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Šneko Paliuosavimo

Kadaise Amalgameitų rubsiu- 
vių unija išleisdavo lietuviams 
“Darbą.” Paskutiniais laikais jį 
redagavo komedijantas Jankau
skas. Kur dingo “Darbas?” Bū
tų gerai,’ kad graborius Jan
kauskas paaiškintų.

Kalėjiman Policininką Vedęs Konsteibelis Davė Jam 
Progą Atkeršyt “Priešams”

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

KRISLAI
Pa j ieškau “Darbo.”
Kam nauda iš tos 

misijos?
Jau dabar reikėtų 

pasirinkti.
Kalėdos, Nauji Metai!

Rašo A. B.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

b

Apie tas garsias skfokos ir 
LSS 19 kp. prakalbas Jankaus
kas dabar sako: “prakalbos bu
vo visai nesėkmingos, tiesiog 
išėjo fiasko“ (“Naujoji Gady
nė,” gruodžio 17 d.). Žinoma, 
jis visą bėdą suverčia ant kal
bėtojų, daugiausia tenka Mi- 
chelsonui. Bet tarp trijų socia
listų kalbėtojų buvo du ir sklo- 
kininkai, patys čyfai, būtent, 
Stilsonas ir Jankauskas. Kodėl 
jie nepataisė?

Vienas kanadietis rašo man 
laišką ir, tarp kitko, sako se
kamą •

“Grigaitis buvo Montreale. Jį 
atkvietė sklokininkai. Jis kalbė
jo du vakaru. Pirmoje prakal
boje išgarbino Amerikos ir Ka
nados demokratines tvarkas ir 
valdžias. Antroji kalba buvo pa
švęsta niekinimui komunistų, 
proletarinės diktatūros ir Sov. 
Sąjungos. Prieš fašizmą bemaž 
nieko neįšsitarė. Tiek pareiškė, 
kad fašizmas ir komunizmas 
tai vienoms kopėčioms lipąs, 
bet iš kalbos aiškiai buvo ma
toma, kad jis idėjiniai daug 
greičiau pasirinktu fašizmą, ne
gu komunizmą. Klausytojų tu
rėjo po apie 200-300. Niekinant 
komunistus daug darbininkų 
pasipiktino ir svyruojanti per
ėjo į mūsų pusę, o sklokininkų 
suvedžioti ir dešinio socialisti
nio nusistatymo griežčiau nus
tatyti prieš mus. Bendrai dar
bininkų sudaryti du vienas an
tram priešingi blokai, kas mūsų 
darbininkų judėjimui nėra svei
ka. Apie darbininkų vienybę 
Grigaitis nė žodelio neišsitarė, 
Iš bendro fronto buvo linkęs 
daugiau pasityčioti, negu jį 
remti.”

Nežinau, ar dar reikalingi 
komentarai. Taip pat nežinau, 
ar kada nors Grigaitis rimtai 
pagalvoja, kam jis pasitarnau
ja su tokiomis savo misijomis.

Jau čia pat Kalėdos, už' die
nos kitos ir Nauji Metai. Visur 
didelis sujudimas. Storuose 
žmonės netelpa. Tikintieji lau
kia Kalėdų, perka dovanas gi
minėms ir pažįstamiems. Kiti 
laukia Naujų Metų — iškilmin
gai juos pasitikti, paūžti, ap
dovanoti savuosius.

Bet kaip su mūsų broliais, 
draugais ir kovotojais Lietuvos 
ir Amerikos kalėjimuose? Jų 
yra daug. Jie ten pateko kovo
dami už mūsų visų bendruosius 
interesus.

Todėl, pirkdami dovanas Ka
lėdų bei Naujų Metų proga, ne
pamirškite politinių kalinių. 
Nors mažą dalį numatomų kaš
tų dovanoms paskirkite tiems 
kovotojams už laisvę.

“Keleivis” sako:
Vanderveldė kategoriškai pa

reiškė, kad, jei jau teks rink
tis: “fašizmas ar komunizmas” 
—jis pasirinks komunizmą.

“Kartoju, jei man reiks pasi
rinkti—aš tapsiu komunistas.” 
Vanderveldės pareiškimas sukė
lė triukšmą.

Vanderveldė yra Belgijos so
cialistų vadas ir sveikatos mi- 
nisteris. Vanderveldė
ti fašizmo oponentai nepadary
tų klaidos, jeigu jau dabar pa
darytų savo žadamą pasirinki
mą. Tai būtų ne žodžiai, bet

• darbai. O fašizmas tebijo revo
liucinių darbų.

• Max Levinson, 56 metų, 
2013 Madison Ave., tapo mir
tinai pašautas, laike apiplėši
mo jo skalbyklos, 32 E. 127th rą. Iki gaisras buvo užge 
Street.

ir visi ki-

Jau 30,000 Hitlerinių 
Kariauja Prieš Ispani

jos Liaudies Frontų
BE TO, PO FAŠISTŲ VĖLIAVA KOVOJA TŪKSTAN

ČIAI ITALŲ IR KITŲ
į PARYŽIUS.— Sugrįžus iš^ 
Ispanijos, delegacija Fran
ci jos seimo atstovų su H. 
de Kerellis priekyje prane
šė, jog fašistų armijoj prieš 
Liaudies Frontą ten kariau
ja jau 30,000 Vokietijos na- 
zių, tūkstančiai Mussolinio 
kariu, 500 francūzų ir 800 
airių. Be to, generolas 
Franco, vyriausias fašistų 
komandierius, dar turi 24,- 
000 svetimtaučiu maurų iš 
Afrikos, kurie iki šiol bu
vo laikomi smarkiausiais 
jo kariais.

Francijos seimo delegaci
jos raportas gruod. 18 d. 
taipgi padavė skaičių sava- 

I norių. kariaujančių po 
! Liaudies Fronto vėliava 
Iprieš fašistus: 12,000 fran- 
jcūzų, 10,000 rusų, 2,000 len- j kų, 2,000 belgų ir 2,000 
priešfašistinių vokiečių.
Hitleris Duosiąs dar 60,000 

Karių Fašistam
London. — Čia pasklidę 

pranešimai, kad Vokietija 
turi prirengus dar 60,000 
savo kariuomenės siųsti tal
kon Ispanijos fašistams.

Kalėjimo Perdėtiniai Paleido 
Republikonų Žmogžudį

Pottsville, Pa. — Apskri
čio kalėjimo sargybinis Guy 
Irving automobiliu vežė re- 
publikoną žmogžudį Josephą 
J. Ėruno neva pas dentistą. 
Privežęs prie dentisto ofiso, 
neva nerado vietos savo au
tomobiliui pastatyt. Todėl 
liepė Bruno’s vienam, civi
liuose drabužiuose ir palai
domis rankomis, eiti pas 
dentistą, o jis kitur pasta
tysiąs automobilį ir paskiau 
ateisiąs. Tuom pasinaudojo 
Bruno, žmogžudis nuteistas 
visą amžių kalėti; įsimaišė 
į minią ir pabėgo. Sargybi
nis gi dar keturias valandas 
laukė, iki apie tai pranešė 
vyriausybei.

Bruno, detektyvas repu- 
blikonų vadas, su savo šei
myna 1934 m. Kelayres mie
stelyj apšaudo demokratų 
demonstraciją, maršavusią 
pro jo namus, ir nušovė 
penkis žmones.

Už to žmogžudžio paleidi
mą dabar tapo iš vietos iš
mesti sargybinis Irving ir 
du augštieji kalėjimo virši
ninkai, H. Gosslin ir R. 
Walker. »

Ispanu Fašistai Sušaudė
30 Respubiikiečių Kunigy

BILBAO, Ispanija. — Pa
tirta, jog Ispanijos fašistai 
gruod. 18 d. sušaudė 30 bas
kų katalikų kunigų už tai, 
kad jie likosi ištikimi Ispa
nijos respublikos valdžiai. 
Jie taipgi rėmė tautinį bas
kų judėjimą, šiaurėje.

FAŠISTAI SUDEGINĘ 
SOVIETINI LAIVA

London.—Vieno Belgijos 
laivo kapitonas matė bede
gantį svetimą laivą ties 
Granu, Afrikos pakraštyj. 
Netoli degančio laivo stovė
jo Ispanijos fašistų šarvuot
laivis. Spėja, kad tai šis fa
šistų karinis laivas savo šo
viniais ir padegė Sovietų 
prekybos laivą “Komsomol,” 
kuris vežė, geležies naugę 
(rūdą) Ispanijai.

Manoma, kad 25 iki 30 
“Komsomolo” • jūrini n k ų - 
darbininkų išsigelbėję, bet 
kas su jais toliau atsitiko, 
nesą jokios žinios.

Sovietų vyriausybė siuntė 
kelias bevielines telegramas, 
“Komsomol’ui,” bet jis neat
siliepė. Matyt, “Komsomol” 
žuvęs.

Rooseveltas Planuoja 
Trečdaliu Nukapoti 
Viešų Darby Lėšas

SENAS POLICININKAS IŠŽAGINO MERGAITĘ 
> IR NUŠOVĖ PENKIS SAVO SKUNDĖJUS

DUQUESNE, Pa.— Pe
reitą penktadienį buvo areš
tuotas policininkas Martin 
Sullivan, 70 metų amžiaus, 
už tai, kad jis išžaginęs 12 
metų mergaitę Antoinette 
Vukelj ą. Jis del to arešto 
žmogžudiškai atkeršijo, nu
šaudamas mergaitės tėvą ir 
motiną, judviejų sūnų, vy
resniąją dukterį ir socialę 
darbuotoją Laurą Bacon’ie- 
nę, kaino jo skundėjus bei 
“šmeižikus.”

Tuos penkis žmones poli
cininkas Sullivan nužudė, 
kuomet jį vedė kalėjiman 
konsteibelis Thomas Galla
gher. Sullivan pasiprašė, 
•kad leistų jam “atsisveikin
ti” sūnų. Konsteibelis leido 
jį vieną, o Sullivan nuėjęs 
pasiėmė revolverį, kuriuom 
ir atkeršijo tariamiem savo

priešam. Su jais apsidirbęs, 
Sullivan sugrįžo pas jo lau
kiantį sutartoj vietoj kon- 
steibelį; nusivedė jį į saliū- 
na. užfundino degtinės ir 
atidavė jam savo revolverį, 
apgailestaudamas, kad ne
pavyko nudėti dar Antoin-

svetimus

M. Sullivan buvo žinomas, 
kaip “pliuškis policmanas.” 
Jis dažydavo sau antakius, 
gražylais tepdavo sau vei
dą, nešiodavo
niaukus, pridengt savo pli
kę. ir kaip smala kibdavo 
prie, jaunų mergaičių.

Kalėjiman vedęs Sulliva- 
ną konsteibelis Gallagher 
taipgi areštuotas, kad iš 
savo žinybos paleido Sulli- 
vaną ir davė jam progą nu
žudyt penkis asmenis.

Pulkininkas Fuig. Batista Užsigeidė Įvest 
Savo Fašistinę Diktatūrą Kubos Saloje

TĘSIA DERYBAS SU BANDITU GENEROLU DEL 
JO PALIUOSAVIMO

———— (p Nanking, Chinija, grd. 20. (
— Centralinė Chinijos val
džia paskelbė, kad tai yra 
banditas sukilėlis generolas 
Chang Hsueh-liang, kuris' 
suėmė Chinijos diktatorių 
Chiang Kai-sheką, nUvyku- 
sį į Shensi provinciją, ir lai
ko jį ten Sian’o mieste įka
lintą jau daugiau kaip sa
vaitė.

Du sykiu Chinijos valdžia 
buvo paskyrus dieną ir va
landą, kada jos kariuomenė 
turi pradėt bombarduot ge
nerolo Chang Hsueh-liango 
tvirtumą Sianą, jeigu jis ne
paleis savo imtinio Chiang 
Kai-sheko; bet bombardavi
mą vis atidėlioja, o per tar
pininkus vedą derybas su 
tuo generolu, kokiomis sąly
gomis jis sutiktų paleist 
Chiang Kai-sheką.

Pritrūkus Ratų, Fordas Pa
leido 6,000 Savo Darbininkų

Detroit, Mich. — Fordo 
automobilių fabrikai laiki
nai paleido 6,000 darbininkų 
todėl, kad pritrūko ratų per 
darbininkų “sėdėjimo” 
streiką prieš Kelsey-Hayes 
automobilių ratų kompani
ją

UŽMUŠTAS 2-ras LAIVAS- 
TATYKLOS STREIKIERYS

d
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Pamišėlis Padegė Keleivinį 
Laivą ant Jūrų

Stockholm, Švedija. — 
Vienas pamišėlis, kadaise 
buvęs jūrininkas uždegė 
trečios klasės valgyklą ke
leiviniame laive “Grips- 
holm” ant jūrų, naudoda
mas gazoliną kaipo prakū-

sintas, išdegė valgykla.

Washington. —.Preziden
tas Rooseveltas. pasikalbė
jime su laikraščiu korespon
dentais. grd. 18 d. išsireiš
kė, kad nuo naujų metų 
iki birželio 30 d. “užteksią” 
išleisti $500,000.000 viešiem 
pašalpiniam darban. Taigi 
neišeitų nė po $100.000,000 
per mėnesį. O iki šių metų| 
gruodžio mėn. pradžios pa-' 
šalpiniams WPA darbams 
buvo Tš valdžios iždo per 
mėnesį išleidžiama po $162,- 
000,000. Vadinasi, Roose
veltas planuoja nukirst dau
giau negu trečdalį nuo pa- 
šalpinių lėšų. Tuo • būdu 
taps išmesta iš viešųjų dar
bų dar 830,000 bedarbių šei
mynų duonpelnių. Prieš to
kius masinius bedarbių 
mėtymus iš pašalpos darbų 
aštriai protestuoja ne tik 
bedarbių organizacijos, in
telektualų ir liberalu grupės, 
bet ir galinga Jungtiniu 
Valstijų Miestų Majorų 
Konferencija, kurios pirmi
ninku yra New Yorko ma
joras LaGuardia. Bet Roo
seveltas pildo valią stam
biųjų kapitalistų, kurie rei
kalauja, kad jis taupytų ša
lies iždą 'lėšomis nelaimin
gųjų bedarbių.

Chester, Pa. — Per poli
cijos, gengsborių ir gaisri
nių trokų užpuolimą ant 
Sun laivastatyklos streiko 
pikietininkų pereitą savaitę 
buvo vietoj užmuštas vienas 
senas streikierys. O pereitą 
penktadienį mirė ir antras 
pikietininkas, Joseph Sos- 
nowicz, kuriam užpuolikai

SUOKALBIAI) J A PAŠALINT PREZIDENTĄ GOMEZ (tada suskaldė galvė. Velio- 
------:— . ’ inis buvo 34 metų amžiaus, 
išstoja prieš šį sumanymą, j 
Pulk. Batista pasakoja, kad'
tie taksai reikalingi palai-( Garsūs Amerikos, Ang- 
kvt pradines mokyklas so- ... f ■ - • m 
džiuose. o prezidentas Go Uos Lakūnai tarnauja 
mez atranda, kad Batista 
nori tais pinigais prisigerin
ti puskarininkiams “moky
tojams” kaimiškose moky
klose, .įdant jie remtu fašis
tinius pulkininko Batistos 
planus.

Minimas įnešimas jau pri-. 
imtas senate, bet Batista 
dar negauna reikalingo sau 
balsų skaičiaus seimo atsto
vų rūme.

