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Europoje Doleris NupuolėValdžios le

Jeruzolimas.—Vagys ap
vogė bibliškų vyrų Abrao
mo ir Izaoko kapus, pasiim
dami eilę įvairių papuošalų. 
Net ir paminklas Abraomo 
dingo. Jie yra laikomi tam

teisėjų posėdis nutarė, kad 
Zangara būtų nužudytas. 
Kovo 10-tą d.: buvo sureng
tas jam' teismas ir teisėjas 
U. O. Thompson nuteisė nu
žudyti jį elektros kedėje. 
Nužudymo dieną ir valandą 
paskirs gubernatorius- D, 
Sholtz.r Zangara nepaisant 
čiai priėmė nuosprendį. ' b-

' BASIĄ Šveicariją.—Am
erikos doleris bėgyje savai
tės laiko nupuolė ant15 cen
tų, Soviete ’Sąjungoje ame
rikinis doleris dabar yra jau 
priimamas tik už 90 centų; 
Francijoje nupuolė iąnt i5 
centų ir tam panašiai. -u 1 r

Pavienio Numerio Kaina K 3e« Metai XXIII, Dienraščio XV

Franci j a ir 
‘draugiškai’’ 

pasakyti Amerikos kapita
listams, kad ji negalės mo
kėti skolas. • ■ u/n •'

1932 metais Jungtinių Vals
tijų prekybos ir pašto orlaiviai 
padarė 48,000,000 mylių kelio
nės. Jų oriniai keliai nuolatos 
plečiasi. Jeigu palyginti su 
1929 metais, tai daugiau, negu 
tris kartus padidėjo oro kelių 
ilgis ir kelis kartus paaugo or
laivių skaičius.

LawrenceDarbininku
Streikas Plečiasi

Lenkija Rengiasi Karan 
Su Vokietija del 

Danzigo

Nusiginkla
vimo” konferencija visiškai 
sugriuvus. Jos suklijavimui 
atvyko šocial-patriotas Mac- 
Donaldas, Anglijos darbi
ninkų išdavikas. Mussolini^, 
Italijos proletariato smaugi- 
kas ir keletas kitų imperia
listų. Bet “nusiginklavi
mas” negalimas, nes kiek
viena imperialistinė valsty
bė dar daugiau ginkluojasi. 
“Nusiginklavimo” konferen
cijos jiems reikalingos, tik 
darbininkų apgavimui.

, Imperialistai skirs daugiau 
pinigų karo reikalams, bet be
darbiai ir jų šeimynos bus ba
du marinami. Tik per kovą iš
kovosime pašalpą ir darbininkų 
ąpdraudą. ''\ \ \ >

nai žmonių. O 
sunkaus darbo!

Per sieną yra 
tai. Jos viršum

Net Italijoje rašytojas F. T. 
Marinetti sako, kad* “kuo dau
giau yra taikos derybų ; sutar
čių, ‘nusiginkląvimot* konferen
cijų, tuo labiau imperialistai 
ginkluojasi ir rengiasi karan.“ 
Jis sako, kad būsimafne pasau
liniame kare kareiviai ir gyven
tojai bus žudomi su psigelba or
laivių, tankų, nuodingų gazų ir 
įvairių ligų bakterijų.

LAWRENCE. >- Streikas

i MADRID;
darbininkų d e m o>ri sėbravo 
protestuodami: prieš Vokie*- 
tijos ir Italijos fašistus. i. Jie 
reiškė tarptautinį darbinin
kų solidarumą; Vietomis 
policija užpuolė ant demons
trantų ir įvyko sūsirėmiūių.

siuntė Tautų Lygai protes
tą prieš Lenkijos bandymus 
užgrobti Dąnzigo prieplau
ką. Vokietijos fašistai gy
rėsi pirm'rinkimų, kad jie 
atsiints nuo/Lygos Danzigą 
ir nuo? Lenkijos? koridorių 
bei sujupgs Vokietiją su ry
tine Prūsija; Lenkijos ir 
Vokietijos kara$< artinasi.

Jungtinių Valstijų generolas 
Mitchell reikalauja būdavoti 
daugiau karo orlaivių.' Jis 
sako, kad Amerika jau ifesanti 
apsaugota nuo Japonijos* orlai
vių atakų, i■ f vr • < m •

ATHENS, Graikija.—Ro
jalistai sudarė naują mini- 
sterių kabinetą priešakyje 
su P. Tsaldaris. Jie pareiš
kė, kad pareikalaus parla
mente, kad būtų teisiami vi
eši Venizeloso valdžios buvę 
valdininkai už tai, kad jie 
norėjo su pagelba generolo 
Plastiras įvesti diktatūrą.

dirba apie 50 darbininkų. 
Darbas tęsiasi nuo 5 vai. ry
to iki 6 vai. vakaro. Dar
bininkai uždirba nuo 3 iki 
8 litų per dieną. Ypač yra 
eksploatuojamos moterys. 
Joms moka tik 2-3 litus per 
dieną. Pirmiau darbininkai 
turėjo 1 vai. laiko pietums. 
Paskutiniu metu išnaudoto
jai pietų laiką sumažino iki 
pusei valandos. Darbinih- 
kai prieš tai neprątestavo.

Chinų kunigai paskleidė daug 
visokių prietarų. Chinijos tam
sūs valstiečiai bijosi pereiti už 
sienos j kitą pusę. Vieni mano, 
kad ten pabaiga svieto; kiti— 
kad pragaras, o dar kiti tiki, 
kad ten gyvena kokios raganos, 
žmonės su arklių galvomis, šu 
sparnais, su gyvulių kojomis ir 
kitokį baisūnai.

Sovietų Sąjungoje 
smarki kova prieš svaigalus. 
Kova eina spaudoje, organizaci
jose, judžiuose ir visokiais ki
tais būdais. Ypatingai smar
kiai prieš girtuoklybę kovoja 
jaunieji komunistai.

apskaitliuoja, kad 123 žmo 
nes užmušta ir 5,000 sužeis

vo kas savaitė alaūs1 miltų 
ir cukrauš, ’ dabai4 gi nebe
gauna. Pirmiiau • darbinin
kai dirbo tik 8 vai., b dabar 
jau 13 Vai. •' : į > '■ > •/ •

Sovietų Są
jungos valdžia aprūpins val
stiečius ir kolektyvus tinka
momis sėklomis sėjai. Vie
nok valdžia vartos griežtas 
priemones prieš tuos, kas 
bandys sabotažuoti pavasa- 
rinįų pasėlių darbą. XraAa- 
tir|a, kad daugelyje yiįtų 
kūĮbkai grūdus, gautus s$k- 
lai£tikslinį /suvalgo, o pras
tais apsėjąį laukus, kad jų 
produkcija būtų maža.

New York. — Viena die
na į pašto taupinimo skyrių 
įdėta $237,560 ir apie $46,- 
000 auksu. Žmonės netiki 
bankams, tai neša į paštą.

Volio ir Engelmano Bravore 
KAUNAS .

Statybos Darbai
; UKMERGE. * — Prie Tu- 
minsko namų statybos dirba 
penkiolika darbininkų, ku
riuos samdytojas labai iš
naudoja. Daugelis darbi
ninkų priversti dirbt tik už 
butą, kuris randasi kokiam 
nors tamsiam, drėgnam ru- 
syj. Vienas darbininkas pas 
išnaudotoją Tuminską dar 
prieš du metu buvo uždirbęs 
40 litų, bet jų iki šiol negali 
išgauti. Draugai darbinin
kai, nesiduokim niekšams 
taip mus išnaudot. c Orgarfi- 
zuokimės ir kovokim po ko
munistine vėliava; '

“Didžioji Chinų Siena,” gir
dime ir tarpe lietuvių darbinin
kų. Dabar chinai bėga nuo ja
ponų linkui “Didžiosios Sienos.” 
Kas ji yra? šią sieną Chinai 
pradėjo būdavoti 300 metų pirm 
dabartinės metų skaitybos ir 
baigė 1,620 metais, arba buda- 
vojo veik 2,000 metų. Siena tu
ri tiesiai 1,300 mylių, gi su jos 
visais iškraipymais, 2,550 mylių. 
Ji pabudavota iš plytų ir ak
menų. Jos storis yra nuo 13 
iki 24 pėaų, augštis nuo 30 iki 
50 pėdų. Prie jos budavojimo 
kartais dirbdavo iki 70,000 dar
bo žmonių.

rpejimas yra visų lainjėji- 
mąs ir pagerinimas darbo 
sąlygų* bei gyvenimo. Eiki
te kasdien į pikietų linijas.

Gdynia - American Line, 
kurią sutvėrė trys metai at
gal Lenkija, atpirkdama lai
vus iš Baltic-American korii- 
panijos, budavos tris dide
lius naujus garlaivius. Nau
ji laivai bus nuo 15/000 iki 
20,000 tonų įtalpos. Jie 
kiekvienas galės vežti po 800 
keliauninkų. Budavojimo 
darbas bus atliktas Italijoje 
ir Anglijoje. . W

Los Angeles, San Pedro, 
Wilmington ir eilėje kitų 
miestų padaryta už milionus 
dolerių nuostolių. Daugelis 
namų sugriuvo, o kiti su
truko. Prasidėjo gaisrai ir 
kitos; nelaimės. Visos apie- 
linkės daktarai pakaukta į 
nelaimės sritį; teismui: pa* 
gelboš. Iš t$rtunros Mac- 
Arthur pasieta 80b karei
vių gelbėti gąBrininkaįns.ir 
abelnai ‘ nelėmėje' palies

tai ams/.. \ n

Sofija, Bulgarija 
tikiai tarpe Bulgarijos ir 
Jugo-Slavijos dar dąugiau 
pablogėjo. Karas artinasi 
tarpe didelių ir mažų impe
rialistinių valstybių.

L O N D ON. —- Japonijos 
atstovas Y. Matsuoka, kuris

padalyti var- 
tarpe mūrinių 

sienų eina platus kelias. Dabar 
ji nesudaro jokios apsigynimo 
sienos, nes vietomis sugriuvus. 
Prie Shanhaikwano chinai ban
dė slėptis už jos ir gintis, bet 
japonų kanuolės sudaužė tą sie-

Madrid. — A. Menendes 
areštuotas už tai, kad jo įsa^ 
kymu šaudyta į demonst 
rantus; žuvo 17, darbininkų. Pirmiau darbininkai gauda 
Veikiausiai del svieto akių 
areštavo, o paskui išteisins.

ROME;— Kada Genevoje 
eina “nusiginklavimo” ko
medija, tai tuom pat laiku 
visi imperialistai daugiau 
ginkluojasi: Italijos valdžia 
pas Pirelli Rubber Co., Mila
ne, užsakė padaryt virš 2,- 
000,000 maskų nuo nuodin
gų gazų. Tuom pat kartu 
į New Yorką pasiųstas di
delis užsakymas del kanuo- 
linių patronų. \ Amerikai 
davė užsakymų, nes Italijos 
fabrikai nespėja gaminti. 
Sako, kad Italijoje-kasa po
žeminius urvus, del civilių 
gyventojų slėptis, nuo. gazų.

BERLYNAS. — Vokieti
jos fašistai dūksta su visu 
pasiutimu.' Užpuolimai ant 
komunistų gyvenamių padi
dėjo. Fašistai, sunaikinę 
komunistų spaudą, pradėjo 
atakas ant centristų ir soci
alistų spaudos. Colognoje, 
Gleiwitze, Saksonijoje, Ba
varijoje ir kitur jie uždari
nėja jau ne vien socialistų 
ir centristų laikraščius, bet 
ir katalikų. Grobia darbi
ninkų namus ir juos paver
čia į fašistų centrus.

Saksonijos valdžia pasi
traukė ir jos vietą užėmė fa
šistai. Bavarijoje Liaudies 
Partijos vadai priešinosi fa
šistams. Jie areštuoti ir ten 
veikia fašistų paskirtas dik
tatorius generolas Franz 
Von Epp. C. Ulitza, Reich
stago narys, labai sumuštas.

Paryžius. •
1 rengiasi

Havana. — Atsidaro ban
kai ir duoda labai mažai iš
siimti pinigų. Žmones po 
prievarta nori padaryti “ba
getais.”

WASHINGTON. — Roo- 
seveltas su senatoriais ruo
šia užgyrimui karo laivų

LOS ANGELES, Cal. — 
Pčnktadienį, kovo 10 d., 5:15 
vakare, Pietinėje Californi- 
joje: Long Beach, Ventura 
ir San Diego šrityj įvyko di
delis žemės drebėjimas. Že
mės drebėjimas perėjo 30

ir paprasti buvę kareiviai
Eilėje valstijų: Michiga- del mažų • depozitorių, (6) 

ne, Pennsylvania ir kitur turi būti sulaikytas bedar- 
jau paleista apyvarton bių metimas iš namų ir mo- 
“skripsai.” New Yorke vis kėjimas bankams skolų už 
tęsiasi kolektavimas aukso morgičius.

Chinai ją išbudavojo apsigy
nimui nuo mongolų ir kitų už
puolikų. Kas 100 žingsnių yra 
sargų bokštai, kurių viso skai
čius siekia 10,000. Taipgi 20,- 
000 yra savo rūšies fortų, ku
riuose savo laiku būdavo iki 
3,000,000 chinų kareivių.

Budavojo vergai, kuriuos 
plakdavo nagaikomis. Prie tos 
sienos išbudavojimo žuvo milio- 

kiek tai buvo

steris' ir perima . komandą 
ant 16 divizijų armijos, kas 
sudaro didelę karo jėgą. 
Chang Kai-shekas siunčia 
apie 60,000 kareivių į Jehol 
provincijos pasienį ir ren
giasi , patsai ko&anduoti 
chinus

PEIPING. Jehol pro
vincijos generolas Chang 
Hsiab-Hang, kuris paliko .sa
vo armiją ir pabėgo, oficia
liai rezignavo iš komandie- 
riaus vietos. Jo vietą užima - plečiasi žaibo greitumu. Ko- 
generolas ' Ho Ying-chin, vo 9 buvo išėję į stręiką Gil- 
Chang Kai-sheko karo mini- bart Co. ir: Michall Co. ap

avų darbininkai, o dabar jau 
streikuoja: Servos Co., 
Wood Heel Co., Greenway 
Wood Heel Co. ir Osgood 
Shoe Co. Darbininkams va
dovauja unija iš Haverhill ir 
prigėlbsti kairioji audėjų

Jis sako, kad ka- National Textile Work uni- 
riaus ;su japonais prieiDi- ja.
džiosios y Chinų sienos. Iš Visi darbininkai, laikyki- 
Japonijos žinios, ateina, kad tės tvirtai streike, nes lai- 
daugi perėjimų per sieną jau 
yra japonų rankose, i Vei
kiausiai Ghang ' Kai-shekas 
tik provokacijos tikslais 
koncentruoja armiją, kad gi
liau patraukus į. Chiniją ja
ponus prieš Sovietinę Chi
lli ją. i ■. U ■ ,

Komunistų Partijos orga
nas “Daily Worker” jau ir 
taip šunkiai vertėsi šio eko
nominio krizio metu,' o da
bar dar ^pablogėjo po. padė
tis ’ del finansinio krizio. 
“Daily iyorkeris” turi ant 
rankų daugiau $1,20$vertės' 
bandinių čekių, bet kęl kas 
bąnkjai juos nemaino į? kom- 
panįjos;už bilas nępriima. 
Šis finąnsiniš krizis padėjo 
mūsų rĮi asinį agitatorių ir 
organizatorių į blogą padėtį. 
“D. Workeris” prašo, kad 
visi darbininkai aukas ir 
prenumeratas siųstų tiktai 
“Money Orderiais,” tai yra 
pašto perlaidais, bet ne ban- 
<ų Čekiais.

Orlaiviai užima svarbią vietą 
komunikacijoje, bet imperialis
tai juos ruošia daugiausiai karo tikroje koplyčioje 
reikalams. Pereitais metais 
grynai karinių orlaivių budavo- 
jimui Jungtinės Valstijos išlei
do $18,500,000. Francija — 
$27,500,000 ir Anglija — $20,- 
700,000/ • Bet tai ne viskas. Jie 
ruošią ir civilio;,naudojimo or
laivius taip, kad kąro^metu juos 
butų galima paversti į karinius. 
Ypatingai * daugiau gamniama 
orlaitoU po‘ to, kada Japonijos 
orlaivininkai skaudžiai j hnufša 
chinus ir kada Hollandijos orlai
viai nugalėjo sukilusį šarvuotį 
“De Zeven

Reinalandijoje fašistai are
štavo socialistų vadą Wil
helm Solman ir kartu Reich
stago n^į. Jis užprotesta
vo, kagid Reichstago narys, 
kad paliesta jo neprikldušo- 
mybė. Fašistai pareiškė, 
kad jis gali apleisti kalėji
mą, bet tada padeda savo 
gyvastį pavojun. Solman 
pasiliko kalėjime, nes ten 
yra saugiau.

Po visą Vokietiją fašistų 
pasiutimui nėra ribų. Dar
bininkų judėjimas buvo išsi
plėtęs, dabar jį drasko pro
letariato neprieteliai. Vie
nok jie napajėgs sunaikinti 
revoliucinį komunistų judė
jimą. Darbininkų masės vis 
daugiau supranta, kad tik 
vienas kelias joms pasiliūb- 
suoti, tai po Komunistų Par
tijos vadovybe.

Tuojaus po budavojimo planą. Pagal šį 
Cermako mirties specialis planą Jungtinės Valstijos 

kas metai privalo išleisti po 
$60,000,000 b u d a v o j imui 
naujų karo laivų. Planas 
yra del 8-nių metų, kas su
darys vien naujų karo laivų 
budavojimo išlaidas $480,- 
000,000. Veikiausiai šis pla
nas . bus pilnai priimtas ir 
karo našta dar labiau užguls 
ant darbininkų pečių.

