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Visų Salių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepral almėsi t, Tik R<s 

težins, o I ši almėsi t 
Pasauljl

Išdyko ne tik bedieviai, bet ir 
katalikai, sako ponas Laučka, 
redaktorius katalikiškos “Ame
rikos.” Sako jis: “šventas Tė
vas, kurio balso net katalikai 
neklausė, šaukia visus prie Ka
talikiškos Akcijos, kuri tikroje 
tvarkoje ir Kristaus meilė su
tvarkys, kas netvarkoje.”

Labai prasti pyragai. Ir 
švento tėvo balsas pasilieka 
girioje. Kunigai gali netekti 
skanios duonutės, kuomet net ir 
katalikai susibuntavos.

Gruodžio 16 d. So. Bostone 
seimavojo lietuviški kunigai. 
Pasak “Amerikos,” jie ten su
sirinko apkalbėti reikalus vai
nos prieš komunizmą ir priėmė 
sekamą apreiškimą:

“Kovai prieš komunizmą ga
vėnioje vesti intensyvę akciją, 
organizuojant bendrą katalikiš
ką frontą; išleisti bendrą atsi
šaukimą į dvasiškiją bei VlSUO- ^r ”menę.

Matomai, kunigai buvo labai 
persigandę komunizmo. Deja, 
mums atrodo, jie parinko labai 
prastą laiką paskelbimui vai
nos komunizmui. Gavėnia vi
sai netinkamas laikas. Kada 
žmonės negeriausia/ pavalgę, 
jie kovoja ne prieš komunizmą, 
bet už komunizmą. Todėl mes 
nuoširdžiausiai p a t a rtumėme 
Kunigų Vienybės Centrui šitą 
vainą nukelti po velykų. X

’ Sovietų Sąjungos nuskendu
sių laivų traukimo įstaiga šio
mis dienomis išvilko aikštėn 
Anglijos submariną šalia Kron- 
štadto. Tai buvo submarinas, 
kuris buvo nuvykęs 1919 me
tais laike intervencijos naikin

ti ti Sovietų laivus. Dabar Sovie
tai šitą submariną pasitaisė ir 
pridėjo prie savo laivyno. Rei
kalui atėjus , šis submarinas 
puikiai patarnaus revoliucijos 
apgynimui—o kas žino, gal nuo 
tų pačių anglų, 

i I
Kas nors turėtų suvaldyti lie

žuvius geologų, kurie kasmet 
. \ susirenka įr iškerta kokį nors 

šposą tai mūsų biblijai, štai 
dabar jiez posėdžiauja Cinctnna- 
ti mieste ir prisimygę tvirtina, 
kad gyvybė ant mūsų griešnos 
žemelės gyvena labai, labai se
nai, būtent, nemažiau, kaip bi- 
lioną ir du šimtu ir penkiasde
šimt milionų metų (1,250,000,- 

* * 000). Kur dingo tas So. Bos
tono “Darbininko” redaktorius? 
Kodėl jis negalėtų į Cincinnati 
pasiųsti šventąjį raštą ir paro- 

. dyti tiems mokslininkams, kad 
jie visai išsikraustė iš krieso? 
Biblija sako, kad visas pasaulis 
sutvertas tik kokie šeši tūkstan- 

‘ Čiai metų tam atgal.

Nežinau, ar “Darbininko” re
daktorius paseno ar pavargo. 
Jo gazieta pasidarė be dantų, 
kaip ta lietuviška kūmutė, kuri 
tik pelpeii gali, bet įkąsti nebe- 
įkanda. Man atrodo, kad “Am
erikos” jaunas redaktorius po
nas Laučkį spiriasi už “kata- 
likiškos akcijos” vadovo činą.

"čia pripažinti, kad jis tai 
labai tinka. Jis irgi drą-vi 

šiai pasiėmė divorsą su visokia 
tiesa. Pav., jis sako: “Rusijos 
komunistai sako, kad jie nepa
siekė to, ko komunizmas moko, 
nes, esąs, tas neatsiekiama” 
(“Amerika,” sausio 1 d.). Kur, 
kada ir kokie rusai komunistai 
šitokią filozofiją paskelbė? Tai 
pono Laučkos elitomaniška 
karštlige sergančios galvos loc- 
nas produktas.

Arthur Brisbane mirė atkak
liu reakcionierium. Buvo pats 
kapitalistas ir galvą guldė už 
kapitalizmą. Nieko naujo, nie
ko baisaus. Betgi jis buvo so
cialisto tėvo vaikas. Jo tėvas, 
Brisbane, buvo utopinis socia
listas ir sapnavo apie panaiki-
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UTO. DARBININKAI 
ASIRENGĘ EIT j eneralį streiką

275,000 DARBININKŲ1 
LAUKIA PAŠAUKIMO 
KOVON 69 FABRIKUOSE

Flint, Mich., sausio 4. — 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos 300 delegatų 
konferencija įgalioja strate
gijos komitetą šaukt visuo
tiną streiką prieš General 
Motors korporaciją. 275,000 
darbininkų 69-niuose tos 
korporacijos fabrikuose ke
turiolikoje valstijų yra pasi
rengę sustreikuot, kaip tik 
/bus patvarkyta. Su jais iš
vien streikuos ir 14,500 dar
bininkų, dirbusių automobi
liam stiklus.

Pamatinis darbininkų rei
kalavimas j— tai pripažint 
jų uniją, kaipo vienintelę ti
krą atstovę General Motors 
darbininkų derybose su fa
brikantais del darbo valan
dų sumažinimo, algų pakėli
mo ir kitų reikalavimų.

a
“Ugnies Siųstuose” Sudegė 

3 Vaikai Philadelphijoj
Philadelphia, Pa. — Mie

sto daktaras Charles Hersh 
taipgi pripažino, jog todėl 
sudegė trys vaikai naujų 
metų išvakarėj po num. 
4931 Portico St., kad tie se
ni namai buvo nesaugūs gy
venti, tikri “ugnies siųstai.”

BĖGA KARIAI Iš ISPANŲ 
FAŠISTŲ ARMIJOS

Madrid. — New Yorko 
Times korespondentas H.- L. 
Matthews praneša, kad vis 
daugiau karių pabėga iš 
gen. Franco fašistų armijos.

ISPANIJOS FAŠISTŲ KA
RIAI VIS LABIAU JUDA 
PRIEŠ SAVO 0F1CIERIUS

' Reikalauja Daugiau Galios 
Prieš Laivy Streikierius
Washington. — Darbo 

ministerija sausio 4 d. ra
portavo kongresui, kad nors 
ji turi teisę nustatyt jūri
ninkams algas ir darbo są
lygas, bet neturi galios su
laikyt streikuojančius jūri
ninkus su kompanijomis. 
Todėl nori, kad Jungtinių 
Valstijų kongresas duotų 
daugiau galios — verstinai 
taikyti jūrininkus su sam
dytojais.

Gibraltar. — Ę a u g e 1 i s 
dvasininkų ir kapitalistų 
bėga užsienin iš tų Ispanijos 
dalių, kurias valdo fašistai.

Pranešama, kad vis aiš
kiau prieš fašistus bruzda 
ne tik jų reguliarės armijos 
kareiviai, bet jau ir užsie
niniai legionieriai.

CHINŲ VALDŽIA DOVA
NOJO BAUSMĘ BANDI

TUI GENEROLUI

Pirmas Kongresui Sumany- 
mas-prieš Ispaniją

Washington, saus. 4. — 
Pranešama, kad pirmas 
naujai kongreso sesijai 
įneštas sumanymas — tai 
uždraust gabent reikmenis 
ne tik karams tarp skirtin
gų šalių, bet ir pilietiniam 
karui toj pačioj šalyj. Kon
greso vadai tuori nori ypač 
užkirst kelią išvežimui lėk
tuvų ir motorų už $2,770,000 
į Ispaniją, kaip kad padary
ta sutartis tarp Jersey City 
kontraktoriaus Cuse ir Is
panijos valdžios.
Arklys Įveikė Automobilį
Potosi, Missouri. — M. 

Tedder’iui bevažiuojant au
tomobiliu, arklys užpuolė jo 
mašiną; šokdamas ant au
tomobilio, įlaužė jo stogelį, 
sutriuškino stiklus, nulaužė 
lempas ir pasispardęs pa
bėgo.

nimą neteisybių, vargo ir išnau
dojimo. Jis ir dirbo toje srity
je. Sūnus gi užsisėdo ant dole
rio ir jojo juomi iki pat grabo 
lentai. Tai savo rūšies ironiška 
keistenybė. Skriaudų ir netei
sybių karštas priešas išaugino 
tų skriaudų ir neteisybių labai 
kuklų, labai pasišventusį apaš
talą ypatoje savo sūnaus.

. Lietuvos Žmonės per LDK Amerikoj 
Pasiuntė Ispanijai 6,000 Litų

Šiomis dienomis Lietuvos 
Draugų Komitetas Brookly
ne, kuris rūpinasi šelpimu 
Lietuvos revoliucinių politi
nių kalinių, gavo prašymą 
patarpininkauti per siunti
me Lietuvoj surinktų aukų 
demokratijos gynėjams Is
panijoj. Pranešime sako:

“Lietuvoj Ispanijai jau 
surinkta 6,000 litų. Rinki
me dalyvauja įvairių sriovių 
žmones...”

Jų prašymas išpildytas. 
Lietuvos Draugų Komitetas 
31 gruodžio pasiuntė Ispa-

nijai 6000 litų Lietuvos žmo
nių atstovų nurodytais ke
liais.

Smetonos fašistinės lete
nos slegiami žmonės už vis 
labiau moka brangint demo
kratiją ir jos apgynimui su
kėlė 6,000 litų, kas yra labai 
dideliu pasiaukavimu skur
de paskendusioj Lietuvoj. 
Pranešimas rašytas gruo
džio pirmomis dienomis, tad 
aišku, kad iki šiol jie jau 
toli prašoko minėtą sumą.

S. Sasna,
Liet. Draugų Komiteto Ižd.

ROMA VĖL ATSIUNTĖMEKSIKA REMIA IR 
REMS ISPANIJĄ TIK 6,000 KAREIVIŲ 1S-

SAVAIS PABŪKLAIS PANDOS FAŠISTAM
Washington. — Meksikos Gibraltar.—United Press

valdžia siunčia ir siųs karo praneša, jog sausio 14ts2 d. 
medžiagas Ispanijos respub- įrys Italijos karo lahvai at
likai pries fasistus, kaip v_ . T .. .i j i x • t r- 'veze i Ispanijos fašistų pne-kad sako notoje Jungti- ? 1 į
nėms Valstijoms saus. 3 d. plauM. Cadizą dar 6,000 
Bet Meksika remsianti Is- Mussolinio karių. Šie nauji 
panijos valdžią tik savo ša-j Ispanų fašistų talkininkai 
iyje gaminamais ginklais ir1 ’ _ u • - .
amunicija; jinai neleisianti 
persiųst Ispanijai perkamus 
iš Jungtinių Valstijų lėtu- 
vus ar kokius kitus kovos 
įrankius. Taip Meksika at
sako į kaltinimus, būk jinai 
perkanti iš Amerikos karo 
pabūklus ir perleidžianti 
juos Ispanijos valdžiai.

likai prieš fašistus, kaip | 
kad sako notoje Jungti-

apsirengg savo •/ karinėmis 
uniįorhjųiūįs |r pilnai gink* 
luoti.

Mussoliniui n e p a tinka, 
kad naziai pradeda užimti 
pirmą vietą tarp Ispanijos 
fašistų padėjėjui/jis todėl 
siunčia ten vis ^daugiau sa
viškių. /

. Nanking, Chinija, saus. 4. 
—Chinijos Chiang Kai-she- 
ko valdžia jau išlaisvino ge
nerolą Chang Hsueh-liangą, 
kuris buvo pereitą savaitę 
nuteistas 10 metų kalėti už 
suėmimą Chiang Kai-sheko, 
Chinijos diktatoriaus.

MUSSOLINI TIK ŽADA 
NELIEST ISPANIJOS

■ o

London. — Mussolinis pa
sirašytoj su Anglija sutar
ty j del teisių Viduržemio 
jūroj pražada gerbt Ispani
jos čielybę ir “neliest” jos 
žemių.

Bet tuo prižadu netiki 
Paryžiaus nei patiem Londo
no politikai.

PERKIRSTA NAPOLEO
NO KALVA PRIE 

MASKVOS

Maskva. — Gariniais kas
tuvais tapo pusiau perkirs
ta “Napoleono Kalva,” į va
karus nuo Maskvos. Per 
kalvą yra pravedamas nau
jas karinis vieškelis linkui 
Lenkijos sienos. 125 metai 
atgal Franci jos imperato
rius Napoleonas, stovėda
mas ant tos kalvos, stebėjo^ 
gaisrą Maskvos, kurią patys 
gyventojai padegė, idant 
Napoleonas negalėtų naudot 
Maskvą kaip savo armijų 
stovyklą.

Taksy Sukčiaus Mello- Sovietų Gamyba Treč- 
no Meniška “Dovana”

Washington. — Andreev 
W. Mellon, vienas iš di
džiausių Amerikos milionie- 
rių, siūlo, kad valdžia priim
tų jo surinktus paveikslus 
ir kitus meno kūrinius, ku
rie esą verti $19,000,000. Be 
to, jis žada pastatyt tiem 
kuriniam patalpa už $8,000,- 
000. Šalies valdžia, tačiaus, 
neketina dovanot Melionui 
$3,089,000 taksų, kuriuos jis 
buvo nusukęs 1931 metais.

Mirė Mokslininkas Ištyręs 
20,000 Seny Lavonu Kauly

London. — Mirė Anglijos 
mokslininkas Grafton Elli
ot-Smith, pagarsėjęs tyrinė
jimais gilios senovės žmo
nių kaulų. Jis buvo ištyręs 
20,000 palaikų įvairių tau
tų žmonių, gyvenusių tūks
tančiai metų atgal. Be kit
ko, jis surado, kad jau se
novės Aigipto faraonai sir
go įvairiomis ligomis, nuo 
kurių kenčia šiandieniniai 
žmonės civilizuotose šalyse.

r-. -- ---- ---- -s—r---

Chepatchet’e, Rhode’ Is
lande, tapo įsteigta pirma 
Naujojoj Anglijoj stovykla 
bedarbėm moterim.

Nyack, N. Y» 
gruivo 10, 
kalno, bet 
žmogaus.

ST. Y. Ūmai nu- 
)00 tonų uolų nuo 
nekliudė nė vieno

ISPANIJA KARIAUS
PRIEŠ HITLERIO
LAIVUS-GROBIKUS

S

Mirčia Nubaudė 130 Gilinu 
Už “Nemorališkus” Darbus

Peiping, Chinija. — Val
džios įsakymu, saus. 3 d. ta
po nužudyta Wuchinghsien 
kaime 130 chinų už naudoji
mą narkotiško svaigalo opi
umo ir už kitus vadinamus 
“nusikaltimus prieš dorą.”

FAŠISTŲ BOMBOS UŽ
MUŠĖ 40 MADRIDIEČIŲ

Madrid, saus. 4. — Žemai 
lėkdami fašistų orlaiviai 
numetė virš 20 bombų, už
mušdami 40 žmonių ne tik 
Madrido centre, bet ir vie
name jo kampe, kurį fašis
tai buvo žadėję neliesti, kai
po prieglaudą nekariškiams.

ANGLIJA PROTESTUOJA.
KAD FAŠISTAI APŠAUDĖ

JOS PREKYBINI LAIVĄ
Angli-London, saus. 4.

jos valdžia stipriai užpro
testavo prieš Ispanijos fa
šistus. kad jų ginkluotas lai
vas užpuolė Anp-liios preky
bos laivą “Blackhill’a.” Be
plaukiant “BlackhilFui” pa
siimt geležinės naugės (rū
dos) iš Santanderio. šiauri
niame Ispaniios pakraštyje, 
fašistai paleido 30 šovinių iš

NAZIAI SUĖMĖ 3 ISPA
NIJOS LAIVUS; ANGLŲ 
PROTESTAS FAŠISTAM

Madrid, saus. 4. — Vokie
tijos karo laivas “Koenigs- 
berg” suėmė Ispanijos pre
kybos laivą “Marta Junque- 
ra.” Tai jau trečias naZių 
užgrobtas Ispanijos laivas.

Ispanijos valdžia išdirbo 
planus, kaip jos karo laivai 
ir submarinai turės kovot 
prieš Hitlerio karo laivus, 
jeigu jie ir toliau užpuldinės 
Ispanijos laivus.

Bayonne, Franc., saus. 4. 
— Associated Press prg* 
neša, kad Ispanijos Baskų 
provincijos karinis laivas 
sąlyginiai suėmė antrą Vo
kietijos prekybos laivą ‘Plu
to.” Tai atsakymas nazią 
karo laivam, kurie grobia 
Ispanijos laivus.

Ispanija paleido pirmąjį 
suimtą Vokietijos laivą “Pa
los,” bet pasilaikė jo kari
ką medžiagas, 
VėŽahios Ispanijos fašistam, 
ir areštavo “Palos” svečiu 
ispaną fašistą.