HAVANA, Kuba.—Pulki
ninkas Fulgencio Batista, 
Kubos armijos galva, dar
buojasi palenkt kitus armi
jos vadus į savo pusę prieš 
prezidentą Mariano Gome- 
zą. Sako, Kubos valdžioj 
“permažai vietos” išsitekti 
Batistai ir Gomezui.

i Pulk. Batista reikalauja, 
kad Kubos seimas išmestų 
Gomezą iš prezidentystės. 
Jis prieš Gomezą rado prie
kabę ypač ryšyj su įnešimu 
seimui, reikalaujančiu uždė
ti po 9 centus taksų kiek
vienam šimto svarų cukraus 
maišui. Prezidentas Gomez

Ispanijos Respublikai

Smarkiai Plečiasi Lai vakroviy Streikas
Baltimore, Md. —Sustrei

kavo laivakroviai dviejų di
džiulių lokalų, keli tūkstan
čiai darbininkų, nors skebi- 
nis unijos prezidentas J. P. j Ryan grasino išbraukt 
streikuojančius dokininkus 
iš unijos. Rengiasi streikuot 
ir mažųjų pakraštinių laivu- 
kų kapitonai ir inžinieriai.

Boston, Mass. — Streikan 
išėjo keli šimtai laivakro- 
vių, nepaisydami Ryano 
grūmojimų.

New London, Conn.—Su
streikavo laivakroviai prieš 
“Mobile City” laivą todėl, 
kad jame dirba skebai vie
toj streikuojančių jūrinin
kų. Taipgi streikuoja prieš 
vieną Norvegijos laivą.

New York. i- Joseph P. 
Ryan. streiklaužis preziden
tas Tarptautinės Laivakro- 
vių Unijos siunčia ginkluo
tus kriminalistus, kad pri
verstų dirbti pasinešusius 
streikan laivakrovius. Rya
no padaužų būriai sudaryti 
iš sąlyginiai paleistų “pasi- jos kareivių.

V ‘ 1 A” **’•! ' 1 ' '

Gręsia 211,000 Auto.
Darbininky Streikas' ^>2

taisyt” kalinių ir iš užkietė
jusių piktadarių.

Beplintantis laivakrovių 
streikas bus didelė pagelba 
streikuojantiems marinin- 
kams rytinėse ir pietinėse 
prieplaukose Atlantiko van
denyno pakraštyje.

Anglija Reikalauja Nesiųst 
Tiek Nazių Karių Ispanijon
London.— Anglijos už

sieninis ministeris A. Eden 
per tris dienas du sykiu rei
kalavo, kad Vokietija taip 
atvirai nesiųstų savo karių 
talkon Ispanijos fašistams. 
Pereitą šeštadienį Eden pa
skelbė smulkmeniškus įro
dymus, kaip paskutiniu lai
ku buvo dar 6,500 Hitlerio 
karių atsiųsta Ispanijos fa
šistams per Cadizą ir kitas' 
prieplaukas.

Patikrintomis anglų skai
tlinėmis, dabar Ispanijos fa
šistų eilėse kariauja prieš 
Liaudies Fronto valdžią 
mažių-mažiapsiai bent 12.- 
000 iki 15,000 nazių armi-

Paryžius. — Susidarė va
dinama “jankių” lakūnų es
kadrilė tarnaut Ispanijos 
respublikai prieš fašistus. J 
eskadrile įeina keturi žv
ynus Amerikos lakūnai ir 
keli Anglijos. Jie prieš fa
šistus veiks Bilbao sritvie, 
šiaurėje, naudodami nauio- 
viškiausius francūzų orlai
vius.

Amerikonai lakūnai vra 
narsus Bert Acosta, Eddie 
Schneider, laimėtojas sker- 
sai-amerikinių oro lenkty
nių; kapitonas Gordon Bar
ry, Acostos partneris, ir vy
resnysis karininkas Frede
rick Lord. Pastarasis tar
navo Anglijos orlaivyne 
laike pasaulinio karo ir nu
šovė žemyn 22 Vokietijos 
kaizerio lėktuvus. Paskui 
jis atsižymėjo C h i n i j o s 
kare.

Jau nuo pirmiau Ispani
jos liaudies orlaivyne tar
nauja amerikietis lakūnas 
Hall de Berrier. Jis dabar 
praneša, kad vienas “jan
kių” lakūnų eskadrilės na
rys, anglas kapitonas S. H. 
Folland, pasaulinio karo ve
teranas, jau žuvo: ji nušo
vė žemyn fašistai, šiaurės 
fronte.

Sakoma, kad. gabiesiems 
amerikonams - anglams la
kūnams Ispanijos valdžia 
mokanti po $900 iki $1.000 
algos per mėnesį ir užtik
rinanti gerą atliyginimą jų 
šeimynoms, jeigu jie žūtų 
kovoje.

Washington. — Jeigu Ge
neral Motors automobilių 
korporacija greitu laiku ne
duos savo darbininkams tei
sės per jų išrinktus bendrus 
atstovus derėtis su samdy
tojais delei algų ir kitų są
lygų pagerinimo, tai neužil
go galės būt paskelbta strei
kas 211,000 tos korporacijos 
darbininkų,—užreiškė J. L. 
Lewis, pirmininkas Indust
rinių Unijų Organizavimo 
Komiteto. Jis nurodė, jog 
Darbo Santykiu įstatymas 
visoj šalyj užtikrina darbi
ninkams teisę nevaržomai 
organizuotis į savo unijas ir 
per bendrus atstovus derė
tis su bosais; bet General 
Motors korporacija min
džioja ta įstatvmą, perse
kioja unijistus ir varu ver
čia juos įstoti į bosų valdo
mas kompaniškas, skebines 
unijėles.

H
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Madrido Pozicija Drūtesnė 
Negu Kelios Savaitės Atgal

Marid, grd. 20. — Fašis
tai smarkiai bombarduoja 
Madrido priemiesčius iš 
šiaurės-rytų ir šiaurės-va
karų, bet nepasivaro pir
myn. Per visą praeitą savai
tę fašistai įšėlusiais savo 
antpuoliais faktinai nieko 
nelaimėjo.

New Yorko Times kores
pondentas iš Madrido pra
neša. jog Liaudies Fronto 
pozicijos Madride dabar yra 
stipresnės negu kelios savai
tės atgal.

Gruodžio 19 d. didelis fa
šistu lėktuvų būrys vėl bu
vo bepuoląs Madridą; bet 
liaudiečiu orlaiviai juos ša
lin nuvijo pirma, negu fa
šistai paspėjo numest bent 
vieną bombą ant Madrido
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Dar Delei Trockio Dorybių
“Naujienos” nesutinka su mūsų aną 

dieną pareikštomis mintimis dėlei pripa
žinimo Trockini politinės prieglaudos 
teisės (right of asylum). “Naujienų” po
zicija mūs visai nestebina. Visoj eilėj 
klausimų mūsų pozicija skiriasi nuo 
“Naujienų”. Jų redaktorius, pavyzdžiui, 
mano, kad Sovietų Sąjungos atsiradimas 
yra “žmonijos nelaimė”, gi mes manome 
priešingai—mes manome, jog tai yra di
džiausia žmonijos laimė ir viltis. Mūsų 
nuomonės buvo ir nabašninkas Eugeni
jus V. Debsas; mūsų nuomonės yra dau
gybė šių dienų socialistų veikėjų, kaires
nių ir kur kas autoritetingesnių už 
“Naujienų” redaktorių.

“Naujienos” pasikviečia talkon Igna- 
zio Silone, “garsų italą”, kuris panašiai, 

x kaip “Naujienų” redaktorius, netiki Zi- 
novjevo-Kamenevo ir jų sėbrų pasaky
tam kalbom jų pačių teisme, jis mano, 
teismas buvęs neteisingas, ir tt. Silone 
netiki, beje, kad Trockis yra teroristas, 
kad Zinovjevas-Kamenevas buvo terori
stai ir palaikė ryšius su Vokietijos fašis
tine žvalgyba.

Labai galimas dalykas, kad Silone ma- 
/ no panašiai, kaip “N-nų” redaktorius. 

Bpt mes žinome kitą italą, taipgi labai 
garsų ir didesnį kovotoją prieš fašizmą 
už Silone—M. Ercoli, kuris Trockį ir Ži
no vjevą vadina jiems atatinkamais var
dais—teroristais ir banditais, (žiur. ‘The 
Communist International’ num. 11-tam). 
Ercoli mano, kad trockistų-zinovjeviečių i 
teismas Maskvoj buvo “žygis gynimui 
demokratijos ir taikos, socializmo ir re
voliucijos.”

• Kodėl gi mes turėtum tikėti Silone’iui, 
o ne Ercoli’ui? Pastarasis dalyvavo teis
me, matė savo akimis ir girdėjo savo au
simis viską, kas ten dėjosi, o Silone ten 
nedalyvavo. Beje, teisme dalyvavo visų 
Amerikos (buržuazinių) laikraščių ko-. 
respondentai Maskvoje. Ten dalyvavo 
toks žymus anglas juristas, kaip D. N. 
Pritt, kuris pareiškė, jog teismas buvo 
bešališkas, jog teisiamieji turėjo pilniau
sią laisvę pasakyti, ką tik norėjo ir pa
sakė, ką norėjo. O jie būtent, pasakė, 
kad veikė drauge su Trockiu ir buvo nu
sitarę išžudyti Sovietų Sąjungos vyriau
sybes ir Komunistų Partijos vadus. Jie 
prisipažino, kad vieną vadų—Kirovą— 
nužudė, o kitus ruošėsi, laukdami tam 
tikros progos. Jie prisipa ino, kad to 
bjauraus darbo įkvėpėju buvo Trockis ir 
kad Trockis veikia su Vokietijos Gesta
po.

Gali, vadinasi, “Naujienos” tą pripa
žinti ar ne, bet tai juk yra faktai, kurių 
niekas negalės sunaikinti—faktai, pa
tiekti atviram teisme, kur dalyvavo net 
tūlų šalių diplomatai ir viso pasaulio 
spaudos korespondentai.

Štai kodėl mes ir vadiname Trockį tuo 
vardu, kuriuo vadiname. O kai dėl Troc
kini prieglaudos teisės, tai pasivelinsim 
mes pacituoti USA. Komunistų Parti
jos gen. sekretorius raštą, nesenai tilpu
si “Daily Workeryj”, kuriame, mūsų 
nuomone, labai teisingai perstatoma tuo 
reikalu komunistų pozicija.

“Mes pareiškiam”, rašo E. Browderis, 
“kad mes besąlyginiai stovime už poli
tinės prieglaudos teisę tiems žmonėms, 
kurie yra persekiojami demokratijos ir 
progreso priešų, fašistų ir reakcininkų. 
Tuo pačiu kartu skelbiame, jog mes ne
štajame už suteikimą prieglaudos teisės 
žmonėms, kurie konspiruoja užmušimus 
kitoje šalyj. Kada politiniai pabėgėliai 

' naudoja prieglaudos teisę, pavyzdžiui, 
kaip naudojo Barthou ir karaliaus Alek
sandro užmušėjai, jie žemina patį prie
glaudos teisės supratimą ir suteikia jos

priešams galingiausį ginklą jos panai
kinimui ... \

“Mes kai tik tokį patį principą taiko
me ir Trockini ir jo sėbrams, dalyvavu
siems nužudyme Kirovo, ir suokalbiavū- 
siems žudyti tuziną kitų Sovietų Sąjun
gos vadų. Jie naudojo ir tebenaudoja 
prieglaudos teisę kaipo uždangą savo 
suokalbių užmušinėjimams. Tuo būdu 
jie žemina visą masinį judėjimą demo
kratiniuose'kraštuose, reikalaujantį prie
glaudos šimtams tūkstančių pabėgėlių 
nuo fašistinio teroro...

“Pareiškiam garsiai ir aiškiai: Mes 
priešingi suteikti prieglaudos teisę bile 
kurioj šalyj tiems, kurie naudoja užmu- 
šinėjimą savo politinės kovos ginklu, ne
paisant, kas jie nebūtų. Mes remsime 
kiekvieną teisingą pastangą sudarymui 
tarptautinių sutarčių pašalinimui užmu- 
šėjysčių. Nuo Markso ir Engelso laikų 
komunistai visuomet smerkė užmušėjys- 
tę kaipo politinį ginklą. Mes tebesmer- 
kiame tai ir neremsim užmušėjystės, tie
sioginiai ar netiesioginiai. Kada mes 
kovojame už prieglaudos teisę, tai griež
tai išskiriame nuo jos tuos, kurie suokal- 
biauja arba vykdo užmušėjystės”.

Pasakyta, kas turėjo būti pasakyta, ir 
už tai mes stojame šimtu nuošimčiu, nors 
“Naujienoms”, Thomasui, ir kitiems “ge
raširdžiams” tas nepatiktų.

Mes, beje, žinome, jog kuomet Zinov- 
jevo-Kamenevo teismo rekordai buvo pa
skelbti Ispanijoj, tai to krašto socialis
tai, Largo Caballero šalininkai ne tik 
apie juos neabejojo, bet padarė pareiški
mus, kad tie teroristai savo žygiais nie
ku nesiskiria nuo Ispanijos fašistų. Jei 
galinga sovietinės demokratijos ranka 
nebūtų jų sučiupusi, tai Kamenevai-Zi- 
novjevai ir kiti, būtų bandę daryt S.S. 
S.R. tą patį, ką nenaudėliai fašistai daro 
Ispanijoj!

Kad Silone stoja prieš Sovietų teismus 
ir žemę, tas nepadaro Sovietų Sąjungos 
“žmonijos nelaime.” Panašių individua
lų mes žinome visur. Štai ispanas pro
fesorius ir poetas Unamuno. Per ilgus 
laikus jis buvo skaitomas . liberalų, laisvę 
mylinčiu žmogumi ir Alfonso laikais net 
kalėjime tupėjo. Bet šiuo tarpu jis sma
la spjaudo ant respublikos ir- visomis jė
gomis gelbsti fašistams. Ar dėlto bent 
kiek politiniai apsitašęs žmogus gali sa
kyti, kad Unamuno teisingas, o respub- 
likiečiai—demokratijos gynėjai—yra “ci
vilizacijos priešai”? Ne, šimtą sykių ne!

Kaip Garbingiausiai 
Palaidoti TMD

Fašistinėj “Vienybėj” tūlas J. Smailis 
diskusuoja klausimą, kaip garbingiausiai 
palaidoti Tėvynės Mylėtojų Draugiją. Ši 
organizacija jau senai yra mirusi—nu
marino ją garbingieji “tėvynainiai”, ku
rie mėgsta daug šūkauti apie kultūrą ir 
apšvietą.

Ponas Smailis rūpinasi ir tuo, kaip 
pasidalinti mirusios organizacijo's liku
siais pinigais. Tam tikri patriotai, nuro
do jis, “pasiglemžė draugijos turtą ir ne
nori atsiteisti”. Kas tie per asmenys, p. 
Smailis nepasako, bet jis teisingai siūlo 
su jais “pasielgti taip, kaip kad su visais 
grobikais daroma.” Vadinasi, už kalnie- 
riaus ir į cypę.

Žiūrėsime, ką jie su grobikais padarys.
Kai TMD laidojama, tai mūsiškė Ame

rikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugija bujoja. Kas metai išleidžia po 
knygą ir duoda nariams bertaininį žur
nalą “Šviesą”. Be to, ALDLD rūpinasi 
plėtimu bendros apšvietos—paskaitomis, 
prakalbomis, suvaidinimais, ir tt. Mūsų 
organizacija turi virš 4,000 narių. Sekan
čiais metais, per vajų, tikimės gauti dar 
kokį tūkstantį narių.

Tai štai, kokis skirtumas tarpe jų ir 
mūs!

Kaip Skaityti ir Rašyti
Šios dienos “L.” laidoj pradedame 

spausdinti d. Šolomsko rašinį, “Kaip 
Skaityti ir Rašyti”. Dalykas žingeidus 
ir labai svarbus. Kurie draugai atydžiai 
jį perskaitys, daug pasimokins apie ga
vimą naujų žinių, švietimąsi ir tobulini
mą savo talentų rašytojavime.

Turėtų draugai išsikirpti šį rašinį ir 
laikytis, kad galėjus, reikalui prisiėjus, 
juo pasinaudoti.

