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Dainininkas Robeson.
Aštrūs žodžiai ir Gražūs 

Darbai.
Kiek Uždirba, o Kiek 

Tegauna.
Jei Kalėdos Būtų 

Amžinos.
Rašo A. B.

dainininku Paul Robeson, 
visi galime juomi didžiuo- 
Jis yra liaudies daininin- 
Jis ir balsą turi puikų ir

Negrai žmonės gali didžiuotis 
savo 
Mes 
tis. 
kas.
protą švarų ir teisingą.

Robeson nuvyko Sovietų Są- 
jungon koncertuoti. Jis pama
tė ir pažino visai naują pasaulį. 
Jis pamatė tautų ir rasių ly
gybę.

Dabar Robeson pasiuntė So
vietų Sąjungon savo devynių 
metų sūnų į mokyklą. Sako: 
Tegul mano vaikas išauga ir iš
simokslina tikros žmonių meilės 
ir lygybės atmosferoje.

Pacifiko pakraščio laivų ir 
jūrų darbininkai gerai streikuo
ja ir gerai kovoja. Jiems vado
vauja Harry Bridges, australie- 
tis. Puikus iš jo vyras, drąsus 
kovotojas.

Jis yra narys International 
Longshoremen’s Association ir 
iki šiol buvo organizatorius. 
Jam mokėdavo iš nacionalio ofi
so $75 į savaitę. Bet unijos 
prezidentas Joseph Ryan neuž- 
gyrė jūrininkų streiko ir pra
šalino Bridges iš organizato
riaus vietos. Bet argi Bridges 
paiso? Jis pareiškė: Man prisi
eina pasirinkti vieną iš dviejų: 
gauti tą didelę algą iš Ryano 
malonės ir parduoti jūrininkus,! 
kaip juos parduos Ryan, ari 
netekti tos algos ir pasilikti su 
jūrininkais kovos lauke. Gir
di, aš pasirenku jūrininkus, o 
tegul Ryan pasikaria su savo 
alga.

Tai vienur, tai kitur kapita-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams
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Jūrininkai Prieš Copelando 
Juodraščių Knygeles

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Streikuojantieji j ū r min
kai nieku būdu neprisiimsią 
valdiškai-kompaniškų k n y- 
gelių, kurios jiem brukamos 
pagal Copelando įstatymą. 
Šis įstatymas reikalauja, 
kad į tas knygeles būtų įra

šoma, l$aip jūrininkas dirbo 
bei elgėsi kiekviename laive.

Jūrininkai sako, kad Co
pelando knygelės tarnauja 
kaip juodieji sarašai (black 
lists) prieš kovingesniūs lai
vų darbininkus.

Hitlerio Karo Laivai 
Atimsią Nazių Ginklų

Laivą iš Ispanijos
BERLYNAS. — Čia pla

čiai kalbama, kad šeši Vo
kietijos karo laivai visais 
garais plaukia į šiaurini Is- 

^’ipanijos uostą Bilbao, idant
paliuosuot nazių prekybos 
laivą “Palos.”

Valencia, Ispanija. — Is
panijos respublikos vyriau
sybė tvirtina, kad Vokieti
jos laivas “Palos” vežė 1,500
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listai pakelia darbininkams al-;tonl? ,einkįU J*’ amuTmcIJ°.s 
gas. Bet ka gi reiškia tas pa- Tspanijos fašistam. Ispani- 
kėlimas? Labai mažai. Taitik|jos šarvuotlaiviams suėmus
ponų nugraužtas kaulas. Pa
žiūrėkite, ką tie patys kapita
listai gauna, štai vienas kitas 
pavyzdys. Palyginus su 1935 
metų pelnais, automobilių pra
monės viešpačių 1936 metais 
pelnai padidėjo 71 nuoš., plieno 
pramonės karalių net 290 nuoš. 
Na, o kiek tų pramonių darbi
ninkų algos pakilo 1936 me
tais? Ogi ve: automobilių pra
monės darbininkų tik 7 nuoš., 
plieno darbininkų tiktai 19 nuo-I 
šimčių.

Ispanijos fašistų armijos ka
talikai kareiviai sudėjo ginklus 
kalėdų dienoje ir pasakė: To
kioj brangioj šventėje mes ne
šaudysime j savo brolius, nesu
sitepsime rankų. ’

Labai gražiai jie pasielgė. 
Deja, kalėdos labai trumpos, tik 
viena diena. Jeigu jos būtų 
tiems kareiviams amžinos!

Dabar generolo Franco kata
likai kareiviai galėtų lengvai 
rasti kitą pasiteisinimą nešau
dyti į savo brolius. Jie galėtų 
sakyti: Penktas prisakymas sa
ko “neužmušk,” tuo būdu mes 
griežtai atsisakome užmušinėti.

Tuojaus iš proto išsikrausty
tų gen. Franco ir tie kunigai, 
kurie jį palaiko ir siundo kata
likus nusispjauti ant penkto 
prisakymo ir užmušinėti savo 
brokus kitoje pusėje fronto.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green sako, kad vi
dutinės Amerikos darbininko 
šeimos metinės įplaukos turėtų 
pasiekti $3,600! Dabar nė pu
sės tiek vidutinė šeima negauna.

William Green moka gražiai 
ir teisingai apskaičiuoti, ta- 
čiaus jisai labai mažai tepadeda 
darbininkams tokias įplaukas 
laimėti. Labai dažnai jisai net 
ant kelio atsistoja ir jų nepri
leidžia prie to tikslo. Pav., šian
dien jisai kenkia plieno darbi
ninkų susiorganizavimui, kiša 
koją jūrininkų streikui, griauna 
gražiai varomą pirmyn Com
mittee for Industrial Organiza
tion darbą.

1936 metais Sovietų Sąjungos 
aukso gamybos vertė pasieks

tą nazių laivą, rado jame 
ir tris Ispanų fašistų vadus.

Berlynas. — Neoficialiai 
pranešama, kad Hitleris 
rengiasi pasiust dar dvi di
vizijas savo karių ir '150 
lakūnų talkon Ispanijos fa
šistam.

Nazių valdžia bando tatai 
užginčyti.

Gaisras Sunaikino Na
zių Požeminį Gelžkelį
BERLYNAS. — Per gais

rą gruod. 27 d. išdegė žymi 
dalis naujai statomo pože
minio gelžkelio. Ugnis su
naikino beveik visą vienų 
metų darbą. Tai jau antra 
nelaimė toje “subvėje,” ku
ria taip didžiavosi naziai. 
15 mėnesių atgal, įgriuvus 
“subvei.” tapo užmušta ke
li darbininkai. Dabartinio 
gaisro priežastis dar 
noma.

Bestatant Maskvos 
minį gelžkelį nebuvo 
panašių nelaimių.

neži-

poze- 
jokių

Doncaster, Anglija.—Prie 
3,000 mainierių, sustreika
vusių 6 savaitės atgal, pri
sidėjo dar 8,000. Kovoja už 
žmoniškesnes algas.

apie penkis šimtus milionų do
lerių ($500,000,000). Pernykš
tę gamybą viršys 46 nuoš? Yra 
ko pasidžiaugti.

“Keleivio” redaktorius Mi- 
chelsonas nesupranta, kodėl 
prie jo pradėjo kabinėtis “Nau
josios Gadynės” čyfai. Mes su
prantame ir pasakysime: Todėl, 
kad Michelsonas stoja už bend
rą frontą ir dalyvauja pastan
gose apvienyti Amerikos lietu
vių pažangiąją visuomenę. Sklo- 
kos didvyriams tas visai nepa
tinka.

INDIJOS TAUTINIAME KONGRESE SKELBIAMA 
KOVA PASILIUOSAVIMUI NUO ANGLIJOS

Kongresas Sveikina Ispanijos Liaudies Didžią Kovą prieš 
Fašizmą; Pirmininkas Reikalauja Pilnos Demokratijos 

Indijai; Pageidauja Socializmo
n

Nehru kalbos klausėsi
FAIZPUR, Indija. — Me-'riuos kenčia Indija, 

tiniame indėnų Tautiniame
Kongrese grd. 27 d. jo pir-' 60,000 susirinkusių indėnų, 
mininkas P. J. Nehru savo j Tautinis jų kongresas vien

balsiai nutarė boikotuot 
Anglijos karaliaus karūna
vimo ceremonijas ateinan
čią vasarą Indijoj ir išnešė 

tv jokios vietos angliškoj pasveikinimo rezoliuciją Is-

kalboj šaukė priešintis nau
jai konstitucijai, kurią An
glija užkaria Indijai, ir rei
kalavo, kad indėnai neužim-

valdžios mašinerijoj Indijoj, jpanijos liaudžiai, vedančiai 
Jis sakė, kad naujoji kons- “didžią kovą už laisvę” 
titucija tik užtvirtina An- prieš fašistus, 
glijos imperializmą Indijoj.

Indijos tautininkų vadas 
Nehru reikalavo, kad An
glija pripažintų jo šaliai pil
ną demokratiją su visiškai 
laisvu steigiamuoju seimu ir : 
tokia valdžia, kokią tas sei- Į 
mas įkurtų. Sako, “šis kon
gresas stoja už pilną demo
kratiją, ne už socializmą, 
bet aš tikiuosi, jog įvykių 
logika prives prie socializ
mo, kuris atrodo vienatinis 
vaistas nuo blogumų, ku-

Nehru savo kalboj taipgi 
atžymėjo, kad nors “Angli
jos imperializmas demokra
tiškai šneka, bet jis vis la
biau krypsta linkui fašisti
nių šalių.”

Indėnų kongreso komisija 
šaukia visus valstiečius, 
darbininkus, studentus, tau
tinius biznierius ir rašyto
jus bei laikraštininkus iš
vien kovoti delei Indijos pa- 
liuosavimo iš po Anglijos 
jungo.

Chiang Kai-shek Apleisiąs Valdžią iš Ge
dos, kad jį Buvo Suėmęs C. Hsueh-liang

Nauju Ministeriu Pirmininku Gal Būsiąs Chiang Kai- 
sheko žentas, pas Kurį Vieši Banditas Generolas

Shanghai, Chinija, grd. 
28. — Paleista devyni Chi
nijos valdininkai, kuriuos 
banditas generolas Chang 
Hsueh-liangas buvo suėmęs 
Sian mieste, Shensi, sykiu 
su Chinijos diktatorium 
Chiang Kai-šheku. Jie da
bar atskrido į šalies sosta- 
miestį Nankingą. Būsią iš 
Siano išlaisvinta ir eilė ki
tų Chiang Kai-sheko valdi
ninkų.

Tarp dabar išlaisvintų 
yra vidaus reikalų ministe
ris gen. C. Tso-ping ir karo 
vice-ministeris Chen Cheng.

Gen. Chang Hsueh-liang 
dabar vieši Nankinge pas 
Chiang Kai-sheko švogerį 
T. V. Soongą ir laukia baus
mės, kokią jam skirs val
džia už suėmimą Chiang 

1 Kai-sheko ir kitų valdinin
kų.

Soong gal tapsiąs pirmi
ninku valdžios Pildančiosios 
Tarybos, arba ministeriu 
pirmininku. Nes Chiang 
Kai-shek esąs labai susigė
dijęs, kad gen. Chang Hsu
eh-liang buvo jį paėmęs ne
laisvėn. Kalbama, gal 
Chiang Kai-shek pasiduo- 
siąs balsavimams. Jis, girdi, 
sutiktų pasilikt Chinijos 
valdžios galva tik tokiame

atsitikime, jeigu balsuoto
jai išreikštų jam pasitikėji
mą.

Japonijos valdžia verda

Per Šventes Žuvo 688
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Gen. Chang Hsueh- 
liang, kuris buvo suė
męs Chiang Kai-sheką, 
bet šiomis dienomis jį 

paleido.
pykčiu iš vadinamų “špo
sų,” kuriuos Chiang Kai- 
shekas darąs su gen. Chang 
Hsueh-liangu. Jinai norėjo, 
kad iš Chiang Kai-sheko su
ėmimo užs’ikurtų tarpsavi- 
nis piliečių karas Chinijoj; 
tada Japonijai būtų buvę 
lengviau briautis giliau į 
Chiniją ir grobti jąją.

Pranešama, kad kitas ge
nerolas, Yang Fu-cheng vis,

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
N e pralaimėsi t, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

• Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio

Kubos Valstiečiai Reikalauja 
Padalint Dvarų Žemes

HAVANA, Cuba. — Įvy
ko valstiečių demonstracija 
ties naujo, fašistinio prezi
dento Bru palocium. Jie 
reikalavo, kad jis atimtų 
didelę dalį žemių iš stam
biųjų dvarininkų ir padalin
tų jas mažažemiams ir be
žemiais valstiečiams. De
monstrantai priminė,
buvęs prezidentas M. Go
mez žadėjo tatai padaryti. 
Gomezą iš pręzidentystės 
išmetė fašistinė pulkininko 
Batisto šaika.

Madridiečiai Ištaškė 
Du Smarkiausius Fa

šistų Antpuolius
Anglų Darbietis Reikalauja 

Ginklų Ispanijai
Priešai Atmušti Mylią At

gal; žuvo 600 Fašistų

jog

Anglija ir Francija 
Prieš Savanorių Siun

timų į Ispanijos Karą
BERLYNAS. — Francija 

ir Anglija grd. 27 d. atsiun
tė Hitlerio valdžiai perspė
jimą prieš neva “savanoriu” 
karių siuntimą į Ispaniją 
(talkon fašistam).

Panašūs perspėjimai pa
siųsti ir Italijos ir Portuga
lijos valdžioms.

Anglijos ir Franci jos val
džios “matė reikalo” taipgi 
paąiųst. notą Sovietų Sąjun
gai" pries sąv^ncr'rių pagelbą 
Ispanijos respublikai.' .

Sovietų Rusijos Rinkimai 
Pagal Naują Konstituciją

MASKVA. — Neužilgo 
įvyks rinkimai Sovietų Ru
sijoj pagal naująją konsti
tuciją. Jie bus daromi tie
sioginiu, slaptu balsavimu.

Amerikos Įplaukos Pa
siveju Geroves Metus
W a s h i ngton. — Visose 

Jungtinėse Valstijose šie
met būsią gauta $60,000,- 
000,000 įplaukų, sako šalies 
prekybos ministeris Roper. 
Šiemetinės įplaukos, turbūt, 
pasivysiančios 1929 m.