Roo- ir auksu paremtos valiutos
Komunistų Partijos orga-. ją atstovavo Tautų Lygoje
3 “Daily Worker” šaukia įr demonstratyviai i apleido 

darbininkus reikalauti: (1) ją, jau važiuoja Japonijon. 
kad algos būtų ^išmokėtos jjs atvyko į Londoną. Iš

, važiuos per Jungtines Val&
darbiams pašalpa būtų iš-; tijas Amerikos atgal į Japo 
mokėta auksu paremta va-; nįją.
liūtą, (3) kovot? už algų pa*
kėlimą, nes brangsta mais

Kuomet mylių pločio ir 200 mylių i}- 
Tautų Lygoj plepa apie ba.i-j gio ^ruožtu, padarydamas 
girną karo tarpe Bolivijos ir i daug nuostolių. Jau dabar 
Paraguay, Kolombijos ir Pe
ru, tai tuom kartu jų tarpe 
karas plečiasi ir grūmoja ki
tas šalis įtraukti.

Berlyn.—Buržuazijos lai 
kraščiai rašo, kad SSSR ir kiti 
prieplaukoje 
jau 14 dienų, kaip dega me 
džiai, padegti kontr-revoliu 
cinių sabotažninkų.

WASHINGTON, 
seveltas išreikalavo 
vis daugiau reikalauja dik- nas 
tatoriškos jam galios. Tj 
tai daroma neva išgelbėj 
mui Amerikos iš finansinio senais pinigais, (2) kad be 
krizio. Dabar jis reikalau
ja galios, kad galėtų suma
žinti valdžios darbininkams 
ir karo veteranams algas ir 
pensijas į metus laiko antį tas ir kitos reikmenys, (4) 
$500,000,000. Žinoma, nenu-1 maži depozitoriai turi rei- 
kentės stambūs valdininkai kalauti iš bankų pilno jų 
ir karo veteranai—generolai įdėlių atmokėjimo, (5) tuo- 

Nuo to nukentės pa-1 jaus turi būti atidaryti ban- 
Archangelske prasti valdžios darbininkai kai ir valdžia gvarantuoti, 

kad įdėliai nebus sumažinti

Darbifunkai Visų šalių. 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite Tib» 
Retežius, o lilaim&ritr

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Montevideo. —• Amerikos 
i konsulas pranešė policijai, 
kad jį apvogė,: išnešdami 
$5,676 aukso ir kitų brangių 
dalykų iš jo namų.

Paryžius.
šoms pakelta išlaidos ant 
3,000,000 frankų.

> Kai-sheko 
anevraj

KRISLAI 
“Didžioji Chinų Siena.” 
Budavojo 2,000 Metų* 
Kova prieš Alkoholį. 
Orlaivių Keliai. 
Japonijos Planai.

Rašo D. M. šolomskas

DANZIG. — Lenkijos, val
džia pilnai perėmė į savo 
rankas Danzigo prieplauko
je Westerplatta salą su amu
nicijos sandėliais.

Tuom kartu ateina dau
giau žinių, kad Lenkijos fa
šistai traukia armiją prie 
Gdyne priepįaukos ir prie 
Vokietijos rubežiaus. 100,-

• i m . T • i SSSR Nubaus Kulokus
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Kaip Rooseveltas Lopys Budžetą?
Bandysiąs Subalansuoti Sąmatą Numažinant Veteraną Pen

sijas ir Valdžios Darbininką Algas. Nei Centą Nenuma
žins Karo Reikalą Išlaidoms. Jau Dabar Senate yra Bi- 
lius Skirti Bilioną Dolerią Budavojimui Naują Karo Laivą

šeštadienį, kovo 11 d., kongresas suteikė prezidentui 
Roosėveltui diktatoriaus teises. Prezidentas savo pra
kalboje kongresą pareiškė, kaip jis mano sulopyti trūks- 
tantį ir plyštantį valdžios budžetą. Jis pažymėjo, kad 
1931 m. nedatekliaus budžete buvo $462,000,000. Seka
mais metais jau buvo $2,472,000,000, gi šiemet deficito 
yra $1,200,000,000 ir sekamais 1934 metais bus $1,000,000,- 
000. Taigi, kad sulopinti prakiurusį budžeto dugną, kur 
numatoma, kad viso deficito pasidarys $5,000,000,000, pre
zidentas Rooseveltas paskelbė, jog jis naudosiąs jam 
suteiktą diktatorišką galę ir numažinsiąs praėjusių karų 
veteranų pensijas ant $400,000,000. Būsią nukapota ant 
penkiolikos nuošimčių tos rūšies išlaidos. Gi valdžios 
darbininkams taip pat numažins algas tokį pat nuošimtį 
ir dar pridedant prie to nekuriu kariško department© 
tarnautojų algas, tai ir susidarysią apie pusė biliono do
lerių sutaupymo.

Prezidentas nieko nesako, ar jis savo algą nusimažins? 
\O prezidento metinė alga $75,000 ir prie tam įvairios iš
laidos,. Baltojo Namo užlaikymas sudaro arti pusę milio- 
no*dolerių. ’Kongresmanai ir senatoriai gauna po $10,- 
000. 1 Jų algas niekas neliečia. Devynios galybės valdi
ninkų gauna desėtkus, tūkstančių dolerių algų, bet jiem 
paliekama žerti didelius pinigus į kišenius. Darbo de- 
pąrtmentui kas metai mjlionai dolerių skiriama ir tūks
tančiai imigracijos agentų gauna didžiules algas. Jie nie
kos daugiau nedaro, kaip tik terorizuoja darbininkus, 
ypač ateivius darbininkus. Rooseveltas nesako savo pra-i 
kapoje, k^d jis bent vieną centą nuo to departmehto su
mažintų. - —

* »

Bet už tai prezidentas pareiškė, kad nuo veteranų, nuo 
našlių ir vaikų jis numažins penkioliką nuošimčių. Nu
mažinimas palies net tuos asmenis ir šeimynas, kurie gau- 

'na jnk po $6.00 į mėnesį.
Bankinis krizis, kuris dabar purto visą šalį ir valdžios 

dedamas ant darbininkų apsunkinimas lemia alkaną 
rytojų milionams. Raportai ‘iš 120 miestų, iš didžiųjų 
depąrtmentinių ir smulkesnių krautuvių sako, kad šie- 
meRvasario mėnesį žmonės mažiau daiktų pirkosi 23 nuo- 
širtičiais, negu jie pirko pernai tuo pačiu laiku.

Plezidentas savo prakalboj nesako nė vieno žodžio, kad 
jis-įsumažins karo reikalams išlaidas. Jis nieko nesako, 
ką'jis darys su prižadais, kad bus kitaip elgtasi su “už
mirštu žmogum”—bedarbiu. Jų 17,000,000 visoj šalyj. Jų 
gyvenimas darosi nepakeliamai skaudesnis su kiekviena 
diė&a. Išteklius, kokį jie turėjo, išsenka, kaip puodas pa
dėtas ant karšto pečiaus. Žmonės pristumti prie liepto 
galo; Kaip patarlė sako: “nė bėgt, nė rėkt”; trauktis nėr 
kur,; o eiti neleidžiama. Pasekme to, mes matome kiek- 
vięętą dieną, per visą šalį, šimtus bedarbių papildančių 
sattžjudystes. Jie tą daro idel negalėjimo toliau tęsti al- 
katišį gyvenimą.

Bedarbių delegacija važiavo į Washingtoną įteikei 
Rcifc^eveltui reikalavimą, kad jis išleistų bedarbių drau- 
dirijb įstatymą. Tai išpildytų prižadą, kurį jis darė prieš 
rinkimus. TačiaUs jis savo prakalboj nė apie tai nieko 
nėOsimine. > • i s . • ., ’ ’. *

Bet prezidentas lai neužmirštą, kad jis bus priverstas 
kalyti apie bedarbių reikalavimus. Milionai žmonių ne
migą badu. Žinoma, jis kalbės tada, kaip milionai atsi
sakys tylėdami bądauti. Kada ta 17;000,000 bedarbių su 
milpnais dalį laiko dirbančių ir kartu su visais darbinin- 
kaiįj sujungs savo jėgas ir organizuotai išstįs į kovą 
prjęš badą ir nepakeliamai sunkias sąlygas.. Masinis mi
nių; Spaudimas privers poną Rooseveltą kalbėti apie “už- 
mi$ftą žmogų,” duoti bedarbiam apdraudą ir kitus pa
lengvinimus. Bedarbiai, organizuokitės į bedarbių tary- 
bašTir kovokite už pašalpą! Dirbantieji, organizuokitės 
į revoliucines unijas, eilinių narių komitetus ir dirbtuvių 
kotletus kovai prieš algų kapojimus ir prieš darbo są- 
lyg®*,sunkinimus dirbtuvėse! 

----------
fįiryžiiis. — Iš Hollandi- 

jos'* penktadienį atskrido^ 8 
orlaiviai su auksu. Visur 
imperialistai stvarsto auksą, 
tas “parodo dar didesnį jų 
prisirengimą karui.

Tokyo. — Amerikos kapi
talistų fabrike, Japanese 
Steel Production Co., su
streikavo darbininkai ir rei
kalauja pavaryti amerikinę 
administraciją.

Be jokių huo savęs ko
mentarų žemiau talpiname 
“L. Ž.” bendradarbio bei 
k o r e s p ondento aprašymą 
apie būklę Panevėžio bedar
bių. Tai širdį veriantis 
vaizdas. Pačiame antgal- 
vyje pasakyta: “Keturios 
šeimos vienoj troboj. Namų 
savininkas turi nuosavą tik 
kepurę ir švarką, šešių as-, 
menų šeima turi pragyventi 
mėnesį iš 36-38 litų. Elge
taujanti našlė laimingesnė 
uždirbantį bedarbį.” , z

O dabar skaitykite “L. 
Ž.” (vąs.'23 di) aprašymą:

Vieną dieną, aprodyti bedar
bių gyvenimą man pasižadėjo 
jaunąs 24 met. amž. vyrukas! 
taip’ pat bedarbis.

—Užeikim pirmiausia pas
mus,—pasiūlo. ,/

Pereinam tiltą ir pasukam į 
vieną sukrypusią bakūžę. Pro 
žemas duris įlendu į duobėta as
la trobą. Troba žema, su ma
žiukais trimis langeliais.

—Atsargiau, pone,—juokda-| 
masis perspėja mano vadovas.— 
Pas mus blakių ir kitokių pa
razitų visur pilna.

Pasirodo, kad šitoje sukrypu- 
sioj landynėj gyvena viso ketu
rios šeimos. Mano vadovas su 
žmona ir kūdikiu, pats namų 
šeimininkas 18 metų vyrukas, 
.senyva moteris su dviem vaiku
čiais ir dar vienas bedarbis šu 
savo vaikučiu, motina, s'eserim 
ir sesers vaiku. Vadinasi, viso 
vienuolika asmenų. O lovų tė
ra trys.

—Tai kur jūs gulite?—klau
siu, i •

Mano vadovas ima aiškinti, c . ■ f k 7
Viėnoj lovoj guliu aš šu, žmo

na ir vaikučiu, kitoj štai ma
no draugas su žmona. Trečioj 
—jo Sesuo su vaikučiu. Šei
mininkas. prisitaiso prie stalo, 
o šita moteris su dviem vaiku
čiais šiaip taip žemėj susiran
gė.

Toliau mano vadovas 'pasako
ja, kokiu būdu jie visi čia su
sigrūdo į vieną trobą.

—Anksčiau aš gyvenau čia 
tik su savo žmona ir šeiminin-; 
ku. gituos žmones priėmiau to
dėl, kad juos išmetė iš buto ir 
jie neturėjo kur dingti. Ma
no šeimininkas taip pat jau ke
lintas mėnuo negauna buto nuo
mos mokesčio. Bet jis pats be
darbis ir mūsų padėtį .supran
ta. Tyli dantis sukandęs.

Jam bepasakojant ateina ir 
pats šeimininkas.

—Va, pažiūrėk tamsta. Juk 
jis savo tik kepurę ir švarką 
turi. O visa kita skolinta. Aš 
daviau kelines, batus ir viršų-, 
tinius marškinius. Ar netiesa?

—Taip,—atsakų šeimininkas.
Toliau vadovas ima iCha'rak-, 

terizuoti kiekviėną šeimą atski
rai. Pradeda <nūo šeimininko.

—Jis yra našlaitis, senai ne
tekęs tėvo ir motinos. Turi du 
broliukus; kurie'1 auga prieglau
doj. Pats yra, bedarbis. Pir- 
moh kategorij^n įskaitytas to
dėl, kad lankantis komisijai pa
rode šios pašlaitės du , vaiku
čius kaipo savo brblius. Per 
savaitę dirba po tris dięnas.įr 
uždirba iki 9 litų. Vadinasi, 
per mėnesį gauna 36 litus! Aš 
pats esu tantrqs kategorijos be
darbis. Į sayMitę gaunu dirbti 
keturias dienas po keturias va
landas ir uždirbu 5-7 litus. Va
dinasi; mėnesį turiu gyventi aš,, 
žmona ir kūdikis iš 24-28 litų. 
Jam,—parodo į draugą,—dai- 
riesčiau. Jis yra skaitomas pir
mos kategorijos bedarbis. Už
dirbą 37-38 litus per mėnesį. Ir 
iš tų pinigų šešiese turi’ pragy-' 
venti. ;

—Va, šita moteris,—sako ro
dydamas į našlę su dviem vai
kučiais,—laimihgešnė. Ji elge- 
tauna. Užtat bado nemato •• ir 
dažniau vieną kitą centą sųgrte-; 
bia. Tiesa, vienam trejų mėtų

Nore- 
už nedide- 
bet negau- 
esam pri- 
gyvenimo 

skarmalais

5 i i ' i' t L usavo vaikučiui ji gauha pietūs 
iš vaikų darželio. Bet ^atrišta 
gali pažiūrėti, kas tai per pie
tūs.

Man atneša įpylę į lėkštę kaž
kokios drumzlinos sriubos, neva 
kopūstų, ir rupios juodos dūo- 
nos gabalėlį.

' —Tai šita sriuba minta trejų 
’metų vaikutis,—aiškina toliau 
mano vadovas. 1
*—Mes patyš negeresnių mais
tu mintam ir 'savo vaikučius pe- 
nim,—pasakoja toliau.—Bulvės 
ir duoną-y-beveik vienintelis 
mūsų maįsta^.; ^Kartais užjsi- 
fundijam ir mėsos: pigiausiu, 
bekonų liekanų—kokią gerklę, 
jaknas ar karvės tešmens ga- 
W i,ii’ > , .

—Moterys, kaip tamsta1 ma
tai, visos gana jaunos, 
tų kur nors kad ir 
lį atlyginimą dirbti, 
na darbo. Ir taip 
versti vilkti sunkų 
jungą, pusbadžiai, 
apsidangstę skursti.

—O dabar dar gražesnį da
lyką tamstai parodysiu, — sa- 

i ko vadovas. >
Išeinam į kamarą, kaip aukš

taičiai vadina (uteniškiai vadi
na “prikaitė”),, čia gyvena 34 
m. amž. moteris-našlė. Vyras 
nesenai miręs. Astuonių metų 
duktė išvaryta tarnauti. Prie 
savęs laiko penkių metų sūnų 
ir 2 savaičių kūdikį, kurį mai
tina duona ir sacharinu. Nie
kur negaudama darbo, eina el
getaut. iii '

Kambarėlis su vienu langu ir 
labai šaltas, sienos išpuvusios, 
gabalais iškrikusios, žmogaus 
galvos didumo, skylės užkaišio
tos skudurais. Siena į prieme
nę visai išvirtusi ir tik popie
riais užklijuota; Lovos visai nė
ra. i Tik pasieny pritaisyti iš 
lenčiukių narai, ant kurių tik 
susirietęs žmogus gali išsitekt. 
Ii’ ant šitų narų miega moti
na su penkių metų sūneliu ir 2 
sav. kūdikiu. ' 1 t

Čia apsižiūrėję, einam pas 
bedarbį, gyvenantį kitame tro
bos gale. Randam jį pietau
jantį; Stalo hęrh. Ant dėžės 
padėtas didelis bliūdas su ko
pūstais be taukų. Iš vienos pu
sės sėdi ant pačios dėžės pus
antrų metų vaikutis, iš kitos— 
pustrečių. Trečias vieno mėne
sio amž. guli suvystytas ant na
rų. Motina liguista moteris. 
Vyras dirba kaipo pirmos ka
tegorijos bedarbis. Uždirba 36 
-38 litus. Vaikučiui pieno ne 
visada įstengia nupirkti, ' tai 
dažniausia peni ramunėlių arba
ta, pasaldinta sacharinu.

PHILADELPIA, PA
Savitarpinio Lavinimosi Mo

kyklėle ir Korespondentų 
Biuras

Atsibuvusi dviejų > Savaičių 
mokyklėlė, kurią buvo įstei
gęs ALDLD ,6-tas Apskritys, 
nėra > likviduota. ^Mokyklėlės 
pamokbs įvyksta kas antradie-

AWW. Wil § ^1- .vakąre, 
ii9i> m. sth -1 > i i;
‘ Mokykloje^, naudojam. vilnie
čių braižinį, kuris nurodo pla
tesnį literatūros nurodymą stu- 
dijavipiūi klasių; kovos., ■<

■ Ateinantį - aįtradienį,; 14 d. 
kovo> yra raginami visi užsi- 
..registravę į korespondentų 
biurą draugai ir draugės, būti 
ant paipok.ų,, apt^ kuriją šuor- 
gahižūosim korespondentų biu
rą ir išdirbsime /planus lavini
mosi ir rašinėjimo į/.“Laisvę” 
žinių iš darbininką' judėjimo. 
Kreipkite daugiausia atydos 
bedarbiai ir dirbantieji, štdkit 
į korespondentą bjprą ir tėi- 
•kith'e žinių’ iš phijos
alkanųjų, skurstančiųjų ir ko
vingųjų darbininkų gyvenimo 
ir padėjimo. . Nemiegokime 
toms pačioms apsileidimo tra
dicijoms, ; kurios t kankino p e r 
aipi’e 20 Jriėfų^ ’ "Ląvinkimės ir 
lavinkime kitus tiek, kiek' tries

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo vajus jau pasi
baigė, bet kėiiksmingbs va- 
j u j korės pondenbijos ir 
“protestai” šu pruseikinio 
A. Lepbriio purvais, iš St. 
Louiso, tebetalpinami “Tie
soje.” Aš< patariu LDS 120 
kp. kuogreičiausiai apsiva
lyt- nuo to nešvarumo ir ne
šioti švarų ’ darbininkišką 
vardą.

