
KRISLAI
Kurie nenori vienybės.
“Butlegeriai.” 
Liuosnoriai.
Galybė ant jūrų.

Rašo A. B.

Norman Thomas, Socialistų 
Partijos vadas, apsidžiaugė 
Trockio atsikraustymu Meksi- 
kon. Dabar jie galėsią rimčiau 
ir išnašiau padėti Trockini nu-
siplauti rankas nuo atsakomy
bės už teroristinius trockistų 
darbus Sovietų Sąjungoje. Jie 
susisieksią su Trockiu dabar 
daug lengviau, kuomet jis 
gyvens Meksikoje.

Tai bus visai bergždžios 
Thomaso ir kitų socialistų pa
stangos. Trockis savo rankų 
niekados nenusiplaus. Viskas, 
ką Thomas atsieks, tai su
drums nemažai vandens, gin
damas trockistinius teroristus, 
pakenks augančiai darbininkų 
klasėje vienybei. O kas tuomi 
pasinaudos, tai visiems aišku.,

Matomai, Socialistų Parti
jos vadovybė nenori darbinin
kų vienybės. Pirmiau turėda
vo kitokius pasiteisinimus sa
vo nusistatymui prieš bendrą 
frontą, o šiandien pasigavo 
“mūčelninką” teroristų galvą 
Trockį ir išnaudos jį kiršini- 
rnui komunistinio nusistatymo 
žmonių, kurstymui socialistų 
prieš komunistus, ugdymui ne
prietelingos opinijos prieš So
vietų Sąjungą.

Labai klaidingą kelią pasi
rinko S. P. vadovybė.

“Butlegeris” pasidarė labai 
garbingas žodis. Jis buvo la
bai nevožnas prohibicijos lai
kais. Tada butlegeriais vadino
si nelegališki munšaino šinko- 
riai. O šiandien jais vadinami 
yra tūkstančiai Pennsylvanijos 
mainierių. Jie, mat, išsiduria 
pakalnėje skylę ir kasa ang
lį, nes savį^inkai kasyklas už-
darė ir neduoda jiems darbo. 
Jie tą anglį parduoda ir šiaip 
taip nuvaiko alkį nuo savo 
šeimos durų.

Anglies kompanijos reika
lauja juos areštuoti ir bausti, 
nes jie vagią kompanijų ang
lį. Bet “butlegeriai”- gerai or
ganizuoti ir nebijo nei val
džios, nei kompanijų. Mes šim
tu procentų simpatizuojame 
Pennsylvanijos “butlegeriam.”

Nemanykite, kad Jungtinė
se Valstijose neturime tokių 
sutvėrimų, kurie simpatizuoja 
Ispanijos fašistui gen. Franco. 
Yra jų ir yra daug. Yra jų ir 
labai augštose valdžios sfero
se. Ir jie jau kelia balsą prieš 
organizavimą Amerikoje liuo- 
snorių važiuoti Ispanijon ir 
padėti liaudies valdžiai pliekti 
kailį fašistams. Senatorius 
Pittman iš Nevados reikalau
siąs, kad kongreses uždraustų 
liuosnoriams važiuoti Ispani
jon, o kurie vis tiek važiuosią, 
iš jų busią pilietybės teisės 
atimtos.

Sovietų Sąjunga tebėra la
bai silpna ant jūrų. O jos van
deninis rubežius labai ilgas, 
apsaugos reikia daug ir labai 
tvirtos. Pavojus didelis.

Štai kaip dalykai stovi. So
vietų Sąjunga turi tiktai 105 
karinius laivus su 204,762 to
nų įtalpos. Tuo tarpu Didžioji 
Britanija turi 384 karinius lai
vus su 1,545,473 tonais įtal
pos. Net Vokietija, kuri daug 
mažiau turi vandens pa
kraščių, turi 97 karo laivus su 
323,748 tonais įtalpos. Vadi
nasi, Vokietijos laivynas galin
gesnis už Sovietų.

žinau, kad Brooklyne yra 
lietuvių, kurie myli muziką. 
Ypač mūsų jaunime yra tokių 
nemažai. Įžanga į geros mu
zikos koncertus labai augšta, 
ne visi pajėgia užsimokėti. Tie 
turėtų pasinaudoti federalės 
valdžios teikiamomis muzikos^ 
programomis. z /

Pereitą sekmadienį pakliu-1

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
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Indijos Kongresas Atmetė 
Angliškąją Konstituciją
FAIZPUR, Indija.— Tau- 

tinis indėnų kongresas 
griežtai atmetė naują An
glijos užkariamą Indijai 
konstituciją. Kongreso re
zoliucija sako, palaikyti tą 
konstituciją tai reikštų iš
duoti Indijos kovą už lais
vę, o sustiprinti Anglijos 
imperialistų viešpatavimą. 
Kongresas reikalauja su
šaukt Indijos steigiamąjį 
seimą, kuris įvestų tikrą sa
vivaldybę su demokratine 
santvarka.

NA2IV ABLAVOS PRIEŠ
KITUS NAZIUS DANZIGE

DANZIG.—Pereitą penk
tadienį ir šeštadienį “išti
kimieji” naziai areštavo 59-j 
nazių partijos narius, tame 
skaičiuje kelis augštus Dan- 
zigo valdininkus ir smogikų 
komandierius, kaipo negana 
ištikimus Hitlerio partijai.

Įsakymus areštams ir ab- 
lavoms išdavė hitlerininkų 
valdomas Danzigo senatas. 
Padaryta kratos trijuose 
desėtkuose' abejotinų nazių 
namu. Suimta ir Wagner, 
redaktorius hitleriečių laik
raščio “Vorposten.”

Be to, areštuota Danzigo 
Socialistų Partijos sekreto
rius Gamm, katalikų parti
jos vice-prezidentas Berg
mann, keli katalikai teisėjai 
ir pora protestonų kunigų.

“Ištikimieji” naziai pra
dėjo prieš kalėdas aštriai 
boikotuot lenkų, žydų ir ne- 
fašistų biznius ir visas 
krautuves, kurios neiškėlė 
hitlerinės vėliavos.

211,000 Auto. Darbinin
kų Pasitiki Laimėti
KANSAS CITY, Mo. — 

Jau suvirš savaitę streikuo
ja 1,500 Chevrolet ir Fisher 
Body auto, darbininkų, rei
kalaudami, kad bosai priim
tų atgal darbininką Davisą. 
Jis buvo iš darbo pavarytas 
už unijinį veikimą.

S t r e ikierių sušauktame 
mitinge kalbėjo Homer 
Martin, prezidentas Auto
mobilių Darbininkų Unijos. 
Jis pareiškė, jog unija yra 
gana galinga, kad priverst 
General Motors automobilių 
korporaciją patenkint to
kius reikalavimus 211,000 
jos darbininkų:

Pripažint uniją, pridėt 
algų, sutrumpint darbo va
landas ir sumažint skubini- 
mą darbuose.

vau į Brooklyno muziejų, ku-) 
ris randasi ant Eastern Park-’ 
way, šalia Prospect Park. Nuo 
ketvirtos iki pusės po penkių 
po pietų griežė labai puiki 
simfonijos orkestrą. Jai vado
vavo Fritz Kitzinger. Griežė 
Beethoven ir Schuberto kom
pozicijas. Tai buvo ko pasi
klausyti.

Panašūs muzikos koncertai 
įvyksta kiekvieną sekmadienį. 
Visai veltui, žmonių susirenka 
labai daug.
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Ispanija Užsisakė 18
Lėktuvų, 411 Motorų
Iš Jungtinių Valstijų

Amerikos Valdžia Priversta Praleisti Lėktuvus Ispanijon 
—-Bet Politikieriai Reikalaus Kongreso Uždraust Tokius 

Išvežimus Naudai Liaudies Fronto

WASHINGTON. — Ispa
nijos respublika užpirko 18 
lėktuvų, 411 orlaivinių inži- 
nų ir tūlą daugį lėktuvų da
lių iš Vimalert kompanijos, 
Jersey City, N. J. Sulygo už 
tai sumokėt $2,777,000.

Jungtinių Valstijų užsie
nio reikalų ministerija išra
dinėjo priekabių^priekabes, 
idant neleist tuos lėktuvus 
išvežt Ispanijos Liaudies 
Frontui. Bet kompanija įro
dė, jog kongreso išleistas 
Amerikos bepusiškumo įsta
tymas uždraudžia išvežimą 
karinių įrankių tiktai karui 
tarp įvairių šalių. Tas įsta
tymas nepaliečia naminio 
valdžios karo su sukilėliais 
vienoje ir toje pačioje šaly
je. Todėl Amerikos užsieni
nė ministerija, noroms-ne-

Chester, Pa., Laivasta- Užtemo Newark, N. J.
čiai Laimėjo Streiką Sugedus Elektrai
CHESTER, Pa. — Ket- 

virtadienį,- gruodžio 24 d., 
įvyko susitaikymo konfe
rencija tarp C. I. O. Indus
trinės Unijos vietinio lakalo 
num. 2 komiteto ir Sun Lai- 
vastatyklų kompanijos pre
zidento J. H. Pew. Kompa
nija pripažino ūdiją; suti
ko pakelti darbininkams 
algas ir pagerinti darbo 
sąlygas. Dėlto tarp kompa
nijos ir unijos įvyks sutar
ties prirengimas tarp 1 ir 15 
d. sausio, 1937 m. Taigi visi 
1,200 streikavę darbininkai 
sutiko grįžti darban.

Pirmadienį gruodžio 28 d. 
iš ryto streikieriai susirin
ko į Lietuvių svetainę ir iš 
čia išmaršavo apie trijų 
skverų ilgio jų kolumna į 
darbą. Streikierių discipli
na buvo viena iš stipriau
sių visoj Chesterio streikų 
istorijoj.

Teko patirti iš tikrų šal
tinių, kad tūli ir iš mūsų 
lietuvių streiklaužiavo, net 
unijos nariai; streiklaužia
vo kai kurie vadinanti save 
“laisvamaniais.” Tai vienas 
iš nelemčiausių, durniausių 
prasižengimų prieš kovojan
čius darbininkus. Kuomet 
darbininkai streikavo už 
geresnes algas ir darbo są
lygas, tai mūsų lietuviški 
streiklaužiai lindo per kom
panijos tvoras, kad tik pa
siekt streiklaužiaut. O ką 
\dabar pasakysite, kuomet 
streikuojantieji darbininkai 
laimėjo? Bet jeigu visi dar
bininkai būtų streikavę, se
nai streikas būtų išlaimėtas. 
Į Vietinis Korespondentas.

Fašistų komandieriai ne
prisipažįsta, kad jie sumu
šami Madrido fronte. Sako, 
būk tik “patys pasitraukę” 
į “geresnes” pozicijas.

noroms, buvo priversta grd. 
28 d. duot leidimą išvežt už-, 
sakytus lėktuvus ir jų dalis 
Ispanijos valdžiai.

Prieš tokį leidimą, ta- 
čiaus, subruzdo tūli atžaga
reiviai senatoriai ir kon- 
gresmanai. J i e rengiasi 
įnešt kongresui “pataisy
mą” bepusiškumo įstatymo, 
kaip tik kongresas sueis į 
naują sesiją. Savo pataisy
mu jie reikalaus užgint lėk
tuvų bei kitų karo reikme
nų išvežimą užsienin ir 
naminiams karams. Tie po
nai stengsis pervaryt tokį 
pataisymą pirma, negu ga
lės būt sutaisyti ir išgabenti 
minimi orlaiviai Ispanijos 
valdžiai, idant užkirtus ke
lią jų išleidimui iš šios ša
lies.

NEWARK, N. J. — Šis 
450,000 gyventojų miestas 
liko be elektros šviesos ir 
jėgos pereitą pirmadienį 
nuo 3:34 vai. po> pietų iki 8 
vai. vakare, iš priežasties 
gaisro centralinėj elektros 
dirbykloj Essex Generating 
Plant. Užtemo gatvės; už
geso šviesos, tvarkančios 
automobilių judėjimą. Tūks
tančiai žmonių užstrigo ele- 
v e i t e r i uose (keltuvuose) 
ofisų didnamiuose; tamsoj 
atsidūrė krautuvės, valgyk
los, privačiai namai ir vie
šos įstaigos; sustojo laik
raščių presai ir policiniai 
radio.

Neatidėliojamos o p eraci- 
jos ligoninėse buvo daro
mos prie gazolino lempų 
šviesos arba prie mažiukių 
elektrinių lempučių, pri
jungtų prie policijos auto, 
vežimų.

Į gatves iššaukta 1,200 po
licininkų su tokiomis švieso
mis, kokias galėjo gauti. 
Žmonės puolėsi į krautuves 
pirkti žvakių, bet ir tų pri
trūko. Gatvekariai gi vaikš
čiojo, nes jie gauna elektros 
jėgą iš atskiros elektros 
dirbyklos. Buvo pritrūkę 
elektros ir daliai Kearney ir 
tūliems kitiems priemies
čiams.

Gaisras centralinėje elek
tros dirbykloje, pagaliaus, 
buvo užgesintas Pyrene 
chemikalais, nes vandens 
negalima buvo panaudoti.

Nuostoliai Bizniui iš Jūri
ninkų Streiko

Los Angeles, Calif.—Pre
kybos rūmai skaičiuoja, kad 
beveik dviejų mėnesių jūri
ninkų streikas Pacifiko pa- 
kraštyj padaręs bizniui 
$232,000,000 nuostolių.

kleista grd. 28 d. kalbos, sa
kytos bendro fronto masinia
me susirinkime Valencijoj, Is
panijoj. Kalbėjo garsioji ko
munistų vadovė La Pasionaria, 
užsieninis Ispanijos ministeris 
socialistas J. A. del Vayo ir 
kt. Įvairūs kalbėtojai smerkė 
ne tik Ispanijos fašistus, bet ir 
jų talkininkus iš Vokietijos ir 
Italijos už sudeginimą sovieti
nio prekybos laivo “Komso-^ 
molo’’ ir už kitus fašistinius 
žvėriškumus.

DIDELIAM LĖKTUVUI SU
DUŽUS, ŽUVO 12 ŽMONIŲ
BURBANK, Calif.—Tar- 

pukalnėje rado nukritusi ir 
sudužusį didelį United Air 
Lines lėktuvą su žuvusiais 
jo nelaimėje devyniais ke
leiviais, dviem lakūnais ir 
gražuole jauna orlaivio šei- 
mininke-p rita rnautoja Y. 
Trego’aite. Manoma, kad 
lėktuvas užkliuvo už Oak 
kalno briaunos, ant kurios 
likę ir jo sparnai. Jis grd. 
27 d. skrido iš San Francis
co į Burbanką.

Tai jau trečia didžiųjų 
lėktuvų nelaimė Amerikoj 
per porą savaičių.
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ISPANIJOS LIAUDIEČIAI 
TOLIAU MUŠA FAŠISTUS

Madrid, grd. 29. — Trijuo
se Madrido šonuose liaudies 
milicininkai ir tarptautiniai 
savanoriai tolyn atmušė fašis
tus. Be kitko, atėmė iš fašistų 
didžią kapinių poziciją į šiau- 
rių-rytus nuo Madrido.

Neleisią Amerikoną
Savanorių Ispanijon '

Washington. — Kongreso 
užsieninių reikalų komiteto 
pirmininkas S. D. McReynolds 
reikalauja, kad teisdarystės 
ministerija trauktų teisman ir 
baustų po $3,000 bei 1 metus 
kalėjimo tuos Amerikos pilie
čius, kurie išvažiuos Ispanijon 
kaip savanoriai kariai. Tuomi 
nori sustabdyti šios šalies pi
liečių kareivišką bei technišką 
talką Ispanijos respublikai.

Bet McReynolds užmiršta, 
jog įstatymas, pagal kurį jis 
reikalauja bausti savanorius 
karius, yra taikomas tik ka
rams tarp skirtingų šalių, bet 
ne naminiam karui vienoje 
kurioje šalyje.

Net vadinamas “pažangus” 
republikonas senatorius Bo
rah ir tas reikalauja atimt 
Amerikos pilietystę iš garsių 
amerikonų lakūnų, tarnaujan
čių Ispanijos valdžiai. Tarp tų 
lakūnų yra Bert Acosta, kapi
tonas Gordon Barry, Eddie 
Schneider ir vyresnysis kari
ninkas Fr. Lord.

