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nes gaujos vartoja Italijos 
Mussolinio gaujų metodas.
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čiau sukels prieš fašistus visą .neduodą, rąiųyt>es;nęi jo;wi vorso. bylą. , 

x ‘ ■ ,4 • 4 “Užvestoj e
, u V..I|II f;

kovo 14 d. plojai Am&ikoje j^j •• Galėsianti 
buvo ruošiami mitingai paminė- •_ 1
jlihui 50 metų sukaktuvių nuo 
Karolio Markso .'mirties. Jie 
parodė didelį darbininkų susi
domėjimą mąrksizmu. Brook- 
lyne pirmadienį buvo surengtas
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Nelaukite Raginimų.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

ii 1 *
(First Lithuanian

Workers* Daily)
Išeina Kasdien, Apart 

Sekmadienių

Darbininkai Visų 'Salių, 
‘Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o 1 {laimėsite

Nacionalis Lietuvių Jaunuolių 
Komitetas išsiuntinėjo visoms 
darbininkiškų organizacijų kuo
poms ir chorams laiškus. Ra
ginamas mūsų judėjimas susi
domėti jaunimo ęrganizavimu ir 
švietimu. Organizacijos prašo
mos paremti jaunuolių veikimą 
finansiškai. Taip pat išsiunti
nėtos kartu Agitacijos Fondo 
aukų rinkimo blankos. -Kol kas 
dar tik kelios kuopos atsiliepė. 
Žiūrėkite, draugai, kad jaunuo
lių laiškas būtų perskaitytas 
kiekvienoj kuopoj ir kad kiek
viena organizacija prisidėtų 
prie to svarbaus darbo.

Ponas Butkus trankėsi su 
maršrutu ir skelbė savo renega- 
tystę. Laimėjo, kaip Zablackas 
ant muilo. Susirinkimus turėjo 
labai mažus visur. Darbininkų 
pritarimo niekur nerado. Pats 
būdamas amžinai politiniai su
smukęs, sapaliojo apie Komunis
tų Internacionalo ir Komunistų 
Partijų “krizį.”

Keistas tas žmogus. Jis ma
no, kad ras lietuvius darbinin
kus už save kvailesnius, kurie 
tikės jo zaunoms.
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GRŪMOJA SUSAUDYMU KOMUNISTŲ VADAMS
Kaizeri, te tete prasideda prisirengimai prie 1 d.

DEM0NSTRAC1Jy. ŠAlm.
SmfhittMOS BENDRO FRONTO KONFERENC.Buržujų žurnale “Liber
ty” princas'TTT’" ’ 
rio vyriausias sūnus, sako,! 
kad Vokietijoj sugrįš mo- L L- —;---------- -  ““ .
narchija ir kad ant sosto Į šiemet. Gegužinės Demonstracijos bus Bedarbių Kova už Pa-

šalpą ir Apdraudą; Visos Lietuvių Darbininkų Organiza
cijos bei Draugijos Turi Dalyvauti Bendro Fronto Prisi
rengimo Konferencijose >

Milionai Bačkų Alaus 
Jau Laukia Sahūny 

Atidarymo
-------- I CHICAGO, Ill.—“Brewe-

Vėl tenka priminti mūsų: ry Age” laikraščio redakto- 
draugams kolonijose apie šauki-Į Hus Joseph Dubzin sako, 
j 
fronto konferencijų už bedar-l 
bių reikalus. Tai neatidėlioja- Į 
mas reikalas. Tokios konferen- bonus bačkų tvirto alaus, ir 
cijos turi įvykti kiekvienam tik laukia prohibicijos pa- 
mieste. Jų pareiga surišti vi
sas mūsų organizacijas su vie
tos bedarbių kovomis.

Nereikia laukti nieko gero iš 
Roosevelto blofų. Jis aprūpins 
pašalpa bankierius ir kdįitąjis- 
tus, o milionai i bedarbių galės 
badu mirti, jeigu nekovos. Tas 
reikia išaiškinti lietuviams dar
bininkams.

Vokietijoje pakėlė galvą1 fa
šistinis smakas. Komunistai 
kasdien areštuojami šimtais. 
Jau tūkstančiai sugrūsta į ka
lėjimus. Vienok, mes manome, 
fašistams nepavyks sukriušinti- 
ti Vokietijos Komunistų Parti
ja. Istorija atsimena Bismar
ko laikus. Tada reakcinė val
džia smaugė revoliucinį judėji
mą, bet nepasmaugė. v Nusisuks 
sprandą ir dabartinis hitlerinis 
slibinas.

naikinimo. Kaip greitai bus 
panaikinimas paskelbtas, už 
24 valandų visur bus prista
tyta to alaus. Na, o demo
kratai blofino, kad . panaiki
nus prohibiciją, darbų daug 
atsiras, nes prie alaus da
rymo bus paimta daug be
darbių. Pasirodo, kąd da
bartiniai bravarai su dabar
tiniais darbininkais padarys 
užtenkamai alus, jeigu 
būtų kam jį išgerti.

Fašistai Darė Kratą 
Eberto Našlės Namuose

' Hitleris gražiai glosto Vokie
tijos socialdemokratų lyderius. 
Jie kviečiami į reichstago- posė
džius. Jiems nė plaukas nuo' 
galvos nenukrinta.* Vbkietijos’ 
fašistinė buržuazija puikiai su-j publikos vėliavą, 
pranta savo draugus socialdemo
kratinėse plunksnose, , f '

« --------- ■ i i m i
Eiliniams, socialdemokratams" 

nuo fašistinio# 
Hitlerio gaujos netgi teorizuo
ja eilinius katalikų partijos 
darbininkus^ BeV taš tik greU

Komunistų Partija jau 
pradėjo žygius del prisiren
gimo prie gegužės 1 d. de
monstracijų. Tos demonst
racijos bus visų organizuo
tų ir neorganizuotų darbi
ninkų bendro fronto demon
stracijos. Į jas turi įsitrauk
ti visos darbininkų klasės 
organizacijos—unijos, drau
gijos, kliubai, chorai ir tt.

Visur bus šaukiamos ma
sinės bendro fronto Jkonfe- 
rencijos delei prisirengimo 
prie gegužės 1 d. Tas dar
bas jau pradedamas.

Į tai norime atkreipti aty-

dą lietuvių darbininkų orga
nizacijų ir draugijų.;1 Visos 
jos turėtų rinkti ir siųsti de
legatus į vietos konferenci
jas. '

Šiemet gegužinės demons
tracijos įvyks sūkuryje ket
virtų metų ekonominio kri- 
zio, sūkuryje dar negirdėto 
masių vargo. JoS turi išju
dinti milionus bedarbių į ko
va už pašalpą* ir apdraudą. 
Jos turi iššaukti į gatves 
milionus dirbančių darbinin
kų prieš algų kapojimus ir 
prieš nepakeliamas sąlygas 
dirbtuvėse ir kasyklose.

Jau Spausdinami Nauji i 
finigai ; i
‘ . t • * . , i :

WASHINGTON. — Vab 
džia jau davė1 įsakymą tuo- 
jaus atspausdinti naujų po
pierinių pinigų vertės dvie
jų bilionų dolerių. Spausdi
nimo darbas jau pradėtas ir 
New Yorko rezervų siste
mos bankai jau gavo dide
liuos pluoštus. Tuojaus bū
sią pradėti nauji pinigai lei
sti cirkuliacijom

Rooseveltas Gražiai 
Priėmė Ponus

Socialistų Vadus
WASHINGTON. — Dar 

taip nesenai Rooseveltą no
rėjo pamatyti '• bedarbių de
legacija ir priduoti reikala
vimus septyniolikos milionų 
“užmirštų žmonių.” Tai bu
vo kovo 6 d., Tada Roose
velto policija buožėmis pa
sveikino bedarbių atstovus 
ir išvijo juos iš Washingto- 
ho. '• • ■
v B et { štai| kovo M (I. pas 
Rooševeltį atsilanko Socia
listų^ Partijos šuląi-—Noi’- 
man Thomas ir Morrišs Hill
quit. Juos Rooseveltas gra
žiai priėmė, pasisveikino su 
jais ir išklausė jų progra
mą. Mat, tie ponai tarnau
ja tai pačiai' buržuazijai, 
kurios agentu Rooseveltas 
yra. Todėl jis pažįsta savo 
draugus, savo bendradar
bius. Buožė bedarbiams — 
minkšta ranka socialistų va
dams k

PONAS F. BAGOČIUS PATRAUKTAS į 
TEISMĄ; REIKALAUJAMA IŠ JO S700

Viena “Laisvės” skaity- (Franko) sako, ka:d jis pa- 
toja rašo: samdė Bagočių /apginti jį

“Braugūs Draugai:—Šia- (Franko) divorso byloje, kū
me laiške prisiunčiu iškar- rią užvedė jo pati Middle- 
pą iš ‘Daily Record’ apie po-' sex Probate teisme, užmo- 
ną Bagočių, iš kurios maty- Į kėdamas jam (Bagočiui) 
site, kaip tam ponui dabar! $300, kurių jis manęs pilnai 
klojasi. Iškarpa paimta iš užteksią. Kuomet , jo pati 
kovo 11 d. numerio.—Skai-j gavo divorsą, jis (Franko) 
tytoja. . j Sako, advokatas (Bagočius)

Gi ta iškarpa skamba se- jam pasirašyti kelias • • • nfr
^ama^: ' popieras, nežiūrint to fakto, Prelekciją apie Meną

B]ERLYN> — Pereitą sek
madienį hitleriniai fašistai 
darė kratą buvusio'socialde- “Traukia Teisman Advoka- kad jis (Frankoj nemoka 
mokrato Vokietijos prezi-1 tą už $700 Atlyginimą” • 1 ’* ' 1 ’• 
dento Eberto našlės apart-į “Byloje, kurią vakar už- 
mente. Kratą darė šeši fa- vedė Vaclovas Franko, Wal- 
šistai. Reikalavo, kad po- thamo darbininkas,- Suffolk 
nia Ebertienė atiduotų “res- Superior teisime, yra kalti- 

q prezi- naihag; advokatas Fortuna- 
deritu būdamas, Ebertas iš-' 
tikiihai gynė kapitalo inte
resui, pardavė darbininkus, 
sukriušino proletapato“’re-

tas Bagočius, plačiai žino
mas South Bostono advoka
tas, kad jis'.sulaužė .jam 

“sukriušino proletariato re- duotą pasitikėjimą ir paėmė 
\qh$c^ įir,‘pramynė ifcHW*$l,000. atlyginimo gąsdinimo 
hitlerinių gaujų įsigalėji-J būdais,) kuomet ( jis (Bago'- 
mui. j. Pąbąr tię / sutyerip/ai įčius) vedė -nepasekmingą di-

šlei.^. j , 11 j į į. 11 ■ . k 
- r i i - .t., ■„ >,.1.4—' )' 

( iii r i

Pasiekti $11,000,000,000
WASHINGTON. — ’At- 

vomej.n.9 mVK8>zmu. ™- f butQ pirmjninkag p0. 
lyne pirmadieni buvo surengtas’ £ . /r
lietuvių darbininkų ‘ SusWAki.’nas. Ramey laikraščių repor- 
mas. Nors pašėlusiai lauke; H-> teriams pripažino, kad nauji 
jo, tačiaus prisirinko darbinių- valdžios bankiniai patvarl^y- 
kų pilnutėlė svetainė. : Drau-i mai talpina savyje dolerio 
gai Stebėjos, kad tuo klausimu, infliacjj Ta infliacija ga- 
tr“aVuktf tiek publi‘0S su‘ Hnti pasiekti net iki vie- 

fcizio spaudžiami, darbinin- nuolikos bilionu dolerių. Tas 
kai jieško išeities, /ieško švie- reiškia, kad doleris bus ne- 

MarKsizmasf tyra ta1 Šviesa, apsakomai nupigintas.

nei skaityt, nei rašyt. , 
“Vėliau Bagočius nusive

dė jį (Franko) į banką ir 
įsakė jam išsiimti visus jo 
gyvenimo sutaupytus $1,502 
įr duoti Jam. (Bagočiui) 
$700. Kuomet -jis: y padavė 
advokatui tą sumą, tai ad
vokatas jam įsakė ‘nešdinkis 
iš šio miesto,? arba’galėsi pa-* 
kliūti !į bėdą. k . k

‘1 Jis! (Franko); prašot teis
mo patvarkyti,1 kad jię turi

Anglija grūmoja sov. MM
• ■ ' ■ ' ; I ’ L.. 1

- LONDON:—Anglijos val
džios rateliai paleido ugnį 
ant Sovietų valdžios už sua-> 
reštavimą keturių anglų ša
bo tažninkų. Ketipa daryti 
griežtus žygius prįeš darbi
ninkų tėvynę. Maskvai pa
siųsta eilė aštrių užklausi-* 
mų apie suareštuotus, /šian
dien parlanienteikonsėrvato- 
riai statys valdžiai klausi-

mus ir reikalaus griežtų žy
gių*

. Bet tąs> žinoma, nenu
kreips Sovietų valdžios žy
gių prieš visus kontrrevo
liucionierius,' prįeš sabotaž- 
ninkus. Visi darbo, liaudies 
priešai, Visi liaMieš^tfirto ir 
pramonės naikintojai bus 
tinkamMC nųbausti/'nepai^ 
sant Has* pef viepi jie būtų, 
iš k6r jie pareitų.)

HITLER1S-HINDENBURGAS UŽSIMOJO NU
ŽUDYTI DARBININKU KLASES VADUS

Amerikos Komunistų Par-! mušta. Pasaulio proletarian 
tijos Centralinis Komitetas tas neturi leist Hitleriui- 
gavo vakar speciali radio- TT; J—u------r — ’
grama pranešimą iš Vokie
tijos, kad kruvinoji Hitlerio 
valdžia ketina sušaudyti Vo
kietijos Komunistų Partijos 
vadus draugus Thaelmann 
ir Toerger. žinoma/ kaipo 
revoliucinio judėjimo va
dus, budeliai kaltina “tėvy
nės išdavime.”

Visam pasaulyje turi’kilti Vokietijos a m b a s a d oriui 
audra prieš šitą kruviną Wasbingtonan. Adresuoki- 
Vokietijos budelių pasimoji- te šitaip: German Embassy, 
mą. Jų ranka turi būt at- i Washington, D. C.

Hindenburgui pralieti krau 
ją revoliucinių kovotojų.

Lietuvių darbininkų orga 
nizacijos ir jų komitetai tu
ri tuoj aus nešti protestus 
prieš Hitlerio valdžios tero
rą. Protestuokite prieš pą- 
simojimą nužudyti draugus 
Thaelmann ir Torger. Pro
testo telegramas siųskite

Dar Neleidžia Advokatams Privatiniai 
Pasikalbėti su Scottsboro Jaunuoliais

BIRMINGHAM, Ala. -t 
Scottsboro jaunuoliai laiko
mi m'irties kameroje. Iki 
šioliai valdžia neleido Tarp-1 
tautinio Darbininkų Apsigy-' 
nimo advokatams pasiekti’ 

xtuos jaunuolius ir su jais 
pasikalbėti be policijos dabo
jimo. Toksai elgimasis su- 

. laužo visus įgyventus papra
timus ir įstatymus tos ; pa
čios buržuazinės valstybės

ir geismų procedūros, bet 
Alabamos budeliai nepaiso. 
Tas aiškiai parodo, koks di
delis tebėra pavojus Scotts- 

jaunuolių gyvybei. .,
1 Ant šito punkto Tarptau

tinio Darbininkų Apsigyni- 
rrio advokatai Ves smarkią 
kovk.' Toje kovoje darbi
ninkų masės pilniausia re
mia Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą.

Lawrence, Mass.
Sekmadienį, kovo 19 die

ną, 7-tą vai, vakare, Lietu
vių Ūkėsų Kliubo svetainė
je, 41 Berkeley St.j Law
rence, Mass.,. įvyks svarbi 
prelekciją- apie meną.

Visi dalyvaukite ir.,;suži-. 
nokite i? j Kas * yra irnką reiš-į 
kia menas ?: > Kada prasidė
jo muzikai?’ Kokiai buVo; 
muzika Taukinių žmonių?. 
Ar pradinė muzika buvo be- 
partyviską ? Ar XV ir XVI 
šimtmečių literatūra, menas 
ir muzika buvo bepartyviš1- 
ka ? Ar likūdieš< menhisį dail 
hos, mdzika, dabartinis me
tras, lietuvių dabartinės dai
nos, kurioj vadinamos liąu-; 
dies dainomis, .yra beparty- 
Ariškps? Kas yra proletari
es pienas? j

Šfė «r kiti klausimai būs 
diskusuoj'aniį ir atsakyti.
Prelekciją duos d/ V. povK 
nas. Visi rilfenininkai,: cho
ro nariai ir-visa publika yra 
kviečiama dalyvautu v *

Rengia L. Chųras.'•'

, VJENA, Austrija. — Vie
tos laikraščiai spausdina pa
bėgusių vokiečių pasakoji
mus apie tuos baisius kanki
nimus, kuriuos Hitlerio gau
jos įvedė Vokietijos kalėji
muose prieš politinius kali
nius. Kankinami ne tik 
darbininkai, bet ir profesio
nalai. Pasakojama, kaip 
dviem žymiem daktaram, 
kurie užsitraukė fašistu rūs
tybę^ išdaužyti dantys, suka- 
nevįkti veidai, ir t. t. Pa-r 
leistos, nuo (Įenciūgo fašistį-1 jos. komunistai.

