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KRISLAI
“Neliest Buržuazijos”. 
Raganiški Zababonai? 
Dvi Svarbios Brošiūros 
Balsai iš Francijos. 
šaliapinas ir Ordenai. 
“Slap|a Kariuomenė.”
t > . Rašo R. M.

Kauno liaudininkų “žinios” 
guodžiasi: “Maskva įsakė ko
munistams neliesti buržuazijos” 
arba: “Francūzų socialistai kai
riau nusistatę, kaip francūzų 
komuniniai... ” Jeigu tai būtų 
teisinga^ tad liaudininkams rei
kėtų džiaugtis. Juk tai reikštų 
ilgesnį buržuazijos viešpatavi
mo užtikrinimą. Liaudininkų 
nelaimei, to nėra. To jie ir ne- 
sulauks!

KONGRESINĖ TYRINĖJIMO KOMISIJA 
NEPRISILEIDO KOMUNISTŲ ATSTOVO

Kauno spauda džiaugiasi, kad 
X Aukštuolis, naujas Smetonos 
atstovas Argentinai, buvo iškil
mingai priimtas Argentinos fa
šistinio prezidento Justo “bal
tajame name.” Girdi, “kelias iš 
Lietuvos pasiuntinybės į prezi
dentūrą buvo nubarstytas smė
liu.” Keista, ar ne?! Lietuvos 
atstovybės namas randasi Bue
nos Aires mieste. Ten pat ir 
prezidentūra. Gatvės mieste 
asfaltuotos arba išgrįstos tašy-in|s^ atstovo atsakymus 
tais akmenimis. Tad kokiems 
paraliams tas smėlis barstyti? 
Veikiausiai tai bus koki nors 
fašistiškai-raganiški “zababo
nai. ”

Fašistuojantis Komisijos Pirmininkas Pabijojo Išgirst Kom. 
Partijos Atsakymus į Priešų Šmeižtus

< z

NEW YORK. — Amerikos 
Komunistų Partijos vardu. 

.“Daily Workerio” redaktorius 
Cl. Hathaway buvo pasiuntęs 
telegramą kongreso komisijai, 
kuri tyrinėja vadinamus “ne- 
amerikoniškus veiksmus” 
Jungtinėse Valstijose. Telegra
moj drg. Hathaway reikalavo, 
kad komisija išklausytų komu-

tymų panaikint Komunistų 
Partiją, aštriai baust ir de- 
portuot jos narius bei prita
rėjus, pirmininkas tyrinėjan
čios komisijos pertraukė jos 

laikui. 
Komu- 
negau- 
šmeiži-

A.

Darbininkai Visų Šalių, ' 
Vienykitės! Jūs Nieko, 
N e p r a 1 aimėsite, Tik i 
Retežius, o Išlaimėsite* 
Pasaulį!

Baltagvardiečiai Pri- ZINOVJĘVO-TROCKIOPADUGNIAIKM- 
sipažįsta Suokalbiuos P0T™™BS0Vm

1 VnUw k«lyta Troękisty-Zinovjeviečiy Ahnaty Ryšiai su L. Niko- ISZUCiyL<70Vietų V autis ’ lajevu, kuris Nušovė Draugą Kirovą < , į j ■ ■ 11 

ir Suardyt Pramonę MASKVĄ.) H I 
riausybės organas 

, , , > . , i . • , . . . o . . ja” reikalauja su
Yra net darbininkų, kurie abejoja, ar gerai Sovietai išnaikint užsilikusius

m
Sovietų vy-, veržti kaipo atvira konto; i , 
is “Izviesti-| revoliucinė, fašistinė saiki. . G ;
u šaknimis Taj banditai, kurie žudyį ;

P^" mais ir kitais teroro būdais
darbo

šmeižtus. Nes komisijai liudy
dami, fašistiniai Amerikonų 
Legiono vadai, Darbo Federa
cijos prezidentas Green ir kiti 

'•visaip purvino įr teršė Komu
nistų Partiją ir melavo apie 

Vadinasi, Daukantas iš Ar- jos darbus ir tikslus.
gentinos atšauktas. Mūsų drau
gai argentiniečiai labai gerai 
kovojo prieš tą poną, kuris, bū
damas “ambasadorium,” gelbė
jo Argentinos fašistams smaug
ti revoliucinius lietuvius darbi
ninkus Argentinoje. Aukštuo
lis, kaipo ištikimas Smetonos 
režimo žmogus, be abejo, darys 
tą patį. Revoliuciniai darbinin
kai žinos, kaip į naują pasiun
tinį reaguoti.

veikia Ko-

tokius ty- 
manėvrus.

posėdžius neribotam 
Taip jis padarė, idant 
nistų Partijos atstovas 
tų progos atsakyti
kams ir parodyti, kaip ir ką 
darbininku naudai 
munistų Partija.

Atsiliepdamas į 
rinėjimo komisijos
drg. Cl. Hathaway pasiuntė 
jos pirmininkui antrą telegra
mą. Joje pabrėžtinai ir teisin
gai drg. Hathaway nurodo, 
jog kongresinė tyrinėtojų ko
misija yra tik fašistu pusėn 
traukiantis įrankis Prekybos 
Rūmo ir Fabrikantų Sąjungos.

Tokiais “tyrinėjimais” rem
damiesi, kapitalistai taikosi

Drg. Hathaway telegrama 
buvo pasiųsta tyrinėjančios ko
misijos pirmininkui, kongres- 
manui J. W. McCormick. Bet 
pereitą antradienį gavęs tą te- - . . ,
legramą, McCormick ją už- i pravaryti įstatymus, kuriais 
gniaužė ir užslėpė; ir tyčia pa- būtų uždrausta Komunistų 
ilgino komisijos posėdį, kad Partija, o jos nariai ir prita- 
dar daugiau gautų išplūsti 
komunistus tokie fašistai, kaip 
pulkininkas D, W. McCormick, 
|“Elksų” vadas, ir streiklaužiai, 
kaip kad Joseph P. Ryan, vi-

Šiomis dienomis gavome d. V. |suotino •» laivakrovių ” streiko 
Andrulio parašytą brošiūraitę pardavikas. ' 
“Naujas Karas” (Išleido “Vil
nis”). O “Laisvė” leidžia d. A. 
Bimbos parašytą brošiūraitę, 
“Krikščionybė ar Komuniz
mas?” Abi knygutės svarbiom 
temom parašytos. Abi turės 
pasisekimo. Draugai literatū
ros platintojai, užsisakykit jų 
platinimui.

Išklausius sumanymus įsta-

rėjai išterorizuoti; idąnt pas
kui išnaudotojai galėtų drą
siau kapoti darbininkam al
gas, įvesdinėti juo didesnę pa
skubą darbuose, vis žemyn 
mušti bedapbią ^ašąlpas ir fpy 
šistinėmis priemonėmis sukriu- 
šinti visą darbininkų judėjimą.

LIETUVOS ŽINIOS

daro, mirčia bausdami teroristus. Daugelis abejotojų, dugnius buvusių Trockio-Zi- Dianav0 sunaikinti 
matyt, nežino ąpie Sovietų priešų žygius, kuriais jie nnvl-pvn o-nmin kaino fa|J* . , T ••siekia iššudjt Sovietų vadus, susprogdinti fabrikus, pa- t, jauktas £ kontr’rovolin-1 „”S s™o‘teikšm?s SS

aeiei boyieių ivaiKos sunaiKinimo. bicia, toaei, paauo ,redakcija rašo, kad drg. Ki- vipfu nramonp ir ūkis daro 
Sime dokumentklių įrodymų is Fašisto, kurį leidžia rnvn nnžndvtnins T Nikn-iV- j-Jian-° Gv.ir U .
caristai baltagvardiečiai Putnam, Conn., Jungtinėse laiev turgjoy rįšius’su pa-^nynf’Smet^Trbknč®- 

Valstijose. į laikais buvusios Zinovjevo bįjkie žvmiai gerėia, apie
1934 m. kovo numeryje “Fašist” išspausdino rezohu- J grupės, kuri kovoio prieš ką liudija panaikinimas 

ciją Visų Rusų Fašistinių Organizacijų Augščiausios.Sovietų Sąjungos Komunis- duonos korteliu ir nauias 
Tarybos, kuri skelbia: j tų Partijos politika, žmog- kėlimas ’darbininkams ir

“1934 metais mūsų organizacija turi sutelkti savo(žųdžio ryšiai su tais kontr- tarnautojams algų po. kelio- 
spėkas varyti propagandą Rusijoj. Gabenimas propa-j revoliucionieriais yra fak- nuošimčių, 
gandinęs ir agitacinės mūsų literatūros į Sovietų Są-1 tas, kurį įrodė paskutiniai ( 
jungą tebėra vyriausias mūsų uždavinys.”

Toliau nurodo, jog tos propagandos tikslas yra su- 
kurstyt “žmones,” kad žudytų komunistų vadus, sprog- /kompanija 1927 metais buvo 
dintų dirbtuves ir šaudytų ištikimus Sovietam darbi-' suardyta, tuo kartu iš Ko- 
ninkus. Tuo būdu, girdi, galima būtų sustabdyt sočia-' munistų Partijos tapo iš- 
lizmo kūrybą, priskubint karą prieš Sovietus, sunaikint .mesta 1,500 jų pasekėjų, 
jų valdžią ir įsteigt fašistų diktatūrą. į 2,500 buvusių žino v j evieČių-

Amerikinių baltagvardiečių organas “Fašist”, pasi-! trockistu prisipažino klydę 
rodo, turėjo ryšius su priešingais Sovietams gaivalais Pasmko Partijoje. Bet, 

‘ (kaip sako “Izviestija,” tūli
jų išsislapstė arba “apsida- 
žė partijiniais dažais”; bet 
visa laiką-jie nešioiosi “ply
tas” kišeniuose, laukdami 
patogesnio momento vėl 
pradėt užpuolimus ant Le- 
nino-Stalino Komunistų 
Partijos ir Sovietų vyriau

sybės. Tai tie gaivalai da
bar ir buvo bepradedą išsiuvo drg. Kirovo nužudymas,’

tyrinėjimai.
Kada Trockio-Zinovjevo

■ * W
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1 Tie nenaudėliai tarnauja 
ir imperialistams, karuj 
prieš Sovietų Sąjungą. Tai 
todėl visų šalių kapitalisti
nė spauda dabar juos taip 
užtaria ir gvoltu rėkia prieš 
vadinamus “masinius žudy-

■'’i

“Laisvė” turi gerą korespon
dentą Montlucon mieste, Fran- 
cijoj. Kurie dar neskaitėte to 
draugo rašto “Laisvėje” už 
gruodžio 18 d., perskaitykit. 
Smagu turėti tokius draugus, 
kurie nepamiršta nuolatos pra
nešti apie tai, kas dedasi ten, 
kur jie gyvena.

Blogiau šiuo tarpu mums su 
Pietų Amerikos draugais. Ka
daise jie nemažai mums rašinė
davo, bet pastaruoju laiku, iš
rodo, draugai pamiršo reikalin- 

. gumą pranešti Jungtinių Vals- 
>w.

ii

tijų lietuviams darbininkams

i
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Itališko Fašizmo Garbi? 
nimas . {

Kaunas. — V. Juodeika per 
radio skaitė referatą, išgarbin
damas Italijos fašizmą. Atsi- 

j šaukdamas į katalikus, Juodei
ka remias ir dabartiniu popie
žium, kuris visam pasauliui 
pataręs kopijuoti fašizmą. Lie
tuvoj būsianti korporatyvinė 
ūkio sistema, t. y. “itališki dės
niai lietuvišku pavidalu.”

inteligentus, kaip matome iš 
“Liet, žinių,” kurios rašo: 1

Nuolatinėn valstybės saugu
mo department© tarnybon per
ėjo kalbininkas dr. Pr. Meš
kauskas. Meškauskas paskirtas 
valst. saugumo direktoriaus 
asmens sekretorium. Be to, 
departamentan priimtas prof. 
M. Račkausko sūnus muzikas 
Vyt. Račkauskas.

Lenkijoj, Finijoj, Rumunijoj ir Vokietijoj.. Tie gaiva- 
liai dalyvavo ir ginkluotų teroristų persiuntime į So
vietų Sąjungą.

r šių mėtų’ sausyje “Fašist”? 15-me saVb"pūslapyjfe; ištai 
kuom pasigyrėc i v > j i ''" • • ■ - ■»

; “BOLŠEVIKO NUŽUDYMAS. 18 metu jaunuolis 
Lvovo Universiteto studentas, Uemek, atvažiavo į Lvo
vą, i pagal Ukrainos teroristų organi^aciios ųsakyma; *kad 
užmuštų Sovietų konsulą^ het, deja, per klaidą jis užmušė 
konsulo sekretorių ir sužeidė vieną valdininką. Jaunuolis 
areštuotas.”

Minėdamas pasikalbėjimą,su “Rbndu,” berlyniške ru- ir • Tnna 
su fašistų organizacija, finansuojama Hitlerio valdžios, Bdip lap J Apgauli
“Fašist” dar 1933 m. spalyje tiek tepasakė:

“Ar jūs vedate atvirą kovą prieš marksizmą Rusijo-

Prisitrenkė šokdamas iš
Traukinio \

Nesenai netoli Kazlų-Pvūdos 
geležinkelio stoties pil. Bro
nius žemaitis šoko iš einančio

per jų spaudą apie padėtį Pie- traukinio ir prisimųše. Žemai
ty Amerikoje. ! - - - ' ' —

$792,000,000 Karo
Tikslams Francijoj

PARYŽIUS. — Fąšistuo- 
jantis., Frąnęijos mmįstęrįg, 
pirmininkas Flandin perva-

tis be sąmonės atvežtas Kati- seime bilių, kad karOu-ręi*
kalamsi būtų . pridėta: dar ? ; 
800,000;Q00 frankų^ j .Taigi 

* dabar tuo tikslu yra paškir-i 
_____ ’ta 792,000,000^dolerių 4935? 
reakcinės pasaulio buržuazijos mo departm(ente7 (slaptoj po- getams.. Manam ypač gąs- 
ir dvėsiančios aristokratijos ar-* licijojJ tjąrųąy.o “po^aą” Liū- dino > <sbimo > 'atstovu^! 1 karo< 
tistu. Todėl jinai dabipa senį,das ^ira- Dabar tas Smetonosi pavojum >iš > Vokieti jos > pu-1 
savo ordenais.’ O Soviėtų Są- Pritinęs šnipijados skyritiš'sės. i (
junga, kuri kadaise jį buvo ąp- g&vo d^r j , Socialistai atstovai buVO)
teikudi liaudies artisto ordenū, h uT 1,1 a ,1?. ,j, tefel

. no
Šaliapinas ir vėl lankėsi Kau-I 

ne. Didžj^vc^į,, ,kąd gavęs }iš' t < 
Bulgarijos' karaliaus ‘ t ordenąl Į 
Šaliapinas p&taiid 1 šluoG tarpa} /Kaunas, -^ Segiau “saugu.

m. ligoninėn.

“Augšti” šnipai

mus” Sovietuose.
žymėtina, kad dauguma 

sušaudytų teroristų < buvo 
apsiginklavę bombomis ir 
revolveriais ir slapta atvy
kę iš Lenkijos, Finiios,., Rut 
muriijos ir kitų fašistų val
domų kraštų. 'Su tąis: pik
tadariais sandarbininkavo 
buvusių Trockio-Zinovjevo 
grunių atmatos; o ių suH 
mokslo pirmasis vaisius bų-

Jaoonija Atmetė Laivu 
Apribojimo Sutartį

TOKIO. — Japonijos val
džia nusprendė panaikint 19- 
22-tais metais padarytą Wash
ingtone sutartį kai del karo 
laivynų apribojimo. Pagal tą 

__  ____ ____ sutartį, Japonijai buvo leidžįa- - 
rą iškrikdė dar neprasidėjų-' ma turėti tik po tris karo lai- 
sį visuotiną plieno ir cinos i vus prieš kiekvienus penkis 
darbininkų streiką ir pasi- tokius pat Anglijos bei Jung- 

pasiūly- tinių Valstijų laivus. *Nuo š.
m. gruodžio 31 d. Japonų, im
perialistai skaitys minimą su* 
tartį galutinai panaikinta ir 

įginkluosis ant jūrų, į nieką

ill

Plieio Darbininkai 
je?—Taip! Aš tikiuos, kad atsižvelgiant i to darbo tiks-j WASHINGTON. Bal- 
lą, jūs nereikalausite smulkesnio pranešimo.” fnmmp ump iw n ansinn-

GAMYBOS ARDYMAS
Visų Rusų Fašistinių Organizacijų Generalis • Štabas 

savo tezyje No. 4, viršminėtame “Fašisto” numeryje, 
duoda tokius patvarkymus, kaip ardyt Sovietų pramonę:

“Turi būt vedama nuolatinė prirengiamoji agitacija 
fabrikuose ir dirbtuvėse, darbo unijose, kad sabota- 
žuot (gadint, naikint) gamybą ir pervežimą dirbinių, 
skiriamų išgabenimui į užsienius. Apart bendrojo mū
sų obalsio, mūsų obalsis šioje agitacijoje yra: ‘Nei vie
no grūdo,: nei vieno anglies tono, nei vienos žibalo bač 
koS į Užsienius! '• . v. I guiKiuusis am ji

; < “Tezis 7-tas—buožių (kulokų) masės‘tūri suvaidint kio nusileidimo; nepnpazis- neatsižvelgdami. 
x didelękontr) revoliucinę rolę. Visų Rusų Fašistinė darbininkų unijai teises ,_____

biiOrgąnizacija turi -kreipti didžiausios domės į veikimą t atstovauti darbininkus
i)turtingu-UKimnuųa->;■! Senatorial SU RoOSeVeltU 'įsausyje ‘fFašist” gavęs išspausdino tokią tę’sių ir l^iimamskoms um

tajame Rūme įvyko susirin
kimas plieno fabrikantų su 
Greenu, M. F. Tighe ir ki
tais. vadinamais, plieno dar
bininkų unijos “atstovais”. 
Tie “atstovai” pereitą vasa-

davė Roosevelto
toms deryboms.