Be to, Roper tvirtina, būk 
šiemet $666,000,000 daugiau 
išmokėta negu pajamų gau
ta; o 1932 m. buvo apie $10,- 
000,000,000 daugiau įplaukų 
gauta negu išmokėta. Sulig 
to, prekybos ministeris 
įžiūri platesnį įplaukų pa- 
sklaidymą, taigi ir didesnę 
žmonių gerovę. Bet ši jo 
išvada yra labai abejotina. 
Nes tikresniais skaitliavi- 
mais Amerikos Darbo Fede
racijos ir kitų įstaigų, ka
pitalistai pasilieka sau vis 
daugiau ir daugiau pelnų, 
lyginant su tuom, kiek jie 
išmoka darbininkams.

Los Angeles, Calif., grd. 
28.—Bijoma, kad galės būt 
žuvęs didelis United Airline 
lėktuvas su 12 žmonių. Jis 
skrido iš San Francisco į 
Los Angeles.

Washington. — Skaičiuo
jama, kad kalėdose ir jų tą
soje šeštadienį ir sekmadie
nį buvo automobilių nelai
mėse užmušta virš 688 žmo- dar maištininkauja Shensi lo Chang Hsueh-liango, ku- 
nių visose Jungtinėse Vals-, provincijoj prieš centralinę ris buvo suėmęs šalies dik- 
tijose. Chinijos valdžią. , tatorių Chiang Kai-sheką.
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Nanking, Chinija, grd. 28. 
—Pranešama, kad Chinijos 
valdžia nebausianti genero-

tatorių Chiang Kai-sheką.

LONDON. — Anglijos 
seimo atstovas darbietis 
John McGovern, sugrįžęs iš 
Ispanijos, po karo frontų 
apžiurę jimo, reikalauja, 
kad valdžia tuojaus praleis
tų ginklus Ispanijos respub
likai. Jis sako, kad Ispani
jos liaudis kovoja ne tik su 
ispanais fašistais, bet su 
visu tarptautiniu fašizmu. 
McGovern pats matė, kaip 
Mussolinio ir Hitlerio armi
jos išvien su Ispanijos fa
šistais kariauja itališkais ir 
vokiškais ginklais prieš dar
bo žmones. Jis negali atsi
stebėti Ispanijos darbinin
kų ir valstiečių karžygišku- 
mu kovoj su puikiai išlavin
tais ir naujoviškai ginkluo
tais priešais.

Nachališkas Vaikvagis
Tacoma, Washington. — 

Koks tai maskuotas ir gin
kluotas vaikvagis išmušė 
stiklą Dr. W. Mattsono na
mo “porčių;” grūmodamas 
revolveriu, paliepė tylėti 
daktaro dukteriai, 14 metu 
mergaitei, ir ios draugei; 
nasigrobė daktaro sūnų 
Charlesą, 10 metu amžiaus; 
numetė ant grindų raštuką, 
reikalaujantį $18,000 už vai
ką, ir paspruko.

Mirė Kaizierinis Generolas 
Von Seeckt

BERLYNAS. — Mirė ge
nerolas Hans von Seeckt. 71 
metų amžiaus, buvęs Vokie
tijos armijos galva no pa
saulinio karo, užkietėjęs 
kaizerininkas. Iš tos vietos 
pašalintas, naskui jis tarna
vo kaipo Chinijos fašistų 
Chiang Kai-sheko valdžios 
karinis patarėjas.

Ex-Karalius su Kaimiečiais 
Dainuoja, Švilpauja

ENZESFELD, Austrija. 
—Buvęs Anglijos karalius 
Edwardas per kalėdas pas 
baroną Rotschildą dalyvavo 
varžytinėse švilpimo ir kai
miškų dainų dainavimo. Jis 
priėmė ne tik miestelio 
triubočių orkestrą, bet ir 
kaminakrečius, kurie, kaip 
jam sakyta, reiškią gerą 
laimę. Atrodę, kad be kara
liškų ceremonijų šičia jis 
smagiau jaučiasi, negu bū
damas karalium Londone.

Darbininkai Pavarė Majo
rą. Nepildžiusį Prižadu 
Ville Franche, Franci j a.

-—Darbininkai per savo ma
sines demonstracijas priver
tę pasitraukt iš vietos ma
jorą, vadinamą “radikalą 
socialistą,” kuris laužė savo 
prižadus, duotus darbinin
kams pirm rinkimų.

MADRID, grd. 28. — Fa
šistai pirmadienio rytą vėl 
šturmu bandė prasilaužt į 
Madridą, bet liko atmušti.;- 
panašiai, kaip ir sekmadie
nį.

Pirmadienio mūšyje liau- , 
dies milicininkai nukovė 
bent 200 priešų.

Sekmadienį fašistai visu 
smarkumu puolė Madridą 
kanuolėmis, tankais, bombo- • 
mis ir kt. Bet Madrido gy- 
nėiai juos ne tik atmušė at
gal, ale ir beveik mylią nu
vijo toliaus į pietus nuo 
miesto linkui Carabanchel. 
Šiame ruože liaudiečiai at
ėmė iš fašistų vieną svarbią 
karinę poziciją.

Sykį fašistai buvo persi
metę per Manzanares upę ir . 
užėmę šiaurinę geležinkelio 
stotį; bet tarptautiniai le
gionieriai ir liaudies milici
ja juos greit iš čia išmušė.,. 
Bebėgant fašistam atgal, 
suvirto į upę ir žuvo keturi 
jų taukai. Nelaimingame fa
šistam sekmadienio mūšyje 
žuvo 400 jų karių. ’

Madrido gvnėjai kontr- , 
atakuoja priešus šiaur-val- 1 
kariniame ir pietiniame 
miesto frontuose.
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Madrid, grd. 28.—Padary
dami kriušinančią kontr
ataką. Madrido gynėiai at
metė fašistus dvi mylias at
gal į vakarus nuo Manza
nares upes. i?|1

—
Burgos. Isnanija. grd. 28. 

—Fašistai skelbia, kad vai 
džios milicininkai “nuolat 
traukiąsi atgal” pietiniame 
fronte ties Montares.

Roma, grd. 28.—Praneša
ma, kad Mussolinis laikinai 
suturėjęs “savanorių” karių ' 
siuntimą Ispanijos fašis
tams ir atšaukęs savo kapi
toną grafą Rossi iš Balea- „ 
ric salų, kur jis šeimininka
vo kaip ispanų fašistų ko- 
mandierius. Gal Italijos val
džia nusileisianti spaudi- - 
mui, kurį Anglija ir Fran
cija daro prieš “savanorių” 
siuntimą Ispanijos fašis
tam. w

---------------------------------- .

“Elektrinė Akis” Perspėja 
Automobilistus

ATLANTIC CITY, 
—Įtaisyta “elektrinė 
gatvėse pati savaime per- 
sergėja pergreitai važiuo
jančius automobilistus. Jei
gu tik kuris automobilis 
persmarkiai bėga, “elektri- < 
nė akis” tuojaus parodo 
jam raudoną šviesą, kaip 
persergėjimo ženklą.

akis”
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Tai Buvo Tiesa
Tuojau, kai Chiang Kai-shekas buvo 

suimtas, Sovietų Sąjungos spauda parei
škė, jog čia bus prikišę nagus Japonijos 
imperialistai. Jie, nurodinėjo “Izviest'i- 
ja” ir “Pravda,” tiesioginiai ar netiesio
giniai darė įvairias kombinacijas su 
Chang Hsueh-liangu ir gal būt net su 
Chiang Kai-sheku.

Kad tai buvo tiesa, patvirtina pasta
rųjų dienų įvykiai, štai Chiang Kai-she
kas paliuosuojamas ir su juo drauge- į 
Nankingą vyksta jo suėmėjas, generolas 
Changas. Pastarasis prašo Chiang Kai- 
sheko valdžios jį bausti ir bausti sunkiai, 
o Chiang Kai-shekas iš savo pusės, ragi
na savo bičiulius jo suėmė jo nebausti.

Tikras chiniškas čapsū! Bet už to vis
ko, be abejo, slepiasi kokia tai kombina
cija, kuri išaiškės galbūt tik už kiek 
laiko.

Žygiavimas į Washington^
Workers Alliance of America—bedar

bių organizacija—išsiuntinėjo visom or
ganizacijom ir draugijom,' o taipgi dar
bo unijom, atsišaukimus, raginančius 
rinkti delegatus ir sausio 15 dienų siųsti 
Washingtonan. * ' •

Tasai žygiavimas Washingtonan turi 
apimti visą kraštą, tiek’darbininkus, tiek 
farmerius, tiek intelektualus. Suvažia
vę delegatai reikalaus Jungtinių Valstijų 
kongreso sekamtį dalybų:

Palikimo ir praplėtimo WPĄ darbų.
Pakėlimo darbininkams algų 20 niuo- v • v 4 ■ , » 1 ' . •simcių.
Už įvedimą federalės pašalpos bedar

biams.
Už paskyrimą $1,250,000,000 sumos pi

nigų paminėtiems tikslams.
Kad pravedūs šluos reikalavimus, 

Workers Alliance of America šaukiasi į 
visokias darbo žmonių organizacijas ir 
draugijas kuoveikiaušiai rinkti savo de
legatus ir siųsti juos Washingtonan.

Smulkmenos apie delegatų rinkimą 
bus pažymėtos laiškuose ir spaudoj vė
liau. ' •

Mes raginame visas lietuvių darbinin
kų organizacijas rinkti saVo delegatus ir 
siųsti į šį taip svarbų suvažiavimą. Jei 
tik bus dėta pastangų, suvažiavimas bus 
padarytas didelis ir ryškus, tai, aišku, 
valdžia bus priversta su jo reikalavimais 
skaitytis.

Arthur Brisbane
Pereitą penktadienį numirė žymus lai

kraštininkas—reporteris, kolumnistas — 
Arthur Brisbanė. Jis turėjo 72' metu am
žiaus ir dirbo iki paskutiniųjų valandų 
savė gyvenimo. ’

Brisbane rašė Hearsto laikraščiams ir 
gaudavo į metus algos 260 tūkstančių do
lerių. Tai geriausiai apmodamas laik
raštininkas Amerikoj. Hearsto ir kituo
se laikraščiuose jis rašydavo kasdien ko- 
lUmną, pavadintą “Today” (Šiandien), 
kuri pasirodydavo net 200 lUikraiščių. 
Be to, jis rašydavo savaitinę apžvalgą- 
kolumną, spausdinamą dar didesniam 
skaičiuj savaitraščių. Hearstui Brisbane 
dirbo apie 40 metų.

A. Brisbane .tėvas yr7 buvęs socialistas, 
o jis, iš karto radikat o vėlesniu laiku 
reakcionierius—tokis, Kaip pats Hears- 
tas. Su Hearstu Brisbane buvo susiri
šęs finansiniai. Sakoma, jis buvo įvez- 
dinęs Hearsto laikrastinin biznih daug 
pinigų. Bė to, Brisbane, turėjo įdėjęs 
daug pinigų aliejaus laukuoše ir šiAip 
nėjtldinaman turtan — namuose, viešbu
čiuose, etc. * * 1

Aišku, jis buvo kapitalistaš, kaip ir 
pats Hearstas. Dėlto, matyti, jiš ir gy
nė šią šištemį, kūrf jį tokiu padarė. Jiš 
neapkentė revoliucinio darbininkų judė-

jimo, kandžiojo Sovietų Sąjungą, išjuo
kė ir puolė komunistus ir visus, kurie ko
voja už naują visuomenę.
<v Nepaisant, kad jis buvo reakcininkas, 
iš tūlų jo darbų galima ir pasimokinti. 
Visųpirmiausiai, Brisbane'buvo darbštus. 
Jis nuolat ir nuolat dirbo, rašė/ skaitė. 
Kur jis važiavo, ten turėjo su savim dik- 
tafoną, į kūrį įkalbėdavo savo Straips
nius, kuriuos sekretorės paskui nurašy
davo.

Jis mokėjo gabiai rašyti—rašyti įdo
miai ir paprastai, suprantamai. Dėlto 
nemažai žmonių pirkdavosi Hearsto 
spaudą tik' tam, kad paskaityti žinių in
terpretacijų, aiškinimų, kuriuos Bris
bane mokėdavo populiariškai (žinoma, 
savotiškai) išaiškinti.

Išeinant iš to, Brisbane mirtis gali už
duoti didelį smūgį Hearsto spaudai, ku
riai šiuo tarpu pažangieji darbininkai 
skelbia boikotą.

Su Brisbane’o mirtimi, reakcinė bur
žuazija netėko didėlio savo laikraštinin
ko ir jos reikalų gynėjo.

Darbininkų klasė, žinoma, Brisbane’s 
nesigaili if del jo mirties neliūdeš.

Kas Bus su Ossietzkio Pinigais?
Kaip žinoma, žymus Vokietijos pacifi

stas ir anti-fašistas, Karl von Ossietzky, 
šiemet laimėjo No,helio taikos dovaną, su 
kuria jis gaus didelę sumą pinigų, apie 
150,000 švediškų kronų. Bet tie pinigai 
dar tebestovi Švedijoj, nes Ossietzky ne
atvyko jų pasiimti, jo Vokietijos fašistai 
neišleido.

Dabar Vokietijos fašistai reikalauja 
tuos pinigus siųsti Vokietijon. Bet Šve
dijos spauda nurodo, kad tai nebus tiks
lu. Kaip1 greit tie pinigai bus atsiųsti 
Vokietijon, taip greit fašistai juos kon
fiskuos. Dėlto darbininkiškoji Švedijos 
spauda reikalauja laikyti Ossietzkiui pri
klausančius pinigus Švedijoj, kol Ossietz
kys atvyks pats ir juos pasiims. Pasi
ėmęs, jis žinos, ką su jais daryti.
' Mes'manome, kad taip būtų teisingiau
siai pasielgta.

Gomez Prašalintas r t z»n

Kubos diktatorius Batišta, pagaliau, 
suofganizavo kongresą ir senatą taip, 
kad šie pašalino prezidentą Mariano Go
mez ir jo vietoj pastatė buvusį vice-pre- 
zidentą Federico Laredo Bru. Pastara
sis pažadėjo pildyti Batistos įsakymus.

