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Marksizmo Kraipytojai.
Planai del Vasaros. /
Katalikai Darbininkai, y

Rašo Komunistas

Kovo 14 d. suėjo lygiai 50 me
tų nuo mirties Karolio Markso. 
Revoliuciniai pasaulio darbinin
kai tas sukaktuves plačiai pami
nėjo. Komunistų Partijos visur 
rengė masinius susirinkimus.

Bet štai Chicagos menševikų 
“Naujienų” redaktorius ponas 
Grigaitis savo gazietoj (kovo 14 
d.) ilgų trijų špaltų editorialą 
užvadina: “šimtus metų nuo K. 
Markso gimimo.“. Ir pliekia se
kamai :

“šiandien sukanka lygiai 100 
metų, kai gimė didis 19-tojo 
šimtmečio socializmo teoretikas, 
Karl Heinrich Marx.”

Tuo tarpu nuo Markso gimi
mo suėjo šimtas metų, jau arti 
penkiolika metų tam atgal, nes 
Marksas gimė 1818 m. Antra, 
Marksas gimė ne kovo 14 d., bet 
gegužės 5 d.

Ir štai, šitas ignorantas, neži
nodamas ką tauškia, prirašė ’ke
lias špaltas apie marksizmą, ku
rį perdėm apverčia augštyh ko
jomis. Jis net suranda, kad 
“Marksas nebuvo aklas buržua
zijos priešas.” Pats Grigaitis 
senai nuvažiavęs buržuazijai 
bernauti, bando buržuazijos 
draugu padaryti ir Marksą.

Socialdemokratai-menševikai 
yra didžiausi marksizmo dar
kytojai ir kraipytojai. Jie at
meta visus pamatinius Markso 
mokymus apie klasių kovą, apie 
proletarinę revoliuciją, apie 
parlamentarizmą, apie proleta
riato diktatūrą ir t. t. Social
demokratų rankose “marksiz
mas” paversta nekalta buržua-, 
zine panele, kurią jie apkrikš
tijo “demokratija.” O social
demokratų marksizmas prakti
koje pasibaigė hitlerizmu Vokie
tijoj ir smetonizmu Lietuvoje.

■ Didžiųjų kolonijų draugai tu
rėtų jau rimtai galvoti apie 
“Laisvės*’ piknikus. Geras pri
sirengimas išanksto duoda ge
ras pasekmes. Piknikams rei
kia paskirti dienas, nurandavoti 
parkus ir pradėti palengva gar
sinti. Philadelphiečiai šiemet 
leis “Laisvės” naudai automobi
lių ant išlaimėjimo. Tai labai 
didelis darbas ir, tinkamai pri
sirengus, gali duoti dienraščiui 
stambią finansinę paramą.

Brooklyno lietuvių kunigai la
bai* išsigando katalikų darbinin
kų kairėjimo, šaukiami tikin
čių darbininkų susirinkimai ir 
bandoma jiems įkalbėti, kad jie 
ramiai sėdėdami namie susi
lauks malonės įš kokių nors dau
sų.

Bet, žinoma, veltui jų pastan
gos. šis kriziš .revoliucionizuo- 
ja visus darbininkus. Tikinti'
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NASHVILLE, Tenn. — 
Šioj apielinkėj siautusi aud
ra padarė daug medžiaginių 
nuostolių ir užmušė 34 žmo
nes. Vienam tik Prūden 
mieste sunaikinta keturi 
šimtai namų.

Socialistų Vadas Pabė
ga iš Kovos Lauko

Prezidento Roosevelto “Ekonomijos” Pla- 
nas prieš Darbininkus Priimtas J.V. Senate

mis darbininkų. t ' ■
Reiškia, Roosevpltas; ne' 

tik nieko1 nėduoda bedar
biams, bet dar užpuolimą 
daro ant bedarbių veteranų, 
kurie liko' invalidais arba

WASHINGTON, -y- Sena
tas 62 balsais prieš 13 pri
ėmė Roosevelto “ekonominį 
planą” del sutaupymo $500,- 
000,000. Jam suteikta dik
tatoriška galia nukapoti
eks-kareiviams pašalpą ir, kurie, iki šiol gaudavo šio- 
valdžios tarnautojams algas, kią tokią federalę ’pašalpą. 
Vadinasi, ekonomija lėšo- kaipo buvę kareivi^

Japonijos Imperialistų 
Agentas Amerikoje , į

r Kovo 23NEW YORK 
d.; čiopai j pribus Japonijos 
atstovas Matsuoka. Ameri
kinis Komitetas :Kovai i prieš 
Karą šaukia darbininkus į 
demonstraciją prieš šitą Ja
ponijos imperialistų plėšikų 
agentą. -

Scottsboro Jaunuolių Teismas Įvyks 4 
, Kovo 27; Jų Gyvybe, dar Neišgelbeta

Teisėjas it Valstijos Prokuroras Atsisako Perkelti Teismą 
į Birmingham?, kur Būtų Galima Gauti del Jaunuolių Tei-

BERLYN.—Per dvyliką 
metų buvęs Prūsijos prem
jeras Vokietijos socialdemo
kratų vadas ponas Otto 
Braun išsinešdinęs pas savo 
pačią Šveicarijon ir paskel
bęs, kad jisai visai pasi** 
traukia iš visokio veikimo. 
Pinigų, matomai jam užten- mann jrra Vokietijos Komu- 
ka.

Prūsijoj buvo socialdemo- senas kovotojas. Drg. Torg- 
kratų vadovaujama valdžia. ” 
Tas ponas Braun jai koman
duoja ir prirengė dirvą kru
vinųjų fašistų pakilimui. 
Dabar, pasak pranešimo, 
pabėgo iš kovos lauko, pa
likdamas net savo partijos 
eilinius narius fašistams te
rorizuoti.

KODĖL KRUVINIEJI FAŠISTAI NORI NUŽU
DYT DRAUGUS THAELMANN IR TORGLER?

? ___
BERLYN. — Hitlerio val

džia slaptai ruošiasi sušau
dyti draugus Thaelmann ir 
Torgler. Draugas Thael-

Amerikos Karo Medžia
ga Siunčiama Japonijai

SAN PEDRO, CaL — Iš 
čia japonų laivas “Maru” iš
sigabeno daug karines me
džiagos, būtent, 4,000 mai-

nistų Partijos sekretorius ir

ler yra vadas Vokietijos 
Reichstago komunistų frak
cijos. Jie randasi kalėjime. 
Prie jų nieko neprileidžia.

Tiktai tarptautinis darbi
ninkų judėjimo spaudimas

MONTGOMERY, Ala. — ham, kur Apsigyriimo acįyo- 
Teisėjas Horton, prieš kurį! katai galėtų turėti su jau- 
bus teisiami Scottsboro jau-* šuoliais privatinį pasitari-

Uždarė Komunistų Spaudą, 
Pažabojo Socialdemokratų 
ir Katalikų Spaudą

BERLYN. — Visa Vokie- 
tijos komunistų ,spaudą už
daryta ir uždrausta. Hitle
rio valdžia nutarė dar dviem 
savaitėm palaikyti, uždary
tus taip pat Socialdemokra
tų Partijos organus Prūsi
joj. ' Taip pat katalikų par
tijos laikraščiams burna už
daryta;

Šiemet Sės Mažiau Javų
WASHINGTON. — Val

džia aprokuoja, kad šiemet 
Jungtinių Valstijų farme- 
riai apsės javais mažiau 
9,000,000 akrų, negu pernai.

darbininkai taip pat nori valgy-Ijįį^ žemes Ūkio produktai
ti, kaip ir. laisvieji. Juos tąip 
pat gyvenimą?, spaudžia, kaip 
kokiomis replėmis. Ketvirti me
tai sunkios naštas veda darbi
ninkus iš kantrybės.

r

Mes kviečiame katalikus irviT 
sų kitų sriovių darbįninkps į 
bendrą veikimą už pašalpą 
apdraudą, prieš atiminėjimą 
stubų, prieš mėtymą bedarbių 
iš namų' ir už apmokėjimą iš| 
valdžios iždo bedarbiams, randų. 
Tie klausimai visiems mums 
bendri. Komunistai pasibengę 
ištiesti ranką katalikams 4arbi- 
ninkams, ' tautininkams darbi
ninkams, socialistams t____
ninkams. Stokite į bendras be
darbių tarybas!

Balandžio mėnesį Brooklyne 
šaukiama bendro veikimo konJ 
ferencija visų lietuvių organiza-Į 
cijų, kuriose dauguma yra dar-\ 
bįnįnkai. Katalikai darbinin
kai, dėkitės pme tos konferen^*/ 
cijos. žiūrėkite, kad Visbs jū/ 
sų draugijos ir parapijos išrinlo* 
ty ir atsiųstų atstovus,; L J;

UŽ

taip atpigę, kad farmeriai 
neturi jų* kur dėti, pūstai ir 
kirmysią svirnuose.’ Tuo tarJ 
pu miestų bedarbiai kenčia 
alkį^.-.jAj .4 Mpr

Ketarią Valandą Sufcilintas ’
LIMA, Peru. — Sąlaverry 

valstijoj kovo 14 d. buvo nu
rengtas sukilimas prieš >vaL 
džią,- kuris buvęs nuihalšin-

uarvi-. 
darbi-l.

privers Hitlerio valdžią ati
traukti savo kruvinas ran- šų potašiaus, 100 bundulių 
kas nuo tų draugų. Tas j u- medvilnės ir šimtus tonų sė
dėjimas yra išgelbėjęs daug nos geležies ir kitokių mefa- 

ir turi iš-1! lų. Visa tai bus naudoja- 
Thaelmann

tų dviejų 
Vokietijos

revoliucionierių 
gelbėti draugus 
ir Torgler.

Reikalavimus 
draugų ir visų
politinių kalinių paliuos^vi- 
mo reikia siųsti Vokietijos 
ambasadoriui į Washingto- 
na.

“DAILY WORKERIUF SUKELTA $19,000,
Komunistų Partijos orga

no “Daily Workerio” admi
nistracija puaneša, kad iki 
šiolei dienraščio .naudai su
rinkta devyniolika tūkstan
čių doleriui Tos aukos atėjo 
nuo darbininkų niąžomiš 'su
momis, taip pat nuo darbi
ninkų organizacijų. Tuomi 
gali didžiuotis mūsų judėji
mas. J ■

Bet “Daily Workerio” gy-
___________L________ i.—......

Amunicijos Fabrikai 
Dirba Viršlaikį

Pranešama iš - Paryžiaus, 
kad ’ Franci jos amunicijos 
fabrikai Breguet ir Potez 
dirba viršlaikį. Jie gamina 
amuniciją del Japonijos* 
Taip pat Japonijos atstovas 
Matsuoka aplankė Vokieti
jos Kruppo fabrikus ir, ma- 
•nęma, davė didelius užsa
kymus del amunicijos., >

Išgelbėjo Moteriškę, Kuri 
Nužudė Savo Vyrą '

HARRISBURG/ Pa. — 
Mary Stankevičienė į buvė 
nuteista sudeginimui: elekt
ros kedėje už užmušimą sai

tas į keturias valandas. Su- vo vyro plaktuku. Guber- 
kilimo pobūdis neskelbia- natorius Pinchot pakeitė 
mas.

- Sąlaverry

mirties * bausnię amžinu k^
Įėjimu. U ■ 1 ;

ma darymui amunicijos.

Alaus Bilius Būsiąs 
Greitai Priimtas Senate

Sena-

Išanksto galima spėti, kad ta
šų kunigai tkm priešinsis. Jie 
jus atkalbinės nuo konferenci
jos ir nuo bendro veikimo, nie* 
kins tuos, kurie konferenciją 
šaukia. Bet visuomet atminkit 
te< kurie priešingi bendranl 
darbininkų veikimui už bedar-j 
bių pašalpą ir už apdrauda/ 
tiems rūpi darbininkus padalin
ti ir apgauti. ;;

OSSINING, ;N* Y.—Bur
žuazinė spauda dažnąi pri
meta ateiviams” didėjimu 
kriminalizmo. Bet štai Sing 
Sing bastilijos galva ponas 
Lawes raportuoja, kad iš 
2,454 kriminalistų ateivių 
tėra 232. Viši kiti čia giiuę 
amerikonai. j v v

vjIhe dar neišgelbėta. • Kaip 1 
buvo pradžioje vajaus;apro-1 
kubta^ išgelbėjimui dienraš
čio reikia sukelti mažiausia 
$35,000. Vadinasi, tiksiąs 
dar meatsiektas.' Tas patsl 
didelis v reikalas tebestovi 

‘ I

prieš mūsų akis. Mes ragi
name visus lietuvihs darbi
ninkus ir darbininkes pagal 
Savo išgalę ateiti “Daily 
Workeriui” talkon.

WASHINGTON.
to finansinė komisija prie- 
lankįaį raportavo alaus bi- 
lių, 'kuris leidžia daryti ir 
pąrdąyįn^fji'^aĮų.ir įvyųą 3.2 
nuoš. tvirtumo. Už dienos 

,kito.s;^nąt;ąs.tą bilių sva^š- 
tys ’ iįr, be abejones, priims 
be didelės opozicijos.

Hindenburgas Nuplėšia Res
publikos Vėliavą ir Užkabina 
Monarchijos

Plieno Gamyba Pasiekė' 
19-to Šimtmečio Laipsnį

■ ŠiandienNEW YORK.
Amerikoj pagaminama plie
no apie 70 nuošimčių ma
žiau, negu 1931 metais. Te- 
pagamina tiek, kiek būdavo 
padaroma. 1896 metais. Ge
ležies gamyba taip pat nu
smukus. Na, o ' šiandien 
Atnerikos •’ gyventojų ■» skai
čius' du .sykiu didesnis/ ne
gu buvo 1896 m. HC v;?U

ė BERLYN. — Hindenbur
gas oficialiai įsakė nuo visų 
valdžios namų ir įstaigų nu
imti respublikos vėliavą ir 
užkarti seną monarchišką 
vėliavą. Tas reiškia, kad' 
Hindenburgas jau daro kon
krečius žygius prie sugrąži
nimo monarchijos.

O atsimenate, Vokietijos 
socialdemokratų partija rėi 
mė Hindenburgo kandidatū
rą į prezidentus, kad “išgel
bėjus respubliką*” Keikė 
komunistus, kodėl nepalaiko 
to monarchist© šmoto.

Statys Marksui Paminklą

■ M A S KVA.—Sovidtų 
jungos liaudies komisaria-' 
tas nutarė> Šiemet pastatyti 
paminklą Karoliui Marksui. 
Paminklo modelio padary
mui r; paskelbta, tarptautinė 
kompeticija. -Laimėjusiems 
skulptoriams •skiriamos di
dėles dovanos—nuo 30,000 
iki 100^000 rublių. Pamin
klas bus patalpintasĮ Sovietų 
Palociuje. .

7,000 Čeveryką Darbininką 
Streikuos
•J- rtHulLldiYl VU/; 

1 * BOSTON, Mąsi-^Kbvo )J5 
d. i čionai septyni tūkstančiai 
čeverykų darbinipkų rųitarė 
streikuoti. . Jieips yądovąų- 
sianti fShpe, Wprk^rs’ Pro
tective unija. Bet ta .unija 
nėra revoliucinę, j* Eiliniai 
nariai .veržiasi j į kęvą. Jie 
nebepakelia darbo; jr gyve
nimo sąlygų. Algos nuka
potos taip, kad ir dirbda
mas darbininkas turi pusba
džiai gyvenU

MacDoftildas Pas Mussolini
7 / ‘ ............. ..

; ROMA. w Oficialiai! paj 
skelbta, jog pąbdigoj- šios sa
vaitės Romoje lankysis Atak

•s .

= 
glijos premjeras MacDonal- 
das ir laikys konferenciją su 
Mūssoliniu. Pasitarimas ei-, 
siąs > dėlei “nusiginklavimo”, 
ir , dėlei “prašalinimo pašaus 
.lyje neramybės.” >

nuoliai, paskyrė kovo 27 d. 
del teismo pradžios. Tarp
tautinio Apsigynimo "advo
katai dėjo visas pastangas, 
kad teismas^ įvyktų- didmie
sty j, o ne kaime Decatur, 
kur juodveidžiam grūmoja 
linčas, bet-iki, šio! pastangos 
veltui. Alabama valstijos 
prokuroras griežtai prieši
nusi ‘teismo kėlimui į Bir
mingham.

mą. Tokiam perkėlimui dar;1 
reikia sutikimo teisėjo Haw
kins, kuris tuos jaunuolius 
nuteisė mirtim Dąr klau
simas, ar prokuroras 
Knight pildys savo duotą žo
di- ' .

Naujas teismas dar v ne
reiškia jaunuolių išgelbčji* 
mą. Tos pačios valdžius 
spėkos dės desperatiškas* pa
stangas, kad antru kartu 
jaunuolius nuteisti mirtim . 
Tiktai galingas masinis dar-Tačiaus, tas prokuroras

pareiškė, kad jis nesiprie
šins iš Kilby kalėjimo mir
ties kameros perkėlimui sep
tynių jaunuolių į Birming-

bininkų judėjimas privers 
valdančiąją klasę paliuosuo- 
ti nekaltus darbininkų kla
sės jaunuolius.