Atsisako Valgyti, iki buf 
. Suimti žmogžudžiai

WHEELING, W. Va. — 
S. J. Bris jau šešta diena 
atsisako bet ką valgyti. Ba
du streikuosiąs tol, kol ne
bus suimti plėšikai, kurie 
nušovė jo moterį, penkių 
vaikų motiną.

Ispanija Paleido Nazių 
Laivą, tik Užgrobė Jo

Vežtuosius Ginklus
------------------- :---------------------- 0

Vokietijoj Prirengta dar 
2,000 Nazių Pasiųst Ispani

jos Fašistam

BERLYNAS. — Iš pati
kimų šaltinių tapo sužinota, 
kad Muniche, Vokietijoj, 
yra priruošta dar 2,000 na
zių juodmarškinių ir rud- 
marškinių ir 150 lakūnų 
siųsti kaip “savanorius” į 
talką Ispanijos fašistam.

20,000 NA2IŲ TALKININ
KAUJA FAŠISTAM

Madrid, grd. 29. — Gene
rolas J. Miaja, Madrido gyni
mo komandierius sako, kad po 
Ispanijos fašistų vėliava ka
riauja jau 20,000 nazių.

Išrinkti Kovingi Dokininkų 
Vadai Bostone

BOSTON, Mass. — Lai- 
vakrovių Unijos lokalas No. 
800, turintis 5,000 narių, iš- 
balsavo laukan senuosius 
streiklaužiškus viršininkus. 
Savo prezidentu išrinko ko
vingąjį Martiną Flaherty ir 
kitus viršininkus, kurie rei
kalauja, kad laivakroviai 
streikuotų išvien su mari- 
ninkais, atsisakydami pri
krauti bei iškrauti skebi- 
nius laivus.

Šie rinkimai yra smūgis 
geltonajam J. P. Rvan’ui, 
centraliniam p r e z identui 
Tarptautinės L a i v akrovių 
Unijos. Ryan yra taip su
niekšėjęs, kad jau atvirai 
samdo gengsterius užpuldi- 
nėt, daužyt streikuojančius 
jūrininkus ir jiem prita
riančius laivakrovius New 
Yorke.

3,000 Auto. Darbininkų Sė
dėjimo Streikas Clevelande

CLEVELAND, Ohio.— 
3,000 darbininkų sėdėjimo 
streikas gruod. 28 d. užda
rė didžiulį Fisher (auto.) 
Body fabriką, samdantį 
9,000 darbininkų. Tiesioginė 
streiko priežastis yra ta, 
kad kompanija atidėliojo 
derybas su atstovais Auto
mobilių Darbininkų Unijos.

Streikieriai reikalauja at
gal sugrąžint darbininkus, 
kurie buvo paleisti per dvi 
p a s k u t ines savaites; su
trumpint darbo laiką ir an
tra tiek daugiau mokėt už 
darbą viršvalandžiais ir 
šventadieniais.

Vtlygint šeimynom 39 žu
vusių Kasykloj Mainierių

MEXICO CITY. — Mai
nierių ir Metalistų unijos 
^eikalaūja, kad pilnai būtų 
atlyginta- šeimynoms 39-nių 
mainierių, kurie pereitą se
kmadienį žuvo per dujų ek
sploziją Nueva Rosita ka
sykloj. ši kasykla yra ame
rikonų kapitalistų.

Atplaukia Būrys Vokietijos 
Karo Laivų Grąsinti Ispa

nijos Respublikai

BIARRITZ, Fra ne i j a, 
grd. 29.— Pranešama, kad 
iš Ispanijos prieplaukos Bil
bao jau išplaukė namo Vo
kietijos prekybinis laivas \ 
“Palos”. Jis buvo suimtas 
už gabenimą karinių me
džiagų Ispanijos fašistam. 
“Palos” krovinyje surasta 
medžiagos, naudojamos ga
minimui orlaivinių bombų 
ir kitų sproginių, taipgi ka-' J 
ro lauke naudojami radio 
įtaisai.

Visos tokios medžiagos 
ir įtaisai tapo užgrėbti. Is
panijos Baskų provincijos 
vyriausybė areštavo vieną 
ispaną fašistą “Palos” ke
leivį, kuris sunaikino doku
mentus, parodančius, kas jis 
toks yra.

Tuoj aus “Palos” paliuo- I 
suot pareikalavo koman
dierius atplaukusio Vokie
tijos karo laivo “Koenigs- 
berg’o.” 

I

Hendaye, Franc., grd. 29. 
—Pastebėta atplaukiantieji | 
į Ispanijos pakraščius na
zių karo laivai: “Deutsch
land,” “Admiral Scherr,” . 
“Koeln” ir du būriai torpe
dinių karo laivukų.

Berlynas. — Pranešama, 
kad Vokietijos valdžia nesi- ‘ 
skubins atsakyt į Anglijos ir 
Francijos reikalavimą su
stabdyt “savanorių” karių 
siuntimą Ispanijos fašis
tams. Hitleris būk tai “ne- , 
siusiąs reguliarių” savo ar
mijos kareivių Ispanijon, 
bet neuždraus “savano
riams” važiuoti talkon fa
šistam.

Toliau naziai planuoja 
“apsaugoti” savo prekybos 
laivus, plaukiančius Ispani
jon, kariniais Vokietijos 
laivais.

Išlaisvino Harry Bridges 
Po Automobilio Nelaimės 
LONG BEACH, Calif.— 

Vakarinės Marininkų Fe
deracijos prezidentas Harry 
Bridges buvo išlaikytas 8 J 
valandas kalėjime del to, 
kad jo automobilis užmušė 
8 metų vaiką Joe Mirandą, 
važiavusį ant dviračio, vi
duriu siauro kelio. Trys kiti 
žmonės, buvę Bridges maši- < 
no j, liudija, kad nelaimė 
įvyko ne iš Bridges kaičios.

Ant vaiko dviračio nebu
vo jokios šviesos. Bridges 
automobilis važiavo tik 40 
.myliu per valandą, nors toj 
vietoj leidžiama važiuot 45 
mylių greitumu. Automobi
lio ratų šliūžės parodo, kad 
Bridges stabdė savo mašiną > 
už 96 pėdų nuo vaiko, kaip 
tik jį pastebėjo.

H. Bridges važiavo sakvti 3 
kalbą į Wilmirigtoną, Calif. 
Jis paliuosuotas iki teismo.



■r

Puslapis Antras Trečiad., Gruodžio 30, 1936

z

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

The Laisve Inc.
every day, except Sunday

M TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................... >5.50
Brooklyn, N. Y., per year................. $7.50
Foreign countries, per year.............$7.50
Canada and Brazil, pęr year........ .. $5.50
United States, six months ............... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months..........  $4.00
Foreign countries, six months........ $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 
' 5 of March 8, 1879._________________

Uruguajaus Lietuviai Laukia
.' ;; Baisaus Smūgio

Uruguajaus respublikoj gyvena apie 
astuoni tūkstančiai lietuvių. Jie iki šiol 
palaike* savo spaudą, veikė kultūriniame 
darbe/ vaidino veikalus, ruošė koncertus 
ir prakalbas lietuvių kalboj. Panašiai 
darė ir kitų tautų žmonės.

Bet štai užeina reakcijos banga ir pa
sikėsina suvaržyti visokį svetimkalbių 
kultūrinį ir apšvietos.darbą. Reakciniai 
ministerial, Augusto Cezar Bado ir Vic
tor Haedo, patiekė senatui sumanymą, 
siūlantį uždrausti spausdinti svetimose 
kalbose (apart anglų, vokiečių, italų ir 
francūzų) laikraščius ir laikyti masinius 
susirinkimus, bei kitokias pramogas. Se
natas pasiūlymą užgyrė. Dabar tasai bi- 
lius randasi žemesniajam atstovų bute ir 
laukia užgyrimo.

Na, ir jau to pasėkos pasirodė. Spaus
tuvė, kuri spausdino uruguajiečių lietu
vių darbininkų laikraštį “Darbą,” atsisa
kė jį toliaus spausdinti, nes mano, kad 
ir atstovų butas įstatymą užgirs. Drau
gai darbiečiai, vietoj “Darbo,” išleido 
“Darbo Biuletiną,” kuriame praneša:

Negalėdami greitu laiku surasti kitą spau
stuvę, kuri atliktų mūsų laikraščio spausdi
nimo darbą, esame priversti paaiškinti mū
sų drg. prenumeratoriams, skaitytojams, 
platintojams ir rėmėjams, kad tiktai ši kliū
tis mums pakenkė, normaliam laikraščio iš
leidimui.' ■ ; A >

Atsižvelgiant į (vidujinę i šalies padėtį, ant 
\ tiek mums leis galimybės tęsti tolimesnį 

laikraščio leidimą,—ieškosime visų galimy
bių, kad suradus kitą spaustuvę, ir vėl nor
maliai tęsime “Darbo” išleidimą.

Bet, jeigu parlamentas patvirtins šio įsta
tymo projektą, būsime priversti sustabdyti 
laikraščio išleidimą.

Tam pačiam biuletine “Darbo” redak
cija pareiškia:

Turime pasakyti, kad panašus įstatymas 
prieš svetimšalių spaudą ir kultūrines or
ganizacijas niekur neegzistuoja. Net tuose 
kraštuose, kur siaučia dideliausia reakcija 
nesigriebiama tokių žiaurių prieš visą sve
timšalių kultūrinį gyvenimą priemonių. Pa
vyzdžiui: Brazilijoj, Argentinoj ir kituose 
reakciniuose kraštuose, kur visi progresy
vūs žmonės yra valdžios persekiojami, apart 
valdžios oficializuotų svetimų kalbų t. y. 
(mokomų tų kraštų mokyklose) gyvuoja vi
sokia svetimšalių spauda—tik cenzūruo
jama.

Urugvajaus reakcionieriai projektuodami 
šį įstatymą, net peržengia fašistiniuos kraš
tuos veikiančius prieš spaudą ir svetimšalių 
kultūrinį gyvenimą įstatymus.

■ Jeigu reakcionieriams pavyks pravesti šį 
įstatymą, visai, nežiūrint kokios pakraipos: 
lietuvių, rusų, žydų, lenkų ir kitų svetimša
lių spaudai; išskyrus tik mokomųjų krašto 
mokyklose kalbų spaudą: anglų, francūzų, 
italų ir vokiečių, bus užkirstos visos leidi
mo galimybės.. Įstatymo reikalavimas iš
versti kastelianų kalbon visą svetimos (ne- 

. oficializuotos) kalbos tekstą padidins išlai
das ir atims visas išleidimo galimybes.

7. Štąi tas įstatymo projektas:
r ... 1 parag. Yra draudžiama visoje valsty

bės teritorijoje visokis svetimose kalbose 
radio perdavimas, išskyrus tik tas kalbas, 
kurios yra mokomos valdžios mokyklose.

2 parag. Kiekvienas organas, nežiūrint 
kokios ideologijos, redaguojamas svetimoje

Fašistinis Perversmas Lietuvoj 1926 Metais 
ir Dešimts Metų Fašistų Šeimininkavimo

Z. Angarietis.

Shenandoah, Pa.
Lyros Choras metinis susi

rinkimas įvyko 20 dieną gruo
džio. Susirinkimas buvo skait
lingas. Kadangi visiem buvo 
žihgeidu žinot, kas gavo dau
giausia narių per choro vajų, 
ir kam teks dovana. Viso bu
vo perstatyta 7 nauji nariai:

kalboje, turi būti leidžiamas su kastelianų 
kalbos vertimu kiekvienas egzempliorius 
(numeris). Yra daroma išimtis tiktai toms 
kalboms, kurios yra mokomos krašto mo
kyklose: anglų, vokiečių, italų ir francūzų.

3 parag. Tiktai su išimčia mokomųjų mo
kyklose kalbų yra uždraudžiamas minčių 
reiškimas naudojantis kita kalba,—nemoko
ma valstybiniuos mokslo institutuos. Taip
gi draudžiama vartoti nemokoma kalba su
sirinkimuose: viešuose arba uždaruose loka
liuose.

4 parag. Yra draudžiamas leidimas arba 
platinimas visokių leidinių tose kalbose, ku
rias draudžia virš minėti paragrafai, turin
tieji socialūs arba pelitinės propagandos 
tikslus, ir kurie nėra leisti valstybės vykdo
mųjų organų.

5 parag. Šio įstatymo peržengimas, nu
rodytas: 1, 2, 3 ir 4 paragrafuose bus bau
džiama, jeigu nusikaltimas nenurodys di
desnio nusikaltimo, bausti didesne bausme; 
nuo 100 iki 1,000 pezų.

Nusikaltimo pasikartojimas bus baudžia
mas spaustuvės arba radio stoties konfis
kavimu.

Abiejuose atsitikimuose, bus konfiskuo
jama leidiniai.

Jeigu pasikartojami nusikaltėliai yra sve
timšaliai, valdžios vykdomieji organai gali 
nutarti jų ištrėmimą.

6 parag. 3.*: parag. minėtas nusikaltimas, 
jeigu nebus prirodoma didesnė kaltė, bus 
baudžiamas nuo 50 iki 100 pezų, pakeičiant 
areštu nesumokėjus pabaudą.

Taipgi valdžios vykdomieji organai galės 
uždaryti lokalį, kur įvyko susirinkimas, kon
ferencija ir jeigu nusikaltėliai yra svetim
šaliai ištremti juos iš krašto.
Uruguajaus respublika kadaise buvo, 

skaitoma laisviausia respublika Lotynų 
Amerikoje. “Pietų Amerikos Šveicari
ja” ją vadindavo tūli žmonės dėlto, kad 
ten buvo galima rasti prieglauda kiek-' 
vienam asmeniui, kurio nepriimdavo ki
tos Pietų Amerikos Respublikos. Bet 
jei šis įstatymas bus priimtas, tai Uru- 
guajus sumuš visus rekordus savo reak- 
cingumu. Tenka pridurti, kad Urugua- 
juj gyvena daug lenkų, iš Balkanų pus- 
salio žmonių, rusų, lietuvių ir kitų tau
tų žmonių. Jie ten nuvyko apsigyventi. 
Jiems reikalinga sava spauda, savo kal
boj leidžiamos knygos. Bet tą viską re
akcija gali atimti iš jų vienu pasimo- 
jimu!

Organizuojama paliečiainųjmįautybių 
ateiviai protestui prieš pasi
kėsinimą. Lietuviai, matytį, t&ipgi ima 
dalyvumą tame judėjime. Gerai ir daro.

Sako, Zaharoff Buvo Lietuvis
“Argentinos Lietuvių Balsas” pažymi, 

kad tenaitinis dienraštis “El Mundo” 
skelbęs, jog nesenai miręs “turtingiau
sias žmogus pasaulyj,” Basil Zaharoff, 
buvo gimęs Lietuvoj, Ukmergės mieste
lyj. Kaip žinia, Zaharoff lobo iš žmonių 
gyvybių, aprūpindamas kariaujančias ša
lis amunicija.

“Balsas” daleidžia, kad Zaharoff buvo 
Zakarijošius, nes tomis pavardėmis žmo
nių esą Ukmergės apielinkėj, bet ir ap
link Kalvariją.

Gerai, daleiskim, jei Zaharoff ir buvo 
lietuvis, tai kas iš to?

Rinkimai Suomijoj
Gruodžio mėn. 4 ir 5 dd. Suomijoj įvy

ko municipaliniai rinkimai. Daugelyj 
vietų laimėjo bendras frontas, kurį so- 
cial-demokratai su komunistais sudarė.

* Šie rinkimai, sako ‘'Nordisk Presseb.u- 
re.au ir Telegrafagentųr,” dar labiau su
stiprino bendrą darbininkų frontą, kur 
jis buvo sudarytas, o reakcininkams už
davė smūgį.

Sausio mėnesį įvyks šalies prezidento 
rinkimai. Suomijos Komunistų Partija 
išleičįo manifestą, po kuriuo pasirašė V. 
O. Kuusinen ir Arvo Tuominen. Mani
festas šaukia Šuorui jos liaudį balsuoti už 
pirmutinį to krašto prezidentą, K. J. 
Stahlberg.

