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Išeina Kasdien, Apart 
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Dąrbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko . j . ; *
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Kovo (March) 6, 1935 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

KRISLAI
Vieningas Frontas. 
Hauptmanno Rėmėjai. 
Lito Infliacija, 
ūkininkų Skolos. 
$3,000,000 ir “Taika.”

Rašo T. G.

Komunistų skelbiama bendro 
fronto idėja patraukia vis dau
giau darbininkų. Naujas to pa
vyzdys yra socialistų sušauktas 
bedarbių suvažiavimas Wash
ingtone. Socialistiniai vadai 
bandė pervaryti rezoliuciją 
prieš jungimąsi su Bedarbių 
Tarybomis, kuriose didžiausią; 
veiklą išvysto komunistai. Bet ■ 
suvažiavimo delegatai tą rezo-' 
liuciją atmetė, ir vienbalsiai, 
nutarė jungtis su visomis kovo- ■ 
jančiomis darbininkų klasinė-.' 
mis organizacijomis.

Ta žinia bus nesmagi lietu
viškos sklokos vadams, kurie 
šneka, būk Bedarbių Tarybos 
tai esą 
“įrankis.”

Policija, Pa. Kazokai 
Žmogžudiškai Puolė 
15,ooo Angliakasių

I WILKES-BARRE, Pa. — 
Pirmadienį virš 300 polici
ninkų ir valstijos kazokų 

ą Komunistų Partijos užpuolė demonstraciją 15,- 
000 streikuojančių Glen Al- 

!den Kompanijos angliaka
sių ir jų pritarėjų prie Lu
zerne apskričio teismo rū
mo. Vien iš Plymoutho bu
vo atmaršavę 4,000 mainie
riu demonstrantų.

Vietinė policija ir valsti-

vadus ir dvi moteris, ku
rios padėjo mainieriams ko
voti.

Kapitalistiniai laikraščiai 
rašo, kad tai buvo smar
kiausia demonstracija visoj 
šio apskričio istorijoj. Pra
nešama, kad dabar atmar- 
šuoja keli tūkstančiai mai- 
nierių iš Pittstono demons- 
truot ir reikalaut paliuosuot 
streiko vadus.

Ne vien vokiečiai pila pini
gus, kad išsukti nuo bausmės 
hitlerininką Hauptmanną, nu
teistą už Lindbergho vaiko pa
grobimą ir nužudymą. Jis gau
na paramos ir iš daugelio fašis-• 
tinių amerikonų. Lindberghas jOs kazokai visu pašėlimu į ---------------------
jiems, tiesa, “didvyris,” kaipo trankė demonstrantus buo- p .. .. v |Jv. . 
Amerikos imperialistų lakūnas; įr trempė savo arklių urHIKlIOS VftluZlft 11113, 
bet Hauptmannas jiems arti kanOpOmįSt Didelį skaičių 
pne s-rd.es, ka.po veiklus fa- darbinink sužeidg septvni, 

_____ iis jų turėjo but nugabenti į 
iligoninę del daktariškos pa- fašistų 

j su 
parėjo namo. 

Tarp angliakasių pasklido 
dabar 'jaučiama dideliš'iitų Randai, kad trys jų draugai 

tapo užmušti, bet valdmm-

Viršų ant Sukilėlių
ATHENAI. — Graikijos 

j valdžia skelbiasi, 
kad *ji sumušė venizelistus 
sukilėlius M a k e d o n i j o j.! 
Prieš sukilėlius pasiųsta 25, 
didžiausi kariniai lėktuvai, 
mėtantieji 250 svarų bom
bas ant sukilėlių laivų bei 

dotojai susiglemžtų, kaip Ame- j Demonstraci ja p a d a r y- pozicijų. Viena tokia bomba 
rikos kapitalistai susiglemžia ta, kaipo protestas prieš pa- pataikius į sukilėlių pasi- j 
nupigintus dolerius.

Nuo pinigų infliacijos būklė 
darbo žmonėms nepagerėja, o 
pablogėja.

Lietuvos laikraščiuose disku- prabos; daugelis kitų 
suojama, ar nereikės padaryt ^ajzjornįs 
lito infliacija, prispausdint dau
giau litų, numušant jų vertę, 
nes < 
trūkumas žmonėse.

Bet ir nupigintus litus išnau- kai bando juos užslėpti.

traukimą teisman 51 vado grobtą šarvuotlaivį “Ave- 
Kietosios Anglies Mainieriu roff.” To laivo oficieriai su- 
Unijos ir kaipo masinis rei- šaudę 25 jūrininkus, kurie į 
kalavimas juos paliuosuot. reikaląvę eiti į derybas su 
Teisėjas Valentine, išduoda- valdžia, 
mas i n d ž i onkšina prieš | ——
streiką, liepė unijos va- §au^a visuotiną Streiką

Kuboj Išvien su Studentais

ALietuvos ūkininkai yra įsis
kolinę 92,000,000 litų valdiš
kiems bankams ir 100,000,000 ... v
litų privačiams paskolų davė- dams ii tuoiaus atšaukti 
jams. Apie trečdalis ūkininkų kaino “neteisėta”. Kadangi. 
negali išsimokėti. O fašistų vai- jie streiko neatšaukė, del to | HAVANA. — Kubos Na- 
džia težino tik vieną išeitį—iš- liko patraukti tieson už cionalė Darb. Konfederacija 
pardavinėt tokius ūkius per var- “teismo paniekinimą.” 'atsišaukė, kad visi darbinin- 
žytines. , I Demonstracijos d i e n oje kai rengtųsi į general^ strei-

tas nats teisėjas Valentine ką išreikšt pritarimą del 
atrado “kaltais” ir pasinn- 350,000 streikuojančių stu-. 
tė kalėjiman devynis unijos dentų ir mokytojų.

Bethlehem Laivų Statymo 
Kompanijos prezidentas Grace 
pereitam kare gavo 3 milionus 
dolerių vien bonais, nepapras
tais pelnais; o “] 
nai irgi buvo kalniškai išaugę 
visiems kompanijos savinin
kams. i

Bet senatorių tyrinėjančioje 
komisijoje Grace bažijosi, kad 
jis “nenorįs 
vo, 
mis

paprastieji” pel- SOCIALISTU VADOVAUJAMI BEDARBIAI UŽ 
VIENYBĘ SU BEDARBIU TARYBOMIS

__ WASHINGTON. — Rezo-
..LLįs” k7ro. Gal"jfs roką- Uncijų komitetas socialistų 

kad bent kas įtikės “taikio- vadovaujamo Nacio n alio 
” jo intencijomis.

Roosevelt Reikalauja į 
Šelpt Prekybos Laivus 
Kaipo Karo Įrankiu^ J
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Beteisiant negrą E. K. Harrisą, 22 metų am
žiaus, Nashville, Tenn., aplink teismo rūmą bu
vo prikrauta smėlio maišų, kaipo apsauga gink
luotiem milicininkam. Milicija sergėjo, kad bal
tųjų govėda neišplėštų Harrisą ir nenulynčiuo- 
tų. Tuo tarpu buržuaziškas baltųjų teismas, be 
faktinų įrodymų, nusprendė, būk Harris pada
ręs lytišką užpuolimą ant vienos baltos mergi
nos; ir jis liko nusmerktas mirti, tai yra, teis- 
miškai jį nulynčiuoti.

WASHINGTON. Pre- • Rooseveltas > dabar reika- ' 
zidentas Rooseveltas kovo 4 lauja duoti; ląivų saviriin- ' 
d. atsikreipė į Šalies kongre- 

isą, kad paskirtų tinkamą 
Isumą pinigų šelpti kompa
nijas Amerikos prekybos ir 
i keleivinių laivų. Jis sako, 
tokie laivai yra laikomi ka
riško laivyno rezervo' (at
sargos) laivais; todėl val
džia juos turi pinigiškai 
remti. Jeigu valdžia neduo
tų laivų kompanijoms pa
spirties, tai, girdi, “ištikus 
dideliam karui, mes galėtu-

“Įme atrasti, kad esame labai Vų aptarnavimas taipgi dau- 
šlubi” (ant marių). igiau atsieina, negu kitų

Iki šiol Amerikos valdžia kraštų laivų. Todėl, fefią, 
per metus išmokėdavo po reikia, kad Jungtinių Vals- 
$30,000,000 laivų k o m- ,tijų valdžia padėtu savo ša- 
panijoms neva už pašto įlies laivams atsilaikvti var- 
siuntinių išvežioiimą. Tai žytinėse su kitu šalių lai- 
buvo netiesioginė pašalpa, vais; bet svarbiausia,, kad 
Nes kaip pats Rooseveltas tavoriniai ir keleiviniai Am- 
pripažįsta, laivų kompanijų erikos laivai galėtu būt sta- ( 
patarnavimas paštui buvo (tomi ir išlaikomi, kaipo at
vertas tik $3,000,000 iš viso, einančio karo įrankis.
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Reikalaukime Užgirti 
Apdraudos Bilią 2827;

kams tiesioginę šalpą iš ša
lies iždo ir už pašto siunti-1 
nių išvežiojimą laivais dar 
jiems mokėti vidutinę kainą 
pairai sutartį. Jis sako, kąd 
valdžia turi šelpti savo iki- i 
vų kompanijas del tokių: j j 
priežasčių. Kitos šalys, gir
di, stambiai pinigiškai „re- .1 
mia savo prekybinius ir pa- 
sažyrinius laivus; laivų sta- 1 
tymas Jungtinėse Valstijo
se brangiau lėšuoja negu 
svetur, ir amerikoniškų lai-

y

Sovietų Mokslininkai 
Sako, kad Galima Bus

Lėkti ] Mėnulį
MASKVA. — Suvažiavi- 

mas Sovietų mokslininkų ir 
orlaivininkystės žinovų, iš
samiai dalyką apsvarstęs, 
daro išvadą, kad galima bus

III----------  ■„.. m. . m..,. ---------I. . —V..    ■*.. — ■-

Protestuokime prieš Šmeižikus!
V , ' 'i ' '
<So. Bostono- “Darbininkas” turi taip vadinamą ra

dio valandą šeštadieniais 2 vai. po, pietų. Programos 
pertraukose kunigas ;Kneižis tankiai varo šlykščiau- 

- šią agitaciją prieš Sovietų Sąjungą. Visokius išmis
tus ir melus verčia ant darbininkų tėvynės. Su jo
kia teisybe tas kunigas nesiskaįto. Pav., vieną sykį 
jisai prisimygęs melagingai tvirtino, kad būk Sovie
tų Sąjungoje badu mirę šeši milionai žmonių.

Mes, grupė So. Bostono lietuvių darbininkų, mano
me, kad reikia smarkiai užprotestuoti prieš tuos 
bjaurius kunigo Kneižio ir kitų šmeižtus. Protestus 
reikia siųsti radio stočiai, užadresuojant šitaip: 
Radio Station WAAB, Boston^ Mass. Protestuoti 
turėtų visos lietuvių organizacijos, draugijos ir pa
vieniai žmonės, kurie yra priešingi tiems prakeik
tiems melams prieš Sovietų Sąjungą. Protestus ga
lima siųsti laiškais arba telegramomis.

So. Bostono Lietuvių Darbininkų Grupė.

WASHINGTON. — Kon
greso darbo komiteto komi
sija šešiais balsais prieš vie
ną užgyrė Darbininkų Be
darbių Socialės Apdraudos

s

J?

netolimoj ateityj tam tik- bilių H. R. 2827; ir vakar 
rais lėktuvais skrajoti stra- bilius tapo perduotas pil- 
tosferoje, 20 iki 30 mylių , nam komitetui svarstyti, 
augšumoje. Tuos lėktuvus i Komiteto pirmininkas kon- 
varys eksploduojančios ra
ketos, pritaisytos prie jųjų, 
trūkstančios 1 a i k r o diniai 
nustatomu laiku. Lig šiol 
padaryti Sovietuose bandy
mai įrodė, jo£ tatai bus 
įvykdomas dalykas. Eksplo- 
duojančiomis raketomis va
romas lėktuvas galės vežti 
žmones kur kas greičiau ne
gu dabar motoriniai lėktu
vai.

bilius tapo perduotas pil-

gresmanas W. P. Connery 
pritaria 2827 sumanymui 
delei bedarbių ir socialės ap
draudos visam laikui, kuo
met darbininkas negali bei 
negauna dirbti.

Svarbu, kad visos darbi
ninkų organizacijos siųstų 
telegramas, reikalaudamos, 
kad pilnasis darbo komite
tas užgirtų bilių H. R. 2827 
ir patartų šalies kongresui 

, Sovietų mokslininkų su- jį priimti. Reikalavimus 
važiavimas išsireiškė, jog reikia siųsti šiuo adresu: 
galų gale tuo būdu galima Hon. Wm. P. Connerv, 
bus daryti susisiekimai ir House Offise Building, Wa- 
su mėnuliu.- Jie nusprendė shington, D. C. 
automatiškais baliūnais, kol 
kas be žmonių, tyrinėti toli
miausias augštumas. Pa
skirta skaičių mylių augš- 
tyn iškilę baliūnai patys sa
vaime paliuosuos tam tikrus 
moksliškus įtaisus, kurie 
bus< paėmę augštumų oro 
pavyzdžius, u ž r e g istravę 
šalčio bei šilumos laipsnį, 
oro spaudimą ir kt. Tie įtai
sai žemyn nusileis su auto
matiškais parašiutais, taip 
kad nesusikuls.

I

mą bedarbių ir darbininkų 
socialės apdraudos įstatymo 
pagal bilių H. R. 2827. O 
tatai yra Bedarbių Tarybų 
ir Komunistų Partijos su
manytas bilius. |

■Bedarbių Suvažiavimo įne
šė, kad delegatai nubalsuo
tų neiti į bendrą veikimą su 
kitomis bedarbių organiza
cijomis, “kuriose ’ 
ja kokia politinė partija 
kurios yra atsiskyrusios nuo 
pamatinio Amerikos darbi
ninkų judėjimo.” Suvažiavi
mo organizatoriai taikė šią 
rezoliuciją prieš Bedarbių 
Tarybas, kuriose. yra pas
klidus komunistų įtaka.
* Prieš tokią rezoliuciją de
legatai stačiai sukilo, ir ji 
buvo su pasipiktinimu at
mesta; o vietoj tos ardan
čios rezoliucijos delegatai 
kovo 4 d. vienbalsiai padarė 
nutarimą:

“Mes stojame už vienybę 
klasių kovos politikos pama
tais. .. nei viena organizaci
ja, remianti tokią politiką ir 
norinti įstoti į bendrąją infliaciją; jis dolerio vertę 
(bedarbių) organizaciją ne- taip numušė, kad dabar už 
turi būt atmesta.” I” ' ’ ‘ _ _

i Suvažiavimas priėmė Am-Įvokiškas markes. pirrnjau už $30,000 nuostolių. Būtą bu- _ ___ _____________
erikos Darbininkų Sąjungos;doleris buvo lygus ketu-vę.^ldesm nVostol.ia.i’ grelt mėjo streiką. Jiem pripažin- 

Viena. Areštuota 50-tis vardą tokiai organizacijai ir irioms markėms. O ir dabar pribuvo. ,u^nia^iah   ta unija, pakelta alga 30 iki

Išvysią Laukan Japonus 
Daržininkus

PHOENIX, Ariz. — Ari
zonos valstijoj eina nuolati
nės, fašistų vadovaujamos 
demonstracijos prieš japo
nus daržininkus. Demonst
ruoja su obalsiais: “Laukan 
japonus!” “Jeigu šalies val
džia jų neišvys, mes patys 
apsidirbsime!”

Panaši agitacija varoma 
ir Californijoj prieš japonus 
daržų žemės randauninkus 
ir dirbėjus.

Japonijos patriotai siun
čia delegacijas pas savo val
džią, reikalaudami tinkamo 
atsakymo prieš tokius ame
rikonų užsipuldinėjimus ant 
japonų ateivių. Gali išsivy
styti rimti kivirčiai tarp 
Japonijos ir Jungtinių Vals
tijų.

Leidžia Bilionus Naujy Geležies Darbininkai
SR NRA Advokatas Banda Valdžios Paskolų Benų Nepaiso Išdavikų Vadų

Paslėpt Nuolatinį
Dolerio Piginimą

, [paskolos.: bonų, -už kukiuos
BOSTON, Mass, j— Žy-mokės po 4 ir ketvirtadalį 

miausias NRA viršininkas, nuošimčio. Šalies iždas siūlo 
Donald R. Richbėrg, laike pardavimui • 'dar $528,000- 
savo prakalbos',01d South ooo -“vertės” savo bonų > su 
Meeting House, buvo už- pustrečio nuošimčio palūka- 
klaustas;: ar Rboseveltas nų.
įves, infliaciją, tai. yra, ar. Pinigais, •-jautais už .tuos 
jis dar labiau numuš dole- bonus, valdžia ketina atsi- 
rio vertę? Richbėrg, saldlie- teisti pirkusiems karinius 
žuviaudamas Rooseveltui, (Liberty) bonus. O visų bo
atsake, jog kol Rooseveltas nų atmokėjimai su nuošim- 
bus prezidentu, tol “nebus” giais guls ant darbininkų 
šioj šalyj infliacijos. >

Bet Rooseyeltas jau įvedė smulkiųjų biznierių.

Roo-WASHINGTON.
sevelto valdžia išleido j $1,- 
.850,000,000 /‘vertės” naujų

YOUNGSTOWN, Ohio.— 
Reakcionierius ‘ Mike Tighe, 
prezidentas Plieno ir Gele
žies Darbininkų Unijos, už
draudę ,tos unijos distrik- 
tąms šaukt, savo konferen
cijas. ir delegatų -susirinki
mus. Bet’vietinis šeštas dis- 
triktas te nepaiso, ir į jo 
susirinkimą lokaįai atsiuntė 
55 eilinius delegatus. Susi- 
ripkimas nutarė visus šios 
pramonės darbininkus orga
nizuot į uniją, nors Mike 
Tighe tam priešinasi.

•«

v a r g i n g ų jų fąrmerių ir Rakandų Streik. Laimėjo
- In-;PITTSBURGH, Pa.

