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Knyga “Cusima”.

; Japonijos Tikslas. 
Drg. Stalino Balsas.

Brošiūra apie Kapsuką.
Rašo Valstiečio Sūnus.

Darbininkų Dienraštis 
(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina* Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų. Sabų, 
Vienykitės! JūsNieko

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Draugo Novikovo — Priboj 1 
knyga “Cusima”, kurioje ap- - 
rašoma, kaip buvo sunaikin- No. 58 
tas cariškos Rusijos karo lai-1 
vynas per Japonijos karo lai
vyną 1905 metais prie Cusi-* 
mos salos, yra išleista Sovie- I -g TĄ O T* O |1Q 
tų Sąjungoje; >100,000 kopijų vZa AVz A. CL I io 
skaičiuje. Taipgi ją perspaus-; "t ♦ ♦ 1
dino, žurnalas “Roman-Gaze- 

ita”, kuris išeina 150,000 kopi 
jų skaičiuje. Knyga labai po 
puliari ir skaitoma.
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j Auga Visoje Kuboje
Japonijos imperialistai, ruoš-i ' ----------------------- 1------- • t H į ' •

damiesi į karą prieš Sovietų _ HAVANA.— Streikan iš- šaukimą į vistis darbinin- .damiesi į karą prieš Sovietų (
Sąjungą, tą knyg^ išsivertė į čjo tarnautojai ir darbinin- kus sąlydžiaį išvien laikytis, 
savo kalbą, ir išleido dideliai kai Kubos apšvietos, teis- Atsišaukia i ir: į j Jungtinių 
me skaičiuje. Kękis jų tiks-^darystės, darbo, prekybos, Valstijų , darbininkus, kad 
Jas? Nagi, parodyti, kaip ja-'susisiekimo ir žemdirbystės neleistų Rooseveltūi kariš- 
ponai supliekė rusus. Jie tuom ministerijų. Sustreikavo kai įsikišti į Kubos reika- 
nori pasakyti, būk ir būsima- .vandenS patiekimo darbi- Jus. Nes kaip žinoma, Ame- 
me kare jie taip muš Sovie- njnkai. prie streiko prisidė-,rikos imperialistai rentriasi 
tų Sąjungos karo laivyną irj0 sveįięatos skyriaus tar- durtuvais ir kulkasvhidžiais 

a • • • T T !•' ., . . . A •armiją. Labai apsirinka.
, “Pravda” į tai Japonam sa
ko : “Sovietų Rusija nepanaši 
į caristinę Rusiją.” Kartu pa
taria, kad reikėjo Japonijos

nautojai, visų Havanos Ii-1pagelbėti kruvinai Mendieto 
goninių gydytojai, slaugės 
.ir darbininkai. ;

___ t __  _____ Plečiasi ir smarkėia vi- 
imperialistams persispausdinti suotinas streikas, kuris pra-
ir dd. Molotovo ir Tukačevs- sidėjo iš 350,000 studentų ir 
kio kalbas, kurias jie sakė So-(mokytojų streiko. Jis virsta

šaikai numalšinti revoliuci
nius Kubos darbininkus ir 
valstiečius.

įvesta griežčiausia laik- • 
naščių cenzūra. Aštrus ka
ro stovis veikia prieš dar- 

vietų XVII Suvažiavime. To- į revoliucini minių judėji- bininkus visoj Kuboj. Daro-

gelžkelio, ku- 
radėjo veikti

Rooseveltas Rengiasi, > i
Griežčiaus Kriušinti i
Koving-Darbininku^įjl

I 1 ■ WAšį|lN^rON. — D. Rl I Kalbgdpmis! i įp|e - i

Sokolniki stotis Maskvos požeminio 
ris nesenai užbąigtąs statyt ir jau i 
ši pirmoj į Sovietų Sąjungoj “subvė” yra įrengta 

pagąl naujausią mokslo techniką.
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CH1NU0S SOVIETŲ RAUDONOJI ARMIJA
SUMUŠĖ FAŠISTUS DVIEJUOSE FRONTUOSE

Kalbėdamas Į j
Į taisyklių1 phhktą j kįrį 
|Rooseveltas Į j neyk i nprij

RichĮterfa Variausias Roose- Į 
veltoi NRA jadvpkątas-direk-1 
torius,* kąlbėdamas senato- /ista”1...............
rių finansinėj^.1 komisijoje, teise dirbtuvėse; • -Riėhbe 
kovo 7 d., reikalavo, 1 
šalies kongresas pratęstų 
NRA tvarką dar dviem me
tam, su tūlais pataisymais. 
Tuomet NRA taisyklės ap
imtų tik tokias pramones, 
kurios varo biznį daugiau (______ ___
kaip vienoje valstijoje. Nuo punktas būsiąs ir toliatis pą 
NRA patvarkymų būtų pa-j laikomas, žadėjo Richberg. 
liuosuota elektros, gaso, ;Bet jis bus naudojamas 
gatvekarių ir kt. kompani- 'daugiausia, kad sloninti kla
jos, aptarnaujančios mies
tus. Taip liktų be jokio nu
statymo algų ir darbo va
landų 3 iki 4 milionų darbi
ninkų tose pramonėse.

Prieš tokį šių darbininkų 
atidavimą visiškai ant išnau-1 
dotojų valios užprotestavo i^kdant“ šią'^programi: tai 
Wm Green, Amerikos Dar- bus . ne(ru sutikti w 
ho Federacijos paridentas, kita išeičia tai vra, su k!fl. 
ir Sidney Hillman, Ama ga- kova j politinio vieš- 
.. ...... °.......... TT^0S P;6’ patavimo.”. • .. : 

Roosevelto 1 .

kad pasakė, būk valdžia “teišiin- 
gai stengėsi” tatai įvykdy
ti; bet Richberg užslėpė, 
jog valdžia’padėjo• kapita
listams priveisti kompaniš- 
ku, fašistiniu uni lėlių prieš 
tikrąsias unijas. Tas NRA 

srf

3
SHANGHAI. —- Chinų savo kariuomenę. 

Sovietų Raudonoji' Armija, sine darbininku kovą, ką 
matome iš Richbergo sekan
čių žodžių:

“Vis dar yra verta steng
tis įvesti geresnius ir pasto
vesnius .santikius tarp sam- 
dvtoiu ir darbininkų, be*

Tius ir komandierius • 25-tb kareivius,* kad suturėt Chi* Qreen: . Amerikos D.ar’,bus geriau, negu sutikti su

Sovietų Raudonoji Armija, Tuo pačiu laiku kiti Chi- 
60,000 kovotojų, užėmė šiau- nų Sovietų raudonarmiečiai 
rihę dalį Kweichow provin-, užėmė šiaur-rytinę Kwei- 
cijos, didelį plotą su svar- chowo dalį. Chinijos darbi- 
biausiomis kariškomis pozi-1 ninku skerdikas Chiang 
|cijomis. Fašistinės valdžios Kai shek, Nankingo vai- 

Teisėjas Valentine Bijo Estijoj Fašistai Visai kariuomenė sumišus ir bė- džios galva, skubiai mobili- • • • n • i. i įTvi i- o *1' &a- Provincijos gubernatb- 'zuoja visus galimus sau

liaus priduria: “Sovietų šalis.prieš fašistu prezidento ma kratos mokyklose. Hą- 
sudarė Raudonąją Armiją, su- Mendieta valdžią.
tvėrė naują kareivį ir koman- 
dierių, jį apsupo šalies meile 
ir pagerbimu savo apsigynimo 
jėgos. . Nauji žmonės, naujas 
visuomeninis surėdymas, nau
jausia technika—štai kas at
ėjo pakeitiman carizmo. Ir 
būsimame susirėmime, kurį ruo
šia imperialistai, jie pajus mil
žiniškus smūgius galingosios 
Raudonosios Armiios karo 
fronte, ir supuvimą ir suirutę 
kapitalizmo užpakalyje.”

vanos Universitete suimta
Generate Kubos Darbo 300 šautuvų ir 1,000 svarų 

Konfederacija išleido atsi- dinamito.

Mainieriu Sujudimų i Uždraudė Streikus
H E L S I NGFORSAS. —WILKES-BARRE, Pa. —

Teisėjas Valentine iškvotė Pranešama, kad Estonijoj | 
nn - r-. susekta “revoliucinis , su 1

korpuso fašistų armijos pir- nų Sovietų kovotojų žygia- 
mutiniai pabėgo, palikdami vimą.

Draugas Stalinas, kalbėda
mas apie caristinę Rusiią, sa
kė : “Istorija senosios Rusijos 
buvo iš to, kad, tarpe kitko, ją 
nuolatos už atsilikimą kiti mu
šė: Mušė mongoliški chanai. x 
Muš« turkiški bekai MušėĮstreikieri advokatas 

jos-Lietuvos ponai. Mušė ang- 
Jų-francūzų kapitalistai. Mušė 
Japonijos baronai. Mušė visi 
'—už atsilikimą. Už atsiliki
mą karo srityje, už atsilikimą 
kultūroje, už atsilikimą pra
monėje ir už atsilikimą žemės 
ūkyje. Mušė todėl, kad iš to

29 iš 51 viršininko Kietųjų 
Amrliakasyklų Main i ę rių 
Unijos; bet sprendimo nrieš 
juos dar nepadarė. Veikiau- Suimta' 15 'įtariamu žrhoniu. 
šia bijo dar didesnio Glen Valdžia pasiskelbė, kad mal- 
Alden angliakasyklų strei- šins Visokius • darbininkų 
kierių sujudimo. streikus, ir paliepė visoms

Unijos distrikto nrezidėn- n e f a š i s tinėms partijoms
Thomas Maloney ir tuoj išsiskirstyti. Už palai- kvą;$ąsikąroęfcl^ 

Ma- kvma bet kokiu skirtingų ;reikalus
darbi- partiiiniu organizaciiu baus . įš ,antraeiįų a^eįue gatvėse iap

e- trimis mėnesiais kalėjimo ir Kai kame šaukė darbo
, sunkiomis piniginėmis pa- afetoWi Wversti Tsaldario fašistų

-------- ------  — ---- npj žu siųsti valdžią. O Tsaldaris skelbia, 
suėjo keli šimtai mainierių, valia nei^ žodžio rašvti prieš eilį žmogų^b komunistai smarkiai
nors valstijos kazokai ir va- fašistų šeimininkavimą in- nio Reikalų . John, d^r tarp sukilėlių,
rinėjo juos šalin. kiame atsitikime. Revelyj Simonui 'Bnįjtisiy^fefiohėh

Už tardomus unijos vir- pastatyta naujas kalėjimas, pas Hitlerį '

susekta ‘ revoliucinis su-,, į , o.. , v,: n i • • i •
mokslas ” prus i ib^idento Anglija..Siuaff M
K. Paeteo fąšistiį valdžia. f

rianelli atsišaukė į 
ninkus, kad neitų masė
mis i teismą, kur tardoma
streiko vadai. Bet vis tiek bandomis. Laikraščiams ne-

sunkiomis piniginėmis

Į (Antradlį‘f Priėš Kariąujančias 
Fašistą Saikas

-- Kovo 7 d. 
dužią ^Cg^i’Jtiį'os’-hsoš'tin’e.ie komu-

*' ” " nįstiniąi darbininkai, didelė^
• grupėmis veikdami,

į', skleidė gatvėse lapelius, ku- 
i žmones

meitų Siuvėjų Unijos pre
zidentas, narys --------—
Šalies jPpaųionėsj Atgaivini
mo Komisijos.

-'. Ą-

■C'f.mušikai turėjo pelnu ir ne- ^ininkus reikalaujama $50.- kuris sutalpins 500 kaliniu. ’.,/;
000 užstato pinio-ais. Bet jo Jis pirmiausia skiriamas fa- Reikalauja AtidSt ŠalinNY. 
dar negauna: todėl vadams sistų priešam. v i e* \ j ' j-^nrii

sija, bet kitaip yra su Sovietų tekg eiti kalgiiman. jie per ............................ ............ . .............................

v/.t! teismo šerengą varomi už Prienai Šaudydamiesi
i . itai, kad neklauso kompams-!p - c t »

imnerialis ^o teisėjo Valentine nalie- Gynė Savo AsiRCIlŲ Garbe 1111 pel letilo“ ’ « I

gaudavo grąžon smūgių.”
• Taip buvo su caristine Ru-

Sąjunga. Sovietai ilgame pi
liečių kare išpylė kaili ne vien 
Rusijos kontr-revoliucijai, 
ir pasauliniams 
tams. pimo—tuo i aus atšaukti an

gliakasių streiką.
Anglijos • imperialistai pa

skyrė dar didesnes sumas pi-j 
Pigų budavojimui naujų karo 
laivui Jų nauja budavojimo 
programa yra: 3 kreiseriai po 
9.000 tonų įtalpos, 9 naikinto
jai, 3 povandeninės valtys, 3 
minų naikintojai ir 10 kito
kių karo laivų. Jau vien ši 
programa parodo prie kokios 
“taikos” imperialistai rengia
si. .

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros/ Draugijos 
vajus už naujus narius baig
sis kovo mėnesį. Tūlos kuo
pos gerai pasirodė, bet tūlos 
stovi ant vietos. Jeigu taip 
“darbuosis” Philadelphijos, 
Bostono, Worcesterio, Shenan- 
doario ir daugelio kitų dideliu 
miestų draugai ir draugės, tai'sime daugiau, 
jie niekados nebus laimėtojai kitko, yra an«‘ailesta,’dmo r»°- 
Raudonos Vėliavos. Subrus- reiškimai Lenkijos, EstonijoS 
kite, dfaugai, kol dar 
vėlu!

Sulig Richbergo praneši
mo, Roose veltas reikalaus iš 

| Be NRA kodeksų taisyk- kongreso didesnių sau teisių 
lių būtų palikti įvairūs biz- vykdyme pataisytos ,N11Ą 
niai ir pramonės, neperei- prorramos: ir nėra ąbeio-’ 
nantieji per sąvo -valstijos nes, kad iis panaudos tas 
ribas^^.
-Pagal pataisytą NRA, 
tarpvalstijiniams trustams 
ir didžios’^ms kompanijoms 
taipgi būtų palengvinta ko- pastovesni

programos: ir nėra ąbeio-
I

teises, kaino įrankį. prieš 
kovingus darbininkus. Pats 
Ricbber^o nasakvmas, kad 
bus įvedinėjama “geresni;ir 

1 santikiai tam 
deksai, bet, girdi, būtų nūs- fabrikantu ir darbininkų” 
tatyta jų darbininkam algos reiških griežtesnius valdžios 
ir darbo valandos. žingsnius prieš streikus. '

. , t • * . i *. • *

Bedarbė Amerikoje per Vokietijai Re'kėsią ,
. . . . . . . . . Į Milioninės Armijos

ESSEN. — Hitlerininkų 
laikraštis “Naz.- Zeitung” 
rašo, kad Vokietijai reikia 
miliono kareivių armijos, 
kad jinai galėtų susilyginti 
su Franci j a. 400,000 karei
vių Vokietijai, sako, toli 
gražu neužtenka. Net Pa
baltijo šalys ir Skandinavi
ja, \ girdi, galėtų įšstatyt 
proportional!ai didesnes ar
mijas. ,< ? ...

Su “Naz. Zeitųng” / yra 
susirišęs Vokietijos /Orlaivy? 
no ministeris Goering. To-’ 
del tas laikraštis išreiškia 
Hitlerio valdžios pasiryžimų 
davaryti nuolatinę Vokiečių 
armiją iki miliono vyrų.

Jie aiškina, jog sukilimo va
dai yehizelištai patys yra 
Ristai,* nors venizelistai ir 
sako, būk kovoją už respub
likos palaikymą ir prieš ka
raliaus sugrąžinimą Graiki- erikos Darbo Federacijos 

prezidentas Wm. Green pa
darė pareiškimą, jog šiemet 
sausio mėnesį buvo 632,000 
daugiau bedarbių Jungtinė
se Valstijose, negu 1934 me
tų sausyje. O jis paprastai 
dar mažina bedarbių skai
čiaus augimą. -;

, J ' N RA valdžios pasigyri- 
. mai'apie darbų “daugėii- 

. ;nius” yra visai melagingi.

Metus Pakilo 632,00*9;
WASHINGTON. — Am-Valstijos Apdraudos BiBį l 

į! ALBANY, N. Y. .— Tūli 
kapitalistai reikalauja, kad

PARY2TIN _ Tžpide vie- visiškai nesvarstytų Byrne- įrvdirbantieji darbininkai
nas kitą per laikrašti, Fran- £iugrew įnešimą aejei jve kariaujančias fašis-
ciios Seimo atstovai Č Cam- dimo valstijines bedarbių Kariaujančias rasiscij os seimo atstovai c. vam kol šalies komy! saikas, pries venizehstuscm.ir Horace de ČarbUc- aparaudos, koi sjąįies Kpng- . kl .

išėjo i dvikova , Camnin- resas Priims ar ątmąę Wag- f ia<nai sKiei
vŽkVo nerio-Lewisd Aso-; džįasi "^balsisį; kad ^darbinin-1

Op auiu^uuw a-ikai turi sukilti ir šalin nūs- ’ 
yisūs fašistus. *! ... ........

sišaudyti, idant apgint^ša^o i< ;3ukdė|iai venizelistai už-į - ----- :— 
. Keistas yriv' tkš^eikalaųia joM§ pašalpos Samos, Chios ir Mytįlę- «.a 1 ] a r c •

bu'ržuaziškas-supratimašidabąrtmiamš Belįąrbiapis^o ne.^salas. . Pranešama, kad . ^iamo 11 melM
* ' - ‘ A r (tik f mauiiiėrhsi,RusimiemsVenizelistai atėmė ik tsaida- L BANGKOK — Siamo k«

" riS^ ^a-?SSa “ięsįą’- r24 raliUi Praiadh’ipokui atsista-
‘ vtat?, mylių t šiaurę, .nuo . gahes tvainus> šalies seimas pave.

kad > bedarbiu .fondaįjnoke-sostinės Athenin Suk lobai, ja sosta ;0 brolio vaikui 
Ir vS’itjkit^Ž^SaAnandaFMahidolui, 11 metų 
visai noHIiP .^t^ Agach ir Xan- a.mžiaus. Kol Ananda su
visai netikę. yięnintelis the miestus ir ruosiąsi uz- hrpo naskirta karališkas 
žmoniškas-bedarbni ir dar- gulti Salonikus : a ’ i a a s as-bininku sociales.:abdraudos.P^ bą^ujtas. vadovų komitetas.
hilius yra H.' R. 2827, kuris .. 7'd- .susikirtimuose • —
ineštaį' Jungtinį ... •
komrrešui. .iri rej&lauiai tan- > 600'kariautojų ir sužeis- kos derybų, Italija pasiuntė 

' -v- ".mi-v -i rūpinti visus. WsrWus •.ir t»‘2,000. tūkstanti savo liuosnorių
panaikino gelzkehecių unijų. ne^lingiuS M .v|s'ų ne., ,

daibo metu. i Panamos kanalo srityje —---------------
ĖstpniioL kovo; 6 d., fa- virš 8,000 Jungtinių Valsti- Mexico City. — Areštuo-

f l , >

New Yorko valstijos šeimas Kavajlos mieste bedarbiai

ei jos
Eksplozijoj Žuvo 14 Ėlsįj, . . . . . , ,
ST. GEORGE. Ut.h. -

Pirm laiko snrow mtrop-Įi- ^ed„ keHna dar išnAulo na^1 -:Ka&/Byrher^Og 
cerinas ir TNT, kuomet, jie Jledu ketipa dar įsnaujo pą 
buvo leidžiami į skyle, idant „ ., , h 
praardytų gelmėje žemę, ir . 
pramuštu aliejaus versmę ?į ,. ; ; 
viršų. * Snroginių eksplozį- aPie ^ar‘3?- 
joj ir pasipvlusiose liepsno
se žuvo, 14 žmonių, tarp jų 
ir C. D. Aslon, vietinis ve
dėjas Arrowbead žibalo 
kompanijos. 10 asmenų su
žeista.

