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KRISLAI
Japonijos Imperializmas. 
Kiek Pasilupo nuo Caro. 
Sachalinas ir Turtai.
Japonijos Apetitai.
Sovietai ir Japonija.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N ė p r a la i mesite^, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite

Japonijos imperializmas dūk- /—=— 
sta. Sovietų Sąjungoje išėjo j^o. 26 
knyga drg. I. Goršeinin po ant-I 
galviu: '*Mandžurija ir Puvo-, 
jus Kuro Tarp Japonijos ir j 
Jungtinių Valstijų.” Aiškiai i 
išdėstyta visa praeities istorija ! 
ir ko siekia Japonija, užgrobusi i 
Mandžuriją ir Jahol provinciją.

Japonijos imperialistinis pre
mjeras Tanaka išdėstė planą del 
išplėtimo “Didžiulės Japoni
jos“: “Kad Japonija galėtų 
užkariauti Chiniją, tai turi su
mušti Jungtines Valstijas. Bet 
pirm, negu užkariauti Chiniją 
ir sumušti Jungtines Valstijas, 
tai reikia užkariauti Mandžuri- 
ją. Mongoliją ir Sovietų Sąjun
gos Tolimuosius Rytus su VIa-1 
divostoku.”

šį planą ir vykina Japonijos 
imperialistai. Jie pridengia tą 
pasaka, būk jie negalį išsitekti 
Japonijoje, kas yra grynas me
las.

Iki šioliai Japonijos imperia-j 
listams sekėsi. 1894 metais jie j 
sumušė Chiniją ir pasilupo l 
350,000,000 jenų kontribucijos. ‘ 
19OO metais jie su Rusijos caru 
vėl puolė Chiniją ir užkrovė 
naują kontribuciją. 1904-5 me
tais Japonija sumušė caristinę 
Rusiją ir iš jos gavo 121,000,- 
000 jenų kontribucijos. Perei
tame imperialistiniame kare ji 
taipgi nenukentėjo. Laike im
perialistų intervencijos prieš 
Sovietus ji buvo pasiuntus apie 
100,000 kareivių į Sibirą 
daug turto pavogė. Tas jai 
suko galvą ir mano, kad ji 
nugalima.,

ir 
sū
ri e-

Sovietų sala Sachalinas 'tur
tinga anglimi, auksu ir turtin
giausia aliejum visuose rytuo
se. Japonija savo žemėje, 1930 
metais, pasigamino 226,000 to
nų aliejaus, o Sovietų Sachaline, 
turėdama koncesijas, 193,000 
tonų. Ir ten tik pradžia vysty
mo aliejaus šulinių, kuomet Ja
ponijoje, jau jų negali daugiau 
plėsti. Tie turtai dar daugiau 
didina Japonijos imperialistinį 
apetitą, ypatingai, kada jos ka
ro laivynas reikalauja daug 
aliejaus.

Austrijoje Fašizmas 
Jau Kelia Galvą

VIENA, Austrija. — 
Austrijos Valstiečių Susi
vienijimo k o n f e rncijoje 
kalbėjo premjeras Dol- 
fuss, austrų fašistų atsto
vas. Jis šaukė prieš vo
kiečiu fašistus (nazes), 
bet įaip pat reikalavo 
sukriušinti “marksistus”, 
“raudonuosius socialistus,“ 
ypatingai žydus. Valstie
čių konferencija priėmė 
rezoliuciją už Dolfuss po
litiką ir nutarė surengti 
demonstraciją už austriš
ka fašizmą, v fc-

“PAVASARĮ BUS KARAS,” PAREIŠKĖ ATSTOVU BOTO PIRMININKAS RAINEY
WASHINGTON. — Ame- sevelto valdžios ranka kon- 

rikinės Lygos Kovai Prieš, grese .
Karą ir Fašizmą delegacijai ‘t0IW 'vakĮžios šulaį numa^

grėsė. Matomai, Washing-

dar kartą pareiškė Atstovų
Buto pirmininkas ponas 
Rainey, kad karas ateina.
Jis sako: “Aš manau, kad I ninkams. Kova prieš naują 
pavasarį įvyks karas.” Po- Į karą turėtų užvirti visuose 
nas Rainey yra dešinė Roo- Amerikos’kampuose.

greitą karą. Tai turėtų bū
ti pasarga Amerikos darbi-

NAUJA MAŠINERIJA IŠMETA IŠ DARBO l 
PLIENO DARBININKUS, PASMERKIA BADUI 

t '

GARY, Ind. — Čionai 
i plieno fabrikuose Įdedama 
nauja mašinerija.

Kalbėjo Krupskaja pavaduos .darbo spėkas. 
Prie tam tikrų darbų šita 

i nauja mašina sumažins dar- 
MASKVA. — Su didžiau-Į bo spėkas nuo 447 iki '39. 

siu entuziazmu Sovietų Są-1 Tai yra, 408 darbininkų at
jungęs Komunistų Partijos | sidurs už dirbtuves sienų 
atstovais sveikino draugę 
Krupskają, Lenino žmoną, 
17-tam kongrese. Tarp kit
ko, jinai pareiškė: “Daug 
kas prabėgo nuo Lenino 
mirties. Bet partija šian
dien stipresnė, negu kada 
buvo pirmiau — stipresnė, 
negu kuri kita partija pa-| 
šaulyje. Atlikta didelis dar
bas, padėta socializmui pa
matas, laimėta sprendžiama

, Partijos Kongrese

Tik 24 Mylios Nutiesta 
Naujo Gelžkelio

Jinai

ant visados. Tas reikš dau
giau pelnų plieno kompani
jai, bet badas darbininkams. 
Sovietų Sąjungoje, kur dar
bininkai kontroliuoja fabri
kus, tokios mašinos įvedi
mas reikštu darbininkams 
■didesnes algas ir trumpes
nes darbo valandas’.

| RYT. VALSTIJŲ LIETUVIUS KOMUNISTUS

Pono Green Veidmainingi 
Prižadai Mainieriams

Indianapolis. — United 
Mine Workers konvenci
joj kalbėjo ponas Green, 
Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas. Pir
miausiai jisai reikalavo, 
kad mainieriai draugiškai 
sugyventų ir bendrai 
veiktų su anglies baro
nais. Paskui veidmainin
gai prižadėjo mainie
riams, kad Amerikos Dar
bo Federacija kovos prieš 
kompanicnas unijas 
reikalaus įvedimo 30 
landų darbo savaitės, 
dviveidė politika, kad 
gauti mainierius.

ir 
va- 
Tai 
ap-

SENATAS PRIĖMĖ “AUKSO B1LIIJ ’;
L, 'DOLERIO VERTE BUS TIK 69 CENTŲ;

WASHINGTON. — Kon-: Rooseveltas vienu pareiški- 
gresas pabaigė savo darbą mu padarys dolerio 
užtvirtinime Roosevelto vai- tik 60 centų.
džios planų del nupiginimo

i dolerio. Senatas priėmė taip 
vadinamą “Aukso Bilių”. 
Rooseveltas pasirašys ir 
tuoj vykins gyvenimam Val
džia perima iš rezervų ban
kų auksą, kurio vertė sie
kia $3,657,000,000. Tada

vertę 
V adinasi, do

leris nupigs 40 nuoš. Ant 
tiek, žinoma, pakils produk
tu kainos, nes tai reiškia 
dolerio infliaciją. Tuo tar
pu darbininkų algos nepa
kils. Reiškia, Roosevelto 
valdžia užsimojo kirsti smū
gį visai darbininkų klasei.

BŪDAVUS 1,184 NAUJUS KARO ORLAIVIUS
WASHINGTON. — At- karinius orlaivius. Tam tik-

BddžlS Dfil 486 926 !Stovu Buto Laivyno Reikalu kongresas turi paskirti DdUdd UC1 TOV,: _•> ‘J $95,000,000. Nėra abejonės,
Karo Veteranę

“Amerikos imperializmas pat
sai jauniausias ir patsai galin
giausias“—sakė Leninas. Ame- Į 
rikos imperialistai nuo senai 
jau kovoja .už Mandžuriją ir 
Chinijos plotus. Jų reikalai su
sitiko su Japonija. Jau nuo se
nai eina kova tarpe Japonijos ir 
Jungtinių Valstijų už viešpata
vimą Ramiajam^ vandenyne 
už Chinijos pasidalinimą.

(Tąsa 5 pusi.)

ir

1933 metais Amerikoje 
nutiesta tik 24 mylios nau
jo gelžkelio. Dar niekados 
nuo Civilio Karo laikų- ne
buvo tokių metų, kada tiek 
mažai naujo gelžkelio būtų 
nutiesta.

Tuo gi tarpu 1933 metais 
apleista, arba uždaryta bu
vo 1,876 mylios geležkelio. 
1932 metais buvo apleista 
1,452 myl. Ir taip Amerikos 
geleži nkeliai milžiniškais 
žingsniais progresuoja at-

CWA Delegatai į 
Bedarbių Konvenciją

Nepavyko Nužudyt Premjerą
I , —“

NEW DELHI, .Indija. —
— j (Jautas pranešimas, kadSTAMFORD, Conn.

Čionai šeši šimtai CWA dar- | vienas žmogus bandė nušau- 
bininkų išrinko du delegatu i ti Afganistano premjerą 
į nacionalę bedarbių kon-; Chaną , bet žygis nepavyko, 
venciją. Susirinkimas buvo i Tada pasikėsintojas pats 
sušauktas užprotestavimui Į nusišovė pirma, negu poli- 
prieš mikapdjimą algų. Ant'cija spėjo jį sučiupti., 
vietos išrinktas komitetas, 
kuris priduos darbininkų 
reikalavimus CWA tarybai. ĮSIGALeJIMO

Brangūs Draugai!
Dar kartą Centro Biuras nori priminti, kad šį 

šeštadienį, vasario 3 d., 4 vai. po pietų, Brooklyne 
šaukiamas rytinių liet, komunistų susirinkimas, kon
ferencija. Šioje konferencijoje turėtų dalyvaut kiek
vienas partijietis. Visi draugai turi rūpintis pri
būti. Mes žinome, kad del bedarbės draugams iš 
tolimesnių kolonijų nelengva pasidengti kelionės lė
šas. Tačiaus, veikiant bendrai kolonijos draugams, 
visgi galima bus nugalėti šitas sunkumas.

Konferencija bus svarbi. Šiandien vyriausia prieš 
mūsų judėjimą problema, tai sustiprinimas veikimo 
vietose, kolonijose, nartijinių spėkų auklėjimas. To
je srityje turime daug spragų, daug silpnumų. Tu
rime rytuose didmiesčių, kur mūsų partijinės spėkos, 
kur visas revoliucinis judėjimas labai šlubuoja. Tu
rime taisyt dalykus. Konferencijoje turėsime iškel
ti į viršų visas tas silpnybes ir jieškosime būdų jų 
prašalinimui. Pavyzdžiui, Bostone, Philadelphijoj, 
kasyklų apielinkėse mūsų komunistin. frakcijos sto
vi ir veikia labai silpnai. Reikia pasitarti su tų vie
tų draugais. Reikia mūsų judėjimui jieškoti būdų 
tiems draugams padėti nugalėti trūkumus. Štai kur 
bus nukreipta konferencijos atyda.
• Ant rytojaus, vasario 4 d., įvyks dienraščio “Lais
vės” šėrininkų suvažiavimas. Centro Biuras ragina 
visas frakcijas, visus draugus dėti visas pastangas, 
kad sumobilizuoti kuodaugiausia šėrininkų į suvažia
vimą. Nuo jūsų, draugai, pasidarbavimo daug pri-. 
klausys suvažiavimo1 pasisekimas. Žinote, kad šėri
ninkų suvažiavimai lošia svarbią rolę mūsų dienraš
čių gyvenime. Ypatingai šiais krizio laikais kiek
viena masinė parama labai reikalinga mūsų revoliu
cinei spaudai. •

A.K.P. Liet. Frakcijų Centro Biuras.

WASHINGTON. — Val
džios veteranu reikalu ve
dėjas Hines raportuoja, kad 
jau tapo atimta pašalpa 
(pensija) nuo 486,926 per
eito karo veteranų. Tie pa
liegėliai neteko pragyveni
mo įplaukų. Kur jie dėsis, 

i Roosevelto valdžiai nerūpi.

Komisija užgvrė karo laivy-;v., , ’U; kad kongresas šitą planą uz-
no admnolo Standley pasiū- gįrs, nes tai yra Roosevel- 
lymą, kad Amerika tuojau į0 valdžios karinis planas 
pabudavotų 1,184 naujus padidinimui apsiginklavimo.
wav

Jau Paleidžia iš Darbo |CWA Darbininkai Ko- 
CWA Darbininkus vos Lauke

METAI NUO FAŠIZMO

UŽMUŠĖ JAUNĄ 
' MERGINĄ

WHITE PLAINS, N. Y. 
\-Du automobiliai susikirto 

‘vienas užbėgo ant saly
no. Užmušė einančią 

iįet M. Hali, 17 metų 
kolegijos studentę.

ĘERLYNAS. — Sausio 
31 d. sueina čieli metai nuo 
įsigalėjimo kruvino hitleriz- 
mo Vokietijoje. Fašistai 
apvaikščioja tas sukaktuves 
didelėmis iškilmėmis. Bet 
darbininkai laiko dantį. su
kandę ir laukia progos pasi- 
liuosavimo. , .

Moterų Kliu!) u Federacija 
Suskilo

Miesteliu Tarybos už 
Bedarbių Apdraudą

NEW YORK. — Didžio
jo., Nęw Yorko Moterų Gy
dytojų Lyga pasitraukė iš 
Moterų Kliubų Federacijos, 
kuomet pastaroji atmetė re
zoliuciją, kurioj buvo reika
laujama boikotavimo Vokie
tijos. Lyga turinti penkis 
šimtus narių. Jos narės rei- 
kalaujaf kad būtų kovoja
ma prieš Hitlerio terorą Vo
kietijoje.

CHICAGO, Ill. — Mieste
lių Berwyn, Robins ir Stick
ney tarybos užgyrė Bedarbių 
Apdraudos Bilių, kovai už 
kurį šaukiama pacionale be
darbių konvencija Washing
tone vasario 3 d. Tai pasek
mė bedarbių tarybų kovos.

