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Laimėjo, Bet Kas? 
Dirbo Bosų Naudai. 
Mūsų Moralis Laimėjimas 
Nebuvb ant Sargybos. 
Pamoka Ateičiai.

Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Darbavosi sušilę. Laikė 
slaptus ir pusiau viešus su
sirinkimus. Vaikštinėjo po I 
stubas ir kalbino žmones.! 
Skleidė melus. Smalą virė...1 

; Kas ir kam ? Keno nau- ' 
dai?

Tai Broklyno darbininkų | 
• vienybės ardytojai. Pirmoj j 

vietoj sklokos čyfai. Jiems | 
talkon pribuvo keli socialis
tai, aidoblistai ir fašistai. 
Susibūrė į daiktą. Susivie
nijo. Kelios asabos, bet 
“vienas dievas.” Pasekmės 
tokios, kad jiems pavykę 
paskutiniuose susirinkimuo-, 
se laikinai ištraukti iš ben
dro fronto Jurginę Draugi-1 
ją ir Piliečių Kliubą. 

_____ /
Laimėjo. Džiaugiasi. Bet ■ 

kas ištikrųjų džiaugiasi ? 
Kas ištikrųjų laimėjo? Ari 
darbininkai, kuriuos smau- i 
gia bedarbė? Ne. Laimėjo 
valdančioji klasė. Pora da.r- -^ionaj orlaivyje sudegė Ev-! 
bininkų . organizacijų iš-!eiyn q. Frost/amerikonkaJ 
traukta is darbininkų ben- :pareinantį st. Louis, Mo. garijOs valdžios. 
dro fronto. Ant tiek ap- Orlaivis pataikė į elektrinę 'sant Bulgarijoj, fašistai 
griauta darbininkų vienybe. viela h. užsidegė. 
Ant tiek silpnesnės organi-__ 2___ __________ _
zuotos spėkos. Ant tiek mažumoje Sovietuose. Buvo 
lengviau kapitalistų klasei draugų, kurie 
smaugti darbininkus. Tuo Į svyravo, 
būdu Prūseikų, Butkų, Vai- kino: Draugai, kantrybės, 
tukaičių, Michelsonų ir ištvermės, pasiryžimo. Kiek- i 
Kreivėnų lūpomis džiaugiasi vienas mūsų pralaimėjimas 
bosai. tose darbo žmonių organi-
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Pasveikinimai Komunistų 
“Daily. Workeriui”

Specialis ‘‘Daily Wor
ker io” numeris paminėji
mui dešimties metu su
kaktuvių išėjo net 28 pus
lapių. Telpa daug pa
sveikinimų. Amerikos Ko
munistų Partijos organą 
sveikina Vokietijos Ko
munistų Partija, Franci- 
jos Komunistų Partija, 
Kubos Komunistų Parti
ja, Komunistų Internacio
nalas ir tt. Visi sveikini
mai nurodo, kokia svarbia 
rolę lošia komunistų dien
raštis Amerikos darbinin
kų kovose prieš bosus.

ROOSE VELTAS REIKALAUJA, KAD J, V. i 
KONGRESAS PILDYTŲ PRISAKYMUS

., j ,

n n. .. , WASHINGTON. — Pre-;I Draugas Dimitrovas i lentas Roosdveitas laikė:

Nesulaukia Atsakymo I
' reiškė, kad kongresas turi

BERLYNAS. —- Tūlas ■ pildyti jo prisakymus ir už- 
: laikas tam atgal drg. Dimit- igįrti arti vieniiolikos bilio-1 
1 rovas pasiuntė Bulgarijos ' nų doierių budžetą. Jis ne-! 
| valdžiai pasiūlymą, kad jis ! darysiąs jokių nusileidimų.1 
; sutinka grįžti Bulgarijon ir f Rooseveltas jaučiasi, kad jis , 
: stoti į teismą del jam daro-, turį kongresą savo rankose i 
mo užmetimo, būk jis ką į ir gali duoti jarfl bile kokius ' 

inors bendro turėjęs su pa-; prisakymUs. O kongresui ir | 
; dėjimu bombos Sofijos kate- ■ Rooseveltui pagaliaus prisa-1 
droje anais metais. Jis ga- > kymus duoda Wall ! 

Ji pilnai įrodyti, kad ta ka-1 bankierini. 
l'tedros eksplozija buvo dar-; 

į reiškė, kad kongresas turi

Eiliniai Socialistai Daly
vaus Konvencijoj

NEW YORK. — Sovie- 
tų Sąjungos Draugąi ga
vo mandatus iš Milwau- 
kės nuo penkių eilinių so
cialistų, kurie dalyvaus 
nacionalėj Sovietų Sąjun-,* 
gos draugų konvencijoj 
sausio 26-28 dd. Kaip ži
noma, Socialistų Partija 
atmetė kvietimą dalyvau
ti šioj svarbioje konvenci
joj. Bet, matomai, eili
niai socialistai nepaiso sa
vo reakcinių lyderių.H EXTRA!

NEVERS, Francija. —^as pačių Bulgarijos fašis-j 
i tų. Drg. Dimitrovas _____ 
' negavo atsakymo nuo Bul- ’ 

Jam ne-i 
ai nu- i 

teisė jį mirtin. Drg. Dimit-' WILKES-BARRE, Pa. — 
—rovas nebijo grįžti ir stoti j Maloney ir Capelliniui pavy- 

pries fasistus.

i *1 si s ' '
„M Vadai Laimėjo, bet k? Vk

Sakys Mainieriai?

nekantravo, 
Bet Leninas mo-1

' ko šį sykį mainierius išmuš- 
|ti iš kovos kelio ir pavesti 
Roosevelto valdžios Darbo 

į Tarybos apiekon. Pagelba 
gudrių manevrų neleido 
mainieriams United Anth- 

WASH1NGTON. — Roo- racite Miners konvencijoj

Išleis Bonus už Keturis 
Bilionus Doleriu

KOMUNISTŲ INTERNACIONALO PA
SVEIKINIMAS “DAILY WORKERIUI”

Pasveikinimo kablegra- 
moje, tarp kitko, sakoma:

“Komunistų Internaciona
las siunčia nuoširdžiausius 
sveikinimus Daily Worke
riui dienoje jo dešimties 
metų sukaktuvių. Daily 
Worker yra vienatinis ame
rikoniškas laikraštis, kuris 
energingai ir drąsiai gina 
darbininkų ir farmerių inte
resus, kovodamas prieš so
cialistinių ir darbo unijų 
biurokratų išdavystes, ne
svyruojančiai kovodamas 
prieš baltąjį šovinizmą ir 

•prięš visokių formų pries- 
i pandą negrų, taip pat kovo- 

. ’ damas pasiryžusiai prieš 
Toliau 

Komunistų Internacionalas 
sveikina komunistų dienraš
tį jo pastangose tapti tik- 

tik ,,vie"uolikos'Sovietai Sutinka Priimt Jįiname” X*ŽmunSu 
Fašistu Aukas Internacionalas, “kad Daily 

____ ’ Workeris dar energingiau
Sakoma, kad Sovietu Sa-^. tikru kolektyviu agi- 

junga pasiūlė Vokietijos fa- ,,

Grūmoja Studentams 
)) Išmetimu iš Universit
i COLUMBUS, O. — Pen- 
1 ki Ohio universiteto studen
tai atsisakė mokintis kari- 
inio muštro. Jie pareiškė, 
ikad jie priešingi karui ir 
militarizmui ir tuo būdu at
sisako klausyti mokyklos 

: viršininkų. U n i v e rsiteto 
• prezidentas pareiškė, kad 
'arba šitie studentai pradės 
j lavintis karinio muštro, ar
ba bus išmesti iš mokyklos. 
Studentai atsakė, kad jie 
geriau leis save išmesti iš

i 1 1 • *11 VyA CAA1JL CAO IJCIOIL Ymokyklos, negu ims ginklą . . , hU . ...x “ imperialistini kara.i rankas ir klausys milita
rists t-

susirinkimą, kuriame admi
nistratorius drg. Buknys 
pranešė, kad iki šiol per va
jų jau gauta 989 nauji skai
tytojai.
skaitytojų betrūko iki tūks
tančio, iki pasibrėžto tikslo! 
Tai džiuginanti žinia. Di
rektoriai karštai sveikina) 
visus vajininkus, visus!

, J VII A A T VA vz -*-

draugus ir drauges, kurie, valdžiai, kad jinai su 
darbuojasi šiame vajuje, j mjeju noru priims bulgaruszacijose_yra tuo pačiu kaly seveitas siūlo, kad kongre-) pasekelbti kovą anglies ba- . Smikianw • A ~

_ .. Vadai sakė, kad ?ai kalta mes. sa"k,am® j komunistus Dimitrov, Po-, ję { į y Gubernatoriusnianueriai turi pavesti savo drau?us.’ Kad suremtumen^ > pov ir Tanev> jeigu tik Hit- \ ”,
skundus ponui Moore, vai- Pecla,s.lr sia® tHS i>as}\utl-. lerio valdžia juos paleistų ir N. Y. MajOHl

••^°aS!i J1”0’ rkUr i? vkdP V .^imėjimas-rnoralis lai-! sag jeigtų Farm Credit “Ad. j ronams. ■
,e ,?1-. ,le se mėjimAs. Mes giname revo-; j j a jjaj j jjome Ow-1 mainieriai turi pavesti savo j1

vieną darbininku pasijudini- liuciia mes einame darbi-' ' T ’ •__ T. . • k- i , . gHidiixe jners Loan Corporation is- ?
. k* T. U1. v pase nmkU interesus, musų pusėj Įeistį bonus už keturis, bilio- džios atstovui; kuris padėjo 
jus. Jie turi savo pasiunti- istorinė teisybė, mūsų pusėj is dolerį Tai bug fede. angiies savininkams laužyti 
nlUS‘ i darbininkų išeitis iš šio pra- ral-g vaidžios naminė pa- imainierių streiką Utah ir

į -o v i k- • u AlskmTk\me1tatai .c ar‘iskola. Valdžios iždas atsa-1 New Mexico valstijoje.
“Griaukime darbininkų ; bininkams. Įtikinkime; juos. |, ž atmok§iima tuos ' _________

bendrą frontą, ardykime jįe supras mus. Jie turės L - -
darbininkų vienybę,” štai i suprasti mus, nes gyveni- 1______ *
obalsis ant tų žmonių vėlia- mas kalba už mus, už mūsų 
vos. , Bosai prituravoja: poziciją.
“Padalinkime ir valdykime.” mėjo:
Jie valdo taip ilgai, kaip ii
gai darbininkai pasidalinę, Jiucijos ir socializmo 
pasiskaldę. Kurie griauna jjmas.

Ima Nagam Neištikimus!
I ir Kunigus >

nes vajaus dienas pasidar-! 
buotumėme de! savo dien
raščio.

Su N. Y. Majoru
leistų išvažiuoti iš. Vokieti- ( --------
jos. Kiekviena fašizmo ir ALBANY N Y_ New

Yorko miesto majoras La
Guardia pareikalavo, kad 
New Yorko valstijos seime
lis suteiktų jam tokią dik
tatorišką galią ant miesto, 
kokią prezidentas Roosę- 
veltas gavo nuo kongreso. 
Gubernatorius Lehman at- 

BERLYNAS. — Fašistai • sako LaGuardijai, kad to- 
BERLYNAS. — Hitlerio i kalba, kad prezidentas Hin- kios galios jis negali gauti, 

valdžia dūksta.! denburgas susimylės ant; kad Lehman priešingas “po-

Draugai, atriekime buržuazijos teroro auka ga- 
tikslą pilnai, su kaupu,! Virš p rasti prieglaudą darbinin- 
tūkstantinė naujų skaityto- ku tėvynėje!

i jų! Tai bus mūsų atsaky-' “ ’_____
mas komunistų ir darbiniu- i 
kų klases priešams! i Spėja, kad Lubbe Nebus 

Nužudytas
__. uz mus, uz musu n P v • n

Ir bolševikai laL i Paliuosavo Tns Draugus
įtikino darbininkų ■ 

dauguma. Tai buvo revo-1 
laimė- Tarptautinis ------------- _

• Apsigynimas išėmė po kau-) Čionai Hitlerio policija su- 
ciia tris darbininkus, kurie i areštavo du kataliku kuni- kruvinoji . - -

■ -........................... ! h- jie kaltinami “tėvy- Nuo pradžios rugsėjo mene-! Lubbe ir pakeis mirties bau- litinei diktatūrai” ir tt. Tas
xiniMiiuKv puciiw Ldc. ” nes būk šio iki šiol jau nuteista mir-1sm? amžinu kalėjimu. T>''t' _ '

bininkų streiko. Užstatyta i atlaikę' mišias už šešis ko- tin 60 darbininkų. Kai ku-/as pats kruvinasis Hinden-:sg j yra pasidalinimo, kaip

PITTSBURGH, Pa. — i i
Darbininkui STUTTGART, Vokietija.)

Fašizmas Sėja Mirtį

Brooklyno darbininkų vie
nybę, tie padeda kapitalis
tams darbininkus padalinti. > mes Piliečių Kliube, 
Ant mažos skalės, tiesa, bet ‘ n§j ir visose kitose 
padeda. Panašios ardymo į nių^ų organizacijose, 
spėkos dirba ne vien tarp 1  
.lietuvių, bet visur, kur yra; Tačiaus negalima praleis- 
darbinmkų. Įį nekritikavus atsakomin-

Jie kalbėjo už ardvmą &us draugus, visų pirma 
darbininkų vienybės. Mūsų) Brooklyno_ komunistų; frak- 
draugai gynė bendrą frontą^tate, kad darbininkų 
prieš naują karą, prieš be-; yjel?ykes ardytojai dirba su- 
darbę, prieš fašizmą. Tai ieng^asi kovai. O mū- 
kas pagaliaus laimėjo? Mo- slI draugai nieko nedarė, 
rališkai laimėjo komunistai: Tylėjo, kaip negyvi. Buvo > ir •> r n v 1 i •
ir visi, kurie stojo už darbi- per 1 persergeti. jesi Monai Vaiku Gyvena is Pasalposu Šimtai
ninku vienybę. Juk tie žy- Buvo saukiami budėti. Ne- Tfikdanrill Knista K Namu j
giai budavoja klasių kovos , kreiPe a?ydos- sa~ lUKstaiiciŲ išpiešta is lianų- .
istoriją. Atsiras tokių, ku- pareigas. Faktinai pa- __ ___ ___ ;
rie pamatys, kaip klaidin- ^ėgo iš kovos lauko. Jokio 
gai pasielgė, griaudami dar- tuo ™kalu neby tinių Valstijų

Tuo keliu turime eiti ir 
Jurgi- 
darbi-

buvo suareštuoti ir įkalinti) gu.
laike Ambridge plieno dar-) nes išdavystėje,” nes būk šio iki šiol jau nuteista mir-'sm§ amžinu kalėjimu. Bet parodo, kad valdančioj kla-

po $2,000 už kiekvieną.

SUSTREIKAVO
DRAIVERIAI

NEWARK, N. J. —Pas
kelbė streiką 150 trokų drai-, 
veriu. Reikalauja • $45 sa
vaitinės algos. Streikas ap
ima 36 kompanijas

munistus, kurie yra nuteisti riems galvos jau nukapotos, j burgąs pasirašė mirties dek- i sėkmingiau pravesti
17 >•...»« » • > , • w • t»4- o Imdn crnl voc 11 Iz a ________________ ___ J _.

mirtin. Fašistų terorui nė
ra galo. Kerta visiems, 
kurie tik jų režimo neužgi- 
ria. Terorizuoja ne tik ko
munistus, bet visus darbi
ninkus. Eina toliau. Tero
rizuoja žmones ir iš kitų 
klasių, kurie nusistatę 

| prieš terorą.
H—*-------------------------- ------------;------

WASHINGTON. — Jung- 
_ j Darbo De- 

.Vo sušaukta. Jokio pasikal- partmento Vaikų Biuro ve- 
ibėjimo neįvyko. Manė sau: fdėja ponia Grace Abbott iš- 
j Sykį organizacijos • užgyrė leido pareiškimą su Naujais 
bendrą frontą ir užtenka. Metais. Ji sako, kad per
lai buvo klaida—nedovano- nai šeši milionai vaikų bu- 
■ tina klaida. Nesuprato, ne- vo maitinami pašalpa. Pri

pažįsta, kad jų sveikata ir 
gyvenimas atsidūrė blogo
se sąlygose. Pasekmės to 
dar esą nežinoma.

Ponia Abbott toliau nu
rodo, kad trys šimtai tūks
tančių kūdikių buvo išplėš-

bininkų vienybę. Gyvenimas ■ 
nestovi ant vietos ir nesto
vės. ‘ Bedarbė neina mažyn,' 
darbininkų vargas nemen- i 
kėja. Tie, kurie šiandien!

. ♦balsavou už griovikų pas jūly- i. . , .
L mą, rytoj supras savo klai- ;,vertln« daybmmkų vieny- 

, bes ardytojų nechaliskumo.
n ’  j ir tikslų. Pamoka ateičiai.
n > Mums’ reikia kantrybės, Reikia geriau veikti. Reir 
v ištvermės. Atsimenam, kuo- kia vengti panašių klaidų.

met po kovo revoliucijos 
1917 metais bolševikai buvo

f) *■' A c

Reikia pašalinti iš mūsų 
tarpo toks ištižipias.

ta iš namų ir šeimynų del 
užviešpatavusio vargo. Dar 
250,000 kūdikių negavo pa
šalpos ir turėjo maitintis 
tuom, ką gavo jų motinos. 
Visų šių kūdikių ateitis 
esanti labai juoda. Taip pat 
keli milionai darbininkų vai
kų neturi progos lankyti 
mokyklas šiemet, nes labai 
daug mokyklų ;tapo uždary
ta.