Sovietų Valdžia Begailes 
Sabotažninkus ir

MASKVA.—Sovietui Vai- 
džios Cęūfrąlinis Pildorųa- 
sai Komitetas išleido įsaky
mą visiems-"valdžios orga
nams begailęstingai tei/ti ir 
bausti visus- sugautus sabo
tažninkus,visus liaudies tur
to ir pramonės naikintojus. 
Įsakyme nurodoma, kad ka
dangi Sovietų valdžia buvo 
nuolaidi ir daugelį buvusių 
kapitalistų ir kitokių senojo 

/

tingai Baus Visus - u 

Kontr-revoliucionierius
avie to ponų (leido į atsako- 
įhingas vietas, nes jie priža
dėjo dirbti del darbininkų 
tėvynės, tai šitie elementai 
dabar pakėlė ranką pries‘So
vietus.. Kaip jau buvo, pra
nešta, Sovietų policija suse
kė baisų kontr-revolįucionie- 
rių suokalbį sunaikinti nau
jai pastatytas milŽiniSkaš 
elektros stotis, kurios atsi
ėjo šimtus milionų dolerių.

ANGLIJA KERŠYS 1
LONDON.—Anglijos par

lamente darė pranešimą vei
kiantis premjeras Baldwin 
apie santikius su Sovietų Są
junga. > Pareiškė, kad Ang
lijos valdžia griebsis griež
čiausių priemonių prieš So
vietus už suareštavimą ke
turių augių korporacijos ag*, 
eritų.^ Tęisinp. sabotažninkus

■ J . r > v

>0VIETŲ SĄJUNGAI
ir grūmojo sutraukymurkb- 
mercinių ryšių.

Vadinasi, Anglijos valdžia 
atvirai išėjo už sabotažnin
kus. Nelaukdama net teis
mo, reikalauja jų paliuosa- 
vimo.: Tas tik parodo, kad į 
tą kruviną darbą kontrre
voliucionierių veikiausia bus 
įvelti tūli pačios valdžios 
žmonės. A

<* • - * • **' • ». r*.Ll i L J Tt Vs“ ♦

Pavojus Atlašiom iš Darbo Gaisre ŽUVO 6 
■Darbininkes

r NEW, YORK, r— Virš--’. , < • W
l,5Q0 merginų buvo paimta HULL, Que., Kaųąda. x—

Čionai degtukų, fabrike įvy
ko eksplozija ir iš to kilo di
delis gaisras. Nelai/nėjc žu
vo šešios jaunos darbinin
kės, aštuonių dar nesuran
da, kurios irgi veikiausia 
bus žuvę. Penkiolika Kitų 
sužeista. Dirbtuvės namas 
sugriautas. Nebuvo jokių 
įtaisųapsisaugojimui - ipuo . 
eksplozijos ir gaisro. Ir taip 
kapitalistai prarijo tas jau
nas darbininkes. < ■

dirbti Emergency Work and. 
Relįef Biuro ofisuose. Da
bar tos darbininkes atsta
tomos iš darbo. Jos nume
tamos į bado nasrus ir nie
kad jomis nesirūpina.

ĘIGHPOINT, N. C. — 
Septyni šimtai pančiakų 
dirbtuvės darbininkų strei
kuoja; prieš prašalinimą iš 
darbo pirmesnio streiko va
dų. i Policija ir vietos fašis
tinė., “piliečių” organizacija 
barido streiką sulaužyt •
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Anglijos Grąsinimai Sovietartis-Dalis Im
perialistų Kampanijos < Karui prieš SSSR.

Vęl kelia pries Sovietus 
lermą Anglijos “socialistų” 
valdžia. Eina iš jos centro, 
pasak N. Y. “Tirfies” kores
pondento, grūmojimai pa
naudot “stipriausius” diplo
matiškus veiksmus bei nu
traukt derybas delei preky
bos sutarties su Sovietų Są
junga. Kodėl? Iš pavir
šiaus žiūrint, atrodytų to
dėl, >*kad Sovietų vyriausybė 
areštavo šešis Anglijos pi- 
liečius-inžinierius. Ant jų, 
mat, krito nuožiūra, kad tie 
inžinieriai kenkė elektros 
gamybai, kuomet jų pareiga 
bttvo padėt įvest ir pritai
kyt tūlas elektro-mašinas, 
kurias Sovietai parsitrauk
davo iš Anglų Metropolitan- 
Vjpkers kompanijos.. * *'4 *

* u “To tai negalėsime pakęs
ti;”—šaukia Anglijos impe
rialistai ir jų laikraščiai,— 
kad Sovietai primestų sabo
tažą mūsų šalies piliečiams!

,'įžeista, vadinasi, nekalty
bė, “visų” Anglijos -piliečių. 
G.; kas yra Deterdingas, ar

• ne “socialisto” MacDonaldo

dingas nerėmė Ramzino in- 
žinierių-sabotažninkų šafką, 
S tiri Arde Sovietų pramonę, 

tent nusilpnint Sovietų šalį 
isjvidaus ir palengvint im
perialistams ją nukariauti? 
Gal Anglijos valdžia nežino, 
kad po jos piliečių-kapitalis- 
tų komanda dar pirmiau bu
vo bandoma padaryt kontr- 
ręyoliucija, idant atplėšt 
Kaukazą nuo Sovietų Sąjun
gos?'

.Jeigu minimi šeši anglų 
iųžinieriai pasirodys nekal
ti; jie po išklausinėjimo taps 
palihosuoti. Bet “socialisti
ne” Anglų valdžia nieko ne
laukia, tuoj griebiasi pirmos 
priekabės, kad sudrumst ki
tus savo piliečius, ypač dar- 
bifiihkų mases, prieš Sovie
tų Sąjungą. Tame tai ir 
mazgas, kad Anglų imperia
listai ' ’ suranda inžinierių 
areštavime progą ‘ prisidėt 
prie tarptautinės kariškos 
kampanijos prieš Soyjetįus. 
Šičia matome angliškąjį 
priedą prie Hitlerio provo
kacijų, prie Japonijos agen
tų'bandymo išsprogdinti So
vietų orlaivių stotį Kamčat- 
kdj, prie baltgvardiečiU-ru- 
sų karininkų, mokyklų Fran- 
cijoj ir kitų tokių veiksmų.

Darbininkų šalies Krauju 
/Kapitalizmas Ruošiasi

Išbrist iš Krizio
.Būvantis k a p i t a lizmas, 

krizio spiriamas prie sienos, 
rengiasi pratęsti savo vieš
patavimą per karą prieš So
vietai Sąjungą. Jeigu iki 
šiol’jis to nepadarė, tai to
dėl, kad patį imperialistinį 
kapdtalizmą gązdino rimti 
keblumai, kąip antai: Sovie

tų ’šalies sustiprėjimu per 
smarkią socialistinę pramo
nės statybą, didžiumos vals
tiečių nuėjimas, į socializuo- 
tus rikius ir masinis jų įsi
traukimas į socializmo kūry
bą; padidėjęs įrbvjoliuciiiis 
judėjimas k a p i t a listinėse 
valstybėse ir jų kolonijose, 
darbininkų kontr-ofensyva 
prieš kapitalistu^, augantis 
darbo minių ir daugelio in- 

, teligentų pritarimas Sovietų 
Sąjungai, pasiryžimas ją 
apginti,-,kad* pasirodė 
ir tarptautiniame didžiame 
prieškariniame kongrese 
pernai rudenį Arristerdame.

Aštrūs priešingumai tarp 
pačių imperialistinių šalių, 
didžiausio krizio sąlygose, 
irgi prisidėjo prie tuomlaily- 
nio jų suturėjimo nuo ben
dro karo prieš Sovietų Res
publiką.

Dar daugiau. Baisus eko
nominių reikalų pablogėji
mas kapitalistiniuose kran
tuose privertė eilę šalių pa
daryt net nepuolimo sutar
tis su Sovietais ir vien del 
biznio palaikyt prekybos -ry
šius su jais. Buvo jau pri
ruošta 1932 m. net Rumuni
jos nepuolimo sutartis su 
Sovietais, tik, galima sakyt, 
paskutinę valandą Anglijos 
ir \Francijos imperialistai 
suturėjo Rumuniją nuo tos 
sutarties pasirašymo. Fran- 
cija pati pasirašė nepuolimo 
sutartį, bet Rumunijos, savo 
sąjungininkės, jinai prie to 
neprileido. Reikia, mat, pa
silaikyti spraga, pro kurią 
galima būtų pradėti karas 
prieš Sovietus.

Tacl^ ir darydami taiką, 
imperialistai turi mintyj ka
rą prieš darbininkų šalį. So- 
cialfašistai gi ir tokius mo
mentus bjauriai išnaudojo 
šmeižtams prieš Sovietų Są
jungą, stengdamiesi ją su- 
purvint darbininkų akyse.

Soėialfašistų Provokacijos
Pasirašant Sovietams nu

kariavimo sutartį su Fran
ci j a, pa v., “Ceipziger Volks- 
zeitung,” socialfjašistų laik
raštis/tvirtino, kad bolševi
kai tokiomis sutartimis “už- 
tikrina tolesnį kapitalįstų 
viešpatavimą.” O kiek > to
kiais išmistais: tie gaivalai 
atšalina darbininkų nūo vie
nybės su Sbvietų Sąjunga, 
liek jie padrūtina kapitalis
tus karui prieš Sovietus.

Panašiai imp erialįstams 
tarnauja ir lietuviški social- 
fašistų laikraščiai Ameri
koj, “Naujienos” ir .“Kelei
vis” su renegatų “Klampy
ne.” A ‘

Krizio ypač prispirtoje tū
loje buržuazijos dalyj, bėję, 
eina ir Amerikoje judėjimas 
už Sovietų valdžios pripaži- 
niipą. Tos buržujų . dalies 
reikalus išreiškė Al Smith-

as, reika^audaJias pripŽihV 
Sovietų valdžią. Bet Užtat 
geltonieji Amerikos /Darbo 
Federacijos vadai juo ar
šiau stojo kovon prieš Sovie
tų Sąjungos pripažinimą, eir 
darni išvien su karingiau
siais imperialistais. Darbo 
Federacijos vice-prezidentaš 
M. Woll vąsario 21, d. š.m. 
net' specialiai atrašė. laišką 
buvusiam prez. Wilsono mi- 
nisteriui Colby’ui, idant jis 
darbuotųsi 1 prieš Sovietų 
pripažinimą. ' ;

Ir tokių imperializmo ag
entų balsas yra didelis pa
drąsinimas k a p į t alistams, 
įpųolųsiem^ į’ desperaciją, 
matantiems tik karinę išeitį 
iš krizio ir nuogąstaujan
tiems prieš revoliucijos pa
vojų namie. O jau ir taip 
imperialistinėje p o 1 i t i kos 
dienotvarkėj užima pirmą 
vietą fašistinis teroras na
mie ir karas prieš Sovietų 
Respubliką,—kuomet pasau
lio darbininkai kas kartą 
labiau Sovietus laiko savo 
tėvyne.

Dviejų Sistemų Kova
?■ Imperialistai supra nta, 
kad šiais laikais vyriausia 
pasaulyje kova pamatiniai 
eina tarp socialistinės Sovie
tų tvarkos ir trūnijančios 
kapitalizmo sistemos. Jeigu 
Sovietų Sąjunga bus palikta 

; ramybėje pirmyn varyt So
cialistinę kūrybą, tad sovie
tinė sistema laimės pilną 
pergalę; o tai būtų didžiau
sias tarptautiniams darbi
ninkams pavyzdys ir geriau
sias užtikrinimas delei pro
letarinės revoliucijos laimė
jimo ištisame pasaulyje.

Tokiam likimui kapitaliz
mas ramiai nepasiduos;' jis 
tad galvatrūkčiais, - < paga-r 
liaus, ' užsimerkdamas nuo 
pavojų pačiam 'buržuazijos, 
viešpatavimui iš tokio žygio, 
ruošiasi į žūtbūtinę ginklų 
kovą prieš Sovietus. ' Nes 
vėliau jau galėtų būt visiš
kai pervėlu.
; Juo labiau, todėl, darbinin
kai turi dabartiniu momen
tu organizuotis ir su pasi
ryžimu rengtis apgint dar-1 
bininkų tėvynę, skaitlin
giausiai dalyvaudami masi
niuose veiksmuose, kuriuos 
darų Komunistų Partija, or- 
ganizuodamiesi į prieškari
nius komitetus darbavietėse 
ir stiprindami visą revoliu
cinių organizacijų frontą.

WHITE PLAINS, N. Y.

■' Vasario 25 d., ALDLT) ;118 
kp, parengimas ne taip pa-^ 
vyko, ./kaip buvo tikėtasi. T# 
dięrią pasitaikė Ižibai prastas 
oras. . rKaip įr • tyčia: ( bnit^d, 
lijo ir šėlo audra. • Svečiai,; 
kurie .buvd jirisižądęįę iš eity; 
kolonijų, negalėjo atvažiuoti.-

Vienok? negalirpa per daug 
skųstis. Ir labai blogame ore 
prisirinko -diktas butelis žmo
nių. Kurie atsilankė į> pa
rengimą, > buvo pilnai užganė
dinti. Syetainė, muzikantai 
ir visas parengimas buvo rūr 
pestingai pataisyta. '

Daugiausia svečių atsilankė 
iš Yonkėrs, N. Y, Jie savo pri
žadą išlaikė. Blogas oras j bos 
nesuturėjo. AĮes nei kiek nė- 
nupuojėm; ūpe/Jeigu putų! bu
vęs geras oi ras, tai ,mtisų pa
rengimas‘būtų buvęs labai pa
sekmingas. NoYs it neturėjo
me skaitlingai publikos, bet 
pelno liks keletds dplėriųp; >

KoreapondCntas. ,

Kaip Gudriai Mulkina 
Savo Skaitytojus

Brooklyno fašistų “Vieny
bė” ir Chicagos klerikalų 
“Draugas” šoka klumpakojį 
aplinkui prezidentą Roose- 
veltą. Tų gazietų redakto
riai susilenkdami z giria tą 
“naują krašto vadą.” O jų 
tikslas, žinoma, yra tame, 
'kad apgauti savo nelaimin
gus skaitytojus ir pririšt 
juos prię valdžios ir buržua
zijos stulpo,, idant preziden
tas i < galėtų s saugiau juos 
plakti. 5 • ’

“Vienybė” sako: šalis juo 
(Rooseveitii) pasitikį/b jis 
turi progą iš ekoripmihes 
bėdos išvaduoti. Linkėtina 
pasisekusio.”

Taigi, Rooseveltui ir se
kasi : bankieriams pašalpa, 
o bedarbiams lazda. .

Ten pat “V.” redaktorius 
męluoją: “Prezidentas pasi
sako palaikyti aukso valiu
tos pamatą.” Bet ką reiš
kia nauji pinigai? Kas pasi
darė su senais, kurie buvo 
paremti aukso valiuta? Jei
gu “Vienybės” redaktorius 
paskaitys užrašą ant naujo 
dolerio, taį persitikrins, kaip 
bjauriai jisai apgaudinėja 
savo skaitytojus.

Chicagos “Draugas” . be
veik žodis žodin kartoja 

’“Vienybės” fašistinio redak
toriaus apgavystes. Girdi, 
žmonės džiaugiasi; kad nau
jasis vadas imasi griežtų 
priemonių mažiiiti- valdžios 
išlaidas ir d&ro planus ne
darbui kraštė mažinti. Ge
riausio jhįn pasisekimo.” •

Jesari, džiaugiasi kunigai, 
kurie lašinių ‘ant savo pilvų 
nepaneša. Bet kas kita su 
milionais alkanų bedarbių, 
kurių pilvai visai prisitrau
kė prie nugarkaulio.

Visuomenę Migdo, o 
Visuomenę Kaltina
\ Kauno liaudininkų^Lietu- 
vos Žinios” (vas. 21) nusi
minusiai dejuoja:

Stebėtis reikia, kaip šaltai 
mūsų visuomenė reaguoja į gy
venimo įvykius. s

Vokietijoj Hitleris paima 
valdžią ir t grąsina atsiimti 
Klaipėdą; .mūsų visuomenė ty
li.

Įvairiose pasaulio vietose 
. rengiamasi kariauti, iš tų ka
rų gali kilti naujas Pasaulinis 
karas, Nusiginklavimo konfe- 

’ r uncija .Uo.vįjąsL tai Šyeį- 
carijoje/^aūtif Sąjdngos auto
ritetas krinta—mūsų visuome- 

/nė tyji, ,.u .
Mūsų -vidaus gy Venimas1 kas 

kart sunkėja-x-mūsų Visuomenė 
/iv! j.; .i

Lygintitaip > pat, ji ^tyli: ąky- 
vaizdoje naujojo j teismųissan- 
tvatkos ir advokatūros įstaty
mo. Tię įstatymai palies ne 
tik teišmo darbuoto jūs: jie pa
lies visą visuomenę, i . ■
Tai šlykščios 'kro^odiliaus 

ašaros. Gal joks kitas Lie
tuvoje laikraštis taip ener
gingai nemigdo ir neapgau
dinėja tos “visuomenės,” 
kaip “Lietuvos Žibios.”’,'. Vį-. 
sa liaudininkų šonai 
virto Smetonos valdžios 
įrankiu užgniaužimui visuor 
menės, protesto prieš skriau
das ir neteisybes. O dabar,

f l 1 -i' '

matote, delei to ponai liau
dininkai dejuoja.

Bet, žinoma, netiesa, kad 
visuomenė tyli. “Lietuvos 
Žinios” supranta buržuazinę 
visuomenę. Ji tyli. Bet pa
žiūrėkime į darbininkų vi
suomenę? Ji netyli. Ji pro
testuoja prieš impenalistų 
žygius. Ta visuomenė ko
munistų vadovybėje audrin
gai priešinami 'buržuazijos 
plėšikiškiems žygiams. Toj 
pačioj Lietuvoj, pavyzdžiui, 
eina streikai, eina bruzdėji- 
mai'prįeš sųietoniniyis bude
lius ir prieš liaudininkiškus 
apgavikus.