Dabartinis Suomijos prezidentas Svin- 
hufvud yra reakcininkas, tad darbinin
kai ragina piliečius už jį nebalsuoti.

L. Slavickas, E. Yočis, R. Pa- 
levičius, O. Kupstas, O. Mar
kevičius, N. Nikersonas ir L. 
Nikersonas. Draugė L. Utariutė 
viena gavo keturis narius. To
dėl jai ir teko dovana.

Organizatorius P. Grabaus
kas, davė platų metinį rapor
tą, pažymėdamas choro, nuvei
ktus darbus darbininkiškame 
veikime per praėjusius metus, 
ir ragino naują valdybą, kad 

ir jinai stengtųsi vesti chorą 
tą pačia linija ir toliau.

Nutarta, kad Lyros Choras 
užsimokėtų 5 dolerius į Meno 
Sąjungą, kaipo metinę duok
lę už 1937 metus.

Buvo duotas raportas iš 
įvykusio 11 dieną lapkričio 
choro baliaus. Balius buvo pa
sekmingas ir davė pelno 38 
dolerius ir 7 centus. Tai ma
tot, choristai, ką reiškia pasi-

Dešimt metų atgal, 1926 
metais, gruodžio mėn., Lie
tuvos fašistai (tautininkai 
ir kademai) nuvertė liaudi
ninkų ir socialdemokratų 
vyriausybę ir smurto pagel- 
ba įvedė fašistų diktatūrą. 
Kad priduot naujai, fašisti
nei vyriausybei šiokio tokio 
teisėtumo, fašistai sulošė 
vyriausybių keitimo kome
diją.

Formaliai buvo neva taip. 
Liaudininkų ir socialdemo
kratų vyriausybė atsistaty
dino, prezidentas liaudinin
kas Grinius irgi atsistaty
dino, seimo pirmininkas 
liaudininkas Staugaitis su
šaukė seimo posėdį, o sei
mas išrinko naują preziden
tą, kuris ir paskyrė naują 
vyriausybę iš fašistų.

Ištikrųjų gi buvo ne taip. 
Naktyj fašistai apsupo sei
mą, išvaikė jį, suareštavo 
prezidentą ir vyriausybės 
narius, įsakė jiems pasi
traukti, Staugaičiui įsakė 
“sušaukt” naują seimo po
sėdį ir pačiam pasitraukt iš 
pirmininkavimo. Į seimą su
sirinko vien fašistai (tauti
ninkai ir kademai) ir jų pa
kalikai, ir išsirinko sau pre
zidentu Smetoną. Be to dar 
iki senos vyriausybės ir pre
zidento Griniaus pašalini
mo jau buvo sudaryta nau
ja fašistinė vyriausybė, ku
ri rėmėsi ne seimu, ne rin
kikų valia, o sukilusių fa
šistų jėga ir smurtu. Dar 
iki Griniaus pasitraukimo 
faktinai prezidentu buvo 
paskelbtas Smetona; kada 
gi jį formaliai rinko į pre
zidentus, jis negavo reika
lingo skaičiaus balsų. Vadi
nas Lietuvos konstitucijos 
taisyklėmis-ir Steigiamojo 
Seimo tarimais Smetonos 
išrinkimas į prezidentus ir 
jo sudaryta vyriausybė 
buvo neteisėti.

Keliems mėnesiams pra
slinkus po fašistinio per
versmo tautininkai išmeta 
iš vyriausybės kademus, pa
leidžia seimą, dar vėliau 
tautininkai fašistai, vėl lau
žydami Lietuvos konstituci
ją, pakeičia tą konstituciją, 
paskelbia naują, ir, laužyda
mi tą naują, jau fašistinę 
konstituciją, vėl išsirenka 
.Smetoną prezidentu. Ir vėl 
jis neteisėtai buvo išrinktas.

Dabartinė vyriausybė 
Lietuvos konstitucijos nu
matymais yra neteisėta ir 
visi jos išleisti įstatymai ne
teisėti. Ta vyriausybė yra 
smurto keliu atėjųš. Ir visgi, 
kada fašistai teisia savo 
priešus, jie šaukia, kad jie 
teisia prasikaltėlius, nes pa
starieji eina neva prįęš tei
sėta vyriausybę.

Nėra dabar Lietuvoj nei

darbavimas tikietiį platinime. 
Todėl nepamirškite ir dabar, 
pasistengkit, kiek galėdami, 
platint Naujų Metų- parengi
mo tikįetus.

. Balius ir koncertas įvyks 
Naujų Metų išvakarėse Mai- 
nierių svetainėj, kampas Main 
ir Oak St., Shenandoah, Pa.

Buvo išrinkta nauja choro 
valdyba del ateinančių metų. 
Į valdybą įėjo šie draugai: 
organizatorius A. Kuzmickas, 
prot. rast. O. Pikunas, ižd. S. 
Kuzmickas, Gaidų Komitetas 
— P. Grabauskas ir S. Kuz
mickas. Choro koresponden
tas V. JuJzentavičius; anglų 
skyriaus — M. Markevičius.

Choro Korespondentas.

teisėtos vyriausybės, nei tei
sėtos konstitucijos. Netei
sėtas ir seimas. Ir aplamai 
nėra dabar Lietuvoj teisė
tumo. Viešpatauja fašisti
nis smurtas ir sauvalė. Tas 
smurtas kasmet vis didėja.

Pažiūrėkim trumpai, kaip 
atsirado fašistų valdžia Lie
tuvoj ir ką ji per dešimts 
metų davė Lietuvos liau
džiai. ■

Dvidešimts metų atgal 
Lietuva buvo Vokietijos 
okupuota. Darbininkai, val
stiečiai ir visa Lietuvos liau
dis traukė tuomet sunkų 
okupacijos jungą. Dabarti- 
nieji gi fašistų vadai ėjo 
tuomet į pagelbą okupan
tams ir padėdavo jiems liau
dį vis labiau smaugt. Stenė- 
te stenėjo okupacijos laikais 
Lietuvos liaudis. Va’rgte 
vargo miesto ir kaimo varg
šai.

Liaudis su nekantrumu 
laukė karo pabaigos. Ji ma
nė, kad, karui pasibaigus, 
jos padėtis pagerės. Karas 
gi tęsėsi, o okupacijos jun
gas vis sunkėjo.

1917 ir ypač 1918 metais 
pasiekia Lietuvą gandai 
apie dvi revoliucijas Rusi
joj. Išpradžių apie caro nu
vertimą, paskui aplamai 
apie naudotojų nuvertimą. 
Rusijoj pati liaudis su dar
bininkų klase p ry šaky j, 
Bolševikų Partijai vadovau
jant, paėmė savo likimą į 
savo rankas. Lietuvos žmo
nės, išgirdę tą, kas dedas 
Rusijoj, vis dažniau svajo
jo ir laukė, kad jr Lietuvoj 
kas nors panašaus atsitiktų. 
Tuo tarpu Lietuvoj okupa
cijos jungas plačioms ma
sėms dar labiau pasunkėjo.

Tiesa, lietuviška buržu
azija susilaukia iš okupan
tų šiokių tokių nusileidimų 
ir gauna platesnes teises. Ji 
sudaro savo centrą, vadina
mą Tarybą. Pastaroji buvo 
reikalinga ir okupantatns, 
kad jos pagelba stipriau lai
kyt savo rankose okupuotą 
Lietuvą.

Pradeda kurtis nuo oku
pantų priklausoma lietuviš
ka vyriausybė. Ji pareiškia 
ištikimybę okupantą ms, 
imasi stiprint savo pozici
jas mieste ir kaime ir įveda 
naujus mokesčius ir naujas 

Štai viena labai maža dalis Socialūs Apsau
gos Tarybos Centro Baltimore je, kur 1,900 
žmonių tvarko milionų darbininkų rekordus, 
kurie buvo Mpildvti pereitą mėnesį.

rekvizicijas. Lietuvos liau
dies padėtis dar labiau pa
sunkėjo, nes greta okupan
tų jungo pasirodo naujas, 
savos buržuazijos jungas.

Revoliucijų aidas iš Rusi
jos pasiekia ir Vokietiją. 
Ten nepasitenkinimas užsi-, 
tęsusiu karu vis auga. 1918 
metų rudenyj sukilę darbi
ninkai nuverčia kaizerio 
Wilhelmo valdžią. Dabar su
silpnėjo okupantai ir Lietu
voj. Lietuvos liaudis atsidu
so lengviau. Tuo tai metu 
nesenai įsikūrusį Lietuvos 
Komunistų Partija meta 
obalsį: vyti okupantus iš 
Lietuvos ir kovot del nepri
klausomos sovietinės Lietu
vos respublikos. Tas obalsis 
pasiekia plačiausias darbo 
mases. Ypatingai populiari 
pasidaro komunistų kova 
prieš apiplėšimą Lietuvos 
okupantais, prieš išvežimą 
turtų iš Lietuvos į Vokieti
ją

Kada Lietuvos liaudis vis 
plačiau įsitraukdavo į kovą 
prieš okupantus ir del ne
priklausomos sovietines res
publikos, tai buržuazija dar 
labiau metasi į okupantų 
glėbį ir prašo vokiečių oku
pantų neapleisti Lietuvos. 
Kad išgelbėti savo turtus, 
buržuazija buvo pasiryžus 
perduot visą Lietuvą Vo
kietijai. Buvo ir tokių, ku
rie siūlė Lietuvą perduoti 
Lenkijai. Tų laikų par da
vikai dabar stovi fašistų 
priešakyje, o tikrieji kovo
tojai prieš okupantų jungą 
dabar smarkiai persekioja
mi. Didžiausiu gi tais lai
kais pardaviku buvo Smeto
na.

Kova del nepriklausomos 
Lietuvos 1918-1919 metais 
tampriai susirišo su kova 
prieš savų naudotojų jungą, 
prieš fabrikantus miestuos, 
prieš dvarininkus ir buo
žes kaime, prieš spekulian
tus ir kitus darbo žmonių 
priešus. Kova del nepri
klausomos ,muo okupantų 
Lietuvos tampriai susirišo 
ir su kova del sovietų val
džios, nes masės visai neno
rėjo vieno jungo keist kitu. 
Tos kovos eigoj dvarininkai 
buvo varomi iš dvarų, fab
rikantai iš fabrikų.

Nors nepasisekė Lietuvos 
darbininkams ir valstie

čiams išlaikyti valdžią savo 
rankose, bet visgi okupan
tai buvo išvaryti iš Lietu
vos. Tiesa, 1919 metų gale 
vokiečiai su Lietuvos buržu
azijos sutikimu vėl įsiver
žė į Lietuvą. Jie dabar va
dinosi bermontininkais. Tas 
bermontininkų įsiveržimas 
į Lietuvą buvo pridengtas 
kovos reikalingumu su ru
sais ir bolševikais,—o ištik
rųjų gi okupantų kariuome
nė buvo reikalinga vietos 
buržuazijai, kad visai už
gniaužti Lietuvos liaudį. 
Smetona iš pradžių džiau
gėsi bermontininkų pasise
kimu Lietuvoj, nes tikėjosi, 
kad jų pagelba Sovietų Są
jungoj bus nuversta sovietų 
valdžia. Tuomet lengviau, 
jo nuomone, bus apsidirbti 
ir su Lietuvos komunistais.

Įlindę į Lietuvą okupan
tai bermontininkai visai ne
norėjo išeit iš jos. Vėl su
judo Lietuvos liaudis. Kū
rėsi partizanų būriai, kad 
greičiaus išvaryt bermonti
ninkus iš Lietuvos. Tuo me
tu, kada ėjo partizanų ko
va su bermontininkais, 
Kauno vyriausybė kliudė 
tai kovai ir siundė partiza
nus prieš bolševikus ir prieš 
rusus.

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS

KALĖDŲ SENIO ŠPOSAI.
Ligi šiol Kalėdų diedas 
Buvo besmegenis;
Jis atšvęsdavo Kąlėdas
Kaip eilinis senis.

Bet dabar jis išgudrėjo — 
Daug praėjo metų;
Jis dabar užsinorėjo
Tapti diplomatu.

Metai po truputį ėjo, 
Slinko sunkus laikas. 
Jis į Dancigą žiūrėjo, 
Kaip į mažus vaikus.

Dovanų atnešęs kašę
Į pančiaką dėjo;
Ko paprašė—tą jis nešė
Ir daugiau žadėjo.

Nutarė Kalėdų diedas
Sviete ižgarsėti
Ir per būsimas ’I 
Dovanų pasėti.

Vokiečiai s....  ’
Jį vadina—“tėte.”
O tenai dabar bedarbė— 
Reikia jiems padėti. x

Bet kaip vokietį suprasti, 
Kaip gi jam įtikti?
Ką gi šiemet jam atnešti 
Kad draugu jo likti?

Su lietuviais susitaręs, 
Lašinių jau turi:
Valgo sienom užsidaręs 
Ir į dangų žiūri.

Ir sumanė senas diedas 
Norus jo suprasti;
Per ateinančias Kalėdas 
štai ką jam atnešti.

Daficigas dabar be vado, 
Niekam jo nereikia;
Pasielgsiu pagal madą 
Galimybių laike.

Atiduosiu lenkų uostą 
Vokiečiams ant švenčių; 
Tegu jie sau nosis šluosto 
Ir kalba rožančių.

Su vaikais gyveno senis 
Daugel Šimtų metų, 
Ir galutinai pasenęs 
Tapo diplomątu.

Vokiečiai jam himnus gieda, 
Laukia išsižioję;
Laukia jie Kalėdų diedo 
Naciškoj valdžioje.

(Iš “Kuntaplio”)
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Puslapis Trečias

NEGRAI PIETINĖJ SOVIETIJOJ JAUČIASI PILNAIS NAMIŠKIAIS.

Darbininkė ir Seimininkė
Kūdikių Priežiūra

kū- 
nei 
ne- 
Ta-

tos ir,sėkmės asmens gyvenime. 
O virš visko, linkim pasiryžimo 
visuomeniniam darbe — orga
nizacijose ir apšvietoj,— be ko 
darbo žmonių gyvenimas niekad 
nebus ramus, linksmas ir ger- 
būvingas.

Skyriaus Ved.

organai, 
turi būt 
mažiau- 
(delikat-

liko ir visos pūsliukės nuo 
nelio išnyko, nevartojant 
mosčių, nei lašų, ir kūdikis 
verkė nei dieną nei naktį,
čiau su motiną turėjau pirmas 
kelias dienas pasiargumentuoti, 
kuomet aš atsisakiau vartoti 
jos supirktas gyduoles.

Už dviejų savaičių motina 
negalėjo atsižiūrėt, kaip augo 
sveikas ir gražus jos. kūdikis. 
Tada ji pamate, kad tinkama 
priežiūra, tai yra didžiausia 
kūdikiui gyduolė.

(Kiti patarimai apie kūdikių 
auklėjimą tilpo dviejose pirmes
nėse “L.” Moterų Skyriaus lai
dose, gruodžio 16 ir 23 d., taipgi 
lapkričio 25 ir gruodžio 2 d. lai
dose.—Red.)

Eliz. Vilkaitė.

“THE WOMAN TODAY”

biednoka sveikatoj ir abelnai 
gyvenimo sąlygos rašymui ne
palankios. ...

Apie knygos turinį, gražių 
eilių skambesį pasakyti nieko 
negaliu, nes man tik spėjus pa
viršutiniškai lapus perversti, 
mano draugė išprašė pasiskai
tyt ir' dar nesugrąžino. Kiek pa- 
tėmijau iš 
pažįstamos, 
ve j.” Gal ne

antgalvių—eilutės 
skaitytos “Lais- 

visos.
Vargo Bitė.

ligoninės, nusipirk 
(white enamel) su 
nešvarias kūdikio 
į tą viedrą. Prieš

Linkim Bendradarbėm 
Sėkmingų Metų

Bonkutės, iš kurių kūdikį gir
dai, turi būti sterilizuojamos 
(pavirinamos). Tam geriausia 
tinka baltas viedras ar puodas 
su dangčiuku.

Nagučių Užlaikymas
Rankų ir kojų nagai turi būti 

nukarpyti ir nuvalyti, nes kuo
met kūdikis ilgais ir nešvariais 
nagučiais pradrėks skūrukę, tai 
gali ir užkrėtimą gauti.

