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KRISLAI

Brooklyno Juozas Tysliava 
savo gazietoj labai džiaugiasi, 
kad Francijos komunistai “su
griovė liaudies frontą.” Deja, 
liaudies frontas tebegyvuoja 
ir Juozo fašistinei sielai pri
sieis nusiminusiai liūdėti.

Tysliava jau sugriovė.
Kiek kaštuoja sveikata. 
Civilizuotas gyvenimas. 
Sugrįžo svečias.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

$5.50 Metams 
yne $7.50 

Metams
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Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralainaėsit, Tik 

težins, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio

Beje, Tysliavos “Vienybė” 
skalna Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje visais dvidešimts 
penkiais tūkstančiais dolerių. 
Gal dar daugiau, nes jinai nė
ra mokėjus nuošimčių už pas
kolą. Man atrodo, kad reikė
tų “Vienybės” ponams pri
minti, kad “skola tai nėra ro- 
na, neužgys.” Dabar Tysliava 
pinigų turi, kaip šieno—iš kur 
nors yra jų gavęs, nes žada 
savo gazietą paleisti dienraš
čiu. Juk labai negražu sveti
mu geru sau biznį varyti ir 
nieko neatboti. Tikra svnistva, 
kaip sau norite.

Ar žinote, kad kiekvienas 
Amerikos žmogus išmoka dak
tarams ir gyduolėms apie 30 
dolerių į metus. O kiekvienai 
šeimai išpuola apie 120 dole
rių. Didesnė dalis tenka šun
daktariams. Jų gi yra daug. O 
tų miltelių, žolelių, “sirapų,” 
“tonikų” ir kitokių sveikatą 
sugrąžinančių stebuklų užlio- 
duotos vaistinyčios. žmonės 
prie jų limpa, kaip musės 
prie medaus. Nežino nieko 
geriau. Teisingų nurodymų ir
gi mažai gauna.

Mes galime pasidžiaugti, 
kad turime Dr. Kaškiaučių, 
kuris mūtų spaudoje ne vieną 
brolį bei seserį yra išgelbėjęs 
nuo šundaktarių varžo.

Tas mūsų civilizuotas gyve
nimas labai keištas; Iš viršaus 
jisai atrodo baisiai didelis, 
baisiai tvirtas. Deja, jis visai 
priklauso nuo technikos. Pui
kų pavyzdį davė Newark, N. 
J., gruodžio 28 d. įvykis. Ki
lo gaisras centralinėje elek
tros stotyje. Sugedo didžioji 
viela ir visas miestas pasken
do tamsoje. Tamsoje jis išgu
lėjo virš keturias valandas, 
žmonės nežinojo nei kur eiti, 
nei už ko griebtis. Sakoma, 
kad kelintas gyvasčių žuvo. 
Galėjo ištikti daug didesnė 
katastrofa.

Viena elektros stotis, viena 
viela! Visas miesto gyvenimas 
laikos pasikoręs ant vienos 
vielos.

Newyorkiškiai susilaukėme 
labai seno, labai nelaukiamo, 
bet labai pažįstamo svečio, bū
tent, influenzos. Mes jos ne- 
kvietėme, bet ji atsibaladojo 
ir nachališkai užpildė ligoni
nes vyrais, moterims ir vai
kais.

Daktarai duoda patarimus, 
liepia saugotis. Bet kur tu nuo 
tos “flu” pasislėpsi, kuomet 
jinai taip gražiai tarpsta ir 
sirpsta ekonominės krizės ge
rai prirengtoj derlingoj dirvoj. 
Biędni žmonės nedavalgę, ne
apsirengę, nualinta sveikata. 
Jie influenzai rugiapjūtė. O 
jų daug. Nuo jų užsikrečia 
dar ir pilnais pilvais žmonės.

Washingtone eina gydytojų 
ir ekspertų konferencija ko
vai su venerinėmis (lytinėmis) 
ligomis- Konferentai skun
džiasi, kad kaip tik šios ligos; 
kurios daugiausia žmonių su
ėda, yra daugiausia slepia
mos. Sarmata apie jas kalbėti, 
sarmata -rašyti, sarmata pasi- 
skūsti ligoninėje, sarmata 
draugams pasisakyti, sarmata 
mokytojams mokyklose apie 
jas kalbėti! Priviso šundakta
rių. Striokan pakliuvę vyrai ir 
moterys, daugiausia jauni, kol 
tebejaučia lytinį karštį, paga- 
tavi ir už britvos griebtis, kad 
tik ^išsigelbėti. Konferantai 
reikMBl^a, kad šita^besarma- 
tiška sarmata būtų amžinai
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14000Nazių Atakuoja 
Ispanų Liaudiečius 
Pietiniame Fronte

Ispanijos Liaudies Milicininkai Atėmė iš Fašistų Penkis 
Miestelius į šiaurių-Rytus nuo Madrido 

I

MADRID, grd. 30.—Res-^i 
publikos milicininkai atėmė 
iš fašistų Bustares, Gas- 
cueną ir tris kitus mieste
lius į šiaurių-rytus nuo Ma
drido, Guadarrama kalnų 
srity j.

Fašistai pradėjo smar
kias atakas Andalusijoj, 
prieš Cordoba ir Adamuz. 
Nori atkirst Madridui glai
sto gavimą iš tos pietinės 
provincijos.

Šiame fronte 14,000 nazių 
kariauja po fašistų vėliava 
prieš Liaudies Frontą, sako 
Madrido gynimo komandie- 
rius generolas Miaja.

LENKIJA GINTŲ ČECHO- 
SLAVIJĄ NUO NAZIŲ

PARYŽIUS. — Valdiško
mis žiniomis, Lenkija pasi
žadėjo Francijai, kad jeigu 
kas užpultų Čechoslovakiją, 
tai Lenkija kariškai išstotų 
prieš užpuoliką/ b z

Tai nesmagi naujiena 
Hitleriui, kuris svajoja at
plėšti vadinamą “.vokišką” 
Čechoslovakijos plotą ir pri
jungt jį Vokietijai. .

Čechoslovakija turi ir 
tarpsavinės pagelbos sutar
tį su Sovietais.

Naziai Praranda Buvu- Naziai ir Roma Nežada 
šią Gerą Rinką Savo 

Dirbiniam Sovietuose
Stabdyt Karių Siuntimo 

Ispanijos Fašistams

Bendras Naziy, Romos, Por
tugalijos Frontas Ispanijoj
ROMA. — Italijos, Vokie

tijos ir Portugalijos atsto
vai tariasi, kaip bendrai 
atsakyt į Anglijos ir Fran
cijos reikalavimą sustab
dyt savanorių karių siun
timą Ispanijon.

ANTRA CHIANG KAI- 
SHEKO REZIGNACIJA
SHANGHAI, Chinija, 

grd. 30. — Chinijos dikta
torius Chiang Kai-shek jau 
antrą kartą įteikė rezigna
ciją valdiškam- Pildančia
jam Komitetui, prašydamas, 
kad jį paliuosuotų nuo par
eigų kaipo to komiteto pir
mininko, arba ministerio 
pirmininko. Sako, kad pa
skutiniais metais jis “nusil
pęs kūniškai ir protiškai.” 
Todėl nepajėgęs palaikyt' 
disciplinos; del to įvykęs 
sukilimas Shensi proving 
joj prieš centralinę Chinijos, 
valdžią, ir generolas Chang‘ 
Hsueh-liang paėmė jį patį 
ten į nelaisvę.

Suprantama, kad Chinijos 
valdžia atmes ir šią antrą 
ChiąngT, ]£ai-shęko rezigna
ciją.'

Chiang Kai-shek prašo, 
kad karinis teismas tik švel
niai baustų gen. Chang 
Hsueh-liangą (arba, kaip 
suprantama, paliktų jį visai 
be bausmės).

HITLERIS REIKALAUJA 
SUGRAŽINT “PALOS” 

AMUNICIJĄ

Rooseveltas, Anglija, Franci j a 
Naziai Išstoja prieš Amerikos 
Orlaivių Gabenimą Ispanijai

ROOSEVELTAS REMSIĄS 
PAGERINIMUS DAR

BININKAMS

WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas grd. 
29 d. pareiškė, kad reikėsią 
kas nors daryt, idant pa
naikint vaikų darbą pramo
nėj, sutrumpint darbo va
landas suaugusiems ir nu
statyt, kiek samdytojai tu
rėtų būtinai mokėt algos 
savo darbininkams.

Naziai Nepatinka net Ispa
nijos Fašistams

PARYŽIUS. — Praneša
ma, kad Vokietijos naziai, 
padedantieji Ispanijos fa
šistams, elgiasi perdaug iš
didžiai, Ivg kad jie būtų ar
mija, užkariaujančioji net 
tas žemes, kurias valdo Is
panijos fašistai. Nazių ka
rių nachališkumas pradeda 
nepatikti ir pątiems ispanų 
fašistams.

Japonai dar 1 Metus Galės 
Žvejot Sovietų Vandenyse
TOKIO. — Su naujais 

metais užsibaigiant senajai 
Japonijos žvejybos sutar
čiai su SSRS, Sovietai dar 
vienus metus leido japo
nams žvejoti Sibiro pakraš-

BERLYNAS, grd. 30. — čiuose.
Hitleris reikalauja, kad Is-1 Kuomet Japonija pasira-

Prezid. Rooseveltas ir Kongreso Vadai Ruošiasi Pataisyt 
Bepusiškumo Įstatymą, kad Nepraleistų Jokių Reikmenų 

Pilietiniams Karams Svetur

MASKVA. — Sovietų Są
junga šiemet pirko tik $20,- 
000,000 vertės mašinų bei 
įrankių iš Vokietijos. O 1934 
m. Vokietija pardavė savo 
dirbinių Sovietam už $86,- 
000,000. Vokietijos biznis 
Sovietuose nusmuko del 
dviejų priežasčių. Viena, tai 
nupuolimas nazių pinigų, 
kuriais jie apmoka už įveži
mus produktų iš Sovietų; 
antra,—grąsinantieji hitle
rininkų straksėjimai prieš 
Sovietų Sąjungą.

Daugiausia r e i k a 1 i ngų 
technikinių dalykų dabar 
Sovietai perka iš Anglijos, 
Francijos, Č e choslovakijos, 
Belgijos ir Jungtinių Valsti
jų. Bet už visus įvežimus iš 
užsienių Sovietai šiemet iš
mokėjo tik truputį virš 
$100,000,000; gi 1931 m. įve
žimai Sovietams lėšavo net 
$600,000,000.

Sovietuose taip sparčiai 
išsivysto saviškė gamyba 
mašinų ir techniškų įran
kių, kad 1938 m. jiems jau 
visai nereikėsią pirkti tų 
dalykų iš užsienių, kaip sa
ko įvairūs Sovietų valdi
ninkai.

London.—Sovietų Sąjun
gos atstovas bepusiškumo 
komisijoj pareiškė, jog So
vietai iš principo sutinka' 
sustabdyt savanorių karių 
praleidimą talkon Ispanijos 
respublikai prieš fašistus. 
Bet ir Hitleris ir Mussolinis 
turi tuoj sulaikyt savo ka
rių siuntimą Ispanijos faši
stams. Sovietai supranta 
štai ką. Jeigu savanorių 
praleidimas Ispanijon iš vi
sų užsienių nebus tuoj aus 
sustabdytas, tai Italija, Vo
kietija ir Portugalija pasi
naudos atidėliojimo laiku ir 
dar smarkiau tuo tarpu 
plukdys pulkus savo karių į 
talką Ispanijos ' fašistams, 
idant užtikrint jiems lai
mėjimą.

Italijos, Vokietijos ir Por
tugalijos valdžios dar nieko 
neatsakė į Anglijos ir Fran
cijos kalėdinį atsišaukimą 
sustabdyt savanorių pralei
dimą kaip vienai, tain kitai 
kariaujančiai pusei Ispani
joj.

panijos valdžia sugrąžintų 
Vokietijai visas medžiagas, 
kurios buvo užgrobtos iš vo
kiečių prekybos laivo “Pa
los.” Taipo pat reikalauja 
paliuosuot vienąIspanijos 
fašistą, kuris buvo nazių 
“svečias”-keleivis “P a 1 o s” 
laive.

Ispanijos vyriausybės ka
riniai laivai buvo suėmę 
“Palosą,” kaipo gabentoją 
karo medžiagų fašistam. 
Paskui konfiskavo sprogi
mų, bombų materijolą- ir 
kariškus radio įtaisus ir lei
do “Palos’ui” plaukti sa
vais keliais.

Bet dabar Vokietijos ka
ro laivas “Koenigsberg” ir 
kiti Bilbao p r i e p 1 a ūko j 
grūmojančiai reikalauja su
grąžint karines medžiagas 
ir suimtąjį fašistą, buvusį 
nazių svečią.

šė su Vokietija sutartį 
“prieš komunizmą,” Sovietų 
vyriausybė pagrasino dau
giau neleist Japonijai žve
jot sovietiniuose vandenyse, 
iki Japonija atšauks savo 
karine sutartį su Hitleriu 
prieš Sovietus.

Dabartiniu laiku yra išsi
vystęs net tarp žymių Ja
ponijos politikų stiprus ju
dėjimas, reikalaujantis pa
naikint sutartį su Vokietija.

Japonų Lėktuvai Sukilėliui 
Chiny Generolui Hsi-shanui

palaidota ir kad lytiškos li
gos būtų pripažintos “gerbia
momis,” kaip ir visos kitos 
žmogaus kūno negalybės.

Berlynas, grd. 30.—Hitle
ris su savo ministėriais pra
dėjo svarstyti Anglijos ir 
Francijos atsišaukimą ne
praleis! savanorių karių į 
Ispaniją. Manoma, kad Hit
leris reikalaus kokių finan
sinių ar ekonominių nusi
leidimų iš Anglijos ir Fran-

ŽADA IŠMOKĖT 28 TŪKS- 
TANČIUS VAIKVAGIAM

TACOMA, Wash. — Dr. 
W. W. Mattson jau sudaręs 
$28,000, kurių reikalavo 
vaikvagiai už paleidimą pa
grobto jo sūnaus Charles’o, 
10 metų berniuko. Mattsono 
tarpininkai vedą derybas su 
žmogvagiais.

PEIPING.—Chinų Shan
si provincijos “vadas” ge
nerolas Yen Hsi-shan gavo 
iš japonų 30 naujų orlaivių. 
Dar nežinia, kam jis juos 
panaudos, ar briovimuisi į 
Chinijos proviriciją Suiyua- 
ną ar bendram sukilimui 
prieš Chinijos valdžią.