ĮVAIRUMAI
Amžini Ledynai Pakinkyti 
Darban Delei Žmogaus Labo

Šveicarijoj augštieji kal
nai apkloti amžinu sniegu- 
ledu. Dabar bandoma tuos 
amžinus ’ ledynus išnaudoti 
žmogaus labui. Mokslo pa- 
gelba pakinkomi jie darban, 
būtent, darymui elektros. 
Atrodo negalima, kad amži
nai sušalęs vanduo galima 
būtų panaudoti elektros da
rymui, bet taip yra. Štai 
kaip: Užėjus vasarai nuo tų 
ledynų kraštų eina tirpimo 
procesas ir mažomis sriovė- 
mis vanduo bėga į klonis. 
Mokslininkai išgalvojo, kad 
gailina tą vandenį sukuopti 
į vieną;didelę sriovę ir pas
kui jį [pankinjkyti į mašiną.

Oberland srityje tapo pa
statyta elektroj stotis, suka
ma to bėgančio nuo amžinų 
ledų vandens.' Bet ką da
ryt, kuomet ateina šaltas 
sezonas? Ir čia mokslas ra
do išeitį. Ten, tarp didelių 
kalnų tapo užtverti du klo- 
nys dviem galingais prūdais 
ir padaryti du dideli ežerai. 
Kuomet kalnai nebeduoda 
yandens, ežerų vanduo lei
džiamas per prūdų duris. 
Ir taip amžinų ledų vanduo 
suka mašiną ištisus metus.

Pienas Tiesiai iš Karvės 
j Uzbonus ir Butelius

Sveikatos žinovai prieina 
prie išvados, kad senas pro
cesas karvių melžimo ir pie
no supilstymo į butelius tan
kiai apgudina pieną. Paaiš- 
ki, kad iš karvės išmelžtas 
pienas ir laikomas atdaras, 
ąrba’ t Hiėlžiarit susisiekda
mas, su. oru, netenka daug 
Svarbių ( (ųijuistiųguipo, ■ ele
mentų. ( O ką. jau bekalbėti, 
kur i)ėr;a / tinkaųips švaros, 
kur į "pieną pį-įkrįnta viso
kių .dulkių, ir, k|tų svetimų 
ęlenjentų. / ,j.; (.

' Naujas procesas eina ši
taip : Karvėšf hielžiamos į 
tam tikrus specialiai įtaisy
tus ir nuo oro įėjimo apsau
gotus uzbOnūs. Jie pritai
somi prie karvės tešmens ir 
pienas tiesiai ' spaudžiamas 
į j'uos* Paskui tuo j aus Iš jų 
pienas leidžiamas į-butelius, 
kurie taip pat greitai Užden- 
giafni. Manoma, kad toks 
pieno užiaikym&š pUdūryš 
daug gero žmonių sveikatai.'
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S. PAULO.—Kilęs didelis dar
bininkų judėjimas ir masiniai 
.streikai S. Paulo fabrikuose ir 
bendrai visoj estadoj pereitų 
metų pabaigoje privertė buržu
aziją ne tik nutraukti golpio 
(revoliucijos) skerdynes, bet 
taip pat griebtis .įvairių dema
gogiškų priemonių tam ju
dėjimui nuslopinti. Militarfa- 
šistinė federalė' valdžia nugalė
jus sukilimą, S. Paulo estados 
valdytoju paskyrė gener. Wal- 
dimiro Lima, kuris gerai supra
to kuom reikia šiuo momentu 
slopinti mažai organizuotą, be
veik gaivališkai del, bado iški
lusią darbininkų mūšių judėji
mo bhngą. Jis nesigailėdamas 
pilna sauja pažėrė įvairiausių 
skambių obalsių apie darbinin
kų būvio pagerinimą ir lais
ves spaudai bei organizacijoms, 
kurios lig šiol buvo žiauriausiai 
persekio j atilos. Tubjaus neva 
“pareikalavo” federalės val
džios, kad visi S. Paulo revoliuc. 
darbininkai, kurie buvo areštuo
ti anais, prieš golpį, k<netėisy- 
bės laikais” ir kankinami saloje 
Uha Grande ar šiaip kalėjimuos, 
būtų tuoj aus paleisti.

Valdžiai į pagelbą, padėties 
ątstatymui, visu aktyvumu pri
sidėjo įvairiausio plauko buržu
azinės agentūros kaip tai: Club 
5 de Julio, Fedaracao Operaria; 
naujai įkurta Partydo Socialis
tą ir kt., prisidengę revoliuci
nėmis frazėmis pradėjo gaudyti 
darbininkus kiekviena ant ^avo 
meškerės. Kad turėt geresnį 
pasisekimą ir pasitikėjimą sęlar" 
bininkų mąsių tarpe, taip pat 
valdžios reikalavo tuoj autinės 
laisvės visiems politiniams kali
niams. Saloje Uha Grąnde ka
linamų darbininkų tarpe žymi 
dalis buvo estranžierai, (svetim
šaliai) iš' jų 16-ka draugų bu
vo, prezidento Getulio Vargo iš
leistu dekretu^ nuskirti išdepor*- 
tuot- iš Brazilijos teritorijos. 
Tačiaus deportavimas galėjo at
siliepti neigiami į susidariu
sią S. Patilo pądėtį ir todėl, 
nežiūrint išleisto dekreto, visi, 
kurie buvo iš S. Paulo, skaičiuje 
47 asmenys, jų tarpe dvi mote
rys ir du, vienas 4 metų ir an
tras Rio kąlėjime gimęs 4 mėm, 
kūdikiai, liko paliuosuoti iš sa
los katorgos, parvežti į) S. Paulą 
ir čia tą pačią dieną paleisti lai
svėn.

Silpnos, visą savo gyvavimo 
laiką reakcijos daužomos, revo
liucinės darbininkų organizacn 
jos nepajėgė išnaudoti ■ tinka
mo revoliucinio darbininkų n>a- 
sių bruzdėjimo momentą,^trau
kiant jas į teisingą kovos kelią 
už savo ekonominius bei politi
nius reikalavimus. Galima ^sa
kyt, liko pasitenkiilta tuom, ką 
patį buržuazija demagogijos dė- 
liai buvo davusi, o davė tai, 
kas jai tuo momentu buvo nau
dinga, t. y., paliųosavO visus 
darbininkus iš kalėjimų, laiki
nai sustabdė puolimą ant kai
riųjų darbininkų , frakcijų įvai
riuose S. Paulo sindikatuose. 
Tarpt. Raud.’Pagelbą nors nele- 
gali^ayų, tąęį^us. jos veikimas 
iki šio laiko perdaug neklitido- 
mas. i Bet Kompartijos darbas 
įr cGarbitliilkišk-a spauda pasili
ko - ir jtęliaus užgrūsta į gilias 
palėpes. Legalaus veikimo vi
soms revoliuc. orgūtiizacijoms 
Brazilijos proletariatas atsieks 
tik per sunkias nenuilstamas 
kovas.

Po golpio Kotnpartija visas 
jėgas nukreipė į sindikalinį dar
bą. Apart kūrimo naujų sindi
katų, ^buvo daugiausia domėsio 
kreipiūnla į užkariavimą vado
vybės tų, kurie ffuvo lig šiol 
apgaudinėjami įvairių anarchis
tų, socialistų ir kitokių buržu
azijos klapčiukų! Pb trumpos 
bet aštrios kovos su daugmetinio 
stažo šėfaįš, revoliuciniai daibi- 
nirikai < paėmė viršų keliuose 
didžiausiuose S. Paulo sindika
tuose kaip tūi: Maisto Sindika
te, Tekstilės Darb. Sindikate

ir keliuos mažesniuos. Didžių
jų. sindikatų narių skaičius sie
kia kelias dešimtis tūkstančių. 
Tai didelis kairiųjų darbininkų 
laimėjimas.

Tarpt. ' Raudonoji Pagelba, 
sausio men. 14 d. išgavo iš po
licijos leidimą surengti vakarą. 
Vakaro programą sudarė: Pra
nešimas apie imperialistinio ka
ro pavojų; Kas yra Sov. Sąjun
ga ; Kas jįra Tarpt. Raud. Pagel
ba ir šokiai, žaidimai, gėlių var
žytinės ir tt. Vakaras turėjo di
džiausi^ pasisekimo. Tekstilės 
Darb? Sindikato salė, kuria sin
dikatas leido tą vakarą veltui 
naudotis, buvo sausakimšai pil
na įvairių tautų ir rasių darbi
ninkų. Programa pradėta ir už
baigta su Internacio'italu, kuris 
abu kartu sukėlė neapsakomo 
džiaugsmo ir entuziazmo visoje 
publikoje. Iš šimtų darbininkų 
krūtinių kartu’su orkestrą lie
josi Internacionalo žodžiai tokia 
galinga banga, tarsi sienos neiš
turės ir ims skirtis. Praneši
mą visais trim punktais padarė 
,drg. Vicenti de Silva e Costa. 
Dešimtis kartų jam teko nu
traukti kalbą dėliai gausių aplo
dismentų, ypatingai kuomet kal
bėjo, apie darbininkų tėvynę- 
Sov. Sąjungą, kurioje metai at
gal jis yra buvęs ir savo akimis 
matęs ten esamą tvarką ir dar
bininkų gyvenimą.

Prie įėjimo į salę dežiūrav.Q 
gauja policijos šnipų, kurie tė- 
mijo kiekvieną įeinantį ir išei
nantį iš salės darbininką. Po 
pranešimo, kuomet minėtas 
draugas išėjo iš salės, šnipai 
puolė jį areštuoti, bet prie to 
buvo prisiruošta: grupė darbi-- 
ninku iš visų pusių apsupę lydė
jo ligi tramvajaus ir suareštuot 
neleido. Vakaras davė 700 šu 
virš milrs.. gryno ęelno, kuris 
paskiftūs Gorbčatfok streikierių 
šeimynų sušelpimui.

Trijų didžiųjų darbin. klasės 
kovotojų, Lenino, K. Liebknech- 
to ir R. Liuxemburg, kmirtj.ęs 
sukaktuvių paminėjimui 21 d. 
sausio mėn« 6:30 vai. vakaro 
Kompartija šaukė ant prasa 
Concordia mitingą.’ Nustatytu 
laiku susirinko į aikštę ir prie 
aikštės- į gretimas gatves labai 
daug 'darbininkų, (palyginant 
su kitais metais, šį kartą su
sirinko keletą kartų daugiau) 
Militarfašistinė valdžia į mitin
go vietą iš anksto pasiuntė bū
rį kavalerijos ir sutraukė iš vi
so miesto šnipus, kurie akyliai 
sekė besirenkančius darbininkus 
ir kada numatė, kad darbinin
kai pradėjo grupuotis į vieną 
vietą ir ten išstos kalbėtojai, 
kavaleristai nusėdę nuo arklių 
kartu su šnipais visu pasiutusiu 
žiaurumu puolė kapoti nagaiko- 
mis ir revolverių kriaunim dau
žyt galvas kam tik papuolė. 
Keli darbininkai tuoj apsipylė 
kraujais. Momentaliai pribuvo 
arešto automobiliai, kurie stovė
jo paslėpti gretimoje gatvėje, 
ir prasidėjo ąreštąvimai. Sep
tyni darbininkai, keli iš jų la
bai sukruvinti, buvo suimti ir 
įkišti į arešto automobilius. 
Kruvinoji puota prieš begink
lius darbininkus tęsėsi toliau, 
iki kol nebuvo viskas išvaikyta. 
Bebėganti darbininkai visuos 
kraštuos šaukė: “Viva Partydo 
Komunistą.” Tokiu būdu mi
tingas del žiauraus teroro nebu* 
vo įvykdintas. Vėliaus gauta 
žinia iš kalėjimo, kad suimti 7 
darbininkai policijos centralėję 
dar buvo žiauriai sumušti ir iki 
šiol jie nepaleidžiami.

* *.

Toks kruvinas fašistų polici
jos puolimas sukėlė didžiausio 
pasipiktinimo darbininkų tai^ė. 
Sindikatų susirinkimuose buvo- 
išneštos protesto rezoliucijos..ir 
išleisti tuo reikalu atsišaukimai 
į darbiilinkų Biases, šaukiantį.^ 
kovą prieš vėl beaugančią reak
ciją ir šelpti suimtųjų šeifriy- 
nas.' ‘ : T *.7-e:

(Tąsa bus)
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SPECIALIS PASIŪLYMAS

greit

Fran

Laisves” Administracija.

e pasi
’ Tūks

Amerikoje “Priekalą** galima ii- 
sfrašyti taipgi per “Laisvę**

Dar galima gauti ko m pietas uf 
1931-32 metus.

PENKI SVARAI 
RŪKOMO 
TABAKO

užsiimti gali tik prūseik

Iš kur gi aš dabar 
kaip turėsiu 
’ Kartais net

■ Specialiai traukiniai stovinti šaliniais 
garlaivio Bremerhavene užtikrina 

patogiausią kelionę į LIĘTUVĄ.

GREIČIAUS1S KELIAS l SENĄJĄ TĖVYNĘ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus,

ištisi ūkiai! 'An jų tankiau 
šiai pažymima, kiek licituo 
jamas asmuo turi skolos 
nuo kiek maždaug litų var 
žytinės prasidės ir tt.

Užėjus man Tryškių mies
telio (Šiaulių aps.) valsčiun, 
prieangyje buvo prilipinta 
prie sienų 43 varžytinių la
pai. Ir ko ten nerasi ant 
pardavimo? Prasideda nuo 
pagalvių (paduškų), grama- 
fonų, siuvamų mašinų, pas-

Susquehanna upėj apsivertė 
mokėt tąm tikrą pinigų su- j jaįveiįs 
mą, kad šis paskelbtų antras 
varžyttnes. Ir del to, kol 
pinigų skolintojaš išjieško 
savo pinigus, sakysim, 500 
litų, jam palieka tik apie 
pusė jų. • ; • m

skolinto-
— išjieš- 

mokeščius 
kitokius.)

1 i cituoja dau- 
stambesnius ūki- 
Mat,

geresniem

Alkanų Maršavimą 
sostinę nukėlė

tik bus maršavimas į valsti
jos sostamięstį su reikalavi
mais, bėt kiekviename mies
telyje bedarbiai turime išsta
tyti reikalavimus valdžiai ir 
kovoti, kad tie reikalavimai

Tas reporteris griebiasi net 
tokių niekšysčių pasakoti, kad 
prūseikiniai A. Bimbos nebi- 
ją, bet jie biją, kad mušeikų 
iš Brooklyno neatsivežtų. Ar 
tai reikia bjauresnio provoka
vimo. Kuomet mes rengiam 
debatus apie Komunistų Par
tijos taktiką, tai prūseikiniai 
bėga į “Keleivį” ir ten 
srutas šinkuoja, kad tai ^krau
jo praliejimas, Tik pamisly- 
kite, kokie nedorėliai tie Ko
munistų Partijos nariai, jie bū
tų muštynes surengę. Bet tas

Taįp žemai nupulti, ir to 
kiais provokaciniais šmeižtai:

Baltarusijos Valstybinės Leidyklos Išleistas 
Knygas Lietuvių Kalba!

Draugai! Atsinaiijinkite “Laisvę” tuoj aus, nes 
dienraštis gali pabrangti iš priežasties finansinio 
krizio šalyje. Jau likosi pakeltos kainos ant įvai
rių reikmenų prie dienraščio išleidimo. Taipgi ir 
paštas pabrango. Mes prašome mūsų skaitytojus 
tuojaus atsinaujinti prenumeiAą, kurių jau pasi
baigė. ■/f

Taipgi kreipiamės j visus mūsų platintoj us-agen- 
tus, kad aplankytų savo mieste ir savo apielinkėje 
mūsų skaitytojus ir taip lietuvius darbininkus. 
Kurių prenumeratos pasibaigė—atnaujinkite. Kas 
dabar iš naujų skaitytojų užsirašys “Laisvę/’ tai 
gaus dovanų gerą apysaką “KARAS LIETUVO
JE.” Apysaka turi 224 puslapius ir yra verta ma
žiausiai dolerio.

Visus pinigus už prenumeratas siųskite Money 
Orderiais, tai yra, pašto perlaidomis,<ies tas mums 
parankiau.

Kas Skelbia Varžytines?
Daugiausiai šiuo laiku ū- 

kių parduoda iš varžytinių 
šios įstaigos: 1) Bankai už 
duotas ūkininkam paskolas; 
2) antstolis—išpildo protes
tuotus vekselius 
jam, ir 3 policija 
ko valdiškus 
(už žemę ir 
Bankai 
giausiai 
ninkus. Mat, pastarieji, 
esant geresniem laikam, 
pradėjo smarkiai moderni- 
zuot savo ūkius: pirkt bran
gias ūkio mašinas ir įran
kius, sausinti pievas ir tt. 
At to visko užtraukė ban
kuose paskolą, manydami 
lengvai į kelis metus iš ūkio 
sudaryt ir atmokėt skolą. 
Bet štai 1931-1932 metais 
užstojo baisus ūkininkams 
krizis; jų produktai nukrito 
iki negirdėtai iki šiol kainai 
iš ūkio dabar sunku ir pap
rasti valdiški mokesčiai už
mokėt. O ką jau ir bekal
bėt apie skolas bankams?! 
Nors ir parduodama priau
gintų gyvulių ir grūdų, bet 
gyvuliam ir grūdam ant tiek 
nupigus, prisieitų viskas iki 
paskutinio parduot, kad su
daryt reikiamą skolą. Gi 
bankai žiūri savo: tuoj ap
rašo ūkininko turtą ir skel
bią varžytines...