Kūdikio privatiški 
mergaitės ar berniuko, 
švariai apmazgojami, 
šiai ir švelniausiai
niausiai) juos teliečiant.

Kaip Mazgot Kūdikio Dra- 
panukes ir Palukes?

Kad palukės ir kitos apati
nės kūdikio drapanukės būtų 
švelnios, minkštos ir Ii uosos 
nuo bakterijų, kaip tik kūdikį 
parsiveži iš 
baltą viedrą 
viršiuku, ir 
palukes dėk
naktį palukes ir nešvarias kū
dikio drapanukės reikia apipilti 
drungnu vandeniu, įdėk Ivory 
muilo “flakes” ir tegul per nak
tį pamirksta. Ant rytojaus, iš
mazgojus, įdėk jas į puodą ir, 
užpylus švariu vandeniu, pa
virink apie 15 minučių ir pas
kiau išplauk per 3 arba 4 van
denius ir padžiauk lauke prieš 
saulę, jei galima.

Nereikia krakmolyti nei la- 
zurkuoti kūdikio drapanukės, 
nes krakmole ir lazurkoj yra 
tam tikrų chemikalų, kurie ga
dina kūdikio “delikatną” odukę.

Jei šiuos visus patarimus var
tosite, tai bus lengviau ir sma
giau kūdikį auginti, ir bus 
sveikesnis.

Vieną pavyzdį tik paduosiu, 
kiek vargo motinos turi, jei mi
nėtų patarimų neprisilaiko:

Sykį mane pašaukė kaip 11 
valandą nakčia. Kol nuvažiavau, 
buvo jau viena valanda iš ry
to. Nuvažiavus radau motiną, 
tėvą, motinos motiną ir 4 sa
vaičių vaiką visus verkiančius.

O kas kūdikiui buvo, kad jis 
taip verkdavo ir mažai miego
davo?

Štai kas. Jis buvo laikomas 
pusiau alkanas; pūsliukių ant 
pilvuko ir tarpe kojukių priau
gę, akytės paraudusios ir iš
varvėjusios. Tėvai prisipirkę 
visokios mosties nuo pūsliukių, 
lašų į akutes lašinti, ir moliaso 
į geriamą vandenį dėti.

Man ten pabuvus apie 4 die
nas, kūdikio akutės sveikos pa

Baigiant senus ir pradedant 
Naujus Metus, norime tarti 
padėkos žodį visoms, padėju
sioms išlaikyti ir įvairinti “Lai
svės” Moterų Skyrių, taipgi 
prašyti kiek galint artimiausios 
kooperacijos ir ateinantį 1937 
metą. Sykiu kviečiam ir senai 
rašiusias bei niekad nerašiusias 
pabandyti rašinėti.

Raudoniausią rožę norisi nu- 
skint atminimui d. M. Krasnits- 
kienės, kurios ilgų metų ben
dradarbiavimą nutraukė tik at
skyrimas iš gyvųjų tarpo. Spė
kom sumažėjus, sąlygom pasun
kėjus, lankydavosi rečiau. Spė
kom sugrįžus ir vėl ji būdavo su 
mumis. Yra ir keletą kitų tokių 
pasiryžėlių.

Kita raudona rožė prašosi 
pas Suzanną Kazokytę. Jinai 
dar jauna Amerikos lietuvaitė. 
Šiuo tarpu dirba slaugės profe
sijoj ir vakarais mokinasi, kad 
dar toliau prasisiekti žinojime. 
Tačiau suranda laiko bei ener
gijos nuolat paįvairinti mūsų 
skyrių ir pati lavintis literati- 
niam darbe savo tėvų kalboje.

B. E. Senkevičienei, Vargo 
Bitei, Darbietei ir keletai kitų 
tenka palinkėti daug naujų spė
kų nugalėjimui nesveikatos ir 
nedarbo sudarytų sąlygų, raki
nančių jų lanksčias plunksnas.

Draugėms mainų srityse vė
liname tankesnės atminties apie 
šį skyrių.

žodžiu, visų sričių, visoms 
mūsų bendradarbėms ir skaity
tojoms, veikėjoms ir visoms 
darbo moterims linkime sveika-

Gavome angliško moterų žur
nalo “The Woman Today” (šių 
Dienų Moteris) sausio mėne
sio laidą. Stiprios, juodos užva- 
dinimo raidės tarsi perspėja, 
kad viduje randasi kas nors 
liūdno ir įstabaus. Įspėta—vos 
atvertus viršelį matai paveikslą 
Olgos Benaris Prestes, žmonos 
garsaus Brazilijos liaudies va
do, kuri tapo areštuota vien tik 
už tai, kad ji buvo vado žmo
na, jos kūdikis atimtas ir pati 
išdeportuota Vokietijon, kur 
tebelaikoma bastilijose. Prie jos 
neprileidžia lankytojų ir dar ne
žinia, kokia jos padėtis. Yra 
apie Ispanijos kūdikius. Rašo 
ir apie Amerikos žūstančius 
vaikus.

Leidinys pilnas paveikslų iš 
įvairių streikų ir kitokio mote
rų veikimo.

Kitais 
straipsniais 
Ii Valgyti”, 
“Iškeliamos 
bes”, 
kas,”
terš Vertybė”, 
niški Vyrai,” 
Kandidatavo Į . Prezidentus”, 
“Girdimi, Bet Nematomi” ir 
daug kitų.

Įdomus, pilnas faktų ir vilio
jantis skaityt. Parsiduoda po 
10 centų kopija. Platintojam 
duoda gerą nuolaidą. Prenume-| 
rata metams $1. Antrašas: 
Woman Today Publishing Co., 
112 E. 19th St., New York,

Būkite Atsargios Su 
Elektra
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akį traukiančiais 
yra: “Grožę Nega- 
“Geležies Išmata”, 
Apdraudos Sukty-

Šilkinių Kojinių Strei- 
Liaudies Viltis”, “Mo- 

“Jūros Moder- 
“Moteris, Kuri

Daugeliui mūsų šeimininkių 
tenka kasdieną susidurti su 
elektra, kuri padaro nemažai 
rūpestingumo ir- pavojaus.

Pavojingiausiu yra prosas, 
nes juomi dirbant viela (dra- 
tas) judinasi-tamposi ir vielos 
apvalkalas apsitrina, apsilupa. 
Toks apsitupimas veda prie 
dviejų vielų susisiekimo ir dar
bininkės apdeginimo. Mažesnis 
apdeginimas gali įvykti, jei vie
la yra ant “fiuzo” (fuse) tik 
10 A. M. P. Bet gali labai skau
di nelaimė bei mirtis ištikti, jei 
jūsų perlaida yra stipresnė.

Ant 10 A. M. P. dažnai pa
vojaus mažai būna, nes “fiuzas” 
yra taip nustatytas, kad dvi 
vielos susisiekusios “fiuzą” iš
degina ir jūsų stuboje šviesos 
užges; reiškia, “fiuzo” išdegi
mas atkerta jūsų stubą nuo 
elektros jėgos, pakol įdėsite bei 
įsuksite naują. Tad 10 A. M'. P. 
elektros srovė nėra labai pavo
jinga, jei žmogus prie jos yra 
sausas, sausomis rankomis ir 
kojomis.

Būdamas ar būdama maudy
nėje bei basas ant grindų, iš- 

ne- 
_ _ 1 jei

tokioje padėtyje tampi pagau- 
tas-ta elektros srovės — sakysi
me, būdama vonioje, klūpoda
ma ar atsistoji užšviesti aiį už
gesinti šviesą, vot, tavo ranka 
ir prikibo—nenusigąsk, ir ne
šauk bei nelauk pagelbos (van
denyje bei prie šlapumo elek
tros srovė pasidaugina antra 
tiek), nes neiššauksi nei palei
si, tik kuo greičiausia verskis 
arba krisk-sėskis. Savo sunku
mu atsipalaiduosi greičiau, ne
gu pagelbos sulauksi, žinoma, 
galima ir užrėkti, jei pajėgi.

Tokių nelaimių neįvyktų, jei 
lempų prietaisai būtų porcelino 
—balto stiklo, nes tas neperlei- 
džia elektros, bet žalvario prie
taisai yra labai prastai įtaisyti 
ir su jais yra rimto pavojaus.

Dabar grįžkime prie proso, 
skalbiamos mašinos bei duonos 
degintuvo—“toaster.” čion, tai 
mūsų šeimininkių kasdieniniai 
“draugai.” Tad pirma, negu 
vartosite juos, būkite užtikrin
tos, jog “fiuzas” yra nedaugiau 
10 A. M. P.

Išdegusio “fiuzo” neleiskite 
naminiam “mekanikam” “patai
syti,” ] 
5 centai. Jei naminis “mekani- 
kas” nupjaus išdegusio “fiuzo” 
galą, tada tokį “fiuzą” įsukus 
gausi apie 100 A. M. P. ir tada 
sudarys didžiausį pavojų netik 
gyvybei, bet ir namo sudegini
mas gręs.

Proso ir kitas vielas, kurios 
draikosi, kaip tik pasirodo ap
šepusios—nevartok, gauk nau- apvalytos. Jei kiekvienoje 
jas. Geriausia, kad būtų gurnu kūtėje randasi daug stygučių, 
apvilktos, nes netaip greit ap- susuk jas stipriai, 
sinešioja ir mažai daugiau kai-; draikytų aplink šriūbelius, 
nuo ja. Tokia viela kainuos 3 v I IkUI XUXU (A pUUJll JL1

centai už pėdą ir prašalins pa- nesidraikytų bei nesiektų antro

Čion matosi jauni Afrikos vergų įpėdi niai, dabartinių laisvų Abkhazian kolek- 
tyvio ūkio savininkų vaikai, kur jie au ga, gyvena ir dirba bei naudojasi darbo 
vaisiais lygiai su baltomis šeimynomis. J ų protėviai, 300 metų atgal, buvo atvež
ti iš Afrikos per turkus vergų viešpačius apdirbimui tabako plantacijų. Šios lin
ksmos, inteligentiškos išžiūros mergaitės, vadinasi Abash Nutsa, Shamil Chanba 
ir Tsiba Chanba.

Draugės Worcesterietes Pavyzdingai Veikia 
Gelbėjime Ispanijos Kovotojams

The i klejonke, geriausia, n 
~ I kišk rankų prie elektros. O j• ( r» 1 r a u

Verta Daugiau, Negu 
“Ačiū”

ir 
“Lais- 

redakcijai ir administra-

Esu didelei patenkinta 
daugiau, negu dėkinga 

■T' _ 

vės” 
cijai už suteiktą man dovaną 
“Bešvintantis Rytas.” Nepa- 
slaptis, kad šią dovanėlę gauti, 
turėjom laimę “Laisvės” ben
dradarbiai. Džiaugiuosi patekus 
į jų eilę, tačiau nesijaučiu pil
nai užsitarnavus to gražaus var
do; Taigi, pasakyti vien tik 
“ačiū” neužtenka. Stengsiuosi 
ateityje atlikti savo pareigą pa
gal geriausią išgalę.

Atleiskite, šiuom tarpu esu

KŪDIKIŲ PRIEGLAUDA MADRIDE PRIEŠ IR PO BOMBARDAVIMO.
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Štai, is kairės matosi, kaip atrodė “P ieno Lašas,” kūdikių prieglaudos namas 
Madride pirm, negu jisai tapo fašistų Jun kers ir Caproni orlaivių cielium. O po 
dešinei jau matosi po bombų lietaus ant nekaltų kūdikių.

Nesenai nazių išleistam Rasinės Biologi jos Archyve, kurį užgyrė oro ministeris 
Goering’as, liepiama bomberiams taikyti į tirštai apgyventas vietas, “kur žemes
nės rūšies elementai gyvena/’ Tas ir pild omą. Mat, fašistai darbininkus ir jų kū
dikius skaito ta “žemesne” rūšimi ir mėty mas bombų į darbininkų gyvenamus na
mus ir kūdikių prieglaudas yra jų smagiausiu užsiėmimu. y

WORCESTER, Mass.—Mūsų 
kolonija per pastarus porą mė
nesių stropiai darbavosi, kad 
sukčius kiek galint finansinės 
paramos Ispanijos kovotojams 
prieš fašizmą.

Ypatingai reikia priminti, 
kad uoliai ir entuziastiškai šiuo 
klausimu dirba draugės mote
rys. Jos pirmutinės (ALDLD 
kuopa) išrinko atstoves į vieti
nį tarptautinį Ispanijos Gelbė-. 
jimo Komitetą ir pradžiai dar
bo iš savo iždo aukavo $7. Ener
gingai dirbo gelbėjime bendram 
komitetui surengt prakalbas Is
panijos klausimu, kurios įvyko 
spalio 25-tą ir jose buvo surink
ta aukų apie $40.

Gi surengime vakarienės Is
panijos kovotojų naudai, lapkri
čio 29, moterys atliko didelį ir 
minėtiną darbą. Draugės, Bal
čiūnienė, Kudarauskienč ir žali- 
mienė, surinko virš šimto dole
rių vertės maisto. Ir abelnai 
moterys daug dirbo Makarienės 
surengime. Vakarienė buvo pa
sekminga ir davė apie $275 
pelno.
Vakariene Paminėjimui 20 
Metų nuo Pirmo Pažangių 
Amerikos Lietuvių Moterų 

Suvažiavimo
Gruodžio 13 ALDLD Moterų 

kuopa surengė gražią vakarie
nę pafniliejimui virš minėto 
suvažiavimo ir išleidimo pirmo 
moterų reikalams skirto laik
raščio “Darbininkių Balso” 
(tuomet “Moterų Balso”). Is
panijos klausimo ir čia draugės 
neužmiršo. Dar prieš parengimą 
kalbėjosi, tarėsi, kaip būt gali
ma geriausia paremti Ispanijos 
darbinihkų kovą prieš fašizmą.

ir radio grajina—kas nors turi 
fiu- 

zus,” ir kaip būsi tikra, jog tik
rai elektros srovė “negyva”— 
nuimta, tada be baimės imkis 
už darbo. Tik reikia žinoti, kad 
dviejų vielų (nuogų) krūvon 
nesudėtum, nes jos tada ne 
draugai—kaip greit jėgą užlei- 
si, taip greit “fiuzą” iššaus.

žiūrėk, kad vielos būtų gerai 
s ša-

nes naujas kainuoja tik bQti negerai. Tada atsuk
• T • ___________ • . • _ <<... 1_______ • 1

kad nesi-
- - - > P°

Tokia viela kainuos 3 kuriais apsuki ir priverži, kad

vojų.
Yra

kių, kurios pačios taisosi elek
tros prietaisus. Na ir kodėl mo

bei trečio (jei randasi) šriūbe- 
lio, tai viskas bus gerai.

Dirbant ant trijų vielų ge
riausia pasižymėti, kuri viela 

teris negali lavintis, tik turi ži-’ kur priklauso. To nepadarius, 
noti. Pirma, turi būti tikra, kad* susimaišysi, gal ir nerasi, kaip 
elektros srovė būtų nuimta; ne-! tas keblumas apeiti. Tada ge- 
dirbk ant “gyvos” vielos, nes riausia susirasti žmogų, kuris 
tam reikia atsargos ir gero pa-! supranta apie elektros “trik- 
tyrimo. šalia ar apačioj tavo gus”; Jis, pagelba ištyrimo 
myterio rasi rankėnukę—ją nu-l]ernpOg> gurąs, kuri viela kur 
trauk žemyn, tai bus nuimtas priklauso, 
svičius.' Bet jei lempos šviečia

daug moterų šeiminin-

J. Seeger,

Skliutui ir Kudarauskui pakal
bėjus šiuo klausimu, pirmininkė 
paprašė svečių paaukauti, kiek 
kas gali. Surinkta $41.35.

Aukautojų Vardai:
ALDLD Moterų kuopa . . $2.85 
Draugai Kudarauskai . . . $2.00 
Petrauskai ......'.......... $2.00
Skelčiai...........................$2.00.

Skliutas, Pocius, Dvareckienė, 
Jelskis, žukienė, J. Dėdėnas, 
Plokštienė, Bertkienė, Endzia- 
lis, Balčiūnas, Kosulis, šiupė- 
nas, Davidonis, Pocienė, J. Pet- 
kūnas, Banionis, Norvaiša, Mi- 
zara, Daugėla, Lukas—po $1.