šitokių Lėktuvų Išvežimas 
Nėra Bepusiškumo 

Laužymas

ei jos pirma, negu sutiks de
rėtis apie sustabdymą savo 
karių siuntimo į talką 
panijos fašistams.

Is-

Jersey Citv, N.J.—Vima- 
lėrt kompanijos prezidentas 
Robert Cuse sako, kad jo 
sutartis pristatyt Ispanijos 
valdžiai tūlą daugį lėktuvų 
visai nepaliečia Amerikos 
bepusiškumo, nes tie lėktu
vai yra prekybiniai-keleivi- 
niai ir negalį būt paversti 
kariniais.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pritaria pa
taisymui Amerikos bepusiš
kumo įstatymo, kad būtų 
uždrausta iš šios šalies ga
bent karo reikmenis ir pi
lietiniam karui bet kuriame 
užsienio krašte. O dabarti
nis bepusiškumo įstatymas 
leido prezidentui uždraust 
karo pabūklų išvežimą tik
tai karam tarp skirtingų ša- 
lių.

Senatoriai K. Pitt, Borah 
ir įvairūs kongresmanai rei
kalauja pataisyt bepusišku
mo įstatymą ypač tuo tiks
lu, kad nepraleis! karinių 
įrankių dabartiniam karui 
Ispanijoj. Ir tofes pataisy
mas bus įneštas Jungtinių 
Valstijų kongresui tuoj, 
kaip tik jis susirinks į po
sėdį ateinančią savaitę..

Kas labiausiai pakurstė 
n rezidentą Rooseveltą ir de
šiniuosius kongreso vadus 
taisyt bepusiškumo įstaty
mą, tai Roberto Cuse-Vi- 
malert kompanijos iš Jersey 
Citv sutartis su Ispanijos 
valdžia—-už $2.777.000 pri
statyt tai valdžiai 18 lėktu
vų, 411 orlaivinių motorų ir 
daugį lėktuvams reikalingų 
įvairių dalių.

Rooseveltas pasikalbėjime 
su laikraščių atstovais gruo
džio 29 d. smerkė Robertą 
Cuse, kad jis padarė tokią 
sutartį su Ispanijos respub
lika ir privertė Amerikos 
užsieniu reikalų ministeriją 
duot leidimą išgabent Ispa
nijon orlaivius bei jų dalis. 
Rooseveltas sakė, jog, pagal 
ligšiolini bepusiškumo įsta
tą, R. Cuse turėjo teisę tain 
daryti, bet vis dėlto, girdi, 
jis pasielgė “nepatriotiš
kai” panaudodamas tą tei-

Bepusiškumo įstatymo pa
taisymas bus stengiamasi 
pervaryt kongrese kuo grei
čiausiai, idant Ispanijos 
valdžia negalėtų iš Ameri
kos gauti užsakytų lėktuvų 
ir orlaivinių motorų.

Nazių Protestas
Berlynas. — DNB, valdiš

ka Vokietijos žinių agentū
ra, gruod. 29 d. karštai už
protestavo prieš Amerikos 
užsieninės ministerijos duo
tą leidimą išvežt lėktuvus ir 
motorus Ispanijos respubli
kai. Ta nazių agentūra vi
sus ispanus respublikiečius 
vadina tik “bolševikais.”
Anglijos ir Francijos Val

džių Pasipriešinimas
< London.
Francijos valdžios jau ren
gėsi siųst protesto notas 
Jungtinėms V a 1 s t i j o ms 
prieš davimą leidimo gabent 
lėktuvus Ispanijos valdžiai. 
Anglų ir Francūzų politi-

Anglijos ir

kieriai bijoję, kad jeigu iš 
Amerikos bus pradėta vežt 
orlaiviai Ispanijos respubli
kai, tai Hitleris ir Mussoli
nis jau visomis jėgomis ims 
remti Ispanijos fašistus, o 
iš to galėsiąs išsivystyti vi* 
sa-europinis karas. Bet kad 
dabar prezidentas Roose
veltas ir Jungtinių Valsti
jų kongreso vadai žada įsta
tymiškai uždraust karinių 
reikmenų išgabenimą pilie
tiniams karams svetur (J8- 
panrjoj), tai apsiramino An
glijos ir Francijos valdo
vai.
—

$100,000 Aukų Ispanijos 
Demokratijai iš Amerikos
NEW YORK. — 

tonų vyskupas Fr. J 
Connell, pirmininkas 
rėš Amerikos Komi 
Remti Ispanijos 
ją, praneša, kad 
Valstijose ir 
surinkta $100,000 aukų 
panijos respublikai. Už 
pinigus yra siunčiama 
panijon medikaliai 
nys, maisto produktai, 
bužiai, lauko virtuvės 
šimtai metalinių kubilų 
deniui išvežioti.

Demok 
Jungt

Nunuodytas Finijos Fašistų 
Vadas Vistori Kosola?

' HELSINGFORS, Finija. 
—Del dar neišaiškintų prie
žasčių mirė Finijos (Suomi
jos) fašistų vadas Vistori 
Kosola ir jo slaugė. Nužiū
rima, kad gal politiniai 
priešai nunuodiję Kosolą? 
jeigu ne šiaip nuodais, tai 
bakterijomis kokios smar
kios ligos.

Tai Chinų Bombos “Sumink
štino” Gen. C. Hsueh-Liangų

NANKING, Chinija, grd. 
30.—Chinijos valdininkai 
mano, kad sukilėlis genero
las Chang Hsueh-liang ne 
todėl paliuosavo savo imti
nį, kad jis būtų įpuolęs i 
“atgailą”, bet todėl, kad 
valdžios lėktuvai išbombar- 
davo kelias Chang Hsueh- 
liango tvirtoves Shensi pro
vincijoj.

•--------------------------
Roma, grd. 30.—Manoma, , 

kad turėsiąs mirti popiežius 
Pijus. Kasdien jis eina 
silpnyn.

RYTOJ “LAISVĖ” 
NEIŠEIS

VIS

Kadangi dėlei Naujų 
Metų šventes paštas laiš
kų ir laikraščių neišnešio- 
ja, tai “Laisvė” rytoj ne- 
išeis. Pirmą numerį išlei
sim šeštadienį.
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; Baigiant Senuosius Metus
.?i:jL936'-tieji metai buvo turtingi svarbiais 

įvykiais metai. Nepaisant tūluose kraš
tuose siaučiančios reakcijos-fašizmo, vi
same pasaulyj pasireiškė pažangiųjų 
žmonių jėgų konsolidacija, apvienijimas.

Bet čia ir vėl imperialistiniam karui 
gali pastoti kelią stipri darbo žmonių 
vienybė. Jei anti-fašistiniai nusistatę 
žmonės visur vienysis,’kovos prieš fašiz
mą, prieš karą, tai jiems ir pavyks jis ne
prileisti.

Išeinant iš to, visų laisvę mylinčių žmo
nių pareiga vienytis ir griežtai kovoti 
prieš karo ir fašizmo pavojų!

Tegu 1937 metai bus metais, kuriais 
demokratijos šalininkai užduos mirtiną 
smūgį fašizmui visam pasaulyj!

Miršta Seni Kovotojai
Gavome žinių iš Maskvos, kad ten 

gruodžio 14 dieną numirė žymus kovoto
jas, Eugenijus Hamburger. Jis buvo 
vengras. 1919 metais, kai Vengrijoj įsi
steigė Sovietų valdžia, tai d. Hamburger 
ėjo žemės ūkio komisaro pareigas. Pa
staruoju laiku jis gyveno Maskvoj.

Komunistų Internacionalo Pildkomas 
išleido pareiškimą del d. Hamburger 
mirties.

Kriaučiai gavo pakelti algas 
ligi $40 savaitei, sutrumpinti 
darbo valandas ir kitus page
rinimus. Bet vienas krautuvės 
savininkas “Porte“ Moe Kut- 
ner, po 120 First St., užsima
nė su kriaučių? unija kovoti ir 
nepasirašė su unija sutarties. 
Bet kriaučių, unija pastatė pi- 
kietą ir ta krautuvė yra pikie- 
tuojama jau kelinta savaitė.

šis drabužių-krautuvės sa
vininkas, vieton pagerinti savo 
darbo žmonėms sąlygas, nuėjo 
į valdžios teismą.

Teisėjas išnešė tuomlaikinį 
nuosprendį, uždraudžiant pi- 
kietuoti prieš tą krautuvę. Bet 
unija nenusileidžia ir eina į 
augštesnį teismą ir veikiausiai 
tenai laimės savo mūšį su tuo 
Moe Kutner.

i

Ispanijoj šiais metais Liaudies Frontas 
per rinkimus vasario mėn. 16 d., laimėjo
valdžią, užduodamas fašizmui ir juoda
jam klerikalizmui didelį smūgį. Tiesa, 
fašistai, remiami Hitlerio ir Mussolinio, 
sukilo, kova tebeverda; toji kova surijo 
daug aukų, daug gyvybių, bet tas fak- 
tias, *kad veik per pusę metų karo Liau
dies, Fronto valdžios šalininkai atsilaikė 
prieš Hitlerio ir Mussolinio apginkluotas 
gdvėdas, rodo didelį vieningumą darbo 
žmonių ir jų pasirįžimą sutrėkšti fašis
tus.
jFrancijoj taip jau laisvę mylį žmonės 
Susivienijo į Liaudies Frontą, sudarė sa
vo valdžią ir tuo uždavė reakcijai smūgį. 

J 1936 metai bus žinomi, kaipo metai, 
kuriais buvo pagaminta ir priimta demo
kratiškiausia pasaulyj konstitucija—So
vietų Sąjungos konstitucija, pritaikyta* 
naujoms sąlygoms, naujai visuomenei— 
socializmui.

■ Jungtinėse Valstijose 1936 metai pasi
liks atmintyje kaipo mėtai, kuriai^, laike 
prezidentinių rinkimų, btivo užduotas di
delis smūgis šio krašto ^fžšistinems jė
goms, su Hearstū, Liberty Lyga ii’ kitais 
reakcininkais galvinyj.

Nemažesnės reikšmės bus ir tas fak
tas,’ kad šiais metais Amerikos darbinin
kai, vadovaujami CIO, pradėjo platų va
jų už suorganizavimą plieno ir visų stam
biųjų pramonių darbininkų į pramonines 
linijas.
‘ Amerikos lietuviams šie metai turės 
didelės reikšmės tuo, kad jais įvyko 
Amerikos Lietuvių Kongresas Demokra
tinei Tvarkai Atsteigti Lietuvoj. Nors 
po Kongreso veikimas kol kas neina, kaip 
jis,turėtų eiti, tačiau jau tas vienas fak
tas, kad kongresas įvyko, turės nepap
rastos reikšmės tolimesniam mūsų gy- 
4ėnimui.

Šitie yra vieni iš pažymėtinesniųjų 
įvykių, pasireiškusių 1936 metais.

Sekančiais, 1937 metais, pasaulio dar
bo žmonės, be abejo, galės žygiuoti pir- 
fjriyn, pasimokinę iš praeities savo laimė
jimų ir pralaimėjimų.
Sriėsa, sekantieji metai, galimas. daik

tai, gali būti 1914 metais, t.y., jais gali 
kilti ' pasaulinis karas, fašistinės šalys
prie .to rūošiasi. Negalėdamos sutvarky- 
tlsavo ekonominio gyvenimo namie, pri- 
vėilųšioš gyventojus prie skurdo ir bado 
įV6kletija), jos bandys surasti išeitį pa
saulinėj katastrofoj.

abetho Žinios
- -------

Rašydamas šitas žinutes no
riu tvirtai pabrėžti apie labai 
svarbų dalyką, būtent, apie 
gelbėjimą Ispanijos liaudžiai 
buo fašizmo ir nuo interven- 
tijos fašistinių šalių.
Į Vienas mėnuo atgal čia su

pintus komitetas iš
airių organizacijų ir pasiva-

EOitvėrė
■■■

tino “Elizabetho Liaudies Ko
mitetas Ispanijos Demokrati
jai Ginti.“ Platus vardas, tai 
flatus ir darbas.
■Jkomitetan įeina įvairios 
partijos, kaip tai, Socialist 
Komunistų, ir įvairių kitų pa 
fraipų organizacijos, baigiant 

presbyterijonų bažnyčia, 
deja, lietuvius atstovauja 

k vienas L.D.P. Kliubas. O 
lt kitos mūsų organizacijos?

lįMtų, kad visos mūsų or
acijos tenai turėtų atsto-

-
'J

fit’

Du Keliai
Vokietijos ir tarptautinės padėties ži

novai tvirtina, kad 1937 metais Vokieti
jos fašizmui pasilieka du keliai:

(1) Karas ir per jį užgrobimas naujų 
teritorijų rytinėj Europoj—Sovietų Są
jungoj, aišku.

(2) Sudarymas taikos sutarčių su 
Franci ja ir Anglija irh palaikymas pa
saulyj taikos.

O jei Hitleris to greit nepadarys, tai, 
tūlų nuomone, labai greit gali įvykti Vo
kietijoj žmonių sukilimas.

Kurį kelią Hitleris pasirinks? Niekas 
nežino. Jei jis ims pirmąjį kelią—jis 
žlugs, bus sutrėkštas. Bet jis, visvien 
matydamas sau galą, gali rizikuoti. Jei 
bandys eiti antruoju keliu—taipjau jam 
dalykai ne koki. Hitleris norės gauti 
koncesijų. Jis norės atgauti tūlas kolo
nijas, kurias Vokietija turėjo prieš karą. 
Norės gauti ir pinigų—paskolos. Ar An
glija su Franci j a sutiks jam duoti? Gal 
kiek tiek,' bet jo norų pilnai nepatenkinu 
ir todėl nepataisys vidujinės padėties, 
kurion jis šalį įstūmė.

Vokietijos ■ auksas baigia išsisemti. 
Šiuo tarpu valstybės ižde tėra tik $30,000, 
000 aukso. Darydamas visokias mani
puliacijas finansuose, Hitleris, tiesa, kol 
kas verčiasi, bet su kiekviena diena da
lykai vis prastėja. Maistas mažėja, tū
lų dalykų sunku gauti. Visas žmonių 
gyvenimas žymiai eina sunkyn.

Tik ginklų dirbimas nesiliauja. Amu
nicijos fabrikai dirba dienomis ir nak
timis. Už bilionus markių amunicijos, 
orlaivių ir ginklų Hitleris sukišo Ispani
jos fašistams. Ten pasiuntė tūkstančius 
vyrų. Tas viskas šaliai ne tik nelengvi
na, bet jos padėtį sunkina.

Neveltui sakoma, pačiuose fašistuose
prasidėjo aštrus trynimasis. Armijos 
vadas, gen. Blomberg, finansistas 
Schacht ir kiti žymūs fašizmo paturėto- 
jai, pradėjo protestuoti del siuntimo ka
riuomenės Ispanijon.