Jau šeši mėnesiai praėjo,
. j bet fabrikantai nedaro io-

< ^tarp s buožių i (turtingi! ūkininkų) n
i ?>il934 m. d

jam smagiąržiniąiJL' i.< mj j ■•!>>
: į j* I 1 “Tri)ikos Brolijos i Nd? 6 būrys staiga užpuolė Stotį / 

i d Ošsipovieej r Išsprogdino kubilus; tyenzįno, j skiriamo vąl- 
* stvbinio ūkio traktoriams. Susišaudyme su r

j: f m iečiai s dubroliai tapo iužmušti.” y ( ; j
—’ —* —— - • —— r v | r K_Z f * \ y l . f ; - ’ /

atėmė jį, kuomet dainininkas ristai, kuriuos1 dabar Sovietų 'cijos dirbimą valdžia perim- 
kadaise Paryžiuj pradėjo akty- Sąjunga ima už pakarpos? - Itų į Savo* rankas.' Prieš’įne- 
viai remti baltagvardiečius, ko-1 Klysta p. Hrzibovskys, jei jis.Šimą kovojo ministeris^pir 
vojančius prieš darbininkų šalį, mano, kad teroristiniu būdu'r*? ’ ’ c-. --—
f* ---- ----- (buvusiems
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• i . ieįėftis'. '• o Rooseveitas. ei- prieš Eks-Kareiviy Bonus 
flamas išvien su fahrikan-j WASHINGTON. — Pra-

“■■7 SstofcrS * de nešama, kad,daugelis seha- 
audonar-1 ry dar b menę^ a . (torių palaikys t. prezidento

1 f • A AAA Q F fina Roosevelto pusę prieš gvei- 
priešę, kad ginklų, ir.ąimjni- .j r O - H;'NUSKANDINO 9 KOMUNISTUS 1 ’’„J™®84., t J? išmokėjimą bonų pasaų-
im,nr ■ r.; |;iCAMDEN, N. J.—Šioj, limo karo veteranams. Jąv- ,

idfVasdrąj Troikos Brolijos No. 5. būrys, vadovaujamas apvlinkėi influenza serga gi eks-kareiviams nesą ko 
tviršininkoįRukavoj, padarė specialius žygius ant Pri- 4,000 vaiku, lankančių vie-! tikėtis, kad jie 1935 metais , ..; 

------------------------------------- ..................... ........................................... ..... ... ..... g-į

nešamą, kad daugelis sena-

U--..

O

J.—šioj Jinio karo veteranams. Taį-
i tų į Savo5 rankas.' Priešine-’

... c . ... .j
L mininkas, ir tas sumanymais1 p 1 JPiat 'lipęs./ 'Nuskandino / septynias valtis su, (Sovietų) šas mokyklas^ Influenza, | gautų bonų pinigus.

Ukrainos dvarpo” tapo atmestas*' 388> balsaiš 4 svaldžios kroviniais. Darbininkui, kurie nebuvo (Kom.) gripas'ir panašios ligos vis reikia pridurti, jog bonų pa- 
Ukrainiečių nacionalistinės ,niams ir ^fabrikantams pavyks prieš 139.} Mat, ’kai ginklų partijosnariaųtapo išgelbėti. Devyni komunistai liko plačiau skleidžiasi Collings- |vimas priklausys nuo pačių

buržuazijos atstovas Amerikoje,'nuversti Sovietų Ukrainos darr 
O. Hrzibovsky, andai pasakė bininkų valdžią. Jis to nesu- 
/‘Amerikos Lietuvio” 1___ _ . . —c -
darbiui, kad, girdi, “Ukrainai pua tokius Hrzibovskius. Jiem$ 
dabar turi savo paslėptą kariuo-' gali pavykti nužudyti vienas ki- 
menę, tos kariuomenės būriai tas įžymus komunistas, vienas 
yra visoje Ukrainoje, Lenkijoje kitas veikėjas, bet tas tik juo 
ir Sovietų Rusijoje...” Supras- glaudžiau apfungs visus kolek- 
kit: slapti ukrainiečių kariuo- tyviečius ir darbininkus griež- 
menėa būriai randasi “Soviėtų tesnei kovai prieš* tuos rievido-

I Sąjungoje. .” Kas tie do “bū-.nūs; kuriuos Hrzlbovškis 
rial"? Ar nebus tie patys tero- , stovauja! ■ t ■

prigirdyti.”ir amunicijos dirbimas yra ... , . .
privatinių fabrikantų Itani | n 1932 m. vasaryj “Fašist” talpino tokį Rusų Tiesos Bro- 

_ v _ ___ ____  J ? r i i t i x . . < i * • <
7, j . i j “Lenku spauda paduoda, kad raudonajai valdžiai 

. Į>J Baltarusijoj (Minske) pavyko išdaužyti vieną iš mūsų 
vietiniui prieš-sovietinių veiklių organizacijų, kurią na- 
tys bolševikai vkdino* Carizmo atkeršijimo sekta.’ Or
ganizacijos {gal viny j e buvo Donų kazokas Kacharov.

L, Ji turėjo 300 narių, kuriu 20 priklausė prie teroristu 
i -centro, kuris žudė komunistus visur, kur tik juos už- 

/' tiko... iViršminėta orgūnizacija, sulig pranešimo iš

bendra-Jauks! Nesulauks ir tie, ką re- k taį valdovai gauna ky- lijos pranešimą:
dzvni.An, m. n tnlriiio t-I.V’zi Kr»,ra Ir 111 cs linmcf ’ o «/ i _

Iwoode. Pennsaukene, Ocean eks-kareiviu masinio spau- 
City, Burlingtone ir kt. 1 dimo į valdžią.

•<iW

Šių. ' '
......... a Aini

Berlynas.
riausybė užginčija; praneši
ma. kad duktė pavaryto Si
lezijos gubernatoriaus f. H.

at- Bruecknerio šovė ir sužeidė
Hitlerį.

Fašistų vy-
i.l

i : !>

Lenkijos, yra susirišus su Rusų Tiesos Brolija.”
Ryšyje su tokiomis teroristų šaikomis veikė ir L. Ni

kolajevas, kuris nušovė drg. Kirovą, viena iš didvyriš- 
kiausiu Sovietų Kom. Partijos vadų. Nikolajevas turėjo 
susisiekimus ir su trockistais.

Tai ką manote/ar Sovietų vyriausybė turi tik rūtos 
šakele paglostyti tuos nevidonus, žudeikas, sabotažuoto-* 
jus, užsienių fašistų ir imperialistų agentus? . .

r# 
W Jfc.

O' 
O
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Jie Patys Įrodė Savo Žmogžudin- 
» j , gus Darbus

Šios dienos “Laisvės” pirmam puslapy
je skaitytojai rasite labai svarbių davi
nių apie veikimą rusų fašistų baltgvar- 
diečių organizacijos. Jinai, kaip pasiro- i 
do, turi skyrius ne tik Amerikoje, bet vi
sose šalyse, taip pat slaptas teroristų- 
žmogžudžių grupes Sovietų Sąjungoje. 
Matysite iš tos organizacijos raportų, 
kokias žmogžudystes jie atlikinėja Sovie
tų Sąjungoje, kaip jie palaiko ryšius su 
užsieniu ir iš ten gauna visokią paramą.

Mes sakėme, kad nužudymas draugo 
Kirpvo buvo atliktas organizuotos balta
gvardiečių grupės. Jie savo raportuose 
didžiuojasi, kad jie sėkmingai varo sabo
tažą Sovietų Sąjungoje ir žudo komu
nistus. Tie žmogžudžiai didžiuojasi, 
kad jiems pavyko vienu sykiu nuskandin
ti net septynes tavorines valtis. Jie sa
ko, kad tie darbininkai, kurie buvo ne
partiniai, buvo paleisti, bet DEVYNIS 
KOMUNISTUS NUSKANDINO Pripeti 
upėje! Kitoj vietoj didžiuojasi, kad Uk
rainoje teroristai kėsinosi nužudyti So
vietų valdžios atstovą, bet per klaidą nu
žudė jojo sekretorių, jauną bolševiką!

Rusų, bąltgvardiečių “Visarusiška faši
stinė partija” didžiuojasi, kad Baltarusi
joje jie turėjo 300 narių, iš kurių 20 buvo 
TERORISTAI, šitie teroristai, sako tos 
partijos organas “Fašist”, ŽUDĖ-KO
MUNISTUS, KUR TIK KOMUNISTAI 
P A PUOLĖ.”

Tai; matote, kokius žmogžudžius Sovie
tų valdžia sučiupo prie kruvinų darbų ir 
sušaudė. Tai matote, už kokius žmogžu
džius diet u v ių buržuazinė spauda, “Nau
jienos”, “Keleivis”, “Darbininkas”, “Tė
vynė” ir “Vienybė” galvą guldo!

SvaJrbu ir tas, kad Sovietų valdžiai pa
vyko .susekti ir įrodyti, kad šitie balt- 
gvardlečiai-teroristai pasiuntė savo agen
tus i trockistų, zinovjeviečių ir kitų 
“opoaįįėionierių grupes” ir jų vardu atli
kinėju sabotažo ir žudymo darbą. Mato
te, kajp greitai “komunistinės opozicijos” 
pavirsta

Reakcionieriui Pasiuto Prieš 
Komunistų Partiją

Kaip1 mes sakėme, taip išsipildė. Gar
sioji Jungtinių Vąlstijų kongreso komi
siją, paskirta neva ištyrimui nazių vei
kimo, jau virto buržuazijos įrankiu prieš 
komunizmą. Ji visai užmiršo fašistus ir 
jų propagandą, o pradėjo tyrinėti veiki
mą Amerikos Komunistų Partijos. Liū- 
dininkais komisija pasikvietė geltonuo
sius Amerikos Darbo Federacijos vadus 
(Green, Woll) ir visas kitas reakcines 
šiukšles. O tie sutvėrimai ręikalauja, 
kad Jungtinių Valstijų kongresąs priim
tų .špecialiusį įstatymus, nukreiptus prieš 
Komunistų Partiją ir prieš visas kitas 
datbiniiįkiškas1 organizacijas.

Gi'kongresas susirinks pradžioje sau
sio mėnesio. . Nėra abejonės, kad šita 
kongreso komisija pasiūlys prieškomuni- 
stinįus įstatymus.: Roosevelto valdžiai; 
reikia tokių įstatymų, kuriais būtų gali
ma'apmaskuoti jos rengiamą ofensyvą< 
prieš visą darbininkų klasę.

Mes žinome kongreso komisijos ir Ro
osevelto valdžios tikslus. Darbininkų 
nepasitenkinimą, alkanų bedarbių šauks
mą valdžia stengsis užsmaugti fašisti
niais puolimais ant revoliucinio judėji
mo. Tais keliais pravedė atakas ant dar
bininkų Vokietijos ir Austrijos fašistai. 
Jie irgi pradėjo nuo komunistų. Pir
miausia komunistines partijas nuvarė į 
požeminį gyvenimą, o paskui smoge vi
soms darbininkiškoms draugijoms ir uni
joms. Kasto neįmato šiuose Roosevelto 
valdžios žygiuose, tas apgaudinėja save.

Mums prisieina budėti. Mes turime 
dar arčiau suglausti saVo eiles aplinkui 
Komunistų, partiją, prieš kurią valdžia 
atkreipė šavo kanuoles. Visi, kuriems 
tikrai rūpi darbininkų klasės gerovė, pri
valo spiestis po komunizmo vadovybės . 
vėliava. • . ;

Komunistų Partija pasiuntė spęęialę: 
komisiją Washingtopan ir reikalauja tei-; 
sės pąsirodyti prieš kongreso komisiją ir 
išdėstyti' partijos nusistatymą' visais 
klausimais. Ar kongreso komisija prisi
teis mūsų partijos komisiją, tai greitai 
patirsįųie. Tai priklausys nuo masinio 
spaudimo. Jeigu atsisakys duoti mūsų 
partijai teisę išdėstyti savo poziciją, tu
rėsime kelti protestus ir siųsti reikalavi
mus. Kongreso ponai negalės taip leng
vai apsidirbti su revoliuciniu judėjimu. 
Komunistų Partija turi didelės masinės 
įtakos. Darbininkai nedaleis nuvaryti ją 
į požeminį gyvenimą be atkaklios kovos.

Kongres. Praveditnui 
Bedarbės ir Socialės 
Apdraudos Biliaus

> ■" v ........ :----- ——-

D a r, b i n i nkai, Ruoškitės, Rinkdami Savo Delegatus ir 
Pasiųsdami Juos į Washing toną Sausio Menesio 5-6-7 .

: Dienomis, 1935 /

kontr-revoliuciniais lizdais!

“Antro Skridimo” Promotoriai 
Atsidūrė Teisme

JaU^prasidėjo atviros niovynės už $32,- 
000, Idiriųos Grigaitis ir kompanija išvi
liojo iš Amerikos lietuvių “Antram Skri
dimui,” Pirmasis “Lituanikos” “didvy
ris” Idkūnas Janušauskas patraukė .teis
man (-Naujienas” ir visą “Altass” štabą. 

■Jį iš? sykio labai garbino menševikų 
“Naujienos”, o paskui, kuomet susipyko, 
išdrėbė laukan už ausų. Dabar Janušąu- 

Iskas feikalauja gero atlyginimo ir sugrą
žinimo jam orlaivio “Lituanica II”. Jis 
vėl norįs skristi Lietuvon.

Niaųjasi už garbę, už pinigus, už biz- 
f nį ir ųž išnaudojimą lietuvių visuomenės. 

Advokatai ir teisėjai gražiai pasipelnys. 
O nuskriausti darbininkai, kurie suauko- 
įo Grigaičio bizniui virš $32,000, gauna 
dar kartą persitikrinti, kaip teisin- 

I gai komunistai jiems nurodinėjo grigai- 
tinių tikslus šiame biznyje. Mes perser
gėjo rrl e darbininkus ir raginome nieko 
bendro neturėti su tais promotoriais.
U-.,.-. | -r _____________

~ IWrtgstanti Degtukai

Mūsų Skaitytojams
Gavome labai svarbų laišką nuo drau

go Romaičio iš Sovietų Sąjungos. Jisai 
mums praneša, kad buvę Lietuvos politi
niai kaliniai, kurie buv*o išmainyti ant 
devynių Lietuvos kunigų, pasižadėjo mū
sų spaudai duoti visą eilę straipsnių. Jie 
plačiai apibūdins savo atsiminimus ir pa
tyrimus Lietuvos bastilijose. Tie mūsų 
draugai karštai pritaria mūsų Priešfašis- 
tinio S.usivienijiųio pradėtai kampanijai 
už Lietuvos revoliucinius -politinius ■ ka
linius. Jie žada mums visais būdais1 pa
dėti. • J

Jau turime ant rankų .tris straipsnius? 
Vienas, “Fašistų teroras ir LJetuvoš Ka
lėjimai”, jau tilpo. Greitu laiku tilps 
strajpsnęlip,. “Badavimas Ukmergės Ka- ■ 
Įėjime 1931 m. pradžioje” draugės Ką-’, 
ganaitės. Paskui dėsime ilgą draugo 
Kasperaičio straipsnį “Lietuvos Fašistų ' 
Kalėjimuose.” 
į Nepasitenkinkite, draugai, paskaity
mu tų straipsnių. Tuose straipsniuose 
girdėsite balsą ir patyrimus šimtų Lie
tuvos revoliucinių politinių kalinių. Iš
tieskime jiems savo ranką, padėkime 
jiems išsikovoti laisvę, remkime dabarti
nį Priešfašistįnio Susivienijimo vajų.

<>

Kuomet Jungtinių Valsti
jų prezidentas gražiai kal
ba apie “socialę aį)draūdą”,1 
o j d administratoriai ragi
na Vargšus Aprūpinimu jųbš 
darbais, tai virš 11’5-kos ini- 
lionų bedarbi^ 1 ;tebekėriČia 

i skurdą iE vargą, tebenykst’a 
trūkumuos ir riedavalgymo 
arba badavimo stadijoj. ’z 

■ .Net gudresni Roosevelto 
pakalikai šiandien jau pri
pažįsta, kad bedarbės'panai
kinimo klausimas yra klau
simas ne mėnesių,, o metų. 
Ilgainiui jie turės pripažin
ti, jog bedarbės panaikini
mas kapitalistinėj, sistemoj 
nėra galimas. Bedarbė ka-' 
pitalistinėj sistemoj; yra pa
stovi. Juo didesne ir pasto
vesnė jinai bus šiuo tarpu, 
kuomet kapitalizmas baigia 
atgyventi savo dienas. 

Kame Išeitis?
Jeigu kapitalistinėj siste

moj bedarbė yra pastovus 
dalykas, jeigu 15-ka milionų 
bedarbių armija nemažės, 
bet dar padidės, tai klausi-, 
mas, ką darbininkai tuvį da-, 
(ryti? Laukti, iki ,kapitalis
tai susįniylėč,, ar . ; subūrus 
sąvb visas pajėgas , kęvoti- 

1 už įvedimą socialės apdrau
dos; per kurią kiekvienas 
bedarbis gautu . tam 1 tikrą 

; pasiją? ?j;).
Komunistai ■ar'* visi sąmo

ningi darbininkai ątšąko,' 
kūd reikalinga1 priimti’ ant-’ 
roji propozicija, t. y., 'burti 
visos darbo žmohių pajė
gos kovai už įvedimą sočia- neturi nieko bendro šis, bi
tes apdraūdos.

Tuo klaūšimii jie pagami
no bilių, kuris dabar yra I Penkta, šis bilius reika- 
įneštas į Jungtinių Valstijų paU j a, kad socialės ~apdrau- 
kongresą,. kaipo Darbininkų I d°s reikalai turi būti tva.r- 
Bedarbės ir Socialės Ap- komi Pačių darbininkų... Kq- 
draudos Bilius (H. R. 7598). <^1? Todėl, kąd puikiai žino- 
Bilių, beje, įnešė kongres- kapitalistimai poli-
manas Lundeen ir šiuo tąr- tikieriai, paėmę tvarkyti to
pu turi būti dedamos visos į™8 dalykus, . sunaudotų 
pastangos, kad šis bilius bū- Juos saviems reikalams,, ar
tų padarytas įstatymu, kad |ka>’ gerteustem atsitikime., 
sulyg juo bedarbiai galėtų 
palengvinti savo sunkią 
buitį.

Ką gi šis bilius sako?
Pirma, jis užtikrina tam 

tikras įeigas - kiekvienam 
darbininkui, kuris nebegali 
dirbti, kaip tai: sergančiam, 
neįgalinčiam del ligos arbai 
seno amžiaus dirbti, bedar
biui, išmestam iš darbo del 

: nuo: jo nepriklausančių prie-
žasčių. Tokie asmenys ;gau- Prieita prie rto, kad įjašinis 
na-’socialę apdraudą taip darbininkų spaudimus pri- 

,greit,-kaip greit j te atsidu- įvertė, visą eilę didmiesčių

les apdraudos

^Fabrikas (išleido) pagami- 
:no pirmas rūšis degtukų 

Degtukų fabrikas—“Pro- bandymui, kurie išmirkyti 
: fetarsĮ<f)je Znąmia” (Lenin- tam tikram ąkįędiny, kurs 
iJrado^nty) išmoko gamin-1 apsaugoja degtukų# nuo 
M nedrėgstančius degtukus. I drėgmės.