Berlynas, saus. 4. —• Hit
lerio valdžia žada ir boliąu 
grobt Ispanijos laivus, kol 
Ispanija neatiduos naziam 
karines medžiagas, suimtas 
nuo jų laivo “Palos” ir kbl 
nepaliuo~uos “Palos” svečią, 
ispaną fašistą.

London, saus. 4. — Angli-danu Augsciau Pakilo savo kanuolių į anglu laivą; ia g. Ispanijos fags 
 bet nė vienas nepataike. Ja Perspėja Ispanijosbet nė vienas 

“Blackhill” pabėgo nuo besi
vejančio fašistų laivo.Maskva. — 1936 metais 

Sovietų Sąjungoj pagamin
ta 29 procentais daugiau 
maisto ir 33 procentais dau
giau kasdieninio naudojimo 
daiktų, negu 1935 m. Darbo 
našumas per metus pakilo 
25 procentais.

Nors anglių pramonė 5 
nuošimčiais ir žibalo gamy
ba 3 nuošimčiais nepasiekė 
to daugio, kurio reikalavo 
valstybinis planas, bet visa 
gamyba apskritai pakilo 33 $28,000, kurių žmogvatriai 
nuošimčiais, taigi 7 nuo-j reikalavo už vaiko paleidi- 
šimčiais viršijo patį planą 
abelnai.

Vis Nesuseka Dr. Mattsono 
Sūnaus Vaikvagiy

tus, kad liautųsi šaudę į An
glijos laivus. Pasirodo, jog 
kariniai fašistų laivai ap
šaudė ne tik “Blackhill,h bėt 
ir kitą anglų laivą.

Tacoma. Washington. — 
Daktarui W. W. Mattsonui 
dar nepavyko susisiekt su 
vaikvagiais, kurie pagrobė 
io sūnų Charlesa. 10 metų' 
berniuką, devynios dienos 
atiral. Jis yra parūpinęs

Japonija Bijo Demokratijos 
Augimo Chinijoje

$1,000,000 Kovai prieš 
Anglių “Butlėgerystę”

Harrisburg, Pa.—Repub- 
likonas atstovas E. J. Tur
ner reikalauja, kad Penn- 
sylvanijos valstijos seimas 
paskirtų $1,000,000 ko
vai prieš slaptą anglių ka
simą ir kitiems valdiškiems 
žingsniams, idant anglių 
kompanijų biznį vėl pasta
tyt ant tvirtų kojų.

Vadinama anglių “būtle- 
geryste” užsiima desėtkai 
tūkstančių bedarbių mainie- 
rių. Tai vienintelis jų pra-

Roma Popiežiaus liga 
laikosi daug maž tdme pa
čiame laipsnyje.

Shanghai, Chinija. — Ja- 
l ponijos atstovybė bijo, kad 
! augantis Chinijoj demokra
tinis judėjimas gali pri
verst Chiang Kai-sheko val
džią duot politines teises ir 
komunistams. Mat, Chinija 
tada geriau galėtu pasiprie
šint grobiantiem Chiniją Ja
ponijos imperialistam.

mą. Bet tėvas niekam ne
duosiąs pinigų be užtikrini
mo, kad jo sūnus bus gyvaš 
sugrąžintas.

Buvo suimta trejetas nu- pranašauja Diddę Žioffy 
žiūrimų piktadarių, bet ne-1 “ J .. . * „ į? , .
ra žinios, ar^-jią turėjo ką rlegą Amerikoj 1937 Metais 
bendra su šia vaikvagyste. w a s h i ngton. — Pernai 
Dabar pradėjo vaikvagius, ži ai darg oo0W a s h i ngton. — Pernai
medžiot jau patys federa
tes valdžios agentai, “G-
Men.”

London. — 20 slaugių ap
sirgo influenza Guys Hospi- 
talyj. Kalėdų savaitėj Lon
done nuo influenzos mirė 97 
žmonės.

huostolių derliui vidurvaka- 
rinėse valstijose, o 1937 me
tų vasarą jie padarysią dar 
daugiau žalos, kaip numato 
Jungtinių Valstijų žemdir
bystės ministerija. Sako, 
1936 m. rudenį žiogai perve- 
lai pridėjo laukuose savo 
kiaušinėlių; todėl negalima 
buvę jų sunaikinti.

Pereitais metais buvo su- 
t \ , j.ikC*

šaudyt vaikus iš revolverių, žiogams naikinti, o šiemet 
Japonijos kąrininkas tyčia reikėsią iki 81,252 tonų nuo- 
ar netyčia peršovė pilvą vie- dų kovai 
nam mokiniui. lūs.
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; ” Argi Jie Sulaikys?
f Washihgtono pranešimai skelbia, kad 
jrtie orlaiviai, kuriuos Ispanijos yyriausy- 
fJbčrtnupirko . Jungtinėse Valstijose, gali 
būti sulaikyti ir neišleisti Ispanijon. Esą, 
sūsirinkęs kongresas imsis priemonių jų 
šūfeikyihui. Buržuazinė spauda, matyti, 
gfitaria tam žygiui.
į Stebėtinas dalykas. Ispanijos vyriau
sybė yra legališka vyriausybė, išrinkta 
žmonių ir jų ginama. Ją nori nuversti 
govėdos fašistų, remiamų Mussolinio ir 
Hitlerio. Jei Ispanijos demokratinę val
džią fašistai nuverstų, tuomet fašizmas 
Sustiprėtų visam pasaulyj, gi demokrati
ja —r/susilpnėtų.

Jungtinių Valstijų vyriausybė turėtų 
-ne tik nesulaikyti tų orlaivių, bet duoti 
^visokeriopą paramą Ispanijos valdžiai. 
Juk'Ispanija nekariauja su kita šalimi. 
Ispanijos liaudis kovoja už demokratiją, 

į! prieš juodąjį fašizmą.
•Pagaliau, jeigu Washingtono valdžia 

-sulaikytų tą siuntinį ir neleistų Ispani
jos valdžiai įsigyti daugiau šioj šalyj 
ginklų ir orlaivių, tai kaip tuomet gali
ma būtų suderinti prezidento Ropsevelto 
žodžius, pareikštus Buenos Aires konfe
rencijoj su jo darbais? O jis ten pasakė, 
kad taikos palaikymas yra tampriai susi
jęs su demokratijos palaikymu.

? Amerikos žmonės turi reikalauti leisti 
Ispanijos vyriausybei be jokių varžymų

žino ir “Naujienų” redaktorius, tad čia 
jam aiškinti nematome reikalo. Užtenka 
priminti, kad renkant atstovus į Septin
tąjį Sovietų Kongresą, dalyvavo-arti 90

LIETUVOS ŽINIOS
tuntąjį Sovietų Kongresą, be abejo, .da
lyvavo arti tiek, o gal ir daugiau bal
suotojų.

“Naujienos” nori žinoti, ar svarstant 
konstituciją (mitinguose dalyvavo 36 
mil. žmonių), galėjo bent vieną susirinki
mą sušaukti tie žmonės, kurie “Stalino 
linijai” nepritaria? Paminėtuosius susi
rinkimus šaukė profesinės sąjungos (su 
virš 20 milionų narių), fabrikuose dirbą 
darbininkai, Sovietai, kolchozninkai ir 
kitos organizacijos. Jeigu, sakysime, 
tarpe tų 36 milionų žmonių nebuvo troc- 
kistų ir kitų opozicinių “Stalino linijai” 
žmonių, tai čia ne mūsų kaltė. Iš to, be
je, reikia tik pasidžiaugti, kad Sovietų 
Sąjungos darbo žmonės taip vieningai ri
ša savo dabarties ir ateities — komunis
tinės visuomenės kūrimo—klausimus.

Kad “Naujienoms” ir šis mūsų paaiš
kinimas nepatiks, iš anksto žinome, ir tai 
visai natūralu, kadangi tarp jų ir mūs 
Sovietų Sąjungos klausimu praraja tokia 
gili, kuri mums niekaip neleidžia susiar
tinti. “Naujienos,” pavyzdžiui, mano, 
kad' Sovietų Sąjungos atsiradimas yra 
“žmonijos nelaimė,” o mes manome, jog 
tai yra didžiausia laime. Ne mes kalti, 
jei “Naujienų” redaktorius yra taip ar
šiai nusistatęs prieš socialistinę šalį. *

Sumažėjo Laivų Judėjimas

žiemomis Klaipėdos uoste, 
kaip ir kitur, žymiai sumažė
ja laivų judėjimas. Šis dalinis 
žiemos apmirimas jau pradė
tas jausti mūsų uoste. Anks- 

•' čiau kiekvieną dieną uoste bū
davo 10-15 laivų, o pereitos 
savaitės dienomis jau bebuvo 
6-7, ir tai tik palaikantieji 
nuolatinį susisiekimą ir gabe
nantieji anglis ir silkes. Ta
čiau judėjimas uoste žymia 
dalimi pareis nuo jžiemos oro 
sąlygų.
Sėmenų Eksportas Tebevyksta

Veik 
nemaži 
sienin.
pirkėjas šiuo metu yra čecho- 
slovakija. Vien tik laivu “Koe- 
nigsberg” Hamburgan 
benta 600 tonų sėmenų.

kasdien išsiunčiami 
kiekiai sėmenų už- 
Didžiausias sėmenų

išga-

ROKIŠKIS

Įdomios Skaitlinės
New Yįork Timeso korespondentas 

Maskvoj paduoda savo laikraščiui skait
linių apie Sovietų Sąjungą. Skaitlines 
patiekė Gosplanas. Jos labai įdomios ir 
daugiau negu kas kitas pasako apie tos 
šalies žygiavimą pirmyn.

Visųpirmiausiai, sako pranešimas, 1936 
metais Sovietuose pramoninių darbinin
kų—fabrikų ir ofisų—skaičius paniekė 
25,735,600. Užpereitais metais jų buvo 
24,717,000.

Darbininkų algoms išmokėta: 1935 
metais—56 bilionai rublių^ o 1936 metais 
—virš 71 bilionas rublių. Reiškią, viene- 
riais metais algos pakilo 22 nuošimčiais. 
Sunkiosios pramonės darbininkų įeigos 
pakilo 24 nuošimčiais, palyginti su 1935 
metais.

Darbininko šeima maisto sunaudojo 
1936 metais 14 nuoš. daugiau, negu 1935 
metais. Pažymėtina, rašo koresponden
tas, kad 1936 metais kur kas daugiau su
naudota baltos duonos.
Mėsos sunaudojimas padidėjo 45 nuo
šimčiais, palyginti su 1935 metais. Pie
no sunaudojimas padidėjo 22 nuoš., vai
sių—11, kiaušinių—134, ir cukraus—73 
nuoš.

Pereitais metais drabužio išpirkta 13 
nuoš. daugiau, negu 1935 metais. Kam
bariams baldų pirkimas padidėjo 58 nuoš.

Paėmus visą metų gamybą, ji smar
kiai pasivarė pirmyn: 1936 metų planas 
išpildytas daugiau 6 nuošimčiais.

Matuojant 1926-1927 metų, rubliu, visa 
1936 metų pramoninė gamyba pasiekė 85 
bilionų rublių vertybės, o 1935 metais 
buvo pagaminta už 66 bil. rublių ver
tybės.

Darbo produktingumas 1936 metais 
pakilo 22 nuoš., palyginti su 1935 metų 
produktingumu.

Visos šios skaitlinės rodo vieną ir tą 
patį: visos šalies gamyba kyla, podraug 
kaip ant mielių kyla darbo žmonių gy
venimo lygmala. Kasdien gyvenimas da
rosi’ lengvesnis ir šviesesnis. Jei šiais 
metais bus išvengta karo, jei Sovietų Są
jungos darbo žmonės galės ramiai dirbti, 
tai už metu jų gyvenimas bus dar kur 
kas gerbuviškesnis.

Taip yra socializmo šalyj.
Palyginkime tąjį vaizdą su kapitalis

tiniu pasauliu. Čia darbo žmonių^ var
gas ir skurdas ne mažėja, bet didėja. To
kioj Amerikoj, saujelė kapitąlistų perei
tais metais gavo milžiniškds pelnus, kai 
milionai žmonių skendo varge; neturėjo 
jie darbų, neturėjo jokių šaltinių pragy
venimui padaryti.

Jei pažvelgsime į fašistines šalis, tai 
surasime, kad bent kokis palyginimas 
tarpe Sovietų Sąjungos ir jų nebegali
mas. Tokioj Vokietijoj įvesta maisto 
kortelės, visko stoka, masių skurdas au
ga, kai darbo žmonių šalies gyventojai 
kuria pasiturintį, laisvą, beklasinį gyve
nimą.

Tuos faktus turint prieš akis, ar reikia 
aiškinti, kad ir Amerikos, ir viso pasau
lio darbo žmonės turi kovoti už naują vi
suomenę?!

Laikraštis ir, prijuoste išdavė 
“samogončikus”

Lapkričio 21 d. Beičių miške 
buvo surengta medžioklė. Be
medžiojant buvo atrasta degti
nės varykla, nuo kurios pabėgo 
vyras ir moteris. Prie katilo 
gulėjo laikraštis “M. L.” adre
suotas Mieliūųui ir moteriška 
prijuostė. Laikraštis nurodė 
“fabrikantų” namus, o priju
ste išdavė pačius “fabrikan
tus”, nes namuose buvo' atras
ta dar antra tokia pati prijuo
stė. Kaltinama tėvas ir duktė. 
Mieliūnai, šunakario vienk. 
savininkai.

Miestas be pirties.
Iki šiol čia buvo “abisiniško” 

švarumo pirtis. Iš lauko pa
žvelgus į pirtį, baugu darydavo
si eiti į ją plautis.

šalyj.

Don Miguel de Unamuno
; Sausio 1 d., Salamanca, Ispanijoj, nu
mirė Don Miguel de Unamuno, filozofas 

. ir poetas. Jis turėjo 72 metu amžiaus.
' Šis žmogus kadaise, laike monarchijos 

viešpatavimo Ispanijoj, dėjosi liberalu ir 
pažangiu žmogum. Kelis kartus jis buvo 
išstojęs prieš monarchiją ir dėlto buvo 
nusmerktas kalėti, o vėliau—ištremtas.
1 Bet kai monarchija tapo nuversta ir 
paskelbta respublika, Unamuno pradėjo 
prieš ją šiauštis. Jis reakcionėjo labai 
smarkiai. Kada fašistai sukilo prieš res
publiką, tai senas filozofas tuojau pasi
sakė už fašistus prieš respubliką. Jis rė
mė fašizmą pinigais ir moraliai, skelbda
mas pasauliui, kad, girdi, respublikiečiai 
sunaikinsią kultūrą, ir tam panašiai. \

- Todėl del de Unamuno mirties neverks 
nei vienas laisvę mylįs žmogus. Jis mirė 
kitoj pusėj barikadų. Jis mirė kaipo 
liaudies ir kultūros priešas, kaipo juodo
jo fašizmo gynėjas; kaipo kovotojas 
fcrieš plačiųjų Ispanijos žmonių masių in-

Fašistų Teismas ir vėl Nu
smelkė Ilgiems Metams 

Kalėti 28 žmones
gr. 4)

f Naivus Argumentavimas
A Kai mes andai nurodėme, kad naujoji 
SĮovietų Sąjungos konstitucija tapo pa
gaminta ir priimta demokratiškesnių bū- 
lu, negu kuri kita konstitucija pasaulyj, 
fei “Naujienos” tuojau išstojo prieš tą 
ijflūsų pasakymą. Jos nori žinoti, koki 
įuvo sovietų rinkimai ir, ar svarstant 
konstitucijos priėmimą, darant jai pa
taisymus, buvo leista išsireikšti tiem 
Žmonėm, kurie nepritaria “Stalino lini- 
jei?”