Tai toki darbininkų vai
kų padėties vaizdai !

i savo 
kiti tebelaukia to likimo. ;retą ir leido galvas nukapo- programą prieš da/binin- 
Areštai ir įkalinimai eina Į ti keletui desėtkų komunis- ]<us.
masiniu maštabu. Apskaito- i tU- -------------
ma, kad. nuo Hitlerio reži
mo atsiradimo fašistai yra 
nužudę apie septynis šimtus 
Vokietijos Komuništų Parti
jos darbuotojų.

.. . . Kaip Stovi Partijos New
Kalėjimas Bedarbiui i Yorko Mieste

Uždės Du Doleriu Taksy
i J ant Degtinės - ;

■ WASHINGTON. — Kon- 
greso atstovų butas 388 bal
sais prieš penkis nutarė už
dėti du doleriu taksų ant 
kiekvieno galiono degtinės. 
Spėjama, kad iš tų taksų 
bus federalei valdžiai net 
$470,000,000.

VARGDIENIS SUDEGĖ 
ŠĖTROJE

PEORIA, Ill. — Prie upės 
Hooverviilėj sudegė David 
Talbott, 83 metų negras 
darbininkas.: Priverstas btr- 
vo šėtroj gyventi, nes netu
rėjo kur prisiglausti.

NEW BRUNSWICK, N. ’ NEW YORK. — Valdžia 
i J. — Nuteistas kalėjiman paskelbė, kiek kuri partija 
'prie sunkių darbų ant 60 J turi užsiregistravusių pilie- 
! dienų bedarbis Steve Vico- čių New Yorko mieste. De* 
ity, 58 metų amžiaus. Jis mokratais užsiregistravusių 
rastas pusiau sušalęs lauke yra 1,643,784, republikonais 
laike didžiųjų šalčių. Kairė 1435,966, socialistais 26,303 
koja visai nušalus. komunistais 9,952.

VOKIETIJA NORĖJO PASIDALINTI SU 
LENKIJA PABALTI JOS KRAŠTUS

VAĘŠAVA. — Vėl iške-j dalį Latvijos, kuriose pir
miau Vokietija turėjo daug 
įtakos, o Lenkijai siūlė už
grobti Lietuvą ir dalį Lat
vijos. Bijojo tik Sovietų 
Sąjungos, kuri nekartą yra 
pasisakius už Pabaltijos ša
lių nepriklausomybę.

liama aikštėn faktai, kurie 
parodo, kad Vokietijos fa
šistų valdžia siūlė,Lenkijai 
užgrobti ir pasidalinti Pa- 

I

balti jos kraštus. Vokietija 
reikalavus sau Estonijos ir



L

Antras Puslapis Pirmadienis, Sausio 8, 193

JAISYE 
LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY 

f The Laisve, Ine.
every day, except Sunday. 

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

\ i ■ * f t i

Ten pat poliau p. Prūseika darė išva
das: Kaip Apsiginti nuo Bosu Atakų ,

SUBSCRIPTION RATES: 
United States, per year ............

Brooklyn, N. Y., per year ...........
Foreign countries, per year ........
Canada and Brazil, per year .... 
United States, six months ........
Brooklyn, N. Y., six months ..... 
Foreign countries, six months ... 
Canada and Brazil, six months ...

$5.00 
$7.00 
$7.00 
$5.00 
$2.50 
$3.50
$3.50 
$2.50

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

of March 3, 1879

Sugargaliavo ir Eksplodavo!
Delei pasirodžiusių “Laisvėje” keletos 

rašinių apie. Prūseikos-Butkaus-Jankaus
ko atvirą ir visišką persimetimą į Hill
mano mašinos abazą lietuvių kriaučių lo- 
kale 54 (Brooklyne), ponas Prūseika 
smarkiai gurguliuodamas eksplodavo. 
Turėdamas talentą kolionėm, jis pasirin
ko iš savo leksikono pačius gražiausius 
spirgučius, kuriais mano paslėpsiąs sa
vo kreivą ir darbininkų judėjimui žalingą 
politiką. Podraug tasai garbingas džen- 
telmonas rėkia ir didžiuojasi, kad jis 
šiandien unijoj laikosi tokios pačios tak
tikos, kaip ir visuomet laikėsi. Jis ir 
Jankauskas, ir Butkus neiną Hillmano 
mašinai tarnauti, bet darą bendrą frontą 
su ratelninkais prieš Buivydo ir Jankai
čio “mašiną”, prieš “Maskvos davatkas,” 
kaip paprastai revoliuciniai darbininkai 
yra vadinami. O “Laisvė” dabar einanti 
prieš prūseikinių-michelsoninių ir kitų 
reakcinių elementų “tikrąjį” bendrą 
frontą. “Laisvė”, sako ‘tasai “mokslo 
vyras,”. “visus tuos kriaučius, kurie ne
pritaria bimbizmui... vadina fašistais ir 
socialfašistais'...” Aišku, čia mūsų bu
vusio draugo yra negražiai pameluota, 
bet juk pameluoti gali net ir toki garbin
gi vyrai, kaip tas, kuris daro bendrą 
frontą su ratelninkais, ,id4&Lkovoti prieš 
Brooklyno lietuvių darbininkų organiza
cijų bendrą frontą.

Per virš 10 metų Amalgameitų unijos 
lokale virė ir tebeverda kova. Iš vienos 
pusės stovi keletas socialistuojančių ele
mentų, fašistinių-tautiškų elementų, dalis 
aidoblistų ir kt. dešinių žmonių, kurie 
dažnai per nesąmoningumą juos remia. 
Iš kitos pusės—komunistai ir šiaip pro
gresyviai kriaučiai, įskaitant gerą dalį 
dorų katalikų darbininkų. Ta kova daž
nai pasiekdavo aštrių formų. Vasario 
mėrh 19 d., 1925, dabartiniai Prūseikos 
sėbrai socialistiniai lyderiai, buvo pasi
kvietę talkon ginkluotus mušeikas, kurie 
54 lokalo narių susirinkime sumušė Jan
kaitį, Buivydą, Žilinską, Verkutienę, Ja- 
siylaitienę ir kitus.

Mušeikas ir tuos, kurie juos traukė su- 
sirinkiman, visuomet gyrė ir gynė “Nau

jienos”, “Keleivis” ir “Vienybė”. Bet 
mūsų dienraštis, kaip tuomet, taip ir da
bar juos smerkė ir kvietė visus kriaučius 
eilinius darbininkus sudaryti stiprų fron
tą ir atremti socialistuojailčių ir f asis
tuojančių lyderių sumoksią. Prūseika 
tuomet kartu su mumis smerkė ratelnin- 
kus.- Matomai, jis tuomet veidmainiavo.

Kiek vėliau Prūseika rašė apie ratel- 
ninkus:

Ta ratelninkų sekta, kurios diktatoriavi- 
mas nei pusės "mėtų nesitęsė ir kurios prie
šakyj stovėjo streiklaužis, katorginiais su
spendavimais tarėsi atimsianti komunis
tams liežuvį, o sistemačių balsų vogimu už
tikrinsianti sau pastovią didžiumą. Tuomi 
ji tikėjosi palaidosianti “Maskvą” ir užkar
sianti žmonėms ant sprando palaimintąjį 
Kauną, žmonės paragavo kauniškių nuodų 
ir daugiau jų neberagaus. (“į.” už liepos 
mėn. 25 d., 1925) . * * - /
Taip, darbininkai, paragavę kauniškių 

nuodų, daugiau jų nebenori. Bet Prū
seika šiandien ir vėl bando tuos nuodus 
kišti lietuviams darbininkams kriau
šiams! Jis ir jo artimi ąėbrai atsistojo* 
priešakyje tų žmonių, kurie siundė mu
šeikas ant mūsų draugų tarpe kriaučių, 
ir juos vadovauja prieš juos!

Mes specialiai atkreipiame siuvėjų ir ne
šiu vėjų domę į tą bjaurią, sektantišką ir 
anarchistišką politiką, kurią visą laiką veda 
tokie laikraščiai, kaip “Vienybė” \r “Nau
jienos.” Remdama ratelninkus ir įkvėpda
ma juos, “Vienybė” tikėjosi greičiau priei
ti prie... dienraščio, šmeižtais užmuškie 
“Laisvę,” o paskui paverskie “Vienybę” 
dienraščiu. Ot, ko norėjo “Vienybė”. “Nau
jienoms” gi “Laisvė” ir kaip ta ašaka gerk
lėje.

Jeigu Prūseika 1925 metais del tos 
bjaurios politikos smerkė “Naujienas” ir 
“Vienybę”, tai Prūseika 1934 metais, įsi
steigęs savo gazietą, atsistojo “Vieny
bės ”-“Nau j ienų” vietoj; pasibučiavo si? 
tais, kurie 1925 metais mušė mūsų drau
gus ir šiandien rodo savo piktą liežuvį 
prieš “Laisvę.” Prūseika tikisi, kad tuo 
būdu jam, Strumskiui, Grigaičiui suda
rius bendrą frontą pavyks sunaikinti mū
šų dienraštį ir visą komunistinį judėji
mą lietuvių darbininkų tarpe. Tačiaus 
tenka pasakyti jam: atšipo savo dantis 
renegatas Sirvydas, atšipo savo dantis re
negatas Grigaitis, atšips savo dantis ir 
renegatas Prūseika!

Lygiai, kaip Sirvydai, Michelsonai ir 
Grigaičiai, p. Prūseika naudoja tokią pa
čią taktiką. Jis pasirengęs vienytis su 
vakar dienos bjauriausiais priešais, kad 
tik pažeidus revoliucinį darbininkų judė
jimą, nepaisant, kokiomis formomis jis 
pasireiškia. Jam iš to, mat, yra ir asme
ninės naudos.

Tai ir gerai! Daug saugiau turėti at
virą priešą, negu apsimaskavusį.

Bet ką laimi tie eiliniai darbininkai, 
kriaučiai, kurie dar vis tebeseka Prūsei- 
ką? Mes žinome, kad dalis jų pereitam 
lokalo narių' susirinkime balsavo prieš 
Prūseikos-Michelsono bloką, bet dalis dar 
nepadarė to persilaužimo. Ar jūs, drau
gai, dabar manote eiti suktais, kurie1 me- 
tų-ipetuą kovojo kriąįčiųosę su, kopiunis- 
tiniu sparnu? • Pagalvokite! , j i

u . .: 1 L.; . u ‘ L ’ i i;Didelė dalis lietuvių organizuotų kriau
čių pereitą kartą pafoidq,; kad jie su pa
žangiąja vadovybe, jie prieš Hillmano 
mašiną, jie prieš ratelninkų politiką. Ši 
jų akcija privertė p. Prūseiką garsiai su- 
gurguliuoti ir nemaloniai eksploduoti.

Darbo Smarkuolių Diena
Sausio mėn. 2 dieną Sovietų Sąjungoj 

buvo darbo smarkuolių udarninkų diena. 
Labiausiai pasiaukojusiems socializmo 
statytojams, atsidavusiems darbininkams 
buvo teikiama dovanos, ruošiama jų gar
bei parengimai. Įdomiai darbo smar
kuolius charakterizavo “Izviestija”, So
vietų vyriausybės organas.
, Kapitalistinėj šalyj didvyris yra tas, ku

ris pats pralobsta, kuris stato savo intere
sus aukščiau kitų interesų, kuris smaugia 
savo oponentus, griebia už gerklės lenkty
niuoto jams, kuris gabumais arba krimina- 
lybėmis pasidaro pirygų. Tokis ten gauna 

' garbės, ir pagarbos. Ištisi buržuazinių laik
raščių puslapiai paaukoti; rašytojai pašven
čia jiems savo veikalus, o buržuaziniai dai
niai apdainuoja juos.

Socialistinės draugijos didvyris stato savo 
kolektyvo, savo klasės, savo draugijos ir sa
vo valstybės interesus aukščiau savo indi
vidualių interesų ir tuo būdii jis yra gerbia- ■ 
mas mūsų šalies dirbančiųjų masių.

Tokių didvyrių—udarninkų— Sovietų 
Sąjungoj.šiuo tarpu randasi milionai. Ir 
jų skaičius vis didėja.

“Vienybes” nauji bosai grąsina savo 
kolegoms valdišku teismu del to, kad šie 
(fašistiniai laikraščiai) rašė apie jos bė
das. “Dirva” atsišiepia, sakydama, kad 
del “Vienybės” trubelių kalti “Naujienos” 
ir ‘Tėvynė”.-

♦

Savaitė atgal mirusis draugas Pietaris 
(Wilkes-Barrej) buvo veiklus ir pasi
šventęs darbininkų judėjimui asmuo. 
Mes laukiame platesnių apie jo gyveni
mą žinių. Draugai turėtų parašyti jo bi
ografiją plačiau. Velionis Pietaris buvo 
geras “Laisves” platintojas ir rėmėjas.

Dabartiniu laiku, kuomet ka
pitalistai stengiasi sukrauti vi
są krizio sunkumą ant darbi
ninkų, taip mes ypač negalime 
miegoti. Mums reikia būti or
ganizuotiems, nes kitaip apsi
gynimas neįmanomas. O tam 
pavyzdžių aš duosiu iš Kana
dos įvykių.

Paskutiniu laiku Kanados 
darbininkai pradėjo masiniai 
atbusti.

Kanadoje darbininkų didžiu
ma dirba miškuose, išsimėtę 
didžiausiuose plotuose atstumoj 
šimtų ir tūkstančių mylių. Del 
tos priežastięs ir organizaįyvis 
darbas yra pusėtinai sunkus.

Bet nežiūrint tokių keblumų, 
dabartiniu laiku, kuomet bosai 
visu įnirtimu pradėjo spausti 
darbininkus,—išsiliejo streikų
bangos per visą Kanadą. Į 
1933 m. lapkričio pabaigą tik 
vienoj Ontario provincijoj buvo 
streikuojančių miškuose 
darbininkų. Ir kovotojų 
ja vis didėja.

Į streikus pradėjo eiti
vybėje Medžio Darbininkų In
dustrinės Unijos, su šimtu nuo
šimčių veiklumo ir griežto nu
sistatymo prieš išnaudotojus.

Iš karto Kanados kietaspran
džiai prunkštė ištolo į tuos 
streikus, bet daugumoje atvejų 
tie ponai jau buvo priversti 
skaitytis su jaisiais.

Kuomet toks streikas pasibai
gia, tai steigiama darbininkų 
komitetas darbavietėje, arba 
miško stovykloje. Darbininkų 
komitetas darbavietėse vaidina 
svambiausią rolę. Komitetas bū
na išrenkama iŠ desėtko ar 
daugiau narių. Jis tėmija bosų 
pasikėsinimus ant darbininkų. 
Pavyzdžiui, jeigu
žiaurus ir darbininkai jo neno-

ri, tuomet komitetas šaukia mi
lingą ir reikalauja boso, kad tą 
pristovą atstatytų iš tarnybos. 
Bosui neišpildžius reikalavimo, 
komitetas šaukia tos vietos dar
bininkus i streikam

Reakcinės Jėgos Veikia 
Prieš Darbininkus

įnešimas, kad prirašyt kąn-’ 
didato vardas iri balsi/oti. Dis
kusijose Bullis padarė seka- \ 
mą pareiškimą. “Aš neimsiu 
čenčiaus, nes ofisas gali pripa
žinti balotus nelegališkais.” J 
Pasidėkavojant Bulliui, baisa- z

1,500 
armi-

vado-

pristovas

10 Metų Sukaktuves 
Nuo Lenino Mirties

Bus keletas gerų 
tarptauti-

Sausio 21 d. sukanka 10 me
tų, kuomet mirė pasaulio dar
bininkų vadas, drg. Leninas, 
bet jis gyvena kartu su mu
mis. Jo nuveikti darbai, min
tys ir mokslas gyvuoja tarpe 
mūs ir plečiasi tarpe viso pa- J •
šaulio darbininkų. Nesiranda 
pasaulyj kampelio, kad nebū
tų žinomas Leninas ir jo mok
slas nebūtų praktikuojamas ir 
kai kuriose valstybėse net 
vykdomas gyvenimai!.

Todėl pasaulio darbininkai 
net ir sąžiningesni intelektua
lai prisimena tą tragišką die
ną, 21 sausio, kuomet mirė 
Leninas. Detroito darbininkai 
paminėjimui mirties Lenino 
rengia didelį masinį susirinki
mą, 21 d. sausio, 2 vai. po pie
tų, Arena Garden, su didele 
programa.
kalbėtojų, dainuos 
nis choras iš 500 narių, į ku
rį įeis Laisvės ir Aido chorai.

Kad aiškiau susipažinti ir 
plačiau apkalbėti leninizmą ir 
jo nuveiktus darbus, kalbinės 
organizacijos rengia savo su
sirinkimus. Todėl K. P. Lie
tuvių Fr'akcija šaukia tokį su
sirinkimą šeštadienį, 20 dieną 
sausio. Vietą ir laiką praneš 
vėliau, tėmykite plakatus! Su
sirinkime kalbės vienas iš 
“Vilnies” redaktorių, greičiau
sia drg. Abekas. Taipgi dai
nuos abudu lietuvių chorai. 
Šitas susirinkimas dar ir tuom 
svarbus, kad mes galėsime pa
tiesti planą geresniam ir toli
mesniam vykdymui Leninizmo 
lietuviškoj dirvoj. Taipgi bū
tinai reikia dalyvauti tarptau
tiniam Lenino mirties paminė
jimo susirinkime, kuris įvyks 
21 d. sausio, Arena Garden. 
Rengimo komitetas prašo' vi
sų Detroito organizacijų ne
rengti jokių pramogų tą die
ną, kad nepakenkus tarptau
tiniam susirinkimui.

Šeškupis.