Kaip žinia, prezidentas Gomez buvo 
pareiškęs, kad jis vetuos (nėužgirs) kon
greso nutarimo uždėti ant cukraus nau
jus taksus palaikymui militariškų moky
klų. Dėlto, jis buvo pašalintas iš vietos. 
Kitais žodžiais, dabar Kubą valdys Ba
tista, su savo karininkų klika, o Bru te
bus tik “rubber stamp,” kaip sako ang
lai, tik priedanga diktatūrai.

Kubos valdančiose sferose labai daug 
įtakos turi Amerikos kapitalistai. Be 
abejo, šis žygis buvo padarytas su jų ži
nia ir su žinia Amerikos ambasadoriaus 
Kuboje.

Na, o prezidentas Rooseveltas, kuris 
Buenos Aires konferencijoj taip garsiai 
kalbėjo apie demokratijos paturėjimą, 
tyli ir matyti nieko nesakys!

“Liaudies Balso” Vajus
Kanados lietuvių darbininkų savaitraš

tis “Liaudies Balsas” paskelbė vajų už 
gavimą naujų skaitytojų ir' sudarymą 
mažiausiai pusantro tūkstančio dolerių 
palaikymui laikraščio tokiu, kokiu jis ei
na šiuo tėrpu.

Dabar “Liaudies Balsas” yra didelis sa
vaitraštis, šešių pusi., talpinąs daug žinių 
ir straipsnių. Be abejo, kanadiečiai ir 
Jungtinių Valstijų lietuviai darbininkai 
pribūs savaitraščiai talkon ir užtikrins 
jo išeidinėjimą dideliu ir žingeidžių.

Po draug pati “Liaudies Balso” redak
cija priduria:

Tik pažvelkite į aukotojų sąrašą ir ma- 
, tysite, kaip ' draugai ir draugės įvertina 

spaudą. Aukos po $10.00, po $5.00, po 
$Š.00/$2.00, $1.00 ir t.t.! Kaip gali kitaip 
pavadinti tokį reiškinį, jeigu ne brangini
mu savo lietuviško darbininkiško laikraščio^ 
Tie draugai ir draugės gerai žino, kad jų 
įdėta dešimkė, penkinė, doleris ar» centas į 
darbininkų spaudą, reiškia vi’siemš darbinin
kams abelnai tvirtesnį organizuotumą, di
desnę algą, didesnę pašalpą, didesnę teisę, 
kad nė tiesioginiu kėliu, reiškia didesnį 
smūgį išnaudotojams. Todėl buržuazija, ir 
žmones norinti' pasitarnauti burždėžijaJi, de
da dideles pastangas, kad darbininkiška

KUNIGUČ1AI IR MERGINU KINKUTeS
Vieną vakarą turėjau reika

lo važiuoti viršutinėn miesto 
dalin. Pasiimu požeminį trau
kinį. Įėjęs vagonan, atsistojau 
prie stiebelio, nes visos sėdy
nės buvo užimtos.

Antroj pusėj vagono, prieš 
mane, taipgi prie stiebelių at
sirėmę stovėjo du jauni kuni
giukai. Jie stovėjo ramiai, ne- 
sižvalgydami, ir skaitė po ma
žą knygelę, — panašią į 
žą aukso altorėlį,” —■ 
Lietuvoj jauni vyrai, kad 
tydąvo.

Privažiavus kitą stotį,
važiuotojai išėjo laukan, o kiti 
— vidun. Nors nemažai išėjo 
laukan, vienok nemažai ir į 
vidų suėjo. Tode/šėdynių,’ kad 
ir pasidarė tuščių, jos beveik 
visos tuoj auš ir vėl tapo užim
tos.

Netoli manęs dvi sėdynes 
dar buvo tuščios. Į jas jau tai
kėsi sėstis tie kunigiukai. Bet 
tuo pat kartu atėjo, kaip new- 
yorkiėčiai sako, du gražutėliai 
“daikteliai” — dvi gražios- 
gražutelės mergytės, taipgi 
jieškodamos sėdynių. Tatai 
pastebėję, kunigiukai ūmai ^il
stelėjo skrybėles ir užleido 
mergytes sėštis. Jiedu vėl pa
sitraukė prie stiebukų, ir vėl 
atsistojo toj pat vietoj, kur pir
miau stovėjo.

Iš nuožiūros kunigiukai ga
lėjo būt katalikų. Jų aprėda- 
lai buVo juodi, kalnierius ne
šiojo atžagariai. Mažos jų 
knygutės buvo sU paauksuotais 
kryželiais.

Nors kunigiukai atsistoję 
savo vietose vėl pradėjo skai
tyti knygeles, tačiaus jiem pa
rūpėjo ir tos dvi gražutėlės 
mergytės, kurios dabar apie 
ką tai klegėjo. Jie būk tai žiū
rėjo knygelėsna, tačiaus jų 
akys karts nuo karto vis kils
terėjo ir žvilgterėjo į merge
les. Juo toliau, tuo, matytis, 
jiems ėjo prastyn skaitymas. 
Pagaliaus, pastebėjau, visai 
jiems pradėjo maišytis skaity
mas, ir nebežinojo, ką daro. 
Atrodė, jog velniūkštis jų mal
das jau ant uodegos nešė . ..

Juo jie daugiau žvelgė į 
mergytes, tuo mergytės dau
giau tatai pastebėjo ir dar 
daugiau klegėti pradėjo. Ir, 
matytis, jausmy sujudintos, 
mergytės užsidėjo kojas ant 
kelių. Tokiu būdu suknelės pa
sikėlė gan augštai, kad netik 
gražios, patraukiančios blauz- 
dukės matėsi, ale jau buvo ga
lima ir kinkutės aūgščiau ke
lių pastebėti.

Kunigiukai, buvo pastebi
ma, jau visai minčių nebėsu- 
gaudė, apie ką skaitė. Nors 
jų, knygelės dar rankose buvo, 
vienok į jas jau mažai bežiū
rėjo ... Biskutį jiedu paraudo, 
viens į kitą pasišypso ir į mer
gytės pažiūri.

Pagalios, matytis, širdelės 
jų pradėjo plakti tankiai'mei
lės jausmu, jie visai bustojo 
skaitę. Knygeles įsikišo kiše- 
nėsna ir pradėjo tarp savęs 
kalbėtis, juokauti ir, buvo ge
rai galima pastebėti, pradėjo 
su gražuolėmis flirtuoti . .. 
Jiedu jau buvo apimti tokių 
jausmų, kad nebežinojo, nei 
ką daro. Jau net visi žmonės 
pastebėjo ir sužiuro, kad jau
nus kunigėlius meilės jausmai 
sujudino ... Visi vagone pra
dėjo vieps su kitu net juokau
ti pašnibždomis iš kunigėlių 
elgesio su gražuolėmis.

Beflirtuodami, matytis, ku
nigėliai privažiavo prie stoties, 
kur jiems reikia išlipti. Viens 
iš jų tik žvilgt į gražuolę mer
gelę, ir pastebėjau jų akys su-

sidūrė . . . Tad, pastebėjau, jį 
dar apėmė didesnis širdies jau
smas; ir jiš būk tai pradėjo 
žiūrinėti į skelbimus ir taip 
dairytis, nežinodamas, kur 
akis dėti. Tuo pat sykiu jo 
draugas jam kumštelėjo eiti 
laukan, nes traukinys sustojo. 
Bet šito būta manyta, kad pir
masis jam kumštelėjo todėl, 
kad jo ir mergytės akutės su
sidūrė gan meiliai.

Porą sekundų kunigiukas 
pastovėjęs kai kokiame sapne, 
pabudo iš jo ir pastebėjo, jog 
jam čia reik lipt iš traukinio? 
jiš greit šukosi prie durų, bet 
jos jau paskutinį colį baigė 
užsidaryti. Pamatęs, jog teks 
pravažiuoti pro savo stotį, puo
lėsi per žmones, kurie jau da
bar beveik kvatojosi iš jo pa
dėties prie galutinių durų. Ant 
jo laimes, tos durys nors ir jau 
baigėsi darytis, tačiaus jas 
dar buvo galima atstumt. Jis 
greit ranką užkišo ir atstume 
duris atgal, ir išspruko laukan.

Nieko čia stebėtino, kad 
gražios mergytės ir dailios jų 
blauzdytes sužadino jaunų ku
nigiukų jausmus iki to laips
nio, ka*d jie pamiršo net apie 
savo maldas, šventenybę, celi
batą ir kitus kunigiškus nudė
vimus. Niekas jų ir kaltinti už 
tai nekaltina ir negali. Juk tai 
yra gamtos veiksmas ir natū
ralumas. Ir juk ne vienas mes 
vyriškiai esame pravažiavę 
stotį-kitą del mergužėlės. Taip 
jau mat yra. Kaip anglai sa
ko: “That’s what makes the 
world go around (Tas pasaulį 
ir suka.)”

Kas mump nepatinka, tai tas 
katalikų kunigų veidmainiavi
mas ir svieto apgaudinėjimas. 
Ot, jie sako ir nuduoda, būk 
jię pasišventę del žmonijos “iš
ganymo/'’' ir užėmę Kristaus 
vietininkų vieteles ant šios 
“griešnos” žemelės, atsisaky
dami nuo visų svieto marnas- 
čių ir gamtos reikalavimų, už
laiką celibatą didžiausioj šven-, 
tenybėj. A. Gilman.

John L. Rice, Gydytojas

(New Yorko Miesto Sveikatos 
Komisijohierius)

Buvo laikas, kuomet buvo 
tikima, ,kad daugumas, jeigu 
ne visos, limpančios ligos buvo 
oru pernešamos. Bet su mūsų 
šių dienų susipažinimu su ligų 
perdavimo. būdais, surašąs oru 
pernešamų ligų vis tapsta ma
žesnis. Yra faktas, kad kuo 
daugiau mes tyrinėjame per
davimą ligų, tuo mažiaus oras 
įpainiotas. Netaip labai senai 
mes manėme, jog maliarija 
buvo blogu oru perduodama, 
bet ištikro rasta, kad ją už
krėtė uodai. Bet vistiek daug 
medikališkų vyrų ir paprastų 
žmonių vis tiki, kad žemė, 
oras ir liga kaip nors susi
jungę, bet su tikresniu žino
jimu apie ligų perdavimo prie
žastis ir būdus, kaip tai karšt
ligės ir choleros, visiems aišku, 
kad oras yra mažas faktorius. 
Kad ligų gemalai randasi ore, 
niekas negali užginčyti, ir ke
lių rūšių, bet jie nepasilieka gy
vais gąn ilgai, kad pagimdyti 
kokį užkrėtimą.

Bet Sveikatos Departmen- 
to išlipdyti apgarsinimai, ku
rie skaitos “Uždengk savo Ko
sulį ir Čiaudulį” netur susi
kirst su viršminėtu pranešimu. 
Čia jau mes kalbame apie 
šviežias seiles iš nosies ir ger
klės, kurios perduodamos 
vieno asmenio kitam, į kelias 
minutas arba kelias sekundas. 
Po tų aplinkybių galime tikė-

spauda kuomažiausia rėmėjų turėtų, kad 
kuošilpnesnė būtų, jie trokšta, kad visai už
daryti darbininkišką spaudą.

Mes linkini draugam kanadiečiam pa-
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ti, kad gyvi ligą-*produktuo- 
janti gemalai gali būt perduo
ti vieno asmenio kitam.

■.' i ' i i

Mes kalbame apie kosulį ir 
čiaudulį todėl, kad abu reiškia 
kokį nors įerzinimą arba už
degimą ligos gemalais, šiuom 
laiku turime apsaugoti save 
nuo neatsargaus kosėjimo ar
ba čiaudėjimo. Bet ir mes pa- 
mislinkime apie mūsų kaimy
nus ir jiems neperduokime sa
vo ligų. Sek gerą pavyzdį už
dengiant savo kosulį ir čiau
dulį. . FLIS.

aktorius. Paskutiniu laiku tru
putį buvo aptingęs prie veiki
mo, bet visgi nebuvo priešas 
progresyvės pusės.

J. Sakalauską laidojo nau
jas lietuvis graborius Vi Turi
nas. Labai tinkamas tam pa
tarnavimui.

Po skurdaus gyvenimo var
gų ir kančių lai ilsisi mūs bu
vusieji draugai.

J. Ramanauskas.

Su gruodžio 13 d. mūs apie- 
linkėj užkliuvo giltinės dalgis 
ir nuskynė net keturis asme
nis iš pažangiųjų darbininkų 
tarpo. Tarpe nuskintųjų vie
ni jau buvo prinokę, bet kiti 
d a bu vo jaunesni ir reikalingi 
dabartiniam visuomeniniam 
judėjime. Todėl, riors trum
pai bus vietoj paminėti tų 
draugų gyvenimas darbininkų 
spaudoj. Nes visi keturi pa
laidoti laisvai be jokių bažny
tinių apeigų, sulig jų buvu
siais įsitikinimais.

Liudvikas Klevinskas, am
žiaus 50 Pietų, būdamas be
darbis kasė anglį savo priva
tinėj kasykloj, nušalo, gavo 
plaučių uždegimą ir nuo to 
mirė. Velionis įstojo į L S S. 
1906 m. ir prigulėjo iki 1919 
m. Reakcijos laiku buvo per
traukęs, vėliau buvo prie A.D. 
A. D., t. y. baltrušaitinės opo
zicijos, bet paskutiniu laiku, 
rodos, priklausė tik prie S.L. 
A., bet visada stovėjo su pro
gresuojančiais 'darbininkais ir 
tą pusę rėmė sulig savo išga
lę. , Vedęs buvo laisvai, todėl į 
laisvai ir 
Religinių cererhonijų.

M. Matulis, 66 metų 
žiaus, mirė del senatvės, 
vo laisvas, progresyvę pusę rė
mė sulig savo išgale, bet akty
viam darbe nieko neveikė, at
sisakydamas, kad jis negali.. 
Palaidotas laisvai.

Lietuvių svetainėj, 17 d. 
gruodžio, buvo rodomi kalbi
niai judžiai iš Sovietų Sąjun
gos “čigonai.” žmonių atsilan
kė per 4001 Pelno pusė skiria
ma Ispanijos liaudžiai.

Mačiusi Paveikslus.