Amerikos Darbo Federa- 
ciios geltonieji vadai daro 
žalingą spaudimą komite
tui, reikalaudami, kad jis 
atmestų minima bipu. nors 
šimtai tūkstančių Federaci
jos narių stoia už bedarbių 
and raudą sulig to biliaus. 
Todėl mes negalime gaišuo
ti, bet turime daryti kaip 
salint didesnio spaudimo 
kongreso darbo komitetui, 
kad jis užgirtų H. R. 2827.

■a
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> Prieplaukoje Jefferson; iš- dustrinės Unijos vadovau-1 -------------------
Ijį teduoda tik dvi su biskiu kiI° didelis gaisras ir padąrė darbininkai Keystone n ■ it i kmi 

^ Rakandų Kompanijos lai- r StCFSOIL N. J.? S11K0

hitlerininkų, kurie demon- į savo konstitucijos įžangą perkančioj! dolerio jėga yra kaskart daugiau popierinių 40 nuošimčių ir sulygta mo-

1 ’ *-X.
tė bosus mokėtt unijines al
gas pa^al 1933 m. sutartį.

Harliininlrii Pamala Darbininkams vadovavo ša- 1/aruiIilIIKy iCIgalc p0S komitetas su Louis Val- 
PATERSON, N. J. —Per- go, kuris yra vienas iš uni-

stravo, minėdami Saar kra- įrašė, kad šios organizacijos vis labiau praskiedžiama, pinigų, už kuriuos visai ne.- keti pusantro tiek daugiau ,fect Šilko Kompanijos dar- ios organizatorių kuriuos
što sugrąžinimą Vokietijai, 'tikslas yra kovoti už išleidi- nes Rooseveltas spausdina galima gauti auksinių. K ; ,už viršlaikio darbą. . Jbininkai per streiką priver- išrinko eiliniai darbininkai.

feU.....s.
nHmU.
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I Pasaulis Verkia Draugo Vinco
i ' ' Kapsuko
į Gavome Maskvos “Pravdą” už vasario 
nėn. 18 dieną, 1935, kurioje jau telpa ži- 
lia apię .mirtį drg. Vinco Kapsuko-Mic- 
.evičiaus,. jo trumpa biografija, atvaiz
das ir ąekami oficialiai paręiškimai-ap- 
jailavimaL; • >

“Komunistų Internacionalo Veikianty- 
is Komitetas su gailesčiu praneša apie 
pirtį Veikiančiojo Komiteto nario, drau
go V. S. Mickevičiaus-Kapsuko, vieno iš 
steigėjų ir vadų Lietuvos Komunistų 
Partijos, seno ir pasišventusio revoliucio- 
lieriaus, ilgametinio ir nenuilstančio dar- 
niotojo tarptautiniam komunistiniam ju- 
lėjime.

“Mirtis išplėšė jį vasario mėn. 17 d., 
.935, po sunkios ir besitęsiančios ligos.”

s

“KOMUNISTŲ INTERNACIONALO 
VEIKIANČIAJAM KOMITETUI

“Brangieji Draugai! .
“MOPRO Veikiantysis Komitetas pa

reiškia jums savo gilų apgailestavimą 
del nuostolio, palietusio tarptautinį ^evo
liucinį judėjimą santikyj ;ąu j irpįrtimį 
draugo V. Mickevičiaus-Kapšėko,; H : H :

-- . ’ .... - _____£__ ±J i 1 ’ i i'l.ėlj I

nuostolis yra juo sunkesnis,: h ądMfcį ĮW 
menyje d. Mickevičiaus-Kąpsųkė įiiiės 
praradome vieną iš pirmųjų
rių Tarptautinės , Raudonosios' ijqągėįlįo®.
Drg. Mickevičius-Kapsukas i bŪTO ! j 

I MOPRO pirmojo Centro I^omįt^tįq i įi;; 
į ėmė patį aktyviškiausį dalyvūm^ į 

darbe dar pirmaisiais metais* mūšų‘drga4' 
nizacijos gyvavimo. Mes visuomet atsi
minsim tąjį jojo darbą.

“Energiškai kovodami už visapasaulinį 
judėjimą del materialės ir moralės pagal
bos teikimo fašizmo ir baltojo teroro au
kom, mes geriausiais būdais turim at
minti pasitraukusį iš mūsų draugą ir ben
dradarbį, buvusį politinį kalinį drg. Mic- 
kevičių-Kapsuką.

“MOPRO Veik. Kom.
“Stasova.”

Veikiančiajam MOPRO Komitetui $is^

, “Visasąjungines Komunistų Partijos 
(b) Centro Komitetas su gailesčiu prane
ša apie mirtį seno bolševiko, žymaus vei
kėjo lietuviškam revoliuciniam judėjime, 
lario Komunistų Internacionalo Veikian
čiojo Komiteto, draugo Vinco Simono 
Mickevičiaus-Kapsuko.”

Kapsuko kūnas buvo pašarvotas Tarp
tautiniam Agrariniam Institute, Komįn- 
terno gatvė 14, Maskvoj. Vasario men. 
19 d., 1935, kai 5 vai. minėtą dieną tapo 
išneštas iš pašarvojimd. vietos, o kai 6;30 ( 
v. v.—kūnas sudegintas krematorijoj. 
Ten pasakyta atsisveikinimo su d. Kap
suku prakalbos. : ? ‘ >

“Lietuvos Komunistų Partijos Centro 
Komitetas su gailesčiu praneša apie mirtį 
lario Lietuvos K.P. Politinio biuro, d. V. 
Mickevįčiąuč-Kapsųko.”

• Ten pat telpa panašūs pranešimai 
.VIOPRQ Veik. Komiteto, senų bolševikų | 
Jusivienijimo, Profsąjungų Internaciona- 
.o, ir kitų organizacijų.

Ten pat telpa sekamas pareiškimas, po 
kuriuo telpa parašai žymiausių pasaulio 
revoliucionierių:
“ATMINČIAI DRG. MICKEVIČIAUS-
| . , KAPSUKO

“Numirė drg. Mickevičius. Numirė iš
bandytas, pasišventęs revoliucionierius. 
Drg. Mickevičiaus vardas plačiai žino
mas ne tiktai Lietuvos darbo žmonėse, 
kurių kovose jis ėmė vadovaujančią rolę, 
bet ir SSSR, ir kapitalistiniuos kraštuos, 
kaipo vardas vieno iš pirmaeilinių kovo
tojų pasauliniam komunistiniam judėji
me. Sunkūs metai palėpyj, katorga, Si
biras, emigracija, kova su social-patrio- 
tais laike imperialistinio karo, kova už 
sovietinę valdžią ir buvimas galvinyj 
darbo žmonių valdžios Lietuvoj ir Balta
rusijoj laike piliečių karo. Galop, ilgų 
įnetų nėnuilstantis darbas vadovaujan
čiose vietose tarptautiniam komunisti
niam judėjime. Štai kelias pasiaukoja-/ 
šio draugo Mickevičiaus, keįias pavyzdin
go proletarinio bęvbliucionieriaus. . J* '
B “Apsiųiąstąs, išlaikytas, geras draugas 
ir vadas, visuomet pavyzdingai kovojęs 
ųž partijinę liniją, drg. Mickevičius užsi
tarnavo meilės ir pagarbos visų, sujjūo •: 
.dirbančiu Vištj jį žinančių. J -
h “Sunki liga—džiova—per eilę metų pa-. 
Jkirto jo sveikatą. Betgi jis dideliu pasi-^ 
rįžimu kovojo su negalavimu ir iki pa-i 
baigos atidavė savo spėkas Jkomunisti- 
Biiani darbui.

“Savo nenuilstančiu darbu, savo pavyz
džiais, savo .pedagogiška veikla jis išauk
lėjo naujų kadrų, naują komunistų kar
tą. ‘Savo revoliuciniais prityrimais, jis 
tarnavo ne tiktai Lietuvos proletariatui 
Br jojo partijai,' bet ir kitom broliškom

r“Amžina atmintis koyotojui, draugui, 
priedeliui!
P “(Seka parašai). Dimitrovas, Piątnickis, 
Kusinen, Mąnuilskis, Jaroslavškis, Kno- 
?rinas, Van Min, Gotvald, Kolarov, Erco- 
li, Bronnovskij, Richter, Angarietis, Vas-

“Studentų Žodis” Dejuoja
Kunigų įtakoj veikianti lietuviška stu

dentija leidžia savo laikrąštūką “Studen
tų Žodis.” . Kaip visa kunigijos spaųdh, 
taip ir šis laikraštukas, dūsauja: “Mes 
Amerikos lietuviai, turim prisipažint, 
jog tautiniai gana sparčiai mažėjani,' 
nykstam. Nemažas mūsų jaunimo; skai
čius nueina pas komunistus, pas Socia
listus—subedievėja. Kodėl? Kode! iš lie
tuviškų katalikiškų šeimų išsigimsta 
kažkokia keista, niekam nežinomą, be
dievių į betaučių rasė (?—“L.” Red.),*, 
kuri nėra lietuviška, nei vokiška, nei an
gliška, kurios dievaitis—auksas ir gar
bė?”

Keistas kunigų. išauklėtų studentų at
sidusimas! Tolydžio, jis klaidingas. Tie 
žmonės nei to nesupranta, Jwdel pas ko
munistus ateina darbininkiškas „ jauni
mas. Jis skelbia, kad tai del to, fbūk ta
sai jaunimas pas mus gaunąs, “aukso ir 
garbės.” Ar reikia vaikiškesnio supra
timo? Ar, beje, šituo aiškinimu, jie ką 
nors gali apšviesti? Nieko panašaus!

Į komunistinį judėjimą jaunuolis atei
na vyriausiai todėl, kad jis jaučia (jei 
dar nežino), jog jo, kaipo darbininko, už
daviniu yra kovoti už savo klasės reika
lus', prieš išnaudotojus. Jis pradeda įma- 
tyti, kad*’kunigija ne tiktai darbininkų 
ęeikalų negina^ bet juos neigia, padėda
ma ilhaudotojapĮs. Ypačiai? lietuviška 
kunigija’, ypačiai josios spauda, taip 
bjauriai, taip nėgrąžiaį vedat pfopagąh-^ 
dą prieš‘ darbininkų klasės išsilaisvinimo; 
reikalus. Ji remia kiekvieną reakcingą į 
žygį, turis tiktai atbuktas prieš darbi
ninkus J Jį prirengusi daryti viską, kad 
tiktai daugiau pasitarnavus išnaudotojų 
klasei ir; palaikius ilgiau šitą sistemą. 
Protaująs jaunuolis darbininkų tėvų vai
kas greit tą pamato ir todėl jis ieško iš- . 
eities; jis mato, jog už darbininkų klasės 
reikalus tekovoja tiktai komunistai, todėl 
jis ten ir susirandą savo vietą. ' jį, yadi- 
nasi, čia traukia, ne auksas,, kadangi jo 
čia jis negauna, ir ne kokia tai tuščia 
garbė, bet reikalas.

Kunigų auklėjami studentai turėtų tai 
suprasti. . , '

Jie dar vieną dalyką tūrėtų žinoti: ku
nigiją remia ruošimą naujo imperiūlipti- 
nio karę, o komunistai—prieš jį kovoja. 
Bile darbininkiškas jaunuolis, tai pama
tęs, tuojau supras, kur jo vieta.

davai tę. Jis1 skolingas dak
tarui ir namo savininkui 
.$380.

Phil, 55 metų amžiaus, 
dirbo plieno išdirbystėj per 
17 metų. 1929 metais uždir
bo $1,150. Gi 1934 metais 
uždirbo tik $360. Laike dar-Pastaruoju laiku “Daily (iš jos pasitraukti. Mes pri- gų, bet dabar vėl pradėjo :bo sus^ei(j/keK ir nedirbo 

Workery” tilpo eilė straips- valome užtikrinti demokra-!nupulti. |per mgneįį iaiko Už tai ga_
nių_apie plieno darbininku tįnes teises plieno darbiniu-! Nauja Mašinerija Meta vo ‘įpuikų atlyginimą” — 
padėtį.,. Juos parašė žydą kains. Mes galime suorgani- Darbininkus iš Darbo $11.60. Jis turi šeimvna iš

v

kąms. Mes galime suorgani-
^Oliu^nistinio ; d i e n r a ščio. zūoti plieno darbininkus, 
“Freiheit”; redaktorius M. nepaisant viršininkų. Suor- 
J. Olgin, kuris nesenai ap- ganizuokime ■ darbininkus 
lankė Pittsburghą ir apie- pirmaeilėse plieno dirbtuvė- 
linkę. Vaduojantis ta me- se' kiekvltnaiu ūisLukte . . „ . .. . d ,

kuri ątsiibuyo d., (yasarios, į o sų kitęmis tuomet jau bus 
Delegatų buvo apie, 400.-lengviau apsidirbti. Mes tu- 
juos prisiuntė Jokalaį . uni- rime tas problemas patiek- 
jos, kuri vadinasi Amalgar ti masinėse organizacijosej 

Anonni nii Tvati 'Dnv, z,vJa' v. 4
Steeb arid. Tin 'Workers.;»4eS turime suvienyti I ben- ngmis reikgjo 45()o ir 5>.

' , . 000 darbininkų, tai dabar,
J2. įvedus ■ natijų mašineriją, tų

darbininkų darbą atlieka 
130 darbininkų.

j Pabudavota ar jau bai
giama pabudavoti 11 plieno 

'“Delegatas1 Alien iFlndia- 'fabrik^’J^į metUS ?-aga’

Jeigu biskį gamyba ir pa

laukė Pittsburghą ir

$11.60. Jis turi šeimyną iš 
ir negauna 
skola siekia

devynių narių 
pašalpos. Jodarbininkus kyla’ tai dar darbininkV Pa' wo‘ aarnminKus dėtis nepagergja, Įvedama'wu- 

kiekvienam ’ distrikte’ naU> ■ mašinos’. paisoma | _ štai jaunas darbininkas, 7

minama. Įvedimas naujės-; 1929 metais uždirbo $1,300. 
nių gamybos priemonių. bė- j Gi 1934 metais uždirbo tik 
gy kelių praeitų ? metų tie- $353.75. Jo šeimyna iš ke- 
,siog revoliuciją padarė plie- tūrių narių. Pašalpos gau

7 tX i • no pramonėj; | Kur-pirma, na po $6 j savaitę. Jis turimated Association of. Iron, kur priguli plierio darbinin. A t ^nesnio^nrifemo- 'skolos 
Rf.ool* nnd . Tin jWnrkorR 'Mno tmumn oiiwinmrfi u i alinant SeneSĮllOmiS; prienflO SKOlOS $bUU.

(Unija priklauso prie Ame- drai visus darbininkus! bak 
rikos Darbo Federacijos) J tuosius, ; _
Delegatų buvo' iš kiekvieno1 mius ir čiagimiūs. Mes tūri- 
distrikto, kur tik gyvena me žiūrėti, kad negrai pa- 
plieno darbininkai. taptų orgąnizatoriais. Mes

Plieno darbininkai randa- tukime apie 100,000 negrui 
si labai blogoj padėty. Gy- PfeF? dar^m^ų eilėse. .

o o x y y Tlnlnrro fa a Allan ic Tnrli
venimas juos verčia kovoti. 
Bet jiems prisieina kovoti 
ne tik prieš stambųjį plieno 
trustą, bet taipgi ir prieš 
savo unijos vadus, kurie vi
sokiais būdais trukdo plie
no darbininkų kovai už ge
resnį gyvenimą. Jų unijos 
prezideiitas, Mike i Tighe, ir 
jo sėbrai savo politika tar
nauja plieno, kompanijoms, i 

' Taigi, • darbininkai, eilL

napolis nurodė, kad darbda
viai labai norėtų, kad susi
darytų dualinės unijos — 
kad eilinių narių judėjimas 
būtų atskirtas. Mike Tighe 
negalint kontroliuoti kovin
gąją uniją, tai; mums pasi
traukus būtų suteikta plie
no korporacijoms geresnė 
proga padaryti Amalga-, 
mated Association kompa- 
nięna unija. Vadovybė mū-

Pat, 46 metų amžiaus. 
Jau 26 ‘metai, kaip dirba 
plieno dirbtuvėj. 1929 me
tais jis uždirbo $1,100. Gi 
1934 metais tįk $250. Jo šei
myna iš devynių nąrių ir jis 
gauna pašalpos po $8 į sa
vaitę.