Ar kuomet bosas atleidžia 
darbininką nuo darbo an būna1 
kokios netikusios sąlygos dar-1 
bavietėje, komitetas tuo pačiu J 
keliu išstato bosui reikalavimus,; 
kad sugražintų paleista darbi-1 ’ X““*7"TiTcI’ nbI “, : . , i . i apsiėmei LDS. 11 kuopos promnLo Dari nofrovmi n cn ivn'ac iv !

J. Bullis Išėjo Prieš Komunis
tų Kapdidatus ir Eina Iš
vien su Fašistais A.C.W. oflvimas atidėtas ant savaitės lai-
A. Lietuvių Lokalo Viršimn-' ko. 
kų Rinkimuose*

i ROCHESTER} N. Y.—Loka-1
i lo Pildančiosios Tarybos susi
rinkime, gruodžio 13 dieną, 
Bullis pats pirmutinis užsipuo 

ilė, sakydamas, “girdėjau, kad i
ninka, kad pagerintų sąlygas ir|toko]ų raštininku> tai negafei 

-eiti j Joint Boardą.
Darbavietės komitetas turi Svetikas kaltino kandidatą už 

susisiekimą su kitų darbaviečių i dalyvavimą, minėjime pirmos • 
komitetais; ir jeigu už kokį bo-■ gegužės su suvienytu frontu iri 
so brutalų pasielgimą su dar
bininkais dar nepaveikę boso su 
tos vietos darbininkų ’ streiku, 
tuomet šaukiama ir kitų darba
viečių darbininkai streikai!.

Šitokioj tvarkoj, eidami, mesi

maršavimą gatvėmis, o 
mą su Amalgameitais 
vaikščioti svetainėj.

Tų dviejų užmetimų 
ko, kad nepadėjus ant 
komunistų Ičandidatus. 

jau pamatėme gerų pasekmių, i gi nepadėtas ant baloto 
--------  liku kandidatas už skundimą 

Beje, dar nemažai yra’tokių M. Duseikos valdžiai 1919 me-i 
darbininkų, kurie sako: “Aš ir tais. Lokalo susirinkime, j 
pavieniu būdamas einu į strei- gruod. 20 d., pildančiosios ta-: 
kus bei demonstracijas su visais į rybos lyderiai jautė labai 
kartu.”

Taip kalbėdamas darbininkas 
jau šiek tiek nJaI° savo! darydamas susirinkimą, 
kelią, tik stovi nuošaliai. Bet 'prįsiėgtai kalbėjo, kad 
reikia niekuomet nepamiršti,, gjaj pats galėjo girdėti.

Gruodžio 27 d. tarybos ly
deriai jautėsi liuosai. Bal
savimą Bullis pravedė taip, 
kaip buvo liepta... Didžiuma 

; turėjo 8 balsus. Iš viso 27 
balsus. O komunistai 18 bal-. 
su. 27 balsai reikia dalyti se-v 

i karnai: neva į progresyvius, 
,T, v. 4 katalikus ir fašistus. Abelnai rasistas . , . . _ . ,.J imant visiems po 9 balsus. 

“Garbė” priklauso Bulliui už 
suvienijimą jų prieš komunis- 

_ . , tus.nei1 -1 Lokalo pirmininkas 1934 m.
2 I J. Druseikis, jo oponentas bu- 

|VO J. Mikitas. Raštininke. H. 
pai- <i- j Mikitienė. Į Joint Boardą JP. 
baloto svetikas ir J. Druseikis. Jų 
iaip-, oponentai P. Anderson ir A. 
kata" | Sereika.

kų atmosferos spaudimą.
Pirmininkas Druseikis,

SUE-

ati 
taip 
var-1

IŠ- i

B^vęs Susirinkimuose.

ROCHESTER, N. Y
Mūsų Kolonijoj Yra Vei- 

Kaip Eina Darbi
ninkų Organizacijų Reika-

Kas 
kiama.

... o__o________ __ . Gruodžio 16 d. LDSA. 26
kad tik tvirta darbininkų uni-.gir(jau j0 perstatymą: “Disku- kuopa surengė vakarienę. Pir- 
ja bei kita organizacija tegalės , suokįt gražiai, nesimuškit.” ma vakarienės buvo trumpa 

programa. Daugiausia pro
grama susidėjo iš dainų. Jas

B.
Brokutis, E. Andriušiuniutė. 

priima kandidatūrą. čia ka-! Paskiaus mes čia turime dvi 
j kandidatas, pašokęs, drauges, kurios visuomet mus

palinksmina. Tai yra drau- 
vėl Bullis pats pirmutinis j ges Mikučionienė ir Adams, 

t, ir Taip pat ir mūsų gerai išsilu- 
Jis neatsilankė į 14 vinusi draugė dainininkė Arni- 

Joint Boardo susirinkimų ir į lija Lekavičienė, ji sudainavo 
4 narių komitetų susirinkimus: porą dainelių.

- ir tas mums daro nesmagumą Labai malonu klausytis, kuo- 
ofiso1 akyse.” Bullio leitenan-i met tie mūs draugai ir drau- 
tas Svetikas šaukia: “Jis pra- ■ ges su lavintais balsais mus 
sikalto pirmoj gegužės, nebū- j palinksmina. Paskiaus sekė 

vakarienė. Rodosi, kad vaka
riene visi buvo patenkinti.
Veikimas Gelbėjimui Scotts

boro Jaunuolių
Įvairių tautų organizacijos 

čia jau pradėjo veikti del gel- 
jaunuohų.

(Tąsa 5-tam pusi.)

iov.v.iv.v gražiai, nesimuškit.” | 
iššaukti darbininkus į streikus paduotas įnešimas, kad atmes-j 
bei demonstracijas, taip kad iš ij.į tarybos tarimą ir padėti vi- 
to būtų gerų mums vaisių ko-, sus kandidatus ant I 
voj su engėjais. O unija ari katrie tik yra užsimokėję ir 
kita organizacija bus tik tuo- •• 
met tvirta, kai bus skaitlinga taliku
nariais. , sako: “Aš griežtai atsisakau

Todėl kiekvieno klasiniai pro- ]r • * ~ "
taujančio darbininko vieta yra §0]<a ginti tarybos tarimą, 
unijose bei kitose kovingose or- saj<0: 
ganizacijose.

'Mišlcų Darbininkas.

baloto, atliko gerai šie asmenys

Visų Conn. Vaisi. Aps
kričių Valdybų Bendras 

Posėdis
dieną,Sausio 14 d., 12 vai.

Darbininkų Centre, 774 Bank 
St., Waterbury, Conn., įvyks 
bendras posėdis visų darbinin
kų organizacijų Apskričių, tai 
yra: Lietuvių Komunistų
Frakcijos, ALDLD, LDSA, L- 
DS ir Liet. Jaunuolių. Visi 
nėtų Apskričių komitetų 
riai turi dalyvauti.

^Praėjusi konferencija
nėtų organizacijų nutarė atei
nančią vasarą steigti jaunuo
liam marksistinę-leninistinę 
mokyklą ir tą darbą 
sutvarkyt Apskričių 
bom. Todėl prisieina 
kalas suėjus galutinai
kyti, kaip galėsime sukelt fi
nansus mokyklos palaikymui, 
kaip galėsime įtraukti įvai
rias organizacijas mokyklos 
paramai ir įtraukti jaunuolius 
į mokyklą. Kitas dalykas, tai 
vasaros parengimai, išvažiavi
mai.' į

damas su Amalgameitais, bet 
su kita grupe.”

Puikus dialogas, Bullio su 
Svetiku! Abudu muša į vieną 
tašką prieš komunistų kandi
datą. Tačiaus susirinkimas at
metė tarybos tarimą ir instruk-. . . . , ... , bėjimo Scottsborotavo tarybą, kad padėtų ant i 
baloto visus kandidatus.

mi-
na-

mi- DR. J. J. KAŠKIAIJČIUS
371 Lake St., Newark, N. į,

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

paliko 
valdy- 

Šis rei- 
sutvar-

PLAUKAI SLENKA JAU
NUOLEI

Virš . minėtus dalykus ’apta
rus, bus eita prie atskirų po
sėdžių' kiekvieno Apskričio 
valdybos narių. Gi LDSA. 8 
Apskričio ir ALDLD 3 Aps
kričio nariai atlaikys bendrą 
posėdį, suvienys tuos komite
tus sulyg referendumo nutari
mo, kurį jau centrai yra pa
skelbę. Vienas iš draugų da
lyvavo Centro Komitetų ben
drame posėdyje, jis pateiks 
planus, kuriuos yrą išdirbęs su
vienytas C. K. del tolimesnio 
veikimo ir gerovės tų dviejų 
organizacijų.

Apskričių valdybose esanti 
nariai, būtinai dalyvaukite vi- ----
si ir laiku. Nes turėsime ke- Šiltu vandeniu

Aš esu 17 metų mergaitė* 
Mano plaukai buvo gražūs, il
gi, tankūs, bet dabar jie man j 
smunka kuokštomis, jau ko- ’ 
kie 4 ar 5 menesiai, ir nusto
jo savo žvilgumo. Lig šiolei 
aš da nieko nedariau, kad su
stabdžius tą byrėjimą. Bet 
pirma to aš vartodavau viso
kių plaukams tonikų ir duoda- 

,vau juos raityt, gerbiniuot. 
Man rodos, kad tai galėjo pa-, 
kenkti plaukams.

• Be lo, aš daug rūpinuos ir 
turiu daug mokintis, ir jno- 
kykloj ir namie iki nakčiai. 
Patarkite per “Laisvę”, 
man daryt.

ATSAKYMAS.

ze-orą ant

kas

viso-Nėra abejojimo, kad 
kię plaukų svilinimai, degini
mai, kepinimai, beraitant juos 
į garbanas, išdžiovina ir su
gadina plaukus, ir vien nuo to 
jie gali byrėti. Galite sau 
plaukus raityti, bet tik šaltu'No. 100u” 
būdu, kol jie tebėra drėgni. 
Mazgokite galvą,, jei jau ne 
kas diena, tai kas antra diena, 

ir paprastu
letą svarbių klausimų, aptarti, muilu, 
kurie 
viskas

čia nesuminėti, o tas
užims daug laiko.
Apskričių Sekretoriai, kio šukavimo (jaugiau prieina

Šukuokite juos dažnai šepe
čiu,* kietoku šepečiu. Nuo to-

kraujo i plaukų šaknis, ir jie 
tada geriau auga, geriau 
lia.

Neblogai yra galvos 
tepti vazeliną iš vakaro,
nakties, o ant rytojaus nusi
mazgoti. Vietoj vazelinos, ga
lima galva vilgyti vakarais ri
cinos alyva (“castor oil”).

Bet visų svarbiausia daiktas 
tai yra šiaip abelnoji -higijena, 
ypač geras maistas. Daugiau 
vaisių, daržovių, greta pieniš
kų, kiaušinių, žuvų, „šviežios 
mėsos. > šviežios, nevirtos dar-, 
žovės ir nevirti vaisiai ypač 
daug nusveria. Paprastas, ne
sugadintas maistas, natūrali
nis.

Imkite žuvų aliejaus (“cod 
liver oil”), po šaukštą,- po ki
tą po valgio, per žiemą. Im
kite po lašą iodo tinktūros (su 
vandeniu) du kartu kas savai
tė. Neretai ęsti, naudos imti 
ir po truputį kaklinės liaukos 
— skydinės, mažomis dozė
mis: “Thyroid tablets, gr. %, 
__ ___ T Imkite po vieną pe
liukę prieš valgymą per tris 
savaites, apleiskite per mėne
sines, o paskui ir vėl imkite. 
Būtinai eikite pasivaikščiot 
kasdieną. Pakvėpuokite giliai, 
pilvu, apydažniąi. Būkite ra
mesne, nesisielokite jau taip 
daug, del kokių menkniekių.
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Darb
S ei nūn in k

ri. , f
Tuom kartu, kada delegacija 

ginčijosi viduj su kapitalistų ; 
bernu, tai lauko pusėje buvo de
monstracija, 'kurioje skaitlingai . 

; dalyvavo moterys darbininkės, i 
pareikšdamos savo pasiryžimą 
kovoti už darbą, bedarbiams ! 
pašalpą ir darbininkų klasės 

[draudimą kapitalistų ir vai
zdžios lėšomis. Dilgė.

i LDSA 2-ro Apskričio
Protokolas

Pradedant Darbą

Šiame “’Laisvės” numeryje nes pradedame “Darbinin
kė ir šeimininkė” moterų ...yrių, kuris bus kas pirma
dienis.

Mes prašome visas “Darbininkės” buvusias bendradar- 
bes taipgi ir bendradarbius rašinėti į Į abu mūsų dien-į 
raščius. Labai pageidaujamą, kad “Laisvėje” rastųsi 
apie darbininkių kovas ir reikalus'iš vakarinių ir cent-: 
ralinių valstijų, taipgi “Vilnyje” iš rytų.

“Darbininkės ir Šeimininkės” skyriaus redakcinė ko
misija prašo, kad visos draugės ir draugai teiktų žinu
čių apie darbininkių kovas už bedarbių pašalpą, iš strei
kų lauko, iš išnaudojimo fabrikuose ir dirbtuvėse ir kitų 
kovų. Taipgi prašome rašinėti eiles, vaizdelius, apysa
kaites.

ku. 
n ą 
gi a 
mą

Jeigu šiandien vyras vie- 
žmoną su šeimyna nepajė- 
užlaikyti, tai apie užlaiky- ■ 
kelių žmonų ir keliolikos ! 

vaikų negali būti ir kalbos.

Amerikoj Artinasi 
Fašizmas

Bedarbių Moterų Dar 
bininkių Delegacija

Pas LaGuardia

ŠEMNINMU i
SKYRIUS

I------------- ,----- ---------- JĮ

juos paduoti prie sriubos.
Sekančiame numery bus pa- 

: mokinimas, kaip daryti tuos 
pyragaičius, tik bijau, ar ne- 

i teks susidurti su Dr. KaŠkiau- 
čiaus pasipriešinimu, nes nors

1 gardus valgis, bet ir “civilizuo
tas.. .”

Amerikoje juodasis fašizmas 
; taipgi kelia galvą. Slapti, pir- 
1 mieji fašizmo diegai tapo paso
dinti su atėjimu NRA. Tai bu- 

į vo fašizmo pasiuntinys, prisi- 
dengęs demokratizmo skraiste.

i Įvedimas militarizuoto verstino 
j darbo kempių, bandymas 
' gniaužti, streikus, riksmas 
i raudonąjį pavojų, tai vis 
■ rengimas kelio atvirajam 
; šizmui.

uz- 
apie 
pri- 
fa-

Ir moterys prirengia- 
Mes stengsimės palaikyti šeimininkių skyriuje nuro-' mos pasidavimui atviron fašiz- 

! mo vergijon. Buržuazinėjedymus apie maisto gaminimą; kaip pigiau pasigaminti 
reikalingiausių drabužių—suknelių ir tt. Prašome ir šio- spaudoje keliamės Į padanges 
je srityje rašinėti.

Red. Komisija.

Fašizmas Sutrempė Wdet Motery Teises

motinystės ir virtuvės pareigos.
1 Moterys privalo veikti be atidė- 
I liojimo, nes fašizmo siaubūnas 
’ siekiasi sutriuškinti mūsų, kai- 
[ po žmogaus, teises.

Mažytė

Bėgiu pastarųjų 30 metų Vo- Nazis Įsako 
kiętijoj buvo išsivystęs stiprus terys nerūko”, 
moterų judėjimas. Nors tai ne-1 
buvo pilnai revoliucinis judėji- TTV _ _ ... T ,
mas, tačiaus komunistės jame Uždai e Klinikas Ii Kliubus 
turėjo nemažą Įtaką, 
vybėje buvo pravesta 
sinių susirinkimų ir 
tracijų už Įsteigimą 
kontiolės klinikų ir legalizavi- kontroles klinikas, 
mą aborcijų, taipgi kitais mo
terims svarbiais klausimais.

Laimėjo Net 31 Vietą 
Reichstage

Pasekmėje neatlaidžios kovos ■ 
Vokietijos moterys buvo daug 
išsikovoję, kaip ekonominėje, ■ 
taip ir politinėje dirvoje. Są-' 
lygos irgi prie to prisidėjo. 
Išžudžius milięnus vyrų perei
tam kare, Vokietijoj likosi 2 
milionai moterų be vilties bent 
kada\ apsivesti, auklėti savo šei
mynas, turėti namus. Karo mo-1 
kesčiais apkrautos šeimynos i 
nebegalėjo pramisti vyro 
darbiu, tad moterys buvo pri- [ 
verstos eiti uždarbiauti. Jos iš
sikovojo teisę užimti vietas pro
fesijose, prekyboje ir valdžios 
Įstaigose. Paskutiniam Reic > 
stage jos turėjo 31 vietą.

Po Kruvinojo Fašizmo Padu
Ilgos ir skausmingos kovos 

pasekmes Hitlerio gauja sumy
nė Į keletą dienų. Iš pusiau 
laisvos savystovios moters, vie
nu kirvio ir šautuvo užsimoji
mu Vokietijos moterjs likosi 
sutrėkšta apgailėtina esybė, be
teisė, gyvas šešėlis viduramžių 
vergės. Vienintelis jai užsiė
mimas leista, tai žmonos ir mo- 
tinos-gimdymo mašipos. Hit
lerio Įsakymu moteris negali j Daugelyje vietų ir nevedusias 
A k0] neapsiveda.' išvijo, Išaižydami yestis. Jeipa-
_ ■. ■ . . .«. 1 ... . <

“Vokietijos mo- 
ir moterys turi

sustoti.

