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Sovietai Trumpu Laiku Išlavinsią iki 150,000 
Lakūny-Atsakymas į Nazią 70,000 Lakūną Planą

Hitleriečiai Kerštauja del 
Sušaudyto Nazio Ispanijoj

Kun. Coughlin Keikia Darbi 
ninku Sėdėjimo Streikus

VYSKUPAI ŽADA 
PADĖT HITLERIUI 
PRIEŠ ‘RAUDONUS’

GERIAUSIA GYDUOLE NUO 
INFLDENZOS--TAI LOVA

Verstinai Taikys Francijos 
Darbininkus su Samdytojais

Profesoriai Smerkia Reika 
lavimą Mokytojų Prisieki;

DAR 8,000 NAZIŲ 
IR ITALŲ TALKON 
ISPAN. FAŠISTAM

Italijos Orlaivių Išlėkė 
Ispanijos Fašistų 

Karo Frontą

KAZIAI NELEISIĄ 
KAIRIESIEM VAL

DYT ISPANIJĄ

venimas 1930 Metais 
Žymiai Pagerėjo

Iš Italijos miestų Lupate 
ir Posolo dar 40 karinių or
laivių išskrido talkon Ispa
nijos fašistam.

40,000 STREIKAS 
KRIKDO AUTO. 

PRAMONĘ

?i apie 
priklau-

Užgesino Bomba. Užtaisytą • 
Meksikos Ex-Prezidentui

Washington.
Jungtinių Valstijų Sveika
tos Tarnyba sako, kad tik
riausias vąistas pasigydyt 
nuo influenzos ar gripo tai 
tuojaus gulti į lovą; o jeigu 
liga eina blogyn, šauktis gy
dytojo. Nes yra pavojus, 
kad influenza gali pereiti į 
plaučių įdegimą (pneumo-

Paryžįus.—Francijos sei
mas sausio 1 d. išleido įsta
tymą, pagal kurį bus vers
tinai taikomi kivirčai tarp 
darbininkų ir samdytojų del 
algų ir kitų darbo sąlygų.

Visų Salių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit - 
Pasauli!

Ganitojiškas” Jų Laiškas 
Garbina Hitlerį už Kovą 

prieš Komunizmą
fabriko 

Krupčat- 
O lakūnas Vladimir

. Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

New Yorke, bet 
Minneapolyj ir 

kituose didmies-

Bilbao, Ispan., saus. 3. — 
Ispanijos Baskų Provincijos 
vyriausybė persergėjo ną- 
iziuSj kad įsakys savo karo 
laivams ir submarinams 
šaudyt Vokieijos karinius! 
laivus, jeigu jie ir toliau už- 
puldinės ar kliudys Ispani
jos laivus.

73 proc. daugiau cukraus 
negu 1935 metais.

Berlynas 
raščiai 
kad Ispanijos respublikie- 
čiai Bilbao mieste sušaudė 
vieną Vokietijos nazį, Lo- 
thara Gndee. Jis buvęs na
rys fašistų organizaciios, 
vadinamos “Ispaniška Fa
langa.’’

Geneva, Šveicarija.—Pra
nešama, kad iš Milano, Ita
lijoj, išvyko dar 4,000 mus- 
soliniečių į Ispanijos fašis
tų karą prieš respubliką. O 
sausio 1 d. vėl 4,000 Vokie
tijos nazių iškeliavo per Mi
laną į Ispanų fašistų fron-

vyzdžiu; Dėkoja už Paramą 
prieš Fašizmą

Unijos Lokalų Konferencija 
Planuoja Kovą del Įvairių 

Pagerinimų

Maskva. — Visoj Sovietų 
Sąjungoj pasklidęs obalsis: 
“150,000 Oro Vanagų 1937 
m.,” tai yra per metus da- 
lavint orlaivininkų skaičių 
iki 150,000.

Toks yra atsakymas į Hit
lerio orlaivyno ministerio 
Wm. Goeringo pareiškimą, 
kad Vokietija turi išlavint 
sau 70,000 karinių lakūnų.

150,000 lakūnų obalsį So-

Nuodų Bombomis Vysią Sė
dinčius Streikierius iš Auto 

Fabrikų

Darbininkų Skaičius per 
Metus dar Pakilo Daugiau 

Kaip Milionu

Paskutinėmis dienomis in 
fluenza smarkiai skleidžia 
si ne tik 
Chicago j, 
tūluose 
čiuose.

Ispanų Liaudiečiai Užėmė 3 
Miestelius

San Diego, Calif. — Neži
nia kas buvo padėjęs bom
bą su padegtu knatu prie
menėje namo, kur gyvena 
P. E. Calles, buvęs Meksikos 
prezidentas. Bet jo priva
tinis sargas pastebėjo rūk
stantį knatą, užgesino ir tuo 
būdu apsaugojo Calleso gy
vybę.

Dabartinis Meksikos pre
zidentas Cardenas ištrėmė 
Callesą kaino kurstytoją fa
šistų sukilimo prieš demo
kratinę valdžią.

Kaip niekšiškai elgiasi Ja
ponijos imperialistai, tai net 
bjauru skaityti. Praeitą vasa
rą jie pagriebė Sovietų laivą 
“Terek” ir jį išlaikė 105 die
nas. Laivas buvo suimtas, ka
da jį patiko nelaimė ir jis tu
rėjo prisiartinti prie Japonijos 
salos.

Dabar laivas pasiekė Sovie
tų prieplauką Vladivostoką, jo 
kapitonas drg. Danilov sako: 

“Japonai mane areštavo ir 
mušdami statė klausimus: 
“Ką jūs vežate? Ar nevežate 
į Vladivostoką karo orlaivius? 
Kiek jų yra ant laivo? Kas tu 
esi, šnipas?”

SSRS Lengvai Gali Turėt po 1,000 Lakūnų iš Kiekvieno 
Miliono Savo Gyventojų,—Sako Oro Didvyris

Nazių laik- 
kerštaudami rašo

BERLYNAS. — Sekma
dienį visose katalikų bažny
čiose Vokietijoj buvo per 
pamokslus skaitoma vysku
pų “ganitojiškas laiškas,” 
kuriame jie garbina Hitlerį 
kaip pirmąjį čampioną ko
vos prieš bolševizmą ir šau
kia visus parapijonus remti 
Hitlerį toj kovoj.

Vokiečiu katalikų kardi
nolas Faulhaber šiomis die
nomis lankėsi pas Hitlerį, 
prašė stabdyt nazių kampa
nija prieš katalikų bažnyčią 
ir iš savo pusės pažadėjo 
karštą paramą Hitlerio ko
vai prieš komunizmą (su
prantama, ir prieš (Sovie
tus.) 7 ' ..... z .

Flint, Mich. — Teismas 
išdavė indžionkšiną prieš 
500 sėdinčių streikierių 
dviejuose auto. Fisher Bo
dy fabrikuose, kurie1 pri
klauso General Motors au
tomobilių korporacijai. Mie
sto vyriausybė priruošė du 
šimtu policininkų išmušt 
streikierius laukan arba iš- 
vyt juos ašarinėmis ir vė
mimo bombomis.

Detroito srityj ir kitur 
streikuoja jau 70,000 darbi
ninkų, dirbusių įvairias da
lis General Motors automo
biliams.

Roma, 
pasirašė sutartį su Anglija 
delei Viduržemio jūros, kur 
vienai ir kitai šaliai pasilie
ka tokios teisės, kaip ir iki

Shanghai
nius 8 metus Chinijos fašis
tų Chiang Kai-sheko valdžia 
paklojo šimtus tūkstančių 
gyvybių ir šimtus milionu 
dolerių, bekariaudama prieš 
Chinų darbininkų ir valstie
čiu Sovietus.

Dabar pranešama, kad 
Chiang Kai-shekas gal su- 
stabdysias karą prieš komu
nistus. jeigu iie pripažinsią 
centraline Chinijos valdžia 
ištisai šaliai. Komunistai 
gi reikalauja visų chiriiečių 
vienybės prieš Japonijos im
perializmą.

Maskva. — 1935 m. Sovie
tu pramonėj ir raštinėse 
dirbo 24.717,000 darbininkų 
ir tarnautoju, o 1936 m. 25,- 
735,000. Užpernai jiems 
buvo išmokėta 56,000,000,- 
000 rubliu algų, o pernai jau 
71,400.000.000 rublių, taigi 
algos bendrai pakilo 22 pro
centais.

1936 m. darbininkai, vidu
tiniai imant, sunaudojo 45 
procentus daugiau mėsos. 
22 proc. daugiau pieno, 11 
proc. daugiau vaisių, 134

Madrid. — Ispanijos liau
diečiai atėmė iš fašistu Al- 
gora. Ablenques ir“ Mirabue- 
no miestelius su svarbiomis 
karinėmis pozicijomis. 
Šiaurinėje G u a d alaiaroje. 
Naziai. taikaujantieii Ispa
nų fašistam, neparodo jokių 
narsos ar gabumų stebuklų.

CHINU VALDŽIA GAL TAI
KYSIS SU KOMUNISTAIS

vieptuose pirmas iškėlė Men 
žinskio oriai 
darbininkas N.
nikov
Kokinakki, vienas iš sovie
tinių oro didvyrių, tvirtina, 
kad Sovietai lengvai gali iš
lavint po tūkstantį lakūnų 
iš kiekvieno miliono gyven
tojų; tai būtų jau žymiai 
daugiau negu 150,000 “oro 
vanagų” šaliai ginti nuo na
zių “paukščių.”skaičius sumažėjo, daugiau

siai iš priežasties karo prisi
rengimų. Vien Vokietijoj karo 
reikalams dirba'virš 2,000,000 
darbininkų. Prie to, ten yra 
šimtai tūkstančių suvaryta į 
koncentracijos kempes, kurie 
dirba vertinus darbus. ------- »

Caro viešpatavimo laiku tu
la gelžkelių kompanija ketu
ris metus budavojo gelžkelį 
tatpe Uralsko ir Hecko, o 
1917 metais numetė tą darbą, 
nes labai dideli kalnai. So
vietų valdžia 1936 metų pava
sarį jį pradėjo ir iki rudens 
baigė. Gelžkelis turi 253 ki
lometrus ilgio, apie 175 my
lias. Štai kokis didelis skirtu
mas budavojime.