Komunistų Partija turėjo 
parengimą 19 gruod. Bet oras 
buvo labai prastas, tat hį žmo
nių mažai atsilankė. Bet ku
rie dalyvavo, tai linksmai lai
ką praleido ir rengėjams liks 
pelno. Ačiū visiems, kurie at
silankė ir parėmė, taipgi ir 
tiems, kurie aukavo dovanas, 
kaip d. Ringale, Shwobe ir J. 
Tamiško. Jie jau daug kartų*' 
yra parėmę partiją. Iš lietuvių 
mes mažai turime tokių gerų 
žmonių.... *

Partijos Koresp.

Petrone Lietuvnikienė, 77 
m. amžiaus, tai rodos bus iš 
seniausių laisvųjų moterų lie
tuvių. Man žinoma per 43 me-7 
tus kaip jį nieko bendro netu
rėjo su religija. Mirus jos žmo
gui 28 metai atgal, viena likus 
šeimą dąbaigė auklėti, šeima 
išauklėta laisvai. Ji pati buvo 
laisva iki paskutinei valandai.

Gyvuojant L. M. P. S. kuo
pai, priklausė ten. Visuose pa
rengimuose progresyvių daly
vaudavo, nes ir jos duktė Ve
ronika aktyviai veikė, kaip 
tarpe moterų, taip ir LSS kuo
poj. Nebuvo nei vieno parengi
mo, ar prakalbų Minersville, 
kur senukė nesimatytų. Tik 
paskutiniu laiku, kaip duktė 
Vasiliauskienė persikėlė į 
Philadelphią gyventi, tuomet 
ir senukė iškeliavo pas dukte
rį, tai paskutinius kelis metus 
nebdvo girdėti apie senukę.

Mirus jai pas dukterį’ Phila- 
delphijoj, ją pargabeno į Mi- 
nersvillę palaidoti šąle jos 
draugo, kur šenai ilsisi.

Pereitą ‘sekmadienį, gruod. 
20 d. skaitlingai susirinko pa
žangiųjų lietuvių atsisveikint 
senukę ir atiduot draugišką 
patarnavimą palydint į kapus.

Juozas Sakalauskas, 44 me
tų amžiaus, ditbo kasyklose ir 
jį patiko nelaime; kaip tai 
paslydus, nūpublė žemyn su 
anglim kelis šimtus pėdų, ir 
taip pavojingai susižalojo, kad 
nuvežus į ligoninę greitai mi
re.

Velionis Juozas buvo narys 
Augščiausios Prieglaudos, bet, 
abelhai irriant, dalyvavo visa
me progresyviame judėjime. 
Ypatingai teatraliuose persta
tymuose buvo pusėtinai gabus

Lietuvoj reikalais, kovai už 
atsteigimą demokratijos lietu
vių konferencija atsibuvo 20 
d. gruodžio, Lietuvių Svetai
nėje. Delegatai atstovavo 9 or
ganizacijas ir 789 narius, de
legatų buvo 26. Pinigų su 
mUhdantais suplaukė $17.

Delegatai buvo nuo sekamų 
organizacijų: Komunistų kuo- Į 

; 33 f 
kūopos, SLA 50 kp.; L. Š. I 
Draugijos; šv. Juozapo Drau- I. 
gijos; Lietuvių Kooperacijos, 
kuri užlaiko Lietuvių Svetai
nę; ALDLD 20 kp.; Lietuv. 
Darb. Susivienijimo 6 /kuopos 
ir LDS Jaunuolių kuopos. V 

Konferenciją atidarė drg. 
’’Adomaitis, laikinas pirminin

kas. Kol mandatų komisija 
tvarkė, tai P. B. Balčikonis 
pasakė gerą prakalbą, kaip 

i Smetonos valdžia terorizuoja 
/Lietuvos žmones, šaudo darbi

ninkus ir valstiečius.
Tvarkos vedėju išrinktas P. 

Adamonis, o sekretorium J. 
A. Kaminskas.

Nutarta, kad Binghamtone 
įsteigti pastovų skyrių Ameri
kos Kongreso kovai už atstei
gimą Lietuvoj demokratinės 
tvarkos. Priimtos rezoliucijos, 
kurios bus pasiųstos Smetonai^ 

iį Kauną ir jo atstovui į Wa- 
shingtoną, taipgi į visus lietu
vių laikraščius, kaip tai “Naifh 
jienas”, “Laisvę”, “Vilnį”, 
“Tėvynę” ir tt.

Išrinktas pastovus komite
tas, kurio pirmininku yra Juo
zas česna, pagelbininku—P. » 
Pagiegala; sekretorium—J. A. J 
Kaminskas; iždininku—J. Ga- i 
bužiš. r

Nutarta apvaikščioti Lietu- g, 
vos neprigulmybę 16 d. vasa- 1 
rio. Apvaikščiojitn&s bus su X 
kbnceriihę programa ir šo
kiais. Jis atsibus Lietuvių Sve
tainėj. Komitetas dės pastan- J 
gų, kad jis būtų sėkmingas. , * 
žinoma, jis būs sujungtas ir su4 i 
kovos reikalais už atsteigimą 
demokratinės tvarkos Lietuj 
voj.

ALDLD Kp. Delegatė.

sekmingiaušio vajaus. O jis tokiu bus, 
jei kiekvienas susipratęs lietuvis darbi
ninkas ir darbininkė (kurių Kanadoje 
yra gan daug) atliks savo pareiga.

Gruodžio 18 dieną atsibuvo 
metinis susirinkimas Lietuvių 
Amerikos’ Ukėsų Politikos Ne- 
prigulmingo Kliubo. Susirinki
mas iš' visų atžvilgių buvo ge
ras. Narių dalyvavo gana 
skaitlingai ir ptie kliubo pri
sirašė 5 nauji nariai.

Valdybos rinkimus laimėjo 
pažangūs didele didžiuma bal-* 
sų. Nekarie iš kitaip mąstan^ 
Čių jau manė kliU.be ant visa

(Tąsa ketvirtam puslp.)

kliU.be


k
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Ką Katalikų Kunigija Dave 
Lietuvos Liaudžiai?

Žemiau telpąs straipsnis, paim
tas iš p. J. Laisvūno knygutės 
“Lietuva Kryžių šešėliuose,” kurią 
išleido Lietuvos Laisvamanių Eti
nės Kultūros Draugija (Kaina 25 
lietuviški centai). Straipsnis įdo
mus. Patariame skaitytojams jį 
perskaityti.—“L.” Red.

Dabar patyrinėsime, kokios 
gerovės sulaukė Lietuvos liau
dis, priėmusi katalikų tikėjimą, 
kokiomis malonėmis apibėrė 
Romos bažnyčia savo “ištiki
mus vaikus,“ kaip ji gynė liaudį 
nuo smurto ir išnaudojimo. 
1576 m. kronininkas Braunas 
taip aprašo pakrikštytų Lietu
vos valstiečių gyvenimą, “žmo
nės Vilniuje gyveną yra lyg 
laukiniai ir vergauja ponams be 
mažiausios laisvės. Ponų meilė 
jų valdiniams saikuojama smū
giais ir botagų kirčiais. Mieste 
nėra jokios ligoninės nei prie
glaudos elgetoms, žmonių na
muose visados pilna dūmų, ku
rie jiems akis išgraužta: todėl 
čia daug aklų. .. Keista tame 
mieste tikyba: maldingai klauso 
mišių, mušdamiesi ne tik į krū
tinę, bet ir į veidą.“ Panašiai 
rašė ir Venecijos pasiuntinis 
pasiuntinis vyskupas Lipomano 
1575 m.

“Nėra pasaulyje nelaiminges
nio sutvėrimo, kaip Lietuvos 
kaimietis. Jis nieko neturi nuo
savo, išskyrus tai, ką ponas jam 
duoda iš malonės. Juos engia 
ir plėšia ne tik ponai, bet ir ka
reiviai ... Užtat valstiečiai nuo 
tokio smurto turi bėgti į miškus 
su savo vaikais ir manta...” 
Toliau popiežiaus nuncijus pra
neša, kad: “Už šunies užmuši
mą čia daugiau mokama, negu 
už valstiečio.“ Valstiečiai netu
rėjo arklių dirvai išarti, neturė
jo duonos kasdieninės, o tuo pa
čiu metu, kaip sako tas pats po
piežiaus atstovas, “Arkivysku
pai į seimą važiuoja po tūkstan
ti arklių pasikinkę.“ Liaudis 
skurdo ir badavo, bėgo į miš
kus, o “Karaliai kasmet turi 
300,000 talerių pajamų, o klebo
nijos—400,000 talerių. Kara
lius valdo 90,000 kaimų, o kuni
gams priklauso apie 160,000 
kaimų su baudžiauninkais.“ 
Taip skelbė Venecijos atstovas. 
Popiežiaus nuncijus vyskupas 
Bondžiov^ni taip pat panašiai 
vaizdavo Lietuvos liaudies skur
dą ir jos valdovų prabangą.

“Lietuvos darbadirbiai žmo-; 
nės nuskurdę ir velka nelaisvės 
geležinius... Karalius turi 
500,000 talerių metinių pajamų, 
laiko 2,000 žirgų, yra 15,000 
svarų auksintd sidabro indų ne
vartojamų,' nes jis turi dar kito
kių... Be to, stengiausi suži
noti, kiek karalius turi pini
gų...’’ Vadinas, kaip kiti po
piežių atstovai, taip ir vyskupas 
Bondžiovani, aiškiai matė, kaip

vargsta ir kenčia Lietuvos liau
dis, kokioj prabangoj gyvena 
jos valdovai. O ką jis padarė, 
kad sudrausti jos išnaudotojus, 
kad palengvinti jos kančias, kad 
išlaisvinti iš verguvės? Nieko. 
Jis tik stengėsi sužinoti,- kiek 
karalius turi pinigų, kad tuo bū
du lengviau galėtų išspausti Ro
mai priklausančią duoklę, žino
ma, neteisinga būtų sakyti, kad 
bažnyčios valdovai tik ėmė, bet 
nieko nedavė. Priešingai, Lie
tuvos liaudžiai dovanų jie nie
kados nešykštėjo, štai 1501 m. 
popiežius Aleksandras VI at
siuntė Lietuvai didžiausį glėbį 
dovanų, kurias smulkiai išminė
jo savo rašte.

“Suteikėm leidimą mylimam 
sūnui Vilniaus klebonui išpra
šyti ir priimti šias relikvijas: 
šv. Kryžiaus, ėdžių ir stalo Vie
špaties Kristaus, rankų šv. apa
štalų Petro ir Baltramiejaus, re
likvijų 10,000 kankinių, šv. Se
bastijono pečmentės, šv. Nekal
tųjų rankstaibių, rankų šv. Koz
mo ir Damijono, gyslų jų ir 
smegenų, šv. Aleksandro peč
mentės, šv. Praksedoš galvos, 
šv. Pudencijos rankstaibio, šv. 

' Petro ir Jacinto rankstaibių, 
. šv. Kandidos galvos, rankų šv. 
Martynos, Kotrynos, Margari
tos, Barboros, Kristinos, Ago
tos, Teodoros, Liucijos ir Mari
jos Magdalenos, šv. Stepono, 
Kristoforo, Mikalojaus, šv. 
Kalvarijos žemės, šv. Jeronimo 
krauju aptaškytų jupų, šv. Ta
mošiaus rūbų, šv. Fabijono 
rankstaibių, šv. Antero kakla- 
kaulio, šv. Kaliksto popiežiaus, 
šv. Stepono popiežiaus rank
staibių ir kitas dalis arba relik
vijas... Idant Kristui ištiki
mieji būtų traukiami pamal
džiai tų relikvijų garbinti, iš ko 
savo sielų išganymą gauti galė
tų.. . “ Tai tokias dovanas tei
kė bažnyčia už tuos talerius ir 
dukatus, kuriuos taip gausiai 
sėmė iš Lietuvos valstiečių ki
šenių. Visa kita jiems visai ne
rūpėjo. Juk tik tuo tikslu jie 
ir traukė avis į savo avydę, kad 
daugiau galėtų nukirpti vilnų.

Savaime aišku, kad norint 
gauti dukatus, kailius, baltus 
žirgus ir kitokias vertybes, rei
kia pagalvoti ir apie tų dovanų 
davėjus. Negalima atimti iš jų 
tų šaltinių, iš kurių tos gerybės 
plaukia. Todėl nei Romos po
piežius, nei jo patarėjai nesi
priešino baudžiavos įvedimui 
Lietuvoje. Kai 1447 m. Lietu
vos valstiečiai buvo galutinai 
pavergti ir pririšti prie dvarų, 
bažnyčia ne tik nepasmerkė to 
begėdiško fakto, bet dar patarė 
jiems “klausyti savo ponų, kaip 
tikrų tėvų ir melstis už jų svei

katą.“ Vyskupas Bosuedas aiš
kino, kad “smerkti vergovę bū
tų lygu smerkti šventąją Dva
sią, kuri liepia vergams šv. Po
vilo lūpomis pasilikti jų esama
me būvyje ir nė kiek nesako po
nams paleisti vergus.“ Vienuo
lių trinitorių ordeno generolas 
Grabowski tvirtino, kad “Die- 
vasj rojuje už pirmapradę nuo
dėmę įsteigė baudžiavą, kurią 
Kristus įsakė, o jo įpėdiniai pa
tarė išlaikyti.“ Kaštelianas Je- 
zierskis paguodė Lietuvos bau
džiauninkus tuo, kad: “Baudžia
va nėra vergija, nes bajorai tu
ri ant savęs karalių, o ponai ir 
baudžiauninkai ne tik visi kar
tu eina prie šv. Sakramentų, 
bet ir karčiamoj ponas prie to 
pat stalo valgo savo kepsnį.” 
Vadinas, augštieji dvasininkai 
manė, kad baudžiauninkas turi 
būti labai patenkintas, jei kar
čiamoj e ponas prie to paties 
stalo valgo kepsnius, prie kurio 
mužikas kramto ašakotą duoną 
arba neluptą bulbę.