Vaškus, Aniolauskiūtė, Jels- 
kienė, Bakšys, Sukackienė, Dek- 
snienė, Raulušaitis, čirvinskas, 
F. Petkūnas, čiras—po 50c. T

Žukauskas, Kibirkštis, Sima- 
nas, Kalantienė, Navikienė, 
Mozurkienė, Jucius, Žukauskie
nė, Pušinskienė, Masauskienė, 
Janulis, Palionis, žakaitis, Lu- 
kienė, Petkūnienė, Navikas, 
Vaikis, Mozurka, Norkienė, 
Jančienė, Valatkienė, Kalakaus- 
kienė, Bučinskienė, Raulinaitie- 
nė, Janulienė, Tumanienė, Lat
vienė—po 25c. Smulkių—$1.75.

Maisto Aukavo:
Petrauskienė, Navikienė, Pet

kūnienė, Mozurkienė, Mažeikie
nė, Latvienė, Vaškienė, Valen- 
tukevičienė, Butkiavičius, žu
kienė, Dvareckienė, Balčiūnienė, 
Stankienė, Bakšienė, Pušins- 
kas.

Draugas Kinderis aukavo kei- 
ką, gražiai dekoruotą, su užra
šu 20 metinių organizacijos su
kaktuvių. ši buvo draugo Kin- 
derio nepaprastai stambi auka. 
Pyragas svėrė kelias dešimtis 
«svarų ir pilnai pakako porai 
šimtų žmonių. Organizacija 
įkainuoja šią auką ir širdingai 
atmins aukautoją.

Draugai Dūda ir Butkiavi
čius aukavo duonų.

Worcesteriete.

A. žaliukas 25c; Baranaus 
25c ir Dragūnų duktė 12 m 
tų 10c.

Viso aukų $12.10.
Negana, kad suaugę 

jo, bet dar ir Dragūnų 
duktė paaukojo savo 
dešimtuką. R<

| VALGIU GAMI- ■ 
I NIKAS
Kiauliena Su Bulvėmis 

Obuoliais
Apiberk Šlaunį kiaulienos su 

pipirais ir druska, kepink dvi 
valandas, tankiai aplaistydama 
su nuvarvėjusiais riebalais, pri
dėdama truputį karšto Vandens, 
jeigu bus reikalingą. 'z®

Kuomet mėsa buą pusiaU' iš
kepus, apdėk aplink sal
džių bulvių . (sweet pataioej), 
nuluptų ir supjaustytų per pu
sę. Apiberk- bulves trupučiu 
cukraus. Kada bulvės bujį jjįiU 
kepusios kokią 20 minučųh įa- 
da įdėk 5-6 raudonas obuždįus, 
išimdama šerdis iš Opljuiąįį 
(nenulupk, Ik nupjovus ąudėk 
aplink mėsą). Kepk 
bulvės ir obuoliai bus gerai Iš
kepę, nuolat aplaistydama^ tau
kais.

Padėk mėsą į didelę (KV 
torielką, apdėk aplinkui bulvė
mis ir obuoliais, padėk ant'sta
lo. O iš nuvarvėjusių riebalų, 
kurie yra likę blekėje, padaryk 
sosą arba dažalą. Jeigu per rie
būs, tai nuimk dalį riebumo. 
Patirštink sosą su miltais.

Elizabeth, N. J
Kalėdų dieną draugai Bur- 

kauskai surengė parę pavai
šinti savo artimesnių draugų. 
Parė buvo perteklinga, apie 
20 svečių buvo puikiai pavai
šinti skaniais valgiais ir gėri
mais. Laike vakarienės drg. 
A. Stripeika priminė svečiam 
Ispanijos liaudies kovas už 
demokratiją ir ragino prisidėt 
su finansine parama prie ko
vų. Visi svečiai mielai sutiko 
ir paaukojo sekamai:

A. Dragūnai $2.00; Anna 
Salikienė, $2.00; A. Stripeika 
$1.00; J. Užkurėnas, $1.00; 
M. Budreckis, $1.00; D. Bur- 
kauskas $1.00; M. Burkauskie- 
nė $1.00; P. šiaulis $1.00; P. 

Ramoška $1.00; A. žalis 50c;

špinaku ir Kiaušinių 
Mišinys

10 Premium Flake crackers 
(ar kitos rūšies sausainių).

2 puoduku virtų Špinakų.
4 kietai virtus kiaušinius
Druskos ir pipirų pagal 

skonį.
1 puoduką pieno
2 šaukštu tarkuoto ameriko

niško sūrio
1 šaukštą sviesto.
Kaip daryti?
Perleisk krekes per mėsos 

malamą mašinėlę, sukapok špi- 
nakus ir sub j austyk kiaušinius 
į riekeles. IŠtaukuok nedidelę 
kepamą blėkutę, ir dėk ant’ apa
čios eilę krekių, paskui špina
kų ir eilę kiaušinių ir tt, ant 
viršaus uždėk krekes, aplaistyk 
pienu, apibarstyk amerikonišku 
sūriu ir apdėk šmotukais svies
to. Kepk karštame pečiuje j 
(425 degrees F.) 15-ką minu
čių. Užtektinai valgio Šešiom 
ypatom. . f

Vaikams sveikiausia ma^»»

Auburn, Me.

Gaukite “Laisvei”
Skaitytoju

k
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Ir Mąno Žodis Newarko Lietu
viu Taupymo ir Statybai Sko

linimo Draugijos Kivirčių 
Reikalu.

Andai p. Ig. Bėčis (rodos 
“L.” ntfm. 274) plačiai iškėlė 
klausimą apie mūsų draugijos 
kivirčius ir frakcijas. Kad ki- 
virčiai pas mus yra, tai tą ži
no visi, kas tik priklauso mū
sų draugijoj. Gal būt p. Bė- 
čis mūsų kivirčių klausimu da
ro klaidą ten, kur jis mastuo- 
ja tuo pačiu mastu abi frakci- 
ji, kad tie kivirčiai eina už 
darbus, už vietas.

Tiesa, mūsų draugija dide
lė. Prieš šią depresiją ji buvo 
verta apie šešis šimtus tūks
tančių dolerių ($600,000). 
Taip pat tiesa, kad tokioj įs
taigoj darbų randasi įvairių ir 
žmoniškai susitarus ir pasida
linus, užtektų jų visiems.

Mūsų draugija yra sena. 
Suorganizuota 1917 m. Jei 
mes per tą laiką mokėjome 
sutraukti lietuvius į ją ir šim
tam lietuvių pagelbėjom įsi
gyti nuosavybes ir išauginom 
draugiją iki šešių šimtų tūks
tančių dol. vertės, tai jau tas 
vienas faktas liudija, kad Įneš 
sAvo draugijai dirbome teisin
ėki, sutartinai, be kivirčių, pa
tys būdami paprasti darbo 
žmonės be didelių patyrimų 
finansiniuose klausimuose.

Draugijoj prasidėjo kivit- 
r Čia! nuo to laiko, kaip prie jos 
I prisidėjo p. Trečiokas. Negali

ma sakyti, kad jis buvo blogas 
iš sykio prisidėjęs prie mūsų 
draugijos. Tačiaus jis darba
vosi diplomatiškai, budavojo- 

savo mašiną,?kol. draugijoj 
kontrolę paėmė į savo ran
kas, sudarydamas didžiumą 
board direktorių iš savo šali
ninkų ir pats likdamas sekre- 

■į toriu m.
Sekretorius mūsų draugijoj 

yra svarbiausia įstaiga. Per jo 
rankas pereina visi draugijos 

“ finansai, visi narių ir 'valdžios 
susisiekimai. žodžiu sakant, 
per jį pereina visi draugijos 
reikalai. Jei sekretorius tei
singas ir del visų narių lygus 
Ir lygiai visus narius pagal sa
vo išgalę aprūpina, tuomet 
viskas einasi gerai. Bet kuo
met sekr. rūpinasi tik savo ša
lininkais, tuomet dalykas jau 
būria blogas, prasideda tryni- 
mAsis, kivirčiai, nes vieni na
riai būna patenkinti pilnai, o 
kiti visai atmesti, kaip maty
site žemiau.

Mūsų draugija, kaipo finan
sinė įstaiga, yra po valdžios 
priežiūra. Jei jos šėrininkai, 
bei dalis direktoriato ir maty-j 
tų, kad sekretorius elgiasi ne
gerai ir darytų jam užmeti
mus ir reikalautų parodyti 
knygas, ir jei sekretorius atsi
sakys jas parodyti, tai nieko | 
kito padaryti jam negali, kaip 
tik tam tikrus formališkumus 
išpildžius skusti State Bank
ing and Loan Departmentui.

Nueiti tenai, suprantama, nė- 
rA lengva ir beveik be advo
kato negalima. Užtai dabarti
nis sekretorius p. Trečiokas, 
pasinaudodamas tuo apsunki
nimu per State Banking Dept., 
varo draugijos reikalus, kaip 
jam patinka, pasiteisindamas 
tuo, kad to reikalauja State 
Banking Dept.

Atsakydamas p. Bėčiui, p. 
Trečiokas “Laisvėj” sako:

“Advokatas Matulevičius 
nebuvo išmestas, nors direkto
riai, pildant Bankinio Depar
tamento patarimus, būtų turė
ję adv. Matulevičių išmesti, 
neduodant jam išbūti paskir
tą laiką.”

Matote, kiek paiso p. Tre
čiokas ir jo board direktoriai 
Bankinio Departamento pata
rimų. Nors Bank Dept. ir pa
tarė jiems išmesti, o jie buvo 
tokie geri, nepaisė departa
mento, Matulevičių neišmetė, 
bet davė užbaigti savo termi
ną. Deja, ponas Trečiokas ap
silenkia su teisybe ir čia dvie
jose vietose: 1) Bankinis De- 

‘part. nepatarė adv. Matulevi
čių prašalinti, o antra — ne
davėte Matulevičiui užbaigti 
būti paskirtą laiką, nes adv. 
Matulevičius buvo šėrininkų 
išrinktas ir jam paėjus porą 
mėnesių advokato pareigas, 
jį prašalinote. Mat, adv. Ma
tulevičius, kaipo šėrininkų iš
rinktas, turėjo žiūrėti, kur yra 
įvesdinami draugijos pinigai 
ir kad jie būtų įvesdinti sau
giai.

Adv. Matulevičius prašali- 
himo priežastis buvo ta, kad 
Jis pareikalavę! parašu nuo 
American fiomį ĖUi^erš Cor
poration (kuri yra įrankis Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės) 
viršininką, kuriais buvo p.p.
A. B. Strimaitis ir A. Trečio
kas, Ant Mortgage and Bond, 
kur mūsų draugija buvo suti
kusi duoti paskolą tai korpo
racijai ant jos namo po num. 
762 Harrison Ave., Hamsori, 
N. J.

Čia p. Trečiokas tuoj supra
to, kad adv. Matulevičius eina 
kaip draugijos tvarka ir gero
vė reikalauja ir nesiduos pa
kreipti save, kaip norėtų Tre
čiokas su savo grupe ir po 
priedanga Bankinio Departa
mento įsakymo prašalina.

B. Staniulį, girdi, ir neišrin
ko Bankinio Departamento 
viršininkų patarimu berinkti, 
žodžiu sakant, ką tik p. Tre
čioko mašina padarė, ji neda
rė savo vardu, bet visa tai da
rė varde Bankinio Departa
mento įsakymo.

Ponas Trečiokas giriasi, kad
B. Staniulį iš savo ofiso išme
tė. Taip, išmetė. Ne tik kad 
išm'etė, bet norėjo pasmaugti. 
Ir kuomet smaugiamas pradė
jau visa gerkle rėkti, apgulė jo 
ofiso langus žmonės ir pradė
jo veržtis pro duris į vidų, 
tuomet paliuosavo mane smau*

trrrr rv». i .r

MONTELLO, MASS.

Metinis Naktinis Bankietas 
IR LAUKIMAS NAUJŲ itlETŲ 1937

Rengia
Lietuvių Tautiško Namo Draugovė 

’ SAVAM. NAME, . . 
Pampas Vine ir n. main streets
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ŠOKIAMS GRIEŠ GŽRA ORKESTRĄ

Pradžia 8-tą valandą vakaro ir tęsis itci rytui.
Naktiniam kokiam įžangai tik 30 centų

Naktine rusiškų bukletų vakarienė prasidės 10 vai. 
vakaro ir /ęsis iki rytui.

Į Naktinius Šokitiš ir VakAriėnę 
Įžanga tik ,

Gausite hžtai ^kAriių valgių ir gėrimų.
Kviečia Komitetas.

gęs ir gavau progą atsikelti 
nuo aslos. Savo sekretorei lie
pė pašaukti policiją ir jis lai
kė mane, kol atvažiavo polici
ja. Policijai įdavė mane, kai
po krimihalistą, kad aš norė
jęs jį nušauti, Sumušti ir jo 
ofisą apiplėšti. Policijos nuo
vadoj iškrėtus mahe, neradus 
nei revolverio, riei mušamo 
įrankio, kuriuo norėjau šautų 
ir mušti, ir ačiū mane gerų 
draugų užstojųnui ir išaiškini
mui dalyko policijai, inane pa- 
liuosavo,' nors tanką dar ir da
bar skauda. Trečioko dfisan 
buvau užėjęs, kad pataisyti 
klaidą, kas link mano mokes
čių knygutės. Ar jis ir tą dar
bą atliko patarimu Bankinio 
Dep-to, dar neteko patirti.

Kuomet dalykai pas m!us ei
nasi prastai, tai mes šėrinin
kai nutarėme išrinkti komisiją 
iš trijų narių, kad, svarbiam 
reikalui esant, board direkto
riai tartųsi su šėrininkų išrink
ta komisija. Taip pat nutarė
me, kad konstitucijos klausi
mas nebūtų keliamas be me
tinio susirinkimo. Svarbiau
sias nutarimas bene bus tas, 
kad board direktoriai išbuvę 
vieną terminą negali kandida
tuoti ant kito termino. Vieną 
mėtą praleidus, gali ir vėl kan
didatuoti.

Ponas Trečiokas “Laisvėj” 
giriasi, kad esąs sumanytojas 
tokios komisijos, bet tuo pačiu 
sykiu priduria, kad tokia ko
misija neturi jokio autoriteto, 
už tai su ja nėra jokio reikalo 
skaitytis.

Svarbiausia p. Trečiokui ne
patinka nutarimas, tai apribo
jimas board direktorių termi
no. Atšaukti jo nepajiegia. Ki
taip pakeisti jo negalima, 
kaip tik permainant bei pada
rant naują konstituciją.

Nors šėrininkai savo susi- 
rinkiriie ir nutarė, kad konsti
tucijos klausimas ūėbūtų ke
liamas be metinio susirinkimo 
ir be pasitarimo su šėrininkų 
komisija, bet p. Trečiokui 
spjaut Ant Šėrininkų nutarimo. 
Ir šiemet p. Trečioko direkto
riai jau per du sykiu bandė 
pervaryti naują konstituciją.

Kuomet dalykai taip stovi, 
ar galima kaltinti .šėrininkus, 
kad jie kelia trukšmą ir pa
smerkia juos, kaipo nutarimų 
laužytojus ir baidančius juos 
apgauti per priėmimą naujos 
konstitucijos? Aš sAkau, kad 
juos ne pasmerkti reikia, bet 
pagirti, kad jie stovi sargyboj 
savo turto, savo įvestintų cen
tų, kurių pas mus ir taip ma
žai randasi. •

Kiekvieną sykį, kuomet p. 
Trečiokas išeina su nauja kon
stitucija, visuomet sako, kad 
Bankinis Departamentas įsa
kė, kad reikia pataisyti mūs 
draugijos konstituciją, nes ji 
jau pasenus ir neatatinka 
Bankinio Departamento tvar
kai ir jo taisyklėms. Supranta
ma, šėrininkai jų raportą iš
klauso ir pasiunčia juos į pek
lą su jų Visa konstitucija.