Taigi 1936 metais Vokietijos fašizmas 
atsidūrė kritiškoj padėtyj. Tai buvo 
laukta ir tikėta.

Tuo pačiu sykiu antifašistinės jėgos
Vokietijoj konsoliduojasi.- Daug nazių, 
nusivylusių fašizmu, pereina į opoziciją. 
Esamasis' krizis atidarys daugeliui akis 
ir jie j ieškos išeities kovoj prieš hitle- 
rizmą.

vybę.
šis komitetąs buvo pasibrė- 

žęs surinkti $300 pinigais, tai 
beveik ir išpildė savo kvotą, 
nes surinkta $212 su viršum. 
Prie tų pinigų prisidėjo L.D.P. 
Kliubo parengimas su $21.80 
ir LDS 33 kp. su $5. Renka
ma yra ir drabužiai, čeverykai 
ir valgiai, kaip tai, “can- 
milk,” cukrus it kiti negadi
nami maistai. Galite tiesiai 
pristatyti į “Centro Espanol”, 
131 Court St., Elizabeth, N. J.

Mano supratimu, reikia mū
sų visoms organizacijoms ši
tame darbe veikti organizuo
tai ir pagelbėti kiek tik mes 
galime Ispanijos liaudžiai jos 
kritiškame momente.

Būtinai reikia mūsų drau
gams biskį sukrust ir netingėt, 
kaip ligi šjoliąi darėme. Ome- 
nyj turiu Bangos Choro susi
rinkimą, kuris įvyko 18 dieną 
gruodžio.

Mat, Bangos Choras buvo 
išrinkęs komisiją surengti pa- 
rengimą-vakarienę naujuose 
metuose, bet į komitetą išrin
ko visus jaunuolius. Na, atei
na komisijos raportas ir jie ra
portuoja, kad rengia vien tik 
šokius su užkandžiais.

Choriečiai baisiai neužsiga
nėdinę šiuo komisijos raportu 
ir labai kritikuoja komisijos 
darbą, kam neišpildė choro 
tarimo. O kas kaltas, jeigu 
ne suaugę draugai? Juk jau
nuoliai šitame darbe neprity
rę ir pabijojo to didelio dar
bo, nes jie manė, kad neat
liks savo užduotį kaip reikia. 
Draugai, reikia ir jaunuolius 
traukti darban, bet reikia 
veikti sykiu su jais. Tai pamo
ka ant toliaus.

Nesenai čia kriaučiai Jour
neymen Tailor Union Local 
,195 išlaimėjo streiką su dra-
bužių krautuvių savininkais.

Atsitinka įvairių dalykų, 
pavyzdžiui, kad ir tūlam Er
nest Backus, po 570 Madison 
Ave., kuris atėjęs namo rado 
sudaužytus visus savo rakan
dus į mažus šmotelius, vertės 
tūkstančio dolerių.

Kas tą padarė, tai tas žmo
gus nežino, veikiausiai kas 
nors turėjo ant jo gerą kerštą, 
nes stuboj nieko nepavogta, 
bet tik viskas sudaužyta.

žmogus net prašė policijos 
pagelbos, kad pabūtų jo na
muose, manydamas, kad kal
tininkai šio darbo grįš atgal, 
bet laukė, laukė ir nesulaukė.

D. K-tis.

Tad žiūrėkim, išnaudokim vi
sas suteikiamas progas. Jei ta
vo kolonijoje nėra susitvėrusios 
Laisv. Et. Kultūr. Draugijos 
kuopos, tai. paimk ir sutverk 
pats; o jei jau yra, na tai nevil
kink ir prisirašyk, ir tuom iš
reikš! didelį žingsnį padaręs 
pirmyn^

Senas priežodis : “Nesėjęs — 
’nepjausi.“ Taip ir 'čia; nori 
savo brolius” ir seseris Lietuvoje 
išlaisvinti; nori ištraukti juos 
iš skurdo, bado, vargo, tai būti
nai turi nugalėti savo priešą. 
O tavo priešas yra kunigas ir 
ponas, kurie visu atkaklumu pa
laiko tavo akis užrišę, kad ne- 
pamatytumei savo priešų, tavo 
skurdo ir bado. Jei čia, Ameri
koje, tu negali prablaivėti, pra
regėti, tai kaip gi gali pasitikė
ti, kad Lietuvos pilietis praregė
tų, kuris yra valdomas kardu ir 
krapyla.

Amerikieti, tu negali atsikal
bėti, tu turi ateiti saviesiems 
į pagelbą.

Dr. A. L. Graičiūnas.

tą apdraudą. Ant paliūdijinfo 
pažymėta buvo, kad nuo .y0 
metų amžiaus bus mokama 
pašelpa. Dabar jau atmoka 
tuos pasigrobtus centus be jo
kio nuošimčio ir tai aišku, kaip 
negardus buvo kąsnelis, nes 
verstinai buvo spraudžamas. 
Be to, čia darbininkai turi mo
kėti nelaimės apdraudą nema
žiau 55c savaitėje. Didžiumo
je po 60c ir 90c savaitėje at- 
rokuoja iš uždarbio.

Darbas be galo nepastovus, 
jei gavo užsakymą ant kele
to desėtkų vagonų, tai prisi
ima galybes darbininkų. Nuo 
štukų darbas, mušdamiesi dir
ba, padirba ir vėl paleidžia. 
Dabartiniu laiku iš apie 1100 
darbininkų, dirbusių, su nau-

yž gerą pasidarbavimą kliu- 
bui. Kai kuriem valdybos na
riam po du dol. pakelta algos.

Plačiai kalbėta apie Sąry
šio biznio gerinimą. Jei visos 
draugijos pritars, tai bus dik- 
tų permainų svetainėje del ge
resnio biznio.

Kadangi Kliubo yra keli 
nariai, kurie paliegę, tai jiem 
nutarta kaip ir kalėdų dova
nų suteikti. Jurkiunui ir Če
poniui bus suteikta po 10 dol., 
Matulevičiui ir buvusio nario 
žmonai Stepulevičienei našlei 
po 5 dol. 

* ♦ * >

J. Ambrazevičia sutikęs ma
ne įteikė dolerinę perduoti Is
panijos rėmimo komitetui. J. 
Malinauskienė davė 50 centų, 

jų metų pradžia beliks vargiai į Drapanų aukojo Bražinskai,

Worcester, Mass

Laisvoji Sakykla
Amerikieti, tu negali atsi
kalbėti, tu turi ateiti pagel- 

bon saviesiems Lietuvoje

Negražiu elgesiu bando kitus 
aptepti.

Tūlas Ex-Dainininkas “Nau
jojoj Gadynėj,“ 52 numeryje, 
labai nevykusiai bando “išaiš
kinti“ trukšmingumą priešme- 
tinio L. S. ir D. B. D. susirin
kimo. Esą, “Laisvėj“ rašo D. 
J., “kad minėtos draugijos su- 

ramiai.“ 
tik ir bu- 
kad buvo 
prie pa-

šimtas. Galima sakyti, kad į 4 
mėnesius laiko padirba 60 mo
derniškiausių puikių vagonų 
ir daugiau neturi nieko. 4 bu- 
sus dirbsią formanėliai 
žiemą. Ot, kaip laikai “ 
rėjo.
tur atleidžia.

Yra štai kokių darbų pas 
mus: atsidarė nauja dirbtuvė 
“pačiamas“ (?) siūti. Jau
noms merginoms darbą siūlė, 
laikraštyje skelbėsi. Pusėtinai 
patyrūs siuvėja ant elektriki- 
nės mašįnos per 81/2 valandas 
darbo uždirba 24c. Kaina po 
2c už tuziną tam tikrų dalių 
susiuvimo.

žėdną dieną moterys-mergi- 
nos mainosi — vienos išeina iš- 
bandžiusios po kelias dienas 
dirbti, kitas ima ir taip verčia
si, kad už dyką darbą padir
ba. Rodos, netikėtina, bet tei
sybė. Koks begėdiškas išnau
dojimas !

per 
page- 

Vienur geriau dirba, ki-

vėliausiu laiku 
d e 1 Ispanijos 
paramos. Var- 
Spanish Demo-

Šuopiai, Remeičiai, Yokimai ir 
Valaičiai. Tai 
gautos aukos 
darbo žmonių 
de Friends of
cracy komiteto ačiū už aukas.

* * *
Kadangi visiškai maža da

lelė lietuvių parėmė tą svarbų 
reikalą, tai sausio 9 d. tą ga
lės padaryti. Ispanų Kultūros 
Kliubas su Bendro Fronto 
mitetu įvairių tautų rengia 
minėtos dienos šokius ir 
Lietuvių svetainėje. Bus 
įvairių pamarginimų?

Remkime Ispanijos 
kad pergalėtų fašistus, 
degina miestus ir žudo
ris ir kūdikius, niekuo nekal
tus. 

* * *
Birutės Moterų draugija iš

rinko valdybą: pirmininke K. 
Remeitienę, vice-pirm. Poškie
nę, sekr. Janušioniutę, finansų 
sekr., Miežlaiškienę, iždininke 
Aukščiunienę ir į Sąryšį at
stove Bražinskienę.

ko- 
ant 
net

ir

liaudį 
kurie 
mote-

Tu gali būti-75 metų senis ir 
vis vien jaustis, “in the prime 
of life” sveiku ir veikliu; gali 
būti 25 metų ir jaustis sutingęs, 
sustyręs, niekūs tau nemalonu. 
Tai priguli nuo tavo sveikatos. 
Netik kūno skausmai tave truk
do nuo veikmės, bet ir dvasios 
sunegalėjimas fave dar daugiau 
sutrukdo nuo veikmės. Kada 
dvasia tavo suserga, tu neturi 
skausmų, bet ūpas, noras dirbti 
pas, tave išdyla ir tu tampi pa
prastas pastumdėlis, it tas kui
nas neplakamas botagu vežimo 
netraukia.

Kiek gražių, kilnių kūrybinių 
kultūros darbų, mes, lietuviai, 
nuveiktume, jei mes būtumėm 
sveiki,—sveiki kūnu ir dvasia!

Beveik dešimtmetis prabėgo, 
kada pradėjau Amerikos lietu
vius maldauti, kad susidomėtų 
savo gimtos vietelės kultūrini
mu. Teisybė, mano balsas tapo 
užgirstas per Kruopiečius, ža- 
gariečius, Kupiškėnus, Kražie- 
čius ir tt., bet tai lašas viedre 
vandens. ♦

Kad geriau supažindinus 
amerikiečius lietuvius, kokia va
ga, kokioj kryptyj, kokiais pra
dais privalo eiti lietuviai, kad 
priėjus prie galutinės demokra
tinės laisvės ir sykiu prie savo 
palaimos ir išlaisvinus žmoniją 
iš diktatorių rankų, tuo tikslu 
buvo atvykęs sėnis-mūsų patri
archas D-ras Jonas šliupas, ku
ris pervažiavo visas didesnes 
lietuvių kolonijas su prakalba 
ir Cleveland, Ohio, birželio mė
nesyj atsibuvo konferencija. 
Konferencija išrinko Centro 
Komitetą, kuris be paliovos dir
bą darbęli, t.y. eina savo parei
gas, kurias uždėjo Clevelande 
atsibuvus konferencija. Nega
lima pasakyti, kad nėra geros 
pasekmės. .Mes matom koloni
ja po kolonijoj, nors išlėto, bet 
pradėjo judėti'ir neprabėgs nei 
vieni metai, kaip Amerikos Cen
tro Komitetas turės porą desėt
kų skyrių.' Tuom tarpu svar
biausia, kad kiekvienas naujas 
kuopos narys būtinai užsiprenu
meruotų “Laisvąją Mintį.“ Tik 
$1.00 metams. Skaitydamas sa
vo organą, narys apsipažins su 
veikme Laisv. Etinės-Kultūros 
Draugijos, jos siekiais ir ko
kiais keliais eiifa'nt prieisime 
demokratinės • laisvės. Skaity
damas prganą^ pamatys, kokią 
žalą ir skriaudą daro ponai ir 
kunigai tiems, iš kurių rankų 
jie maitinasi. Skaitydamas or
ganą, pamatys, ka^ yra kaltas 
jo skurdo ir vargo.

sirinkimas praėjo 
Mano rašinėlis kaip 
vo atkreiptas tam, 
karštai pasiginčyta 
baigos susirinkimo, daleidžiant
oficialiam koresp. smulkme
niškai aprašyti susirinkimo 
abelną eigą, kas ir buvo pada
ryta. žinoma, aš nesigilinau į 
smulkmenas, kurias išdėsto Ex- 
Dainininkas, kurias nesunku 
yra suprasti, dcaipo, .neigiamas. 
Sako jis > “Stebėtino ščyrumo 
parodė D. Jusius ir J. Skliu
tas. Tiedu vargšai ir už bim- 
binius ščyresni pasidarė!“ 
Reiškia, jei J. Skliutas kalbė
jo už atšaukimą draugijoje 
esamo nepraktiško tarimo, ir 
jei jo kalbos gražūs faktai ne
sukritikuojami, tai jis “stebė
tinas“ pasidarė. Ir reikėjo su
stoti būreliui, lyg lygsvaros ne
tekusiems, akyvaizdoje gra
žios nuotaikos diskusijų, ir ne
leisti nei pradėt kalbėti Ju- 
siui. Mat, nujautė, kad ir tas 
kalbės už atšaukimą to ne
lemto tarimo nerandavoti par
ko svetimtaučiams.
Ex-Dainininkas įvardina, kas 

buvo nubaustas po 50c. Tuomi 
jis ir' išduoda, kas sustojo ir 
trukšmą kėlė. O pirmininkas 
nepriprašydamas, kad sėstųsi, 
dar išgirdo labai negražių ko- 
lionių, ir pareiškė m|inętą bau
smę, kurią nariai,
tis susirinkimas galės užtvir
tinti arba atmesti, sulyg di
džiumos valios. Juk tas yra 
Draugijos įstatuose — konsti
tucijoj, o ne Sovietų Sąjungo
je. Tik Ex-Dainininkas viską 
sumaišydamas pagal Strazdo 
apetitą, parodė svietui, kąs tų 
svetimtaučių taip bijo ir kas 
trukšmavo.

Pagalįaus neužsimokėtų nei 
polemizuoti su taip ryškių ne- 
teįsingumu, kuomet Ex-Daini
ninkas savo negražų elgesį ir 
rašymą taip melagingai ban- 
4o užmesti kitiems. Tik trum
pai atsakiau.- D. J.

K sekan-

Kompanijos Likviduoja Senat
vės Apdraudą.