Miesto Majore Šaudys Ban
dančius Ją Išmesti

Daytona Beach, Florida. 
Gubernatorius Sholtz įsakė 
miesto majorei Irenai Arm- 
strongienei su jai artimais 
valdininkais apleisti • vietas. 
Nes jie blogiem tikslam 
naudoję savo valdvietes. Bet 
majore su penkiais saviš
kiais valdininkais pasiėmė 
šautuvus, sustojo prie City 
Hali durų ir langų ir grū
moja šaudyt, jeigu kas ban
dys juos iš ten prievarta iš
mesti.

FLINT, Mich. — Sekma
dienį įvyko konferencija 
atstovų nuo Jungtinės Au- 
tomob. Darbin. Unijos loka
lų. Svarstė planus kovai už 
unijos pripažinimą, už 6 va
landų darbo dieną, 5 dienų 

už skubini- 
mo sumažinimą ir tt.

Pranešama, kad Chevro
let ir kituose General Mo
tors korporacijos fabrikuo
se streikuoja jau 29,000 dar
bininkų, viduj sėdėdami ir 
nieko nedirbdami.

Be to. įvairiuose .miestuo
se streikuoja 15,000 darbi
ninkų, gaminusių automobi
liams reikalingus stiklus. 
Stiklų, Fisher Body ir kitų 
auto, dalių streikai pradeda 
krikdyt visą General Mo
tors automobilių gamvbą, 
kur paskutiniu laiku dirbo 
211,000 darbininkų.

KRISLAI
Anglija Saugojasi.
1OO Milionu be Įplaukų. 
Naujas Gelžkelis. 
Karo Provokacijos.
Jūrininkystė ir Piratai. -

Rašo D. M. š.

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis

Mexico City 
kos iki šiol išgabenta Ispa
nijos respublikai $1,500.000 
vertės ginklų ir amunicijos.

Burgos, Ispanija.—Fašis
tai sakosi tolyn atstūmę 
liaudies milicininkus Anda- 
lusijoj, Jean ir Cordoba 
frontuose ir užėmę Porcuna 
kaimą.

Detroit, Mich. — Fašisti
nis kunigas C. Coughlin, 
kalbėdamas per radio nau
ju metų dienoj, šaukė fab
rikantus prie religijos ir 
teisingumo, bet jis smerkė 
kovingus darbininkus, ku
rie, girdi, “nori to. kas 
jiem nepriklauso.” Cough
lin ypač užsipuldinėjo sėdė
jimo ’ streikus, kur darbi
ninkai “užimą dirbyklas ir 
diktuoją kapitalui, kaip jis 
turėtų vesti savo biznį.”

Hitleris Pasiryžęs Visais 
Galimais Būdais Remti Is

panijos Fašistus
Beri ynas. — Vokietijos 

karo laivai ties Bilbao su
ėmė Ispanijos respublikos/ 
lavorinį laivą “Soton,” 1900 
tonų įtalpos, ir dar vie/ą 
prekių laivą, kaip pranešta 
sausio 2 d. Suimtieji laivai 
su kroviniais ir jūrininkais 
;apo nuvaryti į Ispanijos^fžT’ 
sistų prieplaukas.

Hitleris tol neatiduosiąs 
Ispanijos valdžiai tų laivų 
r nepaleisiąs jų žmonių, kol 
jinai nesugrąžins naziam 
karines medžiagas, užgrob
tas nuo Vokietijos laivo 
“Palos.” Ispanijos liaudie-. 
čiai nuo “Paloš” taipgi su
ėmė vieną nązįų “svečią,” 
ispąną vjašistą. Hitleris 

| griežtai reikalauja paliuo- 
suot ir tą svečią.

Paryžius, saus. 3. — Pra
nešama, kad nazių karo lai
vas “Koenigsberg” apšaudė 
prekybinį Ispanijos laivą 
“Soton’ą,” o pastarasis bėg
damas “prisvilo” prie sęk- 
lumos apie 30 myliu į vaka
rus nuo Bilbao. “Soton’o” 
jūrininkai valtimis pabėgę 
Ispanijon; o jis pats liko im
tinys nazių karo laivų. y

Vokietijos karo laivas 
“Graf Spee” suėmė ąntrą 
Ispanijos prekybos 
“Aragon.”

Ispanijos respublika įtei
kė skundus Anglijąr ir 
Francijai prieš VwetHa, 
kad jos karo laivai suimine- 
ja Ispanijos prekybos lai
vus. Tatai vadina atvięaią 
karo .veiksmais.

London, sausio 2. — Hit
lerio valdžia “iš principo” 
neva “priima*’ Anglijos ir 
Francijos pasiūlymą 
stabdyti savanorių 
praleidimą iš bet kurios ša
lies į Ispanija, vis tiek ar jie 
važiuotų į talką fašistam ar 
Liaudies Frontui. Bet Hit
leris sako, kad reikėsią iš
spręst visą eilę klausimų 
pirtn, negu jis sulaikys sa
viškius nuo plaukimo talkon 
Ispanijos fašistam. Sykiu, 
Hitleris primęna, kad Vo
kietija niekados nesutiks 
leist * ‘bolševikų valdžiai” 
i si gale t Ispanijoj. Bolševi
kais iis vadina visą Liau
dies Fronto vyriausybę Is
panijoj, nors didžioji dau
guma tos vyriausybės yra 
kitų partijų žmonės, o ne 
komunistai.

Reiškia, Hitleris tebėra 
pasinešęs panaudot visas 
galimas nazių jėgas karui 
prieš liaudišką valdžią Is
panijoj. .

RICHMOND, Virginia.— 
Suvažiavimas Amerikos 
Universitetų Profesorių Su
sivienijimo pasmerkė įvai
rių valstijų įstatymus, rei
kalaujančius, kad kiekvie
nas mokytojas prisiektų iš
tikimybę šalies ir valstijos 
konstitucijoms. Sako, to
kios prisiekos yra pažemini
mas mokytojų profesijai; 
jos meta nuožiūrą ant mo
kytojų, būk jie mažiau esą 
ištikimi Amerikos santvar
kai negu kiti piliečiai.

Diskusijose b< 
Mokytojų Unijas, 
sančias prie Amerikos Dar
bo Federacijos, eilė dešinių
jų profesorių užsipuldinėjo 
ant tokių unijų. įpasakojo, 
būk jos “varžančios protinę 
jų laisvę ir ištikimybę savo 
pareigoms.”

Maskva. — Ispanijos mi- 
nisteris pirmininkas, socia
listas Largo Caballero at
siuntė širdingiausius nauja
metinius linkėjimus Sovie
tams. Karštai dėkoja So
vietų darbininkam už vieny
bę su Ispanijos darbo žmo
nėmis šiais sunkiais laikais; 
ir sako: “Ispanijos darbi
ninku klasė palaikys amži
ną vienybę su Rusijos dar
bininkais ... ir no karo mes 
seksime pavyzdžiu jūsų di
džios šalies.”

Komunistu Internaciona-' proc. daugiau kiaušinių 
lo sekretorius G. Dimitrov 
atsišaukė į viso pasaulio 
darbininkus dar veikliau 
remti Ispanijos liaudį prieš 
fašistus.

Sausio (January) 4, 1937 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII

Gruodžio 8 dieną Sovietų 
jūrinis lėktuvas “ANT-22”, su 
6 motorais po 800 arklių jė
gos, vadovystėje lakūnų, T. 
Rebianko, N. Illninsickio ir 
mechaniko A. Gulobevo, su 10 
tonų (10,040 kilogramų) kro
viniu, iškilo 1,942 metrus (8,- 
478 pėdas). Naujas tokių lėk
tuvų rekordas.

Danilovas atsakė, kad jis 
Sovietų laivo kapitonas. Tada 
virš 100 Japonijos policininkų 
įsiveržė į Sovietų laivą, pada
rė smulkmeningą kratą. Juk 
tai didžiausias įžeidimas tarp
tautinių jūrininkystės teisių ir 
paniekinimas Sovietų teisių. 
Po to japonai vėl mušė kapi
toną ir statė sekamus klausi
mus:

“Kiek Sovietai turi Sibire 
karinių fabrikų? Kiek Sibire 
laiko armijos? Ką veža Sovie
tų laivai, plaukianti iš Juodų 
jūrų į Vladivostoką?”

Tai tikrų piratų ir banditų

Ispanijos Premjeras į SSRS Darbininkų Gy 
L Caballero Karštai

Sveikina Sovietus

Vokietijos ir Japonijos fa
šistų sutartis, po priedanga 
kovos prieš komunizmą, yra 
ne vien karo suokalbis prieš 
Sovietų Sąjungą, bet abelnas 
karo plėšikų suokalbis. Jis yra 
kartu apiplėšimui Ilolandijos, 
pavergimui jos kolonijų, ir 
taikomas prieš Anglijos Toli
mų Rytų kolonijas.

Anglijos kapitalistų laik- • 
raščiai “Daily Telegraph” ir. 
“The Times” rašo, kad Japo-1 
nijos ir Vokietijos valdžios 
juos neapgaus. Gi “Morning 
Post” štai ką užreiškė:

“Mums visiems nepatinka 
komunizmas, bet po ta skrais
te mes nemanome leisti mus 
apgauti ir įpainioti į spąstus, 
kuriuos stato kitos valstybės.” |

Ekonomistas d. E. Varga 
apskaitliuoja, kad dabartiniu 
laiku, net pagal pačių kapita
listinių valdžių davinius, 
pitalistiniame pasaulyje 
virš 25,000,000 bedarbių. Jei- 

*gu imti atydon bedarbių šei
mynas, tai bus 100,000,000 
(šimtas milionu) žmonių, ku
rie neturi gyvenimui įplaukų. 
Tai baisi padėtis! Daugiausiai 
bedarbių yra Jung. Valstijose, 
kur, sulyg pačios valdžios da
vinių, yra 10,777,000.