Užtat tpkiais pamokymais 
bažnyčios atstovai taip išauklė
jo ir išmokė Lietuvos liaudį, kad 
ji ne tik nedrįso pasipriešinti 
skriaudėjams, bet dar bučiavo 
botagus, kuriais ponai juos pla
kė. Todėl svetimtaučiai kroni
kininkai turėjo pagrindą šitaip 
apibūdinti Lietuvos žmonių 
“gerbūvį.“ “Vieni jų pusnuo
giai, kiti vos miline prisidengę, 
ir visi nuliūdę, susitraukę, ne
jaukūs—jų akys įdubusios, žan
dai įkritę. Jie nieko nejaučia, 
neturi jokių minčių—ir tai vie
nintelė jų laimė. . . Jie gyve
na rūsyse ir lūšnose. Visą die
ną dirbę ponui, jie lenda į dvo
kiančią pastogę ir ilsisi ant ne
švarių šiaudų su vaikais ir gy
vuliais. . . Poną sutikę jie eina 
pro šalį akis į žemę nuleidę, tar
dami : garbė Jėzui Kristui! Aš 
negaliu atsistebėti, kaip dar jie 
gali garbinti Dievą!!!.“ Tai, 
štai, kaip globojo Lietuvos liau
dį Romos bažnyčios atstovai.

Užtardami ponus ir išgirda- 
mi baudžiavą, kunigai ir vys
kupai kartu gynė ir savo kiše
nės reikalus. Nes ir karaliai ir 
šiaip didikai nešykštėjo bažny
čios tarnams dovanų. Bažny
čioms, klebonijoms ir vienuoly
nams nuolatos buvo dovanojami 
dvarai, dideli žemių plotai ir 
kaimai su baudžiauninkų šeimo
mis. O šių gerybių kunigai jau 
nepaleisdavo iš savo rankų. 
Štai 1629 m. Vilniaus kapitula 
turėjo 6,000 baudžiauninkų vy
rų, o kunigų seminarijos dva
ruose dirbo 1,200 baudžiaunin
kų. Vilniaus vyskupui priklau
sė ištisi valsčiai: Labanoro, Mo
lėtų, Sakalo, Tauragnų ir trys 
valsčiai Gudijoj, žemaičių vys-

misoriaus Velenskio, kuris 
Grūšlaukes dvare buvo išgėdi- 
ilęA 50 mergaičių. Nei teismas 
nei kunigai nepasmerkė jo iš 
sakyklos. Todėl, kad ir kuni
gų bei vienuolynų dvaruose 
baudžiauninkai kentė tokią pat,
kartais dar žiauresnę priespau
dą. štai keletas pavyzdžių, 
kaip dar nesenai gyveno bau
džiauninkai bažnyčios tarnų 
globoje.

“Aluntos klebonas Saunora, 
saulei tekant, raitas apjodavo 
savo lauką ir dirbančius bau
džiauninkus mušdavo bizūnu, 

. dar sakydamas: veršiai pra- 
klenti! Kartą klebonas raitas 
už Kaziu kaimo Kunigiškių lau
ke mušdamas baudžiauninką, 

1 įsi vijo jį į upę, ir šis ėmė skęsti. 
I Klebonas, pamatęs, jog žmogus 
Į skęsta, ėmė šaukti žmonių pa
galbos, kad skęstantį ištrauktų. 
Kad įsivijai, tai dabar ir išsi
trauk, — atsakė žmonės, nes 
ant kunigo buvo perpykę. Bau
džiauninkas, niekeno negelbi- 
mas, prigėrė.“ Aišku, klebonui 

I ne žmogaus buvo gaila, bet nuo- 
I savybės, kuri žuvo. Bet vis- 
vien del tokio menko turto kle
bonas nerado reikalo šlapinti 

'savo kojas.
“Užpalių kunigas turėjo ke

turis kaimus baudžiauninkų: 
Syziškės, Armoniškės, Ubagių 
ir Pasaulių. Pas Užpalių kuni
gą baudžiava buvo sunkesnė, 
kaip dvaruose. Pas jį baudžia
va ilgiau ir užsitęsė, negu apy
linkės dvaruose.” žinoma, baž
nyčios tarno širdis neleido taip 
greitai išlaisvinti žmones iš ver
gijos, kurią užgyrė popiežiai ir 
vyskupai.

Liškiavos vienuolynas turėjo 
17 kaimų baudžiauninkų, kurie 
turėjo eiti lažą vienuolynui po 
penkias dienas per savaitę. To
dėl daugelis baudžiauninkų bėg
davo iš vienuolyno baudžiavos 
į kitus dvarus. Sugautuosius 
pabėgėlius vienuoliai plakdavo 
rykštėmis ir įmesdavo į vienuo
lyno rūsius pataisai. Daugelis 
nelaimingųjų tenai ir numirda
vo, o jų lavonus tuojau ap
grauždavo žiurkės. žemaičių 
Kalvarijos domininkonai turėjo 
100 dešimtinių žemės, dideles 
Srujos pievas, Alsėdžių ežerą, 
vandens malūną ir šilopaduby-- 
šio dvarelį. Jiems priklausė 70 
šeimų baudžiauninkų, kurie visą

savaitę turėdavo dirbti vienuo
lynui, o šventadieniais dirbda
vo savo laukus. Dotnuvos ber
nardinų vienuolyno baudžiau
ninkai bėgdavo į Komaro ir 
Oginskio dvarus. Turėjo bau
džiauninkų Kolainių ir Linku
vos karmelitai, Palevėnio domi
ninkonai, Raseinių domininko
nai, Varnių rokitai ir daugelis 
kitų vienuolynų.

Skapiškio domininkonų vie
nuolynas valdė 45 valakus že
mės ir 62 grįčias baudžiaunin
kų. Kokiose sąlygose gyveno 
Skapiškio vienuolių valdiniai 
liudija vienulyno inventoriaus 
knygos. “1816 m. iškulta rugių 
1900 pūrų, kviečių 1600 pūrų,

šieno suvežta 360 vežimų, bau
džiauninkai atidirbo 918 dienų 
vyriškų ir 683 moteriškas. Iš 
plecininkų gauta nuomos 800 
rublių, iš bravorų pelno 2371 
rub., iš karčiamų 4215 rubl. El
getoms ir beturčiams išdalinta 
72 rubliai variniais pinigais, 18 
kepalų duonos ir už 12 rublių 

'.kitokio maisto... Jurgis Latvė- 
nas gavo 25 rykštes už keiks
mą prieš perdėtinį laike rugia
pjūtės. . . Barcinskis tris kar
tus apvarytas plikais keliais ap
link bažnyčią už nėjimą išpa
žinties. . . Broliai Baniuliai jau 
trečią kartą nuplakti rykštėmis, 
nes vis neklauso prievaizdos ir 
vagia bulves iš rūsio...“ Toks

“saldus” gyvenimas buvo vie
nuolyno baudžiaunink. Turbūt, 
ne iš gero jie vogdavo bulbes, 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Vilnlauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.

vagiantieji Barcelonos darbininkai dalyvauia anarchistų vado, Buenaventura Durruti, laidotuvėse. Durruti žJvo 
karo fronte prieš fašistus ties Madridu.

kūpui priklausė Ariogalos, Al
sėdžių, Girkalnio, Eržvilko, Ja
napolės, Kaltinėnų, Kalvarijos, 
Krakių, Lieplaukės, Mosėdžio, 
Pašvitynio, Surviliškio, Varnių 
ir Viduklės valsčiai. O kiek 
juose buvo baudžiauninkų, kiek 
turto jie "sukraudavo į vyskūpol 
ir kunigų aruodus?... Bendrai 
Vilniaus vyskupijoj kunigai tu
rėjo 29,000 baudžiauninkų. Jė
zuitų vienuolių Lietuvoje buvo 
tik 317 žmonių, o baudžiaunin- 

'kų jie turėjo 14,000, o kiek ver
gų turėjo kiti vienuolynai: .kar
melitų, domininkonų ir t. t. To
dėl, savaime aišku, kad bažny
čios tarnai negalėjo peikti bau
džiavos, kuri juos ne tik mai
tino, bet ir suteikdavo gražų, 
patogų, nerūpestingą gyvenimą.

Kokia žiauri buvo baudžiava 
ponų dvaruose galima spręsti iš 
to, kad 1501 m. karalius Alek
sandras uždraudė mužikams 
gaudyti bites ponų žemėje. Po
nas be baimės galėjo savo bau
džiauninką užmušti, pakarti, iš
mainyti į šunį. Ji$ turėjo teisę 
plakti baudžiaun. rykštėmis, 
vesdinti prievarta arba išskirti. 
Pasinaudodami “pirmosios nak
ties” teise, ponai galėjo išgėdin
ti savo vergų žmonas, dukteris 
ir seseris. Juk niekas nebaudė 
kunigaikščio Oginskio dvarų ko-

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—41 vakaro 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vaL ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 21rd Si.

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

Taipgi atmalia- 
voju Įvairiom 
spalvom.

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

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

KNYGOS—JŪSŲ APŠVIETA!
Dabar Galite Gauti Pigiausiai ir Geriausias Knygas!

Mūsų knygos gerai padarytos,

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

D. M. š O L O M S K A S
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y

gražiai apdarytos! Didžiausia ir pi
giausia knygų pasirinkimas yra ALD LD 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:

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

APYSAKOS
Turime žingeidžiausių ir geriausių apysakų. 

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

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

SPAUS 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 karą. 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 
apysakų. Ji turi 482 puslapius. Kaina buvo 
$1.75, dabar 75 centai.

VOKIEČIO KAREIVIO KARO ATSIMINIMAI 
—Aprašomas Vokietijos užpuolimas ant Bel
gijos ir Francijos 1914 metais. Baisūs karo 
lauko žaizdai. ■ Knygoje yra 178 puslapiai. 
Dabar kaina tik 25 centą!.

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

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

Kaškiaučius. Knyga turi 628 pusi. Viena 
iš geriausių knygų kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo ligų apsisaugoti. Sveikata kiek
vienam’ yra brangiausia daiktas. .. Knygos 
kąina: buvo $3.06 dabar $1.00. (ALDLD 

■ nariams 25 cdntal). ' <■ *. •&;
PIRMOJI PAGELBA—parašė Dr. J. J. KaškDtt- 

čius. Knyga :tur! 128 puslapių. Ji aprašo 
apie 100 ligų. Yra paduota receptai kaip 
suteikti pirmą pagelbą. Kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

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

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

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

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

Turime ir brošiūrą “Krikščionybė” religijos 
klausimu.

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

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

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

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

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis. 

Knyga tik iš spaudos. Geriausios eilės ga
biausio mūsų poeto Bolio 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 kitų knygų istorijos, abelno 
mokslo, sveikatos, religijos, kultūros ir kitais 
klausimais.

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—parašė 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? Kode! buvo Amerikos Revoliucija? 
Ir daugelį kitą 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.-(įplaikėme 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 DARiBlNINKfe—parašė A, Bimba, 
lątpįfija Amerikos darbininkių gyvenimo ir 
kdvų.'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 
Leninb mokslą. . Tikra- istorija. Turi 432 
puslapių, jos kaina buvo $2.b0, dabar 50č.

PASAULIO STEBUKLAI—parašė Dr. J. J. 
Kaškiaučiųs. Viena m geriausių mokslo kny
gų. Jį turi 416 puslhpių. Kaina buvo $2.00, 
dabar 50 centų,

CARO KALBUMUOSE—-parašė Vincas Kapsu
kas. Tai geriausias aprašymas 1905 metą 
revoliucijos ir kalėjimą padėties. Šia knygą 
išleido rusų, ukrainų ir kitose kalbose. Ji 
turi -320 puslapių. Kaina buvo $1.75, dabar 
50 ceritų.

VOKIETIJOS SOCIAL-DEM. ŽLUGIMAS—pa
rašė Luksenburg ir keli kiti autoriai. Knyga 
turi 280 puslapių. Kaina buvo $1.25, o dabar 
25 cehtai.

PILIEČIŲ KARAS FRAKCIJOJ—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 
marksi?mo klausimus. Norite žinoti, kodėl yra 
bedarbes, 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 SĄJUNGĄ—parašė R. Mizara. Knyga 
turi 286 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, da- 

• bar tik 50 centų.
apie Sovietus ir revoliucija Lietu

voj—parašė Vincas Kapsukas. Knyga turi 
240 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, dabar 
50 centų.

GAMTA IR ŽMONĖS—parašė M. Ujin. Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 314 puslapių. Viena 
iš geriausiu ir žingeidžiausių mokslo knygų. 
Kas gi nežino, kaip svarbu žinoti apie gam
tą? Jos kaina yra I1.501, bet šio išpardavimo 
metu tik $1.00.
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BOSTONO IR AP1ELINKES ŽINIOS
Iš kriaučių dirbtuvės Colonia) 

Coat Co.

Bosai gudrus, jie žiūri, ką 
darbininkai darys. Jeigu jie 
nori apleisti savo dirbtuvę, tai 
pradeda daryti manevrus, su
stabdo darbą, pašaukia šapų 
čermanus ir paaiškina, būk 
unija nori bosą išvaryti iš ša- 
pos laukan. Paskui klausia 
vieno ir kito darbininko, “ar 
tu sutiksi su manim.” žinoma, 
darbininkai nieko neatsako. 
Tada bosas pasigriebia over- 
kotą, trenkia raktus ant že
mės ir bėga laukan. Bet dar
bininkai stovi ratu aplinkui 
bosą. Manydamos, kad ištik- 
rųjų bosas gali pabėgti, mūsų 
šapos darbininkės puolasi bo
są laikyti, kai kurios net verk
ti. žinoma, ne visi darbininkai 
tokie durni, kad bėgtų paskui 
bosą. Dalis darbininkų sako: 
Tegul bėga, bosas ne mūsų 
tėvas!

Draugai darbininkai, jeigu 
bosas ir būtų geras, nereikia 
pasirodyti, kad be jo negali
ma gyventi. Jeigu ne jis, tai 
bus kitas. Aš žinau, kad tas 
bosas yra didelis išnaudotojas. 
Aš sužinojau, kad jis labai 
mažai temoka. Už rankoves 

. unijos nustatytas “praisas” 
yra 14 centų, o tas bosas te
moka 11 centų, žinoma, bosui 
geras pelnas. Už šimtą porų 
jam lieka trys doleriai. Guzi- 
kis turėtų gauti tokį unijos 
“praisą”: už beistinimą “box 
coat” pečių 6 centus, o už “re
gimos” 5 centus. Bet dabar ta 
pati moteris beistina pečius ir 
siuva guzikus ir tegauna 7 
centus.
* Klausiu, kodėl-tu . dovanoji 
bosui 2 centu? Juk tamsta už 
šimtą kautų prarandi du dole
riu. Jeigu padarote tris šim
tus kautų, tai bosui tenka še
ši doleriai. Taigi, tiktai nuo 
dviejų darbininkų jis padaro 
15 dolerių pelno.