P u 11 m a n - Standard Car 
Manf. Co. vietinio skyriaus 
darbininkai aplaikė registruo
tuose laiškuose informacijas, 
kad gali atsiimti pinigus ir pa- 
liuosuoti kompaniją nuo atsa
komybės del senatvės apdrau- 
dos. Lygiai per du metu nuo 
darbininkų uždirbamos algos 
pasilikdavo po 2c nuo kiekvie
no dolprįo, kaipo apdraudą 
del senatvės, panašiai, kaip 
dabar valdžios priežiūroj pra
vedama Social Security Act, 
Kas tik norėjo dirbti Bradley
vagonų dirbtuvėj, turėjo turėti teikta 10 dol. vertės dovana

Žinutės
Gruodžio 26 d. L.D.S. 57 

kp. “Byno“ lošimo' vakaras 
buvo gražus, nors publikos ne
daug tesusirinko. Tiesa, ren
gėjai nedaug svarbos ir garsi
nimų pridėjo. Tačiau daly
vavusieji labai pasitenkinę. 
Man neteko matyti jokio kito
kio parengimo bei žaidimo, 
kad taip visi dalyviai užsiim
tų kaip minėtą vakarą. Seni, 
jauni ir vaikai—kiekvienas 
prie stalų sėdi ir tėmija savo 
numerius, kada iššauks.- Visi 
entuziastiškai, linksmai, lau
kia, kuris- išloš savo lošį, ne
nori ■ skirstytis, net po 11:30 
vai. vakare, ir klausia, kada 
kitas toks vakaras bus?

Naujenybe
Su pirma diena sausio, 1937 

m., Lietuvių Svetainėje, 29 
Endicott St., atidaroma saliū- 
nas, bei įvairių gėrimų kliub- 
ruimis. Tai pagaliaus turėsi
me patogią ir ruimingą užeigą 
ir bolševistinės sriovės lietu
viai, (ypatingai žiemos metu), 
perremontuoja visą apatinę 
svetainę ir gražų “barą“ įbu- 
davoja. Daugumas tik kalba ir 
laukia atidaromosios dienos.

Gruodžio 26 į 27 d. naktį 
Antanas Katkauskas staigiai 
pasimirė, žftiomas kaipo pro- 
gresyvis lietuvis, drabužių 
krautuvininkas. Prie daugelio 
draugijų prigulėjo 
gražiai sutikdavo, 
parašys plačiau.

ALDLD 11 kp.
rinkimą ir neperskaitlingas 
būrys narių sudėjo $5.00 del' 
Vainiko, nes jis buvo taipgi 
(tuopos narys. D. J.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninku Literatūros Draugijos 
27 rengia vakarienę pati
kimu! liauju Metų ir sykiu 
paminėjimui keturių kovotojų, 
sušaudytų Lietuvoj 1926 me
tais.

Vakarienė įvyks 53 Church 
St. svetainėj, gruod. 31 d., 8 
vai. vakaro.
laukti svečių iš Waterbury ir 
New Haveno, tai atsilygintu- 

Kriaučiaus Sūnus.

Mylėtume susi

me.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
M. Tylūnui, So. Boston, 

Mass.—Beveik nieko nepasa
kote apie patį ALDLD 2 kuo
pos susirinkimą o tik pasiba
rate ant draugų. Tie patys pa
barimai neturi jokių faktų. 
Todėl atleisite, kad korespon- 
cijos negalėsime sunaudoti 
“Laisvėje“.

Baltimore, Md.

ir su visais 
Vėliau, kiti

laikė susi-

I ■ ■ «■■■ > ■■■ ■——

New Britain, Conn
1 Įvairios Žinutės.

Lietuvių Apšvietos Piliečių 
Kliubas metiniam susirinkime 
perrinko valdybą 1937 metam. 
Pirmininku vėl paliko J. J. 
Gerdauskas, kuris tik vienu 
balsu daugiau liko laimėtojas 
už jo oponentą J. Pasvenską. 
Protokolų sekretoriui, išsekre- 
toriavus per 17 metų, atsisa
kius, į jo vįetą išrinktas V. Vi- 
tukynas. Šiaip visi kiti valdy
bos nariai išrinkti tie patys.

Atsisakiusiam sekretoriui su-.

Gruodžio 18 d. mirė Dr. 
Joseph C. Kaluška, 35 metų 
amžiaus. Gyveno po num. 
4201 Maryland Place. Buvo 
čia gimęs. Paliko nuliūdime 
motiną. Mirė Universiteto li
goninėj. Tapo palaidotas 
gruodžio 21 d. Laidotuvėse 
dalyvavo miesto viršininkai ir 
net penki kunigai. Mat, Dr. 
Kaluška buvo žymus darbuo
tojas tarpe demokratų.

Mirė nuo susižeidimo. Mat, 
lipdamas laiptais apalpo, pas
kui krito žemėn ir prasimušė 
galvą. Tai ir buvo tiesioginė 
mirties priežastis. '

CĮtas. W. Kucausktis.

Kėsinosi Nušaut Socialistą 
Čilės Senatorių

SANTIAGO, Čile. — Dar 
neišaiškintas užpuolikas pa
leido tris revolverio šūvius 
į senatorių Marmaduke 
Grove, kairųjį socialistą, be
žengiant jam į savo namus 
po vidurnakčio. Bet nė vie
nas šūvis nepataikė senato
riui. Paskui, policijos veja
mas, užpuolikas dar pašo
vė vieną policininką
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Fašistinis Perversmas Lietuvoj 1926 Metais 
ir Dešimts Metų Fašistų Šeimininkavimo

Z. Angarietis.
(Pabaiga)

Į partizanų ir savanorių 
eiles įstojo nemaža kaimo 
darbininkų ir valstiečių. Jie 
ėjo kovot del Lietuvos ne- 
miklausomybės ir prieš vo
kiškus okupantus, o lietu
viška buržuazija vis kurstė 
juos prieš bolševikus ir ru
sus. Jie ėjo kovot, nes ko
vą laimėjus tikėjosi paimt 
į savo rankas dvarus, že
mes, kurių dauguma buvo 
lenkų dvarininkų rankose. 
Kauno gi vyriausybė, žadė
dama žemės duot, faktinai 
tose vietose, kur buvo nu
versta sovietų valdžia, grą
žindavo dvarininkams iš jų 
atimtus dvarus. Tokia vy
riausybės politika didino 
nepasitenkinimą part iza- 
nuos ir kareiviuos. 1919 me
tais buvo visa eilė kareivių 
išstojimų. 1920 metais vasa
rio mėnesį sukilo Kauno ka
reiviai; kareivių bruzdėji
mas tuo metu buvo pakilęs 
ir kitose vietose.

Dvaruos augo streikų 
skaitlius; kartu su jais au
go komunistų įtaka. Tas 
viskas prispyrė vyriausybę 
išleisti įstatymą apie žemės 
reformą. Visa eilė valstie
čių (savanorių ir nesavano- 
rių) gavo žemės. Tiesa, prie 
progos dvarų centrai ir ge
resnės žemės pereina į buo- 
žiukų, karininkų, valdinin
kų ir kitų panašių asmenų 
rankas. Visgi žemės gauna 
ir valstiečiai.

Žemę valstiečiai ir darbi
ninkai gauna ne iš kademų 
malonės, kaip pastarieji gy
rėsi, kaip lygiai ne iš tų lai
kų vyriausybės malonės. 
Žemė buvo iškovota. Reikė
jo daryt nusileidimų kai
miečiams. Vienas tų laikų 
žymus kademų vadas Šmul- 
kštis kiek vėliau pasakė: 
geriau buvo duot šiek tiek 
d^arų žemės iš viršaus, ki- 

valstiečiai būtų nuėję 
°u bolševikais ir visą dva
ru žemę būsų pasiėmę.

Tuo metu kova ėjo ir del 
laisvių. Rusijos caro ir Vo
kietijos okupacijos laikais 
laisvės Lietuvoj buvo visai 
suvaržytos. Bet jau 1918 
™etu gale komunistams va
dovaujant buvo išplėštos iš 
okupantų plačios laisvės, 
buvo liuosuojami iš kalėji
mu oolitiniai kaliniai, buvo 
naikinama okupantų cenzū
ra, darbininkai ir valstie
čiai neklausydami okupantų 
šaukė savo susirinkimus, 
rinko sovietus ir patys im
davosi šeimininkaut mies- 
tvnq ir kaimuos. • 

1920-1921 metais kontre- 
voliucijai laimėjus Lietuvoj, 
buržuazijai nepasisekė at
imt iš liaudies tas laisves, 
kurios buvo iškariautos 
1918-1919 metais. Nors ir 
smarkiai jas kademai varžė, 
bet ir liaudis toliau kovą tę
sė. Didžiausio toj kovoj at
kaklumo rodė darbininkai, 
kurie, komunistų partijai 
vadovaujant, plačiai kovojo 
del profsąjungų ir spaudos 
laisvės.

Toliau tęsėsi kova ir del 
Lietuvos nepriklausomybės. 
1921 metais vyriausybė da
ro sutartį su Lenkija. Ta 
sutartis numato Lietuvos 
prijungimą prie Lenkijos. 
Pilsudskis irgi nevieną kar
tą ruošėsi smurto keliu Lie
tuvą pagrobti. Komunistų 
partija tokiais atvejais šau

kdavo Lietuvos liaudį ir pir
moj eilėj darbininkus ir val
stiečius stot gint Lietuvą 
nuo Pilsudskio pasikėsini
mų. Gi žvalgyba ir policija 
tokiais atvejais didindavo 
komunistų ir visų revoliu
cionierių persekiojimus, kas 
ėjo Lietuvos liaudies priešų 
naudai ir silpnino Lietuvos 
pajėgumą gint savo nepri
klausomybę.

1923 metais kelia savo 
galvas fašistai. Vieni jų 
jieško paspirties pas Vokie
tijos, kiti pas Lenkijos im
perialistus. Lietuvos fašis
tai nuo pirmų savo gyvavi
mo dienų pasirodo, kaip 
Lietuvos liaudies ir Lietu
vos nepriklausomybės prie
šai. Jie buvo pasiryžę 
bent kam Lietuvą par
duot, jei ne visai par
duot, tai bent pusiau, jei 
pirkėjas padės . sustiprint 
reakciją Lietuvoj. Ir ko gi 
galima buvo geresnio laukt 
nuo fašistų vadų, jei jie bu
vo tiesioginiais įpėdiniais 
tų, kas seniau laižė Rusijos 
carų ir Vokiečių okupantų 
batus.

Komunistai visą laiką 
kvietė į kovą prieš fašistus, 
kaip prieš aršiausius darbo 
žmonių priešus, kaip prieš 
Lietuvos liaudies reikalų 
pardavikus.

Tos visos kovos eigoj dar
bininkai turėjo ir savus rei
kalavimus. Jie kovojo del 
didesnių algų, kovojo prieš 
naudotojų pastangas mažint 
algas, kovojo del darbo ir 
pašalpų bedarbiams. Tos ko
vos eigoj, komunistų parti
jai vadovaujant, darbinin
kai kėlė streikus ir ruošė 
demonstracijas. Toj kovoj 
buvo daug sunkumu, buvo 
nemaža laikinu pralaimėji
mu. bet buvo ir daug pasi
sekimų. Ypatingai daug pa
sisekimų buvo 1926 metais, 
kada buvo nuversta reakci
nė kademų vyriausybė. 
Streikų pagelba darbininkai 
1926 metais iškovojo dides
nes algas, trumpesnę darbo 
dieną, platesnes laisves.

Nesnaudė ir fašistai. Jei 
iki 1926 metų vasaros fa
šistų eilėse ėjo peštynės, 
kam fašistams laimėjus stot 
vyriausybės priešakyje, tai 
1926 metų vasaros metu 
tautininkams pasisekė susi
tart su kademais bendram 
veikimui. Fašistai, eidami 
nrie valdžios, naudojosi. 
Haudininku ir s. d. vyriau
sybės klaidomis ir ju lenšiš- 
kumu. Ta vyriausybė kliu
dė darbininkams organizuot 
5r kelt streikus, ji nieko ne
davė valstiečiams, persekio
jo komunistus ir davė dide
lę laisve fašistams organi
zuotis. Fašistų rankose liau
dininku ir s. d. vyriausybė 
paliko kariuomenės vadovy
bę, paliko karininkus fašis
tus, fašistų rankose paliko 
valstybinį aparatą, policiją, 
žvalgybą.

Buržuazija buvo nepaten
kinta vyriausvbe, nes pasta
roji nesugebėjo suturėti 
darbininkų streikų ir nepa
jėgė sudaužyt komunistų 
partiją: liaudy j gi augo ne
pasitenkinimas vyriausvbe, 
nes ji nepildė pasižadėjimų, 
duotų liaudžiai rinkimu me
tu į seimą ir, eidama kade
mų vyriausybės keliais, di
dino reakciją. Fašistai pasi

naudojo gera proga ir su 
obalsiais “prieš komunis
tus” (kad tuo obalsiu pa
trauki į savo pusę buržu
aziją) ir “prieš lenkus” 
(kad šiuo obalsiu patraukt 
į savo pusę tuos, kas bijos 
lenkų imperialistų okupaci
jos) išeina į gatves neva 
seimo ir vyriausybės gyni
mui nuo komunistų, o ištik- 
rųjų seimo ir vyriausybės 
išvaikymui.

Savo smurto pateisinimui 
fašistai paleido paskalas, 
būk komunistai ruošia 1927 
metų sausio 1 dieną perver
smą, kad paskelbt Lietuvoj 
sovietų valdžią, o jei komu
nistai taip padarys, tai Lie
tuvą užklups Lenkija ir pa
grobs ją. Ištikrųjų gi ko
munistai 1926 metais nesi
ruošė imt valdžią į savo 
rankas. Jie vien šaukė į 
kovą prieš fašizmą, kad ne
leist fašistams paimt val
džią. Tai patvirtina ir tų 
laikų komunistų spauda. 
Tuoj po fašistinio pervers
mo LKP CK organas “Ko
munistas” rašė:

“Šiandien da neatėjo lai
kas proletarinei revoliuci
jai. šiandien mes galim prie 
jos vien ruoštis, ir kartu rū
pintis masių užkariavimu 
tai revoliucijai. Šiandien 
mes dar. neturim užtektinai 
jėgų, kad laimėt Lietuvoj.”

