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ĮVAIRIOS žinios
Ispanijos Fašistai Užtaisę 
Sprogimais 9 Prieplaukas

Lisbon, Portugalija, grd. 
22.—Ispanijos fašistai per 
savo radio stotį iš Salaman- 
cos paskelbė, kad jie užtai
sę minomis-sproginiais re
spublikos prieplaukas Bar- 
celonoj, Valencijoj ir septy
niuose kituose miestuose. 
Persergsti kitų šalių laivus 
nuo plaukimo tenai.

San Salvador.—Skaitoma, 
kad Salvadoro žemės drebė
jime, Centralinėj Amerikoj, 
būsią žuvę iki 400 žmonių.

Berlynas, grd. 22.—Didie
ji fabrikantai Kruppai sta
tys plieninį tiltą Aigipto 
valdžiai per Nilo upe, o at
mokoj imą už tai atsiims ci
buliais iš Aigipto.
NUKRITO LAKŪNĖ, PA

ŠOVUS ORE LAKŪNĄ

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

No. 301 Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Gruodžio (Dec.) 23, 1936 Pavienio Numerio Kaina 3c.

ša 200,oo» Tony Pa- Japonijos Agentai Pla
didini Franc. Laivyną

Tada Jis Būtų žvmiai Di
desnis už Nazių ir Romos 

Karo Laivynus

tina Sukilimą prieš 
Chinijos Valdžią

Metai XXVI, Dienraščio XVIII

RT • “ Sovietų Masės Reika-
Nazsam—$92,000,000 1 c

Selsey, Anglija.—Prancū
zė lakūnė Marie Schmeder’- 
ienė, kuri pašovė savo part
nerį lakūną P.l’Allemant’ą, 
atskrido iš Francijos į Ang
liją ir pusiau-nukrito, pu- 
siau-nusileido ant vienos 
ganyklos. Allemant atsisako 
eiti į teismą prieš Schmede- 
rienę, kuri jį pašovė iš mei
liško pavydo, kuomet jis pa-; 
sakė, kad jau susižiedavęs 
su viena mergina apsivest.

Naziai Anglijoj Darbuojasi už 
“Karaliaus Partiją”

LONDON.—“Savaitės Ži
nios” (The Week) rašo, 
kad Paryžiaus ir Washing- 
tono diplomatai tikisi, jog 
po karaliaus Edwardo pasi
traukimui nuo sosto Angli-! 
jos politika bus daugiau pa
sukta linkui draugiškumo 
su Francija. Tas laikraštu
kas nurodo, jog ryšyj su; 
Edwardo atsistatydinimu 
Hitlerio agentai Anglijoj la
bai pasmarkino savo veiki
mą už sudarymą vadinamos 
“karaliaus partijos”, kuri 
daugiau pritartų Vokie
tijos naziams. Spėjama, kad 
jie norėtų sugrąžint Edwar- 
dui sostą.

UETŪVOŠžfNIOS

Paryžius.—Francijos lai
vyno augštoji taryba reika
lauja, kad prie dabartinių; 
karo laivų 650,000 tonų ital-; 
pos būtų dastatyta dar 200,- 
24) Ispanijos fašistų skola 
000 tonų karinių laivų įtal
pos. Tada Francijos karo 
laivynas būtų vienu trečda
liu didesnis už Italijos ir 
beveik antra tiek didesnis 
už Vokietijos karo laivyną.

Kadangi Anglija ir Jung
tinės Valstijos nesunaikino 
vadinamų nusenusių karo 
laivų, nors to reikalavo 
tarptautinė laivynu sutar
tis, todėl ir Francija nenai
kins nė vieno iš senesniųjų 
savo karinių laivų.

Gen. *Hsueh-liang Reikalauja 
$30,000,000 už Chiang 

Kai-Sheko Paleidimą

Teismas Užgyrę Prezidento 
Teisę Uždraust Ginklų 

Išvežimus Užsienin

Kokios Žinios Amerikonam 
Atrodo Svarbiausios

New York. — Assopi’ofed 
Press žinių agentūra teira
vosi skaitytoiu, kokios ži
nios jiem atrodė įdomiau
sios šiais metais. 72 nuo
šimčiai atsakė, kad jie la
biausia žingeidavo pereito 
pavasario notviniais. ner- 
nykščios žiemos šalčiais, 
praeitos vasaros karščiais 
ir sausra. New Yorko vals- 
tiios rinkimai pas^ juos sto
vėjo trečioj vietoj, o Titter- 
tonienės išžaginimas ir pa
smaugimas ketvirtoj. Pasi
rodė, kad didelė dauguma 
a m e r i k o n i škos spaudos 
skaitytojų labiausia įdo
mauja pranešimais 
orą...

apie

Laikraščiui i

lauja Veiksnių prieš
Fašistinius Piratus

Prie Jurbarko Nušovė Žmogų
Gudelių km. Jurbarko vals. 

rastas nušautas šratiniu šautu
vu pil. J. Aksenitauskas. Nu
žudymo priežastys ir aplinky
bės tiriamos.

Rockefellerio Šaika Skau
džiai Apkirto Šėrininkus

Barkauskas su čekaičiu Nu
bausti po 1^/2 Met. Sunkių 

Darbų Kalėjimo
KAUNAS. — A. Barkauskas 

ir J. čekaitis, Sasnavos vals. 
Marijampolės aps. kaltina
mi nelegalių atsišaukimų lai
kymu. Kratos metu pas čekai- 
tį rasta 27 egz. atsišaukimų, 
kuriuos jam davęs Barkaus
kas.

Rūmai Barkauską su čekai
čiu pripažino kaltais ir nubau
dė po 11/2 met. sunk, darbų ka
lėjimo.

Washington. — Dvvlika 
mažesnių korporaciių būtu 
galėjusios pardudf Wall 
Strytyj savo šėrus "ž $33.- 
902,200. kada iie buvo paki
lę. Bet David Milt--- i Ag
nesnio j o J. D. Rockefellerio 
žentas ir kiti stambūs gem- 
bleriai dirbtinai nupuldė tų

Shanghai, Chinija, grd. 
22. — Sukilimas prieš cent- 
ralinę Chiniios valdžią ap
ima jau ne tik Shensi, bet ir 
Kansu provinciją. Pradžią 
sukilimui padarė generolas 
Chang Hsueh-liang, kada 
jis suėmė Chinijos diktato
rių Chiang Kai-sheką. Su
kilėliai jau faktinai valdą 
222,000 ketvirtainių mylių 
plotą su 14 iki 18 milionų 
gyventojų.

Kansu provincijos guber
natoriaus gen. Yu Hsueh- 
chungo karininkai sukilo 
gruodžio 13 d., išžudė ir įka
lino daugelį valdininku, pri
tarusių centralinei valdžiai, 
ir išdaužė tautinės partijos 
(kuomintango) raštinę. 
Chiang Kai-sheko suėmei as 
gen. Chang Hsueh-liang tu
ri 120,000 armijos: o jam 
padėsiąs ir gen. Yan Fu- 
cheng su 30,000 kariuome
nės. Tie generolai tarnau
ja Japonijai prieš Chinija, 
nežiūrint, ka jie viešai sa
kytų.

Provokatoriški Gandai
Paskalai, skleidžiami iš 

fašistiniu Japonijos ir Chi-, 
nijos šaltinių, pasakoja, būk 
prie sukilėlių galėsią prisi
dėt ir komunistų armijoj. 
Bet tai yra melas. Tie pa
skalai tik tęsia provokato
rišką pareiskima bandito 
generolo Chapg Hsueh-lian- 
go, būk jis nepaleisiąs suim
to Chiang Kai-sheko tol, kol 
Kai-shekas nenriimsias ko
munistų į valdžią ir kol iš
vien su jais neišstosiąs į ka
rą prieš Japoniją. O šią 
provokacija dar papildo Ja
ponijos valdovai, kurie šne
ka, būk Chang Hsueh-liang 
(jų pačių įrankis) darąs su
tartį su Sovietais

Washington. — Tūli gin
klų fabrikantai buvo atsi
kreipę į Jungtinių Valstijų 
Vyriausią Teismą, skųsda- 
mi prezidentą Rooseveltą, 
būk jis neteisėtai uždraudė 
ginklų išvežimą iš šios ša
lies Bolivijai ir Paraguay’- 
ui laike jųdviejų karo. Da
bar gruod. 21 d. Vyriausias 
Teismas 7 balsais prieš 1 
užgyrė prezidento teisę už
draust ginklų išgabenimą,- 
kada jis mato tokį reikalą.

čia dar NeprisKaitoma Fa
šistų Skola Hitleriui už 

238 Lėktuvus
Madrid.

“Juventud” pranešta iš 
raltaro, kad Ispanijos fašis
tų galva generolas Franco 
yra Vokietijai įsiskolinęs 
jau 230.000,000 aukso mar
kių (apie 92,000,000 dolerių) 
už kanuoles; šovinius ir šau
tuvus.

Bet į tą skaitmenį 
neįeina Franco skola 
kieti j ai už 238 gautus 
nazių lėktuvus.

Ispaniios fašistų tūzas at
simokąs bei žadas atsimokė
ti tas skolas įvairiais mine
ralais, iškasamais iš kasyk
lų toj dalyj Ispanijos, kurią 
jis valdo. Taipo pat su-' 
prantama, kad generolas 
Franco užstato Vokietijai 
ir kai kurias kasyklas.

SUI UI i ____________________________________________

Glb į Hitlerio Valdžia Uždraudė
Pardavinėt Šviežią Duoną;

Senos Mažiau Suvaikysią

dar
Vo- 
nuo

a
Sovietai Siūlo Anglijai Ištirt, 

Kaip Ispanų Fašistai Nu
skandino “Komsomolą”

karui
korporacijų šėrų verto; pas-lP1^ Japoniją
kui gi priėmė jas, “sugėrė 
i savo Equity šėrų trustą ir 
išdavė mainais už senuosius 
šėrus jų savininkams tik 
$21,637,601 vertės naujų šė-

Ši meklerystė aikš
tėn valdiškoj Šerų i r Biržų 
Komisijoj, kuriai skundėsi 
nuskriausti savininkai senų
jų šėrų. '

kain 
pagal

Hitler Duosiąs 62,500 
Karių Ispan. Fašistam

Ispanijos Liaudiečiai 
Muša Priešus Šiaurėje

Vyriausias Vokiečių Armi
jos štabas Tam Priešingas, 

Bet Hitleris Nepaisąs

Fašistų Patrankos vėl Bom
bardavo Madridą; bet Jie 
Atmušami šiame Fronte

Berlynas. — Hitlerio val
džia uždraudė kepykloms ir 

i k r a u t u v ėms pardavinėti 
šviežią duoną žmonėms. Tai 
todėl, kad šviežios duonos 
perdaug suvalgą; o kviečių 
ir rugių labai trūkstą.

Pagal nazių vyriausybės 
patvarkymą, š e i m i ninkės 
turi pasirinkti tik vieną ku
rią valgių krautuvę ir ne- 
jieškoti pigesnių kainų kito
se.

Sustreikavo Baltimorės Pak
raščio Laivukų Jūrininkai
Baltimore, Md. — Unija 

pakraštiniu laivukų jūrinin
kų, įtraukiančių didžiuo
sius laivus j prieplaukas, 
oficialiai prisidėjo prie 3,- 
000 vietinių marininkų ir 
2,400 laivakrovių streiko.

Reikia Autobusų Sustojimo 
Vietos

ILGAKIEMIS, Garliavos vai. 
—Per Ilgakiemį, vadinamą ir 
Drebuline, eina plentas ir su
bėga keletas vieškelių. Per 
čia eina didelis žmonių judėji
mas. Tik viena bėda žmonėms, 
kad čia nėra paskirta autobu
sams sustojimo vietos, o už ke
letą kilometrų į Garliavą auto
busai ima net 90 centų, skai
tydami už pusę kelio tarp 
Prienų ir Garliavos. Vietos 
žmonės rūpinasi, kad Ilgakie-, 
my padarytų autobusų sustoji
mo vietą ir nustatytų kainą.

Liaudiečiai Sudaužė Fašistų 
Ginklų Fabriką

Madrid. — Ispanijos val
džios artilerija išdaužė ir 
susprogdino didį La Vega 
ginklų fabriką Oviedoi, 
šiaurėj. Tas fabrikas gami
no daugybę kulkasvaidžių ir 
šautuvų fašistam prieš res
publiką. Bombarduodami 
tolimomis patrankomis Ov
iedo, respublikiečiai taipgi 
padegė telefonų rūmą tame 
fašistų lizde.

London. — Havas žinių 
agentūra tvirtina, kad Hit
leris yra pasiryžęs pasiųst 
62,500 savo kareivių į talką 
Ispanijos fašistams. Tam, 
girdi, priešinasi generalis 
štabas Vokietijos armijos, 
nes šalis dar nesanti gana 

i prisirengus karui; o tokios 
armijos pasiuntimas į Ispa
niją galėtų iššaukt europinį 
karą. Hitleris, tačiaus, pa
sinešęs duot Ispanų fašis
tam tiek paspirties, kiek bū
sią jiem reikalinga laimėt 
sukilimą prieš respublikos 
valdžią.

Suimtas Lietuvos Biznierius 
Francijoj

Paryžius. — Tapo areš
tuotas Lietuvos pilietis, ne
kilnojamo turto verslinin
kas Mykolas Rozenfeldas už 
naudojimą padirbtų ’paspor- 
tų ir už neišvažiavimą iš 
Francijoj kaip kad jam bu
vo įsakyta.

Francijos fašistai dabar 
kaltina Rozenfeldą, būk jis 
suklastuotaisi dokumentais 
užsakinėjęs ginklus iš So
vietų Sąjungos “tūlai ginklų 
kompanijai” vakarinėj Eu
ropoj ir būt tie ginklai buvę 
persiuntinėjami Ispanijos 
respublikai prieš fašistus.
šaukia Krikščionis ir žydus 

Į Vieną Bažnyčią’
Omaha, Nebraska.—Krik

ščionių kongregacionalistų 
kunigas iš Topekos, Kansas, 
Charles M. Sheldon šaukia 
protestonus, katalikus ir žy
dus susijungti į vieną bend
rą bažnyčią. Jis nemato pa
matinių skirtumų tarp tų ti
kybų.

Jau 11-ta diena 
Chang Hsueh-liang, 
Japonijos šnipų planą, įkali
no Chinijos diktatorių 
Chiang . Kai-sheką, Sian 
mieste, Shensi provincijoj. 
Chinijos valdžia buvo pra
dėjus karo veiksmus prieš 
Chang Hsueh-liangą delei 
Kai-sheko paliuosavimo; bet 
tuos veiksmus vėl greit su
stabdė. To vietoj Chinijos 
vyriausybė dabar per 
Chiang Kai-sheko švogerį T. 
V. Sunga ir australietį savo 
tarpininką W. H. Donaldą 
veda derybas delei imtinio 
išlaisvinimo. Japonijos 
spauda skelbia, kad gen. 
Chang Hsueh-liang reika
lauja .$30,000.000 už Chiang 
Kai-sheko naleidima.

Shanghai’j aus ž i n iomis, 
komunistai veikliai sklei
džia savo propagandą tarp tai yra priešingi šiam suki- 
sukilėlių . armijų. Praneši- limui ir reikalauja visos ša
mais iš Maskvos, komunis- lies vienybės prieš Japoniją.

Madrid, grd. 22.—Fašią- 
tai patrankomis vėl apšau
dė madrido centrą. Vienas 
jų šovinis pataikė į Telefo-

10 Darbininkių Laimėjo 
$146,632 ant Lenktynių

nu i u m ą, < i i > t i i -1 i* t , Edgewater, N. J. — De-
mieste.

Valdžios milicija sustipri
no savo 12 mylių frontą 
tarp Madrido ir Guadarra
ma kalnų, iš šiaurvakarių.

šimt darbininkių Cooper’s 
drabužiu valvmo ir dažvmo 
dirbtuvėlėj laimėjo $146,- 
682.92 ant Airijos Sweep
stakes arkliu lenktvniu, ir 

Atmušė dvi priešų atakas ir pasidalino ninigus tarp sa- 
pagrobė šešis jų tankus.