Nejaugi 120 kp. nariai ne
lanko susiririkimiį ir nes
kaito “Tiesos^” kad nemato, 

’ką jų .korespondentas rašo.
Aš sakau, kad j jūs, drau

gai, be “ponų” negalite kuo
pos tvarkyti, bet parodyki
te, kad — galite.

“Tiesoj” už kovo 1-mą d., 
120 kp. korės., A. Leponis, 
savo korespondencijoj pri
varęs visokin “kuopos” tari
mų. Bet nepasako, kiek 
narių dalyvavo tame susi
rinkime, kur nutarta raštus 
talpinti—“pašalinėje” spau
doje ar organe. Jie išrin
ko 2 delegatu į Bedarbių 
Tarybą taip pat.

Aš pasakau iškalno, kad 
pašaline “spauda,” tai “N. 
Klampyne,” o tie išrinkti 
delegatai, tai tik maska, ku
ri užmaskuoja kitus blogus 
darbus: Va, mes geri, turi
me delegatus B. T. Na, ir 
ko' tie “bimbiniai dar kabi
nasi!” Gudrūs vyrai, bet ir 
kvailių, nerasite.

---------------- „..r,...-, ry.----- ... <.....   ,,r.y , i = 

Bedarbių Demonstracija ir Cerai Pavykę 
Masines Prakalbos apie Sovietų Sąjungų.

, »ir
PATERSON, N. J. — Kovo sijos gyvenimu, tai dabar žmo-:

Įnės 100 nuošimčių geriau gy--- 
vena. Gi kas liečia šalies at- • 
budavojimo ir abelnai indus-" 
trijos pakėlimą, tai šalis pažen 
gė daugiau, negu šimtą nuo- - 
šimčių. Kur pirmiau buvo pūs-v 1 
tynės, tai šiandien stovi mil-J. 
žiniški fabrikai ir išbudavoti 
nauji miestai. Pirmiau buvu- • 
sius mažiukus ūkius su seno- b* 

Iviniais žemdirbystės padar-' '
klausėsi! gaj^ pavaduoja nauji žemės 
Demon- • ūkiai, kur turi savd ■ ligonbu-

: čius, teatrus ir apšvietos kliu- ’5 J' 
bus. ! ' 1 ' . ■ ’ "
, Lhemon kalbėdamas pastą; . 

tė publikai klausimą: , Kokia, , 
žmonijai valdžia būtų geresnė, 
sovietinė ar kapitalistinė? Jis

žmogų.”
demons-

4 d. darbininkiškos organiza
cijos buvo surengę demonstra
ciją prie City Hali, kad pri
spirti Rooseveltą išpildyti jo * ♦ 
prižadus, paskleistus laike rin
kimų apie “užmirštą 

Gatvėmis nebuvo 
truota, bet prakalbų 
apie 700-800 žmonių,
stracijoj buvo priimtos rezo
liucijos ir viena; tarpe jų rei
kalauja bedarbių apdraudos, 
kuri pasiųsta prezidentui Roo- 
seyeltui.1 i Buvo išreikalauta iš 
valdžios leidimas turėti de
monstraciją. Taigi tiesioginiai pats atsakė į statomą klausi- 

'mą, kąd jis norėtų matyti Am
erikos darbininkus turint to
kią tvarką, kokią turi Rusijos 
darbininkai.

Iš publikos buvo pakeltas 
klausimas: Ar bolševikai siun
čia pinigus į kapitalistines ša
lis propagandos vedimui? At
sakymas, kad Sovietai nesiun
čia pinigų į užsienius, o jei 
darbininkai organizuojasi prieš 
kapitalistus, tai juos skurdus 
gyvenimas prie to veda.

Pastatė klausimą poniškas 
žmogus apie Komunistų Inter
nacionalą, kuris turi savo sek
cijas visose šalyse. Kalbėto
jas atsakė, kad tai ne Sovietų-' 
įstaiga, o pasaulinės proleta
riato partijos įstaiga. Dar kaš 
tai paklausė, ar Stalinas yra' 
diktatorius ? Lhemon atsakė, 
kad Stalinas nėra diktatorius;; • 
Per įvairias Sovietų valdžios if 
darbininkų organizacijų įstai
gas pravedama reikalihgi ta
rimai ir patvarkymai. Dar'" 
buvo keletas klausimų, kurių 
via ribmihėsiu, nes, mano šu- • 
pratimu, jiė he tiek daug pa-’ 
liečia šių dienų reikalus.

Nors buržuazinio ųniversitę-. 
to profesorius gan visapusiš
kai kalbėjo, bet, žinoma, libe
ralas turi siekinius ir tikslus. 
Jis gal visai kitaip kalbėtų, jai... 
Amerikoj darbininkai imtų. 
steigti Sovietų valdžią.

Bet paimkime lietuviškus, 
vadinamus intelektualus, net 
ir prųseikinius renegatas. Jie1 
net misijas rengia apie komu
nizmo bankrutą, kad atitrauk
ti darbininkus nuo revoliuci
nio judėjimo.

J. Bimba.

policija demonstracijos nekliu
dė, bet, matomai, su poli
tikierių žinia, tūlas “auction
eer” įsitaisęs garsiakalbį ant 
automobiliaus važinėjo ir apie 
City Hali plerpino. Jo' tikslas 
buvo leisti garsą, kad publi
ka negirdėtų, ką kalbėtojai 
sako. Publika tuo labai pasi
piktino ir pravijo tą poną su 
visa muzika.

Abelnai imant, reikia skai
tyti demonstraciją pavykusia, 
nors galėjo būti daugiau publi
kos.

Kovo 5 d., žydų liberalinė 
organizacija, vardo nepame
nu, surengė prakalbas Colum
bia Universiteto profesoriui 
Lhemon.' Lhemon praeitą va
sarą per šešis menesius buvo 
Sovietų Sąjungoj ir studijavo 
tenykštį gyvenimą. Publikos 
į prakalbas prisirinko apie 
400-500. Profesorius Lhemon 
nėra bolševikas. Jam negali
ma primesti, kad jis kalbėjo 
tik apie gerąsias p.uses, kaip 
buržuazija dažnai primeta 
bolševikams kalbėtojams.

Profesorius atžymėjo, kad 
kapitalistinės šalys pameta,

Ar nebūtų, jau laikas vi
som LDS kuopom reikalau
ti Centro Valdybos, kad 
griežtai- pareikalautų 120 
kp., kad skaitytus! SU LDSjkad jų reikalai daug nukentė-
konstitucija ir sustotų šmei
žti' C. V., nes'jau per ilgai 
laukta.

Iš šalies žiūrint į A. Le- 
ponio “raštus,” atrodo, kad 
St. Louisas, tai antra Ryga.

Kor. M. Studen., J. ž.

CLEVELAND, OHIO
Negalima praleisti neatrė*- 

mus šlykščius melus. Fašistų 
“Dirva” 9-tam numeryje ap
meluoja mūsų parengimą. To 
šlamšto korespondentas rašo, 
kad komunistų parengime va
dai “susimušę ir vienas kitą už 
gerklių tąsę po žemę.”

Žinoma, “Dirva” gali tamsin 
ti savo skaitytdjus ir maitinti 
melais, tačdaųs negalima nieko 
nesakyti ant to, apie ką jie 
rašo. ..c

Ašv buva'ū 1 tanife parengime 
ir mačiau, kaip atėjo'žmogus, 
ūpie kurį “Dirva” Vąšo, sū’la
peliais. Jis tūrėjo Butkaus pra
kalbų , lapelių pluoštą, žmo
gus buvo ant drąsos paėmęs 
ir saU' kiūtinėjo rpo svetainę. 
Jis plakatus norėjo dalinti. 
Vieną ir aš paėmiau. Tvarkos 
v'edėjai ragino nedaryti triukš
mo ir liepė išeiti, tai ir viskds.

Dilgėlė.

Mašjtva. -— Sovietų val
džia pasiuntė grūdų maistui 
ten, kur jo yra nedateklius.

' Budapest, VengHja.—- Iš
naudotojų valdžia areštavo 
32 gelžkelio darbininkus ir 
juos kaltina komunistines 
propagandos skleidime^
........ “f ~ V >

suprantam;Taipgi mokiila- 
mSš' ir lietuvių kalbos. t , •'

Kviečia Mokyklėlė.

jo delei bolševistinės revoliu
cijos. Gi Lhemon sakė, kad 
Amerikos ir kitų šalių reikalai 
nenukentėjo nei dešimtos da
lies delei Rusijos proletarinės 
revoliucijos, kiek Rusijos liau
dis nešė nuostolių iš kapitalis
tinių šalių intervencijų. Pro
vokacijos, kurios buvo daro
mos per metų metus prieš So- 

!vietų Sąjungą, padarė Rusi
jos žmonėms labai daug nuo
stolių.

Kalbėtojas nurodinėjo, kad 
yra atlikta milžiniški darbai 
šalies atbudavojime ir socialis
tinio ūkio kūrybos lauke. Su 
išbudavojimu sunkiosios indus
trijos ir apskritai su pagerėji
mu gamybos, darbininkų bū
klė žymiai pakilo Ir nėra ži
noma istorijoj, kur taip smar
kiai ekonominiai šalis bucų ki
lus. Jis padarė palyginimą; 
kad Amerikai ėmė apie 50 
metų tiek ekonominiai pakilti, 
ant kiek Sovietų Sąjunga pa
kilo per 10 pastarųjų metų’.

Ęalbėdąmąs apie sveikatos 
dalykus, jis ^pažymėjo, kad 
Amerikos dirbtuvės daugumo
je yra niekas kitas, kaip tik 
ligų ’ perėjimo lizdai. Delei 
netinkamo įrengimo, darbinin
kai užsikrečia įvariomis ligo
mis ir.-žudo savo sveikatą. Jis 
atžymėjo, kad Sovietų Sąjun
goj dirbtuvės įrengtos moder
niškai, prie jų yra sveikatos 
apžiūrėjimo skyriai ir turi savo 
sanatorijas. Visų darbininkų 
sveikata tiriama kas trys ’mė
nesiai. Jei pastebima kokia 
nors liga, tai tuoj imama gy
dyti ant vietos ir jei pasirodo, 
kad reikia ilgesniam laikai li- 
$onį gydyti, tai siunčia į sa
natoriją. Trumpai suglaudus, 
reikia pasakyti, -kad profeso
rius rgan bešališkai aiškino So
vietų Sąjungos Ūkį. ir page
rėjusį žmonių gyvenimą. Jis 
pasakė,' kati lyginant šiandie
ninį gyvenimą su euristinės Ru-

Iš Lietuvos
Pirmasis Lietuviškos Enci
klopedijos Tomas Baigtas
Šiomis dienomis išėjo de

šimtasis lietuviškos enci
klopedijos sąsiuviny s, ku
riuo baigiamas pirmasis jos 
tomas. Sekančiu sąsiuviniu 
bus .pradėtas antrasis* to
mas.. ' 1 i

; Parveš K. Norkų? i 
žiniomis iš1 Argdntihos, 

jos valdžia žadanti Kastan-į 
tą Norkų parsiųsti Lietu* 
von, esą laukiama tik jo by?, 
los iš Lietuvos. 1

Bežaizdami Ginklu Pašovė 
Vežiką

» < * < t •
<

Naktį du vienos ministe
rijos tarnautojai įsigėfę va
žiavo vežiku Ukmergės 
plentu. Privažiavus ties 
Ukmergės plentu vienas va
žiavusių pradėjo vartalioti- 
ginklą ir bevartaliodamas 
iššovė. Kulka pataikė veži
kui į kofį. . .

Tai fašistu darbai.
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Demonstracija ir Bedarbių Streikas

BALTIMORE, MD
CLEVELAND, OHIO

B. MulerankaJaunuol

SUFFIELD, CONNHARTFORD, CONN
vai

SKAITYKITE NAUDINGAS KNYGAS
25c

Naudin

Socialfašistų Vadai 
Prieš Bedarbius

Mažų Namų 
Rhndauninkų.

Pirmadien., Kovo 13, 1933

bar pašaliniams $1.00.
ALDLD kuopoms ir nariams tik 25c

darban, 
kad mes 
pasidar-

nimo 
kova.

tuvių svetainėje, 6835 Super- 
ipr Ąve., yra rengiama prakal
bos vien tik moterims. Dr. J 
J. Kaškiaučius kalbės apie mo
terų ligas ir kaip nuo jų apsi
saugoti. Svarbu dabartiniu lai
ku darbininkei moterei išgirs 
ti prakalbą daktaro, darbiniu 
kų ir darbininkių- draugo.

LDS Bendra Komisija.

Kovo 1 d., “LaisvėjKaip Kunigai Apgaudinėja Ti
kinčius Darbininkus

Pereitą rudenį, aš pamenu, 
vieną sekmadienį, sušaukė mū
sų miesto katalikų galva, vys
kupas O’Hern, į daržą, kur 
žaidžiama bolė, visus nuobaž- 
nus žmones maldas kalbėti. Tą 
vakarį rinkosi įvairių tautų 
katalikai, kad išmelsti gėriai-

Įdomiausi Atsiminimai už $1.00
Caro Kalėjimuose. Parašė V- Kapsukas. Tai įdo

miausia knyga apie Rusijos caro laikų vieš
patavimą, darbininkų kovas ir ant jų puoli
mus, bei kankinimus kalėjimuose. 320 pus
lapių. Gražiai apdaryta.

Kaina buvo $1.75. Dabar 5Oc 
Bolševikai. Parašė Aleksėjev, vertė V. Lienius.

Knyga tiktai iš spaudos. Tai atsiminimai iš 
piliečių karo Rusijoje. Labai naudinga ir 
patraukianti knyga. 364 puslapių. Kaina 5Oc

Abi knygos tik $1.00

žinoma, ir mūsų miesto lie
tuviai tikėjimo supainioti pa
traukė į parką su visokiais pa
gražinimais. Jie ėjo ten, kad 
pasiųsti maldų daugybę “dan
gaus karaliui” ir už tai gauti 
iš jo gerlaikį. Apgautų dar
bininkų buvo/labai daug. Viso 
į kalbamą daržą susirinko apie 

■fe 40,000 žmonių. Ant augštos 
platformos pats vyskupas pasi
lipęs meldėsi, kraipėsi ir ki
tiems liepė poterius kalbėti. 
Kad malda būtų priimtinesnė, 
tai kiekvienas maldininkas tu- 

• rėjo rankoj po žvakę. Už jas 
turėjo mokėti po 25 centus. 
Na, ir kokios pasekmės ? Kiek
vienas protaujantis žmogus tu
rėtų matyti, kad už maldas ga
vo piktu atmokėti. Dabar lai
kai daug blogesni, negu buvo 
tuomet, kada maldas kalbėjo.

Mes, kurie daugiau įsitraukę 
/ į darbininkų judėjimą, nusijuo- 

kėm, kad maldomis nori badą 
l» nugalėti. Bet čionai juoku tik

rovės nepadengsi. Reikia eiti 
prie katalikų darbininkų ir ves 
ti juos į kovą prieš nepakelia
mai sunkias gyvenimo sąlygas.

Suprantama, kad pats vys
kupas tam netikėjo, kad gali
ma maldomis išprašyti gerlai
kį. Jis tai dafė, kad pasitar
nauti kapitalistų klasei. Mal
domis supainioja darbininkų 
supratimą ir vietoj kaltinti ką- 
pitąlistus Ir kdvoti'prieš juos, 
tai (katąlikąi, darbininkai mano, 
kad čia ne kapitalistai kalti, 
bet “augštai sėdintis dievas,” 
o jam priešintis negalima, tai 

* ir badą kenčia, burnos neat- 
verdami. Katalikai darbinin
kai būtų daug geriau padarę, 
jei jie visi būtų nuėję prie val
džios buveinės ir pareikalavę 
pašalpos bedarbiams, tai dau
geliui šiandien nereikėtų ba
das kęsti. Bet kuomet 40,000 
iškėlę rankas jieško pagelbos 
dangui, tai kapitalistai ir jų 
valdžia mato, jog dar jie gali 
uliavoti, o bedarbiai ir jų šei
mynos gali, alkti, nes jie neži
no, kur reikia kreipti savo jė- 

įĮ) gas, kad atmušti badą. s
Proletaras.

socialfašistų va

Metinis Tarpt. Darb. Apsi
gynimo bazaras rengiamas 17, 
18 ir 19 dienas kovo, Grdi- 
nos svetainėj, 6021 St. Clair 
Ave. Kiek mes lietuvių kuo
pos nariai pasidarbavome tam 
bazarui, tai daro mums gėdą 
kitos mūsų kaimyninės kuo
pos, podraug Collinwoodo dvi 
grupės. 1 Turime ' sukrusti ir 
padirbėti šią savaitę. Aplanky
kime visus simpatizatoribs ir 
draugus; parenkant daiktų ir 
aųkų. ’ ' ■ ■

Didelis ALDLD knygų nupiginamas. Skaitykite jas 
švieskitės. Naudokitės proga. Kuopos ir platintoja: 

platinkite darbininkų tarpe

kojo, k&d jie pašauks 
ir suareštuos visus 
tose diskusijose. Bet 
dinimą nusinešė rudis 
degos. Diskusijos įvyko įr 
žmonių susirinko daug. Visi 

utų šau-

Tarptautinio. Darbininkų Ap
sigynimo Bazaras 17, 18 ir 19 

Dienas Kovo

Istorija Amerikos Darbininky Judėjimo
Istorija Socializmo Suvienytose Valstijose. Kny- 

ga ant geros popieros ir verta kiekvienam 
perskaityti. 450 puslapių, gerai apdarytą.