Plieno trustas, didžiausia 
kapitalistų organizacija pa- 

, nei tiek 
VIC4X MXXXXXXXXMXX4.J U Z S 1 dirbti, 
kad jie galėtų pragyventi.

t

mins 6,300,000 tonų plieno.
Kas liečia vien tik tuos fa-. . v xxxxpxvwxx^v^ VXfeWJ

brikus, naujos masinos is- Saulyj, neduoda 
mes iš darbo apie 48,000 darbininkams 
darbininkų. i

Įvairiose^ kitose plieno ,prįe tos mizernos algos dar- 
pramonės šakose tas pats bininkai dar priversti gauti 
dedasi. Štai įdomus pavyz- šįokią, tokią pašalpą, kad 
dys. A. M. Byers kompam-1 
jos dirbtuvėj, ‘ Ambridge,
Pa.,; imdavo 90 minutų pa-. §egįų narių gyventi ant to- 

Idaryti ^00 svarų geležies įplaukų, kaip $10 į sa-

nenumirti badu.
Kaip gi gali šeimyna iš

niai iiariai, susirinko į kon-,mcI?a ,umJa- vaaovyne r rankomis tam ti- ? , T , ų’. 1 ba’'fprAf-iia ' kad fuos Artivitiia sų-aiSųoS yra hiekrim• he-^aniuoų, rangomis tam, u. valtę? Ar gi gali šeimyna is leieųciją, Kad tuos aaiyKus ji-. J, , ' . į a... . • krais įtaisais maišant gele- a„vvn;n nar;,, o-vvonti ant
ąptarti ir. išdirbti ’ planus ver^a> bct «; įvedus Auston mašineri- a a - / 1
hudavonniiii ūmios ir m'ohi 60 metų prestižą.; Pasiųski* ive ,.s u , ,.masn® 1 $16-$17 į savaitę? Pašalpos ouaavojimui unijos ir mooi- * į. fra-« •, nilkalimui geležies, dabar nenžmoka rando*lizavimui spėkų kovai Už “le, komitetą pas. jighe. Rei> g: : „ * ... P - pteigos neuzmoKa randos
7 moti i Skurli oVveh i hi ii Maukime, kad jiš refcigriuor syai? ge*..?i.a j. bedarbiams ir pusiau dir-zmonisKęspi gyvenimą, . komitetą ižmp« l^8 padaroma tik į penkias hantiems Randa vidutiniai

į .Jie ištikimi .savo unijai, ’"’P JelSu koipitetą įsmes, | . , Sentvniasdešimts oa. ems- "anaa vidutiniai
A !isi?,.,ao„A+5 ■; .suorganizuokime 1,000 plie- t?ln,u.t. ,Ptynlasae.ts įkainuoja. $15 per menesi1

jie pasiryžę Ją. i^būdavoti į 
kųotvirČiausią organizaciją. 
Bet unijos ąugštesnieji vir
šininkai juos vadiną “suki
lėliais,” •, “neištikimaisiais.” 
Mat, jie sako, gana laukti; 
reikia ką nors daryti, kad 
apsiginti nuo bado.

sūorganizuokime 1,000 plie
no darbininkų eilinių narių 
maršavimui reikalauti, kad 
jis rezignuotų. Mes turime

i •• • r SeptymasdesimtsĮkainuoja.$15 per mėnesį 
darbininkų dabar^ pagamina n|. geįmynos. Gi tuo pačiu 

sykiu maisto kainos ir kai
nos visokių kitokių gyveni
mo reikmenų smarkiai kyla. 
Tai štai kas verčia, kad

keturis kartus tiek, kiek I 
pirma pagamindavo 225 

reikalauti 30 valandų darbo „darbininkai senovišku dai- 
■ bo budu. ,

45 Nuošimčiai Ant Pašalpos plieno darbininkai rengtų- 
auto- si į kovą.

sąvaitę ir didesnę mokestį. 
Turime streikuoti, kad pra
verti savo reikalavimus.

Delegatai, už Senos Unijos1 t Panašią mintį reiškė ir
1 ■ ■ ■ iti delegatai.

■ I / ssiAčtiimies apie,plieno narui-
Svarbiausia, prieš plieno ninkus Duquesne, Pa. Algos

Būdavo j imą
Visi delegatai, kurie tik 

kalbėjo konferencijoj, pa* 
reiškė, kad jiems brangi or
ganizacija ir jie stoja už jos 
būdavo jimą; kąd jie įjasi- 
ryžę ją padaryti pilnai tar
naujančią darbininkams.

Bill Spang, iš Duquesne, 
Pa., konfęrehcijos pirmi
ninkas, ir Amalgamated As
sociation unijos Pittsbur- 
gho distrikto prezidentas 
pareiškė, jog ši konferen’cį-

Harvey O’Connor, ;
rius brošiūros “Meliono Mi- 
lionai,” surinko, sekamas 
skaitlines apie,plieno darbi- 

darbininkus stovi, tai subu-^27 darbininkų 1934 metais 

kurios pagelba jie galėtų 
laimėti kovą.

r - 1 . . .»

Kas Verčia Plieno Darbi
ninkus Stoti į Kovą?

Unijos Viršininkai Nesirū
pina Organizuoti 

Darbininkus
Plieno darbininkų unijos

davojimas tvirtos unijos, i vigo sudarė sumą, $13,723,- (Amalgamated Association) 
’" i 900. Tai išeina vidutiniai vadai nei nebandė būdavot! 

uniją, nebandė organizuoti 
neorganizuotus plieno dar
bininkus. Ot taip sau leido 
dalykams eiti. Unija tetu
rėjo apie 4,000 narių; di
džiuma lavinti darbininkai, 
dirbanti mažesnėse plieno 
dirbtuvėse.

Atėjo 1933 metų vasara. 
Na, ir plieno darbininkai su
kruto. Matote, jie patikėjo 

Muxiouu^iju iičiujud uinjus. t),uvv - f,vw učtiuimimLį, lai -xixxxxxx**^ xxv/xxu p<a.vpiezidento Roosevelto pri- 
K6 jie ūpri, tai priduoti gy- dabar dirba tik apie 3,000- apie atskirus darbininkus,!žadams. Jie ištikrųjų tikėjo 
vumo unijai, kuri jau gy- 4,000, ir tai dirba sulig' dar-; kurie dirba toj garsioj Car- į N RA. Jie persistatė, kad 
vųoją pęr 59 mėįusj. jbo padalinimo (praplėtimo) negie plieno išdirbystėj. INIRA skyrius; 7-A suteikė 

Roy is^Člairetpn^ s — pakaitomis.,Taip Štai darbininkas Jack (del jiem> teisę organizuotis, ne-
> Pa., sako: Me^ susiduriame y ra. Cąrnegie Steel kompą- žinomų priežasčių jo pilnas paisant, kad tam priešinasi
su galingiausiu, priešu, ^jsumįjos, išdirbystėj, Duquesne, vardas neskelbiama). Jis 30 plieno trustas. Jie nelaukė,

? plieno ti-uistu. O tikrenybėj Pa J/Vidutiniai darbininkai mėtų amžiaus. Dirbo minė- kol Mike Tighe pradės juos
mėš neturime , vadovybės.’ dirba po dvi ar tris dienas į toj, dirbtuvėj per 10 metų, organizuoti. Jie. patys pra-'

r Mūsų organizacija neauga.'savaitę. 'IOQQ
Tačiau^kaip ši konferenei- j .
ja parodo, nariai labai 4o-'dil,htuvg°p RrMahck Pa : .rinsii klausiniais, kurie mus * oo 2,'x

algos po $7.40 į savaitę. Tai 
tiek plieno darbininkai už
dirba garsiojoj Carnegie 
plieno išdirbystėj. Duquesne

, Dabar trumpai pažvelki- mieste gyventojų yra 21,- 
riįe į plieno darbininkų pa- 000. gausio mėnesį, 1934 
dėtį ir matysime, kas juos metaiS) 9)800 asmenų buvo 
verčią stoti į kovą., janį pašalpos. Jie sudarė 45

Pirmas dalykas, tai be- i nuošimčius visų gyventojų.'
ja nėra jokis atsiskyrimo jų- darbe juos skąudžiai palie- tŠiandien padėtis irgi ne 
dejimasį Jog darbininkai ne- čia. Kur 1929 metais dirbo,daug geresnė..
nori sudaryti naujos unijos Jo,000 - 7,000 darbininkų, tai1 Imkime, kelis pavyzdžius

su galingiausiu, įprięšu

1929 metais, paskutiniais'dėjo organizuotis.
“prosperity” metais, jis už- j Reikia nepamiršti, kad 
dirbo $1,400. Gi 1934 metais plieno darbininkai, tai vie- 

inrtk T ' z • j- k • t-nnn viso uždirbo $269.90, arba na iš labiausiai pažangesnių ,1929 jųetąis dirbo iki 5,000 bigkį $5 j darbininkųF klasfs. jie
A^r>Unin9hn t;TgnT savait<ž- Jis turi šeimyną iš supranta organizacijos reik-

penkių narių. Jis negali is smę. Jie ant tiek turi klą- 
, ’ ,algoę pragyvėnti, tai gauna sinio sąmoningumo, kad jie

Ąprokuojama, kad Pitts- po $6.80 pašalpos į. savaitę, .neapkenčia plieno trusto ir
* 

sime; kol mūsų unijos Pil- prainonė tedirbą tik vienu tų krautuvei $73.00. kovoti sujungus visas savo 
“ ' * “ ’ - - kitas darbininkas, Mike, spėkas. Prie to, jie turi ką-

ja parodo, nariai labai do-
..?>>•*•«« • ’ ' i- v ..H 1

yisus paliečia. Mėg nieko nė- 
ir t,e “■

įšvęstų visokios J. darbo” ta- ia ’
rybos ir visokie valdžios at- . ,T_„„ __ c _________ _________ _______ __ „
stovai. Kaip ilgai mes lauk-būrgho apielinkėjs plieno Jis skolingas valgomų daik-i supranta, jog prieš jį reikia 
sime; kol mūsų unijos Pil- pramonė tedirbą tik vienu tų krautuvei $73.00. kovoti sujungus visas savo 
dančioji Taryba pradės pil- trečdaliu savo gamybos jė- kitas darbininkas, Mike, spėkas. Prie to, jie turi kų- 
dyti 59-tos konvencijos nu- gos. Ohio, Indiana, Illinois 44 metų amžiaus. Jis per 20 vingumo tradicijų. Jie* nėra 
tarimus? Amalgamated As-.ir Ąlichigan plįeno centruo- metų dirba plieno išdirby s-, besikilnojanti iš vietos į vie- 
šociation unija nepriklauso, se šiek tiek gamyba didesne, tėj. 1929 metais viso, ųždir- tą darbininkai, bet pasto- 
vienani Tighe. Ji »mums pri- j Ąjbelnai pastaruoju laiku bo $1,300. Gi 1934 metais .via! gyvenanti per metų 
klauso. ' Amerikos Dąrbč plięho pramonės gamyba <vi- viso uždirbo tik $3'38. Su metus. Jie neužmiršta dį- 
Federacija yra mūsų orga-^soj šaly buvo pasiekus 50 šeimyna iš penkių narių jis džiojo plieno darbininkų 
nizacija; mes neprivalome:nuošimčių savo gamybos jė-Įgauna po $4.30 pašalpos į į

kovoti sujungus visas savo

• (Tąsa 5 pusi.)



.Am

j ’ i jJ t ; • ■_‘V a-,-* •r.vr / .>•<
jpZ ’..C- V

®T

Trečiadienis, Kovo 6, 1935
—........ ... ....... .

Draugas Vincas Mickevičius-Kapsukas ir Amerikos Liet. Darbininkių Judėjimas
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ir drauges bara. “Na, ką, ar 
mes visą laiką tik žaisime 
(Draugas Kapsukas visuomet 
mylėjo išvažiavimus į laukus 
ir kadangi buvo ^draugiško 
būdo —t ėjo sykiu žaisti į ra
tą. Taip ir šį sykį buvo rate 
tarpe kitų), padiskusuokime 
apie šį moterų laikraštuką ir 
reikalingumą smarkesnės 
buotės tarpe 
terų.”

Susėdome 
pievos. Drg.
laikraštuką vienai draugei ir 
prašo perskaityti įžanginį 
straipsnelį, “Mot. Darb. Bal
sas,” kuriame nurodo, kodėl 
tapo išleistas laikraštukas mo
terim ir jo reikalingumą. Tarpe

Jie liepia nesijuokti 
‘Čia 
r ei

amerikiečių
dar-
mo-

antvisi į ratą 
Kapsukas duoda

šoma ? Ar nereikėtų ir Ameri
kos darbininkėm išleisti savo 
laikraštį? Ar nereikėtų pakel
ti šį klausimą Lietuvių Moterų 
Progresyviame Susivienijime 
ir Lietuvių Socialistų Sąjun
goj ?”
tiem, kurie nusišypsojo, 
visų darbas. Laikraščio 
kia.”

Tose diskusijose tūli 
darbuotojai, kurie šiandien ei
na su oportunistu-renegatu 
Prūseika, šoko priešintis. “O 
kam tas reikalinga ? LSS orga
nas “Kova” turi moterų sky
rių ir ar jos rūpinasi rašyti? 
Kas redaguos, mes neturime 
tokios moteries? Kas mokės 
visas išlaidas?” ir tt. ir tt.

ta pirmas LMPS suvažiavimas 
Brooklyne. LMPS suvažiavi
mas ir pasirodymas “Moterų 
Balso” pagelbėjo sujungti at
skiras moterų kuopas ir gru
pes į bendrą darbą, iškėlė nau
jų veikėjų darbininkių tarpe 
(kurių daug pakelyj suklupo 
ir šiandien priešų tarpe, bet 
daug jų ir šiandien neša dar
bininkų vėliavą augštai iškėlu- 
sios).

LMPS 
rengtam 
gačių, į

Gaila buvo skirtis su drg. 
Kapsuku. Jis paliko gerą at
mintį draugų tarpe, nes buvo 
labai draugiško būdo. Jis vi
suomet turėjo laiko su drau
gais kalbėtis, kuomet tie pas 
jį atėjo tartis organizacijos 
reikalais. Prie jo deskos, “Ko
vos” raštinėje, nuolatos drau
gų būrys šnekučiavosi. Savo 
darbą jis turėjo atlikti protar-

bandysiu 
nuveikta 

social-pa-

Skaitome liūdną žinią — 
draugas Kapsukas mirė. Nete
kome darbininkų ir valstiečių 
vado. Amerikos lietuviai dar
bininkai, tie, kurie asmeniniai 
pažinojo ir tie, kurie sekė kai
po vadą, niekuomet neužmirš 
fr eis jo nurodytu keliu, kol 
pasieks savo tikslą. Jo darbuo
tė Amerikoj tampriai surišta 
netik su visa kryptim ir išsi- 
kristalizavimu revoliucinio ju
dėjimo klasiniai susipratusių 
tarpe abelnai, bet ypatingai 
reikia minėti jo pasidarbavi
mą lietuvių moterų judėjime. 
Jungtinėse Valstijose jis gyve
no tik trumpus 11 mėnesių— 
birželio, 1916 m., iki balan
džio, 1917 m. Bet jo darbuo
tė taps įrašyta į lietuvių istori
jos lapus.

Tie, kurie rašys d. Kapsuko 
biografiją, neįkainuos jį, kai
po revoliucionierių, jei nepa
minės jo darbuotę tarpe darbi
ninkių moterų.

Šiame aprašyme 
ne tiek minėti jo 
darbą kovoj prieš
triotus ir padėjimą pamato 
tikram komunistiniam judėji
mui Amerikos lietuvių tarpe, 
tą be abejo atliks kiti drau
gai, bet bandysiu duoti kelis 
brožus, charakterizuojančius 
jį kaipo žmogų, kuris tam
priai susirišęs su darbininkų 
klasės kova.

Drg. Kapsukas, darbuoda
masis prieš kapitalizmą, nepa
miršo, kad kapitalistų sistema 
padarė moterį vergę ir tarną 
labiausiai išnaudojamą ir kad 
kova pamintos moters už iš- 
siliuosavimą yra drūčiausia re
voliucinė spėka istorijoj. Jo 
gyvenimas įrodo susidomėjimą 
tuo klausimu. Jis aprašinėja 
Lietuvos laikraščiuose dar 
prieš karą apie moterų būklę. 
Jo pritarimu ir pagelbėjimu 
raštais ir agitacija tapo išleis
tas vienas numeris moterų lai
kraščio Škotijoj.

Tik spėjęs atvykti į “Kovos” 
raštinę Philadelphijoj ir susi
pažinęs su darbininkais, 
tuojaus klausė šių žodžių ra- 
šėjos: “Na, o kaip gyvuoja 
moterų draugystė? Ar turite 
moterų kabėtojų?” Atsakius, 
kad kalbėtojų kaip ir nėra, jis 
sako: “Tai negerai. Jų reikia 
organizavimui moterų. Kodėl 
pati nekalbi? Kaip bus su
rengtos prakalbos, abu kalbė
sime.” Ir taip iš pat pirmojo 
pasimatymo jis ne vienai davė 
padrąsinimą ir pamokinimą, 
ką daryti. Jis ne vieną patrau
kė į smarkesnę darbuotę, nes 
niekuomet nepamiršo laike 
prakalbų bei diskusijų iššauk
ti moteris, net jei raginamos 
nėjo, jis nuo estrados iššaukė 
tarti kelius žodžius.

Taip drg. Kapsukas savo 
draugišku, maloniu patarimu 
ir tvirtu energišku nusistaty
mu mokėjo aplinkui save su
spiesti eilę draugų ir drau
gių, kurie mokinosi iš jo pa
tyrimų ir nurodymų. Jis įgavo 
pasitikėjimą eilinių nafių iš 
LSS, kurie paėmė teisingą po
ziciją, kuomet priėjo spren
džiamas momentas eit su re
voliucine darbininkų klase. 
Jie, padrąsinti bolševikų revo
liucinio veikimo, nesiliko su,n& jų protą, stiprina vergiją ir 
Grigaičio tipo oportunistais, ’išnaudojimą; ‘dirbk ir melskis, 
Taip jo nurodytas kelias nu- nusižeminusi krauk savo iš
tiesė darbuotę ir Lietuvių Dar-Į naudotojams turtus, bučiuok 
bininkių Susivienijime iki pat.tą kančių, kuris tave plaka!’ 
perėjimui į abelną darbininku i—toks yra jų prisakymas. Vis 
darbuotę, taip ir šiandien ei- labiau netekdami vyrų, dar- 
name tais keliais, kuriuos pra- bininkų, bent poteris jie sten- 
tiesė draugas Kapsukas vado- giasi laikyt savo rankose ir su 
vybėj Komunistų Partijos.

Mickevičiene, d. Kapsuko motina. Ji atjautė savo 
revoliucionierių sūnų, pate kusi caro katorgom ir ger- 

___  be jį. 
kitko, tame raštelyje kalba 
apte pasaulinį karą ir kaip tas 

įmaino moterų gyvenimą. Pas- 
jis tebėjo jis, kas vėliau išsipildė, 

. kad nežiūrint prezidento taikos 
nusistatymo, veikiausiai, į- 
trauks ir J. V. į šį karą. Todėl 
moterys turi susidomėti dau
giau blogėjančiom sąlygom, 
nes bus įtrauktos į karo ver
petą, ne šautuvu rankoj, bet 
statoma prie visų darbų, dau
giau išnaudojama, mažiau ap
mokama.

