 
jums

“Lais- 
automatas padarys 
barčekius sekamom 

kainom:
$ 50-------- Kaina
$100.------- Kaina
$150.------- Kaina
$200.------- Kaina
$250._____Kaina
$300._____Kaina
$350._____Kaina
$400._____Kaina
$450_____ Kaina
$500._____Kaina
$600_____ Kaina

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

Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertis 
Vertės 
Vertės 
Vertės

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą

Patarimai Vyrams t 
Apie Lyties Dalykus
Dabar gausite už $1.25

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS

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

rymui programos, Merginų 
Ensemblis, irgi iš Brooklyno, 
sudainavo kelias daineles vai
dindamas. Net ir dabar girdisi 
kalbant: “Merginos dainavo 
gražiausiai, taip narsiai, kaip 
kareiviai. ”

Po; programos svečiai buvo 
pakviesti prie vakarienės. Per 
vakarienę buvo perstatyti pa- 

į kalbėti daktaras Stąnislovaitis,1 
i ir kiti drau- 

labai 
daug buvo, tad nebegalima 
buvo viską gerai sutvarkyti.

Prie to tenka tarti padėkos 
žodis Vilijos Chorui, nes kiek
vienas narys leidos darban per 
vakarienę patarnavimui sve
čiams, ir šiaip draugų nema
žai pristatėme prie darbo. Vi
si dirbome, bet ir visi linksmus 
buvome, matydami milžinišką 
minią mūsų parengime.

Dabąr apie dainininkus bei 
pjldytojus programos. ŠĮ sykį‘liaus lietuvius dalyvaut, užtikrinam 
mūs dainininkai tai tikrai daug 
strioko suteikė vakarienės, 
rengėjams. Kadangi rengėmės j 
prie vakarienės, minėjome ir 
programa, tad reikėtų pildyt. Aušros choro susirinkimas įvyks 28

WWaWio; ’T/iėtuvfų’ ’Piliečių" KttabC, 
7:30 vai. vakare. Kviečiam visus at- 

Žiuoja L. Kavaliauskaitė ir pu- silankyti, ir naujų narių atsivest pri- 
sė Merginų Ensemblio. Jau ir iasyt prie chor0, 
dešimta, o mūs kitų dainininkų 
vis nėra. Arba pavyzdžiui—Ė. 
Ramoškiūtė iš vakaro gauna

i telegrama žinią, kad B. šali- 
naitė negalinti pribūti, tai 
reiškia — akompanuoti nebus 
kam. Ramoškiūtė nevažiuoja 
dainuot, betgi, apsisvarsčius, 
atvažiavo.

Be to, dainininkas Višniaus- 
kas nuo pat pradėjimo rengtis 
prie vakarienes buvo garsina
mas, kaip spaudoje, taip ap
garsinimuose. Tačiau ne tik 
neatvažiavo, bet nei neprane
šė. Nežinia,, ar čia pats “Lais
vės” štabas turėjo mintyje, 
kad m^žmiesčiuose galima bis- 
1 • • - . . 1 • PCWVIUI1C1111B, v JClįįU JUO UUlllU fYVJYJkl ir pameluoti, ar patys dai- sau nesuprantamą nesveikumą, atei

Jisai priklauso bolševikams, 
komunistams.

raugai, Jūsų Vieta po 
Raudona Vėliava

Aš noriu atsikreipti į 
"lįtuos darbininkus, kurie pa- 

t. v teko į “Opozicijos” eiles.Su- 
įpraskite, draugai, kad d. 

Kapsukas šitaip aštriai,!

pripažįsta ir atmeta, Prū
seika bando garbinti d. Kap- Į .. . . .
suką, o niekina jį už tą, kąj^j^8 vadovaujami ir kont 
jis tikrai bolševikiškai gy- moliuojami, tai neišvengia-

‘ ng įr paiaikė. mai nueis darbininkų priešų -
Drg. Kapsukas, pavyz-1 toliais. Pilnai pritariu par- 

džiui, nurodo, kaip didelę ^jai ir Lietuvių Centro Biu- 
klaidą jis padarė, jau tadal^Hb paskelbusiem r 
nepaskelbdamas g r i e ž tos (kovą Prūseikai ir jo šalinin- ■, .k-p h

kams, kurie, išsigandę kapiV • žt į bolševikiškai mušė L i f - fnin iv! gimzudi, DOiseviKisKai muse Stamslovaitiene

nė ir palaikė.

Kams, Kurie, is^iganuę aapin 
talo puolimo iri aštrėjančios! 
klasių kovos, bėga iš kovos ’ 
lauko, aido darbininkų ei
les, eina prie visiško ryšių 
nutraukimo su Komunistų ’ 
Partija ir Komunistų Inter
nacionalu. Tai aiškiai pa-

kovos Prūseikai ir jo šali
ninkams. Jis sako, kad tai 
buvo tokia klaida, kuri da
vė progą tokiems Prūsei- 
koms gauti įtakos darbinin
kų judėjime ir padaryti jam 
tiek daug žalos. Drg. Kap
sukas rašo: t , ,

“Tas (Prūseikos) blašky- rodė jų atsisakymas peikei? 
masis nepasiliovė ir man j ti ginčų klausimo išrišimą 
Ameriką atvykus: tai jis Komunistų Internacionąlan 
puldavo j oportunisto Gri- ir jų faktinas blokavimasis 
gaičio glėbį, tai, gavęs 
smarkiai per kailį nuo ma
nęs ir matydamas, kad lie
tuvių socialistic darbininkų 
masės ‘daugiau mano pusę 
palaiko, j ieškodavo vėl ben
dros kalbos su kairiaisiais. 
JVfano. klaida buvo, .kad aš 
nepakankamai mušiau tą 
vėjo pamušalą, nepakanka
mai traukiau aikštėn jo op
ortunizmą ir menševizmą, 
kad aš jį žiūrėjau maž daug 
panašiai, kaip Vokietijos 
Kautskio centrą. Mano klai
da buvo ir tame, kad aš ne
organizavau Lietuvos Sočia- kėsinimą, kuoplačiausia sto- 
listų Sąjungos viduje tvirtų kite į Komunistų Partiją, 
revoliucinių frakcijų kovai 
su oportunistais...

“Kuomet atėjo Rusijos 
kovo mėnesio revoliucija ir 
griežtai atsistojo buržuazi
nės Laikinosios valdžios pa
turėjimo klausimas, Prūsei- į savo rankas tą dienraštį, 
ka vėl atsidūrė tarp dviejų Gauname kitą bevielinę te- 
kedžių: tarp Bagočiaus, Mi-;legramą, kurią pasirašo 
chelsono ir Grigaičio, kurie draugai Kapsukas, Angarie- 
' * 1 'J' G’itis ir KaziūnasJ Ji skam-
kairiųjų, revoliucinių social- ba: j

“Sveikinam Lietuvių Ko-

buvo už jos paturėjimą, ir

proga, gauti barče-

{Prūseiką, Butkų, “ 
:jos” vadus, kurie sąmonin
gai pasirinko p r ieškomu nis- 
jtinį kelią. Bet jis visuo
met rašė ir sakė, kad jūsų, 
draugai, vieta yra komunis
tiniam, judėjime, kad jūs tu
rite grįžti atgal po raudo
na komunizmo vėliava. Jis 
ragino mus dėti visas pa
stangas, nesigailėti nieko, 
idant laimėjus atgal į kovos 
frontą visus Prūseikos ir 
Butkaus suvedžiotus, su
klaidintus darbininkus. Mes, 
noriu pasakyti varde Komu
nistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos Centro Biuro, pa
sižadame pildyti d. Kapsuko 
palikimą. Ir toliau mes dė-

Opozici- gai, bet kuomet svieto

Tąja _ _ _
kius už taip nepaprastai 
žemą kainą, galite pasi
naudoti tik iki 1 d. balan
džio. Tad tuojau duokite 
užsakymus, kad žiemos 
sezonu galėtume padaryti.

su darbininkų klasės prie
šais. Jie tik rūpinasi kuo- 
daugiausia lietuvių darbi
ninkų atplėšti nuo Komuni
stų Partijos, pačiupt mūsų 
laikraščius ir įvairias kai
riąsias organizacijas.