Kaina buvo $1.50- DąbaK 25c
Klasių Kovos Ištūri ja Amerikoje. Parašė A. Bim

ba. Kiekvienas darbininkas ir darbininkė 
privalo perskaityti šią knygą. Gražiai ap
daryta ir turi 608 puslapių. '

Darbininky Sveikata už $1.00
Darbininkų Sveikata”, " šią knygą parašė Dr. J 

J. Kaškiaučius. Geriausia knygą apie žmo
gaus kūno subudavojimą ir užlaikymą svei
katos. Atspausdinta ant Jabai geros popie
ros ir turi daug paveikslų. 628 puslapių. 
Gerai apdaryta audeklo vąšeliais.

Kaina buvo $3.00

Istorijos ir Politikos Raštai $1.00
Socialdemokratijos Žlugimas ir Revoliucines Ko

vos Vokietijoje. Knyga labai įdomi, nes jo
je aprašoma Vokietijos socialpatriotų išda
vystės ir kovos po karo. Turi paveikslų. 
280 puslapių. Apdaryta.
. , Kaina buvo $1.25. Dabar 25c

Politinės Ekonomijos Pamatai. Parašė F. Vaikš- 
rioras. Labai naudinga ir reikalinga kiek
vienam > perskaityti knyga. 256 puslapių.
Apdaryta. Kaina buvo $1.50. Dabar 25c

Rusijos Istorija. Parašė Pokrovski. 320 pusi. La
bai naudinga. Kaina buvo $75. Dabar 50c

Visos už $1.00
Aliejus. Knyga turi 800 puslapių, gražiai apda

ryta. Parašė garsus Amerikos rašytojas Up
ton Sinclair, 
naudinga.

Sovietų, Sąjunga Penkioliktais Mętais

$5.00 Vertės Marksizmo Rašty už $1.00
Liudoviko Bonaparto Brumerio -18-ji ir Piliečių 

Karas Francijoje. Parašyta K./Markso. Bū
tinai reikia skaityti kiekvienam darbininkui. 
360 puslapių, apdaryta.

Kaina buVo $2.00. Dabar 25c

Kaina buvo $2.25.( ’ Dabar 50c
Darbininkiškų Brošiūrų už 25c. 1 i ; 1 .

$4.50 Vertės Leninizmo Rašty už $1.00
Komunizmo A-B-C-. Parašė N. Bucharinas. Tai 

geriausias klasinis vadovėlis. Išdėsto kapi
talistinės tvarkos ydas; iš kur kyla bedarbės 
’*r karai. Turi 208 puslapius ir gražiai ap
daryta. Kaina buvo $1.50. Dabar 25c

Leninas, Jo Gyvenimas ir Darbai. Parašė M. Ja- 
roslavskis- Kiekvienas darbibinkas privalo 
ją perskaityti. 432 puslapių, gražiai apda
ryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 50c.

Lenino Raštų vienas tomas \li etų vi ų kalboje.
Visos trys knygos tik $1.00

Galima traukt ir pasirenkant bile knygą, 
stos į Amerikos Lietuvi 
giją, tas gaus BILE SET 
vaną

tilpo 
korspondencija iš New Britain, 
Conn., kur kalbama apie Na
mų Savininkų organizaciją. 
Korespondentas rašo, kad yra 
organizuojama namų savinin
kai ir ima iš kiekvieno pristo- 
jančia po $1. Jis nurodo, kad 
nėra galima mums prieiti prie 
tos grupės.

Mano supratimu drg. turi da
ryti žingsnius įeiti į tą organi
zaciją. Reikią kalbėti su jos pa
vieniais nariais. ‘"Būtinai rei-

Extra Lietuvių Frakcijos Kuo
pos Susirinkimas 13 d. Kovo 

, Pirmadienį, 13 d.'kdvo, 7:30 
vai. vakare,! Liet. Darbininkų 
svetainėje, 920 > E. 79th St., 
yra' šaukiamas ,TDA Lietuvių 
Frakcijos narių susirinkimas, 
labai svarbiu klausimu, ku- 
riuom yra metinis lokalo ba
zaras. Taipgi yra ir daugiau 
reikalų apsvarstymui ir atliki
mui. Visi kapitonai yra atsa- 
komingį sumobilizavimty savo 
narių.
Scottsboro Reikalu Konferen

cija 26 Dieną Kovo
Nedėlioję, 26 kovo, 2491 E. 

55th St., 10 vai. ryte, yra 
šaukiama Bendro Fronto Kon
ferencija Scottsboro jaunuolių 
klausimu. Visos lietuvių dart 
bininkų organizacijos turi da
lyvauti ir prisiųsti delegatus. 
Taipgi TDA Frakcijos užduo
tis aplankyti visas kitas lietu
vių draugijas, kuriose darbi
ninkai ir darbininkės priklau
so, o yra kontroliuojamos prieš 
darbininkiškų elementų. Tu
rime užkviesti, kaip katalikiš
kas, lygiai ir tautiškas orga
nizacijas, pasiųsti delegatus 
minimon konferenęijon.

JM.

25c
25c

Karolio Markso Teorijos Sistema*. . Parašė L. B 
Budin. Labai naudinga ir reikalinga knyga 
336 puslapių, apdaryta.

Kaina
Vienas

kiama konferencija sudarymui 
bendro fronto, kovai prieš ba
dą. Su tuo"'- “sutiko” ir fa
šistų lyderiai. žinoma, jie 
veidmainiavo. Jie bijojo pasi
rodyti viešame susirinkime be
darbių akyse, kad jie išeina 
prieš bedarbius. •

Bet, kuomet delegacija ap
silanko į’ draugijų susirinkt* 
mus ir užkviečia prisidėti ‘prie 
Bendro Fronto konferencijos, 
tai tie patys gaivalai bjauriau
siais būdais niękina tokios kon
ferencijos šaukimą ir gązdina 
darbininkus visokiais nebūtais, 
dalykais. Jie draugijose griež
tai išeina prieš bendrą frontą. 
Tiesa, nuo tokių gąivalų nieko 
geresnio ir negalima tikėtis. 
Jų vyriausias tikslas pagelbėti 
išnaudotojams atimti iš dar
bininkų paskutinį centą. Jie.’ 
sutinka, kad iš bedarbių būtų1 
atimta namai, rakandai, radio, 
ir kiti gyvenimui reikmenys. 
Kitaip sakant, jie nori, kad lie
tuviai darbininkai ir bedarbiai 
būtų nustumti į dar didesnį 
skurdą, vargą ir badą. Ar 
gali darbininkai su tokiu nusi- 
statymu sut ikti ?• Aiškų, 
kad ne! Taip elgiasi visi iš
naudotojai ir jų agentai. Tai 

[fašistų tikslas ir mieris marin
ti darbininkus badu.

Nepaisant tų agentų atakos 
prieš konferenciją, ji įvyks ko
vo 26 d., 2 vai. po pietų, Lie
tuvių Svetainėj.

Mes kviečiame darbininkus 
nepaisyti tų atakų prieš kon
ferenciją ir išrinkti atstovūs 
į konferenciją. O kurios orga
nizacijos nerinks, tai pavieniai 
dalyvaukite.

buvo $1.50. Dabar
tomas Lenino Raštų
Visos knygos tik $1.00

949-959 Willoughby Ave, 
j j nu j Tel- '

Fašistų ii 
Išstojž

Fašistų 
dai nusigando šaukiamos Ben- 

Fronto konferencijos ko- 
prieš badą ir prieš mėty- 
bedarbių iš namų ir par

davimą rakandų. Jau buvo 
minėta spaudoje, kad jų va
dai dėjo pastangas, kad išar
džius Bendro Fronto Diskusi
jas. Ponas Jaras visur pasa- 

policiją 
dalyvius 
tą !gąž-. 
ant no

kia j iškelti, blėdingum^ tokios, 
organizacijos, kuri atskiria,mą- 
žus namų savininkus kuo r^n-t 
dauninkų. Jie vierii negali iš
kovoti .palengvinimų, atsisky
rę nuo .taūdauninkų. Ne tik 
kalbėti su pavieniais nariais, 
bet eiti į jų susirinkimą ir 
bandyti pertikrinti. O jei pa
sirodo, kad nieko negalima 
padaryti, tai reikia sutverti ki
tą organizaciją 
Savininkų

Daleiskime, kad jie visai ne
duos kalbėti, tai tuomet pa-., 
gaminti lapelius, net keliom 
kalbom ir juos išplatinti, kuor 
met būna jų susirinkimas. Tu
rime įrodyti bjėdingumą at
skirti sąvininkus ųuo randąų- 
ninkų, , . į Į ,

Savininkų' ir 1 randduninkų 
kovas turime'jungti su abel- 
nom bedarbių koVom ir orga
nizuoti nedirbančius į bedar
bių tarybas. Randaūninkų yra 
keliolika kartų daugiau kai 
savininkų. Daugelis jų nedir
ba ir neturi iš ko randas už
simokėti. Gal namų savinin
kai mano, kad jie galės be
darbius išmėtyti iš namų? Bet 
jie to negalės padaryti. Be
darbiai organizuosis į bedar
bių tarybas m^kovos už teisę 
gyventi. \

Susnikų Jurgis.

zoliucija prezidentui Roosevel- 
tui, kita J. Meirš, Oregon vals
tijos gubernatoriui.

Perskaičius rezoliucijas, pa
sigirdo minioj balsai: “maršuo 
kime gatvėmis pro turčių vie
tas; reikalaukime žmoniškes
nės pašalpos!” Milžin. minia 
patraukė gatvėmis pro Meirs, 
Franks krautuves, kurių pre
zidentas yra valstijos guber
natorium. Užsigrūdo gatvės 
žmonėmis. Apsistojo demons
tracija pašalinėj gatvėj ir ten 
buvo vėl sakomos prakalbos. 
Prakalbą sakė Jaunų Komu
nistų vadas F. Walker. Jis nu
rodinėjo, kaip bedarbiai yra 
stumiami į pražūtį. Jis kalbė
jo apie sustreikavusius Wood 
Yard bedarbius, kurie atsisakė 
kapoti malkas ir kitokius dar
bus dirbti po dvi valandas į 
dieną už menkos vertės mais
tą. Bedarbiai reikalauja 12 
darbo valandų į savaitę ir kad 
mokėtų po 50 centų į valandą.

Jis pasakė, kad 500 streikie- 
rių vieną dieną buvo užėmę 
Salvation Army duonos kepy
klą ir visą duoną, kiek ten jos 
buvo, išdalino bedarbiams.

Demonstracija baigės su pa
kilusiu bedarbių ūpu. žmonės 
pilni entuziazmo kalbėjosi 
apie kovas už geresnį gyveni
mą.

Apysaka, labai užimanti ir 
Kaina buvo $2.50 Dabar $1.00 

Parašė 
d.’ R. Mizara. Knyga turi 300 puslapių. 
Daug paveikslų iš Sovietų Sąjungos gyve
nimo. Naudingiausia knyga dabartiniu me
tu. Tai istorija 15-kos metų gyvavimo dar
bininkų ir valstiečių valdžios.

Kaina $1.50. Dabar tik 75 centai
Kas dabar 

iarbininKų Literatūros Drau- 
KNYGŲ VELTUI, kaipo <16- 

Kas pirks nemažiau, kaip TRIS SETUS, arba 
$3.00 vertės, tas gaus TIK UŽ $2.50.

Čekius ir money orderius^ išrašykite vardu J. J. Kash- 
kevich ir siųskite su užsakymais sekamu antrašu:

Istorinis Materializmas. Parašė H. Gorter. Kny
ga turi 200 puslapių, gerai apdaryta. Būti
nai turi perskaityti kiekvienas klasiniai są
moningas darbininkas. /

Kaina buvo $1.50- Dabar

Naudotojų Tikyba. Tūri 32 puęlapių 
giausia knygelė apie -tikėjimą.

> I Kaina buvo 10c. Dabar 2c
Visos keturios kartu už $1.00

BROOKLYN LABOR LYCEt 
DARBININKŲ (STAIGA 
Balis del Balių, Koncertą, Ban
ti etų, Vestuvių, Susirinkimų b 
tt. Puikus steičius su naujau 
siais {taisymais, Keturios ko 
lių alley a.

KAINOS PRIEINAMOS

Bedarbiai, alkio pajudinti, 
stoja kovon. Kovo 4 d. vieti
nė Bedarbių Taryba surengė 
du susirinkimus protestui prieš 
badavimo sistemą. Viename iš 
tų mitingų buvo apie 900 dar
bininkų. Tai kaip del Hart
fordo miesto, tai reikia skai
tyti gana pasekmingas mitin
gas. Dar pirmu kartu tiek 
daug publikos dalyvavo.

Po prakalbų, buvo nutarta 
maršuoti su iškabomis gatvėm.

Pasaulio Stebuklai. Parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. ’ Knyga labai naudinga ir verta kiek
vienam darbininkui bei darbininkei perskai-

, ,tyti. 416 puslapių.. Apdaryta.
Kšyna buvo $2.00. Dabar 50c

Atmosfera Arba Oro Gazai ir Jų Ypatybės. Pa
rašė Dr< A. Petriką. Turi 128 puslapių. Ge
rai apdaryta. Kiekvienam patartina pers
kaityti. Kaina buvo 75c. Dąbar 10c

Abi knygos kartu perkant 50c

r. J. J. Kaškiaučius Kalbės
Vien Moterim 14 d. Kovo * t
Utarn'inke/ T^'d. kovo, Lie- dalyviai sutiko, kad

Portland, Oregon
Kaip žinoma, kovo 4 d. įvy

ko po visus didesnius Ameri
kos miestus bedarbių demons
tracijos. Portlande irgi buvo 
didžiulė ir kovinga bedarbių 
demonstracija.

Apie 2 vai. po pietų, į Pla
za Parką susirinko apie keturi 
tūkstančiai bedarbių ir dirban
čiųjų. Dar mitingas nebuvo 
prasidėjęs, kaip atmaršavo 
penki šimtai bedarbių streikie- 
rių iš Wood Yard flophouzės. 
Prakalbos pradėta sudainuo
jant Intėrnacionalą.

Pasilipą ant skobnio senu
kas 9f metų ir pradeda pra
kalbą sakyti. Tai pilietinio 
karo veteranas. Jis daug su 
savimi neša prityrimo. Jam 
prisiėjo grumtis su šautuvu 
rankoje, prieš pietinėse vals
tijose vergijos palaikytojus, 
laike piliečių karo. Jis pasa
kojo apie šių dienų alginę ver
giją ir baisius kentėjimus 17,- 
000,000 bedarbių. Savo pra
kalboj ragino organizuotis dar 
bininkus, grumtis prieš bado 
sistemą už palengvinimus ir 
versti kapitalistinę sistemą, 
kad įkurti savo klasės darbi
ninkų ir farmerių valdžią.

Buvo skaityta keletas rezo
liucijų, reikalaujant bedar
biam apdraudos ir tuojautinės 
pašalpos. Pasiųsta viena re-

Svarbios Prakalbos Darbininkų 
Apsigynimo Klausimu

Seredųj, kovo 15 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių svetai
nėje, 6835 Superior Ave., yra 
rengiamos prakalbos darbinin
kų apsigynimo klausimu. Kal
bės drg. Spector, kuris nuro
dys, kaip darbininkams yra 
reikalinga dabartiniu laiku or
ganizuoti Apsigyninįo grupes 
(“IDefense Corps”), kad apsi
gynus nuo policijos užpuolimų 
laike demonstracijų. Draugas 
Spector nesenai išėjęs iš kalė
jimo ir nuo “Chain Gang,” 
kur jam teko paragauti pieti
nių valstijų kalėjimo. Jis yra 
dalyvavęs daugelyje darbinin
kų kovų. Bus labai žingeidu 
jojo prakalbą išgirsti. Lietu
viai darbininkai , visi rengki- 
mės į šias taip svarbias pra
kalbas.

Keturios Knygos Apie Religiją už $1.00
Religija. Antras tomas. Parašė Dr. S. Matulai- 

tis^ Knyga' turi 250 puslapių. Gražiai ap
daryta. Išaiškina iš kur atsirado visokie 
“šventieji”, “stebuklai”, “šventės” ir tt. Tik- 
kras šaltinis žinių apie tikėjimą, i Kaina $1.00

Kunigo Išpažintis* Parašė buvęs kunigas P. Vi- 
liūnas. Tai gana įdomi knygelė. Puslapių/

• 156. '■ • j • /. ’ , i • Kaina 20c
Komunizmas ir Krikščionybė. Parašė vyskupas 

W. M. Brown. Knygoje yra daug faktų apie 
tikėjimą. ; ' Apdarytai 224 puslapių. ;

1 į ' Kaina buvo $1.25c- Dabar 25c

Maršavome siki- Laisvės Choro 
Svetainės. Pakeliui maršuoda- 
nįi apsistojom' ant> Lkwrence 
gatvės, kur įvyko kitas protes
to mitingas. Šitoj vietoj buvo 
mažesnis susirinkimas. Kapi
talistų spauda numažino daly
vių skaičių iki 150 žmonių, 
žinoma, jie ne tik mažina, bet 
norėtų/ kad jų visai nebūtų. 
Nėra ko paisyti buržuazijos 
geltoni apių.