UNIFORMOMIS AP
RENGS VISUS VAIKUS

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia įsakė visiems tė-

DETROIT, Mich. — Per
eitą savaitę Detroite tapo 

i paleista iš darbo devyni 
tūkstančiai Civic Work Ad
ministracijos (CWA) darbi-, 
ninku. Apie’dvidešimts pen-i 
ki tūkstančiai L__ ____

--------  j ninku gavo nukapojimą ant į 
WASHINGTON. — Pri-i 20_ nuoš., tai yra, gaudavo Į 

buvo reformistinės plieno i savaitę, o dabar gaus' 
darbininkų unijos (Amalga- tik $12. Vadinasi, Detroito j 
mated Association of Iron, valdžia jau praveda gyveni 
Steel and Tin Workers) ko- 
misija ir persergsti NRA, j planus delei uždarymo CW- į 
kad jeigu nebus atsakyta į į A darbų. Pravedama laips- i 

Weirton plieno kompanijos niškai, . idant i----
žygius prieš darbininkus, prieš save darbininkų, 
tai gali kilti plieno darbi- ----- ;-------------
ninku ’ streikas, 
sako atstovaujanti 
plieno darbininkų. i

Grūmoja Plieno Darbi
ninkę Streiku

TOLEDO, Ohio. — Apie 
penki tūkstančiai CWA dar
bininkų maršavo gatvėmis 
ir protestavo prieš sumaži- 

 

jnimą CWA\darbų. Tas pa- 

 

uvoiinco pcii- < ro(|o, darbininkai žada 
’ c ai-*1" netylėti, kuomet Roosevelto 

i valdžia bandys išmesti juos 
į į alkio nasrus.

Roosevelto valdžios ■ Atsisako Paliuosuot
Keturis Komunistus

Komisija | 1? VTD A I 
a 75>ono I c A 1 K A!

Neleidžia Moteriškei
Dirbti Kasykloje

CADIZ, Ohio. — Ida Mae 
Stull dirbo kasykloj per 22 
metu. Pradėjo dirbti nuo 
12 metų amžiaus. Dabar už
tiko valdžios inspektorius ir 
prašalino ją iš darbo, todėl, 
girdi, kad moterims už
drausta ’ dirbti kasykloje! 
Moteriškė palikta be darbo 
ir be pragyvenimo.

i 3 f * '• -

MAŽIAU ŽMONIŲ ŽUVO 
AUTOMOBILIŲ NELAI

MĖSE

ALBANY. — 1933 metais 
New Yorko valstijoje buvo 
57 mažiau mirčių automo
bilių nelaimėse, negu 1932 
metais. O nepavojigų sužei
dimų buvo mažiau ant 
6,313.

MASKVA. —Vėl Sovietu ; 
į mokslininkai ir technika paro- 
' dė “stebuklus”. Sausio 30 d. 
Sovietų baliūnas “Syrius” pa
sikėlė Į stratosferą (erd
ves) už 67,568 pėdų, arba 12. 
79 mylių. ŠĮ baliūną pabūda
vo j o Sovietų Aviacijos Drau
gija išimtinai iš Sovietų dirbi
nių. Iš baliūno tose berybėsej 
erdvėse mokslininkai lengvai; 
ir aiškiai perdavinėjo žinias l 
ant žemės. Jie sveikino So-, 
vietų valdžią, Komunistų Par
tijos kongresą ir laikraštį; 
“Pravdą.” Tai naujas rekor-. 
das. Pirmiaus niekados žmo- t I I
gus nebuvo pasikėlęs taip aug- 
štai. Pernai Raudonosios Ar
mijos baliūnas pasikėlė arti 
dvylikos mylių. Gi nesenai 
amerikonai lakūnai buvo pasi-i 
kėlę tik 61,237 pėdų. Sovietų 
“Syrius” nugalėjo visus pir- i 
mesnhis bandymus.

nesukėlus į --------
Tarptautinis Komi tetas 

Gelbėjimui Hitlerio Teroro 
Aukų gavo kablegramą iš 

' Vokietijos, kad Hitlerio val- 
Idžia atsisako paleisti iš ka
lėjimo draugus Torgler, Di
mitrov, Popov ir Tanev, 
Laikys kalėjime neribotą 
laiką. Nepaleidžia todėl, 
kad jie laike teism° pasakė 
aštrias prakalbas prieš kru
vinąjį fašizmą.

Mirė Vincas Munkus

vams fašistams savo vaikus 
aprengti tam tikromis uni
formomis. Tie Vaikai va
dinsis “Hitlerio Gvardija.”

EKSPLOZIJA NAMO 
SKLEPE

BROOKLYN. — Po nu
meriu 84-09 — 109th Avė. 
gyvenamo namo skiepe tai
sant eksplodavo boileris. 
Trys žmonės sužeisti. Išgir
dę trenksmą, dvidešimts šei
mynų išbėgo laukan.

WATERBURY, ,Conn. 
—Sausio 28 d. mirė d. 
Vincas Munkus Waterbu- 
rio ligoninėj. Velionis 
sirgo tik dvi dienas.

Velionis buvo LDS 49 
kuopos nariu, “Laisvės” 
skaitytojas ir geras veikė
jas viso darbininkų judė
jimo.

Velionio I aidotuvės 
įvyks trečiadienį po pie
tų, Lietuvių Laisvose Ka
pinėse. Draugai ir drau
gės, kuriems tik leidžia 
laikas ir aplinkybės, daly
vaukite laidotuvėse, nes 
tas. draugas užsitarnavo 
mūsų pagarbos.

$
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Ką Pasakė Draugas J. Stalinas 
17-tam Kompartijos Kongrese?

Nereikia nei sakyti, kad d. J. Stalino 
prakalba, pasakyta 17-tam Visa-Sąjungi- 
nės Komunistų Partijos kongrese, kūną 
prasidėjo sausio 26-tą dieną, Maskvoje, 
atkreipė viso pasaulio domesį. Juo labiau 
į ją įsigilinti privalo darbininkai, ypa
čiai rėvoliuciniai darbininkai, komunis
tai ir jų artimi.

Ši istorinė Stalino prakalba, į trečią 
dieną po jos pasakymo, tapo prisiųsta 
bevieliniu telegrafu ir išspausdinta (su 
tūlais, ne tiek svarbiais praleidimais) 
“Daily Workeryj” už sausio mėn. 29 d. 
Todėl tie darbininkai, kurie gali skaityti 
angliškai, turi įsigyti tą kopiją “D. W.” 
ir perskaityti, studijuoti. Negalėdami 
mes išspausdinti ją mūsų špaltose' išti
sai, bandysime čia paduoti sutrauką. -Gal 
vėliaus galėsime į lietuvių kalbą išversti 
ir išleisti.

Drg. Stalinas pradėjo savo prakalbą 
su pasaulinio ekonominio ir politinio sto
vio apžvalga. Kiekvienas šiandien su
tinka, sakė jis, kad ekonominis krizis pa
saulyje siaučia, apie tai nėra dviejų nuo- j 
monių; dabar klausimas kyla, ar bus ga- : 
Įima iš to krizio išeiti ir kaip išeiti.

Ekonominio krizio pasėka yra nėra- j 
mumai politiniuose santikuose. Tarpe 
atskirų kapitalistinių valstybių tie san- 
tikiai vis tebeaštrėja; jie aštrėja ir vi
duje kapitalistinių valstybių. Japonų 
įsiveržimas Mandžįūrijon aštrina tuos 
santikius Tolimuose Rytuose; Vokietijoj 
įsigalėjimas fašizmo—tą patį daro’ Eu
ropoje; Japonijos ir Vokietijos pasitrau
kimas iš Tautų Lygos akstiną kitas im
perialistine šalis prie ginklavimosi; nu
galėjimas fašizmo Ispanijoj, iš kitos pu- i 
sės, brendina revoliucinę situaciją ir pa
rodo, kad fašizmas nebegali ilgai gy
vuoti. i

Tiktai Sovietų Sąjunga stovi to visko į 
nuošaliai. Nejaučia jinai krizio, bet, 
priešingai, jinai žygiuoja pirmyn tiek 
pramonėje, tiek žemdirbystėje. Kuomet 
kapitalistinis pasaulis ruošiasi prie nau
jo imperialistinio karo, tai Sovietų Są
junga deda visas savo pastangas kovoti 
prieš karą, už taiką.

Esamasis kapitalistinėse šalyse ekono
minis krizis skirias), tarpe daugelio ki- • 
tų dalykų, tuo, kad; kuomet pirmesnieji 
krįziai tęsdavosi mejtus-dvejis, tai dabar
tinis jau įžengė į penktus metus. Metai 
po metų jis griauja-kapitalistinių kraštų7 
ūkį^ čiulpdamas jo tuos riebalus, kurie 
buvo susikaupę pirmiau.

Kuomet kapitalizmo pasaulyj viskas 
griūva, genda, įra, kuomet jame gamy
ba sumažėjo iki nepaprastai žemo laips- 
nio, tai Sovietų Sąjungoj viskas kyla, au
ga, stiprėja ir gamyba pasiekė didžiausių 
laipsnių.

Štai keletas skaitlinių, paimtų iš oficia
lių; šaltinių, apie gamybos augimą tūlose 
^šalyse, 1929 lyginant su 1933: Sovietų Są-< 
jungos gamyba paugo 201.6 nuoš., Jung
tinių Valstijų—nupuolė iki 64.9 nuoš.; 
Britanijos nupuolė iki 86*1; Vokietijos iki 
66.B; Franci jos—77.4 nuoš.

Taigi, kuomet per tą laikotarpį (tarp 
1929-1933 *m.) kapitalistinių kraštų ga
myba sumažėjo apskritai imant apie 2,5 
nupš., tai Sovietų Sąjungos gamyba pa
augo dvigubai, daugiau negu 100 nuo- 
Šiiūčių. • t,

Paėmus gamybos augimą (ir kitur 
puolimą) laikotarpy j 1913-1933 metų da
lykai dėjosi sekamai: * >

Sovietų Sąjungoj 
Jungtinėse Valstijose 
Britanijoj 
Vokietijoj 
Frakcijoj

Taigi Anglijos ir Vokietijos 
nebuvo pasiekusi prieškarinės 
normos. Jungtinėse Valstijose 
ei joj ta norma buvo pasiekta, o Sovietų 
Sąjungoj gamyba paugo dviem šimtais 
devyniasdešimts nuošimčių. Kapitalisti
nių kraštų gamyba pasiekė savo žemiau
sio laipsnio 1932 metais. 1933 metais ji 
pradėjo kiek tiek pakilti. Ką tai reiš
kia?

Kai kurie žmonės - yra nuomonės, būk 
šis pakilimas kapitalistinių kraštų ga
mybos yra dirbtinas, laikinas, dėka in
fliacijai ir ruošimuisi prie karo, gami
nimui militariniams reikalam^ dalykų. 
Su tūlom šalim tas gali būti, dalinai tie
sa, pav., kaip su Japonija. Bet ne su vi
som. Tuo būdu kapitalizmas pajėgė šiek 
tiek pagerinti savo padėtį’ pramonėj iš
laidomis darbininkų, valstiečių ir paverg- 

: tų tautų, o taipgi silpnųjų šalių, mažin- 
i damas algas ir kitais būdais sunkinda

mas jų buitį.
Ar tai reiškįa, kad kapitalizmas išei

na iš krizio į paprastą depresiją, nešda
masis naują pramonės pakilimą? Ne.

Šiuo tarpu nesimato jokių,davinių, ku
rie rodytų kapitalistinių kraštų pramo
nėje žymų pakilimą. Nesimato, kad tai 
būtų bent artimoje ateityje. Mes kalba
me apie tęsimąsi bendro kapitalizmo kri
zio sąlygose, kuriose įvyksta ekonominis 

. krizis, t. y., apie sumažėjimą gamybos, 
bedarbę, etc. Tai reiškia, kad kapitaliz
mas šiuo tarpu atsigriebia šiek tiek iš 

' krizio, pereidamas j depresiją, bet į ne- 
1 paprastos rūšies depresiją — depresiją, 
; kuri neveda į pramones žydėjimą, bet 

kuri, iš kitos pusės, neveda atgal į že
minusį .nupuolimo laipsnį.

Toliau d. Stalinas nurodinėjo, kad pre
kybos kova tarpe kapitalistinių kraštų 
veda pasaulį prie naujos katastrofos, pa
našiai kaip 1914 metais. Prie karo ver
čia ir vidujiniai^ kapitalistinių kraštų so
puliai—tai bedarbiai, kurių,, pasak pačių 
buržuazinių žinių agentūrų, Amerikoje 
randasi 10,000,000, Vokietijoj—5,000,000, 
Britanijoj—3,000,000.

Nualintos ir nuvargintos darbininkų 
masės dar nepriėjo prie to laipsnio, kad 
jau spėka pulti ant kapitalizmo, bet ta 
nuomonė vis plačiau ir plačiau užkariau- _ 
ja mases. Tam geriausiais pavyzdžiais 
gali būti tai Ispanų revoliucija ir Chinų 
sovietų įsikūrimas. Tas verčia valdan
čiąsias kapitalizmo klases panaikinti pa
skutinius parlamentarizmo likučius ir 
buržuazinę demokratiją, kuria darbinin
kų klase galėtų pasinaudoti savo kovai 
prieš kapitalizmą; dėlto kapitalistinė kla
sė varo komunistų partijas palėpin ir 
naudoja prieš revoliucinius darbininkus 
teroristinius metodus, kad išgelbėti savo 
diktatūrą.

Fašizmas patampa šiandien buržuazi- 
. jos politikeriams madingiausia preke. 
Kalbu ne tik apie fašizmą bendrai, ’bet 
ir apiefVokietijos fašizmą, kuris vadina
si nacionaliniu socializmu, bet pas kurį 
socializmo nėra nei už dvylekį. Vokieti
jos fašizmo įsigalėjimas reikia skaityti 
ne tiktai darbininkų klasės silpnybe, dar
bininkų klasės, kurią social-demokrati- 

;ja išdavė, nutiesdama kelią į fašizmą, 
bet tolydžio it pačios buržuazijos silp
nybe, nes tai įrodymas, kad buržuazija 
nebegali ilgiau valdyti, senomis parla
mentarinėmis metodomis ir buržuazirie 

^demokratija, bet priversta grobtis tero
ristinių metodų; nebegali valdyti taikio
mis metodomis, bet grobias! karo me
todų.