Organizaciniai LDSA
Kuopą Reikalai'

Rusiška Grybų Sriuba
i
1 Ant nakties -pamerk 4-5 
džiovintų baravykų ir sky-

- rium pusę stiklinės miežių 
kruopų. Ant rytojaus išvirk , gu 
stiprų buljoną sekančiu būdu : gini 
Paimk jautienos geroka šmo- I (shin-meat) ir gerą kaulą. ' 

gruodžio. Sudėk i puodą su keliais juo- pieno.
cibulių, keliais i Tada Įdėk 2 puoduku gerai nu- 

keletą i mazgotų išvirintų ir sukapotų 
ą,. ir ki- špinakų ir 
žalėsių, potų salotų 

virink, 
Tada

špinakų Kepsnys
Paimk 1 šaukštą sviesto (jei- 

i jo Į,turite tiek) ir paspir- 
ant jo kelius kapotus ci

bulius. Tada Įmaišyk 1 šauk
što miltų ir Įpilk 1 puoduką 

Užkaisk ii- lai sutirštėja.
LDSA 2-ro apsKričio konfe- tą

l'cncija Įvvko 10 d.
’1933 m., Montello, Mass. N^’ Oais pipirais.
I Pribuvus organizatorei,, konfe-į i;ipeliais petruškomis 
ircncija atidarė nutarimu ras-1 „.. v; , .:, . ; 1 , Tp . ,. - rjsakuciu selenu, morkvi tininke d. E. Bemuliene. I . ‘ ' v
■'mandatų komisiją paskirtos i t°kių daržovių bei 
' c'd. Stulgaitienė, ir Tamašaus- į Apipilk, vandeniu ir 
įkienė. Konferencijos pirmi-1 pakol mėsa bus minkšta.
Įninke išrinkta drg. V. Kviet-:viską iškošk in Į sriubą sudėk

vieną puoduką ka- 
(jeigu be salotų, tai 
3 puodukus špina- 
šaukštuko druskos, 

vieną šaukštą 
.Atimk nuo ug-

4 trynius, o kaip

New Yorkas didžiausias 
! turtingiausias kapitalistinio pa
saulio miestas. Bet ne visiems 
jis malonus. Kada ant Wall 
Streeto yra didžiausių kapita
listų ofisai, kur pelnus skaito 

•_ ne vien milionais, bet ir miliar- ! 
dais dolerių, tai tuom pat kar
tu New Yorke yra 1,250,000 be
darbių. Užpuolus šalčiams 
virš 5,000 bedarbių, benamių ėjo 
Į policijos stotis ir virto po du
rimis. Jų tarpe buvo 95 mo
terys bedarbes.

Su pradžia metų miesto ma
joro vietą užėmė LaGuardia, ku
ris laike rinkimų daug dema
gogiškų pažadų davė. Sausio ' 
2 dieną pas LaGuardia nuvyko 
Darbo Unijų Vienybės Lygos, ' 
Bedarbių Tarybos, Moterų Ta- 1 
rybos ir nuo kitų organizacijų j 

i atstovybė. Delegatų tarpe buvo i 
'ir draugė Juliet Stuart Poyntz, 
i viena iš darbininkių kovotojų.
Darbininkų delegacij-a varde 
.1,250,000 bedarbių Įteikė reika
lavimus, kad tuojaus būtų su-1 

i teikta darbininkams ir darbi
ninkėms darbai arba pašalpa.

LaGuardia pašiepdamas tarė ; 
J draugę Poyntz, kad ji darbo 
I nenori, nes moterys [nenorės 
Į mieste sniegą kasti. Drg. Po- ■ 
■yntz tinkamai jam atsakė, kad 
kada jis kandidatavoZĮ majorus, j 

i tai tada nesiūlė moterims snie
gą kasti, bet žadėjo darbus ir 

I tinkamas pašalpas pinigais, 
' tiems ir toms, kas darbo netu- '

U

iKauskienė ir nutarimų raštini- 
įkinkė E. Beniulienė. Skaity
tas dienotvarkis ir priimtas, 
kaip komitetas pateikė.

Nutarta suteikti sprendžia
mą balsą 
konferencij oje 

j e'co.-s konferencijos protokolas; ]<ru0p0s neprisviltų. Išvirus ga
ut priimtas. Į Įima paduot taip, kaip yra. arba
• Iš kuopų lapoitų paaiškėjo, j užbaltinti Smetona. Galima ir 
j kad 13-ta kuopa daugiausiai, mgs.j supjaustyti mažais gaba- 
1 pasidai ba\ o sui engiant dau- j pūkais ir sudėti sriubon arba 
i gelį parengimų, naudai “Dai
ly Workerio” ir kitiems darbi
ninkų reikalams.

(Tasa 4-tam Pusi.)

mirkytas kruopas ir grybus 
(smulkiai sukapotus). Jeigu 
grybai buvo gerai numazgoti 

i pirma mirkant, tai galima ir 
; vandenį supilti sriubon, kuria-

dalyvaujantiems į me ųe Tada viską vi-
į rinti povaliai. prižiūrint, kad

reikia imti 
kų), pusę 
biski pipirų ir 
tarkuoto sūrio, 
nies ir Įplak
atvės, Įdėk 4 baltymus, gerai su
plaktus. Viską lengvai sumai
šyk ir pakepk išsviestuotoj for
moj. Reikia greitai valgyti, nes 
kaip pastovi, sukrinta, ir pasi
lieka negardus. Valgis turi 
savyje daug maistingumo ir 
lengvai pavaduoja mėsą. Pa
duok prie jo žalių daržovių sa
lotas, vaisių, atsigardžiavimui 

mėsą paduoti skyrium su dar- (desert) ir stiklą kakao ar pie- 
žovėmis. Taipogi iš virtos mė- ną ir bus lengvi, bet sveiki 

įsos galima padaryti taip vadi-[ pietai, ypatingai augantiems 
'namus rusiškus “pirožki” ir vaikams.

‘We Want Jobs or Cash,” Leader of Jobless Women Tells N.Y. Mayor

New Yorko darbininkių del egacija su drauge Poyntz priešaky reikalauja iš Majoro 
LaGuar dia darbininkėms darbų arba pašalpų.

Vienybė tarpe Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos (ALDLD) ir Lietu
vių Darbininkių Susivienijimo

Jų vado- 
eilė ma- 
demons-

gimdymo ; Moterys buvo Įsisteigę gimdymo
—-* 1 - - Viena die- Amerikoje (LDSA) atlikta na-

Ir rių referendumu. Abiejų or
ganizacijų nariai ir narės veik 

i vienbalsiai nubalsavo už vieny
bę.

I Abiejų organizacijų 
Komitetai susijungė Į

Jei taip yra su menkniekiais, 
; tai aišku, koks persekiqjimas 
yra svarbesniuose dalykuose.

i na visom Įsakyta užsidaryti, 
uždarė.

Plačiai žinoma buvo moterų 
; kliubų organizacija, skaitlinga 
i ir plati. Vieną gražią dieną, 
; atėjusios nacionalio ofiso dar- 
, bininkės rado ofisą užimtą Na- Centro Komitetą, 
j zių moters, kuri padiktavo jos 
klausyti. Kada jos užklausė 
apie būsimą organizacijos pro
gramą, tai gavo atsakymą, kad 
kaip viską perims Į savo ran
kas, tada pasakys. Visa galin
ga organizacija tapo išardyta, 

! turtas užgriebtas, o narės su- 
už_' bruktos Į Nazių Moteni Frontą.

: Neprigulinčioms Nazių organi- 
[ zacijoj mažiausių teisių nėra.

Kaip Moteris Apgavo 
Naziai?

Hit 
yra |

Stebėtina, kad daugelis 
lerio stipriausių rėmėjų 
moterys. Sakoma, kad pusė vi
sų balsų, padėjusių Hitleriui Įsi- į U 

I galėti, buvę moterų balsai.- Ko- j 
del taip? Hitleris, prižadėdamas 
visiems viską, prižadėjo visiems 
darbus, ir moterims vyrus.. Ka
dangi jis žadėjo visiems dar
bus, tad būtų galimybė visiems 
vestis. Bet iš kur jis tuos dar
bus paėmė? Iš visų darbų ve
dusios moterys tapo pavarytos, 
kad užleisti vyrams darbus.

tapti piliete,
Dalyvavimą v i s u o meniškame ' vyko apsivesti—gerąi, nepavy- 

’ veikime prilygino prostitucijai, j ko—mirk badu arba parsidąvi- 
’ Visi darbai, apart namų ruo- nėk.
šos, moterims uždrausta.

Ir Rėdytis Privalo Sulig 
Hitlerio Įsakymu

Iki kokių beteisių esybių pri
ėjo Vokietijos moterys matosi 
iš šių menkų, bet daug pasa
kančių pavyzdžių. Eina dirb- 
tuvėn merginos, šiek tiek pasi
dabinę. * Uniformuotas Nazis 
pareiškia: “Mergos, apsišluos- 
tykite veidus. Vadas neleidžia 
naudoti gražmenis.” Skubiai 
merginos apsišluosto. Kitur 
vėl moterys užsidega cigaretusi

Ką Jie Darys Su 2 Miliū
nais Moterų?

žymus Nazių rašytojas, Dr. 
Alfred Rosenberg, siūlo įvesti 
daugpatystę ir daugvaikystę. 
Jisai sako, kad bevaikė mote
ris, ar tai ji bus’ vedus ar ne
vedus, bus neverta gyventi, ne
verta užimti veislinės vietos. 
Reiškia, moterys turės tapti 
gimdymo mašinomis, neatsižvel
giant ar jos turės kas joms pa
deda kūdikius auginti ar netu
rės. O kad neturės, tai jau aiš-

Centro
vieną

LDSA
A. S. Serafimovič

Kaip ALDLD taip ir 
apskričiu komitetai privalo tu- , . 1 *' • I

I rėti bendrus posėdžius ir suda- ;
Į ryti bendrą komitetą,-- pasida
binti pareigomis ir darbais.

“Darbininkė“ daugiau nebus 
leidžiama, bet “Laisvėje” ir' 
“Vilnyje“ bus savaitiniai dar- 
bininkių ir šeimininkių moterų^baltav0 didelis namas. Klo 
reikalais skyriai. Visos buvu- I . .

j sios LDSA narės, kurios moka | upes kianto, JUO
$1.00 metams, vieton “Darbi
ninkės“ gaus žurnalą ‘‘šviesą.”

i žurnalas nebus siuntinėjamas 
j kiekvienai narei Į namus, bet 
[bus siunčiamas kuopos sekreto
rei, kaip ir iki šiolei ALDLD 

'siuntinėjo knygas, nes taip yra
1 daug sutaupinama pinigų. Na
rių pareiga nueiti Į susirinki
mus ir gauti jį.

Buvusios LDSA kuopos, jei
gu dar narės nen^tarė vienytis * 
su pas jus gyvuojančia ALDLD 
kuopa, privalo turėti savo kuo
pos atskirą susirinkimą. Ir 
jeigu du trečdaliai balsuos už

■ vienybę, tada susivienija Į vie
ną kuopą, bet jeigu narės nori 
palaikyti atskirą kuopą, tai jos 
gali turėti atskirą ALDLD mo- 
terą kuopą.

Centro Komitetas prašo pas 
visas kuopas, kad kiekviena 
kuopa paaukotų Centro Komite
tui nors $1.00, del padengimo 
susidariusių skolų ir lėšų.

Siunčiant duokles ar aukas iš
rašykite čekius arba “money 
orderius” ALDLD arba iždinin
kės O. Depsas vardu ir siųskite 
sekamu* CK sekretoriaus antra
šu :

Dvi Dievo Motinos
Krašte didelio miesto, ant 

jaugšto upės kranto, gražiai

davo milžiniškas audimo 
fabrikas. Ant trečio augšto 
milžiniškame baltame name, 
dideliuose kambariuose, į 
kuriuos tviskė saulės spin
duliai, gyveno to fabriko 
valdytojas—kapitalistas. Gi 
pustamsyje pagrindyje gy
veno vienas iš daugelio 
fabriko darbininkas audė
jas.

Fabrikanto šeimynoje už
gimė mergaite. Audėjo žmo
na taipgi' pagimdė dukrelę.

Dideliame kapitalisto mie
gamajame kambaryje kabo
jo dievo motinos apvaizdas, 
po stiklu, aukso 'rėmuose. 
Ponia tikėjo į dievą, bet ži
nojo, kad dievo motina, 
nors ir gražiai ant lentos 
nupieštą, bet nieko gero nuo 
jos negausi, jeigu nebus pi
nigų.

Pas audėją 
aptrauktame 
kabojo dievo
veikslas su pajuodavusiu 
veidu ir neaiškiomis akimis. 
Audėja su dideliu atsidavi
mu melsdavosi prieš tą at-

voratinkliais 
kampe taipgi 
motinos pa-

D. M. šolomskas,
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y..»

i kusios lentos.
Susirgo fabrikanto mer- 

; gaitė. Sušaukta iš visų pu- 
; siu patys garsiausi dakta- 
■ rai,
; jiems virš

i vaizdą, manydama, kad į jąlgaitę išgydė.
! žiūri pati dievo motina, tar
tum gyva, nes karštai jai

Fabrikanto mergaitę pri
žiūrėjo auklės, tarnaitės, 
specialistės ir krūtimis mai
tino jauna moteris, kuri del 
biednumo, nors ių nusimini- 

’me, paliko savo kūdikį kai- 
’ me gyventi ar mirti su “pa
puku”, padarytu iš* šmotelio 
cukraus ir duonos.

Audėjos mergaitė per iš
tisas dienas verkė, šaukė, 
badavo, šlapia, neprižiūrėta, 
nes—motina ir tėvas per iš
tisą dieną prie dundančių 
staklių dirbo fabrike; pas 
motiną nei minutei neišei
davo iš galvos mintis apie 
jos dukrelę.

Duktė fabrikanto pražy
do kaip kvietkas,—raudo
na, kaip siūlais aprišta ran
kutės ir kojukės. Gražiai į 
ją žiūrėjo iš auksinio rėmo 
per stiklą nupieštos dievo 
motinos akys.

Audėjos dukrelė menko, 
jos veidelis įgavo senos’mo
ters spalvą, ji augo su krei
vomis kojukėmis, tartum 
pageltusi žolė kokiame pa
grindyje. Į ją taipgi žiūrė
jo dievo motinos akys, iš
braižytos piešėjo ant sutru-

ves ir šeimynos maisto. Ei
na ir audėjas į fabriką, jis 
tylus, veidas rūstus—akyse 
nuliūdimas ir ašaros.

Į
Audėjų mažytė dukrelė 

mirė. Ji gulėjo pageltus, 
kaip rudenį lapas. Kampe 
kabojo pajuodavusi dievo 
motinos atvaizdu.

profesoriai, mokėjo 
tūkstantį—mer- 

Ir vėl ji rau- 
idona, gyva, vikri, čiulba, 
;kaip paukštelis. Žiuri į ją 
; gražiai nupieštos akys iš i 
auksinio rėmo.

Susirgo audėjos mergaitė, 
—pradėjo ją traukyti, tam
pyti/sukti kojas ir ranku
tes, pajuodavo nedidelis vei
delis, sunkiai alsavo, mažai 
dejavo. Motina daužė gal- 

jvą į lentas, nervingai rovė- 
isi plaukus prieš dievo mo-i ašaras tarė motina.
tiną parpuolusi ant kelių, 
karštai meldėsi, kankinam ;jos.kunigas—Nerūstink po- 
čiai suspausdama, išdžiuvu
siomis rankomis, krūtine, 
ašarotomis akimis žiūrėda
ma į pajuodavusią lentą su 
piešiniu, drūtindamasi vilti
mi meldėsi:

Kunigas skubino atlikti 
“darbą” prie jos laidotuvių, 
ant greitųjų minėdamas die
vo vardą ir “gyvenimą ki

ltame sviete.”
—Kad ji nors vieną valan

dėlę būtų laimingai pagyve
nus šiame pasaulyje, kad 

l nors vieną valandėlę,—pro

—Griešninke!—suriko ant

no dievo! Dievas žino ką 
daro ir kiekvienam duoda 

[ kryželį! Kiekvienas kantriai 
privalo jį nešti. .Nerūstink 
dievo, nes po mirties degsi, 

i degsi pragare ir dantimis 
, grieši!

Augo ir
■kanto duktė. Audėjų mer-

—O švenčiausia dievo mo 
tina, mūsų -užtarėja ! Išgel 
bok mano dukrelę... Išgy-! pUVo kapuose. Nei

Sugrąžink jai j 
Pastatyk ją ant |

Kodėl ji taip kanki- [

dyk ją.
sveikatą.
kojų.
naši? Motina dievo... mo
tina. ..

Sukaukė fabriko sirena, 
audėja, rydama ašaras, me
tasi prie durų, palieka ser
gančią tnergaitę, skubinasi 
į fabriką, kad nenustojus 
darbo, kad uždirbti del sa-

bujojo fabri-

[ minutei neužgijo motinos 
1 širdyje žaizda. Kaip ir pir
miau kabojo dvi atvaizdos 
dievo motinos,—viena kapi
talisto kambaryje, auksinia
me rėme, gražiai nudažyta; 
kita—pustamsiame pagrin- 
dyje audėjo kambaryje, ant 
sutrukusios ir pajuodavu
sios lentos.

Vertė Vai. Sūnus.
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LDiSA; 2-ro Apskričio
J. Protokolas

(Tąsa)
“Aš buvau vienas iš didžiausių niekšų. 

Aš pirmas eidavau demoralizuoti pradė
jusius protauti darbininkus. Gal būt 
dar ilgai būtų ėmę iki būčiau įgavęs kla
sinį supratimą, jei ne policisto buožė. 
Aš kalbu teisybę ir šis draugas,” rody
damas į bedarbį, “yra to viso liudinin
ku. Jei jūs mane priimsite, aš steng
siuosi visomis mano jėgomis atsimokėti 
už viską, kiek aš žalos pridariau darbi
ninkų judėjimui. Aš vienas suorgani
zuosiu šimtus, tūkstančius bedarbių 
pirm, negu jie gaus buože nugarkaulį ap
lankstyti ...”