Visųpirmiausiai, užuo.t stačius mums 
klausimus, “Naujienos” turėjo atremti 
mūsų pareiškimą savo įrodymais, būtent, 
Parodymu, kurioj šalyj ir kada buvo pri- 
įtata konstitucija demokratiškesnių bū
du už naują sovietinę konstituciją. Jos 
to, žinoma, nepadaro. Jos pirmiau skel- 
jpe, kad naują Sovietų žemės konstituciją 
lagamino pats vienas “diktatorius” Sta- 
Inas. Kai mes joms nurodėme būdus, 
Sūriais konstitucija buvo priimta, tai jos 
jfcomet argumentuoja, jog tokis būdas 
Mra demokratiškas.
LJKiek tai liečia sovietinius rinkimus, 
Muitus pirm paskelbimo naujos konsti- 
Hgdos, jie žinomi visam pasauliui. Juos

“Liet, žinios” (už 
praneša:

Išvažiuojamoji Kariuomenės 
teismo sesija Utenoje nagrinės 
didelę prieš dvejus metus 1934 
m. XI. 30 d. areštuotų Kovars- 
ko ir Anykščių apylinkių gyven
tojų didelę politinę bylą. Kalti
namaisiais patraukti šie 53 as
menys: (1) Bulovkaitė Hina, 
(2) Bulovkaitė Michlė, (3) Cu- 
keris Šimkė, (4) Čiukšys Povi
las, (5.) čiukšys Edvardas, (6) 
Deleckaitė Beile, (7) Gutauskas 
Vladas, (8) Gantvergeraitė Jo- 
cha, (9) Gantvergeraitė Feigė, 
(10 Gukeris Zelmanas, (11) Ja- 
čys Antanas, (12) Karosas Al
fonsas, (13);. Karąbelnikas Lei- 
zeris, (14) Kovalskaitė Feigė, 
(15) Kliačko , Rachmilis, (16) 
Komusas šolomas - Hendelis, 
(17) Komusas Gutmanas, (18) 
Komusas šachmo - Abromas,
(19) Lazaraitė Beilė-Taibė,
(20) Lazaitė Leja-Rocha, (21) 
Laferis Zelikas, 22) Laferis 
Ruvinas, 23) Laučius Adomas, 
24) Lesčinskas Juozas, 25) Mi

Būkit sargyboj del šio žmo
gaus! Jis yra James Howe, 
Detroit Midland Steel Kompa
nijos “žiurkė” (šnipas). Jis 
mėgino kiršinti United Auto
mobile Workers of America 
narius ir tapo išmestas iš tos 
unijos.

soms Pranas, 2b) Maskaliūnas 
Donatas, 27) Meškauskas Pet
ras, 28) Meškauskas Povilas, 
29) Maskaliūnas Jonas, 30) 
Montviliškis Boruchas, 31) Pe- 
niaukaitė Chana, ,32) Peniauka 
Kalmanas, 33) Piketkinaitė 
Chana, 34) Rachmanaitė Sora- 
Gitel, 35) Rachmanaitė Chaja, 
36) Rachmanaitė Tiba, 37) 
Rachmanas Kalmanas, 38) Ra- 
chmanas šolomas, 39) Reznika- 
vičiutė Šeinė, 40) Reznikavi- 
čius Mejeris, 41) Stančikas Jus
tinas, 42) Stukas Povilas, 43) 
Šleikus Juozas, 44) Savachaitė 
Beilė, 45) šapotkinaitė Chaja, 
46) šėlas Meilochas, 47) Vil
džiūnas Vladas, 48) Vildžiūnas 
Jonas, Jono s., 49) Vildžiūnas 
Jonas, Kazio s., 50) Vildžiūnas 
Donatas, 51) Vildžiūnas Petras, 
52) Vildžiūnas Alfonsas, 
Vildžiūnaitė Veronika.

Byla sudaryta beveik iš 
lapų. Kaltinamasis aktas 
deda iš 62 psl. • *

Arešto metu pas kaltinamuo
sius rasta keli komunistinio tu- 
rinio/ atsišaukimai, užrašų kny
gutėse inkriminuojamų užrašų, 
dainuškų ir nupjautu vamzdžiu 
kariškas šautuvas. Daugumas 
kaltinami priklausyme komunis
tų partijai, platinę ar rašę at
sišaukimus, kabinę vėliavas, da
lyvavę susirinkimuose, masov- 
kose, varę komunistinę propa
gandą.

Teismo Sprendimas
28 kaltinamieji pripažįstami 

kaltais ir galutinoj išvadoj nu
baudžiami nuo 10 mt. s. d. ka
lėjimo iki 7 mėn. pap. kai., o ki
ti 25 išteisinami. Prokurorui 
prašant, kardomoji priemonė 
pakeičiama visiems areštu.

53)

3000 
susi-

Philadelphia, Pa
Delei

žinio-

Pavėluoti Pi*ają<ešimai 
“L.” Vajaus

Su Philadelphijos 
mis, yra didele yda jau nuo
senai. Jei nerašysi apie susirin
kimus, balius, scenos veikalų 
lošėjų garbinimus, deklamavi
mus, piknikus, vakarienes ir 
koncertus, tai kitokių žinių 
niekas ir nerašo, žino įvairių 
žinių ir laikosi savo galvoj iki 
jos išgaruoja.

Laike “Laisvės” vajaus pa
tyriau, kad “Laisvės” skaity
tojai prisispyrę • reikalauja 
daugiau žinių iš Philadelphi
jos. Yra tokių skaitytojų, ku
rie tik temija žinias vien tik 
iš Philadelphijos ir jie kitokių 
neskaitą. Per ilgą vajaus laiką 
turėjau rašymą padėti į šalį 
delei stokos laiko. Ypatingai 
dabartiniu laiku buvo, yra ir 
bus daug streikų, kuriuos di
džiumoj darbininkai laimi, ir 
apie tai niekas nerašo.

“Kaziono” korė spondento 
nėra. Aš pats greit žinias pra
nešu, kaip tik jas gaunu, su
žinau. Vieni nerašo manyda
mi, kad taisykliškai nepara
šys į laikraštį,, tai netilps. Tai' 
netiesa. Tik pabandykit, o ma
tysite, kad tilps. Kiti sau įsi
vaizdina, kAd jis rašo, lai sau 
rašo, jis gauna apmokėt. Tai 
netiesa. Niekas nemoka už ži
nias. Dar kiti chroniškai tin
gi ir skūpisi už 3c krasos žen
klelį uždėti.

Paduokim svarbesnes ži
nias : kas mirė iš lietuvių, kąs 
atsitiko dirbtuvėj, kas atsitiko 
su bedarbiu, kada jis likosi iš
mestas iš buto; apie saužudys- 
tes delei nedarbo ir bado; 
apie nelaimes, apiplėšimus, už
mušimus ; apie algų sumažini
mą. Tie, kurie gauna svarbių 
žinių laiškais iš Lietuvos, pa
duokite “Laisvėn.” Kas atsiti
ko parapijoj, kliube, kitose 
organizacijose, aprašykit ir 
pasiuskit į “Laisvę.” Rašykim 
visi ir daug žinių iš Philadel
phijos. Geriausias ir lengviau
sias būdas pramokti rašyti ra
šant korespondencijas ir bū
nant organizacijų sekretoriais. 

masinės prakalbos, Metropoli
tan Opera House, pasitikimui 
Madrido valdžios delegacijos 
iš Ispanijos: Palencijos, Sara- 
sola ir Domingo, žmonių pri
sirinko pilna salė, apie 4000. 
Aukų surinko Ispanijos liau
dies fronto vedamai kovai 
prieš fašizmą $2,700. Dar nuo 
įžangos liko gražaus pelno.

Nuo lietuvių buvo priduota 
$90. Ispanijos delegacija sim
patingai buvo priimta.

Reikia pažymėti, kad mies
to majoras Mr. Wilsonas atsi
sakė matytis su Ispanijos de
legacija, išskyrus tik Isaballa 
de Palencia, kuri atsisakė 
skirtis iš delegacijos tarpo. 
Tai tau ir demokratas ir re- 
publikonas iš J. V. demokra
tiškos valdžios... Jis fašistų 
delegaciją 
rankomis 
politika.

būt išskėstomis 
priėmęs. Parazito

Ri-
Aukos

Drg. Urbonienė, 5246 
sing Sun Avė., paaukavo $1 
Ispanijos kovoms. Per sureng
tas prakalbas draugė Macy 
buvo paaukavus $1, bet ne
buvo užrašyta. Prie bendrų 
aukų $90, kurios buvo priduo
ta laike priėmimo Ispanijos 
delegacijos, buvo priduota A 
LDLD 6-to Apkričio $10 ir 
ALDLD 149 kp. $5, kuriuos 
pridavė drg. Urlakienė.

Streikai

Didžiųjų depart mentinių 
krautuvių streikai pasibaigė. 
Vienų depąrtmentų darbinin
kai laimėjo unijų pripažinimą, 
kiti gavo kelis centus pakelti 
algos. Restauranų darbininkai, 
dirbanti tose krautuvėse, buvo 
monijami visokiais būdais, 
kad tik nesirašytų į unijas, 
žadant pakelt algas. Mat, bo
sai žino, kad unijistą delei jo 
senatvės netaip greit galės iš
mest iš darbo. Tuose restau- 
ranuose daugiausiai dirba lie- 
tuviai darbininkai.

Montello, Mass.
Gruodžio 26, 1936 m., mi

rė Kazimieras Grukauskas, 
58 metų senumo, buvo tikintis, 
liko palaidotas su bažnytinėm 
apeigom gruodžio > 28. Darbi
ninkiškam judėjime nedalyva
vo. Buvo pasiturintis, bet buvo 
prikalbintas, kaip daugelis ki
tų, įdėti pinigus į namo mor- 
gičius. Velionis turėjo pasiim
ti tą namą, pasidarė nuostolių, 
ir nesmagumų, darydamas-ki
tam gero.

Bet istorija štai yra kokia. 
Jie buvo trys broliai. Vyres
nysis, Jonas, gyvena Erie, Pa., 
jaunesnysis, Kostas, M ai boro, 
Mass., o. velionis, Kazimieras, 
gyveno Montello, Mass. Jonas 
brolių nebuvo matęs per 27-nis 
metus. Tokis atsitiki mas 
yra retenybė; Kostantinas, 
kuris gyvena Malboro, Mass., 
yra “Laisvės” skaitytojas ir 
darbininkiško judėjimo rėmė
jas, o Jonas skaito “Keleivį.”

“Laisvės” skaitytojų ir dar
bininkiško judėjimo rėmėjų A. 
M. Puodžiunų vyresnioji duk
tė prieš šventes nuvažiavo į 
Newburyport, Mass., tik ant 
minutės su reikalais užėjo pas 
draugę. Išėjus nerado automo- 
biliaus, buvo piktadarių pa
vogtas. Tik po kelių dienų 
policija rado sudaužytą girio
se už Haverhill, Mass. Tuomi 
del dukters ir tėvų padarė di
džiausio nesmagumo ir nuos
tolių.

O. Bražienė, “Laisvės” skai
tytoja ir darbininkiško judėji
mo rėmėja užlaiko valgyklą ir 
alaus ir šnapso. Užeiga randa
si po num. 677*4 N. Main St. 
Aukavo daug gerų drabužių 
del Ispanijos kovotojų. Taip
gi žada paaukot ir pinigiškai.

“Laisvei” davė daryti 
lendorius šie biznieriai: 
Raila (alaus užeiga ir 

ka

re s-
čia įvyko tauranas), O. Bražienė (alaus

užeiga ir restauranas), Adm. 
Shimkus, P. Sireika (ga'zęlino 
stotis), P. Vessel (grocemeir 
bučernė), Belskis, farmerys, iš 
pieno pragyvenimą daro. J. 
M. Gutauskai turi naminių 
paukščių biznį. Ten galima 
gaut ‘“live and dressed poul
try.”

negalima 
bedarbių. * 
kuri su- 
nedirba,

Su darbais čion 
pasigirti, daug yra 
Diamond Shoe Co., 
viršum pusė metų 
jau žada išsikraustyti kitur. 
Viena kriaučinė ant Court St. 
4 mėnesiai kai streikuoja.

Šalna.

Skirtingais Metais Gimė 
Poros Tu Pačių Dvynukų

New Haven, Conn. — Na
talie Flodquist’iene pagimdė 
berniuką paskutinę valandą 
1936 metų ir mergaitę pir
mą valandą 1937 metų.

Scottsbluff, Nebraska. — 
L. Carson’ienė pagimdė ber
niuką paskutinėj valandoj 
pereitų metų ir mergaitę 
pirmoj valandoj dabartinių 
metų.

Adrian, Mich. — Eksplo- 
duojant garvežiui tavorinio 
traukinio, užmušta mašinis
tas ir du kiti darbininkai.s ir du kiti darbininkai

ŠYPSiNuS

Ūkhiinkas Laimėjo

Kaimietis restorane 4 su- 
' valgė du kiaušiniu, o/ netu
rėdamas kuom užmokėti pa
sakė kitą kartą užmokėsiąs, 
bet neužmokėjo per 10 me
tų. Restorano savininkas 
apskundė ūkininką už de
šimtmečio nuostolį. Jis iš
skaičiavo, kad iš dviejų 
kiaušinių būtų buvę dvi viš
tos ir būtų padėję po 150 
kiaušinių; iš tų kiaušinių 
būtų buvę tiek vištų, ir taip 
per 10 metų būtų dauginę- 
sis_savininko turtas.

Ūkininkas, gavęs pakvie
timą- į teismą, labai nusimi
nė, kad turės prarasti visą 
savo ūkį. Bet, kur buvęs ne
buvęs, pasisuka čigonas; 
pamatęs nusiminusį ūkinin
ką, klausia, kas atsitiko. 
Ūkininkas pasakė visą isto- . 
riją, čigonas sako, tai nie
kis, paimk mane už advoka
tą ir mes lengvai laimėsime. 
Ūkininkas sutiko. - Čigonas 
liepė nueiti į teismabutį ir 
pasakyti, kad teismą per
keltų į kitą dieną, nes šian
dien negalįs pribūti jo ad- ’ 
vokatas. . .

Kitą kartą pašaukia ūki
ninką j teismą. Visi susi
rinko—liudininkai ir visas 
teismo personalas; bet ūki
ninko advokatas pavėluoja 
tris valandas. Atėjus advo
katui, teisėjas subaria ad
vokatą, kad gaišina teismo 
eigą.

Čigonas aiškinasi, kad jis 
greičiau negalėjęs, nes dir
bęs labai svarbu darbą. 
Teisėjas klausia: “Ką gi tu 
dirbai?”

Čigonas sako: “Išviriau 
dvylika pupų, paskui paso; 
dinau į žemę ir laukiau iki 
užaugs, kad vėl visas pav 
sodinti.” .K

Teisėjas sako: “Tai kvai
las dalykas; juk išvirtos pu
pos negali augti!”

Čigonas sako: “Ponas tei
sėjau, skundas prieš šitą 
žmogų taipgi yra kvailas,— 
kaip gi gali - būti vištos iš 
virtų kiaušinių?? Teisėjas, 
kūju kaukštelėjęs į tribūną, 
pasakė: “Skundas panaikin
tas.”

Surinko Saulėtekis.



SKUTIMAS

fašistus tos šalies vai

9 d. Mussolinis pa

‘LAISVES’ BAZARAS

REIKIA DOVANU DAIKTAIS IR FMCA1S

Šokiai Visom Dienom—Grieš Gera Orkestrąnai

ruošė ša

Karpinski,

!r*.
MM

kad 
ant

kad 
ižde

Ispanijos
Vokieti-

PatlkStlnas linlmentaa, 
palengvina galimus ir 
skausmus nuo ifetampy- 

my Ir išsinarinimą.
PAIN-EXPELLER 
valsbaženklls Inkras 
žinomai vaistinėse. ,

Portugali- 
ir žmonė- 
fašistus.
Ispanijos

Prielankus Patarnavimas
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

O. C.
Green gru- 
tas unijas 
plieno dar-

Ispanijos liaudies

priešų: vokie

10 d. Hitleris nu 
kad jo armija pasi

iškėlė aikštėn

Bazaras bus sėkmingas tik tada, jei dienraštį “Laisvę” remiančiosios 
mases gausiai pasirodys su dovanomis. Labai naudinga yra dovanos 

naujais daiktais, bet reikia ir piniginių dovanų, nes reikia bazarui 
pripirkti reikalingų daiktų.

Taipgi kasdien bus puiki muzikalė programa, kurią pildys 
iš kitų miestų ir iš Brooklyno talentai.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street

Reikalinga draugų, kurie rinktų dovanas ir 
reikalinga bazarui darbininkų. Prašome padėti 
šiame svarbiame reikale savo dienraščiui. Tuo
jau praneškite į “Laisvės” raštinę kas kuom 

galite padėti prie bazaro.

Svarbesni Įvykiai 1936 
Metais '

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais vai 
giajs. Tinkamiausia vieta pralei 

dimui laiko ir pasimatymo 
su žmonėmis.

Anglų admirolas David Be
atty mirė 10 d. kovo.

Garsusis lėktuvų išradėjas 
ir pirmas perskridęs Lamanšą 
Louis Blerio, francūzas, mirė 
2 d. rugpjūčio.

Anglijos karalius George V, 
mirė 20 d. sausio, turėdamas 
70 metų.

Rusų liaudies garsus rašyto
jas Maksimas Gorki j ‘mirė, 68 
metų amžiaus 18 d. birželio.

Aleksandras Gučkovas, su
laukęs 74 met., mirė 14 d. va
sario. Jis buvo žiaurus bolše
vikų priešas.

Kunigaikštis Frederick Ha- 
psburg mirė 30 d. gruodžio, 
80 metų amžiaus. Prieš karą 
buvo labki bagotas ir karo 
metu komandavo Austrijos ar-, 
mijas. ’

Aleksander

Gegužės 26 d. fašistai šim
tus kunigų ir minykų patrau
ki teisman.

Rugpjūčio 19 d. misteriškai 
mirė garsus žydų architektas 
Fuerstner.

Rugsėjo 6-9 dd. Fašistai lai
kė savo kongresą, demonstra
vo karo jėgas ir visaip niekino 
Sovietų Sąjungą.

Rugsėjo 21-22 dd. fašistai 
buvo surengę milžiniškus ar
mijos pratimus.

Spalių 3 d. fašistai nuleido 
ant vandens didelį šarvuotį 
26,000 tonų įtalpos “Scharn- 
horst”, o kiek vėliau kitą tokį 
pat “Gnesennau.”