NAIKINA PAŠTO 
SIUNTINIUS

šiūrą apie drg. Vincą Micke- 
vičių-Kansuką. Jos 
vieną kopiją, gal greitai gau-

Brošiūroje rbe

Madrid. ~ Pranešam^, 
kad- gelžkelio darbininkai 
sindikalistai ketūriofee vie
tose atkabinę pašto vago
nus nūo traukiniu ir sunai
kinę siuntinius. Tuomi . jie 
protestuoją, kad .valdžia

Nežiūrint tai-

nėra ir Suomijos Komunistų Parti- • Bulgarija skundžiasi Tau-/

tūkstanti savo liuosnorių 
lakūnu į Afriką, begrąsin- 
dama karu Abyssinijai.

276 MYLIOS AUTOMOBI
LIU PEIt VALANDĄ *

,* ^ > . i • v > •. A' \

Daytona Beach, Fla. —’ 
Anglas Sir Malcolm Camp- 
bęll su'specialiu savo auto
mobiliu pasiekė 276 mylių ir 
aštuonių dešimtadalių grei
tumo per valandą, sumušda
mas automobilių greitumo 
rekordus.

Stockholm.
nėse ristynėse Christiansv

T

Tarptauti-ju. Telpa telegrama nuo J. tų Lygai, kad Turkiją SU- .......... ___ ......
V. Lietuviu Ęomunistu Centro trauk? šešias savo armijos šistų Valdžia 'paskęlhė. kad jų .kareivių sutraukta dary- tas arkivvskupas Diaz kai-

Sąjungoje mūsų.Biuro, A.L.D.L.D. ir “Laisvės” divizijas į Bulgarų,pasienį^visos kitos tųrf gh-; ti manevrus dęlei kanalo ap- po katalikų kurstytojas de keturi Sovietų risftkai
išleido vieną bro-ltuom reikalu. įsako, gręsia karo pavojus, putinai užsidaryti/'r-y J—;;’ |gynimo laike karo. ; įprieš bedievių valdžią. laimėjo pirmąsias vietas.

' Sovietų I 
draugai jau išleido vieną bro-
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1 Mainieriai Remia H. R. 2827

i įgų, uiedrio, (ireiienuerge- . moj, ar
I rio,Čiorni(o ir Požėlos ir kad .-Lietuvos politkalinia/n jungtinių

T

Shenandoah; Pa.

eičibungAjo. Ai>s>i.v<yoLUv a.* icrijy | utuietę 
j sklerozė, ir dėlto susitrukdo vandeniu.

Publikos buvo arti

k

■■■■■■■■M

George Wilson, 33 metų 
amžiaus, areštuotas ir kaltina-

pigiai . supirkinėjo 
i “po- 

ir už juos iš kompani-

“apdrau-
Bet vis

pirkite money orderį ižd. S. 
Sąsnos vardu ir pasiųskite 
sekr. J. Weiss, 857:—55th 
Street, Brooklyn, N. Y.

DR. J. J. RASKIAUČ1US
371 L»k« Street / Newark* N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

riiičkas, D. Judzentavičienė,

Waterbury, Conn;
; Į

Kodėl Jie Bijo Teisybės 
žodžio

koks desėtkas masinių' su-'tas paskalas skleisdami ne-1 
sirinkimų. Tai (

100 » tablets.” Imkite 
esti jau nebetokios tęslios bei.bent po vieną (arba ir po dvi)

* Išsivysto, arterijų ’ tabletę po valgio, sutrintą, su

Choro kraujo tekėjimas, ypač toli- 
, J inesnėse- nuo širdies dalyse, 

500. kaip kad kojos. Todėl į kojas

kurie iš opozicijos (sklokos) itas; vis^ kaIbos buvo, kad lie- 
pasekėjų, kad pakenkus rih-!tūyiai mažai kreipia domės į 
kimui aukų Lietuvos drau- p?hetybę minėjo^ draugijų 
gam,. sako,, kad mes nesiun-igijaSj kad dstųs prie Kliubo>

ir

ir jų šeimynom.

4 i

i

‘ palepyj (Vilniuj)..19

vienijimas! iprą^jp- vąjų 
gelbejiriia LidtūvoS' tiojiti

Buvo taip pat raginama, 
kad organizacijos šauktų 
masinius susirinkimus pa
minėjimui nužudytų ’ dran
gų, Giedrio, Grėifenberge-

’ SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year------------------ $5.50
Brooklyn, įN. Y., per year--------------- $7.50
Foreign countries, per year--------------$7.50
Canada and Brazil, per year---------$5.50

United States, six months --------------$3.00
Brooklyn, N. Y., six months---------$4.00
Foreign cduntries, six months---------$4.00
Canada and Brazil, six months----- $3.00
-.IT .r-.Tr. p -rT . . . - - - .r ------------------- -

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

of March 3, 1879

zoliucijas išnešė

I Antras Puslapis
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1935 m. vasario 17 dieną po ilgos

sunkios ligos mirė LKP CK Politbiuro 
narys drąugas Vincas Mickevičius-Kap- 
sukas. Drg. Kapsukas priklauso prie se
niausių Lietuvos revoliucionierių, prie 
pirmųjų Lietuvos Komunistų Partijos 
kūrėjų' ir organizatorių, prie geriausių 
mūsų partijos vadų. Virš 30 metų atgal 
d. Kapsukas stojo į kovą prieš carizmą, 
del Lietuvos darbo masių laisvės. Drg. 
Kapsukas buvo pirmose revoliucinių ko
votojų eilėse 1905—1906 metų revoiiuci- 

1 joj Lietuvoj. Drg. Kapsukas 1905 m. 
•stovėjo priešakyj visuotino žemės ūkio 
darbininkų streiko Lietuvoj. Dr. Kap
sukas neišsigando ir žiauriausios caro 
laikų reakcijos ir tęsė savo revoliucinį 
darbą, ir tik 1907 m. areštas atitraukė 
d. Kapsuką'nuo tiesioginio, revoliucinio 
darbo. Atbuvęs katorgą ir ištremtas Si

ft biran, d. Kapsukas 1914 m. bėga užsie
nin, kur vėl stoja į kovotojų eiles. Būda
mas Škotijoj ir Amerikoj d. Kapsukas 
veda kovą ne tiK su vietiniais lietuviš- 

rkais sociaipatriotais, bet kartu j ieško ko- 
lių, kad perkelt tą kovą į Lietuvą, kur 
tuo metu lietuviški sociaipatnotai rėmė 
lietuvišką buržuaziją, parsidavusią vo
kiečių okupantams.

L.1918’ m. d; Kapsukas. aktingai daly
vauja komunistinių organizacijų kūrime 
Lietuvoj. 1918 m. prasideda Lietuvoj 
proletarinė revoliucija. Revoliuciniam 
judėjimui■ vadovauja Komunistų Parti
ja. Drg. Kapsukas priklauso prie aktin- 
giausių Komunistų Partijos Centro ko
miteto narių. 1918 m. gruodžio mėn. pra
džioj Vilniuj palėpėj buvo sudaryta Lai
kinoji revoliucinė darbininkų ir valstie
čių valdžia. Drg. Kapsukas buvo vien
balsiai išrinktas tos valdžios pirmininku, 

į Kada buvo užkariauta .Sovietų valdžia 
Lietuvoj* ir sudaryta Socialistinė sovietų 
respublika, d. Mickevičius-Kapsukas bu
vo paskirtas Liaudies komisarų tarybos 

F pirmininku.
Jauna Lietuvos sovietų respublika per

gyveno tuomet sunkias dienas. Visa Lie
tuva buvo vokiečių okupantų sunaikinta, 

į Reikėjo atstatyti sovietų Lietuvos ūkį, 
' ir čią pat prieš Sovietų Lietuvą išstojo 

Lenkų legionai ir Vokiečių imperialistų 
gaujos, kurie nešė Lietuvai naują oku
paciją, kurie nešė Lietuvos darbo žmo
nėms naują jungą. Drg. Kapsukas stovi 

; priešakyj gynimo soviętinės tėvynės nuo 
naujų okupantų. Stipresnės ir geriau 
apginkluotos imperialistų jėgos, paskui 
kuriuos vilkosi lietuviška buržuazija; 
nuvertė soviėtij. valdžią Lietuvoj ir pa
skandino, visą salį darbininkų ir valstie
čių kraujuose. Lietuvos vakaruos im- 

. perialistams padedant buvo sudaryta 
buržuazinė Lietuva;' kitą Lietuvos dalį 

į (Vilniją) ^užgrobė Lenkija. Kova del 
proletarines Revoliucijos tęsėsi. Drg. 
Kapsukas, buvo tęs kovos priešakyje. 
1920—1921 it!, d; Kapsukas vėl dirba 
palepyj (Vilniuj)/. 1921—1922 m. mūsų 
partija pergyveno gilų politinį ir orga
nizacinį krizį. Drg. Kapsukas veda ko
vą su tuo krizių^ Kad sustiprint partiją 
ir surišt su masėmis, sėkmingai vado- 
vaut tų masių kovai del jų kasdieninių 
reikalų. ir vest tas mases į kovą prieš 
buržuazinę diktatūrą. 1926 m. d. Kap
sukas gyvai rūpinosi musų partijos prof
sąjunginiu darbu ir streikų kovos plėti
mu, *kad, išplėtus partijos įtaką masėse, 
turėt didesnę jėgą atrėmimui fašistų, 
besiruošiančių prie fašistinio pervers
mo. ♦

Drg.; Kapsukui visuomet rūpėjo kova 
su socialdemokratinėmis įtakomis mūsų 
partijoj,, kova su nukrypimais. Kada po 
fašistinio perversmo vieni partijos na
riai (dešinieji) pradėjo šaukt, kad Lie-

Kada paskutiniu metu prieš mūsų par
tiją visu griežtumu stojo klausimas apie 
bendro fronto taktikos vykdymą, kad ‘ 
jos pagelba užkariaut platesnes darbo 
mases fašistų valdžios nuvertimui, d. 
Kapsukas visu griežtumu reikalavo, kad 
bendro fronto taktika nepaliktų vien kal
bose apie bendrą frontą, reikalavo, kad ( 
ji būtų vykdoma gyveniman, rodė, kad 
reikia nuolat jieškoti kelių jo pravedi- ; 
m ui gyveniman; Drg. Kapsukas nuoįąt ( 
kreipė partijos1 domį į profsąjunginį 
darbą kaime, į darbą * tarp kareivių. Be 
išplėlimo mūsų 'įtakos darbininkų masė
se, bę vadovavimo jų kasdieninei kovai, 
be, plataus darbo kaime ir kariuomenėj, 
be kovos su visokiais nukrypimais, kliu*- 
dančiais traukt masęs į revoliucinę kovą, 
negal bųt tikros kovos ir del fašistų dik- I 
tatūros nuvėrtimo. j

! ' .. . i
Drg. Kapsukas nuolat rūpinosi mūsų 

partijos darbo gerinimu, jis aktingai 
dirbo ir bendrame Kominterno darbe. 
Drg. Kapsukas buvo ne tik mūsiį: parti
jos CK nariu, bet taipogi Kominterno- 
Eildkomo narys. Dirbdamas Kpminter- 
no Pildkome, aktingai dalyvaudamas 
įvairių Kominterno sekcijų darbe, d. 
Kapsukas ten įgytą? praktiką nešė į Lie-, 
tuvą, mūsų partijos stiprinimui.

Sunkios pelėpinio darbo sąlygos, kalė
jimai, katorga, trėmimas Sibiran, emi
gracija pakerta d. Kapsuko sveikatą, bet 
nepakerta jo revoliucinės energijos. Drg. 
Kapsukas nesigailėdamas jėgų ir sveika
tos revoliucinės kovos reikalus, proleta
rinės revoliucijos reikalus visuomet sta
tė augščiau savo asmeninių reikalų. Jis 
buvo pavyzdžiu proletarinio revoliucio
nieriaus, kuris. visą savo gyvenimą pa
aukavo proletarės revoliucijos laimė
jimui. ;

Drg. Kapsukui numirus, mūsų parei
ga 1 dar labiau suglaust savo eiles ir * 
dar didesne revoliucine energija dirbti 
plačiose masėse, kad užkariaut ir už
grūdint tas ma^es LoVai del sovietų vai-J 
džios Lietuvoj. ' . !

' . S <4

Lietuvos komunistų partijos Centro 
komitetas kreipiasi į visus partijos na- . 
rius ir visus Lietuvos darbo žmones imt’ 
pavyzdį iš d. Kapsuko, kuris visas savo 
jėgas, visą savo revoliucinę ęnergiją ’ati
davė proletarinei revoliucijai Lietuvoj ir 
visame pasaulyje. Visų mūsų pareiga 
su didžiausiu ipasjrįžimu tęst tą darbą, 
del kurio dirbo iškovojo d. Mickevičius-!

‘ Kapsukas, kad greičiau atsiekt mūsų 
bendrą tikslą-—komunizmą, prie kurio 
kelias eina per proletariato diktatūrą.

Draugo Kapsuko vardas pasiliks Lie
tuvos darbo žmonių širdyse kaip amžina 
atmintis apie vieną geriausių Lietuvos 
proletarinių revoliucionierių, kaip apie 
vieną geriausių Lietuvos darbo žmonių' 
vadų. /

LKP CK nurudo, kad visų partinių 
organizacijų pareiga pasirūpint, kaį vL 
sos partijos kuopelės apsvarstytų pas sat 
ve klausimą apie tai, ką jos privalo nu
veikti, kad savo Irevoliuciniu darbu geL 
riausiai pagerbti d. Kapsuko atmintį; 
Reikia ruošti mitingus ir darbininkų bei 
valstiečių susirinkimus d. Kapsuko pa
gerbimui. Reikia plačiai: daryt praneša
mus apie d. Kapsuko rolę. Lietu vos dar-, 
bininkų judėjime ir jų kovoj del proletd*-. 
riato diktatūros. Tenelieka nei vienos 
partijos organizacijos, nei: vieno panti- 
jos nario, kurie nesiimtų su dar didesne 
energija 'darbo, kad dar labiau sustip- i 

rint mūsų partijos eiles, kurios kūrime 
ir vadovavime^, taip energingai dalyvavo ; 
d. Mickevičium-Kapsukas. Ji

LKP CK šaukia visas partijos orga-1 
nizacijas pravest 1935 m. visoj Lietuvoj 
platų naujų narių verbavimą, platų Kap
suko vard. verbavimą į partiją naujų są
moningų kovotojų del proletarinės, revo
liucijos Lietuvoj, Tas verbavimas turi 
būt kuo tampriausiai' surištas su riuolą-' 
tiniu darbu masėse, su jų organizavimu, 
su vadovavimu kovai dėl kasdieninių 
darbo masių reikalavimų, su kėlimu tos 
kovos prie augštesnio laipsnio, kad tuo- 
mi mobilizuot vis platesnes darbo mašes 
atrėmimui fašistų yafdžids ir naudoto
jų puolimo ant darbo masių ir fašistų 
diktatūros nuvertimui. •• ; J t ;; ' • $

Lietuvos Komunistę Partijos
Centro Komitetas. į •'

1935 m. vasaris.1 •'

Puš^ne” publikai labai patiko. ( mas, nors užbaigus prakalbas 
. Labai gįiila/ kad ’ (š I iMjepo} pirmininkavę^ J. , Sįtrižauskas 
Sąjungos Biuro niekas neatva-: paaiškino Diliaus prasmę ir ra- 
žiavo pasižiūrėt. Mano many- gino susirinkimą, kad užgirtų 
mu, šią operetę, kiek page- H.R. 2827 ir ragintų J. V. koti- 
rinus; centras galėtų išleisti, gresą, kad priimt tą bilių, ir 
O ją pagerint galima ir ne- prašė paviehių, kad rašytųsi 

, ' ; t ’ •. , ant atviručių, kurios yra pa
gamintos tam tikslui ir siųstų 
savo distrikto kongresmanui 
Joseph Smith.

Po prakalbų buvo viešos 
, diskusijos.