Privedęs, kaip imperialistinis pasaulis I 
ruošiasi prie naujo imperialistinio karo, 
prie karo prieš Sovietų Sąjungą, d. Sta
linas pareiškė: '“Vargiai tenka abejoti, 
kad šis karas bus labiausiai pavojingas 
buržuazijai. Jis bus tai pavojingiausias 
ne tik todėl, kad SSSR žmonės kovos iki 
pabaigai, iki revoliucijos laimėjimui. Jis 
bus pavojingiausias buržuazijai, kadan
gi šis karas bps vedamas ne tiktai vie
nam karo fronte, bet taip jau priešo už-

pramonė 
gamybos 
ir Fran-

» ’ ' ♦ t . I f 4 i t , , , , t

pakalyj... Ir .tegul buržuaziniai džentel- 
manai nekaltina mūs, jei kurią dieną, lai
ke tokio karo, jie pasiges kai kurių savo 
valdžių, kurios šiuo tarpu laimingai val
do ‘su dievo valia’!” Penkiolika metų at
gal buvo panašus karas ir SSSR žmonės i

i mų, padarytų tarpe 1930 ir 1933, d. Sta- 
i linas iškėlė visą eilę trūkumų, kuriems 

pašalinti ragino dėti didžiausias pastan-
I gas.

Prisieis atskiromis ištraukomis vėliau 
i pakalbėti apie tas d. Stalino prakalbos 
1 dalis.

1 ekonomines ir politinės padėties, bendrai, 
d. Stalinas paskui perėjo į grynaj vidu
jinius Sovietų Sąjungos reikalus. Nuro
dė, kaip dalykai stovi pramonėje, agri
kultūroje ir kituose socialistinės statybos 
frontuose. Apart tų pasakiškų pasieki-

laimėjo. “Tie, kurie išdrįs užpulti mūsų 
šalį, susilauks tokio skaudaus atsakymo, 
kad ateityje jiems nei į galvą neateis 
kišti savo kiauliškus snukius į mūsų so
vietinį daržą.”

Pašventęs geroką dalį savo kalbos nu
švietimui Sovietų Sąjungos ir pasaulio

| liks. Dabar ęerįausia’ pro- 
i’ga išdirbti sentimentą ir 
1 pastūmėti kovą už socialę 
apdraudą. Turėtume suda
ryti ypatingai drutus bran
duolius, tai kovai iš eiliniu 
narių Amer. Federacijoj, 
kaip ir kitose masinėse or-

| ganizacijose ir unijose.
I
i (Tąsa 3-čiam pusi.)

Laiškas Redakcijai
PASTABOS

Padėtis Socialistų Parti
joj, Calif ornijos distrikte, 
darosi vadams nejauki. Trys 
Socialistų Partijos lokalai 
išmesti delei rėmimo bendro 
fronto. Dar trys tyrinėja
mi ir veikiausiai bus išmes
ti. Dabar kiti 8 lokalai už- 
gyrė bendro fronto judėji
mą ir veikiausiai susilauks 
to paties likimo.

- Socialistų Partijos eili-
• niai nariai stoja į Komunis
tų Partiją. Californijos 13 kaįpo “Consumer’s” kan- 
distrikto (K. P.) atsišauki
mas ----- ~
eilinius narius stoti į bend
rą frontą turėjo geras pa-

Distriktas 13-tas 1932 
turėjo 1145 narius, 1933 m. 
2900 narių. Per metus lai- 

rė vieningai veikti su ko- ko paauko 254 nuoš. Šis 
munistais—kovoti už tuo- mėnuoi dar neužsibaigė, bet 
jautinius darbininkų ir bied- jau geras skaičius naujų na

rių atėjo į partiją. Tas įro-

m.

nųjų ūkininkų reikalus. ‘ - •- - -
“Ąš mačiau, kaip valsti- do, kad teisingas veikimas 

jos Pild. Komitetas atsisa- ir vadovybė masinėse kovo- 
kė veikti prieš darbo ‘rakė- se randa atsiliepimą ’ ' ' 
tierių” Busiek, kuris parda- ninku tarpe, 
vė juos pereituose miesto 
rinkimuose.

“Aš mačiau Milen Demps
ter, kuris išleido brošiūrėlę, 
agituojančią balsuoti už jį

Sausio 23, 1934.
“Laisvės” Redakcijai,
Brooklyn, N. Y.
Gerb. “Laisvės” Redakto
riau :

darbi-

■domės 
ir kal- 
rekru-

didatą, ir ragindamas visus
į Socialistų Partijos atsinaujinti apdraudą, (in

surance) per jį. Jis nepa-
i minėjo Soc. Part, savo bro- 

| sekines. Per pereitus 3 mė-1 šiuroj bei kampanijoj.
nesiūs, baigiant sausio 1 d., I 
150 socialistų įstojo į Komu-1 
nistų Partiją. _ 
sąmoningų, klasiniai susi
pratusių narių, kurie nusi-

i vylė social-fašistų politika

N e u ž t e n k amai 
kreipiama j masines 
bines organizacijas 
tavimui narių į Kom. Part. 
Kaįp kada parašoma agita
cija, tai ir viskas. Mūsų K. 
P. frakcija turėtų rimtai 
išdirbti programą, kaip 
prieiti prie, įtraukimo narių 
į vadovaujamą aparatą. 
Šios organizacijos susideda 
iš daugybės narių, kurie per

Tūlą laiką atgal mūsų 
dome buvo atkreipta į pas
tabą tilpusią pereitais me
tais Jūsų redaguojamame 
laikraštyje, kame Dr. A. 
Petrikai metama dėme už 
bendradarbiavimą “Drau
go” ir “Darbininko” laik
raščiams. Šiuomi mes no
rime pareikšti, kad tai visai 
neatitinka tikrenybei ir kad 
netiksliai buvote informuo
ti.

Aš mačiau viešus pareiš- 
Daug” kitų ! padarytus J. Stitt

Wilson, kad fašistų NRA, eįię metų artimai seka mū- 
esanti. darbininkų * laisves | dabar jau dau-
caiteus. _ T-os pat Wilson Igy)^ jų dalyvauja aktyviai 

! sulaikymui bendros darbuo- i uždėtu ant de-1 kovos€, n£ra k. p na_;
itės tarpe badaujančių dar-1 m°kratų sąrašo rinkimuose j rįajg j^aį kurįuos reikia] 
‘bininkų ir ūkininkų, prj_ j sykiu su Sinclahv Šie aP_ I tik pakalbinti, nes senai pri- 
• rengti narystei į Komunis- kaltinimai, atnešti į lokalo j rengti narystei. Kitiem rei
ktų Partiją. Komunistų Par- teismą buvo nuplauti. |ya išaiškinti reikalingu- 

“Aš mačiau šios valstijos 1 mas stovėti narystės eilėse, 
bet ne liubstf simpatiko—ir 
jie dėsis? Nepamirškime

i tijos atviras laiškas į sočia-;
| listus diskusuojamas visur. I partiją pasyve per du me- 

Vietomis mūsų vakarų K. • tu-neimant jokios iniciaty-
P. organas “Western Work-1 vos bei dalyvumo dienos ko- i tatai apkalbėti, 
er” tapo oficialis “spoks- j vose darbininkų ir valstie-!  

__________ rinkimams, ‘
įprašant paramos tų pačių! N RA susmuko. Viešų 
i darbininkų ir valstiečių.
i “Per tą laiką Komunistų ; 
i Partija vadovavo eilei kovų, 
■ medvilnės, laukų ir dokų 
darbininkų. Kovojo prieš 
išmetimą bedarbių.iš namų, 
už geresnę pašalpą ir tt.

“Man, važinėjant partijos 
reikalais per 32 lokalus, te
ko patirti iš eilinių narių, 
kad nepatenkinti tomis iš
davystėmis. Aš maniau, kad 
galėsime tą blogą prašalin
ti, bet klydau. Tai nėra pri
puolamas apsileidimas, bet 
surištas su smulkiai buržu
azine sudėtimi pačios parti
jos, ypatingai jos vadovy
bės. Apleisdamas partiją, 
prašau narių pertikrinti vi
sus šiuos apkaltinimus ir 
apsvarstyti viską. Aš pasi
rengęs stoti į Komunistų 
Partiją ir - raginu visus są-

Šiomis dienomis dar vie- moningus Soc. Part, narius | tik pavalgau, tuojau gazai pra
nas Soc. Part< narys David padaryti tą patį 
Lyon (Berkeley lokalo pir- r~ - 
mininkas eilinių narių ko- kos .....
mite.to) apleido partiją, pa- į pripildytas faktais apkalti-

manas” Socialistų Partijos Į čių, bet atėjus rinkimams 
eilinių narių. i i

Eiliniu nariu komitetas 
Soc. Part, pravedė' obalsį, 
“visą galią eiliniam na
riam.” Šio komiteto tikslas 
ištraukti S. P. iš 'smulkiai 
buržuazinės įtakos ir įtrau
kti į aktyves darbininkų ir 
ūkininkų kovas.

Valstijos sekretorius pra
šalintas iš vietos už pritari
mą bendram frontui. Da
bar eilinių narių komitetas 
išleido atsišaukimą į visus 
S. P. lokalus išrinkti sąmo
ningus eilinius narius į vals
tijos konvenciją, kuri įvyks 
šį vasarį. Visų susipratu
sių darbininkų Californijoj 
akys atkreiptos į šią kon
venciją, nes nėra abejonės, 
kad įvyks smarkus susikir
timas eilinių narių su 
cialfašistais-vadais.

j darbų programa smunka, 
i Jau kerta algas ir tų dar
bų mažėja. Greitai jų ne

Petrikos raštai 
sveikatas reikalais yra tilpę 
šiuose • kituose laikraš- 
čiuose/tiktai po bendru mū

 

sų draugijos sveikatos sky
riaus tgalviu, o ne atski

 

rai. Tiesa, tūlaTaika “Dar- 
bininke” šis mūs sveika- 

 

į tos skyriaus bendras antgal
ius per klaidą buvo keletą 
sykių praleistas. Vienok il
gainiui tai liko atitaisyta.

Tikime, šis paaiškinimas 
pilnai atitaisys iškilusį ne
tikslumą.

Reikšdami pagarbos žodį, 
Amerikos Lietuvių Dakta
rų Draugijos vardu Ap
švietus Komisijos, i

Dr. S. Biežis, Pirm. 
Dr. G. I. Bložis, Rašt.

so-

Šiomis dienomis dar

darydamas pareiškimą, ku
ris apkaltina vadus krimi- 
nališkam išdavime partijos 
ir paskendime korupcijoj.

“Per pereitus šešius me-

D A R B IN IN K U 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
371 Lake St., Newark, N. I

Telephone: Humboldt 2-7964

GAZAI SKILVY. ; ATSAKYMAS
* i

Malonėkite ir man paaiškin-1 Precipitated chalk tai yra 
per “Laisvę.” Virš 20 metų gerai išvalyta kreida, milteliųti

atgal labai sirgau vidurių už
kietėjimu. Prisilaikydamas Jū
sų patarimų, valgydamas švie- 

maistą, daugiausia daržo- 
ir iš pieniškų, aš pasvei-

ZJ av
vi u
kau ir jaučiaus pusėtinai gerai. 
Pastaruoju laiku ėmė man at
sirasti daug gazų skilvy. Kaip

pavidale, 
miltelių 
kiekvieno valgymo, po trečdalį 
šaukštelio. Nieko nekenkia. 
Chemiškai permuša, neitralizuo- 
ja netikusias rūkštis. Essence 

Į °f peppermint yra sutirštintas 
mėtos ekstraktas. Ir gi nieko 
nekenkia. Galite ir šios esen
cijos imti.

Kramtykit gerai visa ką. Tai 
yra labai svarbu, kad mažiau 
būtų rūgimo ir gazų skilvy. Ei
kite po gerą valandą pasivaikš
čioti kas diena. Giliai pakvė
puokite, pilvu, po keliolika kar
tų kas diena. Kūliu, ragočium 
p a s i v a r t ykite. Panianky- 
kite pilvą, pamasažuokite. Pa- 
simaudykite kad ir kas diena, 
jei galima, apsišmirkšdami tai 
karštu tai šaltu vandeniu, pa-

Galite, Drauge, tų 
nuolat valioti,—po

; deda vaikščioti po vidurius’. 
■'Jeigu atsiraugiu keletą sykių, 
tai esti neblogai. Bet dažnai 
daros taip, kad gazai negali iš- 

-r. ■ AT_ , eit. Rodos, ateina iki kaklui ir mmu Soc. Part. Nėra abe- • v*• . . . ... . , vėl nushnksta žemyn. Tašyklones, kad daug eiliniu na-, . . , ‘ ;J° / įmanė nervuoja ir galva prade-riu stos į K. P., pamatę sa-: , .. . , . ,v jda lyg kad svaigti. Kaip ka
da širdis pradeda mušt nenor- 

ir persitikrindami, kad jie, maliai.
J-’; ■ Kodėl tie gazai negali išeit? kaitomis;

i Ar pilvelis nusmunka peržemai,
i pavalgius, ar kas kitas atsitin- | nesugadintą maistą.

n

Tai yra tik tūlos ištrau-1 
_j pareiškimo, v kuris

vo sandraugų pareiškimus

nesius mano darbuotė Soc. Įkaįp ir d. Lyon, dalykų ne 
Partijoj buvo su vilčia, kad pataisys.
Soc. Part, pasikeis ir taps 
tikras revoliucinis priešas, 
kapitalizmo. Dabar šioji j 
viltis dingo.

“Aš mačiau, kaip partija Kom. Partijos “smukimą 
prašalino valstijos sekreto- lai pasiskaito šias skaitli- 
fių iš vietos, kad jis p'rita- nes- vien iš Calif, distrikto.

Ponas -Pruseika ir Ko., 
kurie nuolatos šukūuja apie 

n

Gerai; kad vartojate šviežią, • 
. Bet ir to- 

ka? Iš "kokių elementų susideda kis maistas gali gazų daiyti, 
Precipitated chalk, kurio jūs jei nu rytume t perdaug rūpie- 
daug kam patariat vartoti nuo nos, nesukramtytų plušų, šiau- 
Tūgimo pilve? Kas tai per skys- dų.‘ Gazai kartais taip gerai 
timas yra Essence of pepper- neatsiraugėja todėl, kad skilvis 
mint i P ar nekenkia širdžiai, spazminiai užsiraukia, nuo tų 
kada''Vartoji nuo rūgimo Skilvy?pačių rūkščių ir gazų erzinimo.

(

9



Trečiadienis, Sausio 31,1034
/

-

f

Trečias Puslapis

Ar Jan Turite Šias Knygas?
“Moterų Balsas,” komplektai už 1918, 1920 ir 1921 me

tus. Straipsniai, eilės, darbininkių judėjimo lietuvių tar
pe istorija. Komplektai gražiai apdaryti. Pirmiaus šios 
knygos buvo pardavinėjamos po $2.50. Dabar galite 
gauti bile komplektą už 50 centų. Visus tris už $1.25.