Spalių 19 d. fašistai pasky
rė generolą Goeringą diktato
rium maisto reikalų, mat, Vo
kietijoj didelė stoka duonos, 
riebalų, sviesto ir kitokio mai-

Lapkričio 20 d. Sovietų Są
jungą įteikė griežtą protestą 
Japonijai ir Vokietijai prieš 
karo suokalbį.

Lapkričio 25 d. Sovietų Su
važiavime drg. Stalinas patei
kė projektą ir pataisymus 
naujai konstitucijai.

Gruodžio 25 d. Sovietų Są
junga priede prie konstitucijos 
gvarantavo bendro apsigyni
mo sutartį su Francija.

Franci jo j
Sausio 22 d. pasitraukė La

vai ministerija.
Kovo 13 d. Bendras Liau- 

'dies Frontas—Komunistai, So
cialistai ir Radikalai laimėjo 
381 atstovą į parlamentą.

Birželo 4 d. Liaudies fron
tas su socialistų Blum prieša
kyje sudarė naują valdžią.

Birželio 15 d. Visa Franci
ja džiaugiasi iš bendro, liau
dies fronto laimėjimo—strei
kai ir demonstracijos.

Liepos 17 d. Parlamentas 
pravedė nutarimą, kad ginklų 
gaminimas turi būti naciona
lizuotas.

Fašistinėje Vokietijoje

Sausio 30 d. Fašistai minė
jo trijų metų savo teroro vieš
patavimą.

Vasario 18 d. Fašistų, pro
pagandos ministeris Goebbelis 
pradėjo dar žiauresnį puolimą 
ant religinių leidinių.

Kovo
sprendė 
liks Rheino paupyj nepaisant 
Franci jos ir kitų protestų.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA • 
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVEL, DETROIT, MICH.

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininka* ' 
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

Vasario 
orlaivynui 
000 lirų. 

Birželio 
skyrė savo žentą Ciano užsie
nio ministeriu.

Birželio 11 d. Mussolinis 
paskyrė generolą-maršalą Ba- 
doglio vyriausiu valdytoju 
Ethiopijos.

Pavergimas Ethiopijos

Fašistinė Italija užpuolė ant 
Ethiopijos spalių pradžioj, 
1935 metais, o 1936 methis ją 
galutinai pavergė.

Sausio 22 d. italai paėmė 
Negellį.

Vasario 16 d. fašistai sumu
šė ethiopų generolo Muluget- 
ta armiją.

Vasario 28 d. fašistai sumu
šė Tembien kalnuose dvi eth
iopų armijas Ras Seyoum ir 
Ras Kassa.

Kovo 2 d. fašistai antru 
kartu sumušė ethiopus, veda
mus Ras Kassa.

Kovo 3 d. fašistai sumušė 
ethiopų Ras Imru armiją.

Kovo 29 d. fašistai užėmė 
Šakotą miestą.

Balandžio 1 d. fašistai su
mušė ethiopus ties ežeru Ash- 
angi.

Balandžio 12 d. fašistai pa
siekė didelį ethiopų Taną eže-

mėn. anglai pradėjo

garsus Sovietų mokslininkas 
akademikas mirė 15 d. lie
pos, turėdamas 89 metus.

Ivan Pavlov, garsus Sovietų 
medicinos mokslininkas ir ži
novas mirė 27 d. vasario, tu
rėdamas 86 metus amžiaus.

Henry Rioosevelt, Jungt. 
Valstijų karo laivyno pagelbi- 
ninkas, mirė 22 vasario, turė
damas 56 metus.

Shapuri Saklatvala, savo 
laiku buvęs anglų komunistas 
ir pirmas parlamente K. P. 
narys, mirė 16 d. sausio, turė
damas 61 metus.

Generolas Seeckt, vienas iš 
Vokietijos karo specialistų, 
bolševikų priešų * ir Chinijos 
Sovietų smaugikų, mirė 27 d. 
gruodžio, sulaukęs 70 metų.

Admirolas W. S. Sims, ilgai 
vadovavęs Jungt. Valstijų 
karo laivyną, mirė 28 d. rug
sėjo, 77 metų amžiaus.

Grigorij V. čičerin, ilgai 
buvęs Sovietų apšvietos komi
saru, mirė 7 d. liepos, turėda
mas 65 metus.

Yasuya Uchida, buvęs Ja
ponijos premjeras, mirė 12 d. 
kovo, 71 metų.

Van Sweering, buvęs gelžke- 
lių ištobulintojas ir budavoto- 
jas, mirė 23 d. lapkričio, 57 
metų amžiaus.

E. Venizelosas, buvęs Grai
kijos premjeras, mirė 18 d. 
kovo, turėdamas 71 metus.

Sir Basil Zacharof, amunici
jos ir ginklų karalius, mirė 27 
d. lapkričio, 86 metų amžiaus.

Yra daug atsitikę kitų svar
bių įvykių, mirę daugelis ga
bių aktorių ir kitų asmenų, bet 
viską iš vietos stokos negalima 
suminėti. , 1

Jungtinėse Valstijose
Sausio 27 d. šalies senatas 

nubalsavo išmokėti buvusiems 
kareiviams bonus apie $3,- 
500,000,000 sumoje.

Balandžio 4 d. valstijos se
kretorius Hull paskelbė, kad 
metalų gabenimas į kitas šalis 
skaitysis karo medžiaga.

Gegužės 21 d. J. V. valdžia 
pakėlė ant Japonijos audinių 
muitą ant 47 nuoš.

Birželio 20 d. Jung. Valsti
jos paskelbė, kad jau daugiau 
karo tarpe Italijos ir Ethiopi
jos nėra ir gali liuosai Italijai 
gabenti karo medžiagas.

Rugpjūčio 25 d. valdžia pa
darė kontraktą budavoti 10 
karo laivų naikintojų po 1,500 
tonų ir 5 submarinus po 1,300 
tonų kekvienas.

Rugsėjo 1 d. paskelbė, 
Jungt. Valstijų valdžios 
už praeitus metus yra 
096,996,300 nedatekliaus

Lapkričio 30 d. Washingto- 
no valdžia paskelbė, kad grei
tai pradėš budavoti du šar
vuočius po 35,000 tonų įtal
pos. Kiekvieno išbudavojimas 
atsieis nemažiau 50 milionų 
dolerių.

Tautų Lygoje Įvykiai
Balandžio 11 dieną Turkija 

pareikalavo panaikinti betei- 
siškas Lausanna sutarties są
lygas ir leisti ginkluot Dar- 
danelius. Sovietų Sąjunga Tur
kiją parėmė.

Gegužės 15 dieną iš Tautų 
Lygos išstojo Gautemala.

Liepos 15 dieną panaikintos 
prieš Italiją sankcijos, kurios 
buvo taikomos del jos karo už
puolimo ant Ethiopijos.

Liepos 18 d V»»' etijos na- 
ziai įsigalėjo Dancigo prie
plaukoj.

Spalių 7 d. Sovietų Sąjunga 
iškėlė apkaltinimą, kad Vo
kietijos, Italijos ir 
jos fašistai ginklais 
mis remia Ispanijos

Lapkričio 27 d. 
liaudies valdžia atsikreipė į 
Tautų Lygą, kad vartotų žy
gius prieš Vokietijos, Italijos 
ir Portugalijos fašistus, kurie 
palaiko Ispanijoj naminį karą 
remdami fašistus.

Pasauliniai Santikiai

Sausio 15 d. Japonija pas
kelbė, kad ji panaikina sutar
tis karo laivyno apribavime.

Kovo 7 d. Vokietijos fašistų 
50,000 armija įmaršavo į 
Rheino teritoriją ir pradėjo 
ruoštis karui.

Kovo 25 d. Sovietų Sąjunga 
panaikino Vokietijai prekybos 
lengvatas, nes fašistai visaip 
niekina Sovietus.

Kovo 27 d. Sovietų Sąjunga 
ir Francija užtvirtino bendro 
apsigynimo sutartį.

Balandžio 27 d. Sovietų Są
junga dar kartą pasiūlė Ja
ponijai, kad komisijos išrištų 
visokius ant Mandžurijos ru- 
hežiaus inicidentus.

Gegužės 19 d. Anglija at
šaukė iš Viduržeminių jūrų 
didelę dalį karo laivų, kurie 
ten buvo pasiųsti prieš Italiją.

Gegužės 24 d. Sovietų Są
junga paskelbė, kad ji buda- 
vos galingą karo laivyną, kad 
atsigynus nuo Vokietijos ir Ja
ponijos.

Birželio 11 d. Vokietijos ir 
Italijos fašistai pasirašė bend
ro užpuolimo sutartį.

Liepos 20 d. Turkija atgavo 
teises ginkluoti Dardanelius ir 
Bosforą.

Rugpjūčio 5 d. Vokietijos ir 
Lietuvos fašistai pasirašė pre
kybos sutartį. Smetonos val
džia padarė visą eilę nusilei- 
dlmų. ’

Rugpjūčio 20 dieną kariniai 
štabai Vokietijos, Austrijos, 
Vengrijos, Lenkijos ir Albani
jos bendrai diskusavo, kaip 
vesti karą prieš Sovietus.

Rugsėjo 8 ii ieną Genevoje

Lapkričio d. fašistai paskel
bė, kad 10,000,000 jaunuolių 
tarpe 10 ir 18 metų amžiaus 
turi būti mokinami karinio 
pratimo.

Fašistinėj Italijoj
12 d. fašistai karo 
paskyrė 990,400,-

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma- 
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimų— 
saugus jauniems ir seniems, nesuaa- 
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
UARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų ?1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

įvyko pasaulinis jaunimo kon
gresas prieš imperialistų ruo
šiamą karą.

Rugsėjo 22 d. Urugvay kur
stomas Vokietijos ir Italijos 
fašistų nutraukė diplomatinius 
ryšius ’ 
valdžia

Spalių 14 d. Belgija panai
kino bendro apsigynimo sutar
tį su Francija.

Lapkričio 17 d. Vokietijos, 
Italijos ir Japonijos fašistai ir 
militaristai paskelbė, kad jie 
turi bendrą prieš komunizmą 
sutartį, ta yra prieš Sovietų 
Sąjungą.

Lapkričio 18 d. Vokietijos 
ir Italijos fašistai pripažino Is
panijos 
džia.

Anglijoj ir Jos Kolonijose

Sausio 20 d. Aigyptas įteikė 
Anglijai reikalavimą, kad jam 
būtų suteikta tautinė nepri- 
gulmybė. Bet anglai ir toliau 
ten viešpatauja.

Balandžio 30 d. Anglija pa
skelbė, kad ji turės galingiau- 
sį karo laivyną ir dar 34 nau
jus karo laivus pradėjo buda
voti.

Liepos-Rugpjūčio mėnesiais 
Palestinoj įvyko daug riaušių 
tarp žydų ir musulmanų.

Rugsėjo 14 d. buvo pasikė
sinta nušauti Anglijos karalių 
Edwardą.

Spalių
dar budavoti 200 karo lėktu
vų ir 300 jų užsakė Amerikoj, 
Boening Co., ir Kanadoj.

Spalių 28 d. Anglijos darbo 
unijos įteikė valdžiai reikala
vimą, kad ginklai ir amunicija 
būtų parduota Ispanijos liau
dies valdžiai.

d. William 
mašina laimi 

Federacijos 
liejasi vėl pre-

VISA ŠALIS GALI PRISIDĖTI PRIE BAZARO 
Iš visų miestų bei vadinamų kolonijų draugai turėtų prisidėti prie ba
zaro. Daiktais ar pinigais remkime bazarą visi. Atsiminkime, kad 
šiemet turime daug kampanijų rinkliavom aukų, tai mūsų dienraščiui 
aukų nerenkant. Todėl pasirūpinkime, kad bazaras būtų sėkmingas, 
o jis gali būt sėkmingas tik visiem, šiuom-tuom prie jo prisidedant.

Gegužės 17 dieną fašistai 
užėmė vakarinę dalį Ethiopi
jos ir išblaškė jų likučius, ve
damus generolo Imru. Italijos 
fašistai paskelbė galutinai 
Ethiopiją užkariautą. -

Kovos Ispanijoj

Vasario 19 d. Ispanijos liau
dies frontas laimėjo rinkimus. 
Iš parlamento 473 atstovų kai
rysis sparnas gavo 253. Suda
ryta kairių demokratų ir so
cialistų valdžia; paliuosuota 
virš 30,000 politinių kalinių.

Gegužės 10 d. kairysis res- 
publikietis Azana išrinktas Is
panijos prezidentu.

Birželio 25 d. parlamente 
komunistai reikalavo areštuoti 
šimtus fašistų, kurie 
lyj sukilimą.

Liepos 17 dieną 
fašistai, palaikomi 
jos ir Italijos fašistų, pradėjo 
kruviną sukilimą nuvertimui 
liaudies valdžios.

Liepos 18-19-20 dd. eina 
baisi kova. Liaudies frontas 
remiamas darbininkų milicijos 
nugali fašistus Madride, Bar- 
celonoj, Malagoj, Valencijoj, 
Alicantėj ir kitur. Susidarė 
karo frontai ir prasidėjo pilie
čių karas.

Rugsėjo 28 d. fašistai pa- 
liuosavo savus Alcazare, To- 
ledoj, kur liaudies milicinin
kai nepanaudojo progą užimti

\ 9fi z '

Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienose

Visi dienraščio “Laisves” rėmėjai, visi 
apšvietą mylinti žmones privalo rūpintis, 
kad šis bazaras pavyktų, kad “Laisve1’ 

turėtų iš jo materialūs naudos. I

Sovietų Sąjungoj
Balandžio 6 d. Sovietų 

džia 
Vokietijos fašistai ruošia 
Sovietų užpuolimą.

Birželio 1 d . Paskelbtas 
projektas Naujos Sovietų De
mokratinės Konstitucijos.

Liepos 11 d. Sovietų Sąjun
ga* ir Jungt. Valstijos pratęsė 
prekybos sutartį.

Rugpjūčio 28 d. Sovietai 
sušaudė 16 kontr-revolucionie- 
rių trockistų-teroristų su Zi- 
novjevu ir Kamenevu prieša-

tonų) kroviniu iškilo 21,670 
pėdas; o antru kartu su 12,- 
000 kilogramų 6,562 pėdas.

Kaip matome, šiemet su di
deliais kroviniais pasauliniai 
rekordai priguli Sovietų, Są
jungos lakūnams.

Mirimai

Balandžio 15-23 d. fašistai 
pradėjo didelį puolimą ant 
ethiopų, iš lėktuvų leido nuo
dingas dujas ir bombardavo 
kaimus.

Gegužės 5 d. fašistai užėmė 
Ethiopijos sostinę Addis Aba-

Rugsėjo 5 d. Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas 
Green skaldo darbininkų ju
dėjimą ir paskelbia 10 unijų 
sudariusių I.O.C. suspenduoto
mis.

Rugsėjo 21 d. eilė jūrinin
kų ir prieplaukų darbininkų 
unijų paskelbė streiką už ge
resnes darbo sąlygas.

Spalių 29-30 d. sustreikavo 
50,000 jūrininkų Ramiojo ir 
Atlanto vandenynų prieplau
kose ir sulaikė virš 100 laivų.

Lapkričio 27
Green su savo
Amerikos Darb 
konvencijoj ir 
zidentu. . . . i. •.

Orlaivininkystėj Atsiekimai

Vasario 1 d. Teris More at
liko trumpą greitą skridimą.

Balandžio 14 d. Sovietų la
kūnas Beris Sergiejevski su 
1,000 kilogramų (vienu tonu) 
krovinio padarė tris rekordus 
iškildamas 24,961, 19,625 ir 
19,626 pėdas.

Rugpjūčio 3 d. Sovietų la
kūnas Vladimir Kokinąki su 
500 kil. kroviniu pasiekė augš- 
čiausią pasaulyje rekordą iš
kildama 43,235 pėdas.

Rugpjūčio 14 d. francūzas 
lakūnas George Detre su tuš
čiu lėktuvu iškilo 48,698 pė
das.

Rugpjūčio 21 d. Sovietų la
kūnas V. Kokinaki su 1,000 
kilogramų kroviniu iškilo 39,- 
701 pėdą.

Rugsėjo 16 d. Sovietų lakū- 
Jaumačįev ir Kalačikov

fašistų tvirtumą.
Gruodžio 25: d. buvo pris- 

kaitoma pas Ispanijos fašistus 
30,000 vokiečių ir 24,000 ita
lų fašistų ir apie 10,000 kitų 
kraštų fašistų. Liaudies fron
te, sakoma, yra 28,000 kita
taučių—fašistų 
čių francūzų, riisų, belgų, len
kų ir kitokių t^utų.

Amerikos sDarb. Judėjimas
Sausio 22 d. tūkstančiai 

New Yorko namų patarnauto
jų paskelbė streiką.

Kovo 29 d. United Mine 
Workers unija priešakyje su 
John Lewis imasi už darbo or
ganizuoti plieno ir kitus dar
bininkus į industrines unijas.