Taigi, draugai ir draugės,, 
jūs esate unijistai. Jūs turite 
pliną teisę reikalauti savo 
“praiso,” kokį unija paskyrė. 
Mes turime šapoje pirmininką 
ir jeigu kas yra negerai, pasa
kyk jam ir pirmininkas turi 
reikalauti, kad darbdavis ati
duotų tai, kas tau priklauso.

Kitas svarbus dalykas, tai 
darbininkams reikia lankyti 
lokalo susirinkimus. Jeigu ša
poje yra netvarka, reikia pa
duoti skundas ir tada lokalas 
privers tokias šapas laikytis 
unijos patvarkymų.

Yra darbininkų, kurie bijo 
vienas kito. Todėl, kad nesu
sieina, nepažįsta vienas kito. 
Draugai ir draugės, So. Bos
tone yra Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gija, kuri turi ir atskirą mo
terų kuopą. Prigulėkite prie 
tos draugijos. Susieisite, susi
pažinsite su didesne publika, 
pagausite daugiau drąsos. Ta
da galėsite pasipriešinti bosui 
šapoje. •

Bet didžiausia bėda su mū
sų moterimis, kad jos daugu
moje nenori veikti, žino tik 
dirbtuvę ir kičiną.. Kada pa
kalbini, kad eitų į susirinkimą, 
tai gauni atsakymą, ką aš ten 
darysiu, apsieis ir be manęs. 
Man reikia vakarienę virti, 
vaikus apžiūrėti. Bet jeigu bo
sas paliepia dirbti kdkįas dvi 
valandas viršlaikį, tai tada vis
kas esti gerai.

Žinoma, yra moterų, kurios 
labai gerai darbuojasi visose 
organizacijose. Bet nelabai 
daug tokių randasi.

Siuvėjas.

ko reikalauti, nes gal būt ap
linkybes nedaleido. Tačiau 
galima sakyti, kad turime nu
veiktų darbų. Sąjunga prisi
dėjo Stoughtone prie *bendro 
veikimo prieš fašistinį pętu- 
vos režimą. Taip pat prisidėjo 
prie Mass. Valstijos Lietuvių 
Organizacijų Apskričio ir turi 
savo atstovą A. Dambrauską.

Aš norėčiau matyti, kad 
nauja valdyba pradėtumėte 
savo darbus energingai. Mes 
busime dėkingi už jūs pasi
darbavimą. Varykite darbą 
pirmyn. Supažindinkite Ame
rikos lietuvius ūkininkus su 
mūsų darbais. Tegul jie išgir
sta, kad Mass, valstijoj yra 
Lietuvių Ūkininkų Sąjunga. 
Tegul išgirsta ir Lietuvos ūki
ninkai, kad mes ir jų neuž
mirštame gimtinėje šalyje, 
kad mes teikiame Lietuvos 
žmonėms paramą kovoje už 
laisvę ir geresnį gyvenimą.

Drg. Talačka užima pirmi
ninko vietą Lietuvių ūkininkų 
Sąjungoje. Turiu pasakyti, 
kad tai darbštus draugas. Pir
mininko pagelbininku yra drg. 
Girnius, taip pat darbštus 
draugas. Susirašinėjimų raš
tininku yra išrinkta pereitais 
metais buvęs Sąjungos pirmi
ninkas, būtent, drg. A. Dam
brauskas. Jis irgi yra gerai 
pasidarbavęs. Iždininku yra 
Viltrakis, energingas jaunas 
veikėjas.

Taigi, dar kartą, vėlinu ge
riausio pasisekimo naujai val
dybai ir visai Lietuvių ūkinin
kų Sąjungai. M. Tylūnas.

nas vežiodavo jį aplink bažny
čią ratukuose, b klebonas nuo
latos šaukdavo: “Aha, laidaki, 
panie tego, dirbti tingite!” Ir 
pliekdavo baudžiauninkus, obeli
ne lazda. Už mažesnius nusi
kaltimus liepdavo eiti nuogais 
keliais aplink bažnyčią. Pora 
lazdomis ginkluotų špitaln’inkų 
turėjo sekti, kad nusikaltėliai 
eitų tiesiai, nesirinktų švelnes
nio tako ir neapsirištų kelių 
skudurais. Aštrus šventoriaus 
žvyras nuėsdavo kelių odą tik 
vieną kartą apėjus bažnyčią, o 
paskui kraujas nužymėdavo 
baudžiauninkų kalvarijas.

Iš senovės raštų ir senų žmo
nių pasakojimų mes žinome, ko
kia sunki baudžiava buvo ponų 
dvaruose. Bet jei klebonijų ir 
vienuolynų baudžiauninkai bėg
davo iš kunigų globos į ponų 
dvarus, tai aišku, kad tenai bu
vo dar blogiau. Vienuolynai sa
vo baudžiauninkus ne tik vers
davo dirbti daugiau, negu kai 
kurių ponų dvaruose, bet ma
žiau duodavo pašalpų trobe
siams statyti, mažiau rūpinda
vosi ligoniais, ir seneliais. Už
tat ir baudžiavą panaikinus, 
dvarponiams p r i k 1 ausiusieji 
kaimai buvo žymiai turtingesni 
ir greičiau prasigyveno, negu 
klebonijų ir vienuolynų bau
džiauninkai. Baudžiavos metu 
taip vadinamieji “kunigiškiai” 
buvo tų pačių dvariškių bau-
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džįauninkų išjuokiami ir nieki
nami, neš jie “ir karkiamoje ne
turėjo už ką nusipirkti degti
nės stiklelį.” Panaikinus bau
džiavą, “kunigiškiai” dar ilgai 
nepajėgė išbristi iš vargo ir jų 
kaimai per daugelį metų pasili
ko vargingešni.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTO.JAS

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Vajstijo.ie
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693
______________________________________ u_____
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PAINTERS
and

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

w NAUJOJE VIETOJE

MEDUS
Ir vėl bitininkas Končius atve
žė “Laisvei” didelį vežimą 

MEDAUS.

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

Juozas Levanda
i (LEVANDAUSKAS)

I GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.
................ —----------------------------- 1

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Bfoli ir Sese, jeigu 
tu jvertini 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 reūmatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam. | ’

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

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

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

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

Hartford, Conn.

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda-
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538/ Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

J. KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę | tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

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

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

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

Tel. EVergreen 8-8520

Mass, valstijos Lietuvių Ūki
ninkų Sąjungos reikalais.
Siunčiu gerus linkėjimus su 

Naujais Metais sąjungos na
riams ir valdybai, linkėdamas 
sekančiais metais dar daugiau 
nuveikti, negu šiais metais.. 
Per šiuos ijietus vąldyba dir
bo, kiek pajėgė, nors daug 
daugiau reikėjo pasidarbuoti. 
Bet. žinomat negalima daug

Hartford, Conn.
<Tąsa iš 2-ro pusi.) 

dos gaspadoriauti, bet apsiri
ko. Bravo, kliubiečiąi, už tai, 
kad pažįstate, kas atstovauja 
jūsų darbininkiškus reikalus 
ir kas suka į priešingą pusę.

X komitetą išrinkta sekami 
draugai: pirmininku—J. Pil
kauskas; užrašų raštininku— 
J. Gudaitis; finansų raštininku 
—J. Baltulionis; iždininku— 
J. Giraitis, o kiti taipgi pa
žangūs žmonės. Gero pasiseki
mo naujai kliubo valdybai. 
Manau, kad ji dirbs sutartinai 
kliubo, narių ir visuomenės 
naudai.

Gruodžio 19 dieną atsibuvo 
šokiai, kurie buvo surengti 
Bendro Komiteto Darb. Or
ganizacijų. Nemažai buvo su
sirinkę publikos, kuri gražiai 

e užsilaikė ir kalbėjosi apie 
darbininkų reikalus ir kovas. 
Smagu tas, kad ir tie grįžta 
į veikimą, kurie biskį buvo at
šalę.

Hartforde yra plati dirva 
darbininkų veikimui, tat visi 
draugai ir draugės, už darbo, 
už pasiliuosavimą iš kapitalis
tinio jungo.

Nemunas.

KĄ KATALIKŲ KUNIGI
JA DAVĖ LIETUVOS 

LIAUDŽIAI?

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
žinodami, kad ūž tokius' nusi
kaltimus bus plakami rykštė
mis. Badas vertė juos ieškoti 
maisto. O ir tie elgetos, ku
riems vienuoliai per metus iš
dalino 18 kepalų duonos, ne iš 
kito pasaulio ateidavo, bet tie 
patys baudžiauninkai senatvėje 
likdavo elgetomis.

Vabalninko klebonas taip pat 
turėjo keturis kaimus baudžiau
ninkų, kurie vilko daug sunkes
nį baudžiavos jungą, negu apy
linkės ponų dvaruose. 1817 m. 
statant naują mūrinę bažnyčią, 
klebono baudžiauninkai buvo 
varomi akmenų skaldyti, žvyro 
kasti ir plytų nešioti. Keturias 
dienas jie eidavo klebonui bau
džiavą, o dvi dienas turėdavo 
dirbti prie bažnyčios statybos. 
Vargšams nębuvo ųė kada atsi
kvėpti. Nors klebonas buvo pą- 
ralyžio sutrauktam kojom, bet 
nuo jo akių nepasislėpdavo bau
džiauninkų -‘nusikaltimai.” Tar-

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

■ jKre.ip.kįtės tuojąųs,f.į.
. “Laisvę” ir įsigy k i ta ...y.

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer $t., B’klyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Grabdrius (Untataker)

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

' sivažinejimąms.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

GARSINKITES ‘‘LAISVĖJE’’

LAISVES’ BAZARAS
........... > A

1937 Mėty Darbininky Kalendorius
Yya 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

K 4

Darbininky 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.
..--T"r....r“ ................

Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienose

Vasario 12,13 ir 14. Vėliau 20,21 ir 22 February
Visi dienraščio “Laisves” rėmėjai, visi 
apšvietą mylinti žmonės privalo rūpintis, 
kad šis bazaras pavyktų, kad “Laisvė” 

turėtų iš jo materialės naudos.

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

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

•

Šokiai Visom Dienom—Grieš Gera Orkestrą
s ■ > /

Kiekvieną dieną šokiams grieš gera orkestrą ir įžanga bus tik 10c 
Taipgi kasdien bus puiki muzikali programa, kurią pildys 

iš kily miesty 'ir iš Brooklyno talentai.

PRAŠOME BAZARUI TALKOS

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

galite padėti prie bazaro.

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

BAZARAS BUS “LAISVES” SVETAINĖJE
\ . it
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ANT TVOROS
ORIGINALE APYSAKAITE Parašė Senas Vincas

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
taręs surengti paskaitų. Mūsų parei
ga visų atgaivinti įvairų veikimą. 
Nutarėm laikyti kas pirmas nedėl- 
dienis susirinkimus ir tankiau. — 
Sekr. A. J. S. (305-307)

Tikrai poetiškas rytas. Vėjelis, tarsi 
užsiklojęs balsgana, minkšta pelkių mig
los antklode, nei snaudžiančio miško me
džių lapelius nepaliesdamas—snaudė, il
sėjosi. Saulutė vis šilčiau kvėpuodama, 
vis augštyn kopdama, vis aiškiau šypso
damasi—dažė deimantinius rasų lašus tai 
į mėlsvai-gelsvus, tai į žaliai-rausvus.

Tiktai artojo kojos, nei į eilėraščio 
skiemenį įterptas nevykęs punktelis, pur
vinos ir nuo rasų šlapios, gadino šio po
etiško ryto aplinkumą. Jo nugara gara
vo nuo prakaito, per veidus riedėjo pra
kaito lašai ir nuplaudami dulkes, darė jo 
veidą lig suraižytu, tarsi iš alksnio iš
drožtu ir nuo saulės suaižėjusiu, suskilu
siu. Jis kulnojo paskui arklą ir tai vie
na, tai antra ranka tekšleno' sau per 
sprandą, pečius bei veidus, gindamasis 
nuo inkiriai atakuojančių jį uodų.

Jo bėrukas netik sušilęs, bet ir perkai
tęs, energingai vilko arklą ir net niršda
mas, prunkšdamas, tai galvą purtydamas, 
tai uodega šmesėliodamas, tai paskutinė
mis kojomis mušdamas sau per pilvą— 
gynėsi nuo musių, vapsų bei uodų. Jo 
nosis kruvina, sukandžiota vapsų, o ant 
to kraujo, kaip pašėlusios, gula musės. 
Jo kaklas ir pilvas apkibę uodais. O tie, 
vieni prisigėrę kraujo, raudonais, išpar
pusiais pilvukais—puola žemėn, o į jų 
vietas puola kiti, vos gyvybę nešini ir 
sėda į pačią kerčią, kad ir neprašyti. Bė
ruko šnervės išsiplėtę, o šonais, tarsi kal
vio dumplėms dumdamas, nepajėgia at- 
vėdinti savo stambaus, įkaitusio kūno.

Artojas, beguldydamas vagą prie va
gos, priaręs prie pamiškio ir, pavaręs 
arklį po medžio pavėsiu,—apsistojo. Pir
miausia nusilaužęs lapotą medžio šaką, 
nugainiojo nuo arklio jį puolantį brudą, 
nušluostė jo kruviną nosį bei kaklą, už
sikorė ant tvoros, užsikūrė cigaretą ir 
metė žvilgsnį į suguldytų vagų plotelį.

Ypatingai paskutinėj, šviežiai nuvary
to j vagoj, ėjo civilis paukščių karas už 
buitį, už “duonos” kąsnelį—kirminėlį. 
Špokai, žvirbliai, tilvikai tik čirškia, tik 
pešasi puldinėdami prie vieno besiraitan
čio kirminėlio ar sliekelio. Toliaus gog- 
linėja ir du juodvarniai, jieškdomi mais
to. Bet tų kirminėlių, tos “duonutės” 
kąsnelio, pasidėkavojant sausrai, dide- 
liausias trūkumas, didžiausia stoka — 
badmetis. O čia, ypatingai šiuo tarpu, 
kaip tik jie labiausia reikalingi. Štai čia, 
palėpėj, čirškia alkani žvirblukai; medžių 
tarpšakiuose iš lizdų rėplioja dar pliki, 
bet motinėlės su kirminėliu nesulaukda
mi parlekiant, špokiukai. Ten vėl susi
rietę, vos tik pasišiaušiusiais pūkeliais 
apšarmoję, vaitoja paskui motinėlę, kaip 
ant medinių kojukių bėgiodami tilviku- ' 
čiai. O ten, medžio viršūnėj, iš lizdo di
deles galvas iškišę, laukia maisto alkani 
varniukai. Todėl tie visi paukšteliai, pa
matę išartą kirminėlį bei sliekelį—puola, 
čerškia, mušasi, kad tik pačiupti, kad tik 
parnešti ir papenėti savo alkanus vai
kelius.