Mūsų miesto Bedarbių Tary
ba rūpestingiau padeda veikti. 
Dabar ruošiamės prie Valsti
jos Alkanųjų Maršavimo. Mar- 
šavimas įvyks kovo 21, d. Be
darbiai susirinks iš visų Conn, 
valstijos miestų ir miestelių į 
Hartford. Mes, hartfordie- 
čiai, bedarbiai ir> dirbantieji, 
turirpe stropiai rengtis prie 
maršavimo. I t

Organizacijos turi pakelti 
savo susirinkimuose tą klausi
mą ' ir išrinkti ' maršuotojus. 
Praneškite išrinktų delegatų 
vardus 59 Park St.

Bedarbių Taryba pradėjo 
vesti kovą prieš aųgštas elek
tros ir gazo kainas. Prie šio 
darbo k i e kviena darbinin
kų šeimyna turėtų dėtis. El
ektros kompanija ne tik atlu
pa brangiai už elektriką, bet 
dar ir už “myterius” prisilu
pa. Be masinio reikalavimo 
nesitikėkime elektros nupigi- 

Tad gi visi stokime į

Draugai corletiečiai sako 
neapsileis. Pernai jie ge^ai 
pasipd^. Drg. Janukaitis, ka
pitonas, pasižadėjo atlikti sa
vo pareigad.; Beje, ir d. Skle- 
rienė bei kitos draugės dar
buojasi.

Dabar vietos veteranams tu
riu priminti, kad padėję viską 
į šalį turime mestis 
Darbu turime įrodyti, 
ne menkiau galime 
buoti TDA bazarui.
, Visa eilė bus masinių pra- 
kalbų-mitingų. Panaudokime 
juos ’del naudos šio bazaro. 
žinorpe visi, nereikia aiškinti, 
kaip yra reikalingi finansai 
šiai organizacijai gynimui po
litinių kalinių. f ' 1

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St, Br<x
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Sekr. Atučiutė, 
(60-61)

savo valią! O žiemos metu ar ne tu mūsų 
draugus šaudei? Ar ne tu pagelbėjai dra
gūnams padegti daržinę? Žinome, viskas 
mums yra žinoma,—-piktai kalbėjo kišda
mas uredninkui revolverį po nosim Auza- 
nas, visas apimtas piktumo ir atmonijimo 
už savo draugus.

savo valios!
kada įsako!
Pasigailėkite

—Pasigailėti prašai, dabar tu ne pagal

Tas1 »• jaunas 
entuziazj

draugai/Rqbert -R^y, veiklus 
Bedarbių Tarybos darbuotojas 
ir daugiausiai ’pasižymėjęs or
ganizavime Antros Kolūmnos, 
State Hunger March. Jis kal
bėjo daugiausiai apie reikala
vimas, kurfe» bų^suteiktį vals-

BAYONNE, N. J.
svarbios prakalbos. Rengia
45 kuopa paminėjimui tarp-

kad bus 
susikirtimų šu; policija, o .da
bar, žiūrėk, stqvi nosis'nuleidę 
ir nei gų 
darbininkas,1 pilnas 
mo, pasižadėjo smarkiai pasi
darbuoti, žinoma su koopera
cija Eastono draugų, kad su
tverus Bedarbių Taryba Na- 
zareth’e. Reiškia, mūsų judė
jimas plečiasi.
. ; Mitinge labai gyvai kalbėjo 
vietiniai draugai iš Bedarbių 
Tarybos ir Khaki Shirts. Pir-

, PHILADELPHIA, PA.
Karolio Markso mirties paminėji

mo yra rengiamos didelės prakalbos 
14 d. kovo, K. P. 3-čio distrikto, Wor
kers School, Labor Lyceum 
nėj, 2914 North Second St. 
bos prasidės 8 vai. vakare.

—rJis... jis nesupranta latvių kalbos: jis 
lietuvis, tarnauja pas baroną Daną,—teisi
no ūredninkas. .

—Lietuvis? O ar tik nebus stražninkas? 
—ir Kodolas klausiančiai pervedė per “lie
tuvį?’ akimis. į > ,

—Stražninkas, taip ir yra,—nuleidęs akis 
pridėjo ūredninkas.

—Taip. Gerai. Tai ko čionai girion at
ėjote?

—Baronas Danas siuntė mus pas grafą 
Korfą,—teisinosi ūredninkas, šluostydamas 
šaltą prakaitą nuo kaktos. . '

—Ar yra pas jus ginklai?
—nNe, ką jūs? Juk mes ne medžioklei ei- 

namie...
—^Žinome, kad ne medžioklei,—perkirto 

jį Kodolas
Kalvis ir Auzanas puolėsi prie policistų, 

gerai iškrėtė juos. Pas abudu atrasta po 
automatinį revolverį—naganą.

—•Štai koki jūs beginkliai
metė jiems Auzanas ip perdavė ginklus 
Kodblui. Kodolas nubalo.

—Draugai, kalbos su jais bereikalingos: 
pasiūlau sušaudyti juos ant vietoj, kaipo 
šnipus...

—Tai ką, gal juos paleisti,

WATERBURY, CONN.
Kovo 14, 774 Bank St., ALDLD 28 

kuopos įvyks svarbus susirinkimas, 
t. y., antradienio vakare, 8 vai. Kiek
vienas narys būtinai dalyvaukite šia
me susirinkime, nes yra daug labai 
svarbių dalukų aptarimui . Kas ne
pribus, pasirodys esąs tinginiu ir ne
sirūpinančiu savo klasės reikalais.

/ , (59-60)

—-Eikite teh!—Kodolas parodė ranka po 
aržu’olu, kur buvo palaidotas Upmanas, 
Girių broliai - apsupo juos, laikydami pa
ruoštus revolverius. Poiiciątai dar kartą 
pažiūrėjo į savo priešus. Ne, pasigailėji
mo Mo jų negalirtia laukti. Stražninkas 
šoko į krūmus. Bet nespėjo jis ir tris 
žingsnius padaryti, kaip parpuolė: Auzano 
paleista kulka pakirto jį.

—tta-ha-ha! Nušautas prie bandymo 
pabėgti,—nusijuokė kalvis.

Ūredninkas visas drebėjo,'išbalęs, apati
nė lūpa drebėjo, ir bumbėjo betvarkėje, pa
galinus parpuolė ant kėlių.

—Broleliai, pasigailėkite! Juk aš ne iš 
Pasigailėkite! Ką gi darysi, 
Moteris ir mano vaikučiai...

Vasara artinosi prie pabaigos. Naktys 
pasidarė tamsios, vėsios ir daugiau žvilgėjo 
naktimis žvaigždės. Rytais ilgai stovėda
vo ant žolės rasa. Pageltonavo berželių la
pai ir parudo sąmanos.

Pabėgėliai po senovei slapstėsi girioje ir 
atrodė, kad neateis laikas, kada jie turės 
apleisti ją. Bet ratelio vadas jau tankiau 
galvojo apie jo ateitį ir prisiartinančią žie
mą. Apjungimas atskirų girių brolių gru
pelių į vieną ir pradėjimas piliečių karo at
rodė neįvykinamas darnas: keitėsi ratelių 
sudėtis, nutrūkdavo ryšiai, kliudė pralai
mėjimai ir persekiojimai... O ir partija 
buvo prieš tolimesnį buvimą revoliucinių 
grupių giriose. Daugelis iš girių brolių, 
apleisdinėjo girias, ėjo į miestus arba va
žiavo užsienin; Atrodė, kad revoliucija 

-greitai negalimas daiktas, ir todėl tolimes
nis jos laukimas ir buvimas atskirų gru
pelių giriose nedavė naudos. Apart to 
Kodolas tankiai galvojo apie vieną dar 
įvykį: daigelis draugų nuvargo ir sirgulia
vo. Žiauri žiema ir pavasariniai lietūs vel
tui jiems nepraėjo. Okunius kentėjo nuo 
reumatizmo, kad naktimis negalė j d miegoti. 
Ir patsai Kodolas jautė smarkų skaudėji
mą kairiosios kojos, bet 'apie tai jis tylėjo- 
Kol kas nebuvo laiko galvoti apie ligas, ir 
paskutinių dienų nepasisekimus: rengėsi 
prie darbo, apie kurį jau senai visi galvojo.

Portable mašina, tik šį rude
nį patobulinta su naujais paran
kamais prietaisais dabar gali
ma ją įsigyti per “Laisvę.”

Svarbus Bedarbių Tarybos susi
rinkimas įvyks ketvirtadiemį, 16 d. 
kovo, 1011 Fairmount Ave., prasi* 
des 8 vai. vakare. Bus raportai de
legatų, tik ką sugrįžusių iš Harris
burg, Pa., po įteikimo bedarbių rei
kalavimą gubernatoriui Pinchot.

(60-62)

LINDEN, N. J.
LDSA 129 kuopos susirinkimas tu

rėjo įvykti 7 d. šio mėn. Bet del tū
lų priežasčių neįvyko, tai dabar susi
rinkimas įvyks 14 d. kovo, antradie
nio vakare, svetainėje 203 16th St. 
Draugės, malonėkite visos susirinkti 
laiku, nes daug turime svarbių daly
kų apkalbėti. Taipgi atsiveskite ir 
naujų narių.

tijos legislatūrai ir guberna
toriui Pinchot, kada maršuo- 
tojai pasieks valstijos sostinę. 
Draugas Marsch kalbėjo 
trumpai apie lokalines ko
vas ir bendrą frontą. Drau
gas Miller, buvęs , senas so
cialistas (nepatenkinta^ ir su- 
viltas Socialistų Partijos vadų, 
eina su revoliuciniu judėjimu), 
taip pat trumpai kalbėjo, dau
giausiai apie skurdą ir badą, 
kuris' vis daugiau pradeda ap
imti Eastono bedarbius, kurių 
čia randasi virš 9,900. Ilgiau
sia kalbėjo d., M. Powers, 
sekcijos organizatorius, kuris 
labai aiškiai išdėstė Pinchoto 
Čomhiisšary Planą,1 sulygjkurio 
bedarbiams bus ^suteikiamas 
maistas vertės 41i cento savai
tei suaugusiems ir j 29 .centų 
kūdikiams! Prieš tokį badavi
mo planą darbininkai turėtų 
skelbti smarkią kovą, nes tai 
didžiausias pasityčiojimas iš 
darbininkų' skurdo ir vargo, o 
ne pašalpos teikimas.

Mitingas užbaigtas su did
žiausiu entuziazmu, smarkiais 
šūkiais “ura” ir tt.

Šiuo tarpu Eastone, galima 
pasidžiaugti, dėka darbininkų 
solidarumui (nors buvo nesu
sipratėlių, kurie su pašaipa 
sutiko Albanų Maršavimą) ir 
sugabumui mūs veiklių drau
gų, pirmieji ledai tapo pra
laužti. Tikiu, kad Eastone 
darbininkų spaudimas suteiks

EASTON, Pa; — Pirmadie
nį, vasario ^27 d. iš Eastono 
išvyko suvirs 30 delegatų, at
stovaujančių įvairias darbinin
kiškas organizacijas, kurie, su- 

I silieję su kitomis dalimis State 
Hunger March, išmaršavo į 
valstijos sostinę Harrisbdrgą. 
Didžiumą delegatų sudarė at
stovai Bedarbių Tarybos ir 
Khaki Shirts, 1 delegatas nuo 
ALDLD IŠ kp., 1 delegatė nuo 
LDSA 14 kp. du delegatai nuo 
Tarptautin’io Apsigynimo, Eas- 
tono kuopoj, ir 3 delegatai 
nuo Miller Heights^ naujai' su
sitvėrusios , Bedarbių Tarybos, 
į į )?Umąl kplefąžiajijs j^ąštohįą 
.delegatams buvo suteikti pie
tūs, kurie, ačiū duosnumųi 
apielinkės farmerių, biznierių 
ir simpatizuojančių darbinin
kų, buvo skanūs ir pilnai jų 
pakako. Pietų ruošime dau- 

jgiausiai pasidarbavo LDSA 14 
narės, padedant vengrų

piktai su
bumbėjo Auzanas, apžiūrėdamas savo re
volverį.

Nesirado nei vieno balso apgynimui ured- 
ninkp ir stražninko. Jie tik dairėsi nusi
gandusiai, bet visur matė pilnas neapykan 
tos sį^is. Ūredninkas akimis jieškojo Gai
galo i o gaLsenas draugas išgelbės jam gy 
vastj. Bet Gaigalas nusisuko nuo jo ir ne 
žiūrėjo į,}L .

Gaigalas ir Auzanas per ištisas dienas 
į slapstėsi krūmuose ir girioje netoli barono 
Dano gyvenamio, bet vis veltui. Baronas 
sėdėjo užsidaręs namie. Naktimis jo dva
rą saugodavo ginkluoti sargai ir būrys 
stražninkų, kurie pakeitė išjojusius dra
gūnus. Užmušti baroną laike kokių nors 
išvažiavimų nebuvo jokios vilties. Pasilir 
ko tik vienas kelias: užpulti ant jo dvaro 
dienos laiku. Tiesa, girios brolių spėkos 
nedidelės, bet pas juos buvo viena pirme
nybė, palyginus su stražninkais ir sargais: 
kiekvienas girios brolis buvo pasirengęs 
numirti.

Buvo suruoštas jieškojimas slaptai din
gusių policiaųtų vadovystėj apskričio poli
cijos komandieriaus. Ješkojo dviejuose 
valsčiuose: suvarė visus vyrus nuo 16 iki 
60 metų ir jieškojo per tris dienas. Išlan
džiojo visus didžiuosius miškus—girias gra
fo Krono ir barOno Dano išilgai ir skersai, 
bet nerado nei policiantų, nei girių brolių.

Ūredninkas ir stražninkas gulėjo nu
skendę purvo dugne, o girių broliai, apie tą 
sužinoję, per visas tris dienas sėdėjo jiems 
pritariančio girių sargo duobėse, kur žie
mai supildavo bulves, netoli jo namų. {

liniją, o jums, • “bimbukai,” 
bus riestai, itefe Amerikos lietuj- 
Ivių komuništį] organu nebus 
nei “Laisvė” nei “Vilnis,’ bet 
“Klampynė.” Ot, kad norit 
žinoti, kas bus.

Tai taip Butkus “aiškinda
mas” komunistinį krizį pralei
do apie dvi valandas laiko. 
Matyt, jog tiksliai tęsė savo ti
radą, kad tik suvėluoti ir kad 
nebūtų laiko atsakyti į klau
simus. Vienok žmonės laukė 
iki pabaigai, .ir nepaisant, kad 
jau buvo po vienuoliktai valan
dai, klausimais Butkų apipy
lė, į kuriuos jis neatsakė, o tik 
klausėjus išvadino nežinėliais, 
kurčiais, dar užsigynė, kad jis 
taip ar kitaip nesakęs, tai vis-

Tiaip jau dar reikia pažymė
ti ir apie ją “mases.” Sklokos 
čyfai giriasi su savo masėmis^ 
b^t.va kokios, .jų masės kad 
ir Scrantone : 7 yptitos sklokos 
pasekėjų sudarė /Butkaus pra
kalbose “mases,” o apie pen
kiolika mūsiškių, kurie atėjo 
del žingeidumo; taip jau pri
buvo dar ir iš Wilkes Barre 
trys su panele, kuri patarnau
ja sklokai pašaukdama poli
ciją. Rumboniškis.

RAŠYKITE}: “LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N; Y

vai.' vakare. Bus geri, kalbėtojai ir 
labai rūpestingai prirengta John 
Reed Kliubo p rd grama J Būkime figi.

. . (60*62)

, “Laisvė
liausio išt
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—Gana, drauge Auzanai,—atitraukė jį 
Kodolas ir veik netaikydamlas iššovė. Ured- 
ninkas nei nesųriko. Sukniubo.

Lavonus įmetė į artimai esamą balą. *.
Vakare, tkad& vlši rengėsiI pne Haiatie-; 

nes, sėdėdami aplinkui ugnį, Auzanas ilgai 
žiūrėjo į kiaurais savo batus ir ką tai prįsi> 
minė.—“Taip, juk pas juos buvo visai-nau1- 
ji batai.”—Atsistojo ir dingo tamsoje. Už 
kiek laiko jis pargrįžo, purvinas ir nešinąs 
rankoje uredninkp batus

—Vos juos suradau,—tarė jis priėjęs prie kp 
draugų.—Guli, tartum apipuvę medžiai, draugėms! 
purve. Rytoj jų ir patsai velnias nesuras.

—Auzanai, tu geAau tuos batus mes
tum jiems atgal,—tarė barzdą kasydamas 
kalvis.

—Kam mesti tokius gerus batus? Juk 
jo batai visai nauji, o mano juokiasi,—pa
rodė jis kiauru galu savo batą. Ir ištikro 
atrodė, kad jo batas “šypsojosi.”

Kiti tylėjo.

50 E. 13th St. New York, N. Y.
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vis ir labai gyvas masinis mi 
tingas. žmpnių susirinko su 
virš 200, kas 
labai gerai 
bininkų neėjo artyn,k bijoda 
mi puolimo iš 
čia btivo daug (slaptos). Dar
bininkai dar riepratę prie to
kių mitingų, 'd tas buvo pir
mutinis Eastono istorijoj.- Ta- 
čiaus, nota miesto valdžia per
mit© nedavė l,Jdelei mitingo, 
tiems ponams1 buvo griežtai 
pareikšta: “sii ar be permito, 
mes mitingą laikysime” Jr po
nai buvo priversti nusileisti. 
Mitingo neardė.

Tas parodo; kad darbininkų 
solidarumas, revoliucinio judė
jimo augimas, plėtimas mūši] 
darbuotės tarpe bedarbių ir 
p a s i r į žimas 'vadovaujančių 
draugų priverčia buržuaziją 
skaitytis su darbininkų masė
mis. Tai pamoka ateičiai, kad 
darbininkai nenusigąstų vi
sokių gązdinimų ir teroristi
nių metodų, vartojamų per 
Eastono .valdininkus, ir jų pa
kalikus, bet tęstų pradėtą dar
bą, smarkiau organizuotųsi į 
revoliucines organizacijas, į 
Bedarbių Tarybas. Eastono 
įvykis aiškiai parodo, .kad or
ganizacijoj spėka.