“Draugai darbininkai, ne
siduokite jiems suvedžioti.
Svyruojantieji, nutraukite • .. . v. .. . sime visas pastangas jussu jais rysius, nes pe jau _ } j1 ko*unizJmo
dabar dirba priešų nauda.. | H Mes visuomet lai- 
Atremkite jų pasikėsinimus 
ir dar tvirčiau susiriškite 
su Komunistų Partija. At
sakydami į renegatų pasi-

čiai’ labiau remkite mūsų 
spaudą.

“V. Kapsukas.”
Artinosi dienraščio “Vil

nies” suvažiavimas ir “Sklo- 
kos” vadai rengėsi pasiimti

demokratų su manimi pry- 
šakyje, kurie buvo prieš jos munistų Konferenciją Lie- 
patuiėjimą, už bolševikų iš- tuvos Komunistų Partijos 
keltus obalsius. Ir vėl per- Centro Komiteto vardu ir 
mažai aš mušiau Prūseiką. linkime laikytis griežtos ko- 
Ir tai davė jam ir pana- vos su visokiais nukrypi- 
šiems į jį oportunistams mais, pirmoj eileje su deši- 
(Butkams, Strazdams ir kt) jniuoju, neleisti Komunistų 
galimybės vėliau prisišliet Internacionalo priešams ne- 
prie komunistinio judėjimo šti dezorganizaciją lietuvių 
ir nešt jam žalą.” komunistų darban. Neati-

Tai šitaip d. Kapsukas duokite ‘Vilnies’| Komunis-,, 
įvertina savo klaidas. Jis jų 'tų Partijos priešams, kovo

kite prieš žalingą Prūseikos 
ir kitų veikimą,, spieskitės 
dar labiau aplinkui Komu
nistų Partiją.”

Iš to matome, kad d. Kap
sukas griežtai atrpėtė “Sklo- 
ką” ir visą savo) įtaką pa
naudojo Komunistų Parti
jos, bolševizmo Jaimėjimui 
šiame svarbiame . Amerikos 
lietuvių darbininkų revoliu
cinio judėjimo laikotarpyje, 
jojo kovoje prieš oportuniz
mą. Ir vėliau jis sekė mūsų 
tą kovą ir kritikavo mus už 
nepakankamą mušimą opor
tunistų Prūseikoį Butkaus 
ir kitų. Laiške d. Šolomskui, 
rašytame lapkričio 17, 1933 
m., bara mus, kaįd mes ne- 
atkirtome į Prūseikos 
straipsnius draugų Kapsu
ko ir Angarieciq santikių 
reikale. Tarp kitko, sako 
jis: “Tuo tarpu pradėjus re-

ir nešt jam žalą.”

padarė, kaip padaro visi di
dieji kovotojai, rišdami di
džio judėjimo reikalus. Bet 
ar tas jį padaro mažesniu 
mūsų akyse? Priešingai, 
kaip tiktai tokis nuoširdus 
prisipažinimas prie klaidų 
ir jų pataisymas parodo jo 
bolševizmą, jo didybę.

šaukia į Kovą prieš 
“Opoziciją”

Grįžkime dabar prie 
Kapsuko atsinešimo linkui 
iškilusios mūsų judėjime 
prūseikinės “ O p o z icijos”. 
Ar d. Kapsukas svyravo? 
Ne, nesusvyravo ? Kaip tik 
patyrė, kaip dalykai stovi, 
kaip tiktai išgirdo Prūsei- 
kos ir Butkaus sukilimą 
prieš Komunistų Partiją, 
jis sutraukė su Prūseika vi
sus ryšius ir paskelbė jam 
griežtą kovą, štai turiu

d.

kyšime jums ištiesę savo 
draugišką ranką. Mes ra
giname ir kviečiame jus iš
pildyti d. Kapsuko paliki
mą, sugrįžtant atgal po Ko
munistų Parijos ir Komu
nistų Internacionalo vėlia
va, padedant mums užpildy
ti tą spragą, kuri pasidarė 
komunistiniam judėjime, ne
tekus d. Kapsuko.
J Mirė drąsus kovotojas. 
Trisdešimts metų revoliuci
nio darbo! Ištikimai, kar
žygiškai išlaikė savo ranko
se raudoną vėliavą iki mir
ties! Mes žemai nulenkia
me galvas prieš tokius ko
votojus. Netekome Lenino, 
Kapsuko, Kirovo, eilės kitų 
kovotojų. Vienok tos idė
jos, už kurias jie kovojo ir 
mirė maršuoja pirmyn. Ko
munizmas pergali. Jokia 
buržuazinės reakcijos ugnis 
negali jo sulaikyti. Jis ne
ša pasiliuosavimą visai pa
vergtai žmonijai. Jam lem
ta užkariauti visą pasaulį. 
Ų Draugai darbininkai, su- 
glauskime sayo eiles aplin
kui Amerikos ■ Komunistų 
Partiją ir aplinkui Komu
nistų Internacionalą — In
ternacionalą Lenino, Stali
no, Kapsuko!

Waterbury, Conn.
Iš Buvusios “Laisvės” Naudai 

Vakarięnęs
Sulyg pasidarbavimo, kaip 

komisijos, taip visų darbinin
kiškų organizacijų narių gar
sinime ir platinime tikietų, va
karienė visais atžvilgiais buvo 
pasekminga. Tiesa, komisijos 
nariam, jaučiant turėti kelius 
šimtus svečių, prisiėjo sunko
kai padirbėti gaminime valgių 
bei Šiaip visokiais reikalais, ta
čiau visi su geru ūpu dirbome, 
nejausdami nuovargio. Apart 
darbavimosi, d. Stankienė dar 
paaukavo bušelį bulvių, kitos 
draugės irgi prisidėjo su auko-r

'Bet štai tik apie 9 vai. atva-

A. M. 
(48-49)

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų Lig’ 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, 

_ Mėšlažarnes Li
gos, HerųorrhoIJa*'Anervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo- 

, mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį

nininkai mažai kreipia domės, su Pasitikėjimu pas mane pasi- 
jei ir nepribus. Mūsų suprati- Kraujo Tyrimai, 
mu, tas nėra į sveikata mūsų i bandymai, 
judėjimui. Juk į tokius dide- MAN0KAIN0S yra PRIEINAMOS 
liūs parengimus sueina ne tik PasitarimaS ir Ištyrimas Veltui 
mūs idėjos draugai, bet iš vi-j 
šokių srovių susidaro publika. 
T.okiu būdu rengėjai negali 
paęilikti peteisingi. Ką žmo
nėms kalbame, ką žadame 
kviesdami į parengimų, turi-

, Laboratoriniai Iš- 
X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

B

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, 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.

Tel. Stagg 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.

a

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar 

-bad 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.

Skaitykite Draugo Kapsuko Knygas
Mes dar turime trijų drg. Kapsuko knygų 

pardavimui, o būtent:

CARO KALĖJIMUOSE
Ši knyga yra 320 puslapių, su geru drg. Kapsuko 

paveiksiu. Jos kaina buvo $1.75, o dabar galite 
dar gauti už $1.00. Knyga aprašo 1905 metų revo
liuciją Lietuvoje ir padėtį caro kalėjimuose. Knygos 
jau mažai turime ir kas norite gauti, tai pasiskubin
kite su užsakymais.

Telephone Stagg 2-4409
, X « . I • . X

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

p'arSm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan A ve.
(Arti Maręy Avenue)

Brooklyn, N. Y. 

Sovietą Saldainiai

Pirmoji Lietuvos Proletarinė Revoliucija 
Ir Sovietų Valdžia

Šią knygą tik 1934 metais išleidome, tai nauja 
knyga. Ji turi 240 puslapių ir daug paveikslų. Jos 
kaina yrą 75 centai, ši knyga yra geriausia istorija 
Lietuvos karo metu ir darbininkų kovų už Sovietų 
valdžią. Drg. Kapsukas buvo Sovietų Lietuvos val
džios pirmininku.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius. ir karietas veselijpms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam^..

231 Bedford Ąvenue 
BROOKLYN, N. Y.

Naudokite Sovietų Saldainius 
parėse ir kitokiose 

parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 A 
6 Skirtingų Rūšijj * v C

Persiuntimas. Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 
ir mokestĮ. Galite mokėti pašto 

stampomis.
Gera. Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

Įvairiose pare ngimuose 
yra naujojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N, Y.