Skaitome toliau iš to lai
kraštuko : “Kas da nesuprato 
to, dabhrtinis karas turi atida
ryti akis. Nematytai didelį mo
terų skaičių jis įstūmė, visuo
se kraštuose, į darbininkų ei
les. Vis daugiau ir daugiau 
darbo šakų pereina į jų ran
kas, kuriose seniau vieni vyrai 
dirbo. Taip yra dabar, taip 
bus po karo, nes vyrų darbi
ninkų skaičius bus atitrauk
tas; antra, moterų darbas pi
gesnis, jos tamsesnės—leng
viau jas išnaudoti, dėlto la
biau' pageidaujamos jos viso
kiose dirbtuvėse ir fabrikuose, 
sankrovose ir ofisuose. Ir pas 
jas, kaip ir tamsias darbinin
kų pačias, bėga visoki turtin
gųjų talkininkai, prisimetę jų 
geradariais, da labiau temdi-

11 kp. vakarėlyj, su- 
prieš išleidimą dele- 

suvažiavimą, drg.
Kapsukas kalba, kad smagu 
matyti moterų organizacijos 
augimą. Perspėja, kad neda- 
leisti Susivienijimą nueiti vien 
tik sufragisčių keliais. Aiški
na, kad reikia kovoti ir už 
parlamentarines teises, bet 
reikia prižiūrėti, kad toji ko
va nenustelbtų abelnos klasių 
kovos. Jis nurodė reikalingu
mą iškelti tuojautinius reika
lavimus, idant patraukti mote
rų mases savo pusėn. Nors 
šio suvažiavimo vadovių tarpe 
buvo labai “sufragistiško” tipo 
veikėjų, kaip Puišiūtė, Herma- 
nienė ir tt., vienok priimtos 
rezoliucijos dieniniais klausi
mais, kaip tai prieš militariz- 
mą, prieš maisto brangumą, 
prieš patriotinę Lietuvių Dię- 
ną, už rėmimą unijų ir tt. ro
dė platų susidomėjimą klasių 
kova.

Sekantį metą, 1917 m., drg. 
Kapsuko raginimu per “Ko
vą”, “Moterų Balsą” ir asme
niniai pirmu syk Amerikos lie
tuvės darbininkės švenčia Ko
vo 8—Moterų Dieną. Philadel
phijoj surengtose prakalbose 
drg. Kapsukas kalba. Tos, ku
rios domėjosi darbininkų rei-, 
kalais, neužmirš tos pamokin. 
prakalbos—prakalbos, kuri da
vė gilų supratimą reikalingu
mo darbo tarpe moterų ir ap- 
vaikščibjimo tam tikslui paš
vęstos dienos. Dalyvavusieji 
atsimins, kaip jis aiškino apie 
darbininkų dienos istoriją:
kaip, užėjus karui, socialistai liepė į drg. Kapsuko neperge- 
vadai iš II linterriacionalo, ku- riausią sveikatą.

'Phil a. 13 d. balandžio, iš San' gj0> jje mokinasi ir ra- 
Francisco 9 d. gegužes, jie pri- gjno tgvus lavinti vaikus dar- 
buvo į Petrogradą birželio 25 ^ininkiškoj dvasioj. Kurie nu- 
d. Iš ten aplaikiau atvirutę, sjskunde, kad sunku, vaikučius

Elena ^Tautkai- 
tė, draugo Kap
suko žmona.

ir neretai dirbo iki

jų pagalba viešpataut. Tur-
Liepos mėnesį, 1916 m., pir- tingosios moterys uoliai jiems 

mu syk dalyvaujant išvažiavi- tame padeda, beturtės darbi- 
me, surengtam Fairmount Par- ninkės ir darbininkų pačios, 
ke, Philadelphijoj, rodosi,' del savo tamsumo tankiai pa
per LMPS 11 kp., d. Kapsu- siduoda. Tankiai jos dar kliu- 
kas išdalina Škotijos darbinin-* do savo vyrams geresne atei- 
kių išleistą Tarptautinei Mo- tim rūpintis, tikrą pragarą 
terų Dienai Kovo 8 minėti namuose kelia.” 
laikraštuką, “Moterų Balsą,” | Pabaigus skaityti drg. Kap- 
ir sušaukęs esamus draugus sukas klausė; “Ar ne tiesa ra-

tus už mažumos rezoliuciją. 
Tai taip šis suvažiavimas nu
statė teisingą pakraipą. Men
ševikai labai susirūpino tuo
met moterų klausimu ir pradė
jo šaukti, kad moterys liko 
Kapsuko vaikais. “Naujienos” 
No. 248 rašo:

“Dabar moterys ginčijasi del 
bolševizmo spaudoje, kuopų 
susirinkimuose, konferencijose 
ir ginčijosi nesenai įvykusiame 
suvažiavime. Gaila tiktai, kad 
kaip kitur, taip ir šitoje orga
nizacijoje, didžiuma tų ginčų 
yra tuščių girnų malimas. Bol
ševikiškoji (teisingiau sakant, 
bolševikuojančioji) sriovė pro- 
gresisčių ’-‘susivienijime yra 
skaitlingesnė. Ir nenuostabu: 
organizacija dar jauna, narių 
išsilavinimas labai silpnas, va
dovės turi mažai prityrimo; 
griebiasi už to, kas išrodo 
naujausia ir > navatniausia.” 
Komentarų nereikia, šiandien 
visi mato teisingai užimtą po
ziciją tuolaikinio susivieniji
mo, ir tas dėka drg. Kapsuko 
darbuotei Amerikoj—jis pa- I
gelbėjo išsikristalizuoti teisin
gam judėjimui.

To paties spalio mėnesį, J. 
V. imperialistinė valdžia—kuri 
bjauriai išdavė darbininkų kla
sę, nes prezidento Wilson’o 
rinkimai buvo obalsiu, kad jis 
išlaikys J. V. nuo karo, išrin
kus, paskelbė karą, ir verstiną 
konskripciją—uždarė “Kovą” 
“Naująją Gadynę” ir Moterų 

"'V'?* iBalsą.” Uždarė daug kitų ir kuomet da-.| . . .... . .. xx.socialistų leidžiamų laikraščių. 
Tas labai pakenkė organiza
cijai. Drg. Kapsukas rašo ad
ministracijai, jog girdėjo, kad

Pa
taria bandyti, surinkus spėkas, 
vėl leisti vienokiu ar kitokiu 
būdu. Rašo, kad gaus iš Ru
sijos bendradarbių ir prisiun
čia keletą vardų. Pats nebū
damas mūsų tarpe, bet rūpino
si, kad pradėtas darbas eitų 
tolyn. . '

Draugas Kapsukas labai 
mylėjo vaikus ir suėjęs tėvus, 
kurie turėjo šeimynos, klausi-

nak-piais 
ties vėlumai. Taip kaip su 
draugais, kad rūpestingai ta-1 
rėsi organizacijos reikalais, 
taip rūpestingai prižiūrėjo jam 
siunčiamus raštus del “Kovos” 
bei “Naujosios Gadynės,” ku
rios redaktorium buvo.

Į
Išvyksiant į Rusiją, LMPSi 

11 kp. pagamino vėluką svei-j 
kinantį Rusijos revoliuciją ir 
įdavė drg. Kapsukui įteikti 
Rusijai. Toji vėliava buvo ne
šama Gegužės Pirmos demon-1 
stracijoj, Seattle, ir-------------
lis revoliucionierių, kurių tar
pe buvo drg. Kapsukas, Gied
rys ir Jasaitis, buvo atgabenti 
į San Francisco, iš kur geg. 9 I ;Vd;7s"‘‘MoterT Balšą.' 
d. sėdo j laivą Shmyo Maru, ’ 
kelionei į Yokohomą, Japoni
ją, prie laivo laikyta demcn- 
stracija ir ten tas vėlukas bu
vo nešamas. Jį draugai per 
tokią nepaprastai įlgą kelionę 
nugabeno į Rusiją.

Kėlionė buvo varginanti ir 
nėra abejonės, kad daug atsi-

Karolį Lieb- 
Luxemburg ir 
(Tarptautinės 
organizatorę)

Iškeliavę iš

pasirašyta drg. Giedrio ir Kap
suko, kurioj rašoma:

“Pribuvome į Petrogradą 25- 
tą, bet vietos gyventi dar ne
turime, nėra kambarių, o jei 
kur randi, tai reikia mokėti

rie rėmė imperialistinę Vokie
tiją, išskiriant 
knechtą, Rožę 
Clarą Zetkin 
Moterų Dienos
išdavė taip, kaip kitus darbi
ninkų reikalus, taip ir istorinę 
Moterų Dieną ir nerengia pla
čia papėde apvaikščiojimų. 
Vienok susipratę darbininkai 
ir darbininkės, kur tik galima 
—švęs, nes darbas tarpe mo
terų nėra vien tik moterų klau
simas, ypatingai dabartinėse 
karo apystovose. Imperialis
tinis karas neša skurdą ir rei
kalauja kruvino pasiaukojimo 
masėm darbininkų. Todėl tuo- 
jautinė užduotis išdirbti prieš 
imperialistinę darbuotę tarpe 'kaklume. Pas mus dabar “lai 
masių darbininkių moterų, |Svė” 
įtraukiant jas į kovą prieš ka- zoje. 
rą, maisto brangumą ir tt.

Kovo 12 d. pasiekė žinia 
apie nuvertimą Rusijos monar
chijos. Nepaprastas džiaugs
mas sujudino darbininkų kla
sę. Reikia priminti, kad Ru-

kur

Ir šiandien ausyse skamba 
žodžiai: “Draugai, moterų lai
kraščio reikia,” agituoja drg. 
Kapsukas. “Tik ką skaitėme, 
kad reikalinga kol kas atskira 
draugija, kad moterys galėtų 
pavyti vyrus darbininkus, ku
rie toli užpakalyje paliko mo
teris. Reikia tokios organizaci
jos, kaip LMPS. Reikia lai
kraščio. Tas apšvies darbinin
kes moteris ir vers jas stoti į 
bendrą darbą sykiu su kitom 
moterim. Abelna kova bus 
lengvesnė ir našesnė.” Toj, 
prasmėj kalbėjo drg. Kapsu
kas.

Netik Philadelphijoj, bet ir 
kitur pasipylė diskusijos ir vi
sur buvo priešingų leidimui 
laikraščio. Kiti tiesiog pajuo
kė, kad “bobos” nemokės iš
laikyti ir tt. Priešinosi tam ir 
tūlos moterys. LMPS 11 kp., 
Philadelphijoj, drūčiai laikė
si už laikraštį ir rugpjūčio 
mėnesio “Kovoj ” pareiškė, 
kad jei LMPS neleis darbinin
kėm laikraštį, tai kuopa leis. 
LMPS nutarė išleisti. Spalio 
mėnesį, 1916 m„ išeina pirmas 
numeris. Pasitarus su škotie-
tėm, kurios nepajėgė daugiau sijoj apvaikščiojimas Moterų 
savo laikraštį leisti, perimtas ■ Dienos buvo platus ir ypatin- 
vardas “Moterų Balsas.” Drg.’gai reikia priminti įvykį Pe- 
Kapsukas, kuris rėmė savo terburge (Leningrade), 
raštais w Škotijos laikraštuką, moterys iš Putilovo fabriko iš-
gausiai rėmė ir šį. Philadel-' ėjo į demonstraciją, reikalau- 
phiečiai turėtų atsiminti, kaip j ant duonos ir taikos ir šioji 
džiaugsmingai draugas Kap-1 demonstracija susiliejo į did- 
sukas rudė laikraštuką visiem'žiąją šalies demonstraciją ir 
atėjusiem į spaustuvę ir ragi- nuvertimą carizmo.
no remti. Jis nuolatos teikė * Draugas' Kapsukas nerimau- 
patarimus, kaip geriau vesti ja. Nuolatos įkalba, kad da- 
ir xtvarkyti, kaip patraukti bar ten daug darbo, reikią 
bendradarbes ir kokių raštų spėkų. Neužilgo dalis revoliu- 
prašyti. Tas drg. Kapsuko su-1 cionierių pradėjo ruoštis grįžti 
sidomėjimas dieninėse darbi- į Rusiją. Drg. Kapsukas, sy- 
ninkių moterų kovose ir rūpės- , kiu su draugu Giedriu ir Ja- 
tis, kad turėtų tinkamą orga-!saičiu iš Philądelphijos, aplei- 
nizatorių — laikraštį, galima'do mus balandžio 13 d., išva- 
sakyti, kad pastūmėjo išleidi- žinodamas į Brooklyn, o iš ten, 
mą laikraščio moterim tuo rodos, balandžio 23 d. sėdo į 
tarpu. ’ į

Su išleidimu “Moterų Balso” .rus—Seattle. 
1916 metais, tą mėnesį įvyks-1draugai šventė Gegužės 1 d.'

traukinį, kuris traukė į vaka- 
Seattle, mūsų

auklėti, jis juokaudamas barė, 
kad: “O kas bus, jei bolševi
kai neauklės vaikučių, kas iš
laikys organizacijos vairą atei
tyje? Tiesa, kad sunku kapi
talistinėj sistemoj auklėti vai-

nuo 65 iki 100 rublių į mene- kučiuS; bet užtai reikia dar. 
sj. Maisto nėra. Duonos ir buotis ta sistema pakeisti ir 
cukraus visai mažai ir gaunami turint Šeimynas daugiau pas
tik su kortelėmis. Miltų, kruo- tūmėja tokiai darbuotei, 
pų visai nėra. Sviestas 2 ru
bliai ir penkios dešimt kapei
kų svaras. Mūsų šeimynos 
(suprask partijos—A. A.) rei-i 

i kalai pačiame įtempime ir at-'

tad ir Jasaitis jau “Ko- 
’ Kaip jums tas patin

ka? Chas. Russell gavo dide
lę nosį nuo Kollontai—parodė 
duris. Rytoj bus didelė mani
festacija darbininkų ir karei
vių. Pas mus didelis pareika
lavimas knygų. Spausdinti po- 
pieros nėra ir nėra kur. Mes 
esame sveiki, tik labai suvar
gę nu ilgos kelionės. K. Gie
drys, V. Kapsukas.”

Su išvažiavimu draugo Kap
suko nepasibaigė jo įtaka mū
sų organizacijoj ir jo darbuo
tė mūsų tarpe. LMPS (vėliau 
LDSA) išleido dvi svarbias 
brošiūras, parašytas drg. Kap
suko—“šeimyna Seniau, Dabar 
ir Ateityj” ir “Lietuvos Darbi
ninkės ir Poniulės.”

Nors jau drg. Kapsuko ne
buvo Amerikoj įvykus LMPS 
II Suvažiavimui spalio mėn. 
1918 n£, bet kairiojo sparno 
judėjimas, kuriame draugas 
Kapsukas buvo vadu, kova 
prieš spcial-patriotus perėjo į 
mūsų organizaciją. Tame su
važiavime Kairioji rezoliucija 
taktikos ir pakraipos klausime

Ma- 
no nuomone, reikia trejetą vai-

Ksavera Baltrūnytė-Karosienė 
(Aldeniute) pirmoji “Moterų Bal
so” administratore, dabar žymiau
sia lietuvių kovotoja, vadovė, pra- 
kalbiininke.

kūčių: du už save atauklėti, o 
vieną už tuos,’ kurie negali tu
rėti.”

“Moterų Balse” kovo mėne
sio, 1917 metų laidoje, pradė
jo eiti Drg. Kapsuko raštas 
apie šeimynos surėdymą, ku
ris tęsėsi iki spalio mėnesio 
laidos. Tarpe kitko, ryšyje su 

. . „ šeimyna jis išdėsto, kaip so-
priimta prieš 5 balsus, padub-cializmo visuomenėj bus auk-

lėjami vaikučiai:
“Viskas bus daroma, kad 

palengvinus tėvų naštą ir ge
riau jų auklėjimą pastačius. 
Bus įtaisytos tam tikros gim
dymui vietos, kurias prižiūrės 
specialistai daktarai; mažu
čiams bus įtaisytos auginimo 
vietos, našlaičiam ir tiem, ku
riuos motinos norės ten ati
duoti. Toliau bus vaikų dar
želiai, žaislai, kurie bus pri
žiūrėti gerai suprantančių sa
vo uždavinius augintojų, mo
kančių prie vaiko prieiti, my
linčių tuos mažyčius ir savo 
užsiėmimą. Koks bus auklė
jimas ir mokinimas, pirmiau
sia priklausys nuo tam tikrų 
tėvų komitetų, į kuriuos įeis 
vyrai ir moterys, jie viską su
taisys taip, kaip jiems išrodys 
geriausia. Vadinasi, nė kal
bos negali būti apie tai, būk 
socializmo visuomenėj vaikai 
būsią atimti nuo tėvų. Ne, tuo
met jie kaip tik ir bus sugrą
žinti tėvams iš tvankių dirb
tuvių ir purvuose paskendusių 
miesto gatvių, iŠ kalėjimų, 
šlykščių pataisos namų ir kitų 
urvų. Kiekvienas vaikas iš 
prigimimo yra geras. Jei jis 
geroj draugijoj augs, gerų au
klėtojų turės, iš jo išeis geras 
žmogus. Į jų jaunas, minkš
tas širdis lengvai galės geri 
auklėtojai įskiepyt kuo prakil
niausių jausmų. Jie bus iš
traukti iš tamsybės ir ištvir
kimo glėbio ir įgys mokslo, ko
kį tik žmonija turės. Jie tar
naus visuomenei. Vieton naš
tos tėvams, jie suteiks tik 
džiaugsmo.”

Draugas Kapsukas gyveno 
tame laikotarpyj darbininkų 
šalyje, Sovietų Sąjungoj, ku
rioje, proletariato diktatūroj, 
tas viskas pradėjo pildytis. 
Mums, tėvams, auklėjant vai
kučius reikia tėmyti Sovietų 
Sąjungos teikiamas vaikučiam 
sąlygas. Kiek karčios teisy
bės pasakyta, kad mūsų vai
kučiai gatvėse, pataisos na
muose, ypatingai dabartiniam 
nedarbo ir skurdo laikotarpyj, 
'kuomet krizio našta uždėta 
darbininkam ir valstiečiam ant 
pečių. Beveik milionas vaikų 
Amerikoj bastosi po šalį ’ be 
namų. Tūkstančiai kalėjimuo
se, pataisos namuose. “Iš pri-» 
gimties kiekvienas vaikas ge
ras”. Kaip skaudu, kuomet 
mūsų auklėti vaikučiai nueina 
blogais keliais delei šio surė
dymo.