Pereitam konstitucijos pri
ėmimo susirinkime p. Trečio
kas atsinešė visai naują kon
stituciją ir paaiškino tą patį 
apie Bankinio Departamento 
įsakymus, kad jau reikia visai 
naujos konstitucijos, šėrinin
kai atsakė tą patį; ką ir pir- 
miAus. Ir tuo pačiu sykiu iš
rinko komisiją iš 4 šėrininkų 
/ir 3 board direktorių, kad 
kreiptųsi į Bankinį DepArta- 
mentą patirti, kokių konstitu
cijos punktų reikalaujA pakei
sti. Komisija kreipėsi į Banki
nį Departamentą, Deputy 
Commissioner Ernest A. Min- 
nier ir tas padarė appoint- 
nientą su Senior Examiner La
vinthal, Trenton, N. J.

Nors Mr. Minnier patarė 
komisijai pasiimti advokatą, 
tačiaus komisija apsiėjo be 
advokato. Komisijai Užklau
sus Mr. Lavinthal, ar Bankinis 
Departamentas reikalauja pa
keisti mūsų draugijos konsti
tuciją ir ar .Departamentui yra 
priduotas naujos konstitucijos 
projėktas, ponas Lavinthal nu
ėjo į kitą kambarį ir atnešė 
mažo formato konstituciją, 
kuri užvardinta “Model Con-5?

--------------------- ---------- --------- --------------------
stitution, New Jersey Building j $50 mėnesiui, o jei tu būsi p.
& Loan Leagtfe, Merit , Pres., 
41-43 Rknkin St., Newark,

Mr. Lavinthal sakė: Jūsų 
draugijos haujos konstitucijos 
jokio projekto nėra, o naują 
konstituciją tik radau šitą, ku
rią/ yra išleidusi New Jersey 
^Building & Loan League. 
J *

Komisija parodė sAvo seną 
konštituciją ir paklausė, ar 
būtinai ją reikia mainyti? Mr. 
Lavihthal peržiurėjo mūsų 
draugijos konstituciją ir sako: 
Jūsų koristitucija yra gera. 
Suprantama, nekurie punktai 
pasenę ir būtų gerai, kad jūs 
būtumėt “up-to-date.” Tačiaus 
Bank. Dept. neperdaug kišasi 
į draugijų vidurinius reikalus, 
bile tik eina tvarkoj finansai 
ir abelnas draugijos biznis, — 
paaiškino Lavinthal.

Na, matote, kiek trukšmo 
prikelta, kiek popieros prira
šyta, kiek prigąsdinta Banki
nio Dept’o spaudimu, kad rei
kalauja naujos konstitucijos, 
o tikrenybėj nieko panašaus.

Pasirodo, kad mūsų konsti
tucijos kalviam k a ] b a m a 
Leaga įpiršo savo konstituci
ją, tie nusikopijavo žodis žo- 
din, išsiuntinėjo šėrininkam ir 
jei šėrininkai būtų priėmę, 
biznis būtų buvęs abiem, Lea- 
gai ir p. Trečioko grupei ir 
tuom pat sykiu būtų apėję šė- 
rininkų nutarimą, kad apru- 
bežiuoti direktorių terminą, 
nes p., Trečiokui greit reikės 
apleisti.

Kuomet p. Trečiokas aiški
na apie naujos konstitucijos 
reikalingumą, jis apeliuoja į 
narių jausmus; ne vien, kad 
verčia konstituciją daryti Ban
kinis Deptartamentas, girdi, ir 
mūsų pačių narįų gerovei. Jei, 
girdi,’ mes priimtume naują 
konstituciją ir į ją priimtume 
F. H. A. planą, mes gautume 
iš Federalės valdžios paskolą 
ir galėtume visiems savo na
riams pagelbėti. O dabar 
Bankinis Dept’as mums nus
tato reikalaujantiem nariam 
išmokėti tik 50 dol. į mėnesį. 
Ir visokių gerybių -prižada.

Šėrininkų komisija per Ban
kinį Dept’ą privertė p. Trečio
ką leisti pažiūrėti į jo knygas 
ar ištikrųjų yra laikomos Ban
kinio Dept’o patvarkymo, kad 
daugiau šėrinihkui nevalia iš
mokėti kaip tik 50 dol. į mė
nesį,

Mūąų komisija gavo progą 
peržiūrėti tik 1934 metų iš
mokėjimus, nes daugiau nebu
vo progos, nes , p. Trečiokas 
turėjo važiuoti New Yorkan ir 
prie tos knygos prieiti progos 
jau neturėjome. Ir pasekmes 
radę me tokias:
1934 m.
March, 6, Grębliauskui ........ !
Mąrch 6, Mrs. Daukšienė ... 
April 3, M. Akialis ............
May 1, Sūnų ir Dųkt. Dr-jai 
May 8, John. Sinkęvicz ........
June 6, Lith. Pleasure Club 
June 13, M. Akialis ......... .
July 3, Mrs, Eva Trečiokas 
July 3, M. Akialis ...............
July 5, Mary Katįlius ........
July 5, George Katilius .... 
July 14, John Sinkęvicz ... 
Aug. 1,. Lith. Sons & Daughters

, Society ..............................
Aug1. 1, Machael Akialis .. 
Aug. 1, Machael J...Akialis. . 
Aug. 1, Mike Marušauskas 
Augt Į., John Bilza ...........
Aug. 14, John Daūkšis ........
Sept. 12, Machael Akialis .. 
Oct. 10, Michael J. Akialis .. 
Nov. 6, Michael J.. Akialis .. 
Nov. 6, John and Adele

. Gvazdaitis .....................
Dec. 15, Michael Akialis ...
1935 m.
Feb. lĄjgnaš Staniulis ........
Feb. 1 j Anthony and Josephine

Bubnis .........   / 1(
Feb. 5, Mikail Akialis .... 
Feb. 5, Marcėll Jenulis .... 
Feb. 5, John Sinkevich ........
Feb. 21, Walter Dili s ........
March 5, Joseph Šlekaitis .. 
March 9. George and Mary 

Katilius ...................
Na, ir matote iš tos lentelės, 

ar p. Trečiokas nepildo Ban
kinio Departahiėnto įsakymus 
lygiai del visų mūs draugijos 
šėrininkų. Kaip matote, vieni 
gauna į menesį tik 50 dol.. o 
kiti, kaip pavyzdžiui p. Akia
lis per metų laiką ištraukė 
$9,763.83. Sūnų ir Dukterų 
Draugija $3,066.64 ir John 
Sink ė vi ch $2,852.50 ir kiti po 
kiek mažiau.

Vadinasi; jei tu esi tik pa
prastas šėririirikas ir ne p. Tre
čioko šalininkas, tu gausi tik 

$1000.00
1769.10

■ 648.50 
1000.00 
1012.50

947.30
409.90
730.45
766.25
341.25
438.75 

1020.00-

2066.64
1025.00

615.00, ‘
1025.00
1302.00
975.00
801.70

1000.00
1000.00

1012.50
1000.00

1025.00 J 
1025.00 
2497.48
1025.00

820.00
1063.70 
1000.00

142.00

Trečioko šalininkas, gausi ant 
syk du ir pusę tūkstančio, jei 
tik turėsi pasidėjęs pinigų.

Negana to, kuomet buvo iš
mokėtos tokios stambios su
mos pinigų, žmonėm, kurie ir 
be jų gali apsieiti, tuom pat 
sykiu buvo nemokėtos taksos 
už draugijos namus sumoje 
$12,000.01 ir 6 namai buvo 
parduoti tik už neužsimokėji- 
mą taksų.

Mes manome, kad mes pa
tiekėme užtenkamai faktų ir 
įrodymų, kad mūsų kova su p. 
Trečioku ir jo grupe eina ne 
už vietas, bet už visų narių 
lygybę ir už mūsų draugijos 
gyvavimą. Mes ją sutverėme, 
mes del jos darbavomės tei
singai ir 
finansinę 
kad mes 
vyrai, jei 
tui atiduotum 
mūsų triūsu, energija ir mūsų 
sunkiai uždirbtais centais. Mes 
nenorime, kad iš mūsų Drau-

išauginom j stambią 
įstaigą. Ir sakau, 
būtume lepšes, o ne 
mes kokiam elemen- 

pasinaudoti

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

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, nikstelėjimą, nuovargį šaltį, 
raųkų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, 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 saulės 
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 Mostį 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’S OINTMENT CO., 

Hartford, Conn.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą.
, Pareamdau automobilius ve»tuv?m, 

Darėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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 Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies. Gerklės, Plaučių, 
Plaušinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydonios 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-spmduliai, 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 Avė. ir Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M. 
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

gijos pasikartotų Lietuvos At
statymo Bendrovės istorija.

B. Staniulis, 
buvęs Prezidentas.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 9CįC

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujor Sts.

PAINTERS
, , and

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. • 
ir

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant 
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

Telephone: EVergreen 8-9778

J. GARŠVA

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.
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: NASHUA, N. H„ LIETUVIAM <l>
<l>

(

<:
< > Kalėdom ir Naujiem Metam avalynę ir smulkesnius <l>
<♦>

< drabužius kaip tai: marškšinius, pančekas, pirštines ir
<J>< > daugelį kitokių pirkites pas <j>

<
< > o JOSEPH SIMUTIS <l>

<
<I> Laiko lietuvių išdirbystės ČEVERYKUS, kurie yra <l>

<■) stiprūs ir gerai tinka ant kojų: <j)<l>< > OVER GLOBE SHOES
<I> < > Yra didelis pasirinkimas avalynės ir drabužių.
o A / <j)
o Prašome įsitėmyti antrašą: (b< > <b
O
<t><b

35 HIGH STREET NASHUA, N. H. <l>
1 s-S-s t-e-s

J. KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę i 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

MS

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

įPAiN-EKP.ELLtR

Tūkstančiai rado paleng
vinimą geliantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
.naudojamas per 70 metų.

Tel. Stang 2-0783 NOTARY
Night Tel. Janipcr 6-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
* (LEVAN DAUSK AS)

GRABORIUS
BALZAMUOTO J AS

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.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstija. <e
Graborystės ’ reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

Tel. Virginia, 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L N. Y.
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ANT TVOROS
ORIGINALE APYSAKAITĖ. PARAŠĖ SENAS VINCAS

lietuvių stubas, parinkti dra
bužių. Komisija susideda iš d. 
P. Sakat, d. J. Bimbos', V. Pra- 
piestienės, S. Bimbienės. Kaip 
patirta, tai komisija gražų 
darbą atliko. Surinko daugelį 
drabužių. Net Ispanijos Gel-

šių. Bus šauni orkestrą iš Philadel- 
phijos po vadovyste šeškaus, kuris 
grieš visokius lietuviškus šokius.

Kviečiame visas artimas kolonijas 
ir visus farmerius, o ypatingai beth- 
lehemiečius pabaigti senus ir sulauk
ti naujus metus. — Komisija.

(306-308)

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

(Tąsa)
“Kaip tai?... Jūs kariavot su anglais 

už Amerikos nepriklausomybę?!”
“0, ne!... Dalyvavau tik civiliam ka

re už vergų laisvę ir žmogaus teises. Ot 
kaip.”

“Šitaip! Savanoriai stojote į karą, ar 
varomas?”

“Tai ką?... Ar tu manai, kad ir tuose 
laikuose radosi tokių pasišventėlių, ku
rie iš savo liuoso noro kištų savo kaktą 
cieliaus vietoj? Sugavo tave, padavė ka
rabiną, nuvarė į frontą ir muškis. Ot 
kaip.”

“Bet juk yra sakoma, kad prievarta į 
bažnyčią nuvarytas, velniui meldžiasi.”

“Bažnyčia, vaikine, vienas punktas, o 
karas—kitas. Bažnyčioj tu gali tik lū
pom vapsėti, o velnią mislyti. Bet kare 
jau kas kita. Tu nepataikysi priešui į 
kaktą pirma, tai jis tau tikrai pataikys, 
ir karo velniūkštis pats griežia, pats šo
ka. 0 kada tu įvargsti iki pačių kaulo 
smegenų, pasiilgsti ramaus gyvenimo iki 
pašėlimo, tai taip įdūksti ant savo prie
šo, kad gatavas esi jį dantimis į drebez- 
gus sukoneveikti! Su mirtim irgi apsi
pranti, ir žmogus palieki tik judantis, be
jausmis, beširdis gyvūnėlis su savo, veik 
nieko nekainuojančia, tik kulkos verta 
gyvybe.”

Čia jis padarė trumpą pauzą. Prisi
kimšo pypkelę, užsikūrė, palingavo galva 
ir vėl pradėjo:

“Ja, ja... Kiti medžiai, kiti lapai, kiti
kirtėjai... Ir kok: ' '•*’ J ^alė ir be
kraštė atmaina ? ' * 't vienas
jaunystės di----- bo, tai
vėl staiga ' dabar
ties stebuklu... ‘ bu
vo tokie milžinių-’ ■ <-įe_
kiančiais budink ‘ ‘ "U
fabrikai? Ar laksiu ' ........... - x
cementiniais kaip str1 -• ’• '
biliai; ar kriokė padan-’ - --
raižė jūras tokie milžinių b’
arė, akėjo laukus traktoriai, 
žmogų dirbanti mašina?

“Ne, vaikine! Tuose laikuose. ""-H- 
arklio, jaučio ir žmogaus; kirvio. r:-"i lo 
ir špato—nieko nebuvo. O vienok, žvilg
terėk ir pasakyk man, kas iškasė, ana

Paterson, N. J.
Įvairumai.

Tarptautinis bendras komi
tetas gelbėjimui Ispanijos ko
votojų turėjo balių lapkričio 
21 d. Balius pavyko visais at
žvilgiais. Publikos buvo daug. 
Didžiulė Carpenters Hall buvo 
pilnutėlė. Visi gražiai linksmi
nosi prie geros “Madrido Or- 
kestros.” Nuo baliaus pelno 
liks virš penki šimtai dolerių. 
Tai bus graži paramą Ispani
jos kovotojams.

Gruodžio 19 d. bendras 
tarptautinis komitetas suren
gė prakalbas atvykusioms jau
nuoliam iš Ispanijos. Atsibuvo 
Lazzaros svetainėje. Nors oras 
buvo labai prastas, lietus lijo 
kaip iš kibiro, bet demokrati
ją mylinčių žmonių nesulaikė. 
Publikos prisipildė p’b?.a sve
tainė. Kadangi i«n?r 'i kalbė
tojai suvėlavo, tai nirm:.:’i- 
kas Jack Lodi d/t<•>'’•-* " įkal
bėti dažų unijos 173 Lčio lo- 
kalo prezidentą Cha -lev Vi- 
goritą ir buvusį teisėją Harry 
Joelsoną. Abudu kalbėjo prieš 
fašizmą ir jį pasmerkė.

Pirm. Jack Lodi praneša, 
kad Ispanijos delegacija pri
buvo ir pasirodė ant estrados 
dvi merginos — viena apsirė
džiusi slaugės drabužiais, an
tra kaip tikrais lietuviškais ap- 
rėdalais, ir du jauni vyrai. Pir
mininkas perstatė kalbėti Jo
sephine Ramirez, atstovę Ben
dro Komiteto, narę jaunuolių 
federacijos, republikonų par
tijos ir direktorę militarinio 
ligonbučio Ispanijoj. Ji kalbė
jo ispaniškai, o jos kalbą vertė, 
angliškai draugas Robinson. 
Draugė J. R. nušvietė, ką tas

va, tą didžiulį, gilų ir platų, kelių mylių 
ilgio, dabar jau beveik užslinkusį griovį, 
kad nusausinti šį sklypą žemės, kurią tu 
dabar ari? Tai mūsų tėvų ir protėvių ir 
juodo vergo pliko delno ir špato darbas.

“Nuvažiuok į mano tėviškę, t. y. Michi- 
gano valstijos šiaurinę dalį, tarp Michi- 
gano ir Huron ežerų ir pamatyk, kiek 
ten savo procios pirmieji kolonistai, mū
sų tėvai ir tėvukai, turėjo pridėti. Ten 
ir šiandien dar rasi kolonistų ežes atida
lintas ir pakeles nutvertas milžiniškų kel
mų tvoromis. Tai irgi tik pliko delno, 
tik kirvio ir špato darbas ir ne bile koks, 
bet milžiniškas darbas! O kur tuose lai
kuose nutiesti gelžkeliai, kur per upes 
nukryžiavoti tiltai? O vis tai, turime 
pripažinti, kad tiktai žmogaus, vien tik 
žmogaus pliko delno darbas. Ot kaip.”