‘ CANTON, Chinija.—Val
džia skelbia, kad jai pavykę 
Hupeh ir Hunan provinci
jose sukriušįnti vietinių gy
ventojų sukilimą. Sukilime 
dalyvavo 50,000 valstiečių ir 
jupąbuvę apginklavę^Chirifc '

Visiems ‘Lh Skaitytojams ir Agentams ; H
l „ L;t ‘ rl; l '‘i *

Draikghi! * Atšinaūjihkite “Laisvę” tuoj aus, nes 
i dienraštis ghli pafefangti' iš priežasties finansinio 

L krizio šalyje. Jau likosi pakėltps kainos ant įvai- ’ 
~rių reikmenų prie dienraščio išleidimo. Taipgi ir 
y paštas pabrango. Mes prašome mūsų skaitytojus 

tuoj aus atsinaujinti prenumeratą, kurių jau pasi- T 
baigė. . <( ['(■’*, ’ ; į

I Taipgi kreipiamės į visus mūsų platintojus-agen- 
tus, kad aplankytų savo ^mieste ir savo apielirikeje ** 
mūsų skaitytojus ir taip lietuvius darbininkus. 
Kurių prenumeratos pasibaigė—atnaujinkite. Kas ‘ 

į. dabar iš naujų skaitytojų užsirašys “Laisvę,” tai. 
gaus dovanų gerą apysaką IKARAS LIETUVO-

i JĘ.”; Apysaka turi 224 puslapius ir yra verta ma
žiausią! doleriu t

Visus pinigus už prenumeratas siųskite Money 1 
, Orderiais, tavyra, pašto perlaidomis, nes tas mums 

.parankiau
Laisves” Administracija. ...
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Artinantis Scottsboro Jaunuolių Teismui

APŽVALGA
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Ketvirtadien.y Kovo 16,1933

Bando Sufušeriuoti

Trumpoj ateityje turės įvykti devynių Scottsboro jau
nuolių išnaujo bylos persvarstymas. Jei ne Tarptauti
nis. Darbininkų Apsigynimas, jei Amerikos ir viso pa-‘ 
šaulio dąrbiriinkų revoliucinis judėjimas nebūtų užsisto
jęs, tai Alabamos valdančioji klasė būtų Senai tuos jau
nuolius nužudžiusi. b t

Amerikos darbininkai, vadovybėj Komunistų Partijos, 
stojo kovon* prieš'baltuosius linčiūbtojus. Šimtai tūks
tančių negrų ir baltveidžių darbininkų prispyrė Jungti
nių Valstijų1 Augščiausią Teismą atmesti Alabamos vals- 

. tijos jaunuolių; linčįavimo nuosprendį ir priimti jų apelia
ciją. Teismas turės įvykti trumpoj ateityj. Vienok, kacl lai. • ! 
ir jaunuolių apeliacija priimta ir pirmesnis mirtin pa
smerkimas Augščiausio Teismo atmestas, Alabamos gu
bernatorius laiko jaunuolius mirties kameroj.

Kokis .tikslas, kapitalistų, negrų linčiuotojų? Jie nori 
gąždinti jaunuolius, kad bylos persvarstyme galėtų juos - 
supainioti; antra, kad nedaleisti su jais pasimatyti Tarp
tautinio Darbininkų Apsigynimo advokatams. Tačiaus 
paskutiniu laiku ir šitą buržuazijos sieną pradedama pra
laužti. Praėjusią savaitę buvo aplaikytas antras laimė- 

.jurtas kovoj už jaunuolių išgelbėjimą. TDA advokatas 
Trying Schwab išreikalavo pasimatymą su vienu iš pa
smerktų jaunuolių. Jis kalbėjosi su Roy Wright, kuris 
papasakojo labai daug įdomių dalykų. Roy Wright pasa
kojo, kad juos baisiai terorizavo, kad jie prisiimtų, būk 
ką nors beųdro turėję su tom dviem baltom mergom. Val
džios paskirtas advokatas Roddy juos prikalbamo priimti 
sūfremuotą apkaltinimą, kad nebūti nubaustiems mirtim, 
o’tik amžinu kalėjimu.

Mergos, 'Price ii’ Bates; kurios buvo statomos prieš 
jaunuolius liudyti, užginčijo ką nors bendro turėję su 
jaunuoliais. Tačiaus^ kuoihęt jas ėmė terorizuoti ir grą- 
sinti supūdymu kalėjime, tai jos verstinai sakė, kad ja? 
jatynubjiai užkabinę. .

, ^labama VdlSfijos Gubernatorius
Gubernatoriuj B. M. Miller, kuris laiko uždėjęs savo 

ranką ant mirties nuosprendžio, paskutiniu laiku pąpa- 
^a’kojo New York “Times” korespondentui, kaip tą poną 
nervino darbininkai masinėmis kovomiš už jaunuolių pa- 
liųosavimą. Jis sako, kad gavęs 15,000 rezoliucijų, kurio- 
se-’ buvę pareikšta, kad “už jaunuolių nužudymą ponas 
MįĮleris bus atsakomingas.” Tas jam -baisiai nepatikę. 
Pasakoja, kad komunistai-išjudinę negrus pusininkus į 
kovą. Juodajam Ruožte komunistam pavykę sėkmingai 
suorganizuoti pusininkų uniją—Sharecroppers Union.

Tas labiausia ir nervina, pietinių valstijų viešpačius. 
Jie kėsinosi teismo nuosprendžiu nulinčiuoti negrus jau- 
nųplius, kad įgązdinti kitus negrus darbininkus, idant jie 
nesiorganizuotų, o dabar'išėjo atvirkščiai—negrai dar 
sudarkiau organizuojasi. Pirmiaus vargingi negrai f ar
mėnai ir miestų proletarai mažai ką buvo girdėję apie 
komunistinį judėjimą; o šiandien jie įsitraukia'į plačias 
koyas, kuriom vadovauja Komunistų Partija.

.Gubernatorius bando įtikinti, kad jis nestovi už nužu
dymą jaunuolių. Esą: “Nė vienas tie negrai nemirs 
elektros kėdėjė, iki aš nebūsiu tikras, kad jie kalti.”

.Tai bjauri veidmainystė. Jei ne reybliucinis darbinin
kų judėjimas, tai Alabamos teismo nuosprendį guberna
torius Miller jau būtų senai įvykinęs ir jaunuoliai ^būtų, 
buvę nužudyti. • * t t.JJ.i’. *•' •

Toliau tas bosų atstoyas, negrų diWrirtM-rtdotb^.i^ner- 
sekioto jas1 teisinasi, būk; netiesa, kącf jiš' ‘
pfiėmimiii apeliacijas.: Tai esą 
Greitas bylos nedavimas perkratiriėti išnąūj6 *dar jiešąš 
suprątimas, kad ni^d nenorį’ teisingo., (eismo.;; '' > J

Šitomis veidmainystėmis ponas Miįleris Neapgaus Ame
rikos darbininkus ir ypačSegrus vta¥ydįehiųs. ■ pertek
tinai prisikėptėjo ir žino, ką feiŠkil bdsų'^ęnių gf4iius 
kalbos,‘-pasakytos kapitalistų-laikraščių kbr^žpbndfehtain.

,Da^bihinkai turimez dar labiau padidinti kovą už jau
nuolių paliuosavimą. Chicago j pabaigoj baMndžio irt 
pradžioj ‘ gegužes 'bus Moon'ey pūliuoąavimo t kongresas. 
Tai bus kartu kongresas ir už Scottsboro jaunuolius ir už 
kitus politinius kalinius. Lietuvių darbininkų organi
zacijos turi gertai'prirengti prie šio kongreso.

Nelaimingas men š evikų 
vadas ponas Grigaitis savo 
“Naujienose” (kovo 13 d.) 
pasimojo pataisyti marksiz
mą, tai yra, jį sufušeriuoti, 
bet išėjo, taip sakant, nei 
velnias, nei gegutė. Jis ban
do marksizmą apverst augš- 
tyn kojomis proletariato 
diktatūros klausimu. Tiesa, 
girdi, “Marksas tuos žodžius 
vartojo, bet klausimas, ko
kia prasme jisai juos varto
jo?” Grigaitis bando mums 
įkalbėt; kad Marksas buvo 
toks, kaip jis (Grigaitis), 
būtent, kalbėjo vienaip, o 
galvpjo ir veikė visai atbu-

kritikavo Paryžiaus komu- 
ftą už J nesigriebirną fgrizli 
ptiev'artO's: žygįiį' prieš bur- 
Žūaziją. Juk' t^as komuną 
irt pražądė. - Ir tai, kas pra
žudė Paryžiaus Komuną, ką 
atmetė irt kritikavo Mark
sas, ritenjšėyikai šįandięn 
pėršą darbininkų klasei.

Toliau, “komunistų Mani
feste” Marksas sako, kad 
darbininkai gali ’atsiekti sa
vo pasiliuosavimą tik “spė
ka, nugriovus visą esamąją 
visuomenės tvarką,” tik per 
revoliuėi j ą. Ponai ■ socialde
mokratai proletarinę revo
liuciją griežtai atmeta, pa
smerkia ir prakeikia. Jie 

. dar ir šiandien negali atlei
sti Rusijos proletariatui, 
kam jis per revoliuciją nu
vertė išnaudotojų viešpata- 
viųią. • ■ ’ ■
' Marksas mokina, kad

darbininkų kliše

PRAEITIES PRISIMINIMAI

Socialistų Vadas Thomas i Sąjungoj, jis sako, kad 
Važiuoja Sovietu Sajungon j j>s norįs savo akimis pdmą- 
' ..NEW''YORK.—SociališttĮ W Seivįętij: •Sąjungos kū- 
Partijos vadas / Normah rybos darbą. Na, ojki šio- 
ThOmas praneša, kad jis jau Hai ponas Thoinas vjsaįp 
^avo vfeą ir vitžiUOš Sovte- rtibkino darbininkų tėvynę.';

Menševikų lapo redakto
rius stačiai begėdiškai fuše- 
riuoja “Komunistų Manifes
tą.” Tam dokumente Mark
so būk esą pasakyta, kad 
“pirmas žingsnis darbininkų 
revoliucijos bus: ‘demokra
tijos iškovojimas’.” Tik šitie 
paskutiniai du žodžiai paim
ti iš Manifesto,, o- tiksliai; 
gudriai apleistos kitos da
lys to paties sakinio. Visi 
kiti Markso išsireiškimai 
“Manifeste,” kurie nušviečia 
prasmę tos “demokratijos”, 
numesti į šalį. Ir atrodo, 
pasiskaičirfc Grigaičio fuše- 
rystę, jog ištikrųjų Mark
sas turėjo mintyje dabartinę 
buržuazinę demokratiją, ku
rią garbina socialdemokra
tai ir ponas Grigaitis. Bet 
tai yra bjaurus sukaneveiki
mas šito svarbaus marksiz
mo dėsnio.,

Štai ką Skelbia , 
“Komunistą Manifestas”,

‘Tas sakinys, kurį Grigai
tis išromijo, skamba seka
mai: ’ ' ...

“Mes jau augščiaus matė
me, kad pirAiasai darbinin
kų revoliucijos žingsnis yra 
proletariato pakėlimas į 
viešpataujamą klasę, demo
kratijos iškovojimas.” '

Ką gi reiškia “prolėtariat- 
to pakėlimas į viešpataūja- 

imą klasę?” Ką gi reiškia 
“ v i e š p a t aujariia klasė?” 
Kaip gi kitaip bile klasė 
viešpatatija, jeigu ne pa- 
gelba prievartos prieš ki
tas klasės? štai ten pat 
tuojauspo to sakinio Mark
sas nurodo, kaip proletaria
tas viešpataus, kokia bus ta 
proletarinė d e m o k r atija, 
kaip jis tą savo demokrati
ją panaudot s.;Jis ^akp:

nįš Vįešpatavimą ’panaudos 
įapi,- W žings
niui į išplėštų būržiiazi jai vi
są' kapitalą, kad Visus pro- 
dūkcijos įrankius sueentra- 
lizuotų rankose valstybės, 
vadinasi^ proletariato, kaipo 
/viėšpataujapioji klasė, kaip 
galint greičiaus: padidintų 
masę (sumą) gaminimo pa* 
jėgų.” 'į
įjr dar ten pat: “Įš pra

džių, žinoma, tatai .tegaįi 
įvykti tik per desppt^niuš 
įsiveržimus į nuo^yybčs 
teisę, ir U buržuazines gyve
nimo sąlygas.”,, . . >

V įdinasi, ■ proletariatas, 
kaipę viešpataUjama klasė, 
išplėšia buržuazijai visą ka
pitalą, o ne atperka, kaip

........... . .
kad skelbia pęnai menševi
kai., Jiį ('proletariatas) da
ro despotinius; įsiveržimus į 
buržuazinės nuosavybės tei
ses ir į jos gyvenimo sąly
gas.

Ar tai ne aišku, kad pro
letariatas vartoja prievar
tos, diktatūros būdus prieš 
buržuaziją ir prieš buržua
zines nuosavybės teises? Va
dinasi; pas Marksą demok
ratija išeina ne ponų social
demokratų. buržuazinė de
mokratija, bet proletarinė 
demokratija forinoje prole
tariato diktatūros.

Ar ne taip eita ir einama 
Sovietų Sąjungoje? Taip, 
ant šimto procentų. Per re
voliuciją proletariatas pasi
kėlė į viešpataujamą klasę. 
Jis išplėšė . (konfiskavo) 
buržuazijai visą kapitalą, 
dėspotiniais įsiveržimais su
naikino buržuazines nuosa- 
bes teises. Buržuazija tam 
griežtai priešinosi, tuo būdu 
proletariato valstybė turėjo 
pavartoti griežtą spėką 

; prieš ją. Darbininkų'klase 
turi pilną demokratiją. Štai 
ką reiškia Markso skelbia
mi proletariato diktatūra. 
Tai visa griežtai atmeta po
nai socialistai. Todėl jie nie
ko bendro neturi su mark
sizmu, -

Pagaliaus Aiškus Prdletaria- 
d Diktatūros 
Suformulavimas

“Komunistų Manifestas” 
buvo rašytas 86 metai tam 
atgal (1847 m.).! Jame nu
tiesti tik ibelni'proletariato 
kovos, dėsniai. V ėli a u 
Marksas aiškiai pasako, ką 
jis turėjo mintyje, sakyda
mas, “prbletariatas pasike
lia į viešpataujamą klasę, 
išsikovoja demokratiją.” Jis 
jau aiškiai suformuluoja tą 
dėsnį. SaJĮco: i

“Tarp kapitalistinės ir ko
munistinės sistemos yra 
laikotarpis revdliucinio per
mainymo vienos į kitą. Tam 
laikotarpiui ? atsako ir poli
tinis perėinamasai laikotar
pis, kurio valstybė negali 
būti niekas kitas, kaip tik 
revoliucine proletariato dik
tatūra.” .

Šitą suformulavimą Mark
sas padarė jau po visų Pa
ryžiaus Komunos prityrimų, 
po prityrimų visų įvykusių 
revoliucijų sausžemyje. Jis 
aiškiai sako: . “revoliucinė 
proletą^ąto diktatūra.”

, O laiške savo draugui 
Weydemeyerui Marksas ra
šo, kad “klasių kova turi bū
tinai privesti prie prbletari- 
ato diktatūros.”

Vėl kitur1 Marksas sako: 
“Komuna turi būti ne par- 
lamentarirtė, 6 dirbančioji 
korporacija; tuo pačiu laiku 
įstatus leidžianti ir įstatus 
vykinanti...” z

Paryžiaus Komunos
Grigaitis bando įkalbėk 

kad Markso skelbiama “re-' 
voliucinė proletariate, dikta
tūra” \ reiškią; hieką įkitą^ 
kaip tik būržuazinę derttok- 
ra^ru^ tvartą 
mbntū fr kitomis kapitalistL a . 7.. •

kaip
W bis 

■kad $arkS£&?’fr’ ^Ettgįįlsas
■f ‘ - V. • j ■■■•i ’5\'* ■ i*’ ” ' ■r

’ Pradžioje 1917 metų ir ši ša
lis, Ameriką,-su prezidentu Wil-, 
šonu priešakyj, paskelbė karą, 
kaip tada buvo sakoma, ‘ “nusu- 
kimuį sprando kąizerizmui”; 
“apsaugojimui žmoniškos, augš- 
tai išsivysčiusios demokratijos” 
ir paliuosavimui ten iš kokios 
nelaisvės laisvai vilniuojančio 
vandenyno, plaujančio kelių kon
tinentų krantus.

Tuo kariniu laikotarpiu Am
erikoje net stokavo darbininkų. 
Milioųus kariško amžiaus vyrų 
pašaukė po. ginklu; kitus, mo- 
kąrit gėras algas, subruko dirb
tuvėse dirbti amuniciją ir ka- 
riškuš padargus.

Ant gatv’ekampių valkatų ir 
trypiakojų raištiškų šokių nie
kur nesimatė,—visi atsidavusiai 
malė karo dievaičiui duoną, kad 
jis. būtų .sotus ir nepastiptų 
kritišku laiku, kuomet visa val
dančioji'klasė desperatiškai rė
kė, kad mes turime ‘laimėti ka-

“darbininkų klAse negali ra į
stačiai paimti į savo rankas j ‘Mažesnės vertės išdirbystės 
gatavą valstybės mašiną ir ■ buvo skaitoma nereikalingomis

Rodosi akyse ir šiandien 
stovi tas nedidelio ūgio seržen- 
tas, gelsvoje uniformoje, kuris, 
priėjęs prie būrjo unijįsty, pa- 
reiškė: ‘‘Laikykitės vienybės ir 
vykite skebus laukan. Kada mus 
pašaukė karan, tai vadžia sakė, 
jog mes einame kariauti už de
mokratiją, už gereSnį gyvenimą, 
ir mes kariavome. Nespėjo pa
sibaigti karas ir jau statomi 
skebai jūsų vieton. Tai ne de
mokratija, bet apgavystė. Ta- 
čiaus aš negaliu su j ūmi ilgiau 
kalbėti, nes bijau, kad nepama
tytų oficierius.”

Minimas seržentas' pakliuvo 
tarpe darbininkų tada, kada bu
vo atsiųsti kareiviai frįalšinimui 
ramaus-streiko. 11 •

Unijistams, su pagelbėt ’ strei
ko, j pasisekė prajsąlinįi skebus, 
bet tą, vakarą jau nėjom namo 
taip laisvai, kaip kitais vaka
rais. ( Mes išėjom yiduriu ka-. 
reivių, kurie laikė atkišę dur
tuvus, o už vartų radom sto
vinčias dvi eiles kareivių su už
taisytais šautuvais. Laivų bu-

veikiausia, 
atrodė, kad keli šimtai darbinin
kų rengiasi padaryti galą ir 
wilsonizmui.