Visi susirinkusieji žiūri į jį įr šypsosi 
iš jo skerėčiojimosi.

“Atleiskite man. Aš nė nesijutau, kaip 
sulošiau cirko klauno rolę....”

“Tai niekis... Prižadais mūs neužga
nėdinsite. .. JDabar jau laikas skirstytis, 
tai ir judu eikite savais keliais ir sugrįž
kite rytoj ryte. Rytojui nedaug darbo 
randasi, jei daugiau neatsiras rytmetyje, 
tdi viskas, ką turėsime padaryti, tai su
laikyti vienos šeimynos bedarbių išmeti
mą ant 12-tos gatvės; išreikalauti vienos 
merginos įmokėtus pinigus nuo darbų 
gavimo agentūros ant 4-tos gatvės, ir 
prakalbos vakare, ant 7-tos gatvės. Da
bar, draugai, linksniu sapnų.” Atsisveiki
na svečius ir išleidžia pro duris.

Nakvyne Hoovervillyj
Bedarbis su savo draugu, išėję laukan, 

pasistato kalnierius, atsigręžia, pažiūri į 
bedarbių tarybos vietą ir drožia linkui 
upės. Pilni energijos, pasiryžimo, vil
ties, tik kalbas, tik čiauška, ką ir kaip 
jie rytoj darys. Daeina kampą paskuti
nio ketvirtainio ir susimuša pečiais^ Be
darbis ėjo tiesiai Dešimta gatve, o jo 
draugas suko į Devintą gatvę. ’

“Eime į Devintą gatvę”, kalbina bedar
bį, “nuo Devintos gatvės mūs “miestas” 
prieina prie šaligatvio, o nuo dešimtos 
reikia lysti per skylę, o nakties laiku gali 
greitai išsimaudyt. Mes pasigendame 
vieno senyvo žmogaus. Jau trejetas sa
vaičių, kaip jis kažin kur dingo. Nuo 
nakties pliaukšterėjimo ir murmuliavi- 
mo, mes jo nematėme. Yra spėjama, 
kad tai jis, ką būva ištrauktas iš van
dens aną dieną, visas išpampęs.”

“Gražią pasaką man papasakojai, pir
mu sykiu einant gulti mūsų slaunam 
mieste...”

“Atleiskie, drauge. Neturėjau mintyj 
tavo saldžių minčių baisenybe apteršti... 
Priprasi prie visko. Žiauraus gyvenimo 
dar tik pradžia.” »

Prieina ir prie šėtrų. Tamsa ir tyla 
viešpatauja. Karts nuo karto į bedar
bio ausįs atsimuša upės vilnių pliaukš- 
terejimai į krantą, primindami jo draugo 
pasakojimą.

“Eikime į tavo namą, ten yra dviem 
vietos; mano name, žinai, tik vienas-gali 
tilpti.”*

Su degtuko fWelba sueina į vidų, su
sėda įr kalbasi įvairius dalykus. Viduje 
taip tamsu, kad viens kitam į akį durtų, 
tai nematyt. Galų gale tamsa taip dasi- 
ėdė, kad norisi ką rtors užžibinti. Bedar
bis neturi jokios priemonės. Bedarbio 
•draugas nueina į savo namą ir atneša 
blokinę pritarpytą galų žvakių, taukų, 
vaško, smalos, pikio; aliejaus. Į kraštą 
blekinės išvesta skuduro knatas. Uždeda 
knatą ir pasirodo, kad iš to mišinio švie
sos užtenka4r skaityti ir rašyti. Netru
kus, prisipildė namas bjauriai atkakliais 
dūmais. Ir akis ėda, ir gerklę kutena, o 
jau nosį, tai stačiai augštyn riečia.

Taip vienminčių pasikalbėjimas taip 
malonus, kad nors ir prie blogų sąlygų, 
norisi kalbėti, nors ir visą naktį.

“Mudu gal būt ir naktį praleisime be
sikalbėdami ir viens kito vardo nesužino
sime. Kaip, drauge, tavo vardas?” už
klausė bedarbis. *

“Čia tai jau perdaug nori sužinoti.

Klausk, kaip aš vadinuos, tai pasakysiu.” 
“Pasakyk, kaip vadinies, kame gi čia 

skirtumas.”
“Skirtumas? O, brolau, skirtumas di

delis. Matai, čionai gyvenant atsitinka 
visokių pripotkų. Gali net kalėjiman pa
kliūti, o tuomet visi tavo draugai ir gi
minės sužinos, kad esi atlikęs kokią nors 
zlastį.”

“Aš nemanau, kad šiame gyvenime, ko- 
I kį mes dabar pergyvename, reikėtų slėp- 
i ti savo tikrą vardą ar pavardę. Darbi

ninkų klasei mes nenusikalsime, o jei nu- 
' sikalsime, nepaisant po kokiu vardu, jie 

mus pasmerks, o turčių klasei, tu pats 
i žinai, kad net norėjimas valgyt yra dide

liu nusikaltimu—nuo jų pasamdytų 
’žmogžudžių-policistų, gauni mušti, net ir 
nušauna arba užmuša. Tokiame atve
jyje nei tavo giminės, nei pažįstami ne
suseks, kur tu dingai, anot tavęs, kaip 
pirma sakei,—prapulsi už šunį.”

“Kavalką teisybės pasakei. Visai ki
tokį supratimą apie tai turėjau. Pasa
kyk, drauge, kaip tavo vardas?”

į “Pilypas.”
“Ha, ha, ha, ha!...” Net pasigaikš- 

čiodamas juokėsi iš bedarbio.
“Aš neklausiu, kaip tu vadiniesi ar 

kaip tave kiti vadina.. .ha, ha, ha... Ne
paisyk, kad kas tave pravardžiuoja, nors 
ir atrodai, kaip iš kanapių. Ha, ha, ha, 
ha...”

“Per valandėlę aš maniau, kad. Apjuok
si ir paliksi, bet aš turiu prirodymus, ir 
kada aš tau parodysiu, kad tai yra mano 
tikras vardas, tas juokas'puls ant tavęs 
paties.” Išsiima iš kišeniaus registraci
jos kortą ir parodo savo draugui. “Va, 
žiūrėk:1 Prie Pilypo ir payardė’yra tik
ra.” ; < .

i . i ’ i .
“Į)abar aš tikiu, bet tokis vardas yra 

labai keistas del žmogaus. . Mano’ vardas 
yra Jurgis.” ., L ? . f ’

“Ačiū, Jurgi. Aš dabar galėčiau pui
kiai susižyengti iš tavo vardo> nes aš 
daug girdėjęs apie Jurgius.”

“Atleisk, Pilypai, turiu eiti laukan ‘prie 
tvoros pastovėti’.”; ' . .

JUrgis išėjo laukan su savo reikalu, o 
Pilypas, palikęs viduje, džiaugdamasis, 
gerą draugą susiradęs, suka žiupsnį ta
bako į popierėlę, kad parūkyti. Užside
ga papirosą prie degančio knato ir sto
ja pasiraivyti. Nė nepasijuto, kaip skry
bėlė užlindo iki ausų. Sprandas ir visas 
jo namas subraškėjo. Mat, užmiršo, kad 
tame name tik iki 4 pėdų augščio žmo
gus tegali atsistoti, čiupinėja pakaušį, 
ar neras guzo ir grabinėja po žemę iš- 
puolusio cigareto.

“Pykšt... Pykšt, pykšt.” Pasigirsta 
šūvio garsai iš lauko. Pilypą perbėgo 
įvairiausio^ rūšies mintys. Gal žulikai 
tarp sūvęs tamsumoje susišaudė, gal su 
policija. Laukia, kad tik greičiau Jur
gis sugrįžtų. Išgirsta ateinant ir prišo
kęs atidaro duris.

“Pakelk rankas!” Grubijoniškai su
riaumojo priešais jį stovintis ir rankoje 
laikantis gatavą šauti revolverį vyras. 
Pilypas iškelia ■ rankas augštyn, o į* jo ■ 

rakįs pliskina giedri, elektros šviesa taip, 
kad jis ničko nemato, kas dėdasi aplink. 
Girdi, kaip šėtrų durys braška, koja ar. 
pečiu hižgavus, langai suskamba ir sienos

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
J Iš apskričio valdybos orga

nizatorė nepridavė raporto, 
tik pranešė, kad ji negali .da
lyvauti. Iš rhštininkės ir ko
misijų raportų, paaiškėjo, kad’ 
d. A. Bimbos maršrutas pasi
dengė. Drg. K. B. Karosie- 
nės maršrutas davė apskričiui 
$4.42 nedatėkliaus. Apskritys 
turi tą nedateklių sumokėti 
centrui. Išduotas apskričio 
knygų peržiūrėjimo komisijos 
raportas. Visi raportai priim
ti.

,30 kp. klausimas paliktas 
komisijai iš dd. M. Gdtauskie- 
nė ir J. Steigienė.

Konferencijoje buvo plačiai 
diskusuoti šie klausimai: be
darbės, streikų, unijų ir spau
dos reikalai. Plačiai aptartas 
vajaus reikalas ir jaunuolių 
organizavimas.

Perskaityti laiškai ir pasvei
kinimas nuo 8 kuopos. Laiškų 
reikale padaryta tinkami tari
mai.

Plačiai aptarus ALDLD ir 
LDSA vienybės reikalą, pasisa
kyta už vienybę ir nutarta 
kreiptis į “Laisvę”, kad po su
vienijimui minimų organizaci
jų “Laisvėje” būtų įvestas Mo
terų Darbininkių Skyrius.

Kas del surengimo kokio 
parengimo LDS centrui, palik
tas tas klausimas apskričio 
(rajono) valdybai.

Nutarta, kad ant greitųjų 
nerengti jokių prakalbų marš
rutų, nes tokis rengimas ne
duoda naudos. Pastebėti cen
trui, kad ant greitųjų nebūtų 
siunčiami kalbėtojai, kad būtų 
suteikta pakankamai laiko 
prisirengti.

Nutarta pasiųsti pasveikini
mą Komunistų Partijos dien
raščiui “Daily Worker” ir iš 
iždo paaukuota $3.00; delega
tės tam tikslui suaukavo 
$2.20. Kartu pasidaro $5.20. 
' Nutarta, kad'.po suvienijimo 
ALDLD ir LDSA organizaci
jų, visos kuopos, 2-ro apskri
čio ribose, rengtų vienybės va
karus ir pelną skirtų centrui, 
kad padengus LDSA centro 
susidariusias skolas.

Priimtos# rezoliucijos: a) 
> užginant vienybę tarp ALDL 

D ir LDSA ; zb) protesto rezo
liucija prieš Vokietijos fašis
tus; c) protesto rezoliucija 
prieš kapitalistinį teisėją Cal
lahan ir už Scottsboro neg
rus jaunuolius. Nutarta pro
testo rezoliucijas pasiųsti te
legramų.

Rajono valdyba del 1934 me
tų išrinkta iš sekamų draugių: 
Org. M. Gutauskienė; rašti
ninke—E. Beniulienė; finansų 
raštininke K. Čeraškienė ir iž
dininke—T. Niukienė.

,Nutarta, kad sekanti konfe
rencija būtų laikoma Bostone, 
nes yra parankiausiai iš visų 
miestų suvažiuoti. Konferenci
joje dalyvavo 16 delegačių 
nuo 4 kuopų. Konferencija 
baigėsi 5 vai. vakare.

Konferencijos, pirmininkė,
V. Kviętkauskiene.

Sekretorė E. Beniulienė.

IŠTRAUKA Iš LDSA 3-čIO 
APSKR. REZOLIUCIJOS

rj) moterų; kuopa. Tose gi 
kuopose, kur nesiras moterų 
priešininkių vienybei, jos visos 
pereis į ALDLD kuopą, turės 
būti išrinkti iš veiklesnių mo
terų komitetai, delei vedimo 
darbo išimtinai tarpe moterų. 
Jos turės atlankyti moteris 
darbininkes jų namuose ir ’iš
aiškinti svarbą nepasilikti na
mie, bet eiti sykiu ir veikti pa
gal savo išgalę. Kad įtraukti 
juodaugiausia narių į veikimą,, 
reikia žiūrėti, kad į įvairius 
komitetus neįeitų tos pačios 
bei tie patys nariai, kad kiek
vienas komitetas susidėtų iš 
skirtingų draugų-draugių. Nes 
apsiėmusi į kelis darbus, nepa
jėgia jų atlikti, o kiti neturi 
daryti jokio užsiėmimo, pra
deda nesilankyti į susirinki
mus ir atpuola nuo organiza
cijos.

padarius ūnkamą tvarką, ku
rioje patys darbininkai būtų 
valdytojais, savo šalies.

P. Orgintas.

“Gegužės Gėle9

Kurie draugai priklausot p- $ios 
organizacijos, malonėkite laiku susi
rinkt, nes daug svarbių reikalų. tu
rim aptarti. Taipgi visi turim agi-1 
tuot gavimui naujų narių, ypas va
jaus laiku.

Kuopos Sekr.
(6—8)

ELIZABETH, N« J.

, sutrata ir:
“Eik šian!”

/Du vieši policistai ir du slapti, taip su-' 
žalojo šėtras, kad rytmetyje atrodė, kaip 
po 'kokios jviesulos. Vienų šėtrų stogai 
nukelti, kitų visa siena išplėšta, kitos 
ant šono ar augštyn apačia apverstos, o 
be durų ir langų, tai visos.

Jie tai darė, kad nebūt pasislėpęs1 pik
tadarys. Suverbavus visus krūvon (apie 
50 vyrų), nuvarė ant šviesios gatvės ir 
pradėjo tyrinėti. Pirmiausiai žiūrinėjo, 
ar kuriam nors iš kiir nors nebėga krau
jas. Paima ir Jurgį tyrinėti, o tas dre
ba, kstip lapas. *

(Daugiau bus)

' Chicagoje draugės laikė 
skaitlingą konferenciją ir pri
ėmė visą eilę rezoliucijų. Vie
nybės reikale su ALDLD re
zoliucija sako : . ’ ’

Susivienijant LDSA. su 
ALDLD. turime dėti visas pa
stangas, kad delei vienybės 
nenustotume nei vienos nares, 
kad visos narės pereitų į 
ALDLD. kuopas. Jeigu kur 
atsirastų narių, kurios nesutik
tų būti ir veikti bendroj ou 
vyrais kuopoj, ten moterų 
kuopos tupi būti paliktos, tik
tai vardą permaino. Tokios 
atskiros nuo darbininkų vįrų 
kuopos turės vąČĮintis ALDLD 
(pažymint'tos kuopos nume

CHICAGO, Ill.—Vieno veik
smo operetė, kurią scenoj sta
to L.K.M. Choras, po vado
vyste d. Kvedero. įvyks 14 d. 
sausio, Chicagos Lietuvių Au- 
ditoriume, 3133 So. Halsted 
St., prasidės 5 vai. vak. Po 
perstatymui šokiam grieš ge
ra orkestrą.

Todėl Chicagos ir apielin- 
| kės lietuvius kviečiam daly
vauti. Bilietų kainos yra vi
siem prieinamos. Iš anksto 
perkant tik 40c. Bilietus ga
lima gauti pas LKM. Choro 
narius ir “Vilnies” raštinėj.

J. D. B.

Tinkamai Paminėta 
Žuvusi Draugai

MONTREAL, Canada. — 
Montreale pirmu kartu pasi
rodė scenoje revoliucinis vaiz
delis. Tai buvo veikalėlis pa
minėjimui keturių Lietuvos 
darbininkų vadų sušaudymo— 
K. Giedrio, Kar. Požėlos, J. 
Greifenbergerio ir R. čiornio.® 
Kitos programos dalys susidė-! 
jo iš deklamacijų, solo dainų, 
prakalbos, choro ir k. Abel- 
nai imant, buvo tinkamas va
karas paminėjimui darbininkų 
klasės kovotojų, kurio likosi 
fašistinių budelių nužudyti.

Reikia pasakyti. Kad Mont- 
realo lietuviai darbininkai ei
na pirmyn. Kas metai mūsų 
parengimų programa eina ge
ryn ir darosi revoliucingesnė. 
Darbininkų didesnės masės
lankosi i parengimus ir entu
ziastiškiau pritaria revoliuci
niam darbininkų veikimui. 
Taip gi vis naujų jėgų įsitrau
kia į darbininkų judėjimo dar
bą.

Sklokininkai ir gi bando 
Sukti savo jėgas ;či.a. Jie at
virai šnipinėja .aktyvius drau
gus, kad galėtų pakenkti dar
bininkų judėjimui. Jų tas kni
simasis į pogrindinį veikimą 
yra niekas daugiau, kaip tik 
išdavystės tikslais. Tai labai
aiškiai pasirodė paminėjime 
keturių sušaudytų draugų, 
kuomet jie mato, kad darbi
ninkų masės kairėja.

Tad, draugai, mes turime 
būti atsargūs. Reakcija kaip 
kam gali atrodyt, kad jau su
švelnėjo.' O kiti gal mano, 
kad mes jau teises išsikovojo
me, bet tai nereikia apsigauti. 
Mes turime budėti,. reakcija 
gali ir vėl pakilti. Tad reikia 
mūsų kadrus stiprinti. Mes tu
rime tikėtis, kad juodoji reak
cija ir vėl gali pakilti.

Dažnai būna taip, kad bur
žuazija panaudoja visokius bū
dus, kad sumedžiojus aktin
guosius darbininkų veikėjus. 
Kartais sušvelnina reakciją 
tik todėl, kad iššaukti darbi
ninkus į viešumą ir paskiaus 
sumedžieia veikėjus.