Tai pasakęs, senelis nušoko nuo tvoros, 
pasiėmė nuo žemės dantis ir įsidėjo į ki
šenių, atliko savo mažą privatišką reika- 
luką, vėl užsikorė ant tvoros, užsikūrė 
pypkelę ir vėl pradėjo: e

“Paklausyk, meldžiamasis, ką mano 
tėvas pasakodavo iš savo gyvenimo isto
rijos. Tai ne pagražinta, nušlifuota da
bartinių rašėjų apysaka, bet netašyto 
gyvenimo rąsto realybė, karčios teisybės 
tulžis. Štai jo pasakojimas; jis buvęs 
dar tik 15 metų berniukas.

“Mes, penkiasdešimts šeimynų, atvy
kę iš Vokietijos ir gavę plotą žemės Ten
nessee valstijoj, išsistatę vienkiemiais, 
pradėjome nors ir šiurkštų, visokių trū
kumų pilną, bet laisvą gyvenimą. Su
prantama, iki išsibūdavo j ome šiokias-to- 
kias triobeles sau ir gyvuliams; iki išarė
me, išplėšėme dykumas, iškasėme grio
vius ir nusausinome lomas, kad padarius 
jas ganykloms bei pievoms—prakaito la
šais nušlakstėme tuos žemės plotus.

“O kada jau šiek tiek įsikūrėme, įsigi
jome bandas galvijų ir būrius paukščių; 
kada pradėjome truputį atsikvėpti, ati
tiesti savo sulenktas nuo darbo strėnas— 
vėl turėjome viską palikę bėgti nuo žmo
nes ir gyvulius ryjančio bado, nuo skau
dins įvykio rykštės, kuri pradėjo mus 
-■"■'kti be jokios atgailos, be permalda- 
- •--> i

(Daugiau bus)

bėjimo Komitetas nusistebėjo, 
kad tiek galėjo surinkti pas 
lietuvius. Tad vardan Ispani
jos gelbėjimo, komitetas 
ačiuoja komisijai ir aukavu
siems. Apart to, dar surinkta 
ir priduota $6.50. Tad ALD 
LD 84 kp. ką užsibriežė, tą 
ir išpildė.

HARRISON-ĮCEARNEY, N. J.
ALDLD nariai rengia draugišką 

vakarėlį ketvirtadienį, 31 d. gruo
džio kaip 7:30 vai. vak. po num. 17 
Ann St., Harrison, N. J. Bus gar
džių užkandžių ir prie geros muzi
kos praleisime senus metus ir link
smai sutiksime naujus metus. — F. 
Shimkus. (306-308)

SIENINIAI KALENDORIAI
1937 METAM

Literatūros Draugijos kuo
pa rengia linksmiausį balių. 
Iki šiol dar tokio nebuvo. Mu
zikantai paimti geriausi; jau 
jeigu kas norės pašokti polką, 
šocą, krakoviaką, tai nepa
mirškite ateiti ant šio baliaus. 
Balius įvyks 31 d. gruodžio, 7 
vai. vakare, pasitikimui Naujų 
Metų. Bus ir laimėjimų, kaip 
dzūkai vadina, “indykų”, kau- 
niniai — kalakutų, Amerikos 
lietuviai — “turkey”, .dar ir 
zuikis bus leidžiamas ant lai
mėjimo. Yra gana geros gas- 
padinės išrinkta, jos aprūpins 
valgiais ir gėrimais. Muzikan
tai grieš iki 3 vai. ryto. Visus 
kviečia baliaus komisija. Įžan
ga 25c. (Bet kur bus?—Red.)

Vabalas.

HARRISON-KEARNY, n. j.
ALDLD 136 kuopos nariai rengia 

draugišką vakarėlį, kuris įvyks 31 
d. gruodžio, 8-tą vai. vakare, 17 Ann 
St., Harrison, N. J. Viršminėtas va
karėlis bus rengiamas, kaipo pasiti
kimui Naujų Metų. Todėl, visos apy
linkes lietuvius kviečiame ateiti į šį 
parengimėlį, kuriame galėsime visi 
smagiai pasilinksminti, nes bus ir 
muzikantai šokiams, taippat netruks 
ir gėrimų su užkandžiais. — Įžanga 
veltui. — Kviečia Rengėjai.

(305-307)

CLEVELAND, OHIO
“Naujų Metų Lauktuvės”, 31 d. 

gruodžio, naudai “Sunday Workerio,” 
Knous Svet., E. 62nd St. ir S't. Clair 
Ave. Šokiai nuo 9 n vai. vakaro iki 2 
vai. ryto. Programas ir dovanos. 
“Laisves” skaitytojus kviečiame da
lyvauti ir linksmai pasitikti 1937 m.
— Komisija. (305-307)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

Bangos Choras praneša visiems rė
mėjams, pažįstamiems ir visiems ki
tiems geros valios žmonėms, jog bus 
duodama Naujų Metų pare su šo
kiais ir “chop suey” 1 dienų Sausįo- 
January, 1937 m., 7:30 vai. vakare 
L. D. P. Kliube, 408 Court St: Tai 
bus savo rūšies naujenybė, kurie tik 
atsilankys ant šio parengimo. įžan
ga labai maža tik 50c asmeniui. Bus 
ir naujos mados šokiai vadinasi 
“Oriental Dance’’, kaipo pamargini- 
mas. Vienu žodžiu, žingeidus paren
gimas. Kviečiame visus. — Bangos 
Choras. (306-308)

‘ SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia vakarienę, 

IWO Centre, 218 Lackawanna Ave. 
Kaip 7 vai. vak. Įžanga 50c. Įvyks 
penktadiehį, 1 d. Sausio (Jan.), 1937 
m. Bus skanių užkandžių ir įvairių 
gėrimų. Gaspadines jau ruošiasi prie 
visko. Programoj dalyvaus Rusų Ok
tetas, kurio dar mūsų mieste nesame

FREEHOLD, N. J.
Amerikos Lietuvių P. K. rengia 

šokius 31 d. gruodžio. Pradžia 8 v. I 
vakaro ir tęsis iki vėlai — Molly Pit- j 
cher Auditorium. Bus gera orkestrą 
iš Elizabeth po vadovyste A. Gors-j 
kio. Bus trys laimėjimai prie įžan
gos tikieto. $3.00; $2.00 ir $1.00. Į 
Taip pat bus ir monologų. Įvairių 
valgių ’ ir gėrimų. Įžanga tik 35c. I 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti. — Komisija. (305-307)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sausio S^-čią, 2 vai. po pietų, Baka- 
nausko Svet. Tad visi nariai būkite 
laiku; po susirinkimui turėsime pas
kaitas sveikatos klausimu. Galės ir 
pašaliniai žmonės ateiti pasiklausy
ti. — J. Matačiunas. (305-307)

SHENANDOAH, PA.
Gruodžio 31-mą, Lyros’ Choras ir 

ALDLD 17 kp. rengia gražų Koncer-1 
tą ir Bankietą, Mainierių Svetainėj, 
kampas Main ir Oak Sts. Durys bus 

i atdaros 7 vai. vak. Programas pra- 
I sides lygiai 8 vai. vak. Paskiaus 
baplpeto vaakrienė ir šokiai iki vė
lai naktį, šiemet įžanga gana pigi, tik 
$1.50 - asmeniui. Prašome iš apylin- 

l kės ir vietinius dalyvauti ir linksmai 
praleisti laiką. — Rengimo Komite
tas. (305-307)

□

“Laisvė” turi puikų pasirinkimų sieninių 
kalendorių 1937 metams. 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 coliu ilgio. Kaina 15c
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 šventės 
ir katalikiškos šventės.

Daugelis siunčia iš Amerikos sieninius kalendorius 
į Lietuvą anglų kalboje su amerikoniškomis šventė
mis. Lietuvoje tokie kalendoriai mažai naudingi. 
"Laisvė” turi prirengusi lietuviškus kalendorius, ku
rie tinka Lietuvoje. Tad norintieji pasiųsti į Lietuvą 
kalendorius užsisakykite iš “Laisvės”.

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

fi

VARPO KEPTUVE

komitetas veikia. Tas ‘s- 
tas prižiūri vaikučiu-. L'---'” 
be tėvų ir taip k-" ' ' 
rie sužeisti fronte. ' 
tetas prašo Amerika- ' 
nes, kad pagelbėtų 1...
išgali, nes ispanam labi; .»• 
kalinga parama.

Antroji mergina, si 
taipgi kalbėjo ispaniškai. Jus 
kalbą vertė angliškai. Ji nu
pasakojo, kad Ispanijos ligo
ninės pilnos sužeistų' ir ant 
greitųjų reikalinga medikalė 
pagelba, taipgi nušvietė aiš
kia, kaip fašistai iš oro bom
bas metė ant ligoninių. Nors 
yra, tiesa, tarptautiniai pada
ryta, kad kur randasi ženklai 
Raudonojo Kryžiaus, neturi 
tiesos mesti draskančių bom
bų, bet fašistai to nepaiso, žu
do vaikus, moteris. Prisiminė, 
kaip, jai einant Madrido gatv., 
fašistai metė bombą, kur pul
kas vaikučių žaidė. Bomba 
plyšdama užmušė 10 vaikučių, 
o vienam nutraukė abi kojas. 
Vaikutis prašėsi, kad jį nuneš
tų pas jo motiną. Kalbėdama 
pradėjo verkti. Visoj svetainėj 
pasidarė tekis nuliūdimas, kad 
ir akmeninę širdį turėdamas 
n ei -1 a i ky t u m ašarų.

Buvo perstatytas kalbėt 
Luis ^imarro—Suvienytos Jau
nuolių Sociaiistų Lygos nary? 
ir milicijos komandierius. Jis 
kalbėjo visai mažai, nes karo 
fronte fašistai peršovė jam 
žandą. Bet jis pasakė, kad 
kaip greitai užbaigs važinė
jęs po Suvienytas Valstijas, 
taip greit eis vėl kariauti 
prieš fašistus.

Kalba Eugenio Ygnaz, stu
dentas katalikų universiteto, 
laikraščio “Cruz y Raya” re
daktorius. Jis pareiškia, kad 
fašizmas—tai karas, o kas 
prieš karą, tai jau raudonas 
(red). Jis prisiminė, kad Is

panijos fašistus remia kardi
nolai, vyskupai, kunigai ir po
nai, nes jie bijo prarasti tur- 
"S, gana gerai žino prasčio

ke gyvenimą.
Buvo renkamos aukos. Su
kta C513.65.
N”' šio laiko iš Patersono 

-- Ispanijos gelbėjimui
N

Bendras Komite- 
- i Ispanijos susi- 

n- —'ai: pirmininkas 
Fr> ' • ' g čia, vice-pirm. Jack 
Lodi, sekr. M. Quinn, prot. 
sekr. Frances Alexander, ka- 
sierius Gus Beige, šis komite
tas tvarko visas surinktas au
kas. Susirinkimai būna kas 
trečiadienį, 128 Broadway St., 
Room 120, Centro Espanol, ant 
antrų lubų.

ALDLD. 84 kp. įšrin1*^ ko
misiją iš 4 narii^ perc'Įi per
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girdėję. Po koncęrto bus šokiai prie 
geros orkestros. Kviečiame visus. —
Kom. ' (306-308)

HUDSON, MASS.
Liet. Piliečių Kliubas rengia va

karienę ir šokius. Ketvirtadienio va
kare, 31 d. gruodžio. Įžanga 35c as
meniui. Bus gera orkestrą prie šo
kių, kuri grieš iki 4-tos vai. ryte. 
Visus širdingai kviečiame atsilankyti, 
kaip vietinius, taip ir iš apylinkės.^— 
Kom. (306-308) <

PHILADELPHIA, PA.
Sausio 2 d., 1937 m. kaip 3-čią 

vai. po pietų, Namo Komitetas šau
kia susirinkimą kartu su visais mū
sų organizacijos nariais, rusais ir 
lietuviais. Nepamirškite visi atsilan
kyti, nes turime nepaprastų daly
kų apsvarstyti. — Komitetas.

(206-208)

EASTON, PA.
Didelis Naujų Metų Balius.

Rengia bendrai sekančios organiza
cijos: ALDLD 13 kp., Liet. Piliečių 
Kliubas, Liet. Darb. Sus. 51 kp. ir 
Susivienijimas Liet. Am. kuopa. 
Įvyks ketvirtadienį, 31 d. gruodžio. 
Vanderveer Svet., 9th ir Washington 
St. Pradžia 7:30 vai. vak.

Šie balius bus vienas iš linksmiau-

WORCESTF® VWHUSETTS

MASKARADU PARE
RENGIA AIDO CI

Gruodžio 341
SVETAINĖJE—29 ENDICOT^

Pradžia 7:30 vai. vakaro.
Bus'Visokių žaislų, grieš gera orkestrą št^:-.ms, 

skanių valgių, gėrimų ir taip pat dovanų. Už dilelę, 
nosį—už gražiausią aprėdalą—už menkiausią ąprė- 
dalą ir atsilankymo dovaną. ^Tad kas tik nori gerą 
laiką praleist ir laukt naujų metų, visi ateikit į •

AIDO CHORA BARĘ.
Įžanga žema,—tik 35 centai asmeniui.
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CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia šokius 31 d. 

gruodžio 8 vai. vak. po num. 920 E. 
79th St. Bus gera orkestrą. Lyros 
Choras kviečia visus dalyvauti šiame 
parengime ir linksmai laiką^ praleis
ti. — Kom.

LDS. 4-tas Apskr. rengia šokius 
sausio 3 d., 1937 m. Pradžia 7 vai. 
vak. Lietuvių Darb. Svet., 920 E. 
79th St. Tikietą iškalno perkant 10c, 
prie durų 15c. Bus gera orkestrą, j. 
Kviečiame visus dalyvauti. — Kom.

(305-307)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas Veikiančio 

Komitetu
Sausio 3 d., 1937 rh. įvyks svar

bus Veikiančio Komiteto susirinki
mas, 735 Fairmount Ave., 2:30 vai. 
po pietų. Visi komiteto nariai ir 
draugai, draugės, norįnti įstot į šį 
veikimo komitetą, ateikit ir bendrai 
jungkim savo jėgas. Veiklus vei
kiantis komitetas yra įsteigtas Chi- 
cagoj ir kitose kolonijose, šitas mūs 
komitetas yra nutaręs surengti 
“Laisvės’’ naudai bankietą ar balių; 
nutaręs pastatyti scenos veikalą; nu
taręs surengti paskaitų. Mūsų parei
ga visų atgaivinti įvairų veikimą. 
Nutarėm laikyti kas pirmas nedėl- 
dienis susirinkimus ir tankiau. —
Sekr. A. J. S. (305-307)

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

OFISO VALANDOS: 
nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais.

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: EVergreen 7-Ų072

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Giąn4 Si reel 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei

dom,ui. lajfco ir pa^ipiatymo 
su žmonėmis.

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

' Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi rugine, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimai 
skaniausiu 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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas. 

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

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

IRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N. Y<

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

V
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
<į

sutiko suteikti viršminetus rei
kalavimus, tad rugsėjo 29 d. 
tie raštinės darbininkai išėjo 
streikan ir iki šio laiko vis ge
rai laikosi. Jie gaudavo nuo $6

Lietuviai Darbo Žmonės 
Pasitiks Naują Metą 

Su Aido Choru
Aido Choras susideda iš 

darbo žmonių jaunimo ir jis 
tarnauja lietuviams darbo 
žmonėms. Tai viena ir svar
biausia priežastis, delko Broo
klyn© darbininkiškoji visuo
menė rengiasi laukti Naujų 
Metų su Aido Choru.

Iš kitos pusės, Aido Choras 
Naujų Metų pasitikimui pra
mogą visuomet rengia priei
namiausią kaina, kokia tik ga
lima išsiversti, kad kiekvienas 
narys ir nario draugai išgalė
tų ateiti ir sykiu dalyvauti. Vi
sų gerovė, draugiškumas — 
štai kas pirm visko Aido Cho
rui rūpi. Ir kuomet visame 
mieste įvairiose pasiliksmini- 
mo įstaigose imama mažiau
sia po $5 įžangos Naujų Metų 
išvakarėse, tai įžanga į Aido 
Choro pasilinksminimą yra tik 
35 centai.