Birželio 30 d. dešimts Ame
rikos unijų, turinčių 1,250,000 
narių, nepaiso Amerikos Dar
bo Federacijos reakcinių, vadų 
su William Green priešakyje, 
bet organizuoja I.

Liepos 8 d. W. 
moja suspenduoti 
kurios organizuos 
bininkuS į industrines unijas.

Liepos 13 d. I.O.C. atmeta 
W. Greeno grūmojimus ir tę
sia darbą organizavime neor
ganizuotų, darbininkų.

Rugpjūčio 19 d. spaustuvi
ninkai organizuoti į Newpa- 
per Guild uniją paskelbė 
streike Seattlėj prieš Hear-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidojo tin- 
karnai ir už prieinamą kainą.

Paraamdau automobiliui veltu vim, 
parėm, krikAtynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avinne) 
Brooklyn, N. Y.
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Antradienis, Sausio 5, 1937 Puslapis Ketvirtas

Laiškas Iš Sovietu Sąjungos
i

ĮĮ

5-12-1936 m.
Brangūs draugai!

Rugpjūčio mėnesį iš Sibi
ro atvažiavau į Maskvą. 
Maskvos išvaizda laįai per
sikeitė. 1933 metais teko 
būti Maskvoje 9 dienas. 
Jau biskį buvau apsipaži
nęs su centru miesto. Da
bar, kada atvažiavau 1936 
m., išvaizda miesto visai 
įersikeitus — gatvės, na
mai, krautuvės. 1933 metais 
buvo kortelių sistema ant 
produktu, liuosai nebuvo 
galima pirkti maisto ir kitų 
dalykų. Publika lainėse sto
vėjo prie produktų gavimo. 
Tai buvo dar pirmas penk
metis statybos sunkios in
dustrijos. Dabar jau visai 
kitas vaizdas. Krautuvės 
produktais visokiais užpil
dytos, viska^ švariai po 
stiklais, lainių niekur nėra, 
patarnavimas greitas, man
dagus. Centre labai mažai 
beliko gatvekarių. Jų vietoj 
važiuoja žmonės autobusais, 
po žeme eina “subvė,” gat
vėse automobilių pusėtinai 
dąug, tvarka gera, gatvės 
švarios. Kur buvo gatvės 
siauros, dabar plačios. Kur 
buvo namai maži, . 
stovi milžinai mūrai.

Maskva užima labai dide
lį plotą žemes ir visas mies
tas per naują perstatomas, 
miestą? platinas į visus kra
štus, statyba einą visut. O 
vis namų didelis trūkumas, 
neis žmonės važiuoja iš viso 
pasaulio kraštų. Aplink Ma- 
skyą yrū daug girių, ir apie 
Maskvą yrą labai daug dirb
tuvių ir visur darbininkų 
trūkumas. Visiem, darbo iki 
valiai.

įvažiavęs į Maskvą ap
sigyvenau šalia miesto gi
rioje, vasarnamyj, prie pat 
kranto kanalo ^Volga-Mas- 
kvą. Važiuoju į centrą vie
na valandą ant tram va j o. 
Dirbu netoli gyvenimo vie
tos. Fabrikas pusėtinai di-tos. fabrikas pusėtinai ai- 
delis ir dar vis didinamas, 
dirba virš 6 tūkstančiai dar
bininkų. Išdirba yagonus 
del “subvės” (Metro), del 
tramvajų. Technika stovi 
lygiai 'su Amerikos įrankių 
išdirbime, geriau sutvarky
ta negu Amerikoj toolma- 
keriai, daimąkeriai. Vienas 
dirba visą darbą nuo pra
džios iki galo, o čia einą' per 
rankas ir daug sparčiau ir 
pigiau pagaminama daisai 
ir kiti prietaisai, nes eina 
per rankas ir (tulruijny) 
darbas išdalintas, kožną ka- 
valką dirba skirtinga ypata; 
amatininkai išdalinti į ša
kas. Rusai amatininkai la
bai su gabūs, darbą gerai 
atlieka ir greitai. Mat, čįp- 
nai mpkina teoriją ir prak
tiką ir visus darbininkus 
pertikrina, kaip jaunus, 
taip senus, jų žinojimą.

Mūsų dirbtuvėje labai , 
daug studentų lankosi ant 
praktikos. Mes dirbam 7 
valandas į dieną, vieną va
landą pietų. Pietus paval
gius eina skaitymas laikraš
čiu kolektyvinis ir studįjuo- 
jaĮpa pasaulio politika. Prie 
dirbtuvės yra visokių mo
kyklų— technikos, politikos 
ir pradinių. Dabąr visuose 
kampuose dirbtuves studi- 
jiįyame Stalino pranešimą 
XIII Sovietų Suvažiavimui 
kausime konstitucijos, su 
emuziazmu. Sov. Sąj. dar
bininkai labai užintęre?ųo- 
ti klausimu Ispanijos ir tė- 
mjjam laikraščius ir prane- 
Jranus kas valandą.
' jC level andietis artimas
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kad parašyt teisybę apie 
Šovietą Sąjungą. Kasteris 
buvęs Stalingrade sugrįžęs 
Amerikon, keikiąs Sovietų 
Sąjungą, niekinąs komunis
tus ir visą darbininkų judė
jimą. Prisinįinus apie Kas- 
terį, su juom atsitiko taip, 
kai su nekuriais kitais. Kas
teris manė, kad nuvažiavęs 
pasipinigaus arba taps ko
kiu tai vedėju dirbtuvės ir 
manė, kad rusai labai atsili
kę technikoje, o jisai tuom 
pasinaudos. Kasterio ama
tas labai siauras, bemokslis. 
Pažengti pirmyn reikia 
daug metų mokintis, o mo
kslas yra sunkus dalykas, 
ypač suaugusiam žmogui. 
Tuom laiku ėjo statybos pir
mas penkmetis sunkiosios 
industrijos. Rusams drau
gams sąlygos buvo sunkios, 
bet Kasteris sunkių sąlygų 
neturėjo, nes' ateiviam buvo 
specialės valgyklos ir krau
tuvės. Kasteris pamatė, 
kad jis specialistas nežy
mus ir niekas galvos nelen
kia prieš jį. Turi dirbti pa
gal savo amatą, politikoj ir
gi labai silpnas. Sugrįžęs 
Amerikon, draugų užklaus- 

dabar I tas, ko grįžo, juk turi sa- 
ve pateisint, surast pričy- 
nę. Pradeda juodinti. Su
siduria su draugais, ku
rie numaskuoja jo šmeižtus. 
Tada išplūsta visą darbinin- 
kų judėjimą.

Mes, kurie! atvykom iš 
Amerikos į Sovietų Sąjun
gą 1931 metais į Leninsk- 
Kuzneck, labai daug turė
jom juoko iš tų amerikonų 
pirmam penkmetyje, kada 
visas šalies turtas buvo įdė
tas į sunkiąją industriją. 
Rusąi darbininkai buvo ir 
pedaValgę ir apiplyšę. Mū
šų gi tie amerikonai eina 
gatve geriau' apsirengę už 
rusus. Vaikai gatvėse šne
kasi “amerikanci-amerikan- 
ci (idut) eina.” O tie ame- 
rikanci pasipūtę!

Kaip atsitiko su Žabik iš 
Clevelando, su kuriuom man 
kartu prisiėjo dirbti? Ža
bik ant darbo pasisakė di
džiausias specialistas ir ga
vo darbą ant leitmašinės. 
Darbas nesidįrba, pradeda 
priekabių j ieškot, viskas 
netikę, jis negali čia dirbti 
—jis esąs automobilių me
chanikas. Perkelia į gara- 
džių—ten irgi tas pat, nie
kas neišeina. Pradeda dau
giau priekabių: j ieškot. Jau 
ir tvarką Sov,1 Sąj. pradeda 
kaltint. Grįžta atgal į Ame
riką, o sugrįžęs kaltina So
vietų tvarką. Daug tokių 
įvykių buvo.

Amerikiečiai, kurie atva
žiavo ne juokus krėst, o pri
sidėt prie statybos darbo, 
laikosi gerai, jų vaikai eina 
augštą mokslą universitete.

Deltuva ketvirti metai 
jau mokinas ant inžinie
riaus, J. Tomilijanovio ket
virti metai, J. Trepkus tre
ti metai, S. Lazura treti me
tai, Dubadel antri metai, M. 
Dim j anie eina mokslą ant 
daktaro , ketvirti metai ir 
daugelis jaunuolių aštuntoj, 
devintoj klasėj. Sov. Sąj. 
duoda mokslą už dyką, da 
ir algą ųioka ne tik laike 
pamokų, bet ir laike vaka- 
cijų. Ko Kasteris, Kundrotą 
ir -kiti tam panašūs ele
mentai nori nuo Sovietų 
darbininkų? Jie nebeturi jo- 
}do žmoniškumo.

1934 metais Austrijos fa
šistai surengė darbininkam 
skerdynes. Sov. Sąj. darbi-

rių tėvai liko nužudyti. Da
bar Ispanijos fašistai už
puolė skersti darbininkus ir 
kaimiečius. Sov. Sąj. darbi- 

! ninkai liuosnoriaį aukoja ir 
siunčia maistą ir drabužius 
.del Ispanijos našlaičių, ku
rių tėvus fašistai nužudė. 
Jei Sov. Sąj. darbininkai 
būtų tokie ubagai, kaip per- 
stato Kasteris ir kiti tam 
panašūs elementai, tai jie 
neturėtų iš ko aukoti kitų 
šalių darbininkų našlaičiam.

Daugelis draugų klausia
te per laiškus, ar aš nema
nau grįžti į Ameriką. Ąš 
tiek pareiškiu draugam, 
kad grįžti į Ameriką gyven
ti nežadu. Aš Sov. Sąj. dir
bu, tai jaučiuos, kad dirbu 
del savęs. Turiu už laimę, 
kad galiu gyventi ir nau
dotis visomis teisėmis. Aš 
išdirbau Amerikoj 18 metų 
ir neturėjau nei vjenų vaka- 
cijų, kad atsilsėt ir gaut už
mokestį. O Sov. Sąj. kas me
tai gaunu vakacijas ir ap
mokėtą man algą, ar ligoje 
man vis viena alga apmoka
ma. Senatvės sulaukęs tu
riu teisę gauti pensiją. Pas 
mus dirbtuvės, miestai, 
ūkiai ir visas šalies turtas 
yra darbininkų nuosavybė ir 
mes jais naudojamės.

Mūsų laikraščiai, visa ap- 
švieta, mokyklos skirias nuo 
kapitalistų, kaip diena nuoft 
nakties. Mūsų spauda ap
rašo, paveikslų talpina, ger
bia tuos didvyrius, kurie at
sižymi darbe, moksle ar sa
vo narsumu del šalies gero
vės ir labo žmonijos. Ka
pitalistų spauda užpildyta 
melais, apgaudinėjimais ma
sių ir gerbimais sugverusių 
ponų ir poniučių.

Pas mus viskas eina po 
planų. Pirmas penkmetis 
buvo sunkios industrijps 
vystymas ir ūkio pertvarky
mas. Tie du klausimai, - tai 
svarbiausi buvo socialistinė
je statyboje. Be sunkios in
dustrijos šalis negali gy
vuoti. Smulkioji pramonė 
šalies negali aprūpint. In
dustrijai augant būtinai rei
kėjo žemės ūkis perprgąni- 
zuot iš smulkių ūkininkų į 
didelius kolektyvus. Tas 
p e r o r ganizavimas palietė 
privatine nuosavybę, iš ku
rios kapitalizmas vystosi. 
Atsirado p a s i p r iesinimų, 
trukdytojų, s a b o.t ąžninkų 
kaip industrijoj, taip ir per
organizavime žemės ūkio. 
Trockistų šaika naudojos 
proga, tą milžinišką darbą 
ardė, griovė kiek įmanyda
mi. Naudojo terorą prieš 
partijos vadovybę. Daug 
amerikiečių atvažiavę į Sov. 
Sąj. negalėjo suprast, įsi
vaizdinti to pradėto darbo, 
nusiminė, nuleido
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grįžo atgal į Ameriką, at
šalo nuo darbininkų judėji
mo. Kurie apsigyveno Sov. 
Sąj. amerikiečiai susiėję 
tankiai tarp savęs kalbasi. 
Nemanėm, kad šalis taip 
greitai persimainys ir tie 
visi trūkumai bus taip 
greit nugalėti. Tas viskas 
dėka Komunistų Partijos 
vadovybei ir jos geležinei 
disciplinai, atsilikusioje ša
lyje išbudavota milžiniška 
industrija, iš smulkių ūki
ninkų sutverti dideli kolek
tyviniai ūkiai, aprūpinti 
technika, s abotažninkų 
trockistų-teroristų šaika su
naikinta, darbininkų gyve
nimas labai daug pagerėjo. 
Antram penkmetyj sparčiai 
vystoma lengvoji industri
ja. Tai parankumai darbi
ninkų gyyenimo.

Gerų dienų draugam 
laisvięčiam.

■i" .sę*'1- • "J"1 J!“ r’".• r.-!:r.:'
Per tai vis sunkėja darbų 

gavimas, kad kasyklos mau
nasi, pabaigia anglį imti, kiek 
turėjo apsipirkus. O kitos, di
desnės kompanijos apiperka 
anglį po žeme. Tai tas mažes
nis savininkas savo kasyklas, 
nori-nenori, turi uždaryt. An
tra, į daug kasyklų sudėjo ma
šinai ir daugiaus anglies gali 
iškasti. Prie valdiškos sistemos 
būtų neprastai tokios maši
nos. O prie privatiškos siste
mos prastai. Mašina savinin
kui daro pelno, o darbo žmo
nes lauk meta.

Dabar labai smarkiai puo
la areštais Progresyvių Mai- 
nierių unijos žmones, del pra
eities kovos ir sprogdinimų 
gelžkelių, anglies vagonų ir tt. 
Mano supratimu, tas nėra ge
rai. Juk kovos laike visi ko
vojo išvien prieš kompanijas, 
ypač darbo liaudis visa be 
skirtumo partijų arba įsitikini
mų buvo kovos lauke. O mili
cijos durklas irgi smeigė kam 
pakliūva, bei šerifų kulkos. O 
kiek tada žuvo kovotojų! Tai 
buvo ginklas prieš ginklą pa
vartotas. A. Čekanauskas.

MEDUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus j 
“Laisvę” ir įsigykiteMEDAUS

• tada laikas valgyti medy, 
JA jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS 
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Ne 
kada

KNYGOS-JCSŲ APŠVIETA!
Dabar Galite Gauti Pigiausiai ir Geriausias Knygas!

Springfield, Ill
Čeverykų kompanija “Inter

national” duos kalėdines do
vanas savo darbininkams —■ 
piniginį nuošimtį šių metų, 
kas, girdi, nulieka nuo dides
nio kompanijos uždarbio. Ka
tras darbininkas daugiau už
dirba per metus laiko, tas ir 
gaus daugiau. Pasirodo, kokia 
gera kompanija šiemet. O 
kaip .praėjo daug metų, tai 
jai nereikėjo dalintis bei ge
rintis prie darbo vergų su ta 
dovana. Unijos čia nėra, o 
kompanija ir jos nenori; antra 
— ir bijo, kad tik darbininkai 
nesusiorganizuotų į uniją.

Dabar anglies kasyklos dir
ba gerai. Mat, žiemos laikas ir 
daug kuro visur ir visiem rei
kia apšildyt namus ir tt. Dar
bininkai, kurie turi darbą, tai 
užsidirba ant prągyvenimo, 
ale daug randasi be darbo. 
Kiti perkasi tuos darbus. Kaip 
vienas su kitu šnekasi, tai 
brangiai atsieina pirkimas. 
Girdi, ne seniaus, kada 
galėjo gauti darbas į anglies 
kasyklas už 10-15 d oi., o da
bar vargas įeiti ir už 50 dole
rių. Tai, girdi, prakeiktas lai
kas užėjo ant vargdienių ka
pitalistiškos gadynės.

T

aųd •
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

TRU - EMBER COAL COMPANY
485 Gtand Street Brooklyn, N. Y.

(lietuvių anglių kompanija) i
Telefonas: Evergreen 7-1661 I

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Ąve. ii- Gran St.

š m level andietis artimas t ninkai buvo pirmi su auko- 
, draugas, per laišką klausia, mis, pagelba našlaičiam, ku-

Naudokitės šia proga! Pirkite sau ir savo pažįstamiems! Skaitykite, o už tai 
patys sau būsite dėkingi! Didžiausiu pa šaulio mokslo žmonių protas—knygose!

Didžiausia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugija Skelbia Nupigintą 
Knygų Išpardavimą, štai Surašąs Mūsų Knygų.
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APYSAKOS
Turime žingeidžiausių ir geriausių apysakų. 

Skaitykite!
ALIEJUS—parašė U. Sinclair. Viena iš žingei

džiausių apysakų. Turi 800 puslapių. Jos 
kaina buvo $2.50, dabar $1.00.

SPALIS IR KITOS APYSAKOS—parašė Ja
kovlev. Knygoj yra 288 puslapių. Rusijos 
revoliucijos istorija. Jos kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

POVILAS JURKA — parašė Rasoda—M i žara. 
Viena geriausių apysakų iš Amerikos lietu
viu gyvenimo. Knyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar'75 centų.