Bilbao, Ispanija.—Ispani
jos liaudiečiai atėmė iš fa
šistų Cestafe kalną ir išvi
jo juos iš Homiendo tarp- 
kalnes. Liaudies milicinin
kai dinamitu išsprogdino 
fašistų gelžkelį į pietų-ry- 
tus nuo Leon miesto.

Kubos Fašistai Reikalauja 
Išmest Prezidentą Gomezą

vęs. Visos buvo sykiu kir
kusios vieną bendro bilietą 
sumoVpdnmos po '''"■'tus.

Tik retuose atsitikimuose 
žmonės laimi ant tokiu 
lenktvniu: b-4- kapitalistinė 
spauda išpučia viena kitą 
laimėjimą, o užtyli šimtus 
tūkstančių n r a 1 aimėiimu. 
Lenktynių gi rengė i ai 
kartus daugiau nim'— qn. 
renka, negu išmoka už lai
mingus bilietų numc":’"’

Havana, Kuba. — Šalies 
seimo atstovų rūmas svars
to sumanymą prašalint pre
zidentą M. M. Gomezą, kaip 
kad reikalauja pulkininkas 
Batista, vyriausias armijos 
vadas, kuris pasinio j o įvest 
savo karinę diktatūrą.

Ginčuose del to kai kurie 
senatoriai buvo išsitraukę 
net revolverius.

Didžiausią priekabę prieš 
prezidentą Gomezą fašistai 
randa tame, kad jis atmetė 
seime pervarytą sumanymą, 
reikalaujantį 9 centais ap- 
taksuot kiekvieną cukraus 
maišą ir gaunamus iš to 
pinigus naudot pusiau-ka- 
riškoms pradžios mokyk
loms, kur mokytojauja 
šistuojanti karininkai 
puskarininkiai.

Ispanijos Prezidentas M. 
Azana Perdaug Ramus

Barcelona. Ispanija. — 
Associated Press praneša, 
kad respublikonas Ispanijos 
prezidetas M. Azana ne
sutinkąs persikelti į naują, 
laikiną valdžios centra Va
lencijoj. Jis apsibuvęs Mont- 
serrat’o vienuolyne, Katalo- 
nijos provincijoj, ir ramiai 
sau skaitąs-studijuojąs ten 
lotynų ir graikų klasišką li
teratūrą.

—
Maskva. — Visoj Sovie

tų šalyj darbininkai daro 
didžiulius protesto mitingus į! 
prieš Ispanijos fašistus, ku
rie sudegino sovietinį pre
kybos laivą “Komsomolą”. 
Savo rezoliucijose darbinin
kai reikalauja “griežto tuo
jau tinio veikimo prieš fa
šistinius piratus.” Jūrinin
kai daugelio 'Sovietų laivų 
Juodosiose mariose išleido 
pareiškimus, kad “tie pira
tai turės atsakyt už mūsų 
laivo sunaikinimą.” Sykiu 
raudonieji jūrininkai šaukia 
visus Sovietų jūreivius ir 
karius gerinti karinį žino
jimą, kad galėtų tinkamai 
apginti, savo Socialistinę Tė
vynę: “Mes nukirsime ran
ką, kuri išdrįs mus paliesti.”

London. — Pranešama, 
jog Sovietų ambasadorius . 
Ivan Maiski prašė Anglijos 
valdžios, kad ji pati ištirtų ; 
ir patikrintų, kaip Ispani
jos fašistai sudegino ir nu
skandino sovietinį laivą 
“Komsomolą”, kuriame bu
vo 25 iki 30 jūrininkų. Jis 
vežė mangano krovinį Bel-• • > V į sgijon.

Sovietai siūlą, kad Angli
ja paskelbtų piratais Ispa
nijos fašistų laivus, idant . 
iie būtų apšaudomi ir skan- • 
dinami sulig ‘pamatymo, i \

Bet, Associated Press ži
niomis grd. 21 d., Anglijos 
valdininkai kol kas laiką 
“Komsomolo” sunaikinimą 
tįk “grynai Rusijos daly
ku.”

Anglijos prekybos laivas 
“British Isles” gruod. 18 d. 
pranešė, jog jis matė “Kom
somolą” degantį už 300 my
lių į rytus nuo Gibraltaro 
sąsmaugos ir jog arti de
gančio laivo stovėjo vienas 
Ispanijos fašistų karo lai
vas.

Madrid. — Jūrinės ap- 
draudos kompanijos virši
ninkai gruod. 21 d. patvirti
no, kad “Komsomol” buvo 
paskandintas gruodžio 14 d.

f $

fa- 
bei

Burgos, Ispanija, grd. 22. 
—Fašistai' skelbiasi, kad 
Cordobos provincijoj jie at---- Pratrukus

res- žmonių žuvo 
žeisti.

Havana, Kuba, grd.,22.— 
Pagal fašisto pulkininko F. 
Batistą reikalavima, Kubos 
seimas jau nusmerkė prezi
dentą G®meza. Dar duoda 
jam 24 valandas neva “pa
siteisinti;” bet vis tiek jis 
būsiąs išmestas iš vietos.

ėmę tris miestelius iš 
publikos milicininkų.

Tokio, Japonija, grd. 22. 
tvenkiniui, 18 
ir 39 liko su-

Moteris Surijo 10 Vištą 
Vienu Pradėjimu

Pasadena, Calif. — Įvyko 
Los Angeles apskričio vištų 
ėdimo varžytinės del čaiti- 
pionato tame “sporte.” Lai
mėjo Edna M. Potter’ienė,______

kuri surijo 10 vištų ir dar ' 
15 svarų ių iškimšimo. Kiek
viena višta svėrė po tris 
svarus. Potter’ienė apėde 
keturis vyrus vištienos ėdi
kus, ir tapo pripažinta Čam- 
pione toj srity j.

Rodos, reikėtų gėdytis del 
tokios gerklės ir tokio pilvo, 
o jinai didžiuojasi.

JWsifeh
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Jūrą Piratai
Ateina vis daugiau žinių, patvirtinan

čių, kad Ispanijos fašistų karo laivai su
degino Sovietų Sąjungos prekybos laivą 
“Komsomol.” “Komsomol” buvo motor
laivis, kūrenamas žibalu, 4,500 tonų įtal
pos. Jis savo laiku buvo atplaukęs į New 
Yorką.

Šiuos žodžius rašant, dar nežinia, koks 
likimas patiko jo įgulą, apie 30 žmonių. 
Anglijos garlaivis “British Isles’’ prane
šė, kad, jam plaukiant 14 d. gruodžio, ne
toli francūzų prieplaukos Grano, apie 
300 mylių į rytus nuo Gibraltaro perla- 
jos, matė, kaip degė Sovietų laivas ir gre
timai jo stovėjo Ispanijos fašistų karo 
laivas. Ši žinia veikiausiai bus teisinga, 
nes “Komsomol,” vežąs mangano į Bel
gijos prieplauką Ghent, turėjo 15 dieną 
gruodžio perplaukti Gibraltaro perlają.

Jeigu Ispanijos fašistai bus sudeginę 
Sovietų laivą, tai bus vienas iš krimina- 
liškiausių naujų piratų žygių. Jokia ša
lis neturi teisės trukdyti kitii šalių lai
vus toliau, kaip 3 mylios nuo savo kraš
to. Ispanijos fašistai nei neskaitomi Is
panijos valdžia, o jie užpuolė kitos šalies 
laivą jūroj ir sudegino. Šis fašistų žy
gis padeda juos į piratų vietą ir bile ci
vilizuotos šalies karo laivai turi teisę 
skandinti juos po pirmo pamatymo.

Fašistų Provokacijos
Ispanijos fašistai, turėdami savo užpa

kalyj Vokietijos ir Italijos fašistines val
džias, elgiasi, kaip bepročiai, nes mano, 
kad nėra jėgos juos suvaldyti. Bet So
vietų Sąjungos spauda rašo, jog tas fa
šistams lengvai nepraeis.

Jau pirm šio atsitikimo jie laužė tarp
tautinės jūrininkystės teises, užpuldinė- 
dami jūrose Sovietų laivus, apšaudydami 
juos, darydami juose kratas ir privers
dami plaukti į fašistų prieplaukas, kur 
išlaikydavo po kelias paras, trukdė jų 
kelionę, suvėlino laiku pristatymą tavo-

pakartojau protestą prieš mūsų laikymą. 
Fašistų viršininkai teisinosi, kad jie lau
kią atsakymo nuo savo generolo Ęran- 
co...

“Gruodžio 4 dieną fašistai grąžino 
mums dokumentus, nes nieko jie ant mū
sų laivo nesurado, ispanų kalboj įrašė 
protokolą į mūsų knygas ir leido mums 
plaukti toliau.”

Taip elgiasi ispanai fašistai, kurstomi 
Hitlerio ir Mussolinio, kad uždegus nau
ją pasaulinį karą.

Japonijos imperialistai taipgi ne vien 
ant sausžemio užpuola Sovietų Sąjungą, 
bet ir jūroj elgiasi piratiškai. 16 d. rug
pjūčio jie areštavo Sovietų laivą'“Terek” 
ir tik po 105 dienų išlaikymo ir visaip 
įgulos kankinimo jį paliuosavo. “Terek” 
laivo kapitonas O. Esterkin apie tai pra
nešė :

“Mes plaukėme iš Juodųjų Jūrų su ta- 
vorais į Vladivostoką. Rugsėjo 16 dieną, 
Pekardo perlajoj, kur paprastai plaukia 
prekybos laivai, mus sulaikė Japonijos 
karo laivas. Ant mūsų laivo pribuvo ja
ponai karininkai, areštavo mane ir ma
no pagelbininką drg. Apanaščenką. For- 
moza saloj, Takao prieplaukoj, kur at
varė mūsų laivą, mums pastatė nieku ne
paremtus apkaltinimus ir stebėtinus rei
kalavimus. Japonai mus iškrėtė ir, nie
ko nesurasdami, pradėjo mušti.

“Aš pareikalavau, kad būtų į protoko
lus užrašyta tai, kad jie žiauriai su mu
mis elgiasi ir muša, kas, veikiausiai, Ja
ponijoj yra nuolat praktikuojama laike 
tardymo. Už dienos japonai paliuosavo 
mano pagelbininką Apanaščenką, o . mane 
išlaikė arešte iki 10 dienos rugsėjo. Lai
ke kvotimų kiekvienu kartu mus mušė 
ir reikalavo prisipažinti, kad mes šnipi
nėjame.

“Mūsų jūreiviai ant laivo buvo laikomi 
baisiose sąlygose, nedavė jiems vandens 
ir maisto, bet jie užsilaikė didvyriškai, 
kaip ir pridera Sovietų Sąjungos sūnams. 
Jie sumažino savo porcijas, bet gyveno 
kultūringai, lavinosi kiek tas buvo gali
ma. Japonai buvo uždraudę jiems reng
ti bent kokius pasilinksminimus.

“Lapkričio 29 dieną mūsų laivas; buvo 
paliuosuotas ir mes tuoj aus išplaukėme į 
tolimesnę kelionę, kad pasiekus. Vladivos
toką... Greito pasimatymo.”

Tai taip prisieina Sovietų Sąjungos jū
reiviams gyventi. Vakaruose ant jų puo
limus daro Ispanijos piratai—fašistai, to
limuose ratuose, kaip kokis velniažuvis 
išsiskėtus Japonija.

Abejojam, ar Sovietų Sąjunga galės il
gai kentėti tąjį pažeminimą, kurį kentė 
varde pasaulinės taikos. Ir kantriausiam 
gali kantrybė išsisemti.

Trockistai ir "Naujoji 
Gadynė”

J. ŠUKYS
tas jūsų verkšlenimas. Sovie
tų darbininkai nepakęs išdavi
kų ir teroristų savo šalyje.

Toliau sakoma: “Areštai ve
dama ne tik tarp civilių gy
ventojų, bet taip pat ir Rau
donojoj Armijoj... kai kurio
se armijos grupėse kareiviai 
atsisako klausyti savo viršinin
kų. Ten ir šaudymų būta.”

Taip, taip, būta. Juk darbi
ninkai Maskvą, Leningradą ir 
visą Sovietų Sąjungą paėmė.. . 
Gal jūsų galvose, pilnose kerš
to ir išdavysčių treškėjimas 
prasidėjo. Jūs rašote, kaJU čia 
“šaudymų būta.” čia jokių 
šaudymų nebuvo ir nebūta. 
Tai vis naujagadyniečių “tei
singi” pranešimai.

To paties “N. G.” numerio 
apžvalgoje daugiau dviejų

Į?

Jie, berods, jau buvo 18 Sovietų laivų 
sulaikę, kai kuriuos po kelias paras. Kai 
fašistai buvo sulaikę laivą “Charkovą”, 
kapitonas drg. Kūlikas pranešė:

“Lapkričio 30-tą dieną Ispanijos fašis
tų piratų du karo laivai sulaikė Sovietų 
laivą ‘Charkovą’ ir nusivarė į Majorca 
salos Paima prieplauką. Mes buvome 
dar 150 mylių nuo Ispanijos Beleriškų 
salų atstume, kaip du fašistų laivai pasi
vijo mus ir privertė plaukti į Paima prie
plauką. Naktį mes prisiartinome prie 
Beleriškų salų. Ant uolų nebuvo žibin
tuvų. Mes sumažinome spartą ir pasi
sukome į rytus nuo Iviza salos, kad ne- 
prasimušus į uolas. Tada ispanų fašis
tų kreiseris ‘Canarias’ įsakė mums plauk
ti pilna sparta ir pirmesnėn pusėn. Jo 
įsakymą negalėjau išpildyt’’ nes tas grū
mojo laivui pavojum užeiti ?nt akmenų. 
Fašistų karo laivai pradėjo į mus šaudy
ti. Po to ‘Charkovas’ buvo priverstas 
plaukti fašistų nurodytu keliu.

“Į Paima prieplauką pribuvome 1 d. 
gruodžio, 9 valandą ryto. Tą dieną ant 
mūsų laivo atėjo fašistai karininkai ir 
atėmė visus mūsų dokumentus. Fašistai 
tą atliko akyvaizdoje dviejų užsienio 
konsulų—švedų ir danų, kuriuos aš pa
kviečiau ateiti ant laivo, kad būtų liudi
ninkais. Fašistai viršininkai padarė 
smulkmenišką laive kratą ir mūsų radio 
stotį uždarė ir uždėjo antspaudą, kad ne
galėtume su savo tėvyne susisiekti.

°Kada jie mus varė į Paima prieplau
ką, tai aš kelis kartus bandžiau įteikti 
fašistams protestą prieš laužymą tarp
tautinių jūrininkystės teisių, bet jie atsi
sakė tai priimti. * Paima prieplaukoj aš 
pasišaukiau švedų ir danų konsulus ir jų 
akyvaizdoj įteikiau protestą prieš netei
sėtą mūsų laivo sulaikymą.

Po trijų parų stovėjimo Palmoj aš vėl

Švabas Istorikas
Tūlas J. Lazdauskas rašo “Naujie

nose”:
. . . Caro laikais Lietuvos kaimas gauda

vo “Naujienas,” “Keleivį” ir kitus demokra
tiškus Amerikos lietuvių laikraščius per 
knygnešius iš Tilžės, gi dabar nė per paštą 
negali gauti, o jei ir gauna kartais, tai lie
tuviškos karo cenzūros taip “sudraskytus, 
kad nė išskaityti negali.
Visųpirmiausiai, J. Lazdauskas atiduo

da didelį kreditą “Naujienoms,” bet jis 
nežino, kad “Naujienos” pradėjo eiti tuoj 
prieš karą ir Lietuvoj prieš karą žmonė
se buvo labai mažai žinomos. Lietuvoj 
tuomet buvo žinomas “Keleivis,” “Kova” 
ir ‘Laisvė” (pastarųjų Lazdauskas nei 
nesumini).

Antra, caro laikais veik visi trys mūsų 
suminėtieji laikraščiai pralysdavo pro ca
ro cenzūrą. Šitų žodžių rašytojas paštu 
gaudavo Dzūkijoj visus tris laikraščius, 
beveik reguliariškai.’