Draugas Kapsukas auklėjo 
šeimyną Sovietų Sąjungoj. Mir
dama^ paliko moterį Eleną— 
Tautkaitę, dukrelę Jurą 13 
metų amžiaus; sūnų Vincuką, 
9 metų amžiaus; ir dukrelę 
Leną, 7 metų. Vaikučiai gy
veno pas tėvus. Man būnant 
Sovietų Sąjungoj teko matyti 
drg. Kapsuko tėvišką meilę. 
Tuo laiku ėjo Komintėmo ple
numas. Ten ilgas valandas iš- 
Ihivo; parėjęs vėlai vakare iki 
vidurnakčių ir vėliau skaitė, 
rašė. Rytmetį atsikėlęs, kuo
met vaikučiai rengėsi moky
klon—domėjosi jų mokyklos 
darbu. Klausinėjo dukters Ju
ros ir sūnaus, ką išmoko; davė 
patarimus ir kalbėjosi su jais 
taip rimtai, kaip kalbėjo jisai 
su draugais. Mažytei aiškino, 
kad tiįri lankyti vaikų žaislų 
darželj ir mokytis būti gera 
darbininkų klasės darbuotoja. 
Vaikučiai pylė visokių klausi
mų, kuriuos rūpestingai atsa
kinėjo.

Gaila, kad būnant Sovietų 
Sąjungoj mažai teko kalbėtis 
su drg Kapsuku, nes
laiku buvo užsiėmęs ir tik 
sibaigus plenumui, nuo 
dirbimo, smarkiai 
buvo išsiųstas į 
dytis.

Pirmiausiai klausinėjo, 
dabar partijos darbuotė, 
partijos įtekmė didėja?

(Tąsa 4-tam pus.)

plenumo
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Minekim Kovo 8-Darbininkiu Dieną! Kovokim prieš Badą, Karą ir Fašizmą!
Žibintuvas
Parašė A. Triapičkin

(Pabaiga)
Ir vėl užėsis argumentų. Ir vėl tik dvi 

figūros atskirtos nuo diškusuojančių, Nika
lojus ir Kolka.

Nikonas pasiprašė balso.
“Na, taip,” jis pradėjo, “mes turime pa

tvarkymą apie nuosavybę. Mes turime jo 
laikytis, nesiginčysime. Matrosovas sulaužė 
jį, tiesa. Taip. Bet virš visų teisių ir patvar
kymų yra mūsų komuna... reikalas komu
nos. Reikalai komunos yra mūsų įstatymai, 
mūsų statutai, patvarkymai ir paragrafai.

“Kolka yra kaltas, jis sulaužė patvarky
mą,” toliau kalbėjo Nikonas mirtinoj tyloje, 
“bet jis sulaužė jį delei gero komunos, o ne 
del savo asmeninių užgaidų.”

Jis sustojo, jieškodamas dar ką tokio 
svarbaus pasakyti.

“Jeigu, sakysime, jis būtų paėmęs lempą 
delei kokio paikaus reikalo, mes turėtumėm 
į tai žiūrėti kitaip, ar ne? Bet jis paėmė 
lempą, kad išpildžius generalį planą, Valsty
bės Planą,” jis pabriežė aštriai, permetęs 
visus akimis.

Nikalojus pakėlė skis ir leido joms apsi
stoti ant Nikono veido.

Kolka balsiai išleido kvapą, kuris buvo su
sirinkęs jo plaučiuose. Jis žinojo, kaip aš
triai dėdė Nikonas mokėjo bausti nusikal
tėlį ir manė, kad ir jis susilauks tos baus
mės akyse visų susirinkusiųjų. Bet dabar jis 
suprato, kad Nikonas bando jį apginti ir nu
sidžiaugė.

“Tiesa, Kolka prasižengė prieš Nikalojų, 
žinoma, prašykime jo atleidimo, nes tai del

mūs, del mūs visų, del mūsų reikalo Kolka 
paėmė jo lempą. Jis nusikalto prieš Nika- 
lojų, tas tiesa.”

“Gal turite dar ką tarti, dėde Nikalo- 
jau?” užklausė pirmininkas, kada Nikonas 
užbaigė kalbėjęs.

Ilgą laiką stovėjo Nikalojus įtemptoje ty
loje kambario, nežiūrint nei į vieną, 
komunos skverbėsi per jį kiaurai.

Staiga, jis gramėzdiškai atitraukė 
nuo sienos ir žengė linkui stalo. Visi 
davė jam kelią.

Vis tylėdamas, jis pagriebė skundą,
iki šiolei gulėjo prie pirmininko, suglamžė 
jį rankoje ir sugrįžo į savo vietą.

Naujas garsas diskusijų pasipylė, bet Pav- 
liukas paliepė sekretoriui:

“Eime toliau, Vania, skaityk kitą dekla
raciją.”

Kada susirinkimas užsibaigė, Nikalojus 
numetė savo skundą į išmatų krepšį po sek
retoriaus staliuko.

Akys

save 
tyliai

kuris

Tamsiame koridoriuje, Nikalojus kalbė
josi.su nematoma “publika.”

“Į peklą su tuo! Kaip kada atsitinka. Ko
kia durnystė ateina į tavo galvą ir pats ne
žinai, ką tu nori. Ir paskui tau gėda pažiū- * 
rėti žmonėms į veidą...”

“žinoma, kad taip atsitinka,” pasigirdo 
balsas dėdės Nikono. “Nuosavybė, tai taip, 
kaip blusa ant šunies, ji tave nepalieka? Bet 
mes turime kovoti prieš tai. Neturime pasi
duoti. Mes esame komunarai.”

( Ryte, kada jis ėjo darban, Nikalojus at
nešė savo lempą, paslėptą po skvernu, į ge- 
neralį komunos magaziną. Atiduodamas ją 
magazino tvarkytojui jis tarė: “Imk ją. Ji 
čia gali tapti naudinga, kada pas mane guli 

. ji be jokios naudos per apvalius metus.”
V orte B. E. Senkevičiene.

Iš Darbininkių Dienoslstorijos
Kovo 13, 1909 metais, Ame

rikos socialistės surengė mote
rų demonstraciją, kurioj reika
lavo moterims balsavimo teisių. 
Demonstracija pavyko ir tas da
vė joms paakstinimą įsteigti 
paskutinį sekmadienį vasario 
mėnesio, kaipo dieną reikalavi
mui moterims politinių teisių. 
O 1910 metais, Kopenhagoj, 
įvykusioj tarptautinėj socialis- 
Čių konferencijoj buvo nutarta 
pravesti moterų dieną visose ša-' 
lyse. ,

Sekamą metą įvyko labai 
sėkmingi Moterų dienos minėji
mai Vokietijoj, Austrijoj, Da
nijoj ir Šveicarijoj. 1913 metais 
jau apvaikščiota ir Amerikoj, 
Švedijoj, Norvegijoj, Rusijoj. 
1914 m. Rusijos darbininkės at- į 
žymėdamos tą dieną, išleido pir
mą savo laikraštį “Darbininkė”. 
Peterburge įvyko susirinkimai, 
darbininkės kalbėjo. Policija at- 
kartotinai išvaikė susirinkimus, 
bet’ darbininkės, išvytos gatvėn, 
dainavo “Marsalietę.” Tą metą 
pravesta Darbininkių Diena ir 
tarp lietuvių Vilniuje, Šiauliuo
se.

b-urg kėlė’ Darbininkių Dienai noš”—r-buvo visiems artimi. Viš.' 
pbalsius “Karas Imperialist!- tankiau ir tankiau girdėdavosi 
niam Karui!” ir kitus reikalavi-’šauksmas: “šalin caras, lai gy- 
mus. Mitingai buvo uždrausti ir 
policijos ardomi. Bet jie įvyk
davo.

Minėtiniausia buvo tai 1917 
m., Petrograde (dabar Lenin
gradas). Apie ją vaizdžiai rašo 
d. K. Matulaitytė knygoje “Mo
ters Kovotojos del Komunizmo.” 

į “Atsiminkime dabar apie tą 
moterų darbininkių švehtę, ku
ri praėjo paskutinėse kovoj su 
carizmu dienose. Kova su caro 
valdžia, su proletariato nepa
kenčiamu imperialistiniu karu, 
kova su artėjančių badu—ot są
lygos, kuriose praėjo ši moterų 
šventė.

“Duonos eilės Leningrade 
prasidėjo dar 1916 m. Bado 
šmėkla ypatingai aštriai paši- 
jautė'1917 vasario mėn. o gale 
vasario visai rimtai prisiėjo ba
dauti. Valdžia gi rūpinosi vien 
tuo, kad neleist kalbėt apie ba
dą, kad saugot valgomųjų daly
kų krautuves nuo apiplėšimo. 
Bet badas, o drauge su juo ir _
begalinės eilės prie krautuvių Kai-sheko .fašistų valdomoj

vuoja revoliucija!”
Ir jos paskelbė streiką, jos 

paskelbė revoliuciją. Jos kovojo 
prieš badą ir karą. Kovojo pa
siaukavusiai, prakilniai ir jos 
laimėjo.

O mums šiandien ar negręsia 
badas ir karas? Taip, mes šian
dien trokštame taikos ir duonos. 
Mes norime daugiau maisto savo 
kūdikiams, pigesnio maisto. Ir 
dėlto mes šį metą drąsiau ir ga
lingiau turime pareikšti savo 
protesto balsą prieš Roosevelto 
badu marinimo, vergijos ir ka
ro programą. Lai gyvuoja Tarp
tautinė Darbininkių' Diena, die
na kovos prieš badą, prieš 
šizmą ir prieš imperialistinį 
rą!

fa- 
ka-

Badauja Trys Miliūnai 
Chinijos Gyventoju

SHANGHAI." — Chiang

Tuo tarpu kilo karas. Dauge- vis didėjo ir didėjo. Ir ypatin- Chinijoj siaučia dar negir- 
lio šalių socialistės nuėjo tar- gai skaudžiai pajuto jį moterys- badas. Vien Ahwhei 

provincijoj mirtinai badauja 
trys milionai žmonių. Fašis
tai taip nupulde šalies ūkį,

darbininkės. Vaikai badavo ir

Tarptautinės Darbininkių Dienos Krislai
Daugiau Darbininkų įtraukta 

į Klasių Kovą

Prabėgs diena, prabėgs ki
ta, ir štai mūsų šventė, Tarp
tautinė Darbininkių Diena. Aš
tunta diena kovo yra apvaikš
čiojama viso susipratusio or
ganizuoto darbininkiško pa
saulio, kaipo diena, skiriama 
vien tik moterų darbininkių 
reikalams, sujungiant juos^su 
bendrais darbininkų klasės 
reikalais, diena mobilizavimo, 
traukimo didesnių darbininkių 
masių į bendrą klasių kovą, o 
šiais metais ypatingai, į kovą 
prieš augantį fašizmą, prieš 
ateinantį karą, prieš 
diskriminaciją darbavietėse,

į fašistinę balą, kada tokis 
Prūseika ir Butkus kuo aiš
kiausiai pasako, kad jų kova, 
tai jau nebe kova prieš “bim- 
bizmą” bet* prieš stalinizmą, 
prieš Kominterną ir abelnai 
prieš visas Komunistų Parti
jas, kokios šalies jos nebūtų.

Aš nesuprantu, kaip gali 
jaustis tokios draugės, kaip 
kad man buvus labai artima, 
philadelphietė Kutrienė, ir 
Merkienė, Cibulskienė, Siru
tienė ir visa eilė kitų. Man 
atrodo, kad jas sulaiko nuo 
gryžimo į rev. darbininkų ei
les ' tik asmeniniai piktumai. 
Aišku, kada frakcinė kova įsi
siūbavo,, pasakyta vieni kitiem 
ir karštų žodelių. Tačiaus lai
kas būtų pamatyti, kur opozi
cijos kelias veda. Mano gilus 
įsitikinimas yra, kad nei d. Ku
trienė, nei kitos neseks paskui 
Smetonos garbintoją Petrikie- 
nę, bet atsuks nugaras savo 
klaidintojams ir stos dirbti iš
vien su revoliuciniais darbi
ninkais.

Atėjus Tarptautinei Darbi
ninkių Dienai apsvarstykite, 
draugės, ir pasirinkite tikrąjį 
kelią, kokį mums nurodė dd. 
Leninas, Stalinas, Kapsukas ir 
kiti didieji revoliucijos vadai.

B. E. S.

ros-knygų jas įvertins ir kar
tais gali pasidaryti ir gana 
veiklūs draugijoje, nes nei 
vienas negimė veikliu.

Draugė J. K. Navalinskienė 
pereito trečiadienio šiame sky
riuje žingeidauja, ar aš ją ne
pralenkiau gavime narių bei 
skaitytojų. Bet man žingeidu, 
kodėl draugė neklausia visų 
39 kuopos narių, o tik mane 
vieną? Juk mūsų kuopa turi 
apie 17 moterų draugijoje, o 
ne vieną. Tiesa, man ir ap
linkybės ne tokios lemtos, kaip 
kad jums, drauge.

Šiandieną, 6 kovo, 7:30 v. 
vakaro, kalbės S. Mažeikienė. 
Todėl visos narės ir nariai ne
tik patys ateikite, bet ir savo 
kaimynus pasivadinkite. Vie
ta visiems gerai žinoma ir pa
ranki—D’Aguino Hall, Provi
dence Road (Bulls Head).

O. Janušauskienė.

rėjimas kas savaitę du moterų 
skyrius mūs dienraščiuose yra 
dideliu pliusu. Tiesa, gal jie 
nėra taip tobuli, kaip mes no
rėtumėm, dar daug juose 
trūkumų, tačiau per juos mes 
pajėgiame pasiekti didelį 
skaitlių darbininkių. Jos skai
to, šviečiasi ir ateina arčiau 
prie mūs.

Organizavimo ir švietimo 
darbe ypačiai puikiai pasižymi 
draugės chicagietės. JoS už- 
sibriežę daug darbų atlikti ir 
juos atlieka. Užtat jų skyriu
je atspindi daug didesnis mo
terų veikimas, negu pas mus, 
rytuose. Jos lavinasi, disku- 
suoja bėgančius reikalus, ima 
aktyvų dalyvumą visuose dar
buose, užtat joms ir sekasi. 
Chicagietėm garbė, kad jos 
įvertina kėlimą klasinio supra
timo, jų daugiau vis pradeda 
rašinėti, kalbėtojauti, kada pas 
mus, rytuose,' su kalbėtojomis 
padėtis tiesiog apverktina. Vie
na tik d-ge Sasnauskienė (ir 
dabar d. Mažeikienė) atlieka 
tą taip svarbų darbą, nors tū
las laikas atgal buvo apsiėmus 
visa eilė draugių, apie jas dau
giau nesigirdi.

Reikia pasakyti, kad mums 
stoka drąsos ir savim pasitikė
jimo. Mes manome, kad tin
kame vien technikiniam dar
bui atlikti, daugiau ' niekam. 
Taip, surengti balių, pikniką, 
daryti valgius ir tt. moterims 
geriausia tinka (taip sako mūs 
draugąi), Aiškų, yięaę.,darbas, 
kad ir mažiausis, bile tik aut 
naudos mūs judėjimui, turi sa
vo vertę. Tačiaus čia ne viskas. 
Mes, moterys, turime daugiau 
kreipti atydos į savęs pralavi- 
nimą, turime daugiau užimti, 
atsakomingų vietų, turime ra
šyti, agituoti, kalbėtojauti, tu
rime jaustis, kad mes esame 
nariais, ir dar labai svarbiais 
nariais, abelno darbininkų ju
dėjimo.

Draugės, kad padėtį page
rinti, su Tarptautine Darbinin-1 
kių Diena, imkimės su nauja 
energija prie didesnio veiki
mo. Visų pirma, rašinėkime 
į mūsų skyrius. Įveškime dis
kusinius’ lavinimosi susirinki
mui ALDLD kuopose. Kur 
draugai vyrai yra priešingi 
tam, bandykime juos įtikinti 
apie reikal’ihgumą tokių' susi
rinkimų. Jei nepavyks, turė
kime atskirus vien moterų su
sirinkimus. Visomis išgalėmis ganizacijų. 
padėkime budavoti ALDLD. 
Pasiekime visas buvusias senas 
LDSA nares ii* gaukime naujų. 
Nebijokime imti balsą sUsifin- 

| Rimuose, pirmininkauti, užim
ti atšakomingą vietą.' Nepa
vyks, bus klaidų, nieko tokio; 
pasimokinsime, i š 1 y g i n siipe 
klaidas. Kur yra asmeninių 
kivirčų—likviduokime juos ir 
dirbkime išvien. Stokime Ko- 
muništų Partijom J!ai reikia 
daug spėkų,o šiuo tarpu apgai
lėtinai mažai lietuvių moterų 
yra partijos nariais. Visos, 

įvairių kampanijų pravedime, kurios tik1 įvertiname Kompar- 
rėmime revoliucinės spaudos {įjos vadovybę'klasių kovoje, 

turime likti jos dalimi ir veik
ti joj sulyg savo išgalės.

VALGIU GAMI
NIMAS

Graham Cracker Pajus
šešiolika sausainių (crack

ers), V2 puoduko sviesto, pu
sę puoduko “confectioners” 
cukraus, 1 šaukštuką miltų, 1 
šaukštuką cinamono.

Sutrink smulkiai sausainius 
ir pridėk cukrų, miltus ir ci
namoną; išmaišyk. Tada pri
dėk ištarpytą sviestą, maišant 
iki sausainiai perdėm bus 
sviestuoti. Pasidėk atskirai 1/2 
puoduko mišinio, o likusį iš
dek vienodai, į.pajaus blėtą ir 
glaudžiai suspausk.

Pajaus Fillingas
Trys kiaušinių tryniai, ket

virtadalis puoduko cukraus, 2 
puoduku pieno, 2 šaukštu 
cornstarch (kukuruzų krak
molo), 1 šaukštukas vanilla, 
3 kiaušinių baltymai.