Varde Lyros Choro ačiuoj.u’ Prakalbose Buvęs.
*• j i •• publikai už tokį skaitlingą at-se išneštų rezoliucijas ir;smnte šie drg;: Stnzauskie- silank m

. me,.Waterbury, Conn., $2; ' Pažalinis.

lYWUlJUUUOj -pLIČllltJJJJ) VČVJU -2 1 , 4 , H •. - J S^nkM‘‘

gelbejiftiąjLietuO jioJitiAių- J\asS-’] ^?C; > J- i Lyriečiaį sutiktų operetę loš-
kalinių. Buvo atsikreipta į oward County, tj ir kitur^ kad ,įroo.
organizacijas ir abelnai vi- i J™’ .v 'r/ ’ j Zllln®'k^ klyne ar kitur. Jei kas nori- 

t i. • ! 4: i Siifnpld. Conn.. 5R1 • A. žalis. ..v,...,_r.._sus lietuvius, kad prisidėtų N?11 t’’ duokite užkvietimą
prie to taip svarbaus darbo...Hillside,. N. J., $2; A. Cy- “Laisvę”.
Buvo raginama^ kad orga- Pas> Pe.r i
nizacijos savo susirinkimuo-Šolomską pri- 

^.1 . 'cinnrn cm riv^rr-• xrvi rrmic* Lrin_

se L
JnasiiĮštų Lietuvos'prezi'demrT~’1!” - ------ a .
tai Smetonai ir Lįėtūvos at-1 Jansonas, ALDLD 2 Aps.,

1 stovybei, Washingtone,* Vei- įMoptreaįo Sūnų; Duk- 
kalaujant pagerinti Lietu- |ter^ Draugija, $10; J. J. 
vos revpplitkalinių sąlygasWorcester, Mass>, 
bei galutino paliuosavimo. ?®ker, bari Francisco, |

6 1 Calif., $6 ir M. Guoba nuo; j
Kanados ALDLD veikiančio ' __
komiteto, $71.15. Viso peri » d T -u p kliūbas! ' ' ? ‘ \

• j—* •' turėjo parengęs prakalbas te-1 COALDALE, Pa. Pan-
Taj pusėtinai gausiu para- m0J-> ar yra rejkalinga tapti ther Creek klonio angliaka-

i Valstijų piliečiu? šių skundų komitetas, atsto- 
? (žmonių buvo mažai. Kalbėto- vauj^ntis devynis lokalus

i REDAKCIJOS ATSAKYMAI
( _________ 1_____________■■ l> ■ ■■■■■ I ,

Į! J. J. Butkui, Detroit, Mich.— 
Nieku būdu nesuspėjome įtal
pinti šitan numeriu d. kores
pondencijos—tilps kitame. Ačiū 
už rašinėjimą.

tuose susirinkimuose taip. -- - --------- ----- t - - - — «
pat išneštų rezoliucijas bei! Lietuvon pasiųsta 1934 m.'jais-buvo J. Savonis iš New (Jungtinės Mainierių Uni- 
narinktu kiek auku šeini- $500.00 ir per pirmuosius 2 Britain, Copn., advokatas Luk- jos), nubalsavo remti socia-

_ JT V. -L. A Tr. * Th L»»» Li/xv. io T IWTox 1- .1 . 1... 1. .J—Ll..mėn. šių.metų $300.00. Kai ošius, V. Jbkubonis ir T. Ma-.jgS darbininkų ir bedarbių 
apdraudos bilių 2827.

Paskutiniame visos unijos 
suvažiavime Darbo Federa
cijos vadai buvo mechaniš-

mui politkalinių bei jų Šei
mynų. Daugelis mūsų nacio- 
nalių organizacijų kuopų 
bei šiaip organizacijų pra
šymą išpildė. Išnešė rezoliu
cijas ir pagal išgalę paau
kavo, bet dar labai daug 
kuopų bei pašalinių organi--mes ųemanome,. kad juos laikyti. Nė vienas neprisiminė J.jos”

• i

klausimu neveikė; Kiek mes tai daro su blogais norais, j kruto. Atrodo, kad tie žmonas „emja tik[,ą bedarbių ap- 
Idraudą pagal H. R. 2827 bi- 
jlių, nepaisydami buržuaziš-

v. . . _ ., įįlJCVM, nuu xx.xv.wv., V4JVW V M,VXWX MV. , V xxxxzv/x.wxx.v,

ciame tų pinigų . Lietuvon, ba jraUgijos eįną prįe bankru- Raį pervarę skebišką Wag
bet čia sunaudojame. Well, į0. Kliubai galėsią ilgiau pasi- ner-Lewis neva

sumanymą.
zacijų suvis nieko tuom būt galima įtikinti, nes jie kame priežastis draugijų ban-ija -u eiLnių mainierių

centre žinių turime, tai re-kad tik sulaikius žmones nežino, delko draugijos eina
zoliucijas išnešė apie 150 nuo aukavimo. Mes, vienok,’prie b’ankruto, ar bijo paša- 
kuopų bei organizacijų ir j manome,'kad jie tokias pik- ky‘‘iandi dra n bankruta- kų savo vadų,
koks desėtkas masinių’ su- tas paskalas skleisdami ne-! /iancuen ai augyų. bankruta
sinnkimų. Tai . .permazai. galės sulaikyti ^musų darbo. kri2io Darbininkai nedirba> 
Lietuvos;, politinių, kablių Mes.zinonje, ..kad nedaug pitltgų.-„^1; nė^dli užsimo- amžiaus, arcsvuvuas n 
likimas mus Visus turi ly- kas Jiems patikės.^ Kaip į'draugijas ir turi jas ap- mas, kad jis visokiomis apga- 
giai ųpeiti ir nei vienas ne- gyelt Įplaukia pinigai, mes jeisti> šiandien eina kova užlVystėmis

_4._^_._i—4.: tuo jaus siunčiame Lietuvon. Darbininkui Bedarbės, Sfenatvės nuo bedarbių apdraudos
Pakvitavimus-, uįj pasiųstus ir Socialės Apdraudos Bilių H. ilicy” i
pinigus mes turime ant ranr-j R. 2827. Rodos visiems iš kai--jos gaudavo tą, ką tie žmo- 
kų. Mes raginame, .kad ir įbėtojų tas dalykas yra syeti-’nės .priyĄlęjo gauti, 
ant toliaus prie kiekvienos ' 
progos parinktumėte aukų 
dėl Lietuvos kalėjimuose 
vargstančių mūsų draugų ir 
jų šeimynų;

Sekr., J. Weiss.

•turėtume ( atsisakyti jiems 
paramos. (: , , . , .

Delei parankesnio rinki
mo aukų, Prieš^ašistinio Su
sivienijimo Centro Kom. at
spausdino tam, tikrų ženkle
lių (štampų), po 5, 10 ir 25 
centus ir išsiuntinėjo mūsų - 
o r g am j z a c i jų kuopoms. 
Draugaij tas štampas nelai
kykite pas save, bet kuo- P. S.. Siųsdami pinigus iš- 
greiČiausia pardavinėkite ir 
pinigus siųskite į Centrą.

Pirmutiniai, kurie pri
siuntė pinigų už’ štampas, 
yra šie draugai: J. Katilis 
iš Bridgewater; Mass;, 7 
dol. Drg, Katilis sako : ?po- 
litiniam kaliniam parama 
yra labai, reikalinga, tai pi
nigus siunčiame iš savo 
kuopos (ĄLDLD 71); iždo, o 
štampas pardhvę, atsilygini- 
sime.” Iš Summerlee, W. 
Va., drg. K Motejunas, A 
LDLD' 73 kp. raštininkas 
prisiuntė $3.50' už štampas 
ir ant blankos paaukavo šie 
draugai: J. Romonsky ir L 
Romonsky po* $1, C. Staviš- 

<_ky,. J. Micuta/ J- Gilmore, 
P; Merkivičiuš, K. Stane- 
vich, P. Fęayėr,'K. Matūnaš;
& . Šautai įįįp 750 centų; ; P. ACUlzttVlvluvv. w
ęh^Sriųfšli^LįlO, centų; J. lmickas. x Gerai lošė fc. Kara-' 
St^ūčrięh 25<glitus-4 ir ; P., yas, P. Grabauskas, S. Ktiz- 
Xercjok^ ĮŠJęentų. . J ^^^/įi^kas, D. Judzentavičienė,

Urs. David/ iš. Los Ąnge-j’Y- Judzentavičiūs, V/ Kuzmic^ 
> les, Chlife; $W .Bi Rama- ?• M’

nauskienė; Philadelphia, Pa.,1 ?lute-
A- Mimą Phila- lonis’ J‘ Kavaliauskas, E. Mo- 

jV ™ 1 tuzienė ir J. Slafjtekas. Pui-driphia, Ph., 5Qc., F. Prašąs, atgižymėjp ypgtįivių muzi-
>QS Angeles,M Galit, 50p;^^ Zeikuį.ir Zeir kad ir Jūsų amžiaus, varomo- no kalkių. ^Calcium - lactate,
Liužinas, Jonrison r City, ri-^kiutė:, Įspūdingai lošė ir kai-' sio$ kraujagyslės -— arterijos grs. 10, 
Y., $3, J. Mažeika, Cleve- mo jauriirhas,; 1 visas ' choras, r „ 
landį $9;50; Motuzienė, j Tarpąkčiuoso puikiai dainaVo elastingos 
Shenandoah, Pa., $7; Aid. Jaunų pionierių chorelis ir 
Ivanauskas; S O U t h b u ry J Wilkes-Barre Aido 
Conn.,i$i,50; F. J., iš Mich.< merginų kvartetas;
$5; M; >Učienė, E. Ply- n " J '/ -- ---------------- —- . ■—
mouth, Pa., $2; J. V. Stan- M is tolimesnių greičiau ir įsimeta mėšlungis.
kevičius WHkes Barre Pa 1 : Forest City, Scranton/

VK1 . - '5’ v I Pittston, Wilkes-Barre, Frackr 
$1.42, O.^ Depsiene, Brook'- jville/ Gilberton, Minersville,.

0 lyri,,'N. X, $^.50; J,Ragus- gt#. (įlair, Tamaqua, Reading 
kiene, Plymouth, Pa., $1;Ch. ir ki|ų miesteliųi
Syorias, Brooklyn, N. Y.,| Išskyrus vieną kitąkūno . 

$4; T. ęValutkeviČiŪS, Coal kuotoja’Y operetė “Vestuvės /---

“Vestuves Pušyne” Gerai 
"Pavyko'

Kovo 3 d- Lyros Choras su
lošė naują operetę (pirmą syk 
scenoj) “Vestuvės Pušyne.”' 
Muziką - dainoms pagamino 
jauna, nauja kompozitorė drg. 
D. Z d aniute- J u d zentavičienė.

Lošimias pavyko gerai, iš
skyrus mažus trūkumėlius, ku
riuos »kitą syk lošiant būt ga
lima ištaisyt. Vakaro žvaigž
dėms, nors ųe taip jau Svar
biose- rolėseJbuvo Bronė Jud- 
zentayięiųtėi ir Antanas Kū'z-

•4

DARBININKŲ
SVEIKATA

metu reikia daugiau ir drus
kos vartoti. Be druskos kū
no skysčiai negali, kaip reikia, 
vaikštinėti, kaitaliotis, ir dėl
to žmogui esti silpna, alpu, 
mėšlungis traukia.

Nuovargio nuodai, nudėvė
tos medžiagos (rūkštys), taip 
gi kokie bakteriniai ar chemi
niai nuodai gali padaryti mėš
lungį.

Kas Jums daryti? Abelna 
higijena daug reiškia: papras
tas, nesugadintas maistas, po
ilsis, miegas, oras, saulė, mau
dynės, gilus kvėpavimas, ma
sažaiir tt;'

Jeigu Jums prisieina daug 
prakaituoti, tai truputį daur 
giriu1 vartokite ir druskos: iš
viso gal po šaukšelį kas diena- 
vasarą- daugiau. Kartais ne- 
prošalį paimti ir sodės milte
lių (“baking soda”). . -

Stoka mineralų, ir vitami
nų gali būti priežasčia mėš- 

čia daugiausiai nu-

MĖŠLUNGIS TRAUKIA

Drauge gydytojau, randu, 
jūsų daug straipsnių. “Laisvė
je” ir meldžiu, ir .man duoti 
patarimą, per laišką arba per 
mūsų dienraštį. Aš negaliu ži
noti,. kas yra su. mano sveika
ta. Pirma, mėšlungis traukia 
kojų gyslas. O antra, rankų 
muskulus gelia prieš atmainą 
oro, labiausiai dešinę pusę. 
Meldžiu duoti man patarimą, 
kokių gyduolių' galiu, vartoti 
ar taip ką daryti, šiaip esu; 
rodos, sveikas Vyras ir gerą 
apetitą, turiu, ir dąntys sveiki. 
Ąrįžiaus. esu 6() metų.

/ i ATSAKYMAS r 
' ■ ’’ • ■ -LJ1

Toks mėšlungis ir tokie rau
ni orių gėlimai, kaip Jūs rašo
te, nėra kokią liga savhime, 
bet tik tam tikrų trūkumų po
žymis., .. ■ ‘ :

Mėšlungis arba plė&trankis 
dažniausią yra pasėka silpnos 
kraujo apytakos toj ar kitoj Jungių, 
raumenų grupėj, žmogui jau veiks atatinkamas maistas. Be 
truputį pagyvenusiam, kaip to, gerai bus Jums imti ir pie-

Raumenų nuovargis, irgi gą- 
gali padarytį mėšlungį, ypač 
kki tenka perdaug išsiprakai- 
tiioti, o čia permažai vartoji 
druskos. Matot, su-^prakaitu iš 

išsigaruoja 7 pusėtinai 
daug druskos. Todėl vasaros

. Imkite ir žuvy 
aliejaus po šaukštą kas diena. 
Būkite ant saulės, kada gali
ma. Būtinai imkite jodo tinkr 
tūros, po lašą kas antra diena. 
Manau, Jums bus naudos imti 
ir skydine? liaukos: “Thyroid 
tablets, 1/2 gr„ P. D., 100 tab- . - 
lets’’, po vieną prieš valgį. 
Maudynės,karšti kompresai* 
Braukymai,- masažai irgi nau
dinga

1 S
1
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fRIEDRICH'AS VOLF’AS

Floridsdorfas
Pjesa apie Vienos Darbininkų Vasario 

Mėnesio, 1934 m. Mūšius 
(Paveikslas dešimtas: Veiselis nepapras

tam teisme. Nepaprasto teismo būstynė, 
Viena, II. Veikiantieji asmenys: pirminin
kaujantis, du teismo nariai, prokuroras, gy- . 
nėjas. Sargybinis įveda Veiselį; jis apsi
rengęs gaisrininkų komandos viršininko 
uniforma, pasižyfnėjimo ženklai nuplėšti.) 

PIRMININKAUJANTIS (žiūrėdamas į 
popierius) : Jūs Veiselis Jurgis, inžinierius, 

*95 metų amžiaus, vedęs, buvusis Floridsdorfo 
gaisrininkų komandos viršininkas?

VEISELIS: Taip.
PIRMININKAUJANTIS: Jūs buvot techni

kumo studentu ir bėgyj nekurio laiko vadova-. 
vot šucbundo studentų legionui ir po tam, bū

dant valstybės valdininku, visą laiką palaikėt 
tamprius ryšius su šucbundu. Tas tiesa?

VEISELIS: Tiesa..
PIRMININKAUJANTIS: Teisiamasis, ar 

jūs žinote, kad Lince 12 d. vasario šucbun- 
c das sutiko policiją šautuvų šūviais, kad štad- 

lau-Floridsdorfe šucbundiečiai atakavo polici
jos sargybą ir kad daugelis policijos valdinin- 
)A] ir (pakeldamas balsą) net karininkai žu
vo nuo sukilėlių šūvių?

VEISELIS: Jums turbūt taipgi gerai žino
ma, ponas pirmininke, kad nuo kovo mėn. 

* 1933 metų valdžia dešimts sykių sulaužė kon
stituciją, kad ji išvaikė parlamentą, išdraskė 

* darbininkų organizacijas, areštavo dirbtuvių 
komitetus ir kad cheimveriečių užpuolimai ant 
darbininkų namų dažnėjo.

PIRMININKAUJANTIS: Jūs manot, kad 
darbininkai turėjo šitam priešintis?

VEISELIS: Taip.
PIRMININKAS: Kaltinamasai! Jei pas jus 

užteko drąsos elgtis taip, kaip jūs elgiatės, 
c jeigu jūs pasakėt per telefoną Vienos vyriau

siam gaisrininkų apsaugos direktoriui Vagne
riu!, kuomet jis nuo jūs pareikalavo, kad jūs 
tuojaus padėtumėt ginklą: “Aš revoliucionie
rius ir pildau savo revoliucines pareigas!”— 
tai tokiam atvejui, Veiseli, jūs privalot turėt 
drąsos šitame prisipažint! Ar jūs pripažįstat, 

*kad jūs norėjot kovot su valdžia?
VEISELIS: Taip.
PIRMININKAS: Kas jums davė šitą už

duotį? -j.
VEISELIS (tyli).

4 PIRMININKAS: Aš neprašau jus pasaky
ti pavardes, bet juk jūs turėjot partijos va

dovystės instrukcijas?
VEISELIS (sąjūdį slėpdamas) : Taip, tik

rai, buvo partijos vadovystės instrukcijos, ir 
šitos instrukcijos sakė: laukti! Laukti, kol 
Dolfusas ir cheimveriečiai neareštuos paskuti

nių funkcionierių ir paskutinį dirbtuvės komite
tą ir neišdraskys paskutinę partijos būstynę.

PIRMAS TEISMO NARYS: Juk šitas žmo-
* gus komunistas!

PIRMININKAS: Vieną momentą, ponai! 
Veiseli, jūs, tuo būdu, neturėjot partijos įsa- 

Akymo užpult ir veikėt sulig savo iniciatyvos?
VEISELIS: Sulig iniciatyvos masių.
GYNĖJAS: Ponas inžinieriau, aš atkreipiu 

jūsų domę į tai, kad jūs turit teisę nęatsaki- 
nėti į klausimus!

4. PfRMININKAS: Aš užtikrintas, ponas gy
nėjau, kad kaltinamasai gerai žino, ką reiš- 

^kia atsisakyt atsakinėt į klausimus. Veiseli!, 
Reiškia, pas jus nebuvo vadų, turinčių užsi
brėžtus planus, bet dvasia ir sukilimą varoma 
jėga buvo “masių iniciatyva?”