“Amerikos Darbininkė.” Parašė drg. A. Bimba. Kny
ga turi 224 puslapius. Gražiai apdaryta. Labai nau
dinga kiekvienam. Tikra istorija ir žinių šaltinis apie 
darbininkių reikalus. Pirmiaus jos kaina buvo $1, o 
dabar galite gaut už 50 centų. Perkant nemažiau, kaip 
10 knygų, tik po 25c.

“Lietuvos Darbininkės ir Poniutės.” Parašė d. V. Kap
sukas, turi 152 puslapiu, knyga su paveikslais. Reika
linga kiekvienam darbininkui ir darbininkei perskaityti. 
Mes turime žinoti, kaip gyvena Lietuvoje darbininkės ir 
ponios, koki skirtumai? Dabar kaina tik 15 centų.

“Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai?” Parašė d. R. 
Mizara. Tai istorija to, kaip Lietuvoje fašistai įsigalė
jo. Knygelė turi 128 puslapių. Telpa paveikslai K. Po
žėlos, K. Giedrio ir daugelio kitų kovotojų. Jų laiškai, 
parašyti prieš mirtį. Dabar kaina tik 15 centų, 
.daug jau turim.

“Moters Kovotojos Del Komunizmo.” Parašė K. 
tulaitytė-Poželienė ir K. B. Karosienė—Aldeniutė.
puslapių. 40 paveikslų, pradedant nuo Paryžiaus Komu
nos iki šių dienų darbininkių kovotojų. Tikra istorija 
apie moteris kovotojas. Dabar kaina tik 20 centų.

Vaikams Elementoriai, turime net du—“Mokykis ir 
Dirbk” pagamintas Sovietų Sąjungoje ir “Jaunuolių 
švyturėlis” Amerikoje, parašytas drg. R. Mizaros. Abie
jų l^aina po 15 centų.

AUGSČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
• The Supreme Lodge of Lithuanians of America ]

1335 Medley St., N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512 t 1

“j Į dar daugiau gautų.
Susirinkimas prasidės 7:30 

1 ■ vai. vakare. Kviečiami visi lai- 
' k u dalyvauti.

APLA Narys.

Trimėnesinio Posėdžio
Protokolas

buvo negrų, fillipinų, chi- 
niečių, japonų ir indijonų 
darbininkų. Priėmė progra
mą kovai prieš linčą ir ki
tas formas teroro

, deportavimo ir t. r.7.
(terorai pasireiškė smarkioj 
formoj vakaruose, 
darbininkai pasmarkino ko
vas.

(kaip tai 
p.), šiePASTABOSuž į ganizacija niekaip negalėtų iš

siversti. ,
Dabar, žiemos . laiku, vėl pa

didėjo susirgimų skaičius. Rei
kia todėl kiekvienas ligonis ge
rai prižiūrėti.

Pastaba Kuopų Sekreto
riams

kuopų sekretoriams, 
naujiesiems, turi būt 
kad narių mokestys

Nutarta mokėti “šviesai 
garsinimą APLA organizacijos 
$2.

Skaitytas atsišaukimas iš 
Friends of Soviet Union kvie
čiantis siųsti delegatus į kon
venciją. Nutarta įgalioti vieną 
APLA narį iš Brooklyn© tame 
kongrese dalyvauti.

Skaityta Insurance Dep. laiš
kas kviečiantis dalyvauti Cent
ro viršininkus pasitarimui or
ganizaciniais reikalas. Paskr- 
ta dd. čelkis ir Gasiunas ta
me pasitarime dalyvauti.

Nutarta pakviesti 2, 3, 7, 8 
ir 50 kuopų atstovus peržiūrė
ti visą APLA turtą. Tasai per
žiūrėjimas bus vasario 18, Cen
tro raštinėj^ prasidės lygiai 10 
vai. ryte.

Kadangi buvo pakeltas orga
ne “Laisvėj ” klausimas apie 8 
kp. kliubą, tai patyrinėjimui 
paskirta dd. Miliauskas ir Geo. 
čelkis.

Nutarta peržiūrėti narių įs
tojimų blankas ir palyginti su

kuomet

APLA Centro Komiteto trį- 
mėnesinis posėdis įvyko sausio 
21, 1934, APLA Centro rašti
nėj. Visi Centro Komiteto na
riai dalyvavo. Posėdis atida
rytas lygiai 10 vai. ryte.

Centro iždo globėjai peržiū
rėjo visus trijų mėnesių išmo^ 
kėjimus ir visas knygas ir sura
do tvarkoj. Per spalį, lapkritį 
ir gruodį buvo įplaukų: $4,191.- 
83, išlaidų $1,576.31, pridėjus 
nuošimčius visas turtas padidė
jo $2,907.39. Su inventorium 
turtas pasidaro $27,279.46.

Perskaitytas pereito trimėne
sinio posėdžio protokolas ir pri
imtas kaip skaitytas.

Centro Komiteto nariai išda
vė raportus iš savo veikimo. 
Visi atliko savo pareigas. Cen~ 
tro sekretorius raportavo palai
kąs savaitinį skyrių ’“Laisvėj,” 
bet pagelbos iš kitų nesulau
kiąs; 6, 34, 45, 48 ir 58 kuo- 

1 pos neprisiunčia raportų apie 
; narių duoklių mokėjimą ir na-j pomirtines reikalavimų blanko- 
rių stovį, todėl raginama, kad 

. Būtinai reikalingi vaikučių mo- jos būtinai prisiųstų; 2 kuopos 
kyklėlėms ir taip namie skaityti. Daug paveikslų, leng- (reikalai vis tebėra teisme, pa- 
vų pasiskaitymų, ne vien vaikams, bet ir suaugusiems.

Brošiūros. Komunisto—“Darbininkė ir Bedarbė”; A. 
Kolontai parašyta—“šeimyna Socialistinėje Darbininkų 
Valstybėje”; A. Bimbos—“Krikščionybe ir Darbininkai”; 
K. Zetkinos—“Moteris ir Jos Ekonominis Padėjimas” ir 
M. H. Sanger—“Ką Kiekviena Motina Privalo žinoti.” 
Kiekvienos brošiūros dabar kaina tik 5 centai. Visos 
penkios už 20 centų.

Šios visos knygos yra labai nupigintos, kitos bent pen-

Ne-

Ma-
160

j sitarimai delei susitaikymo ne- 
; buvo sėkmingi; 8 kuopos buvęs 
sekr. Stašinskas vis dar neat
siteisia skolos; nusiskundimų 

! yra iš 41 kuopos narių, kad ten 
i vis dalykai neina taip gerai;
vajus prailgintas iki bal. 1, 
1934, todėl daug smarkiau vi
siems reikia
susirašinėta su Insurance De- ■ 

1 partmentu organizaciniais rei- 
kis kartus pigiau parduodamos, negu jų tikra kaina. • kalais, rengiama metinis rapor- 
Visų knygų perkant po vieną išeina $2.80, bet Jeigu, kas tas delei Insurance Departmn- 
visas užsakys, tai gaus tik už $2.00, tai jau tokis nupi-; to. 
ginimas, kokio niekados nebuvo.

Užsakymus siųskite greitai, nes ši proga neilgam.
, nigus, money orderiais ar čekiais siųskite, .sekamai: 

D. M. šolomskas, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

! mis ir jeigu kur nesutinka me
tai ar kas kitas, tai tuojaus su 
tais nariais išlyginti.

Centro Sekr. J. Gasiunas.

CENTRO PRANEŠIMAI

Kaip Vajus Stovi?
Sekamos kuopos prisiuntė

vajuj dalyvauti; į naujų nariui aplikacijas Cent-1būtinai

Vsiems 
ypatingai 
žinotina, 
kolektuojamos nuo pirmos iki
penkioliktai kiekvieno mėnesio, 
o nuo penkioliktos iki dvidešim
tai kiekvieno mėnesio turi būt 

1 visos to menesio duoklės pasiųs
tos Centran. Taip nusako mū
ši] konstitucija.

Reikia čia pastebėti, kad • 6, 
• 32, 34 ir 45 kuopų sekretoriai 
to neprisilaiko. Kada jie su- 
mislina ir siunčia duokles. Tai 
negeras elgęsis, kuris reikia bū
tinai prašalinti. Ypatingai 34 
kuopoj labai daug narių pusė
tinai užsivilkę su duoklių mokė
jimu, daug susispendavusių.

I Sekretoriai neprisiųsdami laiku 
duoklių pastato keblion padė- 
tin narius. Todėl ir reikia 
griežtai žiūrėti, kad visos duok
lės būtų pasiunčiamos centran 
iki 20-tos dienos kiekvieno, mė
nesio.

Pastaba 6, 34, 45, 48 ir 58 
kuopti sekretoriams. Tuojaus 

i prisiųskite raportus narių sto
vio. Kadangi Centras negali iš 
tų kuopų sulaukti raportų blan
kų, tai vėl kitas pasiunčia ir 

reikalauja išpildytas
tuojaus sugrąžinti.’

Visiems nariams turėtų dau
giau rūpėti savo org’anizacijos 
gerovė ir tvarka. Lankykime 
savo kuopų susirinkimus, dau
giau prižiūrėkime organizacijos 
viršininkus ir darbuokimės ga
vimui naujų narių.

Centro Sekr. J. Gasiunas.

(Tasa iš 2-ro pusi.)
Balandžio mėnesy, 

Francisco, Calif., įvyks Pro
letarų Kongresas—kongre
sas visų darbininkų klasės 
sekcijų vakaruose. Bus ja
me konvencijos . ūkininkų, | 
darbo unijų, bedarbių orga-1 

I nizacijų, masinių ir brolis-' 
kų organizacijų ir tt. 
kongresas bus milžiniškas 
susirinkimas, kuriame per-1 
žvelgs kovas už socialę ap-| 
drauda, prieš vergišką NRA | —

San Įdomu tas, kad konferen
cija įvyko mieste, kur nese- 

i nai buvo nulinčiuoti du 
! baltveidžiai žmogvagiai ir 
j kuriam linčui pritarė ir už- 
■gyrė gub. Rolph. Tai atsa
kymas tiems ponams, kad 
(darbininkai pasirengę kovo- 

1S|ti prieš terorą visokiose jo 
i formose.

A. Aldeniutė.

programą -bus įsteigta gu-. Sergančiy VyTĮJ ir Moterų 
bernatoriskiem rink imam _ . . ~ .
kampanija. Obalsis prieš 
linčo gubernatorių, už dar
bininkų sleitą.

Chroniškos Ligos Gydomos

j Svarstoma reikalavimai pašel- 
pj į pų ir pomirtinių. 9 kp. nario 

F. Kungio pomirtinė vėl aptar
ta ir palikta toliau, iki bus pri
statyta paliudijimas, kada jis 
gimęs. 9 kp. narės U. Raudo- 

! nienės pomirtinė svarstyta, ir 
nutarta taipgi reikalauti metri
kų, nes ant jos dokumentų gi- 

| mimo metai visai nesutinka. 38 
Reiškia, prikelia įvykius net po!kp nargs T šimanskienės pa- 
7 metų, sufabrikuoja pagal sa- šelpos mokėjimas svarstyta ir 
vo kurpalio, sudaro kaipo' do-' nutarta išmokėti iki tai dienai, 
k.umentą ir primeta korriunis- į kada jinai buvo Bentone teis
tams, 
tai tokie ir tokie, 
žmonių logika? 
primetimas, kad Eastono 
munistai kvietė pruseikinį Ged- keti $10 už tą visai mažą ligą, 
vilą vadovauti komunistų mo
kyklai.

Dalykas buvo taip. ‘taikymo, bet iš skundėjų pusės
Pereitą pavasari buvo ]s eig-1 dg dide|js 

ta mokykla ant farmų, mokino !
Gana gerą atsakymą davė vienas draugas (pavardę pa- 

ant tų jų sufabrikuotų šmeiž-j miršau) iš Philadelphijos. Ūž
tų pats d. D. M. šolomskas.' baigimui tos mokyklos buvo su- 
Taipgi vietos 
Lietuvių Frakcija savo atsa- kp. dalyvavo tose prakalbose, 
kymu faktinai sumušė visus 
tuos šmeižtus. Bet ir ALDLD 
13 kuopa nutarė tarti savo 
žodį varde kuopos. 
reiks kartoti, kas jau buvo ra-l 
Šyta, bet nekuriuos dalykus 
norim priminti.

Kadangi tie suniekšėję Pru- 
seikos kolegos kalba į visuome
nę, į visus lietuvius darbinin
kus, norėdami apjuodinti ko- si, būk komunistai kvietė Ged- ' drabsto 
munistus vietos darbininkų • vilą komunizmo aiškinti. Tas ! draugų, 
akyse, o ypatingai tuos, ku
rie stovi mūsų judėjimo prieša
kyj. Jie purvais drabstė ir 
drabsto ant kiekvieno veikles
nio draugo Eastone ir kitose 
kolonijose. Tai jų darbas.

Bet Eastono darbininkai ge-' 
rai žino, kad tie primetimai d. 
D. M. šolomskui yra jų pačių 
sugalvotas melas, neteisybė, nes 
tą liudija faktai, tą liudija ir 
tie darbininkai, kurie dirbo ta
da toj dirbtuvėj.

Skundo jokio niekados hera 
buvę ant d. D. M. šolomsko 

r ALDLD 13 kp., peš tai liūdija 
kuopęs užrašų knygos, kurias 
mes peržiūrėjome. Tai melas.

Atsakymas Prnseikimams Šmeižikams
EASTON, PA.

ALDLD 13 Kuopos 
Pareiškimas

Jau buvo duotas 
atsakymas Eastono 
pasekėjams, ant 
šmeižtų “Naujojoj

tinkamas 
Prūseikos 

tilpusių 
Gadynėj”,

kur neteisingai primetama d. 
D. M. šolomskui išėjimas prieš 
streiką, ir purvais drabstoma 
ant viso 
veikimo 
Partijos.

vietos revoliucinio 
ir ant Komunistų

Sausio 21 d. San Jose, 
Calif., įvyko vakarų valsti
jų prieš Ijnčą konferenci
ja. Virš 2000 darbininkų 
pasitiko 136 delegatus, ku- ■ 
rie pribuvo iš Wash., Ore-' 
gon, Utah, Colorado, Idaho,! 
Nevada ir C a 1 i f o r n ijos. > 
Konferencijoj dalyvavo gar
sus negras poetas ir rašti
jas Langston Hughes, Bos- 
kaljohn, kuris buvo auka ■ 
vigilantų-teroristų Yakima, j 
Wash., Scully, delegatas Na-: 
cionalės Mainierių Unijos iš I 
Utah, ir tt.