Taigi smetoniškoji cenzūra perneša ir 
buvusią carišką cenzūrą savo žiaurumu.

(Pabaiga) Į
Pažiūrėkime, ką pati drau

gė Krupska “Pravdos” 244 
numeryje rašo:

“... Ir ne pripuolamai 
Trockis niekad nesuprato reik
šmės proletariato diktatūros, 
nesupratęs masių rolės, rolės 
socializmo budavojime, manęs 
kad socializmas tveriamas su- 
lyg įsakymo iš viršaus, stojo 
organizuoti teroristinius žy
gius prieš Stalinu, Vorošilovą 
ir kitus politbiuro narius, 
g e 1 b s t inčius dirbančiosioms 
masėms budavoti socializmą. 
Nepripuolamai beprincipis blo
kas Kamenevo, Zinovjevo su 
Trockiu, stumte stūmė juos 
nuo vieno laipsnio ant kito į 
gilią bedugnę negirdėtos iš
davystės Lenino mokslo... 
Trockis, Zinovjevas, i 
vas ir visa jų tą žmogžudžių rašyta. “Panika ir nusivylimas i 
šaika veikė iš vien su vokiš-,pas komunistus.” Pas kokius 
kuoju fašizmu, susivienijo su j komunistus ? Pas Stilsono ir 
Gestapo. Todėl sušaudyti tuos^trazdo plauko, atsiprašant, 
pasiutusius šunis.”

čia tik ištrauka iš ilgo drg. Taip. Kitaip ir būti negali. 
Tokių, atsiprašant, komunistų 
visos viltys, sunaikinus teroris- 
tų-trockistų-Gestapo sandarbi- 
ninkų šaikas, galėjo dingti.

Komunistų - leninis,tų eilės 
džiaugsmu, pasitenkinimu ap
imtos, kad mūsų sargyba taip 
budri, taip atsidavusiai dirba, 
kad kaip tie teroristai trocki- 
ninkai, gestapiečiai nesidangs- 
tytų, vistiek juos pagauna. 
Nužudė jie mūsų brangų 
draugą Kirovą, o daugiau ne
bepasiseks tatai padaryti, 
nors ir dar taip verkšlentų vi
si tokie, atsiprašant, komunis
tai.

“Nelauktas ir misteriškas 
sušaudytas 16 trockistų, Leni
no draugų.” “Lenino draugų!” 
Jie drįsta ir Lenino vardą terš
ti! Jie toki Lenino draugai, 
kaip Stilsonas ir Strazdas yra 
Stalino draugai. Stilsonas, 
Strazdas kadaise Komunistų 
Partijos nariais buvo ir už 
partiją agitavo, o dabar? Da
bar, jei primanytų, rodosi ir 
tą apielinkę sunaikintų, kurio
je Komunistų Partijos kuopa 
darbuojasi. O tai tau ir “buvę 
Lenino draugai.”

“Toks pat misteriškas nusi
žudymas Tomskio ir apšauki
mas- trockistais visos eilės ki
tų, kurie niekad tokie nebu
vo.” Kaip ir iš kur Stilsonas 
žino, kad jie tokiais nebu
vo?. . . Kodėl Tomskis tuoj 
nusišovė, kuomet prokuroras 
Višinskis, tarpe trockizme-kal- 
tinamųjų įsipainiojusių ir jo 
vardą paminėjo? Matomai, jis 
suprato, kad nebeišsisuks, to
dėl nusišovė.

Klausime Tomskio ir kitų,

vėl prisieina į teismo rekordus 
kreiptis. Rekorduose sekan
čiai sakoma:

“Apklausinėjus teisiamuo
sius rugpjūčio 21 d. vakari
niam posėdyj SSR Sąjungos 
prokuroras drg. Višinskis, pa
darė sekantį pareiškimą:

“Pirmesniuose posėdžiuose 
kai kurie kaltinamieji (Kame
nevas, 'Zinovjevas ir Reingol- 
das) savo parodymuose nu
rodė į Tomskį, Buchariną, Ry- 
kovą, Uglanovą, Radeką, Pia- 
takovą, Serebriakovą, ir So- 
kolnikovą, kaip į asmenis, da
lyvavusius viename ar kitame 
laipsnyj jų prasižengiamajame 
kontr-revojiuciniam veik ime, 
už kurį kaltinamieji šioje by
loj ir traukiami atsakomy
bėn. Aš skaitau reikalingu 
pranešti teismui, kad aš vakar 
daviau įsakymą tuos kaltina
mųjų pareiškimus ištirti.”

Ve, iš kur tie “misteriški” 
apkaltinimai! Tomskis, mato
mai, buvo kontr-revoliucionie- 
rium-trockistu ir nesitikėjo ga
lėsiąs išsisukti, tai nusišovė. 
Buchariną išteisino. Rykovą

vo, iš jos išmesti, ir dabar šu
nis ant partijos karia. Taip ir 
visi trockistai daro.

Ir tame pat numeryje “N. 
G.” sakoma:

“Vokietijos ir Italijos agen
tai dirba sušilę kitose Europos 
valstybėse, bandydami gauti 
Hitlerio pusėn ne tik viešąją 
opiniją (paperkant spaudą), 
bet ir pačių valdžių sferas.” 

žinoma, savęs naujagady^ 
niečiai nemini.

Ir va. Tokie elementai, už
sidėję ant savo laikraščio 
Markso-Engelso obalsį “Visų 
šalių darbininkai, vienykitės” 
darbininkų vienybės darbą ar
do. Ir visgi randasi keletas po
litiniai aklų darbininkų, kurie 
įsikibę į jų skvernus seka pas
kui !
29-IX-36, Minskas.

So. Boston, Mass

Kamene- Špaltų tokių insinuacijų Pri-'rado įsimaišiusiu, tai nuo ko-

Krupskos, Lenino . žmonos, 
straipsnio. Iš to, kas šioje iš
traukoje sakoma, ar galima 
daleisti, kad drg. Krupska Zi- 
novjevui ir Kamenevui pasi
gailėjimo būtų prašiusi? Visą 
d. Krupskos straipsnį patal
pinti nėra vietos. Manau, kad 
“Laisvė” ar “Vilnis” tai pada
rys, jeigu matys reikalo. (Mi
nėtas pareiškimas “L.” tilpo. 
—Red.). Mano reikalu buvo 
prirodyti, kiek naujagadynie- 
čiai teisingi, kiek jiems gali
ma tikėti. i

Tam pačiam puslapyje ra
šoma: “Sovietų Sąjungoj eina 
areštai. Tarp suimtųjų randa
si lietuvis karininkas Putna- 
Putinas.”

Šiuomi ir lietuvių patriotų 
jausmus besistengiama užaš
trinti. Stengiamasi viską pa- 
naudpti prieš Sovietų Sąjungą.

Taip, gal bųt, mūs, lietuvių 
darbininkų nelaimei, ir lietu
vis išdavikas radosi. Džiaugia
mės, kad tą piktšašį nuo lie
tuvių darbininkų kūno nuėmė, 
jeigu jis tokiu buvo. Kuo grei
čiau visokius išdavikus, fašiz
mo apaštalus sunaikins, tuo 
darbininkų judėjimui sveikiau 
bus, tuo pasekmingiau pasau
linio karo pavojus bus praša
lintas. Toliau sakoma:

“Associated Press teikia 
gausių žinių apie naujus areš
tus S. Sąjungoje. Pranešimai 
sako, kad Stalinas esąs pasi
ryžęs galutinai sunaikinti vi
sokią opoziciją.” „

Taigi, opozicionieriai 
zicionierių išdavikų

opo- 
žmogžu-. 

džių likimą apverkšlena. Verk
šlenkite, bet nieko negelbės

komunistus nusiminimas?

misaro pareigų paliuosavo, o 
kitus tebetyrinėja. Tai ve, ka
me ta “misterija.” Stilsonas 
žino ją, bet, ot, skambina tri- 
vogą, jieŠko lengvatikių, pri- 
gaudinėja savo skaitytojus, 
Trockio direktyvas pildo.

“Visa tai pas oficialius ko
munistus iššaukė nusivilimus ir 
paniką.” Matomai, pas slap
tuosius, atsiprašant, komunis-, 
tus iššaukė nusivjlimą ir pa
niką. Jie pamano sau, kad ir 
juos kai kada, kai kur, ir kai 
kas gali paimti už pakarpos. 
Toliau sakoma: “Partijiečių ei
lėse eina gyvos diskusijos, daž
nai pamoja ranka ir sako: 
Jei šitaip daroma, nebėra iš- 
rokavimo dirbti: aš pasitrau
kiu.”

Taip sakydamas, Stilsonas 
savo mintis, savo žodžius gvol- 
tu spraudžia į partijiečių bur
nas. Kaip jis norėjo savo min
tis, savo žodžius drg. Krups- 
kai prikergti, Stilsonas mano, 
kad ir partijiečiai Stilsono fa
šistinės komandos paklausys, 
ranka numos ir iš partijos pa
sitrauks. Jis, savo kontr-revo- 
liucinį darbą bedirbdamas, ne
besupranta ir to, kad kiekvie
nas komunistas džiaugiasi, 
kuomet jo partija nuo visokio 
brudo apsivalo. Sovietų Sąjun
gos Kompartijos kiekvienas 
narys, retai taip džiaugėsi, 
kaip džiaugiasi, kuomet mūsų 
politiniai sargybai pasisekė 
tuos kriminalistus, trockistus, 
gestapiečius sugaudyti. Visos 
mūsų šalies gyventojai siuntė 
pasveikinimus apsaugos sargy
bai, pasekmingai sugaudžiu- 
siai teroristus.

Kad James Casey iš “D. 
W.” redakcijos rezignavo ir iš 
partijos pasitraukė, nieko nau
jo tame. Juk ir Stilsonas, 
Strazdas, kadaise partijoje bu-

ŠYPSENOS
DAUG PANAŠIŲ YRA
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Nesmagus Kunigams Priminimas 
“Vilnis” rašo: z

Rašydamas apie smetonininkų perversmą 
Draugas tiksliai nuslepia kokią rolę sulošė 
gruodžio 17 dienos perversme krikščionių , 
demokratų partija. Tyli apie tai, tarytum 1 
jo burną būtų vanduo apsėmęs. O kas gi 
nežino, kad pučo skausmuose gimdant tau
tininkų diktatūrą, klerikalų partija buvo ta 
akušerė, kuri padėjo gimti tautininkų dik
tatūrai ir ilgai dar negalėjo atsidžiaugti 
diktatūros išpera. Jei jau kalbėti apie 
Smetoną ir Voldemarą, tai negalima užtylė
ti nei Krupavičių, nei Puricką, nei Smals
tį, nei patį vyskupą Karevičių, kuris palai
mino ‘/prezidentą” Smetoną. Krikščionys ir 
tautininkai buvo dvynukai ir jeigu jie vė-

Tu man už gėles daug gražesnė,— 
Vaikinas taip kalbėjo jai.— 
Tu man už medų daug saldesnė, 
Bučiuosiu tave amžinai.

Be tavęs man dangus aptemęs, 
Pasaulis rodos tuoj sugrius; 
Meilesnės už tave ant žemės 
Nebuvo, nėra ir nebus!

Kafštai, liepsnotai aš mylėsiu, 
Ta meilė niekad neatveš;
Jei reikės, ir galvą padėsiu,
Į ugnį šokčia del tavęs.

Suteik tą laimę, tą didžiausią 
Del maho mylinčios Širdies, 
Tik tark žodelį,—o mieliausia, 
Kad būsi mano lig mirties.

Bet, sutuoktuvės kaip įvyko, 
Jaujmeilė nedegė karštai; 
Vėliau ugnis visai išnyko, 
Tik Ųko meilės pelenai ...

Tu grauži mane dieną-naktį, — 
Dabar jis tarė jai piktai, — 
Tu trokšti mano kraują lakti, 
Nęri suėst mane visai.

Koks biesas gal tave mylėti, 
Kad nuolat draskai man akis, 
Ir nebeleidi kryplinėti 
Po smukles per kiauras naktis.

Tu man užmovei jungą kietą, 
Kaip smakas ėdi man nervus, 
Bjauresnės raganos ant svieto 
Nebuvo, nėra ir nebus!

Užgynei retkarčiais paūžti,
Atplėšei nuo visų draugų, 
Aš tame pragare vien šusti 
Ilgiau su tavim negaliu.

Ilgiau tayęs nebepakęsiu, 
Greičiau išnyk man iš akių! 
O jei aš tavęs neišmesiu, 
Tai pats išeisiu po velnių!

' Raguotis.

liau susipyko, tai ne del principų, bet del 
to, kad nepasidalino valstybės lovio ėdesie- 
na. Nedėkingas fašizmo kūdikis išspyrė iš

užkimš State
lingu dalyva-

“Pavojus Grūmoja.’*

Kuomet kainos ant visų pre
kių sparčiau kyla, negu darbi
ninkų algos, tuomet darbinin
kai organizuojąs, streikuoja ir 
dalinai laimi streikus. Ir tą 
matydami ponai darbdaviai vi
sa gerkle bliauna: “Raudonie
ji grūmoja! Karas jiems!” Ir 
jau nebeužtenka religinių ir 
kitokių įstaigų veikiančių prieš 
komunistus. Reikia Massachu
setts valstijoj dar vieną įsta
tymą perleist — išrinkt iš val
stijos seimelio ir senato komi
siją iš 16 narių, kovai prieš 
komunistinį pavojų — grūmo
jimą.

Tokį bilių įnešė Mass, vals
tijos seimelin republikonas at
stovas iš Somerville, ponas 
Phillip Sherman. Kuomet bus 
šio siūlomo įstatymo klausy
mas (hearing), tai organizuoti 
darbininkaį- priešinsis. Reikia 
tikėtis,
House savo 
vimu.

Gavo “Pasivažinėjimą”

13 metų berniukas, J. E. 
Powers, iš Norwood, Mass., 
užsimanė pasivažinėt. Jis įsi
rito į tuščią prekių karą-vago- 
ną Norwoode ir atvažiavo į 
Bostoną. Bostone tas karas 
greit liko prikabintas prie ki
to traukinio einančio į vaka
rus. Berniukas pajutęs pavojų, 
pradėjo šaukt-rėkt. Laimei jo, 
geležinkelio darbininkai išgir
do ir jį išleido.

Rinkamai
Liet. Piliečių Kiiubas perei

tame susirinkime išrinko 1937 
m. valdybą. Dąugumoj pasilie
ka ^buvusieji 1936 m. valdybos 
nariai su pirmininku Bernotu. 
Laukiama, kad Lietuvių sve
tainės reikalai — biznis bus 
tvarkoma sklandžiau, kaip bu
vo 1936 metais. Kliudąs ren
giasi prie apVaikščiojimo 16 d. 
vasario, Lietuvos nepriklauso
mybės pąminėjimo. Po susirin
kimo smagiai pasilinksminta.

Kur Dingot?

Mano draugai - korespon
dentai, Jonas Murza ir kiti 
dingo, nes “Laisvėj” iš So. Bo
ston žinučių nebesimato. Ka
me priežastis? Ęuvom priža
dėję nepavargt, o gyvenime 
yra kitaip. Aist.

Wilkes Barre, Pa.
Wilkes-Barres ir apylinkės 

lietuviai turės reguliariai lie
tuvių kalboj radio programą 
iš stoties WBAX. Radio pro
gramos vedėju bus Antanas 
Scarnulis. Pirmas radio pro
gramos atidarymas įvyks pir
madienį, 4 dieną sausio (Jan
uary), 1937 metais, 8 vai. va
kare, kaip jau minėjome iš 
WBAX radio stoties.

Grieš orkestrą iš 8 paval
kų vadovystėje Wm. Tama- 
liūno, bus lietuvių solistų ir 
duetų. Rengėjas radio progra
mos kviečia visus lietuvius mi
nėto] valandoj užsistątyti sa
vo radio ir pasiklausyti, taipgi 

ir kitokią teikti kooperaciją.

valdžios klerikalų partiją.
Šis priminimas klerikalų šulams yra 

labai kartus!
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pamanyt, kad jos piknikauja. O tai visai 
sėdėjimo streikai įėjo madon. Čion susėdu-

Jeigu ne iškabos, 
ne. Los Angeles mieste taipgi 
sios moterys yra Darbininkų Susivienijimo narės. Jos apsisėdo WPA raš
tinėj ir nori tuomi stipriai pabrėžti savo reikalavimus, kad projektai būtų 
tęsiami ir ružavi slipukai (atleidimo iš darbo pažymėjimai) atšaukti.