VEISELIS (žiūri į jį) : žinoma, tarp mūs 
buvo atskiri vadovautojai su užsibrėžtais pla
nais ir tikslais, gabūs ir nebijantieji mirties 

f Vadovautojai. Bet masės niekuomet būt ne- , 
stoję į tokią kovą, jeigu kasdien būt neblogė- 
jus žmonių padėtis, jeigu ne baltojo teroro 
persekiojimas, jeigu darbininkai diena iš die
nos būt nejautę vis aiškiau, kad iš šitos pa
dėties nėra jokios parlamentarinės išeities ir 
kad pasilieka tik revoliucinės kovos kelias.

^niekuomet būt nestoję į tokią kovą, jei 
būtų buvę tokio didelio garų spaudimo, 
kurio nei vienas mašinistas negal pastumt 
vo lokomotyvo ir nei vienas vadas negal 
judint masių!

PIRMININKAS: Reiškia, tokie vadovauto
jai mases išjudino?

* VEISELIS: Deja, labai mažai.
* PIRMININKAS: Bet juk anie puolė polici
jos jiuovadas? '

VEISELIS: Labai mažai. , 
PROKURORAS: Ir gelžkelio stotį! 
VEISELIS: šito neužtenka. 
PIRMININKAS: O jūs pats?

r

(taip pat) :♦

Veiseli! čia

gais-
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Tai grą-

- (Uždanga).
Vertė P. Saženis.

jaudinimų) : Atakos planas, kuris, 
būti įvykdytas.

PROKURORAS (pasipiktinusiai): Tas 
skamba taip, lyg tai jūs norėjot pasakyt: de
ja!

VEISELIS: žinoma, ponas prokurore: deja! 
Todėl kad jeigu mes galėję būtum šitą planą 

'■ įvykdyt, tai tuomet jūs, ponai teisėjai, būtu
mėt stovėję toje vietoje, kur dabar stoviu aš.

PROKURORAS (pašokdamas: 
sinimas!

PIRMAS TEISMO NARYS: 
Provokacija!

PIRMININKAS (šiurkščiai),
kalbama apie jūsų galvą (gyvastį) !

VEISELIS: Aš puikiai suprantu, ką aš da
rau, ponas pirmininke, aš puikiai žinojau, ką 
aš dariau. Ir jeigu man vėl tektų būt tokioj 
pat padėtyj, tai aš vėl taip padaryčiu, bet tik 
geriau.

PIRMININKAS (šiurkščiai) : Kaltinamasai, 
aš prašau jūs nepainiot akiplėšiškumą su drą
sa! Jūsų dalykas aiškus. (Kreipdamasis į sar
gybinius) : Įveskite gaisrininką Kinelį.—Vei
seli! Jūs buvot vienintelis atsakomingas 
rininkų komandos viršininkas?

VEISELIS: Taip.' . I
PIRMININKAS: Kiek žmonių buvo 

sargyboje? "
VEISELIS: šešiasdešimts.
(Įveda Kinelį, storoką žmogų apie 40 

amžiaus, gaisrininko uniformoj.)
PIRMININKAS: Gaišrininkas Kinelis?
KINCLIS (kariškai): čia.
PIRMININKAS (skaitydamas iš popierių): 

Jūs vedęs, turite du vaiku, vaidininkas su . nuo
latiniu uždarbiu, (Juokaudamas) Na, pasa
kykit, juk;.jūs atrodot protingas ir solydus

• žmogus, r Kaipgi tai atsitiko, kad jūs įsimai-
? sėt į šitas rietynes. Nejaugi jums buvo ma- 
) lonu šaudyti į policiją ir statyti save pavojun 
' pačiam’būti užmuštu ? |

KINCLIS (sumišęs) : Ne, ponas pirminin- 
! ke, aš to negaliu pasakyti, kad man tas sutei

kė malonumą.
PIRMININKAS: Bet paklausykit, Kineli, 

juk jūs suaugęs žmogus. Jūs privalėjote sau 
pasakyt: tai, ką aš darau, gali kainuot gyvas
tis tokiems pat .šeimynos tėvams, kaip ir aš 
pats, tai beprotišką avantūra, tai pilietinis ka
ras, tai prasižengimas! Kineli, argi jūs visai 
nenianėt apie savąją šeimyną, apie savo žmo
ną ir vaikus?

KINCLIS (apsunkintai): žinoma, ponas 
pirmininke, aš jau mąsčiau' apie juos tą rytą, 
kuomet kulipkos švilpė pro nosį, ir po tam aš 
dar mąsčiau apie juos ir kalėjime; bet aš dar 
iki to mąsčiau apie žmoną ir vaikus mano bro
lio ir ar žinote, ponas pirmininke, juk jiems 
vargšams nebuvo ko valgyti, todėl, kad jis,

• tai yra mano brolis,'jau ištisi metai kaip gat
vėj. Tai ve, ponas pirmininke, argi*čia tau 
bus gerai, jeigu net tau gbrai?

' PIRMININKAS: Gana painu, mano hiiėlas.
PROKURORAS: Taktika!
PIRMININKAS: Kineli, atsakykite, taip, ar 

We! Pas jus buvo ginklas?;
KINCLIS: Taip.
PIRMININKAS: Jūs šaudėt?
KINCLIS: Kuęmet mus užpuolė.
PIRMININKAS: Kur pas jus, jūsų tarny-1 ! 

bos instrukcijose parašyta, kad jūs—valdinin
kas—privalot šaudyt į policiją, vykdomąjį val
stybės organą? . x į .

VEISELIS (skubiai) : Ąš, kaipo jo tiesiogi
nis viršininkas, daviau Kineliui šitą įsąkymą.

^PROKURORAS: Kineli! Gerai apgalvokit: 
ar jūs būtumėt pildę bepročio įsakymą?

KINCLIS: Bepročio? p
PROKURORAS: Na, štai, pavyzdžiu• jūs 

viršininkas įsako jums užkirst jūsų kirvuku 
jūsų kūdikį, arba nušokt žemyn galva nuo dvi
dešimties metrų augštumo gaisrininkų kopė
čių. Kineli, ar jūs išpildytūmėt tokius įsa
kymus?

VEISELIS (įsimaišydamas) : Ponas proku
rore, padėtis buvo visiškai netokia. Dalykas 
buvo toks, kad pas gaisrininkus nebuvo jokio 
pasirinkimo. Aš ginklu rankoj verčiau svy
ruojančius šaudyt.

t Mtaclienis, ftoVO Ą 198*
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Vajus už įtraukimą ALD- 
LD ir LDS kuopų į Meno 
Sąjungą tebūna gruodžio ir 
sausio mėnesiais. Kiekvieno 
menininko ir darbuotojo lai 
būna pareiga šį vajų gerai 

pravesti.

:......
......................   -........................ .. .. r-t fcllll

VEISELIS: Ir aš pats taipgi neužtektinai.
PIRMININKAS (staigiu gestu perduoda 

jam puolimo (atakos) plano braižinį) : Ar jūs 
žinote šitą? (Tylėjimas. Visi įsispyrę žiūri į 
Veiselį; jis paima braižinį, žiūrinėja jį, varto, 
vėl žiūrinėja braižinį). , -

PIRMININKAS: Veiselį, ar jūs žinot šitą, 
braižinį?

VEISELIS: Taip, ponas pirmininke.
PIRMININKAS: Ar jūs žinot, kas jį darė?.
VEISELIS (ramiai) : Aš,
PROKURORAS: Karinis atakos planas?!
VEISELIS (šypsodamasis prokuroro susi-

. . negalėjo

Veiseli, (daug tylesniu 
jus yra žmona ir vaikąs.

PIRMININKAS: Reiškia, jūs pasiimat vien 
ant savęs visą atsakomybę?

VEISELIS: Taip: i
PROKURORAS: Beprotybe.
PIRMININKAS 

balsti) juk ir pas
Jūsų prieš teismą elgimąsi galima suprasti, 
kaipo naują protestą valstybės tvarkai. Veiseli, 
kova pasibaigė, jūsų draugai arba areštuoti, 
arba žuvo, arba pasislėpė. Aš sakau jums dar 
kartą, jūsų elgimasis čia teisrhe—beprotys-' : 
te...

VEISELIS (ramiai).: Ponai teisėjai, aš jau 
nebe vaikas, aš turiu blaivų protą ir tvir
tą atmintį ir aš žinau tikrai, kas man gręsia. 
Aš buvau pasirįžęs atiduot savo gyvastį už 
darbininkų reikalus ir aš, kaip , ir pirma, pa
sirengęs tą padaryti. Niekad aš kitaip nepa
sielgęs būčiau, kaip pasielgiau... (užsimąs
tęs) aš noriu pasakyti: jeigu mes pirmiau 
būtum žinoję tai, ką mes žinom šiandien, tad 
pas mus būt buvę daugiau šautuvų, daugiau 
karžygiškų draugų, mūsų tempai būt greitesni, 
mes užpuldinėtumę ir nugalėtume.

PROKURORAS (pasityčiodamas) : Mes nu
galėtume ...

VEISELIS (įsikarščiavęs) : Taip, ponas 
prokurore, šiandien jūs galit tyčiotis iš mūs, 
todėl kad mes padarėm klaidų, todėl, kad mes ' 
buvom neganėtinai sąmoningi, perdaug silpna
valiai, labai neprityrę ir todėl mes, dėkui tam, 
stovim dabar retežiais sukaustyti prieš jus, 
ir kartuvės pastatytos jau visoj šalyj. Bet, 
ponai, nebūkit perdaug ramūs! Prisiartins 
laikas, kuomet mes veiksim visai kitaip, prie 
kitų sąlygų, ir tada šiandienykštė pamoka iš
mokys mus pergalėt taip, kaip moka pergalėt 
vien tik darbininkų klasė. ..

PIRMININKAS (pašokdamas^ : Aš neduo
du jums žodžio!

Ponai, ar yra pas jus dar klausimai kal
tinamajam! (Visi atsako neigiamai). Teismas 
prasišalina pasitarimui.

(Teismas išeina. Tyla.)
KINCLIS: Draugas Veiseli, koftiandieriau 

Veiseli...
VEISELIS: Gali sakyt draugas.
SARGYBINIS: Kalbėt draudžiama!*
VEISELIS (garsiau) : Paskutinis žodis ma- 

■ no žmonai (Sargybinis atsigrįžta). Aš žinau, 
viskas tas jai bus labai sunku. Bet tegul ji 
papasakos mano sūneliui teisybę, visą teisy
bę apie gaisrininkų komandos viršininką Vei- > 
sėlį. .

KINCLIS (tyliai) : Bet, draugas Veiseli, 
juk tas tiesiog neįmanoma! Kodėl tu kalbėjai 
taip drąsiai prieš ponus teisėjus?

VEISELIS (šypsodamas) : Kineli, aš juk 
• ne prieš teisėjus kalbėjau, o prieš tave. Aš del 

tavęs kalbėjau, Kineli, del tavęs ir del drau
gų. Kineli, mano galva pražuvo, aš šituos po
nus žinau geriau kaip tu. Bet kol mano gal
va pas mane ant pečių, ji nenusilenks. (Karš- I 
tai). Ir tai jūsų galvos taipgi nenusilenkia, 
Kineli pasakyk tai kitiems. Niekad nega
lima sutikti su šitais ponaįs, net tada, kada

i jie gražiai kalba ir švelniai glosto. Pasakyk « 
tą kitiems, Kineli, prižadėk man tai, Kineli.

KINCLIS (paduoda jam ranką/) 
(Atsiranda teismas)

Į PIRMININKAS (iškilmingai) : Mes paskel
btam sprendimą: Jurgis Veiselis, 35 metų, bu
vusis Floridsdorfo gaįsriniųkų komandos vir
šininkas nepaprasto tęismo Viena II sprendi- į 
mu remiantis valstybės įstatymų kodekso , 
straipsniu 74, už maištą nusmerkiamas mir
ties bausme,^-pakarti. Sprendimas įgyjo galės 
ir privalo būt išpildytas'bėgyj dviejų valandų. 
Ar. nenorit. Jūs dvasiškos paspirties, Veiseli?

VEISFĖIS: Ne.
KINCLIS1: Draugas Veiseli ! (Traukias prie 

jo) -i :
VEISELIS: Drąsiau, Kineli, augščiau gal

vą! Prižadėk man, kad jūs pasiliksit drąsiais, 
tu ir kiti! (staiga) 'Ir nepamirškit mūs, ne
užmirškit mus, todėl, kad ihes visi norim gy
vent, net tuomet, kuomet mes negyvi, mes 
visi, kritę mūšyj ir užmušti Vienos ir Austri
jos budelių. >

PIRMININKAS (skubomis) : Aš uždarau 
posėdį. < i

VEISELIS (tuo mėtų, kaip jį griebia sar- 
gybihis) : Neužmirškit mūs, kuomet jūs tęsit 
kovą... (sargybinis Užsuka jam rankaš prie 
nugaros, Veiselis dar kartą 'pasipriešina.) Lai 
gyvuoja kovojantis ir pergalintis proletaria
tas,!. f

Kruvini Žygiai
le ad a vargšų minios,

Mirštančios iš bado, 
Išeina į gatvę

Už duonos kavalką, 
Prislėgtos, sumintos

Turčių klesos pado, 
Tai tie vietoj duonos—

Smogia galvon paika
Ir bando pasotint

Alkanus durtuvais, 
Su arklių kanopom,

Bombom ir šautuvais.

Wilkes Barre, Pa.

nesj? Minėtų kitoju draugai - tori 
būtinai disku Ruoti Šį klausimą.! 
K ■ A Ir v a

Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
[kp, įstos j Meno Sąjungą ŠĮ ml-

Kiekviena kuopa moka po $5 00 
j merus.

Menu Sąjunga, 46 Ten Ry«k Ju, 
Brooklyn, N. Y.

Ištroškę mūs’ kraujo
Budeliai—bagočiai,

Lyg gyvulius kokius,
* Jie skerdžia stręikierius, 

Ir geria mūs kraujų
Lig valei—lig sočiai, 

Vykdindami savo
Žmogėdiškus mierius.

Del jų mūs gyvybė
Yra taip, kaip niekas, 

Už tai mūsų eigai
Tik viens kelias liekas...

Ei, minios bedarbių,
Minios darbininkų,

Į didį veikimą
Priešais bendrą priešą.

Mes turim pakeisti
Savo būvį nykų, 

Mes tam turim galią,
Mes tam turim tiesą.

Turčiai mūs kankynių,
Mūs vargo nemato;

Jie tik iš mūs skurdo
Sau drūtvietes stato.

Raudonas Juokas.

Neteisingas Aprašymas 
Mano Kalbos

Kovo 2-ros dienos “Laisvėje” J. N., Aps
kričio Pirmininkas, savo straipsnyje “Meniš
kos Nuotrupos,” neteisingai aprašo mano ra
portą, kurį aš raportavau Proletarų Meno Są
jungos Trečio Apskričio konferencijoj, atsi
buvusio j vasario 24-tą dieną. Jis rašo:

“Aido Choro Dramos Grupės atstovas d. J. 
Juška, išduodamas raportą ir kalbėdamas a- 
pie veikalus, pasakė, kad prie C. B. yra susi
darius teisėjų grupė, kuri neišleidžia svietan 
naujų veikalų ir, tokiu būdu, stabdo auklėji
mą naujų rašytojų.”

AŠ, kalbėdamas augščiau minėto  j konferen
cijoj apie P. M. Sąjungos viršininkus ir teisė
jus, kurie sprendžia veikalų išleidimą, sa
kiau, kad jie per kietai cenzūruoja naujų ra
šytojų veikalus ir patariau, kad naujai para
šyti veikalai, kurie nors biskį apygeriai para
šyti, reikia leist darban, lošt jie. Juos lošiant 
gi veikalų rašytojai pasimokintų, ko jų kūri
niams trūksta ir, tokiu būdu, mes išauklėtu- 
me veikalams rašytojus.

Rodos, tokią mintį pravesdamas, neturėjau 
klaidos, bet J. N., Apskričio Pirmininkas pa
ėmė iš mano kalbos keletą žodžių ir išpleški
no didelę kritiką. Rašant gi reikia visada im
ti mintis, o ne žodžiai, žodžius gi aprašant 
tankiai pasidaro neteisingas kalbos bei min
ties aprašymas.

“Svetimas Vaikas”
Tai yra nauja, lyoderninė Sovietų komedija. 

Ne bet kokia ten komedijukė-balabaika. Ne. 
Tai yra komedijų komedija,—farsas, puikus, 
sklandus farsas.

Kaip ir kitais metais, taip ir šiemet, va
žinėja su; gastrolėmis Sovietų • artistų grupė. 
Tai artistai! Tai lošia, tai bent vaidina! Sta
čiai žmogus atsigėrėt negali. Maskvos Meno 
vaidilos —“Artisty Moskovskovo Chudožest- 
vennovo. Teatra.” Visas jų margas būrys. Taip 

-ir mirguliuoja! P. Pavlov, M. čtechov, Viera 
Greč, Elizaveta Kedrova ir t.t. žvaigždžių 
žvaigždės, visa plejada!

Ne vaidina, bet žavėte žavėjai .Nie minutės 
nėra nuobodžios, žiūri, klausais, visas nuste
bęs. Tai juokas, tai verksmas tau pakaitomis 
širdį jaudina. Tarytum, įvaiHaspalvjės benga
liškos ugnelės spraksėte spraksi! Fejerverkų 
žiežirbos ribuliuoja, blizga. Jonas Kaškaitis.

(Bus daugiau)

Šis Bei Tas iš Aido Choro 
Darbuotės

Mūsų choras nėra labai 
skaitlingas nariais, bet gana 
gerai veikia ir randasi dabar 
daug geresniam stovyj, kaip 
apie metas atgal.

Kovo 1 d. choro mėnesį- 
nam susirinkime buvo pakel
tas klausimas apie choro pa- . . 
dėtį. Buvo kalbėta, kad cho
ras turėtų būt narių skaičium 
didesnis ir kad pakelt choro 
finansinį stovį taip, kaip pir
miau buvo.

Krizio metu choro finansi
nis stovis nekoks ir todėl ne
lengva verstis. Kada chorų, 
iždas buvo atsakantis, tai mes 
daug esame išaukavę viso
kiems darbininkiškiems rei
kalams.