Panašiai buvo ir Lietuvoje.. 
Tenais valdžia lig ir davė 
“laisvę”, kad paskiaus galėjus 
sugaudyti ir nužudyti darbi
ninkų klasės vadus. Taip, jie 
nužudė geriausius darbininkų 
vadus, kitus sukišo į kalėji
mus. Tačiaus reakcija negali 
išžudyti visą darbininkų kla
sę, nes jinai negalėtų pati sa
ve palaikyti. Kur yra išnau
dotojų ir ponų klasė, fenais 
turi būt ir darbininkai. Kapi
talistai bando visuomet dau
giau pavergti darbininkų kla
sę savo naudai. Kitaip »jie ne
gali pasilnikyti. Vadinasi, ka
pitalistai negali gyventi be 
darbininkų.

Tačiaus kas kita su darbi
ninkais. . Jie gali apsieiti be 
ponų kapitalistų ir dar geriau 
gyventi. Taip dabar jau gy
vena Sovietų Sąjungos darbi
ninkai. Todėl fenais nėra be
darbės. Tad ir .kitų šalių dar
bininkai turi organizuotis, kad

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
L.D.S.A. 2 kuopos susirinkimas 

Įvyks 9-tą dieną sausio, 8 vai. va
kare, 29 Endicott St.

Visos nares dalyvaukite, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.

Fin. Sekr. D. Lukiene.
(5-6)

HARTFORRD, CONN.
ALDLD. 68 kuopos susirinkimas 

įvyks 8 dieną sausio, 7:30 vai. vaka
re, 57 Park St.

Visi draugai ir draugės malonėki
te dalyvauti virš minėto j vietoj ir 
laiku, nes turim daug svarbių reika
lų aptarti, taipgi išgirsim raportą 
nuo konferencijos delegatų.

Sekr. J. Kudzinskas.
(5-6)

LINDEN, N. J»
L.D.S. 135 kuopos susirinkimas 

Įvyks 10-tą dieną sausio, 8 vai. va
kare, drg. Kardausko namuose, 201 
W. 16th St.

LIETUVIU ANGLIŲ
KOMPANIJA

L.D.S. 33 kuopos susirinkimas 
įvyks sausio 10, L.D.P. Kliube 408 
Court St. Pradžia 8 vai. vakare.

Draugės ir draugai būtinai turime 
visi dalyvauti, nes yra Uaug svarbių 
reikalų del apkalbėjimo.

Sekr. V. K. Sheralis.
(6—8)

ROCHESTER, N. Y.
Bedarbių Taryba ir suvienytas 

frontas įvairių organizacijų rengia 
masines prakalbas už bedarbių ap- 
draudą iš valdžios ir darbdavių. 
Įvyks 10 d. sausio, Labor Lyceum 
svetainėje, 580 St. Paul St. Kalbė
tojas bus Louis Weinstock iš New 
York, A.F.t. eilinių narių vadas ir 
kitų gerų kalbėtojų.

Kviečiam visus 'darbininkus ir 
darbininkes dalyvaut šiame masi
niam susirinkime už bedarbių ap- 
draudą, nes mes visi matom, kad 
Roosevelto programa1 ir prižadai ne
prašalino bedarbės, bet padidino.

V Suvienytas Frontas.
(67)

HUDSON, MASS.
L.D.S. 100 kuopa rengia vakarienę 

ir šokius, 13 d. sausio, 17 School St. 
’ svetainėje.

Tai bus viena iš didžiausių ir pul- 
' kiaušių vakarienių surengta Hudso- 
ne, tikimės visi būsite užganėdinti.

Kviečia Rengėjos.
(67)

| STEPHEN BREDES, JR.

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Šią savaitę nupiginta kaina 50c.
Ant visokios rūšies anglių

Naudokitės proga!

Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit į jūsų namus. Prašome < 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

tru-ember coal co.
Kampas Union Avė. ir Grand St.485 Grand St., Brooklyn, N.Y.

NOTARY 
PUBLIC

jocMM iQ(KAt vt V V V V V V V v v v v vwvincline irti r*

f TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS
( B C E L A U S K A S ) 
G R 6 8 O rd U S 

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

MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALKI, IR iŠ ČIA 
PAS1UNČIAM Į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOKI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENA^ IR NAKTĮ. MUSLĮ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

(NC

sxx5cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniy 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik Standard geriausios rūšies medžiaga naudojama,

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 8 
DAKTARAI:

Mes

‘I

<' > i

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklin

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.
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$414.90Finansinė atskaita už Spalį, Lapkritį ir Gruodį, 1933 metais

įplaukė
1.00

Viso lapkr. men. įplaukė <$312.70 Gruodžio mėn.

neįtrauktaBilą

Už
1.50

Už
tabaką--

Už

Pirkta

Vaitkaitis.$74.56

ROCHESTER, N. Y.

ALDLD CK

Gruodžio

61.85

12.30

(9

<♦>

<f> Ant Raudonos Vėliavos yra Balti

LENINO IR STALINO PAVEIKSLAI< >

< l>

< 5

<

O

10.00
o

$270.34
ii Mc:>

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y«įplaUkų

Kartu
mėn. išeigųSpalių E

$246.02

6.20

1.50

Rochester

mė

li

i
4.00

Laisniuotas Graborius

ir
7.33

kuopų

t

1.00

16.00

1.50

Balansas
Gruodžio

$200.29
316.07

nuo spalių buvo 
mėn. įplaukė

buvo 
mėn.

5.29
7.20

Pirmu kartu šioje šalyj turime progos savo namuose 
pasikabinti sieninį Kalendorių su Raudona Vėliava.

Balansas 
Lapkričio

Lapkričio 
Balansas

33.70
4.90

■145—J.
22—J.

$516.36
270.34

$246.02
312.70

5.00
5.50

Kraujalis, E. W. Plains 
Valinčius, Pittston 
P. Jakubaitis, Westville

7.00
10.56

$484.16
536.81

Conn, i
Lucky Strike,

laikoJ

13.00
9.70

1.80
1.85
1.00

$1,020.97
414.90

3.10
14.55
19.90

.1.00
2.40

137—J.
43—F.

Viso išeigų

Sutrauka:

,3.40
1.00
3.20

3.20
7.50
6.75

14.70
2.36

.90
4.00

Viso išeigų

Sutrauka:

Už gruodžio 
buržuazinis 

rašo se- 
NepamiršVim, kad

taisomi
Iš tų 

darbi-1
Kuomet;

darbinin-

18—W. Karosas, Edmonton, 
10—J. Vaitkus, Phila., Pa.

106—A. Steponavičius, 
Ambridge, Pa.

•75
6.10
3.45
4.90

GREIT PAKILS KAINOS ANT ŽUVŲ
Viskam brangstant, pabrangs ir Sovietų žuvys. 

Nežinome, kaip ilgai galėsime jas pardavinėti už 
šią kainą. Tad naudokitės proga, tuojaus reikalau
kite jų ir rašykite sekamu antrašu:

75.00
48.00 

at-
13.60

165—G.
82— S.

207—J.
83— J.

išrinkta
30 d.

Kalendorius yra tokio pavidalo: maršuoja masės 
darbininką iškėlę raudoną vėliavą, ant kurios Lenino 
ir Stalino atvaizdai, žemiau vėliavos piešiniai so

cialistinės kūrybos.

Kartu 
išeigų

KALENDORIAUS KAINA 20 CENTŲ
Mokestį galima prisiųsti pašto ženklais (stampomis). 

Persiuntimas apmokėtas.

1.50
3.10.
7.80
7.60
3.00
1.50
5.60
9.95

10.00
3.30

25.03
50.00

1.60
21.50

duokles nuo narių, kurie 
skundžia del augščiau pažy
mėtų dalykų.

4. Nesikišti į dženitorių dar-1

Balansas nuo rugsėjo 
Spalių

Kartu 
išeigos 

su 1 d.
ALDLD CK

Wolf, Montreal, Can. 
Karalius, Chicago, Ill. 
Urbonas, San Francis. 6.50 
Galdikas, Hamilton 
Jakštonis, Trenton 
Lastauskas, Francija 
Naruševičius, Toronto 
Ramanauskas, Phila.

Rudzinskas, Hartford 
žukienėi, Binghamton

Balansas yra $604.07 
D. M. Šolomskas

ALDLD CK Sekretorius. 
J. J. Kaškiaučius

ALDLD CK Iždininkas.

Prierašas:

Tačiaus unijos

Viso išeigų

Sutrauka:

nuo 1932 metų, buvo 
Išeigų 1933 metais buvo 
Balansas su 30 d. gruo-

1.80
1.60

' 1.50
18.40
12.40

16.10
7.90

Broga, Montreal
Avižienis, Cicero,
Gudauskas,, Georgetown 3.30
Guoba, Toronto, Ont.

198—Ig. 
113—A. 
209—A.
121—A.
162—K.
149—A.
68—J.
20—H.

Judeikis, Yonkers 
Priči'enė, E. St. Louis 
Kardauskas, Linden 
Kachulis, Eau Claire 
Chesnius, Hart, Mich. 
Salokis, Mųskegon 
Rudzinskas, Baltimore 

G. Savis, Los Angeles 
Raulinaitis, Cleveland

-----Ch. Sakauskas, Riv. Rouge 
185—-P. Bieliauskas, Woodhaven 

24—J. Weiss, Brooklyn 
84—J. Matašiunas, Paterson 

1—M. Lukšienė, Brooklyn 
----- J. Gaidis, Maynard, Mass. 
41—Azas, Sao Paulo, Brazil

įsakymus išdavė
Finnegan *tiem;

i CHICAGO, Ill.—Pure Milk 
Association farmeriai nuta
rė streikuoti ir nepristatyti

būti grasinimų

Spalių Mėnesį Įplaukos:

Kp. Kas prisiuntė Miestas 
86—Kaukas, Chicago, Ill. 
47—J.

145—J. 
132—V. 
121—A, 
—V. 
90—P.
67—R. 
47—J.

Balansas
D. M. šolomskas, 

ALDLD CK. Sekretorius
J. J. Kaškiaučius 

aLDLD. CK. Iždininkas

Kiek
4.60

10.00
.’25

3.50
4.23

‘ 27.60 
130.04

43

mo. Tas tiesa,, ką 
sako, kad NRA neišgelbės ka
pitalizmo. Matot, jau ir so-

< >

>

$558.72
74.56

gruodžio $484.16 
Sekretorius

D. M. šolomskas. 
Iždininkas
J. J. Kaškiaučius.

12.00
3.25
5.00
3.50
7.60

18.40
40.30

78—J. A. Samulėnas, Fitchburg 7.50
74—J. Chuplis, Springdale, Pa. 2.30 

100—A.
87—H.
53—M.

■------A.
147—W.

24—J.
—S.
—T.
72—D.
72-t-D.
41—Azas, Sao Paulo, Brazil

1—M. Lukšienė, Brooklyn
59—A. Bartnik, Akron, O.
56—J. Gebert, Milwaukee

133—A. J. Pranaitis, Camden
118—A.

12— A.
205—K.

13— K. Judickas, Eašton, Pa.
172—J

Lieka $606.07
2.00O kiek dar valdžia turi 

išnaikintus javus 
farme- 

vatą iš-

ALDLD Antro Apskričio 
komisija knygąs peržiūrėjo 
gruodžio, 1933 nietais, ir atrado tvar
koje. Per visus metus įplaukų, su 
balansu 
$5,107.99. 
$4,503.92. 
džio, 1933 metais yra—$604.07.

Komisija: B. Makutėniene, 
M. Duobinis.

Lapkričio Mėnesį Išėjo:

Sekretoriaus ir knygiaus mė
sinė alga $45.00

atspausdinimą 400 laiškų 
kuopoms, 
apgarsinimą ALDLD orga
nizacijos “L.” kon. progra
moj 
pirktus žurnalus

LDSA atmokėta nuo Sao Paulo 
draugų 

žurnalų ir knygų

$45.00 
ir

< 8.25
5p.C0 

CK

n®, Sausio 8, 1934 Penktas Puslapis

ūkelių Kompanijos Paleido Darbiniu 
kus, Sake, Kad Vėl Juos Ims Darban, Bet 

Darbininkai dar Negrąžinama

lauja kitų $500,000,000. Civil 
Works Administracija reika
lauja $350,000,000. Dar nie
kas nežino, kiek Reconstruc
tion Finance Corporation rei
kalaus, nes jau dabar iždui 
(Treasury) skolinga $456,- 
000,000. Bet vis dar skolina 
ir skolina geležinkeliams, ban- 
kieriams ir kitiems stambiems 
kapitalistams.

Užrašyta žurnalų del ALDLD 
“Šviesos” antgalvio pagamini

mo išlaidos ,
ALDLD garsinimas jaunuolių 

programoj

S.75

5.00

5.00

Kompanija skolina pinigus, kad paimti darbininkus į dar
bą, tačiaus darbininkų dar nepaėmė. Prezidento Roose
velto NRA jau susmuko. Tai pripažįsta ir kapitalistinė 
spauda. Kapitalistai meluo ja apie bedarbės mažėjimą. 
Amerikos Federacija jiems padeda darbininkus mulkinti. 1 išmokėt už

------------------ . i ir kitus produktus 
T .!riams,—už medvilnę,BALTIMORE:, Md.— Balti- nustums Jungtines Valstijas 1 ■ moka $i50,000.000; už kvie- 

morės ir Ohio gelzkelių kom- skolas ir tt.
panijos dirbtuvės, kurios už-j Tai matot, darbininkai, dar 
sidarė apie mėnesis laiko tam vienas prirodymas, kad socia

listai vedė ir veda prie fašiz- i
Thomas Liedni farmeriai 

Ta milžiniška 
turčiai

atgal, vis dar stovi uždarytos 
Šiose dirbtuvėse buvo 
karai ir lokomotyvai, 
dirbtuvių yra išmestų 
ninku vįrš 3,000. 
dirbtuvės užsidarė, 
kai - tarp savęs kalbėdavo ir 
vienas kitą linksmino, šaky- j 
darni, kad po naujų metų vėl

’ atsidarys ir vėl grįšim į dar-: 
bą. Bet labai apsiriko tą ma
nydami. Nauji metai atėjo ir 
nuėjo, o darbininkai kai vaikš
čiojo kampas nuo kampo, taip 
ir vaikščioju.

Toliaus darbininkai pama- mirs, 
tė vietiniuose 
laikraščiuose, kad B. ir 
kompanija gavo paskolint nuo : gia $3,300,000,000 nuo praei- 
Public Works Administration I to pavasario ir jau vėl reika-! ti.

čius $110,000,000; už 
$19,000,000; už kornus ir už 
kiaules $350,000,000. Supras- 
kim, kad minėtos sumos pini- 

negaus.
sumą pinigų 

, . v. , , XTrA . I prarys turčiai farmeriai, ociahs ai pripažįsta, kad NRA , biednj farmeriai ir miestų dar. 
smunka ir fašizmas artinasi. . bininkai bovijami ir mul. 
Socialistų lyderiai viešai uzgi-' kinami gu ,.mė] višta „ ku. 
ria fasizma. Socialistai ir fa- • u i -i „v. , .. , . na Rooseveltas laiko iškėlęs,sistai, tai yra broliukai. rodydamas ir girdamas darbi

ninkams NRA. Kapitalizmas 
Amerikos Darbo Federacija nukreipia darbininkų akis į 

ir social-fašistai iki šiol ūžta- kitą pusę, o iš pečių jam ker- 
rė ir visais būdais rėmė NRA ta buože į galvą.
ir naują “dalybą”, bet ant ga-j NRA nedavė ir neduos dar- 
lo pradėjo dejuoti, kad NRA ! bininkų klasei, kaipo tokiai, 

. A.D.F. ir social-fašistai jokios naudos; ji masėms už- 
buržuaziniuose gal būt pamatė, kad Public kars tik didesnį skurdą ir ba- 

O.i Works Administacija jau bai- dą. Mums reikia organizuotis 
-i į revoliucines' unijas ir kovo- 

Tik kovoj mes laimėsime 
Relief geresnes darbo sąlygas ir di- 
baigia desnes algas.
reika-' V-s.

$4,230,000. Vėl nušvito dar-į lauja $1,875,000,000. 
bininkų akys, kad jau dabar Administracija jau 
tai ir darbininkai gaus dalį j $500,000,000 ir jau 
tų pinigų, kuriuos kompanija •-----------------------------
pasiskolino, sakydama, kad ji,1 
tuos piningus skolina padidi
nimui darbininkų skaičiaus, 
dirbtuvėse, nes kompanija pa-! 
žadėjo taisyt- 5,000 tavorinių 
karų ir pabudavot 820 naujų 
anglinių karų ir pataisyt 240' 
lokomotyvų.

Nors kompanija paskolą ga-' 
vo, bet darbininkų į darbus, 
neima, nes kol kas nieko nesi
mato. Matomai kompanija sa-Į 
vo prižadų neišpildė, 
aiškiai pasirodo, kad kompa
nijai darbininkų skurdas ne- i 
rūpi, kompanija veikiausia tą 
sumą pinigų 
kėdama šėrininkų dividendus, valiauja keletas biurokratų.!'

Jie atėmė organizacines teises 6. Kad nebūtų bent kuo pa- 
■nariams. Bet tuo nepasiten- \ kenkiama del jų darbo, negi 
kino. Jie pradėjo narių net j k^i unijos nariai peisekioja- 
ir posmertines išimti, kuomet ml-
tie nariai dar gyvi. r į 7. Nepriekabiauti prie tų,

ka skundžia, neigi kaip nors
Unijos narių pastangom bu; ■ persekioti tuos. kurie sU skun. 

vo išimtas indžionkšinas piles d^jaįs bent ka bendro turėtų, 
biurokratus. Indžionkšiną iš-'
davė Circuit Court, čionai tai- 8. Sulaikyti nuo bent kokio 
piname indžionkšino svarbiau- kišimosi į dženitorių reikalus 
sias vietas: ar jie būtų mažų namų ar ap-

artmentinių džbnitoriai.
9. - Kad nebūtų jokių žiau- j 

rūmų bei pasikėsinimų ant'
■skundėjų ir unijos narių, ku-1 
į rie prisidėtų prie jų. j

10. Neturi būti daromi jo
ki skundai ir apkaltinimai,

Chicagos Flat Janitors Unijos 1 Lokalo 
Svarbus Susirinkimas- Visi Dalyvaukite

Antradienį, sausio 9 d., 
vai. po piet, 1007 W. Diver- 

I sey PaTkway, Lincoln Turn 
IVerein svetainėj, 
sirinkimas dženitorių unijos | 

Čia jau i nar^M> Kur bus išduotas rapor-1 
tas apie teismą—advokatų ar- 

i gumentai ir teismo diena ir 
Į vieta.