“LAISVES” VAJUS JAU PASIBAIGĖ
Visij Vajininky Prašome Išsiųsti bei Perduoti Gautąsias 
Prenumeratas “Laisvės” Ofisui ne Vėliau, kaip Šiandien, 
21 d. Gruodžio. Keturi iš Vajininky Labai Arti Vienas Kito 
Laikosi. Kuris iš Jy Gaus Pirmą Dovaną, dar Sunku Spręsti. 
Šeštadienį, 19 d. Gruodžio Vajininky Surašąs Rodo Sekamai:
S. Reikauskas ..............  4799
P. J. Martin, Pittsburgh 4659 
A. Stripeika, Elizabeth ..4462 
Philadelphia, ................  3804
S. Penkauskas, I. čiulada,

Lawrence ......................2096
G. Šimaitis, Montello........2039
ALDLD 28 kp., Waterbury 1569
K. Žukauskienė, Newark.. 1283 
ALDLD 11 ir 155 kps.,

Worcester .....................1168
ALDLD Montreal Rajonas 1136 
G. Krance, I. Katilius,

Bridge water ....................973
V. Padgalskas, Mexico ... 753 
A. Balčiūnas, Brooklyn . . 71§ 
ALDLD 20 kp. Moterų

Skyrius, Binghamton .. 683 
J. Grybas, Norwood .... 680 
A. Klimas, Hartford .... 667 
J. Matačiunas, Paterson .. 655 
J. Vasiliauskas, Detroit .. 619 
G. Kuraitis, Brooklyn .... 609 
ALDLD 85 kp. Haverhill . . 546 
P. žirgulis, Rochester .... 527 
V. Globich, Wilkes-Barre ..510 
Yaskevičius, Hudson'.......  470
ALDLD 2-ra kp. S. Boston 461
S. Sharkey, Easton ............ 422
A. Lideikienė, Great Neck 411
F. Šimkienė; Kearny........ 401
V. J. Valaitis, New Britain 323
E. Cibulskienė, Nanticoke 207 
P. Baranauskas, Brooklyn . 202
G. Dagis, Sudbury .......... 198
A. Valinčius, Pittston .........188
P. Šlekaitis, Scranton . . . 186 
M. Valentą, Cleveland ... 172 
D. Yanush, Scotia...........  155
J. Weiss, Brooklyn............ 154
A. Levanienė, Los Angeles 144
F. Gervickas, Athol.......... 1.42
A. Daukša, Grand Rapids 133 
J. Žilinskas, Lewiston .... 130
A. Lipčius, Chester......... 128
M. Deedas, Red Lake .... 122 
Cibulskienė, Brooklyn .... 110
B. Phmgienė, Cleveland .’..100
P. Burneikis, Brooklyn . . 78 
J. Barkus, Brooklyn........ 76
V. Macy, Woodhaven ...........72
J. Shemeth, W. Haven ........ 72

• S' ■

M. Bendineka,'Summerlee ..72
G. Braknis, Pontiac .... 72
J. N. Simans, Cleveland . . 72 
J. Zizes, Perth Amboy .... 72 
P. Nemura, Cleveland ... 72 
V. Novicky, Ansonia........ 72
A. Lukoševičius, Nanty-Glo 71
A. Žukas, Cleveland............. 70
Šaltys, Rockford ............. 66
J. Jackim, Shelter Is. Hgts. 60
J. Adams, Grand Rapids .. 60
B. Surblis, Akron ............ 50
L. šilabaitis, Putnam .... 50
T. Mitkus, Newark.......... 50
Mary Merk, Andover ... 50 
Miliauskienė, Plymouth .. 50
K. Lawdanskas, Rockford. 50
M. Klimas, Rich. Hill . .. 50
G. Klimas, Brooklyn .... 50 
S. Juška, Chicago .........  50
A. Daukantaitė, S. Boston 50
C. U. Davies, Los Angeles 50 
J. Bagdonienė, Cleveland . 50

F. Abekas, Chicago ......... 42
S. Paulenka, Lowell ........ 41
T. Zedelek, Collinsville .. 40
I. Klevinskas, Scranton ... 34
R. Jarvis, Plymouth ............ 27
E. Vilkaitė, Brooklyn .... 25
K. Mugianienė, San

Francisco ..................... 24
P. Kuosevičia, Collinsville 22
P. žemaitis, Detroit ..... 22
J. Julius, Moline .............. 22
J. E. Daujotas, E. St. Louis 22
M. Biliūnas, Chicago .... 22
A. Boika, Cleveland ........ 22
J. Alvinas, Detroit ........ 22
S. Petkienė, Brooklyn .... 20
J. Kazlauskas, Hartford .. 20
K. Getts, Rockford .......... 20
A. Alška, Washington ... 15
Gudauskas, Georgetown .. 12
A., Kaunas, St. Clair .... 11

tos viršininkai ir veikėjai me- 
dikališkoje profesijoje per me
tus vis ragina platesnį pieno 
vartojimą, šiandien beveik 3,- 
000,000 kvortų suvartojama 
kasdien vientik New Yorko 
mieste..

Pieno gėrimo pripratimas 
yra neišpasakytai sveikas pri
pratimas ypatingai New Yorko 
mieste, kur Sveikatos Depart
ment kontroliavimas ir prižiū
rėjimas pieno užtikrina saugu
mą visiems.

Ar pienas kurį jūs geriat yra 
pasteurizuotas? Jeigu ne, tai 
ant syk pradėki! vartoti paste- 
urizuotą pieną.

' F.L.I.S.

Rochester, N. Y.

W. Trainis, Royalton ...

Pasteurizuoto Pieno 
Sukaktuvės
John L. Rice,

(New Yorko Miesto Sveikatos 
komisionierius)

1911 m. New Yorko miesto 
Sveikatos Biuras privertė pas- 
teurizavimą pieno, ir del to su
mažėjo kūdikių mirtingumas. 
25 metai atgal kas met New 
Yorko mieste kas vasarą “kū
dikiška cholera’’ nukirto dau- 
giaus kaip 4,000—ir tik per tris 
mėnesius—liepos, rugpjūčio, ir 
rugsėjo, 1910 tik metas prieš 
Sveikatos Department© nus
prendimą apie pasteurizavimą, 
3,600 kūdikių numirė per vasa
rinius mėnesius.

Nuo 1.911 metų, 'per sekan
čius dvidešimts penkis metus 
apsaugojimas pasteurizavimu 
nukirto žymiai mirčių nuo “kū
dikiškos choleros.” Metais, kuo
met įstatymas pradėjo veikti, 
per 1,000 buvo mažiaus kūdi
kiškų mirčių. Penkiais metais 
vėliaus sumažinimas pasiekė 
2,000.’ Dešimts metų vėliaus 
1925 m. mirtys nupuolė iki ma
žiaus negu 500 ir nuo to laiko 
beveik visiškai išnyko.

Per dvidešimts penkis metus 
vartojimo pasteurizuoto pieno 
New Yorkę gyvasčiai net tūks
tančių vaikų buvo išgelbėti ir su 
daug kitų apsaugų, kuriuos 
Sveikatos Departmentas įvedė 
kaslink produkavimo, prižiūrė
jimo ir pardavimo pieno gene
rale sveikata netik vaikų, bet 
ir augusių pagerinta.

Praeityje žmonės manė, kad 
pienas buvo maistas vien tik 
kūdikiams ir vaikams, bet šian
dien jis yra svarbi dalis suau
gusių dieto. Pienas, “stiklu” 
parduotas per visą miestą, nes 
milžiniška armija pieno varto

Utarninko vakare, 15 d. 
gruodžio, atsibuvo lietuvių 
siuvėjų A. C. W. of A. 103 lo- 
kalo susirinkimas. Susirinki
mas buvo metinis, tai ir skait
lius narių lankėsi, daug dides- 
iiis. šiam susirinkime atsibu
vo valdybos nominacijos, o se
kantį susirinkimą bus rinki
mai.

Iš nutarimų verta paminėti 
šie: Tverti American Labor 
Party Lietuvių skyrių, surengti 
pasilinksminimo vakarą — šo
kius ar vakarienę; surengti 
pamokinantį masinį susirinki
mą (gal vietoj “pamokinantį” 
geriaus tiktų ištarti moksliš
ką).

Klausimas buvo pakeltas 
įkas link kėlimo algų. Lietuvių 
įveikiantis delgatas pranešė, 
kad tame klausime yra veikia
ma per Jungtinės Tarybos vir
šininką Chapman’ą. Kitus ra
portus ir raportus šapų aplei
džiu, nes per ilgi ir mažiau 
apeinanti.

Sekantis susirinkimas atsi
bus utarninko vakare, 29 d. 
gruodžio (Dec.), Gedemino 
svetainėje.

Visų narių atydai: Į sekan
tį susirinkimą visi pasistengki- 
te pribūti, ir dalyvaut rinki
muose—šalę rinkimų, bus ir 
kitų svarbių reikalų. Aktyviš- 
kesni nariai veskite agitaciją 
po šapas už skaitlingą sekantį 
susirinkimą.

Lokalo pirmininkas,
V. Lastauskas.

Komitetas bando veikti pla
čiai : rinkti aukas pinigais, 
drabužiais, avaline, kenuotu 
maistu ir medikališka pagelba. 
Planuojama siųsti komisijas 
pas biznierius ir profesiona
lus, ypač daktarus, prašant 
suteikti bent kokią pagelbą 
Liaudies Fronto gynėjams. 
Taipgi prašome ir visus žmo
nes prisidėti su bent kokia au
ka ar darbu.

Sunešimui daiktų bus atida
rytas storas, 335 Clinton St., 
kur buvo Snyder muzikos įs
taiga. Kaip tik susitvarkysim, 
taip' greit bus pranešta vi
siems, galės atnešti drabužius 
ar maistą. O kurie negalės 
ar nenorės patys nešti, pra
neškite į virš minėtą krautuvę, 
atvažiuos į jūsų namus pasi
imti.

Ispanijos Liaudies Fronto 
Gynėjų Komitetas.

Cleveland, Ohio

Binghamton, N. Y.
'Gruodžio 11 masinis mitin

gas gerai pasisekė, Ispanijos 
demokratijos gynėjams aukų 
surinkta $63. Po mitingo J. 
Sadauskas aukavo $1.50, tad 
į trumpą laiką surinkta $64.50. 
Mitingą sušaukė laikinas ko
mitetas, į kurį jau geras skai
čius visokių tautų organizacijų 
išrinko delegatus ir dar yra 
siuntinėjami lietuvių ir kitų 
tautų organizacijoms kvieti
mai prisidėti prie to kilnaus 
darbo. Varde Ispanijos liau
dies gynėjų, tariame didelį 
ačiū visiems dalyvavusiems ir

42 tojų vis auga kas met. Sveika-J aukavusiems.

WPA siuvėjos Pleasantville, N. J., paskelbusios sėdėjimo streiką, mi
nėto miestelio valdyboje. Jos ten ir gulėjo. Paveikslas parodo ke
lias iš 88 siuvėjų, miegančias miestelio valdyboje.

Šis Tas

Cleveland© pora progresy
vių draugų nusitarė parinkti 
aukų sergantiems draugam 
clevelandiečiam, esantiem Qu-. 
yhoga kountės ligoninėj, War
rensville, Ohio.

Tai yra geras sumanymas 
paremti geru darbu gerus 
draugus, kaip A. B. Gerai jį 
pažįstu ir žinau, kad jis apie 
20 metų darbavosi pirmiau 
kaip sveikas buvo ir dabar, 
nors menkai galėdamas, vis 
atvažiuoja ir ant svarbesnių 
parengimų. Da ir dabar A. B. 
priguli prie ALDLD. Kada 
tenka susitikti, tai malonu pa
šnekėti su tokiu draugu ir la
bai vertėtų paremti žmogų, 
esantį tokioj padėtyj, kaip 
draugas A. B.

Dabar yra renkamos aukos 
sykiu ir J. S., kuris niekada 
nėra buvęs jokioj progresyvėj 
draugijoj. Kas kita yra su F. 
S. ar E. S.', kurie ir dabar ir 
praeityje buvo prie progresy
vių draugijų. Taigi, kurie tą 
darbą pradėjote, darbuokitės, 
nes mes žinome, kad A. B. 
yra didelis reikalas, nes jis jau 
virš dešimt metų ligoninėj. 
Kviečiu visus prie paramos.

Jūsų Draugas.

Elizabeth, N. J.
Elizabethiečiai ir Remia Ispa
nijos Kovojančią Liaudį prieš 

Fašizmą

Gruodžio 3 d. š. m. Lietuvių 
Darbininkų Progresyvio Kliu- 
bo parengime, minint šio kliu- 
bo 20 metų gyvenimo sukaktu
ves, tapo nepamiršta ir Ispa
nijos liaudis. D. Krūčiui per- 
stačius vieną iš vietinių Ispani
jos Demokratijai Ginti Komi
teto atstovą ir atsišaukus į 
publiką, tapo surinkta keletas 
desėtkų dolerių šiam taip 
svarbiam reikalui. Po vieną 
dolerį aukavo šie draugai: J. 
Sidaras, J. Norušis, J. Brūz
ga, P. Burkauskas; po 50 cen
tų : P. Vaičionis, A. Gudaitis, 
A. Labanauskas; M. Bieliaus
kienė, V. Zabarauskas, D. 
Krūtis. Smulkiais surinkta 
$14.80. Iš viso pasidarė $21.- 
80c.
. Visiems aukotojams tariame 
širdingiausią ačiū. Aukos pri
duota vietiniam Komitetui Is
panijos Demokratijai Ginti ir 
pakvitavimas gautas.

D. Krūtis.

Flint, Mich. — Per pasku
tines dvi tris savaites dar 
8,500 darbininkų įstojo į 
Jungtinę Automobilių Dar
bininkų Unijų.

Pawtucket, Rhode Island. 
—Coats audykla ketina pri
dėt algos trim tūkstančiam 
savo darbinįnkų, bet nepa
sako kiek.
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Kova del Vilniaus 17-tame Šimtmetyje Montreal, Canada

Buržuaziniai istorikai pa
prastai nemėgsta rašyt apie 
tuos istorinius momentus, ka
da kovoj del Lietuvos laisvės 
dalyvauja plačioji liaudis, o 
tautos “smetonėlė” eina par- 
davikų keliais arba pasirodo 
dideliais šeškais. Todėl ma
žai teras skaitytojas Lietuvos 
istorijose apie kovas del Vil
niaus 17 šimtmečio viduryj. 
Tuo tarpu tų laikų aprašymai 
turi priklausyti prie šviesesnių 
Lietuvos istorijos lapų, kada 
plačioji liaudis kovojo prieš 
okupantus del .laisvės.

17 šimtmetyj Lietuvoj buvo 
nemaža valstiečių išstojimų 
prieš magnatus ir bajorus. 
Lietuvos ponai nepajėgdavo 
su jais apsidirbt. Beto dar ne
rimavo liaudis ir miestuose. 
Todėl daugelis iš ponų labai 
apsidžiaugė, kada išgirdo, kad 
Rusijos caras Aleksiejus Mi
chailo sūnus įsiveržė į Lietu
vą. Vienok džiaugsmas neil
gai tęsėsi. Greit paaiškėjo, 
kad Rusijos carui parūpo už
grobt visą Lietuvos kunigaikš
tiją, tame skaičiuj pagrobt 
Vilnių ir Kauną. 1654 metais 
Rusijos armija paima Smo
lenską, kuris tai laikais pri
klausė Lietuvai, ir žygiuoja to
liau. Lenkijos ir Lietuvos ka
ralius Jonas Kazimieras atvy
ko į Gardiną ir pradėjo rinkt 
armiją, kad pasipriešint Rusi
jos carui. Bajorija (šliachta) 
atsisakė kariaut. Mat daugelis 
bajorų tikėjosi, kad Rusijos 
armija nemažai nerimuolių iš
žudys miestuos, na ir valstie
čiai bus paklusnesni. Karalius 
irgi nelabai norėjo priešintis 
rusams ir irgi apleido Lietuvą. 
Apleisdamas Lietuvą pasakė: 
“Tegu dievas Lietuvai pade
da.”