Kaip parodė daugkarti
niai išmėginimai — bandy
mai, Sovietų nedrėgstanti 
degtukai, ne.blogesni ,už 
.švediškus degtukus, kurie 
yra pasauliniai žinomi.

aldermanų taiklių 'pasiskky-- 
;ti už šį bilių. Daugybė. A. 

JA. F. narių pr j lokalų] pasisa
kė už šį bilių' laip jzau.

Daug įvairių savišalpos, 
meno ir kultūroj organiza
cijų taipgi pasisakė už H. 
R. 7598 bilių.
Dabar Reikalinga Pastip

rinti Galutina. *Kova
, Įvyksi'antis Washingtone 
minėtas kongresas bus di
džiuliu užąkcentavimu tos 
visos didelės ! kampanijos, 
kurią jnasės datbininkų 
praVede, ‘ Šis Socialės ' Ap
draūdos Kongre:shs įvyksta 
kaip tik tuoj laiku? kudmet 
atsjdaro. 73-&as! Jlin^tiniu 
Valstiją KoiigresąA. Bedar
bių ir Soėiales Apdraudos 
Kongresas’ patieks savo rei-a 
Lalavimus, kad H. R. 7598 
'.bilius būtų priimtas^ Be to, 
bus išdirbtas planas tęsimui 
tolimesnės kovos už šį rei
kalą.
Lietuviai Darbininkai ir H.

R. 7598 Balius (
Daugybė lietuvių darbi

ninkų organizacijų kuopų, 
draugijų ir ‘kliubų pasisakė

ria bedarbėje ir taip ilgai, 
kaip ilgai jie nebegali dirbti.

Antra, kiekvienas, bedarr 
bią. kiekvienas ; nęįgalįųtis 
darbininkas dirbti, einant 
įšitąo bilium, gauna $10 į, 
savaitę • socialės; apdraudos. 
O jei jis turi šeimą, tai kiek-* 
vienas šeimos' narys gauna- 
po $3 į savaitę.' Tai yrą mi
nimumas, kuris yra 'būtinas 
kiekvieno, darbininko pragy
venimui.

Trečia, šis bilius užtikrina 
Socialę apdraudą - visiem 
darbininkam, nepaisant jųr 
jų gimtavietės, jųjų kalbos, 
jųjų tikybos, jųjų' politinių 
pažvalgų arba jųjų odos 
sphlvos. ' ; ■ ’ ' ■ ;• •:

Ketvirta, šis bilius reika
lauja, kad socialės apdrau
dos fondas būtų sudarytas 
visų pirmiausiai iš apdėjimo 
turčių taksais.. Kiekvienas 
individuates, kuris per me
tus laiko padaro virš $5,000 
gryno pelno, turi būti ap-z 
takšnotas, ir iš tų taksų- su
darytas socialės apdraudos 
fondas. Be to, į šį fondą 
turi būti pervedami pin.igąį, 
skiriami' karo reikalams..- 
Tiktai tokiu būdu galima 
išrišti šis klausimas. Kai ku
rie “geradariai” siūlo pra
vesti tokį įstatyhią,' kurido 
einąnt da^bihinkai 'turėtą 
sumokėti į socialės apditeu- ... ... 
doą; fondą] iš sąVo menkučių i UTgani 
algų. ; Bei tokia soęiąle ap- __ .
drauda yra niekas daugiau, : ,—_____ 
kaip darbininkų prigavi- v? 
mas. Su tokią: “ąpęįraudą”;,

1M HMM 
sivo’atstovus, tai rėiketų, 
kad miestų arba miestelių 
susidėję įvairios organizaci
jos bendromis pastangomis 
tai padarytų. Jšrink|t savę 
atstovus' ir sii^Įciįt juos 
Darbininkų Kongresąn, Wą- 
shingtonan. Penki tūkstan
čiai atstovų turi dalyvauti. 
$is kongresas' privalo at
kreipti į save atydą visos 
šalies, visų gyventojų, ypa^ 
čiai plačiųjų darbo zmoniiį 
tnasių, esąnčių įtąkoje bur
žuazijos agentų. -

;: 1,.... „ . jyįBį
4"” ’ i ’ v?

už H. R. 7598 bilių. Dauge
lis jų prisidėjo net pinigiš- 
kąi prie parėmimo to judė
jimo, kuris pastaruoju laikų 
buvo vedama#, už jį. Dau
gelis turėjo savo atstovus 
įvairiose lokalinėse ir dis- 
triktų konferencijose šiuo 
reikalu. Dabar josios prL 
valo susirūpinti, ’ kad pri- 
siųntus savo delegatus :į Wa- 
shingtoną šitan' Ainerikos 
^arbininkų* koįigrąšan. •

, Kurios dr'aūgi j oš arba or- 
gąnizacijų kdpppš dar: neiš
rinko atstovų, įmrfralo tai 
daryti. O jeigu’ nebegalima 
pavienėm draugi join arba 

”ųH kuopoin diųšti 
-i............................................ ■ ■■'
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371 Lake SU Newark, N. J.
Telephpne: Humboldt 2-7964

ŠYPSENOJ"
Žino Savo

f i I ' ■ J royJlH 
Vasarą atsikraustęs mainų 

ąpielinkėn purdingierius, norė
damas pajuokaut su mažu 
Vincuku, klausia jo: t . JįJ 

—Vincuk, kas tai yrą, kąq' 
tas senas meitėlis vis Jenda į 
mano katfibarį ? Manai, 'aš įam 
labai patinką?

Vincukas:—Tędel, kad jis 
čia žiemavojo.

Netiki Skelbimams
. . . » •« U •

Svetys (ant stoties į vieti
nį) :—Žmogaus, ar gali pasa
kyti, kaip yra su šios linijos 
traukinių išėjimu?

Vietinis:—Skelbia, kad- .išei
na traukinys kas ęltehą. Bfet 
žįnęte, kaip skelbimai .visuo
met perdeda.

Ne Jam, Bet Jap

Gydytojas (į .dukterį);:— 
G.rąičįąu duokš krepšiuką ąu, 
gyduolėm,-^yą, žmp^us’ šau
kia, : kaų ilgiau negali gyvent 
fcJe man.0!?

1 Duktė:—O! tėte, tai fdlefp- 
riųoja mano vaikinas?

■r'

DARBININKU 
S VEIKATA

Nervuotas, Ausyse ūžia
Drauge gydytojau, labai pra

šau atsakyti į mano klausimą 
per mūsų “Laisvę”. Aš .esu la
bai nervuotas, ir man labai pžią 
kairėj ausy,; jau apie g metus. 
Man girdisi du skirtingi balsai : 
vienas storas, kitas labai plonas. 
Kaip atsigulu, greįt neužmiegu, 

i bet, kada pradedu migdytis, tai 
man pradeda galvoj kokis tai 
nepaprastas trenksmas (pana
šus -taip, kaip nepataikai dal
ba į krumpliuotą ratą). Tokis 
'galvoj bildėsis pasikartoja ke
lis kartus, pakol užmiegu,- bet, 
jeigu kas tokio prikelia ir įkuo-

i 
tada man .pradeda ūžti galvoj, 
taip lyg aš būčiau ‘kur galvą 
apgaravęs. t “ -i i h * i ;■ • .• - i

> 1 Ir man skautais užeina ko
kis- tai -sunkumas ant: krūtinės, 
anksčiau duobukės. Skaudėji
mai kartais lengvesnis, o kar
tais ir gana sunkus, .kad net į 
pečius pradeda j&audęti, gerk
lėj tuokart tai kaip, kad rėmuo 
ėstų. Skaudėjimas kartojasi po 
2—3 kartus per savaitę.

Aš esu vyras 5.0 metų senu
mo. Sveriu žemiau normos. 
Svaiginamu gėrimų mažai ir la
bai retai vartoju. Valgau dau
giausiai naturalį valgį, tąip už
silaikau pagal j,ūsų patarimus ir 
pagal mano išgalę-

Atsakymas
Neąimačius, be- asmeninio iš

tyrimo negalima, Drauge, tikrai 
kas įtarti apie tą Jūsų ausyse 
ūžimą- Nemanaū,. kad tai pa- 
eįtą nuę.Jtakįoa aiškios pačių 
aupų ligos. Veikiausiai tai turi 
ryšių su bendrais organizmo

L atsitikime, 
darbininkams tektų labai 
mąžai tos apdraudos.

Štai, kodėl darbiniųkai 
kovoja ir turi dar daugiau 
kovoti] už tai, kad šis bįlius 
būtų padarytas statymas.

Prieš metus laiko, kuomet 
šis bilius buvo tiktai ką pa
gamintas, mažai darbiniu-1 
kų į jį atsiliepė. Bet ilgai
niui jis vis daugiau ir dau-į. _ - ,
giau darbininkų užkariavo. *|met pradedu? Jvž.ai.igįįnėti, tai

Ištisas 24; yal^ftdas Maskvoje eina darbas prie 
statymo nauįif i^miį ir tąisyjąio gatvių: šis pa
veiksiąs parodę darlųjąinkUs taisant Ochotny 
gatvę.

trūkumais. Gal tai paeina nuo 
menkėjančios kraujo apytakas 
ausų audiniuose, o .taip pasida
ro, kai arterijos jau esti ,nębe- 
tpkios tęslios, nebetokios elas
tingos, kai, žmoguj besenstąnt, 
jos pasidaro kietesnės, kada jo
se sklerozė vystosi.

Tokiais atvejais paprastai 
įvyksta laipsniškų permainų ir 
pačiuose vidaus ausies audi
niuose. Daugiau ten sųsięįaro 
jungiamųjų audinių, kurie pra
deda stelbti ir spausti esmįnges- 
nius nervų ir dengiamuosius 
audinius—epitelijų.

Ir tokiais atvejais vietiniai 
vaistai, į pačią ausį vartojami, 
nedaug ką tegelbsti. Reikia 
kreipti dėmesio į visą organiz
mą. ■ ' '

Gerai, kad maistą sąmonin
gai vartojate. Tai svarbus vi
sam pamatąs. Dažniau duokite 
sau atsipeikėti, suliaunėti, pa
silsėti. Grynas oras, saulė, 
maudynės, masažai, pasivaikš
čiojimai ir kitokios fizinės prie
monės daug Jums visam gero 
padarys.

Imkite skydinės liaukas po 
truputį, “Thyroid tablets gr. 
44,'No. 100”, po vieną tablętė- 
Ję, prieš valgį, .keletą mėnesių. 
Žuvų aliejaus po šaukštą-kitį 
po valgio, ir gi mėnesiais, iki 
vasarai. lodo po lašą kas die
na, o už poros mėnesių po ląšą 
kas dyi, kas trys dienos, vi$ą 
gyvenimą. ' S

“Triple bromides, grs. 15, 
tablets No. 100” imkite po dvi 
tableti prieš gult eisiant. Nery
kite, bet į stiklą vapeną ištar- 
pinkite po .dvLtąblęti ir po pusę 
šaųkštelię sodės jHpjtelių ir Iš
gerkite.



Trečias Puslapi*

Notary Public

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST.

kuris yra prezidentas pora ilčių viršutiniame žande

Už Kvortą 75 centai 
Už Galioną $2.75

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Honesdale, Pa
plėšimą $39,000 iš Hawley 
banko tapo nuteisti 7 pikta
dariai po 7 ir pusę iki 20 
metų kalėjimo.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

ŠVIEŽIAS
MEDUS

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

nistinę literatūrą. Lietuvos 
išnaudotojai dreba iš bai
mės prieš komunistinį judė
jimą. Už platinimą komu
nistinės literatūros siunčia 
nuo 2 iki 9 metų kalėjiman.

Mes, Amerikos lietuviai, 
turime visais galimais bū-

Dabar gi žiemą vi- vidų, taip, kad pasidarydavo

J. Weiss.
P. S. Siųsdami pinigus, 

išpirkite money order ižd. 
S. Sasnoš vardu ir pasiųski
te sekančiu antrašu:

T Weiss
857—55th Street,

Telefonas Evergreen 7-2528

H. WORTIS
Jeweler & Optometrist

Atatinkamai prirenka akinius su
augusiems ir vaikams.

Turiu gražų sandėlį auksinių ir 
deimantinių daiktų. Ypač prieš
kalėdiniu laiku turiu naujobinių 

madų dalykų.
KAINOS PRIEINAMOS

243 GRAND ST.
Bet. Roebling St. and Driggs Ave 

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Saules Pašalpos 
savo metiniame susi-

ar kas?”
f I

“Pravda” rašo, kad reikia 
kas valandą vesti kovą prieš 

i nesuprantamą kalbą, kovą 
'prieš korespondentu, ben
dradarbiu pasipuošimus ir 
prieš redaktorių įpročius: 
“Ir nuo ‘literato’ reikia rei
kalauti reikalingo žinojimo, 
be kurio jis negali būti laik
raštinis darbininkas, o i o 
darbas esti tik biurokrati
nis rašymas.” Toliau:

“Ir reikia tiesiai pasaky
ti : apie turinį to ar kito lai- 
kraščio? apie susirišimą jo 
su masėmis, apie laipsnį at-

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

niam. Amerikos Lietuvių 
Organizacijų Priešfašistinis 
Susivienijimas pradėjo kam
paniją už Lietuvos politinių 
kalinių reikalavimus ir už 
jų visišką paliuosavimą. 
Priešfašistinis Susivieniji? 
mas atsišaukia į visas lie
tuvių organizacijas, į visus 
darbininkus, biznierius, pro
fesionalus, kad prie šio taip 
svarbaus darbo prisidėtų. 
Mes turime sumobilizuoti 
plačiausias Amerikos lietu
vių mases prieš Smetonos

Užšalusių Milžinų 
Kraštas

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių. - 

čia yra puikus pasirinkimai* 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Mūsų Laikraščių 
Kalba

Jų sveikata naikina-:pat reikalinga sušaukti ma
išiniai susirinkimai ir tuose 

laidoj už lap- susirinkimuose tas rezoliu-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

likimo prieš laikraštį pasta
tytų uždavinių, skaitytojas 
sprendžia: he tik iš kiekio 
telpančių* straipsnių ir pa
stabų, o, pirm visko, pagal 
tą, kokia kalba laikraštis su 
juom kalbasi. Net patsai 
svarbiausias, patsai reika
lingiausias straipsnis, para
šytas sausai, negramatiškai, 
biurokratine kalba, pražūva 

, nepasiekia jo, 
nepasiekia tikslo.”

D. M. šolomskas.

gyventojai ant tiek pasidarė 
lavinti, kad visus tuos žo
džius supranta taip, kaip 
prigimtos kalbos žodžius.”

Toliau “Pravda” paduoda 
visą eilę vartojamų žodžių, 
kaip < ve: “monografija”, 
“tendencija”, “akademizaci- 
ja”, “bonifikatoras”) “kom
plektavimas”, “phosemina- 
ras”, “racionaliai-ekonomi- 
ne metodą”, “analogiška 
stabilizacija”, “objektai,”

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Visiems žinoma, kad šiais lai
kais Alaskoj yra šaltas oras, 
bet šimtai tūkstančių metų at
gal ten buvo karštas arba bent 
šiltas klimatas.

Dabar ten surasta užšalę ma
stodontai, mamontai, didieji iš-

skyletų dantų rado pušų žaliuo
jančių spyglių ir žalios žolės, 
kurie buvo beėdant įsispraudę į 
dantų skyles ir išliko nesupuvę 
ir nesudžiūvę per milionus me-

sveria 295 
svaro. Tarp tų milžiniškų žan-

Mokslinįnkai mano, kad tai 
surado seniausių laikų slonius. 
Jie sprendžia, kad tokie gyvū
nai egzistavo 15,000,000 metų 
atgal. Jie spėja, kad tokie mil
žinai kaip kur dagyveno iki vė
lesnių gadynių, kad ir žmogus 
juos galėjo matyti.

Tai ne už dyką senovės lie- 
vių pasakose kalbama apie mil
žinus. Gal pirmieji lietuviai ir 
matė tuos milžiniškus žvėris. 
Jeigu Lietuvoje pradėtų plačiau 
ir giliau kasinėti, gal ir surastų 

i kaulus. Alaskoj

PRANEŠIMAS "
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; pa4- 
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
Visi ir visos7 yra kviečiami atsilan
kyti j šią naują vietą, susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE ;
BARBER SHOP ■■

K. DEGUTIS, Savininkas

1 1OO UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y.

laipsnių Fahrenheito žemiau 
zero ir vasaros labai trumpos, 
apie tris mėnesius.

Fairbanks kompanija nuva
žiavo į Alaską j ieškoti aukso. 
Besiknisdami, besirausdami po 
uolas, skalas ir sušalusius dum
blus, darbininkai užėjo nepa
prastus kaulus ir slonių iltis. Jis sverti galėjo apie tris tonus 
Kompanijos viršininkai pamatę ir buvo apie 10 pėdų ąugščio. 
pasikvietę Daktarą Charles E. 20 colių jo karčiai buvo. Jo 
Bunnell, kuris yra prezidentas pora ilčių viršutiniame žande 
Alaskos Agrikultūros Kolegijos siekė nuo 200 ligi 300 svarų, 
ir kasyklų mokyklos, kad ištir- Profesoriai Hendriken ir Wil- 
tų tuos radinius. Jis tuojau son Walton, archeologai, išmie- 
pranešė gamtinės istorijos mu- ravo vieną rastą iltį, kuri turi 
zėjui New Yorke, iš kur prof.* 12 pėdų ir 11 colių ilgio ir 26 
Childs Frick, žingeidumo paim- colius storio, 
taa, nuvažiavo ištirti

- Atjotose duobėse rado dau- dikaulių ir pusiau nudilusių ir

už Lietuvos Politinių 
Kalinių Laisvę Kiek laiko atgal “Laisvė

je” rašė drg. Jasilionis apie 
kalbą, kur jis aiškino, kad 
“ponas” atėjo iš “nelabųjų 
lenkų kalbos.” Kodėl “nela
bųjų”? Ar tai visi Lenkijos 
gyventojai yra nelabieji? 
Ar Lenkijos darbininkai, 
kurie drąsiai kaunasi prieš 
išnaudotojus, irgi yra ne
labieji? Nors drg. Jasilionis 
kitais klausimais davė gerų 
patarimų, bet čia jis kaip 
tik pavartojo terminą iš lie
tuvių fašistinių laikraščių.

“Pravda” No. 325 išspaus^ 
dino straipsnį po antraš
te: “Apie Apvalymą Mūsų 
Laikraščių Kalbos.” Tūlas 
ištraukas prisieina paduoti. 
“Pravda” rašo:

“Reikalinga paskelbti ko
vą už apvalymą laikraštinės 
kalbos nuo biurokratinio 
šlamšto ir už pavertimą jos 
į neišvengiamai prieinamą 
ir suprantamą milionams, 
į griežtai liaudies kalbą—tai 
svarbiausia dienos uždavi
nys.