Antstoliai daugiausiai iš
jieško privačių skolintojų 
skolas. Kaip žinoma, dabar 
Lietuvoj labai madoj .vek
seliai, 
tuose.
tose krautuvėse
Bile kam prireikdavo pini 
gų, tuoj perka vekselio po 
pierą už kelesdešimts cen

Išsirašyti “Priekalą** ir visais 
reikalais kreiptis: k

tiesioginius savo bendradarbius Sovietų Sąjungo- 
įtur.
jastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika’’, 
I Statyba”, “Kapitalo šalyse,” “IS revoliucinio 
“Bedievis”, “Bibliografija ir Kritika” ir kit.

ežio ir

Korespondencija Iš Lietuvos
Seniau Lietuvoj žodis 

“varžytinės” visai nebuvo 
žinomas. Jo vietoj sakyda
vo “licitacija”. Bet kadan
gi licitacija būdavo retas 
nuotikis ūkininkų gyvenime, 
tai jis retai ir buvo varto
jamas. Gi dabar varžytinių 
prasmę žino ir maži vaikai. 
Žodį “varžytinės” išgirsi 
kasdien po kelis kartus. O 
jau valsčiuose bei šiaip vie
šose vietose visos sienos nu
klijuotos popierais, kurių 
antgalviuose ištolo matosi 
stambiom raidėm atspausta 
—“varžytinės”. šis žodis 
dabar daugeliui Lietuvos 
gyventojų, daugiausiai ūki
ninkų, reiškia didelę nelai
mę, prapultį, susikrimtimą 
ir vargą... “Varžytinės” tai 
yra antstolio išpardavimas 
prasiskolinusio ar mokesčių 
n e u žsimokėjusio žmogaus Į 
turto. Ir kuo toliau, tuo i 
daugiau tokių pranešimų li
pinama ant sienų valsčių 
prieangiuose ir kitose vieto-

Keleivio” “Reporterių” skū

Moskva, Nikolskaja N. 7 Izd-v© 
inostranich rab. v SSRS red. 
“Priekalas”.

Visi Pirkit, Skaitykit Ir Platinki!

ų pilna visur: pas- 
tygynuose, papras- 

kitur

tų, pav., uz 100 litų vekselį 
ima 25 centus. Pasirašo sa
vo pavardę ant jo ir apmai
no su skolintoju ant pinigų. 
Kadangi vekselių saugumą 
gvarantuodavo valdiškos įs
taigos ir kadangi turinti pi
nigų tengvai skolindavo ant 
vekselių, žinoma, už didelį 
nuošimtį,—tai buvo ^okių 
žmonių, kurie visai del ma
žo reikalo prisiskolindavo 
šimtais ir tūkstančiais litų, 
visai nepagalvodami, kad 
reikės atiduot... Ir štai, 
praėjus metam, skolintojas 
reikalauja grąžint skolą, o 
skoliflfihkas, s p a udžiamas 
krizio, nei klausyt nenori, 
sako 
tau paimsiu 
—atiduosiu.
išsiveja lauk iš-stubos pini
gų j ieškotoją. į Skolintojas 
vekselius “protestuoja” ir 
paveda antstoliui išjieškoti. 
Tokis išjieškojimas savo pi
nigų kartais atsieina dau
giau negu pusė visos sumos. 
Bet, sako, geriau atgaut pu
sę, negu nieko. Gi prasis
kolinusiam tankiai reiškia 
atėmimą paskutinės karvės, 
kiaulės, arklio ir kitų daik-

būtų išpildyti; Organizacijos, 
kurios buvo pradėję rengtis 
prie maršavimo, tai dabar dar 
smarkiau darbubkimės, kad 
sumobilizuoti visus bedarbius 
ir patraukti į talką dirbančius 
čtarbininkus.

Organizacijos, kurios nebu
vo pakviestos prisidėti prie 
taip svarbaus darbo, tai dabar 
nieko nelaukdamos imkite 
prisirengdinėti.

Nemažai reikės lėšų, žino
ma, kad dabar nelengva su fi
nansais. Tai rengkime tam’ 
reikalui vakarėlius ir tuo bū
du bandykime: i kiek sudaryti 
finansų. ... . .

Už maršavimą, (kad jame 
dalyvaus ir uoliai rems, pasi
sakė šibs lietuvjų darbininkų 
Massachusetts ‘valstijos brga- 
nizacijos’: Komunistų Partijos 
Liet.. Frakcija, Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos,, L.D.S.A., A.L.P.M. 
ir L.D.S. Apskričiai.

Viršuj paminėtų organizaci
jų vienetai, kuopos ir chorai, 
privalo energingai remti ir da
lyvauti Valstijos Alkanų Mar- 
šavime gegužės pirmą.

Pirmo Distrikto Biuras*

“Gelbsti” Prasiskolihiisieifis
* 1 • . t ( ‘ < » < • . / I

Užgulus ant Lietuvos ūki
ninkų varžytinių tinklui, kai 
kokiem šarančiam, “susirū
pino” ir augšti valdžibs 
žmonės; jie pradėjo nuogąs- 
tingąi liežuviais tabaluot: 
reikia gelbėt grimstantį pra- 
pultin Lietuvos ūkį! Tuoj 
pasipylė laikraščiuose viso
kių sugestijų, visokių pata
rimų 
tymų projektų (ne pačių į- 
statymų). štai nesenai pa
sirodė laikraščiuose du “la
bai svarbūs” įstatymų pro
jektai, išgelbėjimui ūkininkų 
nuo prapulties—nuo parda
vimo ūkės iš varžytinių. 
Pirmas—pratęst dar mėne-

BURLEY TABAKAI
“Nuo Augintojaus Tiesiai Jums” ,
Senosios Kentucky Burley Tabakas 

yra Smetona- gražiausių augmenų, 
kokius Kentucky’s derlinga žemė gali 

. išduoti—prinokęs, sultingi lapai— 
Paskutiniai trys švelnus ir minkštas—sū nepaprastu 

senu skoniu ir kvepėjimu, kokį tik 
sendinimas ,tegali suteikti. Mes ma
nome, kad jūs dar nesate savo gyve
nime ragavę ar rūkę geresnio skonio, 
labiau patenkinančio tabako.

gauskas, Prapiestienė ir Dul 
kio švogeris
niekad korespondencijų nera- 
šinėja. Tadgi nesunku at
spėti, kas tas netikėtai užė
jęs “Reporteris”, kuris “Ke
leivyje” korespondencijas ra
šinėja. . '

Keletas metų atgal, .kol tas 
elementas, ką po fygos lapu 
slepiasi, nebuvo suniekšėjęs, 
tai ir jis kalbėdavo kad “Ke
leivis” yra provokatorių laik
raštis. O dabar j,s pats ko
respondencijas rašinėja tam 
šlamštui.

Kad “Keleivyje” telpa pro
vokacinių raštų, tai del to ne
prisieina kalbėt. Net ir ta “Ėe- 
porterio” korespondencija 
provokacija dvokta. Jis rašo, 
kad būk klausęs: “kodėl, ne
susitarėte debatų surengimu ir 
būk pridūręs: gal pabūgote ? 
Gi jam būk mes atsakę, kąd SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENINTĖLĮ LIETUVIŠKĄ LL 

TERATOIDS; POLITIKOS IR VISUČMENĖS MOKSLU (LIŪS-’ 
l>. TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ

Atsakymas “Keleivio” 
Reporteriui

“Keleivyje”, vasario 8-tos 
dienos laidoj, 1933 m., tilpo 
korespondencija iš Paterson, 
N. J. Korespondencijos ant- 
galvis: “Komunistų Neapsa
komas Kerštas.” ,

To rašinio autorius “Repor
teris” pradeda sekamu pos- 
mavimu: i

“Sausio 22 d. užeinu pas 
kaimyną A. B. ir randu ten 
aštuonis, visi \ seniau buvę 
draugai.”

Čionai reporteris nori pasi- 
« Tą die- 
ppūseiki-

Sultingas, Prinokęs Senoviškas Lapas
Mūsų senosios Kentucky’ės Burley 

yra nedaugiau panašus į išdirbtą ta
baką, kaip kad diena yra panaši į 
naktį—liuosas nuo chemikalų ir nuo 
visokių kitokių priemaišų, kuriais 
paslepiama netobulumai; atimama 
natūralūs skonis ir silpnina sveikatą.

Mes naudojame tą pačią metodą, 
kokią naudojo mūsų senučiai priren- ( 
gimui tabako jiems patiems naudoji- ( 
muisi—kiekviena aštrumo ž 
lieka jame—nieko nėra liežuvį degi 
nančio ar svilinančio skonio. Tūks 
tančiai tabako mėgėjų po visą pa
saulį prisiegauja, jog nepavaduoja 
mas jo rūkymas ir čiulpimui geru
mas.
MAŽINKITE SAVO
TABAKO LĖŠAS 
augintojaus 
svaro į 
tarpininkų pelnus; tuomi sutaupome 
jums 50 nuoš. ar daugiau. ' Nėra 
pagražintų pakiukų, nėra dekoracijų, 
vien tik kokybė ir daug ;jo.

PINIGŲ TAUPYMO KAINOS
P risiusldte 

RŪKOMOJO 5 SVAR. mums vieną
AR Už m°eICri

ČIULPIAMOJO $1.00 P r Įsiusime
< jums

penkių svarų pakį. Grąžiname pini- 
zgus, jei jūs nepasitenkinsite.

Penki svarai Old Kentucky Burley 
sudaro 40 pakiukų rūkamojo taba
ko arba 50 plytukių čiulpiamojo.-

O C Prisiųskite’ 25 centus
sidabru del išbandymo
vieno svaro nakiuko—

švelnaus ar stipraus, —Išbandymas 
pakiuko įtikins jumis.

INDEPENDENT 
TOBACCO 

GROWERS ASSOCIATION 
McClure Bldg. Frankfort, Ky.

prigėrė trys 
, žmones iš Oswego. Visi 
, tys juo-dveidžiai darbihinkai, 
! kurie dirbo ant Decker far- 
>mos. / .

slapukas nepaduoda rnėtvteną 
faktą, kad kas inorš panašaus menševikai, kurie tupi įlindę į

NORTH GERMAN LLOYD
I . • • f
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“PRIEKALAS”
♦

“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lietu
vių praletarinės literatūros, savo skiltyse talpindamas eiles, apysa
kas, vaizdelius ir aprašymus, vaizduojančius SSRS darbininkų, ko- 
lektyviečių ir darbo valstiečių gyvenimą ir kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, .kapitalo 
šalių gyvėnimą; rašo Visais aktualiais proletarinės literatūros ir po
litikos klausimais.

“PRIEKALAS” turi
» je, Amerikoje ir,
“PRIEKALAS” turi

“Socialistinė SSR
judėjimo istorijos’

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko{ SSRS kolekt- 
darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą” išsirašant jį, reni 
numeratas ir raginant kitus išs: 
ir kitokiu būdu.

“PRIEKALO” KAINA
SSSR.

Metams—3 rub., 6 mėn.—1 rub,
50 kap., atskiras jegz. 30 kap.

. Šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50 centai,

'6 mėnesiams—75 c., atskiras egz.
—15 centų.
Pietų Amerikoj, Vokietijoj, 

/ rijoj ir kitur
Metams—1 dol., 6 men.—50c, 

atskiras egz. 10 centą.

APIE, KOLEKTYVIZACIJĄ IR ŽEMĖS ŪKĮ 
KAINA:

1) MICKOVAS šeši drg. Stalino nurodymai kolektyvų gam. 30 kap.
2) MASKOLIOV Pieno ūkis vartojančiam ruože _________15 kap.
3) ŽURIK Kaip išauginti geri paršai __________________  8 kap.
4) ŽURIK Kaip silosuoti pašarai _______________________ 5 kap.

BELETRISTIKA IR POEZIJA
5) SOVELJEV Kambarys N. 13 (caro valdžios nuvertimas)__ 30 **
6) OLENIKOV Kovos dienos ____________________________ 15 **
7) O. TRIZMĄ Batsiuvis—milžinas (“Skorochod” aprašymas) 45 **
8) GORKIJ Sausio 9-toji ----- ----------- - ---------------------------15 M
9) ŽALIONIS Audringosios jėgos, eilės ir poemos (daili tvirtu

viršeliu, su poeto atvaizdu)------------ - --------------------— 2 rub.

ANTIRELIGINĖ LITERATŪRA
10) MATULAITIS Kaip atsirado dievai ir tikyba------------------35 kap.
11) ” Iš kur kilęs žmogus (su paveikslais)-^ 50 ”
12) ČUDNOVCEV Kas tokie yra šventieji Romos tėvai__ ____10y”
18) SEIMAN-• Dievas ir kapitalas (-j.-JH-ib------------------- -25 n
14) SEIMAN Religinė Dora ir proletarinė dora_____________20 ”
15) BERKAVA Ar yra- dūšia ---------------------------- 15 ”
16) OLIUTIN Kolchozinis judėjimas ir kova su religija______ 20 **
17) POKROVSKIS Kam reikalingos religinės šventės (Kalėdos) 10 *’

APIE VAIKŲ AUKLĖJIMĄ
18) ' ZAREČNAJA Vaikai kolchoze ________________________ 25 **

APIE SOCIALISTINE STATYBĄ
19) PRANCKŪNAS Dniepro statyba (dailiu viršeliu, su paveiks.) 35 **

POLITINĖ LITERATŪRA
20) LIESKOV Buržuazija eina fašizmo keliu _______________ 15 **
21) JACIEVIČIUS 15 metų proletarinės revoliucijos ----------- 30 **
22) SKARDŽIUS Nacionalis kultūros darbas Sovietų Baltarusijos

lietuvių darbo masių tarpe___________________ 40 **

MOKYKLOMS KNYGOS
23) PETRAITIS Mokykis ir dirbk (elementorius, nauja laida) 40 ”
24) PIGUYLEVSKIJ Bolševikas (pirmoji po element, knyga) 70 **
25) SINIAVOKA Lenino keliu I dalis-------- ---------- 1 rub. 15 kap.
26) SINIAVOKA Lenino keliu II dalis____________1 rub. 60 kap.
27) LOIKA Aritmetikos uždavinynas (1 metams)--------------- 1 rub.
28) PISARČIKAS Matematika III politechninės mokyklos grupėj 55 k.

Visų šių knygų reikalaukit Baltrusijoį savo rajono knyginuose. Už
sisakyti ir pirkti galima Minske Baltrusijos Valstybinės Leidyklos 
centraliniam knygine Leninskaja 15

Maskvoj M. TVERSKAJA 51 (kampas Tverskoi ir StrastnogoJ. Už-^ 
sienio draugai gali užsisakyti knygas per “MeŽdunatodnaja knygą” 
Moskva, Kuznetskij most, 18 arba “Amkniga” Corporation, 258 Fifth 
Avenue, NEW YORK, N. Y.

Visi gali užsisakyt per “Raudono Artojo” redakciją—Minsk, Soviets- 
kaja 63 (per dr. šlekį). Arba galima užsisakyti per “Laisvę”, 46 Ten 
Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

BVL NC SEKRETORIUS LIETUVIŲ SEKCIJA. / . '

Aldanu Maršavimas Mass. Valstijoj Atidėtas
Būv'o pirmiau^ iš'Jėista atsi

šaukimai, kad darbininkų or
ganizacijos ir bedarbiai reng
tųsi prie balandžio 2-ros die
nos maršavimo į Bostoną. Da
bar atėjo pranešimai, kad Be 
darbių Tąrybos Centro Komi 
tetas 
valstijos 
įvyks ne balandžio 2-rą, kaip 
buvo skelbta, bet gegužės pir
ma. Maršavimas atkelta tuo 
tikslu, kad geriau prisireng
ti prie to svarbaus darbo.

Todėl lietuvių darbininkų 
organizacijos ir> Bedarbių Ta
rybos turime laiko prisireng
ti. Bet jau dabay turim pradė- 
'ti ruoštis. Svarbiausias dar
bas, tai organizuoti bedarbius'. 
Dar nėvišuose miestuose tyli
me įkūrę Bedarbių TArybas. 
Besirengdami prie valstijos 
Alkanų -Maršavimo rūpestin
gai padirbėkime, kąd tatai pa
daryti. Dirbantieji darbinin-

y&ržyifnėm nuskirtą lai-
Oį pagelba! ’ pratęst 

varžytinių laiką, j Rodos, 
žmogelis į tą laiką iš že
mių iškas jieškomą skolą. 
Antras-uždraust varžytinė
se parduodamus daiktus ar 
visą ūkę parduot pigiau, ne
gu pusė vertės... Na, kuo
mi gi čia pagelbsti? Už pusę 
tikros vertės galima par
duot, bet kiek mažiau, negu 
pusė 
pasityčiojimas iš žmonių ner 
laimės. Nors tie įstatymų 
“projektai” pasirodė spau
doj ir vėl užgęso, bet kad jie 
ir būtų įkūnyti, vistiek ban
krutuojančių ūkininkų ne
sulaikys nuo prapulties vie
no mėnesio pailgintas laikas.