Suplak kiaušinių trynius su 
pienu, cukrum, cornstarch du- 
beltavam puode ir virk virš 
karšto vandens iki sutirštės. 
Atšaldyk, pridėk vanillą ir su
pilk į pajaus blėtą. Padaryk 
šitokią putelę (meringue) : 3 
kiaušinių baltymus išplak kie
tai ir pridėk 3 šaukštus con
fectioners cukraus, vėl plak; 
tada supilk virš fillingo, už- 
barstyk likusiais i/2 puoduko 
sausainių ir pakepk vidutiniai 
karštam pečiuje, kol parus. 
Padėk į šaldytuvą iki labai at
šals. Labai gardus.

Mrs. M. Miller,
Worcester, Mass.

Draugas Vincas Mickevičius- 
Kapsukas ir Amerikos Lietu- 

viij Darbininkių Judėjimas
(Tąsa* iš 3-čio pusi.)

daug buvusių draugi) dar tiki 
£rūseikai,«kad’'jte‘Stovi’su par
tija? Kaip gyvuoja Darbi
ninkų Susivienijimas, kiek na
rių ir tt. ? Klausinėjo apie nau
jas veikėjas, kurių vardus ma
tė spaudoje.

Tuo laiku buvo kilęs klau
simas apie vienijimą spėkų. 
Klausiau, ką mano apie LDSA 
ir ALDLD susijungimą ben
dram darbui. Draugas Kap
sukas liepia visapusiai apkal
bėti, kad nenustojus narių. 
Prisiminė apie klaidingą takti
ką, kuomet pirmiau buvo pa- 
keletas klaus, apie LDSA lik
vidavimą. Tuomet daug pa
kenkė organizacijai, nes nebu
vo pribrendęs laikas ir klau
simas buvo pastatytas vien tik 
likvidavimui. Dabar kalbėkite, 
kaip bendrai galėsite daugiau 
nuveikti. Patarė tą dalyką ge
rai apkalbėti su moterų komi- 
tetuSprie Kominterno, nes ten 
turi patyrimo iš kitų tokių or- 

. “Reikia suderinti 
darbą taip, kad moterų tarpe 
darbuotė neišnyktų, bet būtų 
bendra ir tuomi daugiau galin
ga,” sako draugas Kapsukas.

Draugės, turime nepamiršti 
šiuos žodžius ir tuojaus daryti 
apskaitliūvimą mūsų darbuo
tės, ar mes turime galingesnę 
darbuotę moterų tarpe ? 5 Kur 
tas darbas apmiręs, dėkime 
prižadus, minėdamos mūsų va
dą drg. Kapsuką, pakelti tą 
darbą. Lai tie paskutinieji 
draugo Kapsuko žodžiai ir pa
tarimai Amerikos darbininkėm 
išjudina mūs į daugiau įtemp
tą darbuotę.

Šiandien, švęsdamos Darbi
ninkių Moterų Dieną, Švęskime 
sujūngę bendrai Spėkas, kaip 
vytai, taip moterys, švęskime 
tarptautiniame ryšyje su ki- 

šalieš darbininkais.
A. Aldėniute.

B. E. Senkevičiene, Inuolatine “D.
Balso” ir, vėliau, Moterų Skyriaus 

bendradarbe. Dabar ji. yra ALD- 
Ll) Centro Komiteto ir jo Mote

rų Skyriaus Redakcines Komisijos 
darbščiausia nare. Bažnytines mo- 

.kyklosįaiiklčCinė ir dar jauna me
tais, bet jau toli pažengus mark
sizmo-leninizmo žinojime, kuriame 
be perstojimo auga ir užima vis 

žymesnę vietų mūsų judėjime. 
Daugiau mums tokių.

už lygias algas su vyrais, į 
smarkesnę kovą prieš abelną 
darbininkų klasės išnaudoji
mą, skurdą ir badą.

» • *k . t

Tarptautinę Darbi n i n k i ų 
Dieną sulaukus ir padarius 
nors paviršutinę peržvalgą nu
veiktų darbų, tuojaus matosi 
didelė pažanga abelname dar
bininkiškame judėjime, kas 
liečia moterų organizavimo 
darbą. Niekuomet pirma tiek 
daug moterų ir taip kovingai 
neėmė dalyvumo streikuose, 
pikieto linijose, demonstraci
jose, mitinguose ir tt. kaip per 
šiuos paskutinius metus. Tūk
stančiai moterų ėmė aktyvų 
dalyvumą visiems atmintinam 
didžiajam šilko streike. Jos 
netik pačios kovingai grūmėsi 
pikieto linijose, bet buvo įkvė
pimu ir pridavė daugiau nar
sos vyrams streikieriamš. Ir 
visuose streikuose moterys su
lošė ir tebelošia labai svarbią 
rolę. |

Kovoje už socialę ir bedar
bės apdraudą, už įsteigimą bi- 
liaus II.R. 2827 moterys taip 
pat gerai pasirodė. Tą mes 
matėme Bedarbių Konvenci
joj, Washingtone, kur labai- di-

ir

nauti* savo šalies buržuazijai
padėjo kovos obalsius į šalį, su- nebuvo kuo juos pavalgydinti.
šabkdamos tik balsavimo teisių ■ Moterų diena tais, 1917 m., I 
mitingėlius; kitur nei tokių ne- prasidėjo nuo neorganizuotų, iš 
šaukė; nenorėdamos sudrumsti
tėvynės gynimo G—----  -------- — UCHO onaimuo mvuui^ vi aiy v te

mis apie bent kokias teises. Bet mitinguose dalyvavo ir darbi- etrod iš svetur gavo, U iang imant, ar tai ap-
Rusijos bolsevikės, taipgi Vo- ninkės. Tų mitingų obalsiai Kai-shek JUOS išeikvojo ne-,gįg-ynjjjio darbe Kompartijos 
kietijos darbininkių vadovės
Klara Zetkina ir Rožė Luxem- rus iš fronto,

„„„„’...„.lanksto neprirengtų mitingų kad neturį iš ko šelpti bą „ aouulJ,LUU<Si ftul ul. 
darbą kalbo- dirbtuvėse ir fabrikuose. Tuose duollUS. Kiek pinigų turėjo de].g skaitlius moterų daly va

anksto neprirengtų

vo. Ir abelnai imant, ar tai ap

Lietuviškos Ausukės
Norint pagaminti gardžias 
trapias ausukes pusėtinai 

kainuoja, bet kas jų norės ir
išsigalės, tai reikia daryti se
kamai :

Pusę kvortos rūgščios Sme
tonos, 1/2 svaro sviesto, V2 tu
zino kiaušinių, 3 šaukštus cuk
raus, 1 šaukštuką druskos, 2 
stikliukus romo arba geros 
degtinės, miltų tiek, kad pada
ryti tešlą, kaip makaronams. 
Virt aliejuje arba taukose.

A. B.—New Britain, Conn.
šalin karas,” “Grąžinkit vy- vykušiems karams prieš 

Taikos ir duo- Qhinu Sovietus. ■

latoriška Darbininkių Diena 1017 metais., Petrograde 1

ir kituose svarbiuose darbuose 
vis daugiau moterų įtraukta. 
Tas reiškia labai didelį pliusą 
darbininkų judėjimui. Tas reL 
škia, kad į organizavimą ir 
Švietimą moterų daugiau krei
piama atydos ir 'kad tikrai 
pradėta įkainuoti moters rolė 
klasių kovoje. ■ '

Mes, Lietuves Darbininkes, Ga- 
1 ime Daug Nuveik ti

Jeigu mes peržvelgsime mūs 
lietuvišką veikimą ryšy su dar-< 
bu tarpe moterį), irt čia pama
tysime, kad per paskutinius 
kelius metus padaryta žymi 
pirmynžan^a;Gal netaip žy
mi, kaip tarptautiniame judė
jime, bet visgi jiūsėtin'ai pasis
tūmėta priekin. Jau vien tu-

Mūsų Buvusios Drauges
I ? „ n ir:už;-; p-j,t fa*.
Aštuntai kovo besiartinant 

man ateina galvon liūdna min
tis. Liūdna tuomi, kad dalis 
buvusių mūs organizacijų na
rių, gerų ir veiklių draugių, 
atsiskyrė nuo mūs ir seka ko- 
miinistinio judėjimo priešus, 
kokiais aiškiai pasirodė jų, da
bartiniai vadai Prūseika ir 
Butkus. Negaliu įsivaizdinti, 
ka;p gali to® draugės jaustis, 
(^raugės, kurios per ilgus me
tus daug dirbo del revoliucinių 
organizacijų, kada jų vadai 
padeda kapitalistams atakuo
ti tą patį ręv. judėjimą, kada 
jie vis gilyn ir gilyn smunka

■ t I * ’ v J*

tais

Kepta Žuvis Su Trupiniais
Virk žuvį iki visiškai minkš

ta. Tada nuimk odą ir išimk 
kaulus. Sudėk žuvį į gilų mo
linį išsviestuotą bliudą. Išplak 
vieną kiaušinį su dviem šaukš
tais miltų, pridėk 1 puoduką 
pieno, truputį cibulio ir po 
žiupsniuką druskos bei pipirų, 
ir gerai sumaišyk. Tada už
pilk ant žuvies, truputį Sumai
šydama su žuvim. Užbarfctyk 
sviestuotais krekių (sausainių) 
trupiniais ir kepk nuo 30 iki 
40 minutų.

M. B.—Waterbury, Conn.

Scranton, Pą.
“Working Woman” vajus 

pas mūs eina labai lėtai. Tas 
pats ir ‘su nariais, mažai drau
gai tuomi įdorpaujasi. Neku- 
riė išsireiškia: “Kas iš to na
rio, kad, gal, nesilankys į su
sirinkimus.” Aš manau, kad 
daro klaidą taip kalbėdami. 
Tiesa, kad nekurie ir dabar 1 
esanti nariais nesilanko, bet | menuose.
vis narys gaudamas literatą- Skyriaus. Red

BENDRADARBIAMS
Visų raštų, taipgi kontesto 

laimėtojų sąrašo negalėjome 
įtalpinti. Tilps sekamuose nu-

kalb%25c4%2597josi.su


feMMM

jimai.Dabartinis “Laisvės” Turinys ir Kitkas
Y . ų šyviai nvi’o mas įvyks 9 <1. kovo, 61 Howard±!5e’ JSJL? K™,. «klį‘fS^Ąve. VM nariai būtinai atsilankykit,

J me,

APLA 50 Kuopos Nariams

WorcesterieciU Atydai

f

* ' • r    t. t. __ _ aafcaiwr XV H V>dlLlt;. J.&x) VllU

PRANEŠIMAI IŠ KITUR vakare-

i

Tel. STagg 2-5043

BROOKLYN, N660 GRAND ST.

r

m m M m IW.IVI.IVI.IMI.IVI.IVIMMM

s

riai kviečiami susirinkti nevė
liau 7 vai. vakaro, kovo 7 d. 
Visi kviečiami po susirinkimo 
vykti į d. V. Kapsuko mirties 
minėjimo mitingą.

ir steigti visur savo tvarką, So
vietų valdžią.

ii

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas

Laisvės” skaitytojams.
Jokūbas

Pereitame susirinkime drg. 
A. Miliauskas atnešė padirr 
bęs frėmus del čarterio ir už 
darbą nieko neėmė. Taipgi iš-

Kviečia Komisija.
(55-56)

HILLSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 200 kuopos susirinki

mas įvyks 9 d. kovo, 61 Howard 
- > 

daug turėsim svarbių reikalų aptarti, 
kaš link bėgančios kovos reikalų.

O. Žalienė.
(55-56)

4 ' : ■ . It,

Notary Public

i styginė orkestrą ir kvartetas links- | atsiveskite ir naujų narių, 
mins susirinkusius.

Drg. R. Mizara pasakys, prakalbą.
Kviečia Komitetas.

■ (55-58)

HAMTRAMCK, MICH.
I.L.D. Kazio Giedrio kuopos susi-

Trečiadienis, Kovo 6, 1935

Aš, užsičiaupęs, kaip klem- 
saf, visą laiką ir laukiau, kad, 
gal, kas kitas, geriau rašantis, 
šį dalyką pastebės ir atsakys 
tam draugui, bet nesulaukęs 
t®riu plačiai išsižiot ir žinau, 

fkad dar ne gana plačiai.
Neatmenu to draugo vardo 

to<|el, kad aš gyvenu Roose- 
veltburge ir kaip tik gaunu 
“Laisvę,” spėjęs perskaityt, 
turiu duot kitiems šio “burgo” 
gyventojams ir paduoti nume
riai įvairių priežasčių delei, jau 
negrįžta į mano rankas.

Tas draugas nori moderniš
kų smulkių raidžių.

Reikia žinoti, kad šios ga
dynės modemiškumas yra su
ristas su mūs visų ekonomine 
padėtimi. O antra, dar svar
biau, kad didžiuma “Laisvės” 
sl^iitytojų atvykę šion “aukso” 
šalin jau gana senai ir pusėti
nai apsenę žmonės, su laips
niškai silpstančiomis akimis, 
jau nenori smulkesnių raidžių, 
skaityt, nes apsunkina akis. 
Negana to, dar yra daugelis 
“laisvės” skaitytojų, kurie gy
vena ant dumpų, Hoovervillė- 
se ir Rooseveltburguose, kurie

LAISVI Penktas Puslapis

kapitalistinių šalių lietuviai 
darbininkai, padarykime visus 
ištisus metus “Laisvės” vajaus 
metais. Gaukim kiekvieną mūs 
brolį darbininką į “Laisvės” 
skaitytojų šeimyną, kad šim
tatūkstantinis skaitlius to dar
bininkų švietėjo pasiektų kiek
vieną darbo žmogų plačioje 
minioje. Rengkime visokios
rūšies pramogas, pasilinksmi-; balsiai sušukčiau: “Ura! Bra- 
nimus sustiprinimui ir padidi- Į vo tovarišč! MoĮodėc! Bet da- 
nimui mūs švietėjo—“Laisvės” bar palieku spręsti visiems 
nuo 6 puslapių iki 8 ar 12-kos 
kasdien: su dideliu moterų

skyrium, su dideliu jaunuolių 
skyrium anglų kalboj, su dide
liu meno skyrium, su daugybe 
žinių iš darbininkų kovos lau
kų ir .viso pasaulio kampų, su 
dideliu peržvalgos, kritikos 
skyrium atmušimui kapitalisti
nes spaudos puolimo ant So
vietų Sąjungos, Komunistų 
Partijos ir taip toliau.

Tuomet aš, darbo žmogus, 
iš visų, mano pajėgų, abiem 
rankomis papločiau katutes ir

Darb. Choras ir, jaunuoliai dai- 
nuoą tam tikslui pritaikytas 
dainas.
f Visi kviečiami šiame minėji
me dalyvauti. Nepamirškime 
paminėti mūsų vadą ir mokyto
ją, kuris visą savo gyvenimą 
pašventė darbininkų reikalams 
ir delei to buvo kankinamas ca
ro kalėjimuose, kur gavo džio
vą ir dabar delei to mirė.

Liet. Darbininkų Choro 
Nariams

PLIENO DARBININKAI JIESKO IŠEITIES 
K SKURDO IR BADO

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
streiko 1919 metais. Dauge
lis jų atsimena streikų ko
vas 1900 ir 1909 metų. Jie 
puikiai žino, jog plieno Prus
tas gali mokėti neblogas al
gas, tik reikia jį priversti.

Vasaros mętu, 1933 me-: 
tais, nemažai naujų lokalų

skaito “Laisvę” prie šildančios (Amalgamated Association 
ugnies liepsnos arba prie ša- 

’ti'nės žvakutės, iškastos iš pe
lenų dumpuose. Man neatro
do, kad jie norėtų smulkesnių 
raiJžių.

Taipgi bedarbiai miestuose, 
kurie neturi gaso nei elektros 
šviesos, o turi apsieiti su de- 
4iimtukine kerosino lempa. Ir 
tie darbininkai, kurie bedar
bes delei negali įsigyti sau tin
kamų akinių, nes jie “broke” 
—taipgi aš netikiu, kad norė
tu smulkesnių raidžių.

6 apie talpinimą straipsnių 
keleriopai rašytų vienu klausi
niu iš daugelio pasaulio dalių, 
tai štai ką aš manau :

Gerai draugams, kurie plar 
Viai supranta klausimus ir gali 
gerai skaityti. Bet mes paim
kim tuos mūs draugus, darbi
ninkus, kurie skaito silpniau už 
mus, tai yra, kurie turi įtempti 
visas savo mintis, kad sudėti 
raidę su raide, kad suvesti sa-! 
kinį su sakiniu, kurių lūpos!

kers, nepaisant, kokias kliū
tis viršininkai nedarytų.

Naujuose lokaluose yra 
nemažiau, kaip 6,000 naTių.- 
Jie yra gera medžiaga. Jie 
yra kovingi darbininkai. 
Sakoma, kad Tighe savo 
kontrolėj turįs apie 4,000 
narių. Bet tai dar klausi
mas, ar vįsus jis gali pilnai 
valdyti, kaip jam patinka.

! Taigi, tas parodo, kad po- 
!nui Tighe ir jo sėbrams bū
tų labai sunku išbraukti iš 
unijos virš 6,000 narių. Jei
gu jis tą darys, tai greičiau 
priartins savo viešpatavi-

unijos) tapo suorganizuota. 
I Naujo gyvumo atsirado uni- 
Ijoj. Naujieji nariai nebuvo 
lavinti darbininkai. Bet to
kių darbininkų didžiuma 
plieno pramonėj. Jie buvo 
kovingi. Jie pradėjo reika- 

ilauti veikimo. Streikai 
Weirton, W. Va., ir Am
bridge, Pa., parodė jiems, 
ką NRA reiškia ir aiškiai 
jiems parodė, jog jų unijos 
viršininkai nenori jų kovas 
Vadovauti. Tokiu būdu pas 
juos kilo pasiryžimas pada- rOvo (March) 10, 1935, Lie- 
ryti uniją kovingąja organi
zacija.