Šios moterys greit išmoko gint savo reikalus. Mums reik visoms išmokt
organizuotis ir veikti dar sparčiau, jei norime apsiginti save nuo bado ir 
skurdo bei sukurti ateitį, kuri užtikrintų laimingą būvį mūsų jaunajai 
gentkartei, dabartinės beviltės varom ai į pražūtį.

Kūdikio Akių 
Priežiūra

tus) gauna vertingą dovaną, 
puikią šių metų knygą “Gam
ta ir žmonės.” Už tokią dova
ną kiekvienas būsimas narys 
bus dėkingas, kaip ir mes esa
me 
tai

Kūdikio akys iki dviejų mė- j dikiui biskį vandens su šaukštu- 
nesių turi būt plaunamos boric ku arba iš bonkutės. Kuomet 
acid skiediniu, vartojant vatos 
šviežią gabaliuką kiekvienai 
akiai. Biskį užkaitusios akys 
yra paprastas dalykas beveik 
kiekvienam kūdikiui. Praeina 
tam tikras laikas iki išsivalo. 
Bet jeigu akys geltonai pūliuo- .
ja, tada geriau daktaras šaukti, kvėpuoti per nosiukes. Kuomet 

jis pats negali nosis išsišnypš- 
Kaip Pasidaryti Boric Acid ti, tai ji jam turi būt išvalyta 

Skiedinio? ........................................
Vieną arbatinį šaukštuką Bo

ric Acid miltelių įdėk į aštuonių 
uncijų butelį, tik nepilk į tą, iš, 
kurio kūdikiui duodi pieną. Tris 
ketvirtadalius butelio pripilk 
šilto, virinto vandens ir smar
kiai sumaišyk. Leisk nesutirpu- 
siem gabalėliam nustoti ant 
dugno; paskiau gryną skiedinį, 
be miltelių, supilk į švarų stik- i 
lą ir apdengus laikyk. Yra pa-', . , 7
tartina kiekvieną dieną pasida-jk« lr ,ai'SIS- ,Nlekada ne^andVk

jau kūdikis dantukus turės, ta
da jau reikalinga minkštu šepe
tuku tuoj pradėt valyt.

Nosiukių Valymas
Kūdikis visada turi lengvai

! du syk į dieną sterilizuotu ga
balėliu vatos, padažius ją į 
Mineral Oil arba Alboline. Ge
riausias laikas tą daryti, kuo
met kūdikį maudai ir prieš nak
tį-

Kaip Pasidaryti Vatos 
Gabalėlius?

Užvyniok vatos ant dantų

dėkingi tiems, kurie kada 
mus prirašė.
Reik Auklet Moterų 

Kalbėtojų
Į ALDLD Centro Moterų Ko

miteto atsišaukimą moterų kal
bėtojų lavinimo klausimu nuo
širdžiai atsiliepė centralinis 2- 
ras apskritys, taipgi Mass. Pir
majame jau keletas kolonijų 
kvietė ir moteris kalbėti. Kan
triai mūsų klauso, nors mes, 
čia, esame visos pradinės (iš
skiriant porą, kurių negalima 
gauti prakalboms).

Kituose apskričiuose tūlos 
draugės irgi sutiktų lavintis 
kalbėti, bet dd. tankiai sustato 
po du-tris vyrus kalbėti, o mo
teris užmiršta. Vienas su sa
vim kalbėdamas niekas dar ne
tapo geru kalbėtoju, juo labiau 
stebuklo nepadarys moterys,

krapštuko ir paskiau numauk i ^UJ/OS tankiai būna apkrautos 
i nuo jo, ir tada gali valyt nosiu-

ALDLD. 20-tos kuopos Mote
rų Skyriaus pereitas susirinki
mas įvyko pas d. šimoliūnienę. 
Narių dalyvavo nemažai. Išrin
ktos darbininkės ir pirmininkė 
koncertui. Išrinktos 2 naujos 
narės į ateinančio meto komi
tetą: organizatore — Valerija 
Kaminskienė; sekretore — M. 
Kulbienė, ir paliktos buvusios šį 
metą komitete O. Mikalojūnienė 
ir J. K. Navalinskienė.

Taipgi išrinktos dd. N. She- 
lienė, U. šimoliūnienė ir d. Stro- 
lienė į “Daily Worker”- paren
gimo komitetą. Išrinkta J. K. 
Navalinskienė delegate į Bendro 
Fronto konferenciją Lietuvoj 
demokratinėms teisėms atsteig- 
ti.

Nutarta laikyti ateinantį su
sirinkimą pas O. Mikalojūnienę, 
47 Hazel St., Binghamton, N. 
Y. Jisai įvyks 3 sausio, 7 :30 va
karo. Draugės, įsilėmykite lai
ką ir vietą, taipgi atsiveskite 

Į naujų narių. Po susirinkimo 
bus paskaita.

Mot. Sic. Korespondentė.

Puslapis Trečias

KUR TIK PAŽVELGSI, VIS UR MATYSI JAS SĖDINT

Stoti ftol I

Apie Mūs Proponuojamą Knygą

ryt šviežią Boric Acid skiedinį.
Kūdikis neturi ašarų iki be

veik dviejų mėnesių, užtat jo 
akutės turi būt palengva maz
gojamos kasdieną Boric Acid 
skiediniu, kad nuplauti nuo akių 
dulkes.

Burnos Užlaikymas
Nėra reikalo mazgoti kūdi

kio burnukę. Geriausia paliktąją 
ramybėje, nes tankiai bemazgo- 
jant ją galima sužeisti. Geriau
sia'ją išvalyt, tai duodant kū-

vartoti “applicators”, kuriuos 
nusiperki vaistinėj arba dešim
tukų krautuvėj, nes motinos 
ranka nepratus ir kūdikis nie
kada neguli ramiai. Motinos 
rankai paslydus arba kūdikiui 
sukrutėjus, galima greit pra- 
durt plonas ausų ir nosių plė
veles.

E. Vilkaitė.
(Dalis d. E. Vilkaitės šios ra

dio paskaitos apie kūdikių auk
lėjimą tilpo šiame skyriuje per
eitą trečiadienį.—Red.)

Bėgamais Reikalais
abelnai ligonių bei vaikų prie
žiūros klausimais. Sykiu pasi
žadėjo prisirengti ir turėti pra-

Minėkim Karžygius
Šio mėnesio 26-tą sueina ly

giai 10 metų, kaip fašisto Sme-’ ~ .u*- * j- a t - x kalbu bei pasitarimų bėgančiaistonos valdžia susaude 4 Lietu- .. ‘. . . * . . .
vos geriausius sūnus — Požėlą, 
Giedrį, Greifenbergerį, čiornį. 
Ta pati valdžia ir dabar tebežu- 
do bei kalėjimuose pūdo Lietu
vos liaudies reikalų gynėjus. 
Minėkim tas istoriškas ir skau
džias mums sukaktuves parėmi
mu šių dienų kovotojų Lietuvoj 
ir auginimu jėgų prieš fašizmą 
čion, Amerikoj.
Drg. Vilkaitė Vyks į Mass. 

Valstiją
Drg. E. Vilkaitė, slaugė, yra 

pasižadėjusi nuvykti į Mass, 
valstiją apie vidurį vasario 
(Feb.) 1937 m. Ji ten duos eilę
prelekcijų moterų sveikatos ir skaitoma už ateinančius me-

klausimais ir organizaciniais 
reikalais.

Draugės ir draugai turėtų 
pasidarbuoti, kad mitingai bū
tų skaitlingi ir kad iš'to pakil
tume nariais, ypatingai moteri
mis narėmis.

Proga Duoti Būsimiems 
Draugams Dovaną

Rengkimės panaudoti šven
tes su organizuotu ūpu, tai yra 
ALDLD budavojimui, taipgi nu
rodymu apšvietos šaltinio savo 
draugams. Įstojusieji į ALDLD 
prieš Naujus Metus ir užsimo
kėjusieji $1.50 (ta mokestis

I moterų stalą ir tikimės, kad 
tame darbe taip pat gausim 
talkos iš kitų moterų.

Dar vienas dalykas — mes 
turim ir arbatos po susirinki* 
mų! Ne visada, ir ne dėlto, 
kad kas reikalautų. To nėra. 
Jos gerovė, mes manome, yra 
tame, kad prie jos atsisėdi
mas mums duoda kelioliką 
minučių liuosam pasikalbėji
mui ir viena kitos artimespiam 

I pažinimui. O geresnė pažintis 
kaip tik ir akstiną vėl susieiti. 
Tas yra smagumu mums pa
čioms ir nauda draugijai.

N.

I

Pereitą savaitę šiame skyriu
je buvo biskis kalbėta apie Bro- 
oklyno draugių proponuojamą 
leisti gaspadinėms knygą. Drau
gės gaspadinės, su kuriomis te
ko kalbėtis, tam klausimui karš
tai pritaria; visos entuziastiš-

liūs, supjaustyk į ketvirtadalius 
pamidorus ir atsargiai sudėk 
mėsos kotletus. Į skauradą įpilk 
puoduką vandenio, užvirinus 
supilk ant mėsos. Dušniai už
dengus puodą, ant lengvos ug
nies pavirink porą valandų; 
tankiai pažiūrėk, kad mėsa ne
prisviltų. Jeigu vanduo išga
ruos, dapilk daugiau verdančio 
vandens. Neturint šviežių pa- 
midorų, galima vartoti iš skar
dinės.

Prie šių kotletų geriausia tin
ka trintos bulvės.

Lokšenos su Sūriu
1 pakelis (6 uncijų) lokšenų. 
Pusė sv. lietuviško sūrio. 
Ketvirtadalis sv. grietinės sūrio 
(cream cheese).
Pusė puoduko be sėklų razinkų. 
3 kiaušiniai. •

Sudėjus į pasūdytą, verdan
tį vandenį lokšenas (vartok 
broad noodles), pavirink dešim-1 
tį minutų. Kol lokšenos išvirs, 
ištrink bliūde sūrį su kiaušinio 
tryniais, sudėk razinkas, įpilk 
dalį vandenio, kuriame 'virei 
lokšenas ir išmaišyk, kad pasi
darytų neperskysta košė; da
bar sudėk išvirtas lokšenas ir 
gerai išplaktus kiaušinio balty
mus, atsargiai išmaišius kepk 
neperkarštam pečiuje pusę va
landos, kol gražiai aprus.

Prie šio kepsnio labai gerai , gyvenimo kainas ir svarbą or- 
yra sekamas sosas: du šaukš- ganizuotumo industriniai, taip- 
tu rudo cukraus, puodukas van- gį prieš vaikų darbą, 
denio, pusė šaukšto miltų. Vis- ka]bėjo apie skalbyklų darbi- 
ką gerai, sumaišius pavirink de- ninkes> sugrąžinimą minimum 
šimtį minutų; baigiant virti i ajgos įstatymo. Drg. Hath- 
įtarkuok pusę šaukštuko muš- away davė bendrą paveikslą 
katinio riešuto (nutmeg). Nu- moteru darbo abelnoje politi- 
ėmus nuo ugnies, įspausk šauk- n-j dirvoj šioje šalyje ir pla-

dešimteriopa smulkių darbelių 
našta.

Reiktų abiejų: progos kalbėti, 
reikia ir mums pačioms užsi
spyrusiai lavintis abelno žinoji
mo, kad sektųsi kalbėt, nes be karas su koncertine programa 
to ir geriausia iškalba ne toli i ir šokiais, kuris buvo suruoštas

minėjimui 20-ties metų sukak-Į kai sveikina brooklyniečių su- 
tuvių nuo pirmo 
rų suvažiavimo. Koncertas buvo 
5 gruodžio, Lietuvių svetainėj. 
Publikos atsilankė gražus bū
rys.

Mūsų viešnios iš Wyomingo 
—oktetas po vadovyste d. Radi- 
šauskaitės — atidarė programą, 
dainomis, taipgi ir paskui dai
navo. Labai gražiai sudainavo 
ir daug gavo aplodismentų. 
Taipgi mūsų vietiniai daininin- 
kai-dainininkės, . gitaristai, pia
nistai ir visi kiti gerai atliko 
savo užduotį.

Drg. Stasys Vaineikis gražiai 
sudainavo bent 3 dainas. Jam 
akompanavo d. W. Žukas. Dai
navo Ona Kazlauskaitė. Jai 
akompanavo Emilija Undrijū- 
naitė ir pati skambino piano 
solo. Kari Kireilis su draugu 
dar pirmu kartu paskambino gi
tarą. Gražiai jūs, Kari, atliko
te savo užduotį, lavinkitės ir to
liau.

Devynių mergaičių chorelis: 
L. Mikalojūnaitė, J. šulskaitė, 
Elsie žemaičiūtė, A. Kvietkaus- 
kaitė, M. černiūtė, S. Kasmaus- 
kaitė, J. šimoliunaitė, M. Ra- 
sic, vadovaujamos F. žvirbliū- 
tės, nors nesenai susiorganiza
vo, bet gerokai išmoko dainuoti. 
Manome, kad toliau dar gražiau 
sudainuos, nes žada tobulinti 
senas ir mokintis daug 
dainų.

V. Vaičekauskaitė 
smuiką. Irene Metrus, 
mergaitė, šoko ir dainavo, jai 
pianu skambino W. Žukas. Ol
ga Penekoska, ukrainietė, šoko 
tautiškus šokius. Elsie žemai
čiūtė sėkmingai sakė eiles, kaip 
ir visada. Drg. Sasnauskienė 
pasakė trumpą prakalbėlę. Pas
kiau tęsėsi šokia prie Girniaus 
ir Kaminsko orkestros.

Publikai patiko šis Moterų 
Skyriaus parengimas, o rengė
joms patiko publikos atsilanky
mas. Ypač tariame didelį ačiū 
mūsų programos pildyto jams, 
kaip viešnioms, taip vietiniams, 
ir mūsų jaunuolių tėveliams, 
taipgi visai publikai už atsilan
kymą. Ačiū toms mūsų nau
joms narėms, kurios daug tikie- 
tų išplatino pirm koncerto, taip 
pat visoms ir visiems, kurie 
bent kokiu darbu mums gelbėjo.

Norisi tart padėką d. Bagdo
nienei, kuri nors nėra skyriaus 
nare, bet aukavo gražią paduš- 
kaitę, taipgi kita gera d. M. 
aukavo lempą. Surinkta keli do
leriai už dovanas.

Koncertui pirmininkavo Ona 
Girnienė.

Gražiai pasisekė ALDLD 20- 
tos kuopos Moterų Skyriaus va-

teina. S. Susna.

Žuvo Jauna Moteris 
Komandierius

išGruodžio 6-tos pranešime 
Madrido rašo, kad didvyriškąjį 
Madridą pasiekė nemaloni ži
nia iš Gijon, jog atakoje ant 
Grado liaudies būriai panešė du 
dideliu nuostoliu. Toje kovoje 
ant vietoj krito komandierius 
Rapind. Tos kovos pasėkoj žu
vo ir jauna moteris komandie- 
rė Lenpina, kuri vadovavo Mak
simo Gorkio Bataliono dviem 
moterų grupėm.

Lenpina tapo sužpista atako
je ant St. Martin miško netoli 
Grado. Jinai vedė savo grupę ir 
buvo viena iš pirmųjų pasieku
sių kalnelio viršūnę, ųuo kurios 
jau pasiekiama Grado. Vėliau 
jį mirė nuo žaizdų.

Juo didesnis ir stipresnis 
priešfašistinis ir • prieškarinis 
judėjimas bus pas mus ir kitur 
pasaulyje, tuo mažiau žus liau
dies gynėjų ir greičiau bus su-1 k< 
naikintas fašizmas. Nėra žuvu- 
siems kovoje vertingesnio pa-, 
minklo, kaip gavimas naujų ko
votojų tęsimui nebaigtos kovos. 
Gi šios dienos nauji nariai — 
ryt dienos kovotojai.