Lietuvos magnatai, išsigan
dę Rusijos kariuomenės, kuri 
besiartindama prie Vilniaus ne 
vieną Lietuvos poną pasiuntė 
pas Abraomą, pabėgo, iš Vil
niaus ir apylinkių, palikdami 
liaudį Rusijos kariuomenės 
nuožiūrai. Lietuvos ponai ne 
tik nėjo gint Lietuvos nuo Ru
sijos caro, bet dar pasisakė 
už Rusijos caro Aleksiejaus 
arba jo sūnaus išrinkimą Len
kijos ir Lietuvos karalium. Tik 
tegu caras duoda jiems gerą 
atlyginimą už Lietuvos par
davimą.

Lietuvoj tuo metu buvo du 
hetmanai; Janušas Radvila ir 
Vincas Korvinas Gonsievskis. 
Gonsievski rėmė ^aralius, ku
riam rūpėjo Radvilą iš Lietu
vos išvyt. Radvila kreipėsi pa- 
gelbos pas švedų karalių Ka
rolių X; už pagelbą žadėjo 
jam atiduot Lietuvos sostą. 
Būtent irgi sumanė Lietuva 
prekiaut.

Kada Rusijos kariuomenė 
artinosi prie Vilniaus, bajorai, 
turtingesni amatininkai, 'tur
tingesni pirkliai, kunigai, vie
nuoliai irgi pabėgo iš mesto. 
Radvila, surinkęs savo gink
luotus būrius, šiek tiek sutu
rėjo Rusijos kariuomenės žy
giavimą ir tuom palengvino 
turtingesnių gyventojų pabė
gimą. Rimto pasipriešinimo iš 
Radvilos pusės nebuvo.

Kada 1655 metais Rusijos 
kariuomenė užėmė Vilnių ir 
Kauną, tai pabėgę bajorai pra
dėjo grįžt ir prisiekė ištiki
mybę carui Aleksiejui.

Visai kitaip pasielgė plačio
ji Vilniaus liaudis. Ji neturė
jo kur bėgt ir neturėjo galimy
bės išsivežt savo mantos. Nors 
ir nedidelė ji, bet be' arklių 
neišsiveši. Jei ir pabėgsi, tai 
visvien neturėsi iš ko gyventi. 
Nors Vilniaus liaudis ir apy
linkių gyventojai žinojo, kad 
okupantams atėjus riesta bus, 
neturėjo kitos išeities, kaip 
ruoštis ginti savo laisvę ir gy
vybę.

Rusijos kariuomenė įžengė į 
Vilniaus miestą 1655 metais. 
Gyventojai, susided antie ji iš 
biednesnių, išstojo su ginklais

t

nepajėgė su jais apsidirbti, I 
tai 1660 metais caras paskyrė 
naują vaivadą, žiaurųjį Dani
la Mišeckį. Jis tuoj parodė, 
kas jis toks. Tuoj buvo su
deginti visi Vilniaus priemies
čiai, kur gyveno biednuomenė. 
Didžiausiais žiaurumais jam 
rūpėjo nuramint vilniečius ir 
aplinkinius valstiečius.

Į judėjimą prieš okupantus 
įsitraukė ir žydai. Rusijos 
chronikieriai skundėsi, kad žy
dai leido paskalas apie tai, 
kad okupantams išvyt iš Vil
niaus einanti didelė Lietuvos 
kariuomenė. Tai įnešė didelės 
baimės okupantų eilėse.

1661 metais Lietuvos ka
riuomenė įžengė į Vilniaus 
miestą ir apsupo Vilniaus pilį, 
kur buvo pasislėpus Rusijos 
kariuomenė. Vilniaus liaudis, 
kuri 1665 metais apsiginkla
vus sutiko okupantus, dau
giausiai nuo okupantų nuken
tėjo ir daug prisidėjo savo ko
va jų susilpninimui, maža 
džiaugsmo turėjo, kada Lietu-1 
vos kariuomenė apsupo Vil
niaus pilyj kunigaikštį Mišec
kį. Pastarasis aštuonis mėne
sius- tenai laikėsi. Gi daug nu
kentėję vilniečiai per visą tą 
laiką turėjo savo lėšomis už- 
laikyt tą kariuomenę, kuri ap
supo Vilniaus pilį.

Po astuonių mėnesių Mišec- 
kis, matydamas, kad neiš
sprūs iš Vilniaus, sumanė iš- 
sprogdint visą pilį su visais ka
reiviais. Rusijos kareiviai, su
žinoję apie’tuos Mišeckio pla
nus, suėmė jį, užkalė į gele
žis ir atidavė Lietuvos teis
mui.

Nors okupantai buvo išvyti 
iš Lietuvos, bet laisvės liaudis 
negavo. Ir toliau ant Lietuvos 
liaudies sprando sėdėjo mag
natai ir bajorai.

prieš okupantus. Prasti buvo 
jų ginklai, šautuvų neturėjo. 
Reikėjo tenkintis peiliais, kir
viais, kuolais. Didžiausias pa
sipriešinimas buvo miesto rin
koj. Pasipriešinimų buvo ir 
įvairiose miesto gatvėse.

Pasipriešinimas buvo sulau
žytas ir miestas paimtas. Per- 
silpnos buvo jėgos. Rusai su
mušė išstojusius prieš juos gy
ventojus, tūkstančius užmušė, 
nemaža paskandino Vilijoj. 
Didžiausio žiaurumo parodė 
caro pulkininkas Zolotaranka; 
negeresnis buvo ir kunigaikštis 
Čerkaskis. Kaikuriais daviniais 
buvo užmušta daugiau 25 tūk
stančių žmonių. Gyventojų gi 
Vilniuj tuo metu buvo tik 75 
—100 tūkstančių, iš kurių apie 
25 tūkstančius buvo pabėgę. 
Nesigailėta nei moterų, nei 
vaikų. Gyventojų dalis pasislė
pė Bernardinų vienuolyne, iš 
kur visi vienuoliai išanksto bu
vo pabėgę. Visi ten pasislėpu
sieji buvo išskersti. Dauguma 
namų buvo sudeginta.

Taip Rusijos caro armija 
naikino Vilniaus liaudį už tai, 
kad ji pasipriešino tai armijai 
ir gynė Vilnių nuo okupantų. 
Visai kitaip caro armija pasi
elgė su bajorais ir turtingais 
miesčionimis. Jiems leido grįž
ti į Vilnių ir ramiai apsigy- 
vent.

Lavonai gatvėse gulėjo il
gas dienas. Kada buvo įsaky
ta surinkt lavonus, tai surin
ko tik iš svarbesnių gatvių, o 
kitur dar ilgai gulėjo.

Rusų caro kariuomenės pa
sielgimas Vilniuj iššaukė dide
lį pasipiktinimą liaudyj. Tai 
šen, tai ten pasirodė pavieni 
susirėmimai. Caro kariuomenė 
nelabai jaukiai jautėsi oku- 
puotoj šalyj. Kad palengvint 
savo padėtį, Rusijos vyriausy-. 
bė kreipėsi į Lietuvos magna
tus ir bajorus, kad tie susitar
tų su jais. Buvo kreiptasi ir į 
J. Radvilą; tas išsisukinėjo. 
Tuomet kreipėsi į Sapiegą, 
kurį karalius Jonas Kazimie
ras paskyrė vietoj jam nepa
klusnaus J. Radvilos. Sapiega 
jau rengėsi parduot Lietuvą 
Rusijai, jei Rusijos caras su
stiprins baudžiavą Lietuvoj.

Vilniaus gyventojus užklu
po naujas vargas. Rusijos ka
riuomenė taip apiplėšė liku
sius Vilniaus ir apylinkės gy
ventojus, kad tiems nebeliko 
kas valgyti. 1657 ir 1659 me-: 
tais buvo didelis badas ir ma
ras. Turtingesni gyventojai ir 
vėl apleido Vilnių, kad pabėgt, 
nuo maro; biednuomenę gi, 
kirto maras ir badas. Taip 
sunki buvo biednuomenės pa
dėtis, kad jei kas nors iš jos 
rasdavo pastipusį arklį ar šu
nį, skaitėsi laimingu. Daugelis, 
bej ieškodami dvėselienos, mi
rė stačiai gatvėse.

Del didelių plėšimų, bado ir 
maro dar labiau išaugo pasi
piktinimas valstiečiuos ir mies
tų gyventojuos. Kaip tų laikų 
chronikieriai rašė, prasidėjo 
“durovstvo” (“durnystė”): 
liaudis nebenorėjo priklausyt 
caro valdžiai ir priešinosi. Ra
mesni vilniečiai didelėmis mi
niomis ėjo pas Rusijos caro pa
skirtą Vilniaus vaivadą kuni
gaikštį šachovskį su skundais 
ant plėšikų kareivių. Pasta
rieji plėšė rinkoj, užpuldinėjo 
namus, atimdavo kaločius, pi
nigus, o sargus, pastatytus1 
saugot sandėlius ir namus, už- 
mušinėjo. Akių dūmimui ša- 
chovskis liepė išplakt bota
gais poručiką Pięašerį ir pra
porščiką Konstantinovą. Bet 
plėšimai tęsėsi. Iš kitos pusės, 
ir Rusijos kareiviai, negauda
mi laiku algos ir turėdami blo
gą maistą, nerimavo; juose 
augo dezorganizacija ir dezer- 
tavimas.

Vilniečiai, atsidūrę labai 
sunkioj padėtyj, vis dažniau 
užpuldinėjo kareivius ir vals
tybinius sandėlius. Kadangi 
Vilniaus vaivada šachovskis

LAISVE

Prakalbos ir Sklokininkų 
Koncertas

Gruodžio 12-13 dd. skloki- 
ninkai susitarę su tautiško Di
džiojo Vytauto kliubiečiais, 
pakvietė iš Chicagos “Naujie
nų” redaktorių Grigaitį pakal
bėti.

Kalbėtojas pareiškė, kad po 
prakalbai galės būti diskusi
jos, į kiekvieną klausimą jis 
atsakysiąs. Bet diskusijoms 
nebuvo laiko, nes sklokininkai 
pabūgę įvairių klausimų, vie
toje diskusijų, ant scenos pra
dėjo lošti koncertą, kuriuomi 
visiškai nesidomavo publika.

Nors šioji skloka Montrea- 
le nesena, keli mėnesiai atsi
rado, bet jau per spaudą ir. 
šiaip save vadinasi socialistiš- 
kais darbininkais. Bet štai 
kaip jie elgiasi.

“Keleivyje” Nr. 50, paskel
bė, kad abudu vakaru pra
kalbos būsią labai įdomios, ir 
abudu vakaru įžanga veltui, 
nemokama. Bet sekmadienį, 
prieš pradėsiant prakalbas, 
ant svetainės durų užsistojo ir 
kas norėjo įeiti pasiklausyt 
prakalbų, turėjo per prievar
tą pirkti tikietą, kaipo į kųn- 
certą. Reiškia, jeigu nori pasi
klausyti jų“paruoštų prakalbų, 
tai kartu turi ir už koncertą 
užmokėti. Mat, kitaip į jų 
koncertus beveik niekas ir 
neina, štai kaip elgiasi tie, 
kurie save įsivaizdina apsi
švietusiais, socialistais.

M. Vinska.

San Francisco, Calif.
Ir dar ne vieną kart Lietu

vos liaudis atkakliai gynėsi 
nuo svetimų užpuolikų, o Lie
tuvos ponija.dar ne vieną kart 
pardavinėjo Lietuvą naujiems 
okupantams.

(“Priekalas”)

A.L.D.L.D. 153 kuopos me
tinis susirinkimas atsibuvo 
gruodžio 12. Narių atsilankė 
14, rodos iš viso kuopa turi 18 
narių. Turėjom du ateities na
rius—vienas žadėjo gauti per
sikėlimą iš rytinių valstijų, o 

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

sveikatos užlaikymą. Tad tuojau, be atidėliojimo 
reikalaukite

Darbininkų Kalendoriaus 1937 Mėty 
Tai svarbus žinių ir mokslo šaltinis.

Darbininky Kalendoriaus Kaina 25 centai
Reikalaudami prisiųsti po vieną kopiją, atsiųskite pašto 

štampų vertės 30c., nes kainuoja persiuntimas.

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

antras sakė tuojaus po naujų 
metų prisirašys.

Buvo perrinkimas kuopos 
valdybos del 1937 m. Beveik 
visa valdyba pasiliko ant vie
tos, išskyrus finansų sekreto
rius—likos išrinktas naujas. 
Tai valdyba šiaip stovi: Or
ganizatorius A. Knišius, užra
šų sekretorius T. Kingienė, 
kasierka—O. Bernotienė, fi
nansų raštininkas—Geo. Aukštis. 
Išrinko 2 į komitetą del ben
dro veikimo. Jau čion yra bu
vęs bendras parengimas ir ne
šė gražaus pelno del gynimo 
Lietuvos liaudies ir Ispanijos 

KNYGOS -JŪSŲ APŠV1ETA!
Dabar Galite Gauti Pigiausiai ir Geriausias Knygas!

Naudokitės šia proga! Pirkite sau ir sa vo pažįstamiems! Skaitykite, o už tai 
patys sau būsite dėkingi! Didžiausiy pasaulio mokslo žmoniy protas—knygose!

Didžiausia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugija Skelbia Nupigintą 
Knygų Išpardavimą, štai Surašąs Mūsų Knygų.

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

VAKARŲ EUROPOS LITERATŪROS ISTORI
JA—paraše M. Freče. Viena iš svarbiausių 
knygų apie kultūrą. 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 Revoliucija? 
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 Rusijos revo
liucijos, piliečių karo, Penkių Metų Plano. 
Istorija iki šių dienų. Knyga turi 440 pusla
pių. Ją aplaikėme iš Sovietų Sąjungos. Kai
na $1.00.

RUSIJOS ISTORIJA—parašė M. , Pokrovski. 
Viena iš geriausių istorijų apie praeitį. 
Knyga turi ,320 puslapių. Kaina buvo $1.75, o 

' dabar 50 centų.
AMERIKOS DARBININKĖ—parašė A. Bimba. 

Istorija Amerikos 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 istoriia. Turi 432 
puslapių. Jos kaina buvo $2.00, dabar 50c.

PASAULIO STEBUKLAI—parašė Dr. J. J. 
Kaškiaučius. Viena iš geriausių mokslo knv- 
gų. Ji turi 416 puslapių. Kaina buvo $2.00, 
dabar 50 centų.

CARO KALĖJIMUOSE—parašė Vincas Kapsu- 
kas.' Tai geriausias aprašvmas 1905 metų 
revoliucijos ir kalėjimų padėties. Šią knyga 
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 
turi 280 puslapių. Kaina buvo $1.25, o dabar 
25 centai.

PILIEČIŲ KARAS FR1ANCIJOJ—parašė K. 
Marksas. Knyga turi 360 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 $1.50, o dabar 
25 centai.

KOMUNIZMO A-B-C—parašė N. Bucharinas. 
Knyga turi 206 puslapių. Kaina buvo $1.25, 
o dabar 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. Norite žinoti, kodėl yra 
bedarbės, kriziai, iš kur kapitalistai gauna pel
nus, kaip jie išnaudoja darbininkus, kas reikia 
mums daryti ir daugelį kitų klausimų,—tai skai
tykite jas.
ARGENTINA IR TEN GYV. LIETUVIAI—pa

rašė M. Rasoda-Mizara. Knyga turi 192 pus
lapių. Jos kaina buvo 75 centai, o dabar 
25 centai.

SOVIETŲ SĄJUNGA—parašė R. Mizara. Knyga 
turi 286 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, da
bar tik 50 centų.

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

GAMTA IR ŽMONĖS—parašė M. Ųjin. 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 $1.50', bet šio išpardavimo 
metu tik $1.00.

APYSAKOS
Turime žingeidžiausių ir geriausių apysakų. 

Skaitykite!
ALIEJUS—parašė U. Sinclair. Viena i§> žingei- 

džiausiij 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—Mizara. 
Viena geriausių apysakų iš Amerikos lietu
vių gyvenimo. Knyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar 75 centų.