Prabėgus vėl kokiai porai sa
vaičių, vieną lietingą vakarą iš
ėjom važiuoti namo. Bet ko
kis buvo prieš mūsų akis ste- 
binantis reginys, kuomet pama
tėm iš sustojusio traukinio li
pančius laukan mažo ūgio juod
bruvius žmones. Tai buvo por- 
torikiečiai, gabenami laivų bu
davojimo kieman dirbti.

Norėdamas padaryti lyg ir 
juoką, šalę einančiam senukui 
prašnekėjau: “Ar tu matai kiek 
atvežė bolševikų?” O jis mAh 
atkirto visai trumpu sakiniu: 
“Nereiks tų baikų, juos atvežė 
dirbti už žemesnę algą, nfcgu 
mes ga'unamę, kad atėmus ' iš 
mūsų darbą.,r ’.

Tuo: pa&u laiku du amėri- 
kiečiai nutvėrė dryžakelnį pbr- 
torikietį, vienas už galvos, kitas 
už koją ir iššiuostė liūgą pdf vi
no J vandens. Tai • buvo “cėre- 
moniškas”' priėmimas atvyks
tančių darbininkų iš šilto kraš-

paleist ją veikti savo tiks- industrijomis, ir jeigu kas jas davojimo ponams, 
» ’ ’ - . - j ‘ • • i* *1*1 • v I j 4* 1 1 1 i • v •

lams,” kad per revoliuciją gamiyti ™llitariš-
darbininkų klase tūri seną 
kapitalistinę valstybę su
daužyti ir įsteigti savo loc- 
ną valstybę. Tą padarė Ru
sijos proletariatai bolševikų 
vadovybėj, tą skelbia viso 
pasaulio komunistai. Bet 
tą marksizmo dėsnį griež
čiausiai atmeta ponai social
demokratai. T^aigi, marksiz
mo gynėjais ir vykintojais 
g/veniman yra ne socialis
tai, bet komttnistai.

WATERBURY, CONN.
Miesto Valdininkai Išsigando 
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kas reikmenis,—jokis fabrikan
tas neturėjo teisės sustabdyti jį, 
nepaisant, kad jam ir labai rei
kėjo darbininko.

Gyvenimo aplinkybėms susi
dėjus, man pačiam prisiėjo me
sti “nereikalingą” industriją ir 
eiti prie budavojimo laivų. Bu
vęs mano darbdavys pareiškė: 
‘Tu man esi labai reikalingas, 
bet aš neturiu teisės sustabdyti 
tave. Eik.”

Nuėjęs laivų budavojimo raš- 
tinėn, pamačiau, kad darbinin
kai priimami, kaip laukianti 
svečiai. Jeigu kas' iš darbinin
kų ant, klausimų atsakė kreiva, 
neaiškiai suprantama anglų kal
ba,.—tai pas jį buvo vėl manda
giai klaupiama, kad tinkamai 
supratus jojo atsakymą.

! Kada mane nuvedė dirbti,( f XxCXVICX llldllv> AAVIVCUV UllUVA?

Mūsų miesto Bedarbių Ta- įaį radau krūvomis gulinčius 
ryba pradėjo smarkiai veikti | VyPUS laivo skylėse, Jtas mane
kovodama už bedarbių pašal
pą. Bedarbių ‘ Tarybos nariai 
atrado vieną Ubai suvargusių! 
šeimyną. Vyras ir moteris ser 
ga. Jie jokios pašalpos ne
gauna iš niekur. Bedarbių ko
mitetas norėjo juos/vesti į pa
šalpos komiteto raštinę, bet 
žmonės negalėjo paeiti. Tuo
met tėvai paprašė, kad nuei
tų komitetas į mokyklą. Ten 
randasi jų mergaitė, idant ko
mitetas paprašytų mokytojos, 
kad leistų mergaitę nueiti kar
tu su komitetu į raštinę. Mo
kytoja liepė eiti komitetui na
mo ir ji parsiųsianti mergaitę. 
Bet kuomet komitetas atėjo 
atgal, tai jie rado detektyvą. 
Tas iškamantinėjęs išėjo. Už 
pusvalandžio kiti du atvažia
vo. Nusivežė komitetą į po
licijos stotį; visaip gązdino. 
Merginą, komiteto narę, išklau
sinėję ir visaip gązdinę, kad 
padės į kalėjimą, bepročių na-, 
mą ir dar ką kitą padarys, 
bet nieko nepešę paleido. Gi 
vyrą komiteto narį, įgrąsi- 

’no, -kad jis neitų .pas* mies- 
j to majorą, nes ten esą polici
jos daug pritraukta ir nieko 
heprileisįą. \

• Kyla * klausimas : ar mies
to ponai tuom bedarbių judė
jimu numalšiną? Atsakymas, 
kad ne! Bedarbiai ir dirban
tieji organizųosis ir Reikalaus 
būtinų daiktų gyvenimui. .

Reikia parašyti kiek nors 
apie bankų užsidarymą. Vi
sas miestelis, bruzda, žmonės 
užinteresubti, kas bus. *Ištik- 
rųjų žmonės negali būti nęsu- 
kresti tokios padėties. Darbi
ninkai algas gavo > “scrips.” 
Didesnės krautuvės jų neima. 
Žmonės pinigų neturi. -Tai su 
tais “scrips” priversti pirkti, 
kur juos priima ir reikia bran
giau mokėti. '<■

Iš’ypfądžią buvo skelbta,
SU još parla- had bankus atidarys kovo 10

bet dabar jau 13 diena.
. i žmo-

Bedarbiu
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labai nustebino ir, mislijau, kad 
čia valdžia moka pinigus visai 
uždyką.

Prieš dvyliktą valandą veik 
visi darbininkai būdavo jau su-|to, kurie dėvčjo vasarinius Vū-
valgę pietus. Tačiaus darbinin- bus, nepaisant, kad pas mus jau 
kai, išėję kieme, niekad nebuvo buvo, pradžią gruodžio mėnesio, 
liuosi, kad suėję krūvelėse £a-: / 
lėtų laisvai pasikalbėtiz apie 
gyvenimo bėgamus reikalus. 
Ten būdavo šitaip sutaisyta: 
Vieną dieną benas grieždavo ka
riškus maršus, kitą sakydavo 
prakalbas, o trečią būdavo šo
kiai. Velniai žino, iš kur atei
davo tų merginų, vidutiniai pa
sirėdžiusių, pasišokti su aliejuo
tais ir purvinais darbininkais.

O jau tas patriotizmas tarpe 
darbininkų (čial turiu mintyj 
grynai amerikonus) buvo įgy
vendintas .'tiesiog nesvietiškas. 
Jeigu užgriežė Am. himną, tai 
griebk kepurę nuo'galvos, kaip 
skęstantį vaiką ir stokis. O jei
gu to nesuspėsi padaryti, gausi 
geleže per galvą. .Vieną dieną, 
laike pietų, pasigirdo himno 
meliodija, kur tai iš kitos pus
ses kiemo. Senukas, tikras 
amerikonas, sėdėdamas ant me
džių krūvos, valgė pietus. Jis 
nusiėmė kepurę, bet neatsisto
jo. Pasekmė buvo tokia, kad 
.kokis, patriotizmo , (aptemdytas 
gaivalas1 paleido geležę galvon 
ir sėpūltas Nusirito žefriėri trū
kusiu pakaušių. , < ) ; ;

šiurpulingas ir kruvinas pri
siminimo vaizdas, bet jis yra 
tikras, paimtas iš pačių darbi- i kito streiko, 
ninką . gyvenimo. Tuo laiku 
minimos išdirbystės dauguma 
dirbančių žmonių manė, kad 
jiems visada kapitalistų valdžia 
bus mandagi, mokės augštas al
gas ir palaikys nuolatiniam dar- 
be^ bet apsiriko, neveižint, kad 
ir puolė vieni kitus.

Kaip greit pasibaigė kaęas, 
taip greit,;"už poros savaičių, 
nukirto 10 centų ant; valandos 
ant visų, pataisymo darbų. Ne
gana to. Ęriėmė darban neuni- 
jistą ėlektrikierių, prieš 
riuos laivų budavojimo 
paskelbė i Streiką, kad juos 
Id’artščibš Ihiikah. į' •

ku- 
unija 

iš

Ant rytojaus, karinio patrio
tizmo apimti amerikiečiai, ėmė 
kolioti ir mušti naujus ateivius, 
kam jie atvažiavo. Savo aki
mis mačiau augusį portorikietį 
verkiant ir liejant vaikiškas 
ašaras.

Bet jų tarpe buvo vienas-jau- 
nas vyrukas, mokantis anglų 
kalbą, kuris aiškino, kad kada 
kompanijos agentai samdė juos, 
tai sakė, jog čia yra unija ir 
mes pasirengę prisirašyti prie 
jos. Tačiaus, jeigu būtum ži
noję, kad mus priimsite taip 
žiauriai, mes niekad nebūtum 
važiavę, nors mums prižadėta 
duoti darbą, maistą ir pasto
gę-

Paskui pasklido gandas, būk 
laivų kompanija mokės jiems 
tik 27 centus į valandą už jųjų 
darbą. Tada unijos viršininkai, 
nuėję kompanijos raštinėn, už
protestavo jos pasimojimui mo
kėti jiems tokią mizerną algą. 
Bosai'jiems atšovė: “Nešokite 
taip,.aųgšįąi, nes ir jūs gaųąįte 
tokią pat mokestį.” , •,

Uhijos delegatas ir -sekreto
rius, gavę tokį atsakymą, išėjo 
laukan ir už kelių minulių..už
suko orą, kas reiškė paskelbimą 

” . Praslinkus trims 
valandoms, kompanija sutiko 
mokėti portorikiečiams 45 cen
tus į valandą.

Rodosi reikėjo įvykti tarpe 
darbininkų taikai, išnykti pasi
tyčiojimui, bet kur tau. Kada 
jau išskirstė naujus darbininkus 
dirbti po laivus, tai vienam ppr- 
torikiečiui iškirto kriminališką 
šposą:, Išmetus iš dęąančio> puo
do ant geležinių laivo lubų’ rau
doną šriubą, jis greitai pajuos
ta, bet vistiek būna karštas. 
Ir vilias iš urapatpotų užka- 
mandavo portorikietį paimti-j į. 
Pastarasis, nieko nežinodamas,

i <■ r ! <‘.'J M-J, ir /

(Tąda 4-tam Pusi.)
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THE FUTURE BELONGS TO THE YOUTH

The Soviet Youth and Body PerfectionEDITORIAL COMMENTS
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page is a success and will encourage J with a , .nifty fem

with hun-
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Can’t you

New

stop bosses’ murders an- March
but

the
we

__ The Pest.

what we may'begin to call

received a letter from C.
.w .. ) Well, we Reds say something CAN 
_2j'and WILL be done about it. We

t

hearts on the uppermost 
her legs. Am I not right,

The credit certainly 
Dot and Nan Zdaniu’tes 
pating.in .the March to

belongs to 
for partici- 

Shenandoah.

outspread, 
to save the 
be dead.
Save them!

The YOUNG WORKER , v. STUDENT

the 
an*

^..,*1 I,! HI - MB

en- 
our 
her

painting 
parts of 
M.?

J ■

More articles and stories about workers:must come in. If you work 
shop or a mill write about the conditions you have there.

Boy, what a good actress, Lillian 
M. turned out to be! Wait until 
you see her in the “Jaunuoles” part 
in “Alkis”. ,

op- 
31,

every young worker to read it.
—Frances Burauskas.

Where, O, where, does that mas
culine courage flee when our brave 
basses are called upon to sing solos ?

you like to see some fancy
‘ ‘ i be ' sure to

the air and 
to wipe out 
“pests” and

save them,” we reply, 
not let them 
not tolerate

Just a little correction: The 
eretta “Alkis” will be on 
1933.

Well, they’re off! The Hunger 
Marchers left Tuesday morning for 
Harrisburgh. Boy, what a lot of

three months time. There are plenty of collection blanks for anyone 
wishes to support and Work for our ‘youth movement. Will choruses 
us out by running dances am) affairs for us? The sarhe goes for the 
youth branches. ' • ~

Looking for Something 
Under the Sun

cannot save

We received $12.05 from adult branches, up to the present time, 
one will worry for the youth except the youth itself, 
the support of our “Young Worker and Student! 
butions you can collect for our youth work!

Witty remarks gracing our page. “The Pest” seems 
with the gossipers and reporters from other choruses.

We must get a better looking heading for our 
have now looks very choppy and not attractive at 
received very few designs, and the book for the winner is still waiting 
the shelf. i .

es and things?”’ .
į Little Boy: “I’m trying to build the | homeless boys 
’ Five Year Plan.

The “Nameless Youth’ 
'branch. We’re opcA for any suggestions.

• We need .a fund 'fbr ybbth’ work, 'and made a resolution to get $200 in 
who 
help 
EDS

No
Comrades, rally to 

Send in all the contri-

Everybody is invited to 
chorus Chop Suey Supper 
at the Worl&rs Center.

die!
this awful

LAJSV®

Don’t ^be discouraged because your articlei is hot printed immediately. 
There is a great deal of material and we have oply one page. ‘‘The Post” 
should not be discouraged' as we want more and more of'those bright and 

to be very popular

Glimpses of Vilijos Chorus, 
Waterbury, Conn.

Ah, the colossal vanity of these 
men. Yes', girls,' again-actually. To 
quote in case you haven’t read “Lais

We must, make a correction^. In 
last weeks’ issue the affair that was 

callous, ' American held by the Elizabeth Youth Branch

Where were the rest of our.chorus 
members, Wed. night? They did hot 
attend rehearsals. Rehearsals are 
being held twice a week, Monday and 
Wednesday.

; | ’ i ' . f {
page. The heading* we 
all. Thus far, we have

■ on

Photo shows procepsion of City Col Ifege students, ceieDrating( cnarter 
day, led by students in Military training. The Wall Street war makers 

are training the studehts for the coming slaughter

If you wapt an affair advertised,. DOk’T send it. in one or two days be
fore Thursday a^ the paper,is set Up long before then., .Give us,five days 
time. • ' • ' - • ; # ’ ! i ’ i

■MM

The attorneys of the International Labor Defense are bat
tling to obtain a new change of venue, from Decatur, Morgan 
County, Ala., to Birmingham, for a new trial of the 9 Scotts
boro -boys who were framed up on the charge of attacking 
two white girls on a freight train two years ago.

Judge Hawkins and Attorney General Knight have both 
‘ pn in conspiracy wnth the southern bosses to fix the trial in 

rural northern” part of Ala., to insure extra legal lynch- 
. The demand of the ILD is to have .the trial 

moved to Birmingham, because there the large majority of 
negro and white working class population would make it dif
ficult for the bosses and the authorities to organize lynch 
gangS_ and to speed up a trial within an hour which would
be the outcome in Decatur. ( .

f been in conspiracy 
a 
ing of the boys.

. L » < » j ; • ’ , ) 1
The mass indignation and the numerous demonstrations 

held all over the United States against the Couzens’ Amend
ment which provided $22,000,000 to be appropriated for the 
CMTC in order to herd the homeless yobth intp these military 

* camps, forced the House of Representatives to reject it. Every 
effort will be made to' pass through the latest bill which pro
vides $15,000,000 for the establishment of forced labor camps 

*for the homeless youth. Under the pretext that they are giv
ing food for the million and a half homeless youth the capital
ist class intends to Use the youth for its own purpose—as 
cannon fodder in the next war and against any workers’ 
strikes or demonstrations. These labor camps which will be 
similar to the chain gang in character will be used for mili
tary training of the youth. The Young Communist League de
nounces the war plans of the bosses
young worker and student, to demand immediate cash relief 

-.for the unemployed youth. Fight the

Our family of choruses is growing 
great interest everybody is taking in 
youth section as a whole. For the next issue we shall 
three newcomers to add to our family: the Great Neck 
myn,” the Norwood “LLR,” and the Worcester “Aido” 
ruses. Welcome to our group, comrades!

If your chorus has not yet sent* in any “Snapshots” 
must make it your business to do so right aiway.

very large due to 
“Snapshots” and

the 
the 

have 
“Pir- 
Cho-

* The. National Students’ League in Easton deserves credit 
for the fine way they have been carrying on their activities 
and they are sending in articles regularity. Their rapid 
growth in number and activity is due to the fact that the com
rades are sincere in the movement and are doing their best 
which is the most one can say of anyone.

Another new but energetic organization that has been push
ing ahead rapidly is the Young Qoipmunist League Unit in 
Montello. Al Banks and Comrade Bates are two of the most 
active members there. Next week look for a new article on 
the latest developments in MontelloYimong the YCLers.

Hdw did you like the splendid picture of Karl Marx in 
last issue? It was the work of our young comrade in 
Newark Youth Branch, Bill Rogers/ He has helped us

our 
the 
out 

in many ways—at the Laisve bazaar he worked out a beauti
ful bas-relief,—he designed a heading for our “Tiesa” youth 
section—and now he is working on the very latest thing we 
need, and that is a heading. Don’t let Bill beat you; send in 
your heading now!
--------------,---------------

The Coining War The Truth is not for 
“Loyal Citizens”

The capitalist system is dying and 
hi the Soviet Union socialism is 
growing. The only way the capital
ists can save themselves is by having 
another war which will plunge this 
whole world in a new bloody slaugh
ter even worse than that of 1917. 
The Soviet Union, the only country 

a controlled by the working class is in 
danger of being attacked by the im
perialist powers because it stands as 
a challenge to the decaying capital
ist system. The_ capitalist nations 
although they have ■ sharp antagon
isms among each other will go' to

Recently Walter Duranty, writing those of our own country, 
for the New York Times, stated .the where everything has been already 
youths in the Soviet Union are fast 
increasing in health. They are ap
proaching the state of perfection in 
body. He says that in the large 
city of Moscow, 'there are no slums. 
Ąlthough there . is a shortage of 
housing facilities^ dhe to the rapid 
growth of the city, the city has 
been cleaned of all slums in these 
last few years.