II1CLU bUAdA“ I-IVCVA QvvxniHa ui HiULill OU“

lietuvių mote- J manymą. Draugės gerai supran
ta, kad leidžiant valgių gamini
mo knygą nebus mūs visa ener
gija sukuopta vien tik apie vir
tuvę; mūs platesnis darbas vi
suomeninėj dirvoj neturės del 
to nukentėti: dalis draugių tu
rės darbuotis jų užbrėžtoj sri
tyje, gi kitos tęs savo darbą. 
Turime daug gerų draugių įvai
riems darbams, lai kiekviena 
draugė prisideda su darbu, ku
riam ji geriau tinka.

Galutinas knygos leidimo 
klausimas ‘ dar vis nesutvarky
tas, bet atsiliepimai jau girdisi. 
Receptų jau gauname, tai da
bar draugės tegul palaukia pra
nešimo apie finansų klausimą. 
Kaip receptų, taip ir finansų 
klausimu reikės pačiom gaspa- 
dinėm pasirūpinti, bet apie tai 
vėliau pakalbėsime, čia paduo- 
sim porą prisiųstų receptų, iš 
kurių patirsite, kad mūs rengia
ma knyga turės būt praktiška. 
Tokių gerų receptų bus daug; 
mūs laikraščių skaitytojų būry 
yra daug labai gerų gaspadinių, 
jos didžiumoj prisidės prie ren
giamos knygos, kad padaryti ją 
visom pusėm tobula.

Receptus siųskite: Virėja, 
221 So. 4th Street, Brooklyn,

1,200 Motery Girdėjo 
Komunistų Vadus

Pirmadienio vakarą buvo 
sušauktas moterų mitingas 
Webster salėj. Čion dalyvavo 
moterys iš visokių gyvenimo 

i sričių. Kalbėjo C. Hathaway, 
’“Daily Worker” redaktorius; 
Motina Bloor, Jessie Taft ir 
Bonita Williams. Pirmininkavo 
Grace Hutchins.

Mitinge diskusavo Komunis
tų Partijos rolę organizavime 
moterų ir apie moterų užduo
tis kovoj už taiką, prieš karų 
ir fašizmą.

Motina Bloor daugiausia 
i palietė kovą prieš augštas pra-

Kitos
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naujų

griežė 
maža

Kotletai švedišku Būdu
1 sv. maltos jautienos,
2 riekelės baltos (senos) duo

nos.

šimtį minutų;
f a

■U

štą ar daugiau citrinos sunkos. 
Cukraus dėk sulig savo skonio. čiame pasaulyje.

N.MOTERYS SU MAŽAIS VAIKUČIAIS KARIŲ BARAKUOSE

»****-

t

įį

tad jis
Franci-

Kuomet karo debesiais apginiau kė padangė, vyrai yra imami karo 
tarnybon. Bet žmonos ir vaikai vist iek nori valgyt. Morris Baille neturėjo 
pinigų palikti šeimai, kad užtektų lai ke ilgo jo nebuvimo namie, 
sugalvojo juos visus pasiimt su savim j karių barakus Vincennes, 
joj. IŠ pulko fondo šiaip taip susirado pinigų ir jie gyvena.

Kaip karas paliečia visą šeimą, taip turėtume visi sujusti 
prieš karą.
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1 kiaušinis.
3 šaukštai sviesto.
4 nedideli pamidorai (toma- 

tos).
2 cibuliai.
Užpilk duoną pienu ir palik

Brooklyniečiy Veikla
ALDLD Moterų 81-ma kuo

pa neturim daug kuo pasigirt, 
I tačiau krutam. šį metą vėl įsis-

Neteko Sūnaus, Moteris 
Pavogė Kūdikį

kovon Turejom Pasitarimą
Po koncerto ant rytojaus tu-

•j■ :rx

bent valandai laiko pamirkti, tejgem r a š y b os-skaitliavimo 
išplak kiaušinį, sudėk . mėsą, pamokas kartą į savaitę, ant- 
druską, pipirus, duoną ir gerai radi^niais. Mūsų kuopa prisi-
išplak kiaušinį,

išmaišius daryk nedidelius kot- deda ir prie vedimo vaikų
letelius. Dabar kotletėlius ap- ijnokykigIgg, kur veikliai ir su
voliok miltuose ir dėk j gerai i manjaį dalyvauja E. Vilkaitė, 
įkaitintą skauradoj sviestą. At-, Taj j a platina ]Q ko. 
sargiai apvartyk, kad visom, The Woman Today šį 
pusėm gražiai aprustų Dabar Į paVyZdingai atlieka S.
storą puodą supjaustyk Cibu-| Petkiengi buvusioji greatneck- 

Aetė, kuri kiekvieną kopiją to 
puikaus žurnalo išleidžia 
pasaulį.

Narių gavom nedaug.

rėjom pasikalbėjimą ir diskusi
jas su d. Sasnauskiene, žemuti- 
nėj Liet.. svetainėj. Susirinko 
kaip kurios narės, buvo ir ne-

“žmogvagiai”!
Taip suriko ir apalpo Mrs. 

Mary Donafrio, 29 metų, 
kuomet dingo jos 17 mėnesių 
kudiskis, kurį ji buvo palikus 
kūdikių vežimėlyj krautuvės 
priebutyje ties Flushing Ave. 
ir Broadway.

Pribuvo šeši policijos radio 
automobiliai ir policistai pra
dėjo jieškoti kūdikio. Vienas 
troko draiverys, Nicholas Leg- 
go, policijai pranešė, kad; jis 
matęs bėgančią moterį su kū-

<
sr. <

■

Narių gavom nedaug, bet ‘ dikiu rankose, kuri įėjo į na 
džiaugiamės tuom, kad visos'mą’ po num. 33 Locust St., di

priklausančių Moterų Skyriuje, gana gerai lanko susirinkimus bloku nuo krautuvės. Ten nu-. 
Mums . d. S. daug ką išaiškino ir sulyg išgalę prisideda dar- vykus rasta kūdikis, kuri Mrs.
apie organizayimą moterų į 
ALDLD Moterų Skyrius ir ne
gailėjo kredito mūsų skyriui. 
Taipgi ir d. vyrai, ypač d. L.

ir sulyg išgalę prisideda dar- vykus rasta kūdikis, kurį Mrs. 
bu. Trys dar ne senos organi-|Anna Strelchuk, 31 metų, liū- 
zacijoj ir jaunos amžiumi bus'liavo ‘ ‘ 
valdyboj ateinantį metą. Svar- krėsle, 
besniuose atsitikimuose ir ki-

■

atsisėdus supamajame

Mrs. Strelchuk suareštuota
Šimoliūnas sakė, kad bingham- tų kut>pų narės, taipgi ir vi- ir kaltinama žmogvagystėje.
inn i nl-nvvi ei • tavi* Iri nnnn •  — - .L-- — Y* ~  1 * • « > * *tonietėms priklauso šimto nuo- Sai nepriklausančios 
šimčių kreditas už gerą darba
vimosi tarp moterų.

'M. Skyriaus Korespondentė.

moterys 
pagelbsti moterų kuopai. Tas 
rodo, kad jai yra dirva augti. 

“Laisvės” bazare turėsime

Ji sakosi pavogus kūdikį todėl, 
kad Children’s Aid Society 
ėmė jos kūdikį savo globon. 
Mat, motina yra girtuoklė

>



galima įtraukti iš gyvenimo

Br. Herman Mendlowitz

Reikia atsiminti visus 
jame dalyvauja. Neturi

U i

33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

Telephone: EVer green 8-9770

J. GARŠVA

Puslapis Ketvirtas
f

Trečiad., Gruodam 23. 1936

Kaip Skaityti ir Rašyti?
___________________________ D. M. ŠOLOMSKAS ______ __________________

pranešė, kad ka- 
baltųjų generolo 
jauną mokytoją.

O kas atsitiko? Parašiau 
Jauna mokytoja jau senai

(Tąsa)
Rašytojas apysakai ima medžiagą ne vien 

iš to atsitikimo, jis atsitikimą paima sau tik 
pamatu, o paskui daro papildymus, leidžia 
darban savo vaidentuvę, renka faktus iš kitų 
tokių atsitikimų ir čia juos pritaiko.

Rašytojas kartais pasirenka medžiagą ma
žam kūrinėliui, bet medžiaga jį užvaldo ir 
jau jis negali ją suvaldyti, bet tartum paskui 
ją bėga, bėga. Furmanovas štai kokių davi
nių patiekė:

“Ne visada autorius valdo medžiagą, o gal 
būti jis niekados jos nevaldo, bet medžiaga 
užvaldo autorių ir velka, kaip kokia galinga 
jėga, kaip galingos bangos medžio skiedrą.

“Buvo man pasiūlymas duoti vaizdelį, kaip 
baltagvardiečiai sukapojo 60 raudonarmiečių. 
Bet kada plunksna sušlamėjo ant popieros, tai 
patys savaimi išplaukė nauji paveikslai, kas 
žino, iš kur jie ir ėmėsi: čia atsirado ir ligo
ninės aprašymas, ir pasikalbėjimai sužeistųjų, 
ir sanitaras, ir mergina slaugė, ir komisaras 
taip žiauria mirčia miręs.

“Arba antras pavyzdys: 
zokų stanicoje, Kubaniuje, 
Pokrovskio gaujos nuplakė
AŠ norėjau duoti vaizdą tik to įvykio ir tiek: 
apsakymo centre buvo mokytoja; ji svarbiau
sia charakteris.. 
veikalą ‘Gaisras’
yra tik antraeiliu charakterium, ji jau nėra 
centralinis asmuo, dar daugiau: ji gal būt ga
lų gale visai nustos figūravus apysakoj, bus 
nereikalingas charakteris ir atpuls.

“Gaisras” apysaka išsiplėtė į pusėtiną kny
gą, apie 150,000 ženklų, tai jau bent 10 kar
tų tokia, kaip pradžioj turėjau planą. Ir kaip 
tas atsitiko—nežinau ir nesuprantu. Mokytoja 
turėjo atsilankyti pas Kudriavcovų šeimyną, o 
ten buvo mergina Nadia ... Ir štai Nadia virto 
vyriausiu charakterium apysakos, aplinkui ją 
jaunimas: čia gimnazistai, ir pagrindinis vei
kėjas, o tas veikėjas iššaul^p reikalą parašyti 
atskirą skyrių, kad nušvietus, kaip tas veiki
mas ėjo. Apysaka visai netikėtai išsiplėtė, 
apėmė tas šakas, kurių plane visai nebuvo.

“Keisti kompoziciją stūmė ir įvykiai, nauji 
faktai, pasikalbėjimai gatvėse, netikėti atsi-, 
tikimai, kurie prieš mane vis naujus paveiks
lus atidengė. Tai yra neišvengiama apysakoj, 
tai natūralu ją rašant ir imant medžiagą iš 
gyvenimo, kuris nuolatos pasipildo naujais da
viniais.”

Toliau Furmanovas išdėsto, kad jeigu apy
sakoj nors viena ketvirta dalis faktų paimta 
iŠ to įvykio, apie kurį rašoma, o kitkas yra 
pritaikinta iš kitų panašių atsitikimų ir su
tverta rašytojo vaidentuvėj, tai ji labai arti 
tikro atsitikimo. Jis siūlo sekamus dalykus 
pradedant darbą:

1. Pirmiausiai parūpinkite kūriniui medžia
gą. Lankykite teatrus, judamus paveikslus, 
kad papildžius.

2. Labai svarbu atydžiai išstudijuoti me
džiagą, pirm imsitės rašymo.

3. Parašius, skaityk, kad ir dešimts kartą 
savo raštą, atydžiai apmąstyk kiekvieną saki
nį, kiekvieną žodį.

4. Pavaikščiok, pasiklausyk kitą kalbą, pa
sižvalgyk, geriau susipažink su tais dalykais, 
apie kuriuos rašai.

5. Gerai įsigilink į laikrašcią ir žurnalą me
džiagą, kad to pagelba galėtum literatiniai iš
plėsti kūrinį.

6. Ypatingos atydos reikia kreipti į kores
pondencijas.

7. Duok savo raštą kitiems pasiskaityti, iš
klausyk ją kritiką. . .

8. Kuo daugiau rašo, tuo rašytojas darosi 
iš savęs labiau reikalaujantis, štai jau suda
rytas planas apysakai—viskas, medžiaga, as-

nys-charakteriai—stovi prieš akis, yra pa
sukimas, žodžiu, sėsk ir rašyk.
Bet tuojau ypu stojasi klausimai: o ar ge

rai tą dalyką žinai? O aną ar pakankamai 
ei? Tą ir. aną dalyką ar teisingai šu

tei?
Ir vis daugiau ir daugiau atsistoja klausi-

Jau susidarė paveikslas blogai atliktos 
sakos. Visi tie klausimai atsistojo sker- 
kelią ir diktuoja: kol neturėsi užtenkamai 

___Ižiagos, kol „neturėsi aiškaus supratimo— 
nesiimk už darbo.

FURMANOVO PASIŪLYMAI 
KOMPOZICIJAI

Furmanovas sekamus pasiūlymus darė kom- 
cijai:

1. Pas kiekvieną asmenį iš kalno turi būti 
imatytas jo charakteris, faktai, žodžiai, el-

atsinešimas, forma, pastabos, būdas, jo 
asikeitimai, ir tt.
2. Veikiantieji asmenys turi visą laiką būti 

eikime, jų dvasia neturi būti mirus. Jie turi 
ergyventi savyje persilaužimus, kovą.

3. Veikiainčius asmenis reikia suvesti į daik
tą, ir tą padaryti ne kartą, kad geriau išaiš
kinus charakterių skirtumą.

4. Veikalo tema privalo būti gausi susirė
mimais, interesinga, bet vengianti pakartojimo 
susirėmimų. Reikalinga įvairūs nelauktumai, 
bet ne pertankūs. i

5. Kiekvienas charakterio skirtumas turi 
visu ryškumu būti atžymėtas, užakcentuotas, 
tam tikroj vietoj, kad charakterio veidas būtų 
aiškus, suprantamas, žinomas per visą apy
saką.

6. Veikalo pamatan reikia paimti faktą iš 
paties gyvenimo. Apdirbant jį, turėti ribas iš
galvojimams (pabrėžimai, išplėtimai, litera- 
tinis apdirbimas, supuolanti atsitikimai, žino
ma, nėra išgalvojimas).

7. Nereikia visą veikalo turinį iš karto ati
dengti, bet tą padaryti laipsniškai, dalimis. 
Vyriausia jėga veikalo paveikime į skaitytoją 
yra jo gale.

8. Pasirenkant charakterius, reikia vengti 
vieno į kitą panašių vardų ir charakterių.

9. Atydžiai sekti išlaukinį jų judesį (rankų 
skerėčiojimą, galvos judesį, išbalimą, paraudi
mą, dvasinį neramumą ir tt.)

10. Veikalo parėmimui faktais reikia įtrauk
ti charakterių laiškus, ištraukas iš dienynų, 
ištraukas iš laikraščių ir žurnalų. (Asmenų 
dienynai ir laiškai, reikalui esant, gali 
perstatyti, kaipo rasti).

11. Susirėmimas yra svarbus ir painus 
sakos dalykas.
rakterius, kurie 
painiavų.

12. Į veikalą
atsitikimus, kurie jam pritinka, kad papildžius 
tam tikras vietas.

13. Rašant ilgą veikalą, galima palikti tam 
tikrus asmenis arba ir grupes ant ilgo laiko, 
o vėliau prie jų sugrįžti.

14. Visą laiką reikia turėti mintyje dvasi
nius charakterių pergyvenimus, pasikeitimus, 
kurie įvyksta tarpe veikiančių asmenų, ačiū 
gyvenimui, jų susirėmimui.

15. Reikia aiškiai padaryti skirtumas tarpe 
to, ką asmuo mąsto, kalba ir veikia.

16. Pirm negu veiksmas prasidės, reikia jam 
dirvąr paruošti. Neleistina charakterius išstum
ti į veikimą, kaip kokias mašinas, be mąsty
mo. mintijimo, prisirengimo ženklų išdavimo..