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

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

VOKIEČIO KAREIVIO KARO ATSIMINIMAI 
—Aprašomas Vokieti jos užpuolimas ant Bel
gijos ir Francijos 1914 metais. Baisūs karo 
lauko vaizdai. Knvgoje yra 178 puslapiai. 
Dabar kaina tik 25 centai.

SENO VINCO RAŠTAI—telpa kelios apysakos. 
Knvga turi 446 puslapių. f Jos kaina buvo 
$2.00, o dabai* tile 50 centų.

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

Kaškiaučius. Knyga turi 628 pusi. Viena 
iš geriausiu knygų kaip užlaikyti sveikata, 
kaip nuo ligų apsisaugoti. Sveikata kiek
vienam yra brangiausia daiktas. Knv<rns 
kaina buvo $3.00 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 žmones tiki 
j dievus, o kiti ne. Kodėl tai yra? Kiek pasau
lyje tikėjimų? Kam jie tarnauja? Skaitykite 

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

250 puslapiu. Sužinosite iš kur atsirado vi
sokios šventės, kaip religija keitėsi. Kny
gos kaina buvo $1.50, o dabar 50 centų.

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ—parašė 
vyskupas Brown. Skaitykite ką jis rašo 
apie religiją. Knyga turi 224 puslapius. 
Jos ka,na buvo $1.25. dabar 25 centai.

Turime ir brošiūrą “Krikščionybė” religijos 
klausimu.

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

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

NAUJO KARO GAISRAS—narašė D. M. šolom- 
skas. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga kiek
vienam./ Kama 20 centu.

KOVA PRIEŠ KARĄ IR FAŠIZMĄ—prakalba 
d. Ercoli Komunistu Inter. Kongrese. Kny
gelė 98 nuslanių. Būtinai reikalinga kiekvie
nam. Kaina 25 centai.

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis. 

Knyga tik iš spaudos. Geriausios eilės ga
biausio mūsų poeto Bolio Sūnaus-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 Komuniz
mo”. “Kaltinimo Kalba”—prieš teroristus Sovie
tų Sąjungoj, “Darbininkė ir Bedarbė”, “Komun
izmo Pagrindai,” “Lenino Raštai.” Pas mus yra 
“ŠVIESOS” komplektai už 1934. 1935 ir 1936 
metus. Mes turime “DARBININKIŲ BALSO” 
komplektus už 1917-1920 metus. Pas mus ga
lima gauti daug kitu knygų istorijos, abelno 
mokslo, sveikatos, religijos, kultūros ir kitais 
klausimais.

Mūsų knygos gerai padarytos, gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi- 
giausis knygų pasirinkimas yra ALDLD centre! .Su užsakymais siųskite 
ir pinigus! Perkantiems kartu virš $3.00 vertės duosime 25 nuoš. nuo
laidoj Persiuntimą mes apmokame! Visais reikalais kreipkitės_ pas
ALDLD CK sekretorių sekamu antrašu:

D. M. ŠO L OMSK A.S
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y

liaudies. Girdėjau, kad ši 
kuopa po Naujų Metų prisi
dės prie Bendro Fronto del gy
nimo Lietuvos žmonių laisvės.

Nutarta, kad ALDLD, 153 
kuopa per visus 1937 metus 
laikytų susirinkimus kiekvieno 
mėnesio pirmą penktadienį, 8 
v. v., šveicarų svetainėj, Mis
sion St., kampas 15 Avenue, 
ant antrų lubų. Tik nebus nau
jų metų vakare, bet bus sau
sio 8 d. Tai prašau visus būti 
ir nepamiršti naujų narių at
sivesti ...ir pradėti naujus me
tus su veikimu.

Kuopos Korespondentas.

Puslapis Trecias
—.......................

Kalėjime Pasikorė Gabus 
New Haven Mokytojas 
New Haven, Conn.—Ka

lėjime pasikorė C. McLean, 
42 metų amžiaus, gabus me
no mokytojas vietinėje High 
Schoolėje. Jis buvo jau tre
čią sykį areštuotas, kad gir
tas važinėjo automobiliu.

Paryžius, grd. 18. — Pa
gal komunistų reikalavimą, 
policija suėmė Henri Dor- 
geres’ą, fašistų vadą, kurs
tantį valstiečius sukilt prieš 
demokratinę valdžią.
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D. M. ŠOLOMSKAS

Kaip Skaityti ir Rašyti?
Waterbury, Conn.

Visi jaučiam reikalą suteikti patarimą bei 
pagelbą pradedantiems rašyti. Rašymas yra 
svarbus ir atsakomingas darbas. Pas mus 
buvo šiek tiek nurodymų, kaip rašyti, kaip 
pačiam lavintis. Turiu mintyje “Laisves” 
redakcijos aplinkraštį: “Korespondencijos, 
Kaip Jas Rašyti ir Kokios Jos Turi Būti”; 
drg. R. Mizaros straipsnį “šviesoj”—“Apie 
Ką ir Kaip Rašyti?”, mano vertimus iš D. 
Furmanovo patarimų, tilpusius Meno Sky
riuje ir patiektą raštą “Laisvėje”—“Savi- 
mokslystė.” Taigi, pas mus buvo daroma 
šioki-toki bandymai, kad pagelbėjus prade
dantiems rašinėti. Bandysiu kiek daugiau tą 
apjungti į daiktą, papildyti iš Sovietų Są
jungos rašytojų patarimų, gal tas kiek pasi
tarnaus auklėjime korespondentams, vaizde
lių, apysakaičių ir politinių raštų rašytojams.

REIKIA MOKYTIS
Pirmas ir vyriausias kiekvienam uždavi

nys—lavintis, mokytis, kelti savo žinojimą 
ant augštesnio laipsnio. Mokytis abelnai, 
mokytis rašyti. Drg. Vincas Kapsukas savo 
laiku rašė:

vintis ir daug išmokti. Sovietų Sąjungoje, 
kur darbo žmonėms mokslas prieinamas, kur 
kultūra žengia sparčiai pirmyn, o ir ten sa- 
vimokslystė yra ant augšto laipsnio. “Savi
tarpinis lavinimasis suteikia nei kiek nema
žiau brangias pasekmes, kaip mokinimąsis 
mokykloj, jeigu jis yra gerai sutvarkytas”— 
rašo Sovietų Sąjungoj išleistas “Komunistų 
Kalendorius.” Draugas Neiman parašė kny
gą vardu: “Kaip Pačiam Mokytis?” Jis joje 
rašo: “Tikrumoje, savęs apšvieta—neišven
giamas laipsnis kiekvieno žmogaus gyveni
me, net ir baigusio atatinkamą mokyklą.”

Taip ir yra. Kiekvienas geras gydytojas, 
profesorius, politinis veikėjas, muzikos žino
vas, visi—turi nuolatos didinti savo žinoji
mą, sekti gyvenimą, lavintis ir po to, kada 
jie yra baigę mokyklos mokslą. Gyvenimas 
ant vietos nestovi. Viskas keičiasi. Reikia jį 
sekti, tyrinėti, studijuoti. Savęs apšvieta, sa- 
vimokslystė, kultūrinis lavinimas eina greta 
su gyvenimu kiekvieno apsišvietusio ir mo
kyto žmogaus. Lavintis, mokytis būtinai rei
kia. Lavintis ir mokytis niekados nėra vėlu.

KAIP PAČIAM LAVINTIS?
“Jeigu Sovietų didieji rašytojai taip daug 

kalbėjo apie reikalingumą mūsų literatūros 
kultūros ir kokybės pakėlimo, visapusiško 
rašytojų išsilavinimo, nuodugnesnio gyveni
mo ir kalbos žinojimo, mokymosi iš didžiųjų 
literatūros meistrų ir folkloro, tai šimtą 
kartų labiau tai yra reikalinga pradedan
tiems lietuvių rašytojams.”

Draugas R. Mizara, pacitavęs šiuos drg. 
Kapsuko žodžius, rašė:

“Pasakyta labai aiškiai. Jeigu mūsų drau
gai darbininkai, besiimą už plunksnos, nori 
bet ką sukurti, jie privalo mokytis, mokytis 
ir dar kartą mokytis! Jie turi skaityti ne tik 
tai, ką patys pasirašo, bei kas apie juos 
parašyta. Pirmiausiai jiems turi rūpėti kal
ba, jos visapusiškas pažinimas ir mokėjimas 
per ją išreikšti savo mintį trumpai ir supran
tamai. Paskui jie privalo bendrai šviestis: 
skaityti grožinę literatūrą, folklorą (liau
dies dainas, pasakas, pavadinimus), studi
juoti istoriją, marksizmą-leninizmą, ir po
draug nenutraukti ryšių su revoliuciniu dar
bininkų judėjimu, bet juos dar drūčiau su
veržti. Poetas, be bendros literatūros stu
dijavimo, turi visapusiai pažinti buvusiųjų 
visuomenių pagamintą poeziją, o prie to— 
proletarinę poeziją. Scenos veikalų kūrėjas 
neturės pasisekimo savo darbuose, jei jis ne- 
susipažins su senovės graikų tragedijomis, 
su drama, su Molierų, su Shakespeare, Ibse
nu, Bernard Shaw’u, Čechovu, O’Nealu, lie
tuviška (buržuazine) literatūra, na ir svar
biausia, su dabartine naujoviška revoliuci
ne dramaturgija, pasireiškusią Jungtinėse 
Valstijose, Sovietų Sąjungoje ir kituose kraš
tuose. Tą patį galima pasakyti apie bele
tristus. Jiems taipgi tiktai lietuvių kalboj 
esančios dailiosios literatūros perskaitymo 
neužtenka. Jie privalo žinoti bent vieną ku
rią kitą didžiąją kalbą, kad galėjus prieiti 
prie pasaulinių-' šedevrų: anglų, rusų, vokie
čių, francūzų, bei kurią kitą.”

“Mokytis rašyti!—sako Maksimas Gorkis, 
—reikia nuo mažų vaizdelių, kaip tai dary
davo veik visi rašytojai Vakaruos ir pas 
mus (Rusijoj). Apysakaitė mokina žodžio 
ekonomijos, logiško medžiagos išdėstymo, te
mos aiškumo ir siužeto ryškumo. Pradėti dar
bą nuo didelių romanų—tai labai blogas pa
protys.”

Drg. V. Žalionis “Priekale” rašė: “Mūsų 
rašytojams trūksta žodžių, trūksta posakių 
ir jie, ažuot suradę kokį lankstesnį, vaizdin- 
gesnį žodį ar išsireiškimą, ima pinti blankių 
žodžių virtinę, neišreiškia vis tik tiksliai savo 
minties ir kartu sunuobodina visą rašinį.”

Iš virš privestų citatų aišku, kad reikia 
mokytis, lavintis, studijuot. Be to noras ge
rai, gražiai, suprantamai rašyti bus veltui. 
Pirmoj vietoj gramatikos mokėjimas yra bū
tinai reikalingas, be ko negalima sėkmingai 
parašyti nei eilių, nei apysakaičių, nei vaiz
delių, nei politinių straipsnių; daug klaidų 
{vyksta ir korespondencijose, kada jos pras- 

’ tai parašytos ir laikraščių redaktoriai spėlio
dami jas ištaiso.

Bet nereikia rankas nuleisti, nereikia nu
siminti, kad jau tiek daug reikalinga, kad 
jūs jau negalėsite išmokti, savo kalbą pra
turtinti, nedateklius nugalėti. Visai ne! Pa
saulyj daug garsių žmonių patys per save

Knygos, žurnalai, laikraščiai—tai žinoji
mo, mokslo šaltiniai, įrankiai prie savęs ap- 
švietos, kelrodžiai prie mokslo. Knygose yra 

. visas žmonijos patyrimas, visas mokslas. Kla
sinėje visuomenėje ir raštai yra klasinio tu
rinio— išnaudotojų ir išnaudojamųjų. Bet 
mes, darbininkai, privalome mokėti kritiškai 
perimti ir iš savo klasinių priešų tą, kas 
mums naudinga ir reikalinga.’

Galima daug skaityti, bet mažai* išmokti; 
bet galima ir mažiau skaityti ir daugiau iš
mokti. Tūli mūsų draugai nusimena ir sako: 
“Mano galva prasta, aš daug skaitau, bet 
mažai galiu išmokti.” Galva nieko nekalta. 
Jeigu žmogus fiziniai sveikas, tai ir galva 
sveika ir tinkama mokslui.

Kame gi priežastis, kad vieni greičiau 
išmoksta, o kiti ir daug skaito, bet mažai 
pas juos pasilieka? Priežasčių yra daug. 
Kad gerai suprasti raštą, tai nors vidutiniai 
reikia mokėti gramatiką. Rašte įvairūs gra
matikos ženklai yra ne tam, kad pagražinus 
jį, bet tam, kad palengvinus skaityti, kad 
davus galimybę pilnai suprasti, kas ten pa
rašyta.

Taipgi reikalingas savo apšvietai planas. 
Jeigu žmogus neturi savęs apšvietai plano, 
jeigu jis skaito daug, bet kas tik pakliuvo— 
apie karą, astronomiją, geogfafiją, apysa
kas, viską—kas tik pasipainiojo, tai jis ma
žai išmoks. Maišytas, neplaningas, kas tik 
pakliuvo skaitymas neduoda pageidaujamų 
pasekmių. Pasaulyje tiek daug yra visko, 
kad nei vienas žmogus viską negali išmokai 
ir žinoti. Galima visko žinoti po biskį, bet 
tam tikrų dalykų reikia žinoti daugiau, kaip 
kitų. Skaitymui yra reikalingas organizuo
tas planas. Reikia pačiam save ištirti, kas 
jums geriausiai gelbsti atsiminti: užsirašy- 
mas faktų, garsus jų perskaitymas ir pana
šiai. Vieni žmonės geriau atmena, kada bal
siai skaito, kitiems tokis skaitymas kenkia. 
Reikia pačiam žinoti, ką nori mokintis.

Sudarius skaitymui planą, pasiėmus kny
gą, pirmiausiai reikia ją pavartyti, perskai
tyti antgalvius, parašus po paveikslais, tas 
duos paviršutinį supratimą turinio. Jeigu tai 
yra knyga apie Amerikos darbininkų kovas 
—istorija, tai pirm pradėsiant ją skaityti, 
pamąstyk: ką apie tai jūs jau žinote. Kada 
patys jausitės kuriais klausimais jums maža 

. žinojimo, tai, skaitydami, rūpinsitės tais 
klausimais surasti daugiau žinių ir savo ži
nojimą padidinti. Taip reikia imti skaityti 
kiekvieną knygą. Geriausiai lavintis, kada 
tuom pat klausimu vieną po kitai perskaitai 
kelias knygas ir brošiūras. Kada jau jaučia
te, kad tas klausimas jums pusėtinai aiškus, 
tai galite kitais klausimais tą pat daryti.

Skaityti galima ir reikia visokiais klau
simais, apie istoriją, geografiją, geologiją, 
politiką, ekonomiją, darbininkiško turinio 
apysakas, bet nereikia viską maišyti.

Skaitymo yra trys būdai: paviršutinis, 
paprastas skaitymas ir studijavimas. Pavir
šutinis yra tada, kada jūs ne viską kiaurai 
skaitote, bet tik pasirenkant. Taip mes daž
niausiai skaitome laikraščius. Perskaitome 
žinių antgalvius, perskaitome pasirenkant 
kaip kurias žinias, paskui pasirenkant 
straipsnius.

Paprastas skaitymas yra tada, kada per-
išmoko, išsilavino, kurie mažai turėjo laimės 

t lankyti mokyklas. Garsus rusų rašytojas 
’ Maksimas Gorkis tik 4 mėnesius buvo mo

kykloj, o kas dabar nežino apie jo raštų 
gerumą, naudingumą ir gražumą! Rusijoj 

I Kcaro laikais bolševikai Markso-Engelso-Leni- 
no raštus slaptai, palėpyj studijavo, mokino
si ir politiniai apgiŠvietė. O ir dabar kapita
listiniame pasaulyje, ypatingai fašistinėse 
Šalyse, darbininkai lavinasi, mokinasi slaptai, 
savo tarpe, grupėmis ir pavieniai.