This) tremendous growth in popu
lation was a result, of industrializing 
the Soviet Union. ‘'During the reign 
qf thd Czar,: Russia was; primaply 

agricultural country with very 
'few industries: 'To take * up the 
work iof • industrializing Russia, a 
very large portion of the workers 
had toJ come'from the farm and live 
in the city. With such a tremendous 
shifting of the population from the 
farm to the city, it was impossible 
to carr^ out extensive housing pro
jects without seriously hindering the 
work of building an industrial Soy-, 
iet Union.

Along with the spectacular victo
ries in building the Soviets’ indust
ries, the living conditions of the 
proletariat have been improved over 
100 per cent. All the private es
tates have been turned into parks 
where the young and adult workers 
are able to enjoy their full benefits. 
Workers’ clubs are being construc
ted every day. Physical culture and 
sports are carried on a mass scale. 
There are thousands of Soviet youths 
displaying in unison, athletic drills, 
and mass participation in all branch
es of sport.

Let us compare the conditions in 
the Soviet Union where the youth is 
developing into men and women, 
healthy in body and in mind, with

constructed, where there are all 
sorts of facilities and abundance of 
everything, what advantages are af
forded the working class youth to 
become strong and healthy individu
als?

Let us consider our metropolis^ 
New York City. As in every city 
in the United States, there are 
countless ^lums whety the workers 
and their families are forced to live. 
Here in Uttfer filth and poverty, 
crowded into small dityy rooms with* 
out sunlight and’ ventilation, th6 
youth arė forced to live.. > What is. 
the boss clas# doing to better these 
miserable conditions1? iNotnlrig, yet 
it spends millions in. preparation for 
war, and on such enterprises as the 
“Radio City.” '• - ' • '

Instead of setting speh monuments 
to a decaying capitalist order, would I 
it not be better to rip down all the 
slums and build sanitary, clean, j 
homes'for the workers? Thousands 
of apartments are empty, 1 not be
cause there are not enough people 
to live in them, but because the poor 
are herded into the slums like so 
much cattle, and they can’t afford 
a better place.

In comparison to the Soviet youth, 
the American youth are being slow
ly starved to 'death. Many babies 
do not get the right food and as a. 
result become subject to diseases, 
become so malformed that they look 
like living specimens of the dead. 
Their health is permanently injured 
and they cannot grow into healthy 
manhood. The future ahead of us 
is not very pleasant. It is our task 
to join the revolutionary organiza
tions and fight to abolish these mi- 
.serable conditions.

ve’f : Thursday - a few: Words by a- 
MAN, (The Shadow). The Oakville 
Cowboys’ have made another foot
bold in their conquest for bigger and 
better territories. Now doesn’t that 
make you laugh? And they feel 
sure that they have gained a foot
hold. Ho-hum, just thinking of it 
makes*one yawn. We bide our tim&. 
and, wait for the right moment, put 
why say more? Botheration.

, , o-o-o-o-o .v
I wish the Professor would keep 

his promises. (PRO-FES-sor, what, 
have you been promising now?).

Vilijos Chorus is in the midsts of 
feverous preparations for the com
ing Banquet and Dance, which is to 
take place March 25th. In order to 
pull tne chorus out of the red arw 
save it from financial stress ana 
strain, we must make this affair a 
tremendous financial success. Tick
ets may be gotten from John 
Buchys. Bach member must sell at 
least one ticket.

Our bass and tenor sections have 
increased. both in number and quaL 
ity. Come, come, girls, it is your 
sections that need building. With 
a few more good feminine voices.- old 
Vilijos will be hard to beat.

The EDS Youth Brartch- has begui^ 
to function.; Their finst meeting was 
held’ Mondsiy’ night and 1 basketball 
is to i be istarted immediately. We 
want the chorus to be represented 
100%. ‘

frorti’ the
Chorus

“Shall We Let Them Die?”
* < « . I

Ry ^Frances Burauskas.
The Scottsboro' boys are Time in> all.
Shall we let them live or fall
Dead- bodies? Answer; you,- who 

scourge and sweat! , t >_ ;
Answer you, who are starving to 

death! ,

We, think of the tortures in* the el
ectric chair, ■ •■'*•.•

But it is far greater torture to wait 
for it there. . ,

The nine Negro boys are heroically 
brave,

But ‘the bars are before them; for 
freedom they crave.

Frances Barauskas, Poėfess.
Dear Bertha, 1 ’ ;

I am a member of the Vilijoj cho
rus and I have written quite i few 
odd poems but I think they are out 
of the way. I am sending you only 
one which I hope you,will print ih 
the “Laisve” if it is capable of rpeet- 
ing your requirements? >T like? to1 
read the “Young Worker and Stu
dent” very much and I always wait 
patiently for Thursday. T hope the

Jabs and Stabs from the 
Brooklyn Aido Chorus

Quake, quiver, tremble, shiver! 
The scandąl-monger is here again! 
Perhaps you may laugh today at 
these little anecdotes about others, 
but don’t laugh too heartily, 
you may be the topic next week.

Among other peculiar qualities 
dowed by nature upon one of 
sopranos is the ability to twist
neck in a complete circle so as to 
stare at each and every late-comer 
at rehearsals. This curious specimen 
has the additional intriguing habit of ' smiling faces! Comrades, young and

. J. i i Ji _______ x 1

you. Open Wide your eyes! Be 
a little more observant! Know 
each member of the chorus inti
mately! Before long, you will un- 

! derstand and more fully appreciate 
those little intimate cross-currents 
that make life in our chorus .interest
ing.

Gossip from the Wilkes- 
Barre, Aido Chorus

The mothers are weeping
gry arms

Asking you
soon may

Save them!
hear

The mothers’ voices, far and near?

We think the poem came right in 
time as the fight to get a new trial 
for the boys has been won and the 
trial will not take place in the same 
town. We would rather have our 
comrades contribute to this page in
stead of getting- poems'-fi-om other 
sources.

Would ;
table etiquette ? Then 
come down to our own “Va.kariene” 
and watch the basses dig into their 
portion of the swell feed. ’Willy 
Norris and his, (hot} (band .will, help 
us kick the gong around. You’ll 
certainly enjoy1 yourselves.

. ■ J u "■ | < ■
Sh...! a secrut! Alda K. simply js 

wild about blue-eyed 1 blondes from 
Conn0 especially New, Haven. : .

‘Twas the night of Feb. 26, and 
our Eddie, the famous basso, pur
posely neglected to fulfill a date 

i... What, a Don 
Juan! His reason was simply this: 
We were to sing that evening at the 
Russian Workers’ Center and he 
had found out that one' of the songs 

' to be sung was1 “Z-z-z-z-z-zoup..

old, mostly young, all ready to de
mand immediate- relief, and to pro
test .against the Commissary Plan. 
Among them was a delegate from 
Aido ChOrbs. One tru^.k driver was 
none other than Bernie, one jof :dur 
bass.es. Good work, Bernie.

. A few men nieniberS also (marched 
to .Shenandoah. What;was the,matter 
(with the rest of the members who 
(were not Nyorking that day? Why 
didn’t you show up and bid the. Hun
ger Marchers good-ludkj? i G ‘

3 Talking aboiit the Hunger March, 
’Aido Chorus realized ity importance 
and &a!n'g at the masA ineėting, Mon
day night, although it. was ’rehearsal 
night. ,

This is Scranton on 
before long we hope 
entirely the nest of 
“gossips” whose skilled tongues have 
penetrated intojthe pages of the 
“Laisve,” striking fear and dread 
into the hearts of our innocent com
rades.

Yeah, wearily I say unto you} 
these comrades have found an able 
defender in the guise of “The Fer
ret” ... They may rest assured, the 
“Ferret” will ferret out even Wilkes 
Barre’s choicest pest and put him 
or1 her on the spot.

Our local pest “Just Me” is al- 
i ready under observation and,' oh, 
boy! Just watch for developments 
and you’ll get an earful.

Incidentally, Stanley is a fine lad, 
he doesn’t always carry the profes
sor’s books—there are others also.

As for Mausha blushing, well, 
who wouldn’t at what Nancy said. ’ '

Well, A), why not try wrestling 
or maybe tap-dancing?

Oh yeah? Well, you ask her if 
Henry could' be more serious.

M-m-m,jso the “Pestf’ is the great
est sleuth on earth? We shall see, 
we shall see. 1

Just think the chimpanzee oųr 
“Ferret” will make of him, provid
ing our ėdjtor does not protect the 
little lass orjmj... Awaiting your, 
admission of defeat, I remain af/eė- 
tjppptyty ‘yoyi^, ■ |

■ “The Ferret.”.
/—■- —---------

Sietyno Chorus, Tatter

Last Wednesday in school 
were told to prepare an oral topic, 
on a problem of today.

One boy picked out his topic from 
the “Liberty” magazine, which 
printed some of the graft.' He 
spoke about the Lindbergh ^cidnafcp* 
ing case and how a worker finally 
found the dead child, also, of Al 
Capone', Vzho dealt with white slav
ery, bootlegging, etc. Capone was 
jailed because he failed to«pay his 
income tax. The boy explained that 
the United States governed by graf- 

',the United States was governed by. 
grafters and the underworld.

I When the boy finished talking, 
i the teacher got up from her chair, 
and told him not to look at the 
bad side of the United States but 
at the good side. He wks told • he 

■ must not feed- hjs mint) with such 
getting rid of a,great piany unem- cheap fiction, Ry reading this ma-, 
ployed worker# who wouId rebel; it terial he will not become' a £odd, 
speeds up industry; it is a means of loyal citizen, nor a good' American 

such as America needs. v> > iy
Another theme dealt with ISo* 

cialism.. Russia cannot go on with
out the guidance of God,; the future 
spell failure; all Godless pebple 
fail, etc., a topic which is not wbrth 
speaking of, but the teacher prais
ed it. ' <

When the time came for criticisms, 
the teacher noticed that a few of 

, the Students raised their ] 
I ready for ^corrections. She ignored 
Į them by telling us that some of us 
are wrong and that we should be
lieve the themes taught to us and 
nothing else.

Jenny M.
Bridgeport, ^Conn.

the extent of uniting in order to i’ 
crush the'' Soviet rule which leads 
the way for the proletariat of all 
countries, r i

The .boss ęlass wants war because 
it creates a market for ammunition, 
poison gas, etc.; it is a ( means of

opening up new markets; it tightens 
the grip of the capitalists, on the 

• working class; it is the most effec
tive way to attack the Soviet Union. 
The boss class is forced to look to 

v, war as a way out of the inherent 
contradictions within itself and the 
resultant crisis, unemployment, slow
ing up of industry, etc.

In the next war the youth will be 
drawn, in, .especially. However, this 
applies, to. the working youth only, 
as the rich man’s son will be able 
to stay at home. All that the sol
diers in the last war got was gas, 
bullet#, some cheap promises, and 
then death and hunger when they re
turned. Now is the time to organ
ize Arid demonstrate ^against war. 
When the time comes.the youth, in
stead of shooting down his fellow 
workėf in the Soviet Union, must 
turn the- guns on his real enemy, the 
capitalist class, and in that way end 
all imperialist wars.

Zene Beehis.

•“We will
“We will
We will 

crime.
We will

other time!”
•*

A few without help 
these nine.

To accomplish results it takes, work 
and time.

But the quicker in one solid union 
we unite, >

And against all the bosses we 
strongly will fight,

The quicker the Scottsboro boy’s will 
be free,

And will join the class struggle like 
you and me.

Nothing Can Be Done 
About It

Comrade,
I don’t know about the others

I would appreciate' it Very much if 
you or ano ther comrade could 
write some suggestions from these 
exciting grand affairs held, like the 
Heart Dance in Brooklyn,/ Just give 
us an idea of something novel we 
could do to attract people. Could 
you or sojneone write suggestions 
for an inexpensive supper? We 
have practically no ideas at all when 
it comes to running an affair. Thank 
you.

“Red Pepper” Lowell, Mass.

One of pur more spęctacular bas
ses has duly sworn that he will shave 
off his mustache on one of two 
auspicious events, namely his -wed
ding or his funeral. If you can’t 
guess this one, you’d better fold up 
and die!

Frank: According- to all psychologic
al and educational authorities an 
alto is twice as inteligent as a 

soprano,' a tenor doubles’’*‘!ftt*-ąĮto, 
and a bass is twice as intelligent

• as a tenor. Therefore, a bass is 
eight times as intelligent as a 
soprano.

Nellie: Yes, but eight times nothing 
is still nothing .

attend 
to be held 
Admission

•J is 25c, and there will be dancing 
games/ eats, and what-not. Don’t 
miss this good time. Bring your 
friends along, too. I’ll be seeing 
you there...

There are one million, tw'o hundred 
fifty thousand homeless, jobless, wan- 

i derers in this good (for capitalists) 
. old United States,; according to the 
(latest estimate acjvanqed by Prof. 
Nils Anderson, of .Columbia Univer
sity, published February: 27'. Most of 

' them arei boys and girls, like you and 
meM undepr twenty-pne yqars of, age, 
victims of the existing order, .victims 
of this vicious < 
capitalist System under which we are j was credited 
forcęd to liye. ;,.<*. > ..

i What cap be done for these poor 
homeless fellows and girls ? Can 
anything be done, in this capitalist 
system? The professor at Columbia 
University says, “In a way, NOTH
ING CAN BE DONE ABOUT IT”

We’re sorry, “Red Pepper” but we I 
can’t think of anything.just now., 
Maybe some of our comrącles who 
read this column could help you. 
The Elizabeth Youth ^Branch, is look
ing’ for a name. Perhaps,' if you 
gave them a good name they would, 
give you, ^n . idea tyr an.^f/aip

to the, “•Lpdestarą” 
which is the name of ‘the Newark 
Youth Branch. The Elizabeth bunch 
had better get a name, There’s no 

, telling what we may'begin to call 
you! •- 1 . ■ ,

Epilogue. •
In this and subsequent columns 

I will drop many hints and ask 
many personal questions. ’ How
ever, please don’t expect me to 
clear up these little mysteries for

will organize and get from the Wall 
Street government sufficient relief to 
feed and clothe all the umemployed 
young workers and students. We are 
fighting for unemployment insurance 
in order to assure ourselves of the 
future. We are going nearer and 
ne’arer to the time when the workers

Father: “What are you doing on Į will abolish thi# vicious capitalist 
the floor with all those wooden hous> . system. In Soviet Russia there is no 
es and things?” ‘unemployment, and there are, no

and girls.
Albert Pross.

We
Strauss giving us first hand inform
ation, about the new youth branch in 
Hartford. He says that they al
ready have a gym and are going to 
draw in the whole chorus to partici
pate in the sports. Credit must be 
given to Comrade Julia Dagilis and 
the reporter Who are taking the 
growth of the youth branch more 
seriously aind are wdrking for it. 
Have you arranged to go to the doc
tor for your examinatian,' yet? If 
not, arrange one night (when all pf 
you can go -together, ||T|iė. ( adult, 
branch will , help you get a (doctor.

' I 1 *. ■ ' * • 1 1 • I

, With a, couple of kickp and a 
couple of shoves and pushes, the 
shining stars of Newark have finally 
been aroused to put in their bit to
ward the a d v a n c ement of the 
“Young Worker and Student” page.

Oh, Bunny! Dear Bunny, prolong 
the intermissions before we get rash.

Good news just has to leak out. 
Lend us thine ears (as Anthony 
so wisely uttered) and we’ll whisper 
it to thee. Sietynas is giving a 
concert and will use all its own tal
ent. Hem! Hem! Dare’ ye all to 
come. Watch for further details.

Advice to the Lovelorn: Girls-— 
if you’ve bought one of these new
fangled, hide-and-seek hats. (You 
know, the kind that hide the eye 
and make 'you “seek”) discard it> 
destroy it, confiscate it, do anything. 
—Get rid of it. What’s a $1.69 com
pared with your best beau? (At
tention; boys next week).

Listen A. S., have pii-y on 
eardrums. We’re gitten’ old 
ain’ what we use t’be.

Soo-up, soo-up, they give me a 
bowl of soo-up. No foolin’. Why 
the increased waistline ?

Wanted: Tenors—Each girl, who 
brings in one of these golden-voiced 

1 warblers, will receive for her labor 
(farced or otherwise) a diamond pin.

Get that, a dime and pin.

Last night I held a little hand,
So dainty and so sweet; •

I thought my, heart would surely 
’burst, ’

, So vividly did it beat.
No hand into my heart 
' Could greater gladness bring, 
Ilian the hand I held last night, 

Which was; four aces and a king.

You’ve heard of Technocracy, Au
tocracy, Aristocracy, Democracy and 
Stoopnocracy; but here’s a new one, 
hot off the press—Sietynocracy.

You may boast of your mysterious 
“Shadow,” your ever present “Pest” 
and your old-fashioned “Just Me,”, 
but we’ll be modem and sign, 

Reporters’ Collective

BROOKLYN, N. Y. Laisve Hall, 46 
Ten Eyck St., Wednesday night 
at 8 o’clock. Young Communist 

League Meeting. Everybody invi
ted.

BROOKLYN, N. Y. Laisve Hall, 
every Monday night, sports meet
ing of Brooklyn LDS Youth Br., 
ping-pong, games, dancing, * etc. 

Register for the ping-pong tour
nament to be held in April.

1 .A

bass.es
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CARIZMO GALAS
I #

Kovas, 1917 Metais

(Tąsa)
Per langą matosi sniegai ir pradeda jau 

> aušti. Pilkai apsirengę kareiviai ir fnases 
bėgioja aplinkui vartus, automobilius, mai
šus ir patronų krūvas; Revoliucijos lieps
na padare jų judėjimą natūralų, drąsų, rei
kalingą ir tikrą. Dingo ant visados amžių 

‘ Vergija ir nuolankavimas.
Vario triūbos užgriovė smagų maršą. Jis 

yra apie legionus ir armijas, apie nenuga
limas spėkas, susirenkančias del sprendžia
mojo mūšio. Rytas. Sniegas tirpsta ir 
plaukia. • - - > .