“Mes 1926 metais nekvie- 
tem prie ginkluoto sukilimo, 
kad nuverst buržuazinę val
džią. Toks kvietimas 1926 
metų sąlygomis būtų buvęs 
vien avantiūra.' Mes kvie- 
tem vien į kovą prieš reak
ciją, prieš fašizmą ir kartu 
mokinom imtis ginklo, jei 
fašistai sukiltų. Ir po fašis
tų perversmo šiandien mes 
nekviečiam prie ginkluoto 
sukilimo, kad nuvertus Lie
tuvos buržuazinį surėdymą, 
nes ir dabar tam sąlygų nė
ra. Tačiau, mes kviečiam 
plačiausias mases į kovą 
prieš fašistus, kad pašalint 
Lietuvos fašistų valdžią.”

Jei tais laikais liaudinin
kai ir s. d. būtų vedę kitą 
politiką, jei jie būtų išanks- 
to nuginklavę fašistus, būtų 
suėmę jų vadus ir pašalinę 
fašistus iš vadovybės ka
riuomenėj ir iš valstybinio 
aparto, jei būtų pildę savo 
pažadėjimus, duotus rinki
mų metu į 3-čiąjį seimą, jei 
būtų garantavę laisves ir 
apginklavę darbininkus, tai 
fašistai arba būtų neišdrįsę 
išstot, arba pakaktų keletą 
valandų juos sumušti.

Liaudininkų ir s. d. vadai 
to nepadarė. Priešingai, jie 
kovos (aštrumą net ištisą 
1926 metų vasarą ir rudenį 
kreipė prieš komunistus. 
O po fašistinio perversmo 
tie vadai pirmu metu net 
džiaugėsi fašistų išstojimu 
ir tikėjosi fašistų rankomis 
sumušt komunistus. Jie lau
kė, kad fašistai apsidirbę su 
komunistais pakvies juos į 
vyriausybę. Turėdami tai 
omeny j, jie nič nieko neda
rė, kad pasipriešinus fašis
tams, ir net kliudė ruošt pa
sipriešinimą tenai, kur prie 
jo šaukė komunistai. Po fa
šistinio perversmo dešinieji 
liaudininkai ir s. d. vadai 
meilinosi prie fašistų. Deši
nieji liaudininkų vadai tikė
josi susitart su tautininkais, 
kad užimt kademų vietas 
vyriausybėj; antrieji gi ti
kėjosi, kad tautininkai už

leis jiems šeimininkavimą 
darbininkų profsąjungose. 
Tautininkai apgavo ir vie
nus ir kitus. Tautininkai jų 
pagelba susistiprino, susisti- 
prinę atsikratė nuo kademų, 
o liaudininkų ir s. d. nepri
sileido.

Palyginkim Lietuvos įvy
kius su Ispanijos įvykiais. 
Ispanijoje pas respubli
konus, kurie šiek tiek pa
našūs į mūsų liaudininkus 
ir socialistus irgi buvo ne
maža svyravimų kovoj su 
fašistais. Ispanijos respubli
konai ir socialistai po kara
liaus nuvertimo 1931 m. ir
gi darė klaidų panašių į mū
sų liaudininkų ir socialde
mokratų klaidas. Tomis 
klaidomis pasinaudojo fa
šistai ir kt. reakcionieriai ir 
1933 metais vėl užgrobė val
džią į savo rankas. Bet už 
tai Ispanijos respublikonai 
ir socialistai, pasimokinę iš 
savo ir kitų klaidų, 1934 ir
1935 metais prisidėjo prie 
antifašistinio liaudies fron
to ir 1936 metais vėl paėmė 
valdžią į savo rankas. Liau
dies frontas sustiprino Is
panijos liaudį. Prieš liaudį’
1936 metais liepos mėnesį 
sukilo fašistai. Ispanijos fa
šistus remia Vokietija, Ita
lija, Portugalija ir dalinai 
kiti, tos valstybės ginkluo
ja Ispanijos fašistus ir stip
rina juos, bet visgi fašistai 
nepajėgia nugalėti liaudies. 
Ispanijos liaudis pajėgia at- 
sispirt fašistų puolimams ir 
jau keturi mėnesiai, taip 
drąsiai kovoja prieš fašiz
mą. Tai jie pajėgia daryt, 
nes komunistų iniciatyva 
tur sudarę bendrą antifašis
tinį liaudies frontą. Prie jo 
prisidėjo komunistai, socia
listai, kairieji respubliko
nai, dešinieji, respublikonai, 
baskų nacionalistai (katali
kiška partija), profsąjun-' 
gos, anarcho-sindikalistai, 
anarchistai ir kiti, ir sudarė 
tokią jėgą, kuri pajėgia at- 
mušt fašistų puolimus.

Jei 1926 metais Lietuvoj 
būtų buvęs sudarytas pa
našus antifašistinis frontas, 
tai su fašistais tuo metu ne 
taip sunku būtų buvę apsi- 
dirbt. Komunistai 1926 m. 
šaukė socialdemokratus prie 
bendro fronto; socialdemo
kratų vadai buvo priešingi 

Sudužęs Vokietijos nazių orlaivis suteikė tikrus davinius, kad Vokieti
ja gelbsti Ispanijos fašistam prieš Is panijos liaudies valdžią. Orlaivis su
dužo Alpų kalnuose, pakelyje iš Vokietijos į Ispanų fašistų valdomą dalį. 
Jame žuvo šeši keleiviai ir rasta daug įvairios propagandos, lapelių, ir 
svarbių dokumentų.—Beje, tas nazių ženklas, swastika, matosi tinkamoj

* orlaivio dalyje—uodegoje.....................

jam. Socialdemokratų va
dai ne tik atmetė komunistų 
siūlomą bendrą frontą, bet 
nenorėjo prie jo dėtis ir 
1927 metais, jau po fašisti
nio perversmo. Socialdemo
kratų vadai 1926 m. kovojo 
prieš bendrą frontą ir šau
kė, kad būk komunistams 
bendras frontas visai nerū
pi. Jiems, girdi, rūpi vien 
sovietų valdžia ir noras ap
gaut socialdemokratus.

Tuo tarpu komunistams
1926 m. rūpėjo vien nepri
leist fašistų prie valdžios, o
1927 m. rūpėjo fašistų nu
vertimas ir demokratijos at
statymas. 1926 metų gruo
džio mėn. tuoj po fašistinio 
perversmo “Komunistas” 
rašė:

“Reikia plačiau skleist 
obalsį bendro darbininkų 
fronto ir darbininkų ir kai
mo biednuomenės sąjungos 
obalsį. Reikia traukt į tą 
kovą vidutinius valstiečius 
ir visus tikrus fašizmo prie
šus.”

Sekančiam gi numeryj 
“Komunistas” rašė:

“Čia gal kilt klausimas: 
ir ką reikės daryt, jei pasi
sektų nuverst fašistus? Ko
kią tuomet vyriausybę 
kurt?”

Į tą klausimą “Komunis
te” buvo duotas toks atsa
kymas :

“Mūsų nuomone, jei fašis
tų valdžią nuvers kovojan
čios plačios masės, jei ją 
nuvers fašistų priešai ir jei 
darbininkai ir valstiečiai da 
neturės užtektinai jėgų, 
kad sudaryt darbininkų ir 
valstiečių vyriausybę, jei 
nebus subrendus proletarinė 
revoliuciją, tai visgi turės 
susidaryt antifašistinė val
džia, kuri negalės taip pa
taikant fašistams, kaip pa
taikavo Grin iaus-Sležiavi- 
čiaus-Poželos vyria usybė. 
Mums nesvarbios tos vy
riausybės susidarymo smul
kmenos, mūsų pamatinis 
darbas, tai nuvertimas fa
šistų valdžios. To reikalau
ja tolimesnė darbininkų kla
sės kova del ginkluoto tiks
lo. Mes turim kovot del už
kariavimo plačių laisvių 
darbininkų klasės organiza
cijoms, del darbininkų kla
sės ir kaimo biednuomenės 
būvio pagerinimo, turim ko
vot prieš naujas karo avan
tiūras, prieš pakeitimą Lie
tuvos į imperialistų įrankį, 
—o šios kovos pasekmingu- 
mas ir reikalauja fašistų 
valdžios nuvertimo. Mums 
ne vis vien ar suvaržytas 
darbininkų klasės veikimas, 
ar naudojasi jis plačiomis 

laisvėmis. Mums ne vis vien, 
ar siaučia fašistinis teroras, 
ar gyvuoja buržuazinės lais
vės....” “Reikia sumušt 
fašizmas, kuris vieton bur
žuazinio demokratizmo sta
to fašistinį smurtą, fašistų 
diktatūrą.”

Kas nuodugniai įsiskaitė 
į tuos žodžius, tas aiškiai 
mato, kad jau 1927 metais, 
kada dar nebuvo sąlygų 
proletarinei r e v o 1 i u ei jai, 
mums rūpėjo fašistų val
džią nuvertus sudaryt anti
fašistinę vyriausybę, kad 
sėkmingiau eitų tolimesnė 
kova del darbininkų ir vals
tiečių reikalų.

Kad tokią vyriausybę su
daryt, pįrma reikėjo suda
ryt platų antifašistinį fron
tą. To antifašistinio fronto 
nesudarymas, iš vienos pu
sės, palengvino fašistams 
užgrobt valdžią, -iš kitos pu
sės, sunkino mums, toliau 
tęst kovą prieš fašizmą.

Čia dar reikia pridurt, 
kad Lietuvos fašistai 1926 
metais tikėjosi gaut pagel- 
bą iš fašistinės Lenkijos pu
sės. Kad apsunkint liaudi
ninkų ir s. d. vyriausybės 
padėtį, Pilsudskis 1926 me
tais žvangino ginklais ir 
grąsino Lietuvą pagrobt. 
Pilsudskis žadėjo ateit į pa- 
gelbą Lietuvos fašistams, 
jei Lietuvos fašistams nepa
siseks apsidirbt su komunis
tais ir paimt valdžią į savo 
rankas. Tiems Lenkijos fa
šistų planams pritarė įvai
rių šalių imperialistai. Mat 
tai laikais imperialistai ruo
šėsi prie užpuolimo ant So
vietų Sąjungos. Tam užpuo
limui reikėjo turėt sau pa
klusnesnes Lenkiją ir Lie
tuvą. Paklusnesnės gi bus 
fašistinės Lenkija ir Lie
tuva. Todėl imperialistai 
pritarė fašistiniam pervers
mui Lenkijoj (1926 metų 
gegužės mėn.); o fašistinė 
Lenkija prižadėjo . pagelbą 
Lietuvos fašistams.

Atsidūrę valdžioj, fašistai 
prižadėjo įvest Lietuvoj 
tvarka, prižadėjo sutvarkyt 
jos ūkį ir sudaryt tautinę 
vienybę.

Dabar pažiūrėkim, kaip 
jie ištesėio tuos savo priža- 
dėiimus išpildyt. -

Fašistai areštavo kelis 
šimtus komunistu ir revo
liucinių darbininką. Sušau
dė dd. K. Požėla, J. Grei- 
fenbergeri, K. Giedrį ir R. 
Čarna. uždarė profsąjungas, 
likvidavo darbininku ^spau
dą, kliubus ir paskelbė, kad 
komunistų partija jau visai 
likviduota. Taip jie vykdė

savo tvarką. Bet iŠ to. nieko į 
neišėjo. Šiandien kalėjimuos 
irgi tupi šimtai komunistų į 
ir nepartinių, darbininkų, 
valstiečių ir kitų darbo 
žmonių, — bet komuųis- 
tų. partija ne tik neėu- 
daužyta, bet dar stipresnė, 
negu ji buvo 1926 metais. 
Kovoj su komunistais mes 
matom pilniausią fašistų ne
pasisekimą.

Buvo vykdoma ir kita ■ 
tvarka. Tuoj po fašistinio 
perversmo samdytojai ėmė
si kapot darbininkams al
gas ir atiminėt seniau įgy
tus užkariavimus. Fašistai

ii

i

i ■

gi uždraudė streikus kelt ir 
apie streikus rašyt. Streikų 
organizatoriai buvo areš
tuojami. Bet fašistams ne
pasisekė panaikint streikų, 
kaip lygiai nepasisekė už
gniaužt darbininkų judėji- 
mo. Streikų skaičius vis di
dėjo. Gi 1936 metais strei
kuos dalyvavo daug dau
giau darbininkų, kaip 1926 
m. Niekados Lietuva nema
tė tokių didelių streikų ir 
demonstracijų, koki buvo 
1936 metų birželio mėnesy 
Tiesa, dabar darbininkų pa-’ 
dėtis daug blogesnė, kaip se
niau. 1930-1931 m. ji buvo* 
blogesnė, kaip 1926 m., 6< 
dabartinės algos daug ma? 
žesnes, kaip 1931 m. 19f 
metais algos mažesnės, n 
gu 1935 metais. Kada faši 
tai išleido įstatymą ap: 
algų minimumą, jie g^rėf 
kad tai daroma darbininkų, 
naudai. Tai buvo šlykš 
melas. Dabar ir faš 
spauda, kaip ana, “Dar
tur pripažint, kad tas įst 
tymas prisidėjo ne prie ai 
padidinimo, o prie jų sum 
žinimo. Jei ne streikai, 
rie atmušė he vieną naudo-
tojų puolimą, tai šiandie 
darbininkų padėtis butų 
vus dar blogesnė. '/ 
\ Fašistai darė tvarką 
kaime, ir valstiečiai, fs 
tams įsigalėjus, susilatl 
sunkesnių laikų; Fašį^a 
šeimininkaujant valįt|eč|ų 
skolos išaugo,' mokesčiai pa? 
didėjo, vargas ir. šku ‘ J 
vis kyla. Nuolatinis svečia# 
kaime—tai antstolis Į jįf 
Žytinęs. Iš kitbs pusęš j 
tiečių masė^ę auga nepasL 
tenkinimas fašistais Jr 
didesnis jų skaičius įpitrK’ 
kia į kovą; Tai liudija nė tik 
1935 metų valstiečių 
jimai, ypatingai Suvalkijoj 
bet ir tolimesnė valstiečių 
kova.

Seniau iškovotą žemės re
formą pirmu metu fašistai' 
susiaurino, o paskui ir visai 
panaikino. Per paskutinių# 
porą metų ne valstiečiai 
gauna žemės, o dvarininkai 
už seniau pas juos nusavin-. 
tą žemę gauna atlyginimų 
pinigais, mišku, žeme.