17. Kiekvienas veiksmas ir žodis turi būti 
savo vietoj, reikalingas, 
nimo. Nereikia užkimšti 
kūrinį.

18. šiurkštūs žodžiai,
naturališki, tikri, atatinkami savo vietai, ne
laukti. Nėra nieko bjauresnio, kaip bereika
lingi ir nepamatuoti šiurkštumai. Jie, vieton iš
aiškinimo dalyko, pastiprinimo jo, tik dau
giau supainioja ir teršia.

19. Sulyg dalyko svarbos jam reikia ir aty- 
dos, vietos suteikti veikale, svarbiam—daug, 
vidutiniam—mažiau, mažos reikšmės—dar ma
žiau.

20. Veikalo juodraštis turi būti sudarytas 
pačioje darbo pradžioje. Visi charakteriai turi 
būti aiškūs.

21. Niekados neapkvaišinti charakterių ilius
travimu, gyrimu saviškio charakterio. Apra
šymas charakterio smulkmenų, išvaizdos, dra
bužių. figūros, turi būti atliktas ten, kur tas 
reikalinga.

22. Nedaryti jokio pamato apysakai, arba 
įvykiams iš sapnų. Vengti to pavojingo 
sireiškimo.

23. Veikiantis asmuo nenori to dalyko, 
purtosi, rankomis krato, bet kas tai tokis
dujinis, už jį galingesnis, tvirtas stumia jį 
prie to.

24. Kiekvienas charakteris savo amžiuje tu
ri ir savo dvasinį stovį, protą, platumą pasau- 
liažiūros, jausmą, judesį, ir tt.

25. Ypatingai rūpestingai reikia 
charakterių monologus ar dialogus, 
būtų nei vieno nereikalingo žodžio,
juos sukapoti paklausimais, pastabomis, kad* 
nebūtų nuobodūs.

26. Vienas dalykas daryti planus, ką atlikti, 
kitas atlikti. Tą reikia aiškiai atminti ir at
skirti. Štai žmogus užmanė ką, jis tuom gy
vena, mintis jį kankina, jis pasikeitė savo el
gesiuose,—visai kitas asmuo.

27. —Charakterio elgesį visada reikia pritai
kyti, gerai suderinti. Jeigu tai yra charakte
ris, paliečiantis plačią visuomenę, tai ir jo 
judėsis ir būdas turi atatikti visuomenės ži
nomiems charakteriams.

28. Pasikalbėjimas turi būti gyvas, natū
ralūs, aiškus ir be paaiškinimų. Apysaka eina, 
eina, kaip pačiame gyvenime tikri dalykai vie
nas po kito klojasi.

29. Palikti vieną šeimyną ir eiti prie kitos 
yra galima tik ant dvasinio pergyvenimo, ką 
nors jau užbaigus.

(Daugiau bus
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plaukiantis iš gyve- 
tuščiais žodžiai jūsų

ypatingai, turi būti

pa-
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apdirbti
kad ne-

Geriau

Worcester, Mass
Reikėtų Būt Skaitlingam 

Susirinkimui.

Gruodžio 27 d. iš ryto pri
puola priešmetinis ALDLD 11 
kp. susirinkimas; praeito mė
nesio susirinkimas buvo vidu
tinis; penki delegatai buvo iš
rinkta į 7-to Apskričio metinę 
konferenciją, kuri atsibuvo 
gruodžio 6 d. So. Bostone. Tai
gi bus žingeidi!, ką delegatai 
iš konferencijos raportuos, 
taipgi svarbu perrinkimas kuo
pos komiteto. Verta paminėti, 
kad mūsų kuopa į komitetą iš
rinktų senovinių literatūros 
draugijos mylėtojų ir darbuo
tojų, kaip tai J. Karaziją, V. 
Tumanį. Manau, kad, praeitų 
metų gautomis po dvi knygas 
mes visi nariai esam pasitenki
nę, ypač pastarąja “Gamta ir 
žmonės,” kuri tikrai yra įdo
mi ir moksliška knyga. Reiš
kia, didelė nauda iš prigulėji
mo prie ALDLD. Nežinau kokį 
dėkingumą gali turėti LDD na
riai, kuomet nieko neg’auna už 
savo narines mokestis, kaipo iš 
panašios organizacijos? Tėvy
nės Mylėtojų Draugija galuti
nai jau palaidota, tai nors 
nieks nesumoka nei mokesčių, 
bet LDD mokestis ima, o kny
gų nariams neduoda.

Taigi, praktiškai vienatinė 
literatūros organizacija Ame
rikoje yra ALDLD. Ir 11 kuo
pos priešmetinis susirinkimas 
galėtų būti gražiai skaitlingas, 
kuopa turi užsimokėjusių na
rių 77, be to, čia yra moterų 
155 kuopa su 42 narėmis, bet, 
vyrai, žiūrėkim, kad visada bū
tų 11 kp. du kart skaitlinges- 
nė-didesnė.

Nori Būt Saugus?
Galutinas išrišimas važiuo- 

tės problemų gula lygiai ant 
važiuoto ir ant pėstininko. 
Kiekvienas privalo prisilaikyt 
važiuotės taisyklių. Strimagal- 
viškas važiavimas baigiasi mir
timi ar pavojingu sužeidimu.

Pėstininkas privalo eiti 
skersai kelią tam paskirtose 
vietose ir tik šviesų rodomu 
laiku. Jis turi suprast, kad 
motoristai irgi turi teises.

Pasisakykim visi laikytis va
žiuotės taisyklių ir laikykimės 
to iki persiimsim saugumo 
jausmu, tada pamatysim, kaip 
sumažės važiuotės nelaimės. J

Trafiko Stotis “K.”

BANKIERIAM NEPATIN
KA “DWELLING LAW’’

Bankieriai ir stambių namų 
kompanijų bei savininkų at
stovai reikalavo atidėti gyve
namų namų įstatymą (dwel-! 
ling law). Jie netyčia išsitarė,! 
kad negalima vienu ir tuo pa
čiu kartu duoti gerus kamba
rius ir turėti pelnus. Tačiau 
Vladek, Butų Valdybos narys, 
nurodė, kad namų kompanijos 
gali geriau prižiūrėti kamba
rius ir ne tik verstis, bet turėt 
ir pelnus.

Pašto viršininkas Sinnott 
praneša, kad, palyginus su pe
reitais metais, kalėdinių pun
dų siuntimas jau pakilo 17 
nuošimčių.

4
Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitų 
palengvinimų su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 18 67 metų. J

to'

Tel. Evergreen 7-6909

RADIO SERVICE
ALL WORK GUARANTEED
Aš pataisau visokių išdir- 
bysčių radius ir parduodu 

naujus.
Mano Darbas Yra Užtikrintas.

Labai žema kaina.

Lewis Tauches
499 GRAND STREET 
. BROOKLYN, N. Y. -

SVEIKATA—TURTAS
/

Netekus sveikatos, nemiela nei gy
vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese,, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstęlėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus i 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIĖS, sudarytos iŠ daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, Šildydama kaipo saules 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus'ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

Kaina 75c., $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostj ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada, žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN’Š OINTMENT CO

Hartford, Conn.
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NASHUA, N. H., LIETUVIAM
Kalėdom ir Naujiem Metam avalynę ir smulkesnius 

drabužius kaip tai: marškŠimus, pančekas, pirštines ir 
daugelį kitokių pirkitės pas

JOSEPH SIMUTIS
Laiko lietuvių išdirbystes ČEVERYKUS, kurie 

stiprūs ir gerai tinka ant kojų:

OVER GLOBE SHOES

yra

Yra didelis pasirinkimas avalynes ir drabužių.

Prašome įsitėmyti antrašą:

35 HIGH STREET NASHUA, N. H.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey

Valstijo.ie
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 

Harrison, N. J.
Telefonas: Harrison 6-1693

FOTOGRAFAS

L

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lui ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa- 

> sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir . iš lauko

A. BALČIŪNAS
l 321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir ’

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

OFISė VALANDOS

NEDfiL iJS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo-

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

1937 Mėty Darbininkų Kalendorius
Yra turtingas raštais iš įvairių mokslo sričių. Yra daug 
svarbių istorinių informacijų ir statistikų. Daug raštų 
ir paveikslų yra iš Lietuvos. Rasite skambių eilių ir 
įspūdingų vaizdelių iš dailiosios literatūros. Duodama 
naudingų patarimų bei pamokinimų apie mediciną ir 

sveikatos užlaikymą. Tad tuojau, be atidėliojimo 
reikalaukite

Darbininkų Kalendoriaus 1937 Metų
Tai svarbus žinių ir mokslo šaltinis.

Darbininkų Kalendoriaus Kaina 25 centai
Reikalaudami prisiųsti po viena kopiją, atsiųskite pašto 

štampų vertės 30c., nes kamuoja persiuntimas.

“Laisvė” 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai kėliausios 

mados automobl'ius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Tel. Stang 2-07SJ NOTARY
Night Tel. Jenifer 6-401J PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAU8KA8) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.



Waterbury, Conn
Juozelis.

geras,
*

Shenandoah, Pa.

NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

gerai

Rochester, N. Y

ir

25
ėEASTON, PA. SIENINIAI KALENDORIAI

1937 METAMtil-
MONTELLO, MASS

Mire Lietuve

ŠOKIAMS GRIEŠ GERA ORKESTRĄ

Ta- 
lin- 
ke-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

ir
D.

išėjo
i Phi-

Coal
Ham-

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

dažniausiai būtų taip Water
bury.

są. 
ket

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

kre- 
kurie 

suranda

“Laisve” turi puikų pasirinkimų sieninių 
kalendorių 1937 rietantis. Yra labai gražūs 
į spalvuoti paveikslai iš gamtos vaizdų, 

vandenys, miškai, kalnai ir tt.

Didžio: 15 colių pločio ir 20 colių ilgio. Kaina 20c
Tie patys paveikslai mažesnių :

12 colių pločio ir 16 colių ilgio. Kaina 15c

dalyvaukite visi.
B.

pranešimai" iš kitur

• ■<* '.I

Trečiad., Gruodžio 23, 1936 Puslapis Penktas

Waterbury randasi prieš 
šventes gana gražių sumany
mų, o ypatingai sako, tai išsi- 
gersim, tai paūliosime, ir laukia 
kalėdų su nekantrumu.

Bet broliai, darbininkai, 
kaip gi galima gerti, jeigu 
nieks už dyką neduoda, bet 
jūs savo kruvinais centais 
gersit. Išsigersit ir užmiršit, ar 
negeriau būtų geras darbinin
kiškas laikraštis užsirašyti? O 
ypatingai toksai, kuris ir apie 
jus parašo, tai geriausiai ati
tiks tam “Laisvė.”

“Laisvė” vajų turi visada, 
tik užsirašyk ją, o tai lankys 
jus per visus metus, tai bus be
ne puikiausias jūsų sumany
mas !

Waterbury darbininkai vei
kia, neatsilieka ir jų vaikai, 
tėvai ruošia planus veikimui ir 
parengimams, o jųjų vaikai 
uoliai platina bilietus bei ap
garsinimus.

Darbininkų vaikai supranta, 
kad tėvai gal nesulauks to 
rytojaus, už kurį kovoja, bet 
jiems duoda pavyzdį ir parodo 
pramintą taką, kuriuo turi ei
ti. Tad darbininkiškas lietuviš- 
kąsis jaunime, eik tėvų pėdsa
kais ir dirbk dėl savo ir vi
suomenės gerovės, o laikas da
bar yra pats geriausias prie 
vyresniųjų išmokt kovot už sa
vo teises. Nes anot lietuvių 
priežodžio “Prie kelmo 
ir ugnis kurt.”

Waterbury reik duot 
ditas liet, darbininkams, 
visgi daugiau būdų
sulaikyti jaunimą nutautėjime. 
Katalikai to nesugeba padary
ti, o tik liežuviais malti. Tad 
lietuviai, kam rūpi, kad neiš- 
tautėtų jūsų vaikai, leiskit, ne
trukdykit jaunimui eiti į pro- 
gresyviškus parengimus, o ten 
jie ras tam tikrą prie širdies 
malonumą ir jie patys supras, 
kad klaidą daro (jeigu daro?) 
už ištautėjimą. Neatsilieka te
gu nei kataliko, nei fašisto, nei 
kitokio manančio lietuvio vai
kas, o urmu atsilanko į Water- 
burio liet, darbininkų parengi
mus, o ten ras tikrą malonų 
laiką ir tikrą lietuvišką peną.

Beveik visos » Waterbury 
dirbtuvės nors nežymiai, bet 
pakėlė atlyginimą * darbinin
kams.

Štai The American Brass 
Komp. 16 gruodžio pakėlė be
veik po 5 nuoš.

Algas pakėlė dirbtuvės ne
žymiai, bet krautuvėse pakelta 
viskas su gana geru kaupu, tik 
adatos dar beveik po senovei, 
o ar daug adatų pareikalavi
mo? Tai ve kaip!

Waterbury dirbtuvėse dar
bininkai jaučia, kad darbo 
yra gana daug, bet kažkodėl 
viršlaikio dirbti nevisi gauna. 
Darbą laiko “stake”. Tai už
dirbk “pėdę” kad nori, o šven
tės arti, teks kelios dienos bū
ti be darbo, o kur pinigų ?

Waterbury kai kurie darbi
ninkai gana rimtai mano jau 
apie organizuotumą darbinin
kų, ne tik lietuviai, bet daug 
daugiau svetimtaučiai ir grei
tu laiku iš pastebėjimo paty
riau, kad susiorganizuos uni
jos. Kaip kas leidžia paskalas, 
kad daug nori darbininkų eit 
į streiką, dėl žemo atlyginimo. 
Tokie sumanymai yra linkėti
ni ir pasisekimo broliai!

-Waterbury Juozas Valickas 
praeitoj savaitėj per advoka
tą Irving Pasterniak užvedė 
prieš vieną apdraudos kompa
niją bylą, reikalaudamas $10,- 
000 atlyginimo už padarytus 
nuostolius sveikatai, bei už ki
tus dalykus, o ypač už sužalo
jimą kūno.

Kiek teismas paskirs, tuo 
tarpu nežinia, bet linkėtina 
jaunuoliui laimėti visu 100 
nuošimčių.

“Vilniaus žodžio” prenume
ratų rinkėjas Joe. Valey giria
si, kad Waterbury gana daug 
lietuvių prenumeruojasi “Vii. 
žodį.” Sako, kad visoj Ameri
koj gal bus tik viena tokia lie
tuvių kolonija, kur uoliausiai 
skaitys Vilniaus lietuvių spau
dą. Tai visgi Waterburis, ma
tyt, interesuojasi apie Vilnių.

nedaug iš dviejų priežasčių, 
viena, kad “adventas,” o kita 
tai buvo surengta vienoj stu- 
boj “pare”, kur buvo užkvies
ti ir nekurie ALDLD 13 kp. 
nariai ir pritarėjai, taigi pub
lika buvo pasiskaidžius. 
čiaus vakarėlis buvo labai 
ksmas ir kuopai dar duos 
lėtą dolerių pelno.

Dabar ALDLD 13 kp. ren
giasi prie prakalbų, kurios 
įvyks greitu laiku. Tėmykite! 
Bus geras kalbėtojas.

Eugenija.

Waterbury ant gatvės Main 
774 atsibuvo 19 gruodžio ga
na šaunūs šokiai, tai buvo lie
tuvių darbininkų pastangomis 
surengta.

Nors del labai netikusio oro, 
ypatingai sniego, o paskiau lie
taus, publikos buvo negausiai, 
bet publika buvo gana jaus
minga ir sudėtinga.

Matėsi italų, rusų, lenkų ir 
net airių.

Kiek pasilinksminus buvo 
trumpučiuke pertrauka, kuo
met vienas draugas atvykęs 
buvo, ar ne unijos atstovas? 
Kurs gyvai apibūdino šių die
nų svarbiausius ir gyviausius 
reikalus, o ypatingai darbinin
kų kovas, liečiančias jų ryto
jaus būvį. -

Aukavo beveik visi be išim
ties.