Anglijoj, Vokietijoj, Itali
joj, Japonijoj kiek bedarbių d4rbo savaitę,
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Nusikalbėjo
“Tėvynė” rašo, būk nauja Sovietų Są

jungos konstitucija baigiasi tuo, “kad 
balsuotojas privalo, balsuoti tik už komu
nistų partijos išstatytus kandidatus.” 
Panašiai, žinoma, nuolat kala ir “Nau
jienos.” Bet tai nėra nieko toliau nuo 
tiesos. Kandidatus į sovietus galės sta
tyti kiekviena organizacija, gyvuojanti 
Sovietų Sąjungoj. O ten organizacijų ir 
draugijų randasi šimtai, jei ne tūkstan
čiai. Profesinėse sąjungose (darbo uni
jose) randasi apie 20 milionų darbo žmo
nių. Kooperatyvai taip jau apima milio- 
nus. Na, o prie to, kiekvienam mieste ir 
miestelyj randasi daugybė apšvietos, 
kultūros ir meno kliubų, bei draugijų, 
kurios taipjau turės pilną teisę statyti 
kandidatus ir dalyvauti rinkiminėse 
kampanijose.

Taigi SLA organas, rašydamas tokius 
niekus, tik save ant juoko pasistato ir 
suklaidina savo skaitytojus.

K. V. Apie Kauno Sunkiųjų Darbų 
j Kalėjimą

"Tėvynėje” telpa K. V. (matyt, tai bus 
Karolis Vairas-Račkauskas, buvęs ‘*Tg- 

■ vynės” redaktorius ir Lietuvos Afstaty- 
‘ m,o Bendroves organizatorius, kuris tapo 
nubaustas kalėjiman už tūlus “netikslu
mus’ su diplomatijos pinigais) straips
nis apie Kauno Sunkiųjų Darbų Kalėji
mą. Jis rašytas labai ąfeargiaiį kad ne- 

. išsišokus ir negavus nuo kalėjiriio admi- 
. nistracijos pabaudos, bet ir iš to, kas pa
sakyta, šiurkštų ir baisu.

Kaip jau buvo pas mus minėta, Kau
no Sunkiųjų Darbų Kalėjimas statytas 
1857 metais, vadinasi Šiemet jam sukan
ka lygiai 80 metų. Statė jį rusų valdžia. 

• Sakoma, “kad vienoje to paties kalėjimo 
kameroje (bene 21-je) pasikorė ir tos 
įstaigos architektas, pasodintas į jo pa
ties kalėjimą, neva už išęikvojimtis sta
tybos metu.” Kauno kalėjime buvo už- 

~ kankintas ir studentas Zakarevičius. Tu
mėno poemos, kurią kadaise išleido ‘‘Lai
svė,” karžygis.

Kokis gi vaizdas to kalėjimo šiandien, 
viešpataujant lietuviškai “tautinei’* (faši
stų) vyriausybei? Ogi štai, kaip jį pie-

Šiandien Kauno kalėjime (su jo skyriais 
~ Palemone, Proveniškijiose ir kt.) yra 1,475 

kaliniąi. Po 80 metų, kada yisose gyveni
mo srityse matoma didelė pažanga—kalėji
mas žengia atgal: vietoje, kuri rusų valdžios 
buvo skirta 700-tams Žmonių, turi gyventi 
du kartu daugiau žmonių. 1857 m. higienos 
reikalavimai buvo mažesni, negu dabar, ąiš- 
ku, kad tos sąlygos, kokias rusai skyrė 
mums, kuriuos jie skaitė savo priešais, ne
gali atatikti šių dienų reikalavimus. Ką- 

0 ; (jpero> kurįpje rašomas šis ątraipšnis (jb 
buvo 1857 m. skirta Vienam ar dviem as
menim) ir kurioje gyveno savų laikais Ro
manas, prelatas Olšausjtis, Jpnas Lapėnas

mums, kuriuos jie skaitė savo priešais, ne

vo 1857 m. skirta Vienam ar dviem as- 
eno savp laikais Ro-

dai, maistas, jų juchto klumpes, patalinį 
prakaitu persisunkę rūbai, kibimas “prigim-

■ ties reikalams...” Koks gi gali būti oras 
,-.tokioje kameroje? Ąr kąs apie tai pagal

voja? O kas yra tose kamerose, kurįoąe gy
vena nuo 16 iki 25 žmogių, nprs orįgąnafiąi

p $ Ąį

senas perpuvusias grindis, 
(kuriuos kaliniai užkamšo 
gojknt grindis, prasisunkia

ūsų buvo jos skirtos 6-ą žmonėms? . Ar rei- 
ia stebėtis, kad pas gydytoją kąs diena už
prašo po 70-80 žmonių. Ąr galima stebė

tis, kad Ir sveikas kaimiečio organizmas, pa
tekęs j šitas sąlygas, po metų antrų išeina 
t s čia su chronišku bronchitu, arba su įsi-

• galėjusiomis džiovos bacilomis? O miestie
čio organizmas atsiduria dar didesniame pa
vojuje. Tokiose sąlygose, toje gyvų žmonių 
kamšaty nusilpsta atsparumas, o tuomet or-

‘zmas kaipo toks ir yra gražiausia bal
oms dirva.

Tąs susikimšimas—tai dar ne visa. Per 
per jų plyšius 
muilu), bemąz- 
vanduo ir pūdo

visa, kas yra tarp grindų ir apatinio augšto 
lubų. Tie plyšiai,—taip pat blogo oro šalti
nis, geriausios visokių nykščio didumo, va
balų—tarakonų ir šimtakojų slėptuvės. Pe
lių yra tiek, kad nekartą ir miegančių kali
nių veidais nubėga maisto ieškodamos. Yra 
blusų ir blakių. Atskirų kamerų dezinfek
cija negali jų išnaikinti, ji negali pasiekti 
visų išpuvusių ir ištrunijusių pagrindžių. 
Laiptai paved. IV-tąme skyriųję nušlipuoti 
ir ištrypti taip, kad reikia stebėtis kaip jais 
gali bėgioti kaliniai ir prižiūrėtojai, nenu
sisukdami sprandų. Aš ant tų laiptų sly- 
dau ir, sutrenkęs strėnas, turėjau kelias die
nas gulėti.

Oro atžvilgiu, turėtų ^odos padėti langai, 
bet nedaug jų teišeina į miesto gatvę,—kur 
kas daugiau langų j nedidelį keturkampį 
kiemą. Tikrai reikia stebėtis administraci
jos geniališkumu: tokiame mažame kieme ji 
sugebėjo sutalpinti visą ęilę įmonių: kiaulių 
tvartai, čia kartais jos ir skerdžiamos; čia 
yra virtuvės ir kepyklos, su sandėliais; čia 
pirtis ir skalbykla, čia kalvė, stalių dirbtu
vės ir spaustuvės. Ketvirtame augšte siu
vykla, sandėliai. Ir visa tai čia pat, miesto 
centre, prie puošnios Laisvės Alėjos! Ne
kalbant jau apie didžiausią kalvių motorų ir 
mašinų ūžesį ir zvimbimą per kiauras die
nas veikiantį nervus, kiemo keturkampy 
beveik visada yra pilna dūmų iš tų visų pra
monės įmonių: čia blogiau, negu Pittsbur- 
gho geležies liejyklų rajone! Pilki malkij 
dūmai ir geltandurpių dūmai kamuoliais rai
tosi po kiemą, šliaužioja pasieniais, lenda 
pro langus į kameras. Jei nenori užtrokš
ti nuo žmonių iškvėpuoto kameroje orp, tai 
esi priverstas trokšti nuo dūmų iš kiemo.
Pasivėlinome paduoti šią apyilgę cita

tą tam, kad mūsų draugai geriau supras
tų tą padėtį, kurioje tenka gyventi šim
tams politinių anti-fasistų kalinių, kurių 
tūli ten sėdi jau virš dešimts metų. Dau
giau: viršpaduotąjį straipsnį rašo ne ko
munistas, bet ilgai tarnavęs fašistų val
džiai žmogus, ilgai buvęs jos šalininkas, 
ideologiniai, turbūt, ir šiandien su ja pil
niausiai sutampąs. K. V. juk nėra poli
tinis kalinys, bet nusmerktas kalėjiman 
už kaž kokius pinigų pasisavinimus jam 
esant fašistinėj dįplonjatijoj.

Skaitant,, beje, prisieina atsiminti ir 
tą, kad tūlų nepolitinių kalinių sąlygos 
kur kas geresnės, pegu politinių anti-fa- 
šistų jkalinjų. K. V. sakosi esąs toj ka
meroj, kurioj tupėjo Romanas, žmogžu
dys prelatas Olšauskas, ir'fašistų , šuląs 
vagis Jonas Lapenas. Jų gyvenimo są
lygos buvo lengvesnės. Be abejo, ir K. 
V. sąlygos daug geresnės už anti-fašis- 
tų kaliųių, ypatingai už komunistų ka

is. Jie sėdi vienoj kameroj 
ūsų draugai yra subrukti po 
daugiau vienoj kameroj. Be

keturi, o i 
dešimts ir 
abejo, K. V. gauna ir knygų ir laikraš
čių; jis gauna geresnį maistą ir viską, ko 
negauna komunistai kaliniai, kurių ran
dasi šimtai viename Kauno kalėjime.