Vadinas, dešimts faši#tąį 
šeimininkavimo ir jų tvar
kos metų smarkiai pablogt 
no materialę darbininkų ir 
valstiečių padėtį, būtent Lie
tuvos gyventojų daugumos 
padėtį. Fašistai per ■ tūps 
dešimts metų dirbo fabri
kantų, dvarininkų ir buožių 

_____
(Tąsa 5 pusi.) 'j
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Due to technical diffi-

Youth Section will appear 
in Saturday’s issue of the 
“Laisve.” Subsequent 
Youth Sections will ap-
pear as usual on Thurs
days.
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LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails

(Tąsa)
“Ir štai. Vienos vasaros pradžioj, ka

da javai vilniavo, pievos ir miškai žalia
vo, kada viskas puošėsi vasaros grože — 
pradėjo iš žemės lysti milionų-milionai, 
pusės colio ilgio, “Seventeen Year Lo
custs,” vadinami kirminai. Jie rapojo 
sienomis, langais, medžiais, javais ir 
žmonėmis, o žemė tik krutėte-kruįėjo 
vienu milžinišku kirmėlynu! Jie rapojo 
ir akymirkoj sproginėjo, o iš tų lukštų 
skrido sparnuotų, net saulę užtemdančių 
vabalų debesiai, ir daugindamiesi ir vel
niškai žviegdami, pradėjo viską ėsti, vis
ką naikinti.

“Mes, ta saujelė žmonių, apsigyvenę, 
galima sakyti, milžiniško miško aikštėj, 
pasijutome bejėgiais gintis nuo tokio 
mus netikėtai užklupusio ir mirtį mums 
lemiančio priešo. Viskas, ką mes galėjo
me daryti bei gintis, tai vieni, kiek norė
jo, keikė, antri—meldėsi, bet nuo to va
balams nebuvo nei šilta, nei šalta.

“Ant galo nieko ir neliko. Jie nuėdė 
ne tik medžių lapus, bet ir jų žieves-to- 
šis. Javus ir pievų žolę išėdė su šakni
mis. Gi pritrūkę maisto, pradėjo pulti 
gyvulius ir ėsti jų plaukus. O paskui, 
kada jau viską nuėdę pradėjo dvėsti ba
du, tai ant žemės prikrito apie trijų co
lių storumo vabalų dvėselienos lava, ir 
oras taip pasmirdo, kad negalima buvo 
ir kvapo atgauti. Jeigu nebūtų pradėjęs 
pūsti gan stiprus, per kelias lygiai die
nas vėjas, tai ta smarvė būtų išdusinus 
ir žmones, ir gyvulius.

“Po to paliko baisus, iš minties neišdy
lantis vaizdas. Miškų medžiai barškėjo 
be lapų ir be žievių, jie baltavo, kaip ko
kių milžinų kaulai, kad rankomis susiki
bę dar vis tebestovėtų. Žemė, kaip lau
kuose, pievose, taip ir miškuose, juodavo 
užklota vabalų liekanų pluta. Žmonės 
dūsavo, verkė ir meldėsi, bet badas vis- 
tiek žiūrėjo jiem tiesiai į akis. Gyvu
liai perkritę, alkani riaumojo, kasė kojo
mis vabalų lukštus, tartum protestuoda
mi ar norėdami surasti po tais vabalų 
lukštais, kaip čia seniai ir taip gražiai 
žaliavusią žolę.
‘ “Vieną dieną popietyj atjojo valdžios 
pasiuntinys, sušaukė visus pas kolonistų 
perdėtinį ir perskaitė sekančio turinio 
deklaraciją, būtent:

Mūsų vyriausybė, gelbėdama savo pado- 
nus iš bado nasrų, siunčia jus j naują kolo
niją, į Michigano valstiją. Ten jūs rasite 
jau išskintus miškų plotus, gausite jau šiek- 
tiek apdirbto medžio statybai ir derlingos 
žemės plotus.

Todėl pasiimkite, kas tik* reikalingiausia 
ir ką tik galite pavežti ir pasiskubinkite, kol 
arkliai bei raguočiai dar neišdvėsę badu ir 
patys dar turite valgyti. «

“Tai perskaitęs, padavė deklaraciją 
kolonistų perdėtiniui, palinkėjo geros 
kloties ir nujojo savais keliais. Mes, pa
darę mitingą, priėjome prie išvados, kad 
čion pasilikę vistiek žūsime nuo bado, nes 
kaip laukiniai paukščiai, taip ir miškų 
piliečiai: buffalai, briedžiai, šernai kaž
kur dingo. Nutarėme ir išsirengėme į 
tolimą, nežinomą kelionę šiaurės link.

“Mūsų judinamas inventorius susidėjo 
iš: penkiasdešimts dengtų ir atvirų veži
mų su visokiais reikmenimis, maistu ir 
padargais. Be to, dar buvo: 109 žmonės, 
150 arklių ir 219 raguočių.

“Kelionės tvarka buvo planingai ir rū- / 
pestingai sutvarkyta. Pirmiausia, ant 
geriausių ir greičiausių arklių, apsigink
lavę šautuvais, jojo patys narsiausi vy- 
rai-Žvalgai. Jų pareiga buvo lėkti pir
miausia, parinkti patogiausias lygumas, 
įmanomi^usius šuntakius važiuotei ir 
vengti susitikimo su indi jonais. Paskui 
juos ėjo banda raguočių, apsupta raite
lių su kirviais bei špatais prie balnų, šau
tuvais ant pečių ir kančiais rankose, tai 
bandos varikai ir kelių skynėjai, reikalui 
priėjus. Paskui juos slinko grandinė 
siūbuojančių vežimų, o patys paskiausie
ji, apsiginklavę šautuvais, jojo patys sti
priausi ir sumaniausi vyrai-sargybiniai.

■ “Pirmoj savaitėj kelionės su kiekvienų^ 
niu mes, žeifgėme vis į gilesnę prą-i 

įMyaSvir pęyilčįą- ateitį. Aįmana- 
š^ėntOs/įtesmės ir-keiks- 

sujauęįų. riaumojimais, kar-

ėrne vis į fe Prą-

vių baubimais ir veršelių bliovimais. Ku
rie iš gyvulių atsisakė eiti, pargriuvo, 
mes juos pjovėme, virėme ir valgėme, o 
vietoj duonos, čielus rugius kramtėme.

“Bet,” palingavęs galva, tęsė toliau se
nelis: “Kaip yra sakoma, kad kur trum
pa, ten ir trūksta, taip ir čia. Pradėjo 
sirgti ir mirti vaikai. Vienas gimė ir 
mirė, mirė ir jo motinėlė, neišlaikius pa- 
lago. Mes kasėme mirusiems duobes ir 
verkdami bei giedodami giesmes, laido- 
jom, kur papuolė, be grabų, įsmeigdami 
į jų kapus medinius, ant vietos padirb
tus kryželius.”

Tai pasakęs, senelis, tarsi prisiminęs 
tuos vaizdus, lig atiduodamas mirusiems 
pagarbą—pertraukė kalbą, giliai atsidū
sėjo ir truputį palenkė savo baltą gal
vą.... Paskui palingavo galva ir vėl

“Tai, mielasai, kokiais erškėčiuotais 
keliais ėjo, dabarties gerovei ateitį ant 
savo pečių nešdami, progresui kelią 
skindami, pirmutiniai šios šalies kūrėjai, 
būdavo to j ai—pijonieriai ?

“Ir štai, anot mano tėvo pasakojimo: 
Nors mes vežėmės porą gerų vežimų per
nykščio šieno, bet palaidos bandos gal
vijų, nors ir re t kartinis pašėrimas, buvo 
neįmanomas. Kaip tik privažiavo artyn 
bandos vežimas su šienu, gyvuliai puolė 
prie šieno su tokiu įšėlimu, kad mirtinai 
pradėjo badytis, lipti per silpnesnius, 
varstyti ant ragų ir mėtyti į orą ma
žuosius. Gi rezultatas po tokių pietų bu
vo toks, kad gulėjo sumindžiotos, su
tremptos, paleistais viduriais 9 karvės, 
6 veršiai, vienas arklys ir vienas raitelis, 
kuris bandė daryti tvarką bandoje. Po 
tam, išbadėję gyvuliai, pradėjo ėsti vaba
lų lukštus.

“Devintoj dienoj dar vis besitęsiančios 
vabalų lukštais kelionės; vis tais pačiais, 
vabalų nugraužtais miškais prieš mūsų 
akis; vis tuom pačiu pelėsiais dvokian
čiu oru bekvėpuojant — pradėjo dvelkti 
koks tai malonus, žalumynais pakvipęs 
vėjelis! Galvijų banda nesulaikomai 
pradėjo neštis pirmyn. Ir netrukus, ko
kio tai neišpasakyto džiaugsmo vaizdas 
stojosi prieš mūs akis! Anapus plačios, 
ramiai tekančios, Mississippi upės, žalia
vo miškai ir pievos! Sveikino mus žalu
mynais bei gėlių žiedais kvepiantis vėje
lis ! Džiaugsmas žmonių ir gyvulių virto į 
tikrą pamišimą!

“Žmonės bučiavosi, šoko, dainavo ir 
verkė iš džiaugsmo! Pasveiko ir jau ne- 
taip sunkiai serganti ligoniai, šokinėjo 
iš džiaugsmo ir ant lazdelių kretendami 
seneliai. Galvijų banda, be jokio dvejoji
mo, tarsi pasiutę, tarsi vandeniniai gy
vūnai, nesvietiškai pasiilgę vandens — 
puolė į vandenį ir plaukė skersai upę, 
prie žaliuojančios anapus upes žolės. 
Arkliai, laikomi vadelėmis bei pavadžiais, 
kaip pašėlę, išsižioję, išverstomis šnervė
mis, šokb piestu, mustėsi ir veržėsi pir
myn, paskui raguočius, į upę.

“Kad išvengti tragedijos, kad žolę už
uodę, alkani ir įsiutę arkliai, su veži
mais, moterims ir kūdikiais nesugarmėtų 
į upę, prisiėjo nerti juos iš pakinkų ir 
duoti laisvę. Bet Čia vėl viskas sumišo. 
Pašėlęs džiaugsmas pradėjo virsti pa
nika, verksmu, dejonėmis ir keiksmu. 
Paliuosuotieji iš pakinkų arkliai, tartum 
iš ugnies išsprukę, šoko į upę ir plaukė 
į antrą jos pusę su tokia energija, su 
tokiu įnirtimu, kad jokia jėga jų sulai
kyti buvo neįmanoma. Kiti nešėsi ant 
savo nugarų ir raitelius, kurie nespėjo 
nuo jų nušokt. O darnepaliuosuotieji ark
liai visai pasiuto! Jie stojo piestu, spar
dėsi ir, verždamiesi pirmyn, kirto su pir
mutinėmis kojomis laikytojus ir trempė 
juos po savimi.

“Vieno dengto vežimo arkliai, su ser
gančia motina ir kūdikiu viduj, taip įsiu
to, kad įsinešė su savimi į upę ir du jų 
laikytojus ir vežimą. Vyrai, suprantama, 
paleidę arklius, išplaukė atgal. Bet veži
mui išsinarsčius, ligonių lavonus nusi
nešė tyliai liūliuodamas xupės vandenė
lis... Męs, pagiedoję už žuvusių vėles 
giesmes, nusišluostę ašaras, ėmėmės už 
darbo. Kirtome vabalų nugraužtus me-' 
džius, ritome į upę, jungėm vieną prie 
kitįp, tageme. per$veriančius irklus ir, 
pąfidar# perkelą-pervazą, pradėjome ir- 
kluotįj^Kersai upę po vieną vežimą ir po 
kelis įmones. (Daugiau bus)
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has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 76 
Alcoholic Beverage Control Law at 
98th Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

MAX MAURON ?
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4468 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
33 Bogart Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on .the 
promises.

AL KORNBLUM
33 Bogart Street, . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-278 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2117 Cortelyou Rd. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

BENJAMIN RUDOLPH 
d-b-a Leon's Wine & Liquor Store

2117 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-86.3 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A 'of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 382 Sumner Ave., Borough' of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
THE OLD ARMORY BAR & GRILL, INC. 
382 Summer Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10566 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
6422 — 3rd Aveiiue, 
County of Kings, to 
promises. 
6422 — 3rd Avenue,

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10711 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under ___ _
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
349 SmithStreet, Borough of 
County of 
premises.

349 Smith

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-6779 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 43 Rockaway Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES GARRETT
4.3 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No., 
RW-911 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 265 North 9th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed on tho premises.

CARMINE DAMATO
265 North 9th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby . given that License 
,8*4507 ‘ ‘ ' ' ‘
to sell 
of tho 
319 E. 
County 
premises.

319 Ę. 98th Street,

EASTON, PA.
Didelis Naujų Metų Balius.

Rengia bendrai sekančios organiza
cijos: ALDLD 13 kp., Liet. Piliečių 
Kliubas, Liet. Darb. Sus. 51 kp. ir 
Susivienijipias 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
sių. 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)

—an—r* m—w——pm———*

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoj u tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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 7-0072

at

under Section 75

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Brooklyn, N. Y.

Section 75

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

JOSEPH KRAMAR
Street, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
CLEVELAND, OHIO

Lyros Choras rengia vakaruškas 
ir šokius baigiant senus‘metus, pra
dedant naujus metus. Parengimas 
įvyks gruodžio 31-mą, Liet. Darb. 
Svet., 920 E. 79 th St., 7:30 v. vak. 
Lietuviai darbininkai, biznieriai visi 
atsilankykite j Lyros Choro vaka
ruškas. Bus gera orkestrą šokiam ii’ 
šiaip linksmdi vakarą praleisime.—V.

PITTSTON-WYOMING, PA.
ALDLD 12 kp. shsfrijikimas įvyks Į 

3-čią d. sausio (Jan.) pas drg. Vas- 
kūną, 201 — 3rd St., Wyoming. Pra
džia lygiai 7-tą vai. vakare. Drau- I 
gai, dalyvaukite visi, nes turime 
daug ir svarbių reikalų, nesivėljnki- 
te. — Sekr. A. Valinčius. (307-1)

rė- 
ki-

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras praneša visiems 

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

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
linkės lietuvius kviečiame ateiti į šį 
parengimėlj, kuriame galėsime visi 
smagiai pasilinksminti, nes bus ir 
muzikantai šokiams, taippat netruks 
ir gėrimų su užkandžiais. — Įžanga 
veltui. — Kviečia Rlengėjai.

CLEVELAND, OHIO
“Naujų Metų Lauktuvės”, 31 

gruodžio, naudai “Sunday Workerio, 
Knous Svet., E. 62nd St. ir St. Clair 
Ave. šokiai nuo 9 vai. vakaro iki 2 
vai. ryto. Programas ir dovanos. 
“Laisvės” skaitytojus kviečiame da
lyvauti ir linksmai pasitikti 1937 m. 
— Komisija. (305-307)

d. 
ff

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

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

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia šokius 31 

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

LDS. 4-tas Apskr. rengia šokius 1 
sausio 3 d., 1937 m. Pradžia 7 vai. 1 
vak. Lietuvių Darb. Svet., 920 E. j 
79th St. Tikietą iškalno perkant 10c, į 
prie durų 15c. Bus gera orkestrą, i 
Kviečiame visus dalyvauti. — Kom.

d.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas Veikiančio

Komiteto i
Sausio 3 d., 1937 m. įvyks svar- : 

bus Veikiančio Komiteto susirinki
mas, 735 Fairmount Ave., 2:30 vai.