Šiam choro susirinkime nu
tartą kreiptis prie darbinin
kiškų organizacijų, kad visos 
susirūpintų choro palaikymų. 
Visos organizacijos savo susi
rinkimuose turėtų turėt ant 
dienotvarkio choro klausimą. 
Reikėtų rūpintis, kokis yra 
choro finansinis, taipogi ir na
rių stoyis. Organizacijos labai 
daug galėtų prisidėt prie pa
laikymo choro. Jų nariai. Pa
tys gali stoti į chorą, arba są- 
vo jaunuolius raginti rašytis 
prie choro.

Taipogi reika remti visus 
choro parengimus, platint ti- 
kietus, patiems dalyvaut 
tus prie to ragint.

Draugės ir draugai, 
Choras yra mūsų visų 
lygiai visiems tarnauja 
kiuose reikaluose be' jokio at
lyginimo. Todėl jūsų visų pa
reiga remti chorą visokiais bū
dais.

Aido Choras turės bankię- 
tą paminėjimui savo dešimties 
mėtų gyvavimo. Bankietas 
įvyks 17 dieną kovo Darbinin
kų Centre^ pradžia 6 valandą 
vakare.

Kaip vietos, taip ir apielin- 
kės draugės ir draugai įsitė- 
mykite gerai dieną ir laiką. ' 
Kviečiame skaitlingai daly
vauti. Tai bus viena iš geriau
sių vakarienių. Taipgi bus la
bai įvairi programa, Aido Cho
ras bus gerai prisirengęs ir 
publika bus patenkinta, kaip 
ir visada.

Taipogi turiu pranešti, kaip 
vietos, taip ir apielinkės pub
likai, kad Aido Choras suvai
dins veikalą pirm, pakol pra
dėsim važiuot į laukus pikni- 
kaut. šis veikalas bus labai 
žingeidus. Jojo vardas: “Prie 
šviesos”. O visiems yra žino
ma, kad Aido Choras visuo
met patenkina publiką «vįso- 
kiais savo vaidinimais. Taip 
bus ir dabar, šiam veikale di
džiumoj rolių bus Aido Choro 
jaunimas.

Aido Choro Korespondentas.

Sekmadienį, kovo 10, 2 
vai. po pietų, Kliubo svetai
nėje, 408 Court St, įvyks 
prakalbos labai svarbiais 

i klausimais. Bus aiškinama 
Hitlerio kėsinimąsi užgrob
ti Klaipėdą ir abelnai karo 
pavojų visai žmonijai, ypa
tingai jaunirpui. Taipgi bus 
minėjimas didžiojo Lietuvos 
darbininkų vado, d. Vincą 
Mickevičiaus-Kapsuko. Kal
bės J. Orman ir S. Sasna, iš 
Brooklyn, N. Y. Prakalbas 
rengia Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Dr- 
jos 54 kuopa^fžanga veltui.

- Rengėjau



Puikiai įrengtos dvi koplyčięs duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

I

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.3 rezoliucijos:

<•? ■♦du

L.“.'* 
R

m
U.S.S.R.

K .

Ketvirtas Puslapis LAISVI šeštadienis, Kovo 9, *1985.

KAPITALIZMO KEBLUS PADĖJIMAS kps. Pamatinis keblus pądėji- Ųilių hr; 2827; trečia, rezė- 
mas kapitalistines sistemos, tai liucija Lietuvos prezidentui

$an Francisco, Cal. - Mo- mas, socializmas-Markso pla- 'Ujimas pakelti algų ir Smetonai prieš žudymų politi- 
terų Balsuotojų Centro Lyga ne numatytas — artinasi, ši- 
rengė prakalbas del John ta padėtis — “badavimo tąrp 
Strachey, Anglijos ekonomis-1 pertekliaus ir AAA destrukci- 
to, marksisto ir rašytojo. Jis ja arba nedaleidimas maisto 
parašė dvi žymias knygas1 produktų jo reikalaujantiems' 
“The Coming Struggle for milionams gyventojų, kurie- 
Power” ir 
Fascism.”

Šita Moterų Centro Lyga 
vedė tarpusavyje ilgas dery
bas už prelegento radikališkas 
pažvalgas. Buvo pro-Strachey 
ir anti-Strachey (už ir prieš), 
kas jas privedė prie balsavi
mo : 36 už, 20 prieš. Didžiu
mai laimėjus, pradėjo jieškoti 
tinkamų svetainių, čia šitom 
poniutėm prisiėjo susidurti ir. 
patirti, kas San Francisco 
miesto svetaines kontroliuoja.! 
Į kur jos tik kreipėsi, visur: 
gavo atsakymą: “Galima,” jei; 
jos užtikrins, kad John| 
Strachey nieko nekalbės apie sevelto Naują Dalybą, kad pa- 
komunizmą. Kitaip negalima matyti, ar bus galima pataisy- 
gauti svetainės be miesto ad- ti kapitalizmą ir prievarta pa- 
ministracijos pavelinimo. Bu-'dalyti daugiau perkamos ga
vo priverstos atsisakyt ir visą 
prakalbų rengimą atiduoti 
The Liberal Forum, Inc.

Liberalų Foruman įeina 
daugelis profesionalų, vysku
pų, kunigų, daktarų, liberalų, 
turinčių įtekmę į miesto ad
ministraciją.

Nemanau, kad čia būtų rei
kalo daug aiškinti apie kal
bėtoją, kadangi Strachey kal
bėjo pereitą metą New Yorke mi Naujos Dalybos del kapita- 
ir kitur. Jis čia kalbėjo tema lizmo atgaivinimo Jungtinėse 1^uhizmą ir ar galimas ben- 
“Kapitalistų. Keblus Padėji- Valstijose per pakėlimą jo 

pelnų. Amerikos kapitąlis-
Jis nurodė, kad kapitalizmo .'tams ėmė virš du metu supras- 

kebli padėtis negali būti iš- ti poną Rooseveltą, kad jis pa
rišta. Ir ji veda link susmuki- laiko jų pusę. Mes, marksistai,

The Menace of jieško duonos — yra netikėti
na beprotystės fantazija, tra- 

igėdija, didesnė, negu jos far
sas,” sako Strachey. “Pasibai
sėtina sistema pati save kanki
na. Jeigu kapitalizmo sistema 
nepaliaus beprotiškai veikus; 
ji turės būti paskelbta nepa
kenčiama, prašalinta. Jeigu 
galima reformuoti kapitaliz
mą, jei galima padalyti paga
minti išdirbiniai, daugiau pini? 

igų, daugiau perkamosios ga
bios darbininkų masėms, 80- 
i šiai procentų žmonių, tai velta, 
pabandyti.

Visas pasaulis tėmija Roo-

tuo pat laiku pelnų.* Kapita- nių kalinių. Aukų surinkta 
Ijstinė sistema būtinai bandys 
sukrapštyti visas 
link padidinimo ir 
mo jjįrkimo jėgos.

“Karo pavojaus 
matomas horizonte, 
kapitalistinės viešpatystės des
peratiškai reikalauja naujų 
rinkų, jieško išėjimų ir gata- 
vojasi prie naujo pasaulinio 
kąro. Europa ginkluojasi, 
nacįonaliai iždai ' žemiau 
plaukų, akyvaizdoje finansi
nio bankruto slenka į įnirtį. ;d’ XV1* ^w^^* 
Prašąlinimas kapitalizmo yra širdingai ačiū visiem aųko- 
būtinas. Ir kaip ilgai jis gy#- tojam varde ALpLD 155 ir 11 
vųos, tol naujos eilės krizių (kuopų, 
atsinaujins ir paseks 1914^ 
1913 metų pasienių susirėmį- 
mus-^-karą”.

$14.17. Aukojo šie: F. Balčiū
nas $1; K. Dirvelįs $1; P. Ba-

Cliffside, N. J.
LDS 115 kuopos įpėnesinis 

susirinkimas įvyks 20 d. kovo.

A. G.svarbu visiems.

PHILADELPHIA, PA.
Didelis ir Puikus Parengimas 

Kovo 19 d. LDS kuopa rengia Ban-

reformas
panaudoju nionis 50 c.; J. Vaskus 40 c.;

I po* 25 c, aukavo šie: V. Novi- 
paveikslas ^* SĮupėRien§, M, NpvL 

Pasaulio kienė, M. Mazurkienė, J. Pet- 
kunas, j. Skliutas, F. Robinas, 
I. šiupėnas, J. Lietuvninkas; 
M. Latauskas, J. Skeltis, J. 
žalimas, P. Bacevičius, J. RAu- 

j /ūsaitis, V. Jenčius, M, Pe- 
į_ ■ trauskas, V. PaČiesą, J. Palio

nis, K. KragžcUs, J. Daugėla, 
i J. M. Lukas.I ’

Širdingai ačiū visiem aųko-

D. LukieneK , 
155 kp. Ęoresp. t * J . ■■ '

Pacific.

i Worcester, Mass.
Surengtos ALDLD 15$ ir 11 

Bimbai, 
buvo pasekmingos,

lios. Bet bandymas reformuo- ^P* prakalbos d. 
ti kapitalizmą per Naują Da- kovo 1 d 
lybą parodė priešingas pasek- žmonių susirinko virš 300. At
mes: nupuolimas, vietoj kili- ydžiai klausėsi, ką drg. Bim- 
mo perkamos galios. Po NRA'lba pasakys apie tūps 6 klau- 
kodeksais algos pakilo 8.5 siipųs, kuriuos jis buvo pasibre- 
procentų laike metų, o kainos į ŽSS, aPi« įvedimą bedarbės ir 
pakilo 9.6 procentų taip, kad senatvės apdraudos Apieri- 
pirkimo kiekis nupuolė že
miau.

“Pakilimas kainų yra dali-, rius puoja S. Sąjungą ir ko-

koj; kodėl sušaudyti S. Są-
jungoj kontr-revoliucionięriaį; 
'kodėl “Darbininko” redakto-

dras frontas tarp katalikų’< 
darbininkų ir komunistų; ko-1 
del reikalingas Amerikos Lie
tuvių suvažiavimas ir kaip 
!mes žiūrime į Kauno suvažia- 
yįipą; ,kpdel, stręikųoja “sklo-4 

’fufik itad sistema už produfcci- tiis, kad jie turėk nemigio va^ai Prūseika ir Būt- 
jos sunaudojimą — komuniz- naktis del Roosevelto politi-

mas.

Vyro Širdžiai
rašo Sidney Snow

Biri

MM

Vištiena Pupų Puode Pasiekia Vyro širdį
Buvo mėainyčion pasiųstas 

berniukas, kad parneštu mink
štų vištukių, kurias galima bū
tų pečiuj lengvai iškepti ir tu
rėti paprastus keptos vištienos 
pietus su žirniais ir salotomis, 
padarytomis iš griežinio “pine- 
apP1®’’ su biskučių varškės (pa
sigailėk, Jackau!)

jBet • vaikas netyčiomis par
nešė porą senų, kietų paukš
čių. kuriem paprastu kepimu 
nieko nepadarysi. Tai ir buvo 
Ega pagamint tikrus vyriš-

i pietus, sulig recepto, vadi
namo ‘Višta Pupų Puode,” kas 
yra padaroma sekančiai:

įdėt j pečių puodą, naudo
jamą pupom kepti; vidutiniai 
jį įkaitint (iki kokių 325 laips
nių). Tuo tarpu supjąustyt viš
tą i tinkamus gabalus, gerai 
nppląut, nusausint, išvolįot mil
tuose Ir kepint ant patelnės 
svieste arba alyvų aliejuje, kol 
pasidarys gerai ruda. Tada į- 
(jėt vištą į pupini puodą, sudėt 
f ji dalį tomeičių iš blekinės. 
Dabar JpiJt į petelųę, kur buvp 
kepinama višta, puoduką bul
jono (kurio jeigu neturite, tai 
galite pąsidąry^ iš buljono ga
baliukų (cubes) ir karšto van
dens); prie to įdėt griežiniais 
supjąustytą cjbulj, mišrių (Jar- 
žoviškų prieskonių ir supilt iš 
dėžės likusia? tomejtes; tada 
pasidarys geras padažalas; o 
miltai, kuriais buvo apvelta 
Vištiena ir kurių dftljs pasiliko 
patefenėje, patirštins padažaią. 
O kada padažalas bus jąų ga
tavas, tad užpilkite jį ant viš
tienos, pridėdami pipirų ir 
druskos del skonio.

Vidutiniai kąrŠtame pečiuje 
reikės trijų iki keturių valan
dą laiko šią vištieną iškepti, 
atsižiūrint j vištos kietumą, bet 
kaip alaus skelbimas sako,

“Niekas negali pavaduoti lai
ką.” Todėl ir čia laikas gerai 
padarys savo darbą.

Kuomet vištiena jąų praves 
minkštėti, įdėkite į puodą pus- 
tuzinj mažų, tvirtų cibulių, PU3- 
tuzinį rpinkštų morkų, Pūsę 
puoduko žirnių ir keturis ar 
penkis smulkiai supjaustytus - 
grybus.

Duokite valgyt tiesiog iš 
puodo, kurį pastatykite ant 
stalo; ir nereikės jokių atsipra
šinėjimų.

O dabar prie vištos ir tinka
ma salota, kuri šitaip pagami
nama:

Naudokite medinį salotom 
bliūilą, geriausia, kad jis bū
tų iš vidaus rupus. Suplėšyki
te salotų galvukę, nuplaukite 
jos lapus ir gerai nusausinki
te. Tadą medinį bliūdą . iš vi
daus ištrinkite Česnaku. Sudė
kite salotas į šį bliūdą ir ant 
jų užpilkite gana alyvų alie
jaus, gerai išmaišau t. kad vi
sos salotos būtų suvilgintos a- 
liejum. Tuomet vietoj acto nau
dokite syvus šviežių citrinų (le- 
monų). (O dar būtų gardžiau, 
kądi pribūtumėte žąlių cįbųlių 
laiškų, suspnulkinąnt juos, kaip 
tik galima — apie dū šaukštu 
išviso, gerą! juos išmaišant,)

Alus kaip tik ir yra tinka
ma? šitokiam valgiui gėrimas 
—šalti stiklai, pripilti putojan
čio, pilno skonio alaus. Toks 
gėrimo pritaikymas prie valgio, 
tiesa, yrą senoviškas dalykus, 
bet ir šiandieninė civilizacija 
nieko geresnio negalėjo iki šiol 
tam išrasti.

Tai yra toks puikus įr taip 
skaniai pagamintas valgis, jog 
sakoma, kad nesenai jo para- 
favęs vienas nebylys atgriebė 

albą Ir suriko, “Sweet Ma
mai"

Stoughton, Mass

„ . _ * ’ a ’ kietą, koncertą ir šokius, t. y. nedėl-8 vąl. vakare, 264 Jersey Ave. dienj, s Girard- Manor Hall, 911 W. 
Visi nariai privalote laiku at- G.irard AAye* Prasid5s 2:30 vai. po 
silankyti.

kuš; ar Hitleris užgriebs Klai< 
pėdą, ir kokia Kom. Partijos 
politika darbo unijų, - 
partijos ir bendro 
klausime.

darbo 
fronto

labai 
taip,

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS
OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

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 
sole smujka Russell O. Dreger iš 
Cortis Instituto; grieš solo gabus 
jaunuolis čellisjtas; J. Jurčiukonio 
styginė orkestrą ir kvartetas links
mins susirinkusius.

Bėdąrbių Taryba rengia labai svar-. Drg. R. Mizara pasakys prakalbą, 
bias prakalbas, kurios įvyks 11 d.; Kviečia Komitetas,
kovo, Junior High-School, So. Main t — 
Street, 6:30 vai. vakare. įžanga vėl- | 
tųi. Kalbės drg. Williams. Todėl 
draugai prašome visų įsitėmyti dieną 1 
ir skaitlingai visi dalyvaukime šiose 
prakalbose.

Kviečia Komisija. 
; (58-59)

WORCESTER, MASS.
Kovo 12 et. 7:30 vai. vakaro, 29 

Endicott £t„ įvyks svarbios prakal
bos. Kalbės draugė Z. C. Mažeikienė, 
iš Cleveland, Ohio. Labai retai atva- j 
žiuoja moteris kalbėtoja, tad gal to
kią progą greit nesulauksime, todėl 
visi dalyvaukite. Dainuos Aido Cho
rą merginų Oktetas. Prakalbas ren
gia Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 155 ir 11 kuo
pos.

Sekr. K. A. B.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
SHENANDOAH, PA.

Bandysiu pasidalinti mįntL 
mis su draugais ir simpatikais 
įvairiais klausimais, kurie pa
liečia mus. Visų pirma mums 
svarbu palukštenti, kodėl pas 
mūs mažėją veikimas draugi
jose ir jaučiasi atslūgimas 
simpatijos, čia turi būtį su* 
žinės ar nesužinės klaidos. 
Jeigu jas surasime ir pataisy
sime, tai galėsime išrišti ky
lančius klausimus.

Man atrodo, kad mes netu
rim užtektinai pasišventimo 
vadovybei politiniuose ir eko
nominiuose klausimuose. Jei- 
|gu jnes norim būti vadovybėj, 
.tai turim vartoti skirtingą tak
tiką. Turim būti atsargūs sa- 
VQ pasielgimuose, Įsitraukus j ma? įvyksta Baltmorės mieste, 
rudžio ar. samagonkos peyertaj ___ Kviečia Komitetas.

klausimus, negi keiti tokių da- Ą.L.D.D.D. 28 kuopos susirinkimas 
lykų, kurie paliečia partiją, įvyks 12 d: kovo, vakare, 775 Bank

\ ■ j G . Street. Visi draugai dalyvaukite ir nes tada, Vieton gauti daugiau (nepamirškite'atsivesti įaujų narių, 
simpatikų—-nupuldom šimpa-' 
tiją. Tokioje, padėtyje būda
mi gali kelti* tuos klausimus ___
tik tie, kurie' fori daugiau bl'ė-* apskričio apielinkėj, kad yra šaukia- 
j. . , • , T-n • mas apskr. suvažiavimas kovo 31 d.dies mums padaryt. Ekonomi- 1935, kuris atsibus Benld, Ill. Frank 
nius ir politinius klausimus 
reikia kelti, bet tam randasi 
laikas, kada esam čystam, norr 
maliam prote.'