Atsistojo kalbėti antras, d at
jaunąs jaunuolis (manau, ar 
ne italų tautybės?), kuris taip 
pat gana reikšmingai viską 
apibūdino; abu kalbėtojai bu
vo griausmingų aplodismentų 
sutikti.

Buvo taip pat ir loterija, 
kam bilietas patarnavo, tas 
liko laimingas.

Visi ūžė ir linksminosi iki 
vėlaus laiko, o ypatingai tenka 
palinkėti draugui Jonui Dvy- 
linskui ir dr-gui Krasnickui, 
kurie nors vėlai, bet veltui pa
tarnavo visiems su skanum 
alučiu ,ir nuoširdumu. Kapita
listiniuose bei klerikaliniuose 
parengimuose to niekuomet 
neteko pastebėti, ten galybė 
ir vienybė tik kapitale, o pas 
mus, darbininkus, simpatišku
me bei solidarume.

Minėtasis parengimas pali
ko kuogiliausio įspūdžio vi
siems ir linkėtina, kad kuo-

Iš “Nemuno” Kliubo
Waterbury buvo per du va

karus rodomi p. Žigo kruta- 
mieji lietuviški paveikslai, tie
sa, pirmas vakaras buvo neži
nia dėl kokių priežasčių ne
skaitlingas, gi sekantis vaka
ras, t. y., 12 gruod. buvo gana 
pusėtinai skaitlingas.

žmonių ūpas buvo
paveikslai truko gana ilgai, 
daug įdomumo visi pamatė, 
tai bene bus p. Žigo geriausi 
ir įdomiausi pagaminti pa
veikslai negu kitų.

Nevienam stebint ir ašaros 
iš akių rodėsi, tai bent įspū
dis buvo!

Visi gana įdominėsi, o ku
rie neatsilankė, tuo labai 
graudinosi. Reikėjo visiems 
mums būti, o nieks būtų nesi
gailėjęs. Po paveikslų pirmos 
pertraukos “Vilniaus žodžio” 
agentas paaiškino apie Vil
niaus lietuvių spaudą, taip 
apie patį “Vilniaus žodį,” ly
giai apie “Vilniaus 'Rytojų.”

Parodė publikai “Vii. žo
dį” su baltomis špaltomis ir 
paaiškino apie tai smulkiai.

“Vii. žodis” puikiai sekasi 
platinti, gi “Vii. Rytojus” ne
kaip. Išvažiuojant p. Žigui iš 
Waterburio palinkėjo jam visi 
gana gero pasisekimo, atei
nančiam kartui pažadėjo gau
singai atsilankyti.

“Nemuno” Korespondentas.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo kuopoj jau senai buvo 
sumanymas surengti vakarėlį 
tiems draugams, kurie darba
vosi laike LDS seimo. Vakarė
lis surengtas 18 d. gruodžio. 
Laike užkandžių buvo suma
nyta pasakyt prakalbeles ir 
tvarkdariu išrinktas drg. J. Bu
lis.

Savo kalboj d. J. Miller pri
siminė Ispanijos liaudies ko
vas prieš fašizmą. Visi sekanti 
kalbėtojai rėmė jo sumanymą, 
kad reikia pagelbėt kovoto
jams. Čia pat ant vietos pora 
draugių perėjo ir parinko au
kų. Viso surinkta $25.25. Kaip 
iš tokio nedidelio skaičiaus da
lyvių, tai gana daug, širdingai 
ačiū aukotojams. Čia jų var
dai :

M. Druseika aukavo $10; 
po $1 aukavo sekami draugai: 
L. Bekešienė, L. Pultin, J. Bu
lis, B. Charney, K. Siurvila, J. 
Miller, K. Žukauskas, J. Miki
tas, H. Mikietienė, B. Duoba, 
P. čereška, E. čereškienė 
R. Braus. Po 50 centų — 
Bugailiškis, N. Jurėnas, 
Duobienė ir K. Žemaitienė, 

centus F. Manelis. M.

Metinis Naktinis Bankietas
IR LAUKIMAS NAUJŲ METŲ 1937 

Rengia
Lietuvių Tautiško Namo Draugovė

SAVAM NAME
KAMPAS VINE ir N. MAIN STREETS

Gruodžio 31, 1936

Pradžia 8-tą valandą vakaro ir tęsis iki rytui.
Naktiniam šokiam įžanga( tik 30 centų

Naktine rusiškų kukletų vakarienė prasidės 10 vai. 
vakaro ir tęsis iki rytui. 

Į Naktinius šokius ir Vakarienę 
Įžanga tik $1.00

Gausite užtai skanių valgių ir gėrimų.
Kviečia Komitetas.

Penki Šimtai Angliakasių 
Išėjo j Streiką

Gruodžio 18 d. čia 
streikan 500 angliakasių 
ladelphia and Reading 
and Iron kompanijos, 
mond kasykloj.

Streiko priežastis tai, kad 
kompanija nesilaiko sutarties 
su unija. Senesni darbininkai, j 
kurie pabaigia darbus, tiems | 
neduoda darbo, o priima nau- ■ 
jus. Sutartyje yra, kad jeigu 
tos kasyklos lokalo narių yra 
be darbo, tai bosas neturi tei
sės priimti naujų darbininkų.

Jeigu kompanija neišpildys 
greitu laiku darbininkų rei
kalavimą, tai prisidės da de
vynios kasyklos prie streiko.

Dėdė Kalnietis.

PLYMOUTH, PA.
Laisvų kapų bendras metinis susi

rinkimas įvyks 27 d. gruodžio. Pri
būkite visi šėrininkai ir lotų savinin
kai ir pasiimkite su savim daro- 
dijimą, kad priklausai, tai turėsi bal-

Susirinkimas įvyks 325 E'. Mar- 
St.

Prez. M. Kalauskas.
(301-303)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus ALDLD 149-tos kuopos 

susirinkimas įvyks sekmadienį, 27 d. 
gruodžio, pas drg. Urlakins, 5023 
Tacony St. Prasidės 10 vai. iš ryto. 
Būkite visi.

A.Ramanauskas.
’ (301-303)

PHILADELPHIA, PA.
TDA 9-tos kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 27 d. gruodžio, 2 
vai. po piot, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. Šis susirinkimas bus 
svarbus, kuopos valdyba išduos meti
nį kuopos veikimo raportą. Bus nau
jos valdybos rinkimas ir nauji su
manymai kuopos veikimui ant to-1 
liaus, tad visi nariai malonėkit daly
vauti. Nepamirškite ir duokles už 
pereitus metus ir šiuos pasimokėti.

Sekr. B. Ramanauskienė.
(301-303)

WORCESTER,IviASS.
LDS 57 kuopos pramoga įvyks 26 

d. gruodžio. Bus Bean’o Pare, po 
numeriu 29 Ehdicott St., vakare. 
Kviečiame visus skaitlingai atsilan
kyti, bus smagus vakaras.

D. J.
(301-303)

NEWARK, N. J.
Trečiadienį, gruodžio 23 d. pakal

nėje kalbės žymus ispanas prof. 
J. M. LaCalle apie Ispanijos įvy
kius. Mitingas prasidės 8 v. v., Is
panų salėje, 87 Madison St. Labai 
svarbu, kad visi lietuviai būtų ant 
šio susirinkimo, ne tik kad išgirst ką 
LaCalle turi svarbaus pasakyti, bet 
ir kad paremt Ispanijos darbininkus 
moraliai, pinigiškai, su drapanomis, 
valgiu ir medicina. Programoj daly
vaus ir jaunuolis kalbėtojas ir vei
kalas “Bury the Dead.” Jžanga vel
tui. .Rengia Pakalnės Skyrius Jaunų 
Komunistų Lyga.

J. KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai 'gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

49 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS 

Tel. EVergreen 8-8520

TEL. STAGG 2-5043

21,338,120 Jau Įteikė Se
naties Pensijų Blankas

Washington. — Socialiu 
Užtikrinimo Komisijai ikr 
šiol atsiųsta 21,338,120 dar
bininkų išpildytų blankų dė
lei senatvės pensijų. Bet dar 
4,662,880 darbininkų nepri- 
siuntė tokių blankų-aplika- 
cijų.

WILKES-BARRE, PA.
Bendro Fronto Komitetas rengia 

didelę vakarienę nedėlioj, 27 d. 
gruodžio, 325 E. Market St., 6 v. v. 
Prie vakarienės tj^ęsiine ir puikią 
programą. Dainuos *Wyomingo mar
gin oktetas, iš Scrantono—drg. Valu
kas. Taipgi bus ir keli duetai. Bus 
ir muzikantai. Įžangos tikietas vi
siems prieinamas, tik 35 
del ‘

centai, to-
F. Kom.

(301-303)

WILKES-BARRE, PA.
Visų ALDLD Kuopų žiniai 12-tam 

Apškrityj
Kaip jau kuopoms buvo pranešta, 

kad apskričio metinė konferencija 
įvyks gruodžio 27-tą d. Pradžia U-tą 
vai. ryto, todėl draugės ir draugai 
tegul neatsiranda, jokių kliūčių, kad 
kas jumis sulaikytų nuo dalyvavimo. 
Blogas oras ar kas kitas, būtinai da- 
lyvaukit iš visų kuopų kuo skaitlin
giausia ir laiku, nes turėsim daug 
svarbių reikalų aptart, kas link viso
kio ateities veikimo.

Rašt. J. T. V.
(301-303)

Klaidos Pataisymas
“Laisvės” No. 285, kur 

po rezoliucijos, priimtos ALD 
LD 6-to Apskričio Konferenci
joje, 15 d. lapkričio, Philadel
phia, Pa., įsiskverbė labai ne
maloni klaida. Parašuose rezo
liucijų komisijos yra pavardė 
J. Valaitis, o turi būti d. J. Ja
saitis, kuris dalyvavo iš Balti
more, Md. Šiuomi klaidą ati
taisau. B. E. Senkevičienė.

Šiomis dienomis čia numirė 
sena Eastono gyventoja, Pau
lina Pivorienė-žemgulienė. 
Amžiumi dar buvo nesena, 
apie 54 metų ir stipri moteris, i 
Mirė, rodos, plaučių įdegimu. 
Paliko 6 jau paaugusius vai
kus. Buvo tikinti moteyis, pri
klausė prie šv. Mykolo para
pijos. Palaidota su bažnytinė
mis apeigomis.

ALDLD 13 Kp. Vakarėlis
Vakarėlis buvo surengtas 12 

d. gruodžio, Easton Baking! 
Co. svetainėje, žmonių buvo '

ELIZABETH, N. J.
Du Svarbūs Susirinkimai

ALDLD 54 kp. ir T. D. Apsigyni
mo 25 kuopas susirinkimai atsibus 
seredoj, gruodžio (Dec.) 23 d., 1936, 
LDP Kliube, 408 Court St., 8-tą val- 
yakare. Bus metiniai susirinkimai. 
Turėsime daug svarbių dalykų aptar
ti ir išrinkti naują valdybą.

Būkit visi nariai ant susirinkimo.
Komitetas.

(300-301)

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

VYRU IR MOTERŲ LIGOS ! 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal’ ar kiti Mėšlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reurriatiški 
keblumai, Nosies. Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir'greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai, Serumų Įleidi
mai ir Ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.DR. L. ZINS

Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
ČMES KALBAME LIETUVIŠKATY

Pasiunčiame ir į kitus miestus už tą pačią kainą. 
Reikalaudami į kitus miestus malonėkite iš kalno 

prisiųsti užmokestį pašto stampomis.
Padarome su lietuviškais kalendoriais, kur 

yra pažymėta Lietuvos oficialės šventes 
ir katalikiškos šventės.

Daugelis siunčia iš Amerikos sieninius kalendorius 
į Lietuvą angių kalboje su amerikoniškomis šventė
tais. Lietuvoje tokie kalendoriai mažai naudingi. 
'‘Laisvė” turi prirengusi lietuviškus kalendorius, ku
rie tinka Lietuvoje. Tad norintieji pasiųsti j Lietuvą 
kalendorius užsisakykite iš “Laisvės”. /

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių/čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimai 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas. 

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresų ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Gran St.

TRU EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street . Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) .
Telefonas: EVergreen 7-1661GARS1NKITES “LAISVĖJE’
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Dėkingi Laisvei ’

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
BMT Streikas Atidėtas Vakaruškos Pavyko

Puslapis Sestas

Septynių šimtų BMT busų 
draiverių streikas atidėtas iki 
Apylinkės Darbo Tarybos di
rektorė Mrs. Elinore Herrick 
paskelbs tos tarybos nuos
prendį. Nesusipratimas tarp 
kompanijos ir darbininkų buvo 
pavestas minėtai tarybai.

Po išklausymo 23 pravarytų 
darbininkų liūdymų, kaip jie 
tapo išmesti už priklausymą 
unijoj, direktorė pareiškė tu
rinti nustatyti, ar ši kompani
ja kursuoja tarp valstijų, nes 
tik tada ji įeitų jos tarybos ri- 
bosn<F. Taip pat turinti 
klausyti BMT viršininkus,
pastarieji nepaiso tartis, nori 
laikytis kompaniškos unijos.

O

Smagus Aido Pažmonys
Aidiečiai jau senai rengiasi 

savo tradiciniam vakarui—lau
kimui kartu Naujų Metų. Jie 
kasmet turi šaunų balių 31 
gruodžio, taip pat bus ir šįmet. 
Jisai įvyks “Laisvės” svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Į balių, kaip ir visuomet kvie
čiama plati lietuvių visuome
nė.

Rep.

Williamsburgo Civic Asso
ciation ir Grand Street Board 
of Trade reikalauja, kad būtų 
nugriauta nenaudojama Broad 
way eleveitorių dalis tarp 
vemeyer St. ir Kent Avė.

Ha-

Kiek Ištikrųjų Laivų 
Išplaukė iš N. Yorko?
Amerikos laivų išplaukimų 

skaičius" iš New Yorko, sulyg 
Journal of Commerce davi
niais užginčija Laivų Kompa
nijų Susivienijimo paduotą 
skaičių. Pavyzdžiui, laivų 
kompanijos paskelbė, kad lap
kričio mėnesį 627 laivai iš
plaukė iš New Yorko nepai
sant jūreivių streiko. Journal 
of Commerce, vienok pažymi, 
kad tik 338 laivai išplaukė tą 
mėnesį ir didelę didžiumą ap
tarnavo skebai. Nuo streiko 
pradžios 448 laivai išplaukė iš 
šio miesto prieplaukų, o laivų 
savininkai giriasi būk 1,138.

Daviniai taipgi rodo, kad 
per šio mėn. pirmas 20 dienų 
išplaukė 50 nuošimčių mažiau, 
negu lapkričio mėnesį.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

‘Nastutė Poltavietė’ Judžiuose

Roosevelt teatre, 2nd Avė. 
ir Houston St., New Yorke, ro
doma naujas judis, kuris per
stata garsiąją operetę “Natal
ka Poltavka”. Jis gamintas 
Sovietų Ukrainoj. Amerikoj 
dar pirmų kartu šis judis ro
domas. Vaidina Ukrainos Res
publikos garbės artistai, apdo
vanotieji augščiausiais pagar
bos ženklais už savo darbus 
liaudies teatrui.

Veikalas perstato Nastutę, 
gražuolę kaimo^mergelę, ku
rios meilės jieško turtingi ūki
ninkai. Bet ji laukia sugrįž
tant savo mylimo ir viskas bai
giasi jųdviejų 1 aidėjimu. Sce
nos gražios, 
dainų.

aiim
Pilna žavinčių 

Verta pamatyt.

i
Išmes iš Darbo

---- T“*
G aso ir Elektros Vartotojų 

Lyga pasiuntė protestą Visuo
menės Aptarnavimo komisijai. 
Proteste nurodoma, kad jun- 
gimąsis Consolidated Edison ir 
New York Edison kompanijų 
išmes daug darbininkų iš dar
bo.

Pavojus Netekimo WPA 
Darbo Privedė prie 

Saužudystės
WPA darbininkas Edward 

Sanders Abbott, 22 metų am
žiaus, rastas pasikoręs maudy
nėj, 9 E. 17th St., New Yorke.