“Dar Leninas žinomame 
straipsnyje ‘Apie Apvalymą 

j Darbininkų Kalbos’ užsi
puolė ant tų, kas ‘gadina’

džio, užgyrė Visuotiną Lietu
vių Suvažiavimą Prieš Karą ir 
Fašizmą. ■ \ ■.

LSPD yra stipriausia pašal- 
1 pine draugija Lindene, tai čio- 
i'nai ir priklauso be skirtumo 
visokių pažiūrų žmonės: Bet 
reikia pasakyti, kad nariai su- 

Jgyvena draugiškai ir iškilus 
kokiem klausimam svarsto da
lykus rimtai ir draugiškai ir 
visi lygiai darbuojas del drau
gijos labo. Taip ir pereitame 
susirinkime, vienai draugei pa
aiškinus apie lietuvių šaukia
mą suvažiavimą prieš karą ir 
fašizmą, tai be jokių priešin
gumų, vienbalsiai užgyrė tą 
svarbų darbą ir išrinko vieną 
delegatą susižinoti su kitų 
draugijų delegatais del ben
dro darbo.

Taipgi draugija nutarė atsi
naujinti “Laisvę”, kaipo orga
ną, ir pasimokėti $5 metinės 
duoklės.

Lapkričio 25 d. draugija bu
vo surengus teatrą ir bąlių, ku
ris pavyko labai gerai. Buvo su
vaidinta komedija: “Daktaras 
Iš Prievartos.” Nors komisija 
ir aktoriai pridėjo nemažai 
vargo kol susimokino, bet, ga
lima sakyti, kad buvo sulošta 
ne blogai. Už tai reikia tarti 
ačiū aktoriam ir komisijai už 
pasidarbavimą. Publikos prisi
rinko labai daug ir draugijai 
liko gražaus pelno.

Išinkta valdyba ateinantiems 
metams iš šių. draugų: pirmi
ninku F. Bartuševičia, pirmi
ninko pagelbininku O. Verte- 
lienė, protokolų raštininku R. 
Tratulis, finansų raštininku K. 
Lenartas, iždininku J. Uškurė- 
nas, iždo globėjais J. Vertelis 
ir L. Bartkienė, maršalka F. 
Marozas, korespondentu O. 
Vertelienė. Linkėtina gerų pa
sekmių bendrai dirbti del 
draugijos labo.

Draugija susirinkimus lai
ko pirmą trečiadienį kiekvie
no mėnesio, Rupšio svetainėje, 
Wood Ave. ir 16th St., Linden, 
N. J.

Draugijos Korespondentė.

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

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
, LIETUVIS GRĄBORIUS
Senai- dįrbąsj graborystes profesi- 
j’ojp ir Brdoklyno apielinkčj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patamąuja balsama- 
vimu ir palaidoj’imu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

jo tik šiltuose kraštuose. Jiems 
'maitintis teikėjo tokių augalų 
ir žolės, ką galima rasti per 
ištisus metus tik gana šiltuose besenstant, iltys užsiriesdavo į 
kraštuose
durinėj Alaskoj būna šalčio 60 nebe naudingos kaipo ginklas. 

j :_ a * • v • •
Mastodontas turėjo trumpes

nes ir tiesias iltis ir žemą kak
tą, o mamonto kakta buvo aug- 
šta ir atrodė, lyg filosofo, bet 
ji buvo tik laikymui milžiniškų 
ilčių, ne smegenų.

Mastodontas turėjo rudus 
plaukus apie vieną colį ilgio.

Naudokite medų vietoje 
cukraus. Nelaukite pir- * į 
kimui medaus pakol turė-«» 
site šaltį. Naudokite me-«» 

dų, kad neturėtumėt 
šalčio! X

Tuojau kreipkitės Šiuo antrašu:**
‘ < i

gybę milžiniškų kaulų, kaip tai, 
taurų, briedžių ir meškų gal
vas, taipgi mažyčių arkliukų ka
nopas, didelių arklių grobius ir 
milžiniškų senovės slonių, ma- 
montų didžiausias iltis.

Mokslininkai darė palygini
mus tarpe dviejų rastų slonių. 
Mamontas turėjo labai ilgas il
tis, išaugusias viršutinėj žiaunėj 
ir augštyn užsirietusias. Jiem

Jau skaitėme atsišauki
mus iš Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjimo, kur politiniai 
kaliniai šaukiasi į mus, 
Amerikos lietuvius pagel
tos. Skaitėme taip pat at
sišaukimą iš Raseinių kalė
jimo, kur jaunuoliai polit
kaliniai pergyvena pasibai
sėtinas sąlygas, provokato
rių kankinimus; maitinimą jokių žinių neturime 
supuvusiu maistu, stoka oro, -esame tikri, kad ir į* 
saulės, p a si v a i k ščiojimų, nizacijos mūsų atsišaukimą ■ 
drausmę literatūros, pasi- išpildys ir išneš rezoliucijas, 
kalbėjimų, pųplatines baus-j Ne tik kuopos bei šiaip Įna
mes karceriu, atėmimu pa- sinės organizacijos turi iš-, 
simatymū ir maisto iš lais- nešti rezoliucijas, bet taipo [ 
vės. ’ 1 - v 1 ”
ma.. *1

“Laisvės
kričio 28 d., telpa praneši
mas iš Kauno, kur vėl Sme
tonos fašistinė valdžia nu
teisė šešis darbininkus il
giems metams kalėjimo. 
Goldvaseris nubaustas 3 me
tam ir 4 mėn., Breneris 6 
met., Gutmenas 4 met. ir 4 
mėn., Chaimovičius 7 met. 
Mendelis 3 met. ir 4 mėn. 
ir Rudnickis 2 met Visi 
sunkiųjų darbų kalėjiman. 
Šie darbininkai nuteisti il
giem metam kalėjiman vien

r 427 LORIMER STREET * -
T BROOKLYN, N. Y. * ’

Tūli iš tų radinių bus atvežti 
į Gamtos Muzėjų New Yorke. 
Tai bus svarbus priedas prie 
pirmesnių mokslinių faktų, ku
rie įrodo, kad įvairiuose kraš
tuose nebuvo tas pats oras pe£ 
amžius, bet keitėsi klimatas, 
gyvūnija ir augalija skirtin
guose žemės plotuose. Keičiasi 
ir dabar,—laipsniškai.

Elsie Wilkes.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 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
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glen'more 5-6191

valdžią’ Mūsų galingas, ma
sinis balsas turi pasiekti 
Kauno budelius.

Jau daugelis mūsų masi
nių organizacijų kuopų atsi
liepė. Nuo daugelio kuopų 
jau aplaikėme rezoliucijų 
kopijas, bet. dar yra labai 
daug kuopų ir šiaip masinių 
organizacijų, nuo kurių dar (tų ~ milžinų

Mes 'taipgi iškasė didelių medžių ir 
tos drga- visokių kitokių augmenų, kur 

žemė dabar per visus metus 
yra sušalus. . • i •

Tarp tų visų .atkasu niekur 
nerado žmogaus kaulų. Pasiro
do, kad 600,000 ketvirtainių 
mylių buvo apgyventa tik įvai
riais šiltų kraštų žvėrimis ir di
deliais miškais.

Tos visos senovės liekanos bu- 
cijas išnešti. Pabaigoje šio vo atrastos kaip kur 200 pėdų 
mėn. įvyksta 8 metų su- po žeme, kitur 50 ir 40 pėdų, 
kaktuvės nuo sušaudymo 
Lietuvos K. P. vadų. 27 d. 
gruodžio sueina aštuoni me
tai, kai Smetonos kruvinojo 
fašistinė valdžia nužudė 
'mūsų brangius draugus Po
žėlą, Greifenbergerį, čiornį 
ir Giedrį. Nužudė šiuos 
draugus, kad jie buvo išti
kimi darbininkų klasės ko
votojai. Žuvo šie brangūs 
mūsų draugai, bet jų darbai 
niekad nežus. Paminėjimui 
šių žuvusių draugų, kur tik 
galima, turi būt surengta 
prakalbos, sutraukiant skai- (Draugi j 
tlingas mases lietuvių. Pra-I laikytame 5 d.^gruo
kalbose reikalinga netik iš
nešti ;rezoliucijas, bet taip 
pat parinkti aukų sųšelpi- 
mui politinių kalinių ir jų 

(šeimynų. Pašvęskime se
kančias keliąs savaites ko
vai už pagerinimą Lietuvos 
politinių’ kalinių- sąlygų ir jų 
visišką paliuosavimą ir su
teikimą jiem ir jų šeimynom 
kuodaugiausia materialėš 
paramos., '

žinoma, ‘literatams’, laik
raščių darbininkams. Apie 
juos Leninas rašė, kad jiems 

; tą visai ‘negalima atleisti’... 
• ‘kaip kurios klaidos rašan

čių į laikraščius visiškai 
gali išvesti iš kantrybės.’ 

’ Jos ‘veda prie pasipiktini
mo’.”

“Leninui klausimas apie 
laikraštinę kalbą nebuvo iš- 

: reiškimas pamylėjimo tik 
švarios mūsų Turgenevo 
laikų kalbos, švarume kal

ybos, kuria partijinė spauda 
■ kalbasi su milionais kiekvie
ną dieną, kiekvieną valandą, 
Leninas matė visų pirma 
pasekmingesnį būdą padary
mui įtakos į tuos milionus. 
Neaiški, apleista, apsunkin
ta, užteršta laikraštinė kal
ba ‘kliudo mūs įtakai į ma
ses’. Taip buvo rašoma apie 
prigimta dešimtims milionų 
rusų kalbą. Lygiai tas ata- 
tinka kiekvienai kalbai gy
ventojų mūsų didelės darbi
ninkų—valstiečių šalies.”

Toliaus “Pravda” cituoja 
Leniną, kur jis sakė: “Rusų 
kalbą mes gadiname. Tarp
tautinius žodžius naudoja
me be reikalo. Naudojame 
juos neteisingai. Kam saky
ti ‘defektai’, kada galima 
pasakyti trūkumai arba ne- 
datekliai arba spragos.”

“Pravda” paduoda, iš
traukas r a n d o n a rmiečio 
Žvakinino laiško, kuris ra
šo: “Išmokime išsireikšti 
staliniškai. Draugas Stali
nas savo kalboje, tokiu 
klausimu, kaip vidujinė ir 
išlaukinė Sovietų Sąjungos 
padėtis, panaudojo tarptau
tinių žodžių dešimts" kartų 
mažiau, kaip jūs atrasite 
kiekviename laikraščio nu
meryje?, Atmeąti galų ga-

“diferencija”, “traktuoja” 
“populiarizuoja” ir tt.

Toliau “Pravda” sako 
“Suprantama, nereikia vi 
siškai atsisakyti nuo naujų skaitytojui, 
žodžių, kaip ir nereikia mes
tis į kitą kraštutinybę įtrau
kti į prigimtą kalbą tokius 
žodžius. /. Kalbos reikalu 
diskusijoje pilnai yra teisin
gas nuo pradžios iki pabai
gos A. M. Gorkis.”

“Pravda” sako, kad tai 
nėra kokia laikina kampa
nija prieš tokius nesupraln- 
tamus žodžius, prieš kalbos 
darkymą, bet “kalba eina 
apie nuolatinę, nepertrau
kiama nei vienai valandai 
kovą prieš biurokratinį lai
kraštinį užsikrėtimą ir išdi
dumą.”

Pas mus Amerikoje ir tas 
patsai. Kada nueini į dar
bininkų, ypač anglų draugų 
prakalbas, tai ką mes girdi
me? Nagi: ILD, IC, TUUL, 
|YCL, AF of L, USLWU, 
CP ir desėtkus kombinacijų 
kitų raidžių. Ne vienas 
darbininkas mano: “Tie ko
munistai veikiausiai tyčia 
išsigalvojo kokią naują kal
bą, kad darbininkai juos ne
galėtų suprasti.” Kitas ma
no, kad gal kokis sekretas, 
gal būtinai taip ir reikia 
kalbėti. Vykstant man po 
prakalbų su drg. Amteriū iš 
Waterburio, jis labai smar
kiai kalbėjo prieš mūsų kal
bėtojus, rašytojus ir orgarii- 
zatorius, kurie įpratę varto
ti vieton pilnų žodžių, tik 
pirmąsias raides.? Ir taip 
darbininkui' sunkų »suprasti 
visus mūsų terminus, bet 
kada dar prisideda šimtai 
visokių raidžių, tai tas dar 
daugiau apsunkina.

Neliuosa mūsų lietuvių 
komunistinė spauda ir kal
bėtojai nuo tų žodžių ir rai
džių sugrupavimų. Pas mus' 
taip tik ir mirga: TDA, 
LDS, SLA, ALDLD, LSS, 
LPMS, ir tt. Bet juk tūks
tančiai mūsų skaitytojų ne
žino, ką tos raidės reiškia. 
Tarptautinių žodžių naudo
jimas ten, kur be jų galima 
apseiti, yra korespondentų 
ir redaktorių raštuose. Visą 
tą reikėtų mesti laukan iš 
mūsų laikraščių; organiza
cijas, ar tai mūsų, ar prie
šingų sriovių, vadinti pil
nais vardais, o svetimos kal
bos žodžių nevartoti ten, 
kur be jų galima apseiti, 
taipgi vartoti labiausiai su
prantamus, paprasčiausius, 
o ne tuos, kurių išsiaiškini
mui darbininkas negali rasti 
pagelbos. Kartą “Laisvėje” 
buvo žinia su antgalviu: 
“Suskaldė Atomą”. Paskui 
visoje žinioje nepasakyta 
kas yra “atomas”, taip, Kad 
net keli draugai klausė:

Daugelio prašymą gauti“* 
tikro bičių medaus jau** 
išpildeme. Turime 40* į 
galionų tikro, šviežio, lie- *|» 

pų žiedų medaus.' X
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IDS III Apskričio Tarimai VISI

Lawrence, Mass

NAMAI

1st. 189,2

veikalas yra

QYITZ

gavime 
organi-

472 
.211 
102

bus 
bus

Sieniniu 
Laikrodžiu 
YdM

raportas 
priėšfa- 
drg. A.

Taipgi
4 žuvu-

Komisija.
. (301-362)

musų 
lengvai

20 St. James St. East 
Tel. HArbojr

ATSAKYMĄS: Ateiviai, ku
rie atvyko po kitomis pravardė
mis pries gegužės 22 d., 1918 
jn. neturi legalizuoti jų buvi
mu. Gali prašyti pilietystės po

ĮyORCESĮER, MASS
Priešfašjstinis

“Whist Party” ____ _ „ o___
džio, 7 vai vakare, Lietuvių svetai 
nėję, 29 Endicott St. Rus gerų lai 
mejimų, apart to, bus ir'gardžių vai 
gių ir gėrimų. Kviečiam visus skait 
liūgai atsilankyt.

< Jau Suorganizavome LDS 
Kuopa

Sekmadienį; gruodžio 16 d 
susirinkornė keliolika LD$ pa
nų, iki šioliai'. pavieniai. pri
klausę, įr sutverėme. LDS kuo-

Komisija.
(30i-3b2)Kapinių Dr-jos Susirinkimas

Liet. Kapinių Draugijos me
tinis susirinkimas įvyks 23 d. 
gruodžio (Dec.), 1 vai. dieną, 
LMD Name, 142 Orr St. Visi 
dalininkai ir lotų savininkai 
malonėkite dalyvauti.

Kviečia Komitetas.

rengia 
•takalbas, ketverge, 20 d. 
Lietuvių svetainėje, 6835

komitetas rengia

L. Chprąs.
(3p0-301) 

•y f ■ . 4 ' 5 •
CLEVELAND, OHIO ’

Kompartijos Liet. Frak, 
svarbias 
gruodžio, ____ - r
Superior Ave., 7:30 vai. vakare. Pra
kalbą sakys draugas! V. Andrulis. 
Kvięčiari visus lietuvius skaitlingai 
dalyvaut ir išgirs^, ką svarbaus drg. 
Andrulis turi mums pasakyti.

° Kdmpartija. '

Sp. BOSTON, MASS.
Laisvės Choras rengia “Buffet 

Lunch,” nedėlioj, 23 d. gruodžio, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Piliečių Kliubfe, 
376 Broadway. Bus skani vakarienė, 
po vakarienei galėsite linksniai pasi
šokt prie geros orkestros. Įžanga tik 
25 centai. Kviečiam visus skąitlingai 
atsilankyti.

PHILADELPHIA, PA.
TDA lietuvių 9 kuopa rengiasi ro

dyt krųtanįus paveikslus, ir prakal
bas nedėlioj, 23 d. gruodžio, 2 vai. 
po pietų, 995 N. 4>th St. Judžiai bus 
iŠ fašistinės Vokietijos, kaip darbi
ninkai' yra persekiojami, ir' kaip jie 
prieš Hitlerio terorą tęsia kovą. Pra
kalbą sakys drg. M. Strėat, pesenai 
sugrįžus iš Vokietijos ir kuris kal
bės apie Vokietijos darbininkus. 
Kiekyiepas darbininkas turėtų pama
tyt šį judi ir išgirst šias prakalbas. 
Įžanga veltui. Kviečiam visus daly
vaut.

Valdyba.
'(301-302)

jąu turi išrinkę keturis dele
gatus į Washingtoną, bet dar 
manoma daugiau išrinkti. 
Taipgi visos draugijos ir pa
vieniai kviečiami finansiniai 
remti delegatų pasiuntimą į 
Washingtoną. Kviečiama par
davinėti tam tikslui išleistas 
štampas.

MpJ^REAL - CĄNĄDA 

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Pavojingai susirgo draugas 
P. Maslaveskas^ Šis draugas 
peršalo mainose prie darbo. 
Mamose yra labai šlapių ir 
šaltų vietų, kad labai pavojin
ga sveikatai.

Kaip daktaras sako, kad 
draugo iMaslaves^o plaučiau 
silpni, peš užsikimšę mainų 
dulkėmis. O dabar pagavo 
plaučių uždegimą, tai pavo
jus draugo gyvasčiai.

Jis išgulėjo dvi. savaites lo
voj namie, o dabar yra išvež
tas į lyiercy ligoninę. Prąš,ę, 
kaęl draugai ateitų jį ątląnky-

Lietuviai Dailydes (Carpenters)
? r- *

Statoje naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa, 
'litfriąiųs ba^us, Štarams “Showcasius” irdirbanle 

visokias piedžįb darbus, kokius tik norite ’ 
ir kukiu tik reikia

mtinius darbus, ir thąli^vojąm namus 
|ayko ir įš vidaus’

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
Visądps gvarantuojamąs

Charles Alex &*T. Markus
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.