Mitingas,. ,.ant susirinkusių 
darbininkų, padarė didelį įs
pūdį. Mačiau, kaip vienas 
jaunas darbininkas iš Nazare- 
tho, Pa., ašaras apsišluostė iš 
susijudinimo. Paklausiau, ko
dėl susigraųdipo. Sako: “Pir
mu kartu šioj apielinkėj dar- 
binipkų issthjima's-. ■■ Kokis 
vaizdas. Mes -ūžimam visus 
teismabučio ’frępus, mūšų kai- 
b,ętojąi; kalba, aiškina. Aš ne
galiu net to yiso supraski. Aš 
buvau veik tikras, l.L„ ---

READING, PA.
ALDLD 143 kp. ir LDSA 3 kp. 

susirinkimas įvyks nedėlioj, kovo— 
March 12 d. 1112 Chestnut St., iš už
pakalio, 10 vai. ryte. Visos narės 
ir nariai susirinkite, nes turėsime ap
svarstyti labai svarbių darbininkiškų 
reikalų.

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams
Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš

kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitais, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

Atlikus pietus, prie svetai
nės maršuotojai ir darbinin
kai ir darbininkės susigrupavo 
ir iškėlė savo iškabas su įvai
riais obalsiais: “Šalin su 
Pinchoto Badavimo Commis
sary Planu”, “Mes reikalauja
mi panaikinti verstiną darbą”, 
“Mes Reikalaujame Bedarbės 
Apdraudos” ir tt. Susigrupa
vę darbininkai ir darbininkės 
numaršavo linkui Northamp
ton Pavieto Teismabučio. čia 
buvo atlaikytas demonstraty-1 darbininkams ne tik teismabu

čio trepus, bet ir patį Miesto 
Centrą, vadinamą Centre 

galima sakyti, Square, delei demonstracijų.
nes daugelis dar- j Tad suglauskime eiles, drau

gai ir draugės, bendrai kovo- 
kurios jant, susilauksime puikių vai-

SCRANTON, PA.
> ! 1

Pono Butkaus Zaunos
Kovė1 3-čią dieną, pruseiki- 

niai 'buvo surengę prakalbas 
Butkui. Nors ir perbrąngi vie
ta darbininkiškame laikrašty
je del aprašymo to suniekšė- 
jusio elemento pliovonių, vie
nok negalima užtylėti apie pur 
vinus šmeižtus komunistinio 
judėjimo ir Komunistų Inter
nacionalo.

Butkus kalbėjo dviem at
vejais: apie kapitalistinį krizį 
ir komunistinį krizį, arba, kaip 
jis vadino, “kairiosios sriovės 
krizį.” Kitaip sakant, tai, pa
gal Butkaus išvedžiojimus, tai 
visas komunistinis judėjimas 
niekas daugiau, o tik kairioji 
sriovė tame judėjime. Gi Ko
munistų Internacionalą tiek 
šmeižė, kiek jo renegatiška 
galva išnešė.

Butkus rado kaltą Komunis
tų Internacionalo “kreivą li
niją.” Na, kur gi aršesnį be
gėdį būti] galima raęti. Gir
di, K. Internacionalas buvo pa
skyręs Danijos valdžios šnipą 
tyrinėti švedui Komunistų Par
tiją, tai yra, renegatus, tokius, 
kaip ir pats Butkus; K. In- 
ternacioųalas (atsisakęs, duoti 
bent kpkią. pagelbą Ispanijos 
komunistams laike revoliucijos, 
pareikšdamas, jog Anglijos 
laivakrovių streikas svarbesnis 
įvykis, negu Ispanijos revoliu
cija. Ir tokiais purvais But
kus drabstydamas K. Interna
cionalą . vis tikrino, kad pa
saulyj dar revoliucinis judėji
mas nepribrendęs, dar nėra, K. 
Internacionalo linija .kreiva, 
taktika petikus ir revoliucinį 
judėjimą vedąs į pelkes. Tik- 
rąi Butkaus protas gal buvo 
susimaišęs: čia revoliucinio ju
dėjimo nėra, čia vėl yra ir ve
da komuhistai į pelkes!

Tačiaus, nors Butkui K. In
ternacionalo linija kreiva, vie
nok dąr jis “tūri 
kokią. Nugi kaip tik greitai 
įvyks VII K. Intern, kongre
sas, tai “šiur thing,” kad išna
grinėjęs pasaulinę situaciją, 
'Komunistų I n te j* n a cionalas 
mainys sąvo .taktiką ir , taisys

. (Tąsa)
Kartą, šiltą dieną, visi šeši draugai gulė

jo ant to kalnelio po aržtiolu, kur jie palai
dojo draugą Upmaną. Vieni snaude, kiti 
skaitė, o treti taisė, siuvinėjo drabužius.

Staigiai uz krūmų pasigirdo žingsniai ir 
prifeš jų akis pasirodė du augšti vyrai su 
juodomis kepurėmis ir augštais batais. 
“Svečiai” nespėjo r apsidairyti, kaip į juos 
buvo atstatyta šeši revolveriai iš girios 
brojių pusės.. Nusiminusiai nusišypsojo 
“svečiai” ir kilsterėjo kepures:

-▼-Sveikiname jus, ponai...
Bet apiplyšę “ponai“ į pasveikinimą nieko 

neatsakė, tik kiečiau lanku apsupo juos. 
O Ąuzanas karčiai nusijuokė:

-rštai kaip! Pone policijos uredninke! 
Na* su kokiais reikalais atvykai pas mus 
svečiuosna? Štai kur laimingai susitiko
me;.. Taip, ant medžiotojo ir žvėris 
bėga...

-^Palaukite, draugai,—įsikišo Kodolas,— 
juoš reikia iškvošti.

-4-Kas tu esi?'—rūsčiai paklausė jis rau- 
donzandžio vyro, juodais ūsais, kurį Au
zanas pavadino uredninku.

—Galeniaus ūredninkas... Gaigalas žino, 
štaį kokis aš esu žmogus.—Ir jis parodė 
i^mKa į Gaigalą, kaip ir nesmagiai stoviptį 
už draugų nugarų. Jis tikrai buvo gerai 
pažįstamu su uredninku ir pirm kareivinės 
abu; draugaudavo ir pagerdavo.

-4-Gerai. O tu kas tokis?— 
dolas antro.

Tas nustebusiai išvertė akis ir judino 
ūsus.

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Darbininkų PašalfYinės 

Draugijos mėnesinis susirinkimas at
sibus trečiadienio vakare, 15 d. ko
vo, Liet. Darb. svetainėje, 920 E. 
79th St. Visi nariai privalo dalyvaut 
šiame susirinkime. Bus labai svar
bus pranešimas apie narių stovį, kas 
liečia įstojimo blankas. Jeigu nariai 
nekreips domės į šį pranešimą ir, n'e- 
atsilankys įsusirinkimą, tuomi. darys 
skriaudą patys sau, ištikus nelaimei, 
šiame susirinkime reikės padaryti ta
rimas, kuris būtų ant naudok ma
riams, o ne palikti vteką betvarkėj, 
kaip iki šiol kad buvo.

Sekr. A. P. Baltrušaitis.
(60-62)

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97-tos kuopos susirinki

mas įvyks utaminke, kovo 14 die- 
| ną, Stravinsko svetainėje, 42 Ferry 

Paryžiaus Komunos paminėjimas St., 7 vai. vakare. Visi nariai ir 
įvyks penktadienį, 17 d. kovo, Gar- narės dalyvaukitp.
riek Hali, 507 S.' 8th St. Prasidės 8 ' M. O. R. Sekr.

Labai 
LDSA 
tautinės Darbininkių Dienos kovo aš
tuntos. Prakalbos įvyks 15 dieną ko
vo, LAU Kliubo svetainėje, 197 Avė 
E, kampas E. 19th St., 7:30 vai. va
kare. Kalbės geri kalbėtojai: E. N 
Jeskevičiute ir jaunuole Bertha Ful
ton. Visus ir visas prašome skait
lingai ateiti.
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Puslapis

KAS VEIKIAMA PITTSBURCHE?
9905

nepalie

Sovietų Chocolate Saldaines
Darbininke Apalpo prie Darbo Nuo Skubos

kūi nebūtų pervėlu

Kovo 4-tos Bedarbių Demonstracija
PADARYTOS SU VAISIAIS IR MEDUMI

Kovo

SOVIETU MIŠRIOS SALDAINES

TUOJAU REIKALAUKITE IR NAUDOKITE JAS

Brooklyn, N. Y427 Lorimer Street

dar

LOWELL, MASS.

Rusiška PIRTIS Turkiška

17th

veikaliukus

Nėr

ir vietiniai stoti į 
Jei rūpestingai pa
traukdami jaunuo-

menesis 
žinių iš

drau
20 žo 
puolė 
paleis

200 Wllklne Street

45 Townsend St.
943 Avenue D
18 Dudley St.

— _  1
. po pietį). .

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon ill6 
Keystone—Main 1417

tautų kunigai* yrk: dįtlis jcąįį 
talistu klasės.

12 Dėžučių Parduodama už $4.25 
Du Tuzinai Dėžių už $8.00

:Įu-.•■..tęv--jtiiesto 
iuostS su lįetu- 

Dabar što
kas valdo tuos

Negalima * praleisti nepami
nėjus prusęikiriių menševikų 
suklaidintų elementų. Kuomet 
darbininkų kovos eina aplin
kui ir tiek darbo yra, kad at
sispirti prieš išnaudotojus^ tai 
Vaitiekūnas baladojasi po šla
pias vietas, kad jas išsausi
nus ir tiek sušlampa, kad naba 
gas ant kojų negali pastovėti. 
Paskui vyras užmiega ant sta
liuko ir sapnuoja, kaip į pru- 
seikinę varžą sukišti darbinin
kus.

komitetą tuo klausimu darbuo
tis su bedarbių taryba, o 8 
kuopa pavedė valdybai rūpin-

ir 8 kuopos laikė 
susirinkimus kovo 
kitų organizacinių 

išrinko de-

ROCHESTER, N. Y.
~ 1 D.L.K. GEDEMINO 

___YBOS ANTRAŠAI:
103 Mailing Dry.

;aa Miller, J.
8 Ludwig Pk.
67 Cutler St.

29 Pulaski Street
9 ’ Koatner Pk.
I. Zurguliene < 
52 Dalo Street
62 Hoff Street

pagelbinihkai:
640 Ridgeway Avenue

131 > Joseph Avenue
52 DAyton Street

30 Kelly St.

Viena Dėžutė Sveria Virš Svaro ir Parsiduoda 
Po 49 Centus

Bedarbių tarybų lietuvių 
komitetas šaukia bendro veiki
mo konferenciją balandžio 23, 
LMD Svetainėje, 142 Orr St. 
Kviečiama visas lietuvių drau
gijas rinkti delegatus ir skait
lingai dalyvauti konferencijoj. 
Tai labai svarbi konfbiencija, 
kuri - svarstys svarbiausi klau
simą-—tai kovą už duoną.

Reporteris*

Latvrence Darbininkai 
žysta Savo Klasinius 

Priešus

Pirna. W. C 
Pirm, paegl 

256 Arą
Nutarimu ji 
Turto

13 Attdi 
Ligonių r*Al. 
. 158 Aitfee 

Iždininkas M. 

IM<>

Laisninotas Grahorius
Penn»yIvAnia ir New Jcr 

•ey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miauBiaš ir UŽ prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje,’ prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu

Nors laikraštyj vieta ir 
labai brangi, bet reikia kiek 
platėliau pakalbėti apie pru- 
seikinių menševikų- darbus 
mūsų kolonijoj. Tie ele
mentai per savo lapų šmei
žia; ir niekina darbininkus, 
kuifie dirba revoliucinį dar
bą.' Jie giriasi, būk turi čio
nai pasekėjų.

M e ri š e vikų suklaidintas 
Žilionis čia atvažiuoja iš Ėa- 
verhill, Mass., ir vaikščioda
mas po stubas bando dum
ti darbininkam akis. Jis 
klausinėja, kokius laikraš
čius skaito, kokiose draugi
jose priklauso ir pagaliaus 
prie kokio choro. Jis iiori 
su svaigalais • prikalbinti, 
darbininkus prie renegatų j 
čionai ant popieros sutvęn-x 
to choro. Sako: stokite 
prie mūs, tai turėsime ge
rus laikus. Turėtų sakyti, 
“girtus laikus? ’ /

Tas pats Žilionis, kurią

APLA 7 
mėnesinius 
4 d. Apart 
reikalų aptarimo 
legatus į bendro fronto kon
ferenciją Scottsboro jaunuolių 
ir kitų politinių kalinių reika
lu. Taipgi kalbėjo bedarbės 
klausimu. 7 kuopa išrinko

Kovo 3 d., Stowe Township 
augštesnės mokyklos auditori
joj, McKees Rockse, įvyko mil
žiniškas masinis mitingas, su
šauktas bedarbiu tarybos. Di
delės auditorijos kiekvienas 
kampelis buvo užimtas. Kuo
met kalbėtojas užklausė, kas 
nori prisirašyti prie bedarbių 
tarybos, apie 600 rankų augš- 
tyn pakilo. McKees Rocks 
bedarbių taryba smarkiai pa
augo. Dabar jinai jau pasi- 
randavą ir. pastovią vietą, 319 
Catherine St. Ten galima gauti 
informacijos bedarbių reika
lais.

dabar dirba; kovingų darbi
ninkų 1917 metais buvo at
imtas nuo policijos, dabar 
jis, mat, pradeda gerintis 
prie buržuazijos, palįsda- 
mas po renegatų skvernu.

Jų vadinamas Lyros Cho
ras gyvuoja tik ant popie
ros. Vieną kįtą turi įsitrau
kę nuviltą darbininką, o vi
si kiti atvažiuoja iš Haver
hill, Mass.1

Džiaugėsi, kaip maži vai
kai, kuomet gavo, pasirodyti 
L. U. K. parengime. Ir tai 
nevietiniai, iie Lawrence; 
Mass., darbininkai tam cho
re dainavo, o atvažiavę iš 
kitur. Tie darbininkai, ku
riuos renegatai suvylė, ąnks- 
čiau ir vėliau apsižiūrės ir 
paliks juos vienus kapitalis
tam tarnauti. Po to paren
gimo renegatai per savo 
gėltonlapį tėkė, kad jie tu
rį Lawrence chorą. Jūs tuš
čios barškalienės.

Nuo pat pruseikinių men
ševikų pakėlimo galvos jūs 
Varėte darbininką brgahiza- 
cijų griovimo darbą ir te
bevarote. Jūs 'klūmpojate 
po stubafe ir vMrbte agitaci
ją prieš Komunistų Partiją

VSIffylia 1031 metam:.
W. Geluaevičia. 51 Glendale St. 
paeglb. jA. Sauka, 

ši. J. Štrlplnie.

Kovo 4, pas Šerpenskį atsi
darė darbininkų mokykla. 
Nors dar nedaug dalyvių te- 
atsilankė, bet gana gyvai rišo 
klausimus, liečiančius darbi
ninkų judėjimą. Pas draugus 
matosi susiinteresavimo giles
niais klausimais. Mokykla 
bus kas nedėlios rytą, toj pa
čioj vietoj. Prasideda 11 vai. 
Kviečiama daugiau draugų, 
ypatingai draugių dalyvauti.

TEISYBfiS MYLftTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Firm. K. Yuška, 825—4th Avė., Mo
line, III.

Pirm. pagelb. A. MatuseviČia, 1008— 
25th St.» Moline, III.

Fin. seki, B. Daucenskas, 1552—10th 
Avey E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 
Avė., E. Moline, 111.

Ižflo globėjas J. B. Julius, 48th St
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2485—83rd St. 
Moline. III

Persiuntimą Apmokame. Piniguos Prašome Prisiųsti
1 Kartu su Užsakymais.

Praeitą rudenį prieš rinki
mus demokratų kandidatai į 
viršininkus prižadėjo visas 
spykyzes išnaikinti ir miestą 
apšvarinti—padaryti “šventu.” 
Jau senokas laikas, kaip tie 
ponai ūžėmė vietas, o miestą 
nei kiek neapvalė. Butlegerių 
dabar daugiau, žulikų pilna. 
Ponai valdininkai grobiu per 
pusę su jais dalinasi.

L. K. Biuras.

O /

šeši areštuoti. Vienas drau
gas, kuriam jau buvo 7 “stit- 
chiais” galva susiųta, nuvežtas 
į policijos stotį ir vėl išnaujo 
spardė ir daužė kalvą į grin
dis. Tas draugas dabar pavo
jingai serga. Per didelius pro
testus priversta policija visus 
turėjo paliuosuoti iš kalėjimo.

Šis įvykis sukėlė didelį bruz 
dėjimą tarp Oakland ir apie- 
linkės gyventojų. Plaukia 
protestai ir reikalavimai atsta
tyti iš vietų Chief Drew ir 
Manager Carr.

Bedarbių Taryba, TDA ir 
kitos organizacijos šaukia vi
sus, kad susirinktų į City Coun 
cil buveinę ketvirtadienį, vaka
re, ten bus reikalauta, kad 
šie įvykiai tuojaus būtų svars
tomi. Taipg’i šiame susirinki
me bus reikalaujama leidimo 
del demonstracijos kovo Į9 d., 
paliuosavimui Tom Mooney. 
Iš Oakland maršavimas pra
sidės kaip 11 vai. ryte, nuo 
10th St. ir Jefferson St. ir eis 
iki ferry, ten bus boatas del 
persikėlimo per vandenį.