Lietuvos Darbininkės ir Poniutės
Ši knyga turi 152 puslapiu. Ją išleido L.D.S.A. 

Jos kaina 25 centai. Dabar tik 15 centų. Šioje kny
goje aprašoma kaip Lietuvoj darbininkės gyvena ir 
kovoja, taipgi kokioje padėtyje yra poniuljs.

Šias knygas 
ir darbininkei, 
.jų nebus galima gauti, 
rė kaina .$2.775, bet jeigu kas pirks jas visas, tai 
gaus už $1.50.

Su užsakymais kreipkitės sekamu antrašu:
D. M. ŠOLOMSKAS,

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

reikia turėti kiekvienam darbininkui 
Pirmųjų dviejų yra nedaug, vėliau 

Už visas tris knygas regulia-

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
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Kaip Gyvena Lietuvos Darbinin
kai, Valstiečiai, Buožes, Kunigai 

Ir Valdininkai?
GAMTOS SONUS

(Tąsa)
Apie Gerumą Gyvenimo

Jeigu kuris amerikietis, parvažiavęs į 
Lietuvą ir ten nekurį laiką pagyvenęs, 
sugrįžta į Ameriką ir čia pasakoja arba 
rašo, kad ten yra geras gyvenimas ir 
mandagūs valdininkai, tai, arba jis nie
ko nėra ten patyręs, arba jis neturi žmo
gaus jausmų ir neatjaučia ten gyvenan
čiųjų kančių-vargų ir ašarų. Visųpirma, 
kas sutinka amerikiečius Lietuvoje? 
Ubagai ir skolininkai. Mes, parvažiavę 
į Kupiškio miestelį ir pirmą naktį per
nakvoję, ryte dar’ neturėjom svečių .ir 
lankytojų, bet antrą rytą, dar mums te
begulint, jau užgirdome, kad priemenėje 
kas ten pašnibždomis kalba. Atsikėlęs 
radau tik šešis ubagus poteriaujant, ir 
jie prašė pagelbos. Kaipo svetys, tik iš 
Amerikos atvažiavęs, aš jiems padalinau 
po pusę lito (po 5 centus Amerikos pini
gais). Trečią rytą atsikėlęs-, išeinu į 
priemenę, nugi žiūriu didžiausia eilė uba
gų, kurie tik veria, veria rąžančius. O 
vienas, stovėdamas arčiau prie durų, ba
so balsu palengvėle gieda litaniją: šven
tas Vincentai ir vėl šv. Vincentai, mels
kis už dūšią. Mat, mano senelio vardas 
buvo Vincentas, tai tas ubagėlis ir mel
džiasi, kad mano senelio dūšią dievas pa
leistų iš savo kalėjimo (čyščiaus).

Apžiūrėjau visus gerai. Pasirodo, 
kad didelė dalis tų nelaimingų ubagų yra 
dar visai jauni, tik labai apšepę, nes kož- 
no vieno barzda buvo apie colio ilgio. Pa- 
mislijau, kad jie yra ne ubagai, bet Lie
tuvos fašizmo ir kapitalistinio krizio au
kos, nes kuone visi galėtų ir sunkų dar
bą dirbti, bet jo niekur negauna.

Antra vargšų vilnis, kuri kasdieną lan
kydavo, tai jau ne tikri ubagai, bet su
bankrutavę ūkininkai, mažažemiai, mies
telio smulkūs biznierėliai, sykiais ateida
vo ir turtingesnių. Jie ateidavo pinigų 

pasiskolint. Niekam neskolinom, nes 
neturėjau. Tiesa, kai kada ateidavo ir 
žymesnių žmonių skolintis pinigų, iš ku
rių vieną čia paminėsiu:

Kupiškio taikos teisėjas, Vabalas, yra 
kazirninkas, smarkus naikintojas valsty
binės ir kitų gėrimų ir delei savo palai
do gyvenimo taip pat negali surišti galo 
su galu. Tai ir ponas Vabalas kreipėsi 
jjas mane pinigų pasiskolint. Bet toks 
didelis “jego blagorodije” ir unaravas po
nas, tai nenorėjo pats pas vargšą darbi- 
ninką kreiptis ypatiškai, bet atsiuntė Ku-

piškio valsčiaus sargą Domininką Kriau- 
čiuką, kad tas paprašytų. Aš Kriaučių-- 
kui atsakiau taip, jeigu jūsų ponui rei
kia pinigų, tai jis pats turi prašyti, bet 
ne kitus siuntinėti. . Tada jau atsiuntė 
savo sekretorių Raišį, kuriam pasakiau, 
kad tavo ponas yra užtektinai tvirtas, 
tai gali eiti ravų kasti arba kitą kokį 
fizinį darbą dirbti. Ir kai tokiu keliu 
užsidirbs, tai pinigai bus skalsesni ir ne
reiks skolinti. Tai daugiau nebeprašė.

Ypatingai vienas iš prašytojų paskolos 
man giliai įėjo į atmintį. Buvo tai vėly
vas 'ketvergo vakare laikas. Mano visa 
šeimyna miegojo, aš gi, gavęs iš Ameri
kos anglišką laikraštį, baigiau skaityti 
ir maniau eiti ant poilsio. Tuo laiku pra
dėjo barškinti į duris, ir, man paklausus, 
kas j ten, užgirdau pažįstamą balsą. Ati
dariau duris ir įėjo du vyrai. Vienas 
mano kaimynas, Kupiškio miestelio baž
nyčios varpininkas A. Augulis, o antras 
nepažįstamas. Kaip vėliaus pasirodė, 
Petras Alekna, rodos, iš Mičiūnų kaimo, 
Kupiškio valsčiaus. Ir kada svečiai susė
do, tai P. Alekna pradėjo pasakoti savo 
bėdas ir prašyti pinigų paskolinti (kaip 
vėliaus patyriau, jis nieko nemelavo, bet 
teisybę sakė) Jis sako: Po pasaulinio 
karo, sugrįžau iš Chicagos, parsivežiau 
5,500 dolerių. Nuosavybės Lietuvoje ne
pirkau, bet apsivedžiau su mergina, kuri 
turėjo 34 hektarus gercfe žemės ir gerą 
ūkį. Jo žmona turėjo dvi seseris ir mo
tiną; tėvas buvo miręs. Pataisiau tro
bas- ir išpasogijau vieną žmonos seserį, 
tai mano pinigai iš Amerikos ir pasibai- 
gė.[ Reikia pasogint antra sesuo, bet pi
nigų jau nėra, tai pasiskolinau iš Val
stybės banko 10,000 litų; nuošimtis reikė
jo mokėti 12-tas, bet jeigu neužmoki ant 
nuskirto laiko, tai valdžios bankui reikia 
mokėti bausmės 6 nuošimčius. Ir dar 
daūgybė visokių mezliavų, Valdiškų ir 
dvasiškų reikia išmokėti. Nepraėjo ir 
metai nuo paskutinių vestuvių, numirė 
mano žmonos motina. Nueinu pas Ku
piškio kleboną Butrimą pasiteirauti apie 
laidotuves ir klausiu, kiek reiks už pa
laidojimą. Klebonas, šypsodamasis, sa
ko: O, jūs esate toks turtingas, ameriko
nas. Klebonas pasiima paišiuką ir rokuo- 
ja. Viso sykiu bus, sako jis, penki tūk
stančiai litų (5,000 litų) ! Sakau, neturiu, ! 
kur galėčiau pasiskolint? Nagi Kupiškio 
smulkaus kredito bankoje, sako jis, aš 
pats rekomenduosiu ir ten gausi.

j (Daugiau bus)

APLA Vajus
Mūsų organizacijos specia- 

lis vajus naujų narių gavimui 
užsibaigia kovo 1. Draugai tu
rėtų pasiskubinti per kelias li
kusias dienas, iki kuopų susi
rinkimų dar gauti naujų narių. 
Kovo mėnesio susirinkimuose, 
galima priimti paskutinius va
juj gautus narius. Ypatingai 
tos kuopos, kurios vajaus lai
ku nėra gavusios nei vieno na
rio, turėtų padirbėti.

Pasibaigus vajui darbas už 
gavimą naujų narių neturi su
stoti. Mes ir toliaus turime 
darbuotis, kad savo organiza
ciją budavojus. Kuopų susirin
kimuose visados turime svars
tyti šitą klausimą.