I po pietų. Visi komiteto nariai ir 
draugai, drauges, norinti įstot į šį 
veikimo komitetą, ateikit ir bendrai 

j 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)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia vakarienę, 

IWO Centre, 218 Lackawanna Ave. 
Kaip 7 vai. vak. Įžanga 50c. Įvyks 
penktadienį, 1 d. Sausio (Jan.), 1937 
m. Bus skanių užkandžių ir įvairių 
gėrimų. Gaspadinės jau ruošiasi prie 

i visko. Programoj dalyvaus t?.usų Ok- 
I tetas, kurio dar mūsų mieste nesame 
girdėję. Po koncerto bus šokiai prie 
geros orkestros. Kviečiame visus. — 
Kom. (306-308)

HUDSON, MASS.
Liet. Piliečių Kliubas rengia 

karienę ir šokius. Ketvirtadienio 
kare, 81 d. gruodžio. Įžanga 35c 
meniui. Bus gera orkestrą prie
kių, kuri grieš iki, 4-tos vai. ryte. 
Visus širdingai kviečiame atsilankyti, 
kaip vietinius, taip ir iš apylinkės.— 
Kom. (306-308)

va- 
va- 
as- 
šo-

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)

HARRISON-KEARNEY, N. J.
ALDLD naciai rengia draugišką 

vakarėlį ketvirtadienį, 31 d. gruo
džio kaip 7:80 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)

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

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

sausio 3-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)

PA.
Chočas ir

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, 
rankų-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; kuti 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 grąžinami.

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.

SHENANDOAH,
Gruodžio 31-mą, Lyros 

ALDLD 17 kp. rengia gražų Koncer
tą ir Bankietą, Mainierių Svetainėj, 
kampas Main ir Oak Sts. Durys bus 
atdaros 7 vai. vak. Programas pra
sidės lygiai 8 vai. vak. Paskiaus 
bankieto vaakrienė ir šokiai iki vė
lai naktį, šiemet įžanga gana pigi, tik 
$1.50 asmeniui. Prašoipe iš apylin
kės ir vietinius dalyvauti ir linksmai . 
praleisti laiką. — Rengimo Komite- I 
tas. (305-307)

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai; Slogoš 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, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spmduIiai Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DRX. 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 3 P. M.
(MES'KALBAME LIETUVIŠKAI)z
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CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
it

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y. 
TeL: Foxcroft 9-8901

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Grabinius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius 
Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par* 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikltynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

WORCESTER, MASSACHUSETTS

MASKARADU PARE
RENGIA AIDO CHORAS

Gruodžio 31, 1936
SVETAINĖJE—29 ENDICOTT ST.

Pradžia 7:30 vai. vakaro.
Bus visokių žaislų, grieš gera orkestrą šokiams, 

skanių valgių, gėrimų ir taip pat dovanų. Už didelę 
nosį—už gražiausią aprėdalą—už menkiausią aprė- 
dalą ir atsilankymo dovaną. Tad kas tik nori gerą 
laiką praleist ir laukt naujų metų, visi ateikit į 
’ AIDO CHORA PARĘ.

Įžanga žema,—tik 35 centai asmeniui.
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DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ A?"T-.
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.

SIENINIAI KALENDORIAI
1937 METAM

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

vandenys, miškai, kalnai ir tt.

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

12 colių pločio ir 16 colių 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 oficialus šventes 
ir katalikiškos šventes.

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”.

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

0



Ketvirtad., Gruod. 31, 1936 Puslapis Penktas

Fašistinis Perversmas Lietuvoj 1926 Metais ir 
Dešimts Metų Fašistų Šeimininkavimo

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

naudai, kad jiems lengviau 
būtų smaugt darbo žmones 
ir lupt nuo jų devynius kai
lius.

Fašistai, atėję prie val
džios, tuoj suvaržė įvairias, 
seniau liaudies iškovotas 
laisves. Tuo varžymų keliu 
fašistai ir toliau eina. Fa
šistai įvedė karo stovį, kuris 
1926 metais buvo panaikin
tas. 1934 metais likviduoja 
viešas profsąjungas. 1935 
m. uždaro liaudininkų, so
cialdemokratų, kademų ir 
kitas partijas. Dabar pačioj 
Lietuvoj (išskyrus Klaipė
dos kraštą) gal gyvuot vien 
tautininkų—fašistų partija. 
Neteisėtai buvo paskelbta 
fašistinė konstitucija. Nauji 
įstatymai apie organizaci
jas neleidžia gyvuot organi
zacijoms, kurios nepriklau
so nuo fašistų. Po priedan
ga cenzūros panaikinimo 
įvesta dar aštresnė cenzū
ra, o įstatymas apie spaudą 
prispirta kiekvieną laikraštį 
spausdint tą, ką įsako tau
tininkai. Suvaržyti rinkimai 
į ligonių kasų tarybas, bū
tent nuo darbininkų atimta 
teisę statyt savo kandida
tus. Gal būt išrinkti vien 
fašistai. Tas pat ir su rin
kimais į savivaldybes. 1936 
metais smurto pagelba bu
vo išrinktas fašistinis sei
mas, į kurį kandidatus ga
lėjo statyt vien fašistai. Bet 
iš kitos pusės, rinkimai į 
fašistinius Darbo Rūmus ir 
į fašistinį seimą parodė^ 
kad ne tik darbininkų dide
lė dauguma (nemažiau 90 
nuoš.) yra nusistačius prieš 
fašistus, bet ir aplamai gy
ventojų didelė dauguma yra 
priešinga fašistams.

Gyventojų masės vis aiš
kiau mato, kad fašistai, tai 
jų aršiausi priešai. 1935 
metų valstiečių streikai ir 
kiti jų išstojimai parodė, 
kad ir valstiečių masės 
priešingos fašistams, — pa
rodė, kad valstiečių masėse 
auga nusistatymas kovos 
keliu pašalint fašistus. Gi 
1936 metų birželio mėnesio 
visuotinas streikas ir de
monstracijos Kaune parodė, 
kad ne tik didelė Kauno 
darbininkų dauguma yra 
nusistačius kovot prieš fa
šizmą, bet kad ir didelė 
Kauno gyventojų dauguma 
pritaria tai kovai arba bent 
yra nusistačius prieš fašis
tus.

Dešimtmetiniai fašistų 
šeimininkavimo metai paro
dė, kad šiandien fašistai gal 
laikytis valdžioj vien smur
to pagelba, vien ginkluota 
jėga, nukreipta prieš tau
tos daugumą.

Dešimts fašistų šeiminin
kavimo metų nustūmė į dar 
didesnį skurdą ir vargą Lie
tuvos liaudies mases ir kar
tu pastūmėjo tas mases 
prieš fašistus. Jos eina į 
kairę. Lietuvos liaudis vis 
labiau neapkenčia fašistų 
ir užjaučia jų priešams. To
dėl toj liaudyj dabar yra 
tokios didelės simpatijos 
liaudies frontui Ispanijoj. 
Lietuvos liaudis su nekan
trumu laukia, kada ispanai 
apsidirbs su savo fašistais. 
Tuomet, jų nuomone, leng
viau bus apsidirbt ir su sa
vais, lietuviškais fašistais.

Dešimti fašistų viešpata
vimo metai, tai kartu me
tai vis augančios simpatijos 
a n t i f a š istiniam liaudies Mokslas žengia atgal. Nuo 
frontui Lietuvoj. Jei 1926fašistinės literatūros dvel-

metais vien komunistai, ko
munistams artimesni darbi
ninkai ir kairesni socialde
mokratai pritarė bendram 
frontui, jei 1926 metais pla
čios liaudies masės dar ne
buvo supratusios reikalo 
eit išvien kovoj prieš fašis
tus, tai 1936 metais, po Ko- 
minterno VII kongreso šia
me klausime įvyko didelis 
persilaužimas. i

Šiandien ir liaudininkų ir 
socialdemokratų d a u guma 
pritaria reikalingumui su
daryt platų bendrą antifa
šistinį liaudies frontą ir 
Lietuvoj. Tų partijų apa
čios spiria ir savo vadus, kad 
tie greičiau be svyravimų 
pasisakytų už bendrą fron
tą. Nemaža liaudininkų ir 
stačiai nori stot į Komunis
tų Partijos eiles. Net visa 
eilė liaudininkų ir s. d. vadų 
yra pasisakę už liaudies 
frontą ir kartu su komunis
tais leidžia bendrus antifa
šistinius atsišaukimus. Svy
ravimai į liaudies fronto 
pusę pasireiškia ir kaiku- 
riuos katalikiškuos sluogs- 
niuos, labiau surištuose su 
darbininkais ir darbo, vals
tiečiais.

Fašistai tą viską mato ir 
imasi naujų priemonių. Lie
tuvoj neužilgo bus įvestos 
privalomo darbo stovyklos, 
panašiai į hitlerinius kon
centracinius lagerius, kur 
varys tuos, kuriems neuž
tenka vietos kalėjimuose. 
Tai dešimties metų fašisti
nio viešpatavimo jubilėjaus 
dovana liaudžiai.

Kad turėt geresnės para
mos pas užsienio fašistus, 
ypač pas Vokietijos hitleri
ninkus, Lietuvos fašistai pa
deda hitlerinei Vokietijai 
ginkluot Ispanijos fašistus. 
Angliški ginklai iš Lietuvos 
gabenami Ispanijos fašis
tams, už ką Hitleris duoda 
Lietuvai vokiškus ginklus. 
Klaipėda jau senai atiduota 
hitlerininkams, nors forma
liai dar Lietuvai priklauso. 
Jei dar toliau eis fašistinės 
Lietuvos vystymasis ta 
krypčia, kuria ėjo ligišiol, 
tai neužilgo Hitleris bus 
pilnesnis šeimininkas Lietu
voj, kaip pats Smetona. Iš 
kitos pusės, Lietuvos liau
dyj auga nusistatymas ko
vot del Lietuvos nepriklau
somybės, sujungus tą kovą 
su aštresne kova prieš tuos, 
kas padeda Lietuvą Hitle
riui parduot.

Tai gal šalies ūkį fašistai 
pakėlę? Ir čia nieko gero 
neišėjo. Tiesa, 'buvo įkur
tos naujos kelios įmonės, 
bet už tai susiaurėjo visa 
eilė seniau buvusių įmonių. 
Pavyzdžiui, nuo senos deg
tukų pramonės beveik nie
ko nebeliko. Su žemės ūkiu 
dalykai irgi pablogėjo. Ir 
aplamai ūkiška Lietuvos pa
dėtis 1936 metais sunkes
nė, kaip ji buvo 1926 me
tais. Fašistai ne tik nepas- 
tumėjo šalies ūkio kilimo, 
bet dar kliudė jam kilt. Jei 
nėra dar didesnių ūkiškų 
sunkumų, tai tas tik dėlto, 
kad fašistams pasisekė 
smurto keliu padidint dar
bininkų naudojimą ir dau
giau iščiulpt iš valstiečių. 
Masėms vis aiškiau darosi, 
kad šalies ūkio kėlimas rei
kalauja fašistų jungo atsi
kratymo,

Ne geriau ir kultūros beį 
švietimo srity j. Mokyklų 
ir mokinių skaičius mažėja.

REKORDAS

METINIAI SUTAUPYMAI MŪSŲ KOSTUMERIAMS PER SEKANČIUS

VIENS

LEKTROS IR GASO kainos

buvo kartotinai piginamos per

daugelį metų, kuomet gyvenimo lė

šos apskritai pabrango. Tai yra tie

sa kalbant net apie visų depresijos

laiką.

Štai yra rekordas mūsų New York

City ir Westchester kompanijų per

paskutinius septynerius metus, pri-

skaitant ir vėliausią elektros kainos

numažinimą, kuris yra ką tik pa

skelbtas New Yorko Miestui. •

MŪSŲ TIKSLAS:
APTARNAVIMĄ

SERVICE

KITĄ KAINŲ NUMUŠIMUS

1930 ................................................................$ 225,600
1931   9,013,400
1932   1,183,600
1933    409,500
1934   773,100
1935 ... į......................................... 12,361,300
1936*................................................................ 8,371,700

VISI NUPIGINIMAI BENDRAI $32,338,200

Taigi pradedant su 1937 m. šių kompanijų kos- 
tumeriai New Yorko Mieste ir Westchestery 
sumokės per metus $32,338,200 mažiau, negu 

jie būtų sumokėję 1929 m.

♦Numuštų kainų sąrašas įregistruojamas Public Service Komisijoj. Galioje 
nuo pirmo pilno surodyklavimo laikotarpio po 1937 m. Sausio 1 gyvenamiems 

namams ir religiniams tikslams; Vasario 1, 1937 m., kitiem skyriam.

SUTEIKTI NEW YORKIEČIAMS GERIAUSIĄ 
PASAULYJ... PIGIAUSIA GALIMA KAINA

AFFILIATED COMPANIES OF 

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC. 
ELECTRIC, GAS, AND STEAM SERVICE FOR BUSINESS AND THE HOME

kia puvėsiais. Tarp inteli- rėja, jos įtaka masėse didė- 
gentų auga bedarbių skai
čius. Ir kartu inteligentijoj 
auga nepasitenkinimas fa
šistų tvarka.

O kaip su* tautos vienybe, 
apie kurią taip daug fašis
tai kalba? Fašistų kova su 
opozicinėmis grupėmis nesi
liauna. Per visą laiką ėjo ir 
eina aštri kova ir fašistų 
eilėse. Iš vienos pusės tauti
ninkai fašistai pešasi su fa
šistais kademais; ir iš kitos 
pusės voldemarininkai peša
si su smetonininkais, kad 
net prisiėjo fašistų Ūkinin
kų Vienybę likviduoti. Jei 
dar čia pridesim 1985 metų 
valstiečių išstojimus ir 1936 
metų darbininkų streikus ir 
demonstracijas, tai iš fašis
tų šaukiamos tautos vieni- 
bės nebeliko nei šešėlio.

Fašistų skelbiama tautos 
vienybė — labai prastas da
lykas. Ji reikalauja, kad visi 
klausytų fašistų-tautininkų; 
—tuo tarpu klausančių 
skaičius vis mažėja.