Taip pat, nereikia numoti 
ranka, jeigu nenusisekė, kaip 
mes .norėjom. Jeigu mes per- 
matom reikalą dalyvauti riši
me ekonominių ir politini 
klausimų, tai ir eikime stip
riais ir tiesiais žngsnias, o ne 
straksėkim į visas puses, kaip 
zuikis nuo gončp išsispkirieda- 
rnas. Jei yeiksjm energingai 
ir sutartinai, tai mes pergalė
siu! įvairias kliūtis.

Aš sakyčiau, kad mums yra 
proga gvildenti įvairius klau
simus, Turim užtektinai kny
gų Lietuvių Suvienytu Drau
gijų įsteigtam knygyne. Kam 
jos pūsta ant lentynų sudėtos, vis Rie{iasi

jos yra atspausdintos, kad stu- ^;ame ™us *"u’nwrth fi.sa

D. Lukiene,
(57-60)

SCRANTON, PA-
A.L.D.L.D.. 39 kp. susirinkimas 

įyyks kovo 10 d. sekmadienį, 2 vai. 
po pietų, Darbininkų Centre, 416 La- 
kawanna Ave.

Draugės ir draugai, nepamirškite 
visi atsilankyti skaitlingai į šį su
sirinkimą, nes yra gana daug svar
bių reikalų aptarti. Taipgi* reikia pa
siimti platinimui tikietų “Laisvės” 
vakarienės, kuri yra rengiama 1 d. 
balandžio Scrantone.

Kp. Sekr. Klevinskas.

BALTIMORE, MD.
W.I.R. Benas ir Rusų-Ukrainų 

Choras rengia bankietą, kuris įvyks 
10 d. kovo (March) po 1204 E. Bal
timore St., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga 50 centų. Valgymas, gėri
mas, daipęs, muzika įr šokiai už tą 
pačią įžangą. Todėl kviečiame visus 
draugus diarbininkus ir rėmėjus atei
ti į šį parengimą ir kartu atsivesti 
kitus, nes dar^ pirmas toks pąrengi-

'Kviečia Komitetas.

^' WATERBURY; CONN?^

Šitie klausimai buvo 
1 aiškioj formoj aiškinti 
jkad visiems buvo aišku. Drg. 
Bimba sakė, kad kaip jis kal
bėjo So. Boston buvo pakvies? 
tas “Darbininko” redaktorius 
prirodyti faktais savo šmeiž
tus apie badą S, Sąjungoj, bet 
redaktorįus atsisakė dalyvau
ti. Tuomet Bimba padarė pro
poziciją katalikams darbjnin- 
kąms, kad jie išsirinktu vie
ną teisingą žmogų iš saVo tar
po ir pasiųstų į S. Sąjungą. 
KomųnĮgtų Partija sutinka ap
mokėti pusę kelionės. Tada 
tas žmogus, sugrįžęs, mums 
raportuotų, ar yra badas S. 
Sąjungoj, kaip kad skelbia 
“Darbininko” redaktorius, ar 
ne.

Savo kalboje drg. Bimba 
paminėjo ir apie Prūseikos 
pabėgimą nuo debatų, kurie 
buvo rengiami 17 d. koVo, 
Worcesteryj Bimbai su Prū
seika. Drg. Birnba pasakė: 
Jeigu Prūseika negali tą (Įie- 
ną, tai sutinku bije dieną, ka? 
da Prūseika galės.

Po prakalbų buvę diskusi? 
jos, “sklokinipkąi” ėmė balsą 
ir kalbėjo, kiek tik noręjo/j aišky nusistatymą, 
Tūli iš jų sakė, kad bus galį- poziciją ih fcuprašim, kaip 
ma <apie vienybę kalbptį tik ją reikia įy^tl;
tada, kada komunistai atšąuks galėsim būti pirmose eilėse 
tuos visus “šmeižtus”, pada- nesuklupdami darbuose ir tik 
rytus per “Laisvę” jr “Vilnį”. tada galėsim /išlaikyti savo 

Taipgi jie sakė, kad komu- pozicijas. O norint jas išlai- 
nistai buvę pirmi jų šmeižikai. I,---L-* —------
Drg. Bimba pakėlė pirmūtihį 
/sklokos” buletiną ir sako: 
“O kas čia, jei ne šmeižtai pir
mutiniai ant Komunistų Parti
jos ir centro biuro, if nuo to 
laiko kiekvienas nhmeris ,fGa
dynės” pilnas šmeižtų prieš 
Kdm. Partiją ir jos narius?1 
(Jia Bimba paskaitė ilgą šmeiž
tų litaniją iš kelių “Naujęs
Gadynės” nuhierių. ‘'Tai vę
jūsų: 4?rių metų streikas prie 
ko privedė jus,” sako Bimba,.
Čia publika turėjo daug juo? 
ko.

Priimtos 
prieš Dies bilių; antrą> u£g|x 
Hant bedarbių ir apdraudos

ma

tuos visus “šmeižtus”, 
rytus per “Laisvę” jr “Vilnį

Kp. Šekr.

BENLD, ILL.
Pranešu visom L.D.S. kuopomš 9 

mas aps?kr. suvažiavimas kovo 31 d, 

EnricQs Svetainėje, kampas Central 
Avę., ir North 6th Str.

Kviečiamos visos kuopos išrinkti 
delgatus iš unkšto dalyvauti suva
žiavime. nes bu? labai daug svarbių 
dalykų svarstyti. Apskričio valdybos 
narys, Wm, Mickolaiti?.

(57-59)

rochesterTn? y.
A.L.D.L.D. 50 kuopos susirinkimas 

įvyks 12 d. kovą (March) 7:30 v. v., 
Gedlemiho Svetainėj, 575 Joseph Ave. 
Draugai malonėkite visi dalyvauti, 
ųes yrą svarbių reikalų aptarti.

(RUSSIA)
Siųskite Torgsin orderį j Sovietų Sąjun
gą savo giminėm ar draugam ir padėki
te jiems pirkt iš Torgsino krautuvių, ku
rios yra kiekvienam didesniam mieste 

U.S.S.R.
Tose krautuvėse yra laikoma apie 

15,000 augštos rūšies skirtingų vietos 
gamintų ir importuotų daiktų; DRA
BUŽIŲ, AVALINĖS, apatinių, MIL
TŲ, cukraus, džiovintų ir konservuo
tų daržovių, kavos ir kitokių VAL
GOMŲ DAIKTŲ; prie gaspadinys- 
tės reikmenų, tabakų ir kitko.

Į VIETAS, KUR NĖRA TORGSINO 
KRAUTUVIŲ DAIKTAI BŪNA GREIT 

PASIUNČIAMI PER PAŠTĄ
Kainos prieinamos, palyginant su kainom Amerikoje

Patarnavimai visur prielankūs, greiti ir mandagūs

DEL TORGSINO ORDERIŲ KREIPKITeS 
Į BANKĄ SAVO APIELINKĖJE ARBA

I AUTORIZUOTĄ AGENTĄ

N usistatykite radio ant
DIES OF NEW RUSSIA”, trečiadie- 1 
niais, 7:45 iki 8 vat. vakaro, stotis

W M C A <■ ______
•t AMTORG, 261 Fifth Ava.. N, Y.

i OftGSIN

yrą svarbių reikalų aptarti.
Org. John Evans. 

(57-59)

NEW HAVEN, CONN.
A.L.D.L.D. ir L.D.S. kuopos ben-- 

drai rengią prakalbas, kuriose kal
bės drg. Mažeikienė. Įvyks 11 d. ko
vo, 7:30 vai. vakarę, Lietuvių Svetai
nėje, 243 Front St.

Drg. Z. C. Mažeikienė apie metus 
laiko gyveno Sovietų Sąjungoj, ilgo
ką laiką ji buvo ir Lietuvoj. Tad 
ji turi daug ko mupis pasakyti, bus 
aiškinama ir kiti svarbūs klausimai, 
kaip tai: Artiųasi naujas karas, ką 
jįs reiškia darbininkų klasei—ypač 
moterims.

____________________ ir HĮtJeris 
gal fod.el, kąd supelėtų ? Nę, ruošiasi atjjnti iš Lietuvos Klaipėdą.

dijuoti. Pašvęskim nuliekamą 
laiką del tų, dalykų,’ tai tada 
mes būsim vyrai su galva ant 
pečių, o ne kopūstu. Tada mes 
gausim daugiau simpatikų, 
kaip mes -patys' turėsim sftvo 

, savo aiš-

kytų. turim Ųūti nesvyruojantis 
medis ir prielankūs žmonėms 
sąvo išsireiškimuose, p pę vąr- 
tpti žiauriu? žodžius laike kri
tikos. Ar ne mūsų klaidą, 
kad nuleidom /‘Keleiviui” po? 
zicijas Stoughton e ■?• Bet męs 
tą gajim .pataisyti, tik visi tu
rim imtis nuoširdaus darbo 
organizacijose ir budėti kiėk- 
vįenam žingsnyje.

M. Tylūpąs,’

Brooklyn, N. Y.
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSŲS

perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškią, kad mūsų 
likalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai pereikės 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, kaip 
i j krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
I į kitus miestus.
Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

Komitetas ruošia parengimą su pa
minėjimu Tarptautinės Darbininkių 
Dienos,, kovo 8.. Sekmadieni, kovo 10 
d.. 7:00 vai. vakare, Rytiečių Salė? 
jė, 2114 Fręntenąę Str.

Bus perstatopia 3-jų veiksipų tra
gikomediją, “Trokštų Mirties” ir 
šiaip įvairi ir jdoipi programa.

Kviečiame Ruo skajtlipgiausiai vi? 
sus atsilankyti, o ypatingai moteris- 
dąrbinipkes. Rengėjos.-

PLYMOUTH, PA.
LDS 60 kuopos susirinkimas įvyks 

nędėlioj, 10 d. kovo, 2 vai. | po pietų, 
toj pačioj yietoj. Visi nariai pribūki
te laiku, nes daug dalykų turime ap
tarti. J. Knutilis.

MONTREAL CANADA
Lietuvių Darbininkių organizacinis 

t r * i i _  V • _ __ _ !   - —
minėjimu Tarptautinės Parbininkįų 
Dienos,, kovo 8.. Sekmadieni, kovo 10 
d.. 7:00 vai. vakare, Rytiečių Salė? 
jė, 2114 Fręntenąę Str.

Bus perstatopia 3-jų veiksipų tra
gikomedijų, “Trokštų Mirties' 
šiaip jvąiri ir_ įdoipi programa.
sus atsilankyti, o ypatingai moteris

GARDNER, MA$5.
Lietuviai su Finais rengiasi tin

kamai praleiąti Tarptautinę Darbi
ninkių Moterų dieną, sekmadienį, 10 
d. kovo (March), 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių' Klįube, 205 Mąių Street. 
Kalbės gera? kalbėtojas, bus ir pro
grama iŠ dainų ir deklamacijų.

Darbihiiikai ir darbininkės daly
vaukite skaitlingai į Moterų darbinin- > 
kįų dienos paminėjimą nes tas yra

Bį u-fMUfia iF ri ifULi7 <11/jm i- ■ i i -į ' ------------------------ ----------

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, khripje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laikų.
A. M. KISHON, Aptiekpriuš Savininkas

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

Mes į 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų

BU

*
I

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisiiuotas Graborius

660 GRAND ST BROOKLYN, N- Y
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šeštadienis, Kovo 9, 1935 LAISVI
t

Draugo Mickevičiaus-Kapsuko 
Biografijos Bruožai

Nanticoke, Pa.
"> 1 >!».?■* .

Anglįąkasių Streikas Dar

(Ištrauka iš Ruošiamos apie V. Kapsuką Brošiūros).

(Draugą Mickevičių-Kapsuką gerai žino 
ne tiktai Lietuvos proletariatas, kaipo 
savo revoliucinį vadą, kaipo vieną ge

riausių LKP vadų; jį, kaipo tokį, gerai 
. žino ir mūsų klasiniai priešai ne tiktai 

J r Lietuvoj, bet ir kitose kapitalistinėse, ša- 
I lyse, o ypatingai Pabaltos šalyse.
/ Čionai, trumpam straipsnyj, galima 

* duoti tiktai pačius bendruosius d. Vinco 
Mickevičiaus-Kapsuko gyvenimo bruo
žus. Tačiau ir šiuos trumpus bruožus tu
ri žinoti kiekvienas darbininkas, kiekvie- 

|enas komunistas, kuris nori aktingai da
lyvauti revoliucinėj kovoj.

Drg. V. Mickevičius-Kapsukas gimė 
1880 m. kovo 26 d., Vilkaviškio apskr., 
Suvalkų gb. Būdamas Marijampolės gim- 

< nazijos trečioj klasėj pradėjo skaityti lie- 
e tuvišką uždraustą literatūrą. Užbaigus 

penktą klasę prievarta buvo nuvežtas į 
Seinų dvasišką seminariją. Išbuvo tenai 

•mažiau metų ir 1898 m. po padarytos žan
darų kratos buvo paliuosuotas kaipo ne
ištikimas — “neturįs pašaukimo” į kuni
gus. Ir pats jis visą laiką rengėsi bėgt iš 
seminarijos. Toliau mokinasi. 1900 m. 
lieka priimtas į septintą klasę Mintaujos 
gimnazijos, bet del kratos ir. naujos poli
tinės bylos už dalyvavimą tautiniai-demo- 
kratiniam lietuvių judėjime lieka praša
lintas iš gimnazijos. Jis palieka po atvi
ra policijos priežiūra, turi kas savaitę po 
du kartu.pasirodyti policijai. Tokiu bū
du d. Mickevičius-Kapsukas dar visai jau
jas būdamas mokinasi, kaip reikia vesti 
nelegalų darbą. Priklausė jis tuomet 

zkairiajam lietuvių demokratų sparnui, 
simpatizavo • socialistiškam-” judėjimui, 
skaitė ir platino antitikybinius ir socialis

tinius raštus, buvo už kovą prieš caro 
valdžią, kunigiją, bet dar neišėjo iš smul- 
kiai-buržuazinio judėjimo ribų.

Nustojęs galimybės įstoti į bent kokią 
mokyklą Rusijoj, rengias savistoviai ir 
rengias išlaikyti kvotimus—gauti bran
dos atestatą. Bet del žandarų trukdymų 
tai jam nepasisekė ir jis priverstas buvo 
iškeliauti 1901 m. rucįnį į užsienį. Nu
nyko į Šveicariją Bernan ir tenai įstojo 
laisvu klausytoju į Berno universitetą į 
filosofijos fakultetą. Užsiima ypatingai 
politekonomija ir toliau aktyviai daly
vauja Lietuvos tautiniai-demokratiniam, 
paskui socialistiniam judėjime.
, Jau vykdamas į užrubežį, jis buvo de
mokratas su didelėmis simpatijomis so
cialistams. Būdamas užrųbežyj, susipa
žįsta su Lenkijos ir Rusijos revoliuciniu 
judėjimu, pradeda aktingai veikti revo
liuciniam darbe. Kaipo išėjęs iš ūkininkų 
ir visiškai.nepažįstąs miesto, darb.,,atsidu
ria eserų įtakoj. Išsyk dirba ypatingai 

lietuvių demokratų organuose “Ūkinin
ko redaktoriaus pagelbininku, svajoja 
apie jo pavertimą socialistiniu organu, 
bet tas, žinoma, jam nepavyksta.

Lietuvos demokratai jo nebegalėjo pa
tenkinti. Jis daro pastangų kairiąją jų 
dalį, perdirbt į revoliucinius. Bet jo re
voliucinius straipsnius nepraleidžia re
daktorius daktaras Bagdanavičius. 1902 
m. gale Mickevičius-Kapsukas jau įsiti
kina, kad tai tuščios jo pastangos ir iš
eina iš Lietuvos demokratų partijos, ku
rios narys jis buvo.

1903 m. d. Mickevičius-Kapsukas įsto
ja į Lietuvos Socialdemokratų partiją. 

* Išėjus iš šios partijos devyniasdešimtųjų 
iftetų gale tikrai internacionaliniams ele
mentams (d. Dzeržinskiui, Tomašui, Bal- 
ceviciui ir kitiems) ji liko‘social-patrioti- 
ne partija. Vienok d. Kapsukas buvo re
voliucionierius ir ieškojo gyvo darbo ir 
ryšių su masėmis. 1904 m. ir vėliau jis, 
nelėgale literatūra apsikrovęs, dažnai 

* vyksta nelegaliai Lietuvon ir ten dirba. 
Tuo. laiku tarp d. Mickevičiaus-Kapsuko 
ir partijos vadovybės pasireiškia griež
ti skirtumai įvairiais taktikos klausi
mais.

1904 m. d. V. Kapsukas su grupe drau
gų pradėjo leist besimokančiam jauni- 
wiui pavestą laikraštį “Draugas”, kuria
me da daug buvo tautiniai-demokratinės 
dvasios. Bet jau 1905 m. “Draugo” or
ganizacija pasivadina socialdemokratine 
ir sudaro “Lietuvių s.-d. Darbininkų Par-

tiją.” Ši organizacija iš esmės nesisky
rė nuo LSDP organizacijos. Tautiniu 
klausimu ji buvo pasidavusi žydų Bun- 
do įtakai. Užtat ji ir pridėjo “Darbi
ninkų” partija, kad tuo pažymėt ypatin
gai darbininkišką jos pobūdį. Viešpata- 
vusioj tuomet oficialėj LSDP, nors ir 
buvo daug darbininkų, bet jie priklausė 
vien miesto organizacijoms, ypatingai 
Vilniaus, organizacijai. Kas del kaimo, 
tai LSDP kaimo organizacijose sodžiaus 
darbininkų beveik visiškai nebuvo, užtat,, 
ypatingai Suvalkijoj, dažnai jai priklau
sydavo net buožės.

“Draugo” sutvertoji partija 1904= im
tais buvo revoliucinė. “Drauge” d. Kap
sukas rašė:

“Ir mums reikia gerai suprasti šią va
landą, reikia rūpintis, kad iš nežinių ne
išmuštų mums revoliucijos adyna, reikia 
rengtis į kovą su ginklais rankose...” 
“Mūsų darbo pamatas — viešpataujanti 
klasių kova, mūsų minimum. Reikalavi
mai—savarankiška demokratiška Lietu? 
vos respublika, mūsų idealas—-privatiš- 
kos savasties išnaikinimas.”