EKISVI 
acsiašBMaė3tsBS¥ss=======:

flOKIKEAL KANADA
i. y.- J L-'.. ! '

Montreal Policija Nužudė
Darbininką Niek Z y nebūk
Kovo 6 d., 8 vai. po pietų, 

Montrealo policija vykdydama 
namų savininko patvarkymus 
nuvyko išmesti iš namų gyven
toją Wlostizozsk, 3962 St. Do- 

minink St., ir paimti jo baldus 
už neužmokėtą dviejų mėnesių 
randą, kurios suma $50.00.

Bedarbių Taryba sužinojus, 
kad bus evikcija vykdoma, orga
nizuotai nuėjo nebeduoti prie
varta išmesti bedarbių šeimyną 
ir baldus apginti to gyventojo, 
kuris buvo ligonis su sulaužy
ta koja. Atvykę keturi polic- 
manai nežiūrėdami nieko prie
vartą pradėjo baldus nešti iš 
namo ir krauti trokan. Bedar
biai kąrtu, su baldų savininku 
pradėjo tam priešintis. Prasi
dėjo kova. Kaip,tik tuo laiku

Kelvirladien., Kovo 16,1933

rengiu. Bendro Fronto . Komitetas, 

darbininkų dienraštį, kad išlaikius 
tolimesnį gyvavimą. Programoj da
lyvaus Bangos Čhoras; įvairūs solis
tai. ’---- -—
ga

Visų " dąrbihlrfkų ; įt&feiga.' ' paremti’

Programoj da-

Po koncertui! bus šokiai. Įžan- 
centai, ;

Rengimo Komisija.
' (63-65)

25

ir Scottsboro Įgausime mitingas, kurį 
rengia T. D. Apsigynimas.- * 1 • J

Kalbės, japart, vietinių, draugai 
Richard,} B. Moore .iš Nekv Yorko 
pradžia 8- vai. vakare. ‘ 
lietuviai darbininkai ir , darbininkės 
siehgkimės dalyvauti. , <

; . . Vinco. Duktė.
(62-63)

ST. LOUIS, MO.
Kalbės drg. Karosiene

Prakalbas rengia ALDLD 58 kp., 
Miesto Knygyno Svetainėje, 14th ir 
Cass Ave. Nedėlioję, kovo 19 d., 
1933 m. 2-rą vai. po pietų. Įžan
ga dykai. Draugė Karosienė nesenai 
sugrįžus iš Sovietų Sąjungos; ji 
taipgi dalyvavo pąsaulinįam prieš
kariniam kongrese. Mums visiems 
yra svarbu išgirsti jos prakalbą. Da
lyvaudami šiame mitinge patirsime 
apie gyvenimą darbininkų, jų pačių 
valdomoje šalyje, kdr j'ąu nušluota 
kapitalistinei sistemos režimas, kur 
viskas randasi pačių darbininkų ran
kose. f , . . .

P. R. Baltrušaitis. 
‘ ! J (63-64)
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SO, BOSTON, MASS.
Daily Worker Naudai Vakarai, 
t.i------- -^-—4 i spia,ew Yorid. 'LDSA; 13 kuopa rfengia sfrnaW 

Todėl visi Inargumynų 'vakarą ‘sekmddi&4, MH

Į kambarį įsigavo “karinis komisaras” 
Kerenskis. Duryse jo veidas dar buvo 
mirtinai pavargęs, mieguistas ir neįdomus. 
Prie pirmų žodžių jis pasidarė jautrus, ner- 
vuotas ir susiraukęs.

—Ponai oficieriai ir jūs revoliucijos gy
nėjai! Tikrai man pranešė, kad ant Už- 
balkaninės gatvės tamsūs elementai užpuo
lė ant degtinės sandėlių. Mūsų pareiga bū
tinai sulaikyti tą ištvirkavimą, kuris daro 
liaudžiai gėdą. Pavedu tą... ,

Pasistiepė, pasitraukė linkui lanku ap
supusių kareivių ir oficierių, apsistojo ant 
gražaus gvardiečio oficieriaus su kryželių 
eile ant krūtinės:

—Jum...
Vėliau, susigėdęs kailiniais apsivilkusio, 

pridėjo jau pakuždomis:
—Ir jum... Reikia žiūrėti, kad nebūtų 

išsišokimų ir kraujo praliejimo.
Išvažiavome ant trijų automobilių trokų. 

. Ant sparnų atsigulė kareiviai su pritaisy- 
‘ tomis raudonomis vėliavomis prie durtu
vų. Ant visų užsisukimų daugybė žmonių 

'» sulaikydavo ir prasėsi pavežti juos bei vijo- 
• si, šaukdami.

Greta manęs jaunas vaikinas nuo Vybor
go salos tvirtai laikė apsikabinęs neišpasa- 

’ kytai linksmą merginą. • Abu garsiai juo- 
' kėši, kada tik daugiau kratė trokas. • 
‘ c Nuo kampų Lineinoš ir'Nevski skubinosi 
J minia prie mūs ir kas tai garsiai šaukė:

—Paimkite laikraščius!
‘ Keletas vyrų iššoko, pagriebė maišus su 
naujais laikraščiais ir atvilko į troką. Visi 

z' griebėsi už laikraščių, traukė vieni kitiems 
’ iš rankų, minia vijosi, prašė, kaipo kokio 

didžiausio turto ir sekė trokus.

dieną, kovo, kaip .7:30 vai. vakare; 
Piliečių ’KBubo . svetainėje, 376 
Broadway. To vakaro \pelnas bus 
skiriamas Daily Worker’iui. Todėl 
Bostono ir apielinkės draugai dar
bininkai ir darbininkės esate kvie
čiami skaitlingai atsilankyti į šį pa
rengimą, kur galėsite linksmai laiką 
praleisti ir sykiu paremsite darbi
ninkišką spaudą. Šio vakąro pro
grama bus įvairi ir gra^į, nes. ją iš
pildys visi, kurie tiktai atsilankys į 
šį vakarą. Įžanga veltui visiems.

Kviečia visus LDSĄ 13 kuopa.
‘ (62-63)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas 

nedėlioję, 19 dieną March, 111 
Market St., 2-rą vai. po pietų, 
nariai atsilankykite,' nes yra 
svarbių reikalų del aptarimo.

įvyks 
West 
Visi 

daug

Organizatorius, F. M.
(62-63)

,i Artimai cariškos stoties baigė degti poli- 
1 ei jos stotis, čia pat ėjo šaudymasis minios 
su policija. Gvardijos oficierius, atsistojęs 

, troke, mosavo revolveriu ir piktai koliojo- 
, si. Kas tai iš minios nesuprato, ką jis ko-- 

lioja ir paleido į jį nudeguliu. Bet pataikė 
man. Apdegino plaukus, vinis sukru
tino veidą. Važiavome toliau. Degtinės 

„ J sandėliai dėgė, tankūs ir graužianti dūmai 
vertėsi.

Vaikinas nuo Vyborgo salos sakė prakal
bą, žiūrėdamas į gaisrą. Mergina išbalusi, 
sniego pagelba nuplovė man žaizdą. Aš gu
lėjau antpos škčpetaitės;.• Kraujas veržėsi. 
Saulės spinduliai švietė. ’ I sugrįžo iš miestų ten gyvenęs kovo (March) 19, Darbininkų ę^ntre;

Gvardietis oficierius užsirūkė iš gražios W kambario drg. Niek Zyn-į^s e. Market st. vakarienė bu9 
“ ’ ’ I chuk. Jis pareikalavo, kad jam1

būtų grąžintas jo čemodanas.. 
Policiją atsisakė grąžinti. Jis 
apžiūrėjęs troką kuriame buvo 
sukrauta Wlostizozsk’io baldai 
ir neradęs savo čemodano norėjo 
eiti vidun pa j ieškoti. Tarpdu- 
ryj sutiko policmaną, kuris jį 
neiėidb. Jis į tai nekreipdamas 
domės pareiškęs, kad eįnąs j ieš
koti savo čemodano, ėjo vidun, 
tuomet policmanas paleido į jį 
šūvį iš užpąkalio ir drg. Niek 
Zinchuk buvo peršautas vietoje, 
kur po 10 minutų mirė.

Nuraminti tūkstantinę susi
rinkusių bedarbių minią, buvo 
areštuotas žmogžudys Zappa. 
Bet ant rytojaus Montrealo tei
sėjai nekreipdami jokios domės 
į kelis desetkus liudininkų, juos 
ignoruojant, išteisino žmogžudį 
grąžinant į jo buvusį polimano 
darbą, kaipo gerai einantį par
eigas prieš “komunistus.”

Šis įvykis, tai jau antras 
Montreale. Pereitų metų pava
sarį vienas žymus žvalgybinin
kas “Konstebėlis” Boyczum, gir
tas, ĮnuŽĮ$ė lenką darbininką ir
gi buvo išteisintas tokiais ’ pat 
nurodymais, kad jie žudę nekęs
dami komunizmo ir “save giri- 
dami.’’r . .,

čia yra pavyzdžiai darbinin
kams, kokiomis tiesomis vaduo
jasi buržuazinis teismas; kas 
šiandien vartojama prieš badau
jančius darbininkus, bedarbius. 
Draugai, organizuokimės,1 kad 
nušlavus nuo žemes kamuolio 
veido šią kapitalo-sistemą su 
jos kriminalystėmis.

Augus.

WILKES BARRE; PA.
Wilkefe Barre Aidė Choras rengia 

Chop Suey vakarienę su 'programa;

cigarnyčios.

—Vardu sukilusios liaudies ir Darbinin
kų Sovieto įsakau jums i sekti paskui mus, 
—tariau frazę, gerai išjuokęs kelyje caro 
ministeriui. Ir tiktai tada pažiūrėjau į 
tamsiai tvirtą įrengimą, augštus rėmus, 
gražiai įrengtus langus, puošnias lempas, į 
telefonų šniūrus, kareivius, į išbalusį minis
ter} ir nusiminusią jo žmoną.

—Pilnai teisingai... Aš jau pats lau
kiau. Kaip matote, sėdėjau namie. Da
bar ... bet vis tiek pat, mes, suprantama, 
važiuojame į Valstybės Dūmą? Aš jau 
šaukiau poną Rodzianką, bet prie telefono 
kalbėjo kas tai svetimas...

—Taip.
Kareivis netyčiomis numetė nuo stalo 

klijų bonkutę, išsiliejo, ir klijai šliaužė lin
kui išdabinto tigro kailio. Kareivis, ilgas, 
nedrąsiai pasiėmė- bonkutę ir norėjo suimti 
klijus.

—Tai niekis, .nesirūpinkite...
Kareivis padavė bonkutę man, aš minis

teriui, o jis savo žmonai, Išėjome ant gat
vės, ministeris pasižiūrėjo į augštą karei
vį ir pirmiausiai jam pasiūlė cigaretą.

’ » f

! viena iš geriausių. Programa bus 
gera: Aido Choras dainuos1 vėliau
sias dainas. Taipgi Aido Choras yra 
prisirengęs gerai atlikti programą.

Visi yra širdingai kviečiami atsi
lankyti kuo skaitlingiausiai ir pa
remti chorą. Bus proga pasišokti ir 
pasilinksminti. Prie to, bus ir 
vauti”, o 
kas nori 
ypatai.

zu- 
žuvų bus visokių, kokių tik 
pasigauti. Įžanga tik 25c.

Aido Choras.
, (63-65)

PHILADELPHIA, PA..
ALDLD 6-to Apskričio įr LDSA 

5-to Apskričio kuopos yra šaukiamos 
į masinį svarbų susirinkimą, gitas 
susirinkimas yra šaukiamas nepa
prastai svarbiais klausimais, kovo 26 
d., 2-rą vai. po pietų, 995 N. 5th 
St., Philadelphia, Pa.

šiame susirinkime dalyvaus ir iš 
“Laisves” štabo draugai; iš apielin- 
kių organizacijos ir vietines darbi
ninkiškos organizacijos. < ♦

Dienotvarkis bus paaiškintas susi
rinkime. Todėl visos apskričių kuo
pos greit susišaukit susirinkimus, ar
ba pasitarkit valdybos ir. pasiuskit 
delegatus.

Atsišaukimas tilpo “Laisvėje” ko
vo 8 d.

“L.” Komisijos Sekr. A. J. Smitaš.
(63-65)

WILKES BARRE, PA.
Paryžiaus Komunos paminėjimas 

įvyks 18-tą dieną kovo( March), dar
bininkų centre, 325 E. Market St., 
Pradžia 7-tą valandą vakare; bus ge
rų kalbėtojų ir bus labai įvairi pro
grama. Įžanga dirbantiems tik 15 
centų. .Kviečiame visas ir visus at
silankyti. r

(62-63)-------------------- # 
PATERSON, N. J.

' ALLD 841 kp. susirinkimas tampa- 
perkeltas iš. • 19-tOS d. kovo į 26-tą 
d. kovlst delei priežąst|es, kad 19-tą 
d, kovo yra rengiamos diskusijos.

Todėl prašome >visus ALDLD 84 
kp. narius- įsitėmyti, kad ALDLD f 
kp. susirinkimas įvyks 26 d. kovo, 
vai. po pietų, 4. N. Bridge St.

ALDLD 84 kp. Komitetas, 
t ' (62-63)

DETROIT, MICH. 
Teatras ir šokiai

Kovo 19 d. sekmadienį, 6 vai. 
kare, Lietuvių Svetainėje, ant 25-tos 
ir Vemor H’way bus perstatytas 
puikus veikalas, 4-rių veiksmų dra
ma iš gyvenimo vaizdas. Rengįa 
ALDLD 52 kp. ir LDSA 17 kp. Ap
art lošimo bus šokiai prie geros mu
zikos. Lošimas prasidės 8 vai. va
kare. Įžanga vyrams 
moterims 30 centų.

Visus Kviečiam

84
3

va-

35 centai;

Rengėjai.
(62-63)

SHENANDOAH, PA. k
Kovo 18 d. ALDLD 9-tas apsky^ 

tys rengia koncertą ir balių, naujoji 
ALDLD 17 kuopos svetainėj, 10 J R. 
West St/ Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Pelnas mio ' šio parengimo bus dar
bininkų mokyklos naudąį. Taipgi' 
bus trys dideli laimėjimai, 32 kaval- 
kų setas dišių; ant stalo 'pastatyt 
lempa ir rankų darbo paduškaitė. 
Del >šių laimėjimų tikietai buvo, par
davinėjimą iš pirmiaus, ant kurių 
pažyihėta, kad laimėjimas įvyks Ab- 
racinsko svetainėj, tai dabar laimėji
mas bus augščiaus nurodytoj ■ svetai
nėj. Dainuos Lyros Choras, gera 
muzika del šokių. Tad visi ir visos 
vietos, ir apielinkės yra širdingai 
kviečiami atsilankyti ir praleisti lin-* 
ksmai laiką- ir paremt komunistinį 
darbą.

i terims
Įžanga vyrams 25 c.; mo- 

15 centų.
Kviečia Komitetas. .

(62-68) 4
■ —■ ..................................

PATERSON, N. J;
Bendro Fronto Diskusijos

Rengia Am. Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos-^84 kp. nedė- 
lioj, 19 d. kovo (Match), 1933; svet- 
tainėj, 62 Lafayette St. Paterson, 
N. J. Pradžia 2 vai. po pietų; įžan
ga visiems veltui, šiose diskusijose 
laisvai galės išsireikšti visų.“partijų, 
visų sriovių, visokių įsitikinimų dar
bininkai ir darbininkės, kaip reikia 
kovoti prieš alkį, kaip išgauti tuojau- 
tinę pašalpą ir apdraudą bedarbiam; 
kaip sulaikyti mėtimą iš stubų be
darbių, atėmimą namų už paskolas; 
uždarymą gazo ir elektros; taipgi 
bus apkalbama ką turi daryti smul
kieji depozitoriai, kurių sunkiai už
dirbti pinigai sulaikyti bankuose ir 
gręsia nuošimčio nustojimo. Mes’ vi
sų sriovių darbininkai turime nuda
ryti galingą bendrą frontą, kad iš
laikyti savo gyvybę, kurią nori pra
ryt baisiausias smakas bedarbe. Sė
dėdami stubose tų klausimų neišriši- 
me. Nelaukime sūsimylėjimo iš ka
pitalistų jo nėra ir nebus. Tai del 
Šių klausimų; ir yra drengiamos dis
kusijos. Iškviečia Komisija. 
L . i H (61-63) 

t < t i i

ARRISON-KEARNY, N. J.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

Amerikoje 125 kuopa rengia svar
bias prakalbas. Bus trys kalbėto
jai, kurie aiškins svarbius įvykius, 
kaip tai: Kodėl Spausdinama Dau
giau Pinigų? Ką Duos Pripažinimas 
Sovietų Sąjungos ? Reikšmė Tarp
tautinės Darbininkių Dienos. Prakal
bos įvyks nedėlioję, kovo (March) 
19, 1933, Lietuvių Piliečių Kliubo 
Svetainėje, 134 Schuyler Ave. Kear
ny, N. J. Pradžia 2:30 vai. po pie
tų; įžanga dykai!

Kalbės D. M. šolomskas ir T. Va- 
sikoniutė. Abu žymūs kalbėtojai, iš 
Brooklyn, hT. Y., taipgi ’ kalbės jau
nuolis Barnard Ražąųski. 

į 
< i : >■ i 
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR to the WORKING WOMAN

Name jt

Address

City State

i

i

9

B®4«vbis
Ko^o 12 d < įvykdo ALDLD 

172 kp. susirinkimas. Pa^da-

Kovo (March) 20 d., bus rodomi- 
judžiai iš Rusijos. Vardas: “End of 
St. Petersburg.” .Verta pamatyti šis 
judis, nes mažai tokių progų turė
sime. Tikietai prieinami, tik 20c. 
Rengia ALDLD 17 kp. Taipgi nepa
mirškite panedėllo, vakaro, 7% vai. 
Vieta: lOį N. West St. Kviečia'Ren
gėjai.