Štai, čia pat, špokas ir tilvikas puola 
prie vieno slieko: vienas pagauna, už vie
no, antras už kito galo ir tąsosi. Kur 
buvęs, kur nebuvęs išlenda iš po vagos 
rupužiokas, atveria savo plačias žiaunes 
ir, kiek apžioja, tiek ir nukanda.

“Argi ne charakteringa?” paklausė 
pats savęs artojas. “Juk tas sliekelis, 
tai nelaimingoji Ethiopia; špokas—fran- 
cūzas, tilvikas—anglas plėšė ją pusiau. 
O išverstakis ir plačiaburnis rupužiokas, 
Mussolinis, veik visą ją prarijo.”

Rytas toks žavėjantis, toks tykus ir 
taip lengvai bent kokį, kad ir mažiausį 
šlamštelėjimą perleidžiantis, kad'net pa
miškiu lakstančių ir muses begaudančių 
kregždžių snapelių tauškėjimas girdisi. 
Net ir iš miestelio, mišku atskridus, per 
radio duodama orkestrą, rodosi čia pat, 
tik anapus tvoros, griežia.

“Vot,^ tai gadynė!” Riktelėjo minčia 
artojas. “Ir paskui arklą eidamas ir gry
baudamas bei šieną pjaudamas gali ir 
koncertųzklausytis taip gerai, kaip ir tas, 
kuris salėj sėdėdamas žiopso.”

Kur tai miške, prikimusiu balsu, de
juoja laukinis balandis; klykauja skrai
dydami tilvikai, čirškia už kirminus be
sipešdami žvirbliai ir špokai. Tačiaus

' dviejų moterėlių, italės įr lietuvės, už 
vištas 
ši ja:

“Jū, 
moji.

“Jū, 
roji.

“Juoda kaip velnias, išsiskėtus kaip 
rup... Ji mane pabaidys!” Šaukia lie
tuvė lietuviškai. Antroji tuom patim at
simoka, Čerkšdama itališkai.

Vėjelis, lyg būtų tam medy j miegojęs, 
tarsi pasiraivęs bei nusižiovavęs,—suju
dino jo lapus ir jo vėsus pūstelėjimas, 
atsimušė į sukaitusį artoją . Jis nusimetė 
skrybėlę, atsisagstė marškinius ir, lyg 
žuvis išmesta iš vandens, gaudė vėses
nes vėjelio srioveles.

Cementiniu vieškeliu, net zvimbdami, 
nardė vieni pro kitus automobiliai, žvie
gė busai, tarškėjo sunkvežimiai-trokai.

Visi tie geležiniai arkliai bėga, skuba, 
vieni antrus pralenkdami, tartum ką tai 
brangų vydamiesi, ar nuo ko tai baisaus 
bėgdami. Tačiaus jie nei vienas nestato 
sau klausimo, nuo ko jie bėga ir ką tokį 
vejasi? Atsakymas vienas ir nedvejoti- 
nas—vejasi mirtį ir galvatrūkčiais bėga 
į šaltąjį kapą...

Tarp tų zvimbiančių automobilių, lyg 
praeitį primindamas, galva kinkuoda
mas, tapnoja ir suvargęs kuinelis. Gi 
ant jo girgždančių, nei ančių galvos kry
puojančių vežimėlio ratų, kiurkso susi
kūprinęs, kaip šunelis ant girnų ir su
vargęs farmerėliš. Automobiliai lėkda
mi pro šalį kuineliu važiuojančio, pučia 
savo ragus, lyg stengdamiesi išpūsti tą, 
dar gyvą, bet jau atgyvenusią liekaną 
ne tik sau iš po kojų, bet ir iš paties gy
venimo.

“Geras rytas, prieteliau!” Riktelėjo 
užpakalyj arto j aus, tarsi čia pat, iš že
mės išdygęs ir vikriai ant tvoros besi- 
kardamas, liesas, raukšlėtu veidu, išdžiū
vusiomis lyg vanago kojomis, šimtametis 
senelis. Vikriai užsirabazdinęs ant tvo
ros ir atsisėdęs šalę artojo, užsikabinęs 
kriukelį ant medžio šakos, išsiėmė iš ki
šenės korno širdies pypkelę ir pradėjo 
kimšti tabako. Viėnok, pagavęs tabako 
kvapsnies į nosį, taip gardžiai nusičiau
dėjo, kad net jo dirbtiniai dantys iškrito 
iš burnos.

“Ei, tėvai! .Žiūrėk, savo dantis pame
tei,” pastebėjo artojas.

“Tegul juos velniai... Savo dantų ir 
taip lengvai niekados neiščiaudėsi... 
Anūkas prikalbėjo, nusivežė pas daktarą, 
tas išlupinėjo paskutinius mano dantpa- 
laikius ir sudėjo į burną tas dvi prakeik
tas padkavas. Tegul jas velniai! šuniui 
lai įdeda, o ne žmogui! Ot kaip.”

“Argi? O aš girdėjau, kad su dirbti
niais dantimis taip gerai gali valgyti, 
kaip ir su Savaisiais.”

“Nusispjaut ant tokio pasakymo ir 
tiek... Netekęs, vaikine, i ko jų tai ir 
medines vadini kojomis, ar ne? Tas pats 
ir su dantimis... Ištraukytum šuniui 
dantis ir sudėtum jam dirbtinius, tai jis 
į dvidešimts-keturias valandas ir pasius
tų! Ot, kaip.”

“Tai kiek, sveikas, turite metų?”
“Nežinau ir nenoriu žinoti. '. O ant 

galo-pagali'os ir nėra reikalo juos skait
liuoti. Ar tu mitsi senesnis ar jaunesnis, 
mirtis, vistiek, pasiliks mirtim, kapas— 
kapu ir tu dingsi kaip nebuvęs.”

“Aš tai žinau. Bet visgi žmonės, su
laukę ilgesnio amžiaus, palieka žingeideš- 
ni ir labiau gerbiami.”

“Kas trokšta vien tik savo ilgaamžės 
garbės, lai skaitliuoja ir metus. Aš tos 
garbės netrokštu ir ant toš metų skait
linės tik nusispjaut. Ot kaip.”

Senukas užsikūrė pypkelę, paleido po
rą gerų dūmų ir vėl pradėjo:

“Taip, taip... Tai jau senas ir užmirš
tas laikas, kada aš, jau gan prakutusiu 
bernioku būdamas, kariavau už šių dienų 
laisvę ir žmogaus teises... Kiek ten 
mano jaunystės draugų žuvo... kiek jų 
jau išmirė sagomis mirtimis?... O aš, 
aš__ Tartum mirties užmirštas, vis te-
beslankioju, kaip tas šešėlis paskui mirtį, 
rodydamas jai špygą.”

(Daugiau bus)

besivaidijančių balsai viską vir

gadem, vap!” Argumentuoja pir-

kreizy, polak!” Atsimoka ant-

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kuopos nariai rengia 

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

Įžanga

(305-307)

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

gruodžio, naudai “Sunday Workerio,” 
Knous Svet., E. 62 nd St. ir St. Clair 

Į Ave. Šokiai nūo 9 vai. vakaro iki 2 
vai. ryto. Programas ir dovanos. 
“Laisvės” skaitytojus kviečiame da
lyvauti ir linksmai pasitikti 1937 m. 
— Komisija. (305-307)

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

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

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

sausio 3-čią, 2 vai. po pietų, Baka- 
nausko Svet. Tad visi nariai būkite 
laiku; po susirinkimui turėsime pas
kaitas sveikatos klausimu. Galės ir 
pašaliniai žmonės ateiti pasiklausy
ti. — J. Mątačiunas.

d.
E.

(305-307)

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

ALDLD 17 kp. rengia gražų Koncer
tų ir Bankietą, Mainiefių Svetainėj, 
kampas Main ir Oak Sts. Durys bus 
atdaros 7 vai. vak. Programas pra
sidės lygiai 8 vai. vak. Paskiaus' 
bankieto vaakrienė ir šokiai iki vė
lai naktį, šiemet įžanga gana pigi, tik 
$1.50 asmeniui. Prašome iš apylin
kes ir vietinius dalyvauti ii’ linksmai 
praleisti laika. — Rengimo Komite
tas. ‘ (305-307)

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia šokius 31 

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

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

(305-307)

PHILADELPHIA, PA. .
Svarbus Šūsirinkimas Veikiančio i

Komiteto
Sausio 3 d., 1937 m. įvyks svar

bus Veikiančio Komiteto sūsirinki- 
mas, 735 Fairmount Ave., 2:30 vai. 
po pietų. Visi komiteto nariai ir 
draugai, draugės, norinti įstot į šį 
veikimo komitetą, ateikit ir bendrai 
jungkim savo jėgas. Veiklus vei
kiantis komitetas yra įsteigtas Chi- 
cagoj ir kitose kolonijose. Šitas mūs 
komitetas yra nutaręs surengti 
“Laisvės” naudai bankietą ar balių; 
nutaręs pastatyti scenos veikalą; nu-

DIDELIS NUPIGIN1MAS
Dviejų dolerių vertes knygų 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsonu 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiua 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:: 
J. BARKUS, 

U1-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkai 
PLAUKŲ O K 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

VYRŲ 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, Strę- 
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyzė, X-spmduliai Serumų Įleidi
mai ir čiepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. Z1NS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 7 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(M’ES KALBAME LIETUVIŠKAIS

ta

SIENINIAI KALENDORIAI
1937 METAM

“Laisvė’,’ turi puikų pasirinkimų sieninių 
kalendorių 1937 metams. Yra labai gražūs 
į spalvuoti paveikslai iš gamtos vaizdų, 

vandenys, miškai, kalnai ir tt.

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

12 colių pločio ir 16 colių ilgio. Kaina 15c
Pasiunčiamo ir Į kitus miestus už tą pačią kainą. 
Reikalaudami į kitus miestus malonėkite iš kalno 

prisiųsti užmokestį pašto stampomis.
Padarome su lietuviškais kalendoriais, kur 

yra pažymėta Lietuvos oficialės šventės 
ir katalikiškos šventės.

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

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.
----------------------------- -------------------------------------------------------- 43

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113, West 42nd Street 
YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

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

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

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

<♦>

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

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

JOSEPH SIMUTIS
Laiko lietuvių ičdirbystės ČEVERYKUS, kurie 

stiprūs ir gerai tinka ant kojų;
OVER GLOBE SHOES

Yra didelis pasirinkimas avalynės ir drabužių.

ir

yra

Prašome įsitėmyti antrašą:

35 HIGH STREET NASHUA, N. H

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: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661



SUSIRINKIMAI

Naujiems Metams
Geriausia Dovana Šventėms Degtinės arba Vyno Bonka

Matthew P. Ballas

skir- 
daug

Pirkt 
ir lm- 

Likerius 
yra Že-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Duokite Likerį Kaipo 
Kalėdų Dovaną

Tai bus labai įverti
nama dovana.

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

Kitokių Likerių 
Pas <

MATEUŠAS SIMONA VIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

LAISNIUOTAS GRABORIUS*
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
Į 

PAJIEŠKAU vyro, kuris supranta 
apie ūkį ir vest biznį. Turi būti 

pavienis, be kliūties, neskiriant am
žiaus. Galim būti pusininkais, jeigu 
įvesit kiek pinigų. Del platesnių in
formacijų prašau rašyti laišką “Lai-1 
svės” Administracijai, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

Geria usia Vieta 
Brooklyne 
Naminius 
portuotus 
ten, kur

mos Kainos.

HYMAN BERGER
RETAIL

WINES AND LIQUORS
409 LORIMER STREET 

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

(Pigiau niekur negausit)

'' f--’

Puslapis Sestas

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

šio laiko teįplaukė

Lietuvių Komunistę Veikimo Planai

chirurgiškų prietaisų.

Kom. .

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

“REVOLIUCIONIERIAI”

Drąsios Merginos

NOTARY PUBLIC

(BIELIAUSKAS)

License L-72

:<K

sto
rino

įdomus ir pamokinantis, todėl 
kiekvienam draugaut verta jį 
pamatyti. V. R. '

atsišaukia finansinės 
dapildymui reikalin-

Aukas siųskite:

ten 
d a-

didele didžiuma

mitingą didžiu- 
Square Garden
4 d. Mitingui 
Columbia Uni-

■

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS 
turi degtinės nuo 59c iki $4.00 

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

iki $10.00 už “baskę.”

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

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

savimul, išvalymui ir sutvarkymui paįrusių vidurių. Taigi, tuojaus pri
siekite 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

Pasitiki! Naujus Metus 
Aido Choro Parengime

Per metų metus Brooklyn© 
Aido Choras kiekvienų naujų 
metų išvak. rengė šokius, pa
silinksminimo vakarą, pasiti
kimui naujų metų. Taigi, ir šį 
metą choras prisilaiko tos tra
dicijos.

Nors tą vakarą Brooklyne 
įvyksta desėtkai panašių pa
rengimų, tikimasi, kad Aido 
Choro draugai, simpatikai at- 

v silankymu parems chorą, ku
ris daugelį kartų patarnavo 
Brooklyn© ir apylinkės orga
nizacijom.

Komitetas yra pasisamdęs 
gerą orkestrą, kuri grieš lietu
viškus ir amerikoniškus šo
kius. įžanga į tą puikų paren
gimą bus tik 35 centai. Kvie
čiame atsilankyti.

Parengimas įvyks ketvirta
dienio vakarą, gruodžio 31, 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lori
mer St., Brooklyne.