“Draugo” organizacija susirišo su že
mės ūkio darbininkais—tai buvo jos nea
bejotinas nuopelnas. Vasarą 1905 m. 
apie du mėn. d. Kapsukas vadovauja že
mės ūkio darbininkų masiniams strei
kams. Kadangi principinių skirtumų 
tarp LSDP ir LSDDP nebuvo^ tai da prieš 
1905 m. spalių mėn. visuotiną streiką įvy
ko LSDDP ir LSDP susivienijimas ir 
d. Mickevičius-Kapsukas įėjo į bendrą 
LSDP CK. ,1 ... ....

1905 m. gale, kuomet buvo įvestas Su
valkijoj karo stovis, CK jį siunčia, vado
vauti ten revoliucinei kovai. Jis važiuo
ja užrubežin, spausdina atsišaukimus, 
perka ginklus ir vėl grįžta atgal. Štai 
kaip jis apie tai rašo:

“Jau einant per sieną aš ką tik neį- 
klimpau. Ant savęs buvau pasiėmęs tam 
tikruose krepšiuose... ne mažiau 30 sva
rų atsišaukimų, porą brauningų ir kul
kų. Per petį po ilgu ploščium persirišau 
šautuvą—norėjau nuvežt parodyt, kokius 
šautuvus partija perka... Laimingai 
perėjau Virbalio tamožnėj žandarų kon
trolę. Bet jau einant man prie tamož- 
nės durų, ima ir paliečia alkūne mano 
storą pilvą tamožnės tarnautojas. Bet 
pasisekė šį kartą išsipirkt už penkiasde-. 
šimt kapeikų.”

Pabaigoj 1905 m. jį ties Marijampole 
areštuoja, bet greitu laiku ginkluoto už
puolimo pagelba ant tos ligoninės, kur 
jis gulėjo (Suvalkuos), jis buvo paliuo
suotas. Pasiliuosavęs daugiau metų dii> 
ba nelegaliai Vilniuje.

Vilniuj d. Kapsukas priklausė prie ak- 
tingiausių LSDP CK narių, redagavo 
“Naująją Gadynę” (1906 m.), paskui 
“Skardą” (1907 m.). Tai buvo LSDP or
ganai viešai einantieji. Daug numerių 
caro cenzūra konfiskavo.

Pradžioj 1907 m. buvo vėl areštuotas. 
Jį įdavė dabartinis Lietuvos žemės ūkio 
ministeris Jonas Aleksa, kuris tuomet 
tarnavo caro ochrankoj (žvalgyboj). 
Drg. Mickevičius-Kapsukas šešis su pu
se metų, sėdi caro kalėjimuose. Bet ir 
kalėjime jis nenustoja dirbęs. Čia jis 
pradeda ginti bolševikus. Apie tai d. Z. 
Angarietis rašo savo istorijoj: “Iš senų 
elesdėpiečių, galima pasakyt, yra tik kele
tas: V. Kapsukas (1909 m. būdamas Su
valkų kalėjime vedė karštus ginčus su 
menševiku A. V. ir pats gynė bolševikų 
pusę, kaipo simpatizuojantis jiems)”, 
(II t., 413 pusi.). Ginčai daugiausia ėjo 
apie tolimesnį revoliucinį veikimą. .Drg. 
Kapsukas gynė Rusijos bolševikų nusi
statymus apie palepinęs organizacijas, 
apie revoliucinį veikimą, o A. V. (dabar 
randasi komunistų priešų eilėse) stovė
jo menševikų pusėj ir faktinai gynė jų 
likvidatoriškus nusistatymus. Apie jo 
kalėjimo laiškus gali rast draugai įdo
mios medžiagos d. MickevįčiausrKapsu- 
kp knygoj “Caro Kalėjimuos,” išleistoj 
1929 m. Amerikoj.

(Daugiau bus)

W.WV11 Bl

lyn, N. Y. Publikos susirinko 
virš keturių šimtų. Liuosybės 
Dailė?; Ratelio Ghpras vykusiai 
sudainavo “Internacionalą” ir 
kitas dvi dainas.

Susirinkimas ir prakalbos 
labai gerai pavyko. Drg. Bim
ba, pasakė gerą prakalbą, kuri 
visiems patiko. Atsakė į visus 
klausimus1. Nemažai išparduo
tą darbininkiškos literatūros ir 
apie 50 mirusio'draugo Kąp-j 
suko paveikslų.

šiose . prakalbose buvo ne
mažai ir jaunimo. Taipogi 
daug darbininkų., kurie del 
vienos ar kitos prięžasfies ne
galėjo būti susirinkime, gaili
si. . j . j • , ■

Buvo renkamos > aukos p.ą? 
dengimui lėšų- ir Lietuvos re
voliuciniams politiniams kali
niams, Surinkta, buvo $£1.73.. 
Stambesnes sumas aukojo se
kami draugai ir draugės:

Po dolerį aukojo: J. Valun? 
gevičiu?, G. Rendzevich, M. 
Gutauskienč; po 50. centų : J> 
Mineikis, Frank Pūkelis, K.

' V.asilauskas; John. Sereikis

Apie policijos žiaurumus 
nereikająs, pakartoti, nes jau 
buvo, rašyta.

Turiu, pasakyt, kad pas mai- 
nierius yrą pasirįžimas šitą 
streiką ląiniėt, gerai- stoja į 
pikjeto linijas. Policijos ran
dasi daug daugiau, negu ske- 
bų.

Moterys ’ čia lošia svarbią 
rolę, jos sulaiko būsus, jeigu 
Dusuose randasi streiklaužių 
ir nepraleidžia, eit į; darbą. 
Lig šiol policija su moterim el
gėsi biskį švelniau, negu su 
vyrais, bet šiom dienom pa
skelbė laikraščiuose, kad rie
bus skirtumo.

Vakar policiją* suareštavo 4 
vaikus, po 15* metu, ąmžįaųs, 

įneš toki vaikai gerai kovoja 
*su policija.
i Vaikus nuteisė po 30 dienų 
! į “County jail”.
į Daugiausia streiklaužiauja
‘farmeriai. Jie darbo nepatyrę,1cento:‘f. KaVilto 
iii kompanija su jais turi daugi 
i išlaidų,, turi jiems užmokėt; o, 
j anglies nėra. Daug ’yra sužeį- 
! dimų. Apie jų nelaimes nei 
'vietiniai laikraščiai nerašo, I
bet patys, streiklaužiai pasisa
ko apie nelaimes. Iš pradžios 
streiko^ liko daug liuosos angr 
lies, tai streiklaužiams, buvo 
lengva nueit ir tą anglį suT 
kraut į karus, bet dabar jau 
kas kita, Jie turi patys tą 
anglį pagamint. Jie. to darbo 
nesupranta ir tokiu būdu 
įvyksta daug sužeidimų ir už
mušimų.

Mainierių moterys laikė su
sirinkimą ir nutarė nieko nėr

streiklaužiaūja ir neduodą, nei 
vienam farmerįui į miestą; įva-. 
žinot su tąvo.rų,. ne.pąUąnt, ar 
jo šeimynos nariay .dįrbą,, ar 
ne, nes jos tikrai nežino, kat
ro f armerįo sūriai dirbą. Ant 
Hell Gate kalno . pįkietninkai 
sudaužė daug farmerių ąuto- 
bilius.

Kovo 4 dieną nuvažiavau į 
kortą, “state” policijos pristo
ję ant gatvės, prie korto durų, 
negalima pereit, turėjau rei
kalo, todėl ėjau tiesiai. Įėjau 
į kambarį, kur’ Nanticoke ma
joras sėdi. Jis man pradėjo 
pasakoti, kaip- daug žmonių 
prisirinko, ir kaip

Ponas majoras 
pasakoja, kad

policija
juos išvaikė, 
su piktumu 
rnainieriai “blogai elgėsi“ ten 
suėję. Jam atkirtau, kad tie 
rnainieriai palaiko mane, ma
jorą, kortą ir visus ir-mes tu
rim su jais skaitytis, bet ji? 
nesutiko, sakė, jį rnainieriai 
neužlaiko, bet nepasakė, kas 
jį užlaiko. Paklausiau, kodėl 
majoras neišima “State’l poli
cijos iš mūsų miesto. Jis pa- 
sake, kad neturi galės tą pa
daryti. Bet mes žinom ge
riau, -nes. jjs pirm rinkimų, 
streiko laike, išėmė ir dabar 
galėtų tą padaryti, ąle-jis ne
nori, nes sykių prieš; mąinie- 
rįus eina, kaip ir visi parazi
tai.

E. Cibulskienė.

Montello, Mass
Labai Gerai Pavykęs Masinis 

Susirinkimas, ir Prakalbos 
Komunistų Partijos Lietuvių

Frakciją surengė; vasario 24 
d. masinį- lietuvių susirinkimą 
ir prakalbas Lietuvių. Tautiš
kam Name, 2. vai. po pietų. 
Kalbėjo d: A. Bimba iš Brook-

valgyt, kiti visai mažai tega- 
Vo. Daugujną tuį^ją grįžti ųa- 
mp.

Komisiją atsiprašo, kad ne
galėjo visus patenkinti. Kitam 
parengime šita klaidą bus ati
taisyta ir kurie buvo nus
kriausti, jiems prisiminus, bus

nas, G. Shimaitis, T. Kamaras, 
U. Za.leckaitė, Wm. Ambrose, 
S. Baronas, A. Biliūnas, Peter 
Klimas, Isabel, Maksyitienė, 
Wm. Lapinskas, Joseph- Ta- 
mulevicz, Frank Cereška, Ste
ve Andrews,. Diana Beniulis, 
Josephs Svirskis, John Stockus, 
Michael Hayden, M. Juokuba- 
vičienė, F. Masteika, J. Taut- 
vaiša, A. Baronas, T. Bartkus, 
M. Stulgaitis, P. Orenta?, G. 
Alusevicz; John Valaitis 20c. 
. Smulkiomis surinkta $10.29. 
Taigi, sudėjus visas aukas, pa
sidaro 2,1.73. Svetainės, pla
katų,. ir kalbėtojų kelionės lė-

kaliniaihs 
liko $6.92,

Birutės Pašai pinė Moterų
Draugystė surengė kovo 2 d.’ 
vakarienę su šokiais toj pa-^
čioj' lietuvių svetainėj. Vaka
rienės rengimo komisija manė, 
kad publikos busjtik kokia po-| 
Xa šimtų, o susirinko virš ketu
ri šimtai. Dauguma negavo

Jiį"IV .ui'.. Ii.i fa
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BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails.

NOTICE is hereby Rfivep tįiat License, No. 
L-H3 has been issued to.tjie undersigned to 
sell wine and liquor at retail und^r section 
132-A 6f the Alcoholic Beverage Control 
Law at 183 Sterling Pl.. Borough of Brook, 
lyn, Coutyty of Kings, to, bef consumed off 
the premises. „

PLAZA LIQUOU CO.. 
Solomon Goldberg

183 Sterling Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7918r has. bęen. issued to the unUersigned 
to sell bėer, Ht retail under section 76 of 
the. Alcoholic Beverage Control Law at 329 
Smith SV BwougJ) of Brooklyn,, County of

hIcDOUGALL v
329 Smith St., Brooklyn. N- Y.
NOTICE is hereby given thirt License No. 
L-48 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor af refa.il under section.. 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 348 Sumner Ąve., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

DAVID FINKEL
348 Sumnąr. Ave,, Bropklyn, N, Y,
NOTICE is hereby given that License Nq, 
A-11104 has bpen issued to the undersigned 
to sell beer, at retail* undęr section 75; of 
the < Alcoholic Beverage Control Law at 8815 

•—4th Ayo. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed oft the premises 

DREWES BROS.
Injportcrs, Ltd.

6815 —4th Ave.________ Brooklyn, N, Y,„
II I I I ■■■ ■■■■■■!-<■« Į ■■!■■■

NęųžĮeiskite aalčįo, ar, koęųlio 

Imkite Bret-O-Col Tabletes 
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvoą skąudėjim,o, i§ 
priežasties Šalčio 

BRET-O-COL SYRUP
, Geriausias pasiliųosavimui nuo ko
sulio arba gerkles erzinimo, iŠ. 

priežasties šalčio
į Tabletai ar Syrup po 50c. 

Už* bonką. Galima gauti
THE BRET-O-COL LAB.

500 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 1
Arba prisiųskite po. 50c. už/ kiek
vieną, pa augščiaų. paduotu antra

šu,, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

^ajn ..Į -Ji III.IĮI ĮHIH^MUl-I I , ,Į.HĮI)I||H ............

III I If^OO* Atviri kojų, skauduliai, Garankš-
|‘ čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-

X matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių įdegimas, Kojų Vėtys, Kojų Niežėjimas ir-kitos jų ligos 

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

28 89tb St., Ąrti Central Park West, New York City

Vokietys. Kojų Ligų Specialistais

l,n»«.i'."i><i»i»< 
atlyginta.

Šąlna.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuve
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų paturimo 
prie išdirbimo Šių prekių.

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

\ Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

! 529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770 į

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Sena) dirbąs graborystės prč- : 
fesijoje ir Brooklyno apie 1 in- : 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar ' 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 

balsamavimu ir palaidojimu 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme- 
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems 
Saukite dieną ar n»ktį

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y,

* “n

NAMAI
Sieninių 

Laikrodžių
i<r&2ffl. Vedybinių

Įst. 1892

!■■■£ Daimontai 
įĮĮH Laikrodėliai 
HM Brangakmenai 

Mes perkame seną auksą

Laike vasario mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Brooklyn .
, Bet.,. Graham & Manhattan Avės,

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina

i 1701-03-05 No. Dover St. 
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th 

Smagiausia Vieta Mieste
■ Specializuojasi įvairiais žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
MOTERIMS STALAI

į BUSINESS MEN’S LUNCH
j UARRY SLOBODIAN
i Savininkas

Bell. Phone Poplar 9257

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street) 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 513? 
Keystone—Main 1417

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuvišką,

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

{taisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dai> 

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIOABINKITĘ
Visi ir visos yra kviečiam^ 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.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienęjnis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel.. Stą*ij24)78i' * NOTARY !
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu- i 
mo. Parsamdau automobilius. i 

kiekvienam reikale. Kainos I 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšięs ir pilnas svoris^—2000 svarų
• tonas, tai legal iškas svoris. Prista

tome greit į jūsų namus. Prašome • 
jsitemyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N.
Telefonas: ĘVergreen 7-1661

mumbNI

*1

refa.il
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broOklyno Lietuviai gydytojaiNEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS

Novi Mir” Bus Balius

ba nori jų streikų sulaužyti

321

UnionL.P.K. svetainėje

Nukaitino Dark. Studentus

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

šauks

streikas Tel. Stagg 2-2996License L-137O

rengti ir deda Visas pastangas, 
khd ši vakarienė būtų sekmin-

LATDOTUVTŲ DIREKTORIUS

Tibalzamuoja Ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas vėselijoms 
krikštynoms ir pasivažlnSJimama

Komitetas iš kalno taria ačiū
LDS. Jaunimo Komitetas.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St,

Kas Bus 28 d. Balandžio?
Brooklyne, balandžio 28-tą 

/dieną, LDS? Jaunimo Komite
tas rengia didelį balių su do
vanomis. Balius atsibus Lietu
vių Piliečių Kliubo Svetainė
je, ant kampo Stagg ir Union 
gatvių.

Visos šios apielinkės orga
nizacijos,, kurios pritaria jau
nuolių judėjimui, yra prašo
mos nerengti, jokio parengimo

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y. O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 
. ices' kalbama lifcTitvimi

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTV GYDYTOJAS) 

• 221 SO. 4th ST;

va-
nuo 
irgi giausia

Turėsime ir koncertinę1 pro
grama, kurios išpildyme daly
vaus Aido Choro Merginų Eri- 
semblis ir kitos dailės šnėkoš.

šokiams' grieš gerai žinohia 
Wm. Norris orkestrą lietuviš-

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių

Brooklyn, N. Y
Svetaines

VALANDOS: .U
9—12 ryte 4 
2—8 vakare

TeL Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040

Sekmadienį, 10 d. kovo 
,1. vakare, Amerikos Lietu

dainuodamas. Aido Choras

Atrado Paliktą Berniuką
Kokių 6 ar 8 mėnesių ber

niukas paliktas “keričiukyjė” 
ties Nat Rosensweet namu, 
1715 President St,, Brooklyne. 
Berniukas gerai aprengtas ir 
atrodo sveikas. Jis paimtas j

Ant kfehb No. 25,* netoli 
Slewarko orlaivių lauko, buvo 
didelė .’iautbWiobįlHy įnelaimė. 
Dvi moteris išmetė per auto- 
.mo.bilioj stųgą. Ed. Crag, .40 
mėtų ąm|U,ųs,. užmuštas ant 
vietos;. 6 Žmonės-sužeisti.

Eauin.
New 

nuo darbi- 
Bet tuom 

išmušė lan-

Vokiški fašistai ir vėl tu- b. < •
tėjo masinį susirinkimų gel
bėjimui Byuno Hauptmanno. 
Susirinkimas įvyko Schwaben 
Hall, Brooklyne, kur buvo 
apie 1,600 žmonių. Kiekvienas 
sumokėjų po 50 centų tikietų 
ir dar aukų sudėjo. Sako1, kad 
Hauptmanno bylos atnaujini
mas atsieis apie $90,000. ;

409 Lorimer St., v
p t' ’. f Pilsi i Bloko nuo “Ląisvčs?

Smarkiai Išgąsdino Policija
Policija pastebėjo, kad tūlas 

negras kraustosi iš automobi- 
liaus įvairius daiktus ir neša į 
senų daiktų krąutuvę. Pasiro
dė, kad jis vogtus daiktus par
duodavo senų sidabrinių ir 
auksinių daiktų pirkėjams. Po
licininkas palsiŠaukė daugiau 
pblicistų ir puolėsi jį areštuo
ti, bet negras išsitraukė revol
verį ir’ ptadėjo šaudyti. Tada 
policininkai sulindo už kampų 
irTab'kė daugiau jėgų, tik ka
da'jau 'geras jų 'ir slap,tų po- 
Hėininkų ' pulkas ' buvo,; e tai 
Areštavo negrų, kuris padavė 
savd vardų George Smith. Ko
va tęsėsi 45 ‘ minutes, kol jį šu

tai kapitalistų reikalų J ėmė. : ' ' t ; ?