Atmink, kad visada galima mokytis, la-

skaitome laikraštį ištisai, arba knygą iš galo 
iki galo prie vidutinės atydos.

Studijavimas yra tąda, kada jūs, skaity
dami knygą apie krizį, nedarbą, nepasiten
kinate vien tomis žiniomis, kurias randate 
toje knygoje, bet tUom klausimu jieškote 
faktų, davinių ir kitose knygose, kitų auto
rių raštuose ir tą viską jungiate. Studijavi
mas yra tada, kada jūs norite pilnai, pama-' 
tiniai tais klausimais gauti žinių ir jas imate 
iš įvairių šaltinių.

(Daugiau bus)

Nemuno Kliubas ir Jo Veikla

Nemuno Kliubas turėjo 11 
gruodžio, 1936, metinį narių 
susirinkimą. Buvo išrinkta 
nauja valdyba 1937 metams. 
Mūsų Nemuno Kliubo pirmi
ninkas p. Tarnas Matas yra 
vienbalsiai išrinktas pirminin- 
ninku 1937 metams.

Vice-pirmininkas p. Janu- 
šaitis taip pat liko išrinktas 
1937 m. Bet kaž kaip pasiro
dė, kad turėjo didelį konku
rentą p. Marčiulyną. Kiti pa
siliko beveik vietoje, ypač di
rektoriai.

Turtų globėjas atsisakė ge
ravaliai, išrinktas liko jaunas 
lietuvis p. Balanda.

Finansų raštininkas p. Sta- 
nijauskas 1937 metams rinki
mus pralaimėjo, liko išrinktas 
p. Antanas Lazdauskas. Taigi 
dvi vietos liko naujais žmonė
mis užpildytos.

Prieš rinkimus davė rapor
tus bei pranešimus. Praneši
mai visi buvo tvarkingai pir
mininko p. T. Mato vedami, 
reiškia, dienotvarkė buvo dai
liai sutvarkyta.

Pranešta posėdžiui, kad vis
kas tvarkoje, kliubas šiemet 
daug laimėjo bei pirmyn pa
žengė. Dženitorius davė pra
nešimą, kad viskas kliube yra 
ir randasi kuodidžiausioje 
tvarkoje.

Įstojo daug naujų narių į 
Nemuno Kliubą, mat, dabar 
kliubas stovi gana gerai su fi
nansais ir tuo visuomenėj yra 
pasitikėjimas. Tad naujų na
rių įstodinėja.

Valdyba pasižadėjo 1937 
metams dar energingiau veik
ti. Pažymėtina, kad p. Lauz- 
dauskas pasižadėjo visų aki
vaizdoj veikti iki augščiausio 
laipsnio. Pagirtina tas yra. P. 
Tarnas Matas pareiškė, jeigu 
sąlygos ir sveikata leis, taip 
pat energingai dirbs del kliu
bo ir visuomenės gerovės. Te
ko išsikalbėti su p. T. Matu, 
kad jis turi sumanęs gerų ir 
naudingų planų klitibui. Tad 
tik linkėti, kad savo pažadą 
ištesėtų.

Valdyba yra susidariusi kuo
ne iš pažangiųjų žmonių, ma
tyt, pažangesni yra gabūs vei
kime ir turi pasitikėjimą.

Alučio kliube pardavėjas p. 
Antanas Vitas davė pranešimą 
štai kokį:

“Kaip norit, taip sakykit, o 
ve už mane pasakys kiti”. Ir 
paaiškėjo, kad pelno su kaupu 
registery randasi; visi momen
tui nustebo ir tik paskui trynė 
rankas nariai iš - džiaugsmo, 
kad taip pas “barą” auga pel
nas.

Tenka tik palinkėti ir atei
čiai p. A. Vitui tokio pasiseki
mo. *

Be to, p. Petras Drevinskas 
ir jo bendrininkas davė visai

Hartford, Conn.
Gruodžio 12 d. Amerikos 

Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 68 kuopos meti
niam susirinkime buvo pakel
ta keli klausimai, būtent, 
mums būtų labai sveika su
rengti nors kokį teatrą bei 
koncertą, ko mūsų publika la
bai pageidauja; antra kreipti 
daugiau atydos į mūsų Laisvės 
Chorą, kad geriau jį sustiprin
ti, nes mūsų jaunimas šalinasi 
nuo mūsų. Turėtumėme dau
giau padirbėti ir surasti prie
žastį. O priežastis greitai su
randama. Mes senesnieji senai 
numatome tą pavojų ir turėtu
mėte prieš jį kovoti.

Royal Typewriter kompani
jos dirbtuvės vyriausias vedė
jas uždraudė darbininkams 
pirkti bosams kalėdų; dova
nas. Bosų čebatlaižiaL labai 
susirūpinę, kad šiemet nebe
galima iš darbininkų kaulyti 
po pusdolerį bei kvoderį del 
pirkimo bosams dovanų.

Rožytė. 

nemokamai po susirinkimui 
užgerti skanaus jų darbo alu
čio, visiems užteko ligi soties, 
visi buvo su ūpu.

Čia pat radosi ir “Vilniaus 
žodžio” agentas, kuris pain
formavo apie laikraštį. Pir
miausiai užsirašė Nemuno 
Kliubo pirm. p. Tarnas Ma
tas ir 103 Kliubo pirm p. Vin
cas Jakubonis, kiti taip pat 
pasekė.

Agentas “Vilniaus žodžio” 
pareiškė, kad gražus skaičius 
jau Waterbury bus “Vii. žod.” 
skaitytojų.

Taigi tas vakaras buvo su 
ūpu visiems ir taip gana vėlu 
laiku visi išsiskirstė.

“Nemuno” Korespondentas.
Beje, Nemuno Kliubas ren

gia sausio 2 d., 1937 metais, 
“Dešrų balių”, bilietai po 35c. 
asmeniui. Bilietai jau platina
mi, visi galite įsigyti iš anksto.

“Nemuno” Koresp.

Harrison ir Keamy, 
New Jersey

Prakalbos, kurias surengė 
ĄLDLD 136 kuopa 13 d. gruo
džio, lietuvių kliubo svetainė
je, puikiai pavyko. Tiesa, 
žmonių nebuvo perdaugiau- 
sia, nes nebuvo pilna svetainė, 
bet visi atydžiai klausėsi kal
bėtojų. Kalbėtojais buvo Sas
nauskienė ii' ■ šolomskas, abu 
iš Brooklyno. Sasnauskienė 
daugiausia kalbėjo apie mo
teris, ragindama jas šviestis, 
prigulėti sykiu su vyrais or
ganizacijose ir kovoti kartu 
prieš savo bendrą priešą — iš
naudojimo sistemą. Taip pat 
ji palietė ir daugiau svarbių 
klausimų, bet aš čia jų neana
lizuosiu, kadangi užimtų per
daug vietos.

šolomskas pasakė pusėtinai 
ilgą prakalbą. Prakalbos bran
duolys buvo apie Ispanijos ci
vilį karą ir kad delei to gali 
išsivystyti pasaulinis karas, 
nes fašistai to labai pageidau
ja. Palietė ir praeities Ispa
nijos istoriją; kurią per daug 
amžių kamavo kunigija ir feo
dalizmo vadai. Prakalba buvo 
labai įdomi ir turininga, bei 
daug ko pamokinanti. Abelnai 
imant, prakalbos publikai la
bai patiko.

Taip pat buvo ir muzikalė 
programa, kurią išpildė Bič
kauskienė ir T. Kaškevičius. 
Pirmiausia Bičkauskienė su
dainavo porą dainelių solo, 
kurios skambėjo labai malo
niai. Bičkauskienė turi labai 
puikų balselį. Paskiaus daina
vo abu duetą—tris daineles, 
kurios puikiai skambėjo ir pu
blikai labai patiko. Pijaniste 
jiems buvo Jonušoniutė^

Pirmutinei kalbėtojai, drau
gei Sasnauskienei, užbaigus 
prakalbą, pirmininkui W. Ze- 
lin atsikreipus į susirinkimą, 
prašant aukų del Ispanijos ko
votojų ir nesipriešinant, buvo 
daryta rinkliava. Aukų surinkta 
$10. Pagal publiką, aukų su
rinkta gana gerai. Aukų rin
kikais buvo šie draugai: Jos- 
mantienė ir žolynas, Maršo- 
nienė ir Blažunas. Aukautojų 
vardai seka: Po dolerį aukavo 
šios ypatos: O. Lapašauskienė' 
J. Marcinkevičius ir A. Palu
binskas; po 50c. šimkai, M. 
žolynas, A. Kušlis ir A. Jos- 
mantienė 60c.; po 25c.: P. 
P. Maršonas, M. Shilpienė, M. 
Pakštienė, F. Josmantas, P. 
Josmantas, A. Janušonis, žilio- 
nienė, B. Palubinskienė, W. 
Žilinskas, J. Paknis, J. Janu
šonis, Teliunas, T. Kaškevi
čius ir J. Blažiunas 35 centus. 
Smulkiais $1.30. Aukavusiems 
tariame širdingą ačiū. Pinigai 
ant vietos perduoti drg. šo- 
lomskui, kuris pasiųs juos ten, 
kur reikia.

Taip pat turiu pranešti, kad 
Labor Lyceum namo vakarė
lis, kuris įvyko 12 d. gruodžio, 
pavyko labai puikiai. Nors 
viršminėtas parengimas buvo 
tarptautinis, bet lietuvių buvo 
didelė didžiuma, todėl ir veik 

visa tvarka buvo lietuvių ran- 
-kose. Tvarka buvo pavyzdin
ga. Josmantai, šimkai, Kuš- 
liai ir žolynas darbavosi kiek 
tik galėjo.

Pyragų prikepė ir aukojo 
šios draugės: Josmantienė, 
Šimkienė, Kušlienė, Lapašau
skienė ir Didžiulienė. . Turiu 
dar pridurti, kad Didžiulienė, 
beveik per visą savaitę švari
no ir puošė tą namą, del virš- 
minėto vakarėlio. Ji taip išva
lė ir išpuošė svetainiukę ir ki
tus kambarius, kad atėję sve
čiai gėrėjosi ir negalėjo įsi
vaizdinti, kad tai čia ta pati 
vieta, kurioj jie buvo kelios 
dienos atgal. Visi gėrisi jos 
atliktu darbu.

Patyriau, kad nuo viršminė- 
to parengimėlio namo pataisy
mui liko gražaus pelno.

W. Zelin.

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsom 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiue 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

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.

Tel. Evergreen 7-6909

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

naujus.
Mano Darbas Yra Užtikrintas. 

Labai žema kaina.

Lewis Tauches
499 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir is lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš 'senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
jžeidaujama. 
Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

J PAIN-EXPELLEEĄ,

• • • ’ w O R L t>.< r A M O U f

LINIMENT

Patikėtinas lintmentas, 
palengvina gėlimus ir 
skausmus nuo ištampy' 

mų ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklls Inkras 
žinomas vaistinėse.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

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

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

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

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

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

Hartford, Conn.

Dr. Herman " ilkwitz
33 METAI PRAKTIKOS 

9

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nu0 i—f diena ir nuo T—8 vakare 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vaL iš ryto

FLATBUSH OFISAS' 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd SL

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. ~ •

Sav. Vincas Vilniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos ifidirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

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

žmonėmis.

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 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L N. Y.

Tcl. Stare 2-0783 NOTARY
Night Tel. Janiper 5-4012 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS) x

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS 

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
Žemos.

Ateikite i. .'rinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

....... .......  l



Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Šalna.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Montello, Mass

WORCESTER, MASS.
D. Apsigynimo 13 kuopos meti-

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the
DURR„.2 c.::i

Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 76
Z____ ".. . S. Z_._ ..1

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

KARL GLOTZL
Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

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

Tel. EVer green 8-8520

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA
Čia užėję tikrai jausitės patekę j tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

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

retail under

Borough of 
be ednsumed off the
and DAVID EBERT
Rate Dairy)

Brooklyn, N. Y.

Pirmad., Gruodžio 21, 1936

¥

'Ri

KARALIUS IR BARŠKALIUKAI
Noroms nenoroms, per 

šias kelias paskutines die
nas teko prisižiūrėti kara
liškų atvaizdų. Mat, kaip 
jau visiems žinoma, įvyko 
vandens stikle audra: An
glijos bobininkas karalius 
Edwardas turėjo net sostą 
apleisti del amerikietės gy
vanašlės... Del tos priežas- sikabinėja dzingalais, 
ties, visi buržuaziniai laik
raščiai net apsivartydami 
spausdino karalių ir kara
liukų atvaizdus.

Žmogus žiūri į tuos pa
veikslus ir mąstai: kaip tai 
galėtų šitame amžiuje taip 
civilizuoti ir mokyti žmonės 
taip save, taip sakant, pei- 
zavoti? Jeigu būt maži vai
kai, tai pilnai būt atleistina. 
Bet dabar suaugę, kiti net 
ir jau pasenę, ir vis dar ne
atsikrato nuo niekniekių — 
nuo barškaliukų.

Jeigu kam teko matyti 
Anglijos buvusio karaliaus 
Edwardo ar dabartinio jo 
brolio, taip vadinamoj pa
rado uniformoj, tai net juo
kas ima į juos žiūrint. Ko
kių ten ant jų krūtinių ne
prikabinėta, 
kankaliukų, 
guzikiukų, tai nei pats Sa
liamonas negalėtu išaiškint. 
Vieni jų į žvaigždę panašūs, 
kiti — į ratuką, kiti — į fi- 
guriukę, ir taip panašiai. 
Jeigu jau kiekvienas tų bar
škaliukų ka nors reiškia, — 
o galimas daiktas, kad reiš
kia, — tai tie karaliukai 
turėtų būti kalnus nu vertę 
žymių darbų, kurie atnešę 
vienokią ar kitokią žmoni
jai naudą...

Kaip žinome, t i e didelių 
vardų ir pavadinimų žmo
nės, karaliukai, nieko nėra 
nuveikę del masių labo. Jų 
visi atlikti darbai, tai saves 
puošimasis, lėbavimas, eik
vojimas visuomenės turtų ir 
naikinimas sunkiai darbi
ninkų pagamintų gerovių... 
Prie to, kaip žmonės kalba 
apie Anglijos karališką šei
myną, ir kaip yra visam pa
sauliui žinoma apie Rumu
nijos karalių Karoliuką, — 
tai ištvirkėliai ant ištvirkė
liu moralybėj.

Ir va kas juokingiausia, 
kada kalbame apie ištvirki
mą moralybėj, apie tas ypa- 
tas, apie tuos karalius, už 
kuriuos buržuazija ir baž
nyčia — kunigija verčia 
darbininkus melstis dievo, 
idant tie ištvirkėliai būt 
saugojami paties dievulio ir 
užlaikomi, kad jie yra ir ba
žnyčios galvos. Anglijos ka
ralius yra tokia pat asaba 
Anglijos bažnyčiai, kaip po
piežius katalikų bažnyčiai. 
Reiškia, — šventa asaba — 
sekanti nuo dievo.

Nors būna juokinga bile 
žmogui nešioti apsikabinė
jus visokiais * blizgučiais, 
kaspiniukais, medalijonais, 
vienok jeigu jie yra užpel
nyti už tam tikrus pasižy
mėjimus herojiškame darbe, 
atsiekime ko naujo ir gero, 
kas neša visai visuomenei, 
vienokiu ai* kitokiu būdu, 
naudą ir labą, — tai priim
tina. Mat mes, žmonės, 
esame jau tokie sutvėrimai, 
kad reikalaute reikalauja
me, idant mums kas nors 
suduotų per petį, kada mes 
ką nors nepaprasto pagami
name ar atliekame.