K. M.

Kovo 4 buvo tarptautinis 
koncertas. Pavyko gana ge
rai. Programas buvo vienas 
geriausių, įvairių tautų ir ra
sių menininkai dalyvavo. Drg. 
Frankfield, bedarbių 
sekretorius pasaką atatinkamą 
prakalbą apie bedarbių kovas. 
Priimta rezoliucija pasmer
kianti Pittsburgho policijos 
terorą laike bedarbių demons
tracijos.

LAURENCE, MJss. Ne- 
apsaRomąs skubumas įvestas 
šio miesto audinyčiose. Gali 
būti ir šilas atsitikimas pa- 

■ vyzdis, kaip darbipinkus tero
rizuoja. Aną dieną Wood 
Mill, prie vienos darbininkės, 
atsistojo du “efišensy” vyrai 
ir liepė jai skubinti iš visų jė
gų. Jai davė tiek mašinų, kad 
ji turėjo bėgioti kvapo neat
gaudama. Tiek privargino tą 
darbininkę, kad ji krito prie 
mašinos, apalpo. Atgaivinta 
ir nuvežta į ligoninę ir po šiai 
dienai ją gydo. Yra klausi
mas, ar pasveiks moteris, ar 
nė? Tai mat, ką daro kapi
talistų godumas, kad daugiau 
ištraukti pelno iš darbininkų 
gyslų.

■ Lawrence audėjai ne vieną 
kartą yra ^markiai 
prieš išnaudotojus, 
reikalas dar labiau 
kada, organizuotis 
Nacionalę Audimo 
kų uniją. Jei mes darbinin
kai susiorganizuotume, tai taip 
nebūtų. Mes galėtume su
glaustomis jėgomis atmušti tą 
bjaurų .bosų išnaudojimą. ,

Methueno Osgood, čeverykų 
dirbtuvės darbininkai dar vis 
streikuoja. Dirbtuvė stovi/už
daryta. Darbininkų irgi nesi
mato ant pikietd Unijos. Dar
bininkai turėtų pikietuoti. Ne
bus tuomet laikas, kuomet 
darbdavis prisirengs su streik
laužiais dirbti. Palaikymui 
darbininktf vienybėj ir kovin
gam ūpe, būtinai reikia laiky
ti masinius pikietus. Draugai, 
budėkite kovos lauke, kad pas

PITTSBURGHO IR APIELINKfiS 
PRIĘSFAŠISTINIS K-TAS, 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 854 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 414 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. SliekienS, 8121 El
roy Ave.,8 Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress St., 
Carnegie, Pa. ... > z

Fin. sekr. J, Urbonas, 1925 Harcum 
Way. S. S- Pittsburgh. Pa.

OAKLAND, Cal
4 d., 12 vai. dieną, virš keli 
tūkstančiai bedarbių susirinko 
į paskirtą vietą del maršavi- 
mo į County Hall of Records 
pas supervisorių įteikti bedar

bių reikalavimus.
Nuo pat ryto policija buvo 

pastatyta, per kelis blokus 
nuo 10th St. ir Franklin gat
vės. Bet tas nesulaikė bedar
bių, visi ėjo į nuskirtą vietą.

12:30 vai, apsistojus miniai 
pradėjo kalbėti vienas 
gas. Nepratarus nei 
džių, policija žvėriškai 
rodos, kad būtų tigrai 
ti iš klėtkų ėsti žmones.

Be jokio skirtumo, visus, ku
rie tik stovėjom arčiau prie 
kalbėtojo, blaškė. Be skirtu
mo, vyrus, moteris ir vaikus 
brutališkai daužė. Pavojingai 
sužeisti šeši. Penkiem galvos 
perskeltos, vienam ranka iš
laužta, astuoni gulėjo gatvėse 
be sąmonės.

Negana, kad sužeistieji 
Įėjo kraujuose, policija 
spardė juos juokdamiesi.

DežŲTeSE PO VIENĄ SVARĄ, KAINA 39č
♦ \ ‘ . — .uiv ♦ »

Perkantiems nuo 6 iki 12 dėžučių, kaina 28c už 
dėžutę. Perkantiems po du tuzinu dėžučių 

ir daugiau, kaina 27c už dėžutę.

ją. Jūs nei kiek nerasčiau 
kovojate prieš Komunistų 
Partiją, kaip ir kiti darbi
ninkų klasiniai priešai. Ka
da buvo miesto rinkimam 
įstatyti kandidatai, tai jūs 
nieko nepadėjpte tame rei
kale. Kuomet ėjo Alkanų 
Maršavimas, tai jūs nė no
sies neparodėte. Nei vienas 
nėjote į Lenino mirties pa
minėjimo mitingą. Jūsų 
ddrbas, tai senai keleivinių 
menševikų dirbtas. Jūs jiem 
į tajką labai rūpestingai ei
nate.

Vietoj kad dirbti bent’ką 
naudingo darbininkų judėji-j 
me, tai šaipotės. Jum šąi-i 
pytis labai smagų iš Audi
mo Darbininkų Unijos, kuo
met kiti darbininkai su di
džiausiu atsidavimu darbuo
jasi, kad išauklėti kovingą 
uniją.

L i e t u v i ai revoliuciniai 
darbininkai po Komunistų 
Partijos vadovybe organi
zuoja bedarbius į tarybas 
ir vedą kovas už bedarbių 
pašalpą, prieš mėtymus be
darbių iš namų ir prieš atė
mimą darbininkų namų.

Valstijos g u b e rnatorius 
ponas Ely nori pailginti 
darbo valandas." Audimo 
Darbininku Nacionalė Uni
ja buvo pasikvietus dakta
rę moterį kalbėti apie mo
terų sveikatą ir organizuo
ti moteris, kad jos kovotų 
prieš moterų darbą nakti
mis ir už apskritai darbinin
kų būklės pagerinimus. Po
licija puolė susirinkimą. O 
ką jūs, prūseikiniai menše
vikai, darote? Ar jūs pa
dedate kovoti prieš neapsa
komai sunkias darbininkų 
gyvenimo sąlygas ir pries 
alkį. Ne, jūs nė piršto ne
pajudinate. Ką jūs žinote,’ 
tai gerus laikus, apsvaigu
sias galvas ir kovoti prieš 
darbininkų judėjimą, kuris 
veda kovas už savo klasinius 
reikalus.

Jūsų akys blizga nuo pa
giežos prieš komunistinį 
judėjimą. Jūsų liežuviai 
apšaš$ nuo melavimo prieš 
revoliucinį judėjimą.

Proletaras.

• Moterų < ■.
Pašelpine Draugyste Birutė

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm.1 E. 'Bėniulienė. 16 Bunker, Avė.
Vlce-pirm. O. Tureklenė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 678 N. Main St. 
Fin. RaSt. K. Cereskienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

Katos Globėjbt:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M- Duoblenė, 221 Amei St.‘ > 
V. Bartkienė, 29 Intervale St. 
Ligoniu Rašt. M. Pottut, 184 Ame: St. 
Maršalka J. filmantkienč, 88 Vine St.

VlaoB gyvena Montello, Mau. 
kare.

DRAUGYSTES, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VALDYBA

i 1933 METAMS <
Pirm. M. Selibkas, 31 Amity St., 
Vice-Plrtn. A. GHSkeviČius, 1366 Broad St., 
Prot. Rašt. j. Kajslauakas, 481 Hudson St., 
Fin. Rašt, J. Pilkauskas,

7 Seymdur Ave., W. Hartford, Conn. 
Iždininkas J. Vasiliauskas, 70 Ward Pi., 
Maršalka J. Girattls, ’489 Zion St., 
Organo Prižiūr. A. Klimas, 36 Russell St., 

Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvergą 
kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje, 
59 Park St., Hartford, Conn.

DRAUGYSTES
VALDYB(

Pirm., čėtnauBkaB D., 
Pirhtininko pagelbinihki 
protokblų rąŠt. Gendrėnas, S 
IŽdlhinkas, Galihaitif) k., 

FinahšU Fdštininkas Manelis F.
finansų rašt. t>agelbinirnk^s, G. 

Maržalka, Feliks Manelis'

2. Yehėlus, M., 
• ■ S. švedas, <Seb.,

'4. Prūsas, J.,

, Susirinkimai būna kiekvieną mėnesi pirmą 
rtedėldienj. Pradžia 3 vai

TELEFONAS ATDARA DIEN4
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

..aoaors
11 JUOZAS KAVALIAUSKAS fl

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 
Valdybos Vardai ir Adresai

Pirmininkas J. Bagdžiunas, 228 Daffy, Ave-
Pittsburgh, Pa. Tel,-----

Vice- pirm. J. Kulponas. 2? Corlet St.
Wilaes Barre, Pa.,' Tel. 3M25

Kasierius K. Randavčikas, 613 Main ;St.
Edwardsville, Pa., Tel. 74078

Prot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Melroee Ave~ 
Wilkęs. JBarre, Pa., Tel. 34626--—

Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch Lane
Wilkes Barre. Pa., Tel. 20061

Duobkasys, Jonas Kulponas, 27 Corlet. St.
Wilkes Barre, Pa., Tel. 84625,

Centro Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko,.
21 Ferry St., Plymouth, Pa.

ROCHESTĖĖ, N. Y.
l. d. p. kliUbo Valdybos

. ANTRAŠAI:; ' -1 ~ ■
Pirmininką® BuguliSKls P„ , i 

1120 Ndrth Street
Pirmininko pagelbininkas, žirgulis, P., , <

52 Dale Street
Protokolų raštininkas Gendrehas, Sų ?- 

67 Cutler Street
Finansų rašt, Miller, J. ■ <

1 8 Ludwig Pk. 
Prie finam 

Evans
Daukas, Geo., 

iždininkas Drusfeikis J 

Maršalka Valeika A..
L. D. P, Kliubas laiko susirinkimus 'kiek

vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio 
VaMhre; pradžia 7130 vhhufdą.

GARDNER, MASS - 
A.L.D.L.D 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius, M. Šleiva, , 
80 Lennan St. 

IŽdinihkas B. Bartulis, 
6Crawford St. 

Finansų raštininkas. A. Siekis,!
- J P. O. BoX 4, 

Protokolu raštininkas, S. RasImaViėius,
140 Mechanic St.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeria 

{ŽANGIA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS VAK. 75c 
Antroj klasSj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktj ant trečių lubų, oringam kambary—35e— 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiika Pirtis *su moder
niškais 
das su _
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipčrimo: Rusiškas, Tur- 
Kiškas ir garo vanojimosi kambarys. _ _ 
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. ' —
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets 
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE. BROOKLYN, N. y) 

KBLRdDIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stotfes; visais : 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

■■■■■i

. Jaeukevlčin, , ,
iŠklnie, x

Krhša«, 141 S»wteliė
_______ a, 11 Glendale St., J.
, .88 Webster St.
laika A. Barkauską*,

. Mūsų korespondentai ne vis
ką aprašo, kas veikiama mūsų 
kolonijoj. Kiek laiko atgal čio
nai kalbėjo Dr. Kaškiaučius, 
paskui A. Bimba su Paltana- 
vičiute ir buvo renkamos au
kos organizaciniam reikalam, 
bet mūsų korespondentai apie 
tai neduoda žinių. /

Prisieina pasakyti, kad to
kius didelius parengimus per- 
mažai mes išnaudojame judė
jimo stiprinimui.

Literatūros/ Draugijos susi
rinkime .,bųvo svarstyta kores-

Gavom geros talkos iš Hart
ford, Conn. Atvažiavo čio
nai trys broliai Boliai. Visi 
jauni vyrai ir labai smarkiai 
dirba tarptautiškame veikime. 
Gavo progą ir mūsų miesto 

kovoję ■ jaunuoliai prisižiūrėti, kaip 
Dabar yra j reikia darbuotis savo klasės 
negu bent reikalams, 
į kovingą į Pamėgo 
Darbinin- judėjimą, 

dirbėsime 
liūs į veikimą, tai trumpoj at
eityje sulauksime gėrų pa
sekmių.

Lietuviški Kunigai
Lowellio lietuvių darbinin

kų organizacijos ruošė statyti 
scenoj du veikaliuku: “Suiro 
Tėvelio Nervai” ir “Bedar
biai.” Apie ruošiamą teatrą 
sužinojo vietos klebonas, žmo
gus labai susirūpino, kad jo 
parapijonai nepamatytų, kas 
tėveliam “netvus ardo” ir ne
būtų nušviesta jų darbai. Jis 
bėgiojo pas vaidihinkus, kad 
neleistų vaidint 
Policija užgytiej vaidinti vei 
kaliuką “Suirb Tėvelio 
vai”, būk todėl, kad sekmadie
nį nevalia, “blue law” ‘nelei
džia. Tuomet buvo klausta* ar 
būtų galima lošti šeštadienį. 
Miesto valdininkai atsakė, kad 
jie nenorį, kad kiltų peštynės 
parengime ir nevelina vaidini
mą. Buvo klausta ar galima 
teatrukas “Bedarbiai” persta
tyti ; ir tą užgyhė.
' Kunigas su valdžia prispau

džia darbininkus ir neleidžia 
iškelti‘supuvimus 4ios sistemos. 
Mes kreipėmės į Lawrence, 
Mass., ar nebūtų galima ten 
surengti teatrališką vakarą, 
feet pasię 
Saldžia'j 
|iŠl?ais kunigais 
Vi klausimas 
tniestelius, lietuviški kunigai 

“jankės?'* Atsakymą^ aiš- 
, -valdo buržuazija; lie-
Kontr-rox 'oh nei jos kun^ai; kaip ir kitu

pondęncijų reikalas. Išrinko- LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
nie tris draugus į koresbonden 
tų biurą. Praslinko 
laiko iri vistiek nėra 
mūsų kolonijos.

Negalima praleisti 
tuš mūsų kolonijos draugą ap
sileidimą. Net ir K$ P/bran
duolys labai silpnai veikia. 
Mitingų nelaiko, kaip' turėtų 
būti. .

Del žinių,, tai reikia pasa
kyti : draugai, rašykite iš fa
brikų. Tenka išsikalbėti, kad 
nekurie darbininkai tik gadi
na po 80c. į savaitę algos.

Duokite žinių apie darba
vietes !

pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū- 
iviežiu vandeniu. Lapuotos vantos iSsipėnmui

iki 12 vai. vakare. 
Rusiškas, 
Taip pat RES-

^9

4



Puslapis šeštas Pirmadlen., Kovo 13, 1933

Tarpt Darbininkų Apsigynimo Patarimas SUSIRINKIMAI

Šiandien Prakalbos Apie Karolį 
Marksą ir Bankinį Krizį

Marksas Atidarė Proletariatui Duris į Mokslinį Socializmų. 
Jis Išvystė Komunistinę Teoriją. Jo Teorija Šiandie Pra
vedama Gyveniman šeštoj Dalyj Pasaulio Dar iki šiol Ne-

- girdėtu Spartumu.
Bankų Durys Tebėr Uždarytos. Tai Jau Antra Savaitė. 42 

Bilionai Žmonių Taupinių Stovi po Užraktu ir Raktus Turi 
Bankieriai Savo Kišeniuose. Koks Bus Rytoj Gyvenimas? 
Kiekvienas Apie tai Klapatinasi, Klausinėja.

Pirmadienį, kovo 13 d., rengiama didelės prakalbos, “Lais
ves” svetainėje, 46 Ten Eyck St. Prasidės 7 :30 vai. vakare.

Apie Karolį Marksą ir bankinį krizį kalbės drg. A. Bimba, 
lietuviškai ir B. Paltanavičiutė, angliškai.

Šios prakalbos neįkainuojamai svarbios ir kiekvienas Brook
lyn© ir jo apielinkių darbininkas turėtų būtinai dalyvauti.

Prasidės Teismas
Balsy Suvogėįy

Jūreiviai Stoja Ko- 
i von prieš Badą

Dažnai pasitaiko, kad dar
bininkai būna areštuojami lai
ke demonstracijų bei lapelius 
dalinant. Areštuoti darbinin
kai yra klausinėjami, šalies 
konstitucija laiduoja, kad kiek 
vienas turi teisę pasišaukti sa-< 
vo advokatą. Jis gali neatsa
kinėti į jokius klausimus iki 
nepasitars su savo advokatu.;

Patarimas Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo, kad areš
tuoti darbininkai neatsakytų Į, 
jiems statomus klausimus. Daž> 
niausiai tie statomi klausimai, 
tam, kad supainioti areštuotą 
ir juos bandyti nubausti.

Policija ir* kitokį valdžios 
agentai stato klausimus, kAd 
prikibti prie darbininkų^ ir da
ryti apkaltinimus deportavi
mui; ; 1 <• 1 .

(nei po jo-
Kuomet dav

Nepasirašykite 
kiom popiėrom. 
binįnkas , būna af^štuptės ir 
įmestas į kalėjimą bei imig*ra- 
.cijos sulaikymo kalėjimą, tai 
areštantas turi reikalauti savo 
advokato. Kuomet darbinin
kas būna"‘areštuotas, tai jo 
draugai tarba mačiusieji, kad 
buvo areštuotas toks ir toks 
darbininkas, turi pranešt Tarp 
tautiniam Darbininku Apsigy
nimui. Pats areštuotas, gali 
pasakyti,’kad jo advokatas 
y*raį Tar^taųtmio,, Darbininkų 
Ąpsigynįmb; advokatas ir rei- 
k’aįauti, kad jęjstų paįsiihatyti. 
Nįe^ • Ypfko ’i Tarptautinio • Darr 
bmihkų Apsigynimo Įaštlnė; 

‘7^9 ■ Broadway; New. York Ci
ty.

f

EAST NEW YORK, N.
LDSA 111 kp. susirinkimas įvyks 

13 kovo, aawicl. Bieliauskus, 88-31 
E6th St., Wtfodhavenf pradžia 8 vai. 
vakare. Draugės, pribūkite į laiką, 
nes yra daug svarbių dalykų apta
rimui.
, » Sekr. T. V.