Agitacija Prieš1 Pirkimą 
Varžytinėse

Praeitą rudenį nekuriuose 
didesniuose miesteliuose, kas 
tai paskleidė atspaudintus i kai turi padėti bedarbiam. Ne 
lapelius, kuriuose agituoja
ma ir atgrasinama žmones 
nuo pirkimo bile ko iš var
žytinių. Tuose lapeliuose 
net sudeginimu ' grąsinami 
tie„ kurie išdrįs naudotis ki
tų nelaime. Policija visur 
sujudo jieškot tų lapelių 
skleidėjų. Mat, sakoma, ar
dymas valstybės tvarkos.
Kas Perka Iš Varžytinių
Kaip augščiau minėjau, 

vietos žmonės nelabai stve
riasi ką nors pirkti iš var
žytinių. Kaip girdėt, tan
kiausiai tuomi pasinaudoja 
įvairūs valdininkai; kai ku
riuose atsitikimuose—per-
kupčiai. Šiomis dienomis 
“L. Žiniose” tilpo žinutė, 
kad vienoj vietoj tūlo vals. 
viršaitis jau trečią ūkę nu
siperka iš varžytinių. Jas slėpti 'po fygos lapu 
kartu sudėjus jau galima ną-‘ buvo ALDLD, ir 
nemažą dvarelį sudaryt. susaidės. (L,p>D.) komįsi- 
Viršaičiai ir kitokie valdi- i pasitarimąs de-lej. ^rengimo 
mnkai nepaiso nei grąsim- .. pl.ūseik:nilJ wbo. j 
mų, nei ko kito. Jie pir- j Kalbamos komisijos susirinki- 
miausiai prieina prie pelnin-jmą atėjo J. J. Dulkis, M. Ra
gų progų, nors tas kitam1 
reiškia prapultį.

Abelnai imant, sunku įs
pėt, prie ko .tas viskas ve-1 
da Lietuvos ūkininkus. Di
desnė jų pusė prasiskolinę; 
varžytinių pilni kampai ir 
kampeliai; žemės produktai 
nei kiek nekyla. Visur gir
disi klausimas: Prie ko mes 
einame ?

Mažai Kas Perka Iš 
Varžytinių

Antstolis, gavęs sau “dar- 
l”—išjieškot keno skolą, 

i praneša skolininkui, kad 
y.u-i®i,..t!’°.b.®si.ai ir ant, gal° i pastarasis į tam tikrą laiką 

sumokėtų antstolio raštinėn 
skolą ir dar tiek ir tiek iš
laidų. Jei to nepadarys, ap
rašys jo turtą. Neišpil- 
džius antstolio reikalavimo, 
atvažiuoja ir aprašo turtą 
pagal skolos didumą. Po ap
rašymo dar duoda kiek lai
ko pirm, nfcgu aprašyti dai
ktai bus parduoti iš varžyti
nių. Neužsimokėjus iki pa
skirto laiko, paskelbia var
žytinių dieną. Atėjus var
žytinių dienai, atvažiuoja 
pats antstolis, kai kada dar 
ir policistas pribūna. Pers
kaito varžytinių aktą ir siū
lo pirkt: na, kas kiek duosit 
už šitą karvę, arklį, stubą, ir 
tt. Bet akvatninkų mažai 
tesiranda; mažai kas nori 
naudotas kito nelaime. 
Tankiai varžytinės būna 

»be pasekmių: pirkikų nesi
randa. Tada viskas užsibai
gia. Pinigų skolintojas tu
ri antru kartu antstoliui su-

Mes pat-1 
d u-o d a me 

_ tiesiai ąuo 
f, tas apriboja 18c. ant 

{eigų ir. visokių iŠdirbimų ir

50 nuoš
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LAISVI "* Penktadien., Kovo 17, 1933

Kovas, 1917 Metais

(Pabaiga)
—Nežinia. Buvo kartu su mumis ir mu

šėsi prieš caro policiją. Vis apie darbinin
kų reikalus dainas dainavo. Interesingas. 
Bet ant Sadovos gatvės rado mirtį. Kiše- 
niuje atrodome tiktai raktą ir septynis 
rublius. Nėra jokių dokumentų. Taigi 
mes, kareiviai, paėmėme jį pas save. Yra 
užmuštų kareivių revoliucijoje prieš carą, 
tai mes jį kartu ir palaidosime, nes jis iš
vien su mumis kovojo. O pinigus perduo
sime Darbininkų Sovietui.

5. .
A 4*

Prie krautuvės eilės. Kas tai pardavinė? 
jo sviestą po 60 kapeikų, kiekvienam pilie
čiui naujos respublikos. Gorochovaja gat- 
Ve išlėto važinėja šarvuotas automobilius 
su milžiniško dydžio raudona vėliava, ant 
kurios didelės raidės: “

milioninei armijai, pagaliaus po Rasputino 
mirties, kurio veide cariškoji šeimyna ma
tė savo šventą užtarėją, prie to viso, jeigu 
caras būtų buvęs košė, tai jis būtų daręs 
didelių politinių nusileidimų.

Gyvenime to nebuvo*; Caras Mikalojus 
gerai įsitėmijo reikalavimus caro budelio— 
savo tėvo ir taipgi savo mokytojo Pobiedo- 
noscevo, gudraus ir amžino caristQ.' Caras 
suprato ir jautė, kad caristinįs režinąąs lai
kosi tiktai pirmesnių ir vienatiniu jąban- 
dytu būdu: teroru, policijos jėgomis, pagel- 
bą neorganizuotos: dvarponių diktatūros ir 
jam netinka demonų atskiestas parlamen
tarizmas. ' • • ! - ii :•

, ' 1 ’ ' I < ‘į • » i ' /

Telegramos pasiekė carą apie streikus, 
apie neištikimybę armijos dalių, apie pasiū
lymus ministerių padaryti nusileidimų. Ku
nigaikštis Galicinas prašėsi paliuosuoti jį 
nuo ministerių pirmenybės ir sudaryti “at-

(Rusų Social Demokratų Darbininkų Parti- sakomingą” ministeriją priešakyje su Lvo-
ja—Bolševikų) ir vos neapvertė nedideles 
rogutes su dviem finais. Nesupyko niekas, 
tįktai visi juokėsi ir mosavo rankomis.

Tauridos palociuje stalai su visokia lite-

vu arba Rodzianka. Petrogrado miesto ko- 
mandierius generolas Chobalov, karo mini- 
steris Beliajev, caro brolis Michailas,—visi 
bombardavo carą ir reikalavo nusileidimų,

ratūra. Sako, kad gelžkelio stotyje nuo ca- • vįsį nusigando kylančių revoliucijos bangų.
ro brolio Michailo pareikalauti nusipirkti 
ttkietas. Tas iššaukė daug džiaugsmo. 
Kerenskis pasisiuvo juodus drabužius ir kas 
tik ateidavo pas jį, visiems paduodavo ran
ką. Chersono gatvėje atsidarė pirmas dar
bininkų kliubas, ten kalbėjo Čeidze apie gy
nimą tėvynės, o Stęklovas apie pasaulinę 
skerdynę, prieš karą, ir tuomi įbaugino 
buržuaziją. Me£ buvome Nevos biržoje, 
kur seniau be galo, be skaičiaus viešpatavo 
prostitutės, o dabar margas svietelis. Mu
zikantai griežė “Marselietę,” o kas tai su 
aprišta ranka rinko aukas karo invalidams. 
Jaunas kareivis karo fronte gazais apnuo
dytomis akimis mirksėjo ir kalbėjo:

—Kadangi mes vidujinį priešą jau nuga
lėjome, ‘tai dabar reikia prieš išlaukinį pa
statyti frontą. Kitaip negalima.

’ Senas darbininkas, kurio akiniai siūlais 
UŽ ausų užkabinti, jam atsakė:

—Apie tai dar reikės pagalvoti.
Miliukovai yra ministerių vietose, 
darbininkams nėra ko gero laukti, 
kai tamsūs. Perversmas pasibaigė, prasi
deda revoliucija.

Pakol 
patol 
Paly

Caras košė, caras bailys. O ne! Nega
lima to pasakyti apie carą ir jo artimus. 
Caras matė, kad Rusija nuvargo kare, jis 
žinojo, kad milionai kyla prieš jį. . Caro 
mylimas ir girtuokliavime talkininkas ad
mirolas Nilov kalbėjo, gerai išmoktą ir ve
dančią prie praktikos fra'zę:
“—Visi kabos ant lempų stulpų. Pas mus 

Uis tokia revoliucija, kokios dar niekur ki-‘ 
tiir nebuvo. i

• Caras kovo mėnesį labai tankiai girdėjo 
šją frazę nuo savo prieteliaus. Kiti caro 
patarėjai, generolai, o pagaliaus ir svar
biausias patarėjas—pati carienė,
vieną balsą nurodinėjo į pavojų ir įnirsimą 
liaudies prieš carų dinastiją.

Z Sąlygose karinių nepasisekimų, krinkant

•visi i

Pagaliaus visos armijos galva generolas 
Aleksiejev prašo caro, kad nusileistų. Ca
ras laikosi kietai. Caras vienas stovi už sa
vo režimą. Jis nesutinka.

Revoliucijos bangos jau apsupo sostą. 
Pati carienė nusigando ir rašo:

—Tu tik Vienas, neturi su savim armijos, 
pagautas, kaip pelė į slastus, ką gi tu gali 
padaryti ?

Caras laikosi. Caras neduoda nusileidi
mų. Jis atmeta net reikalavimus “atsako- 
mingos ministerijos.”

Vėl nauji telegramai. Generolas Aleksie
jev eina pas. carą kalbėtis. Bet nieko ne
gauna ir, išėjęs, griūva į lovą.^

Tai kur gi caro minkštumas? Kur jo ne
pasiryžimas? i Prieš, revoliucijos; bangas,; 
sosto gynimui yra'tiktai vienas—^patsai c'a-'i 
ras. Niekšiškas sutvėrimas,.kuris buvo lai-’, 
komas bailiu, o mažiausiai nusigando/ Ca
ras daro viską, kad pasiekus Petrogradą. 
Važiuoja. Pasigavo prie Malaja' ViŠera, 
bet toliaus kelias išgriautas. Caro trau
kinys eina aplinkui ant' Bologoje, kad pa
siekus tikslą, bet priverstas, apsistoti Psko
ve. Caras priešinasi generolų' Ivanovo, 
Russkio ir kitų reikalavimams. Pagaliaus 
generolas Russki pagamina jam kilpą, 
griežtai reikalauja pasiduoti.

—Kaip tai pasiduoti?—nustebo caras.
Po ilgų derybų, neturėdamas rėmėjų, pa

sirašo atsisakymą nuo sosto ir perveda sū
nui. Bet greitai apgalvoja ir Vėl atšau
kia, vėl jieško kelių prasimušimui į- Pet
rogradą. Nepavyksta. Caras paskutinis, 
caras budelis blaškosi, kaip pelė klėtkoje. 
Visi jo artimi išeina prieš jį, tįk visų šnipų 
galva, senas vilkas Zubatovas jam ištiki
mas, pasidaro sau galą.
Tris šimtus metų viešpatavęs “Romanovų” 

budeliškas rėdąs, juodžiausios žmonijos is
torijos lapai ’uždengta * gajingu masių vei
kimu. j

HUDSON, MASS.
. -i ų h į

Kovo 12 d. įvyko susirinki-’ 
mas Lietuvių Laisvės Palaipi
nės Draugijos, žmonių daly
vavo gan skaitlingai. Kaipo į 
mėnesinį susirinkimą, tai visai 
gerai susirinko.

Po draugijų raportų ir kas
dieninių reikalų buvo, skaity
tas laiškas nuo Bedarbių Ta
rybų Massachusetts valstijos 
komiteto. Laiške kviečiama, 
kad mūsų draugija prisidėtų 
prie Alkanų Maršavimo į vai-, 
stijos sostamiestį. , . ■ ■ 
i Apkalbėjime dalyvavo keli 
draugai ir niekas neišėjo prieš. 
Nutarėm prisidėti, bet kuo
met reikia komitetas išrinkti,! 
kuris dalyvautų maršavime ir, 
visais būdais padėtų ; dirbti, 
kad:maršavimas pasisektų, tai 
neapsiima nei vienas, f Išrinki
mas komitetoK pasiliko ant ki
to mitingo. Tai i labai peikti
nas dalykas, Kasgi. kitas už 
.mus tuos darbus atliks. Ma
nytum, kad ir bedarbiai, bet 
dar nebadauja, tai nestoja ko
voti prieš alkį. Bet turime 
žinoti, kad tada reikalauti 
pašalpos, kuomet, jau neturėsi 
ką valgyti, tai pervėlu. Tuo
met ir norėdamas negalėsi ko
voti. ;

Ateis neprašoma skaudi gy
venimo lekcija. Kai pilvas 
išmuš dvyliktą ir toliau kentė
ti negalės, tai tuomet pasku
bom stosime visi į kovą nuo 
bado gintis. Bet šitas papra
timas ir nuomonė blėdinga. 
Mės ją turime atmesti.

Čia noriu pažymėti,' kaip 
mes pernai prisidėjome prie 
Alkanų Maršavimo. L.L.P.D. 
aukavo $20, L.P.K. aukavo 
svetainę susirinkimam ir val
giam gaminti; L.D.S.A. 100 
kp. $5, A.L.D.L.D. 103 kp. $5, 
T.D.A. vietinė kuopa irgi pri
sidėjo prie maršavimo.
<; Pernai organizacijos | dirbo 
iiš visų jėgų. Bet šiemet matosi 
įątslugimas. Gi tuo laiku be
darbė1 įeina Į^idynį jix>- ‘ ireikia 
smarkiau kiloti prieš aljdj i (

Mūšiį o^anisĮącjiųs, ^Vppį- 
lo maistą maršuotojam per- 
iai, kad jie būtų pavalgę-ir. 

įirąs’esni kovoti už bendrus 
įėikalus.t ’ Dat turiu pasakyti 
jkįuomet triūsiPf^nai liek daug 
darbo atlikome ir pajėgėm, be 
įdidelio vargo, o šiemet tik ko-* 
irhitetą reikia išrinkti, tai visi 
rankas pakratė. Tai ko gero 
galima norėti? Kapitalistai ir- 
joja ant mūsų sprando maty
dami mūsų apsileidimą.

“L.” Korespondentas.

leivyje” koks “cicilikas” rašė, 
kad jus jokiu kultūringu dar
bu heūžsiiijnatė/ kiaip 'knygų ir 
laikraščių skaitymu. Kliubo el
gęsis nešąs Kliubo nariams 
skriaudą, materialę ir mora
lę. Nariuose atliekama tamsi
namas, girtuokliavimas, kazi- 
riavimas ir bažnyčios klupš- 
čiavimas. Klimas tada juos 
mokina ir šitaip: Tas, esą, ne
gražu, yra apšmeižimąs Kliu
bo garbės. Jeigu norite palai
kyti nariuose dorą ir išgel
bėti jūsų sielą huo šėtono ža
bangų,1 tegul šitoje‘vietoje ne
siranda jokio lietuviško laik
raščio arba knygų, tegul Vieš
pats padeda kūrą laimėti ir 
“cicilikus” prašalinti iš tarpo 
gerų kliubiečių parapijonų, 
kad nepasėtų bedievybės sėk
lą. ’ ) f t , • :

Nugi, (darbininkai, ar jauj ne 
laikas" mums šiuos' burtus ir 
prietarus’mėsti, Hr; stoti į ko
vą už savo būklės • pagerini
mą? Čia tyra Bedarbių Tary
ba ir mes’privalome Visi į ją 
įstoti. • , • • • . .

rengia Bendro Fronto Komitetas. 
Visų darbininkų pareiga paremti 
darbipinką dienraštį, kad išlaikius 
tolimesnį gyvavimą. Programoj da
lyvaus Bangos Choras; įvairūs solis
tai. Po koncertui bus šokiai. Įžan
ga .25 centai.

Rengimo Komisija.
(63-65)

ST. LOUIS, MO.
Kalbės drg. Karosienė

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

kp.

P. R. Baltrušaitis.

MT. CARMEL, PA.

Koresp. Biuras. <
...............  L

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

WILKES BARRE, PA.
< Wilkes Barre Aido Chorąs rengia 
Chop Suey vakarienę su programa; 
kovo (March) 19, Darbininkų Centre, 
325 Ė. Market-, St. Vakarienė bus 
viena i§ geriausių. Programa bus 
gera: Aido Choras dainuos vėliau
sias dainas. Taipgi Aido Choras yra 
prisirėkęs gerai atlikti programą.

Visi yra' širdingai kviečiami atsi
lankyti kuo skaitlingiausiai ir pa
remti chorą. Buš proga pasišokti ir 
pasilinksminti. Prie to, bus ir “žu
vauti”, o žuvų bus visokių, kokių tik 
kas nori pasigauti. Įžanga tik 25c. 
ypatai.

Aido

PRANEŠIMAI Iš KITUR

ROCHESTER, N. Y.
Yra rengiamas “Social” vakaras, 

per Lietuvių Bedarbių Tarybos Sky
rių.

Vakaras atsibus 17 d. kovo, penk
tadienio vakare, 575 Joseph Aye.

Gedemino svetainėje. Todėl už- 
kviečiam visus, kaip bedarbius, taip 
ir dirbančius minimame vakare, o 
visi būsite užsiganėdinę, nes linksmai 
laiką praleisite.

, Bedarbių Tarybos Komitetas.
(64-65)

WORCESTER, MASS,
Žiburėlio draugijėlė rengiasi prie 

suvhidinimo veikalo: Minstrel Show, 
kūriš bbš perstatytas 19 dieną ko
vo/ 1933; Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St. Pradžia kaip 7 vai. va
kare. Malonėkite skaitlingai atsilan- 
jkyfi ir^ pareuntį jaunuolių Žiburėlio 
idraugijelę. ’ Ky^e'čia Komitetas.
| J. A. jKvalita.
’ L , ; if '' L . i , (64-65) j \z t 1 >

EASTON, PĄ.
Linksmas ir žingeidus Vakaras
Subatoje, 18 , d. kovo, Easton Ba-, 

king Go. svetainėje, 36 N. 7th- St. 
įvyks labai gražus ir linkimas šo
kių vakaras su programa, kurį ren
gia Tarptautinio Darb. Apsigynimo, 
Tom Mooney, kūdpa.
' Tav firmas tos organizacjjos pa

rengimas, todėl lietuviai darbininkai, 
yra širdingai kviečiami dalyvauti.