KARAS LIETUVOJ—parašė M. Gromov. Kny
ga aprašo rusų-vokiečių karą. Viena iš įdo
miausių apysakų. Knyga turi 224 puslapius. 
Kaina buvo 75 centai, o dabar 25 centai. ’

UGNYJE—parašė H. Barbusse. Knygoje apra
šomas pereitas karas. Viena iš geriausių 
apysakų. Ji turi 432 puslapius. Kaina buvo 
$1.75, dabar 75 centai.

VOKIEČIO KAREIVIO KARO ATSIMINIMAI 
•^-Aprašomas Vokietijos užpuolimas ant Bel
gijos ir Francijos 1914 metais. Baisūs karo 
lauko vaizdai. Knygoje yra 178 puslapiai. 
Dabar kaina tik’25 centai. ' y '

SENO VINCO RAŠTAI—telpa kelios apysakos. 
Knyga turi 446 puslapių. Jos kaina buvo 
$2.00, o dabar tik 50 centų.

SVIEKATOS REIKALAI
DARBININKO SVEIKATA—parašė Dr. J. J. 

Kaškiaučius. Knyga turi 628 pusi. Viena 
iš geriausių knygų kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo ligų apsisaugoti. Sveikata kiek
vienam yra brangiausia daiktas. Knygos 
kaina buvo $3.00i dabar $1.00. (ALDLD 
nariams 25 centai).

PIRMOJI PAGELBA—parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Knyga turi 128 puslapių. Ji aprašo 
apie 100 ligų. Yra paduota receptai kaip 
suteikti pirmą pagelbą. Kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

KNYGOS APIE RELIGIJĄ
Pasaulyj yra daug religijų. Vieni žmonės tiki 
į dievus, o kiti ne. Kodėl tai yra? Kiek pasau
lyje tikėjimų? Kam jie tarnauja? Skaitykite 

šias knygas:
RELIGIJA—parašė S. Matulaitis. Knyga turi 

250 puslapių. Sužinosite iš kur atsirado vi
sokios šventės, kaip religija keitėsi. Kny- 

’ gos kaina buvo $1.50, o dabar 50 centų. ’
KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBE—parašė 

vyskupas Brown. Skaitykite ką jis rašo 
apie religiją. Knyga turi 224 puslapius. 
Jos kaina buvo $1.25. dabar 25 centai.

Turime ir brošiūrą “Krikščionybė” religijos 
klausimu.

BROŠIŪROS APIE KARĄ
NAUJAS KARAS—parašė V. Andriulis. Bro

šiūra 28 puslapių. Labai naudinga. Jos 
kaina tik 5 centai.

NĄUJO KARO GAISRAS—parašė D. M. šolom- 
skas. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga kiek
vienam. Kaina 20 centu.

KOVA PRIEŠ KĄRĄ IR FAŠIZMĄ—prakalba 
d. Ercoli Komunistų Inter. Kongrese. Kny
gelė 98 puslapių. Būtinai reikalinga kiekvie
nam. Kaina 25 centai.

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis.

Knyga tik iš spaudos. Geriausios eilės ga
biausio mūsų poeto Bolio Sfinaūs-Jasilionio.

Knyga turi 288 puslapių, o kaina tik 50 centų.
Mes turime vaikams vadovėlį “Jaunimo Švy

turėlis”, eilių—“Janionio Raštai”, “švyturys”. 
Mes turime brošiūrų—“Lietuvos Poniutės ir 
Darbininkės”, “Moters Kovotojos Del /Kottmniž> 
mo”. “Kaltinime Kalba”—prieš teroristus Sovie
tų Sąjungoj, “Darbininkė ir Bedarbe”, “Komun
izmo Pagrindai,” “Lenino Raštai;” Pas muš' yfa 
“ŠVIESOS” komplektairuž 1984, 1985 ir 1936 
metus. Mes turime “DARBININKIŲ BALSO“ 
komplektus už 1917-1920 metus. Pas mus ga
lima gauti daug kitų knygų isterijos, abelno 
mokslo, sveikatos, religijos, kultūros ir kitais 
klausimais.

gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi-

ISTORIJA IR MOKSLAS
Mes turime žinoti ne tik tai, kas yra, bet ir tai, 
kas buvo, žinoti praeitį, kad suprasti ateitį!
ISTORIJA SOCIALIZMO JUNGTINĖSE VALS

TIJOSE—parašė M. Hillquit. Knygoj rasite 
Amerikos darbo žmonių istoriją. Ji turi 450 
puslapių. Jos kaina buvo $1.50, o dabar 50c.

VAKARŲ EUROPOS LITERATŪROS ISTOfRI- 
JA—parašė M. Freče. Viena iš svarbiausių 
knygų apiė kėltūrą. 296 puslapiai, kaina bu
vo $1-50, o dabar 50 centų.

ISTORIJA KLASIŲ KOVOS AMERIKOJ—pa
rašė A. Bimba. Knygoj rasite Amerikos isto
riją ir aprašymą apie darbo žmonių gyveni
mą nuo Amerikos atradimo. Kada atsirado 
negrai ? Kodėl buvo Amerikos KRevoliucija ? 
Ir daugelį kitų dalykų sužinosite. Knyga 
turi 608 puslapius. Jos kaina buvo $2.25, o 
dabar tik 50 centų.

RUSIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS ISTORIJA
—parašė V. Knorinas. Istorija Rušijos revo
liucijos, piliečių karo, Penkių Metų Plano. 
Istorija iki šių dienų. Knyga turi 440 pusla
pių. Ją aplaikėme iš Sovietų Sąjungos. Kai
na $1.0,0. ■

RUSIJOS ' ISTORIJA—parašė M. Pokrovski. 
Viena iŠ' geriausių ' istorijų apie praeitį. 

| Knyga turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, o
dabar 50 centų. i

AMERIKOS DARBININKE—parašė A. Bimba. 
1 Istorija Amėrikos darbininkių gyvenimo ir 

kovų. Knygoj yra 220 puslapių. Jos kaina 
buvo $1.25, o dabar tik 30 centų.

LENINAS JO GYVENIMAS IR DARBAI—pa- 
/ rašė E. M. Jaroslavski. Geriausia knyga apie 
' Lenino mokslą. Tikra istorija. Turi 432 

puslapių. Jos kaina buvo $2.00, dabar 50c.
PASAULIO STEBUKLAI—parašė Dr. J. J. 

Kaškiaučius. Viena iš geriausių mokslo kny- 
gp. Ji turi 416 puslapių. Kaina buvo $2.00, 
dabar 50 centų.

CARO KALĖJIMUOSE—parašė Vincas Kapsu
kas. Tai geriausias aprašymas 1905 metų 
revoliucijos ir kalėjimų padėties. Šią knygą 
išleido rusų, ukrainų ir kitose kalbose. Ji 
turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, dabar 
50 centų.

VOKIETIJOS SOCIAL-DEM. ŽLUGIMAS—pa- 
' rašė Luksenburg ir keli kiti autoriai. Knyga 

tūri 280 puslapių. Kaina buvo $1.25, o dabar 
25 *centai. ' . >

PILIEČIŲ KARAS FRANCIJOJ—parašė K.
Marksas.' Knyga turi $60 puslapių. Jos kai
na buvo $2.00, dabar 50 centų.

KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTEMA—
• ' 'parašė L. Boudin. Knyga turi 336 pus. Kai

na buvo $1.50, o dabar 50 centų.
ISTORINIS MATERIALIZMAS—parašė H. Gor- 

ter. 192 puslapiai. Kaina buvo $l;50, o dabar 
' k 25 centai. . .
KO1ŪUNIZ5JO A-B-C—parašė N. Bucharinas.

' ' Knyga turi 206 puslapių. Kaina buvo $1.25, 
o dabai’ 50 centų. >

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI—parašė 
F. Vaišnora. Knyga turi 256 puslp. Kaina 
buvo $1.25, o dabar 25 centai.

Visos šios virš suminėtos penkios knygos riša 
marksizmo klausimus. Noritė žinoti; kodėl yra 
bedarbės, kriziai, iš kur kapitalistai gauna pel
nus, kaip jjie išnaudoja darbininkus, kas reikia 
mums daryti ir daugelį kitų klausimų,—-tai skai
tykite jas. •

z ARGENTINA IR TEN GYV. LIETUVIAI—pa
raše M. Rasoda-Mizara. Knyga turi 192 pus
lapių. Jos' kaina buvo 75 centai, o' dabar 
25 centai.

SOVIETŲ SĄJUNGA—Terašė R. Mizara. Knyga 
turi 286 puslapių. Jos kairia buvo $1.00, da
ba* tik 50 centų. ’’

APIE SOVIETUS IR REVOLIUCIJĄ LIETU
VOJ—parašė Vincas Kapsukas. Knyga turi 
240 puslapių. Jos kaina' 'buvo $1.00, dabar 
50 centų. v ;

GAMTA IR ŽMONES—parašė M. Hjin. Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 314 puslapių. Viena 
iš geriausių ir žingeidžiausių mokslo knygų. 
Kas gi nežino, kaip svarbu žinoti apie gam
tą? Jos kaina yra $1.5V, bet šio išpardavimo 
metu tik $1.00. ' • '
t < 4 x M

Mūsų knygos gerai padarytos, ;
giausis knygų pasirinkimas yra ALDLD centre! Su užsakymais siųskite 
ir pinigus! Perkantiems kartu virš $3.00 vertes duosime 25 nuoš. nuo
laidoj Versiuntinią mes apmokame! Visais reikalais kreipkitės pas 
ALDLD CK sekretorių sekamu antrašu:

BROOKLYN, N. Y.46 TpN EYCK STRĘET
M H /
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ALDLD REIKALAI
ALDLD 4-to Apskr. Sekr. Ra- 
portas Metiniam Suvažiavimui

Gerb. Draugės ir Draugai!
. Pradžioje šio pranešimo su

minėsiu apskričio komiteto at
liktus darbus, kuriuos 
per 1936 metus.

Šių metų komitetas 
darbo atliko. Bet visgi 
paminėti kaip kuriuos:
pirmesnės konferencijos nu-, 
tarimą, buvo pasiųstas delega
tas nuo apskričio į Kongresą 
Prieš Karą ir Fašizmą, kuris 
įvyko Clevelande, O. Apskri^ 
tys buvo dalinai prisidėjęs 
prie siuntimo delegato į Kon
gresą del kovos už atsteigimą 
demokratijos Lietuvoje ir Lie
tuvos politinių kalinių paliuo- 
savimą bei jų būvio pagerini
mą. Taipgi apskritys prisidė
jo prie apvaikščiojimo Lietu
vos nepriklausomybės sukak
tuvių vasarid 16 d. su visomis 
kitomis srovėmis, apart 
likų parapijų, kurios 
atskirai.

Vienas iš svarbiausių
žiavimų, kuris įvyko šiais me
tais, tai suvažiavimas frater- 
nalių draugijų, tikslu padėti 
angliakasių unijos vadams su
organizuoti plieno darbinin
kus į stiprią vieną didelę plie
no darbininkų uniją, šioje 
konferencijoj ę dalyvavo ir 
nuo 4-to apskričio delegatas. 
Tos konferencijos svarbiuoju 
obalsiu buvo stoti į pagelbą 
ir padėti įrašyti į uniją visus 
darbininkus, dirbančius plieno 
industrijoje. ALDL Draugi
jos nariai turi būti kiekvienas 
organizatorium plieno darbi
ninkų.

1936 metų “Darbininkų Ka
lendoriaus” platinime šiuo sy
kiu draugai pasirodė gerai-— 
kięk buvo kalendorių paimta 
platinimui, tiek ir išplatinta. 
Tai pirmą sykį taip pasidar
buota tame reikale.

Mes žinome, kad metai at
gal šį mėnesį mūsų apskritys 
turėjo 7-nias kuopas su 156 
nariais. Bet kiek mes turime

labar narių, tai sunku pasa
kyti. žiūrint pagal mokesčius 
į centrą, tai atrodo, kad mūsų 
apskrityj esančios kuopos yra 
nupuolę nariais. Draugai, kuo
pų veikėjai, matyt, kad mažai 
kreipia domės į draugijos plė
timą, stiprinimą, jos auklėji
mą. Tas darbas laikomas kai
po ir antraeilis, daugiaus yra 
dirbama kitais tikslais, kitoms 
draugijoms, o užmirštama sa
va. Tai yra visai nepagirti
nas draugų'darbas: Mes turė
tume sau statyt už pirmaeilį 
tikslą ALDLD.

Parengimų apskritys turė
jo sekančius: surengė vieną 
vakarienę. Buyo prisidėjęs prie 
vieno tarptautinio pikniko. 
Buvo nutarta surengti šokius 
balandžio mėnesį, bet kad iš
tiko Pittsburghe potviniai tuo 
laiku, tai šokiai neįvyko. Bu
vo surengta trumpas prakalbų 
maršrutas drg. Prūseikai. Jis 
pasakė penkias prakalbas.

Apskričio komitetas buvo 
susirinkęs 7 sykius. Komitetas 
susidėjo iš 7 narių, į komite
to susirinkimus atsilankydavo 
daugiausia trys-keturi drau
gai, o kiti po sykį, o kai kurie 
neatsilankė nė sykio.

Laiškų išsiuntinėta kuo
poms įvairiais reikalais 31. Su- 
sirašinėjant su kitoms įstaigo
mis įvairiais reikalais,'išsiųsta 
18 laiškų. Kvietimui apskričio 
komiteto į susirinkimus para
šyta 37 atviručių.

Finansinis Raportas
Kuopos narinių 

mokėjo apskričiui 
už 124 narius, po 
rio, sykiu 
180 egz. 
doriaus” 
Apskričio
buvo $31.70. Nuo vieno tarp
tautinio pikhiko pelnas $1.75. 
Balansas iiuo 1935 m. $11.95. 
Viso įplaukų buvo su balansu 
1936 m. $90.10.

Išmokėta: Apskričio komi
teto išlaidos už 1935 m. ‘$7.27. 
Delegato kelionė į Clevelandą

Vakarienės išlaidų 
“Vilniai” už kalendo-

Aukos'prie manda- 
K. P. Rinkimų Kam- 

rušaičiui už 
tikįetus $3. Sykiu išlaidų 
$90.08. Reiškia, balansas yra 
iki šiam suvažiavimui. 2 centai.

Apskritys yra skolingas se
kančiai: Drg. R. Mizarai, dar 
už 1931 m. prakalbas, $22.20. 
“Vilniai” už kalendorius 1935 
m. $11. /‘Laisvei” už plaka
tus nuo 1932 m. $9.40. Sykiu lą, čiornį ir Greifenbergerį. 
$42.60.

Draugiškai, A. Pipiras, 
Apskr. Sekr.

Linden, N. J
Gruodžio 20 dieną ALDLD 

165 kuopa buvo surengus pra
kalbas. Kalbėjo J. Siurba. 
Prakalbų tema buvo apie da
bartinę padėtį Ispanijoje. 
Draugas Siurba dabai gerai iš
aiškino publikai dabartinę pa
dėtį Ispanijoje ir nurodė, kaip 
svarbu remti kovojančius liau- 
diečius Jfrieš fašizmą. Susirin
kusieji pagal išgalės paauka
vo. Tik gaila, kad permažai 
buvo publikos.

Gruodžio 26 d. L.D.S. 135 
kuopa turėjo surengus maskų 
balių. Buvo susirinkęs gražus 
būrelis svečių iš Elizabetho ir 
bayonniečiai nepamiršo mus 
aplankyti. Tai visiems daly
vavusiems tariame ačiū už 
paramą. Mes irgi stengsimės 
atsimokėti jum, atsilankydami 
į jūsų parengimus.

Aukos surinktos per prakal
bas. Aukavusių vardai: po 
dolerį aukojo J. Uškurėnas, Bu- 
dreckis, K. Saimanas, M. Dau
girdas, G. Kardauskas, J. G. 
Chilei, A. Trepkus ir E. Krus; 
po 50c. J. Baltrėnas, M. Baku- 
nienė, ir J. Vertelis; po 25c. 
E. Kukienienė, R. Stripaitienė, 
G. Kardauskienė, V. Krupins- 
kas, Kardokas, G. Stripaitis, 
M. Krus, C. Andriunas, A. 
Chilutė, A. -Vertelienė, G. Bar
tkienė, ir A. Tenis.

Smulkių aukų surinkta 45 
centai—viso $12.95. Kadangi 
A. Tenis aukavo 25 centus ir 
neėmė $1.50, kuriuos tarėjo 
paimti Už svetainę, tai įo auka 
pasidaro 
kalbėtojo 
plakatus, 
votojams

$1.75. Apmokėjus 
kelionės lėšas ir už 
lieka. Ispanijos ko- 
$9.25. Visiems au-

“pare” pagerbti sportą.
Vakaro pirm, jaunuolis Pui- 

šis paaiškino tikslą ir pakvie
tė “Basket Ball” managerį 
(svetimtautį) pakalbėti, šis iš
gyrė Pr. Liubiną, kaipo gabų 
sportininką, kuris žinomas pa- 
sauliniai^ir buvo siunčiamas 
net į Olimpiadą. žymėtina, 
kad tas manageris pasakė, 
kad kiti to “Basket Ball” ty
mo nariai, kuriam Pr. Liubinas 
priklauso, atsisakė važiuoti į 
Vokietiją pasaulinėn Olimpia- 
don, kaipo protestą ten siau
čiančiam • žiauriam fašisti
niam terorui, bet tik Pranas 
važiavo. Man. rodos, šiuom 
žvilgsniu, Pranas būtų susi
laukęs didesnės godonės už 
nevažiavimą, negu už važiavi
mą.