Teisingai K. V. pastebi ir tą, kad fašis- 
‘ tų kalėjimuose “yra nemažas nuošimtis 

v žmonių, kuriems netinka ‘visuomenės at
matų’ epitetas.” Kalėjimuose, rašo jis, 

* “yra ir nekaltų žmonių.” Šimtą kartų 
tiesa! Visi anti-fašistiniai politiniai ka
liniai nekaltai sukišti į kalėjimus—tik už 
tai, kad jie kovoja už atsteigimą demok
ratijos Lietuvoj, kąd jiems rūpi išlaisvin
ti Lietuvos liaudis! Juos subruko į ka
lėjimus smurtininkai-fašistai, buvusieji 
daro, kaizerio lakiej ai; kyšininkai ir ki
tokia brudas, šiandien sėdįs valdžioj ir 

’engiąs Lietuvos žmones, čiulpiąs iš jų 
kūno prakaitą ir kraują.

K. VC klysta skelbdamas, būk fašistų 
“vyriausybe visądos jautriai atsiliepia į 
kiekvieną svarbesnį socialinį klausimą,” 
tad ir į kalinių sunkią būklę “atkreips 
savo dėmesį.” Smetonos-Tubelio vyriau
sybė niekad jautriai neatsiliepė į jokį 
“sociąlįnį ^Jąųsimą” ir jai nerūpės page
rinimas kalėjimuose padėties. Atpenč, 
jai rūpi ir rūpės, kaip tas sąlygas pa

bloginti, kaip daugiau ir daugiau politi
nių anti-fašistinių kalinių sveikatą su
naikinai.

Dėlto Lįętuvos žmones kovoją ir kovos 
ųz tos vyriausybės nuvertimą ir atstei
gimą demokratijos Lietuvoj. Mūsų, 
amerikiečių, uždaviniu yra padėti Lietu
vos kovotojams. Pirmiausiai: niekad 
nepamirškim tų k0VQf°jlb yra su
brukti kalėjimuosna i1

' ■ • i ‘ . fc I ■» »

Redakcijos Atsakymai
Drg. J. W.—<“Daina Kareivio” persilpna, 

todėl nepasinaudosime. Jums geriau vyksta 
rašyti proza.

Senam Vincui. —^“žemaites Raštai” tilps se- 
kančiąip. ‘‘Literatūra ir Menąs” skyriuj.

Drg. A. G.—“Kandidatas į Popiežius” gali 
be reikalo užgauti tikinčiuosius, del to. netal- 
pinsim laikraštin.

PITTSBURGHO IR AP1EL1NKES ŽINIOS
ALDLD. Pirmų. A p s k r i c i o 

Konferenciją Padarė Gerų 
Tarimų.

Bent sykį ALDLD Pirmo 
Apskrįčio kpnferenciją vedė 
išimtinai moterys ir pravedė 
labai vykusiai. Konferencijos 
pirmininke buvo d. Emma 
Sliekienė, sekretore d. Koli- 
džienė, mandatų komisijoj dd. 
Yanavičienė įr Gasiunienė. 
Draugės moterys, atrodo, gali 
vesti susirinkimus nei kiek ne
prasčiau , kaip draugai vyrai, 
bet kartais ir geriau.

Konferencija įvyko gruo
džio 20. Tai buvo neskaitlin
ga, bet turininga. Kai kurios 
kuopos, atrodo, visai nepaiso 
Apskričio darbo ir net delega
tų neatsiuntė, žymėtina 40 
kuopą, McKęes Rocks, neat
siuntus! delegatų ir nei vieno 
žodžio. Argi mėkeęsrockie- 
čiams draugams jau hębeapei- 
na ALDLD organizacijos vei
kimas? Kodėl gi jau negalėjo 
nei vieno delegato atsiųsti?

Apskričio Komiteto rapor
tai buvo trumpi. Geriausias 
raportas tai d. A. Pipiro,: Ap
skričio sekretoriaus. Nutarta 
raportas v patalpinti organe. 
Kuopos irgi išdavė raportus, iš 
(tūrių matosi, kad i’kuoposė; 
1936 metais ; veikimas buvo 
silpnokas. Jfaipgi ir apskričio 
veikimas, silpnas. '■ ■ ?

Perskaityta laikas įį. Š. Sa- 
snienes^ AL|LD Centf£ Komi
teto ųarč-Įš ir moterų Veikimo 
įtomitėto ■ sekretorės. >Tai buvo 
įdomus laiškas, pakeikiantis 
•gerų sumanymų deler veikimo■ 
tarpe moterų. Nutarta suma-? 
nymąi ąižgirt ir bandyt gyvę- 

< niman ’pravestį Moterų klau
simų rengti prelekcijas, pas
kaitas, diskusijas iįr pagalios 
rengtis prie moterų .konferen
cijos. . .:

Plieno darbininkų organiza
vimo klausimų buvo gyvos dis
kusijos. Nuskartą kviesti vi
sus ALDLD* narius ir kuopas 
prie didesnio veikimo, rekru- 
tuot narius į plieno uniją,.tver
ti kuopose veikimo komitetus.

“Daily Workerio” ir “Sun
day Workerio” finansinės pa
ramos klausinių delegatai ra
portavo, ką.d pradedamą kas 
nors daryt, kad sukėlus dau
giau aukų delei tų svarbių, lai
kraščių. Drg- Lekavičius ra
portavo sukėlęs jau $6.35. Drg. 
žvirblis raportavo, kad 33 kp. 
aukavo $2.00. Tai tik pradžia. 
Nusitarta smarkiau darbuotis.

Ateinantiems metams komi
tetas išrinktas: Senieji — J. 
Urbonas ir A. žvirblis; nauji 
— Sliekienė, Kolidžienė ir P.

Norkus. Linkėtina naujam ko
mitetui smarkiai veikti.

ALDLD 87 Kp. Parengimas > 
Pavykęs

Gruodžio 20 d. įvykęs AL 
DLD 87 kuopos parengimas 
visais atžvilgiais gerai pavy
ko. Nors oras buvo prastas— 
snigo, šaltą įr lędupta ■— vįs- 
tiek svečių nemažai prisirinko. 
Kadangi dovanų buvo daug 
surinkta iš vietos draugų ir 
draugių, taipgi bizųįerių, tai 
visiems svečiams užtęko. Tuo 
pačiu sykiu laimęjimaįs sukel
ta $7.00 nąujdai “Daily Wor
ker” ir “Sunday Worker.” Vi
si dalyvavę pasitenkino.

Dabar laukiame dviejų 
svarbių parengimų, būtent 
Lietuvių Choro parengimo 
sausio 17 ir “Laisves” ir “Vil
nies” skaitytojų parengimo 
sausio 24. Abu bus Laisvės 
svetainėj, 1322 Reedsdąle St. 
Pirmasis — juokų vakaras, o 
antrasis — šokiai su pamargi- 
nimais.
Rengiasi

tuvos

susirinkimas Lietuvių Draugi
jų Komiteto ir Lietuvių Drau
gijų Sąryšio vienbalsiai nusi
tarė turėt bendrą Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių 
apvaikščiojimą. Nutarta kal
bėtojais kviesti J. K. Mažiuk- 
ną, J. Gasiuną, P. Pivoriūną, 
J. Baltrušaitį, St. Bakaną, P. 
Dargį ir porą kitų. Diena pas
kirta vasario 14 d., Lietuvių 
Mokslo Draugijos svetainėj. 
Pradžia 7 :30 vai. vakare.

Apart kalbėtojų bus dr mu
zikaliu programas, kurį atliks 
vietiniai įvairių sriovių meni
ninkai. Tai bus bendras ir gra
žus nepriklausomybės minėji
mas. Sandariečiai, socialistai 
ir komunistai bendrai daly- 

’vaus. Tautinė Šv. Jurgio baž
nyčia taipgi prisideda. Tiktai 
Rymo katalikai atskirai ap
vaikščios,

Kląijoę Atitaisymas.
Pirmiau buvo paskelbta, 

kad naujas “Laisyės” skaity
tojas A. Kirstukas turįs gėri
mų biznį. Tai buvo klaida. A. 
Kirstukas turi barzdaskutyklą 
1804 feeąver Avė.

Patartina reikale A. Kirstu
ką aplankyt.-- Tail priimnus 
žmogus ir getai atlieka savo 
darbą. \ < Rep.

kius ąešis ar septynius 
rųosius metus. O tai tų 
didelis apsileidimas, 
šome jūsų sekančiuose 
susirinkimuose peržiūrėt
kuopų rekordus, kiek naujų 
narių gauta šiame vajuj ir per 
kelis pastaruosius metus ir 
apie tai raportuoti visiems na
riams, pastatyt prieš visus aiš
kų klausimą, ką mes visi da
rome, kad auklėti mūsų myli
mą organizaciją. Jeigu kuo
pos toks rekordas pasirodo, 
prastas, tada surasti tuojaus 
reikia tinkamus būdus padėti 
pataisyti — tuojaus mestis vi
siems darban ir gauti naujų 
narių.

Taigi, Naujų Metų linkėji
mas visoms APLA kuopoms ir 
visiems nariams bus * geriau
sias, tai daugiau domės kreip
ti į savo organizaciją, daUgiąu 
darbuotis gavimui naujų tiA- 
rių. J. GasiuriAs,

APLA Centro Šekr.

Aukos Ispanijos
Liaudžiai

Prie Iskijmingo Lie- 
N epriklaūsomybės 

Minėjimo
Gruodžio 18; įvykęs bendras

APLA. REIKALAI
’r" '> , . fe. —1—

į Narių Stovio ^Raportai.
Pasiunčiamu APLA kuopų 

pirmininkams, ''kurių adresus 
■• * * * 

turime, narių stovio raportus. 
Siunčiame nuorašus tų nhrių, 
kurie dar nėra pa^mokėję pil
nai iki sausio 1/ 1937, arba 
kurie pasimokėję ■ daugiau 
kaip iki sausio 1. Taipgi pažy- 
mipieVišsibraukųsius narius.