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras ir Lietuvių Muzikan

tų Orkestrą rengia' balių subatoje, 
18 d. kovo, 1933, Girard Manor sve
tainėj, 909-15 W. Girard Ave. Pra
sidės 7:30 vai. yak. Orkestrą suside
da net iš aštuonių muzikantų. Kvie
čiame visus atsilankyti. Įžanga (su 
drabužių pasidėjimu) tik 35c.

(63-65)
Bundle order rate 4 cents per copy

f Woman’s paper Io be in new, magazine form

I the Working woman
? 50 E. 13th St. New York, N. Y.
& First issue to be ready for Int’l Women’s Day March 8
£( ENCLOSED FIND SO cents for one year’s suscription 
4* 30 cents for six month’s subription

Ii

Kareivinėse Pavlovsko pulko, prie vartų 
stovėjo neštuvai, c ant jų gulėjo negyvas 
darbininkas. Kulka pataikius jam į akį. 
Kas tai atydžiai apraišiojo jį ir pridengė 
kareivio ploščiumi.

—Kas jis?
(Bus daugiau)

------------------------- ----------------
gus gavom 9 vai. vakare. Pas
kui važiavom į Baltimorę vėlu 
mu nakties. Kada Lombard 
stryto šeimininkė atnešė vaka
rienę, tai jau buvo atšalusi, sa
kytum, kad mes mieste girtuok- 
liavdm ir esam pasirengę ėsti ir 
su šunim bulvinę košę su spir
gais. Vienok nebuvo jos kal
tė.

šiuom trumpu rašiniu turė
jau mintyj priminti, kad dar
bininkai daugiau neapsigautų 
save kapitalistų prižadais, kaip

PRAEITIES PRISIMINIMAI
(Tąsa iš- 2-ro pusi.)

' griebė gryna ranka ir išdegino 
* visą delną. Tai vis ženklas tau- 
.tinės neapykantos.

* Kaip matome, tai augštaal- 
giai laivų budavotojai greit pa
matė, kad karinio laikotarpio 
pūstas amerikonizmo burbulas 
trūko, kad jie neilgai nešis na
mo gale savaitės arti $100. ži
noma, paprasti darbininkai po 
tiek neuždirbo, bet amatninkai j kad pirmiaus jie apsigavo, bėt 
pasidarydavo ir daugiau. organizuotųsi tarptautiniai ap

ginti savd gyvenimo reikalus.
Kada kapitalistai pamato, 

kad kur nors kyla revoliucija, 
pavyzdžiui, dabartinėj’ ’Chini- 

. joj,- tai baltas turčius, gelbsti 
geltoną, geltonas juodą, ir visi 
bendrai • mušk proletariatą, kiu
ris tiekiasi į>rie geresnio gyve-’ 
himt).r ’ Tad* ir dafbihlrtkdrhš’nę- 
ra reikalo skirstytis į tafutas ir 

{Mt&K ^kdyp i 
apgjnti.savo klasės teises, pri
žadų davėjams ir reformų įslt- 
lytojams reikia parodyti durys. 
Darbininkai; sekdami Kompar
tijų vadovybę, turi pasiekti šį- 
vo tikslą, tai yra, įsteigti viša- 
svietinį sovietizmą, padaryti ga
lą liejimui kanuolių, budavoji- 
mui šarvuotlaivių, kuriais pas
kui žudo darbininkus.

Mokinys,

pasidarydavo ir daugiau.
Ir va, pamatę reikšmę atga

bentų kitataučių darbininkų, jie 
nekaltinę Bethlehem. Steel kom
paniją, bet ŠmČ mušti dar darbi
niais rūbais - neapsirengusius 

t portorikieČibSjf kad; jūs esat 
f priežastis rhtifns mazjnimo vėik 
t jau pasakiškų algų.

■ Kaip toliau buvo su tais dar- 
- bjuię^kais—jnfežinaų. Vieną, nę- 
^lurėjau žieminių rūbų dirbįi
* Jauko darbą, o antrą, pasibiau- 
*^Tėjo man tos visos scenos ir 
;jmečiaįįtą darbą. Bet kaip pri
siėjo išeiti , iš jo, tai šunies vie
ptoj buvau laikomas. Siuntinė
lio nuo vienos prie kitos įstai- 
*įos, su kuriomis nieko bendro 
Upeturėjau, atnešti visokius pa-
* Įiūdijitous. Ir kuomet viskas 
; buvo atlikta, da prieš pietų lai- 

‘uįą,—tai visiškai išvarė už ki^- 
**too vartų. ,
** Pasitaikė darganota diena ir 
‘toes ten', be pastogės, laukėm 
”, savo jnokesties. .Pradėjom iš- 
M ėjimo darbą 9 vai. ryte, o pini-

ryta visa eilė gerų tarimų. 
Kuopa nutarė pakviesti Lie
tuvių Piliečių Kliubą ir visas 
pašalpines draugijas į diskusi
jas, sudarymui bendro fronto, 
kovai už bedarbių pašalpą ir 
kitus reikalavimus, šiose -dis
kusijose apkalbėsime ir ką tu
rim daryti, kad maži depo
zitoriai, kurių pinigai kliuvo 
bankuose, galėtų atgauti.

Apkalbėjus reikalą remti 
“Daily Worker”, kuopa nuta
rė prisidėti prie ruošiamo pa
rengimo dienraščio naudai* 
Mūsų kuopa jau išrinko du 
delegatus, kurie dalyvautų 
bendroj konferencijoj surengi
mui gegužinės parodos.

Pas mus, , yonkęrkęius, bu
vo atsilankęs draugąs iš White 
Plains. Besisvečiuojant išsi
kalbėjome,, kad darbininkų j 
centrui labai ręik^liųga para* L 
xųa... Praų^ai aut vietos sūdei- 
jo aųkų, jj.' Sabaliauskas ir 
M. šoblinskas aukavo po do
lerį. , Ą. Kirdęikis ir A. Krau- ' 
jalis po, 75 centus. L. N o r-, < 
butas ir A. žurinskas po 50 I 
centų. A. žurinskienė'SOc. ir 
Žurinskų vaikučiai aukavo po 
10 .centų. Viso susidarė $5 
aukų Jei parbininkų Centro.

Visiems < aukavusiems ačiū. 
Darbininkų Centro palaiky
mas labai svarbu, čia gali su
sirinkti visų tautiį. darbininkai 
ir rasti sau vietą pasitari
mams. Prašcuųę visų prisidėti 
prie centro palaikymo. Ant
rašas : 27 Hudson St., Yonkers,

UNION CITY N. J.
Paryžiaus Komunos paminėjimas 

įvyks šeštadienį, kovo 18 d., 8 vai. 
vakare, (Workers Center), 504-44’ 
St., Union City, N. J. Bus gera mu
zikais programa ir kalbės geriausi 
mūsų valstijos kalbėtojai: drauge 
Rebecca Grecht, C. P., distr. orga
nizatorė, iš Newarko ir kiti. Iš šio 
miesto ir apielinkės visi letuviai da- 
lyvaukit ir kitataučius pakvieskit da
lyvauti. O rengėjai užtikrina, kad 
parengimas bus geras ir paremsite 
“Daily Workerį”. Įžanga (ik 10 cen
tų. Rengia komitetas sujungto fron
to su darbininkišk^organizacijų.

t ’ (63-64)

>; CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 7f-ros kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadienį, kovo 
19 d„ ;10 vąl. rytė^. Na?eikos Svetai
nėj, 185 Jersey Ave., Cliffside, N. J. 
Visi draūgai ir draugės, nariai ir 
simpatizuojanti mū$ų draugai, da
lyvaukite Šiame susirinkime, nes tu
rime' svarstyti ir išnėšti bendro fron
to klausimą, kad pagerinus darbinin
kų gyvenimo būvį.
•" , K. D-ko Sekr.

(63-64)

SCRANTON, PA.
Jaunų Komunistų Lyga rengia šo

kius, kurie atsibus kovo 18 d., šeš
tadienį, pradžia 7 vai. vak., Inter
national Hali, 427 Lackawanna Ave., 
Scranton, Pa. Meldžiame visus lie
tuvius darbininkus ir darbininkes 
dalyvauti, Įžanga 25č. x 

z A. ■■ M&nkaipkaite.
' (63-64)

ELIZABETH, N. J.
“Daily Worker” Parengimas

šį sekmadienį, 19 dieną, kovo 
(March), L.D.P. Kliūbe “, 408 Court 
St., 8 vai. vakare, įvyks puikus kom 
certinis, parengimas, šį padengima

SHENANDOAH, PA. 
Įvairumų Vakaras

Rengia ALDLD Apskrity?,; 
18 d. kovo, subatos vakare, 7 vai., 

-10Ą ' N. Wast St. H j . ;
Augščiau minėtam parengime dai- 

nuoą -Lyrps1 Chorąp, bt^ prakalbos jr 
laimėjimai. Po programo bus getą 
orkestrą, galėsime patrepsėti, šio 
parengimb .pelnas sjųriamąs ękd ^1°" 
kyklos. ?; '' ■ 4 -į (Į p /*'

Kviečia Rengėjai.
(63-64)

PHILADELPHIA, PA.
Paryžiaus Komunos paminėjimas 

įvyks penktadienį, 17 d. kovo, Broad
way Arena-Broad & Christian Sts. 
Prasidės 8 vai. vakare.

Kalbės J. W. Ford, buvęs K. 
į vice prezidentą kandidatas. Bus 
gera programa. Būkime visi.

Rengimo Komisija.
(63-64)•.... . z ' •

NEWARK, N. J.y , ,. ...
Newarko Darbininkiškų Draugijų 

Sąryšis rengia teatrą., ir šokius, sek
madienį, kovo 19 d., ISO New York 
Avė., Nęwark, N. J. ; Aido Choro 
Dramos Grupė suloš > dramą “Be
darbiai”. Dainuos ir Sietyno Choras. 
Paskui bus šokiai. Įžanga 35 c., 
vaikams 10 centų.

Ateikite visi ir kitus raginkite at
eiti. '

Rengėjai.
. .. (63-64)

' < •' , ■ . , . ■ , ■; •;

HUDSON; MASS.
L.D.S.A. 100 kp. '-rengik, puikų ba

lių, kuris įvyks 18 kovo, sųbatojej 
L. P. K. svetainėje, 17 School St., 
Hudson, Mass. Prasidės 7 vai. va
kare. tfai bus kvartūkų balius ir 
bus duodamos dyi dovanos, už gra
žiausią ir už prasčiausią kvartū- 
ką. Kviečiame skaitlingai dalyvauti 
šiame baliuje. Įžanga 25c. ypatai.

r. (62-63)

BALTIMORE, MD. 
Svarbus Mitingas ’■

Kovo 19 'dieną, New AlbeH Audi- 
tqrium, 1224 Pensylvania Ajve. įvyks
ta Paryžiaus Komunos paminėjimas

PER “LAISVE” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

“Laisvė’? tąąli pristatyti jutos1 į namus Šių to
liausio išdįfoitoo, su hąpjais patobulinimais

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLE^

Portable mašina, tik šį rude
nį patobulinta su naujais parfcn- 
kūmais prietaisais dabar gali
ma ją įsigyti per “Latsvę

KAINA $60.Qd

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 sistetoos 

keyboardo.”

RAŠYKITE: “LAISVE” į
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Ketvirtadien., Kovo 16,1933

^MASINIS BEDARBIU 
PRIE CONN. VALSTIJOS RŪMU

kiA organizuot ant kiekvienos 
gatvės blokų komitetus. 1 ^Bedar
bių Taryba laiko susirinkimus

Lietuvių Darbininkų Susi 
vienijimo 79 Kp. Paręn- 

gimas—šokiai, •

ševiko Butkaus melas” ir tt. Tu- Tad LDS 11 k p. suvaidino

Smulkūs Biznieriai vis Arčiau prie Duonos Šerengy; 
Bloky Komitetai, Bedarbių Tarybos ir Komunistu Partiją 

Sparčiai Auga

Smulkūs bizniai smarkiai 
bankrutuoja. Kasdien po kelis 
“storus” matyti uždaro duris. 
Vieni patys uždaro/ kitų šerifai. 
Už metų kitų,, veikiausia, nebe
liks smulkių biznių, 
ryklės ryja mažiukes 
pasigailėjimo.

Likšiojei dar vis 
vienas kitas smulkus, biznięrius, 
kuris nepritardavo ’ darbininką 
revoliuciniam judėjimui. Da
bar supranta,, kad darė didelę 
klaidą.

Mato, kad, anksčiau ar vėliau, 
reikės eiti į duonos linijas. Ku
rie dar ir turėjo dolerių ban
kuose, bet bankieriai gudriai 
tuos dolerius susigriebia į savo 
krepšius.

Viena išeitis yra, tai visiems 
0 stoti į kovą u? bedarbių apdrau- 

Kiekvienas c{a.
darbininkas privalo maršuoti. i 
Tai nėra jokia gėda reikalau
ti ta, kas priklauso mums vi
siems, tai yra teisės visų gy
ventojų.

Yra didelė gėda tiems, ku
rie jaučiasi suprantančiais, rei
kalą o neprisideda prie tų kovų 
—reikalavimų bedarbiams pa
šalpos ir. apdraudos. Taigi be 
skirtumo pažvalgų visi stokim 
į maršuotojų eiles, kovo 21-22- 
23 dd. Hartforde.

, HARTFORD, Conn. — Jau 
buvo rašyta apie bedarbių ma
sinį maršavimą prie valstijos 
būto. Maršavimas prasidės iš į 
įvairių vietų, kovo 21 d. M ar-i 
šavimas baigsis kovo 28 die
ną. Hartford, Conn., alkani 
maršuotojai bus kovo 21 d., o 
gal naktį kovo 22 d. Hartfor
de gatvėmis maršavimas bus 
kovo 22 d. Tą dieną visos 
lupiuos iš visos valstijos 
plauks į sostamiestį. Visi 
radu eisime prie Valstijos 
mų. v

Visi lietuviai darbininkai, 
kurie bedarbiai ir tie, kurie tą 
dieną nedirbtumėt, dėkitės 
prie maršuotojų ir eikite kartu 
su visais kitais proletarais. Ne
stovėkite šaligatvyj, bet eikite 
į eiles, stovinčius šaligatvyj 
niekas neskaito kovotojais, 
tik žiopsotojais.

Didžiosios 
žuveles be

ko-
su-
pa- 
rū- •

rasdavosi
1

kas antradienį, 10 vai. ryte., 59 
Park St. Bedarbių ir dirban
čių masiniai susirinkimai įvyks
ta -kas šeštadienį, 10:30 vai. 
ryte, 59 Park St. Lankykitės 
visi.

Komunistų Partija Auga
Jau gyvuoja 7-nios kuopos; 

Praeitą mėnesį įstojo į Komu
nistų Partiją 3 lietuviai darbi
ninkai ir aktyviai veikia. Reikė
tų'daugiau Susidomėti Komunis
tų Partijos budavojimu. Visi 
sąmoningi darbininkai privalo 
stoti Į savo klasės Partiją. Mū
sų masinių organizacijų kuopos 
permažai kreipia domės į par- 
tijo*s stiprinimą. .

Jlęiktų kiekviename; kuopos 
mitinge apkalbėti partijos rei
kalai ir jos stiprinimas-budavo- 
jimąs. ’ 1 : 'f. '.x
Daktaras J. J. Kaškiaučius 
Laukiamas Visų Hartforde.

Jis č'ja kalbės pirmu kartu. 
Tikimės, kad prisirinks daug' 
žmonių jo pasiklausyti apie 
sveikatą nuoširdžių patarimų. 
Prakalbos įvyks kovo 18 d., 
7:30 vai. vakare, Lyric Hall, 
585 Park St. Jis kalbės temo
je: “Kodėl darbininkai žmonės 
pifm laiko sensta ir miršta?” 
Vyrams ir moterims, kovo 19 d„ 
59 Park St., Dr. Kaškiaučius 
kalbės apie: “Lyties etiką ir ly
tinį gyvenimą.“ 2-rą vai. po pie
tų moterims. 7-tą vai. vakare 
vyrams. /

Verta susidomėti visiems šio- 
mis prakalbomis. 'Akla nežinys-

Įvyks balandžio 1 d., 7 vai. 
vakare* 59 Park St. Visi nariai 
ir draugai simpatikai atsilanky- 
kit. ši. organizacija, tai lietu
vių darbininkų apdraudos orga
nizacija ir ją reikia visiems pa
remti. Lokalinės draugijos’ei
na mažyn, ir jos išnyks, bet 
LDS gyvuoti lemta. Viši, kol 
laikas, rašykitės prie jos, po lai
kui reiks gailėtis. Kol jaunas, 
brangus drauge, darbininke, ap
sisaugok save.

Teatras “Bedarbiai’? X-
Bus suvaidintas kovo 25 d., 

7:30 vai. Vakare, Rusų-Ukrainų 
svetainėjpj 87 Windsor St. *Sis 
veikalas perstata šių dienų be
darbę: kaip bedarbių rakandai 
mėtomiiš stubų ant gatvės: 
kaip gyvena ant durnpų ir kaip 
Bedarbių Tarybos ir blokų ko
mitetai kovoja už bedarbių rei
kalus. Po lošimui šokiai.

Balandžio 2 d. visų Conn 
v; 
chorų koncertas ir 
Agora Hali, 320 Ann St. 
gražus koncertas. Pradžia 
po pietų.

smerkimas yra du 
džiai.

Tįma^ n\pa 
skirtingi žo

J. G.

Draugė K. B. Karosienė, ko
vo 29 d., 1933, bus Carnegie,’ 
kuri kalbės apie pasaulinį im
perialistinį karą, apie Sovietų 
Sąjungą, apie šios šalies dar
bininkų judėjimą, ir apie lie
tuvių darbininkų revoliucinį 
judėjimą.

Prakalbas rengia Amerikos 
Lietuvių JDarbininkų Literatū
ros Draugijos 156 kuopa.. Pra
kalbęs atsibus APLA 3-čios 
kuopos svetainėje, 313 Center 
St., Glendale, Pa. Pradžia 
kaip 7:30 vai. vakare.