Bus muzikalė programa, dainų ir 
t.t. Taipogi bus Ir prakalbų. Įkal
bės T.D.A. Distrikto organizatorė iš 
Philadęlphijos, d. Jennie Cooper.1 Ji 
yra gabi kalbėtoja. Bus ir kitokių 
pamarglnimų ir skanių užkandžių. 
Gera orkestrą grieš šokiams. Pro
grama prasidės 7:30 vai. vakare. Šo
kiai 9:30 rkl. vakare.

Choras. 
(63-65)

PA.
ir LDSA

i FOREST CITY, PA. bedarbių-
■* * } i J i ' 1 ao 'nv m <

, Mūsų Orgąnižacįjo
se'ir gi diktas skaičiui drau
gų, kurie jau s'eh'ai; nedirba. 
A.L.P.L.D. kuopa ' nutarė, už
mokėti į centrą už bedarbius! 
iŠ iždo. .

, i ' t < J » ♦ P < V 4 * * ■ F

šiame susirinkime* buvo 
skaitytas laiškas nuo Nacioųą- 
lio Lietuvių Jaunuoliu Komite-, 
to, kuriame ragina jaunuolius; 
organizuoti ir tam reikalui pa
aukauti.' Jaunuolių organiza
vimo klausimu buvo daug dis- 
kusuota, bet prie nieko kon- 
krečio neprieita. Mat, neku- 
rie draugai, kurie turi sūnus 
ir dukteris, bijosi, kad, kuo- 

Eiti po 5-7 mylias! met jų vaikai pradės veikti, 
valdžia nesužinotų ir neperse
kiotų juos.

žBuvo visokių išsireiškimų: 
vieni būk neteksią gerų pasi
žymėjimų mokyklose, kiti 
draugų, nustosią, o kitų tėvų 
vaikai neklausą. Tačiaus ra-

miesto*. Yra tokių drau-

khopos pradėjo smarkiau dar
buotis. abel nuošė darbininkų 
klasės reikaluose. Kovo 5 d. 
įvyko abiejų kuopų susirinki- 
m’&i. Skaitlingas būrys drau
gų dalyvavo susirinkamuose. 
Kreditas priklauso farmeriam 
ir* kitiems, kurie gyvena toli 
nuo

kurie eina po kelias my
lias pėsti į susirinkimą. Ta- 
taį parodo, kad draugai ir 
draugės tūpinasi organizacijos 
reikalais.
per šaltį, tai reikia pasišventi
mo savo klasės reikalams. Ne- 
kiirie bedarbiai, kad ir turi 
automobilį, bet nėra iš ko nu« 
sipirkt “laisnį”, Mašina sto-‘ 
vi,'o žmogus turi -eiti pėsčias.

Mūsų miestelyj yra 1,500

' ■ ! • ... įlosi tokių, draugų, kurię pri
tarė jaunuolių organizavimui 
ir stojo, kad čia būtų suorga-, 
nizuota jaunuolių. kūbpa. T^j, 
klausima, -tlar’ 1 aiskusuosime ., , . j. ,: r i >.■i y . t • i 11' i i • ateinantį susirinkimą.

Mano nuomone, kad rėi’ki’a 
mesti iš gaivos tą supratimą, 
kad čia nieko negalima veikti. 
Tik pradekime, draugai, o 
darbas eis gvėrai. Nėra tokio 
daikto, kaip “negalimą.” 'Tie, 
kurie priklausome organizaci
jose ir turime jaunuolių,. pra
dėkime juos ir pašalinius trau
kti į jaunimo Organizaciją. 
Bijotis nėra ko'. Ką gi mes 
turime ir ką galime prarasti ? 
Juk daugelis esame bedarbių 
eilėse. Viskas, ką mes galime 
prarasti, tąi alkaną ateitį ir 
išsikovoti geresnį gyvenimą. 
Tadgi stokime į s darbą įr pr- 
ganizuykirpę jaunus. ir suau
gusius darbiniiikus.
i ' H ' t ' į j. K. N. '

čia išdirbystė—vien tik an
glių kabyklos. Dirbąv tik dvi 
kasyklos, o ,kitos uždarytos ir 
vandeniu / užlietos. Lietuvių 
gyvena arti tūkstančio ir labai 
tamsūs. Klasių kovos supra
time stovi ant gana žemo laip
snio. Labai prietaringi: patys 
savo būklės •pagerinimu nesi
rūpina, tik taukią, kad iš dan
gaus išmestų, kaip žydams 

i pūsčioję manną.
’ ■ Čia gyvuoja Lietuvių Ben
dras Kliubas. Kliubą vadovau
ją Romos trusto agentų paką- 

■ lik ai S-' M5 • Pa"
tinka kun. Končiui ir Klimui, 
kad Kliudo narįu^j ętumįa jįjįų 
kfrpykląt Sučiupę, jie H taip; 
tyumpai kerpa jų! vilną su hip- 
hlotiznįo žirklėmis1,. iki pro
tas susižeidžia, tadą jįez neten-^ 
ka savistovio protavimo ir lie
ka proto invalidai. T^a jie 
lieka chemijos studenO. Jie 
jUŽsiima chemijos studijavimu, 
iš stiklinių aparatų su! gelto*/ 
nu experimentu-skystimu. Mat, 
chemijos studijavimas yra ga
na painus, įdl taip nusikamuo
ja vargšai, ’kad susmunka ant 
grindų, stena ir. repečkomis 
vaikščioja. ; :• / y

Dalis pažangiųjų kliubiečių- 
atsisako pakalikų, čebatlaižių 
įsakymo klausyti, tai tie pąr 
kalikai pasikviečia į Kliųbo 
buveinę specialistą Klimą. Kli
mas atėjęs kalba, girdi, aš at
ėjau jus! persęrgėti. Štai “Ke-

9:30 ^1. vakare.
Visus Kviečia Rengėjai.

H į ’ (64-65)

UNION CITY N. J.
Paryžiaus Komunos paminėjimas 

įvyks šeštadienį, kovo 18 d., 8 vai. 
vakare, j (Workers Center), 504-44 
St., Union City, N. J. Bus gera mu
zikavę programa ir kalbės geriausi 
mūsų valstijos kalbėtojai: draugė 
Rebecca Grėcht, C. P. distr. orga
nizatorė, iš Newarko ir kiti. Iš šio 
miesto ir apielinkęs vjsi letuviai da- 
Jyvaukit ir kitataiičius pakvieskit da
lyvauti. Q rengęjai užtikrina, kad 
parengimas , bus geras ir paremsite 
“Daily Workerj”. / Įžanga tik 10 cen
tų. Rengia komitetas sujungto fron
to su darbininkišk. organizacijų.

/ . (63-64) .

Augščiaų minėtam parengime dai
nuos Lytos Choras, bus prakalbos ir 
laimėjimai. Po programa bus jgera ( 
orkestraj galėsime patrepsėti. Šio 
parengimo pelnau skiriamas del mb- 
kyklos.

Kviečia Rengėjau
(63-64)

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: 10i N. West St. Kviečia Ren
gėjai.

(63-65)

PA.
Muzikan- 
subatoje,

PHILADELPHIA,
Lyros Choras ir Lietuvių 

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

(63-65) ’

PHILADELPHIA, PA.
Paryžiaus Komunos paminėjimas 

įvyks penktadienį, 17 d. kovo, BroajK 
way Arena-Broad & Christian z£ts. 
Prasidės 8 vai. vakare. • / :

Kalbės J. W. Ford, buvęs/K. P. 
į vice prezidentą kandidates. Bus 
gera programa. Būkime vfisi.

Rengimo Komisija".
(63*4)

PHILADELPHIA,
ALDLD 6-to Apskričio

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

Šiame susirinkime dalyvaus ir iš 
“Laisvės” štabo draugai; iš apielin- 
kių organizacijos ir vietinės darbi
ninkiškos organizacijos.

Dienotvarkis buš 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. Smitas.
(63-65)

SHENANDOAH, pa.
Įvairumų Vakaras

Rengia ALDLD 9-tas Apskritys, 
18 d. kovo, subatos. vakare, 7 vai., 
10i i N. Wašt ,St.

. .. ...... ,.i . ...-- -----------i - -

NEWARK, N. J. (
Newarko Darbininkiškų Draugijų 

Sąryšis rengia teatrą ir šokius, sek
madienį, kovo 19 d., 180 New York 
Ave., Newark, N. J. Aido Choro 
Dramos Grupė sulos dramą “Be- 
'uhrbiai”. Dainuos ir Sietyno Choras. 
Paskui bus šokiai. Įžanga - 35 c., 
vaikams 10 centų.

Ateikite visi ir kitus raginkite at
eiti.

Rengėjai.
(63-64)

• HARRISON-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, N. Y6 taipgi kalbės jau
nuolis Bernard Ražanski.

- (62-64)

SUBSCRIBE NOW FOR THE

Woman’s paper to be in new, magazine form 

f THE WORKING WOMAN 
ft 50 E. 13th St. New York, N. Y.

First issue to be ready for Int’l Women’s D&y March 8 
ENCLOSED FIND 50 cents for one year’s suscription 

30 cents for six month’s subription

m

to the WORKING WOMAN

Name

Address

City . f . State

Bundle order rate 4 cents per copy

CLIFFSfDE, N. J.
ALDLD '77-tos , kųopps ■ mėnesinis 

susirinkimas. įvyks sfekrtia^iėnį,' kovo 
19 d., 10 vai. rjyte, Mažeikos Svetai-' 
hėj, 185 Jersey.’Ave., Cliffside, N. J.' 
Visi draugai ir draugės, nariai ir 
Simpatizuojanti inūsų draugai, da
lyvaukite šiame'susirinkime, nes. tu
rime svarstyti ir išnešti bendro fron
to klausimą, kad pagerinus darbinin
kų gyvenimo būvį.

K. D-ko Sekr. .
(63-64)

SCRANTGN, PA.
Jaunų Komunistų Lygą 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 25c. \ .

A. Mankauskaitč.
(63-64)

ELIZAB^TU, N. J. .
“Daily Worker’*' Parengimas 

šį* sekmadienį, 19 dieną kovo 
(March), L.D.P. Kliube, 408 Court 
St, 8 vai. vakare, įvyks puikus kon
certinis parengimas, šį parengimą

KAINA $60.00

Portable mašina, tik šį rude
nį patobulinta su naujais paran- 

. - kūmais prietaisais dabar gali
ma ją įsigyti per “Laisvę.”

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

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

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Loriiper St., Brooklyn, N, Y.

k F V" * '' ' '• ' “Laisvė” galį, pristatyti .jums į namus šių meti), vi 
į \ hausio išdirbinio, sii naujais patobulinimais
3 TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

PER “LAW GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS



n.Ą
Penktadien., Kovo 17, 1933

MONTREAL POLICIJOS NUŽUDYTO 
DRG. NięK ZYNCHUK LAIDOTUVĖSE 
DALYVAVO APIE 35,000 DARBININKŲ

Organizuotų bedarbių eilė
se kovodamas prieš mėtymą iš 
namų ligonio bedarbio, iš už
pakalio policijos tapo nušau
tas drg. Niek Zynchuk. Jam, 
kaipo organizuotam darbinin
kui, darbininkiškos . organiza
cijos kovo 11 d. 12:30 vai. 
suruošė masines laidotuves.

Nežiūrint buržuazinės spau- i 
dos prieš laidotuves perspėji
mų, kad neduosią lavono, o 
laidotuvėse dalyvaujančius po-' 
licija “tvarkys” su ašarų bom
bomis, o jei reikalas busią, tai 
ir su kulkosvaidžiais^—tas ne- 
nugązdino; visvien laidotuvėse > 
dalyvavo apie 35,000-40,000 į 
darbininkų. -Dar prieš pa- Į 
skelbtą laidotuvėms laiką, 
apie dvi valandas anksčiau, ir 
nežiūrint, kad buvo labai šal
ta, o jau apie 15,000-20,000 
darbininkui buvo laidotuvių 
vietoj.

Laid o tuvėms prasidedant 
darbininkų orkestrą sugriežė J 
laidotuvių maršą ir buvo pa- I 
sakyta keletas prakalbi! de- 
šimts-tūkstantinei miniai. Pra
sidėjus demonstracijai, prie j 
karsto ir paskui jį buvo nešar ■ laikraščių 
mi plakatai su 
“Niek Zynchuk žuvo 
prieš mėtymą bedarbių iš na
mų,” “N. Z. brutališkai nužu
dytas iš užpakalio kapitalisti
nės sistemos gynėjų-pOlicijos 
“Montrealo darbininkai kovo
kime prieš mėtymą bedarbių

iš narni] ir žudymą bedarbių;” 
“Garbė drg. Niek Zynchuk, 
žuvusiam kovoje prieš kapita
listinę sistemą.” Buvo kelio
lika ir kitų obalsių, šiems pa
našių.

Išlydėjus karstą ir išėjus iš 
prisikimšusių gatvių, besitvar
kant į eiles po keturis, poli- 

icija žvėriškai puolė minią, 
i Atėmė ir sudraskė neštus pla
katus. Atskyrė apie pusę mi
nios, su kuria prasidėjo kru
vina kova. Kova tęsėsi apie 
valandą laiko. Net gana toli
muose distriktuose, nuo laido- 

, tuvių vietos, darbininkai grū- 
: mesi su policija.

. Nuėjus daliai minios su kars | njZaCiją.
tu, už apie vienos mylios, poli
cija puolė ramiai žygiuojan
čią paskui karstą demonstra
ciją. Pradėjo raitoji ir pės
čioji policija puolimą. / Tai

’taip tapo išskirstyta laidotuvių 
■demonstracija. Didžiausiame 

J pasipiktinime darbininkai; yra 
j daug sužeistų iš darbininkų.
Policijos ir laikraščių reporte
rių buvo irgi pamokintų.

Policijos, kaip kapitalistinių 
reporteriai sako, 

obalsiais: i buvo virš 800.
kovoje , Minioje kilo protestas prieš 

budelišką darbininkų 
kiojimą. Nuolat 
“Mirtis budeliškai 
nužudymą drg.
chuk.” ,

perse- 
k arto josi:

Nick Zyn-

Angus.

NORWOOD, Mass. — čio
nai yra sena' pašalpinė LDK 
Keistučio Draugija. Ši drau
gija yra viena iš seniausių 
Norwoode. Tai buvo viena iš 
p a v y z d i n g iausių pašalpos 
draugijų. Ji buvo skaitlinga 
nariais ir tvarkinga. Ši orga
nizacija visuomet ateidavo su 
parama darbininkų judėjimui. 
Bet taip buvo, kol tos draugi-! 
jos vadovybėj buvo kovingi 
darbininkai, pritarianti komu
nistiniam judėjimui.; .

Pąstaraisiais metais komu
nistinėm judėjimui i pritarian
ti darbininkai vis daugiau pra
dėjo įsitraukti į platų tarptau
tinį šios šalies darbinihkų ju
dėjimą. - Taipgi susiorganiza
vo Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 3 kuopa. Komunis
tai ir koringi darbininkai stojo 
į LDS 3 kp. I trumpą laiką 
kuopa išadginta į didelę orga- 

Suprantama, visur 
negalima buvo .aprėpti ir neiš
vengiamai darbas buvo ap
leistas Keistučio Draugijoj. 
Laikui bėgant, įsigalėjo drau
gijoj keleivinis-pruseikinis el
ementas, eidamas beildrki su 
tautininkais. ,Tas elementas 
sudarė bloką ir pravarė tari
mą, kad narius versti būti prie 
palaidojimų visus, kurie nebū
na, tai tuos bausti. Ejnant tuo 
keliu, siunčia draugija lanky
tojus, ir tie, ką turi būti prie 
lavono, tai turi nešioti kryžių.

Tą įnešimą, kad budėtojai 
turi nešioti draugijos kukar- 
das su kryžiumi, davė Pakark- 
lis keleivinis socialistas. Įne
šimą parėmė fašistuojanti tau
tininkai ir į talką atėjo pru- 
seikinis P. Kručas. Įnešimas

pervaryta ir dabar tie, ką ne
nešios kryžiaus, bus baudžia
mi’ piniginiais mokestimis.

Toks tarimas priešingas 
draugijos konstitucijai. \ Skirs- 
nyj pirmam, paragrafe 7, 
skaitome: “Nariais šios drau
gijos gali būti vyrai ir moterys 
lygiomis teisėmis, be skirtumo 
tautose pažvalgos bei tikėji
mo.”

Nežiūrint, kad konstitucija 
laiduoja nariams religijos ir j 
pažvalgos laisvę, • bet j 

baus, jei jie nenešios l„v 
žiaus. Vadinasi, socialistai ir 
prūseikiniai laisvamaniški men 
Ševikai Vers darbininkus, kad 
jie nešiotų kryžius užsidėję 
ant kratinių,- o -jei to nedarys; 
tai apdės bausmėmis.< 'Aiškus; 
dalykas, kad darbininkai, ku
rie pasiliuosavo nuo ’religinių 
prietarų, negalės to-i pakęsti. 
Prūseikiniai menševikai • tiks
liai tai padarė, kad atsirube- 
žiuoti nuo' kovingesnio, lais
vesnio elemento ir traukti ar
tyn prie kunigėlio.