Ąplaikę laišką ir nuorašus- 
raportą kuųpų pirmininkai 
tu pjaus turėtų susisiekti su 
kuopų sekretoriais'įir peržiūrė
ti kuopų knygai -palyginti su 
prisiųstu raportu. Jeigu kur 
pasirodytų nesutikimas, tuo
jaus reikia Centran pranešti 
ir aiškiai pažymėt, koks nesu- 
tįkimas. Centre bus atydžiai 
pęržiurėta įr klaidos išlyginta.

Be to, sekamuose kuopų su
sirinkimuose reikėtų raportuo
ti apie narių stovį, kad visi na
riai susipažintų su stoviu.

Centras siunčia raportus 
kuopų . pirmininkams todėl, 
kad pereitasis seimas yra taip 
patvarkęs. Seimas nutarė rei
kalauti daugiau iš kuopų pir
mininkų atsakomybės prižiūr 
rėjime narių ęstpvio. Prašomi 
todėl kuopų pirmininkai tuo 
klausimu daugiau susirūpinti,

7, . 
bendrai siu sekretoriais ki-_ . - . F. . *1 lr 
tais' valdybų įtariais atydžiai 
se£ti visą savė organizacijos 

bus daugiau 
APLA na-

narių stovį. 1$ to 
naudos visiems 
riams. į’

APLĄ Vajus ir Toliau 
Tęsiasi.

Sulaukę naujų metų nema- 
nykim, kad ; senaisiais metais 
pradėtas naujų narių gavimo 
vajus jau pasibaigęs. Centro 
Komiteto tarimas buvo pada
rytas vajų turėt per šešis mė
nesius. Trys mėnesiai jau pra
ėjo, tai dar turime tris mene
sius : sausį, vasarį ir kovą.

Baigę senus metus palikim 
užpakaly ir Visas bėdas, visas 
Rliūt|s. Kaip metai atjaunėja, 
taip ir mes visi APLA nariai 
turėtumėm savo energija ir 
dvasia atjaunėti.

Tuojaus pu šia diena pasi- 
ryžkim kiekvienas gauti per 
Vajų nors po vieną naują narį. 
Tiktai pabandykime ir pama- 
tysirnę, kad tai galima. pada
ryti.

Turimu didesnę pusę kuopų 
dar negavusiu nei po vieną 
pąują narį |iame vajuj. Yra ir 
tokių kuopų, kurios nėra ga
vusios naujų narių net per ko-

Per ALDLD. Centro Komi
tetą gautos Ispanijos liaudžiai 
aukos kovai prieš fašizmą.

Drg. M. Duseika iš Roches
ter, N. Y., prisiuntė nuo LDS 
kuopos parengimo $25.25. 
(Aukotojų vardai tilpo kores
pondencijoj).

Drg. A. įChųlaki© iš Auburn, 
Me., aukavo Ispanijos liau
džiai $1 ir $1 Lietuvos politi
niams kaliniams.

Drg. A. Talandziavičius pa
aukavo $5 Isp. liaudies kovai 
prieš fašizmą ir $5 Agitacijos 
Fondui.

Visiems aukotojams taria
me širdingą ačių. D. M. Š.

ŠYPSENOS

Wt OJW^ .£
«*r >«« I
Wr \<am y|

Ne^y Yorko Pašalpos Biuru darbininkai, stipriai susiorganizavę
j tįtyiją, (Ą^merihos jDąrbo Federaciją), pikietuoja miesto rotužę, protestuodami 
prijbs^itiaUjus egzaminus. Mat, tais egzaminais grąsinamą atleisti daugelį pašal- 

biurų darbininku iš darbo. *
šiuos žodžių© rašant, tų darbininkų unija, Association of Worker© in Public 

Relief Agencies, svarsto ar iššaukti visus pašalpos biurų darbininkus į streiką 
prieš egzaminus. Rytoj paskelbsime nusprendimą.

:^>;-->jį

V.W.

» /
į.^1 Wlgal >■ j

Kada aš vaikas dar "buvau, 
Pas buožę gyvulius ganiau, 
Už keletą metų vėliau — 
Pusbernio titulą gavau.
Dirbau nuo tamsos lig tamspg!
Retai tegaudavau mėsos, 
Tankiausiai tik duonos juųdos 
Ir plikų žalbarščių buizos.
Amerikon atvažiavau,— 
Turėjau dirbti dar sunkiau, 
šilto ir šalto ragavau, 
Net girtuokliauti įpratau.
Kad nesupyktų darbdavys— 
Skubinau, plėšiau, kaip arklys, 
Nes, jei neskubinant matys, 
Tuoj iš dirbtuvės išvarys.
Lindau po žemp anglį kast, 
Nepaisiau gyvastį prarast; 
Vienok, pradėjau apsiprast, , 
Geidžiau net draugę susirast.
šokau jieškoti sau pačios, 
Jaunos, turtingos ir gražios; 
Tačiaus negavau neį jokios, 
Net nei senos ir negražios.
Priežastis buvo tiktai ta: x
Rėpliojau girtas kai-kada';
Kozyrės, bonka ir bačka— 
Tai buvo mano apšvieta.

• • •. r..- , •.

Aš ir visi mano draugai 
Neskaitėm laikraščių visai; z- 
Smūklėje rūgome tiktai, 
Kaip bravariniaį kubilai. ,
Nutariau tada kvailiavot: 
Pradėjau vedusias viliot, 
Bet gavau kailį išvanot, 
Teko ilgai, ilgai vaitot...
Dabar jau protą įgavau, 
Kozyres, gęrimą mečiau! 
Knygas ir laikraščius skaitau,

■ * * n f f t. .j,-*

Laimę šeimynišką kuriu, 
Mylimą žmoną jau turiu; 
Esu darbo klasės nariu— 
Drąsiai į ateitį žiūriu. ,

|\ w 11QĮ|K.
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Tu ir Aš dangi tai nėra jokia kritika. 0

Newark, N. J

Senas Vincas.

■ įi

I

$

Pirma<

'■ į

HIB*5 ą'™v e f! <-• *
v!

Puslapis Trečias

Pradedant Naujuosius Metus
1936 metai praėjo. Verta nors trumpai pa

žiūrėti, ar daug mes per tuos metus nuveikė
me literatūros ir meno srityj.

Kiek tai liečia literatūrą, nebuvome jau 
taip vargingi. Faktinai, pereitieji metai lite
ratūrišku atžvilgiu USA lietuviams buvo 
gausesni už tūlus pirmesniuosius.

1936 metais “Laisvė” išleido M. Rasodos 
apysaką Mortos Vilkienės Divorsą, ir St. Ja- 
silionio eilių rinkinį Bešvintantis Rytas, o AL/ 
DLD išleido M. Iljino lengvai parašytą knygą 
Gamta ir žmonės, taipgi “Vilnis” išleido 1937 
metams Darbininkų Kalendorių.

Prasčiau buvo su teatrališkais, veikalais. Jų 
mes vis dar labai stokuojame, o jei ir parašo 
vienas-kitas draugas kokį, tai jie silpni. Ne
turime draugų, kurie darbuotųsi toj srityj su 
tokiu rimtumu .ir pasirįžimu, su kokiu darbuo
jasi kitų tautų dramaturgai; neturime dra-/ 
maturgų su reikiamu tam darbui pasiruošimu.

Bendrai meno srityj pereitais metais buvo 
veikiama kaip ir kas metai. Mūsų chorai ruošė 
koncertus, vaidino operetes (kokias gavo), o 
dramų rateliai vaidino veikalus. Didesnio susi
domėjimo scenos menu pereitais metais pasi
reiškė Brooklyne, kur tapo suorganizuota Lie
tuvių Liaudies Teatras. Apskritai, tenka pri
minti, 1936 metais Brooklyne scenoj buvo 
daugiau, palyginamai, veikta, negu kur kitur. 
Pavyzdžiui, Aido Choro pastatymas komp. 
Bacho Kavos Kantatos reikia skaityti dideliu 
žingsniu pirmyn.

Pažymėtini 1936 metai ir tuo, kad jais įvyko 
Lietuvių Meno Sąjungos suvažiavimas, pasisa
kęs už praplėtimą meniško darbo lietuvių ma
sėse. Tiesa, kol kas tai nebuvo įvykinta dėlei 
stokos jėgų, bet menama, kad šiemet visas 
darbas bus pastatytas ant aukštesnės papėdės.

Kadangi visur priimta padaryti naujameti
nius linkėjimus,..tai ir mes čia patiekiame mū
sų draugams ir prieteliams kelis:

Su naujais metais linkime visiems meninin
kams, choristams ir dramos vaidyloms-darbuo- 
tojams kuonašiausio darbo scenos srityj!

Veikalų rašytojais: pagaminti gerų scenai 
veikalų!

Mūsų bendradarblaihs—poetgtns, apysaki
ninkams ir korespondentams: daugiau bendra
darbiauti, geriau pagaminti-apdirbti savo ku
lkinius !

Visiems skaitytojams: laimingų naujų metų 
asmeniškame ir visuomeniškame jūsų gyve
nime!

Lion Feuchtwanger Sov. Sąjungoj 
~ Nesenai į Sovietų Sąjungą nuvyko žymusis' 
Vokietijos rašytojas (anti-fašistas, senai pa
bėgęs iš Vokietijos), Lion Feuchtwanger. Pa
siekęs Maskvą, jis pareiškė: \

“Pagaliau aš galiu realizuoti savo senai lauk
tas svajones ir susipažinti su gyvenimu Sovie
tų žemės, linkui kurios visų progresyviškų vy
rų ir moterų jąusmai ir mintys yra nukreip
tos. Sunka man išreikšti savo smagų susijau
dinimą, su kuriuo aš apžvelgiu kraštą, L kurį 
viso anti-fašistinio pasaulio kovotojai žiūri su 
meilę ir entuziazmu.”