Tad visi darbininkai bei 
darbininkės malonėkite daly
vauti šiose ’ prakalbose, kaip 
vietiniai, taip ir iš artimesnių 
miestelių, nes tokios kalbėto
jos, kaip d. K. B. Karosienė, 
dar nesate girdėję ir negreitai

alstijoj lietuvių darbininkiškų g° dėsite, nes dig. Kaiosiene 
bankietas,1 yra viena iš lietuvių darbimn-

Bus 
4 v.

Visi rengkįtės. Įsi- 
gykit -įžangos tikietus iš kalno.
Tikietus galit gauti pas visus 
choristus ir simpatikus.

klausutei O jūs,n iz avimo 
roch esteriočįąi; atsilyginkite L

z a ei ją. Jlau mažai trūksta iki 
? , Kovo mė- 

dar vis už pusę įstoji- 
.Tad nepraleiskite pro-

‘ y- - — Y -------- -  1 n -Įiii- tf.;:-
A., tai greitai policija užpuo
lėjuos, ir. areštavo. ( Mat juoįl- 
vdidčjamj neyĄka važiuoti 
n Am ’traukinyje su. baltveifl- 
žiais. kiekvienas padėtas po 
$500 kaucijos ligi teismui.
_ —— . _ • . > • • 1?

kių geriausia kalbėtoja.
ALDLD 156 Kuopos Vald.

ROCHESTER, N. Y

Blokų Komitetai organizuoja
si neblogai, bet jie turėtų daug L 
smarkiau augti. Nežinia delei 
kokių priežasčių lietuviai dar
bininkai taip ilgai neįsitraukia 
į bedarbių organizavimąsi. Ar
gi jūs, draugai, manot, kad 
kas iškovos mums ir atneš iš
keptų karvelių ant stalo?-Mes1 tė, prietarai^paika gėda ir nu- 
patys turėsime išsikovoti kąsnį duotas veidmainiškas mandągu- 
duonos. Ant visų gatvių yra mas neleidžia pažinti- save-' ir 
bedarbių ir dalį dirbančių. v Rei-, gyventi pilnu gyvenimu. ••

Trijų Vakarų Dr. J. Kaškiau- 
, čiaus Prakalbos

PITTSBURGH, PA
Kovo 12, 1933 

Geri). “Laisvės" Redakcija:— 
Malonėkite pataisyti klaidą, 

kuri yra įvykus mano kores
pondencijoj iš Carnegies, “L." 
No. 58-me, kur yra pasakyta: 
“Susirinkimas pasmerkė men-

pirmos ir 
moterims 
ir lyties 

Nežiūrint,

T.D.A. parūpintą kaucij 
metė; Reikalauja, kad 
tų gerai pasiturintis asmuo.

Kovo devintą buvo sureng
ta protesto demonstracija prie 
kalbamo gėlžkelio . stoties. 
Žmonių prisirinko dikčiai, kad 
protestuoti prieš negrų diskri
minavimą.

'Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas greitu laiku ruoš 
d e mo n s t r ątyyį; maršavimą 
prieš negrų diskriminavimą iš 
Bąltimorės į Annapoliš. De
monstracijai rengiama tikslu, 
kad panaikinti” “Jim Cfow” 
įstatymą, tą įstatymą,1 kuris 
atskiria negrus nuo baltų dar
bininkų. Tik vienybėje dar- 

laiku tarp juodveidžių ir balt-! .binįnkaį veikdami: ; kartu -šu 
veidžių vienybė pradėjo užsi- negrais tgali sėkmingai apginti 
mėgsti ir sparčiais šuoliais ei
ti pirmyn.

Priekyje ta'solidaraus judė
jimo stovi Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas. Šita or
ganizacija pasižymėj dideliais 
darbais, atidengiant įvairius 
suokalbius prieš negrus ir jų 
žudymus.^ Orphan Jones juod- 
veidis buvo nužudytas elektros 
kėdėj Snow Hill, Md.

Negrai pradėjo organizuo
tis, stoti į kovą prieš perse-j 
klojimus ir linčiavimus. De
mokratų politikieriai matyda
mi, kad jų įtaka dyla negrų 
masėse, tai ponas Goodmanas 
valstijos legislature j įnešė bi- 
lių prieš “Jim Crowizmą”, 
prieš negrų atskyrimą nuo 
baltų žmonių. Jis demagogiją 
vartodamas atsikreipė^ į TDA, 
kad atsiųstų į seimelį atstovą, 
kad paaiškintų negrų perse
kiojimus.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo atstovai: H. Ber
ger, H. Field, J. Page, pastau 
rieji du negerai, išskleidę kelio
nėn. Kuomet jie važiavo -įj 
valstijas seimelį, į Annapolis,- 
Md., ir kuomet, jie įsėdo į; 
elektrikinį traukinį W. B. ir

dyięj^ ši^ntų narių, 
nosis 
mas.
gos.

Vidugrafeis.

BALTIMORE, MD
Mūsų valstijos valdžia 

mokratų rankose. Gubernato
rium yra pagarsėjęs Ritchie, 
kuris save mėgsta “ofišuoti.“ 
Čionai vargas, kaip i ir kitur. 
Tuom labiau Vargsta negrai 
darbininkai. Juos ir perse
kioja labiau, negu baltveid- 
žius darbininkus. Pastaruoju*

MB

Sietyno Choras, kuris išpildys dainas prie šio veikalo

Tokio perstatymo dar nebuvo progos pamatyti. Veikalas “Bedarbiai” yra iš paties darbininkų gyveni
mo nuotikių lanksčiai supintas gražiais žodžiais. Jame atspindi, tikra darbininkų padėtis ir jų'likimas, 
kuomet darbininkai praranda darbą, nuosavybę ir visą ka^jie turk Darbininkai viską praradę, jješko 
vietos savo gyvybę kam atiduoti. Tačiaus nevisi bedarbiai yra bevilčiai. Iškyla kovos, per 'kuriąs 
parodoma pergalė biednuomenės gerovei.

TEATRAS ir ŠOKIAI
RENGIA NEWARKO DARBININKIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄRYŠIS , ;

Nedėlioję, 19 d. Kovo- March, 1933
180 NEW YORK AVE., NEWARK, N. J

. Aido Choro Dramos Grupe iš Brooklyn, N. Y. Suloš 2-jų Veiksmų Dramą

DURYS ATSIDARYS 5 VAL. VAKARĘ; LOŠIMAS PRASIDĖS 6 VALANDĄ
Įžanga 35 Centai; Vaikams 10 Centų 1 Po Lošimui šokiai Prie Geros Orkestros

> Kovo 5 d. įvyko 
bendros, vyrams ir 
prakalbos sveikatos 
etikos klausimais, 
kad buvo įžanga 15c., bet žin-
geidaujančių klausytojų prisi
rinko daugiau kaip pusantro 
šimto. Girdėjau keletą išsi
reiškimų prieš prakalbas, būk 
tai 15c. per didelė įžanga. 
Daug žmonių sulaikysią. O po 
prakalbų teiravausi kaip pa
tinka, tai atsakymas buvo: 
prakalba verta dolerio įžan
gos, o ne 15 centų. Mat, Dr. 
Kaškiaučius davė žinojirųo su 
pilnu kaupu sveikatas klausi
mais ir papuošta labai gra
žiu humoru. Taip, ' kad did
žiausias buržuazinis komikas 
niekad neįstengs padaryti 
tiek gardaus juoko, kaip Dr. 
Kaškiaučius, kalbėdamas svei
katos klausime.

Kovo 6 d. buvo vienoms mo
terims. Apie pačią prakalbą 
nieko negalima pasakyti, nes 
moterys buvo taip užsispyrę, 
kad nei korespondentų neįsi
leido. Tik tiek galima pasa
kyti, kad skaičius buvo arti 
175. Po prakalbų moterys 
ėjo namo su didele šypsą ant 
veidų, kas reiškė jų pasiten
kinimą prakalbomis. Dauge
lis katalikių moterų apleido 
pašalpinės draugystės susirin
kimą, o ėjo Dr. Kaškiaučiaus 
prakalbų klausytis. Tai yra 
pagirtinas darbas. Reiškia— 
susipažino su bolševikais, nes 
jie nėra tokie juodi, kokiais 
nupiešia iš sakyklų kunigai.

Kovo 7 d. vyrų vakaras. 
Vyrai skaičium pralenkė drau
ges moteris; jų buvo arti dvie
jų šimtų. Bravo vyrai, nepa- 
siduokim moterims atsilanky
mu !

Prakalba buvo gera, o boy! 
Tik negalima pasakoti, tai 
būtų išdavystė! Paskui mūs 
draugės moterys juoktųsi, kad 
išsiplepėjome. Girdėjau vy
rus kalbant, kad prakalba 
verta dešimts dolerių, one 10 
centų įžangos. *

Dienomis Dr. K. davė pa
tarimus ypatiškai stubose. Dr- 
gai Mikitas ir černauskas ve
žiojo po stubas, kas norėjo 
pasikalbėti su- daktaru. Dr. 
Kaškiaučius yra buVęs pirmą 
kartą Rochesteryje ir įsigijo 
didelę simpatiją net 
katalikų darbininkų,
kiaučiaus prakalbos ir ypa- 
tiški vizitai iššaukė 
vimą, kad Dr. K. vėl atva
žiuotų ir pabūtų rųažiausia dvi 
savaites mūsų mieste. Gerai, 
LDS ĮĮ-U kp. pasirūpinę jūf 
sų norą išpildyti. Ęr. Ę. pri
žadėjo 
o gal

ir tarpe 
Dr. Kaš-

p age id a

atvažiuoti apie rufleųį, 
ir anksčiau.

de- Į

savo reikalus: . <t
Vinco Duktė.

Deda Pinigus į Paštą

New Yorko paštos virši
ninkai praneša, kad nepa
prastai padidėjo dėjimas pi
nigų į paštos “savings ban
kus.” Kiekvienoj paštoj di
džiausi žmonių būriai lau
kia prie langelio. Žmonės 
mano, kad paštos rankose 
jų su taupos saugesnės, negu 
šiaip bankuose.

^5®

v®

J. GEGŽNĄ i

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių

, r Vandenų , ;

NARZAN IR BORJOM
Dabar galirpa gauti pas

’4

412 W. Susquehanna Ave.
, . t * įį : d

'Taipgi pas jį galima £auti ir S<J- 
vletfy' žuvų. Tai 'puikiausios rū- 
tj ) šies kenuotos žuvy8* i t

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski S-108Q IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS BRADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.*

■ M- TEITELBAUM, ManadžeriR
ĮŽANGA DIENĄ IR NĄKTJ 50c SUBATOS V AK. 75e 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečiu lubų, oringam kambary—-35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltui I MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos diena iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipSrimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Street?
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE. BROOKLYN, N. T.

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; iilipt ant Flushing Are. stoties;
B, M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave, stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave. ’
A---------- r j.—:—J------------------------------------ „■ ii;

©DOEZZIOnOC^ o 
fi JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborras
Pennsylvania ir New 

«ey valstijose
Užtikrinu, kad mano 
tarnavimas bus atati
miausias ir už prieinami 
kainą. Nuliūdimo valau* 
do j e, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašų:

1439 South 2nd Street
PHTLAPHL PHIA, PA.

TelsfonaĮ: • Bell—Oregoa HM

I



LAISVI

Kriaučių Lygos Vakarėlis su Puikia Programa

Name

Lygietis A. J. M*

Vaikų Skurdų

New Yorke

Kaip ateisią geresni laikai mingas susirinkimas.
skursta,

TeJefonaąi,

166

INC

kreipia labai di-
Harlem, kur gy-

NOTARY 
PUBLIC

T E L. STAGG 
2-5043

už-
kad

viršinin- 
sumany- 
pensijas

Bagočius, pradėjęs kalbėti,

prūseikinių sklokizmas. Esą

Mikčiojo, Sukinosi ir ku- 
Nesvarbu

bo. , fĮ.
Jau buvo "Laisvėj” raityta; 

kad net keliose Brooktyrio '

IŠRANDAVO.TTMAI
1 PASIĘANDAVOJA KAMBARIAI, 

po 5 ir po 6 kambarius, visi šviešūs, 
• randa gana prieinama, 445'. Bleecker 
j St., Cypress Ave. Savininkas vienais 
trepais i frontą.

(62-64) .

t’ARŠlDUO.DA. lietuviška užeiga ar-j 
I ba fęikdaūju pąrtherio. .Turiu du; 
bizniu, tai vienas*''negaliu!- tinkamai; 
prižiūrėti. 148 Grbttori 'St- ir VarickĮ 
Avė., 1 Brooklyn, N. Y. Telof. Stagg! 
2*7311/ Kitas biznis 131 North 4thf 
St., tarpe Redford Ave. ir: Berry Št., 
Tel. Evergreen 7-9635.

(61-63)

■■■ v
Dr. M Maišei, Specialistas
Vyrd 'k moterų ligų, ūmias ir 
jhįrmilŠhfti kraujo it odos ligas, 
iydau ■ įcirŠkinm; kraujo ir pūsles 
Y ■ ' /h' analistai >.

1Q7 E. 17th STREET
! į ' •' • 1 .
Iftear 4th Avė. (Union Square) 
^al.: 10-1, 4-8, Nedeliom: 10-12

Pilna Egzaminacija $2.00

SPORTAS
t-"—........................p-' II, ..............

' •« 'I H •
"’ll'' J U.<-»4 t

Telephone, Evergreen 6-ftlO

DANtV;GYDYTOJAS 
221 Soiifh 4th Street 

Brooklyn \N. Y.
( K-Špiilduiių Diagnoza 

' Gazb Anestetiką
Valhridos! nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus

taip ir Brooklyno lygiečiai vei- vakare 
kia išvien mitinguose' ir po

1931 metais ^užsidarė* 62 
skyriai Bank of United States. 
Jose turėjo pasidėję taupinius 
400,000 žmonių. Visų pinigai
kliuvo tuose bankuose. Ilgą 
ląiką ėjo tardymas ir byla 
prieš bankų viršininkus. Buvo 
nuteistas Bank of United States
prezidentas B. K., Marcus ir čių gaivinti 
vice . prezidentas Singer nuo kg, kad jiems daug pagelbsti • t • V V • 1 1 » • • * » • i . ’ I

Brookįyii, N. Y
?• >:■ ■ C '

■ . ’ ' ■/ ■ J/.
KRAUJO SPEČIALlsfAT^

Gydau Omiaa ir cfironllkaa vyn) ir 
moterų llgae kraujo ir odos.

Padarau iityrima kraujo ir : iiapume

DĘ. MEER
W. 44th St., Room 302 

New York. NY.
Valandom Prlimimoi

' Ryte, nup 10 iki 1, Po pietg nuo B 
iki 0 vai. vakare 

^ekmadleniais nub 11 rytb iftl 1 po pietą 
Telefonas Lackawanna 4-2180 ♦'

Du Dideli Ponai Gaus 
Kalėjimo Vakacijas

Iš Lietuviškų Menševikų 
Prakalbų

nis susirinkimas pas drgg. Balt- t 'i'' . c .. u r.r r t k >. * • ”■ f < * ,
rušaičius, 13 Logan St. Visi at* ■ j‘ ' t >> silankykite. LORIMER RESTAURANT

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Švie'žąs Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI 
Lorimer Street, “Laisvės”

į į iėROOJLYN, It < 
: i . T h > h j > <. •

viena direktyva visi kartu ko
voja prieš bosus ir prieš Hill- 
maųo \ rhašiną. jų 'tikima už
duotis paremti mus finansiniai 
ir parodyti viehinguįrią. Mes 
veikiam išvien organizatyviš- 
kąi, nesiskiriant į tautas bei 
tikybas, taip ir parengimuose 
tarptautiniai dalyvausim. Mes 
prie geros muzikos pasišoksi? 
me, su draugais pasikalbėsi
me, laiką linksmai praleisime.

Ką sako ' siuvėjos lygietės 
apie užkandžius ?-Jos sako, 
ikad turėsime skanių užkan
džių, bet iš anksto nesakysime 
apie tai. ' Bet užkandžiai bus. 
Kuomet ateis, tai tuomet per- 
sitįkrins, ir pasivaišys mūsų 
pagamintais'Užkandžiai.

:.įąik'o jau mažai telieka. Ti- 
kieįtįis galite įsigyti iš 'anksto, 
galite^ gauti-pas lygiečius. Kai-

_____  J 
nuleidimas dabartiniu krizio 

Todėl, kad kaip Nėiv Yorko, mėtų; 1 Pradžia lygiai 7 vai.

‘ Kovo 18 d., "Laisvės” sve
tainėje įvyks linksmas, sma
gus vakarėlis; kurį rengia 
kriaučių lyga.’ Į šį vakarėlį 
turi' atkreipti domę kiekvienas 
lygietis, turi patsai jame daly
vauti ir sa^o draugus bei pa
žįstamus raginti, kad jame bū
tų. Lygoje priklaus0\ virš šim
to narių. Neveik nei , abejoti, 

Į kad jie.dalyvąųs vakarėlyje. 
į Programą, (kiek man teko

. , t .sužinoti, pildys ■ geriausi artis- 
Kovo 12 d., Lietuvių Piliečių tąi: rusąi šokikai; italas ma- 

Kliubo svetainėje kalbėjo F. 
Bagočius. Pirma, negu per
statė kalbėtoją, pirmininkas 
pasisakė, kad jų, LSSr19 kp. 
buvo mirus ir' pakvietė Bago- 

Parmininkas sa-

trijų iki šešių metų į katėji
mą. , . ♦

Tie du poną* 'buvo padavę į žmonių, kurie "nenori būti po 
apeliaciją, kad panaikintų Bimbos diktatūra.” 
bausmę. Užvakar Albany 
Apeliacijų Teismas atmetė jų 
reikalavimą ir, sulyg sprendi- J prisiminė apie Marksą, kad jis 
mo, tie du ponai turėtų gauti buvęs didelio mokslo žmogus, 
kalėjime vakaciją.