Sociales Apdraudos Bilius

Didysis Washingtone Kon
gresas delei Bedarbių ir So- 
cialės Apdraudos Biliaus HR 
2827 įvyko sausio 5-7. APLA 
turėjo savo delegatą d. Leka
vičių. Dabar mes turime dar
buotis, kad tas Bilius būtų pri
imtas Kongrese ir kad prezi
dentas Rooseveltas pasirašytų. 
Prisiunčiame kiekvienai kuo
pai po dvi kopijas to Biliaus. 
Užpakalyj jo yra gatavos re- 
žoline., tiktai reikia išpildyti 
ir siųsti kongresmanams ir se
natoriams. Kuopos tuojaus tu
rėtų imtis už darbo, kad kiek
viena kuopa pasiųstų užgirtas 
rezoliucijas. Taipgi kelkime šį 

j svarbų klausimą ir kitose 
draugijose. Jeigu reikalinga 
daugiau Biliaus kopijų, tai 
Centras gali prisiųsti. Kainuo
ja už 100 kopijų 35 c., už 1000 
— $2.50. •

J. Gasiunas, C. Seki’.

Newarke Bos Svarbi 
Konferencija

AUGŠČIAUS1A PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of Ainerica

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 55121335 Medley St.,

Centro Komiteto Rinkimai
Sekami kandidatai nomi

nuoti ir apsiėmę galutinuose 
rinkimuose kandidatuoti: Pir
mininko vietai: 3 kp. narys J. 
Gataveckas, nominacijose ga
vęs 153 balsus; J. Urbonas, 8 
kp. narys,—74 b.; J. čirvins- 
kas, 3 kp. narys,—27 b.; vice 
pirm, vietai: K. Stašinskas, 9 
kp. narys,—166 b.; P. Alska, 
55 kp. narys,—24 bl.; P. Po
vilaitis, 9 kp. narys,—15 b.; 
sekretoriaus vietai tiktai vie
nas kandidatas, J. Gasiunas, 
gavęs 214 b. Iždininko vietai 
J. Yesadavičius, 9 kp. narys, 
gavęs 275 b.; Alice Kerchins- 
ky, 55 kp. .narė,—24 b. Iždo 
globėjų vietai: D. Lekavičius, 
11 kp. narys,—172; A. žvirb
lis, 7 kp. narys,—81 b.; J. Ma
žeika, 2 kp. narys,
Višniauskas, 55 kp. narys,— 
10 b.; J. Yokubauskas, 55 kp. 
narys,—10 b.; P. ViČinas, 7 
k p. narys,—4 b.

Visoms kuopoms pasiunčia
mo balsavimo blankas delei 
kiekvieno nario ir sykiu dvi 
blankas delei balsavimo pa-

47 b.; A

Distriktas taipgi užgyrė kon
ferenciją ir pasisakė už narių 
aktyvų veikimą bendrai su Ly
ga už sėkmingą konferenciją. 
Distriktas pabrėžė, kad K. P. 
nariai turi veikliausiai mestis 
į būdavdjimą Lygos, kaipo 
sėkmingo įrankįo prieš au
gantį fašizmo ir karo pavojų. 
Jie privalo dėti pastangas, 
kad masinės organizacijos vi
sos išrinktų delegatus. Komu
nistų Partija taipgi iššaukė ki
tas organizacijas, ypatingai 
Soc. Partiją, lenktyniuoti bu- 
davojime Lygos.

Lyga ragina visas prisidė
jusias organizacijas pasiųsti 
delegatus, taipgi aplankyti 
dar neprisidėjusias ir išaiškin
ti joms svarbą dalyvauti toj 
konferencijoj. Mandatus siųs
kite : Am. League Against 
War and Fascism, Room 
164 Market St., Newark, 
Jersey.

Po konferencijos Lyga 
gia prieš Hearstą milžinišką 
masinį mitingą, kuris įvyks 
vienoj iš didžiausių Newark© 
svetainių.

Chicago, III

209, 
New

ren-

Ko-

ba atėjus į '•komiteto buveinę, 
160 N. Wells, Room 300. ,

Komitetas

Senato ^Maištas” prieš 
Rooseveltinę Pašalpą
WASHINGTON. — ša- 

lieš senatas 44 balsais prieš j 
43 atmetė Roosevelto reika
lavimą paskirt $4,880,000,- 
000 pašalpiniams darbams, 
kur bedarbiams būtų moka
ma mažiau, negu gauna dar
bininkai, dirbantieji privati-*} 
niams samdytojams tokius 
pat darbus.

Kapitalistiniai laikraščiai 
išpučia, kad tai esąs senato
rių “sukilimas” 
sevelto viešųjų pašalpinių 
darbų programą. Senato
riai gi politikieriauja, būk i1>,emises’ 
jie nori, kad pašalpiniams! 
darbininkams būtų mokama 

, tiek pat, kaip ir kitiems. Jie 
, žiūri tolyn į būsimus rinki

mus, kad turėtų kuom dar
bininkams pasigirti. Sena
toriai pajuto stiprų spaudi
mą iš darbininkų pusės, 
kad pašalpiniuose darbuose 
būtų mokama lygiai kaip ir 
privatiniuose.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL-8435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beveragė 
Control Law at 317—9th St., BorouRh of 

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

HEALY’S BAR and GRILL, Inc.
317—9th St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
B-7895 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I^aw at 183 
Norman Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN CARLO
183 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7898 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Palmetto St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 

i premises.
LEONARD KAUL

(LENY’S REST. BAR and GRILL) 
373 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

prieš Roo- NOTICE is hereby Riven that License No. 
1 B-7880 has been issued to the undersigned

to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic BeveraRe Control Law at 
3220 Fulton St., BorouRh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

RICHARD E. HISTED
(DICK’S BAR and GRILL) 

Fulton St., Brooklyn, N. Y.I 3220

NOTICE is hereby 'Riven that License No. 
RL-8420 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5403—8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER LUEBKER 
(MICHAEL'S TAVERN)

5403—8th Ave.. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1144 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail, under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 654 Jamaica Ave., Borough, of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BOURGUIGNON 
(THE BARK TAVERN)

654 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

AF of L Darbo Unijų 
mitetas už Bedarbės Apdrau- 
dą ir Pašalpą apvaikščios sa
vo organizacijos vienų metų 
sukaktuves su puikiu koncer
tu ir šokiais šeštadienį, kovo 
9, 8 vai. vakaro, Wicker Park | 
Hali, 2040 W. North Ave.

Prie komiteto prisidėjusios 
27 vietinės AF of L unijos, 
įimapt maliavotojus, statėjus, 
metalistus, stalius, kepėjus ir 
kitus remia komiteto kovas už 
Darbininkų Bedarbės, Senat
vės ip.Sociales Apdraudos ,Bi- 
lių HR 2827. Komitetas turi; 
savo programoje įtempimą ko- 1 
vos sekančiais mėnesiais už 
priėmimą įstatymu to biliaus,1 
kuris dabar yra kongrese, tad 
ir šio parengimo tikslas yra ; 
sukelti pinigų finansavimui to ; 
darbo. •

Chicagos Darbininkų Tea- ■ 
tras, su savo smagiu ir reikš- j 
mingu veikalu “Capitalist Fol- ; 
lies of 1935,” Teatro Kolekty- ; 
vas, su “Newsboy,” ir talentin- į 
gas smuikininkas ir pianistas, į 
kurie yra gerai žinomi muzi
ką mylintiems Chicagos dar- j 
bininkams, prisidės prie tur- 1 
tingos programos. -

Elmer Johnson, AF of L Ko
miteto Chicagoje sekretorius, 
ir nesenai sugrįžęs delegatas 
iš didžiulio Bedarbių Kongre
so, Washingtone, pirmininkaus 
šiam parengime. Po progra
mos seks šokiai. Įžanga yra 
30c. Daugiau žinių galite gau
ti pašaukus Dearborn 6764 ar-

Washington.—Per 16 me
tų šalies valdžia taksais ant 
gazolino išrinko sau $4,620,- 
044,133.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

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.