<unaudos atmo- j

įvyks SU-
I

■ bą.
5. Neturi 

prieš unijos narius, jų perse
kiojimų bei niekinimų. Negi 
bandymų išmesti iš unijos bei 

Dženitorių unijoj senai sau- į prašalinti nuo darbo.

Baltimorėj jau ir smulkioji 
Buržuazija pradeda atakuoti Į 
mėlyną “vištą.” 
31 d., .1933 m 
laikraštis, “The Sun 
karnai: 
generolas Johnson sakė birže
lio 14 dr, jog 3,000,000 darbi
ninkų bus suimta į darbus 
apie spalio J. Prezidentas 
Rboseveltas 20 liepos sakė, 
kad 6,000,000 darbininkų bus 
suimta į darbus apie Labor: 
Day.”

Laikraštis sako, kad tai tik' 
buvo svajonė Roosevelto ir 
NRA agentų. Ant galo ir 
Amerikos Darbo Federacija,. 
gruodžio 28 d., priduria, kad Į 
mažiau, kaip 5,000,000 darbi-, 
ninku yra suimta į darbus. 

^Bet ADF priskaito ir tuos, ku
rie yra pasiųsti į CCC, PWA 
ir CWA kempes.

A.D.F. apškaitliuoja, kad 
nuo gruodžio mėnesio 1932 j 
iki gruodžio mėnesio 1933 m.J 
mažiau kai 1,000,000, darbi
ninkų yra suimta į industri
nius darbus. Bet nepamirškim,.! 
kad A.D.F. prisipažįsta prie 
nepasisekimo ir žlugimo NRA, 
bet ji vistiek dar yra NRA ša-1 
lininkė ir rėmėja.

O ištikrųjų pažiūrėjus, tai, 
daug daugiau darbininkų ne-j 
teko darbų, negu jų gavo. Tie Thomas Roe, 
darbininkai, kurie < 
PWA ir CWA, tai

Circuit Court įteikia in- 
džionkšiną: Jerry Horan, Gust 
Van Heck, C. F. Petters, Al- į 
bert Cress, John Doe, Richard 1 
Roe ir Thomas Roe, Hon Lan-!

Elmer .
Wateis, kurįajs pasiremiant norėtų iš 

iOYn, | unįjOs išmesti skundėjus bei 
Jonnson' uos, ^urje prįe jų prisidės.

11. Taip pat neturi būti jo- 
; kių kerštavimų ne tik prieš 
skundėjus, bet ir*kitas orga- 

, nizacijas, kurios ką nors ture-

C. F. Petter, Albert < 
John Doe, Richard Roe ir

John Landis, 
dirba po Į Gust Anderson, F. Swanson, 

neturi George Waters, Louis Nanzer, 
džiaugtis, nes tai. tik laikinas Dave Brown, 
darbas, ir tas darbas greitu Frank 
laiku pasibaigs.

, John Mathis, 
: Johnson ir William 

Quesse vjsi ir kiekvienas *su- 
silaikytumėt nuo sekamų da- 

Socialistų lyderis, Norman tykij:
Thomas, kuomet kalbėjo Lea- 1. Nesuspenduoti nei vieną 
gue for Industrial Democracy unijos narį bei priiminėti ko

kius nors skundus 'prieš juos.
2. Nuo ėmimo sau teisės 

bent kokius narių skundus at
stovauti ir skirstyt narius į 
gerai stovinčius ir negerai sto
vinčius.

3. Negali atsisakyti priimti

''"f įlinkime, savo prakalboj 
akė, kad 1934 m. New 

1 turėtų būt pavestas so- 
lizmui arba .fašizmui. To- 
us Thomas sakė, kad jokia 
įgrama, jokia nauja dalyba 
šgelbės kapitalizmo, tik

dise, Gust Anderson, 
Swanson, George 
Louis Nanzer, Dave 
Johif Mathis, Frank 
ir William Quesse. Visi pažy- j 
mėti asmenys yra viršininkai; 
bei agentai Chicago Flat Ja- ■ 
nitors Union lokalo 1-mo.

Indžionkšino išėmėjai jiųsi- ( bendro su šiuo skundu, 
skundė, kad: apart kitų daly-j 12. Nebandyti, imti pinigus 
kų, unijos viršininkai ap- bei bile kokį turtą nuo skun- 
skriaudė juos asmeniniai. Taip: dejų, negi nuo kitų unijos na- 
pat, kad viršininkų elgęsis ne-jrįų, kurie prisidėtų prie jų. 
rodo, kad jie vestų geroj tvar- j 13> Nevalia išmokėti pani
koj reikalus. Tad gi teisėjas i gų unijos fondo.
Phi!ip J* Finne^an Įšildo | n. Negali būti išmokėti
indžionkšiną ir patvarkė, kad i bent koki pinigai ne tik iš uni- 
Jerry Horan, Gust Van Heck, jjos fondų, bet ir iš šalutinių 

Cress, fondų, kurie yra.
15. Iš fondų nemokėti nie

kam ir nemokėti algas žmo
nėms, kurie nėra tiesioginiai 
samdomi unijos.

šitokius
teisėjas P. J.
prieš kuriuos yra išimtas in- 
džionkšinas*. .
eiliniai nariai turi žinoti vie
ną pamatinį dalyką, kad jie 
gali nusikratyti biurokratų, 
kurie juos spaudžia jų pačių 
organizacijoj, tai tik masiniai 
išstodami į kovą galės laimėti.

Dženitoriai privalo patys iš
sirinkti Valdybą iš savo tar- 
P0* A

Nuskriaustas Dženjtorius.

Bizūnas, Timmins, Ont. .65 
Bagužienė, Avalon, Pa. 10.00 
Šliekis, Gardner, Mass. 7.00 
Karalius, Chicago, UI. .17 
Kulik, Brooklyn, N.Y. , 1.00 

Weiss, Brooklyn, N. Y. 3.20 
Žavis, Dorchester, Mass. 5.00 
Sarapas, Norwood 
Kasmauskas, Great N. 
Kasmauskas, Great N. 1.50 

10.00 
10*50 
6.10 
3.60 
6.50 

■ 4.65 
5.60 
6.60 
4.00 

10.70 
2.50 

14 10 
9.00 
1.50 
7.70 
3.30 
3.10 

11.10 
1.00 
3.10 
1.60 
1.69 
6.10 
2.00 

27.00

labai atsižymi veikimu. Daž
nai ši orgąnizacija paaukoja 
svarbiems reikalams darbinin
kų judėjime. Atsilankius į 
kliubą delegacijai, susirinki
mas nutarė aukoti $2.00 iš 
kasos-del Scottsboro jaunuo
lių gelbėjimo. Paskiaus na
riai sumetė $3.25. Tai viso 
pasidarė $5.25.

Tie patys delegatai atsilan
kė į Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugijos susirinkimą. Bet 
fenais viena “duktė” labai 
ėmė rėkti, kad nereikia auko
ti. Tačiaus susirinkimas nuta
rė nors susirinkime parinkti 
aukų. Surinkta tik $1.14.

Aukavusiems labai ačiū. 
Darbininkai labai gerai daro, 
kad paremia tą priešterorinį 
veikimą.

Chicagos Apielinkes
Farmeriai Streikuoja

(Tasa iš 2-ro pusi.)
Jau susirašė apie 15 organiza
cijų. Taip pat ir lietuvių pri- pieno del Chicagos miesto, 
sidėjo D. P. Kliubas, LDS U ‘Jie protestuoja prieš€pieno 
kuoja, ALDLD 50 kuopa ir i trust0 nutarimą atimti iš

Ifarmerių po 70 centų nuo 
i kiekvieno šimto svarų pie
no. Į kovą stoja 18,000 far- 
meriu

kuopa, ALDLD 50 kuopa i 
LDSA 26 kuopa. Galima tikė
tis, kad ir daugiau lietuviu 
draugijų bei organizacijų dar 
prisidės prie šio veikimo.

D. P. Kliubas mūs mieste

Viso įplaukė $316.07

Spalių Mėnesį Išeigos:

Sekret. ir knygiaus :nėn. alga $45.00 
Už persiunt. pinigų V. Kapsuk. 2.00 
Randa “L-vei” už knygų padė

jimą 6 mėnesiai
Pirkta krasaženklių už
Lietuvos Kom. Part, aukos 

mokėta
“Darbininkei” nuo Sao Paulo 

draugų 3.00
“Vilniai” atmokėta nuo Sao Pau

lo draugų 9.00
Už telegramas org. reikalais .99
Užmokėta už įvairius spaudos 

darbus ,<t 13.75
“Laisvei” už ALDLD knygų gar

sinimą 25.00
“Vilniai” už knygų garsinimą 10.00 
“Vilniai” už skalbimą “Darb.

Kalendoriuje” 15.00
Kelionė drg. V. t Senkevičiaus į

C.K. posėdį 3.00
“Vilniai” atmokėta nuo Sao Pau

lo draugų

Lapkričio Mėnesį Įplaukos

204—F. Gudišauskas, Herrin 
29—P. Sįavinskas, Rockford 

141'—J. Baranauskas, Phila.
212—A. Lukaitis, Bayonne
84— J. Matačiunas, Paterson 

Pav.—-F. Kudro, Lockport, N. Y.
137— J. Broga, Montreal

19—H. Malinauskaitė, Chicago 
131—E. J. Lingevičius, Sagin.
74—J. Chuplis, Springdale

Pav. M. Bryjus, J. Kamišaitis 
ir J. Shagov

80—F. Petrašiunas, S. Manch. 
30.—S. Kudro, Chester, Pa.
17—V. Vasiliauskas, Shenand.
44—S. Paulenka, Lowell, Mass. 
51—V. Wallen, Middlefield, O.
—■—'“Laisvė” už popierą
------“Laisvė” už knygas
77—M. Mažeika; Cliffside
85— A. Raskow, Haverhill

180—Geo. Urbon, N Braddock 
41—Azas, Sao Paulo, Brazil

138— A.
------ D.
16—A.
23—A.
68—J.
11—J.

8.35
6.10
3.00
4.60
4.60
9.25

16.00
4.50
3.00
4.50
1.80

10.60
16.80

1.00
1.50
1.60
1.00

10.70
6.10

N. J. 7 70
1.15

III. 11.00

Pakalniškienė, Maspcth 
Jurkšas, Maspeth 
*Sulaitienė, Jersey City 
čiuberkis, Bronx 
Krikščiūnas, Hartford 
J. Bakšys, Worcester

147—W. Kulik, Brooklyn 
235—M. Žiurlis, Freehold, 
137—J. 
92—A. 

144—A. 
162—M.
50—*P. Žirgulis, Rochester 

137—J. Broga, Montreal, Can.
64—J. Julius, Moline, III. __

112—J. Gudišaųskas, Tamaqua 13.10 
Pav. P. Jatul, Stoughton, Mass. 5.00 
Pav. J. R. Gudeliauskas, Auburn, 1.60 
79—J. žalis, Chicago, Ill.

146—K. Soika, Chicago, Ill.
40— J. Miliauskas, McKees 

Rocks, Pa.
------ P. Bųknys, Brooklyn, 
24—J. Weiss, Brooklyn, N. Y. 
54—B. Makutėnas, Elizabeth,
41— J. Sao Paulo, Brazil

, 1.30
2.00
4.70

21.20
10.00

Mėnesį Įplaukos:

G. Savis, Los Angeles, 6.60 
Kavaliauskas, Tacoma, 1.50 
Lastauskasj Francija , 20.03 
Rudzinskas, Baltimore, 1.75 
Sodeikis, Youngstown

Dainius, Readville 
Wolf, Montreal 
K. Alvinas, Detroit 
Broga, Montreal
Jančiulis, Wilkes Barre 7.<±3 

------ “Vilnis,” Chicago, Ill.
107—P. Gudinienė, Utica, N. Y.

66—O. Rinkevich, Grand 
Rapids, Mich.

219—J. K. Navalinskicnė, 
Forest City, Pa.

Pav. A. Rimkus, Utica, N. Y.
19—H. Malinauskaitė, Chicago
------J. A. Birbilas, St. Clair

1031—A. Baronas, Hudson
1—M. Lukšienė, Brooklyn

23—Ch. Mathews, Bronx, N. Y.
—•—-S. Reikauskas, Shenandoah
30—V. Gižauskas, Chester, Pa.

Pav. E. Zdaniu, Hilcrest, Alta.
------ <B. Butrim, Fort .Williams
------ A. Totore lis, Hartford
11—J. J. Bakšys, Worcester

210—J. Jordan, Norwood, R. ’
18—W. Karosas, Edmonton
49—<A. Kupstas, E. St. Louis
17—V. Vasiliauskas, 

Shenandoah, Pa.
194—J. Žvingilas, Auburn, Ill.
87—H. Bagužienė, Aval., Pa.

188—S. Pangonis, Detroit, Mich. .3.80
161— M. Baltrušaitis, Seattle
52—J. K. Alvinas, Detroit'
13—K. Judickas, Easton, Pa.
81—V. Kelmelis,. Torrington

124—J. Pacauskas, Lost Creek
162— Ch. Narush, Toronto
190—J. Machuta, Cleveland
32—J. Didjun, New Haven

218—R. Stakenas, Freesoil
25—Ig. Lietkauskas, Baltimore 
39—P.
28— V.

137—J.
56—J.

131
29— P.

225—A.
5—W

91—A.

4.00 
2.00 

14.30 
4.00 

19.50 
25.50

1.50 
2.00 
4.15 
1.00 
1.00 
1.00

12.50 
L 9.10

2.10 
3.00

5.00
16.00
4.40

13.00
3.10

10.10
6.30
6.30
3.10
7.25

10.00Sliekaitis, Scranton 
Krasnickas, Waterbury 19.80 
Broga, Montreal 
Gebert, M.ijwauke, Wis.

J. Linge/fcius, Saginaw 6.00 
Slavinsk Rockford 
Ivanausk Seymour 
Skeistaitis, Newark t 
Gudžinskas, Schenec

tady, N. Y.
22— J. Raulinaitis, Cleveland 

170—>Ch. Arrison, Pa.
------ <C. Daneli, Phila., Pa. 
------ P. Petrulis, Cranford, Can.
27—V. Masionis, New Britain .30 

Pav. D. Balaišis, Tilansburg
23— A. Gilman, New York 

185—P. Bieliauskas, Woodhaven 6.10
t------A. Bimba, Brooklyn, N. Y. .25

LDSA kp., O. Janušauskienė, 
Scranton, Pa.

57—D. J. Boika, Cleveland, O.
80—F. Petrašiunas, So.

Mancifester, 
l’av. T. Karosas, 

Alta.
50—P. Žirgulis,
91—A. Gudžinskas, Schenectady 

104—K. Guzevičienė, Chicago
52—R. Beniušienė, Detroit

( Viso įplaukė $536.81

Gruodžio Menesio Išeigos:

Sekretoriaus ir knygiaus 
nesinė alga

Jaunuoliams atmoktos 
43 kuopų aukos 

Pirkta krasaženklių už 
Drg. Senkevičių kelionė 

posėdį
Drg. V. J. Valaičio kelionė

CK posėdį ‘
Mašinėlės pataisymas 
Pirkta anglų kalboje knygų 
“Priekalui” atmokėta 
“Laisvei” prenumerata 

kuopos bila
Lietuvos Kom. Partijai 

aukos
Iždininko, alga už metus 
Bankas grąžino čekį 
Pirktu knygų už
Prenumerata. “Soviet Russia

Today” 
Atmokėta del “Laisvės” nuo 

, • Sao Paulo draugų
Drg. J. K. Alvinas, už jo išlai

das knygų reikale
“Darbininkei” nuo Sao Paulo 

draugų
“Vilniai” nuo Sao Paulo< draugų

1.00
3.00

RAUDONA VĖLIAVA

REIKALAUKITE SOVIETU ŽUVŲ!
Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 

duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies

Už $5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ
Pinigus prašome prisiųsti išanksto, nes “Laisvė” 

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

“LAISVĖ” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417



Šeštas Puslapis Pirmadienis, Sausio 8

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS ir

ĮVAIRIOS žinios ! Bedarbė, Vargas ir Skurdas 
Gimdo Saužudystes

New Yorke Bedarbiai Darbi 
ninkai Laukia Sniego New Yorko miesto sveika

tos komisijonierius Dr. Shir
ley- W. Wynne pateikė rapor- 

Ketvirtadienyje, paskelbusiu kuris parodo> kad' New 
spaudoje, kad artinasi D1*’0 ! Yorko darbininkijos sveikata 
New Yorko sniegas, bedarbiai yra dideliame pavojuje. Vien 
darbininkai apgulė miesto i5*“-J933 metais New Yorke nusi- 
taigas, kur 1 
ima darbininkus. 
Row distrikte 
1,300 bedarbių 
prie kasimo sniego. ' ,

Kiekvienas supi as, kad be- būdavo 55.000. o 1933 metais 
darbiai tą daro ne iš malonu- ]ĮgOnines aplankė 120.000 
mo. bet bado ir vargo spiria- y 
mi. Nors ir nemalonus tas į 
d.ąr.bas, bet vis gi jie gali (pa- &3,0QQ, o pereitais metais bu- 
sidaryti doleii kitą del būti-.lvo 180.000. 1 Vaikučių sergan- 
niausių reikalų, tai ir laukia čių būdavo 550,000, gi 1933 
snffego. metais jau buvo 700,000. Mo

terų sergančių, del persileidi
mo, kiekis paaugo nuo 24,000 
iki 50,000.