Toliau perstatė p. Belskį, 
kaipo pirmą Lietuvos amba
sadorių Amerikai. Aš tris sy
kius girdėjau Belskį kalbant ir 
visada labai prastai nukalba. 
Ir šį sykį nepasakė jokios iš
vados, o‘tik atkartotinai minė
jo, kad šis vakaras nepapras
tai svarbus vakaras ir tt. Net 
viena gaspadinė priėjus man 
prie ausies sako, kad geriaus 
būtų, jeigu jis nustotų kalbė
jęs.

Visi laukia paties sportinin
ko Pr. Liubino žodžio. Nema
žai nustebome, kuomet Pra
nas aiškiais lietuviškais žo
džiais prabilo, nors ir iš rašto. 
Visi manė, kad jis ir kalbės 
taip gerai. Bet kuomet pabai
gė skaitęs ir be rašto pradėjo 
kalbėti, tai tuojaus turėjo vėl 
anglų kalbą vartoti. Šiuom 
žvilgsniu, Pranas parodė pir- 
mynžangos, nors iš rašto lietu
viškai prabildamas. Nors Pra
nas išbuvo 3 mėnesius Lietu
voje, bet apie ten esamą politi
nį ir ekonominį gyvenimą ne
prisiminė. Tik kalbėjo, kad 
sportas Lietuvoje dar silpnas, 
nes pati IJetuvos valdžia tik 
virš 18 metų gyvuoja.

Priminė, kad prie caro Lie
tuva buvo pavargta ir neleido 
jai kultūriniąi plėtotis ir tt. . . 
O dabar, sako, yra laisvė ir 
šalis sparčiai žengia pirmyn.

čia Pranui reikia pastebėti, 
kad Lietuva skirdamos! nuo 
Rusijos atsinešė su savimi vi
sas caristines liekanas ir įsta
tymus. Kaip prie 
uždrausta žodžio, 
susirinkimų laisvė, 
bar Lietuvoj e yra
kaip prie caro dėjo kalėji- 
muosna ir žudė tuos, kurie 
skelbė tą laisvę, taip ir Lietu
voje. Faktai yra, kad tik Sme
tonai užėmus diktatoriaus ga
lę, tuojaus sušaudė’ geriausius 
Lietuvos sūnus: Giedri, Požė-

susikirtimas tarpe skebų, ir 
streikieriųnukentėjo fr pati 
dirbtuvė. Kompanija buvo iš
ėmus indžionkšiną, bet teis
mas atmetė ir vėl eina piket- 
vimas. žymėtina^ kad toje dir
btuvėje skebauja ir vienas lie
tuvis. Suprasdamas, kokis že
mas skebo vardas, jis aiškinąs, 
kad esąs boseliu ir neskebau- 
jąs. Tai netiesa. Kaip unija 
parodo, jis dirba ant “ben- 
čiaus” prie kirpimo upholste- 
rių skyriaus ir skaitosi skebu. 
Tai gėda jam.

Sargas.

Raymond, Wash

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BINGHAMTON, N. Y.

Draugų Ukrainiečių, 9 d. sausio 
(Jan.), Lietuvių Svet., bus lošiama 
4 veiksmų drama “Brother Against 
Brother”. (Brolis prieš Brolį). Ti- 
kietų kaina 35c. perkant iš anksto. 
Prie durų 40c. Įsigykite tikietus iš 
anksto, šį perstatymą rengia du sky
riai, Ukrainų T. O. ir Endicott 
Branch of TWO. Po vaidinimo bus 
šokiai. “L.” Korespondentė.

. ‘ (3-5)

tuojau rašykite šiuom antrašu: Liūdi' 
vikas Končius, 57 Battery St., No} 
Abington, Mass. Važiuosiu per New 
Yorką.

* (2-4)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

Įvyks penktadieni, sausio 8 d., pra
džia 7:30 vai. vakare, 3014 Ye- 
mans. Visi nariai būkite, nes yra 
daug svarbių reikalų apsvarstymui.

caro buvo 
spaudos ir 
taip ir da- 
uždrausta,

Uždarė ne tik komunistų or
ganizacijas ir spaudą, bet ir 
(tik virš metai) social-demo- 
kratų, liaudininkų, krikščionių 
demokratų, jaunimo ir kitas 
organizacijas. Juk tuom sykiu, 
kada patsai Pranas buvai Lie
tuvoje, ėjo kariuomenės teis
mai, smerkdami kalėjimais ir 
mirtimi Suvalkijos ūkininkus, 
kurie drįso streikuoti už gavi
mą didesnių kainų ant ūkiškų 
produktų. Taigi, tik kalba 
persikeitė vzaldininkų, vietoj 

mėjo “Basket Ball lošime pa-. rusų, dabar lietuvių,'bet tvar- 
saulinėj Olimpiadoj ir tik 3 ka likos žiauresnė, negu buvo 
mėn. kaip sugrįžo iš Lietuvos, caristinėj Rusijoj. Tai šie fak- 
K. Liubinas (Pr. Liubino te- tai reikia žinoti ir nepamiršti, 
vas), kviesdamas L.L.N. Kliu-( Abelnai, iš tos vakarienės 
bą prisidėti prie tos vakarie- imam supratimą, kad P. Liu- 
nės, aiškino, kad bus miesto binas viso 
majoras, judomų paveikslų ket Bali” c: 
žvaigždės ir daug įdomybių, | Kuomet Pranas savo gabu- 
kad tik pagerbt tą sportą. Na, mus ir žinojimą (kad ir spor- 
manau sau, kaipo korespon- to srityj) panaudos liaudies 
dentui, reikia eiti pažiūrėti tų reikalams ir prisidės prie vie- 
įdomybių, ir nuėjau garsintu tos jaunuolių sporto skyriaus, 
laiku, 8 y. vak. sharp. Bet ir 9 kurie yra susispietę apie LDS 
valanda, o žmonių mažai ir jaunuolių kuopą, 4ai tuomet 
valgyti neduoda. Pagaliaus liksis liaudies draugas ir jo, 
mato, kad daugiaus nebeateis kaip ir kitų, pasižymėjimai ir 
žmonių, susėdome prie stalų.! darbai liks tinkamiau įvertin- 
Rokuoju, kiek čia bus. Biskį ti.
daugiau, kaip 60 ypatų. Iš to 
įkaičiąus pusė publikos sve
timtaučiai ir tik antrą pusę 
sudarė lietuviai.

Apie Pr. Liubino Vakarienę
Daug garsinta ir kalbėta, 

kad gruodžio 19-tą Los Au
gelio “vadovaujamos” organi
zacijos rengia garbės vakarie
nę Pr. Liubinui, kuris pasižy- — • . i i ii i v •

labo tik yra “Bas- 
ampionas.

Korespondentas. 
♦ * *

čia tebestreikuoja darbinin- 
Majoro ne- kai Krokolers rakandų dirbtu-

kavusiems tariame širdingą buvo. Atrodė, kad čia rengia, vės, kuri randasi Inglewoode. 
ačiū už paramą.

Lindonietis. cijos/b.et tik šiaip privatinė rytas. Dvi savaitės atgal, buvo
ne * ‘vadovaujamos” organiza- Yra masiniai pikietuojąpia kas

Biskis apie miesto rinkimus
Miesto unijų centralinė ta

ryba statė kandidatus į mies
to gaspadorių ir komisionier- 
ius. Pirmuose rinkimuose uni
jų kandidatas į gaspadorius 
laimėjo, nes buvo antras ga
vęs daugiausia balsų iš penkių 
kandidatų. Bet paskutiniuose 
rinkimuose pralaimėjo. Bet 
visgi išrinkome vieną komisio- 
nierių, kaipo unijų atstovą.

Už neišrinkimą unijisto mies
to gaspadorium kalti patys 
darbininkai. Jie kalti todėl, 
kad jie nebalsavo—nė pusė 
darbininkei nedalyvavo balsa
vimuose. Kodelgi biznieriai 
dalyvauja rinkimuose? O pas 
darbininkus yra įsigyvenęs po
sakis, “del mano vieno balso 
nieko nemačys”. Turime ži
noti, kad nuo miesto gaspado- 
riaus priklauso daug dalykų. 
Jeigu mes norime pagerinti 
savo būvį ir išeisime į streiką, 
tai žinokime, kad pirmiausia 
susidursime su miesto galva. 
Jeigu miesto gaspadorius bus 
darbininkų priešas, tai nuo 
policijos gausime lazdų į gal
vas. A. B.

Nuo Red.—rllįus išvedžioji
mus apie Seattle\apleidome— 
del vietos stokos.

BROOKLYN LABOR LYCEUMf

DARBININKŲ ĮSTAIGA
I Salės del Balių, Koncertų, Ban- 

kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių mažų namų savininkų 

kuopos vakarėlis įvyks 9 d. sausio, 
6835 Superior Ave. Tikietus pirkit iš 
kalno. Bus laimėjimas laikrodėlio. 
Su tais pačiais tikietais gausit ir 
vakarienę. Nepraleiskit to vakaro. 
Taip pat bus gera orkestrą, grajif 
lietuviškus šokius. Ateikite praleisti 
linksmai laiką ir tuo pačiu sykiu pa- 
remsite organizaciją, 
vą prieš skriaudikus, padėkite mums 
kovoti. Kom.

(3-5)
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VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BODAIS

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtą, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmui, 
kaip tai: reumatizmą, rankų1 koją gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, • šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų dvieto 
kraštų, girių, visokių medžių alibjjį, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga^ 
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARr 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus gruzinam.

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 aplaikytl 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 1 
DEKEN’S OINTMENT, 
aplaikysite tikrąją Deks 
Mostį. Parsiduoda visur, 
Reikalaunam Agenčių ir Agentą. 
DEKEN’S OINTMENT CO

Hartford, Conn. /

Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui
rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau- 
smoir nesmagumų priežastys, Strė-
. ą Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies. Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrą ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu'turite 
kękią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai Serumų Įleidi
mai ir Ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 Ak M. iki 3 P. M.
7 MES KALBAME LIETUVIŠKAD

kuri veda ko nų Klimas, Sciatica, Neuralgia, Ner- 
’ KUJr_\ .Tecla Ko vu įdegimas ir Chroniški Reumatiški

SCRANTON, PA.
Tarptautiškas Bendras Frontas 

Ispanijos kovotojų rengia didelius 
šokius, kurie Įvyks 16 d. sausio. P. 
O. S. of A. Hali, 509 Pittston Ave. 
Pradžia 7 vai. vak., griež Crystal 
Orchestra. Įžanga vyrams 25c., mo
terims 15ė. Kam laikas pavelija, ma
lonėkite atsilankyti ir tokiu būdu gal 
koks 
nijos

del

užrašyta 
tik tada 
Galingą

centaą atliks parėmimui Ispa- 
kovotojams. I). T. 
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MiamiNorite Važiuoti
Floridą

9 d. sausio (Jan.), išvažiuoju į 
Miami, Floritlą, su automobiliu.^ Kas 
norėtų su manim drauge važiuoti

Kas

a

Gaukite “Laisvei” ^Įaujų 
Skaitytoj u

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

i i
Tel. Start • 2*0188 ■ NOTARY
Night Tel. Jwniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDAU8KA8)

GRABORIUS
BALZ AM UOTO J A

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobiliu 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

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

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, stlldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių," senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama, roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkitna> 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 

A Cheese Cake^. Coffee Cake, Butter) 
į Cake. Stollen,- Doughnuts, Pies, Past’

ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorį Ir kalnas.

Antrašas: 36-4Otagg Street,

Bunke ir Spice 
ipple Turnovers

k Brooklyn, N. Y

5

SIENINIAI KALENDORIAI
1937 METAM

“Laisvė” turi puikų pasirinkimų sieninių 
kalendorių 1937 metams. Yra labai gražūs 

spalvuoti paveikslai iš gamtos vaizdų, 
vandenys, miškai, kalnai ir tt.

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

12 colių pločio ir 16 colių ilgio. Kaina 15c
Pasiunčiame ir į kitus' miestus?4uŽ tą pačią kainą. 
Reikalaudami į kitus miestus malonėkite iš kalno 

prisiųsti užmokestį pašto stampomis.
Padarome su lietuviškais kalendoriais, kur 

yra pažymėta Lietuvos oficialės šventės 
ir katalikiškos šventės.

Daugelis siunčia iš Amerikos sieninius kalendorius 
į Lietuvą anglų kalboje su amerikoniškomis šventė
mis. Lietuvoje tokie kalendoriai mažai nau’dingi. 
‘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.

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

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

JOSEPH SIMUTIS
Laiko lietuvių išdirbystės ČEVERYKUS, kurie yra 

stiprūs ir gerai tinka ant kojų: 
OVER GLOBE SHOES

Yra didelis pasirinkimas avalynės ir drabužių.

Prašome įsitėmyti antrašą: •
35 HIGH STREET . NASHUA, N. H.

J. KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA' 

čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kama 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 IS KITUR ATVYKUSIUS 

Tel. EVergreen 8-8520

fcr.l
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Liet. Liaudies Teatro 
: Susirinkimas

Metinis Lietuvių Liaudies 
Teatro susirinkimas įvyks ket
virtadienį, sausio 7 d., 8 vai. 
vakaro, Letuvių Piliečių Kliu- 
be. Dalyvaukite ir savo pa
žįstamus kvieskite dalyvauti 
šiame susirinkime.

Susirinkimo tikslas, labai 
avarbus. Reikės perkratinėti 
visą mūsų veiklą pereitų metų 
—vaidinimus, veikalus, gin
čus, kritikas ir tt. Taip pat 

» reikės nutarti veikimas šiais 
metais. Komitetas jau turės 
naujus veikalus parinkęs mo- 
kinimuisi. Taip pat reikės rin
kti nauja valdyba. Dienotvar- 
kis bus sekamas:

1. Raportai iš 
veikimo.

2. Diskusijos 
—-“Partizanus”, 
"Ant Bedugnės 
tus.

3. Nauji veikalai dar šiame 
sezone—“Iš Meilės”, “Netur
tas—Ne Geda” ir kiti.

4. Antru kartu “Partizanų” 
vaidinimas Brooklyne.

5. (Naujo Komiteto rinkimai. 
• , 6. Kiti sumanymai ir tari
mai.

Į ‘ susirinkimą kviečiama 
simpatikai, rėmėjai ir visi tie, 
kurie domisi Lietuvių Liaudies 
Teatro veikla. Tai yra, kvie
čiama visi tie, kurie yra lan
kytojais, publika, Lietuvių 
Liaudies Teatro vaidinimų.

: Kviečia Komitetas:
V. Bovinas, pirmininkas,
P. Baranauskas, sekretorius, 
M. Paukštienė, iždininkė.

pereitų metų

apie veikalus 
“šalaputrį”, 

Krašto” ir ki-

Simpsonas Sugrįžo
Sekmadienį laivu Roosevelt 

sugrįžo Amerikos kovingas jū- 
rihinkks Law rėti c e B. Simp- 
sori, $Uris išbuvo arti 18 mė- 
shį vįkietijos nazių kalėjime 
už piktinimą komunistinės li- 
tėrattifos. Jisai sakėsi visą lai
ką buvęs užrakintas atskirai 
nuo kįtų kalinių, tačiau nega
lėjo nematyti, kokiais sugrįž
davo kiti iš “pasimatymų” su 
viršininkais, o tūli ir nebesu
grįždavo.

Jisai kalbės jo pasitikimui 
ruošiamam mitinge . trečiadie
nio vakarą, 6 sausio, St. Ni
cholas Palace, 69 W. 66th St.,

Beje, pirmutiniu pasveikinu
siu pribuvusį Simpsoną buvo 
Gifford H. Cochran, sūnus mi- 
lionieriaus lenktynių arklių 
s avinioko. Jisai pereitą vasa
rą buvo nuvykęs bandyti pa- 
liuosuoti Simpsoną, bet Simp
sonas tuomet atsisakęs tikėti 
jo nuoširdumu, nepriėmė jo 
pasiūlymų.