Milionai dolerių žmonių pi
nigų žlugo. Banko viršinin
kam duos keletą metų pailsė
ti kalėjime. Gi kapitalistam 
kalėjimas, tai vakacija, jie 
visko ten gauna, ko tik sviete 
yra. . s

gikas, kurį lietuviai dar pirmu 
kartu turės ant prograrrio. J.' 
L. Kaya|iaųskąit.ė taip pat pa
sirodys su savo darbininkiško
mis dainomis. Esu kalbėjęs 
sdt kithtdučiais1 Tygiečiais New 
Yorke, tai jie prisižadėjo de
monstratyviai atmaršuoti į lie
tuvių lygieč*ių parengimą.

jie gauną daug rėmėjų iš tų 'Kodėl New Yorko ■ lygiečiai j nąutik.Į 25 centaiqTai didelis 
dalyvaus inūsų p'arengime? nuleidimas dabartiniu krizio

PAJIEŠKOIIMAI :
P/jJlĘąKOJJMĄS- ‘ į

Pajieškaiu ^ęniiį^BtcJokiy’ne, ku
rie pažinojo^; Ptetrąi brauirbįį. Petras 
Draugelis mirė 29 ’lapkričio, 1931 
m., palaidotas gruędžioi 3 d. 1931 m. 
Kurie pažinote Petrą Draugelį, pra
šau pranešti, būsiu dėkingas. 
Draugelio brolio, i < U

Joseph’ pfduj?4?lis, '■ 
2335 W. 3o£h Street

. - r - Ghicagoį II).*
> - ’’ (63-640- ?' u •» l

------- -p— *- 4 -

Pardavimai
' PARSIDUODA front ruimio -setas, 
dar visai naujhs su ■ išleidžiama* l&va, 
Parduodu iš prieža'sties šeimyniškų 
nesutikimų.-, -i Norių,? greit; j parduoti, 
tad kaina iaj>ai prięinapia. Kazlaus-J 
kiehė, 85J * Madišdri St.,) n'Btooklyn,! 
N. Y., ant 3 lubų,, po .kairei.

* '•' * ' • ’ (61-6f3) •'
' įrti, ' į i l t___

p,

V 1 --------------- 7— -------------------------------------------- ----- - --------------------- -------------------------- ---------------------------- —----------- ------- ----------------------y
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Laisve Gaunama ant 
į Sekančių Stočių

Ponia Rooseveltienė 
Paraduoja

JONAS STOKES^
FOTOGRAFAS H

šiuomi pranešu savo kostum** 
riams. kad perkėliau, savo studiją 

naujon vieton^, 
po numeriu 
612 Mariem fit., 
kampas Broad
way, Chauncey 
St re«t stotis 
Brooklyn, N. Y» 

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo* 
puikiausi. ■

j Brooklynė:
13*6 Irving . Ave, 
15į38 Dekalb Ave. . 
So'. 4th and Havemeyer Sts. - 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 Bedford Avenue 
223 Bedford Avenue 
222 įerry Street' ' ■ 
135 Grand Street 
287 Grand Street , 
350 Grand Street 
Marcy‘Ave. ąpd’Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St. 
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 Bridge Street

Veteranai Stoja Kovon Komitetas Kovai Prieš 
Yrieš Pensijų

Numažinimą

j bet miręs biedniausio j Londo
no sekcijoj 50 metų atgal. Ko
dėl Marksas biednas mirė, tai 
jis į tą klausimą negalįs atsa
kyti. Tai esą bene del to, kad 
jis buvęs su klaidomis, kaip ir 
aš. Kad Marksas klaidingas 
buvęs, tai ir tas parodo, jog 
jis nežinojęs, kad mes turė
sime radio ir kitokius naujovi- 
nius išradimus.

Bagočius nei nebandė kal
bėti apie tai, kaip Marksas 
mokino darbininkus kovoti, 
kad pasiliuosuoti nuo išnaudo
tojų jungo. Kalbėdamas apie 
krizį posmavo, kad šią siste
mą negalima pakeisti. Nega
li nei Rockefelleris, nei For
das, neigi jis bent ką padary
ti.
tai viskas pasikeis. O kad ma
sės žmonių baisiai 
tai jis nieko teigiamo nepasa 
kė. r"?; j ‘ ‘ '
nigiškai pasakojo.
kad Bagočius turi gerklę. Čia 
interesas ne kas kalba, o tai, 
apie ką kalba.

Kalbėdamas apie Vokietiją 
pasakė, kad nepaisant, kad 
ten įsigalėjo fašistai, bet Vo
kietijos žmonės mokyti, tai ir 
Hitleris, jei ką daro, tai kad 
būtų geriau. Ant to ir pas
tatė savo prakalbos tašką.

žmonių buvo apie trys šim
tai. Veikiausia susirinko ti
kėdamiesi, kad ką nors gero 
pasakys apie užsidariusius 
bankus. Bet jie apsivylė, Ba- 
gočiui tie dalykai nerūpi. Jis 
pats prisipažino, kad jo rū-! 
pestis, tai kaip apginti krimi
nalistus, kuomet jie pakliūva 
i cypę.

Šiomis dienomis susiorgani
zavo ^Laikinas Komitetas Ko
vai prieš Vaikų Skurdą. Jo 
susirinkimas įvyks ateinantį 
sekmadienį, kovo 19 d., 2 v. 
po pietų, 27 W. 115th St.

Komitetas 
dėlę domę’ į
vena negrai^ Jų didesnis nuo
šimtis yra bedarbių, negu balt 

l yeidžių darbininkų. Suvargi- 
mas baisiai didelis ir vaikučiai

JONAS STOKES :
612 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y. 1
Tel. Glenmore 6-9467

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagysles, 

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

Vokietys specialistas New Yor
ke aprubežiuoja savo praktiką 
vieti tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Ottci Mėyer, 208 West 54tn St.; 
jo . ofiso, valandos yra kasdien 
(aparte nedėldįenių) nuo 2 iki ifl

Amerikos Legiono 
kai pasiūlė valdžiai 
mą, kad veteranam 
numažintų 25 nuošimčiais. Jie 
nori pasigerint Roosevelto val
džiai ir nuo suvargusių našlių 
ir, invalidų atimti $500,000,- 
000.

Buvę kareiviai subruzdo ko
von. Jie šaukia masinius mi-imas baisiai didelis ir vaikučiai 
tingus ir siunčia protestus vai- gauna įvairias ligas iš nedaval 
džiai. Užvakar Brooklyne bu-; g’Y^o* Komitetas Kovai prieš 
vo atlaikytas veteranų triukš- Vaikų Skurdą atsišaukia į vi-

Sekamą sas darbininkų organizacijas 
dieną laikytas kitas mitingas. Prisidėti prie to svarbaus dar-

Sovietų Žuvys
Puikiausios rūšies kenųotų 

Sovietų žuvų galima gauti per 
"Laisvę.” Yra 5 rūšių. Po 15, 
18, 20 ir 22 centus kenukas.

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

Norintieji nąudotis Sovietų 
produktais, tuojaus klauskite 
informacijų sekančių antrašu;

"LAISVĖ” v

427 Lėįlmei? Ęt->

Buržuazijos laikraščiai 
dėjo didelius antgalvius, 
prezidento žmona atvažiavo į 
savo mokinės Anna Ward ves
tuves. J i aplankysianti Sal
vation Army merginų bedar
bių viešbutį ir kitas vietas.

Ponia Rooseveltienė nori 
pasirodyti, kad ji labai užjaus 
čia bjedniem ir nori jiems pa
dėti. Rooseveltienė bus New 
Yorke tuo laiku, kada guli ant 
lėntos pašarvota negrė motina 
Cummings, kuri per daktarų 
nepriežiūrą turėjo mirti. Mar
lėm, New Yorko miesto sek
cijoj, vaikų susirgimas nuo ne- 
davalgymo du kartu didesnis, 
negu kitose vietose. Kodėl ta 
Poniutė nieko nedaro, kad iš
leisti bedarbių apdraudimo įs- i 
t^tymą ir kad vaikam būtų 
duodama šilti ir geri pietūs 
rpekyklose? . ..

* ‘Kapitalistų spauda garsina 
Rooseveltienės jautrumus, bet 
tie jautrumai yra jieškpjimas 
būdų, kaip apgauti darbinin
kus ir sutvirtinti kapitalistų 
viešpatavimą .

Būvę kareiviai susirinko į 
Ųpįon Sq. aikštę ir laikė ma- 
$iųį protesto susirink imą. __ _____ ____ _

.Smąyįiki veikia Pfieš vetera- mokyklose Vaikai apsinuogino 
hąrri. . pensijų nukapojimus netikusių maistu. Tokių ątsi- 
•Worfcers!'.(Ex-Servicemen Lea- tikimų yra daug. Ji*':_  __i___ .. . i

Allen ir Canal St. , ■ 
Bowery and Delancpy Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Sįūarę , LJ 
Desbrosses and Greenwich St, 
685 Washington Street 
ėthJ’Ąyėn^ėUh ’d 42 nd įStfrM 
1st Avenue and 4th Street « > x. 4 •» V 4 X » 'A * .0 * .< - *.

Bedarbių 
vaikai neturi ką namie val
gyti, mokyklose jie irgi nebū
na. Iš priežasties nedavalgy- 
mo vaikų tarpe plečiasi ilgos. 
Lietuvių organizacijos, dėki
tės prie to komiteto.

Buvęs.

LDSA 1-mos Kp. Narėms

Ristyneš

Kasparaitis,'

( I I III) •'

i 1 ■

kovo

IIIII

fe:?

YK"

kėsinasi ant suvargusių ir 
lėšomis 'nori sulopinti ša
bu d žetą.

Buvęs Kareivis.

ALDLD 185-tos KUOPOS
NARIAMS

Šį ketvirtadienį, 16 kovo, 
įvyks ALDLD 185 kp. mėnėsi-

Ketvirtadienį, 16 d.
"Laisvės” svetainėj, įvyks Aido

GraboH us
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu# 
ant visokių kapinių; paraamdo jau- 
to mobili g 8 ’Ii karietas veaelijoms, 
krikštynoms ir paai^ažinfijimaira

231 Bedford Avenue

• BROOKLYN. N Y *

Pradžia 8-tą vai. vakare. Visi 
i choristai būkite laiku, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.

Choro pirmininkas, 
i. (' i i • 11 r

Aidiečię Atydai
' ’ ' . • < *■ '

’ i 1

aig;
darbo, negu seni darbininkai.

LR.T. Kompanija Išmeta 
Senus Darbininkus

, ' . V» S . . A t

gue. Tą ’pačią dieną vakare 
•buvo ' laikytas susirinkimas 
Manhattan Lyceum, 66 4th St. 
Karl ferodsky ir Joseph Cohen 
sakė prakalbas.

Lietuviai buvę kareiviai irgi 
turėtų stoti kovon prieš pen
sijų nukapojimus ir už išrei- 
kalavimą, kad jiem būtų iš
mokėta bonai.

Valdžia alkanas našles ir 
invalidus nori pastumti į šalį 
ir užtikrinti dideles algas po- 
litikieriams. Rooseveltas nei 
girdėti nenori, kad didiesiem 
valdininkam algas mažinti. 
Jis 
jų 
lie

NEW YORK.—LR.T. Kom
panija spiria, kad seni darbi
ninkai apleistą darbus. Tie, 
kurie išdirbę 25 metus, priva- ' 
lėtų g^uti pensijas. Bet jie 
gali gauti pensijas, tik kūomet 
pasieks labai seną amžių. 
Kompanija atleidžia iš darbo 
ir prižada mokėti pensiją, bet 
iš tikrųjų tos pensijos negaus.

Daugiausiai $ paleidžiami 
darbininkai apie 50 metų am-> 
žiaup. . Kompanija ima nau-. 
jus-jaąnųs darbininHū& į dar-i 

, ,kuriem nereikėtų mokėti 
įsijas, dirbtų už mažesnę 
ą ir ^markiau, bėgiotų priei^tv 

'hn rtAmi coni ’

Gatvekarią Kompanija Turės 
Užmokėti Vąikui už Koją ,

Km

Pereitą ketvirtadienį/ kovo 
9 d.r .“jLaiąvės” syetąineje bu- 

! v,o, . riątynės, Dalyvavo, lietu
viai , ristikąi: Kasparaitis, 
brooklynietis ir jaunuolis įdau
ža. Šimkui' irgi' ’ tutėjb būti, 
bet jis dab^rtirizu laiku ranj 
dasi Kubojx Tai jau antru 

; kartu jis suvilią brooklyi)ier
, Tačiaus visai gerai pa-.

šį ketvirtadienį, kovo 16 d., 
lygiai 7 vai. Vakąre, Sueikime 
visos į "Laišvės” raštinę. Tu

pėsime išnešioti po nhmus la-( 
b&i 'svarbius lapelius,' ' garsi-' 
nahčius bedarbių masiriį suSk 
rinkimą. Taip pat reikia pa- 
sj|calb€ti su f darbininkais tdb 
:klūūšihiu.‘ ' i ( • 1 Hs

i Kllbpb^ Bėdarb. Komisija.

Dii Doleriai už Mūrinį Namą
JERSEY CITY.— Užvakai 

čionai pardavė seną miesto 
vandens traukimui įtaisytą nar 
mą. Varžytinėse už tą dviejų 
augštų mūrįnį namą davė tik 
du dolerius.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS (Iraugas, kuris no

rėtų keliauti po visą Ameriką. In
formacijų delei kreipkitės Šiuo ant-
rašų: Vekas, 206 
Brooklyn, N. Y.

Bushwick Ave.

, (^63-64)

SKAITYK; LAISVE .
IR KITIEMS UŽRAŠYK

—M —MB *

Sergančių Vyrą ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

p’ r .Šiandien 
b kite delei

arilyn Mottley, 449
Št., dviejų fnetų kūdikiui 

vekaris nupjovė kojos pS- 
f Tėvai užvedė bylą prieš 

kaYįų kompaniją, reika- 
aini atlyginti už padalytą 

ikiui nuoskriaudą.
o ilgų derybų Byooklyn-f 

s »Transit Corporation 
o užmokėti $10,06q už pa- 

ytą skriaudą kūdikiui.

« » I 1 * • J •

sirodė detroitietis ristikaš. Jis 
turėjo žiaurų oponentą, liiiris 
mušėsi ir kitokius rungtynėse 
neleistinus dalykus vartojo. 
Nežiūrint kaip Jis ižiauriai el
gėsi, bet deiroitietis jį pagul
dė ir į penkiiofiką minutų iŠ-f 
tiesė kaip blyną.

‘Pauža nors pirmą kartą 
tarp lietuvių pasirodė,, bet jis
laimėjo reputaciją ir nuoš-« Choro rhėnėsinis susirinkimas, 
prendį rungtynėse į savo pu
sę. O jis grūmėsi su sunkes
nio svorio oponentu/ negu jis 
pats. y- '" - į, Į. ’’ ;

Jokūbas, i

t .šiandien atei-» 
_ J savo 

sveikatos Išty
rimo, io< jurhs 
bus . išaiškinta, 
kaip jūs fiziš
kai' stovite.
, Odos Nušašę-' 
jimai, Nervų 
Ligos, >Abelnas 
Si rl p n u m a s, 

______ Skilvio, Žarnų 
ir iVlešlažamės Ll^ost Nervų jde\ 
girnas bei ReumatlŠki, Nesveiku. 
mai«____________________ . j

•Kvėpuojamųjų Kanalų ir7 Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais būdais.

X-Sbindilliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai » Tyrimai, Serumų 
bei čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina
11 Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Ištyrimas ir Patarimas -Veltui 

Kalbame lietuviškai

DR. ZINS
llOEASTlfithST. N.Y.
Tari) 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai * 
Valandos—9 AM. iki 8 PM.; H 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM ♦, >. • r’. s •- i i . 'r •• •■

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

• s > ; gimdymo' organ** ?
, DR. M. FILURIN

’ , zis ė. i2th st
Tarp, 2nd ir 3rd Avea * 

NEW YORKE.
> Valandos nuo lt ild l • H '

• i>. u Nuo 4 iki S !
Nedaliom nuo IIį Ml S r 

Odos ligos gydomos su X-ray’ l ir 
patinusia^ gyslas įčirškinimaiS' ‘

; ■ .........—
Telephone, Stagg 2-4401 -

A. RADZEVIČIUS
GKAUOKIUS 
(UNDERTAKER)

MATHEW BALLAS 
( B ( E L 6 U S K A S ) 
G R A BO RIU S 

į UNDERTAKERS BND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA ’ ŠEKANCIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VJSU ^Alju.UR IŠ ČIA

' PASiUriČlAM j KUR“ KAM REIKIA. .TURIM PRIVATlŠkĄ 
PIRMĄJA! ' PAGALBAI AMBULANSH* ‘AUTOMOBILIU, /■ 
KURIUO’ PATARNAUJAM NUVEŽ+f { LięO^IlNą IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTEIJį MIRUSIOMS Į^OTERIMŠ 3 ‘ 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRA^U/VlįT^ SAVO 

j r MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI UOVANAI. { ' /, 1
i Viskis'/TAIS REIKALAIS krhipkitEs t MU$,.o MĖS <

KUOGERIAUSIAI' PATARNAUJI 1 1 r. > ‘ • i ) »
MUSU RAŠTINE ATDAJA DIEN\ IR% NAKTJ. MUSU Į , 

<' I^LE^NAS NEMIEGA. (* ' < ‘ <■

C < 114 c t i ( < X -t t,xįx.t X i < t

402 Metrojpolityh Avenue 
(Arti Marry Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.
į/fT? i 1 <!' J Į • ,

DR. HERMAN MENDLOWITZ
U nr T ' U p y r

Pranešu visuomenę!, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Beriy St., Brooklyn, N. Y,
4 Al ' L:irti Grand Street ’
f i' JICelef^nas Evergreen €-3959 ; , V

Ofiso vtja^(jk>s nup | iki 4 kas dįen, ae redo m s ir sukatoms
p . L.l. jįjub; 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDELtOMid )
Nuo 10 511d 12 v; iš (ryto

t » V. 4 1 .

■ x FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kafrpah E. 23rd St. 
mIvTi ik/ ’ ...

\ i