Aido Choro smagus Naujų 
Metų pasitikimas bus 31-mos 
gruodžio vakarą, “Laisvės” 
svetainėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, šokiai prie geros 
orkestros, programa, užkan
džiai ir gėrimai.

Dar Daugiau Išmetama 
Iš Pasmerkti; Namų
Sykiu su oro tėmytojo pra

nešimu, kad senas metas baig
sis ir naujas prasidės su šaltu 
oru, LeXvis St. trijų namų gy

ventojai gavo įsakymus išsi- 
I kraustyti dar iš trijų namų po 
num. 114, 116, 118. Su jais 
susidaro į 800 šeimynų, kurie 
žūt būt turi išsikraustyti, nors 
neturi kur eiti ir didžiuma ne
išgalės mokėti augštesnių ren- 
dų geresniuose apartmentuose. 
O iš laužų į laužus jie atsisa
ko eiti, nes nebūtų prasmės 

Inei krautymosi vargą panešti.
Bildingus valdo Central Sa

vings Bankas.
East Side Rendauninkų Uni

jos viršininkai praneša, kad 
jie tuojau pradeda darbą su
laikymui evikeijų. Jie reika
laus, kad miestas apmokėtų 
kraustymasi ir skirtumą ren- 
dose, kur bus augštesnės, negu 
mokėjo iki šiol.

Richmond© ir Jamaica 
Vakarinės Mokyklos
Richmon Hill ir Jamaica 

gyventojams yra proga vaka
rais pasimokyti anglų kalbos 
ir rašybos. Pamokos yra pir
madienių, antradienių ir tre
čiadienių vakarais nuo 7:45 
iki 9:45.' Vieta: No. 90 moky
kloj, 109th St., arti Jamaica 
Ave., Richmond Hill, ir Jamai
ca Annex mokykloj, 162nd St. 
ir Hillside Ave., Jamaica.

Mokinama nuo pradžios iki 
augštesnių kalbos formų, taip
gi padeda prisirengt piliety
bei. Tose pat vietose galima 
rasti klases sukniasiuvystės, 
skrybėlių darymo ir įvairių 
rankdarbių.

Būk Mandagus Ant Kelio

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Ties 197 Humboldt Street, 
Williamsburge, septintą va
landą vakaro, rastas nužudy
tas Tony Catanzaro, 38 metų 
bedarbis. Jis gyveno po num. 
43 Delmonico Place, Brookly
ne.

Turėjo $100,000 -- Mirė 
Nuo Nedamitimo

Pereitą pirmadienį numirė, 
matomai, labai biednas žuvų 
pirkliautoj as, Christy Hassętt, 
kuris gyveno mažam kamba
ryje po num. 136 Cumberland 
St., Brooklyn.

Detektyvas perkratinėjo mi
rusio mizerną nuosavybę, 
idant suradus ar jis turi gimi
nių, kurie jį palaidotų. Tapo 
rasta East Brooklyn bankos 
knygutė, kurioj buvo įrašyta 
$8,000 depozitų. Mirusis toj 
įankoj turėjo pasirandavojęs 
Apsaugos dėžukę ir ją atida
rius, rasta daugiau bankų kny
gučių, kurios parodė $67,000 
turtą. Taipgi dėžutėj buvo 
$30,000 vertės mortgičių.
t Atsižvelgiant į turtą, poli
cija nemano, kad bus labai 
sunku surasti gimines.

Atsargiai Su Kralikais
Sveikatos Dept. komisionie- 

rius Rice pataria saugotis taip 
vadinamos “kralikų ligos” — 
tularemia, kuria galima užsi
krėsti nuogomis rankomis lu
pant kralikus, jeigu jie pasi
taiko užkrėsti ta liga. Trys 
žmonės jau mirė nuo tos ligos, 
šeši serga.

“Kralikų mėsa yra skani ir 
sveika, jeigu gerai išvirta,” sa
ko komisionierius. Bet geriau 
ją pervirti, negu nedavirti. 
Karutis užmuša tos ligos pe
rus, jei gyvūnas yra jų turė
jęs. Liga užsikrėtimas įvyks
ta nuvalant kraliką, tad pata
ria dėvėti storo gurno pirštines 
ir saugotis įsipjovimo bei įsi- 
dflrimo kraliko kaulais.

CIVILIS KARAS ISPANIJOJ
Kaip išrodo, demokratija 

nuslėgs fašizmą ne tik Ispani
joj, bet ir kitur. . .

Pereitą sekmadienį, užbai
gęs darbą spaustuvėj ir papie
tavęs, išėjau pasivaikščioti po 
miestą, kad gavus pusiau ty
ro oro del savo plaučių kvėpos, 
bet čia jos maža radau, nes 
perdaug automobiliai rūko.

Eidamas Grand gatve, arti 
Graham avė., Williamsburghe, 
pastebėjau (kaip kas sako: 
lietuvio česnos) teatro garsini
mą : “Civilis. Karas Ispanijoj.” 
Einu į vidų pažiūrėti tų skaus
mingų vaizdų. Matosi tikras 
pragaras: gražaus Madrido 
gatvės užverstos griuvėsiais, 
namai suardyti bombų. • Šitai 
ligonbutis, kuriame šimtai su
žeistųjų vaitoja skausmuose, 
o čia fašistų orlaiviai, kaip ko
ki draskanti paukščiai, skrai
do dausose ir mėto sprogi
mus ant namų.

Nežiūrint, kad Mussolinio ir 
Hitlerio bombos drasko na
mus ir žudo nekaltus civilius 
piliečius ir jų kūdikius, ta- 
čiaus gydytojai ir slaugės, bal
tuose rūbuose, bėgioja, tvarko 
nelaimingųjų kovotojų žaiz
das, nekreipdami domės į 
bombardavimus. Madride ir 
Barcelonoj tūkstantinės minios 
darbininkų maršuoja gatvėmis 
po marksistiniu saliutu.

Ateina traukinys į Madridą, 
o jo keliolika vagonų užpildy
ta liuosnoriais kariauninkais, 
didžiumoj jaunimu, kuris 
energingai ir drąsiai pasiryžęs 
kovoti už demokratiją, idant 
laimėti sau ateitį tokią, kokios 
neturtingoji darbo liaudis tro
kšta visam pasaulyj — taikos, 
o ne karo; gyvenimo, o ne 
kentėjimų . .. žiūrint į tokį 
jaunimo pasiryžimą, pamisli- 
ji: jau fašizmui saulė leidžia
si, o proletariatui užteka jį 
skaisčiai. . . Jaunimas griebia 
šautuvus, be skirtumo lyties: 
vaikinai ir merginos — visi 
prieš fašistus kovoja. S. J. B.

Mergaitei Liūdnos Kalėdos

Didžiuma nelaimių ant ke
lių ir mūsų gatvėse yra išven
giamos labai paprastai—man
dagumu. Veik visose nelaimė
se atrandama stoka manda
gumo iš vieno draiverio pusės. 
Vienas kuris nenorėjo palaukt 
savo eilės pasisukimui ar pra
leist kitą bei pripažint kito 
teises.

Vardan saugumo, draiveriai 
privalo būt mandagūs pėsti
ninkams ir kitiems draive- 
riams, susilaikant nuo veiks
nių, kurie apsunkina važiuo- 
tę.

Mandagumas apsimoka su
mažinimu nelaimių ir padaro 
kiekvieną išvažiavimą saugiu 
ir smagiu.

Trafiko Stotis “K.”

Pasinaudojant šilta, giedria 
diena, perėitą sekmadienį tūk
stančiai newyorkiečių atvyko į 
Coney Island pasivaikščioti til
teliu ir pakvėpuoti tyru oru. 
Ketvirtą valandą po piet šilu
ma siekė net 59 laipsnius.

Pikietuos Dešimtukų 
Krautuves

Šią savaitę įvairios priešfa- 
šistinės organizacijos pikietuos 
Woolworth penktukų ir dešim
tukų krautuves, protestuojant 
prieš pardavinėjimą įvairių 
dalykų padirbtų Vokietijoje.

Pereitą savaitę Jewish 
People’s Committee for United 
Action Against Fascism and 
Anti-Semitism pikietavo krau
tuvę ties 14th St. ir 5th Ave.

Komunistų Partijos Nariai 
Daugiausia Surinko Aukų 

Ispanijos Paramai
Šiomis dienomis Š. Am. Ko

mitetas Rėmimui Demokrati
jos Ispanijoj paskelbė atskai
tą aukų, surinktų lapkričio 26, 
kada buvo , specialė rinkliavų 
diena. Panaudota apie 10,000 
dėžučių. Surinkta gatvėse $5,- 
901.04. Pinigai išimtinai pa
naudota supirkimui ^medika
mentų.

Viršminėtos sumos i gražią 
dalį sukėlė to komiteto jau
nimo skyrius, būtent $1,597. 
Tačiaus ir čia jaunų komunis
tų skaičius darbe ir jų surink
tos aukos viršijo visų kitų, au
kas. Jaunų Komunistų Lygos 
vardu panaudota 2,070 dėžu
čių, surinkta aukų $1,369.87.

Komunistų Partija panau
dojo 2,000 dėžučių ir surinko 
$2,287.28. Taigi, jaunieji ir 
suaugusieji komunistai sukėlė 
$3,657.15. Be abejo, tūli ko
munistai darbavosi , ir kaipo 
nariai kitų organizacijų.

Sekama daugiausia pasidar
bavusių organizacijų yra Am. 
Prieškarinė-Priešfašistinė Ly
ga. Trečia — Progresyvių 
Moterų Tarybos.

Komunistai, kaip ir visada, 
pasirodė uoliausiais demokra
tijos šalininkais. Įdomu tas, 
kad komunistai savo demokra- 
tingumą visuomet įrodo dar
bais.

Šeši “Jūreiviai” Išgelbėti 
Nuo Pražūties

šeši vaikai, kurių amžiai 
siekė tarp 11 ir 15 metų, Hud
son upėje, ties 125th St. rado 
pririštą valtelę. Jie įlipo į ją 
ir žaidė. Kuomet pririšimo 
virvė trūko, smarkus upės 
plaukimas valtelę vis toliau 
traukė jūros link.

Ant kranto /.Stovintieji žmo
nės užtėmijo “jūreivių” padėtį 
ir pranešė policijai, kuri juos 
pasiekė motoriniu laiveliu ir 
išgelbėjo.

iki $11 už 70 valandų darbo 
savaitę.

Iki šio laiko 1,600 aludžių 
savininkų padavė prašymą1 
gauti leidimą pardavimui įvai
rių skystimėlių visą naktį nuo 
naujų metų išvakarių iki pat 
ryto. Pereitą metą 1,188 to-, 
kių leidimų buvo išduota. Jie 
kainuoja po $10.

_________________________ _____________ I

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Bendrų Parengimų Komiteto 
Susirinkimas.

Bendrų Parengimų Komiteto meti
nis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
30 d. gruodžio (Dec.), “Laisyes” pa
talpoje, 8-tą. vai. vakaro. Visi organi
zacijų atstovai malonėkite pribūt. 
Bus išduota buvusio parengimo at
skaita ir išdalinta pelnas.. — Prot. 
Sekr. (305-306)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU vyro, kuris supranta 

apie ūkį ir vest biznį. Turi būti 
pavienis, be kliūties, neskiriant am
žiaus. Galim būti pusininkais, jeigu 
įvesit kiek pinigų. Del platesnių in
formacijų prašau rašyti laišką “Lai
sves” Administracijai, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

(302-308)

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimą

Geria usia Vieta 
Brooklyne Pirkt 
Naminius ir Im
portuotus Likerius 
ten, kur yra Že

mos Kainos.

Did 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)

Streikuoja Trečią Mėnesį

Harleme Siaučia Influenza

a------------------------------------------------------------------ .-a
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

, NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—S.

Nėra valandų sekmadieniais.
A-— ---------------------------------------------- ----------------------s

PRANEŠIMAS LIETUVIAM
LIETUVOS DEGTINĖ-VODKA

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

už labai žemą kainą
$1.59 UŽ BONKĄ

Mes jaučiame, jog didele dalim mūsų pasisekimo yra to
dėl, 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 kostumieriui.
Mes padidinom savo sandėlį šventėms ir dabar -mes turime 1,000 skir
tingų rūšių savo krautuvėj. Mes turim šimtus specialų, būt per daug 

visus suminėt. štai keli iš jų:

Importuota Lietuvos 
Degtinė-Vodka 
$1.59 už pt.

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

98 centai
Port, Muscatel, Sherry 

ir kitų.

Duokite Likerį Kaipo 
Kalėdų Dovaną

Tai bus labai įverti
nama dovana.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Drąsus Apiplėšimas
George Norman, 22 metų, 

10 vai. ryto, išvyko iŠ groser- 
nės, kur jis dirbo, 1065 Flat
bush Ave., nunešimui $225 į 
Flatbush National Banką. 
Kuomet jis išlipo iš gatvekario 
ties banku, du vyrai privažia
vo automobilium, atkišo revol
verius ir privertė jį įlipt į vi
dų. Nuvežus jį į 53 Park PI., 
plėšikai surišo Norman’ą ir pa
bėgo su 225 doleriais.

Kūčių dieną į New Yorką 
pribuvo 7 metų Eleanore 
Burns, negrė mergaitė. Ji pa
sodinta į traukinį Smithfield, 
Georgia valstijoj, su nurody
mais, būk New Yorko stotyje 
jos lauks tėvas. Bet jis nepa
sirodė. Mergaitė padėta vai
kų prieglaudom

Manoma, jog biedna moti
na tiksliai pasiuntė mergaitę, 
kad ji patektų prieglaudon ir 
turėtų bent šiokį tokį maistą, 
kurio ji pati negali duoti.

Harleme ir kai kuriose ki
tose miesto dalyse, kur di
džiausia biednatvė ir susikim
šimas, pastebėta daugėjimas 
susirgimų influenza ir gripu. 
Daktarai nurodo, kad tai pa
eina daugiausia iš susikimšimo 
ir stokos oro bei vėdinimo 
kambarių, taipgi neturėjimo 
pakankamai pasilsio, taipgi 
nedamitimo.

Veik visi ligonbučiai rapor
tavo plaučių ligomis sergančių 
padaugėjimą. New Yorke 
dviem dienom ligonvežimiai 
iššaukta 1,690 kartų. Brookly- 
ne buvo 2,226 iššaukimai į 4 
dienas arba 721 daugiau, ne
gu pereito meto tuo pat laiko
tarpiu.

“Geraširdystė”

Jeigu ištikrųjų būtų “kalė
dų diedukas,” tai jis 103 
streikuojantiems Globe Mail 
Service jaunuoliams darbinin
kams būtų suteikęs sekamus 
dalykus pakabintose pančia- 
kose — gerą algą; pripažini
mą unijos; trumpesnes darbo 
valandas; geresnes darbo są
lygas; užmokestį už viršlaikį.

Charles E. Whitehouse, Jr., 
tos kompanijos savininkas, ne

Dr. Herman Mendlowitz
33METAI PRAKTIKOS

225 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vakare

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Naujiems Metams
Geriausia Dovana Šventėms Degtinės arba Vyno Bonka

Vietos ir 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

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

Nelaukite iki vidurių užkietėjimas įsisenės, 
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 Thomson© NATURAL-LAX- 
HERB TEA, kuri yra sudaryta iš 12-kos 
Natūralių žolynų ir turi visokių mineralinių 
druskų ir vitaminų, kurie yra būtinai reika
lingi žmogaus kūnui. NATURAL-LAX- 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuo-

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

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

f IRT subvių kompanija savo 
15,000 darbininkams suteikė 
kalėdų dovaną — pakėlė al
gas vienu nuošimčiu.

Kompanijos dire k t o r i u s 
Murray pareiškė, kad nors pa
kėlimas “mažas,” vienok pa
rodo kompanijos geraširdystę.

Ar reikia komentarų ? . ..

GARSINKITE SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS 
turi degtines nuo 59c iki $4.00 

už bonką.
Vyno nuo 5Oc iki $3.50 už bonką 
Gatavai prirengtų gražių “bąs- 
kių” dovanoms duoti nud $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 License L-72

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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