Jis pabaigė dramos kursą 
Yale universitete, gavo keletą 
darbų mažuose vaidinimuose 
ir, patapęs bedarbiu, gavo 
pašalpą. Keletą mėnesių atgal 
jis gavo WPA darbą, kaipo 
aktorius, ir gerai atliko savo 
pareigas. ’

šiomis dienomis duotas įsa
kymas atleisti vieną trečdalį 
WPA darbininkų ir, sakoma, 
grasinama panaikinti visas 
kultūrines WPA organizacijas.

Pasikorusis paliko raščiuką: 
“Turiu piniginių trūkumų 
man 
bo.”

puikiausia orkestrą ir pigi 
įžanga. Apie tai vėliau dar 
pakalbėsime, šiuo tarpu tik 
norima priminti draugams, 
kad nieko nerengtų tą dieną, 
o visi dalyvautų LDS jaunimo 
parengime.

Vasario 27

Kita diena, kurią turėtų vi
si įsitėmyti, tai vasario 27, nes 
ta diena Richmond Hill LDS 
jaunimas rengia balių, Casino 
Salėje, Richmond Hill. Pra
šome visų kooperacijos, idant 
jaunimo parengimai būtų la
bai pasekmingi.

Reporteris.

Štai

ir
gręsia atleidimas iš dar-

Kur Galite Gauti 
Gražių Sieninių 

Kalendorių
“Laisves” spaustuvė aprūpi

no ateinantiems metams gra
žiais sieniniais kalendoriais 
daugelį vietinių ir tolimes
niuose miestuose biznierių. 
Kurie norite' pagražinti savo 
kambarius, taipgi turėti po 
akių 1937 metų kalendorių, 
galit jų gauti pas šiuos biznie
rius :

Brooklyne

Varpo Keptuvėje, 36-42 
Stagg St., kalendoriai: gražus 
paveikslėlis su termometru; 
juos galit gaut ne tik Varpo 
keptuvėj, bet visose grosernė- 
se ir bučernėse, kur jūs per
kate Varpo keptuvės duoną.

Pas M. Zuzą mėsinyčioj, po 
num. 46 Scholes St. gausite 
gražius kalendorius su besku- 
tėmis; tikrai pagražinsite sa
vo kambarį taja dovana.

Frano Jakščio mėsinyčioj, 
po num. 339 Berriman St. 
(East New Yorke) gausite 
gražų paveikslą.

Šimanskio ir Petkausko mė
sinyčioj ir grosernėj, po num. 
394 Grand St., dvejopų rūšių 
gražūs paveikslai.

M. Simonavičiaus gėrimų 
įstaigoj po num. 426 So. 5th 
St., rasite kelių rūšių gražių 
kalendorių.

Oswald© Kiburio restorane 
ir gėrimų įstaigoj, po num. 
948 Jamaica Ave.,—gražūs 
paveikslai.

J. Sutkaus restorane ir gėri
mų įstaigoj, po num. 451 
Grand St., yra šešių skirtingų 
rūšių gražių kalendorių. Gau
sit visi.

Ch. Vigūno restorane ir gė
rimų įstaigoj, po num. 284 
Scholes St., yra artistiškų ka
lendorių, Japonijoj išdirbtų.

J. Jurevičiaus restorane ir 
gėrimų įstaigoj, po num. 148 
Grattan St.; kiekvienas užėjęs 
gaus labai patraukiantį kalen
dorių.

Wm. Kartono restorane ir 
gėrimų įstaigoj, po num. 61-28 
Grand Ave., Maspethe, gausi
te gražių termometrų. Jie yra 
naudingi turėt stuboje.

H. Bergerio, likerių krautu
vėj, po num. 409 Lorimer St. 
(netoli nuo “Laisvės” įstai
gos), kelių rūšių gražūs ka
lendoriai.

T. Vasiliausko gėrimų įstai
goj, po num. 518 Grand St., 
yra didelis pasirinkimas pui
kių paveikslų. Visi svečiai bus 
aprūpinti.

S. Mačionio gėrimų įstaigoj, 
po num. 236 Wayne St., rasi
te nemažą pasirinkimą artis
tiškai padirbtų paveikslų.

Wm. Siditis gėrimų įstaigoj,

ALDLD Moterų 81-ma kp. 
pereitą sekmadienį turėjo va
karuškas “Laisvės” svetainėj. 
Publikos susirinko arti šimto. 
Visi gėrė, valgė, šoko ir ūpo 
kupini linksmai šnekučiavos.

Kaip 8:30 vai., drg. Kaza
kevičienei pirmi ninkaujant, 
vaikučiai iš Ateities žiedo mo
kyklėlės sakė eiles: C. Gilma- 
naitė, A. Maželis, A. Montvi
la, L. Virkutis, A. Adeikis, E. 
Adeikis, A. Naktinis, Adelė 
Naktiniūtė, A. Navikas ir Sil
vija Bužauskiūtė. Vieni dekla
mavo rimtas eiles, kiti juokin
gas, taip, kad publika iš ne
kuriu turėjo gardaus juoko.

E. Vilkaitė trumpai paaiš
kino apie vaikų mokyklėlę ir 
ALDLD Moterų 81-mos kuo
pos veikimą.

Apie 10 valandą rengėjos 
pritrūko gėrimų ir nekuriu val
gių. Drg. Petrikienės iškeptas niaico’s Pašalpos Biure, 9421 
keiksas tik' kelias minutes te
gulėjo ant stalo. O kaip 11 v. 
tai nei sandvičių nei silkių jau 
nebuvo ant stalo. Kuomet 
alaus pritrūko anksti, tai ar
batą ligi paskutinio lašo iš
gėrė.

Nors kuopietės nesirengė 
daug uždirbti ir daug žmonių 
turėti, bet jom liks ir pelno 
$13.03. Taipgi dvi naujos na
rės įsirašė į moterų kuopą ir 
gauta viena “Laisvei” prenu
merata.

Jamaica “Sėdintieji” Strei- 
kieriai Gerai Laikosi

Dvidešimts penkių baltų ir 
negrų bedarbių sėdėjimo 
streikas, kuris prasidėjo per
eitą šeštadienį, tebesitęsia Ja-

Merrick Road. Jie užėmė raš
tinę ir pasirįžę ten išbūti tol, 
kol jų reikalavimai bus priim
ti. Jie reikalauja $15 kiek
vienam nusipirkimui šiltų dra
bužių ir vieną toną anglies į 
mėnesį.

Biuro vadai mėgina streikie- 
rius priverst apleisti raštinę 
uždraudžiant jiems suteikt 
valgio ir uždarant šilumą, vie
nok streikieriai sakosi laiky
sis iki pekla užšals.

Ten Buvus. Drabužiai Ispanijai

Brooklyno LDS Jauni 
mas Veikia

vyrų ir 
Williams- 
vyrų “ty- 
surengtos

LDS jaunimas paskutiniais 
keliais mėnesiais parodė pusė
tinai daug darbštumo. Pavyz
džiui, sportas pradėjo geriau 
tvarkytis ir trys “tymai” jau 
suorganizuoti. Richmond Hill 
LDS jaunimas turi 
merginų “tymą,” o 
burgo jaunimas turi 
mą.” Neužilgo bus
įdomios lenktynės tarpe šių 
dviejų kuopų.

Bet dabar daug dedama pa
stangų atrasti ping-pong čam- 
pioną Brooklyne. Daugelis 
jaunuolių susirašė dalyvauti 
tame sporte ir į pabaigą sau
sio mėn. jau bus atrastas čam- 
pionas. Ping-pong yra ypatin
gas žaislas, kuriame rodos lig 
ir betiksliai maža “boliukė” 
mušama nuo vieno galo stalo 
iki kito. Bet patyrusiam,—la
bai įdomus ir sveikas žaislas.

Šio mėnesio pradžioj pasi
rodė gražiai, humoristiškai 
apdirbtas mimeografuotas LD 
S jaunimo laikraštukas. Jį lei
džia Brooklyno ir apylinkės 
LDS Jaunimo Kuopų Taryba, 
kuriai vadovauja Charley 
K warren.

Grupė jaunimo lankosi So. 
Brooklynan, kad ten jaunimo 
kuopą sustiprinus. Darbas eina 
labai sėkmingai.

Sausio 30 diena

Drg. Pranaitis, iš Brooklyno, 
pridavė didelį pundą drabužių 
Ispanijos darbininkams, kovo
jantiems prieš fašizmą:

Pastarosiomis dienomis pri- 
davimai drabužių biskį suma
žėjo. Kurie dar galite aukaut, 
panaudokite šventadienių ūpą 
ir jais gautą liuoslaikį, kad su
rinkti savus bei paprašyti iš 
kitų nuliekamus dar dėvėti- 
nus, ypatingai šiltus drabužius 
ir avalynę. Labai svarbu ir ke- 
nuotas maistas, ypatingai pie
nas.

Komisija.

Pirmas naujų metų LDS 
jaunimo balius įvyks sausio 30 
dieną, Piliečių Salėje, 280 
Union Avė., Brooklyne. Tai 
bus įdomus balius ir visų su
sipratusių draugų pareiga, ku
rie įvertina lietuviško jaunimo 
organizavimą, dalyvauti ir pa
remti besiorganizuojantį ir 
beveikiantį jaunimą. Bus kuo-

po num. 341 Henderson St., 
taipgi yra nemažas pasirinki
mas kalendorių pagal kiekvie
no skonį.

W. Budreikos gėrimų įstai
goj, po num. 72 Ocean Ave., 
gausite gražių japoniško išdir- 
bimo artistiškų kalendorių.

Tų biznierių, kurių kalen
doriai dar nepristatyti, surašąs 
tilps truputį vėliau.

Laisvietis.

(}

“Laisvė” daugiausia vietos 
pašvenčia šapų darbininkų or
ganizacijų ir bedarbių reika
lams, tačiau laiks nuo laiko 
suranda vietos atžymėjimui 
kitų darbo žmonių, būtent 
smulkiųjų biznierių bei profe
sionalų svarbesnių problemų 
ir nuotikių. štai; kaip jie pa
tys apie tai atsiliepia:

“Mano tėvai ir aš reiškiame 
padėką jums už jūsų reporte
rio draugišką aprašymą mūsų 
naujai pradėto užsimojimo. 
Mes labai įvertiname jūsų apiej 
mus atmintį.. .

“Jūsų,
“Amelia N. Chesnius.”

Česniūtės minimuoju užsi
mojimu yra nesenai atidaryta 
valgykla-aiskryminė, po num. 
739 Grand St., Brooklyne.

Wm. Žvirblis Sugrįžo 
Iš Ligoninės
8 d. susirgo
Išgulėjo veteranų li-
Bronx, iki 19 gruo-

Wm.

Koncertas Ketvirtadienio 
Vakarą

Lietuvių Radio valandos ve
dėjas J. Ginkus duos koncer
tą iš radio stoties WMBQ 9 :15 
vai. vakaro, ketvirtadienį, 
gruodžio 24 d.

Programą išpildys Brookly
no apylinkės dainininkai: 
Kažemėkas, Stankūnas, Hoff- 
manas, Liutkiūtė, Tamkiūtė,

kompozitorius Kurdinaitis, lie
tuviški “trubadūrai” gitaristai 
Bekeris ir Vedegys. Pirmusyk 
bus girdimas mišrus ir vyrų 
choras, vadovaujant Hoffma- 
nui. Choro vardą išgirsite lai
ke programos. Be to, tamstas 
pasveikins “kalėdų dėdukas.” 
Tatgi nepamirškit atsisukt sa
vo radio vakarieniaujant ket
virtadienio vakarą.

Kalėdoms ir Naujiems Metams
Geriausia Dovana Šventėms Degtinės arba Vyno Bonka

Spalio 
žvirblis, 
goninėj, 
džio. Turėjo 2 operacijas. Da
bar randasi 66 Marcy Ave., 
Brooklyne. Ligonis priklauso' 
LDS l.-moj kuopoj. Nariai, 
taip pat kiti draugai ir pažįs
tami prašomi jį aplankyti.

J. Grubis.

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimų

Geria usia Vieta 
Brooklyne 
Naminius 
portuotus 
ten, kur

mos Kainos.

Pirkt 
ir Im- 

Likerius 
yra Že-

D i d elis pasirinki
mas Į v a i riausios 
Degtines, Vyno ir

Kitokių Likerių
Pas

HYMAN BERGER
RETAIL

WINES AND LIQUORS
409 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tarpe Stagg ir Ten Eyck Sts.

(Pigiau niekur negausit)

PRANEŠIMAS LIETUVIAM
LIETUVOS DEGTINĖ-VODKA

Dabar galima gauti Manhattan Liquor Store, tai vienatinė 
krautuvė New Yorke, o gal ir visoj Amerikoj, kuri turi 
Lietuvos Degtinės. Mes išpirkom paskutinę Amerikoj 
vusią Lietuvos Degtinę ir dabar mes suteikiame ją

už labai žemą kainą
$1.59 UŽ BONKĄ

Mes jaučiame, jog didele dalim mūsų pasisekimo yra
del, kad lietuviai iš mūs perka, su mumis draugauja. 
Atsilyginimui savo geriems kostumieriams, mes apsiribuo- 
Jame pelnais bei uždarbiais ir padarome kainas taip že
mas, kad kiekvieni lietuviški namai gali turėt bonką gry

nos Lietuvos Degtinės Kalėdom. Parduodama tik po
♦ vieną kostumįeriui.
Mes padidinom savo sandelį šventėms ir dabar mes turime 1,000 skir
tingų rūšių savo krautuvėj. Mes turim šimtus specialų,

♦ visus suminei. štai keli iš jų:

Importuota Lietuvos 
Degtinė-Vodka 
$1.59 UŽ pt.

Oak Mellow, 9 menesių 
59c puskvorte, $1.15 kvorta 
Baltimore Club, 2 metų 
Gryna Maryland Rugine 
98c puskvorte, $1.89 kvorta 
Galionas Saldaus Vyno 

98 centai
Muscatel, Sherry 

ir kitų.
Port,

Duokite Likerį Kaipo 
Kalėdų Dovaną

Tai bus labai įverti
nama dovana.

būt per daug

Pirkitės Sau Šventėm Likerius Didžiausioj, Žemiausių
Kainų ir Labiausia Patikimoj Krautuvėj Brooklyne

THE MANHATTAN LIQUOR STORE
264 GRAND STREET, BROOKLYN

corner of Grand and Roebling Streets
EVergreen 7-1645 L-886

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS 
turi degtinės nuo 59c iki $4.00 

už bonką.
Vyno nuo 50c iki $3.50 už bonką 
Gatavai prirengtų gražių “bas- 
kių” dovanoms duoti nuo $1.99 

iki $10.00 už “baskę.”

REPUBLIC LIQUOR STORE
415-17 Keap Street, tarpe Grand ir So. 1st Streets

BROOKLYN, N. Y.
Telephone EVergreen 7-2089

T

License L-72

to-

l8lo.

MHN

bu- 
už

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUC1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

VALANDOS:
Nėra valandų sekmadieniais.

NATURAL-LAX-HERB TEA
Sutaisyta JOHN W. TIIOMSON’O (TANKUNO), N. D. P. C.

Nelaukite iki vidurių užkietėjimas jsisenės, 
nes iš to išsivystys visokios ligos, kaip tai: 
galvos skaudėjimas, šaltis, kataras, apendi- 
kas, inkstų ligos, įdegimas tonsilų, reuma
tas,, nervuotumas, ekzema, kepenų, širdies 
ir kitokios ligos.

Vartokite Thomsono NATURAL-LAX- 
HERB TEA, kuri yra sudaryta iš 12-kos 
Natūralių žolynų ir turi visokių mineralinių 
druskų ir vitaminų, kurie yra būtinai reika
lingi ž m ogaus kūnui. NATURAL-LAX- 
HERB TEA yra viena* iš geriausių paliuo-

savimu), išvalymui ir sutvarkymui pairusių vidurių. Taigi, tuojaus pri- 
siųskite 50c Money Orderį bei krasos ženklelių, o aš tuojaus jums pa
siųsiu už tai pakeli N. L. H. T. per paštą. Rašykite šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

Vietos ii’ impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už 
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886