Konferencijoj delegatai 
atstovavo 78,400 organizuo
tų darbininkų, kurių tarpe

šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Odos Nušašėji- 
mai, Nervu Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervu

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

©R. Z!NSran : 2 kp.—2, 5 kp.—4, 7 kp.— 
3, 12 kp.—12, 17 kp. —2, 19 
kp.—4, 20 kp.—4, 50 kp. 4, 55 
kp.—4, 58 kp.—6, ,16 kp.—1. 
Viso tiktai 11 kuopų tesidar- 
buoja vajuj. Tai kur kitos 40 
kuopų? Argi nesarmata toms 
kuopoms taip nieko neveikti, 
visai nesirūpinti gavimui naujų 
narių?

Dar yra laiko padirbėti, jei
gu tiktai draugai ir drauges 
norėtų. Vajus tęsis iki kovo 1. 
Todėl sekamam kuopos susirin
kime pasvarstykit, kaip gauti 
daugiau naujų narių.

Taipgi reikia žiūrėti ir 
nuosius narius, kad 
brauktų iš ^organizacijos 
kp. sekr. 
kuopa nutaii 
buvusius 47 l?b. narius ir esą- rinkti valdybos nei komisijos, 

 

me tikri,, kad vėl sustiprinsime Tas trukdo visą APLA 38 kuo- 
kuopą, o gal ir bus proga nau- j pos darbą.

jų narių gauti.’’ Sekretorius vi- j Kuopa turi 32 narius, bet de- 
sada turi paraginti tuos narius, i lei mažo skaičiaus susirinkiman 
kurių , duoklės užsilikę, nemo
kėtos bent du mėnesiu, kad iki 
užsispyrimas, trečio mėnesio būtinai užsi
mokėtų, nes kitaip lieka sus
penduoti. Kurie sekretoriai ne
paragina tokių narių, prasižen-į 
gia.

Delei Pašelpų Mokėjimo.
Yra tokių draugų, kurie no

ri gauti pašelpą tuojaus, kaip 
tiktai Centran pasiųsta atsisa
kymo nuo ligos blanka. Bet 
mes taip negalime padaryti. 
Pas mus tokia sistema: Daro
me išmokėjimus tiktai vieną 
sykį į menesį trečiam nedėldie- 
ny. Pabaigoj kiekvieno mene-1 
šio čekiai siunčiami kuopų sek-1 
neanksčiau, Kliube, 1335 Medley St.
Jų laikraštis yra tikz šmeižtų, kaip pačioj pabaigoj kiekvieno nariai

Ve, žiūrėkite, komunis- f mabuty, taipgi reikalauti iš jos 
Ir kur tų 1 platesnio paliudijimo. 41 kp. 

Kitas kvailas narės Beliunienės pašelpos pra-
ko šymas svarstytas ir nutarta mo

Plačiai svarstyta 2 kp. teis
mo klausimas. Raportuota, kad 
buvo bandyta prieiti prie susi-

Kompartijos , rengtos prakalbos. ALDLD 13 i kivirčius

išskyrus kelis draugus, kurie 
negalėjo būti. Taip pat atva
žiavo ir Gedvilą. Ir kuomet

Mums ne-i prasidėjo prakalbos ir prieita 
i buvo ra-■ prie svarbesnių klausimų, kuo-

todėl negalėta susitaikyti. Cen
tro Komitetas pasisakė ir to
linus kalbėti apie susitaikymą, j 
kad draugišku būdu baigus tuos 

Nesant galimybei 
susitaikyti, tai varyti bylos na-' 

. grinėjimą teisme iki galo.
Nutarta griežtai reikalauti iš 

8 kp. buvusio sekr. Stašinskio 
išlyginimo skolos.

APLA 38 Kp. Pranešimas

WEST FRANKFORT, Ill.— 
APLA 38 kuopos susirinkime,

I 

laikytame sausio 14, 1934, nu-j 
tarta uždėti mokestį po 10 cen-1 
tų ant kiekvieno nario, kuris 
eis pas sekretorių į namus užsi- 
mokėt savo duokles.

Kadangi nariai nesilanko į I

LIETUVIŲ ANGLIŲ
KOMPANIJA

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.

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 j jūsų 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

namus. Prašome

met prasidėjo diskusijos tų 
klausimų gvildenimui, tai Ged
vilą buvo išprašytas laukant. 
Na, ir dAbar jie per savo maz- 

igotę, “Naująją Gadynę,” giria-

se-
neišsi-

47
inas rašo, jogei ;

‘aplankyti visus 1 susirinkimus, tai nėra' iš ko iš
narins ir

daugiau darbo sujungtų spėkų, 
jie varo juodą darbą, sabota- 
žavimo darbą. Spjaudo ant 
Komunistų Partijos. Purvais 

ant vadovaujančių
j retoriams. Todėl

žmogus, kuris nei A.B.C. apie • 
komunizmą nesupranta, kuris šlamštu, darbininkų kovos jiems 
nemoka tinkamai savo vardą liko užmirštu dalyku. Tas vis- 
•pasirašyti, primetamas komu- kas dar sykį įrodo jų politinį 
nistams už mokytoją. Argi tai susmukimą, politinį 
ne juodinimas komunistų? Jie krutinimą. ~ 
gatavi iš žemės iškasti kokią; purvais, kiek

nusiban-
Tegul jie drebia 
: jiems patinka, 

dėmę ir primesti, kad tik apjuo- j darbininkai žino, kas jų tikra- 
dinti ir paniekinti visuomenės' sis vadas, kas .gina jų reikalus, 
akyse komunistus. Veltui jie 
sielojasi. Darbininkų klasė mo
ka atskirti grudus nuo pelų.

Kas vadovauja darbininkams 
jų kovose? Kas vadovavo au
dėjų streiką? Ar ne Komunistų 
Partija? Kuomet klasių kova 
virte verda, kuomet kaskart aš
trėjantis krizis reikalauja vis

Tai Komunistų Partija. Dau
giau neatsakinėsime ant jų 
šmeižtų. Tegul jie rašo, kiek 
jiems patinka. Mes dirbsime, 
kaip ir dirbome iki šiol, augin
sime ir stiprinsime savo revo
liucines organizacijas ir savo 
vadą Komunistų Partiją.

Kuopos Komitetas.

mėnesio /galima gauti čekius iš 
Centro.

• Pašelpos fondas dabar pusė
tinai pagerėjęs, bet dar vistiek 
trukumas yra. Toji skylė, ku
ri pasidarė pabaigoj 1932 
pradžioj 1933 metų vis dar ne
išsilygina. Delei pavyzdžio 
duosim čia 38 kp. raporto^ iš
trauką: 1932 ši kuopa išėmė 
pašelpos $722.21 daugiau, negu 
Centran sumokėjo, jau 1933 m. 
ta pati kuopa išėmė $45.09 
daugiau, negu sumokėjo. O tai 
daugelis tokių kuopų išima daug 
daugiau negu sumoka. Jeigu 
visose kuopose taip būtų, tai or-

ir

pa-

f

Tctru-ember coal co. j
Kampas Union Avė. ir Grand St. 485 Grand St Brooklyn, N. V.

atsilankiusių-, tai nei kvorumo 
negalima sudaryti ir tokiu būdu 
nevisada įvyksta susirinkimai.

Todėl kuopa ir priversta pa
daryti tokį patvarkymą, kad 
daugiau išjudinus narius atsi
lankyti į susirinkimus.

Visi nariai kviečiami lankyti 
kuopos susirinkimus ir daugiau 
rūpintis savo organizacijos rei
kalais.

APLA 38 kp. sekr.,
F. šaučiulis. .

APLA 50 Kp. Pranešimas

N. S. PITTSBURGH, Pa. — 
APLA 50 kuopos susirinkimas 
įvyks’ vasario 6, Liet. Darb.

Visi 
kviečiami 1 dalyvauti. 

Taipgi kviečiama ir naujų na
rių ‘ateiti. Kuopa šiame vajuj 
jau gavo naujų narių, bet jei
gu visi nariai pasidarbuotų, tai

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.
NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-77G3

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinip

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

visą darbą atliekame patys ant vietds, tuomi mes sutaupome 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės čioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

UI i

AJes 
jums

<*>

si*

<i>

>

t o

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

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

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Aven Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

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:
4439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136

Keystone—Main 1417
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Labdarybės Globoje
----------------- ---------- ------ . Rašo SIMANOKS   ——--------—-—

< Išgirdęs lermą, apsistojo, paklausė tų 
net ausį rėžiančių komplimentų, pagavęs 
įkvėpimą, atsibaragiojo skersai gatvės. 
Amerikonas, lyg jieškodamas užuojautos 
nuo naujoko, metė visokius būtus ir ne
būtus kaltinimus ant negro.

“š-š-š-š,” pasigirdo šnypštimas it žą
sino. “Jūs, vyrai, nei vienas neesate kal
ti. Tai šėtonas darbuojasi...” dievobai
mingai kalbėjo praeivis.

“JisArra šėtonas, o ne aš. Jis, tas die- \ / .
vo užkeiktas juodis sukėlė visą peklą... 
Paklausk jų, jie viską matė.”

“Aš nesu jokis sūdžia ir liudininkų ne- 
jieškosiu. Jėzus viską matė. Jūs bū
tinai turite priimti Jėzų širdin, kad ap
sivalius nuo šėtono.”

“Klaupkitės judu, bostrai, ir išpažinki
te savo kaltes, tuomet šėtonas apleis jus 

į ir Jėzui liks vieta,” juokus dalydamas 
kalbėjo Jurgis.

“Nedaryk juokų!... Atmink, kad Je-

(Tąsa)
puolus į daiktą, susikirto pečiais; vos ne- 
pargriuvę* šoko atgal ir susikirto gal
vomis. Negras sugriebė papirosą, bet 
100 nuošimčių amerikonas sugriebęs ran
ką sutrynė su minčia: “Kad ne man, tai 
nei ne tau.” Negras stūmė amerikoną, 
kad tas puolęs ant užpakalio net žakte- 
lėjo. Amerikonas, pakilęs, metėsi ant 
'negro kumščiomis.

“Nebandyk užgauti, nes sutiksi tokią 
nelaimę, kokios savo gyvenime neturė
jai,” apsigynimui rankas atkišęs, perspė
jo negras. Matydamas, kad negras kuo 
ne du syk didesnis už jį, vietoj mušti, 
pradėjo visaip vainoti. Barimasis ne
svietiškas. Kolionės žodžių nei vienam, 
nei kitam netrūksta. Taip abu įsiutę, 
kad, rodos, už tiškus jų seilių galėtų 
viens kitą užsinuodinti.

Kitoj pusėj gatvės ėjo pusamžis žmo
gus, apsivilkęs neperšlampamu švarjku.

žus mirė amt kryžiaus del tavo, mario Ir 
vįsų žmonių išganymo/’

“O ką gi tu žinai? Juk tu su juom 
kiaulių neganei. Kalbi, kaip iš medžio 
iškritęs.”

“Atsiprašau. Aš esu salaveišių armi
jos leitenantas. Esu priėmęs Jėzų šir
din nuo dvylikos metų amžiaus. Jis ma
no gyvenimų vadovauja, jis ir čia mane 
atsiuntė; aš girdėjau, kaip jis mano sie
lai kalbėjo: ‘Eik per lietų ir šaltį, o rasi 
griešninkus; pasakyk jiem mano evan
geliją ir aš įeisiu į jų širdis’. Matote, 
koks Jėzus yra geras. Jis kiekvienoj va
landėlėj gatavas įeiti į jūsų širdį ir lau
kia jūsų atsikratymo nuo šėtono...”

“Bliuzniji, bjaurybe!” Staiga sušuko 
Pilypas. “Aš esu klausęs pasakų apie 
Jėzų bažnyčiose ir mokyklose, jauni ir 
seni kunigai tikrino, kad Jėzus buvo pats 
dievas, o dabar tu non mums įkalbėti, 
kad Jėzus nei velnio nėra vertas. Ko
kiam biesui dar man jį priimti į širdį, jei 

į šėtonas bile kada tik nori, gali iššokdinti 
į jį laukan, kaip varliūkštį !”

Salaveišio net ausys paraudo, išgirdus 
Pilypą riečiant jį į ragą. Pradėjo greit 
kalbėti, mikčioti, bastytis po bibliją, bet

Pilypas visus jo šventus faktus vis ra-| SKAITYK LAISVE 
gan, vis tabakierkon. ' Salaveišis darba- ir KITIEMS UŽRAŠYK 
vosi it karosas dumblyne per kelias va-  
landas. Matydamas, kad jo stengimasis 
gauti pasekėjų eina veltui del Pilypo lo- ? 
giškų išvadžiojimų ir taškymo jo žaban- $ 
gų į visas puses, salaveišis permainė to- į 
ną kalbos, pasakojo, kaip salaveišių armi- ? 
ja pagelbsti materialiai biedniems žmo- 
nėms. Pilypui esant nepatyrusiam, greit j? 
salaveišis užnėrė kilpą. Pažiūrėjęs į Pi- | 
lypo nuplyšusius čeverykus, paprašė jį į 
eiti su juom ir jis apdovanosiąs gerais fe 
čeverykais. Pilypas, manydamas gudriai; — 
elgęsis, apsiėmė priimti loską. Kitiem 1— 
visiem išdavė korteles pavalgymui. Nu-; j - 
sivedė Pilypą ant 48 gatvės kur randasi, j 
salaveišių senų drabužių sankrova, paso-1 j 
dinęs liepė palaukti, o pats nuėjo jieško- j - 
ti čeverykų. Pilypas sėdi ir laukia, ir 1

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Telephone, Evergreen 6-5310 į 
■

J. GARŠVA j
po.xo.miYvx, V pato 11UCJV Jivoxw i p t • /II J i I \ •

ti čeverykų. Pilypas sėdi ir laukia, ir'! b 0 r UI S (Undertaker) i 
vis žiūri į tas duris, per kurias salavei-' ’ ?
x. TTv i -j -v . 1 lauktuvių direktorius
šis nuėjo. Uz geros valandos išeina pro

i •’ _ i -v- T-rvi. . -r-.., i I Išbalzamuoja ir laidoja numirusius t
I ant visokių kapinių; parsamdo au-1
1 tomobilius ir karietas veselijoms,
j krikštynoms ir pasivažinėjimams

I
Bedford Avenue I

BROOKLYN, N, Y. j

tas duris salaveišė. Užkalbina Pilypą, su 
kokiu reikalu jis ten laukia? Pilypui pa
aiškinus, salaveišė griebėsi už darbo įva
ryti Jėzų jo širdin. Su moteriške mau
tis Pilypas nesijautė gana drąsiu. Vieto-

(Daugiau bus)

i

Prašom Visą Isitemyt 
Šį Svarbu Parengimą

visuomet Savo Parengi
mals Pasirodo Geriausia

W T H H ® • *Nedėlioję

Amerikoniškus Savaites Šokiam
J. L. KAVALIAUSKAITĖ

Vasario-Febn

A. VIŠNIAUSKAS

GRAND PARADISE BALLROOM,
PROGRAMA: MARIJONA PRANSKAITE, Sopranas, šešis me

tus mokinosi Italijoje; KONSTANCIJA MENKELIUNIUTE, me
zzo sopranas, kuri taip pat mokinosi Italijoje; A. VIŠNIAUS
KAS, baritonas, irgi turintis gražios sceniškos karjeros; J. L. 
KAVALIAUSKAITE, mezzo sopranas, visų mylima ir daug pa-

Šokiai Prasidės

Vakariene 7-tą Vai
Programa Laite Vakarienės

318 Grand St, Brooklyn
tarnavusi mūsų judėjimui; A. KLIMIUTE, koloratūro sopranas, 
dar jauna dainininkė, bet savo talentu jau pagarsėjusi.