Tel. STagg 2-5043Notary Public

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

n

* ■** ’ ___ ~41'1 'I Atviri kojų skauduliai, GarankšlllliJU I čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-HVVy. MWl.W matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

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

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Šį sekmadienį, kovo 3, 2 v. 
po pietų, Krueger’s Audito
rium, 25 Belmont Ave., įvyks 
prieškarinė-priešfašistinė kon
ferencija, kurią šaukia Ame
rikos Lygos Kovai Prieš Ka
rą ir Fašizmą Newarko Sky
rius. Konferencijos tikslas su
mobilizuoti darbininkus sėk
mingesnei kovai prieš karą ir 
fašizmą, taipgi iškelti aikštėn 
Hearsto, Dickstein, McFadden 
puolimą ant darbininkų kla
sės, ypatingai jos pirmųjų ei-

1 lių—Komunistų Partijos.
Pažymėtina, kad Essex ap

skričio Amatų Taryba pas
merkė maišto bilius (Sedition 
Bills) ir vienbalsiai nutarė pa
siųsti delegatus į minėtą kon
ferenciją.

Komunistų Partijos ‘ 14-tas

g Telefonas: Evergreen 7-7770

| PAUL GUSTAS | 
| LIETUVIS GRABORIUS | 

g Senai dirbąs graborystes pro- S 
g fesijoje ir Brooklyno apieljn- ® 
g kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
5 balsamavimu ir palaidojimu & 
g mirusių. g

| Veltui Chapel Šermenim | 
§ Parsamdo automobilius šerme- 
5 nims, vestuvėms, krikštynoms g 
J ir kitokioms parems g
y Šaukite dieną ar naktį g

| 423 Metropolitan Avė. « 
$ Brooklyn, N. Y. g

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

} kuris turi 12 metų patirimo 
prie išelirbimu šių prekių. ..

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

karnas nuo 20 narių ir taipgi 
nuo didesnės pusės. Jeigu kuo
pa turi ir mažiau 20 narių, I 
vis tiek turi teisę siųsti dele
gatą. Rinkimų taisyklės ran-

II,
2, 3, 4, 5, 

i II,

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

sėkmių, kurių vieną blanką iš
pildžius reikia pasiųsti Cen- 
tran nevėliau geg. 5, 1935, o 
kita pasilaikyti kuopos archy- 1 >
ve. Balsavimai įvyksta kovo ir
balandžio mėnesiuose papras- dasi Konstitucijos Daly 
tuose kuopų susirinkimuose.1 skyrįuj ypĮ par# 2 7 
Balsavimų taisyklės nusakoma taipgi Dalyj III, Skyriuj 
konstitucijos Daly III, Skyriuj par< 9 įr 12. Tuojaus po rinki- 
VI, paragrafe 1. Kuopų. val-'mų kuopų sekretoriai tūri pri- 
dybos turi būt atsakomingos siųsti išrinktų delegatų vardus 
už sušaukimą skaitlingų susi- įr adresus. Delegatų vardai 
rinkimų, kuomet htsibūna bal- turi būt Centran pasiųsta ne
są vimai. Reikėtų atvirutėmis ir vėliau geg. 10. Tada Centras 
ypatiškai raginti barius į susi-1 prisius mandatų blankas, 
rinkimus. ___

Delegatų Rinkimas į 26 Seimą Vęs apskritys rengiasi gražiai
APLA 26-tas Seimas įvyks Seimo delegatus. Jisai

geg. 31 ir ^birželio 1, 1935, Prlsiruošia priimti ir bedarbius 
Wilkes Barre, Pa. Kuopos ir delegatus, kad jiems nepasi- 
apskriČiai turėtą svarstyti,1 darytų išlaidą. Visiems delega- 
kaip pasiųsti delegatus. Aps- ^ams nakvynės bus veltui. Be- 
kričiai gana daug gali finan- daibiams delegatams, kurių 
siniai pagelbėti kuopoms pa- tuopos negalėtų aprūpinti Sei- 
siųsti delegatus. Seimas labai'111? laiku finansiniai, apskritys 
svarbus. taipgi stengsis pagelbėti. To

dėl turtingesnės kuopos ir ap- 
Delegatų rinkimai įvyksta skričiai turėtų pagelbėti nau- 

kovo ir balandžio mėnesiuose, j jai susiorganizavusiam apškri- 
paprastuose kuopų susirinki-1 čiui tinkamai priimti delega- 
muose. Vienas delegatas ren-Jtus.

APLA naujai susiorganiza-

kuopos negalėtų aprūpinti Sei-

taipgi stengsis pagelbėti. To
dėl turtingesnės kuopos ir ap-

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i 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.
•.7: Telefonas: EVergreen 7-1661
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Reakcion. Hearsto Dūkimas Mano Atsiminimai apie Broo 
Prieš Darbininką Tėvynę
Hearsto didlapiai, kad sukė

lus darbininkus prieš darbi
ninkų tėvynę—Sovietų Sąjun
gą, spausdina bjauriausius 
melus, būk ten yra vargas, ba
das, skurdas. Kad pridavus 
dąugiau tikrumos tiems me
lams, tai Hearsto “New York 
Journal” ir kiti didlapiai įde
da neva paveikslus sumenkė
jusių vaikučių. “Daily Worke- 
rjs” iškėlė aikštėn, kad tulus 
tuos paveikslus Hearsto mela
giai pasigamino nutraukdami 
nesveikus ir ligotus žmones 
ligoninėse, o kur tokių nebu-; 
vo, tai traukė paveikslus nuo 
visokių idiotų paveikslų. Ko
dėl Hearsto agentai iki tokios 
niekšystės priėjo? Todėl, kad 
Sovietų Sąjunga šuoliais eina 
prie socialistinės tvarkos, kas 
metai darbininkų būvis gerėja. 
To tai Hearstas ir jo agentai 
labai bijosi ir todėl skleidžia 
bjaurius melus.

Patsai Hearstas yra vienas 
iš bjaurių fašistų, jis visais, 
galimais būdais rėmė ir remia 
Vokietijos Hitlerį, jis yra vie
nas iš 
nijoje 
mylių 
žiausi 
kur jis daug 
darbininkių 
elementas bijosi 
komunistų, revoliucijos,

ir 
Paimkim 

Kazimero.

klyno Draugijų Gyvavimą
Dalyvavus Jurginės Drau

gystės nepaprastam susirinki
me 15 d. vasario ir prisiminus 
tuos laikus, kada tvėrėsi Broo- 
klyno apielinkėj draugystės, 
tai atrodo, kad jau ųe tie 
žmonės yra susirinkę, kurie 
tas draugijas tvėrė.

Atrodo, kad jiem nėra ži
noma, kiek buvo draugijų ir 
kiek jų jau mirę. Atrodo, kad 
susirinkom į kokį unijos susi
rinkimą ir tik nubalsuosim ir 
turi būti išpildyta pagal nu
tarimą. Tas nėra ir negali bū
ti ant naudos draugystei. Rei
kia atsiminti, kad buvo drau
gysčių, skaitlingų nariais 
turtingų finansais, 
kad ir Juozupo ir
Jos buvo senos draugystės ir 
nariais skaitlingos, pinigiškai 
turtingos, bet neprisirengę a- 
teičiai, tik tada pamatė, kada 
jau pradėjo žemyn pulti. Tik 
tada pradėjo jieškoti priemo- 

. nių susitvarkymui, I kada jau 
! pervėlu buvo.

Susivienijo abi draugystės, 
Juozupo ir Kazimero tada, ka
da jau mirtis žiūrėjo 
akis ir turėjo mirti.
Šv. Jurgio Draugystės

Susiorganizavo po 
globa, bet kada nartai pama
tė, kad jie yra perdaug išnau- 

nes 'dojami, tai pasiliuošavo iš po 
jis žino, kad tie turtai ne jam ' kunigijos ir pradėjo savaip 
priklauso, kad jie sutverti ' tvarkys. Pradėjo šaukti susi- 
darbininkų rankomis ir juos ’ rinkimus viešus, rengti prakal- 
darbininkai atimtų, nacionali- bas, aiškinti visuomenei drau- 

Hearstą gijos svarbą ir reikalingumą 
prigulėti prie pašalpinės or
ganizacijos.