Poficistai Tampa Ugnia- 
gesiais

To priežastis labai 
suprasti 
geresnes darbo sąly-

ugniage-

Su įvedimu trijų darbo pa
kaitų ugniagesiams, daugelis 
pojicigtų meta savo buožę ir 
revolverį ir stoja ugniagesių 
•i liana.
lengva 
šiai turi

Pavyzdžiui, policistai ir 
ugniagesiai pradeda dirbti ta 
pačia alga — $2,000 į metus. 
Ugniagesiams išdirbus tris 
metus, jie gauna $3,000 į me
tus, o policistai turi išdirbti 
penkis metus, idants gavus tą 
$3,000 algą. Susirgimų laiku 
Ugniagesiai gauna pilną algą, 
Ą policistai gauna tik pusę al- 

Ugniagesiai nemoka pini- 
į pensijos fondą, bet už 20 ... .. ....Bhrty jie Kali pasitraukti ir gy- 

ant pensijos. Policistai, 
nenok, moka antrą nuošimtį 
MOS į fondą ir gauna pensi- 

iidirb us 25 metus.* #
-fc*; y

«
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Williamsburgo Bedarbiai 
Pasiryžo Kovoti už So- 

cialę Apdraudą

ALDU 1-mos Kuopos 
Narių Žiniai

ir fabrikantai

pašalpas 
pastume- 
darbinin- 
į amžiną

Gruodžio 30 d. įvyko abie
jų kuopų, tai yra Bedarbių 
Tarybos ir WPĄ (viešųjų dar
bų) darbininkų susirinkimas 
po vadovybe Amerikos Darbi
ninkų Susivienijimo.

Organizatorius išdavė platų 
raportą iš bedarbių judėjimo, 
pažymėdamas, kad preziden
tas Rooseveltas pirm rinkimų 
prižadėjo padidint pašalpą ir 
praplėsti viešuosius darbus, 
tad tuom laiku bedarbių judė
jimas (aprimo, visi laukė nuo 
pono Roosevėlto malonės ir 
išganymo. Tie pažadėjimai 
davė progą šelpimo įstaigoms 
nubraukti nuo surašo- pusiau 
badaujančius bedarbius.

Bankieriai
agitavo ir milionus dolerių au
kavo, kad rinkimuose laimėtų 
Landon, republikonų kandida
tas, nes jis žadėjo uždaryti 
šalpos biurų duris ir sustabdy
ti viešuosius darbus. O po rin
kimų Rooseveltas lošia Lando- 
no rolę, sulaikinėja 
ir viešuosius darbus, 
damas suvargusius 
kus ir jų šeimynas 
pragaištį. '•

Tai kas dabar mums prisi
eina daryti? Nėra kitokios iš
eities, kaip stoti į griežtesnę 
ir atviresnę kovą už sugrąži
nimą atimtos pašalpos ir jos 
padidinimą, sulyginant su ky
lančiomis produktų' kainomis.

Sausio 9 d. įvyksta Madison 
Sq. Gardene protesto demon
stracija prieš atėmimą pašal
pos ir Ipaleidimą nuo viešųjų 
darbų, taipgi prisirengmui 
šaulio 15 dienos maršavimui į 
Washingtoną. Nemąžiau 1,000 
delegatų turime pasiųsti iš 
New Yorko į Washingtoną. >

Išrinkta du delegatai į Wa- 
shingtoną. Kelionės lėšų pa
dengimui yra pardavinėjamos 
stampos.

Kadangi tik disciplinuota, 
tvarki organizacija gali sėk
mingai pravesti savo užsibrie- 
žtus darbus, tad sustiprinimui 
tvarkos padaryti sekami tari
mai :

1. Narys, apleidęs 3 susirin
kimus į mėnesį laiko ir nepra
nešęs komitetui priežasties, 
praranda teises Susivienijime.

2. Susirgęs narys turi rapor
tuoti komisijai, o komisija tu
ri greitai gauti gydytoją iš šel
pimo įstaigos.

3. Narys, norintis gauti pa
šalpą, turi dalyvauti sykiu su 
komisija šelpimo įstaigoj.

< Kaimietis.

Draugai ir draugės!
kuopos rengiamas 
įvyks 10 d. sausio, sekmadie
nio vakarą, “Laisvės” svetai
nėje. Įžanga tik 25 c.

Mūsų kp. yra skaitlinga na
riais, tai yra gana graži orga
nizuotų darbininkų-kių šeimy
na. Todėl mes, kaipo vienos 
šeimynos nariai, turėkime sau 
už pareigą dalyvaut šiame va
karėlyje, taipgi pakalbinkim 
ir kitus, kad dalyvautų. Pa
darykim šį vakarėlį sėkmingu.

Tą pačią dieną, 10 vai. ry
to, “L.” svet., atsidarys A.L.D. 
L.D. 2-ro apskričio metinė 
konferencija. Tie draugai-gės, 
kurie apsiėmėte būti delega
tais, atstovauti mūsų kp. Šioj 
konferencijoj, pribūkit visi 
pažymėtu laiku, nepavėluokit.

14 d. sausio, ketvirtadienį, 
kaip 8 vai. vak., “L.” svet., 
įvyks mūsų kp. metinis susi
rinkimas. Kuopos valdyba iš
duos raportą iš praėjusių me
tų kp. veikimo, taipgi yra ir 
daugiau gana svarbių reikalų. 
\ Visi kuopos nariai privalo

te dalyvauti šiame susirinki
me. Ypatingai tie, kurie esa
te nepasimokėję duoklių už 
pereitus metus, ateikit į šį su
sirinkimą ir pasimokėkit.

Jei kurie neišgalit pasimo- 
kėt duoklių del bedarbės, tie 
būsit paliuosuoti nuo mokėji
mo. Tik, draugai, lankykit su
sirinkimus ir neapleiskit taip 
brangios organizacijos.

Kp. Valdyba.

Mūsų 
vakarėlis

Girdėta-Matyta

kad

Neseniai, So. Antra gatve, 
Brooklyne, kalnierių pasista
čius traukiu į ALDLD moterų 
81-mos kp. vakaruškas. Pas
kui mane eina du apyjauniai 
vyrai, ir kalbasi tarpe savęs 
lietuviškai. Vienas sako: “Nie
ko sau būtų mergina.” O kitas 
atsakė: “Negali spręst ją iš 
užpakalio; reikia pamatyt jos 
veidas.” Pro šalį eidamas, vie
nas, pusiau atsigrįžęs, sako: 
“Parodyk savo veidą.” Aš, 
grįžtelėjus, atsiliepiau: “O 
kaip, ar patinka.” Jie tik susi
juokė ir skubiai nudūmė. Vie
nas dar prabilo į savo draugą, 
“na, ar ne sarmata.”

Jiedu apsiriko. Manė, 
aš kitatautė.

Pereitą šeštadienį vienoj 
valgių krautuvėj kalbuosi su 
lietuve, kuri turi mergaitę ir 
berniuką. Aš klausiu jos: “Ar 
leidi savo vaikučius į darbi
ninkiškų draugijų palaikomą 
lietuvišką mokyklėlę, kurios 
pamokos būna kas šeštadienį 
“Laisvės” salėj ?” Ji atsakė 
man: “Taip, leidžiu”. Apysenė 
moteris, sėdėdama ant kėdės, 
atsiliepė: “AšJeidau savo vie
ną mergaitę į privatišką vaikų 
mokyklėlę, tai ta, kuri namie 
buvo, geriau lietuviškai skaito 
ir rašo, negu ta, kuri ėjo į mo
kyklėlę.” Aš jai atsakiau: 
“Drauge, tas priklauso, kaip 
mokina.”

Tą pačią dieną vienas pu
siau tautiškas biznierius man 
sako: “Pas mane užeinanti 
jauni, vyrai kalba, kad jie ge
riausiai išmoko lietuviškai ra
šyti ir skaityti, tai tik lanky
dami mokyklėles, kurios buvo 
vedamos laisviečių.

Pereitą žiemą viena suau
gus ir vaikus išauginus mote
ris pradėjo lankyti moterų 
skaitymo ir rašymo mokyklė
lę, “Laisvės” svetainėj. Ji ne
mokėjo rašyti nei skaityti.

Jos vyras jai sakė: "Ko tu 
ten eini? Juk tu vistiek neiš
moksi.” Bet ji vistiek ėjo, ir į

DIENRASTYJ "LAISVĖJE” pabaigą žiemos ji galėjo kai

Early Manily, 19 metų ir 
John Owens, 25 metų, tapo 
suareštuoti už apvogimą skal
byklos 1666 Park Place. Jie 
prisipažino ir prie kitų apvo
gimų.

Susirgimai Influenza 
Smarkiai Daugėja

Daugelis žmonių džiaugiasi, 
kad šiomis dienomis oras ne
paprastai šiltas, vienok jie ap
siriks sužinoję, kad šio malo
naus oro pasėkoje smarkiai 
plečiasi influenzos perai ir su
sirgimai ta liga pradeda siek
ti epidemijos proporciją.

Neturime davinių kas link 
mirimų nuo influenzos, vienok 
žinoma, kad per gruodžio mė
nesio pirmos savaitės kiekvie
ną dieną buvo pašaukta apie 
380 ligonvežimių, o per sep
tynias dienas, baigiant su sau
sio 1 d., kasdien buvo pašauk
ta 858 ligonvežimių.

GARSINKITES SAVO BIZNĮ

ką parašyt ir paskaityt.
Ji pasirinko gerai ■ išmokt 

paskaityti apysakaitę apie 
“Alenytę.” Mat, ji turėjo duk
terį, kurios vardas buvo Ale- 
nutė. Duktė mirė. Beskaityda
ma tą apysakaitę, ji pramoko 
ir laikraštį skaityti.

Šį metą lietuvių moterų 
skaitymo-rašymo ir skaitliavi- 
mo mokykla įvyksta kas ant
radienio vakarą 8 vai., “Lais
vės” svetainėje. G. R,.

Miegantis Rūkorius Padegė 
Kambarį

Pereitą sekmadienį trys 
terys, saužudystės keliu, 
gino išsilajsvint nuo visokių 
bėdų. Dvi pasiekė tikslą, o 
viena stebuklingai išliko gyva.

Marie Alperovitz, 25 metų, 
nušoko nuo 13-kos augštų Ho
tel Madison Square stogo. 
Ties 9-tu augštu jos dešinė ko
ja drožė į metalinę vandens 
nuovadą. Nors koja tapo nu
laužta, bet tas ją sulaikė.

Mrs. Catherine Lewis, 36 
metų, nušoko nuo Hotel Penn
sylvania stogo ir nukrito 13 
augštų. Ji ant vietos užsimu
šė. . ' •• . .

Nežinoma moteris, apie 45 
metų amžiaus, nušoko nuo še-

, šių augštų apartmentinio fta- 
mo ties 150 St. ir Broadway.
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Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČIUS
530 Summer Ave.Z arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4

Nėra valandų sekmadieniais. !
------------------------ 1
--------------------------------------------------------------- i-

FOTOGRAFAS

Užvakar snaudžiantis rūko
rius užkūrė gaisrą, kurio pa
sėkoje rūkorius mirtinai apde
gė. Leo Hoyt, 60 metų am
žiaus, 47 W. 75th St. New 
Yorke, trečią valandą ryto už
migo krėsle, iš pirštų iškrito 
degantis papirosas, kuris pa
degė kambarį. Kitas to namo 
gyventojas užuodė dūmus ir 
pašaukė ugniagesius. Gaisrą 
nuslopinus, Hoyt rastas negy
vas.

Dvi savaites atgal vos tik už 
dviejų blokų kitas miegantis 
rūkorius padegė namą, kuria
me sudegė penki gyventojai.

Linksma Žmona Nudūrė Vyrą

Pavyzdinga “Suprais Pare”
Gruodžio 31 dieną tapo su

rengta “suprais parė” d. Či- 
birkam jųjų 15 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuvių, Mi- 
kalausko-Stalionio svetainėje, 
East New Yorke. Tą “parę” 
surengė jųjų artimi draugai 
bei giminės, rodos, Jurevičiai, 
Glaveckai ir Brusokai. žmonių 
buvo daug, pilna svetainė. Va
karo pirmininku buvo Cibuls- 
skas, kuris pakvietė keletą as
menų pąkalbėti šį bei tą.

J. Glaveckas, gavęs progą 
kalbėti, apart palinkėjimo či- 
birkam gero gyvenimo, prisi
minė ir apie Ispanijos liaudies 
fronto kovotojus prieš fašiz
mą. Paprašė susirinkusiųjų 
prisidėti, nors finansiniai pa
remti kovotojus. Nors iš tūlų 
susirinkusiųjų buvo ir pastabų, 
kad čia ne vieta politinėm 
prakalbom, tačihu draugai su
metė $11.57 Ispanijos kovoto
jam prieš fašizmą. Bravo, 
draugai!

Aukavusių Vardai
J. čibirka—$2. J. Glavec

kas, I. Senuta, S. Cibulskas, 
P. Tiškus, M. Liaudanskienė 
po $1, V. Žukas, J. Miltakis, 
Juodiška, S. Brusokas, Ch. 
Nečiunskas po 50c., smulkio
mis $2.07.

Po prakalbėlių ir pasivaiši- 
nimo visi draugiškai linksmi
nosi ir pasišoko prie Taizos 
orkestros iki vėlybos nakties.

Vakaro rengėjos gaspadi- 
nės padarė daug ir skanių val
gių. Kreditas priklauso, ro
dos, Glaveckienei, Brusokienei 
ir Jurevičienei.

Buvęs. '

Joseph ir Anna Sheenan 
445 W. 48th St., N. Y., nu
ėjo pas draugus Kennedy’s, 
166-19 Nassau Blvd., Flushing, 
laukti Naujų Metų. Anna atsi
sakius šokt su vyru, bet links
mai priimdinėjo svetimų vyrų 
pakvietimus šokti. Vyras pra
dėjęs jai išmėtinėti. Prasidėjo 
barnis ir pasibaigė įsmeigtu di
deliu peiliu vyro krūtinėn, o 
peiliu rišusios ginčą žmonelės 
atsidūrimu už grotų.

Policijai areštuotoji sakiusi, 
kad vyras stvėręs stiklą ir gra
sinęs užmušti, bet stiklas ne
pataikęs, sudužęs į pečių. Ta
da ji peiliu vyrą nudūrus. Li
ko trys maži našlaičiai.

A. Juodzevičienė Serga
Staiga susirgo A. Juodzevi

čienė galvos skaudėjimu ir 
taip suėmė liga, kad turėjo 
šaukti gydytoją, kuris pripa
žino, kad turi išvažiuoti į sa
natoriją mažiausiai dviem mė
nesiam, nes sveikata to reika
lauja.

A. P. Juodzevičiai yra labai 
draugiški ir linksmus draugai 
ir “Laisvės” skaitytojai.

Rėp.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks sausio’ 7 d., 1937 m., “Lais
vės”' svet., 419 Lorimer St. Pradžia 
8 v. v. Prašome visų narių dalyvauti 
šiame susirinkime, nes turėsime 
“Neurastenijos” paskaitą. Nariai, ku
rie dar neužsimokėjote už duokles, 
malonėkite taip padaryt. '

Valdyba.
_ (2-4)

RANDAVOJIMAI
BROOKLYN, N. Y.

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

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS JAUNO 

VYRO
Jaunas vyras, manoma Alphonsas 

Stasys, gyvenęs E. 28 St., New Yor-į 
kd mieste, yra prašomas tuojaus su-' 
sisiekti su William E. Holmes, 1164 
Pacific St., Brooklyn, N. Y. Jei kas 
apie jį žinodamas praneš, būsime dė
kingi. I

(2-4)

Bažnyčios Smerkia Šalpos 
Fondę Mažinimą

Kongregacijonų ir Krikščio
nių Bažnyčių Amerikoj virši
ninkai išleido buletiną, kuria
me protestuoja prieš valdžios 
pasimojimą nukapoti pašal
poms ir šalpos darbams ski
riamus fondus.

i ,
Progresyviškesnėji dvasiški- 

ja darbų ir duonos bedar
biams atžvilgiu jau sutinka 
su komunistais. Ką daro tuo 
klausimu lietuvių dvasiški ja ? 
Juk ir katalikai darbininkai 
nori valgyti, tačiau iki šiol tie 
save besivadiną katalikų dva
sios vadais tiip nesirūpino, tik 
niekinę komunistus' ir kitus 
pažangiuosius, kurie kovoja 
už darbus Į ir duoną visiems 
darbininkams.

K ĮĮS

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimą

Geria usia Vieta r~Y 
Brooklyne Pirkt jn"S 
Naminius ir Im- IĮ. 1 
portuotus Likerius Jį. \ 
ten, kur yra Že- 2

mos Kainos.

Did elis pasirinki
mas Į v a i riausios 
Degtinės, Vyno ir 

Kitokių Likerių 
Pas

HYMAN BERGER
RETAIL

WINES AND LIQUORS
409 LORIMER STREET 

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

(Pigiai! niekur negausit)

f. Yįjto

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių J- ’ •
Iš senų padarau 
naujus paveiks- A 
lūs if krajavus A 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- AB 
kalui esant ir» ! 
padidinu toki o 
dydžio, kokio pa- ĮĮj 
geidaujama.

Taipgi atmalia- W 
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

ir pavienių.
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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

Dr. Herman Mendlowitz
33METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

t

BERN. J. SHAWK0N1S
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijom
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

DR. I. COHNj
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

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

NEDĖUOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

m ado p automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM (STAIGA

■

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjiniui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

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

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

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

savimul, išvalymui ir sutvarkymui pairusių 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 paštų. Rašykite šiaip:

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

>

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