Didelis Smūgis
Kuomet 1934 metais, ba

landžio mėnesį, įvyko unijos 
konvencija, tai delegatai iš 
naujųjų lokalų supliekė 
iTighe mašiną. Tapo priim- 

Jta rezoliucija pradėjimui 
Fruta skaitant bent kokj spau-lplačiu pagrindu organizuoti 
dinj. Ir jsivaizdinkim sau kaipIplieno darbininkus ir prisi- 
sunkiai jiems suprantama bent 
koks spaudoj dalykas. Todėl 
tojeiems mūs draugams ir rei
kalinga aiškinti vieną ir tą pa- 
ti*dalyką kelis kartus ir kele
riopoje formoje, kad tie mūs 
draugai, aiškiai nesupratę da
lyko, neliktų abejojančiais pa
keltuose klausimuose.

"•Tas draugas rašė, kad jis.
perdaug žinių randa “Laisvės” ikos Darbo Federacijos pre- 
špaltose žųpie Mičiuriną ir So-jZidento, pervarė nutarimą 
vietų Sąjungą. Tai čia aš ir atšaukti streiko skelbimą.

Tai buvo didelis smūgis 
ir

rengimui prie streiko. Strei
kui laikas buvo nuskirtas a- 
pie vidurį balandžio. Tai 
buvo eilinių narių laimėji
mas. Bet prieš pat nustaty
tą laiką paskelbimui strei
ko Mike Tighe “išnaujo” su
šaukė konvenciją ir pagel- 
ba William Green, Ameri-

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo . 57 >-kp.rengia „Laj- 

Imėjimo Bankietą su Koncertu, 
Ii___ / n/r_____ u \ in -inoc T.*^,
tuvių Svet., 29 Endicott St., 
5 valandą vakare. Visi būkite 
laiku, nes tikimės daug sve
čių. Komisija sakė, kad va
karienė bus viena iš puikiau
sių. Yra paimtos abidvi sve-’ 
tainės. Įžanga tiktai 50c.

Nors mus priešai puolė, kad 
mes negalėtume čarterį gauti 
Mass, valstijoj, bet. čarteris 
gautas. Taigi, draugės ir 
draugai, mūsų laimėta, kuopa 
sutverta, organizatyvis darbas 
eina pirmyn, todėl visi būkim 
šioj vakarienėj,, nes tai pirmu
tinis mūsų naujos kuopos ban- 
kietas su dainom ir muzika. 
Nepamirškime šio parengimo. 
Remdami mūsų L.D.S. 57 kp., 
ją išauklėsim didžiausią Ame
rikoj.

CLĘYELAND, OHIO 
Bendras Parengimas

Unit 22 ir tarptautinio > darbininkų 
apsigynimo lietuvių 11 kp. Parengi
mas įvyks kovo 9 d., pradžia 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Darbininkų sve
tainėje, 920 hJ. 79 St., bus šokiai prie 
geros orkestros. Įžanga iš anksto 
perkant, 15 centų, prie durų 20 cen
tų. Ųiame parengime bus išleista 
draugo Lenino setas knygų. Visus 
užkviečia atsilankyti.

M. V.
(55-56)

CLEVELAND, OHIO
Paihinėjimui Tarptautinės Moterų 

dienos įvyks didelis masinis susirin
kimas 8 d. kovo, 7:30 vai. vak., Pub
lic Auditorium, South A Hali E. 
6 St.; netoli St. Clair Ave. įžanga1 
15 centų. Bus geri kalbėtojai ir mu-1 
zikalė programa. Visus kviečia d'a- 
lyvauįi šiame masiniame susirinki- 

o labiausia lietuves moteris.
Rengimo Komisija. 

M. Valentą.
(55-56)
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CLEVELAND, OHIO .
Paminėjimas mirties d. Vinco Mic

kevičiaus-Kapsuko įvyks sekmadienio 
vakare,- kovo 10 d.„ Lietuvių svetai
nėje, 6835 Superior Ave. Bus gera 
muzikalė programa dainuos Lyros 
Choras, geri kalbėtojai, tarpe kurių 
bus d. J. Gasiunas, Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Amerikoje 
Centro Sekretorius. Pradžia lygiai 
7-tą vai. vakare. Įžanga visiems 
veltui.1 širdingai užkviečiame višus 
Clevelando lietuvius darbininkus be 
skirtumo pažvalgų atsilankyti.

j.A.v.K.P. Lietuvių Frakcija.
____  (55-56)

CLEVELAND, OHIO J 
susirinkimas

l 
vai. vakare, Lietuvių Darbininkų sve-

i IW1I uv. v JOJI

nariai privalo atsilankyti ir nepa
miršti naujų narių atsivesti. Dabar 
yra nįūsų draugijos vajus ir mes 
esame pasižadėję “subytyti” kitas 
Clevelando kuopas naujų narių gavi- > 
me, taigi pasistengkime tai išpldyti. ! 
Kuopos Valdyba. j

(55-56)

WORCESTER, MASS.
Čarterio laimėjimo vakarienė. Lie

tuvių Darbininkų Susivienijimo 57-ta 
(kuopa rengia didelę vakarienę ir į 
koncertą, kovo (March) 10 d., 1935. 
Per kelis metus mūsų organizacija 
vedė kovą už teisę legališkai gyvuoti j 
ir tvarkytis Mass, valstijoj. Gi mūsų 
priešai! blogos valios žmonės, dėjo 
visas pastangas, kad mus prie to ! 
neprileidųs. Pagaliaus mūsų orga- Į

Visi choristai kviečiami laiku 
pribūti į svetainę. Geriausia vi
siems susirinkti į Liet. Darb. 
Kliubą ne vėliau kaip 7 vai. va
karo, kovo 7 ir iš ten bendrai 
visiems sykiu važiuoti.,

Drg. Kapsukas ypatingai 
daug domės kreipė į dailę. Ji
sai visur aiškino reikalingumą 
kiekvienam mieste, kur tik lie
tuvių yra, turėti darbininkų 
chorą. Jisai aiškino, kad cho
rai turi tarnauti darbininkų 
klasei.

Dabar choristai turėtų gerai 
atsiminti jo mokinimus ir šiuo 
laiku dalyvaujant jo mirties 
minėjime dainuoti revoliucines [ a.LJD.L.D. 22 kp. 
dainas, kviečiančias darbininkų įvyks pirmadienį, kovo 11 d., 7:30 
. . ... ... __... -vai. vakare, Lietuvių Darbininkų sve-klasę atsikratyti nuo paiazitų tainėj’, 920 E. 79th St. Visi kuopos

APLA 50 kuopos valdyba 
prašė manęs pranešti, jogei A 
p LA 50 kuopos susirinkimas 
bus kovo 7, prašidės 7 vai. va
karo ir bus trumpas susirinki
mas, taip kad po susirinkimo 
visi galėtų važiuoti į d. V. Kap
suko mirties minėjimo mitingą.

1 rengia .savo legalizhvmio laimėjimo•, • K.,; i ancivin Irri nPVP* . i. .. ' i _ • ° • • Jpokylį, kuriame visi nariai-draugai 
ir pritarėjai turėtų dalyvauti.

Rengimo Komisija.
: (55-56)

WORCESTER, MASS.
Kovo (March) 9-tą, Amerikos dar

bininkų choras rengia šokius su pa- 
marginįmais. Šokiai įvyks darbinin
kų Centre, 126 Gteen St. Pradžia 8

(55-56)

PHILADELPHIA, PA.
Minėkim Moterų Dieną. Penktadie

nį, kovo (March) 8 d., įvyks didelės 
; prakalbos, Boslover

i v. Apart gerų kalbėtojų, bus ir šauni 
koncertinė programa. Įžanga tik 20 
centų, bedarbiams 10 centų, vaikam 
veltui.

Draugai-gės Darbininkai-kes, 8 d. 
kovo kaipo darbininkų moterų die
ną minėt yra labai svarbu, nes dar
bininkės moterys irgi dalyvauja kla
sių kovose, Ir kad sustiprint jų ei
les, ir sudaryt finansiniai kad ir ant 
toliaus' dar drūčiau kovotų, tai pri
valom parodyti savo solidarumą. Da
lyvautam masiniai minėtose prakal
bose, kovo 8 d. Boslover Hali. Kvie
čia Moterų Komitetas.

(55-56)

Neužleiskite šalčio ar kosulio
Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

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

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

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

šu, o mes jums prisiusime. 
Persiuntimą apmokame.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Sena) dirbąs graborystės prO- 
»ir Brooklyno apielin- 

čiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 
balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems 
Saukite dieną ar naktj

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

vietų Sąjungą, 
abejoju ar man, esant darbi
ninku, tinka tą rašėją vadint plieno darbininkams — 
draugu jo geriau nežinant. [jie j0 niekad neužmirš. Vi-

Mano nuomone, “Laisvė” tu-'sa mašinerija jau buvo sū
ri talpmt kuodaugiausiai žinių paryta streikui. Darbinin- 
ap.e Sovietų Sąjungą ir kuo-|k mintis jau buv0 j 
plačiausiai rašyt apie Sovietų , . • v, , . 5*Sąjungos Mičiurinus ir kitus 1^ k?Val‘ ,B? P?" >* 
didvyrius, taipgi visus jos at.1 pavyko paknkdyti darbinin- 
siekimus ir mūs brolių, gyveni- i kų eiles ir susilpninti mora- 
rrfį tvarkyme didžiulės šalies. 1^* 
po Raudona Vėliava. Tai yra, 
žinios apie Sovietų Sąjungą tu
ri užimt pirmą vietą kapitalis
tinių šalių darbininkų mintyse.
Reikia, kad mes, kapitalistinių 

4iaįių darbininkai, žinotume 
tai, kodėl mes turim sudaužyt 
viso pasaulio kapitalistinę sis
temą? Kas mūs laukia, kuo
met mes sulaiižysim kapitaliz-

rinkta komisija susižinojimui jaunuolis čellistas; ' «r.vonnA nrlrPdim. it 

su kitom kuopom del tvėrimo 
apskričio $Iass. valstijoj. Iš
rinktą komisija delei tvėrimo 
jaunuolių kuopos Worcesteryj. 
Visi tėvai yra kviečiami ir 
prašomi, kad jūsų , jaunuoliai 
būtų prirašyti į jaunuolių kp. 
Dabartiniu vajaus laiku įstoji
mas yra nupigintas.

Kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, kovo 6, 29 Endi
cott St., 7 vai. vakaro. Susi
rinkimai kuopos įvyksta kiek
vieną mėnesį pirmą šeredą. 

Kuopos korespondentas,.

Delei rengiamo bankieto, koncerto Tarptautinės prakalbos, ’ 
v9 d- kovo, visi surišti su rengimu Hali, 701 Pine St. Pradžia kaip 8 v. šio didelio parengimo, būtinai susi- ..... . „
rinkit ateinantį ketvirtadienį, 7 d 
kovo, 8 vai. vak. į Liaudies namą— 
Fairmount Ave. ir 8th St. Visi dar- I 
bininkai, kaip bankieto ir visų kitų 
reikalų, prašomi susirinkti.

Kviečia Komisija.
(55-57)

PHILADELPHIA, PA.
. Didelis ir Puikus Parengimas

Kovo 10 d. LDS kuopa rengia Ban
kietą, koncertą ir šokius, t. y. nedėl- 
dienį, Girard Manor Hall, 911 W. 
Girard Ave. Prasidės 2:30 vai. po 
pietų. Ant šio koncerto dainuos pir
mą syk plačiai pasižymėjus daininin
kė Emilia Mickūnas, soprano; D. 
Antanaitis, tenoras; šoks Milda Gai
liūtė naujus gražius šokius; grieš 
solo smuiką Russell O. Dreger • iš 
Cortis Instituto; grieš solo gabus

J. Jurčiukonio

Tačiaus neilgam. Ekono
minis krizis yra nepapras
tai geras mokytojas. Badas 
neleidžia ilgai laukti. Dar
bininkai atsigavo nuo pono 
Tighe smūgio. Jie turėjo la
bai naudingą lekciją.

Eilinių narių konferenci
ja gruodžio 30 d., 1934 m., 

mą ir kaip turėsim tverti mūs 0 vasario 3 d. daug didesnė 
ateitį—socializmą. , jkęnferencija sudrutino au-

Žinios iš Sovietų Sąjungos gantį kovingumo Ūpą tarp 
4af yra mums pamoka ir mes, plieno darbininkų, ir dabar 
kapitalistinių šalių darbinin- jįe pasiryžę išbudavoti savo 
kai, turim f- 1 -• — ... . ...
mokslo didvyrio darbus, taip 
pat svarbius išradimus Sovietų 
Sąjungoje, nes tos žinios ruo
šia mus kovon prieš kapitaliz- 
mį, lavina mus, kelia mįsų . .. .. ,
d«sią ir vis riša paus arčiau raudonąjį pavojų. Bet dar-1 
ir arčiau prie socializmo staty- bininkai pasiryžę, turėti sa- 
tojų. ivo uniją, ir .turėti ją kaipo

Mano nuomone, jeigu tas ra-Amalgamated A S S ociation Johnstone apie d. V. Kapsuko 
šytojas būtų'rašęs, kad mes, tof Iron, Steel and Tin Wor- gyvenimą' ir darbus. Lietuvių

žinot kiekvmno uniją ir padaryti ją kovin-
1 \gąja.

j Mike Tighe tuoj aus pra
dėjo išmetimu bauginti na
rius. Pradėjo šaukti apie

Pittsburgh, Pa.
i / • I

Drg. Kapsuko - Mickevičiaus 
Mirties Paminėjimas

Ketvirtadienį, kovo 7, L.M. D. 
svetainėj, 142 Orr St., ALDLD 
Ketvirtas Apskritysi ir Kom
partijos Penkto Distr. Lietuvių 
Biuras rengia masinį mitingą 
minėjimui mirties d. V. Micke- 
Ivičiaus-Kapsuko. prądžią 7:30 
!val. vakaro. .Įžanga visiems vel
tui. . z

Kalbės J. Gasiunas ir J.

REAPING, PA.
ALDLD 143 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 10-tą d. kovo pas drg. Ro- 
mikaitį. 65 Arlington St. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes turim daug 

. svarbių dalykų apsvarstyti. Taipgi

Sekr. T. Zambusevičiene. 
(55-56)

ELIZABETH, N. J.
i Bangos Choro Merginų Red Star 
Sekstetas rengia bulvių ir silkių va
karėlį, kartu su šokiais. Įvyks 10 d. 

rinkimas įvyks nedėlioję, 10-tą d. kovo (March), 408 Court St., L.D.P. 
kovo (March), 10 vai. ryte, 3014 Kliubo kambariuose; pradžia 8 vai. 
Yomens St. | vakare. Muzika bus kuo geriausia,

. Visi nariai ir narės dalyvaukite grieš visokius šokius, kaip ameriko- 
šiame susirinkime, nes turime svar- niškus taip ir lietuviškus. Bangos 
bių reikalų aptarti. Kurie nepriklau- [ Choras kviečia visus apielinkės drau- 
sote, ateikit ir prisirašykit šiame su- gus, kad kuo skaitlingiausiai daly- 
sirinkime. Organizatorius. • .vautumėt. Įžanga 25 centai, vaikams 

(55-56) veltui. Prie durų tikieto bus laimė- 
"~Ė~ F‘ '• j ą r »• r ----------t---------- k ■ —/f >-'.i- V'.Tf" ? j

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laišnuotas Graborius

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
Visi ir visos yra kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą, susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina

1701-03-05 No. Dover St.
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste
Specializuojasi įvairiais žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
“7~MOTERIMS ’ STALAI ~
BUSINESS MEN’S LUNCH

HARRY SLOBODIAN 
Savininkas

Bell Phone Poplar 9257

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS

■>' nuo 11 iki•,.!» dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarai^ 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

* Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PIBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
, žemos. ,

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

:._ą

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatirikamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 

x valandoje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell-J-Oregon 5136 
Ke/stone—Main 1417

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokįte: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Ave. ,ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street / . Brooklyn, N. Y.
■ a TeUfpnaa; ĘVęrgreen 7-l^įjį ,4.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS DIENINIAI

M'‘

Kovo 8 d. Bus Daug Masinių Prakalbų
Drg. Carl Brodsky ir Clara 

Bodin ------ Ambassador Hall,
Bronx.

Drg. James Ford ir Anna 
Damon — Park Palace, Har
leme.

Drg. Steve Kinston ir . $. 
Van Vien kalbės Allberton

New Yorke iškilmingai bus 
minima tarptautinė moterų 
darbininkių diena 8 d. kovo. 

'Po visą miestą bus surengta 
visa eilė didelių prakalbų, ku
riose kalbės labai geri kalbė
tojai. Kalbės Earl Browder, 
Komunistų Partijos Generalis
Sekretorius, ir drg. Margaret|Workers Club svetainėje, 
Cowl, Premier Palace, Brook
lyne.

Drg. C. Hathaway, “Daily 
Workerio” redaktorius ir L. 
Thompson — Skandinavų sve
tainėje, Brooklyne.

‘ Drg. Max Bedacht ir Grace 
Hutchinson kalbės Grand Pla-( 
za Ballroom svetainėje, Bronx Į d.' kovo, moterų darbininkių 
miesto dalyje. [dienos paminėjimo.

Bronx.
Drg. Jack Stachel ir W. 

Burroughs kalbės Manhattan 
Lyceum svetainėj.

Drg. Rose Wortis ir kiti sa
kys prakalbas Irving. Plaza 
svetainėje. Visi darbininkai ir; 
darbininkės ruoškitės prie 8

Ruoškitės prie Drg. Mažeikienės Prakalbų
Rengia Amerikos Lietuvių 

Darbininkų Literatūros Drau
gijos 1 kuopa, šeštadienį, 9 d. 
kovo, “Laisvės” svetainėje, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Kalbės drg. Z. C. Mažeikienė 
iš Cleveland©, Ohio.

Bus aiškinama šie klausi
mai: Artinasi naujas karas; 
ką jis reiškia darbininkų kla- 

. sei,—ypač moterims ?
Bedarbė vis plečiasi, kaip 

gauti užtikrintą bedarbiams 
pašalpą ?

Hitleris 
du atimti 
dą, ką tai

Automobilių,

plieno industrijų darbininkai 
rengiasi į streiką, ką tai reiš
kia darbininkų klasei Ameri
koje?

Kokia rolė yra darbininkių 
moterų klasių kovoje ir abel- 
nai revoliuciniame judėjime?

Aido Choro Merginų 
semblis padainuos gražių 
nelių.