Tai su tokiais savo veiki
mo nuopelnais fašistai pasi
tinka savo dešimties metų 
šeimininkavimo sukaktuves. 
Reakcija padidėjo, smurtas 
padidėjo, darbo masių skur
das ir vargas padidėjo, liau
dies padėtis pasunkėjo, ir 
Lietuva nužengė tpli atgal. 
Gi fašistų palaidota Lietu
vos Komunistų Partija žen-

ja. Lietuvos liaudyj auga 
simpatijos bendram antifa
šistiniam liaudies frontui ir 
įsitikinimas, kad antrų sa
vo dešimties metų viešpata
vimo sukaktuvių fašistams 
nebesulaukt.
12-XI-36.

Tokio. — Žemės drebėji
me Nijima miestelyj vienoj 
Japonijos saloj tapo sunai
kinta 300 namų. Žuvo 
žmonės.

trys

Pro-DETROIT, Mich. — 
testuodami prieš vieno 
bįninko paleidimą, pradėjo

<|> * 
gia pirmyn, jos jėgos stip-i(&

sėdėjimo streiką 500 darbi
ninkų Bohn A lu m i n u m 
Komp. dirbtuvėj No. 3.

PRAMOGA.

EASTON, PA.
Senų Metų vakare, 31 d. gruodžio, 

yra rengiamas pastangomis keturių 
Eastono lietuvių organizacijų, sma
gus balius. Jį' rengia bendrai Lietu
vių Piliečių Kliubas, ALDLD 13 kp., 
SLA kuopa ir LDS 51 kp. įvyks 
Vanderveer Svetainėje, 9-ta ir Wa
shington Sts. Prasidės 8 vai. vaka
re ii' trauksis iki ... ? 
užkandžių ir gėrimų, 
biausia tai grieš šauni 
dio Orkestrą iš Philadelphijoš. Visi 
atsilankę užtikrinti smagiu laiko pra
leidime ir sulaukime Naujų, 1937 
Metų, draugiškame bury savo arti
mų (Jrąugų ir pažįstamų. — Kviečia 
Rengėjai.

Bus skanių 
O kas svar- 
šeškaus Ra-

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

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

įfOSEPH SIMUTIS
Laiko lietuvių išdirbystės ČEVERYKUS, kurie yra 

stiprūs ir gerai tįpka ant kojų:
OVER GLOBE SHOES

Yra didelis pasirinkimas avalynės ir drabužių. 
•

Prašome įsitėmyti antrašą:

35 HIGH STREET NASHUA, N. H.

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

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimai 
skaniausių keksų-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 duonų per paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor) ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y,
.
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NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
J , ♦

BMT Busy Streikas Atidėtas 'Aido Choras Kviečia Visus
BMT. busų draiverių .strei

kas tapo atšauktas antradie
nio naktį. Tačiau rytą buvęs 
pradėtas streikas ir 1099-to 
Lokalo spaudimas spėjo kai 
ką laimėt. Esą sutikta sugrą
žint darban 23 iš 30 draive
rių, pravarytų už unijinį vei
kimą; nepersekiot streikavu
sius, taipgi pavest arbitracijos 
komisijai išsprendimą sugrą
žinimo darban likusių 7-nių 
draiverių.

Laukt Naujy Mėty Su Ai- 
diečiais, “L” Salėj

Teroras Prieš Jūrininkus

Unijos Rems WPA 
Marša vimą

ir kyla
Naujų

smagų 
Niauju

Streiko Komitetas praneša, 
kad Ryan’as yra užsakęs po
žeminį pasaulį “apvalyti do
kus” nuo streikierių ir “ ‘ap
rūpinti’ Joe Curran ir Jack 
Lawrenson”. Tie du vyrai 
yra žymiausi streikuojančių 
jūrininkų vadai rytiniame pa
jūryje.

Toki planai buvę padaryti 
pirmadienį specialiam kamba
ryje restaurano ant 23rd St., 
tarp 7th ir 8th Avės.

ir atvezė\draugė Bužauskienė; 
sandvičiais, kuriuos atvežė 
draugė Gilmanienė, ir saldai
niais, kuriuos nupirko mokyk
lėlės komisija. Kiekvienas vai
kutis gavo saldainių net iš Lie
tuvos.

Užkandę, mokiniai vėl šoko, 
dainavo ir, del poilsio, susėdę 
žaidė “geimius,” nuo kurių net 
namo sunku buvo- išprašyt. 
Įsirašė pora naujų mokinių.

Komisijos nare E. V.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

1OO Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujc-r Sts.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASK1AUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Septynios darbo unijos New 
Yorke jau pasisakė už bend
rą veikimą su WPA darbinin
kų unija ir bedarbių organi
zacijomis. Jų atstovai dalyva
vo pasitarime del vietinės de
monstracijos 9 sausio ir mar- 
šavimo j Washingtoną 15 sau
sio.

Girdėta Radio iš Ispanijos
Pirmadienio vakaro 7 vai. 

(New Yorko laiku) girdėta 
radio tiesiai iš karo suardytos 
Ispanijos didmiesčio Barcelo- 
nos. Jos bus girdimos kas pir
madienį tuo pat laiku. Perduo
da taip vadinama “short
wave length.” Galima ją pa
gaut tolume 42.8 meters, 7,128 
kilocycles, žinias perduoda 
angliškai.

Kelionė Lietuvon Švedų 
Amerikos linija

Prie gražių ir didelių jau 
plaukiojančių laivų, Kungs- 
holm, Gripsholm ir Drottning- 
holm, švedų Am. Linija ruošia
mi dadėti didelį plaukiojantį pa- 
locių Stockholm, kuris bus vė
liausias žodis keleiviniame lai
vyne kas liečia keleivių pa- 
rankumus trumpose kelionėse 
ir ilgose turose.
b Naujasis laivas turės 28,000 
tonų įtalpos ir vežios apie 
1,350 keleivių. Bus pabaigtas 
būdavot 1938 m.

j$į linija paranki ir lietu
viams vykstant atlankyti savo 
gimtinę Lietuvą, pamatyti dar 
gyvenančius senukus tėvus ir 
kitus gimines, kadangi laivai 
yra patogūs ir prieinamom 
kainom. Prie to, kelionę pa
lengvina tas faktas, kad tos 
linijos laivai kursuoja tarp 
Baltiko valstybių ir Rusijos, 
tokiu būdu, vandeniu priva
žiuojama visai arti namų, ne
reikia su bagažais kilnotis iš 
traukinio į traukinį. Rep.

Išgelbėjo Nuo Mirties

Išlydint senus ir pasitinkant 
Naujus Metus kiekvienas no
rime būti kartu su savo myli
miausiais ir mūsų pagarbos 
užsitarnaujančiais žmonėmis. 
Sykiu norim smagios, gražios 
aplinkumos. Tada
klausimas , kur eisim 
Metų išvakarėse?

Aido Choras rengia 
vakarėlį pasitikimui
Metų ketvirtadienio vakare, 
gruodžio 31 d., “Laisvės” sve
tainėj, 419 Lorimer St., Brook
lyne; Įžanga tik 35c.

Aido Choras kviečia visus— 
ateikite ir praleiskite linksmai 
vakarą su aidiečiais. O žinote, 
kad aidiečiai visados turi ge
rą muziką šokiams ir visokių 
žaismių, taipgi valgių ir gėri
mu, v

Taigi, pas aidiečius bus 
smagu ir gražu. Bet kasgi 
daugiau galėtų užsitarnauti 
visų pagarbos ir draugiškumo, 
jei ne Aido Choras — tas virš 
pusės šimto jaunimo ir suau
gusių,— kurie per ištisus me-
tus, šalta ar karštą, giedra ar 
audra, kas savaitę lanko prak-' 
tikas, kad palaikyt ir pakelt 
lietuvių darbo žmonių meną, 
kad suteikt lietuvių visuome
nei gražių dainų ir vaidinimo 
programas.

Lauksime visų.
Vakarėlio Komisija.

Nusižudė Buvęs Unijos 
Viršininkas Pincus

Buvęs Delicatessen Darbi
ninkų Unijos Lokalo 302 pir
mininkas Max Pincus antra
dienio rytą iššoko pro langą 
savo apartmente ir ant vietos 
užsimušė. Jis gyveno 15 
Marcy Place, Bronx. Jį pas
tebėję du porteriai ir bandę 
įkalbėti susilaikyt, bet jis jų 
neklausęs.

Sakoma, kad jis buvęs la
bai nervingas del bylos, kurią 
užvedė specialis prokuroras 
Dewey sąryšyje su raketieriz- 
mu maisto industrijoj. Pincus 
taipgi buvo kaltinamas, būk 
turėjęs su raketieriais ryšių. 
Teismas turėjo įvykt ateinantį 
pirmadienį. Unija kol kas ne
pareiškė savo nuomonės del 
šio incidento.

Pirmadienį tapo sumušti 
penki jūrininkai pikietai. 
Streikieriai įsitįkinę, kad tai 
“dovana” nuo laivakrovių Uni
jos viršininko Ryan’o.

Lauko Virtuvės Ispanijai
Ispanų Priešfašistinis Ko

mitetas praneša pasiunčiąs Is
panijon laivu Mar Cantabrico 
32 lauko virtuves ir 250 tair-

Lietuviu Atlety Kliubo 
Nauji Metai

168 Marcy Ave.,

Lietuvių Atletų Kliubas ren
gia Naujų Metų sutikimą ket
virtadienį, 31 gruodžio, savoj 
patalpoj,
Brooklyne. Kviečia visus atsi
lankyti. Bus valgių : lietuviškų 
kilbasų ir kumpių, kiek tik 
kas norės. Įžanga vyrams $1, 
moterims ir merginoms—50c.

Rep.

Ateities Žiedo Mokyklėlė
Pereitą šeštadienį Ateities 

žiedo Mokyklėlės mokiniai tu
rėjo “parę.” Kol komisija pri
rengė stalus ir išvirė arbatą, 
tai vaikučiai mokinosi.

Apie 3 :30 po piet visi štur
mu sėdosi prie stalo, apdėto 
ausiukėmis, kurias pagamino

RANDAVOJIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Williamsburghe — smagus dubel- 
tavas kambarys, komfortiškai išfor- 
nišiuotas. Trys langai, privatiškame 
name. Nėra svetimų. Atskiras įėji
mas. (307-6)
mas. 46 Stagg St. (307-6)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Jurgio Sateika, pirmiaus 

gyveno Chicago, Ill. Dabar girdėjau, 
kad gyvena apie Pittsburgh, Pa. 
Malonąkite atsiliepti arba kas žino 
kur jis randasi praneškite P. Mic
kevičienei, 251 Field St., Montello, 
Mass. (307-2)
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
svės” Administracijai, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

(302-308)

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Visniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

Šaltas, Putojantis Alus
Tajngi natamaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei

dimui laiko ir nasimatymo 
su žmonėmis.

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

Tel. StaKK 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

PRANEŠIMAS LIETUVIAM
LIETUVOS DEGTINĖ-VODKA

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

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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P.- Skatins
(ŠALJNSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

BERN. J. SHAWK0N1S
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Importuota Lietuvos 
Degtinė-Vodka 
$1.59 už pt.

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

98 centai
Port, Muscatel, Sherry 

ir kitų.

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 ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

J. KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę i tin- 
... karną 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

Duokite Likerį Kaipo 
Kalėdų Dovaną

Tai bus labai įverti
nama dovana.

Pirkites 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

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 Hevvee eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

. Negras bedarbis Ollie 
Woodson, 41 metų, kūčių die
ną grįžo namo po nesėkmingo 
jieškojimo darbo. Jis laukė 
traukinio IRT subvės Lenox kų vandeniui. Tokias naudoja

į Ąve. ir 135 St. stotyje. Kuo- J. V. armija. Viena tokių vir- 
met traukinys jau buvo arti .tuvių pagamina valgį 250 vy

rų. Viena tanka talpina 36 ga
lionus vandenio. Jas naudos 
pagelbai teikti karo išardyto
se srityse.

Taipgi išsiunčia tris vago
nus miltų, $7,000 vertės kon
densuoto pieno, ir labai daug 
drabužių, avalynės ir medici
nos.

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimu

met traukinys jau buvo arti 
stoties negrė moteris Mrs. 
Hardy, nukrito nuo platfor
mos tiesiai ant rėlių. Neatsi- 
£vengiant į pavojų, Woodson 
nušoko nuo platformos ir mo
terį patraukė po platforma. 
Sekundą vėliau pralėkė trau
kinys.

■ ■ .................................................

Laivo Roosevelt, kuriuo par- 
vyksta iŠ Vokietijos kalėjimo 
kovingas jūrininkas Simpson, 
laukiama pribūsiant į portą

Geria usia Vieta 
Brooklyne 
Naminius 
portuotus 
ten, kur

mos Kainos. )/

Pirkt 
ir Im- 

Likerius 
yra Že-

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

Kitokių Likerių 
Pas

laukiama pribūsiant 
Naujų Metų dieną.

'■> T? 5 ■■

Teisėjas G. J. Liota pirma 
išvarė iš teismabučio žiūrovus- 
klausovus, o paskui nuteisė 18 
bedarbių nuo 1 iki 5 dienų ka- 
lėjiman už reikalavimą pašal
pos. Tačiau baudą suspenda
vo.

I

Bedarbis Edward Monk, 28 
metų, tapo suareštuotas iškei
time suklastuoto čekio ver
tės $15. Tais pinigais Monk 
nupirko valgio ir vaistų savo 
sergantiems vaikams, vienok 
teisėjas Solomon jį sulaikė po 
$500 kaucija iki teismo. Ne
senai Monk buvo atleistas iš 
WPA darbo.

HYMAN BERGER
RETAIL

WINES AND LIQUORS
409 LORIMER STREET 

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

(Pigiau niekur negausit)

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klases 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 j ofisą 

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

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

V ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

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

-----------:______ Nelaukite iki vidurių užkietėjimas įsisenės, 
V •_____nes iš to išsivystys visokios ligos, kaip tai:

(Oį galvos skaudėjimas, šaltis, kataras, apendi-
' g 1 kas, inkstU ligos, įdegimas tonsilų, reuma-
<.tas,, norvuotumas, ekzema, kepenų, širdies 

ir kitokios ligos.
Vartokite Thomsono NATURAL-LAX- 

HERB TEA, kuri yra sudaryta iš 12-kos 
jLįjjrv Natūralių žolynų ir turi visokių mineralinių 

druskų ir vitaminų, kurie yra būtinai reika- 
lingi ž m ogaus kūnui. NATURAL-LAX- 
HERB TEA yra viena iš geriausią paliuo- 

savimui, išvalymui ir sutvarkymui paįrusių vidurių. Taigi, tuojaus 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.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damns mylimiems pašarvoti dovanai.

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