Visai kitas dalykas, kada 
žmogus nešioja apsikabinė
jęs visokiais barškaliukais, 
nežiūrint, iš ko jie nebūt 
padaryti,—iš aukso, sidabro, 
ar kitokių brangenybių, — 
kada jis jų nėr užsipelnęs 
savo darbais ir atsiekimais. 
Tokių žmonių apsisegioji-

neprisaginėta 
barškaliukų,

mais visokiais kankaliukais 
ir dirželiukais, kada jie jų 
nėra užsitarnavę savo dar
bais — yra daugiau niekas, 
kaip tik pamėgdžiojimas 
cirko klauno. Cirko klaunui 
tas tinka ir pritinka, nes jis 
lošia juokus. Bet kada rimti 
— arba turėtų būt rimti ap- 

tai 
jau atrodo nei šis, nei tas. 
Kaip tūli sako: nei žiūrėt, 
nei nusispjaut į tokias dur- 
nacijas...

Šiame ir juokinga. Angli
jos buržuazija vadina savo 
šalį demokratiška, jos tvar
ką — demokratine. Bet ka
da pažiūri į jų garbinimą 
visaip kaip apsikabinėjusį 
barškaliukais karalių, tai 
norisi manyti: ar jie paiki, 
ar fėkeriai-apgavikai.

Sicilijoj, pietinėj Italijoj, 
gyventojai darbui didžiu
moj vartoja asilus. Ypatin
gai važiuojant bažnyčion, į 
atpuskus, jie aprėdo savo tą 
asiliuką visokiais kankaliu
kais, barškaliukais, kviet- 
kais, dirželiais, kaspinėliais, 
kad geriau atrodo, negu bi
le šių dienų karalius savo 
paradnoj’ uniformoj. Bet 
kas iš to, — kaip asilas bu
vo,—taip ir pasilieka.

A. Gilman.

Montellos Draugijų Bendras 
Frontas surengė viešą susirin
kimą del gelbėjimo Ispanijos 
Liaudies Respublikos, kuris 
įvyko gruodžio 9, 1936, Lietu
vių Tautiško Namo svetainėje. 
Tikslas šio susirinkimo buvo, 
kad parinkt aukų ir drabužių 
del Ispanijos kovotojų ; kalbė- 
tojum garsino R. židžiuną. 
Tam atsisakius, buvo prižadė
jęs atvažiuot Krukonis, irgi iš 
Boston, Mass. Bet kažin kodėl 
nepribuvo. Ant laimės čion bu- | 
vo atvažiavęs su “Laisvės” rei
kalais drg. P. Buknys. Kaip 
tik įėjo į susirinkimą aštuntą 
valandą vakare, pirmininkas 
A. Baronas paprašė, kad ką 
nors pakalbėtų Ispanijos rei-, 
kalais. Nors prie prakalbos 
nebuvo prisirengęs, bet vistiek 
Ispanijos liaudies kovotojų pa
dėtį ir kitų šalių fašistų su
moksią labai teisingai nupasa
kojo. Susirinkusiems labai pa
tiko. Buvo ir klausimų, į ku
riuos teisingai atsakinėjo.

Nutarta eiti į stubas ir rink
ti drabužius. Tam išrinkta ko
misija iš 10 ypatų, kuri dabar 
gerai darbuojas. Jau drabu
žių didelius 3 baksus išsiuntė 
į nurodytą vietą, į New Yor- 
ka.

Prakalbose publikos buvo 
netoli šimto. Aukų surinkta 
$5 su centais.

Tą patį vakarą atėjo iš 
Brocktono Tarptautinis Komi
tetas irgi Ispanijos gelbėjimo 
reikalais. Vienas pasiprašęs

Puslapis Penktas

balsą biskį pakalbėjo anglų 
kalba; kvietė susidėti visiems 
tarptautiniai gelbėti Ispanijos 
liaudies respubliką. Susirinki
mas nutarė prisidėti. Po to va
karas užsibaigė.

L. D. S. 67 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyko gruodžio 
10 d. Tarp kitų reikalų, buvo 
iškilusios diskusijos, kad fi
nansų raštininkas išpaikino 
narius, eidamas duokles rinkti 
j namus. Todėl nariai ir nesi
lanko į susirinkimus. Kuopa 
narių turi netoli šimto, o susi
rinkimus lanko tik virš 10. Tas 
buvo ilgokai diskusuojama. 
Vėliau prieita prie išvados, 
kad iš kurių kolektuos namuo
se, jiems uždėti‘pabaudos ko
kius 25 centus. Tuomet jie ge
riau lankys susirinkimus.

Išrinkta nauja valdyba: pir
mininkas A. Sauka, pagelbi- 
ninkas K. Vasiliauskas, proto
kolų raštininkas, W. Juškevi
čius, finansų raštininkas A. 
Baronas, kasierius T. Bartkus, 
kasos globėjai A. Jucius ir G. 
Steponauskas.

tieskite savo pagelbos ranką 
ir padėkite Ispanijos darbinin
kams apgalėti tuos dvikojus 
plėšrūnus.

Gamtos Sūnus.

Reikalauja 30 Valandų Dar
bo Savaitės Gelžkeliečiam
Washington. — Gelžkelių 

darbininkų unijų vadai tel
kia jėgas kovai už išleidimą 
įstatymo, kuris sutrumpin
tų darbo laiką toj pramonėj 
iki 30 valandų per savaitę. 
Tokio įstatymo reikalauja 
Darbo Federacija visiem 
Amerikos darbininkam aps
kritai. *

Pittsburghe, Pa., Ohio ir 
kitur streikuoja 85 procen
tai iš 14,000 plokščio stiklo 
darbininkų. Visų jų gami
namą stiklą sunaudodavo 
automobilių kompanijos.

LEWISTON IR AUBURN, 
MAINE

Ištieskime Jiems Savo Ranką
Gruodžio 13 d. įvyko Bend

ro Fronto Komiteto susirinki
mas. Tikslas susirinkimo bu
vo, kad apkalbėti Ispanijos 
liaudies kovą su Hitlerio, Mus- 
solinio ir tarptautinio fašizmo 
barbarų gaujomis. Apkalbėję 
tas baisenybes, nuskyrėm iš 
Bendro Fronto Komiteto iždo 
10 dolerių del Ispanijos liau
dies kovotojų, kuriuos sykiu 
su šia korespondencija pasiun
čiu. Nutarėm, kad kožnos 
draugijos delegatai, kurie at
stovauja savo draugijas šiame 
komitete, kreiptųsi prie savo 
draugijų ir paprašytų paau
kauti del Ispanijos kovotojų 
kiek galima. i

Man rašant šią korespon
denciją, ant šaligatvio susipjo
vė du dideli šunes taip, kad 
net jų vilnos į visas puses 

Į" į skrenda. Tame laike atbėgo 
jaunas šuniukas ir įsimaišė .į jų 
kovą. Na, pamaniau sau, da
bar tas nabagėlis gaus galą. 
Bet ne, Nors šunės buvo labai 
įpykę, bet pagerbė tą savo 
jauną šunelį kūdikį patys su
stojo pjautis ir pradėjo su juo 
(šuniuku) žaisti.

Ir man tada į galvą įstrigo 
mintis, kad draskantieji žvė
rys pagerbė savo mažutėlį, bet 
fašistai su savo draskančiomis 
bombomis iš dausų tyčia mirtį 
sėja ant Madrido kūdikių žais- 
laviečių ir tas žaislavietes ap
dengia nieko, o nieko nepra- 
sikaltusių kūdikių lavonėliais.

Kaip gali pergyventi Madri
do motinos ir tėvai, pamatę to
kį šiurpulingą reginį, kur jų 
siela, gyvenimo siekis, yra su
draskyti į mažus gabalėlius! 
Ir tas visas baisenybes pada
ro fašistai, kurie vaikščioja^ant 
dviejų kojų ir vadina save 
žmonėmis. Todėl, draugai darj 
bininkai, kada kreipsis prie jū
sų mūsų komiteto nariai, iš-

SO. BOSTON, MASS.
L.D.S. 2 kp. metinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, 23-čią gruodžio 
(Dec.), 7:30 vai. vakare, 376 Broad
way. Šiame susirinkime delegatai iš 
7-to apskričio išduos raportą ir bus 
renkama valdyba sekantiem metam. 
Ateikite visi seni nariai ir atsiveskite 
naujų aplikantų. Valdyba....

(299-300)

( MONTELLO, MASS.
A.L.D.L.D. 6 kp. rengia pasilinks

minimo vakarą gruodžio 26, šešta
dienį, Liet. Taut, namo apatinėje sve
tainėje. Bus puiki muzika, skanių už
kandžių ir gėrimų.’ Įžanga tik 25c. 
asmeniui. Pelnas nuo šio parengimo 
yra skiriamas darbininkų judėjimo 
reikalam. Komitetas.

(299-300)

T.
nis susirinkimas įvyks gruodžio 22 d., 
8 vai. vakare, 29 Endicott St. Drau
gės ir draugai, dalyvaukite, nes rei
kės rinkti kuopos valdybą ’37 metam. 
Taipgi yra ir kitų svarbių reikalų 
aptarti.

Fin. sekr. D. Lukienė.

BEEK, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

W

Luis Companys, Catalonijos (Ispanijoj) prezi
dentas sako kalbą laidojant anarchistą veikėją 

B. Durruti, kritusį kovoj su fašistais.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10639 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
764 Flatbush Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, • to be consumed off the 
premises.
LOUIS RASHKOW & MEYER M. GURKIN 
764 Flatbush Avenue, B’klyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10618 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
101 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed . off the 
premises.

OTTO HOM BERG
101 Saratoga Avenue, B’klyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10598 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
418 Stanhope Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMBROSE KUHN
418 Stanhope Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
•CL 212 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 619 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BROOKLYN SLOVAK AMERICAN 
CITIZEN CLUB, INC.

619 Manhattan Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10587 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
350 Irving Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

DOROTHY LIGHT ’
350 Irving Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10678 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic' Beverage Control Law at 
1091 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KATHERINE SCHMIDT
1091 Liberty Avenue, B’klyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10713 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7201—3rd ' Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL BECHER 
(Eagle Cut 

7201—3rd Avenue,

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo.ie
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10662 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4118—8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HAROLD ANDERSEN
4118—8th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10665 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1168 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

WILLIAM ARP
1168 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
A 10742 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1192 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH CADITZ
1192 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4473 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5014 Avenue D, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WALTER J. TURNER j
(Hyde Park Tavern) j

5014 Avenue D, Brooklyn, N. Y. |
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4504 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Gates Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SAM PRESTA 
(Sorrento Restaurant)

1503 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4459 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
659 Wythe 
County of 
premises.

659 Wythe
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6795 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2553 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
CECILLIA-LIMMER & MORRIS FROTMAN 

(Montauk Grill)
2553 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6810 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2273 Pitkin Avenue, Borough of I 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

STEMARLO, INC.
2273 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6765 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Uaw at 828 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

RUTH STEINBERG
(Otto’s Rest. Bar and Grill)

De Kalb Avenue, Brooklyn, N. Y.

J. KASMOC1US

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

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.

VARPO KEPTUVE 
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6744 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 96 Berry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

STEPHEN J. SALAYKA
96 Berry Street, Brooklyn, N. Y. i- -—-------- ----
NOTICE is hereby given that License No.1 
RL 6711 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 221 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ALFRED RICHERT and LOUTS STELZER 
221 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. ■ 
A 10560 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at i 
5101—5th Avenue, Borough of Brooklyn, I 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

SAMUEL ZEIKOWITZ
5101—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 899 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1354-1356 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JUSTIN LOWENBERGER 
(Unity Delicatessen)

1354-1356 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 871 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 327 Troutman St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

JOSEPH COSSENTINO
(Joe’s Bar and Grill) , 

Troutman Street, Brooklyn, N. Y.327
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 774 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 120 Norman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILHELMINA BENEDICT 
D-B-A Norman Bar and Grill

120 Norman Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 798 has. been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic 
at 1428 De Kalb Ave.
County of Kings, to 
premises.

CARL
D-B-A De Kalb Bar and Grill 

1428 De Kalb Avenue,
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 642 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 967—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JEAN JURINICH
967—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

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

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergrecn 7-1661 
•arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

GARSINKITE^ “LAISVĖJE
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Progresyviai Darbo Taryboj 
Kovoja už Pagelbą 

Jūreiviams
Central Trades and Labor 

Council progresyviai delega
tai griežtai protestavo prieš 
rėmimą Joseph P. Ryan’o jo 
streiklaužiavimo darbe prieš 
streikuojančius jūreivius.

Protestą vedė A. Iloffma- 
nas, Journeymen Tailor’s Uni
jos Lokalo 1 delegatas. Pro
gresyviai reikalavo, kad būtų 
išrinkta komisija ištyrinėjimui i 
streikierių kaltinimų prieš re
akcionierius vadus ir 
užbaigt streiką. Per 
šimts minučių siautė 
mas Beethoven salėje,
vo laikomas susirinkimas. De
legatai reikalavo, kad parody
mu delegatų kortomis būtų 
balsuojamas įnešimas, vienok 
pirmininkas, Ryan’o šalinin
kas, paleido balsuot šaukimu : 
“už” ar “prieš.” Nepaisant, j 
kad aiškiai ir garsiai buvo su- j 
sukta už tą įnešimą, o prieš 
įnešimą sušukta silpniau, pir
mininkas nutarė, kad įnešimas 
nepraėjo.

Matosi, kad Centralinės 
Darbo Tarybos delegatai vis 
daugiau remia streikuojančius 
jūreivius.

padėt 
dvide- 

sumiši- 
kur bu-

Brooklyne Streikas Su
laikys 500 Bušą

nepriims

nuo 55 
valandą.

BMT

Baisi Tragedija-5 Žuvo 
Degančiam Name

Apvogė Kitą Lietuvį 
Miką Riskevičiy

Priimtuvės ir Išleistuvės 
Kriaučių Pildančios 

Tarybos

| Mat, kada susijungia atski- 
ros kompanijos į galingus trus- 
tus, tai jos tada gali kelti kai
nas, kiek nori, nes kuomet nė
ra kompeticijos-lenktynių tar
pusavyje joms lengviau laiky
tis, o reikalaujantiems mažes
nių kainų sunkiau kovoti prieš 
vieningą trustą.

Saugumas-Gera Dovana

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J. x
, VAIANDOS: 2—4 it 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.'

J)---------------------------- 1-------------------- .------------------------- L------------------------ 0

Amalgamated Association 
of Street, Electric Railway 
and Motor Coach Operators 
pildančioji taryba nutarė pa
skelbti streiką šį vakarą, jei
gu BMT kompanija 
jų reikaalvimus.

Unija reikalauja 
centų iki 70 xentų į
Unija taipgi kaltina 
kompaniją, kad ji verčia sku- 
bint dirbti ir paskiau prašalina 
iš darbo tuos darbininkus, ku
rie tampa suareštuoti už lau
žymą trafiko įstatymų, žino
ma, tatai įvyksta, kuomet kė- 
ravotojai mėgina atlikti kelio
nę paskirtu greitu laiku.

Unija praneša, kad turi 635 
narius. Iš viso yra apie 
BMT darbininkų.

Taigi, rytoj, gal pėstiems 
reikės eiti į darbą, bet nerū- 
gokime—supraskime, kad gat- 
vekarių ir busų draiveriai yra 
toki pat darbininkai, kaip kad 
ir mes, ir nori pagerinti savo 
darbo sąlygas.

700

Rendauninkai Kovoja Prieš 
Laužyną Savininkus

Pereito penktadienio rytą 
įvyko baisi tragedija — namo 
gaisre žuvo keturi žmonės ir 
vienas mirtinai susižeidė, kuo
met jis šoko pro ketvirto augs- 
to langą.

Tas atsitiko, kuomet Wil
liam Hoffman, 44 metų, 273 
W. 73 St., New Yorke, lovon 
atsigulė berūkydamas papiro
są. Jis užmigo, iš pirštų iškri
to papirosas, kuris padegė jo 
kambarį ir gaisras pasisklaidė 
po visą namą.

Dūmai ir liepsna jį išbudi
no iš miego 5 vai. ryto ir jis 
pajėgė išsprukti iš degančio 
namo. Vienok kiti namo gy
ventojai nebuvo taip laimingi. 