Feuchtwanger ruošiasi parašyti knygą apie 
Sovietų Sąjungą. Taipjau jis padės Sovietų 
Sąjungos artistams padaryti porą šnekančiųjų 
judžių iš jo novelių: Oppenheim šeima ir Pa
sisekimas.

V

“Lais- 
Rytą, 

rūpes-

Fašistinės Kultūros Pavyzdys
“Lietuvos žiniose” (iš lapkr. 2Į5 d., 1936) 

telpa sekamas:
“Šiaulių visuomenė pasiuntė p. švietimo 

ministeriui su keliom dešimtim parašų me
morandumą del naujos tvarkos Valstybės 
centraliniam knygyne. Memorandume nusi
skundžiama, kad uždraudus Šiaulių centr. 
knygynui betarpiškai įsigyti knygas bei 
laikraščius^^apsiėmus visa tai tiekti cent
rui, knygynas nebeteko naujienų ir nustojo 
savo reikšmės. Iš lietuvių literatūros iki šiol 
negauta nė vieno naujo leidinio, išėjusio nuo 
gegužės mėnesio, nors knygų rinkoje per tą 
laiką labai daug kas nauja pasirodė. Taip 
pat visiškai nesirūpinama svetimomis kalbo
mis išeinančia literatūra. Visuomenė me
morandume prašo grąžinti knygų pirkimui 
seną tvarką; nes tada knygynas lengviau ga
li taikintis prie visuomenės reikalavimų, 
arba kaip nors kitaip šį klausimą sutvar- 
kyti.”
Ar skaitytojas pastebėjo, kas čia pasakyta? 

Ogi tas, kad smetoniškoji “švietimo ministeri
ja” uždraudė knygynui pirktis naujai išėjusias 
knygas, ne tik kitakalbiškas, bet ir lietuviškas. 
Kodėl? Matyt, fašistai bijosi, idant nepatektų 
kiek tiek pažangesnės minties knyga.

Tokia tai fašistinė kutūra. 
Tegu ji prasmenga!

Tu ir aš, juk esam broliai,
Mūs tėvynė, vėliava;
Lygiai skirti žmogaus rolei—
Kojos, rankos ir galva.

Bet mus skiria vargas kietas 
Ir berybis perteklius:
Man tenka švarkas skylėtas, 
Tau gėrybės visos klius.

d

Mane lydi šiaurys vėjas,
Kvatodamas buities keliu,
Tai 
Tai

graudena atsidėjęs, 
pravirksta vaikeliu.
Tau vis dvelkia, tarsi monas, 
Šiltas vėjas iš pietų, 
Mat, tu vadiniesi—ponas, 
Mirtin’s priešas prislėgtų.
aš lašas didžiajūrės,Bet

Tu tik taškas ant viršaus,
Ne’tlaikys irklai nei burės, 
Kaip ši jūra įsisiaus.

Tu ir aš, juk esam broliai, 
Mūs tėvynė, vėliava;
Lygiai skirti žmogaus rolei— 
Kojos, rankos ir galva.

Senas Vincas.

Apie Mūsų Knygas
GAMTA IR ŽMONES

Užbaigiau skaityti “Gamta ir žmonės”. Tai 
tikrai brangi ir pamokinanti knyga, kurią 
skaitydamas, rodosi, savo akimis matai tą 
naują pasaulį, tuos naujus žmones-mokslinin- 
kus bendrai dirbančius visuomenės naudai, 
kas jokiu būdu negalima dirbti ten, kur vieš
patauja kapitalistinė sistema.

šią knygą skaitydamas, kiekvienas ir ma
žai prasilavinęs gali suprasti, nes pats auto
rius duoda aiškius atsakymus į iškeltus klau
simus.

Porą kartų mačiau “Laisvėj” tūlus draugus 
zurzant, kodėl knygos viršeliai ne kieti. Man 
atrodo, prastai tie draugai filozofuoja.- Aš ma
nau, kad ALDLD CK gerai daro nedėdamas 
ant knygų storų viršelių, kadangi tas sutaupo 
kelis šimtus dolerių, kurie galima sunaudoti 
kitiems reikalams. Jei tik skaitytojas knygą 
gražiai užlaikys, tai ir su minkštais viršeliais ’ 
ji gali tarnauti metų metus ir vis bus, gera. 
O pinigai šiandien labai reikalingi. Reikia pa
dėti darbininkams šviestis, reikia padėti Lie
tuvos politiniams anti-fašistams kaliniams ir, 
be to, randasi visa eilė kitų svarbių darbų, ku
riuos turime remti. Tie centai, kurie atlieka 
nuo knygos viršelių, tokiems tikslams ir yra 
sunaudojami. Susninkų Jurgis.

BEŠVINTANTIS RYTAS
Netikėtai, kaipo dovaną gavau nuo 

vės” redakcijos Jasilionio pešvintantį 
eilių rinkinį, kuris yra per metų eiles 
tingaf prirengtas ir gerai apdirbtas.

Čia nekalbėsiu apie eilių rinkinį; palieku 
tą spręsti patiem skaitytojam. Man norisi kal
bėti apie patį autorių ir pakartoti jo paties 
žodžiai: “Pradinį mokslą gavau tik kaimo mo
kykloj^ nuo taip vadinamo ‘daraktoriaus’ ir 
nuo savo tėvo.” Aišku, kad pradinė mokykla 
mažai naudos jam atnešė, kad ir su tėvo pa- 
gelba. Kita, R. Mizaros įžanginėj apžvalgoj 
m^s randame štai ką: “Amerikon d.. Jasilio- 
nis atvyko 1909 m. ir apsigyveno Binghamto- . 
ne, N. Y. Dirbo švogerio smuklėj, vėliau rū
bų siuvykloj ir avalų fabrike.” Reiškia per vi
są laiką gyveno tiktai dviejuose miestuose— 
Binghamton ir Brooklyn. Tas įrodo, kad Jasi
lionio gyvenimo aplinkybės neleido jam dau- 
giau-plačiau susipažinti su taip turtinga gam
ta bei darbo masėmis ir jų kovomis tarpe darv ' 
bo ir kapitalo. O betgi kaipo savamokslis jis 
per savo pasišventimą pajėgė sukurti tokį gra- 
žų kūrinį kaip Bešvintantis Rytas.

LIETJUVIŲ DARBININKŲ MOKYKLA
Darbininkų spaudos rėmėjai ir jos vedėjai 

didžiumoj yra tokiais, kaip d. Jasilionis ir da 
prastesniais savapioksliais. Retkarčiais tą mes 
patėmijame mūs pačių spaudoje. Pav., aš pats 
būdamas penkių metų pradėjau skaityti mal
daknyges. Mano motina prie pakulų kuodo 
buvo mano pradinė mokytoja. Ji4 mane moki- I 
no, kaip ji pati geriausia suprato ir mokėjo. 
Būdamas 16 metų pradėjau mokintis rašybos 
iš ABC, kurį mano kaimynas man parašė. Apie 
gramatiką nei galvoj nesisapnavo ir buvo vi
sai negirdėtas dalykas, kad būtų tokia knyga 
su žodžiu linksniavimais, galūnėmis, būdvar
džiais, daiktvardžiais, akcentais ir tt. Aš la
bai gerbiu savamokslį ir tik savamokslis sa
vamokslio mokinimąsi pilnai įkainuoti ir su
prasti gali. Kiek daug laiko ir darbo ėmė, kol 

jis ar ji prasisiekė rašyboj. Na, o ar mūsų 
redakcijos bei redaktoriai kreipė į tai tinka
mos atydos? Pora metų tam atgal, aš pats 
prie vienos 10 puslapių korespondencijos pra
sėdėjau visą dieną ir naktį. Vietoj pataisyti 
mintį ir pabraukti silpnas vietas, visą 10 pus
lapių pasiuntė į gurbą, čia nesakau, kad re
daktoriai turi atsisakyti nuo literatinės etikos 
ir talpinti visą šlamštą spaudoj, turi būti dis
ciplina ir grūdai atskirti nuo šiukšlių.

Pacific.

dainuoti ir

iš
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daugiau nieko.
J. Juška.

PASTABA: Literatūra 
redakcija nėra

mEMHI

Iš Šalies Žiūrint
“Laisvės” num. 292-ram, Literatūra Ir 

Menas skyriuj, po antrašte “Apie Dvaro 
Berną”, draugas Menininkas, tiesiog, nu- 
kryžiavoja draugo Juškos parašytą ir jo pa
ties derektyvoj atloštą tą veikalą.

Prieš kritiką aš nieko neturiu ir visas su- 
kliuvimas bene bus tame, kad draugas Juš
ka perdaug pasiryžo save kredituoti—pats 
smuiką pasidarė, pats griežė, pats ir šoko. 
Tai jau perdaug, nes daug darbų apsiėmęs, 
nei vieną gerai neatliksi.

Minėto veikalo nesu skaitęs, nematęs jį 
lošiant ir apie jo vertę, suprantama, ne man 
tenka kalbėti bei dėti ant literatinės svars
tyklės. Tačiaus, iš šalies žiūrint, kyla klau
simas, ar ne perdaug tam veikalui kertama, 
ar ne perskaudžiai to veikalo autorius, drau
gas Juška, plakama?

Juk negali būti ir nėra veikalo (ypatingai 
scenos), kuris neturėtų trūkumų, nesutapi
mų, sukliuvimų ir kad jį nebūtų galima kriti
kuoti. Bet kritika, ne lygu kritikai. Kriti
ka, panaši draugo Menininko kritikai, tai 
bene bus lengviausias darbas literatiniame 
ūkyje, tampriai susirišusi ne su veikalo to
bulinimu, bet absoliučiu neigimu.

Kaip negaliifaa sukurti veikalą be kritikos, 
taip negali išeiti iš proletarinio menininko 
plunksnos ir toks kūrinys, kuris būtų ant 
tiek meno scenai kriminališkas, kad jį rei
kėtų taip kryžiavoti, kaip draugas Meninin
kas, kad kryžiavoja draugo Juškos kūrinį 
“Dvaro Bernds.”