Taipgi dainuos AIDO CHORO MERGINŲ SEKSTETAS ir AI
DO CHORO VYRŲ OKTETAS. Visiems akompanuos L. B. 
ŠALINAITE.

įžanga vakarienei, koncertui ir šokiams 85c; Išanksto perkant 7 5c; Vien šokiam 35c
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SCRANTON, PA. Jbėtojas ragino darbininkus ras Razvadas (lietuvis),
_______9 * budėti ir imti unijos reikalus1 Ramaškevicz (lenkas) ir OI-,tam 

Organizuojama Politinė Mo- f Draugo Millerio prakalbose 'J ^avo Jai^kas, m .
buvo rinkta aukoa. Tarnaus J iy°r“‘ame vadams'. Ta.p-; skelbėjo latvw. Lietuvis nu- 
kuomet kalbėtojas nei pimi. P.kalbėtojas pnsimm? n-apieįr6 ant vietos, stubo , kiti du 
ninkas neagitavo už aukas, tai jdabar darom« sutart'- kunij-mirė ligoninėj. Išlikęs gyvas 
nedaug ir sulinkta. Draugas,1 
J. Klikūnas aukavo $1. B, Ve- 
ževičius 25c. Kiti, kurie da
vė mažiau .25c, tai jų vardai

į neužrašyti.
Viso aukų surinkta $3.52. 

Gi žmonių buvo pilpa svetai- 
i nė, kiti net stati stovėjo. 
' (Apie prakalbą’ praleidome, 
nes skaitytojai jau gerai žino 
d. Millerio kalbos turinį iš 
pačių prakalbų ir laikraščių. 
Šiuo laiku de| vietos stokos 
turėjom taip žymiai 
pinti. Red.)

Vienas, iš Keturių

SO. BOSTON, MASS

mokyklą 
Vedėju tos mokyk- 
Laisvės” redaktorius! 

Bostono ir

kykla
Komunistų Partijos Lietu

vių. Frakcija pereitam susirin
kime nutarė suorganizuoti po
litinę mokyklą ir ant vietos 13 
draugų pasižadėjo 
lankyti, 
los bus
drg. R. Mizara. 
apielinkės AI.DLL), kuopos iri 
chorai turėtų pakelti mokyk- i 
los klausimą ir išrinkti drau
gus bei drauges, kurio lanky
tų mokyklą.

Mokykla prasidės apie 25 
vasario. Kaip ilgai tęsis, dar 
nėra galutinai nustatyta, tas 
bus sutvarkyta vėliau.

Choro mokytojų
Chorą vadovavo

laiku drg. Sugar.
(rezignavo).

Laisvės 
permaina, 
paskutiniu 
Jis pasitraukė
nes jis yra užimtas kitais da
lykais. Dabar paėmė vado
vauti chorą drg. P. Petrick-iš 
Lawrenciaus. Jis jaunas ir 
energingas draugas. Mokina 
gerai ir choriečiai pilnai pa-1 
tenkinti. Linkėtina gerų pa-į 
sėkmių. Choras mokinasi' 
operetę ir mano trumpoj atei-! 
tyje sulošti. B. A.

! dabar daroma sutarti, 
j p. Boyle jau siūlo darbinin- 
I kams priimti. Kalbėtojas sa
kė: ta sutartis irgi yra nie
kam tikus todėl, kad nėra 
įdėta algų pakėlimo. Antras, 
tai vėl įdeda, kad visus nesu- 

isipratimus u*Kv . pa,1H
į ir kompanijos išris arbitracija. gi i 
Tas reiškia, ’ ’ ’ ’ ' ' 1 
negali nieko 
arbitracijos. Arbitracija vi-Į 
suomet nusprendžia kompani
jos naudai,, o ne darbininkų.

Dar vieną kalbėtojas iškėlė 
dalyką, tai tą, kad sutartin 
įdeda, jog jei darbininkai vie- 
n/am departmente sustreikuo
tų, tai unija turi pilną teisę 
tuos darbus užpildyti naujais 
darbininkais. Tas reiškia, 
į<ad darbininkams sustreika-; 

’vus vienam departmente, tai 
i unija ateina kompanijai i tai- 
j ką ir padeda darbininkus su- 
j kriušinti. Kalbėtojas ragino 
i tokią sutartį atmesti ir pasi- 
I daryti tokią, kuri būtų nau- 

keliat* revoliucinių ldiW dubininkams.

’muzikos kavalkų. i Publika atydžiai klausėsi
Kalbėjo vietos Komunistų Ikalbėtojaus ir reiškė pritari-j 

į Partijos organizatorius, drg. mą. Finansiniai irgi 
į J. Iziuko, John Reed kliubo j prakalbos pavyko: Lenino sa- 
!grupė iš Bostono, lošė mono-.gučių parduoda už $10; aukų 
llogus. dialogus ir vieną vaiz-j surinkta $8.03, “Daily Wor- 
deli iš streiko lauko. Geri ak- ker” parduota 25-kopijos už 
toriai, lošimas buvo iš tikro;75c. Viso jeigu padaryta $18 
gyveninio. Publika John Reed ir 78c; išlaidų buvo $12.60.

i kliubo lošimais pilnai pasiten- Liko $6.18, kurie bus sunau- 
įkino. I doti tolimesnei darbininkų ju-
i Vietinės Olga Grybas ir An-1 dėjimo darbuotei. Komunistų 

drg. į Partija taria draugišką ačiū 
d. J. A. Krasauskui už patar
navimą— atvežimą aktorių iš 
Bostono, j 

Alkoholio Aukos

sų t mm-

Norwood, Mass., Žinios
Drg, Lenino Mirties Paminė

jimas Gražiai Pavyko
Sausio ,21 d. įvyko Lenino! 

mirties paminėjimas. Lietuvių j 
Svetainėje. Publikos susirin-j 
ko ^vidutiniai. Programa bu-! 
vo pirmos klasės, griežė finų | 

' i benas kelintą revoliucinių i

METINIS BANKIETAS
SU PROGRAMA

Rengia Worceaterio S.D.L.

Vasario 4d., 1934
SAVOJ SVETAINĖJE 

29 Endicott Str.
Durys atsidarys kaip 4:30 po pietų, na Kulmala pasakė eiles,
Vakarienė prasidės kaip 6 valandą i A> BarJ<e Bostono, TarptaU-'

Programoj dalyvaus “Aido’ Choro... _ , . . . .
Merginu Oktetas, Vaikinų Oktetas ir i tmiO Darbin. Apsigynimo SO 
“Hill Billies”; taip pat bus ir ar- i rotorius pasakė gerą prakal- 
monistų, solistų ir kitokių pamar-Įba apie Leniną, surišdamas 
ginimu. Visi nepamirškite dalmuti, ]enin.7mą su darbininkų ko.

į vomis. Ypatingai gerai iš- 
; dėstė pardavikiškai užbaigtą
■ odos darbininkų streiką. Kal-

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ 
Kviečia Visus Komisija.

Draugės ir draugai, praei- 
nusitarėm 

naujų skai- 
arba naujų 
kp. Todėl 
pasirodyki- 

pradžia.

susirinkime 
o nepasitikėti sen (švedas). Nuo mirties^ i^^’darbuotis gavime 

tytojų “Šviesai” 
narių į. ALDLD. 9 
šiame susirinkime 
me nors su maža 
Pakalbinkim savo draugus bei 
pažįstamus stoti į Amerikos

PRANEŠIMAI Iš KITUR
SO. BOSTON, MASS.

Laisvės Choras rengia “Whist 
Party” trečiadienį, 31 dieną sausio, 
L. P. kliube, 876 Broadway, Įžanga 
tik 25 centų.

Visi dalyvaukite 
linksniai vakarą .

ir praleiskite
MINERSVILLE, PA.

Stubelninkų Susi vieni j ima«
Mažųjų namelių savininkai tures 

viešą susirinkimą delei platesnio šios 
organizacijos mierio • ir tikslo išaiš- 

; ; kinimo. Smulkūs namu savininkai,
Lietuvių Darbininkų Literatu- ypatingai tie, kurie negauna rendų 

iš priežasties bedarbės ir patys dar
bo neturi ,turėtų organizuotis, kad 
savo namelį—viso amžiaus taupą ne- 
patrotytų.

Prakalbos atsibus pėtnyioj, 2 d. | 
vasario, 7 vai. vakare, Ukrainą (Mil-į 

. leno) svetainėj, Sunbury & 5th St. ■

Išlikęs gyvas 
latvis, išdavė tuos žmones, pas 
kuriuos pirko gėrimą. Parda
vėjai S. ir M. Bugužinsky 
(lenkai). Vyras ir moteris 
areštuoti ir paleisti po 1,000 ros Draugijos 9 kp. Kiek vie-, 

no pirmeiviško lietuvio darbi-1 
ninko ar darbininkės yra pa
reiga stoti j ALDLD. 9 k p., 
kaipo į savo klasės apšvietos 
organizaciją. Apart organi
zacinių reikalų, šiame susi
rinkime turėsim ir diskusijas 
kai kuriais vietos judėjimo 
klausimais. Yra labai svar
bu, kad kaip vyrai, taip ir 
moterys lankytum savo orga
nizacijos susirinkimus ir im
tum dalyvumą abelname vei
kimo.
Draugė Juzė Valmienė Sun

kiai Serga
Drg. J. Valmienei, Noi’woo- 

do ligoninėj, padaryta didelė 
operacija. Valmienė 
ALDLD. 9 k p. narė, 
draugės ir draugai, 
tik 
gę

dol. kaucijos. Rasti gėrimai 
tarpe darbininkų j paimti išegzamiuavimui, taip- 

kūnai yra 
egzaminuoja

mi. Vietinė policija, daryda
ma kratą pas Bugužinskius, 
rado “dusyk varytos” ir “me
dinio” alkoholio. Tai vei
kiausiai pardavėjai padare 
“mažiukę” klaidą, vieton “du
syk varytos,” pardavė medi
nio alkoholio ir nuo jo trys 
turėjo važiuoti pas “Abraomą 
ant vakarienės.”

Nors Norwoode dabar yra 
pakankamai “valstybinės,” bet 
del stokos dolerių, žmonės te- 
besinuodija “dusyk varyta,” 
nežiūrint, kad ir prisieina ko
jas pakratyti.

ir mirusiųjų 
kad darbininkai iskriodž.iami ir 

gero tikėtis iš
Arbitracija

Visus Kvieia Prezidentas.
(26-27)

Komisija.
(26-27)

READING, PA.
ALDLD 143 kp. mėnesinis susi

rinkimas Įvyks 4-tą dieną vasario, 
2 vai. po pietų, 126 North 10th St.

i Visi nariai malonėkite dalyvauti ir 
' naujų narių atsiveskite.

Sekr. T. L.
(26-27)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas Įvyks 2 dieną, vasario 
(Feb.), 8 vai. vakare. Kliubo sve
tainėje, 4015 E. 141 St.

Visi nariai ir narės dalyvaukite

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. ir LDSA 22 kp. 

nesinis susirinkimas Įvyks pirmadie- Visi nariai L 
nj, 5-tą dieną vasario (Feb.) Lietu- ir atsiveskite naujų narių ,nes turim 
vių Tautiškam Name, mažam kam
baryje, 7:30 vai., vakare.

Visi nariai ir narės būtinai daly
vaukite, nes daug svarbių reikalų 
reikės aptarti, kaip tai nauja valdy
ba užims vietą ir bus raportas iš- j 
duotas iš Laisvės šėrininkų suvažia
vimo, ir 7-to Apskričio raportas iš 
bendro apskričių posėdžio. Daly
vaukite visi ir laiku.

Org. Geo. Shimaitis.
(26-27)

"• 5--------

mė

daug svarbių dalykų aptarti ir taip
gi atėję naujų metų Kalendoriai ir 
reikia kuo greiiausiai juos išparduo
ti. Dalyvaukite laiku.

Koresp. D. Buika.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57-ta kuopa rengia vaka

rienę ir šokius, 3-čią dieną vasario 
(Feb.), 7 va), vakare. Lietuvių sve
tainėj, 6835 Superior Ave. Tarime 
išrinko geras gaspadines ir gaspa- 

' dovius prie baro, bus visokių val- 
j gių ir gėrimų, ir gera orkestrą gricž 
j lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 
Įžanga tik 25 centai, ’dalyvaukite vi- 

nesigailėsite, kad atsilankėt.
Rengimo Komisija.

(25-26)

yra 
todėl 

kuriem 
galim,a, tai sergančią drau7
aplankykite.

Žvalgas.

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas bus 

sekmadienį, 4-tą dieną vasario, 2 vai. 
po pietų, Lietuvių kliube, 339 East 
4th St.

Draugai ir draugės, malonėkite i 
dalyvauti, nes turime daug naujų ir 
svarbių dalykų aptarti, ir nepamirš-

| kite

Žmogžudys Ahmed Osman’as 
Turkų Tautybės

Iš 22 Į 23 d. sausio, vidur
naktį, likos užmuštas elektros 

Osman už nužudymą 
9 metų mergaitės, Nellie Ke- 
riutės. žmogžudystę papildė 
kalėdų dienoj, 1932. Už tą 
žmogžudystę buvo areštuoti 
du turkai, bet teismas vieną 
išteisino. Osman, vedant ant 
elektros sėdynės, sakėsi nėra 
kaltas nužudyme, 
nužudęs, kuris • 
Prieš mirtį labai daug 
si į savo mahometonų

Naujoj Vietoj

Amerikos Lietuvių 
ninku Literatūros Draugijos 9 
kp. susirinkimas įvyks 4 d. va
sario, Finų Svetainėje, 2-rą 
valanda diena.

gerai; kėdėj

Esą, anas 
išteisintas, 

mcldė- 
dievą.