1 šie daviniai parodo, kaip 
bedarbė, vargau, skurdas atsi
liepia ant New Yorko gyven
tojų sveikatos. Veneriškos, 

i džiovos ir kitos ligos plečiasi. 
Vaiki) sergančių kiekis auga. 
Mirtingumas ir savižudystės 

:auga. Reiškia, gyventojų svei- 
| kata yra pavoju je. Tai išda
vas kapitalistinės tvarkos, ku
rioje darbininkai, moterys ir 
jų vaikai negali įgauti pakan
kamai tinkamo maisto ir pa-i 
kenčiamų gyvenimo sąlygų.

trumpam laikui i
Vien Park

užregistravo kartus, negu tarpe moterų.
darbininkų ■ ' 1 ” 1 ’

žudė 1,335 asmenys. Vyrų 
tarpe saužudystė didesnė tris

DaktarasJškėlė aikštėn! kad 
džiovininkų pirmiau i metus

ligonines aplankė 
žmonių. Veneriškų 
ipirmiaus ‘ į metus išpuldavo

A D.F. Eiliniai Nariai Laikys 
Konferenciją

Darbo Unijų Konferencija 
del bendro veikimo įvyks ne-i 
dėlioję 14 d. sausio, 2 vai. po1 
pietų. Irving Plaza svetainėje. 
Šią konferenciją šaukia Ame
rikos Darbo Federacijos ir ki
tų reakcinių unijų eiliniai na
rai, kad išdirbus planus kovai 
už darbininkų reikalus, prieš 
žiaurias darbo sąlygas, už tini-1 
jines algas prie Roosevelto 
viešų darbų, kad privertus C. 
W.A. vedėjus išmokėti darbi
ninkams algas laiku ir tt.

Suprantama, dalyvaus 
kovingų revoliucinių unijų 
stovai, bet svarbu, kad 
daugiau pradeda kovoti sąmo
ningi darbininkai Amerikos 
Darbo Federacijoje už savo 
reikalus. , ; i i • i .

ir 
at- 
vis

Kailiasiuviai Darbininkai 
Rengiasi Prie Kovos

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvusio asiatantų Hamburgo universiteto 
klinika).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytics-ilapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedčliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

Xniy Pasitarimai ir S*J>OO 
“I1HI egzaminavimas zsfc.

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Št., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
s t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
pui kiausi.

STOKES
kampas Broadway

PARDAVIMAI
BROOKLYN, N. Y.

■ PARSIDUODA Valgykla, Bar 
Grill, prie dirbtuvių, gera proga pi

i kčjui, nes vieta išdirbta per keturis
; metus.

Pardavimo priežastis, turiu du biz
nius ir negaliu abiejų prižiūrėti.

j Atsišaukit: 63 York St., kampas i 
Adams St., Brooklyn, N. Y.“Raudonoji Armija” ir keliais, 

dainas apie bedarbių reikalus! 
bei proletarų maršą.

Marija su grupe kitų daini
ninkių 'dainavo Sovietų Sąjun
gos liaudies dainas : turkų, to- j Gurkšnys. Jį patiko nelabi-, čia laikosi, grosernė. 
torių, žydų, ukrainiečių ir ki-; užmušė traukinys, 29 d | ' nesveikatos
tu. Koncertas įvyko New I vietos gyvenimui kambariai,
School for Social' Research K™odž10- Draugas buvo be-1 pigi, par.luosi,. pigiai, 
awotntnafn | darblS. J1S dirbo tik miestui Liudvikas Bielys,

Radamskiai jau tūlas laikas '■ Jam!
vieši Jungtinėse Valstijose 
Sergejus davė visą eilę pas
kaitų apie proletarinį mena.

• i J A • T
. ' m ? * f .? ;■ . ' i

Bedarbių Kovos Auga

■ Visos šalies bedarbiŲ konfe-

vo 180.000. • Vaikučių sergan-

Yonkers, N. Y., Žinios

Sausio 1 dieną, tai yra per > BROOKLYN, N. Y. I 
nau jus metus, palaidotas drg.! PARSIDUODA groserne lietuvių

I apgyvento.i vietoj, jau 30 metų kaip' 
Parduodu iš 

ant! 
randa

Research j«™odžio- 
j darbis. 
' už tą 
i neva teikė maistu ir tt. Prieš' 
(mirtį dirbo prie viešų darbų, ■ 
'bet atmok ėjimas taip mažas, ■ IŠRANDA V UJIMAI 
' kad : neišfes.ėjo del gyvenimo! 
i reikmenų. Čurkšnys nueida-l 
' vd prie Traukinio parsinešt se- ■ 
nų špalų apsišildymui namo, i

■ G r u o d ž i o ' 2 9 dieną buvo labai Kre i pk?tės į HVal gykl ą: 
įšalta Jr kada jis nuėjo pasi- 

atsida- rinkti malkų, tai traukinys pa-

IŠSIRANDAVOJA
• PASIRANDA VOJA fornišiuotas 

y kambarys, garu apšildomas, šviesus, 
1 prie labai patogios transportacijos.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABOR1US 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius' vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

JONAS
512 Marion St., 

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

rencija Washingtone
rys 3 d. vasario' ir baigsiš 5 d. gavo ir ant vietos užmušė. 
Neftr Yorko darbininkų orga
nizacijos jau yra išrinkę 125 
delegatus į tą konferenciją. 
Bedarbių sekretorius R. Sulli
van pareiškė, kad 5 d. vasa
rio. kada Washingtone baigsis 
bedarbių konferencija. tai 
New Yorke bus suruošta ma
sinė demonstracija prie City 
Hali. Kartu ragina visas dar
bininkų organizacijas, kurios 
dar neišrinko’ delegatus, tą 
tuojaus padaryti.

Nors 
neidavo ;į- bažnyčią, 
prie vietos ALDLD. 172 kuo
pos, bet su negyvu galima da
ryti ką gyvi nori, tai jo žmona 
ir pusbrolis susitarė su “šv.” 
Marijos kunigu ir pašarvojo 
religiniai. ALDLD. nariai ma
tydami tą. vis gi nutarė nu
pirkti velioniui gėlių vainiką 
ir būti prie 
ir padarė, 
nių pusės 
draugiškumo 
rius, niekas

■ galės i kapus palydėti.
Bet štai kitas tikintis žmo

gus nubėga pas kunigą ir 
jiskundžia velionį. Tada kuni- 
l gas atsisako priimti jį į baž-

417 Lorimer St., Brooklyn, -N- Y.

velionis buvo laisvas,
prigulėjo

jo kūno. Tą jie 
Iš velionio gimi- 
nebuvo tinkamo

i ALDLD. na- 
neklausė ar jie

BROOKLYN, N. Y.
PASIRANDA VOJA vienas kamba

rys su šiluma del* vyro arba mergi
nos. Kelrodis: Jamaica “L” iki Cyp
ress Hills Sta., po dešinei už kampo.

Zakarauskiene,
24 Hemlock St., Brooklyn, N. Y.

(4—7)

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAUK TUVIŲ DIREKTORIUS

s Išbalzamuoja ir laidoja numirusius;
1 ant visokių kapinių; parsamdo au-1 
j tomobilius ir karietas veselijoms,į 

krikštynoms ir pasivažinėjimams Į

231 Bedford Avenue
Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas skubus būdas sulaužymui per* 

šalinio krutinėję, tai geras išsitrynimai 
su ANCHOR Pain-Expelleriu visos 
krutinės ir po to apdengiant krutinę 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu, šito
kia gydymasis paliuosuoja susikimšimą 
krutinėję visokių glitumų ir skrėplių.

Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes 
dažnai jie priveda prie pavojingų ligų, 
kaip plaučių uždegimas, influenza, gri
pas ir kt. Tuojaus išsitrinkite Pain- 
Expelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

MtePELB

BROOKLYN, N. Y

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

G a m i name visokius 
valgius ir pritaikome 
pagal lietuvių skonį.

Malonėkite Persitikrinti.'

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare' kožną dieną.

241 BEDFORD AVE. .
Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

A.D.F. Eiliniai Nariai Leidža Diskusijos Temoje: “Grumo-!n37iJ A,LDLD nav,a! 1101010 i Ii J J j palydėti buvusį savo draugą 1 Į
kapus, bet ant greitųjų jau!" 

I negalėjo sušaukti visus narius, j 
Tula moteris, kuri’pati Savoj 

■laiku norėjo įstoti i ALDLD. į 
bet buvo pepriimta del netin-1 

' kamo užsilaikymo,
švariai burnojo ant ALDLD. 
organizacijos ir narių. Bet tai 
jos dalykas.

Velionis paliko nuliįvdime 
savo žmoną, pusbrolį ir sūnelį. 
Jis yra auka kapitalistinės sis
temos. .^Biednumo sėkmėje ir 

patiko. Lai

Savo Laikraštį jantis Karas ir Fašizmas” CLEMENT VOKETAITIS
Amerikos Darbo , Federaci-j 

jos eiliniai narai padarė milži
nišką žingsnį kovoje prieš par- 
davingus vadus, gengsterius ir 

■visus klasinius neprietelius, iš
leisdami savo laikraštį “Rank 
and . File Federationist.” Nau
ją laikraštį leidžia Amerikos 
D. Federacijos ’narių bedar-

Aniėrikos Darbo ’ Federaci- kių komitetas. Išleistuvės ant- 
kailiasiuvių ■ ra®as 1 Union Square, New 

laikė Y°rk, N. Y. Pirmutinis nume- 
'Cooper 1 is'turi 8 puslapius *'if jo kai4 
griežtai na centai. Virš 1,200 A.D. 

pasisakė prieš N. R. A. vedėjų lokalų užgiria šio laikraš- 
nustatytas kailiasiuvių darbi- či° leidimų.
ninkAms algas ir prieš A.D.F. • Telpanti raštai numaskuoja 
vadus. Susirinkime buvo de- Grover Whalena ir visus N.R.

jos 5,000 narių, 
lokalų No. 2 ir No. 3, 
bendrą susirinkimą 
Union svetainėje ir

■ ’ ------- Telpanti raštai numaskuoja
Nusirinkime buvo de- .Grov®r Whalena ir visti s N.R. 

legacija nuo Industrinės Kai- A. vykintojus.
Darbininkų unijos. 

Joe Winogradcky ir
Basiuvių
Kalbėjo

.» kiti protestuodami prieš A.D. 
F. vadus, kurie prie Uždarų 
durų su bosais daro suokal
bius prieš darbininkus.

Sovietų Dainininkai Radaras 
kiai Dalyvavo Koncerto

' Programoj

Darbininkai Platino Padidin
tą “Daily Workerj”

Sausio 6 dieną 
munistų Partijos 
“Daily Worker” 
dydžio. Tai 10 metų sukak
tuvių numeris. Jame yra 16 

' puslapių geras ir labai turtin
gas revoliuciniais raštais ma
gazinas. Tokį turtingą kitą 
numerį, negreitai susilauksime. 
Dienraščio spausdino 250,00,0 
kopijų. Darbininkai pasklei
dė jį plačiai tarpe Amerikos 
proletariato,. Darbininkų uni
jos- užsisakė šimtais ir tūks-. 
tančiais. Net judžių mpkini- 
mosi lankytojai užsisakė 200 

' kopijų. , , ,

išėjo Ko- 
dienraštis 

26 puslapių

Sovietų Sąjungos revoliuci
niai dainininkai Sergei ir. jo 

i žmona Marija Radąmsky da
lyvavo koncertinėj programoj, 
penktadiėnio vakarą. Radam- 
sky tenoras, jis sudainavo iš 
kaukaziečių operos “Kazokų 

i Mylima Daina,” “26 Komisa
rai?’ “Revoliuci o n i e r i u s,”

; i •

Areštuoja Darbininkus
Maiman & Sangers ' Dress 

Co. darbininkai ir darbininkes 
yra streiko lauke, kapitalis
tai J>ando operuoti dirbtuvę su 
pagelba streiklaužių. Streikie- 
ęiai pikietavo dirbtuvę. Pri
buvo policijos būriai, užpuolė 
kovotojus ir areštavo 50 dar
bininkų ir darbininkių. Strei
kui vadovauja kovinga Iridusi- 
trinė Adatos Darbininkų 'uni- 
ją. , ‘'

t 1
Prieškarinis komitetas ren

gia “symposium”-—viešas dis
kusijas apie karo ir fašizmo!, 
pavojaus' grūmojimą. Jos • 
įvyks penktadienį, 12 d. saų- 
sįo, 8. vai. yąkare, Royal Pa
lace,, , ,16 . .Manhattan -Ave., 
Brooklyn, N., y.. ■

Diskusijose, dalyvaus Roger 
Baldwin, William Patterson, 
J. W. Hug^iap, Leroy,Bowman, 
Joseph Cohen ir keletas kitų 
kalbėtojų..1

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

SYK] ATSILANKĘ PERS1T1KRINSIT
Pabandykite! 1

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y. A

labai ne- NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—G po pietų

Phone, EVergreen 7-4735 Ignition Specialist

Čia blis nuo 'darbi- 1 nelaimingą mirti
■ ninku organizacijų ir nuo ki-'būna jam lengva žemelė.
1 tokių partijų kalbėtojų

įvyks Konferencija Prieš 
Karą ir Fašizmą

i

Konferencija prieš imperia
listinį karą ir fašizmą yra šau
kiama 28 d., sausio, 1934 me
tais. Visos darbininkų organi
zacijos privalo išrinkti po' du 
delegatus ir prisiųsti. Karo 
pavojus labai greitai artinasi. 
Fašizmas kvėpuoja karu. Ko
vokime kol dar yra nepervėlu. 
Konferencija įvyks 7:30 vai. 
vakare,! Social- Youth Culture 
Club svetainėje. ’ 275 Ilroad
way, Brooklyn, N.- Y.

ALDLD., 172 Kp. Koresp.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos Kultūros Draugija ren
gia prakalbas, kuries įvyks antradie
nį, 9 sausio, 7:30 vai. vakare, “Lais
vės” Salėje, 46 Ten Eyck St. Šių 
prakalbų svarbiausia tema: “Pabru
kąs ir Afsijaunijimas.”

Kalbėtojai bus Dr. R. W. Ander
son, P. Baltrenas, ir G. Belinis, ku
ris jšpasnikavo 47 dienas, ir išsigy
dė nuo paralyžiaus. Šios prakalbos 
bus vienos iš svarbiausių, tad skait- į 
lingai atsilankykite. Įžanga visiems j 
dykai.

Visus kviečia rengimo komisija. į

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

SUSIVIENIJIMO vakariene
RENGIA L.D.S.A. 1-ma KUOPA >R A.L.D.L.D. 1-ma KUOPA 

MERGINŲ SB^STFTTA'S IR. A. ĘL1 MIUTĖ DALYVAUS PROGRAMOJE

LAISVĖS 
SVETAINĖJE 
' 46 Ten Eyck St.

BROOKLYN

SEKMADIENĮ

Sausio-January, 1934'

A. BALČIŪNO, 
Jr., Orkestrą 

Įžanga 75 centai
Iš anksto 65 centai

STIRNIENOS VAKARIENĖ
Tai naujienybe, todėl kiekvienas pasirūpinkite tos n-aujienybės paragauti. 

1 Iš anksto' įsigykite tikietus
Durys atdajros 6 v*al. vakare 
Vakariene bus 7 vai. vakare

Šokiau prieš ir po Vakarienei 
Vien tik šokiam įžanga 25c

< 4 > t

11 i
4

1 MONTREAL - CANADA' |

3 J. M. ROSENFELD £
| ADVOKATAS' I
S Kalba Lietuviškai

BEN GERŠOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East
Tel. HArbouf 3424

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

nuo 10 iki 1. Po pietų 
iki 8 valandai vakare

156 302

nuo 4Ryte
Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną

Telefonas Lackawanna 4-2180

Vyrų ir Moterų 
Ligos Gydomos

Šiandien ateiki 
tt te delei savo svei-1 katos ištyrimo, o 
i jum,s bus išaiškinai ta, kaip jūs fiziši- 

rl ikai stovite.
I Odos Nušašėji- f iriai, Nervų Ligos, 

/ Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar 
nes Ligos, Nervų 

jdegimag bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

X-Spindilliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų be’ 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 1
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKA!

Sergančių 
Chroniškos

DR. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 A. M. iki 8 P\ M.

O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi 
liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y.
Near Manhattan Avenue

Dr. HERMAN- MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

. Ofisp valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

f •i

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

ryto

FLATBUSH OFISAS.
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Hours 10 A. M. to 10 P. M. 
Sunday 10 A. M. to 5 P. M. 

And by Appbintment

COMMODORE BEAUTY SHOPPE
. ELIZABETH ADLER

367 BROADWAY, beL Hooper & Reap Sts., BROOKLYN, N. Y. 
Scientific Face & Scalp Treatment, Manicuring

Hair Dressing, Hair Bobbing Marcel Wawing & Finger Wawing 25c 

Hair Bleaching & Dyeing—Permanent’ Wave—Eye Brow- Tweezing 
ALSO TEACHER OF BEAUTY CULTURE 

vienam menesiui nuolaida ant visko
PERMANENT WAVE Už $250

Per vieną mėnesį galite gaut augŠčiau paduodamus plaukų sutaisy- 
mus už $2.50 Panedėliais, Utaminkais ir seredomis.

Ant plaukų dažymo $2.00 nuolaidos.

Phone STagg 2-6497