*r?l.JSTagg 2-5(30§

Philadelphia, pa.
'ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

23 d. gruodžio, 10 vąl. ryto, 928 E. 
Moyamensing Avė. Visi nariai pri
valo dalyvaut šiame susirinkime, nes 
turim daug svarbių reikalų apkalbėt, 
taipgi bus rinkiniai naujos valdybos.

Komisija.
, ... ‘“(301-302)

GREAT NECK, N. Y.
Bedarbių Tarybos masinis susirin

kimas įvyks penktadienį, 21 d. gruo
džio, Sabępkos svetainėje, 91 Steam
boat Rd., 7:30 vai. vakare. Visi be
darbiai ir dirbanti turi dalyvaut, nes 

svarbių reikalų apkalbėt, taipgi 
ir kalbėtojas.

-.-r-rr----------- ......................... ........-wr’wx- --- • ........................

WORCESTER, MASS. •
ALDLD 11 kp. metinis susirinklf 

mas įvykš 23 d. gruodžio, 10:30 vali 
ryto, 29 Endicott St. Visi nariai 
jnalopekite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių’ reikalų apkalbėt, taipgi bus 
rinkimas naujos valdybos, galėsite 
tuo pat kartų atsiimt knygas ir nu
merį 4 “šviesos.”

Fin. Sekr., J. Bakšys.
(301-802)

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugijas metinis su
sirinkimas įvyko 4 d. gruo
džio. Buvo atsilankę delega
tai, kad draugija užgirtų šau
kiamą kongresą Washingtone 
del išreikalavimo bedarbiams 
apdraudos. Kongresas turės 
įvykti: pradžioj; gausio mėne
sio.

Ęeikia pažymėti, kad tūli 
save vadinanti (Įąrbinįnkų už
tarėjai priešinosi tam prakil
niam darbui, kurįam net libe
ralai ir eiliniai socialistai pri
taria. Tūli is jų, atsistoję, sa
ko: “Mes dirbome per desėt- 
kus metų tą darbą, bet nau
dos jokios neturime.” Aš tų 
^raugučių paklausiu, kokią 
naudą jie turi iš LDD ir savo 
“Naujos Gadynės” ir ar mano 
turėti ateityje naudą del dar- 
binipkų klasęs?

* • t ■ » ) ’ ' •

Paskui dar vienas, save va
dinąs darbini nkų užtarėju, 
pradėjo skaityti iškarpą iš lie
tuviško laikraščio, būk komu
nistai labai daug pinigų prisį- 
kolektavę varde Scottsboro 
“nigerių” gynimo. Bet iš ko
kio laikraščio jis tą iškarpą 
paėmė—nepasakė, nors buvo 
spiriamas, kad pasakytų, p 
dar “Laisvė” talpina tokio 
Žpiogaus korespondepcijas sa
vo šaltose.

Nežiūrint to visko, draugija 
užgynė šaukiamą kongresą ir 
išrinko delegate M. Sukackie
nę. Bravo tie nariai, kurįę ne- 
siduodate sklokininkams su- 
klaidinti. 1 As manau, 'jau lai
kąs ir tiems nariams, kurie bu
vote suklaidinti sklokos vadų, 
grįžti prie tikro darbininkų 
reikalo.
> Į)ar' vienas geras* pavyzdis, 
kaip nariai atsineša į atskilė
lius iŠ darbįninkų judėjįįmo- 
sklpką, tąi riifkimąs valdybos 
1935 metams, kur tik vienas J. 
šąlavjejus įėjo į iždo glęfcęjus, 
o visi 
yra simpatikai darbininkų ju
dėjimo. Valdybos vardai * pir
mininkas 
pirm 
holo sekr.- 
nanšų sėky.

Nedėlioj Minėjimas Nužudytų 
Draugų Lietuvoj

Lietuvių Lyga Prieš Karą ir 
Fašizmą rengia Lietuvos fašis
tinės valdžios nužudytu ketu
rių darb. vadų, Požėlos, Gied
rio, Greifenbęrgerio ir čįorpio 
astuonių metų sukaktuvių mi
nėjimą, nędėlioj, gruodžio 23, 
Liet. Mokslo Draugijos svetai
nėj, 142 Orr St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Šitas minėjimas 
sykiu bus ir demonstracija 
prieš karą ir fašizmą.

I Kalbėtojai bus įvairių srio- 
vių: Mužiukna, kun. Žukaus
kas, 1 Gąsiunas, jaunuolis Nor
kus. Taipgi- bus gražus mu-zi- 
kalis 1 programas: dalyvaus 
Lietuvių Darbipinkų Choras ir 
LDS jaunuoliai. įžanga veltui.

Visi kviečiami dalyvauti. 
Dalyvaudami pagerbsime žu
vusius mūsų kovotojus ir sykių 
pareikšime savo protestą prieš 
karą ir fašizmą.

Sekr. J. Urbonas.

ejama nuo įvairių organizacijų 
delegatai pas Lietuvos konsu
lą, kur bus reikalaujama, kad 
Lietuvos dabartinė valdžia pa
lengvintų politinių kalinių są
lygas arba visai juos paliuo- 
suotų iš kalėjimo. Nuo LpS III 
Apskričio dalyvąus P. Bara
nauskas, kaipo delegatas pas 
Lietuvos konsulą New Yorke 
22 dieną gruodžio.

Sekr. P. Baranauskas.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 22 d. gruodžio, Draugi
jų svetainėje, 40^7 Porter SU Visi 
draugai malonėkite dalyvaut, nes tu- 
rįm daug svarbių reikalų apkalbėt, 
taipgi bus rinkimas naujos valdybos. 
Kai kurie drąųgai dar neųžsimokėję 
savo duokles, njalonėkitė užsimokėt 
ir nętęsti skolą, tohaus.

. > Sekr., B. Beniušiene.
>. . r ri - (3OH02)

:enąusia
nuo šalčio nęsma; 

, . '> 'galvosi ski
ežAsties šalčio. BRET-0 
,ETS gr’ -- 

se po 50c. už
• skite 50ę.

THE BRET-O-COL LAB 
. 500 Grand Street

J : ' hrnokryn, N. Y.‘ 
Persiuntimas apmokėtas

Ir jūs atlaikysite siuntinį.

Ištekėjusios Moters Pilietystė |tavo tikru vardu, pažymėdamas 
KLAUSIMAS:

1920 m., ištekėjo
piliečio. Jie persiskyrė 1932 
m. Ar tuom persiskyrimu žuvo 
jos amerikoniška pilietystė?

ATSAKYMAS: Prieš rugsėjo 
22 d., 1922 m., ateivė automa
tiškai buvo naturalizuota per 
ištekėjimą už Amerikos piliečio. 
Persiskyrimas visai nepermaino 
tą jos stovį.

Neužbaigta Pilietystė
KLAUSIMAS: Vaikas, dviejų 

metų senumo, ątvyko į šitą šalį 
su jo tėvais. Jo tėvas išsiėmė 
pirmas popieraą, bet ne pilnas. 
Pereitais metais tėvas numirė. 
Ką tas vaikas turi daryti kas- 
link jo amerikoniškos pilietys- 
tėsi?

ATSAKYMAS: Aktas iš ge
gužės 24 d., 1934 m., ypatingai 
atŠąukė aprūpinimą, kuris pa
vėlina našlei ir nepilnamečiams 
vaikams, ateivio deklaranto, 
kuris numirė prieš išėmimą pil
nų popierų, išgauti pilietystę 
be išgavimo pirmų popierų 
(arba intencijos deklaracijos). 
Šitas jaunas vaikinas turi išsi
imti savo ‘pirmas popieras”, ir 
dvejais metais vėliaus jis galės 
prašyti antrų popierų.
Dabar Veikiančios Imigracijos

Taisyklės
KLAUSIMAS: Aš nesenai 

įgijau pilietystę, ir noriu parsi
traukti šion šalin savo žmoną 
ir du jaunus vaikus, kurie gyve
na Lietuvoje. Ką turiu daryti?

ATSAKYMAS: Parašyk lai
šką, reikalaudamas “form 633” 
ir pasiųsk į U. S. Commissioner 
of Immigration and Naturaliza
tion, Washington, D. C. šitą 
blanką reikia teisingai išpildyti 
ir nusiųsti į Washingtoną, pagal 
nurodymų, kuriuos rasi ant 
blankos. Jeigu prie viskuom 
prisilaikyta ir viskas tvarkoje, 
tai komisijonierius aplikantui 
tai praneša. Jis taipgi preųięž 
Valstijos Departmentui," ’ kAčl 
žmonės užvardinti tame prašy
me reikalauja nekvotinio imi
granto stovio, ir Departmentas 
praneš Amerikos konsului, ku
ris arčiausia prie imigrantų na-

PJETROITO IJĘTUVIŲ DĄRBiNlNKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptiek a, Įuriųje galima pirkti vaistus daug 
. pyjėjjįamėsne khina, negu kitur dabartiniu laiku.

Brooklyn, N. Y. — Pereitą 
nedėldienį įvyko Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo III Aps
kričio valdybos posėdis, kuria
me dalyvavo didžiuma valdy
bos narių, išskiriant Elizabe
th© jaunuolius. Lietuvių Jau
nuolių Nacionalio Komiteto 
sekretorius, J. Orman, paaiš
kino, kad mūsų suaugusieji 
draugai mažai kreipia domės 
į jaunuolių ruošiamas sporto 
pramogas, kaip “basket ball” 
ir panašius. Nutarta ateityje 
turėti tamprius ryšius mūsų 
apskričio su jaunuoliais ir ko
operuoti parengimuose ir tvė
rime naujų kuopų bei 
pavienių narių į LDS 
zaciją.

Yra numatoma, kad 
apskričio ribose dar 
galima sutverti jaunuolių kuo
pas sekamose vietose: Bajo
rai ė j e, East New Yorke ir Jer
sey City. Taipgi bus daroma 
žingsniai sutverti suaugusių 
kuopas Perth Amboy, White 
Plains ir Freeholde. Tą darbą 
apsiėmė draugai valdybos na
riai- organizatoriai, vienok bus 
reikalinga pagalba vietinių 
draugų ir vietiniams draugams 
ir draugėms kooperuojant bus 
galima darbą tinkamai atlikti 
ir turėsim iš to veikimo gerus 
rezultatus.

Taipgi apskritys nutarė tu
rėti metinį savo parengimą 
3-čią dieną vasario, 180 New 
York Ave., Newark, N. J. Pa
rengime bus perstatoma nau- 
jausis ir puikus veikalas vardu 
“Tamyl 
naujai sųsimokintas; taipgi ir 
naujai išleistas Meno Sąjungos 
ir šį veikalą mažesnėse koloni
jose nebus galima perstatyti, 
nes jis yra pusėtinai ilgas ir 
dalyvauja didelis skaičius ak
torių. Todėl, kaip newarkie- 
čiams, taip ir kolonijų drau
gams bus proga tik Newarke

Kuopos valdybon išrinkti 
šie nariai: Pirm. S. Penkaus- 
kąs, viče-pirm. A. Chųladienė; 
fin. sekr. J. Chulada; prot. 
sekr. A. Taraška; ižd. B. Chu
lada; iždo glob. B. Lukauskai- 
tė ir A. Kavaliauskas; maršal
ką M. Geležauskas.

Nutarta laikyti susirinkimus 
pirmą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, L. P. Kliubo svetai- 
nėj, 41 Berkeley St. (sekantis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
sąusio 6 d., 2 vai. po pietų)>

Tikime, kad iki sekančiam 
susirinkimui centras atsiųs 
čarterį ir paskirs kuppai nu
merį. Tad į sekantį susirin
kimą ateikit visi nariai, ypa- 
tįpigai tie, kurie nebuvote šia
me susirinkime, nes Centras 
daugiau pepriiminės duokles 
nuo pavienių, bet vers visus 
stoti į kuopą ir per kuopą tu
rėti visus reikalus su Centru.

Į sekantį susirinkimą jau 
bus galima atsivesti ir naujų 
narių. Taipgi patys Lawren- 
co ir apielinkių darbininkai 
galite ateiti į susirinkimą įr 
įstoti į LDS.

žalimas, vice- 
J. Gerda’uskas, proto 

F. J. Bakšys, ■ fi- 
J. Kižys, iždinin

kas—V. Jenčiųs; iždo globė
jai—J. Ęaulųšaitis ir J. šala- 
Viejųs; direktoriai—L Palie
pis,’ J. Pę|jęįi|ias, D.'žę.hieikis 
P. ĄlorkęviČiiįs, ir y. Pačęsks 
durų sargas—P; Jučius; gas-

padorius ant parko—K. La
pinskas; biznio komisija—J. 
J. šiupėnas, J. Bakšys ir Ig. 
Lazaravičia. Koresponden. su- 
lyg konstitucijos tyri būti pro
tokolo sekretorius, tai tur< bpt 
turėsiu būt 'aš. Tįipjojme ! dąr 
išrinkti atstovus į priešfaši'stihį 
komitetą, kaip į lietuyišką, 
taip ir anglišką.

Draugija nutarė 'taisyt kons
tituciją. Pirmiaū komisija bu
vo išrinkta iš trijų;1 dabai* da- 
rinko dar du. Dabar komisija 
susideda iš penkių ir šekančia- 
hie susirinkime paduos projek
tus, kas turi būt taisoma.

Mano manymu, valdyba at
einantiems metams išrinkta at
sakanti. Tik reikia visiem ko
operuoti, o naudos būs, ypač 
kuomet ateis vasaros sezonas. 
Praeitą metą iš vasaros pikni
kų liko virš 16 šimtų. Atei
nantį metą turėtų likti dau
giau, nes dabar viskas įtaisytą.

LS ir DB Draugijos Kores
pondentas ir Sekr.,

J. J. Ęąkšys, 
35 Seypiour St.

NUO REDAKCIJOS. — Ko-
. » » a ‘

munistai jojnų pinigų nėra su- 
siįtolęktavę varde Sęottsboro 
ar bent kurios kitos kampani
jas. Scottsboro berniuku bylą 
veda TDA ir kiekvienas su
rinktas centas yra perduoda
mas mįnėtai organizacijai. To
ji organiząęija tąip pat neis- 
leįdžia tamrtikslui rinktų pini
gų kitiem tikslam, kaip tik 
tų jaunuolių gynimui.

Draugas, kuris skaitė susi
rinkime tą purviną priešų mę- 
lą, sužiniai ar nesužiniai pa
deda negrų ;linčiuotojams iri 
visiems darbininkų priešams. 
Reikėjo paduoti tokio ąsmęps 
vardą sykiu- su atžypiėjįmu 
paties fąkto. Ką gi “Laisvė” 
gali žinoti, kas ką atlieka ko
lonijose, jei patys draugai mūs 
n e i n f o rmuoja? Gi minėtas 
draugas turėtų savo petikusį 
žygį taisyti, jei jis netyri tiks
lo būti linčininkų berny.

Pittsburghiečiai Eina Pirmyi 
Spaudos Vajus Pratęstas; 
Visi Darban

Pittsburghiečiai 
turi punktų,.

P. Martinkus 
J. Gasiunas 
A. Sliekienė 
Ą. Norkienė 
P Bernotas 
J. Urbonas 
J. Piontka 
D. Lekavičius 
J. čiuplis

Vajus pratęstas iki sausio 1, 
todėl' visiems dar yra progų 
daugiau padirbėti. Tad 
daugiau dirbkime.

Taipgi nusitarta, kiek tik iš* 
galės leis, visiems bendrai pa
smarkinti darbą delei yžbaigij- 
mo verbuoti, vaikučių į Vaikų 
Skyrių, kurių jay nedideli^ 
skaičiaus trūksta iki tam tikrai 
kvotai, kad gavus . pastovų 
“čarterį” liųosai organizuoti 
vaikučių kuopeles.

šiuo tarpu yra įvairiose or
ganizacijose renkami atsto-= 
vai delei d^lyvąvįmp Washing
ton? Bedąrb.ių Kongrese. Mūsų 
apskričio iždas pusėtinai silp
nas, apskritys vienas nuo savęs 
negalį siųsti atstovą, bet aps
kričio valdyba ragina kuopas, 
kurios stipriau finansi
niai, kad' pridėtų prie šio 
svarbaus darbo, pasiųstų nuo 
pavęs (nuo kuopos) delegatą 
arba prisidėtų pyie ki|ų prga- 
nizacijų, kaip ALDLb ar pa
našių.

Sekantį šeštadienį yra siun-

Komisija.
(301-302)

PHILA. (FRANKFORD), PA.
Draugyste Lietuva rengia metinį 

balių įirmadienį, prieš Naujus Me
tus, 31 U. gruodžio,'8 vai. vakare, ir 
tęsis iki ry|o. Turėsime gardžįų 
valgių, gėlimų ir jokiai prie geros 
orkestros. Taipgi nepamirškite, kad 
metinis susirinkimas įvyks, 6 d. sau
sio, 1935, 2 ' vai. po pię(ų, draugystėj 
naipe, 4647 Melrose St. Kviečiam 
vijsuš dalyvaut:'

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopa rengia “card party” 

ir šokius. Bus sukatoj, 22 d. gruo
džio, LDP kliube, 408 Court St. Bus 
duodamos dovanos lošėjams ir 'už
kandžiai visiems svečiams. Ęrasides 
7:30 vakare, šokiai prąsįdės 9:30. 
Įžanga 35 c. Vien Šokiams įžanga 15 
centų. Muzika Karolio Pęcitir|b.

Kviečia Rengėjai.
(Spl-302)

Konferencija Siuntiniui De
legatu Į Washington?

Subatoj, gruodžio 22, Wal
ton svetainėj, 220 Stanwix St., 
Pittsburgh, įvyksta labai svar
bi konferencija siuntimui dele
gatų į Bedarbių ir Socialės Ap
draudos Kongresą Washingto- 
nan. Pradžia 11 vai. iš ryto.

Visi delegatai kviečiami da
lyvauti. Lietuvių organizacijos

kitais žodžiais, už pirmąs popie
ras iš viso reikia mokęti $5.00. 
Vž “antras* popieras” arba Pi
lietystės Certifikatą reikia mo
kėti $5.00. Iš viso natūraliza
cijos kaina pasiekia $10. žmo
gus turi gyventi šioje šalyje 5 
metus ir turėti jo “pirmas po- 
pįeras” dar kitus dviejus metus 
prieš padavimą prašymo dęl 
“antrų popierų.”

Medžiojimo Leidimai
KLAUSIMAS: Ketinu 

medžioti su draugais, bet man 
praneša, kad nepiliečiai negali 
medžioti šioje šalyje. Ar tai 
teisybė?