Draugė Mažeikienė
metus laiko gyveno Sovietų 
Sąjungoje, ilgoką laiką ji bu
vo ir Lietuvoje. Tad ji turi 
daug ko pasakyti mums apie 
tai, ką ji patyrė lankydamosi 
kapitalistinėse šalyse ir gy
vendama Sovietų Sąjungoje.

Įžanga veltui visiems.

En- 
dai-

apie

ruošiasi smurto bū- 
iš Lietuvos Klaipė- 
reiškia Lietuvai?

audimo ir

Iš Vaidinimo “Klaipėdos | Šį Vakarų Bus Prakalbos 
- Julės”

Pereitą sekmadienį,
Williamsburgo Moterų Ta- 

Labor rybos rengia labai svarbias 
Lyceum svetainėje, Lyros Cho- prakalbas minėjimui 8 d. ko
ras vaidino dviejų aktų ope-.vo, tąrptąutinės moterų die- 
retę—“Klaipėdos Julę”. Žmo
nių buvo veik pilna svetainė.

i Matėsi daug ir tokių žmonių, 
kurie vadinamą “skloką” kei
kia ir niekina, bet veik visus 
didesnius jų parengimus dole- 
riuku patepa.

Vaidinimas vietomis buvo 
geras, dainos nevisos turi mu- 
zikališką skonį, bet čia tąi jau 
ne dain$ipinkų ^alfe. Silpniau
sias dainavimas buvo,-—tai jū
reivių. Daugelį girdėjau kal
bant, kad ' už tokį dainavimą 
Teikia atleisti, nes jaunuoliai 
dainavo ir lošė. Tas yra tie
sa, bet tose vietose sudėkite 
ir patyrusius vaidylas, lavin
tais balsais ir plačiomis žioti
mis,—vis tiek ten bus tuščia, 
nes pati muzika verta pasi
gailėjimo.
nos skambėjo, kaip operetės Į ]ygjorn 
dainos. Tačiaus kitų opere- j 
čių dainų nepralenkė.

Aš manau, kad “Julei”, pa
gal lietuvišką madą, reikia pri
dėt biskį “pasogos” ir išleist 
marčiosna. Neapsimoka prie 
jos pridėti tiek daug darbo, 
už tad kad vaidinimo visa su-

nos. Prakalbos įvyks 6 d. 
kovo, 8 vai., vakare, I.W.O. 
svetainėje, 125 Boerum St., 
Brooklyne. Kalbės visa eilė 
labai gerų kalbėtojų. Įžanga 
veltui. Ateikite masiniai. 
Apie kitas prakalbas 8 d. ko
vo, rasite kitoje vietoje.

SPECIALAI
TREČIADIENĮ, KOVO 6-T4

Gryni Saldainiai
Rum and Butter Taffy I’TO 

40c vertėm—hū Inas svaras 1 *
Šokoladuotos Italijoniškoš
Grietinės

,40c vertes—pilnas svaras 1 **'
Čieli ir Laužyti Druskuoti
Cashews t PQC
50c vertės—12 uncijų pakelis

Broadway Assorted 
šokoladai 1QC

50c vertės—pilnas svaras *
Namų Darbo Šviežus 
Cherry Pie 1QC40c vertės •

PRIE FONTANŲ
Virginia Ham Sandvičiai 
ir Kava

LORIMER RESTAURANT 
LIETUVIŲ VALGYKLA : . , 

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku i Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi Į PABANDYKITE! -

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

Brooklyn, N. Y.

Iš Atsibuvusių Ristyniy
Pirrriadienio ‘ vakare, 4 d. 

kovo, 71st Regiment, New 
Yorke įvyko didelės ristynes; 
Dalyvavo sekančios spėkos:

Frank Judson, 235 svarų,, 
ritos su Diek Shikat, 222 sv., 1 
buvęs pasaulinis čampionas. 
Shikatas nugalėjo Judsoną į 
15:02 minučių.

Gino Garibaldi, 220 svarų, 
'su Dr. Harry Fields, 235 sva- 

Kelios choro daj-jpy^ rjįos per minučių—išėjo.

Stanley Sokolis, .215 svarų, 
lenkiškas drūtuolis su George 
Zaharias, 220 svarų. Lenką 
nugalėjo Zaharias į 12:54 mi
nučių. ’

Al Bisignano, 218 svarų, su 
Bill Middlekauf, 220 ' svarų,

i Bisignano nugalėjo Middle- 
dėtis nesukelia jokio ūpo; pat- kauf j 14:23 minučių.
............... - Joe Dusek ritosi su Mayes

reguliariai
Maple Walnut Suiidae- 
Dundee. Cake ir Kava 

reguliariai
Chocolate Ice Cream Soda 

reguliariai 15c

2.,d 5C

15c1OC

1OC
186į^Krauluvės-Viena arti jusu

AAA/vvvvvu/vvvvvvvvvuvvvvk/vvvv;

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Atletų Kliubas turės 
'žmišką. pikniką, vadinamą Lietuvių 
i Atletų Diena, įvyks subatoje, 8 d. 
j birželio (June). Prašome kitų orga
nizacijų nieko tuom laiku nerengti ir 
kviečiame dalyvauti mūsų parengi
me.

Pikniko Komisija.
(55-57)

mil-

PAJIEŠKOJIMAI

$ai turinys pusiau miręs, be
tikslis. Autoriaus bandyta P^-[McLain. Išėjo lygiom, bet tei- 
i odyti , svietui merginų ir jū- Seiai nusprendė Dusek’ui nri-
reivių besimeilinimą, bet vei
kiausia užmiršo pridėti dau
giau ' ' ’
joje 
gufų

Painters and Carpenters
t

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.: Foxeroft t-6901
Ui

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

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

Parengimas Gerai Pavyko
Sekmadienį, kovo 3 d., 

Workers Center svetainėje L. 
D.S. 50 ir jaunuolių 226 kuo- 

’pos turėjo savo parengimą. 
Parengimas susidėjo iš per
statymo trumpo veikalo 
“The Inquiring Reporter” ir 
šokių. Veikalą sulošė jaunuo
lių kuopos nariai. Neturiu po 
ranka vardų, kurie ir kokias 
roles vaidino, bet tiek galima 
pasakyti, kad visi savo užduo
tis atliko gerai. Galėjo būt 
daugiaus gyvumo-drąsos, bet 
nuo pradinių, kurie, tik pirmu 
syk lošime dalyvauja, tai ne
galima nei tikėtis. Navalskiu- 
tė, maža mergaiė, kaip pir
miniuose mūsų parengimuo
se, taip ir šiuom sykiu, gana 
vykusiai padainavo ir pade
klamavo. šokiams muziką * su
teikė mūsų jaunuolis žižiunu- 
kas. I į Į 'W|

Kiek buvo nugirdima, tai 
šokėjams muzika patiko. Reiš
kia, southbrooklyniečiai jau 
turi ir savo orkestrą. Manau, 

kad po šio pasisekusio paren 
gimo, jaunuolių kuopa turės 
dar daugiaus paaugti. Pasta
rųjų poros mėnesių laiku jau
nuoliai parodė daugiaus veik
lumo, kad' ir šiam parengimui 
jie gana gerai * pasidarbavo,

Lankėsi “Laisvės” Išleistuvėj
Pereitą pirmadienį lankėsi 

“Laisvės” išleistuvėj Elena 
Aleksaitė, iš Kulpmont, Pa. 
Užsimokėjo už savo tėvo “Lai
vės” metinę prenumeratą ir 
apžiūrėjusi “Laisvės” spaus
tuvę, Elena išvyko į Bostoną 
ir West Lynn, Mass., mėnesiui 
laiko atostogų.

susimokindami šį' naudingą I'
• • a iveikalą.
Publikos buvo apypilnė sve

tainė. Pelno liks nemažai, 
kurį abi kuopos pasidalins. 
Kiek buvo girdėta, tai šiame 
parengime yra pasižadėjusių 

• stoti į jaunuolių kuopą.
L.D.S. 50 kp. mėnesinis su

sirinkimas bus ketvirtadienį, 
kovo 7 d., 8 valandą vakare, 
Workers Center. Visi nariai 
įteikite ir užsimokėkite duok
les, kad nesusispenduotumėt.

Koresp.

Gerai Pavyko Prakalbos
Pirmadienį, 4 d. kovo, “Lai

svės” svetainėje buvo sureng
tos prakalbos prieš Hearsto 
melus apie Sovietų Sąjungą ir 
abelnai darbininkų judėjimą. 
Prakalbas rengė Komunistų 
Partijos, šeštos Sekcijos 4 
kuopa. Pirmiausiai lietuviškai 
kalbėjo drg. J. Siurba. Jis 
pasakė labai svarbią prakal
bą, pateikdamas daug faktų 
apie patį Hearstą ir jo politi
ką. Antras kalbėjo drg. H. 
Hodess ir trečias drg. D. Fla- 
iani. Abu pastarieji kalbėto
jai kalbėjo anglų kalboje.

Tiesa, publikos nebuvo tiek 
daug, kaip pageidauta, bet vi
dutiniai, nes daugelis buvo 
masinėse prakalbose Madison 
Square Gardene tup pat rei
kalu, tai nėjo į , šias prakal
bas. Į . Komunistų, Partiją 
gauta pora narių. Aukų judė
jo lėšų padengimui $4.70. Au
kotojams tariame širdingai 
ačiū. j

’ Vienas iš Rengėjų.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Antanas Belžinskas, 10 me

tų, 55 So. 2nd St., mirė kovo 
3 d. Kūnas pašarvotas grabo- 
riąus Garšvos koplyčioj. Lai
dok kovo 6 d. Jorio kapinėse.

jautrumo, o gal įvedimas 
daugelio pasipūtusių fi- 
ją sudarkė?

Buvęs.

Buvo Debatai apie SSSR
Fifth ‘Ave. Theatre atsibu

vo debatai tarpe Sovietų Są
jungos Draugų ir užpuolikų 
ant Sovietui Sąjungos. Buvo 
susirinkę apie 1,000 žmonių. 
Keli kalbėtojai iš Sovjętų. Są
jungos Draugų pusės įrodė,

sušaudyti kontr-revohucionie- 
rįųs.;yį K.ęlį,/^ ir
tročkištai puolė ^bVletųš, ‘ bėL 
publika buvo už Sovietus.

6 ____________ _

Padėkavoja Sovietų Draugai
Sovietų Sąjungos Draugų 

organi/acija, kuri rengė prieš 
Hearstą masinį susirinkimą 
Madison Square Gardene, vie
šai darbininkams dėkoja už 
taip skaitlingą atsilankymą. 
Susirinkimas atsibuvo pirma
dienį, 25 d. vasario. Kaip ži
nia, buvo susirinkę apie 30,000 
darbininkų ir darbininkių, ku
rie ne tik buvo pirkę tikietus, 
bet kovai prieš Hearsto melus 
sukėlė dar virš $2,300 auko
mis. Taigi Sovietų Sąjungos 
Draugai viešai dėkoja visiems 
atsilankiusiems, kurie taip 
masiniai prisidėjo prie protes
to balso prieš reakcionieriaus 
Hearsto melų kampaniją.

Darbininkų Piešinių Paroda
Kovo 3 dieną atsidarė ir 

bus iki 16 dienai kovo darbi
ninkiškų piešinių paroda ACA 
GALLERY, 52 W. 8th St., 
New Yorke. Ten yra visų ge
riausių darbininkų piešėjų pa
veikslai, apimanti darbininkų 
kovas ir gamtiniai. Tarpe kitų 
piešinių j Os pamatysite pavei
kslus, nupieštus drg. Ignatius 
Banasewicz, “Chain Gang” ir 
kitus. Visi darbininkai ragina
mi .nueiti ir pamatyti darbinin-

SUFFIELD, CONN.
PajieŠKom Augintines

Kurie iš lietuvių turite nesenesnę 
metų mergaitę padavę į biednų 

’! namus, arba šiaip norėtumėt duot 
sėjai nusprendė Dusek’ui pri- kitiem išaugint, mes -paimsim ir ji 
klauso/ laimėjimas. i

Svarbiausia pora šio vaka-1 Hnksmaus būdo, 
ro buvo Ernie Dusek, 218 sva
rų, ir Chief Little Wolf, indi- 
jonaš, 210 s^arų. Dusek. buvo 
išsitepęs visą kūną aliejum, 
jo oponentas protestavo, tai 
“referį” sustabdė ristynes ir 
Vreferi” sustabdė, ristynes ir , .................._ r . _ ’ , _ .. Parduosiu ūkę arba išmainysiu antpaėmęs abrųsą pųšĮuostę alte- Į pavienio pwvenamo namelio kuris 

randasi Philadelphijoj.
Turiu 20 akru žemės ir miško. Yra 

dvi didelės vištinyčios, mūriniai ga
idžiai ir tvartai, taingi yra ir visi 
lauko įrankiai. Namas gražiai pa- 
budavotas, turi 9 kambarius, yra 
vanduo namuose, elektra, ir maudy
nės. Prie ūkės yra daug vištų, žąsų, 
kiaulių, arklys ir daug vaisingų me- 
:džių.r^ -'

Vieta 22> mylios nuo Philadelphijos 
i---: nuveža j

. Priežastis pardavimo, tai gruodžio 
svetainėje, 'mėnesį gyvenimo draugą ant kelio

j užmušė mašina ir viena negalių ap
dirbt ir prižiūrėt tiek lauko. Kreip
kitės sekamu antrašu del tolimes
nių informacijų: Nellie Gavėnas, 
Box 245, Black Horse Pike, Williams
town

jų nuo Dysęk’o. Wolf, nugalė
jo Duseką į 13:03 minučių.

Rep. '

I| bus pas mus laiminga. Turi būt 
ne pikta. Kreipki-

tės šio antrašu:
Mr. & Mrs.

108 Main St.,
Geo Žilinskas 

Suffield’, Conn.
(53-55)

PARDAVIMAI

LD.S. '■ L Kp. Susirinkimas
•J^įjęįjųvių Darbininkų SųsL 

vienijimo 1' kuopos reguliaris 
gusijrmkirilas įvyksta ketvirta- ’ir| busai eina pro šalį, 
■iierii, T W kovo, 7:30 valandą 
vakare, “Laisvės 
419 Lorimer St., Brooklyne.

Visi nariai ir narės yra 
kviečiami dalyvauti, nes šia
me susirinkime bus svarstoma 
labai daug svarbių reikalų. 
Ateikite, nesivėluokitę, ir pa
sirūpinkite gauti naujų narių 
į organizaciją.

Namų Darbininkų Streikas
Namų patarnavimo darbi

ninkų streikas dar nepasibai
gė. Streiko lauke yra tūks
tančiai darbininkų ir apie 20,- 
000, Bronx miesto dalyje, dar
bininkų dar rengiasi stoti į 
streiką. Namų patarnavimo 
darbininkai norėjo susitaikin
ti su išnaudotojais, bet pasta-. 
rieji atsisakė patenkinti, darbu 
ninku reikalavimus ir todėl 
streikas paskelbtas.

N. S.
(51-64)

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas ir restauran- 

tas. Biznis eina gerai. Parduosiu už 
prieinamą kainą. Priežastis pardavi
mo: savininkas išvažiuoja kitur. Dėl 
platesnių informacijų kreipkitės se
kamai: FitzSimmons Restaurant, 230 
West Broadway, New York City.

(49-55)

■erai. Parduosiu už

PAI N-EXPELLER

, NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto Kamp’a R^/st.

lIMHHlI14niWnfoTn.M!lk»IMI|MIlMnMIIMirMllMlIMlIMlIMI!MlIM!IMllMllMh!pi!lkll!feg

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginamas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
1 C ' jf ’ c*

Puse Bloko nuo “Laisvės” Svetaines

TFčeri&e U-l 370 “ 7 Tel. Stagg .2-2996

| Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaūjate, pas Į 
= mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir Jvai- f 
E rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus. jį?
—< M

KŪJU LIGOS Atviri kojų skauduliai, Garankš- 
į čiuotos Kraujagyslčs, Kojų Reu- 

_ matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

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

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

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Protestas prieš Terorą
Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo Rose Pastor kuo
pa buvo surengus ^protesto su
sirinkimą prie Kubos konsula
to prieš viešpataujantį terorą 
Kuboje. Kaip žinoma, Kubo
je viešpataujanti klasė visu 
žiaurumu puola darbininkų 
organizacijas ir politinius ka
linius labai terorizuoją.

SUTRINKIMAI
J; MASPETH, Jį. y. 1 .

A.L.D.L.D. 138.ir L.D.S. 14 kuopų 
mėnesinis susirinkimas {vyks ketvir
tadienį, 7 d. kovo pas draugus Lau
kaičius, 64-45 Perry Ave., 8-tą vai. 
vakare. Visi nariai dalyvaukite.

, ‘ Sekr.
' ’ : • . (55-56)

Nuo Reumatiškų 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 

Pain-Expelleris visuomet
palengvina skausmus X

1/ 1 I I 0 D A I M •

Telephone Stagg 2-4409 ‘

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS , 

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

purėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

j FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu .paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

ADF Darbininkų Balsas
Vis daugiau Amerikos Dar

bo Federacijos' unijų lokalų 
New Yorke pasisako už So- 
cialės Apįraudos ir Bedarbės 
H. R. 2827 bilių, kuris yra 
įfieštas į kongresą. Minimų 
unijų, eiliniai nariai, perkasi 
daug atviručių, kurias .siunčia

rai paveikslus. Įžanga veltui, priimti tą bilių

LIETUVIŲ

Valizų Krautuve
A. G. G ŪGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargiu^
(Umbrellas) • v j ■ -

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y. .[

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krąjavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju Įvai
riom spalvom 
Kainos prieina
mos.

JONAS STORES
812 Marion St., kamp. Broadway 

Stotis
BROOKLYN,. N- Y. 
’ėl.: Glenmore 5-6191

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVĄ 
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS.

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu, 
ant visokių kapinių; parsamdo au 
tomobilius ir karietas veselijoms. 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos**

S
 Gydoma Kraujo

• N e n ormalumai, w 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų L i g os; 
Mėšlažamės

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai; 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), N p4 
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 tūrite kokf 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO VAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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