Rėmė streikus, dąre 
mus, kad draugystės 
nevalia streiklaužiauti.

didelių turčių, Kalifor- 
turi 400 keturkampių 
žemės 
sodai,

plotą, kur gra- 
namąi, laukai, 
darbininkų ir 

išnaudoja. Tas 
darbininkų,

zuotų, o patį poną 
priverstų dirbti naudingą 
darbą, nors gatves šluoti, jei
gu kito ko negali, štai kodėl 
jis taip suniekšėjo ir skleidžia 
bjaurius melus prieš darbinin
kų tėvynę, Komunistų Parti
ją ir darbininkų, unijas.

jos gerovės ir visos darbiniu- kalam, bet nepasirūpino savo 
klasės labo.

Senas Narys.

Stokite I ALDLD
Pereitą ketvirtadienį, laike 

gedulingo drg. Kapsuko pami
nėjimo susirinkimo net 4 dar
bininkai stojo į Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugiją. Galima buvo ir dau- 

didelio 
nebuvo

abiem į

Istorija 
kunigų

Sveikina Draugą Krumbein
Komunistų Partijos Sekcijos: 

15, Kuopa No. 2, pasiuntė pa-1 
sveikinimą drg. Krumbein, I 
Komunistų Partijos Antro Dis- 
trikto organizatoriui, kuris 
dabar yra įmestas kalėjiman 
ant 18 mėnesių laiko. Drg. 
Krumbein nuteisė neva už ne- 
užrekordavimą pasporto, 
da jis buvo užsienyje, bet tik
rumoje jį nuteisė už revoliuci
nį veikimą darbininkų tarpe.

nutari- 
n ari u i 

žodžiu 
sakant, dalyvavo darbininkiš
koj politikoj. Ir savp draugiš
kumu sudomino Bro(į>klyno lie
tuvių visuomenę. Prisirašydavo 
naujų narių ant kožno susirin- 

| kimo. Draugystė buvo daau- 
j gus iki 1,300 narių ir turto tu
rėjo iki $60,000. Dabar girdė
jau ant pereitą susirinkimo iš
duotą sekretoriaus raportą/ 
kad nuo 1930 metų kiekvieni 

’ metai 
, ‘ myn,ka-!

laipsniškai puola že- 
tai reikia kas nors da- 
Ko trūksta, kas nege-ryti, 

ra ?
Keletą metų atgal draugys

tė mainė savo politiką. “Nesi
kiškite į politiką”, buvo sako
ma. Tai reiškia, apsitverkite 
kiniška siena, tik išmokėkime 
ligoj pašalpą ir pomirtinę, ar
ba geriaus pasakius tiktai na
rių ligomis ir mirimu rūpinki
mės. Bet kiti darbininkų rei
kalai, tai yra svetimi. Ne, ger
biamieji Jurginės Draugystės 
nariai, mes taip toli nenueisi
me atsiskyrę nuo visuomenės!

“Laisvės” Bazaras Pavyko
“Laisvės metinis bazaras, 

kuris buvo per tris dienas, la
bai gerai pavyko. Penktadie
nį, šeštadienį ir sekmadienį 
“Laisvės” svetainė buvo persi- 
pildžius svečiais. Susirinkusie
ji labai gražiai Ifnksmjnosi, 
jaunimas šoko, nors vietos ir 
buvo mažai, suagę šnekučia
vosi. Daug įvairiausių ir gra- Draugystė turėtų rengti pra- 
žiausių dalykų buvo suaukuo- kalbas, 
ta. Daugelis pažangių biznie- vajus del gavimo naujų narių, 
rių aukavo įvairių dalykų, bet o labiausiai dėti pastangas, 
apie tai-bus parašyta vėliau. 
Drg. P. Buknys sako, kad šis 
bazaras davė mūsų dienraščiui 
gražaus pelno, tai labai dide-1 styti šių dienų darbininkų 
i. i. v i....... . ’klausimus, kurie šiandien pa

liečia darbininko duonos ir
16 bus parama šio krizio metu, 
kada daugeliui skaitytojų pri-
sieina palaukti prenumeratų.
- Buvęs.

tz *

Areštavo 112 Darbininku
Policija užpuolė ir areštavo 

112 darbininkų ir darbininkių 
prie Ohrbachs krautuvės, 
Union Square, New Yorke. 
Toje krautuvėje jau nuo se
nai eina streikas. Darbininkai 
kovoja už geresnes sąlygas ir 
už tai, kad būtų atgal priimta 
tie darbininkai, kurie buvo del 
unijos veikimo prašalinti.

Bertha Waserman, 59 metų, 
103 Post Ave., New Yorke, iš
krito nuo ketvirto aukšto ir 
ant vietos užsimušė.

organizuotai * daryti

kad įtraukus daugiausia jau
nimo į draugystei Dalyvauti 
darbininkiškoj politikoj, svar-

druskos klausimą, kaip page
rinti savo nariams ir visiems 
darbininkams jų šiandieninį 
gyvenimą. Tada draugija bus 
gyva ir susidomės mūsų lietu
viškas jaunimas, bus lerigviau 
jis mums pritraukti (prie lietu
viško visuomeniško judėjimo. 
Taipgi, reikia rimčiau pa
svarstyti ir apie pašalpos su
tvarkymą, bet netaip, kaip 
ant pereito nepaprasto susi
rinkimo trukšmu norėta iš
rišti. Nieko męs hėpadary- 
sim riksmu. Reikia rimčiau ir 

i atydžiau dalykds ■ svarstyti.
Tik tada mes . sutvarkysim 
draugijos reikalus, taip kad 
būt ant sveikatos d£l draugi-

giau gauti, bet ‘ del 
žmonių sušikimšimo 
kaip pasitarti, susieiti.

.. Dabar mes turime vajų už 
ALDLD naujus narius. Dabar

✓ > , , • * i j

yra įstojimo tiktai 10 centų 
ypatai. Narys metinių duoklių 
moka $1.50 į metus ir gauna 
žurnalą “šviesą,” taipgi or
ganizacijos išleistas tų metų 
knygas. Abelnai literatūra 
kiekvienas ALDLD narys, mo
kantis į metus duoklių $1.50, 
grąžon gauna du kart tiek 
vertės. Jeigu vienas priklauso 
iš šeimynos ir moka $1.50, tai 
kiti šeimynos nariai gali pri
gulėti prie ALDLD mokėdami 
tik po 10 centų į metus ir turi 
visas nario teises, apart kny
gų ir žurnalo gavimo.

Mūsų organizacija dalyvau
ja kiekvienoje darbininkų ko
voje, remia streikus, bedarbių 
kovas, politinius kalinius Ame
rikoje ir Lietuvoje, platina li
teratūrą, rengia prakalbas, 
balius, vakarėlius, koncertus, 
vaidina teatrus ir kitokius pa
rengimus. Mūsų organizacijoje 
gali prigulėti kiekvienas dar
bininkas ir darbininkė. ALDL- 
D kuopų Ęrooklyne yra net 
kelios, jų susirinkimai garsi
nami • “Laisvėje? arba ir kito
kių žinių galite gauti “Lais
vėj.” Parašykite arba .ateikite 
ir, pasikalbėkit, nes ten yra or
ganizacijos centro sekretorius.

pomirtine apdrauda. Netik d. 
Ūselį, bet ir daug kitų gerų Į 
draugų jau esame palaidoję 
tokiu pat būdu, žinoma, miru
siam nerūpi ir nesvarbu, kur 
jį palaidos, bet kuriem prisi
eina palaidojimu rūpintis, tai 
turi |gana daug darbo ir ne
smagumo. panešti. Ateityje tas 
mūsų draugam turėtų būt pa
moka. M.es turime savas dar
bininkiškas apdrąudos . organi
zacijas, kur suvis maža mokes- 
timi galima apsidrausti, kaip 
tai Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas.

Rep.