ATSAKYMAS: Teisybė, jog 
teliose ' valstijose, inimant 
Pennsylvaniją, Illinois, Colora
do, New Jersey, New Mexico ir 
North Dakota medžiojijnąį atei
viams draudžiamas. Ne\V Ydr- 
ke spečialio leidimo nuo Con-!

Mes perkame seną auksą 
VELTUI

Laike gruodžio mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiękvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT UPTON 
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avęs.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kP- repgia masipį mi

tingą sekmadienį, 23 d. gruodžio, 7 
vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 315 
Clinton St. Bus išduotas 
iš atsibuvusio prieškaripjo 
sistinio kongreso Chičagoj, 
Pietąrįųtė išduos raportą, 
jiuo kartu bus paminėjimas 
šių lietuvių komunistų. Kviečiam vi
sus Binglramtono darbininkus daly
vaut šiame svarbiam susirinkime.

Sekr., O. Gimiene.
(301-302)

DIDELIS NUPIGINAMAS 
Dviejų dolerių vertes Knygą 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaufitis 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už iųėi|e8io 

vėl bits pilna kainą.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS 

Box 129, p. P. O., 
New York, N. Y.

Svetimtautė, tav0 aplikacijoje del pirmų po- 
iž Amerikos Ivardą, po kuriuo atvy- 

; kai. Bet turėsi darodyti natū
ralizacijos viršininkui, kad esi 
tas žmogus, kuris atvyko po ta 
pravarde. Jie pilnai šituos atsi
tikimus tyrinėja.

Bet tas viskas neliečia žmo
nes, kurie įvažiavo į Suv. Vals
tijas su kito pasportu po gegu
žės 22 d., 1918 m., kuomet Pas- 
portų Aktas įėjo galėn. Laiko
ma, kad toki asmenys nelegališ- 
kai atvyko į Suv. Valst. Jeigu 

Ijie atvyko prieš birželio 3 d., 
1921 m., jie turi gauti užregis
travimo certifikatą pirm, negu 
gali gauti “pirmas popieras.”

Pilna Natūralizacijos Kaina
KLAUSIMAS i Kiek šiapdįen servation Commission reikalau- 

kaštuoja pilna natūralizacija? įjama del ateivių, ir keliose 
AATSAKYMAS: Už “pirmas valstijose leidimo mokestis aug- 

popieras” arba Intencijos De-įštesnė ateiviams, negu pilie- 
klaraciją reikalaujama $2.50 
už atvykimo certifikatą $2.50

Parašyk į Foreign Language I 
Information Service, 222 Fourth i 
Ayenue, New York City, del 
knygutės “How to Bring Alien 
Relatives or Friends into the 
United States” del smulkmeniš-! 
kų informacijų apie užlaikymo 
afįdeivitą ir kitus punktus. Pa-! 
siųsk tik trijų centų krasaženk- 
lį apdengti pasiuntimo išlaidas.

Parsitraukti Sužiedotinę
KLAUSIMAS: Mano sužie- 

dotinė gyvena Lietuvoje. Ar aš 
galiu ją parsitraukti kaipo ne- 
kvptinio stovio imigrantą, jei
gu mes apsivestume ant Ellis 
Island jai atvažiavus? Esu pil
nas Amerikos pilietis.

ATSAKYMĄS: Amerikos pi
lietis negali parsitraukti jo su- 
žiędotinę į šią šalį kaipo nekvo
tinio stovio arba parinktinės 
kvotos imigrantę. Ji tik gali r 
atvykti po tų sąlygų, po kokio* j Ji pamatyti 
mis atvyksta tolimos giminės ir 
drąugai. Vyras gaji pasiųsti 
užlaikymo afideivitą nustatyda
mas jo finansišką stovį, kas pa
rodytų, kad jis galėtų užlaikyti 
ateivį. Ir jis turi gvarantuoti, 
kad jis apsives, kaip tik sužie- 
dotinė atvažiuos.
SSFT** ♦** *

Ateiviai Atvažiuojanti po 
Kitų Pavardėmis

KLAUSIMAS: Atvykau į 
Suv. Valstijas 1914 m. su pas
portu, išduotu mano draugui, 
bet čionai atvykęs pradėjau var
toti savo tikrą vardą ir noriu 
taip ateityje daryti. Ąr aš ga
liu išsiimti pilietystės popietas 
po mano tikru vardų, ar ųiaų 
prisieis legalizuoti savo būvi-

PRAŠYKITE

1 j y 1 HDk/J
. . --------------> i i.j ijniį

1 - ■

BRET-O-COL TABLETS
BRET-O-COL TABLETS (pil6s) 
yra geriąusia pagelba pąsįliuosa- 
vipiui nuo šalčio nęsjnagumo ii; 
nuo paprasto 'galvosi skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRĘT-O-COL 
TABLETS galima gauti aptieko-' 

bdnką, o jei ne, sių- 
. Šiuo antrašu:.

DETROIT, MICH

-1 >.....?įi t1 t: * ** į ,*** *11" *w 1,1 **11



Wilkes Barre, Pa

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996
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ypatingai atsiveskite jaunuo
lių.

LDS 6-to Apskr. Raštininkė.

I

Si 
i

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pągeidaujate, pas 
.mus rąsit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai- , 

rįptns parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupigipimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

Telephone: Evergreen 7t0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Ąvenue 

BROOKLYN. N. Y.
SKAITYKIT IR PLATIN 

KIT “LAISVĘ”

HYMAN BEĘGER,
SAVININKAS 

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusė Bloko nuo “Laisves” Svetainės

g|iisiiiaiiioiiisiiiaiii3iiisiiiaiiioiiioiiiūmūiiisiHoiiiomQiiioiiiaiitoma>nooioi»s>HQtąpi£
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BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTAU?A

Salės del Balių, Koncertų, Banr 
kįetų, Vestuvių, Susirinkimų įr 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios' bo- 
Įių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8847

"triad., Gruod. 20, 1934

Cleveland, Ohio

d.,

Art of
Ątsilankykite į prakalbas, dos, Dr. Kaškiaučius patarė

smul-
$1.75

K.

Plymouth, Pa

par

Svečias.

Bridgewater, Mass

L-

tų darbų, 
1-2 dienų į

dedasi. Bet aš jums nieko ne
minėjau apie ateinantį sezoną.;

-M.
‘i

“Bargains
Wife,” 

“Is My 
“Butterfly 
Love.

Igameitų Ųnį- 
orįų ąųšįrinkį-

Havanoj, Kuboje išsprog
dinta 50 bombų pereitą ant
radienį; sužeista 5 asmenys.1 
Sakoma, kad bombos buvo

tai sekantis sezonas būsiąs ge
resnis, negu- buvo overkotų.”

Toliau sakė: “Mat per pasr
kitur apie

gana gerai

ir 
bet

54 skyriaus oficialis kares.
Ch. Nftciunsikas.

ar “singe-

for Sale,” 
“Wedding 
Flesh of 
Man” ir 

Pastarąją, r o-

IBUWER COAl COMPANY
XUjETUVIV ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooldyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661

' •taikomos prez. Meiįdietę ša-( 
’ liniukams.

Drg. Siurbęs Prakatby 
Maršrutas IDS 6 Apsk.

Draugas J. Siurba, LDS or
gano “Tiesos” reaktorius, iš 
Brooklyn©, atvažiuoja į šią 
apįelinkę, taipgi manau, kad 
kartu pribus ir vienas jaunuo
lis kalbėtojas, iš Chicagos. 
Drąugas Siurba kalbės temoje : 
“Kpkią Reikšmę Turi Lietu-

Penktas Puslapis

NAUJI CENZORIAI
Kunigas Rolph Walker su

rado, kad W. H. Hanna knygy
ne, kuris randasi Standard 
drugštoryje, E. 9th St. įr Eu
clid Ave., yra daug “nemora
liškų” knygų, ir, pasikvietęs 
detektyvus su prosekiutoriu M. 
A. Picciano priešakyje, pradė-

vių Darbininkų Susivienijimas • jo knygyno savininką terori- 
Lietąivių Gyvenime?” taipgi ir zuoti, gązdindami $2,000 pini- 
apie kitus darbininkų reika
lus.

Prakalba įvyks sekamose 
vietose t*" .

Ęentone, gruodžio 27 d., 7 
vai. vakaro, A. Paulavičiaus 
svetainėj.

West Frankforte, gruodžio 
28 d., 7 vai. vakaro, Lietuvių 
svetinėj.

2įeigler, gruodžio 30 d., 7 
vai. vakaro, Liberty svetainėj. 

Johnston City, sausio 1 
Lietuvių sveetainėj.

įerrin, 3 ar 4 d. sausio.
Harrisburg, 5 d. sausio.
^part prakalbų, kožna kuo

pa turės po dieną sušaukimui; Night, 
LDS narių susirinkimo ąrba Brass,’ 
delei diskusijų su d. Siurba.

Apie Darbininkišką Mokyklą, 
Kflri įvyks Pąbąigoje Sausio

Mėnesio, 1935 m.
Prirengimo mokyklos komi

sija turėjo vėliąusį pasitarimą 
16 4. gruodžio. Paaiškėjo, kad 
mokinių jau turi surašę gerą 
skajčių, beveik jau tiek, kiek 
draugas įkimba yra nurodęs. 
Bus gana įr jaunuolių vakari
nėj mokykloj, kuri bus angliš
kai.

Dabar visų mokyklon užsi- 
rašiusių draugų yra pareiga 
prirašyt vieną kitą savo pažįs
tamų, tuom sykiu turėsime la
bai skaitlingą mokyklą augu- 
si<J rbininkų.

Pakol kas apielinkės drau
gai nieko neatsako, ką jie ma
no dąryt, ar jie rengiasi pri- 
siųst mokinių. Jau laikas imtis 
už darbo. Laiko nedaug liko. 

f Jau senai tilpo “Laisvėj” atsi
šaukimas į apielinkės draugus, 
bet iŠ niekur nėra jokio nuro
dymo, kas yra veikiama. Jeigu 
apielinkės draugai anksčiau 
pranešto komisijai, kiek iš kur 
bus mokinių, tai bus lengviau 
konąisijai jiems surast pastogę 
ir nakvynę laike mokyklos.

Rilkes Barre ir apielinkės 
organizacijos gerai darbuojasi, 
kad pasiųst gerą skaičių dele
gatų iŠ Luzerne apskričio į 

* ingtoną, kur visos šalies 
ininkai bus suvažiavę rei- 

Jflut, kad valdžia pripazįntų 
irbininkų Socialės Apdrau- 

dos .ĘŲjų 7598.
Su darbais gana bloga. Vi

soj apielinkėj, kaip buvo šal- 
tas oras, keįe^ą dienų daugiau 

adirbo, bet dabar ir vėl tas 
ate. Darbuose didžiausis iš- 
ąudojimas ir nuskriaustas 

darbininkas neturi kam pa
duot savo skundą, kad jam iš-

gine bausme ir 5 metais kalė
jimo už tų “nemorališkų” 
knygų pardavinėjimą, nors ge
rai žinodami, jog visos jų kon
fiskuotos knygos yra cenzūros 
legalizuotos ir cirkuliuojamos 
visuose miesto knygynuose.

Iš 64 konfiskuotų knygų, ku
nigas su prosekiutoriu surado 
13 “nemorališkų”, būtent: 
“Gods Little Acre,” “Wanda,” 
“My Fight for Birth Control,” 
“Married Love,” “Revelations 
of a Prison Doctor,” “Bargain 
Basement,” “Poligamy Pre
ferred,” 
“Rented

visiems perskaityti.
Kun. Walk erių i beskaitant 

tas “nemorališkas” knygas 
ant tiek jo švelnučius jausmus 
supurtę, kad pareiškė, jog jis: 
“Geriau gultų į barškančių gy
vačių lizdą, negu duotų savo 
vaikams skaityti tokias kny
gas.” O knygyno savininkas 
Hanna sako: “Norint daryti 
pragyvenimą, reikia žmonėms 
duoti tą, ko jie reikalauja. Aš 
per pastaruosius 6 metus Ohio 
valstijoj esu paskleidęs . apie 
milioną panašių knygų ir jos 
atrodo nešvariomis tik tiems, 
kurių sąžinės yra nešvarios.”

Prosekiutorius su savo visais 
pagelbininkais studijuoja mi
nėtas knygas ir jieško kur pri
sikabinti, kad būtų galima už
ginti jas platinti bent Ohio 
valstijoj. O tuo pačiu kartu 
vietinė spauda daro juokus iš 
jų, vadindami naujais"' cenzo
riais. Be to, pažymi, kad norė
dami užginti skaityti tas kny
gas taip išgarsino, kad į dvi 
dienas visos suminėtos knygos 
buvo išpirktas iš visų mieste 
esančių knygynų ir kad 
“Press” tik viena diena gavo 
1J0 reikalavimų, kad parūpin
tų knygą: “Gods Little Acre.”

Patartina ir lietuviams, ku
rie vartoja anglų kalbų, reika
lauti artimiausiuose knygynuo
se ir bept tuomi kovoti prieš tų 
cenzorių pasimojimus. Reikia 
žinoti, kad jeigu jiems pavyk
tų uždėti cenzūrą ant minėtų 
knygų, jie tą patį darys ir su 
dar dienesniu įnirtimu su darbi
ninkiško turinio knygomis. Fa
šistais visur kelia savo galvas, 
todėl ir darbininkų klasei pri
sieina budėti.

prie tam ir išlaikyti negalės. 
Teko patėmyti vietiniuose lai
kraščiuose, kad parduos daug 
namų už taksus ir morgičįus. 
Ne geriau ir tiems kurie nieko 
neturi, eina į miestą prašyti. 
Nekuriem davė dirbti po 3 
dienas į savaitę, bet dabar tiek 
dąug eina prašyti 
kąd sumažino iki 
savaitę.

Bet bevaikiam 
liam” visai neduoda darbų. O, 
žinoma, jaunimo yra daug virš 
20 metų amžiaus, kuriuos tė
vai maitino, bet tėvam nete
kus darbo visi likos be duonos 
ir jaunuomenė pradeda bruz
dėti. Tik visa bėda, kad pavie
niai bruzda, o ne organizuotai. 
Jau yra atsitikimų ir mūsų 
miestelyje, kad net valdiškų 
įstaigų duris išmušė. Jei dar il
giau pasiįęs toji padėtis, tai 
galima laukti didelių bruzdė
jau-

čia įvyko prakalbos 11 d. 
gruodžio. Kalbėjo d. R. Mį- 
zara. žmonių susirinko gana 
daug ir užsilaikė labai pavyz-, 
dingai, nes Mizara kalbėjo la
bai gerai. Del mūsų kalbėtojų 
yra labai daug’ medžiagos, 
kuomet kapitalistiškas pasau
lis eina ant dugno, kuomet pa
saulyje yra tiek daug turto, o 
žmonės turi badauti, baisų 
skurdą nešti. Bet tuom patim 
sykiu Sovietų Sąjungoj gyve
nimas gerėja.

Aukų surinkta $4 del pa
dengimo išlaidų. Aukavusiem 
tariu širdingai ačiū. Aukavu
sių vardai: S. Kiršlys $1; I. 
Katilis ir J. Kalvelis po 50 c.; 
A. Biekša, G. Krinčius 
Armulevičius po 25 c 
kių

Gruodžio 11 d. mirė senas 
veikėjas Antanas Miliauskas, 
Plyipouthiečiai neteko seniau-; 
šio ir . gero veikėjo.

Velionį A. Miliauską patiko 
baisi nelaimė anglių kasyklose 
10 d. gruodžio, ir ant rytojaus 
mirė. Nelaimingasis buvo taip 
.baisiai sutrintas, sužalotas, 
kad net stebėtina, kaip jis ga
lėjo dar išgyventi per 24 va
landas įr neprarado sąmonės 
iki paskutinei valandai. Bu
vo sulaužytos abidvi kojos, 
kad net sutrupinti kaulai buvo 
išlindę. Taipgi nulaužtos strė
nos įr viduriai sutrinti.

Klausimas, kas dabar yra 
kaltas už šią baisią .katastro- 

Miliausko ?
ir k^kyie-1 
kad čia yra 
kapitalizmo

fą draugo A. 
Lengva pasakyti 
nąm yra žinoma 
kaltė pūvančio
tvarkos, žmonės yra verčiami 
dirbti pavojingiausiose vietose 
ir skubėti, kad pasilaikius dar_ 
be. Tad tokioj padėtyje dar- 
bįninkas neturi laiko nuo 
vęjaus apsisaugQti.

Atsitikimas su draugu 
liausku nėra išimtis, tai

Darbai ir Abelnas Judėjimas
Šis miestelis turi tik čevery- 

kų dirbtuves, kurių, yra 4. Bet 
reikalautų, kiek jis yra apvog- 3 yra visai uždarytos ir maši- 
tas. nos išvežta. O viena dar kiek

Vienas darbininkas turėjo • kruta, bet ant tiek mažai dir- 
pastatęs 29 ramsčius ir gavo^ba, kad negauna dirbti po ke- 
mokestį tik už 8. Ramsčių pa-j lias valandas į savaitę taip, 
statymas labai sunkiai atsieina kad miestukas išsižiūri visai 
ir už tokių ramsčių pastatymą miręs.
pirmiau mokėdavo virš dvie3ūpirmiau mokėdavo virš Reikia pastebėti, kad kai ki-
dolerių už vieną. Kompanija tu r buvę palietęs krivis 1929- 
daro su mainieriais, ką tik no- 30-31 metais, tai mūsų koępe- 

’ratyvė dirbtuvė
Vienas iš blogiausių dalykų, dirbo ir kuomet skaitydavom 

ai šis. Kampanija vienoje iš laikraščiuose iš
iu pradėjo didint maini-. bedarbę ir ba^U skurdą, tai 

mus karys, uždėjo įentas P ė- j bridgewatertęčiai netikėdavo, 
dos pločiu įr ji$ bus iodųojąmi kad yra taip baisus skurdas 
už tą f>ačią mokestį. Visokių aukso šalyje, Amerikoj. ~
trūkumų yra Jabąi daug. Ir ką 
čia esančios dvi unijos ar vie
na iš jų darys ateitis pąro- 

z * dys. Mainier tų tąrpe dįdžiau- 
IpBiM U e n k i r n t n a s.
I VeUiejiftkJįs.

.'a'. 3 I K

. Bet 
dabar jau tiki, nes patyrė ant 
savo kailio.

Atsidūrė visi bėdop. Kurie 
turi apsipirkę namukus, dabar 
susirūpinę, kad lik? beverčiai, 
k unmet uždarė fabrikus, o

Mi-> 
ne ...» - - r ' ' I

pirmas ir ne paskptinis tqks 
atsitikimas, žūsta darbininkai 
del išnaudotojų šimtais ir 
tųkstančiais. Nėra tokio mėne
sio, tokios savaitės ir tokios 
cįienos, kad nebūtų panašių at
seikimų. Ir toliai taip bus, ko- 
liai bus žmogaus žmogum iš
naudojimas.