Ką Darys S»ni Draugijos 
1 Nariai?
Aiškus dalykas, ka*d laisvų 

pažiūrų darbininkai nesiskai- 
tys su tuo fanatišku nutarimu. 
Jie vaduosis konstitucijos pir
mu skyrium, kur laiduojama 
laisva pažiūra ir neverčiama 
kryžius nešioti, kurie nenori ir 
neginąma tiems, kurie nori 
juos hešioti. Draugijos 25 
nariai pasirašė po protesto re
zoliucija, reikalaudami, kad 
tas tarimas būtų išnaujo per- 
diskusuotas. Draugijos pirmi
ninkas, kuris gyrėsi esąs so
cialistas, 25 narių protestą ca-

■ ■ • ■ ’N .

Jis neleido*tąriškai atmetė 
klausimu diskustioti. Tačiaus 
su tup dalykas nesibaigs. Drausu tuo
gijos nariai nepasiduos, kad 
jiem ant krūtinių segiotų kry
žius socialistas Pakarklis ir 
pruseikinis menševikas P. Kru 
čelis. r

“Suiro Tėvelio Nervai”
!

Ši komedija labai teisingai 
perstatę socialistus. O vie
nok po sulosimo šitos komedi
jos Norwoodo socialistai kėlė 
protestą. Jie net per Maikės 

juo ii organą pradėjo reikalauti įro- 
narius i dymų. ^Jie net klausė: “kur 

]^ry_ j ir/ kada socialistai yra kryžių 
bučiavę?” Mums toli faktų 
jieškoti nereikia. Jie ne Tik 
kryžių bučiuoja^ bet ir kitiems 
prievarta ant krūtinių segioja. 
Tie ponuliai kryžių dedasi sau 
ant krūtinių su noru, bile tas 
jiems pagelbėtų kovoti prieš 
komunistus ir abelnai pažan
gius darbininkus.

. Aiškus dalykas, kad drau
gijai iš to naudos nėra. Ka
da jie pradėjo draugiją vado
vauti, tai pradėjo pulti orga
nizacija nariais ir finansais. 
Jei dabar nariai to nemato, 
tai jie pamatys, kaip devyne- 
rių blokas silpnina draugiją, 
kur buvo tiek daug triūso įdė
ta

nigai, būdami įsipenėję, tai 
vienas už kelis prigrjesija.

Jie pasakoja, kad dievas at-
siuntė bedarbę tikslu, kad pa
teisinti kapitalistus. .

Dilgėlė.

PITTSBURGH, PI

RADIO VALANDA

ją auklėjant.
f Darbininkas.

CLEVELAND, OHIO

SU
Gi

Kiti kad ir dirbo, tai 
mokėti. 6 jei ga-

TEATRAS ir ŠOKIAI
. ... . f .. ... \ r, _ . 'II K! i . •••

RENGIA NEWARKO DARBININKIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄRYŠIS

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

“BEDARBIAI”
DURYS ATSIDARYS 5 VAL. VAKARE; LOŠIMAS PRASIDĖS 6 VALANDĄ

Įžanga 35 Centai; Vaikams 10 Centų Po Lošimui šokiai Prie Gėlos Orkestras

Sietyno Choras, kuris išpildys dainas prie šio veikalo
- ......             '... ..  — —i...  .... . .r

Tokio perstatymo dar nebuvo progos pamatyti. Veikalas “Bedarbiai”*Yra iš<paties darbirtinkų gtyyęni- 
mo nuotikių lanksčiai supintas gražiais žodžiais. Jame atspindi tikra darbininkų .padėtis ir jų nKįrnas, 
kuomet darbininkai praranda darbą, nuosavybę ir visą ką jie turi. Darbininkai viską .praradę, jjeslp 
vietos savo gyvybę kam atiduoti. Tačiaus nevisi bedarbiai yra bevilčiai.-. Iškylą kovoš, pei' .^trtias 
parodoma pergalė biednuomenčs gerovei. •, < > k 7-y .'/ y
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Dvidešimta Metų Atgal
Čionai noriu pažymėti apie 

žmones, kuomet jie turų įtaką 
darbininkuose ir kaip jie tą 
įtaką praranda. Dvidešimts 
metų atgal, kuomet, 1913 m., 
atvažiavo kalbėti į McKees 
Rocks, Pa., dabartinis renega
tas Butkus, tai mes iš North 
Pittsburgho važiavome į Mc
Kees Rocks jo prakalbos išgirs 
ti. Pasitarę, kada jis turi liue
są vakarą, tuoj parvažiavome 
ir davai po namus kviesti dar
bininkus į prakalbas. Į valan
dą laiko jau žmonių buvo tiek, 
kad netilpo į svetainę. Bet 
tais laikais Butkus palaikė kai
rįjį socialistų judėjimą, ku
riam pritarė lietuvių darbi
ninkų masės. Butkus atvažia
vo už 20 metų. Jis McKees 
Rockse tik pasibučiavo su Čir- 
vinsku ir Rodžium, išmetė po 
porą lempučių ant drąsos ir iš
dūmė. Niekas nenori girdėti 
kalbant renegatą.

Mūsų mieste bedarbė 
kiekviena diena didėja, 
bankams užsidarius, tai dar 
daugiau darbininkų išmetė iš 
darbų, 
negavo
vo čekį, tai jo niekas nenorė
jo mainyti. Darbininkai, kurie 
turėjo nuosavybes, tai dabar 
jas praranda. Taksas bei mor- 
gičius negali užsinfokėti, tai ir 
meta juos iš namų. Pastaruo
ju laiku maži namų savininkai 
pradėjo Organizuotis; jie, kar
tui su randaųninkais, daro ben
drą frontą, žinoma, jei suvie
nytume ;spėkaš, tai galėtume, 
atsispirti.

>■ i Pas mus bedarbiai bruzda. . *Dažnai būna surengiamos de
monstracijos. Tačiaus dar 
randasi tokių darbininkų, ku
rie tuščiais pilvais vaikščioja, 
bet tyčiojasi iš kbvojančių. Jie 
sako, tai komunistai triukš- 
muoja. Tie darbininkai gyve
nimo mokinami irgi stos į ko
vą kartu su kitais, tik palū
kėkim. Juos kol kas politikie
riai’ ir kunigai Už nosies va
džioja.

Kovo 11 d. čionai lankėsi 
Abromaitis, misionierius. Se
nesniais laikais į misijas pri-* 
sirinkdavo daug žmonių. Bet 
šiuo kartu visai mažai,,kas ėjo, 
o kurie ėjo, tai vis seniai. Jau
nimo visai mižai buvo.

Misionierius iki ausų išsižio
jęs pasakojo apie stebuklus. 
Matomai norėjo padidinti kle
bono biznį šiuo krizio metu. 
Jis liepė nešioti visokias bros- 
tvas, kad apsisaugoti nuo įvai
rių nelaimių. Jei tos brostvos 
ką nors padėtų, tai tikintieji 
bedarbiai jas ant viršaus rūbų 
nešiotų, kad tik badas nes- 
tvertų jiem už gerklės, šian
dien ir katalikai darbininkai 
pradeda suprasti, kad kunigų

H pasakos yrą gryna apgavite. 
Jei kas ir pirko to misionie
riaus brbstvas, tai tik. viena 
kita davatka. Abromaitis ra

ugino žmones prie maldingu- 
Įgumo. Bet jie patys tam ne
įtiki. Nė tas misionierius, nė 
kunigas nesimeldžia už dyką. 
Jie tikrina, kad malda už

■ dyką nėra tokia sėkminga, 
i Dėlto ir katalikus darbininkus
■ ragina, kad samdytų kunigą 

[ maldas kalbėti ir už tai jam
didelius pinigus mokėtų.

Apie bedarbę pasakojo, kad. 
! dię.vąs žmones •, bąud(žįą;. Bet

dfiįmį suvalęf įrnąŽąį;, 3paį
pildyti ’ 4r / griėkų, 
•kįmigai ^prjš^aitp’; nii'o'dė.miiį^

■ ig'fiis. Dėt ukapįtąlįstaj k’ir.? k\į J

Duoda Juozas Žilinskas •:
PER WEVD STOTI Ji

Bus Subatomis, 3:30 vai’ Dieną
Reikale kokių informacijų 

kreipkitės arba rašykite: .
J. ŽILINSKAS

42 Seigel St. Brooklyn, N. Y.,
Įsigykite per radio garsinamą 
gyduolišką vyną, vadinamą:

“Kalwaryjeskego Wina • 
Leczniczego” y

Informacijų reikalaukite
D. WROBLEWSKI & CO., “ 

Brooklyn, N. Y. • J *'<

PHILADELPHIA, PA. ’

.Sovietų Mineralinių.
Vandenų e)

NARZAN IR BORJOM ;
Dabar galima gauti pas .

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna Ave.
Taipgi pas jj galima gauti ir So
vietų Žuvų. Tai puikiausios rū

šies kenuotos žuvys.Pašalpinės Draugijos
Pittsburghe jau dvi pašalpi

nės draugijos pakriko, žlugo. 
Tai š. Andrejaus Draugija ir 
Į Dangų žengimo Draugija. 
Darbininkai per merų metus 
dėjo pinigus ir, užėjus sunkes- 
niem laikam, tos draugijos ne
duoda jokio užtikrinimo dar
bininkams, kad jos išmokės 
pašalpą. Turiu omenyj dau
gelį draugijų, kurių pilna po 
visą Ameriką. Mes, darbinin
kai, turime kelti pašalpinių 
draugijų vienijimo klausimą. 
Traukime draugijas į Augš- 
čiausią Prieglaudą Lietuvių 
Amerikoje ir į Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimą. Jei ne* 
galima į tas organizacijas įsto
ti, tai bent visas draugijas 
vienykime į daiktą, kad 
galėtų savo nariam duoti 
tikrinimą. Tačiaus turime 
noti vieną dalyką, kad tos
ganizacijos, būdamos po kuni
go skvernu, niekad negalės 
duoti užtikrinimą. Tai turi
me padaryti jas laisvomis— 
darbininkiškomis draugijomis.

Kavalierius*

su
jos 
už-

or-

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien atei-.
kite delei savo’ 
sveikatos išty- 

Į rimo, o jums.
bua išaiškinta, 
kaip jūs fiziš- 

įjĄ I kai stovite.
Į Odos NušašS- 
/ jimai, Nervų 

JrkZ/ Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 

Sa'. Skilvio, Žarnų 
ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų. įde* 
girnas 1 bei Reumatiški Nesveiku
mai. ■ • 1

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos( 
ligos yra sėkmingai gydomos nau* 
joviškais, męksliškais būdais. , 1 

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
DAU6Hetoriniai Tyrimai^ Serumų 

, bei čiepų Įšmirkštimai.
Rrieinama Kaina 

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Ištyrimas ir Patarimas Veltui 

Kalbame lietuviškai

DR. ZINS
110 EAST 1611 ST. N. T.
Tarp 4th Ąve. ir Irving Place 

Įsisteigęs 25 metai , < 
? Valandos—9 AM. iki 8 PM.;Valandos—9 AM. iki 8 1M.;
■ o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 FM:

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 6-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
• a M. TEITELBAUM, Manadžeris

ĮŽANGA DIENA IR NAKTĮ 50c SUBATOS V AK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečiu lubu. oringam kambary—-85c— 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui 
veltui! MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.TQRANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St.; tarpe Cook ir Dereboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt aht Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Avė. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

nH JUOZAS KAVAL

Laisninotas Grahorins
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa- 
tarnavimas bus atatinka^ 
miausias ir už prieinamą 
kainą. z Nuliūdimo valatv 
doje, prašau kreiptis prie 
manęs įtekančiu antinu

1439 įouth 2nd Street 
PHtiADlbPHDU PA.

Tele&nah BeD—Oregon 1116 
Keysto*®—Main 1417

J- M4t
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TEL. STAGG 
2-5043

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

■ 1

:“A,’ magiko, tai

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokiu kapiniu; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasi^ažinfijimama

231 Bedford Avenue

p

Telephone, Evergreen 4-illO

J. GARŠVA

GraboriusDr. M. Maišei, Specialistas
Vjrų ir motetų ligų, ūmias ir 
cjitoniškas kraujo ir odos ligas, 
•jydaų ^čirškimu; kraujo ir pūsles 

, analizaj

107 E. 17th STREET
Near 4th Ave. (Union Square)
VąL: 10-1, 4-8, Nedėliom: 10-12

Pilna Egzaminam ja $2.00

..

-f. BJULK ... st ■ ' : 
Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

’ •NEW YORKE : ■ i 
i Valandos nuo. lt (iki 1 

. Nedilioxri0 n4uo1W19g iM {f 

Odos' ligos gydomos si X-rav

St.,1 Cyprėšą Ąve,‘fŠay|nihkass vienaip 
trbpaiš į ■

1 . . "tL ' ti.-..'. <6Ž-64) ’ į

JONAS STOKES
512 Marion StM kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Glenmore 5-0467

'i.

BEDARBIU KOVOS
. - I ’ Į '■ 1 . : . ■ < •

žino-

4.

NOTARY 
PUBLIC

i'*';

keti elektros, fedzo “bilas”' ir 
raiidąs. ' .,f: W.W' -

Brooklyniečiam gerai 
mas prelegentas inžinierius 

svetainę ir po pasikal- • drg. Degutis duos plačią pre-

vėluokite ir visi pribūkite lai
■ i '!, ku. '

Burbau, 
vo

J. Baęalato teiįjtnąs ; Williams
burgBridge Šjaza Coųrt’e, 

, sOm-. Brooklyn^ Draugai, ,__r
■l.1 N'eatidėliątinąi tūri ližmb- sueikite j teismąbutįįįrę-

KAS BUS SUBATOS VAKARE?

testuoti ?prieš tokj ęlgimąsi. su 
liedarb.iais fir .reikaląuii . tųo-

2.‘.‘Pašalpa '“piiiigais' $10 f į paliųosuotif... ,1Z. (- (l
savaip šeimynai it $3 kiekvie- / Bedarbi^. .

Puslapis šeštai

Prisirengimui prie Gegužinės Demonstracijos 
Konferencija

Kapitalizmo ekonominis kri- 
zis priėjo prie to, kad ban
kai turėjo užverti duris ant 
ilgo laiko ir dabar išmoka tik 
aprubežiuotą sumą depozito- 
rių taupinių. Gi mažesni ban
kai visai neatsidarė. Roosevel- 
to administracija veda tas pa
čias ■ atakas ant darbininkų. 
Darbininkų kovos ir solidaru
mo diena gegužės pirma turi 
neapsakomai didelę reikšmę. 
Komunistų Partijos Antro Dis- 
trikto Komitetas išleido atsi
šaukimą į darbininkus ir jų 
organizacijas rengtis prie de
monstracijos.

New Yorko mieste yra šau
kiama plati Suvienytų Darbi
ninkų Jėgų Gegužinės Konfe-

renciją. Ji įvyks sekmadie
nį, kovo 26 d., 1 vai. po pietų, 
Manhattan Lyceum, 66 East
4th St. y

Demonstracijai leidimas yra 
gautas,, kuri įvyks Union Aikš
tėje.

“Ei, Jurgį, kokis tas magi- 
kaš, kurį lygiečiai garsina, 
kad rodys “stebuklus”?”

“Oh brolau, kalbėjau su 
vienu, kuris ’ nusimano apie 
magijųs, tai sakė, kad koks
ten italas, ktiris teatruose pir- 
miaus rodęs, j o dabar ne. Jis, 
sako nupjauna šuniui galvą, 
uodegą, kojas ir paduoda pu
blikai apžiūrėti ar tikrai nu
pjautos. Kada visi pripažįs
ta, kad nepjautos, tada vienu 
metimu—-galvą, uodegą ir ko
jas prilipdo prie šunies ir Šu
nelis bėgioja po svetainę, 
tiesų, broli,' bus “štėbūklai0,0 
prikirto Baltrus.

ei ' • • ; 1 ‘.■,*'! • “Na, jeigu, taip, tai< eisime, 
Dabar reikia dėti visas pa- nes jžingeidu pamatyti itą “ste- 

stangas, kad. igįerąį prisireng- bO^ndari”/’ pridūrė Jurgis.? 
ti prie gegužinės, demonstraci- _ i
jos, LįetUyių j ęlarbinįnkų.( or-: 
ganizacijos, kurios dar neis-i 
rinkote delegatus į kalbamą! 
konferenciją, tatai tuojaus pą- . 
darykite. Tos' organizaci
jos, kurios neturės mitingų .
prieš kovo 26 d., būtinai jų ko-

Susiorganizavo Nauja i Prelekci ja apie 
Bedarbių Taryba Technokratiją

.Trečiadienį, kovo 15 d., su
sirinko bedarbių būrys į “Lai
svės 
bėjimo, kad tik susiorganiza- j lekciją apie technokratiją ir 
vus galima tinkamai kovoti už J kjek tas paliečia darbininkus, 
bedarbių reikalus, įsisteigė 
nauja Bedarbių Taryba. Drg. 
Simms, iš Williamsburgo Be
darbių Sekcijoj, davė raportą 
apie bedarbių i kovas. *Jis nuro
dė, kad daugelis šeimynų Ten 
Eyck St. apielinkėj reikalau
ja pašalpų, bet kol nėr^ orga
nizuoto bedarbių kūno ir kas 
kovotų už bedarbių reikalavi
mus, tai valdžia neduoda pa
šalpos.

i Į Bedarbių Tarybą įstojo 
penkiolika bedarbių. Ji vadin
sis Ten Eyck Siryto Bedarbių 
Taryba. į komitetą išrinkta 
veiklūs ir atsakomingi draugai 
bedarbiai; organizatorium d. 
Briedis, raštininku Taraška ir 
kasininku Milleris. Visi įstoję 
j Bedarbių Tarybą prisižadėjo į vai. vakare. • t • V — • V V Y • . 1 •

magiko 
“stebuklai,” bet aš mačiau 
tuos rusus šokikus, tai puikūs 
šokikai! Jie kaip pradeda šok
ti kazoką, tai nei pats nejauti, 
kaip pradedi kojas kilnoti.”