Kaip kiekvieną kūrinį galima'kritikuoti, 
taip kiekvienam ir <gan prastai vykusiam kū- 
rinyj, gerai jį pastudijavus, supratus, atsidi- 
vorsavus nuo kieto vienpusiškumo, visgi ga
lima surasti ir gerąsias jo puses. Ir jas sura
dus reikia ir* parodyti, jei norima įgyven
dint savikritiką pilnoj to žodžio prasmėj.

Mūsų men'ūi'trūksta scenos veikalų. Dra
maturgų mes, amerikiečiai, neturime. Senie
ji, šiokjų tokių scenos veikalų kūrėjai, pra
deda pailsti, pasiduoti senatvei ir jų buvu-

> sios, nors ir gąna lakios, mintys pradeda pa- 
svilti sparnus.

Kad mūsų sceną neužnyktų absoliutis 
badmetis, mes turime verbuoti, jušinti, ukva- 
tinti jaunus rekrūtus, priduoti jiems energi
jos, kad iš jų išsivystytų, išsirituliuotų bele
tristai, dramaturgai, poetai ir kitokie meno 
kūrėjai. Tačiaus reikia neužmiršti ir tai, 
kad be tobulinimo, niekas negali būt tobu
las. Tas pats ir sU literatiniais kūriniais. 
Jie nebus ir negali būt tobuli, neiškošus juos 
per kritikos koštuvą. Bet tai reikia iškošti, 
išrankiot, atskirti jų gerąsias dalis nuo ne
vykusių, kas gera—priimti, kas negera—at
mesti, o ne tik pamaišius, versti viską į 
dranką.

Ar šitokiu tonu kritikuodami pradinių 
rašėjų kūrinius, kaip draugas Menininkas, 
kad kritikuoja draugo Juškos kūrinį, išto
bulinsime pradinių rašėjų kūrinius, priduosi- 
me jiems energijos ir padarysime juos lite
ratais ?

Labai, labai abejotina. Man regis, kad to
kia kritika užmušime netik kritikuojamo kū
rinio autorių, bet ir daugelį kandidatų į li
teratus ir abortuosime jų dar negimusius 
veikalus.

Su tokio tono kritika neištobulinsime kūri
nius, nesu varstysime juos į nytis bei skietą ir 
neatskirsime skiemenis, bet dar daugiau tas * 
gijas sunarpliosime ir vieni ant kitų zirgsda- 
mi, vieni kitus taip vanodami, kaip tos musės į 
voratinklį, dar daugiau įsipainiosime.

Daugiau draugiškumo, daugiau įvertinimo 
kito darbo, o mažiau kaip gaidžiui ant skied
ryno didžiavimosi, tada mes prieisime prie 
susikalbėjimo, prie savikritikos pilnoj to žo
džio prasmėj ir mūsų kūriniai įgaus visai ki
tokią, mums patiem pageidaujamą, išvaizdą, 

Argi?
Tam pačiam “Laisvės” numery j ir tame 

pačiame Literatūros ir , Menas skyriuj, drau
gas Juška rekomenduoja dainininkams dai
nuoti dainą,/‘Aldona” iš jo veikalo “Dvaro 
Bernas.” Dainą esanti žavėjanti ir jos gaida 
ęsanti panaši į “Sudiev Kvietkeli Tu Bran
giausias.”

I
- - s primestų d. Juškai? Kas, pa

galiau, būtų, jeigu mūsų ben
dradarbiai vieni kitiems to- ’ 
kiais “argumentais” pradėtų 
“kritikuoti”?

Mokinkimės būti objektyviš- 
kesniais, draugai!

Kaip ta ^daina yra žavėjanti, ne mano da
lykas. Galima daleisti, kad ji turi tinkamos 
reikšmės ir tinkamą vietą veikale “Dvaro Ber
nas,” kur pati Aldona publikai matoma ir jos 
mylimasis jai dainuoja. Bet man regis, kad 
atskirai ją dainuoti ir bile parengime, kur 
nieko bendro neturi minėtas veikalas—daina 
netenka nei reikšmės, nei savo vietos.

Įsivaizdinkite sau: Išeina dainininkas ant 
scenos, bile parengime, ir pradeda dainuoti 
sekamai:

Aldona tu mano brangiausia,
Tu žiede žydinčios gėlės;
Aldona tu mano mieliausia,

7 X
m Aš noriu būti prie tavęs. ’

Ar paklausė draugas Juška pats savęs, kaip 
į tai publika atsineš? Juk be aiškinimo aišku, 
kad publika manys, jog tas dainininkas 
yra įsimylėjęs į kokią tai Aldoną iki kuku ir 
nesitverdamas ja savo meilę demonstruoja 
kur nors svetainėj sėdinčiai savo mylimai. 
Publika pradės žvalgytis, kvatoti ir daininin
kas turės dumti nuo scenos, tos .dainos visai 
nebaigęs. , \

Reikia žinoti, drauge Juška, kad scena ne 
skaurada, o daina ne cibulis. Kaip kožnas 
daiktas turi savo vietą, taip ir jūs Aldonos 
vieta tik tame, taip nemielaširdingai draugo 
Menininko nukryžiavotam veikale—“Dvaro 
Bernas.”

Atsakymas Greatneckiečiui
Prieš dvi savaites Literatūros ir Meno sky

riuje Greatneckietis savo straipsnyje “Atvi
rai Kalbant” kritikuoja mano parašytą dai
nelę “Aldoną” ir kritikuodamas, juokdama
sis primena man V. Katajevo šitą dainuš
ką:

. . . Mylėt kentėti ir žavėtis
Draugai visiems pritinka!
Kodėl tad nepasijuokti
Iš to, kas rodosi juokinga?

Mums rodosi labai juokinga, kad tu, Gre- 
\atneckieti, nei pirštu mums nepadedi dirbti 

meno bei teatrų darbo, o tik sėdi Greatheč.7 
ke, Steamboat Road’o “spykyzėse” ir kai mes 
brooklyniečiai sulošiam kokį veikalą arba 
parašom veikalą bei dainelę, tai tu pirmuti
nis juokiesi, šaipaisi iš mūsų, meniško darbo. 
Ir taip darai veik visada. Teisybė, mes 
dirbdami ir suklystam kartais, bet juk rei- 

• kia žinot, kad tik tas neklysta, kas nieko 
neveikia. Taigi augščiau parašyta dainelė 
jums Greatneckieti labiau tinka negu man. 
Atsiimkit ją.

Jūs Greatneckieti sakot, kad jums iš ša
lies žiūrint į mūsų parašytas dainas arba 
veikalus darosi juokinga, o mums gi į jus 
žiūrint darosi dar juokingiau, kad toks žmo
gus kaip jūs nieko neveikiat meniško bei 
kultūrinio, o tik juokiatės iš dirbančiųjų. 
Mes per 25-kis metus lošdami teatrus uždir
bom darbininkiškom draugijom apie $5000, 
daug literatūros išpardavinėjom tuose pa
rengimuose, daug narių prirašėm prie mūsų 
organizacijų, ir tt. O tu, kokią naudą at
nešei per tą laiką juokdamasis, iš mūsų ? 
Ogi štai kokią: Kiši koją, trukdai mus mūsų 
teatrališkam darbe, tai viskas.

Taigi štai jums Greatneckieti patarimas: 
Ateik pas mus, padirbėk teatrališką darbą 
arba parašyk mums geresnį veikalą kaip 
mes kad turim, parašyk dainas geresnes, jei 
tos negeros. Tai tada, kad ir juoksies, tai 
mums bus nepikta, nes žinosim, kad tu. ge
riau gali rašyt už mus. Dabar gi, kada tu 
juokiesi, tai mums atrodo, kad tu pats 
savęs’juokiesi ir

Iš Sietyniečių Darbuotės J
Šiuo kartu sietyniečiai taip 

užsiėmę darbais, kad neturi lai
ko nei apsižvalgyt, kas dedasi 
aplink juos. Vadinasi, tikra dar- 
bymetė ligi prakaito. Tik ką 
įvykusiam "metiniam susirinki
me nutarta dėti didžiausių pa
stangų, kad opera “Bailus Dak
taras” būtų atvaizdinta kuo- 
puikiausiai. Vaidinimas įvyks 
sausio 31 dieną, Lietuvių Sve
tainėj.

Kadangi ši opera yra viena 
iš gražiausių, kokias choras ka
da vaidino, tai susirinkime nu
tarta, kad visi chorištai, daini
ninkai, vaidintojai pasišvęstų šį 
likusį trumpą laiką, aktyviai da
lyvaudami pamokose. *■

Gi mokytoja d. šalinaitė, ku
ri nepaprastai turi daug gabu
mų muzikoj, užtikrina mus, kad 
bus suvaidinta artistiškai.

Ant galo buvo renkama choro 
valdyba. Organizatorė d. Stel- 
mokaitė pasitraukė iš savo vie
tos, aiškindamas! tuomi, kad 
reikia daugiau veikti jaunimo 
(LDS) kuopoje. Nuo savęs lin
kiu Onutei pasidarbuoti ten, nes 
dirva plati. Jos vietoj išrinkta 
d. Žukauskienė, gabi mūsų dar
buotoja? • •

Čhorui laikant pamokas, at
silankė dvi komisijos kviesti 
chorą dalyvauti jų koncertuose 
—viena draugų bayonniečių, 
antra vietinė.dd. rusų. Jau bu
vo atsakyta abiems komisijoms, 
tačiaus, pasvarsčius rimčiau, 
pasirodė, kad taip negalima 
elgtis, nes jei mes neremsime 
jų, tai jie mums irgi gali atsi- 
mokėt tuo pačiu pyragu, nežiū
rint, kaip mes užsiėmę nebūtu
me. Bayonnės draugams pasi- 
žadėjom ir dalyvausim pas 
juos, bet į dd. rusų užkvieti- 
mą atsakyta pirma, negu mes 
galėjom apsisvarstyt.