Dabar reikia pažymėti apįe. 
d. A. Miliausko biografiją. Jo 
praęit<is turėtų būti pavyzd.is 
kitiem?, nes veliones savo gy
venimo dienas nepraleido vel
tui ar kokiais nesąmoningais 
ųžsįčmipiąis. Velionis senes
niais laikais priklausė prie So
cialistų Partijos. Bet kada Ru
sijoj įvyko revoliucija ir dar
bininkai laimėjo šeštadalį pa- 
ąaUįlio, tada ir Amerikoj susi
pratę darbininkai metė socia- 
lįstus ir perėjo į tįkrąją darbi
ninkų partiją —- Komunistų 
Partiją I Taip pat ir d. Miliaus
kas atėjo į K. P. '

Nors velionis paskutiniais 
laikais nepriklausė prie parti
jos bet jis buvo geras simpati- 
kąs, geras vęikėjąp organizaci
jose. Jis priklausė prie ALD-

LD 97 kuopoj ir įįriė LDS 60 
. kuopos. Pirmiąus buvę ĄLDL- 
• D 12-to apskričio komitete ir 

visuomet buvo geras veikėja3. 
Taipgi “Laisvės” skaitytojas ir 
platintojas, ir mylėjo daug 
skaityti.

Draugas A. M. visuomet sa
kydavo, kad mano vaikai eis 
mano keliu ir stovės su susi
pratusiais ir kovingais darbi
ninkais. Ii' kaip yra žinoma, jo 
žodžiai nebuvo tušti. Vienas jo 
sūnus yra išvykęs į Sovietų 
Sąjungą pamatyti, kaip ten 
žmonės budavoja socializmą. 
Ir jis ten gyvena netoli du me
tai ir giria Sovietų tvarką. Ki
tas sūnus, nors turi, in^inie- 
riąus amatą ir dirba valdžios 
darbą, bet kiek teko patirti, tai 
ir jis palaiko susipratusių dar- 

> bininkų pusę. Nėra abejonės, 
kad ir duktė nenueis kur ki
tur, o seks tėvo idėjas.

Nors draugas Miliauskas 
buvo nejaunas žmogus ir pir
miau buvo sužeistas mąinose, 
bet buvo dar gana tvirtas. M,at 
mokėjo tinkamai užsilaikyti. 
Velionis gimė Lietuvoj, 1877 
metais, 10 d. sausio. Atvyko į 
šią šalį 35 metai atgal ir visą 
laiką dirbo mainose ir veik vi
są laiką^ išgyveno Plymouth, 
Pa.

Į kapus velionio palydėti su
sirinko gana dąug žmonių, 
kaip idėjos draugų ir draugiu, 
tąįp ir daug jo pažįstamų ir 
net svetimtaučių. Tik nesma
giai visi jautėmės, kad ant ka
pų nebuvo kam pasakyti gerą 
prakalbą, nes mes čia neturime 
sugabių draugų, kad tą reika
lingą pareigą atliktų.

Velionis palaidotas Wyo- 
mingo laisvose kapinėse, 14 
gruodžio. Apižiną atsilsį tąųz 
brangus drauge. Lai būna jū
sų kilnus darbas del žmonijos 
labo ir pavyzjis kitiems, o 
mes eisime jūsų ir kitų susi
pratusių darbininkų keliu, pa
kol laimėsime.

V. Gląubičius.

New Yort 
jos Boąrd 
m o. Jis sayo pranešime pažy
mėjo, kad gauta del visų New 
Yorko Amalgameitų Unijos 
Lokalų iš Employment Ap- 
draudos fondo šimtas penkios 
dešimts tūkstančių dolerių. Iš 
tų pinigų mūsų -lokalui -tenka 
$3,105.00. Visi lokalo nariai, 
kurie tik turi 1932 metų antro 
pusmečio unijos knygutę, tie 
gąus penkius dolerius, o kurie 
neturi antro pusmečio, tiems 
bus lipdoma unijinės stampos.

Toliau, Ch. Kundrotas pri
minė, kad New Yorko Joint 
Boardo viršininkai veda kovą 
su “Naujos Dalybos” viršinin
kais, kas liečia naujų sąlygų, 
kurias siūlo N.R.A. adminis
tracijai drabužių fabrikantai, 
kad valandos būtų pailgintos, 
kad minimumas algos būtų su
mažinamas ir <tt.

T. Vasikoniutės pranešimas 
iš N. Yorko Central Trade and 
Labor Council tapo išklausy
tas ir paimtas ant apkalbėji
mo. Nes tas Central Trade 
and Labor Council kontroliuo
jamas Tam,many Hali jpašinos, 
tad raportas daugiausiai buvo 
duodamas, kad visur tas Coun
cil rūpinasi beveik tik prieš 
darbininkus, o ne už 
ninkųs, nors kalba

PAGARDINTAS PIPAS DI- 
DIEM IR MAŽO

Iš Atsjbįuyuąio Kriaučių 
Nepaprasto Susirinkimo

darbi- 
visų 

New Yorko amatinių unijų 
vardu. Tųojaus du dvynukai 
(V. Michelsonas ir F. Vaitu
kaitis) pasiėmė balsą ir šau
kia: “Mes sakėme, kad ten 
reakcinė įstaiga, kad .ten ne
apsimoka mums siųsti savo at
stovų !”

J. Buivydas sakė: “Juk mes 
prisidėdami prie tos įstaigos 
žinojome, kad ten reakcinė 
įstaiga, bet mes siuntėme to
dėl, kad ten bandoma sudary
ti bendras frontas iš kairesnių 
atstovų ir kovoti prieš J. P. 
Ryan mašiną, kad atimti tą 
įstaigą, kurią faktinai palaiko 
darbo unijos. O juk mūsų lo- 
kąlas yra prOgręsyvis, . neap- 
k.enčja reakcijos/ tai |<aip tįik 
ten vieta palaikyti atstovus ir 
pagelbėti tiems draugams, ku
rie smarkiai kovoja Trade Uni
jų Susivienijimų Taryboje.”

A. Bubnys tai geriausiai pa
stebėjo: “Na, kam jums aiš
kinti tiems žmonėms, nes jeigu 
ten būtų revoliucinė įstaiga, 
tai vėl jie rėktų: '‘Ištraukime 
savo atstovus, nes ten tik vieni 
kopiunistai tą įstaigą runina!’ 
O kuomet dabar reakcionie- 
nieyiai ten viešpatauja, tai rė
kia, kad ištraukti iš ten at
stovus, rodos, kad jie sukai- 
rėjo. O nereiks tų baikų... 
Tik klausykis tų žmonių riks
mo ir juokis, kaip jie sukau
na. . . ”

Po diskusijų, raportas iš 
Central Trade and Labor 
Council priimtas ir atstovybė 
pasiliko ant toliau toj įstaigoj 
dalyvauti.

Paaukota 10 dolerių Gene- 
ralikm Defense Komitetui, ku
ris gina politinius kalįnius 
Amerikoje. Priimta vienbal
siai rezoliucija prieš Lietuvos1 
fašistinę valdžią, kuri kėsina-

Gėrimus, padarytus iš pagardinto 
pieno, mėgsta jauni ir seni, o labiau
sia valkai, tūliems kurių Šiaip pienas 
atbodo neskanus, kaip kad nurodo 
Charles H. Baldwin, žemdirbystės ir 
Rinkų Komisionierius savo pareiški
me, išleistame gruodžio 3 d., per to 
department© Vartotojų Informavimo 
Tąrnybą.

Bet jeigu tūliems vaikams grynas 
pianas atrodo negardus, -tai motinos 
turi dažnai naudoti įvairias priemo
nes, kad patraukti vaikužius išgert 
reikalingą jiems pieno daugį skirtin
game pavidale. Mokslininkai sako, 
jog visi vaikai turėtų sunaudot po 
kvortą pieno per dieną kiekvienas. 
Vi^na sėkminga priemonė, kad pa
trauki “besinaravijančius” del pieno 
gėrimo, tai yra pagardint jį, idant jis 
būtų jiems skanesnis.

čokoladinis JPagardini mas
Iš įvairių išmėgintų pagardintuoju 

atrodo, jog tinkamai išmaišyto šoko
lado skiedinio įdėjimas geriausiai iš
riša tą klausimą. Nes jis ne tik pa
gerina pieno skonį, bet ir pats šoko
ladas tūri tikros vertės kaipo maistas 
ir geras stiprylas vaikams.

Yra ir desėtkąi kitų būdų, kaip su
taisyti pieną, kad jis būtų gardus; ir 
tie būdai yra išdėstyti knygelėje 

“Snappy Milk Drinks,” kurią paruo
šė Žemdirbystės ir Rinkų Departa
mento Vartotojų Informavimo Tarny
ba, Albany, New York. Knygelės eg
zempliorius yra atsiunčiamas pagal 
pąreįkalavimą.

■Vis tiek, ar kam pienas patinka 
pats savaime ar pagardintas, kiek- 
vienąs turėtų jo gerti. Jis yra arti
miausiai tobulas maistas. Dr. Henry 
C. Sherman sako apie pieną: .“Pienas 
padaro daugiau naudos kūnui, ir pa
daro jos pigiau. Jis apsaugoja pigią 
mitybą vaikams ir suaugusiems.”

Laikykite Pieną šaltai
Idąnt gauti pilną naudą iš pieno, 

jo-'vartotojas turi išlaikyti pieną 
sveijaą ir švarų iki sunaudojimo, ’ 
kaip kad išlaiko jį tie, kurie pieną 
gamina ir pristato. ,,,

Jis turi būt laikomąs švarioj, šal
toj vietoj, liųosoj nuo nęgeistino dyo-' j 
kimo; ir jis turi būt supilamas tijk į * 
griežtai švarius indus.

New Yorko Valstija užtikrina švarų' 
ir sveiką pieną, darydama atydžiau- 
sią inspekciją (priežiūrą) laike jo ga-. 
minimo ir pristatymo. Ir tai nuo pa
čių vartotojų paskui priklauso išlai
kyti pieną šviežią po jo pristatymo 
ir pasirūpinti, kad pienas sudarytų 
dalį mitybos kiekvieno šeimynos na
rio.

(Tąsa iš 6-to pusi.) 
Kiek teko patirti, kad ten 
buvo algų nugnaibymas, 
kol kas tikrai patirti negalima, 
nes kaip darbdavis gi,nąsi, kad 
pis nieko, o niekę darbininkams 
ne.nugnybo, taip pat ir .darbi
ninkai ginasi, kąd jiems darb
davis nieko nenumušęs. Pas- 
tąruoju laiku ir čia jau .dar
bas baigiasi.

“Žąlevskio .dirbtuvė, galima 
sąkyti, kad niekada neturi per
traukos, bet niekada ir neiš
dirba. Ten algos nąokąmęs .ne
reguliariai. Aš daug kartų .tų-, 
rėjau su tuo .dąrbdayiu sųs.i- 
kirtirno, bet nei aš jį, nei jis 
mane nenugalėjome/O padė
tis nepakenčiamą. Aš laukiu, 
progos ir tikiu, kad ji ateis po 
naujų metų kitam sezone. Ta
da reikės kartą ant visados 
užbaigti su žalevskįu tas c.e- 
ramonijas. Kiek darbininkas 
išdirbo įr kie,k jis uždirbo, tu-| 
ii būt laiku apmokėta jambai-/gį nužudyti kelis darbininkus
ga, o ne laųkinėt po kelias die
nas ir savaites, kol tuos Reįįuš 
uždirbtus dolerius atsiimi.”

Sekantis Sezonas
Ant pabaigos, Ch. Jankaitis 

pridūrė: “Dabar jums išda
viau pilną raportą apie dirbtu-

ir taip pat reikalavimas, kad 
paliuosuotų visus politinius ka
linius iš kalėjimų, o likusiems; 
suteiktų geresnes ekonomines! 
sąlygas.

Vienbalsiai užgirta šauki-i 
mas bed.ar.biu kongreso yV'ąsh-, 
ingtęne 5-7 sausio, 1935 pie-,• . v ... • i i • Įiugvuue u-< bduoiv, woo.V|U stovi, as tikiu, kad jums kas Hečja ižreįkaiąvim4 

aišku, kaip pas mus da y ai bgjayįįų apdrapdos biliaus.
J. Nalįvąįką smulkmeniškai 

, .. . y. . , . , išdavė raportą iš prieškarinio
Kiek unijos viršininkai patyrė, į. priešfa^tinio kongreso Chi- 
4- J nnlrnVhTin nAarwinn Lnmnn i i I '

cagos mieste. Nors buvo yė- 
lus įąjkąjs, be^ kriaučiai įnter

• . - - resavosi J. Nalivaikos .praneši-taruosius kelius metus nedaug mu ;ir yigi rimtai kiaus5si.
z4 t v»Lx w n et r* v»iv» i n f rv.z'vl -P I. • / G ». • .dirbo pavasarinių (golf siutų), 
o ant šių metų dikčiai firmų 
ruošiasi juos kirpti. O tie 
‘golf siutai/ tai • yra atidari, 
juos gali imti mūsų kontrakto- 
rįai. Kita, tai tūlos firmos jau 
pradėjo ir ‘Top Coatus’ kirpti, 
štai, .tuo būdu ir permatoma, 
kad bus geresnis sezonas.” i

,Ch. Kundroto pranešimas jš'
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JUOZAS
KAVALIAUSKAS 
faisniiiotas Grahorius
Pęnnsylyąpiia ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad piano .pątarnąvi- 
mąs bus .atptinkamiąusias ir už 
prieinamą ,kainą. Nuliųdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 $QUth 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
TeĮeronątc Belį—Oregon 513@ 

Keystone-—Main 1417

LI,ETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos fctasės anglis, geriausios 

rūŠįęs ir pilnas svori?—.2000 svąrų 
tonas, tpi Įegąliškas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą -ir telefoną.

Telefonuękite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į qfisq 
Karąpąs Union Ąve. ir Grapd St.

485 .Grand St., Brooklyn, N. Y.



BARBECUE VAKARIENĖ

KAS NUŠOVĖ DRAUGĄ KIROVĄ?

Aido Choro Parengimas

piges

(300-303)

SUSIRINKIMAI

Valdyba
Telephone, EVergreen 8-9770

PARDAVIMAI J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

(299-302)

NOTARY

pukrąmtytos,
Vėl

turėjo 
jie vis

j kriaučių
Tarybos

metų, 
nelai- 

gyvas.

šiuo ant- 
Brooklyn

STEBĖTINAI ŽEMA ĮŽANGA: 
IŠ ANKSTO 5Oc., PRIE DURŲ 65c

Paštas ragina, kad jeigu kas 
mano ką siutinėti sąryšyje su

šimtus 
ir šiuos 
sezonas

Pel. Stagg 2-0788
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

antru 
dešimt 

siu-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams’

PABANDYKITE 1.

“Laisves” Name
MARČIUKAI

Telefonų, kompanija išdali
no naujas knygas, su telefonų 
antrašais. Viso išdalinta 500,- 
000 knygų.,

M. Gilchri, 611 E. 16th St, 
mirė. Ji skaudžiai, savę nusi- 
plikino verdančiu varideniu 
nuo to gavo kraujo užnuodi- 
jimą ir mirė.

ALDLD 185 Kp. Nariams
' Draugai ir draugės! Mūsų 
kuopos susirinkimas pripuolė 
šį ketvirtadienį, bet kadangi 
yra rengiamos prakalbos, AL 
PK svetainėje, 80 Union Avė., 
labai svarbiais klausimais, tai 
susirinkimo nebus. 185 kuo
pos susirinkimas nukeltas į ki
tą ketvirtadienį, tai yra į 27 d. 
gruodžio.

sugrąžinti; ir^įnu pa;s darbininkus iv vėl aš 
, kad dabar jų klausiu apie algas, bet jie 

ginasi ir . tiek. < -Tik kaip, pasa
is 'Pat (kiaU, kad man-darbdavys ša-

“Laisves” Bendrovės Dalininkų 
Suvažiavimas , ■

Kai kurie iš draugu klausinėją, ka
da įvyks “Laisvės” dalininkų suvažia
vimas?

Pereitasai dalininkų suvažiavimas 
nutarė sekantį suvažiavimą laikyti 
pirmą sekmadieni, balandžio (April). 
Taipgi prašome įsitėmyti, jog sekan
tis suvažiavimas bus 7 d. balandžio 
(April), 1935.

Suvažiavimas perkeltas iš vasario 
mėnesio į balandžio mėnesį todėl, kad 
būtų patogiau draugams atvykti iš 
tolimesnių miestų.

G. Chrysler, 38 metų mote
ris, skaudžiai sužeista. Stiklai 
sukapojo jai veidą ir galvą, 
gal būtbus sulaužytas šonkau
lis. Sužeistą kad važidVo taksiu 
if jis -“susikūlė' sti kitu., taksiu.

Kodėl Sovietų Sąjungos Valdžia Šaudo Teroristus Ir Kas 
.Jie Yra? Kaip Lietuvoje įsigalėjo Fašistai Ir Ką Jie Davė 

Lietuvos Darbininkijai? Kodėl Dabar Taip Yra Aštri Kla- 
*sių Kova?

rūšies orlaivis laimėjo iš Lon
dono į Melbournę, Australiją, 
lenktynes. Orlaivininkystė per 
30 metų padarė milžinišką 
progresą.

Wright broliai mini 31 me
tą nuo pirjno jų padaryto or
laivio. Pirmas orlaivis buvo

šį vakarą, 20 d. gruodžio, 8 
vai. vakare, Amerikos Lietu
vių Piliečių Kliube, 80 Union 
Ave., Brooklyn, įvyksta labai 
svarbios prakalbos. Kalbės riet 
trys kalbėtojai;
T Drg. R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius, apie tai, kaip Lie
tuvoje Įsigalėjo fašistai ir ką 
jie davė darbininkų klasei.