“Et, su, Sipai, tai' vįs apie 
šokikus. Aš žinau, kad jie 
šoka grąžįai.' Kasgi geriau pa
šoks, kaip rusai darbininkai? 
Niekas. Bėt pabrist hpię tą 
F. Pakalniškį. Kaip jis už
traukia:- “Mes du broliukai, 
abu kunigiukai.” Trūk iš juo- 

pkp. Apart( to, ir balsas pui- 
’jvjkus. O ,vėl, Lilija. Kavaliaus

kaitė ; ji gražų įr malonų bal
są turi. Aš/tau, sakysiu,. Jy-r 
giečiai gražų vakarėlį šuvęp- 
gįa,,' eįąijne fyisi,”—rnubaįgę 
įurgii-j, ,į , c n f j , .

< < > • > Kopų tetas. (

1 Mirimai Ir' Laidojimai
Jonas Štkhiu'lLš, 47 in. amž.j 

21 Scholes St.; mirė‘kovo 14 
d,; bus< palaidotas .kovo 17 d. 
iš Biel&usko koplyčios į Aly
vų kalneli^ Kapih|s.U ' > 
i į *■■■)■ ■ ■ ■ t ’ įę- i 't
į * » -i t Į? *

r Mary Tdscapbf ^35. £rm amž., 
t.^rhirėf kovo 15 

d. Unity ligoninėj; bus palai
dota kovo 48 ;d. Jono kapinė
se.. Laido-tuvęs. prižiūri gra
borius Matthew P. Ballas 
(Bielauskas)M

PriešBpPsęyęMBąĮio Planą
PORTLAND,- Ore.—Įvai

rių ekp-kąręiyilj' .organizaci
jų atstovai- laikė! posėdį ir 
išrinko1 kkntiįtėtaį - kuris pa
siunta Jungta Valstijų j sena
tui protestu, prieš faykinim^ 
RooseVeltd 'bado :^o^ramos. 
Karo vęteTan^i. ketiną atsi
sakyt badaut» • ' {'

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikoniško Stilium

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
T

417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
H BROOKLYN, N. Y.

Ląisyė > Gaunama ant 
' ‘'Sekančių Stočių

Apginkime Areštuotus Bedarbius
New Yorko bedarbiai stoja ham šeimynos nariui 

mitetai turi paskirti delegatus, i didesnes kovas prieš alkį. Ko- dviejų asmenų. , 
kurie dalyvautų konferencijoj. ' vo d., Red Hook apięlin-.

__________ i kės bedarbiai, daug jų tarpe 
j.ispanų ir portorikiečių, atė
jo prie. Shermerh’orn St. 
Home Relief Bureau reikalau
ti pašalpos, i Jie ■ reikalavo 
žmoniškesnio maisto ir, kad 
duotų anglių. Policija puolė 
sulaikyti demonstraciją. Pa
griebė areštuoti pirmose eilė
se einančius. Mrs."( Medina,
kurią policija griebė, jiems 
smarkiai atkirto: “jūs mane 
neišgązdinsite savo žiaurumu. 
Aš viską darysiu, kad apginti 
savo kūdikį ndo bado.”

Policijos puolimas'buvo at
stumtas. Pašalpos biuro vir
šininkai bėgiojo ir nenorėjo 
kalbėti su komitetu, bet pama
tę, kad niekas neišeis ir po 
vieną negalės išklausinėti;, pri
versti buvo skaitytis* su; ko
mitetu. . , \ U J - { Į f

Williamsburgo bedarbiai su
rengė- kovingą dejnonstraciją, 
95 Boerumi St., Home Relief 

BędarbįaiL ireikala- 
I -4 ■ < >. ■ •!:(, i’' 1 11

Praeitą pirmadienį labai 
daug darbininkų susirinko į 

j Markso 50 metų mirties su
kaktuvių prakalbas. Darbinin- 

! kai susirinkę gerokai susipa
žino su marksizmu. Dabar tu- 

' . V. i.resime progą susipažinti su 
mašinerija kapitalizmo siste
moj ir kaip ji veikia į gyveni
mą ir didina bedarbę. Paga
lbaus, Visiems graužia galvą 
klausimas: ką reikia kaltinti 
už bedarbę, ar masinąs ar ka
pitalistus ? . ,

Drg. Degutis, kuris yra gą- 
bus prelengtas, šį klausimą 
labai populiarėj kalboje dėstys. 
Tadgi pirmadienį, kovo 20 d., 
visi būkite “Laisvės” svetai
nėj, 46 Tęn Eyck St.., 7:30

savo apielinkėse pavaikščioti 
po. namus ir pakalbinti, kad 
kiti bedarbiai stotų į organi
zaciją. Manoma kitame susi- 
rinkimd turėti daug naujų na
rių.

Ten Eyck St. Bedarbių Ta
ryba laikys susirinkimus penk
tadieniais, 10 vai. iš ryto, 
“Laisvės” viršutinėj svetainėj, 
o pirmadieniais 7 vai. vakare, 
toj pačioj vietoj. Sekamas mi
tingas įvyks, kovo 17 d., 10 
vai. iš ryto.

Bedarbiai, 
pašalpos, o 
ga, ateikite 
ir pažymėtu 
Taryba padės jum iškovoti pa
šalpą ir padės kitais reikalais 
jum grumtis prieš sunkias gy
venimo sąlygas.
b-’ r < ’ • ‘ Bedarbis.

Prakalbos Bankų 
Klausiniu

Tyrinės New Yorko 
Bankierius

kurie negaunate 
ji jum reikalin- 
į nurodytą vietą 
laiku. Bedarbių

Ateinantį sekmadienį, kovo 
19 d., 1:30 po pietų, 285 Rod
ney St., Williamsburgo Darbi
ninkų Kliubas rengia prakal
bas bankų krizio klausimu.

Darbininkai, kurie turi tau- 
pinių bankuose, turėtų būtinai 
dalyvauti masiniame mitinge, 
kad apkalbėti savo reikalus.

Depozitoriai negali tylėti 
rankas sudėję ir nesirūpinti, 
kad jų taupiniai būtų saugūs 
ir užtikrinti šimtą nuošimčių.

Depozitorius.'

Areštavo 14 Surišti) su 
Jutlegeryste

Kdvo 15 d. policija įsiveržė į 
Schultz Policy Clearing House 
ir areštavo keturioliką jo ka- 
aierių. Valdžia kaltina Schult- 
zą, kad jis užsiimdinėjęs alaus 
reketu ir nemokėjęs valdžiai 
mokesčių už. padarytus pel
nus, besiverčiant butlegerys- 
te. Visi areštuoti pąleisti po 
$500 bėlom. Patiek Schultz 
policija nesuėmė.
..Namas po policijos “reidui” 

atrodė kaip po karui. Lan
gus ir duris policija išdaužė ir 
yiską išvartė, bejieškodama 
kompromituojančių dalykų. 
Be to, policija paėmė apie už 
dešimts milioną apdraudos 
“palisių” popierių, Kurios bu
vo prirengtos pardavinėjimui.

Policija Užpuolė 50 
MerginųU/

< J___ L— £ j • Į : /.

J. Milberg, suknių dirbtuvės 
savininkas, paleido iš darbo 
50 merginų ,ir neatinokėjp jom 
algų. \Moterims mokėdavo al
gos į savaitę po septynis do
lerius už 49 darbo valandas. 
Dabar naują! paimtom darbi
ninkėm mokės tik po $5.40 į 
savaitę. Paleistos iš darbo 
merginos atėjo skųstis savo 
padėtim Adatos Amato Indus
trinei Unijai. -Unija atėjo 
darbininkėm į talką. Susta
tė jų reikalavimus ir numarša- 
vo atgal prie J. Milberg dirb
tuvės. Bosas pasišaukė poli
ciją jas išvaikytų Prasidėjo 
grumtynės. Policija paleido, 
šūvius į orą išgązdinti minią. 
Tačiaųs niekas negelbėjo. Bo
sas pamatęs, kad negajės at
stumti darbininkes, buvo pri
verstas užmokėti algas. ‘

PAJIEŠKO.IIMAI
PAJIEŠKOJIMAS ’

Pajieškau žmonių Brooklyne, ku-, 
rie pažinojo Petrą Draugelį. Petras 
Draugelis mirė 29 d. lapkričio, 1931 
m., palaidotas gruodžio 3 d. 1931 m. 
Kurie pažinote Petrą Draugelį, 
šau pranešti, būsiu dėkingas. 
Draugelio brolis.

Joseph Draugelis, 
; 2335 W. 35th 'Street

Chicago, III. 
' (63-64)

IŠRANDAVOJIMAI
PAS1RANDAVOJA

Pasirandavoja fomišiuotas kamba
rys, didelis ir trimis langais ir “clo
set drabužių padėjimui, garu apšildo
mas, privatiniame name; 3 blokai nuo 
Jamaica Ave., Forest Park Sta. Ant
rašas: 80-2288 Ave, Woodhaven, 
N. Y. Tel. Cleveland 3-7159.

■ ;.v. (64-65)
“ PARSIRANDAVOJA-

PASIRANDAVOJA fomišiuoti 
kambariai, garu apšildomi, visi mo
demiški. {taisymai, su atskim įėji- 
ihu. • Mokestis gana žema. 105 So 
3rd St. Brooklyn, N. Y.

(64—67)

3; Kad nebūtų diskriminuo
jami negrai.

4. Pavieniam vyram ir mo
terims pašalpos po vieną do
lerį į dieną.

Bedarbiai su kiekviena die
na labiau kankinami Skurdo ir 
alkio. Jie supranta,j kad ra
miai badaudami padėties ne
galės pakeisti. Bedarbiai or
ganizuojasi įy
kad priversti valdžią duoti 
maistą, pastogę ir kitus gyve
nimui reikalingus dalykus.

Ši demonstracija įvyl$o tarp 
12 ir 1 vai. dieną, kovų 16 d. 
Policija padarė labai žiaurų 
puolimą ant demonstrantų ; 
daugelį apmušė; tris sukru
vino ir dar areštavo.- Demon
stracijos dalyviai gynėsi, taip 
kad Jr/keli detektyvą? ir į>o- 
iicmariaį gavo į kailį. 1 1 ’ -
1 - ’ . i j ?; < ■ po 5 ir .pozų visi sviesus.

šiandie 9 vąh iš ryto bus 44fc.Bleėcketf, . . v, Ii.’' t ty • ; St.. Cvūrėss Avė.. Savinihkas'vienaiš dviejų areštuotų(J. Prusso ir

Paryžiaus Komunos 
Paminėjimo Prakalbos
Parjfžiaus ' Komuna buvo 

pirmutinė darbininkų klasės 
valdžia žmonijos istorijoj. Ka
rolis Marksas sveikino komu- 
narų laimėjimus ir kvietė; viso 
pasaulio , darbininkus stoti į 
talką Paryžiaus prpletariatui. 
Paryžiaus proletariato revoliu
ciją; ir jų ; valdžią buržuazija 
parbloškė 'ir kraujuose pas-

Ferdinand Pecora, patarė
jas prie senato komisijos, pa
reiškė, kad bus tyrinėjami 
New Yorko bankieriai. Pra
nešime yra sekamos firmos 
įvardintos: J. P. Morgan and 
Company, Kuhn, Loeb and 
Company ir kitos didžiosios 
Wall Stryto firmos.

New Yorkę bankieriai par
davinėjo daugybę įvairių fi
nansinių obligacijųi 4-H^securiy-į 
ties.” Įvairių bonų, Šerų ir"
kitokių “vertės” popierų labai kandino negirdėtu iki tol žvė- 
daug pardavė bankąntf, Komunos patyri-
randasi vakarinėse* valštįjėše.’ -.hiardarbininkų klasei 
Dabar pasirodo,- kad tos pe- neišsemiamai-~ dideles -pamo- 
pierps j mą^ąi vertės c turi i arba kas. Tomis pamo^ųipįs^audo- 
visai bevertės. ' Išstosi priežąs- čĮąmjesi Rusijos proletarai lai- 
ties;dau#elisi bankų vakarinėse mėjo pergalę prieš cari?jną. ų* j 
valstijose labai skaudžiai nu- , buržuaziją. Jie šiaųdieą sęk? 
kentėjo.* ’ ' . - ! įpingąi • budavoja **socjąjizmą

Ponas, decora sako, ‘kad peštoj pasaulio dąlyję, , U, .Ponas. ^Pecora ' sako, 
kviečia nepurių baiitį1 dfšako- 
mihgus/žmones liuosai liūHyti', 
bet ‘ jeigu ' įiė atsisakyt ’sa^o 
noru eiti, tai jlehts bt^ įteik
ta “šūbpoehA” 
kvietimas.'

Verstihą'š' pa;
i. f

it i

Atyda Lošėjam !
Veikalo “Bedarbiai”

Teatro “Bedarbiai” rępeti- 
ticijos įvyk^ penktadienį, kovo 
17 d., 7:30 vai. vakarė, “Lais
vės”' svetainėje. ‘ i ,

Būtinai visi lošėjai turi da
lyvauti, nes -turime prisirengti' 
prie veikalo sulošimo Newar- 
ke, kuris buSj stątoipąs j^enoj 

1-

l Paryžiaus Komunoj paminė
jimo prakalbos įvyks > kovo; r18 
d., St. Nichqlas Areųa, 66th.ir, 
Broadway, vai. vakaru., ( <_

REIKALAVIMAI
' REIKALAVIMAS } ' ,

Reikalingas . partneris prie t bučęr- 
nės biznio su patyrimu. Priimsiu ąnt 
lengvų išlygų. Lie’tuviško partne
rio todėl reikalauju, kad (didėlį biz
nį dąrau su liptpviais.

212 Manhattan Ąve.
Brooklyn, N. Y.

(64-66)' '
REIKALINGAS draugas, kuris~no- 

rStų keliaūti rpb visų, Ameriką. In
formacijų delėi krėipkates Biuo ant
rašu: Vekas, 206 Bushwick

(63-64)

raliu: Vekas, Avė. į

Telefohds: ( Štagg 2-OlDp-

DR. A. PETRIKĄ
i i. if®

: DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South4thStrect 

Brooklyn, z,
; X-Spindulių Diąghoza 
i ' Gazo Anestefika

Valandos: nuo ryto 
iki ‘8 vai.> vakare 

Penktadieniais ir šventadieniais 
i tik kusitąrus

n J... į :..į i, ' ■r-rzsx:
KRAUJO SPECIALISTAS

Gydau (ImlM ir chronlika* vyrų ir 
moterų liga* kraujo ir odos.

Padarau Ištyrime kraujo ir ilaputna

, DR’. MEER
156’ W. 44th St. Room 302

? . New York. N Y.
Valandos PriEmimoi

Ryte nuo M) iki 1, Po pletg nuo • *'
t ‘ Į ; iki 9 vai. vakare
Sekmadieniais nuo 11 ryto Iki 1 po piety

Telefonas jLackawanna 4-2180

VOKiEtYS SPECIAŪsfS
Kraujo, odos, šlaplnlmos ir 

•ų '■ gundymo organų
DR. M. FILURIN 

' 218E.12tkSt.
■ Tarp 2nd •1 it-13rd' Ave»

1 ' ...s... r

40?

. x;

; « .T'į * , 
Metropolitan Avenue
(ĄrtJ Marcy Avenue)

BROOKLYN. N. Y

. •: / .?v.c ................... '

| Brooklyne:
13§ * Irvipg Avė.1 
15^8 Dėkalb Avė. • , . 
So’.‘ 4th:;and Havemeyer Sts. 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 Bedford Avenue 
223 Bedford Avenue
222 Berry Street 
135 Grand Street 
287’Grand Street 
350 Grand Street 
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenuė 
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

Allen it Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd- Avenue and 14th Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St. 
68$ Washington Street
6th AVenue and 42nd Street 
įst> Avenue and 4th Street.

-į——-—L..,.., ...............

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS Į;

Siuomi pranešu sąvo koetuma*, 
narna, kad perkėliau savo studijų 

naujon vieton,! 
po numęritiJ 

: 1512 Marion St.j 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puildaust

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių {degi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški ^ojų skaudėji
mai, kojų pūliuoįatati skauduliai, 
niežtinčios kojų eazymos—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais būdais be 
operacijų.

Vokietys specialistas New Yor
ke aprubežiuoja savo praktiką 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54tn St; 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedėldienių) nuo 2 iki 6

i

MATHEW P. BALLAS 
(B I ELfiU SKAS) 
GRABORIUS 

c UNDERTAKERS HND EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

. '■ MUSlt (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS > DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠAL1U, IR IŠ ČIA 

>A&IUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ 
, . P1«M/UIAI PAGALBAI AMBULANSINį AUf^MOBlUU, 

KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINI I« 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MlRUSIOM^JMOTEKlMS- 
PRIŽiOrETL . DUNDAM' GRAŽr^VlETĄ, SAVO

I ‘Mylimuosius pašarvoti dovanai.
VISAIS JAIS REIKALAIS K^EI^KITES ( MUS, O MĘS 

KUOGERIAUSIAI PATARNAUSlM.
NJŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. MŪSQ 

TELEFONAS NIEKAD' NEMIEGA.

, DR. HERMAN MENDLOWITZ
' ■' . .. • . . f.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St., • Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street 4

Telefonas Evergreen 6-3959
iki 4 kas dien, seredoms ir subajtoms 
iki 7:30 vai. vakarais.

Ofiso valandos nuo 1
■ nuo 6

nedaliomis 
Nuo lOŲkMU W|» ryto .

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

•Kampas E. 23rd St.