Kaip Ištikro Ackermano 
Dirbtuvėje Dalykai Buvo

Ji rašo, 
leidžiami 
čermanas

1

(Pabaiga)
kad darbininkai
iš darbo, o

darbo.” Tai ve, kokia ji “dar- manas liepė jai ;eiti darban. 1 pats bosas ją nekaltina. Ji ap- 
bininkiška.” Ji kaltina šapos saReSi serganti. O paskiaus melavo šapos čermaną ir skun- 
čermaną, delegatą ir šapos ,aįėj0 su svetimtaučiu delega-jdė.į augštesnes įstaigas. Ji 
komisiją- už negynimą ■ darbi-. tu ir kaitino šapos < _............................................
ninku reikalų, o pati kitą dar- pranckevičių, kad jai neduodą i misiją 
bininkę jau įtaria “nepatyri
me darbo,” neunijiste, vadi
nasi, ne pats bosas aną. darbi- čermanas ją šaukė darban, 
ninkę įtarė, bet moteris P. 
Vietoji užtarti prieš bosą, vie
ton pagelbeti naujam darbi
ninkui, tai ši moteris P. pa
ti pirmutine, net viešai spau
doje paskelbė, kad anoji mo
teris “netinkama” darbui.

Toliaus ji prisipažįsta 
prie didelio gobšumo tik 
Įei savęs, ,o ne lygybes su 
tais darbininkais. Ji. sakosi, 
kad iš boso išsiprašė, kuris 
jai dayė “kalnięrius ( įšbeiątyr 
ti ąnt mašinos, apačias atlenk- 
«•” "a “ir Vadinasi; ' jokio
Todėl ji pasigiria: as, dirbda- ?.pasturoimo , 
ma ir kitus darbus,, pasidary
davau didesnę algą.”

Tiesa, visi norimę gauti di
deles algas, bet jas reikia iš-•' 
sikovoti iš darbdavių, o nę; 
gauti kitą darbininkę bei dar
bininką nuskriaudžiant. Gi 
moteris P. kaip tik ir nenorė
jo lygiai dalytis su kita mote- 
ria. Ji, kaip jau matėme, dir
bo “ir kitus darbus, ” . kad pa- 

o kita 
moteris, jos manymu, galėjo 
ir nepasidaryti algą, nes jos 
“vyras laiko karčiamą.

Reikia pasakyti, kad

čermaną ; kaltino delegatą ir šapos ko^- 
pagelbėjime bosui, 

darbo. Prie svetimtaučio dele- kuomet pati padėjo bosui, į- 
gato darbininkai liudijo, kad tardama kitą darbininkę. Yra

ir daugiau tokių jos netaktin-
. ’T Todėl visai netiesa, kad ji- Kūmų.
10.1 _ _ _ -n r

ir 
de- 
ki-

Mes žemiaus pasirašė, sto- 
,jame> kad visi darbininkai ne- 

vb prašalinta iš darbo. Tiesa, būtų skriaudžiami, kad visi 
svetimtautis sulaikė šapos, dar-., turėtų lygiau teises ir sąlygas 
bą keliolikai minutų. Bet išsi
aiškino, kad tą rytą ji nega
lėjo 1 .
kad reikėjo taisyti vieną maši
ną. Todėl svetimtautis delega
tas liepė darbininkams dirbti, 
6 jai ateiti sekantį rytą. Tai 
buvo patvarkymas,* su kuriuo 
sutiko ir

nai gavo darbą atgal tik per 
svetimtaučio pagelbą. Ji nebu-

[dirbtuvėse. Mes už lygybę vi- 
1 sų darbininkų ir unijos pro- 

pradėti dirbt tik todėl, tekciją visiems.

tas svetimtautis

Pasirašom S. Ackermano 
Dirbtuvės Darbininkų Kom.

J. Peterson.
F. Ramoška.

. . , Mary Yankaus.
P. Bermonas. t ‘

Vietos kapitalistinė spauda 
i meluoja, kad būk Sovietų Są- 
s---- ; išleidus $18,000,000
propagandai Meksikoje. Tai 
yra grynas melas. Sovietų Są
junga nei kiek pinigų nelei
džia bent kokiai kitur propa
gandai.

/‘pastūmimo į šalį delegato1 
Jankaičio’’ nebuvo. ; ■ ; \.i 
, i Kaip matote, tai moteris P. n o 

; visai nenušviečia dalykus. Jos 
ir “šiokio-Tokio Kriaučiaus” 
dalyba tik delei jų pačių,'o 
ne del visų darbininkų lygi. 
Gi mes, unijos darbuotojai, 
žiūrime, kad visiem darbinin
kams būtų lygios dirbtuvėje 
sąlygos. Ir tai dalybai, kaip 
jau matėme, pritaria visi dirb
tuvės darbininkai. Kas būtų 
tada, jei unija rūpintųsi tik 
moters P. gerove, o apleistų 
kitus darbininkus?

Tiesa, moteris P. sakosi, kad 
ji gera darbininkė ir dirba 
jau per 17 metų, 
pati pasigiria, kad 
tų dirbdama “nei 
belio’ nei su bosu, 
bininkais neturėjus.” Iš šio ra
šinio ir jos pačios rašytų cita
tų jau mes matome, kad ji pa
sakė tik vieną pusę teisybės. 
Tiesa, kad neturėjo “jokio 
‘trobelio’ su bosu, 
darbininkė bei darbininkas 
per 17 metų dirbdamas netu
rėjo jokio “trobelio. su bosu,” 
tai koks jis bei ji kovotoja už 
darbininkų reikalus? Su 
sais neturi trobelių tik tie, ku
rie prieš bosus nekovoja, 
rie yrą bosų pakalikai.

O kas liečia darbininkus, tai, 
šioji: moteris darė gana tro
belių. Mes jau matėme,, kad ji, 
nesutinka su .unijos ir darbi
ninkų patvarkymais ir tari
mais. Ji įtarė kitą darbininkę 
“nepatyrusią,” ; kuomet nei

.pa- __ ____ , . _ sapos 
Pranckevičius, dele

gatas! Jankaitis ir kiti unijos sidaryti didelę algą, 
vienetai tuos darbininkus ne
gina. Bet beda su ja, kad ji 
nemini tų darbininkų. O ku
riuos mini, tai viskas apversta 
atbulai. Mini paleidimą dvie- teris P. labai plačiai 
jų merginų ir jų negrąžinimą' apžioti. Ji susidomėjo 
darban per unijos pastangas. * apie unijos dirbtuvės 
Sako, ’ kad viena tų merginų ■ ninku reikalus, bet 
“už kiek laiko sugrįžo, bet ne'anos moteries vyro karčiamą. 
per pastangas šapos čermano'jai net parūpo, kad moteris 
ir delegato Jankaičio, bet, pe^Z. eina “į karčiamą vyrui pa- 
nusižeminimą bosui, pati sugrį-, dėti.” Taip pat moteris P.

i žino, ' kad anai darbininkei 
'“pritrūko darbo” ir žino, kad 

Bet 
dvi merginos visai “.nesižemi- moteris P. tai jau skundėsi ir 
no” 1 
visi darbininkai žino, kad per) 
uniją jas grąžino darban į dvi’ 
valandas laiko. Taip pat me
las, kuomet poteris P. rašo, 
kad “antroji mergina, M., L 
šiandien nedirba.” Bet.kodėl 
P. nepasako, kodėl ta mergina 
“ir šiandien nedirba?” Ji čia 
nedirba todėl, kad pati aplei
do šia dirbtuvę. Vądinasi, Mo
teris P. pati nežino, ką ji kal
bą. Tokia pat jos “teisybė,” 
kuomet ji kalb.a apie “eiles pa
leidimų,” bet jų nenurodo.-. .

Ji nenušvietė teisingai ir 
liečia šapos 

ir delegatą, tai jie 
deda pastangas, kad

n
ši mo- 
bando 
ne tik 
darbi- 

ir apie

žo.” 
Šitas jos pareiškimas nieko, r----- ------ --

bendro neturi su teisybe, Tos:m°teris . Z. nesiskundė.
* ■ . ■_ ' •' ' j-'r--"-"’-

bOsui. Galime pasakyti, ir jos skundai “buvo visai vie- 
|toj.”
! Tai matote, kokia jos “da
lyba.” Ji? susidomėjo net apie 
kitos moters dirbimus karčia- 

ir m°j, ji daleidžia, kad anai ne
reikia algos ir kad' kita “ne
nori pilno laiko išdirbti.” Mes 
galime paklausti moters P.: 
kokią teisę ji turi rūpintis apie 
kitų darbininkų reikalus, ką 
jie veikia, išėję iš dirbtuvės? 
Ką bendro turi čia karčiama 
su siuvėjų dirbtuvės reikalais? 
Kokią teisę moteris P. turi 
kalbėti, kad kita moteris ne
nori pilną laiką dirbti? Juk 
čia yra unijos ir tos darbinin
kės reikalas. Šapos čermanas, 
delegatas ir vyresnės įstaigos 
neklausia ir nesirūpina, ką 
darbininkai 
darbo. Mūsų pareiga yra, kad 
darbininkai, kurie dirba, gau
tų lygias sąlygas ir teises dar
be.