Darbi-

Conn. Valstijos ALPMS 
. Konferencija Atidėta

atsivesti naujų narių. 
Sekr. P. KaaaraUHkaH.

(26-27)

si,

v Sausio 21 d. keturi alkoho
likai apsinuodino. Trys mirė, 
vienas išsigelbėjo. Mirė Pet-

Meno Sąjungos (ALPMS) 
Conn, valstijos konferencija, 
kuri buvo šaukiama ant 4 die- 
nos vasario, likosi atidėta iki 
4 dienai kovo. Vasario 4 die
ną yra kitas labai svarbus su
sirinkimas. del kurio negalima 
meno konferenciją šaukti. To
dėl reikėjo atidėti. Vėliaus 
bus pranešta apie konferenci
jos vietą ir laiką. B. M.

PATERSON, N. J.
LDS jaunuolių 151 kuopa rengia 

pirmutinį savo linksmą balių 10-tą 
dieną vasario, 8 vai. vakare, 62 La
fayette St.

Jaunuolių valdyba kviečia visus ir 
visas atsilankyti ant šio baliaus, ir 
prašo, kad malonėkite nerengt jokių 
parengimų ant tos dienos, bet pa- 
remt jaunuolių organizaciją. Bus! 
gera orkestrą, kuri griež lietuviškus 
ir

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. ir LDSA 8 kp. 

susirinkimas Įvyks 1 dieną vasario 
(Feb.), 7 vai. vakarį L. U. KJuibe, 
41 Berkeley St.

Visi draugai ir draugės, malone- 
I kite susirinkti laiku, nes turim daug 

svarbių dnlykų aptarti, ir svarbių 
laiškų iš centro perskaityti.

Sekr. S. Penkauskas.
(24-26)

KRISLAI

1 pusi.) 
imperialistai 
iš orlaivių. Ja- 
daugiausiai me- 

Genero-

bi

amerikoniškus šokius.
Rengėjai.

(26-27)

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. ir buvusios LDSA 

Įvyks 
Linden 

Wood Ave 'ir 16th ‘ St., 7:30

Subatoje, 10 d. Vasario-Feb., 1934

(Tąsa iš
Ko Japonijos 

josi, tai atakų 
ponijoje namai
diniai ir popieriniai, 
las Chata Sindi rašė: Dabarti
niai bombiniai orlaiviai gali 
vežti po 1,000 kilogramų bom
bų, skrįsti apie 200 kilomętrų į 
valandą, pasiekti už 1,500 kilo
metrų ir sugrįžti atgal be apsi
stojimo. Todėl, jeigu del šių 
bombinių orlaivių bazė bus ant 
salų Oga—Savara arba Vladi
vostoke, tai visa Japonija gali 
būti atakuota iš orlaivių.”

' 129 k]), bendras susirinkimas 
I 6-tą dieną vasario (Feb.) 

Hall, ' 
vakare.

Draugai ir draugės, įsitėmykite 
dieną ir vietą susirinkimo ir visi da
lyvaukite, nes tai pirmas bendras su- ; 
sirinkimas ir reikės naują valdybą 
rinkt ir nutart, kur ir kada laikyt 
savo mitingus. Moterys ypatingai 
yra kviečiamos dalyvauti, parodykim I 
vyrams, kad mes namiegam, ale i 
dirbam kartu su jais.

Sekr. O. Verteiienė.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiau ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir ilaptuno

DR. MEER
156 W. 44th St. Room :

New York. N. Y.
Valandos Priėmimo: 

Ry<e nuo 10:80 iki 1. Po pietų nuo 1 
iki 8 valandai vakare 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dlenq 
Teiephonas MEdallion 3’1328
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FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

“VENTA” SVETAINĖJE, 103 GREEN ST., WATERBURY, CONN
SVETAINE ATSIDARYS 7-tą VAL. VAKARE. ĮŽANGA $1.25

Vakarienė bus iš geriausių maisto produktų ir skaniai pagaminta.

Koncertinę Programą Duos:
K. MENKELIUNIUTĖ iš Brooklyn, 

N. Y., dar pirmu kartu mūs apielinkej.
B. RAMOŠKIUTĖ iš Hartford, Conn, 

pirmu kart Waterburyj, laimėjus pir
mus prizus lošime bei dainavime augš- * 
tesnėse mokyklose Hartforde.

AIDO CHORO VYRŲ OKTETAS,/ 
iš Brooklyn; N. Y. fl

MERGINŲ SEKSTETAS, iš Hart- . 
ford, Conn.

CHORAS DAINA, iš New Haven, 
Conn., vadovaujamas J. Latvio, pusėti
nai išlavintas ir turi gražaus jaunimo, 
didelis mišrus chora’s.

Drg. A. Bimba pasakys prakalbą. F. PAKALNIŠKIS

Japonijos imperialistai manė 
paveldėti Sibirą laike imperia
listų intervencijos prieš Sovie
tus, bet tas nepavyko. Jie nuo 
to neatsisako. Japonijos gene
rolas Kamaici rašė laikraštyje 
“Nichon”: “Be išrišimo Sovie
tų Sibiro klausimo negali būti 
nei kalbos apie rojų Mandžuri- ’ 
Joje. Mandžurijos klausimo iš-' 
rišimas priguli nuo Sibiro klau
simo išrišimo. Jeigu del Japo
nijos Mandžurija reiškia gyvy
bę ar mirtį, tai Rytinis Sibiras 
tą reiškia del Mandžurijos it;. 
Mongol i jos.' Vienatinis išėji
mas, tai atidaryti duris į Sibi
rą. Atėjo laikas, kad tą įvy
kinus. Negalima praleisti pro
gos, kuri gali niekados daugiau 

■'nesugrįžti.”

HAMTRACK, MICH.
ALDLD 188 kp. savo paskutiniame i 

mitinge nutarė perkelt savo mėnesi
nius mitingus ant kitos dienos, lai- 
kydavom kas trečia redėldienj, dabar 
kas pirmą penktadienį. Tokiu bū
du mūsų mitingas Įvyks penktadienį, 
2-rą dieną vasario, 7:30 vai. vakare, 
Yeamans Hali, 3014 Yeamans St.

Visi nariai ir narės malonėkite da
lyvauti.

Org. K. Belunienė.
(26-27)

K. MENKELIUNIUTĖ

BrooklynieČiams pianu akompanuos Nellie Valinčiūtė

Tai atvira kalba, kuri aiš
kiai parodo, kaip Japonijos im
perialistai rengiasi karau prieš j 
Sovietų Sąjungą. Japonijai 
reikėjo Mandžurijos—-j,i ją už
grobė. Dabar Mandžurijai rei
kalingas jau Sibiras. Jeigu jai 
pavyktų Sibirą užgrobti, tai ta
da Sibirui bus reikalinga Mask
va ir t. t, Tokia imperialistų ' 
apetitų logika. Bet Japonijos 
imperialistai ras ant savo kelio 
galingą Raudonąją Armiją, 
Raudonąjį Laivyną ir sugabų 
Sovietų Sąjungos oriai vyną, o 
taipgi ir kovingus Japonijos 
darbininkus.

lų tokių

512

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju Įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES)
Marion St., kam p. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Gleninore 5-9467

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėles

Jei esate “Laisvės

Skaitytojas

Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Retnie Scout Model $39.50

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojam*
RAŠYKITE: “LAISVĖ”

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Brooklyne. 
iš geriausių, 
puikiausia, 
balius iki vėlumos.

Svetainė vie- mus mūsų dienraštį “Laisvę”, 
o vakarienė | kuri visada yra už darbiniu-. 
Po vakarie-ikus kiekvienoje kovoje. “Lais-

At-ivė” yra Jūsų pačių laikraštis, 
įrankis kovoje prieš iš- 

šėrininkų naudotojų klasę.

“Laisvės” vakarienė bus,-, šis parengimas yra ne vien 
nedėlioję. 4 d. vasario, Grand i tam, kad tik sueiti ir pasiž- 
Paradise Ballroom, 318 Grand' monėti, bet kartu, kad parė- 
St. 
na 
bus 
nei
minkite, kad vasario 4 dieną'jūsų 
įvyksta “Laisvės” šėrininkų naudotojų klasę. Jos paren- 
suvažiavimas ir daugelis sve-, girnai teikia ne vien medžia- 
čių pasiliks dalyvauti vakarie-: ginės paramos jos išleidimui, 
nėję ir baliuje. Tikietai iš I bet ir dvasinės', energijos jos 
kalno perkant tik 75 centai | bendradarbiams ir. rašėja '>s. 
del vakarienės ir šokių, 
dury bus 85 centai, 
iškalno, nes tas palengvins ■ raščio 
rengėjam—žinosime del kiek linga. 
svečių gaminti maisto. j

Prie i Todėl kiekvieno turi būti pa- 
Pirkite rėiga rūpintis? kad mūsų dien- 

vakarienė būtu skait-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
New Yorke Valgyklų Darbi

ninkų Streikas Plečiasi

ž.

t '

10:30—Gypsy Prince

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

{Buvusio Htietanfi; Hamburgo universiteto 
klinike).

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

tarpe Broadway ir 6* h Avenue
-RAY Pasitarimai ir $*>O0 

egzaminavimas

WMCA—570 Kc
7:15 P. M.—Zinaida Nicolina, Songs Pauline Alpeit, J iano 

30-—Marilyn Mack, Songs 
4>5—Dance Orch.
00—Al Sbayne, Baritone; Sylvia ' i2:00_ Bide Dudley

Miller, Soprano; William Ken- .
nedy, Tenor

9:45—Alabama Trio
Mildred Windell, Soprano;

Concert Orch.
10:30—Paula Lind, Songs

WEAF—660 Kc
5:15 P. M.—Black Orch.
6:45—J An Peerce, Tenor
7:00—Martha Meers, Songs
8:00—-Jack Pearl, Cofnedian;

. , Steeden Orch.
8:30—Wayne King Orch.
9:00—Troubadours Orch.

11:00—Coleman Orch.
Il:i5ė—Anthony Frome, Tenor
1.1:30—Denny Orch.'.
12:00—Harris Orch.

WOR—710 Kc
00 P. M.—Studio Orch.
05—Milton Kaye, Piano
15—Mark Shull, Tenor

;.?0—Town Talk—Robert
10:00—De Marco Girls; Frank

. yy, Tenor
10:15—Current Events—Harlan Eu-!

gene Read i

7
7
9

Prie to draugas J. Siurba šia
me susirinkime duos prelekci- 
ją, taigi ne vien nariai gali 
dalyvauti, bet atsiveskite ir 
savo pažįstamus draugus bei.|i0:00 
drauges.

Komitetas.

“Acme” Teatre Vaidina Jiidį 
“Hell on Earth”

“Acme” theatre, 14th St.
Union Sq. yra vaidinamas 
prieškarinis judis vardu “Hell 
on Earth” (Pragaras ant že
mės). šio judžio pagamini
me dalyvavo visa eilė suga- 
bių judžių vaidintojų. H. Bar- 
busse sako: “Tai didžiausias 
prieškarinis judis.” Apie jį 
gerai atsiliepė visa eilė rąšy-1

ir

>

Van

DI I * i ^1 • — L I • i Komunistus iššlavė iš valdy-1 idliiiriiiC lidiiČlUS r dkih'iriiCS 'bos. Bet ką tas davė kriau-
jčiams? Jie patys nuo to nu
kentėjo.

Lygiečiai rankas nenuleido; 
jie apeliavo į kriaučius, kriau
čiai protestavo prieš tokius j 
bjaurius žygius ir gengsteriz- 
mas buvo atmuštas, o lygie
čiai ir vėl pradėjo darbuotis 
del mūsų lokalo naudos. Susi-j 
darius lygiečių didžiumai! 
lokalo valdyboje, bendrai dir
bant su A* Bubniu, darbo gau
tą daugiau. Bubnys rrūra ly- 
gietis, bet .jis nekartą pripaži
no lygiečių nuveiktus darbus 
ir atžymėjo, kad jie, dirba 
kriaučių vienybės labui.

Aš ir patsai jokiai politikos
_ partijai nepriklausau, esu Ly-
Draugas. ,gos narys, nes toji organizaci

ja kovoja už ekonominius 
kriaučių reikalus. Ši organi
zacija yra reikalinga ir nau
dinga apsigynime nuo visokių 
priešų, kurie pjudo unijos vie
nus narius prieš kitus. Pasku- 

itiniu laiku Prūseikos pasekė
jai su keletu socialistinių ly- 
I deriukų , drumsčia kriaučių 
'tarpe vandenį. Prūseika pa- 

Pereitą sekmadienį New: sitenkina, nes jie tik ir tu-'i kriaučiai jaunuoliai.
| Yorke buvo veik vasaros oras, :ri tikslą ardyti 
57 laipsniai šilumos, žmonės Į kų vienybę, bet ką 
apsivilkę žieminiais drabužiais | turi 9

Bet štai kriaučiai,
pirmadienio rytą, tai yra per jįs sezoną turėsite! Pamaty- 
naktį, pasidarė taip šalta, kad site, ką jums duos Prūseikos-

i tu kenčia darbininkai ir į ožio 
[ragą suvaryti smulkūs biznie
riai, bet stambios kapitalisti
nės firmos kraunasi milionais 
pelnus.

tojų .ir veikėjų. Matykite!
Buvęs

Kas Bus 3 d. Vasario?

Sher

11:00—Moonbeams Trio 
; 11:30—Nelson Orch.

Talk

WJZ—-760 Kc
6:30 P. M.—Irene Beasley, Songs 
6:45—News—Lowell Thomas

10:30—Egon Petri, Piano 
11:00—Pickens Sisters, Songs 
11 
11:30—Stein Orch.
11:45—Rogers Orch.

I 12:00—Molina Orch.
WNYC—810 Kc

3:00 P. M.—Nora Helms, Songs 
3:30—Leo Glynn, Songs 
3:45—Hazel Schumm, Songs 
5:45—Max Olanoff, Violin;

Sapiro, Piano
WABC—860 Kc

9:00 P. M.—Philadelphia Orch. 
9:30—Lombardo Orch.; Burnš

Allen, Comedy 
10:00—Waring Orch. 
10:45—Kostelanetz Orch.;

MacGregor, Contralto; 1 
Evans, Baritone; Mixed 

11:15—Negro Quintet. 
11:30—Little Orch. 
12:00—Gray Orch.