(59-61*)

PARDA V1MAI
NORIU PARDUOTI visą arba ga

lėsiu priimti partnerį į restoranto 
■bi^nį. Geros išlygos. ^Prašau kreip
tis šiuo antrašu: 731 Wythe Ave., 
Brooklyn,'N. Y.

(59-60)

IŠRANDA V UJIMAI
P A S I R A N D AVOJA fomišiuotas 

kambarys, tinkantis vedusiai po
rai arba pavieniui. Lkbai žema mo- 
kestis.i Atsikreipkite:> 4§1 Keap St., 
Brooklyn, N. y,, ant 3čių lubų, klaus
kite Anną. i

U ' i L- ■ : ' (58-62)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
/ Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, -‘Laisves” Name

BROOKLYN, N. T.

Laisve Gaunama ant
Sekančių Stočių

JONASSTOKES
FOTOGRAFAS, ; 

ftiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkaliau savo studiją 

naujon vietorf, 
®po numeriu 

512 Marion 8t, 
kampas Broach 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujpj vietoj 
studija daug 
geriau įrengia, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- | 
puikiausi.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Glenmore 5-9467

—....... - --r — •

■ Brooklyne:
13$ Irving Avė. 
15^8 Dekalb Avė.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
222 
135 
287 
350 
Marcy Ave. and ,Grand St. 
146 Union Avenue L • . 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St. .k 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114

"Daily Worker”
Naudai Bankietas

Ateinantį sekmadienį yra 
rengiamas didelis bankietas 
naudai komunistinio anglų kal
ba dięnraščio. Vakarienėj kal
bės visa eilė žymių darbinin
kų judėjimo vadų: Olginas, 
Moore, Brodskis, Alexander, 
Hathaway ir daugelis kitų da
rys pranešimus apie “D.- W.”

Jau iš kalno reikia prisi
rengti prie šio bankieto, kurį 
rengia John Reed’ Kliubas. 
Vieta ir laikas bus paskelbta 
vėliau. Palikite ateinančio sek
madienio vakarą liuosą, kad 
galėtumėt dalyvauti vakarie
nėj.

Bankiį Šveritcidieni^' 
ir Darbininkai

Kapitalistų spauda skelbia, 
kad pirmadienį būsią atidaryta 
25 bankai New Yorko mies
te. Tebėra klausimas, kaip iš- 
tiesų bus; Darbininkus, • ku
riuos ir taip bedarbė slegia, 
bankų uždarinėjimas erar la
biau prispaudė.

Daugelis departmentinių 
krautuvių bosų savo darbinin
kams moka algas čekiais. Če
kiais moka ir nekurtos dirbtu
vės. Tačiąus tuos čekius dabar’ 
negali išmainyti. Juos nie
kas nenori priimti. Gavo kele
tą dolerių algos ir tuos ne
galima panaudoti nusipirki
mui reikalingiausių , daiktų.

Kada darbininkai alksta, tai 
buržuazija su lagaminais ran
kose velka auksą atgal į ban
kus. Mat, jie žinojo, kad, bus 
paskelbtas bapkų šventadienis, 
kad dolerio, infliacija prasidės, 
tai apsaugoti savo kišenių grie
bė auksą. Jau buvo rašyta, 
kad tik per paskutines kelias 
dienas sugrąžąpo į”l)Jew Yor
ko bąnkus $20,00,0,000. • . ■

' Maži banky. depozitoriai jau 
turėjo savo ;susirin,kimą New 
Yprk^., BrookĮyno depozitų- 
riąi turėtų laikyti savo susirin
kimą. Taipgi ,;tuo- klausimu 
bus kalbama prakalbose, ku
rios įvyks pirmadienį, “Lais
vės” . svetainėje;. Darbininkai 
depozitoriai, rūpinkitės savo 
taupiniais. .Jūsų centais nie
kas kitas nesirūpins.

Depozitorius*

PASIRANDAVOJA kambariai, yra 
elektra, maudynės, ir visi paraąku- 

mai.1 yrą 8 kambariai. Pasiranda- 
voja su visu fomieiu. Labai priei
nama .renda. 451 Reap St., ant Šlu
bu, klauskite Anna, Brooklyn, N. Y.

/ ) (55-60)

REIKALAVIMAI
RE ĮKALUSIA S patyręs darbininkas 

dirbti aifl?\farmos. Turi mokėti 
karves melžti ir visą farmos darbą. 
Prašome atsišaukti: Peter Kodes, 
Hartfield, Pa.

(58-60)

Bedford. Avenuje 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 
Grand Street

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslSs. 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuojanti skąuduliai, 
niežtinčios kojų ekzymos—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais būdais be 
operacijų.

Vokietys specialistas New Yor
ke aprubežfuoja savo praktiką 
vien tik gydymui kojų "Ilgu: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedėldįenių) nuo 2 iki 6

Yorkas turi didelesPereitą rudenį, kuomet 
prezidentiniai rinkimai, 
daugelyje vietų smarkiai 
gė įvairių partijų balsus skai
tytojai, palaikydami savo par
tijų pusę. New Yorko valsti
joj yra išimta “varantai” ant 
92 balsų skaitytojų ir jau yra 
72 areštuoti. Kitų dar įieš
ko. Balsavimų Komitetas dar reiviai organizuojasi į Bėdai 
Vis veda tyrinėjimus. Sako, 
kad ateinantį ketvirtadienį 
baigs tyrinėjimą ir penktadie
nį prasidės byla.

72 areštuotų byla bus tardo-| delegacija pas Standard Oil 
ma grand džiurėj prie teisėjo Co. viršininkus reikalauti, kad 
McCook. būtų jiems duodama veltui

vieta ir vėltui

ėjo 
tai
vo-

New 
prieplaukas ir šimtai laivų per 
savaitę laiko, geresniais lai
kais, ateidavo ir išeidavo iš 
prieplaukų. Dabar judėji
mas apsistojęs ir daugybė bu
vusių jūreivių yra be darbo. 
Jų padėtis skurdi, kaip ir ki
tų industrijų darbininkų. Jū-

bių Tarybas ir stoja ,į kovą, 
kad gauti vietas nakvynėms ir 
maistą.

Kovo 10 d., nuėjo bedarbių

-Trečiadienį Bedar
bių Susirinkimas

McCook.
Balsai buvo suvagiami ne tilt nakvynėms 

Nęw Yorke, bet ir Newarke, ■ rrtaistas. 
Philadelphijoj ir kituose mies-1 
tuose.

Jeigu republikonai nuo de
mokratų vogė balsus ir demo
kratai nuo republikonų, tai be 
komentarų galima įsivaizdinti,. 
kas galėjo dėtis su Komunistų 
Partijos kandidatų balsais. Ko- 
mun. Partija tik mažoj dalyj 
precinktų—balsavimo vietų tu 
rėjo savo vaktuotojus. O di
delėj didžiumoj vaktuotojų ne
turėjo.

Žinoma, tiems, kurie areš
tuoti už suvogiiną balsų, bė
dos nebus. Partijų politikie
riai, kurių naudai jie dirbo, 
pasirūpins, kad jie būtų liuosi 
nuo bausmės.

Jie reikalavo, kad 339 West 
St. buildingas, kuris yra tuš
čias ir priklauso YMCA, būtų 
atidarytas nakvynėm, kad bū
tų duodama švarūs baltiniai ir 
tinkamas maistas. Taip pat 
Jūreivių Bažnyčios Institute, 
kad būtų duodama veltui jū
reiviam bedarbiam nakvynės ir 
veltui pavalgyti du kartu į 
dieną.

Jūreivių darbininkų vargin
ga padėtis, kaip ir kitų dar
bininkų. Jie pradėjo organi
zuotis ir reikalauti teisių gy
venti.

Matrosas.

Buržuazinių Laikraščių Re
daktorių Konferencija

Namų Savininkai Skun
džiasi Sunkia Padėtim

Jau senokas laikas, kaip bu
vo surengta DNYDD Sąryšio 
Komiteto bendro fronto disku
sijos. Tikslas buvo diskųšuoti, 
kaip sudaryti bendrą frontą 
su visų sriovių 
kovai už pašalpą bedarbiams. 
Komitetas šaukia bedarbių su
sirinkimą trečiadienį, kovo 15 
d., “Laisvės” svetainėje, \ 46 
Ten Eyck St., 7 :30 vai. vaka
re. , ' • >

Kiekvienas gyvenantis šioj 
apielinkėj bedarbis turėtų da
lyvauti šiame susirinkime. Be
darbių gyvenimas labai skur
dus. Daugelis lietuvių bedar
bių jau yra palikę benamiais, 
jie neturi kur gyventi. Pavie
niai jie nieko negali išreika
lauti, bet, kuomet susiorgani
zuosime, tai tuomet galėsime 
išreikalauti iš valdžios pašal
pą. Home Relief Bureau ne
siskaito su neorganizuotais be
darbiais. Jie duoda pašalpas, 
kam jie nori ir atmeta tų rei
kalavimus, kuriem jie- nenori 
duoti. Tik vienas būdas pri
spirti valdžią duoti visiems be-# 
darbiais pašalpą, be diskrį-

endra 
darbininkais

PHILADELPHIA, PA.
I

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galimą gauti

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna
Taipgi pas jį galima gauti
vietų žuvų, Tai puikiausios fu 

šies kėnuotos žuvvs.

pas

Avė.
ir So-

Sovietą Žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

Sovietų žuvų galima gauti per 
“Laisvę?’ Yra 5 rūšių. Po 15, 
18, 20 ir 22 centus Icenukas.

Gera nuolaida krautuvėms, 
kurios ims po 50 kenų vienos 
rūšies. Duodame ir po ma
žiau, bet brangiau kainuoja.

Norintieji naudotis Sovietų 
produktais, - tuoj ausklauskitę 
informacijų sekančių antrašu:

“LAISVĖ”
427 Lorimer St, 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas; Stagg 2-9105 * ?»

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS
22 T South 4th Street 

; Brooklyn, N. Y.
< X-Spindulių Diagnoza

' Gazo Anestetiką
V ai atidos: nuo 9 ryto 

iki 8' vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik Susitarus< ♦

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmia# ir chroniškas vynj Ir 

moterų ligas kraujo ir odos.
Padarau ištyrimu kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St., Room 302 

New York. N Y.
Valandos PriSmitnot 

Ryte nuo 10 iki 1, Po piety nuo t 
iki 9 ▼«!. vakaru v

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po piety 
Telefonas Lackawanna 4-2180

Bridge Street

New Yorke
Allen ir Canal St. •
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston- Street 
„3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

Dr. M. Maišei, Specialistas
Vyrų ir moterų ligų, ūmias ir 

Į chroniškas kraujo ir odos ligas, 
gydau įčirškimu; kraujo ir pūslės 

’ analizai
! 107 E. 17th STREET
; Near 4th Ave. (Union Square) 
Vai.: 10-1, 4-8, Nedėliom: 10-12

Pilna Egzaminacija $2.00

Telephone, Evergrfeen 6-^310

J. GARŠVA
. Graborius ’

, * k .%, , 7 a w-a ’ r » • • * •

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

‘ • J 5 ' Š f ' ’

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiai 
ant visokią kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikltynčmn ir pasrtaiinėjlmairB.

231 Bedford AvenueBROOKLYN. N. Y
NOTARY 
PUBLIC

TEL. ŠTACG 
2-5043 ‘

INC

Kapitalistinių laikraščių re
daktoriai laiko konferenciją 
N£w Yorke. 960 redaktorių, 
daugiausiai universitetų ir 
augstesnių mokyklų laikraščių 
redakUriai ' laiko posėdžius 
Coluhūbia Universiteto rūmuo- 
ste.’ Kartta su redaktoriais ir 
bendradarbiais konferencijoje 
dalyvauja 1,400 delegatų. Jie 
tariasi, j kaip goriau -.pravesti 
buržuazinę ideologiją.

i/j. J . • f I 1 5 J į a
Iš to turėtų pasimokinti dar

bininkai, proletarinės spaudos 
platintojai ir bendradarbiai. 
Buržuazija labai, puikiai su
pranta, kokią svarbią rolę vai
dina spauda. Mūs darbininkiš
ka spauda esu kiekvieną die
na darosi stipresnė masinė 
kalbėtoja į šimtus ir tūkstan
čius darbininkų. Todėl kiek
vieno darbininko pareiga duo
ti savo laikraščiui žinių iš dirb
tuvių ir darbininkų kovų ir 
abelno gyvenimo. Statykime 
kiekviename susirinkime mūsų 
spaudos gerinimo ir platinimo 
klausimą. ■ ■' ♦ • <

Sunnyside, Queens paviete, minavimo ir skirstymo, tai. su- 
trys šimtai savininkų nusiskun- siorganizuoti į Bedarbių l’afy- 
dė, kad jie dabar turi tik pusę jbas. Daug bedarbių buvo pa-

Korespond.

tiek pajamų, kiek turėję 1928 
metais. • -

New Yorkoi Universiteto 
profesorius Friedrich kalbėjo 
namų savininkų susirinkime ir, 
pasiremdamas Namų Savinin
kų Susivienijimo surinktais 
raportais sakė, kad jų įplaukos 
tik 50 nuošimčiu, lyginant su 
geresnių laikų įplaukom.

Neprisieina abejoti, kad jų 
įplaukos sumažėjo: Sunnyside 
Queens yra vidurinės klasės 
žmonių apgyventa vieta ir juos 
gyvenimo slogutis ne tiek pri
spaudė, kai# darbininkus, o 
ypač bedarbius. I

Apskritai imant, darbinin
kų klasės pajamos numažin
tos 70 nuošimčių. Bedarbiai, 
kurie turėjo įsigiję namuką, 
šiandien praranda. Jų padė
tis katastrofiška. Vienas bū
das apginti save nuo bado ir 
išlaikyti menką savo, nuosavy
bę, tai organizuotis į Savinin
kų ir Randauninkų Lygą. Su
siorganizavę, turi jungtis su

davę pavardes fstotau Bedarbių 
Tarybą. Draugai,, bukite šau
kiamam šuširinkime.

Ateinančio trečiadienio va
kare buš sutverta Bedarbių 
Taryba. 'Visi' WilliaihšbUrgd 
lietuviai bedarbiai1 sūširinkitė' 
į “Laisvės” svetainę pažyfnė- 
tu laiku.

Komitetas.1 '

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Dr. Martin Luther Draugystės me
tinis piknikas įvyks 28 liepos—July. 
Prašome vietos draugijų tą dieną nie
ko . nerengti ir kviečiame dalyvauti 
mūsų piknike. piknikas atsibus 
KlašČiaus Clinton Parke, Maspeth, 
N. Y. ' '■ r "

. > ' .» (58-60)

Bedarbių Tarybomis ir kartu 
kovoti už pašalpą bedarbiams, 
kad bedarbiai nebūtų išmėtyti 
iš namų, kad mažiems namų 
savininkanbs būtų' duota |moį-ą- 
torium.

Sergančiu ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

šiandien atei- 
< kite- delei aayo

iiiM bus : išaiškipta; 
SOU kaip jūs , (izi/i-, 

11 kai stovitė.
’fi ’Odos NuAafiS- 
/ Jimaj, Nervų 

m Ligos, Abelnas
9 f 1 p n u m|'4 a, 

CSSfc,. Skilvių, Žarnų
ir Alešlažarriės-fcLigos, Nervų įde
gimas b©i Reumatiški Nesveiku
mai. . A- ‘

’ Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
i ligos yra sėkmingai gydomos nau- 
; jogiškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai,; Kraujo Ištyrimai, 
i Laboratoriniai \Tyrimai, Serumų 
bei čiepų Išmiskštimai. , > 

Prieinama Kaina 
1 Sąlygos pagal jūsų išgale 
i Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
! Kalbame iietuviškai

DR. ZiNS
110 EAST 161h ST. H ¥.

, Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
Įsisteigęs 25 metai bt

?Sf|lrlmd, <T W 
fe bus : išaiškipta,

VOKIETYSSPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos Ir 

gimdymo organ*
DR. M. FILURIN *

215E.12thSL
Tarp 2nd ir 3rd Avės

• NEW YORKE ‘
Valandos nuo. If Hd 1 

Nuo 4 iki 8
Nedaliom PUO 1* iki 1 

Odos ligos gydomos’- su i-iay ir 
patinusias gyslas fčirikinimais

Telephone, Stagg 2-440*

A. RADZEVIČIUS
; GRABORIUS 

(UNDERTAKER)

PM

4C2 Metropolitan Avenue
*, . ■ , i . ■. • 5 • * »

(Arti Marcy Avėnue)
BBOOKLYlji, ą Y.,

MATHEW P. BALLAS 
(B(ELBUSKAS) 
GR A GORIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS
S 660 GRAND ST. BROOKLYN.»N. Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR iš ČIA 
PAS1UNČIAM į KUR KAM REIKIA. . TURIM PRIVAT1ŠKĄ 

. P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
) KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI LJGONIN^ IR < 
' , PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
, ' TRiąiORETI. duodam' GRAŽIA^ VIĘT/\.SAyO

MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' ' • į • t
VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O,MES # 

KUOGER1AUSIAI PAT^RNAUSIM. ■ l
H ‘ MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTL MŪSŲ 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. / i ) ‘

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

Williamsburghe:
252 Bęiry St, Brooklyn, N. Y.

Arti Grand Street
Telefonas Evergręen 6-3959

• < f * I

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, seredo m s ir subatoms 
nuo 6 iki 7:30 vai. vąkarąis.

NEDALIOMIS f I
Nuo 10‘iki f12 vai. iš ryto

ir/'U - • >551'3 - lt ( Aį f t . . « i i

FLATBUSH OFISAS 
( I Į ■ 2Ž20 Avenue J

Kampas E. 28rd St.
. š s «. % * - v* i » ' K 4 t,» ( t.v
• j •• V 9 >’ •• v r v v ■ w J f y » f J X ’

’ ( A ‘