Simpsonui Rengia Masinj 
Pasitikimo Mitingą

Paliuosuotam iš nazių kalė
jimo Amerikos jūrininkui Law
rence B. Simpson’ui ant laivo 
Roosevelt pasiųsta užklausi
mo telegrama, ar jis sutiktų 
kalbėti jo pasitikimui ruošia
mam mitinge 6 sausio, St. Ni
cholas Arena. Telegrama gau
tas atsakymas, jog sutinka 
kalbėt. Tad jau rengiamasi 
vienam iš įspūdingiausių sezo
no mitingų. Jį rengia Tarpt. 
Darbininkų Apsigynimas, Pol. 
Kalinių Gyn. Nac. Komitetas 
ir Int. Jūrininkų Unijos strei
kuojanti nariai. ,4

Laivas pribus į portą 31 šio 
mėnesio.

Reikia Biliono su virš Tęsi
mui Šalpos Darbų

Brooklyn© kongresmanas E. 
Celler pasisakė organizuotų 

' WPA darbininkų atstovams, 
kad jis stoja už padidinimą 
federalės valdžios skiriamų 
fondų palaikymui atsakančios 
WPA darbų programos.

Pasikalbėjime su kongres- 
manu dalyvavo WPA Mokyto
jų Unijos, Miesto Projektų 

. Tarybos ir Darbininkų Susi
vienijimo atstovai. Tarp kito 
ko, kongresmanas pasakė:

E ‘ “Ta programa turi būti tę
siama nežiūrint išlaidų. Mūsų 
fondo skolos toli nesiekia 
Francijos ar Anglijos skolų. 
Mes vis galime išleisti įvalias 
bondsų palaikymui WPA ir 
vedimui jo projektų per se
kamą dešimtmetį.”

Jis dadėjo, kad 500 milio- 
nų yra apgailėtinai permaža 
suma šalpos darbams. Jo ma
nymu, suma turėtų būti pakel
ta bent iki biliono su ketvir
čiu, kad galėjus vesti šalpos 
darbus iki birželio, 1937 metų.

1-

Harlemo Morningside Parke 
pastaruoju laiku įvyko eilė 
apiplėšimų. Policija sakosi, 
kad dabar sugavus tuos pikta
darius.

Ties Morningside Drive ir 
121st St. tapo užtėmyti du 
vaikinai, kurie mėgino atida
ryti pastatytų automobilių du
ris. Juos suėmus, paaiškėjo,

Antrad., Gruodžio 29, 1936

Komunistams

Darbininką Mokyklos 
Auka Ispanijai

Ispanijos Ambasadorius 
Kalbės New Yorke

TDA Atsišaukia Finan 
sineš Pagelbos

New Yorko Darbininkų Mo
kykla buvo surengus šokius 
Ispanijos liaudies valdžios 
naudai ir tuomi sukėlė virš 
$300.

Mokykla turi 3,000 studen
tų ir 60 mokytojų.

Grand Central gelžkelių 
ties traukiniai pavėlavo 
pusės valandos iki valandos, 
kuomet 2,500 tonų, žemės nu
krito nuo kalno ir užvertė bė
gius ties Peekskill stotimi.

Suvienytos Ispanų Draugi
jos Ispanijos Pagelbai rengia 
didelį masinį 
lėj Madison 
salėje, sausio 
pirmininkaus
versiteto prof. John Dewey.

Vieninteliu kalbėtojum bus 
Ispanijos ambasadorius. Wash
ingtone, Fernando de los Rios. 
Reiškia, pirmu sykiu newyof’- 
kiečiai gaus progą išgirsti tą 
liaudies fronto valdžios atsto
vą.

Nuo dabar iki sausio 5-tos 
kiekvienas komunistas privalo 
apsimokėti visokias mokestis į 
partiją pilnai. Kitaip nesiskai- 
tys gerame stovyje ir negalės 
gauti naujos nario knygelės.

Taip pat labai svarbu vi
siems dalyvauti mitinguose 29- 
tą gruodžio ir 5-tą sausio, nes 
tomis dienomis bus registraci-j1: 
ja ir išdavimas naujų knyge
lių.

Telefonai: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

Liet. Kom. Frakcijos Komi
teto susirinkime, gruodžio 26, 
sekretorius raportavo, koki 
santikiai LKFK-to tarptauti
nėj dirvoj.

Paskutinėmis dienomis krei
pėsi *į mus Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas, ra
gindamas padėti suorganizuo
ti skaitlingą konferenciją, ku
ri įvyks sausio 10, 2 vai. po 
pietų, Hotel Pennsylvania, 7th 
Ave. ir 33rd St., New Yorke. 
Konferencija šaukiama Am. 
Ateivių Gynimo Komiteto ini
ciatyva. Tas komitetas pagei
dauja, kad po konferencijos 
būtų sudarytas komitetas iš 
sveturgimių, nes tikrenybėje 
jie daugiau turėtų rūpintis sa
vęs apgynimu?

Kom. Partijos Lietuvių 
Frakcijos Komitetas prašo lie
tuvių draugystes, kuopas bei 
kliubus pasiųsti delegatus į 
augščiau nurodytą vietą 10 d. 
sausio. Kur nebus susirinkimo, 
negalės išrinkti delegatų, 
vienas iš valdybos privalo 
lyvauti.

Rengiam Prakalbas.
Liet. Kom. Frakcija rengs 

prakalbas paminėjimui 4 nu
žudytų komunistų, kuriuos su
šaudė Smetonos fašistinė val
džia vien už tai, kad jie buvo 
komunistai ir veikėjai-kovoto- 
jai už visos Lietuvos liaudies 
reikalus. Prakalbos įvyks pen-

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo sekretorė Rose 
Baron praneša, kad žieminis 
vajus pašalpai darbo kalinių 
ir jų šeimų nelabai sklandžiai 
einasi. Buvo, pasibriežta su
rinkti $20,000 tam tikslui, vie
nok iki 
$5,000.

TDA. 
pagelbos
gos sumos. 
Prisoners’ Relief Fund, Room 
610, 80 East 11th St., New 
York.

TDA. taipgi prisidėjo prie 
medikalės pagelbos Ispanijos 
liaudies valdžiai, pasiunčiant 
$7,500 vertės įvairių reikme
nų. Neužilgo dar pasiųs 
$5,000 vertės suaukotų vaistų 
ir

BROOKLYN, N. Y.
Bendrų Parengimų Komiteto 

Susirinkimas.
Bendrų Parengimų Komiteto meti

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

PRANEŠIMAS LIETUVIAM
LIETUVOS DEGTINĖ-VODKA

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

už labai žemą kainą
$1.59 Už BONKĄ

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

nos Lietuvos Degtinės Kalėdom. Parduodama tik po
* vieną kostumieriui.
Mes padidinom savo sandėlį šventėms ir dabar mes turime 1,000 
tingų rūšių savo krautuvėj. Mes turim šimtus specialų, būt per 

visus suminėt. štai keli iš jų:

ktadienį, 8 sausio, 1937 m., 
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo 
svetainėj. Prašome draugijų 
nieko nerengti tą vakarą ir vi
sus dalyvauti 4 karžygių mir
ties paminėjimo prakalbose.

Frakcijos Susirinkimas.
Frakcijos visuotinas narių 

susirinkimas įvyks 11 sausio, 
“Laisvės” svetainėj. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. Tu
rėsime svarbių klausimų ap
tarti ir peržvelgti visos vieti
nės frakcijos ir jos komiteto 
darbuotę 1936 metais. Turėsi
me aptarti veikimo planus 
1937 metams. Visiems žinoma, 
kad nuo LKF Komiteto suga- 
bumo ir darbštumo daug pri
klauso vietos ir apylinkės vei
kimo gerumas ir gyvumas.

Frakcijos naudai rengiama 
vakarienė 6 vasario. Tos va
karienės komisija nedalyvavo 
paskutiniame komiteto posė
dy. Nutarta pasimatyti su ko
misija ir paraginti paskubinti 
darbą. Vakarienė bus “Lais
vės” svetainėj.

Frakcijos Komitetas ir AL 
DLD 1-ma kuopa turi bendrą 
komisiją rūpintis surengimu 
diskusijų kartą į savaitę įvai
riais iškylančiais klausimais. 
Kol kas diskusijos dar neįvy
ko. Už tai komisiją reikia pa
barti. 1-lT

F. K-to Koresp. G. K.

Bedarbiai ir Projektų 
Dark Veiks Bendrai

Pasibaigė dviejų dienų kon
ferencija rytinių valstijų Wor
kers Alliance Lokalų. Prieita ' 
prie bendro veikimo sutarties 
tarp Workers Alliance ir City 
Projects Council. Bus veikia
ma bendrai suruošimui demon
stracijų 9 sausio ir maršavimo 
į Washingtoną 15 sausio. Šie 
veiksniai bus daromi protestui 
prieš atleidinėjimą iš WPA 
darbų.

Užbaigus konf. sekmadienio 
vakarą, įvyko bankietas, kur 
apart minėtų" org. vadų Las- 
ser, Benjamin ir Wiseman, 
kalbėjo I. Amter, nuo Kom. 
Partijos; Jack Altman, nuo 
Soc. Partijos ir Ad. Storey,, 
nuo Mokytojų Unijos.

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimą

(302-308)

I m p o r t u o ta Lietuvos 
Degtinč-Vodka 
$1.59 už pt.

Oak Mellow, 9 mėnesių 
’ 59c puskvortė, $1.15 kvorta

Baltimore Club, 2 metų 
Gryna Maryland Rugine 
98c puskvortė, $1.89 kvorta 
Galionas Saldaus Vyno 

98 centai •
Port, Muscatel, Sherry 

ir kitų.

b

Pirkitės Sau Šventėm Likerius Didžiausioj, 
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

Žemiausių

Pikietavo Tūkstančiai 
Vištų ir Kalakutą

Cameo teatre, New Yorke, 
dabar yra rodomas naujas So
vietų judis vardu “Revoliucio
nieriai.” Judis vaizduoja revo
liucinio judėjimo laikotarpį 
1896—1905 metų, Rusijoj.

Judy j e perstatoma išvaryti 
iš universiteto už rev. veikimą 
du draugai studentai, kurių 
vienas pagal savo supratimą 
yra bolševikas, o antras men
ševikas.

Vieną sykį, kuomet buvo 
laikomas darbininkų susirinki
mas, kuriame dalyvavo stu- 
dentas-propagandistas, — po
licija užpuolė ir suareštavo 
visus, kurie nespėjo pabėgt. 
Pakliuvo ir abu draugai, bu
vusieji studentai, į policijos 
nagus. Buvo teismas. Abu 
draugai išvaryti ištrėmiman į 
šaltą Sibiro kraštą. Juodu ap
sigyveno viename kaime ir 
viename kambaryje;

1903 metais įvyksta Rusijos 
Social Demokratų Darbininkų 
Partijos suvažiavimas. Tai bu
vo tas suvažiavimas, kuriame 
įvyko partijos skilimas. Leni-

kad “vaikinai” yra dvi 17 ino-Stalino-Kirovo šalininkai 
metų amžiaus merginos, apsi- suvažiavime laimėjo didžiumą 
rengusios vyriškais drabužiais, delegatų (bolševikai), o Ple- 
Jos turėjo pavojingą ginklą— chanovo -Zasulich - Martovo 
aštuonių colių ilgio švininę , žmonės buvo mažumoje (men- 
buožę “užmigdymui” aukų, jševikai). Skilimas partijoj su- 
Mėrginos padavė vardus kai-'kėlė diskusijas visuose Rusi- 
po Mabel Greene, 2447 Eighth jos kraštuose. Ir mūsų draugai 
Avė., ir Evelyn Squires, T09 esantieji tolimame • ištrėmime 

. W. 133 St. I diskusuodami partijos suvažia-

vimo rezoliucijas, nekartą su
sipykdavo. Daėjo net iki to, 
jog ir tarp draugų, buvusių 
studentų, įvyksta “skilimas.” 
Vienas iš jų (bolševikas) išsi
krausto į kitą stubą. Vėliau 
menševikas pabėga iš ištrėmi
mo į užsienį.

Ateina 1905 metų sausio 9 
(pagal naują kalendorių — 
22) diena, kada Peterburgo 
darbininkai, vadovaujami po
po Gapono ėjo pas carą pasi
skųst apie savo vargus ir bė
das. Rami demonstracija tapo 
patiktai kareivių šūviais, žmo
nės persitikrino, jog pas carą 
nėra pasigailėjimo. Pasipikti
nimo banga perėjo per visą 
šalį. Prasidėjo streikai ir suki
limai. Kilo revoliucija.

Judyje perstatoma Maskvos 
ginkluotas sukilimas, įvykęs 
gruodžio mėn. tų pačių metų. 
Čia parodoma išdavikiška 
menševikų rolė. Kuomet buvo 
Maskvos apskričio soc.-dem. 
partijos konferencija, tai men
ševikai priešinosi ginkluotam 
sukilimui, sakydami:

“Viena Maskva sujudint vi
sos Rusijos nepajėgs; Peter
burgas pavargo; liberališkoji 
inteligentija apleidžia mus...”

O bolševikai sakė:
“Mes negalime vilkint nė 

vienos minutos; kas turi bent 
kiek proto, tai supranta, jog 
valdžia renka paskutines savo 
jėgas griebti už gerklės revo
liucijai. Į kovą, draugai, su 
ginklais!...”

žinoma, ginkluoto sukilimo 
rezoliucija
balsų tapo priimta ir sukili
mas įvyko. Čia parodoma ko-

Ačiū tūkstančiams unijistų 
ir šiaip simpatikų, kalėdų va
karą New Yorko prieplaukas 
pikietavo keletas tonų kala
kutų ir vištų — jūreivių pil
vuose. Streikuojantieji jūrei
viai buvo gerai pavaišinti, nes 
apart streiko' komiteto paruoš
tų pietų, daugelis New Yorko 
darbininkų pakvietė jūreivius 
į namus pietauti.

Beje, Cigarų Darbininkų 
Unijos Lokalas 144 jūreiviams 
paaukojo vieną tūkstantį ge
rų cigarų.

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

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

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: EVergreen 7-0072

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, u? 
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 Hewce eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Telephone EVergreen 7-2089

va ant barikadą Maskvos gat
vėse. , '■ ■ ' * . '

1905 mętų.4^v.oliucija, kaip 
žinoma, tapo nuslopinta, bet 
darbininkai nenugalėti.

Judis yra istorinės reikšmės,

TEL. STAGG 2-5043

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