15—Robert Royce, Tenor

David i

and |

Keistas Oras New Yorke
Valgyklų ir viešbučių dar

bininkų streikas New Yorke 
plečiasi. Jau yra su parai i- į 
žinota apie 75% didelių vieš
bučių ir valgyklų. Darbinin
kai su unijos iškabomis pikie- 
tuoja ties valgyklomis ir vieš
bučiais. Ypatingai energin-Į , . „„
gai kovoja Hotel & Restau-1nupuole v?lk,'kl *ero' ,K,110 

i vėjas ir užgulė Šaltis. Lokis 
keistas oro keituliavimas labai 
atsiliepia ant žmonių sveika
tos. Dar daugiau kenčia be- 

i darbiai ir benamiai, kurie yra 
baisiai vargingoje padėtyje. 

iTik šalčiams kilus ponas mies
to majoras LaGuardia įsakė

rant Workers unijos darbinin
kai. ši unija yra dalis Indus
trinės Maisto Darbininkų uni
jos. Jos sekretorius Wm. Al
bertson pareiškė, kad jie lai
kysis, kol kova bus laimėta.

vaikščiojo sukaitę.
kriaučiai ?

kaip ilgą

darbinin- 
gero iš to 
žiūrėkite, 
dabartinį

Rengiamas Kriaučių Jau
nuolių Lygos vakarėlis su pro
grama. Tai pirmas toks links
mas vakarėlis, kurį rehgia 

Bus “Lai-

Telephone Stagg 2*4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji) tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm,
kiem
402

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam. i

Metropolitan Avenue!
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

-X

Eva n
I Chorus

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

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

241 BEDFORD AVE.
✓ L

Brooklyn, N. Y.

lius iki Plainfield, Conn. 3.4 mylios 
į mokyklą. Jei būtų reikalinga, tai 
10 mylių i Wilmentic, Conn.

Fąrma parsiduoda visai pigiai, ant 
lengvų išlygų, kad ir su mažu įmo- 
kėjimu savininkas gali pirkti. Savi
ninkas gali paimti morgičį; parsi
duoda be agento, galima susirašyti 
arba į atvažiuokite ant šio antrašo; 
J. Margaitis, 102 Capen St. Wind
sor, Conn, (ant farmos galima at
važiuoti subatos popietį arba nedė
lioję (26-28)

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailsę ir persidirbę mus

kulai grąžinami j normali gyvumą ir 
ištvermę ištrinant juos ANCHOR l’ain- 
E'cpelleriu.

Kuomet jūsų muskulai yra skauda
mi, kuomet jūsų visas kūnas pilnas 
skaudžių trūkčiojimų ir gėlimų nuo 
perdidelio fizinio išsitempimo, gerai iš
sitrenkite su Pain-Expelleriu ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
išsitrynimu pasieksit palengvinimo ken
tėjimų. Visose vaistinėse kaina 35c. ir 
70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

svės”’ svetainėj.
Apie programą turiu pasa

kyti, kad bus nepaprasta. Tu
rime užkvietę rusų šokikų 
grupę, kurie šoks klasiškus šo
kius. Dainuos Aido Choro 

prieš merginų Sekstetas. Bus solis- 
j tų ir kitokių programoj, apie 
kuriuos teks pakalbėti vėliau.

Turėsime skanių užkandžių, 
ir minkštų- gėrimų, kuriuos 
jaunos merginos bus riąmie 
pagaminę.

Muzikantai taip pat jauni, 
grieš lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Pradžia 6:30 
vai. vakare. Tikietas iš anks
to? perkant 20 centų; prie du
rių 25c. Tikietus galite gau
ti pas lygiečius. , . .

Kviečia Rengimo Komisija.

PAIN-EXPELLERC. BROOKLYN, N. Y.
PARSIDUODA valgykla, Bar and 

Grill. Labai geroj vietoj, prie dirb
tuvių.' Bizni^ išdirbtas per daug me
tų ir 
ryti.
ant vietos, kreipkitės: 60 York St. 
kampas Adam St., Central Brooklyn, 
N. Y. (26-30)

• —— »■ —— mi —— — «* —• —— «•* ■

I Evergreen 7-6167

1 PETER BANES
i Lietuvis Kraustytojas
į Local and Long Distance

į Perkrausto bi ką ir bi kur 
j labai žemą kainą.
| telefonuokite arba kreipkitės se-|
Į karnų antrašu: į

66 MARCY AVENUE i■
Brooklyn, N. Y. į

| Dieną ir naktį prisirengęs patar-Į 
J navimui. Klauskite kainos. Į

Butkaus dabartinė kova 
lygiečius. Pamatysite. kaip 
mūsų lokalo bunduliai nuke
liaus į kitas vietaš, o jūs pa
liksite be darbo. Tada Prū- 
seika ir Butkus bei socialistų 
vadai Michelsonai jums nepa
gelbės. Draugai kriaučiai, aš 
kviečiu jus susiprasti ir pa- 

sklokininktis 
Jie 

iškėlė bataliją prieš ddrbiiiin- 
kų bendrą frontą, jau tas pa
rodo, kaip jiems apeina darbi
ninkų reikalai. Mes kriaučiai 
turime tvirčiau suglausti savo 
eiles aplinkui lygiečius, nes 
vėliaus turėsime gailėtis.

Gužutis.

Delegatu j Bedarbiu Visuoti- aticJaiYti Viešas valgyklas ir siųsti j pragarą 
n, Konferenciją Išleistais Zt?’” 

---------  įvestas gyvenimai!, tai dauge
liu benamių jau bus mirę.

mas bus pra-

. Ketvirtadienį, 1 d. vasario, 
'7:30 vaL vakare, St. Nicholas 
Arena svetainėje. 69 W. 66th 
St., New Yorke, įvyks delega
tų į Washingtona išleistuvių 
prakalbos. 150 New Yorko 
delegatų važiuoja į visos ša- darbininkų, atstovaujanti veik 
lies darbininkų konferenciją,• visus viešų darbų darbininkus 
kovai prieš bedarbę, kuri tę- laikė konferenciją 
sis 3, 4 ir 5 vasario. Visi 
legatąi privalo dalyvauti 
me susirinkime. Jau bus
vykusi iš Naujos Anglijos dar-i masiniai dalyvauti 5 d. vasa- 
bininkų delegacija, kuri daly- rio demonstracijose už tuojau- 
vaus šiame susirinkime.

CWA Darbininkų Kovos PARDAVIMAI
125 delegatai nuo CWA

Furniture 
de-; Workers name, 812 Broad- 
šia-,way ir išdirbo planus kovai už 
at-1savo reikalus. Taipgi nutarė

Nuteisė Reakinius Mušeikas
Nuteisti H.V.Arsdale, biznio 

agentas I.B.E.W. unijos 3-čio 
lokalo ir M. Rizemberg kaipo 
mušeikos. Jie užpuolė to lo
kalo narius, kovingus darbi
ninkus pradėjo mušti ir šau
dyti. Darbininkas Sereson bu
vo peršautas ir gulėjo 18 die
nų ligoninėj. Keletas kitų 
darbininkų taipgi apmušta. 
Džiūrė pripažino juos kaltais, 
Bet bausmės dar nepaskirtos, 
štai kokių reakcinių priemo
nių grebiasi tūli gaivalai.

tinę pašalpą bedarbiams ir 
'darbininkų draudimą kapita- 
..........  ' Jie 

vie- 
de-

listų if valdžios lėšomis, 
nutarė tą dieną sulaikyti 
šus darbus ir dalyvauti 
monstracijose.

KAS NAUJO TARP 
LIETUVIŲ

Bizni^ išdirbtas per daug me- 
gerq. gyvenimą galima pada- 
Pardavimo priežastį sužinosite

PARSIDUODA Cleaning ir Tailor
ing- krautuvė suž labai prieinamą 

kainą.' Gerai išdirbta vieta per 10 
metų. | Antrašas: 598 Forest Ave., 
arti Grove St., (Ridgewood) Brook
lyn, N. Y. (26-31)

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

e

t

• ūži 
Reikalui esant I

IVfūSŲ SUSIRINKIMAI
IR PARENGIMAI

Atydai New Yorko Delegatų 
Į Bedarbių Konferencijų

bedarbės 
yra šaukiami į susi- 
trečiadienį, 31 d. 
vai. vakare, 29 E. 

New Yorke, čia bus 
mūsų reikalavimai

1 Parsiduoda farma, 85 akrai žemės, 
su visom triobam, yra ir padargų. 
Žemė lygi ir be akmenų, upelis- bė- 

> ga per farmą, yra šaltinis, ir šuli
nys prie pat stubos.' Stovi fceroj 
vietoj, Ą mylios iki State Road, (vieta 
vadinasi Canterbury, Conn.; iki cen- 

• trui miestelio 2 mylios, ten yra gro- 
serne ir kitokių krautuvių, 5 my-

NEW YORKO APIELINKEI
ALDLD 2-Yo Apskričio piknikas 

šiemet Įvyks 17 dieną birželio. Crys
tal Laike Parke, Eagle Rock, West 
Orange, N. J.

Puiki vieta, visos kuopos rengki- 
tes dalyvauti šiame piknike. 1

Visų darbininkiškų organizacijų 
prašome tą dieną nieko nerengti ir 
kviečiame dalyvauti mūsų parengi
me.

Pikniko Komisija.
(26-27)

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

’F.
<♦>

<t>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist <♦>

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinarhą kainą sutaiso automobi
lius. §peciališkai gerai atlieką sekamus darbus.

4>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAl
417 Lorimer Street, “Laisvė” Name

Brooklyn, N. Y.

4>

<♦>

<♦>

<♦>

< >

rytu

Phone STagg 2-6497

Jy Turtai Nuolatos Auga

kimą, kelis lygiečius

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

Jie 
darbo 
54 lokalo kriaučių.

su
dirbo visose 

kovojo, kad 
nebūtų at-

vę “susipratę” 54 lokalo ną- HMVW ww w w w w lot iHoAurtcr xrSuAt rtoot rfV rfx jcm jcmjoc

NOTARY
PUBLIC

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

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

vasario,
1932 metais. ?925, metais, į lokali) susirin- 

'sumušė.

k

Kaip Jie. Ardo Tarpe 
Kriaučių Vienybę

Visi delegatai išrinkti nuo 
masinių organizacijų į visuoti
ną konferenciją 
klausimu 
rinkimą.

i sausio, 7
20th St., 
išdirbta
varde New Yorko bedarbių.

Visi delegatai išvykstanti į 
Washingtona turi susirinkti 7 
vai. ryto penktadienį, 2 d. va
sario į 29 E. 20th St., New 
Yorke.Šiuo bedarbės metu teko 

nueiti į ACW unijos raštinę.
k»d seniau neva bu-[Būkite Frakcijos Susirinkime 

vę “susipratę 54 lokalo ną- 1
Sako-Nčra Jūrų Žalčiu .liai'.°dabar tlk ,ir 1,akstQ>. kadT 3 pasėjus tarpe kriaučių suįrutę.

Rodosi, nepaisant kaip 
mums asmeniniai kuris žmo
gus nepatiktų,' bet mes turime 
jam atiduoti kreditą už jo at
liktus darbininkų labui dar
bus. Pastaraisiais keliais 
metais lygiečiai labai daug 
pasidarbavo kriaučių 54-tame 
lokale. Jie nesigailėjo 
vo energijos ir 
įstaigose, 
bunduliai 
imti nuo 
Juk mes atmename reakcinį 
Bickermano klikos viešpatavi- 
vimą, kada užsidarinėjo viena 
PQ kitai dirbtuvės. Ir tada 
tūli elementai bėdą vertė ant 
komunistų' ir net gengsteriūs 
parsikvietę, 19 d.

*. Dr. R. L. Ditmars rodė del 
natural, istorijos muz ė j aus stu
dentų visokių gyvūnų paveiks
lus. Jis turi visokių sausže- 
mio ir vandens gyvūnų atvaiz
das. Daktaras netiki, kad jū
rose yra koki tai dideli žal
čiai, ypatingai Loch Ness jū
rų srityje; Jis sako, kad apie 
j u 93 yra daug perdėtų pasa
kų,.

Paskelbta, kad Pacific 
Lighting Co., 1933 metais, pa
sidarė $6,337,834 pelno. Šios 
kompanijos pereitais metais 
pelnai padidėjo ant $624,697 
palyginus su
Kaip matome ir šio krizio mė

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

Šį vakarą, “Laisvės” svetai
nėje įvyksta Kojnųn. Partijos 
Lietuvių Frakcijos visų"- narių 
susirinkimas. Kiekvienas ir 
kiekviena privalote dalyvauti, 
nes yra visa eilė svarbių klau-^ 
simų.

Distr. Frakcijos Vedėjas.

LDS 1 Kp. Susirinkimas 
Įvyks Šį Ketvirtadienį

Lietuvių Darbininkų' Susi
vienijimo 1 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, 1 d. vasario, “Laisvės” 
svetainėje. Pradžia lygiai 8 
vai. vakare, nes po susirinki
mo turėsime prelekciją.

Visi nariai ir narės būtinai 
dalyvaukite, turime daug vi
sokių svarbių reikalų aptarti.

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIZAUSKAS) 
G R AB,O R i U S 

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

MUSLį (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SAltiU, IR, IŠ ČIA . 
PĄS1UNČIAM IH KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ ' Į į 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOOERIAUS1A1 PATARNAUSIM.
; ' ■ Mūsų RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKT(. Mūsų 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
MJOCMFOOCJfXJOQf KMUJOLMMMK/M* K* MX MX WVW V
rfSwnirSirWSini KrwrfWSioiiniioi ooooAooo

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

And by Appointment

COMMODORE BEAUTY SHOPPE
ELIZABETH ADLER

367 BROADWAY, bet. Hooper & Keap Sts., BROOKLYN, N. Y. 
Scientific Face & Scalp Treatment, Manicuring

Hair Dressing, Hair Bobbing Marcel Wawing & Finger Waiving 25c 
Hair Bleaching & Dyeing—Permanent Wave—Eye Brow Tweezing 

ALSO TEACHER OF BEAUTY CULTURE
VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO 

PERMANENT WAVE UŽ $2 50
Per vieną mėnesį galite gaut augščiau paduodamus plaukų sutaisy- 

mus už $2.50 Pariedėliais, Utarninkais ir seredoini.s.
Ant plaukų dažymo $2.00 nuolaidos.