Darbo dalyba buvo padary
ta sekamai: moteris P. galėjo 
uždirbti iki 49 dol į savaitę, o 
męteris žf. tik po^, 11-12 dol. 
Tai ką čia padarė(.ųnįja ? Pa
tvarkė, kad abidvi Šios mote
rys galėtų pasidaryti >po lygią 
algą. Tai lygybė. Juk gyventi

I reikia vienai ir kitai. Dirbtu- 
ginčų vėje, prieš uniją ’■•ir darbinin- 

ir A. švabas $1. Kuopiečiai'= klausimas, tai darbo pad alini- kus, šios darbininkėj yra aįn- 
sudėjo $5.65. Aukavo šie drau- mas. Del šio darbo padalini- dvį lygios. Dęl šio padalinimo 
gai;1 V. Skodis $2, Adam $1, mo Moteris P. ir kelia šį skąn-(moteris Ę. nesuįjkb, todėl ji 
J. Semėnas ir J. Juška po 50 dalą. Mat, ji čią nesutinka ne ir skundėsi, . ; , (> . ; . i j 
centrų,‘ A.'Gabalis 40 centų, įtik .su šapos, čermanu, dele- 
Bender, Dtibinski, Butkus,' gatu, bet su visa unija ir ša- 
BartašiUs ir Baltrušaitis po 25 
centus. Kuopa iš iždo pridėjo

Iš Drg. Ūselio Laidotuvią
Penktadienį, vasario 15 d., 

palaidotas drg. J. Ūselis, ku
ris pasimirė Kings County li
goninėj. Jis sirgo gana ilgą 
laiką vėžio liga. Buvo nariu 
ALDLD 24 ,kp., ir, rodos, T., 
D.A. 17 kp: 'Nors buvo na-,
riu šių organizacijų, bet veiki- viršlaikius, kas 
me nedalyvavo, tik kartą ar čermaną 
du per metus atsilankydavo • dėjb /r 
ant susirinkimų. Kad ir prieš darbininkai viršlaikių nedirb- 
mirtį išsirgo kelis mėnesius, o tų. 
kuopos nariai suvis nežinojo1 dirbdami savo padėtį negali 
apie jo ligą. Draugas Ūselis I pataisyti. Bet ne tik čermanas 
mirdamas paliko viso 45 dol. ir delegatas 
kas ant palaidojimo neužteko. Apie viršlaikių dirbimą 
Reikėjo kaip nors sukelti dau-jTrade Boardas, Lokalo Pildo- 
giau pinigų. Draugo Ūselio moji Taryba ir kiti augštesni 
ypatiškas draugas Ch. Syonas,! unijos venetai. Tai kodėl čia 
kuris kartu su drauge P. Se- kaltinti tik šapos čermaną 
mėniene, kuopiete, rūpinosi Pranckevičių, delegatą Jan- 
palaidojimu, surinko 17 dol. Įkaitį ir šapos komisiją? 
Aukavo šie draugai: L. Mac-' Vienok reikia pasakyti, kad 
kevičiai $.3, J. Yosis $5, Bla- pastaruoju laiku jau veik vi- 
žinskas $2, A. Antanavičius sai viršlajkiai panaikinti, per 
$1, J. Yuknis $2, J. Tukis $1 'unijos pastangas.
A. Lukas $1, J. Pavilionis $1, Pats pamatinis šių

Viršlaikius darbininkai

apie tai žino, 
žino

pos darbininkais. Todėl čia at
sirado ir ; “bimbįnė dalyba”.

veikia, išėję iš

šį patvarkymą, /kad lygiai 
darbininkes uždirbtų, žinorpa, 
moteris P. vadina “šokimu vi
somis keturiomis -bosui į pa-

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

Tačiaus ji 
per 17 me- 
jokio ‘tro- 

nei su dar-

Bet jei

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Dr. Martin Liuterio Drauriia pra
neša lietuviškom organizacijom ir 
draugijom, kad mes rengiam nikni- 
ka 23 d. June, 1935, Hoffman Parke. 
69-26 Cooper Ave., Glendale, arti 

į Myrtle Ave. Prašome kad kitos 
draugijos jeigu gali, tai išvengtų 
rengti parengimus tą die^ą.

Komitetas.
(48-49)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriau&u 54 . skyriaus mė
nesinis susirinkimas ivvks trečiadie
ni. 27 d. vasario, LAP Kliubo sve
tainėje. 80 Union Avė., 7:30 vai. va
kare. Visi kriaučiai dalvvaukite, nes 
turim daug svarbių reikalų apsvar
styti.

Sekr. Ch. Nečiunskas.
(48-49)

REIKALAVIMAI-
REIKALINGA

Reikalinga mergina prie namų 
darbo, yra vienas mažas kūdikis. 
Mokestis $20 i mėnesi ir kambarvs 
iš nradžiu. Telefonuokite Minnesota 
9-5571, arba rašvkite: Mrs. Salt, 172 
East 57th St., 'Brooklyn, N. Y.

ku-1 .<48’50)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA fornišiuotas,kam
barys, tinkamas vaikinui ar 'mer

ginai, arba dviem. Apšildomas ir vi
sada karšto vandens {valias. Kaina 
prieinama. Kreipkitės Šiuo antrašu: 
436 So. 5th St., Apt. 9, Brooklyn, 
New York.

(47-49)

bp

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARČIUKAI

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

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

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

. Tel.: Foxcroft 9-6901 > . i

>
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$1.35. Priskaičius ir drg. Ūse
lio “Laisvės” šėrą pasidarė vi
so 79 dol. GrabOrius J. Garš
va už patarnavimą paėmė 75 
dol. tai dar liko $4 kuriuos 
nutarta paaukuoti Lietuvos 
politiniams kaliniams. Beje, 
draugai Juškai aukojo ' žemę 
Trejybės kapinėse, ndrs drg. 
Ūselis ir palaidotas katalikiš
kose kapinėse, bet be jokių re
liginių apeigų. Palaidotas ka
talikiškose r kapinėse todėl, 
kad reikėjo perdaug pinigų 
sukelti' del nupirkimo žemės 
laisvose kapinėse. '• < ?

Draugas Ūselis buvo geros 
širdies, tankiai paaukodavo į- 
vairiems darbininkiškiem rei-

Tačiaus mes nurodysime, kad 
ši dalyba yra teisinga ir pačių 
darbininkų užgirta, kurie nei 
pažinties neturi su Bimba.

Klausimas buvo tarpe dvie
jų moterų, tai yra moteris P. 
ir moteris Z. Sąlygos buvo to
kios, kąd moteris P. turėjo 
daug darbo, pasidarė didesnę

gelbą,” Mat į unija patvarkė, 
’ kad ir kita moteris galętų dau
giau algos pasidaryti. Bet juk 
šį padalinimą padarė ne vien 
čermanas, delegatas ir šapos 
komisija. Jį- užgyrė Lokalo 
Pildomoji Taryba, Trade 
Boardas^ lokalo susirinkimas 
ir šapos susirinkimas. Tai kam

algą, o moteris Z. pasidarė vi- reikia kaltinti tik “ščyruo- 
sai mažą algą. Dabar pamaty- .sius” ? šapos susirinkime buvo 
sime, už kokią “dalybą” stoja žmonių, kurie nėra lietuviai, 
moteris P. Ar ji nori lygiai da- jie nieko < nežino apie jokį 
lintis su kita darbininke mo- . “bimbizmą” bei “ščyrąją lini- 
.feria Z(i? Visai ne.į -f j^-” •

Moteris P. apie kitą darbi- Gi moteris P. ir po perėjimo
ninkę moterį Z. tuojaus imasi; visos 'procedūros nesutinka. Ji 
sekamų įtarimų. Girdi, motęris^ėjo visur jieškoti “teisybės.” 
Ž. “neunijistė ir nepatyrūs;Ji nėjo darban, kuomet čer-
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Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St, Brooklyn, N.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
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