Kapitalistinis teisėjas John 
D. Mason nukaitino devynis 
Brooklyn College studentus, 
kurie buvo areštuoti piketuo
jant Dean Cafeterių, 577 Ful
ton St., kada ten buvo, strei
kas. Kaip matome .studentai 
prisidėjo prie pijcietayįipo, kad 
savo tėvams ir draugams pa
dėjus iškovoti geresnes algąs 
ir sąlygas, tat jie buvo areš
tuoti ir kapitalistinis teisėjau 
juos nukaitino. Nieko kito ir 
negalima laukti nuo kapitalis
tinių teisėjų, nes jų “teisingu
mas 
gynimas

•' dabar', 
skelbia, 

tuose namuose yra 
kada šąvc 

Osi, kad

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

-.’6,000 gyventojų- įteikė Cori- 
^ojjdatedr Gąs Co. griežtą rei
kalavimų, kad ant gazo būtų 
numušta kaina,, kijaip, visi tie 
gyventojai rengiasi nustoti 
vartoti gazų.i Kompanija bai
siai lupa augštas kainas.

PARDAVIMAI
Parduosiu ūke arba išma’’pvsiu 

pavienio gyvenamo namelio kuris 
randasi Philadelphijoj.*

Turiu 20'akru žemSs ir miško. Yra 
dvi didelės vįštinyčios; mūriniai ga- 
radžiai ir tvartai, taingi yra ir visi 
lauko' įrankiai. Namas gražiai pa- 
budavotas, turi 9 kambarius, yra 
vanduo namubse, elektra, ir maudy
nės. Prie ūkės yra xlaug vištų, žąsų, 
kiaulių, arklys ir daug vaisingų me
džių. • , ;

Vieta 22 mylios nuo Philadfelphijos 
ir bųsai „eina prn šalį, nuveža j 
miestą į busVajandi.

Priežastis pardavimo, tai gruodžio 
mčnes| gyvenimo draugą ant kelio 
TiWiifse tfiaŠina ir viena negailių ap
dirbt -ir prižiūrėt tiek lauko. Kreip
kitės sekamu antrašu del tolimes
nių informacijų: Nellie Gavėnas, 
Box Ž45, Black Horse Pike, Williamsr 
town, N. J.

(51-64)

Rytoj Visi į Aido Vakarienę!
Nedėlioję Amerikos Lietuvių Piliečių Kliube Bus Aido Choro
Metinė .Vakarienė. Vakarienė Viena iš Geriausią. Visus ir

Visas Kviečiame Atsilankyti 1

Visi Ši Vakara į Prakalbas!
Laisvės” Svetainėje Kalbės Darbininką Veikėja Draugė 

Mažeikienė. Visi ir Visos Dalyvaukite!

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

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
? N e n ormalumal, 

y Odos Išbėrimai, 
' I. Nervų Ligos, 

Bendras Nusi1pI4 
mas, Nervų Jė- 

V® išeikvojimai,
jĮK j ' Katariniai ir 

/ Chroniški : Skau- 
dūliai. Skilvio Jr 
tarnų Ligos, 

BBk. MSžĮažamte T J.
gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir įsisenėję Ręumatiški nesvėikumad, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nęrvų), No
sies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų- Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų, ligos gydo* 
mos greitai ir sū patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kok| 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti. ' • -* -.

Sykį Atsilankę Persitikrihsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Nąme
MARčIUKAI

viena iš geriausių, 
šių ir smagiausių 
kykitė skaitlingai, nepra
leiskite šį vakarą kitur, bęt 

girną, dalyvauti kartu, praleis- ■ būkite kartu su aidiečiais Ą. 
thsmagiai laiką ir paremti Ai-jL.P.K. svetainėje, 80 Union 
do Chorą, kuriam yra daug iš-Į Avė., Brooklyne. 
laidų

Central Parke Bus Ežeras
Miesto valdytojai nuspren

dė Central Parke 'pagaminti 
ežerą 480 pėdų ilgio ir 240 
pėdų pločio. Ten yra žemu
mų, kurios bus iškasta ir van- 
dens« prileista, kad . vasaros 
metu būtų galima maudytis, o 
žiemos metu . čiūžinėti. žino
ma, tas dar tik planas, o .dau
gelis planų ir pasilieka tiktai 
planais, bet galėtų padaryti, 
nes vieų New. Yorke yj’a pus
antro mįlionp darbininkų bę- 
dąrbių tarpę. t

Kraujo Tyrimai. Laboratoriniai Ii- 
bandymai, X-spindulUi, Serumų ir 

' čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR.L23NS
110 East 16 Si, H. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4 th Are. ir Irrfa*-|PL <

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
. Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis didelis riupiginimas tik trumpam laikui, tuojau
. naudokitės proga.

SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN,.N. Y. 

Y •

Amerikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 147 kuopos su
sirinkimas ivyks 10 d, kovo, 10 vai. 
rvto, Darbininkų Centre, 723 5th 
Avė. ir kamnas 23rd St. Visi nariai 
yra kviečiami ateiti ir atsiimti “švie
są,” taipgi drg. Kapsuko knvfrą.

HYMAN BERGER
' SAVININKAS

Dr. HERMAN MENDLOWTTZ
' * 'f ' ’ *’ 4 ' /< V* ’ / ’ •

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisų 
W1LL1AMSBURGHE: ;

252 Berry St, ‘ Brooklyn, N. Y
arti Grand Street

Telefohas Evergreen 8-10494

PA.IIEŠKOJIMAI
PAJIEšKAU darbo ant farmų.’Galiu 

ir karves melšt. Su alga susitaiky- 
sim per laišką. Rašykit šiuo antrašu:

Mr. Joe Smith,
' - i 448j Ej<13th St.,.į.i • ->
■ ■>. <New\ York Čity^ N. 'Y.

.(58-60)

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir ii

, A. BALCiUNAgi 
Chauncey Street, 7 ' • Broeldy“.

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street, Wo^haven, NŽ Y, .

TeL: Fozcroft •ffiHJįįo'Lr ‘į-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaken) , ,r ' / 
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parfrn, krikjtynom ir kitokiem 
reikalaut.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue)

_____ Brooklyn,; N. Y.______

C. BROOKLYN, N. Y.

A.L.D.L.D.L.D. 24 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks pirmadienio 
vakare, 11 d. kovo (March) 1935, 
nas drg. K. Bender, 98 Talman St. 
Pradžia 7:30 vai. Visi draugai daly
vaukite skaitlingai ir atsiveskite 
nauių narių, nes dabar eina vajus, 
todėl pareiga yra kiekvieno būtinai 
dalyvauti./ Ir be draugai ateikite į 
susirinkimą, kurie seniaus esate pri
žadėję prisirašyti.

M. Renkevičiute.
(57-58)

Rusai draugai ruošiasi sa
vaitinį laikraštį “Novi Mir”

• paversti į dienraštį. Tas bus 
greitai padaryta. Sukėlimui 
l;pinigų rengia didelį balių ir 
koncertą, kuris įvyks šeštadie
nį, 16 d. kovo, 8 valį vakare, 
Manhattan Lyceum svetainė
je 66-68 Ę.. 4th St., NewrYorv 
įdį Bus orkeštra iš 56 ypa- 
lų, ą:ęrų .cįaini^inkų{ if, 0įni7 

Jis turi merginą Mary, 'pinkių Jlš' KRl^perRRnt JtiUie-

Kokjų tik degtinių jūs. esate girdėję kokių tik pageidaujate, pas 
muš ra^it. Užeikite pasižiūrėt mūsų '^sandėlio? Vestuvėms ir jvai-

i .I ribine narėms degtinių, i kreipkitės pžs mus.

randomis į' inėnesį ’gauna apie 
$1,700.' Jo naTnuosė ' daug jo 
įveiksiu ir iškabų : v“Father
t I *1 * ' , ‘A . i . . , , . ;l N. B. Co. Streikieriai VeikiaPrevention of Cruelty to Chil
dren pabarė peržvalgą to “die
vo namuose’7 ir kada užklau
sė jo merginos, Mary, iš kur 
ji gauna pinigų gyventi, tai ji 
atšakė: “aš tikiu į dievą,” reiš-

Bet 69th St

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y<

DIENINIAI
SPECIALAI

ŠEŠTADIENĮ IR SEKMAIME-
NJ, KOVO 9-TĄ IR 10 TĄ

Gryni Saldainiai
Assorted Cream Wafers 17C

40c vertės—pilnus svaras • ‘
Milk Chocolate Cashew
Clusters PQC
Vanilla Butter Fudge 17C

■ 40c vertės—pilnas^ svaras ’ '
Namų Darbo Įvairumai oyin

70c vertės-—pilnas svaras
Namų Darbo šokoladinis x
Angel Cake vertės

Į r PRIE FONTANŲ
Pomidorų ir Salotų
Sendy$ius ir Kava J ■ į, 11KC

■ ’ ' • regularifti ■ 25c *
Caramel Sundae ICYC

reguliariai 15c I
lipt Fudge Dundee, Cąke

' • * ' reguliariai 15c I U“
Strawberry Ice Cream
Soda». r , . _ , , .

reguliariai 15c

186 Krautuvės —Vięna arti jus

Atėmė Mergaites nuo “Dievo”
New Yorke yrą tūlas fana

tiškas negras Father Divine, 
kuris save skelbia dievu ir turi 
dąug pasekėjų. Kartais ta or
ganizacija išstoja kąrtu su 
darbininkais d e m onstracijose 
prieš karą, mat ir Father Di
vine negali kąrą garbinti, ries 
žino, kad ’jeigh karts- nboi kar
to jis nepasirodytų už darbi
ninkus, tai netektų savo pase
kėjų. < 
daUg nariių :ir sriko, kad vienių kaina 40 centų, prie durų 

bĄs į 50 \cįhtųJ’RaremkiteL ru
sus draugus savo atsilankymu.

ns jau getai žinomas 
Brpoklyno apielinkei. 
Chorą sudaro daugiausiai’ čia 
gimęs jaunimas, studentai irtte suprasti, kad vakarienė bus j ta 
jauni darbininkai ir darbinin
kės. Aido Choras prašo visos 
Brooiklyno ir apielinkės visuo
menės atsilankyti į jo paren-

Virš 200 streikuojančių dar- į 
bininkų ir darbininkių Natio-1 
nal Biscuit Co. pikietavo minė
tos kompanijos dirbtuves ir 
pono Mills gyvenamį ant E. 

ikia, todėl ir pinigų turi. Bet 69th St., New Yorke. Darbi- 
kiekvienas supras, kad tai di- ninkAi jau virš du mėnesiai 

| delis . nonsensas. GAli tikėt laiko yra streiko lauke, bet iš-. 
nors ir į visus dievus, bet del naudotojai streiklaužių pagel

sto neturėsi pinigų. Matyt, Fa
ther Divine parūpina jai kiek 
tik reikia pinigų. , ' 

Toliaus bejięškodami sura
do jo “dieviškoje karalystėje’1 
dar tris po kokią .15 metų mer
gaites. Minėta organizacija 
paėmė tas mergaites iš tos 
“dievo karalystės.”

Minėtas Father DiVine turi 
namus nuo 144 iki 160 ant W. 
126th S., paskui du namus 
136 ir 138 W.' 126th St. ir dfar 
narna 166 W’ 128th St. Tie 
namai j Airi J mėnesį 'laiko ddo- 
da $1,700 randų, jtaį bt kur 
jis ir jo artimi gauna pnjig'ų;

Kapitalistinėje tvarkoje at
siranda kokis apgavikas, ku
rte moka gerai liežuvį štikti ir 
randa pasekėju. Juk ir dabar', 
kada Father Divih 
kad - jo 
“dievo karalystė,; y 
vadina dievu, tat rod 
ir Vaikas galėtų, suprasti, kad 
čia yra'niekas kitas, ksrip pa
prastas melas. Bet vienok tūk-

Amerikos Lietuvių Darbi- kia darbininkų klasei Ameri- 
ninkų Literatūros Draugijos l(koje?
kuopa, kurios dabar yra va-[ Kokia rolė yra darbininkių 
jus už> naujus narius, rengia Į moterų klasių' kovoje ir abel- 
labai svarbias prakalbas. Pra- nai revoliuciniame judėjime?
kalbos įvyks šeštadienį, 9 d. ' Aido Choro Merginų En- 
kovo, 7;30 vai. vakare, “Lai- sęrnblis padainuos gražių dąi- 
svės” svetainėje, 419 Lorimer neįių. . ,
St., Brooklyn, N. Y.

, Bus aiškinama šie klausi
mai: Artinasi naujas
ką jis reiškia darbininkų kla
sei,—ypač moterims ?

Bedarbė vis plečiasi
gauti užtikrintą bedarbiams kapitalistinėse šalyse 
pašalpą ?

Hitleris ruošiasi smurto bū
du atimti iš Lietuvoj Klaipė 
dą, ką tai reiškia Lietuvai?

Automobilių, audimo ii

Draugę Mažeikienė apie 
metus laiko gyveno , Sovietų 

karas; Sąjungoje, ilgoką laiką ji bu
vo ir Lietuvoje. Tad ji turi 
daug kQ pasakyti, murps. apie 

kaip tai, ką ji patyrė lankydąmoši 
ir gy

vendama Sovietų Sąjungoje..
Įžanga veltui. Visus “Lai

svės” skaitytojus ir skaityto
jas kviečiame atsilankyti ir 
pakalbinti jūsų pažįstamus ir 

plieno industrijų darbininkai kaimynus į taip laba; svarbias 
rengiasi į streiką, ką, tai reiš- 'prakalbas.

Dark Rengiasi Streikan
Brotherhood Uniios 102 Lo- 

kalas, dalis Amerikos Darbo 
Federaciios, ruošiasi prie 
streiko Brooklyn Edison Co. 
dirbtuvėse. Unijos viršininkai | ligoninę, kur jį užlaikys, kol 
įteikė kompanijai reikalavi-^atsišauks tėvai, jeigu jie atsi
muš ir jeigu išnaudotojai juos ' 

paskelbtas

7 j Vakarienė bus viena iš ge
riausių—vištienos ir kitokių 

vių Piliečių Kliubo svetainėje, 'skanių valgių. Mūsų gaspadi- 
80 Union A Ve.,' Brooklyne, j nes yra patyrusios vakariehes 
įvyks Aido Choro metinė 
kariehė: Svetainė atidara 
6 vai. Vakaro? Mužiką 
nuo tada pradės griežti: 
karienė prasidės lygiai 7 
landą, taigi nesivėlhokįtę.

Aido Choras, tai yra vienas 
iš Seniausių darbininkiškų cho
rų, kuris virš 20 metu tarnau
ja ‘ darbininkiškai visuomenei kus ir amerikoniškus šokius.

Tikietas į šokius ir vakarie- 
turi ir Merginų Ensemblį, ku- nei $1 y platai. Kas tik'šokiuos 

visai. se« diityvairi^.tTėTh^
Aido centai ypatai. 's''4 . w. ____T, ų__ ,

Tšrigi iš šio aprašyfno" gali- duoda arikų{įfcĮaušO^O, .Užmirš#
< šavo klasinius reikalus, 

tinkamiau- Kiekvienas tikėjimas tarnauja 
. Atsilan- išnaudoto jams prieš darbiriin-

kų klasinį susipratimą, taip 
yra ir su nauja sekfa Father 
Divine pasekėjais, jie sekdami 
jį tik į didesnį vargą brenda.

Sugavo Tris Plėšikus
Tfys jauni plėšikai atėjo 

Consolidated Home 
Co., 120 E. 16th 
Yorke ir atėmė 
ninku $432 algų, 
pat kartu kas tai 
go stiklą. Ant gatvės du po
licininkai ir du slapti polici
ninkai tą išgirdo ir jie puo
lėsi į namą. Bet tuom kartu 
plėšikai jau atsidūrė ant gat- neišpildys, tai bus 
vės, - vienok * policijai pavyko 
juos sugauti. Suimti yra Se
bastian Ofira, 20'metų, 430 E. 
IQth St.; John Spirito, 20 me- 
ti/, 214 First Avė. ir J. Erran- 
tu, 22 metų, 2470 E. 12th St. 
Visi iš New1 Yorko miesto.

LaGuardia blofirfa, kad ka
da jis sulaikys visokius virš- 

Great Necl^e, 6 metų vaiky-, laikius mieste, taiį"į; savaitę 
tis bi|vo įkritęs į lO- psdų gy- būk gdlės gaut po ’2,Ž^1 dąr- 
lio dUobę, bet greitai? buvo binirikas darbus, > Jaū keli me
duota žinia ir moterys ištrau- tai jie “naikina” bedarbę,, bet i 
k ė jį iŠ ’duobės. TOCpriWątbs auga.'v *1

grupių ir pavienių 
18 senų padarau 
naujus paveiks- 

. lūs ir krajavus 
L sudarau su 
n amerikoniškais. 
M Reikalui esant 
H ir padidinu to- 
MUkio dydžio, ko- 
HBkio pageidauja- 
W ma, Taipgi at-. 
K maliavoju įvai- 
r riom spalvom 

Kainos prieina
mos.

JONAS STOKEŠ
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St Stotis 
z BRQOKLYN, Y< < \ 
TeL: Glenmore 5-6191
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VALANDOS: »
9—12 ryte ' ; 

-i. Į^-8 vakare.
4 ■ Penktadieniais u^aryta 
Tel. Evergreen 7-9165

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270. BERRY STREET

....  A - W.A.,. ... » .1 —- ■
VALANDOS: V

i 12—2 p, p.
. . 6r-8 vakarė.

Tel. Evergreen 8-87t)7

Dn JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
.8—10 ryte 

1—2 p; p. ’ 
6—8 vak. g » 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
- 1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. ...

, 6—8 vakare .. > ■» 
Ir pagal sutartį ' 

‘ Tel. Mansfield 6-87^7

DR. JOHN C. PETERS 
(PĘTRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
< MAŠPETH, N. Y.

7 VALANDOS; K \
. ‘ A i 1—2 p. p.:,/r , t 

f į : ■6?-8 vak. • ; , 
Išfkiįiant Ketvirtadienius 

; fr Sekmadienius. L l v 
TeL Juniper 5-4488'3-
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