Drg. Johnnie Orman, LDS 
Jaunuolių Nacionalio Komite
to sekretorius, kalbės, kodėl 
reikia jaunimui priklausyti

NEW YORK CITY
ALDLD 23 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 21 gruodžio, 7 vai. va
karo, pas drg. Ch. Matthews, 410 W. 
33rd St. Visi nariai malonėkite da- 
lyvaut, nes turim daug svarbių rei
kalų apkalbėt, taipgi daug yra narių, 
kurie dar nėra pasimokėję duoklių už 
šiuos metus.

visą 
kiekvieno
Mes, pasitarę
Tarybos na-

Atkočaičio

Pasigrėbė $5,500 Turto
Trys plėšikai užpuolė Louis 

Ėose, 84-26 Avon Rd., Jamai
ca, name ir pasigrėbė jo $5,- 
500 brangiais akmenimis. 
Rose yra turčius; vagiai pa
skambino varpelį ir kada du
ria atidarė, tai greitai grėbėsi 
savo‘darbo, o paskui automo- 
biliutrf nuvažiavo. • ‘

Jack Dempsey, buvęs kumš
tininkas, dabar: užsiima me
džiojimu. Keli metai atgal 
jis numetė k u m š č i a v imosi 
sportą. Laikę kumštynių la
bai pralobo, tat nehiato rei
kalo kitiems nosis daužyti ir 
savąją prieš kumščius statyti.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ligos Gydomos 

. v j■_ 4 ■ .* I * •■hr * •

Gydomi • Odos 
išbėrimai, Krau- 

ĮK 1 io ^sveikumai,
K, . ■ 1 N e r v ų Ligos
V Chroniški Skaų-

fSl dūliai, Skilvi*,
VMr r žarnų Ir Mėšlą?
VT J® ] Lamės Ligos, A-
W' / b e 1n as Nusilpi- 

mas» Nervų Įdę- 
Rimai ir ChroniŠ- 

ĮEsgS. k i Nesveikavi-
mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Motetų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio i nesuprantate, su pasitikėjime, 
ateikite pas Dr. Zins. <
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir Ciepų IšmirkštimaL
Prieinamos Kainos

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 Easl 16 Si N. Y.

laivio
labai prastas, jis visai mažai

i galėjo: skristi. Gi dabar ju

Du ginkluoti‘plėšikai užpuo
lė V. Safvason, 38 metų vyrą* 
koridoriuje“ 32 W. 118th SČ, 
peršovė jam koją1 ir pabėgot

Nušovė Namą Savininką
N. Platkin, Harlem ' miesto 

dalyje, likosi nušautas. Jis tu
rėjo keflžs namus ir iš jų ran- 
^auninkų kolektavo ' randas. 
Sekmadienį jis likosi nušautas 
1922-24 W. 143rd St. korido
riuje, kada jis ten buvo atėjęs 
iškolektuoti randas, šovikas 
pabėgo. Užpuolikas veikiausiai 
manė pas jį rasti daug pinigų.

Aido Choro. Merginų Ensemblis padainuos gražių daine- 
nelių ir J. L- Kavaliauskaitė dainuos solus

“Yuškevičiaus' dirbtuvė šie
met pradėjo ankstyvai sęzoną, 
bet ankstyvai ir užbaigė. Tie
sa, jeigu būtų jų dirbtuvė ma
žesne, o ne tokia didelė, tai jie 
gal ilgesnį sezoną būtų turė
ję. Bet dabar ta dirbtuve gali 
lengvai pasiūti 12 šimtų over- 
kotų, o jie tik vos tegauna per 
savaitę penkis, šešis 
overkotų. Vot, todėl, 
metus, pas Yuškevičių 
labai susitrumpino.

“Varneckio dirbtuvė darbo 
sugriebia, tai šian, tai ten.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Visi Rinkite Aukas Bedarbių 
Darbininky Kongresui

Jau buvo rašyta kodėl 
įvyksta bedarbių reikalais 
Washingtone visos šalies dar
bininkų kongresas 5-6-7 die
nomis sausio, šio kongreso 
reikalą mato kiekvienas dar
bininkas ir darbininkė. Bet 
pasiuntimas delegatų sudaro 
daug lėšų. Kas jas padengs? 
Mes darbininkai turime sukelti 
tą aukomis. Rinkimas aukų į 
dėžutes bus dvi dienas 22 ir 23 
gruodžio. Jos bus renkamos 
visur, susirinkimuose, parengi
muose, ant gatvių ir tt. Kiek
vienas darbininkas ir darbi
ninkė, prigulinti bent kokiai 
organizacijai, privalo prisidėti 
prie šio darbo. Dėžutes (bak- 
siukus) galima gauti Brookly- 
ne sekamose vietose:

Williamsburge—68 Graham 
Ave. ir 413 So. 4th St.

Bensonhurst —151 Atlantic 
Avę., 5111 Fifth Ave; ir 1280 
—56th St.

Coney Islande — 2874 W. 
27th St:

Galima gauti Manhattane, 
Bronx ir kitose miesto dalyse. 
Visi stokime darban.

Aido Choras rengia vaka
rėlį, Laisvės Svetainėj, kuris į- 
vyks 31-mą d. gruodžio, 1934. 
Bus labai smagus parengimas, 
nes galėsite kartu su aidiečiais 
pasitikt Naujus Metus.

Muzika bus gera, importuo
ta muzika, smagu ’ bus šokt 
prie1 jos. Taipgi aidietės paga
mins skanių valgių, ir gėrimų. 
Durys atsidarys kaip: 7-tą va
landą vakare, įžanga tiktai 25 
centai ypatai. Tad, draugai, 
nepamirškite visi skaitlingai 
atsilankyt, kartu praleist senus 
metus iF pasitikti naujus.

Prašome išanksto įsigyti tikietus, nes reikalinga žinoti 
vakarienes prirengimui.

Po vakarienei šokiai—gera orkestrą

.. Įsisteigęs 25 mętai 
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

, New York
Valandos—9 A. M. iki 8 
O sekmadieniais 9

GERIAUSIA PROGA
PARSIDUODA moderniškai įtaisyta 
' gėrimų įstaiga. . Yra alaūs, vyno ir 
degtinės ■ pardAvimui ’Isiisnės. 1 Biznis 
eina i visai gerai. Galima puikiai pra- 
gyventi ,ir dar susitaupyti pinigų. 
VietA apgyventa- įvairiom tautom. 
Aplinkui yra kriaučių Šapos. Parduo
siu vien tik biznį arba ir su namu, 
nes pats. esu namo savininku.

Pardavimo priežastį patirsite ant 
Vietos. Tuojaus kreipkitės 
rašų; 527 Bushwick Ave., 
N. Y.

Trys Žmonės Užmušti
Jane Heinmane, 38 

užsimušė automobiliaus 
mėje.'Jos vyras išliko 
bet skaudžiai sukapotas stiklų. 
J. McGuely, 42 metų negras 
skaudžiai sužeistas automobi
lio nelaimėje. Bronx miesto 
dalyje dar du asmenys užsi
mušė susikūlus automobiliams 
ir kelis sužeidė. Visos nelai
mės atsitiko sekmadienį.

Rado Nušautą Žmogų
‘ Ant j 2nd Avė. ir 25th St., 

New Yorke, rado gražų papar- 
kintą karą, kurio radio pova- 
liai griežė, gi prie valdymojo 
rato buvo negyvas John 
McCroosin. McCroosin du kar
tus peršautas per galvą iš už
pakalio. Spėjama, kad šovi
kas važiavo paskutinėje sėdy
nėje. McCroosin pirmiau bu
vo areštuotas už gengsteriavi-Į 
mą. Policija spėja, kad jis 
veikiausiai ir vėl buvo grįžęs į 
gengsterių tarpą.

kė, kad jis jums numušė ai-, 
gas, tai tada nusijuokę pridū
rė: ‘Tai, mat, kvailys, čia pra
šė, kad nusjmuštume ir nie
kam nesakytume, o jis pats 
pirmutinis delegatui išbliovė!’ 
Tuojaus tapo Sadausko dirb
tuvė sustabdyta ir priverstas 
Sadauskas ‘ visus numušimus 
sugrąžinti darbininkams. Teko 
kalbėtis su darbininkais, tai vi
si dabar patenkinti, kad gavo 
atgal algų numušimus.

“Vaiginio dirbtuvė turėjo 
sezoną ne blogą. Bet ir ten 
darbdaviai su pagalba tūlų 
darbininkų, buvo nukramtę 
darbininkams algas. Bet kaip 
greitai tapo susekta, kad algos 
nukramtytos, taip greitai tapo 
dirbtuvė sustabdyta ir numuš
tos darbininkams algos' grąžin-

pavasario, atrodė, kad vargiai 
ta dirbtuve gales egzistuoti. 
Nes visas firmas prarado, o 
naujų gauti negali. Bet sezonui 
įpusėjus ii* Dovidaičio dirbtuvė 
pasitaisė. Jie dabar dirba ir 
aš manau, kad po naujų metų 
turės geresnį sezoną negu tu
rėjo iki dabar. 1 ■

“Budraitis, reikia pasakyti,” 
sako delegatas, “geriausiai šie
met dirbo iš visų lietuviškų 
dirbtuvių. Mat jis gauna How
ard ; Clothing Co. 'darbą, o ten 
pusėtinai ‘bizi.’i - i » f ' . , 
. VGų^auskę dirbtuvėj, tai cię- 
ląs vargas darbininkąms. lėk
tinai pastovių firmų jis neturi, 
tai visą laiką kiek kur nusi
tverdavo nuo kito kontrakto- 
riaus, tai pasiūdavo. Tokis 
vagišiavimas darbo, supranta
ma, gero neatneša. Pagalios, 
kas liečia algas, tai Gužaus- 
kas ir jas buvo darbininkams 
nukramtęs. Bet aš susistab
džiau jo dirbtuvę ir, po vienos 
dienos streiko, Gužauskas su
tiko užmokėti darbininkams 
algas ir preisus, kokie jiems 
priklauso. Tada paleidau dar
bininkus dirbti ir, rodos, vis
kas gerai.

“Kasperkas, reikia pasakyti, 
dirbo J. Fredmano firmos dar
bą ir ta firma jau savo sezo
ną užbaigė. Bet dabar prade
da kirpti pavasarinius kotus, 
tai aš tikiu, kad Kasperkas jų 
gaus ir po švenčių pradės dirb-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja 
tinkamai ir už prienamą kainą

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

prie Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo.

Drg. D.^ M. Šolomskas, ALD 
LD CK sekretorius, kalbės 
apie paskutinius įvykius So
vietų Sąjungoje, kas nužudė d. 
Kirovą, kas yra tie teroristai, 
kuriuos šaudo Sovietų valdžia.

Taigi prakalbos bus labai 
svarbios. Kiekvienas ir kiek
viena privalo ateiti. įžanga 
veltui. Nesivėluokite. v

Rengėjai.

(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 1 / 

107 Union! Avė.
t r ; Brooklyn, N. Y.

Subatoje Einame pas 
Lietuvos Konsulą Protestui
. šeštadienį, 22 d. gruodžio, 

10 vai. ryto, “Laisvės” svetai
nėje susirinks lietuvių darbi
ninkų organizacijų delegatai ir 
vyks New Yorkan pas Lietu
vos konsulą protestui prieš ne
pakenčiamas sąlygas politinių 
kalinių ir reikalavimui jų pa- 
Kuosavimo. Visų darbininkų 
organizacijų atstovai privalo 
būti laiku.

Areštavo 39 Darbininkus
Bee Bus Co. darbininkai pa

skelbė išnaudotojams streiką. 
Pereitą šeštadienį darbininkai 
pikietavo minėtos kompanijos 
busų stotį Jamaicoje. Ant jų 
užpuolė policija-ir areštavo 39 
darbininkus—streikierius. Bet 
išnaudotojams nepavyks, su
naikinti darbininkų kovingfl- 
mą. Darbininkai laikosi tvir
tai ir yra p^sirįžę laimėti ko-

preisą ir uz' kuriuos darbus 
jau būVd darbininkams: n umu- 
šę, kad sugrąžintų. Jie iškar
to spardėsi, bet pamatė, kad 
pas lokald Pildomąją Tarybą 
ir dirbtuvės darbininkus > Yra' 
pasiryžimas, 6 nė svyravimas, 
sutiko užmokėti ir užmokėję. 1 

j, i

“ Augųno dirbtuvėj, yra tru
putis darbo, bet nedaug,” sa
kę delegatas, “bet jie faktinai 
nesustojo iki šiol, Kię)<, teko 
patirti iš paties Augūno, tai , g0S numuštos 
jis tikisi, Įcad tuojaus jo, fir- ] -• - - -
mos pradės dirbti ir jis gausiąs vieno ir< prie kito darbininko 
pilnai darbo. klausdamas, ar jiems algos nu-

“Diržio dirbtuvė, reikia pa- muštos, visi' sako: “Ne!” Bet 
sakyti, turėjo vidutinį sezoną, vistiek, reikia pasakyti, kad 
Bet ten su algomis, tai vieno- Sadauskas yra teisingas kon- 
das paveikslas, kaip ir pas At- traktorius* Kuomet priėjau 
kočaitį. Bęt kaip .greitai teko .prie jo ir sakau: ‘Kodėl tu 
man sužinoti, kad algos darbi- numušei darbininkams algas?’ 
ninkama pukramtytos, > taip ' Girt 
greitai Diržį privertėme dar- ’ lęita 
bininkams >algas < 
kiek teko girdėti, „ 
Visiems moka senas .algas

/‘Dovidaičio, šiemet

Iš Atsibuvusio Kriaučių 
Nepaprasto Susirinkimo

Gruodžio 12, buvo kriaučių 
54 skyriaus nepaprastas susi
rinkimas. Reikia priminti, 
kad kada jau būna nepapras
tas susirinkimas, tai gana dik- 
čiai susirenka kriaučių, taip ir 
šiame susirinkime buvo daug 
kriaučių ir visi rimtai užsilai-

Tai yra keptos avienos; tuojau kaip tik 4 Y 
papjauta avis čiela kepama.

Rengia Kompartijos Lietuvių Kornfrakcija
Rengėjai užpirko jaunų aviukių, kurias rengėjams atveš 
gyvas. Ant vietos bus plaunamos ir tuojau kepamos.

Vakariene Bus Nedėlioję,

December 23 Gruodžio, 1934
“LAISVĖS” SVETAINĖJE, ■■ 

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7-tą valandą vakare
MARTHA STONE , L- ’ j 

kompartijos C Sekcijos organizatorė sakys prakalbą.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūsių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku ( Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi >

417 Lorimer Street,
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y.

“Karvelio dirbtuvės darbi
ninkai, reikia pasakyti, kad 
šiemet turėjo prastą sezoną. 
Mat jie dirba Rachister Clo
thing firmos darbą, o ta firma 
kaip ir kitos jieško vis 
Ylių kbntraktorių. Jie 
gauna. x 1

“Lapašdūskb dirbtuvė 
prastą sezoną. Tiesa, 
po kiek'dirbinėja, net ir da
bar kelis turi žiponus. bet kas 
iŠ to, kad darbininkai negali 
nei vienos pilnos savaitės per 
sezoną padaryti.

, “Mičiųįio dirbtuvė, kartu su 
Kaspersko ir J u š k a v i či«us 
dirbtuve, užbaigė sezoną. Tie
sa, Mičiulis buvo gavęs kokios 
ten naujos firmos darbą, bet 
ir tą jau pabaierė ir dabar vei
kiausiai pradės dirbti tik po 
naujų metu.

“šalaviejaus faktinai visą 
sezoną dirbo ant Jeffree dar
bo, bet dabar išbaigė. Kiek te
ko patirti iš šalaviejaus, tai 
jis tikisi gauti iš J. Freedma- 
no pavasarinių ‘sekotų.’ Jie 
mat pigūs ir reikia mokėt juos 
padaryti. Veikiausiai pasita
rę su kriaučiais imsime juos 
dirbti.

.“Šimaitis galima sakyti, kad 
nedirba, bet ten niekada ir 
nesustoja., Kada tu nueisi, tai 
vis rasi, kad kelis žiponus pąr- 
sivežę iš NeW Yorko ir triusia- 
si, Ar ta dirbtuvė pasitaisys, 
ar, ne, tai sunku dabar nu
spręsti. i Mat vieijąs partnerys 
senas, o ;kitas jaunas, tai nesu
gebi taip vikriai apsisukti, kad 
pasigauti ątątinkamas firrnąs.

1 ^‘Sadauskas; jūs žinote, kad 
yra kitokis ko.ntraktorius negu 
mūsų į visi kiti kontraktoriai. 
Bet ten darbininkai ir skirto- 
gesni nuo visų mūsų kriaučių. 
Aš nužiūrėjau, kad pas; Sa
dauską yra darbininkams al-

Bet kada aš 
nuėjau į dirbtuvę ir einu prie

Painters and Carpenters .;
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 9-6901

1/ III || fl Ck Atviri kojų skauduliai, Garanki-
1% U gi II I lllllo Čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
■ * X "" * matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.
Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York Qty

DR. L. A. BEHLA •
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Kaip greitai A. Mason iš
davė raportą iš kriaučių loka- 
lo Pildomosios Tarybos, tuo
jaus eita prie rinkimų. Pirmi
ninku išrinktas vienbalsiai J. 
Ambrazaitis; lokalo kasininku 
ir sekretorium išrinktas J. Kai
rys; lokalo Pildomosios Tary
bos užrašų sek.—A. Mason; į 
Amalgameitų Unijoj New Yor- 
ko Joint Boardo direktorius— 
Ch. Kundrotas; į Joint Boardą 
—mūsų skyrių atstovautį—J. 
Pitersonas ir S.„ Jackus; į 
Trade Ėoardą—F. Milašauskas 
ir M. Nazveckaš; 
lokalo Pildomosios
naribs—-A. Bepirštis ir J. Stan
kevičius. Vis| šie drąųgaj bu
vo išrinkti vienbalsiai.

j ■ f i > j (

Delegato Jankaičio Raportą^

1 '“AtkocaičiO dirbtuvėj,’* ša- 
ko Jankaitis, “darbą jau’ bai
gia. Toj dirbtuvėj, . pastaruo
ju laiku, turėjome 'visko. Nes 
Atkdčaitis ir Goldbergis iš pa
vasario kaip turėjo pavasari
nių kotų preisą, taip ir ant 
žieminių overkotų (palitų) jį 
mokėjo. Mūsą lokalo buvo 
nusistatymas, kad išlaikyti 
pernykščius preisus už žipo
nus. Mes su lokalo Pildomąją 
Taryba ne juokais užsimanė
me vykinti lokalo pasibrėžimą 
gyvenimam Bet Atkočaitis su 
Goldbergiu ne tik ką nemokė
jo tuos preisus darbininkam 
už darbą, bet dar vienu kartu 
numušė penktą nuošimtį, tas 
nuėjo sklandžiai 
kartu numušė 
nuošimčių nuo 
varno kavalko. 
su Pildomosios 
riais, iššaukėme
dirbtuvę ant streiko ir laikėme 
iki tol, kbl Atkočaitis ir Gold- 

i kalėdomis, tai turi 'atlikti tuo'l Į ber«is ?e™yl:štį
į jaus, nes yėliąu jų siuntiniai 
negalės laiku pasiekti.

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
* fl i k »- 4 • •