*| Ketvirto augšto kambaryje lo
voje sudegė Elinor Duffield, 
32 metų, ir jos dviejų mėnesių 

j kūdikis Henry. Jos vyras dirbo 
'naktim ir kaimynai jį pašaukė 
iš darbo. Kuomet jis pribuvo, 
gaisras jau tapo nuslopintas ir 
žmonos ir sūnaus sudeginti kū
nai buvo ką tik išnešti iš na
mo. Nelaimė jį taip sugraudi- 
dino, kad jis užlipo ant kito 
namo stogo ir buvo pasirengęs 

i šokt į gatvę, bet vienas poli
cistas jį sulaikė.

August Frank, 43 metų, ne
galėjo išbėgti iš kambario, nes 
liepsna jam užkirto kelią, tai 
jis išlipo pro langą ir stovėjo 
ant palangės, laukdamas pa
gelbės. Už kelių minučių pro 
langą išsiveržė didelė liepsna 
ir Frank, negalėdamas pakęsti 
ugnies, šoko gatvėn nuo ket
virto augšto. Jis ant syk užsi
mušė.

Dar dvi merginos, Nancy 
Green, 25 metų ir jos sesuo 
Margaret, 28 metų, sudegė lo
voje. Jos irgi gyveno ketvirto 
augšto kambariuose.

Tai baisi tragedija. Tai pa
moka daugeliui rūkorių. Wil
liam Hoffman tapo suareštuo
tas ir kaltinamas antro laips
nio žmogžudystėje.

Tiesa, kad Hoffmano papi
rosas padegė namą, bet reikia 
smarkiai pabrėžti sekamą da
lyką : Prie to namo nebuvo 
pritaisyta jokių gaisrinių laip
tų. Jeigu iej būtų buvę, tai ir 
nelaimingasis August Frank 
tikrai išsigelbėjęs, o dar gal 
ir kiti tuomi būtų pasprukę iš 
namo. Dar daugiau—name ne
buvo jokių gaisro nuslopini- 
nimui aparatų nei tam tikrų 
chemikalų. Reiškia, kad pusė 
kaltės priklauso ir miesto na
mų inspektoriam, kurie leidžia 
žmones gyventi tokiuose gais
ro siųstuose.

Apvogimų skaičius William- 
sburge, ypač tarp lietuvių, 
smarkiai didėja. Tai liudija 
vėliausias apvogimas — Miko 
Riskeyičiaus kambarių — 383 
So. 3rd St., šeštam augšte. 
Drg. Riskevičius yra senas 
“Laisvės” skaitytojas ir rėmė
jas.

Apart Miko Riskevičiaus ir 
žmonos, kambariuose gyvena 
Vytautas Baliunas, kuris me
tai atgal atvažiavo iš Lietuvos 
ir jo žmona, kuri tik 
dienomis čion atvyko iš 
vos.

šiomis
Lietu-

apiePenktadienio vakarą, 
šeštą valandą, visi išvyko į 
krautuves nupirkti Riskevičic- 
nei drabužių ir sugrįžus na
mon apie devintą valandą 
kambarius rado betvarkėje— 
viskas išmėtyta, iškrauta. Su- 
skaitliuota, kad vagys išsinešė 
virš $100 įvairių dalykų—dra
bužių, brangakmenių ir pini
gų.

Matyt, kad vagis ar vagys 
užsilipo ant namo stogo, gais
riniais laiptais nusileido iki 
vieno kambario lango ir per jį 
įsibriovė vidun. Taipgi suži
nota, kad apvogimas įvyko pu
sė po septynių, nes sujudintas 
elektrikinis laikrodis sustojo 
ant to laiko.

Vienas laimingas dalykas 
tai tas, kad tarp septynių ir 
aštuonių atėjo draugai pasi
svečiuoti pas Riskevičius ir 
jie ilgai skambino zvaną. Nie
kam neatsiliepus, jie apleido 
namus. Matomai,
įbaugino plėšikus, nes jie pa
liko daug kitų brangių dalykų 
ir kelias vietas neiškraustę, 
prasišalino.

Kažin kaip galima apsisau
goti nuo vagių. Jei ne pro du-

tas įvykis

Ketvirtadienio vakarą 17 d. 
gruodžio, Lietuvių Piliečių 
Kliube, Lietuvių Kriaučių Pil
dančios Tarybos nariai patys 
sau susirengė bankietuką, kad 
draugiškai išleidus tuos Ta
rybos narius, kurie rinkimuose 
pralaimėjo vietas ir priėmus 
naujai išrinktus. Iš Tarybos iš
ėjo Buivydas ir Ambi'ozaitis, 
įėjo Baniulis ir Stankevičius. 
Bankietuke Stankevičius nebu
vo ; ne visi ir kiti Tarybos na
riai jame dalyvavo.
• Išsigėrus ir užsikandus tru
pučiuką, prasidėjo prakalbė
jęs, minčių pasidalinimas. Pir
mininkavo- buvęs skyriaus pir
mininkas Ambrozaitis. ' Jis ir 
kalbą pradėjo. Iš jo kalbos 
visi suprato, jog jis pralaimė
jimu rinkimų yra užgautas, 
įžeistas, kad kas nors prieš jį 
suokalbį padarė, kad frakcijos 
ir susirinkimai palaikomi. Jis 
liepė Buivydui pasiaiškinti.

Jeigu Buivydas būtų likęs | 
Tarybos nariu, gal būtų gali
ma dasileisti prie tokios min
ties, bet dabar ir Buivydas jau 
ne narys. Vadinasi, Buivydas 
susuko ratą, suorganizavo 
kriaučius, kad jį patį išmestų 
laukan! Aišku, kad taip nėra.

Buivydas aiškino, kad frak
cijos panaikintos, kad tarpe jų 
abiejų pasirošytoji sutartis pil
doma, jokių susirinkimų nie
kas nelaiko, nes jau neliko 
pagrindo frakcijoms gyvuoti, 
o jeigu kas kliube ar šiaip kur 
nors sustoję prie stiklo alaus 
kalbasi apie rinkimus, tai to 
niekas nesulaikys. Pagalinus, 
pakeitimai žmonių yra reika
lingi. Štai, pasirašėm sutartį, 
kad sykiu visi veiksim, o orga
nizacijos galvinyj vistiek stovi 
tie patys žmonės. Taip jau ne
atrodė labai draugiška. Dar

ris, tai pro langą įsibriauna į j daugiau. Kriaučiai jau nuo se-
namus, o jei pro ten nepasise
ka, tai lubose išpjauna skylę ir 
nusileidžia vidun.

Savaitę-kitą atgal tapo ap
vogti d. Mizaros ir P. Šoloms- 
ko kambariai, o keletą savai
čių dar prieš tai tapo apvogti 
drg. Veličkos kambariai. Visi j 
apvogimai įvykę maž-daug toj 
pačioj apylinkėj.

Rep.

Brooklyniečių Sveikata

t
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Užėjus švenčių sezonui yra 
priimta palinksminti kitus, pa-’ 
gelbėt reikalingiem. Užgaut 
ka nors nei nemanome. Vie-1 
nok policijos rekordai rodo, į 
kad nuo 23 iki 31 gruodžio, į 
1934, kelių nelaimėse žuvo 24! 
žmonės, o tuo pat laiku 1935 
metų žuvo 18. Už sumažėjimą 
daugiausia duodama kredito 
saugumo departmento kampa
nijai.

Ta kampanija -vedama ir 
dabar ir mes turėtume nusista
tyti dar daugiau sumažinti va- 
žiuotės nelaimes 1936 m.,
naudojant atsargumą, manda
gumą ir logiką.

Trafiko Stotis “I.”

Mašinistai pamokino mokyto
ją, vaizbos buto atstovą L. 
Ballison, kuris buvo pakvies
tas jiem kalbėti. Streikuojanti 
manšinistai pirma išklausė jo 

(kalbos, o paskui paleido savo 
I kritiką, nurodydami, kad jis 
yra No. 1 streiklaužys ir rei
kalavo stoti į debatus, šeškas 
atsisakė nuo debatų.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Juozas Klimas, 64 m. am
žiaus, 306 Suydam St., mirė 
gruodžio 17 d., Kings County 
ligoninėj. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Bielausko koply
čioj. Bus palaidotas gruodžio 
21 d., Alyvų kalnelio kapinė
se.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bielauskas).

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Jono Drumelio, Suvalkų 

gub., Lekėčių parapijos, Kuro kaimo. 
Mudu sykiu atvažiavome j Ameriką., 
kas apie jį žinote, malonėkite man 
pranešti, už tai būsiu labai dėkingas. 
Džiaugčiausi, jei jis pats pastebėtų šį 
pranešimą ir kad atsišauktų, nes 
riu svarbu reikalą.

JOSEPH ŠILEIKA, 
142 Pine St., Nanticoke,

(299-300)

tu-

Pa.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavdja forma, 33 akrų. Yra 

didelė stuba su 6 kambariais, višti- 
nyčia ir taip pat didelė bamė. Dvi
dešimts penki doleriai į mėnesį. Gali 
randavot ir ant daugelio metų. Krei
pkitės po num. 37 Lawn Ave., Ar
lington, N. J. (294-300)

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-

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

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

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7171

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

OFISO VALANDOS: 
nuo 11 iki 1 dienomis

* nuo 5 iki 7 vakarais.
Sekmadieniais nuo 11 iki 1.

v 286 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 7-0072

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OC 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

Specialiai del Švenčiu
® Oak Mellow, 9 menesių senumo

59c už puskvortę, $1.15 už kvortą
® Baltimore Club, 2 metų senumo
• Gryna Maryland Ruginė

98c už puskvortę, $1.89 už kvortą
• Pilnas Galionas Saldaus Vyno 98c
• Port, Muscatel, Sherry ir kitų

A u g š č i au suminėti 
yra tik keli iš mūsų 
specialių ve r t y b ių. 
Mes turime jų virš 
1,000 skirtingų savo 
s a n delyje, specialiai 
padidintame šventėm 
vynais, degtinėm, dži- 
nių ir puikiausių kor- 
dialų iš veik visų pa

saulio šalių.

A•hr

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

nai nepatenkinti, kad perdaug 
sėdi Taryboje narių, kurie dir
ba svetimtaučių šapose. Mes 
abudu esam Howardo šapos 
darbininkai ir abiem jie kilste
lėjimu rankų liepė pasitraukti. 
Tai ir viskas.

Kalbėjo visi iš eilės. Susida-
! re rimtos diskusijos apie rinki
mus, buvusias frąkcijas, kaip 
dar Tautiškam Name susirin-. 
kimus baigdavo lempas užsi- 

1 gesinę ir taip toliau. Buvo pri
siminta, kad dabartinis pas 

' kriaučius sutartinas veikimas
Pereitą savaitę Brooklyne duoda geras pasekmes. Tą pa

buvo 14 susirgimų diphteria, rodė vasaros piknikas ir ru- 
keturiais daugiau pirmesnės dens balius. Geistina, kad to- 
savaitės. Diphteria pakilo ir kia nuotaika ir toliau eitų pir- 
kitose miesto dalyse. Sveika-, myn. Barnius atiduokime fa- 
tos komisionierius Rice sako, , šistams,—tegu jie tarp savęs 
kad čiepijimas ją prašalintų.

Nuo visokių priežasčių mirė 
521 žmogus, 19 mažiau pir
mesnės savaitės.

Skarlatina, tymai vis tebe
kyla, taipgi mirtys plaučių už
degimu ir influenza daugėja.

Automobilių nelaimėse žu-

Rendauninkų vadai, remiami 
skaitlingos pikieto linijos, 
penktadienį įteikė savo aiškią 
programą New Yorko Miesto 
Butų Valdybai.

Rendauninkų programa su
sideda iš penkių punktų :

1. Griežtai pravest nurody
mus ir baudas, numatytas įs
tatyme, vadinamam Multiple 
Dwelling Law.

2. Kur rendauninkai pasilie- 
ka gyventi po to, kaip liepi
mo išsikraustyt laikas praeina 
ir savininkai sulaiko priežiūrą,
ten miestas turi suteikti grei-

prie^iūrą.
3. Uždraust policijos kiši

mąsi ar bauginimą gyventojų, 
protestuojančių prieš evikci- 
jas.

Prasidėjo Darb. Mokyklos 
Registracija

ėdasi, o mes veikim vieningai, 
kaip priklauso darbo klasės. 
žmonėfns! J

Prieš šventes Pild. Tarybos 
susirinkimų nebus, nes vienas 
ketvirtadienis pripuola kūčių 
vakarą, o kitas prieš Naujus! 
Metus, žmonės svečiuotis my-

Duokite Likerį Kaipo 
Kalėdų Dovaną

Tai bus labai įverti
nama dovana.

Pirkites Sau Šventėm Likerius Didžiausioj,

Šiomis dienomis New Yorko 
Darbininkų Mokykloje prasi
dėjo registracija žieminiam 
sezonui.

žieminis sezonas prasidės su 
sausio 11 diena ir tęsis tris 
mėnesius. Iš viso bus įsteigta 
118 klasių, apimančių 41 
marksistinio mokslo šakas. 
Mokykla vedama anglų kal
boje. Mokslą suteiks virš 60 
mokytojų, tarp kurių yra ir 
žymių ypatų, gerai susipaži
nusių su duodamų kursų turi
niais.

Mokykla išleido katalogą, 
kuriame smulkmeniškai aiški
nama apie įvairius kursus, 
katromis dienomis jie duoda
mi ir kitos informacijos. No
rint to katalogo, kreipkitės še
rnu antrašu: Workers School., 
35 East 12th St., New York 
City.

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

THE MANHATTAN LIQUOR STORE
264 GRAND STREET, BROOKLYN

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

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimu

Geria ilsia Vieta 
Brooklyne 
Naminius 
portuotus 
ten, kur

mos Kainos.

vo 9. Kitose dalyse miesto žu- Ii, kiti gal dar ir šienu užklo- 
vo sekamai: Manhattan—12, ję stalą valgo visokius kuku- 
Bronx—11, Queens—8, Rich- liūs, kad pamėgdžiojus lietu-!
mond—1.

Gimė per savaitę 693. Per
eito meto tą pat savaitę gimė

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

viską bakūžę.
Priminė korespondentui, kad 

jis neparašė korespondencijoj, 
jog kriaučių baliaus tikietų: 
kriaučių jaunimas (sykiu su' 
Bubniu) pardavė 111 tikietų.'

J. Nalivaika. I

Pirkt 
ir Im- 

Likerius 
yra Že-

Policistas J. Bradleu, 27 me
tų, tapo nuteistas kalėjiman 
nuo 8 iki 16 metų. Pereitą ge
gužes mėnesį, girtas būdamas, 
jis nušovė du draugu.

4. Kur gyventojai yra ver
čiami apleist uždaromus bil- 
d in gus, miestas turi apmokėti 
perkraustymą neišgalinčių mo-

Teismas atmetė Frank Wal
lace reikalavimą pripažinti jį 
judžių žvaigždės Mae West 
legališku vyru.

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.

(Pigiau niekur negausit)

5. Kur randauninkai yra 
verčiami kraustytis, o gauna- 
męj vietoj reikia mokėt dau- 

au rendos, kurios jie neiš
gali mokėt, miestas turi apmo
kėt skirtumą iki bus išleistas 
nepaprastas rendos įstatymas.

Gruodžio 9 dieną policistas 
Nolan automobilium sužeidė 
Mrs. Edger Caum, 30 metų, 
80-03 32nd St., Jackson 
Heights. Užvakar ji mirė St. 
John’s ligonbutyj, nuo sužei
dimo. Policistas Nolan, kuris 
gyvena 65-23 Claren Court, 
Maspethe, sulaikytas po $1,- 
000 kaucija.

Elektros Kainos Nepateisina 
Leidimą Steigt Trustą

Majoras LaGuardia sako, 
jog Consolidated Edison Com
pany teduoda permažą nuo
laidą elektros kainų, kad pa
teisinti leidimą susijungti su 
Brooklyn Edison Co.

“Kaip paprastai, publika 
užmoka, o tos įstaigos pasi
naudoja,” pareiškė majoras.

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

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

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