Daugelio choristų manymu, 
kad nėra per vėlu 
dd. rusų koncerte.

Ačiū draugams 
kad išrinkot mane 
pondentu. Dirbsime visi 
viai, draugiškai, gi 
tiems gražiai kooperuoti, drau- 
gučiai, vaktuokitės šito kores
pondento, duosiu į kailį.

Choro Koresp.

Mirė Suf ašistėjęs Ispanę 
Rašytojas M. de Unamuno

REDAKCIJOS 
Menas skyriaus 
“Dvaro Berną” lošiant, nėra jo' nei skaičiusi, 
todėl ir savo nuomonės negali tuo reikalu 
pareikšti. Davėm vietos išsireikšti abiem 
pusėm ir nuo dabar tuo klausimu daugiau 
polemikos netalpinsim. JUo labiau negalime 
jos talpinti, kad tūli draugai pradėjo eiti, 
kaip žmonės sako, į lankas. Imkim d. Juš
kos atsakymą d. Greatneckiečiui. Ką jis turi 
bendro su pačiu dalyku ? Nieko. Mums atro
do, d. Juškai nebuvo reikalo išviso eiti į po
lemiką su d. Greatneckiečiu del tų pastabų, 
kurias jis padarė. Senas Vincas, kuris užta
ria d. Jušką, taipgi daro tokias pat pastabas, 
kaip Greatneckietis, del tos “garsios” dainos 
(Beje, S. Vincas prisiuntė redakcijai šias pa
stabas dar, kuomet nebuvo matęs d. Great- 
neckiečio rašinio, vadinasi, jųdviejų nuomo
nės pilnai supuolė). Drg. Juška tuojau pri
meta d. Greatneckiečiui spykyzes. 
leistina? Mums rodosi, nieku būdu

Salamanca, Ispanija. — 
Naujuose metuose numirė 
Don Miguel de Unamuno, 
72 metų amžiaus, plačiai ži
nomas Ispanijos rašytojas, 
poetas ir “filosofas,” buvęs 
Salamancos U n i v e rsiteto 
galva ir senovės kalbų pro
fesorius.

1931 m. Unamuno buvo 
respublikos šalininkas prieš 
karaliaus valdžią; bet pas
kutiniais laikais jis tarnavo 
kaip Ispanijos fašistų agen
tas prieš Liaudies Frontą.

Berlynas. — Pranešama, 
kad Leningrade tapo suim
tas vienas nazis sportų pro
fesorius, kaip sąmokslinin
kas prieš Sovietų valdžią.
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Žiauri Mirtis Smarkiai

Gruodžio 24 d. mirė Mary 
ir Ragnar Carrstedtų mergai
tė Doris, vos sulaukus 16 die
nų amžiaus. Motinos pavardė 
po tavais yra Mary Nevalskiu- 
tė. Tėvai randasi dideliam nu
liūdime.

Gruodžio 25 d. mirė Doro- 
ty k. Rosky (Rązgevičienė), 
sulaukus 56 metus amžiaus. 
Mirė Hahnemann ligoninėj 
nuo “bronchitis.” Sirgo ištisą 
mėnesį. Palaidota gruodžio 28 
d. St. John’s kapinėse.

Gruodžio 27 d. mirė Anta
nas J. Katkauskas, 45 metų 

i amžiaus, gyvenęs N374 Mill
bury S|. Mirė Memorial ligo
ninėje nuo kraujo paplūdimo 
viduriuose. Sirgo tiktai vieną 
dieną. Tapo palaidotas gruo
džio 30 d. Hope kapinėse.

Kadangi velionis priklausė 
prie įvairių organizacijų, tai 
ir laidotuvėse dalyvavo j nuo 
ofganižacijų atstovai. Nuo Bi
rutės Draugijos atstovais buvo 
Vladas J’ankauskas, Motiejus 
Pajaujis, Juozas Gailaitis, 
Antanas Palu beck is, Jonas 
Varaška ir Bernardas Tamo
šiūnas. Nuo Lietuvių Natūrali
zacijos Kliubo buvo Juozas 
Pupka, Mikas Januševičius, 
Jonas Staraitis, Juozas Bač- 
kauskas, Andrius Misikevičius 
ir ilominikas Mažeika. Nuo Sū
nų ir Dukterų Broliškos Drau- 

' gijos buvo Stasys Bakanaus- 
kas, Vincas Jenčius, Dojnim- 
kas Jusius, Petras Sadauskas, 
Jonas žalimas ir Kazys La
pinskas. Velionis taip pat pri
klausė prie Lietuvių Darbinin
kų Šūsivienjimo ir Amerikos 
Lietuvių Darbiųinkų Literatū- 
ros Draugijos. Ant kapinių 

; Fortūnatas Bagočius, Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
nio atsisveikinimo prakalbą.

Visoms šioms trims laidotu
vėms patarnavo graborįus Jo
seph J. Dirsa, 13 Ellsworth 
Street, Worcester.

Rep.

vietinį Komitetą Gelbėjimui 
Ispanijos nuo Fašizmo, 214 
Northampton St., Fur Work
ers’ Union Office. Kad if ne
didelė auka, bet sudėjus vis
ką krūvon, bus didelė pagel- 
ba suvargusiems Ispanijos 
žmonėms ir jų vaikučiams.

Komiteto NarS.

k

pridavė 
W.A Boerum

Daugiau Auky Ispanijai
Eastoniečiai vėl pasirodė 

gausūs aukomis taip svarbiam 
reikalui, kaip Ispanijos demo
kratijos gelbėjimas. Draugas 
S. . Kulaitis vienas surinko 
stambią sumą savo dirbtuvėj, 
pliušo darbininkai aukavo net 
$20.42. Tai graži parama Is
panijos kovotojams ir labai 
gražus darbas d. Kulaičio, 

is nepraleido nei vieno ša
lpoje, bet visi aukavo su-

lyg savo išgalės.
Draugas V. Kaulius pridavė 

$2.80. Aukavo šie asmenys: 
W. Cigas, K. ženčius ir W. 
Ubantz po 50c; T. Mikalaus
kas, P. Cigas ir J. Meškaus
kas po 25c; K. Gedvil—15c; 
po 10c: Draugas, A. StonČius, 
S. Stanis, ir K. Narvilienė. Vi
so $2.80.

M. švegždiėn 
$2.70. Aukavo

,50c; Alex Maciejko, C. Bian
co, S. Trumbull, Colonial 
Store; J. Johnson ir J. Gailius 
po 25c; Grace Sardegna—30 
centą; C. Varkony, Jr.—15^; 
M. Gargone, J. Gualano, M. 
DeStefano, po 10c. Viso $2.70.

Draugė M. Tilvikienė auka
vo ALDLD 13 kp. susirinkime 
50c. Viso surinkta $26.42 
gruodžio mėnesy. Įsisteigus 
tarptautiniam Ispanijos Gel
bėjimo Komitetui, visos aukos 
eina per naują komitetą, tad 
ALDLD 13 kp. savąjį likvida
vo, kad nebūtų dvigubas dar
bas varomas. Viso, iki šiolei, 
Eastono lietuviai sukėlė 102 
dolerius ir 47 centus. Visų au
kų atskaitos bus išduotos AL 
DLD 13 "kp. susirinkime, 10 “d. 
sausio,. 19*37 m.

Eugeriija.

EASTON, PA.
BAYONNE, N. J

Sutvertais Vietinis Komitetas 
Gelbėjimui Ispanijos 

Demokratijos
Iniciatyva Central

Union ir pritariančių
Labor 

- unijų,
kaip tai, šilko hf kailiasiuvių, 
čia tapo sutvertas komitetas, 
kuris rinks maistą, drabužius, 
medikamentus ir finansus gel
bėjimui Ispanijos žmonių nuo 
žiąuraus fašistinio užpuoliko. 
Komiteto ofisas yra kailiasiu- 

Hįvių’ unijos buveinėje, 214 
Northampton St., Easton, Pa.. 
Komitetas yra laikinas, iki 
šaukiamos plačios konferenci- 

'• jos, kuri |vyks 21 d. sausio, 
Junior High Auditorijoj arba! 
Young Men’s Hebrew Asso
ciation name'. Viėta bus pa
skelbta vėliau. Konft 
y/a kviečiami įvairūs 
tualai, Lafayette Coll

skelbta vėliau. Konferencijon 
y/a kviečiami įvairūs intelek
tualai, Lafayette College pro
fesoriai, daktarai, biznieriai, 

1 kunigai ir šiaip liberališki 
žmonės, kuriems rūpi liaudies 
demokratines teises apginti 

. nuo fašizmo. Taipogi įvairios 
organizacijos ir kliubai. Toj 
konferencijoj taps išrinkta pa
stovi valdyba iš atsakomingų 
žmonių, kurie ves visą darbą. 
Laikino komiteto valdyba su
sideda iš Mark Boerum, Fur 
Workers’ Unijos organ., komi
teto pirmininkas, Mrs. Schnei
der, sekretorė, ir P. BlaRelOčk, 
mokytojas, iždininkas.
vfcrf tūri taipgi savo atstovybę.

žHuo tarpu Eastonan tapo 
prisiųsta keletą šimtų kailiu
kų ir dar laukiama suvirš 

. | tūkstančio, kuriuos paaukavo 
f kailio išdirby s t ės firmos New 

Yorke ir iŠ jų Ėastono kailia- 
liuviai gamins Šiltus kailinius 
Ispanijos kovotojams. PrašO- 

' ml, kad visi, kurie tik turi 
Ifėkią atliekamų drabužių, 

. , k&Kioto maisto, ar piniginiai

ietu-

*■

si dalyvavę sūsirinfeime suti
ko, kad knįgą audeklo viršais 
gražiai atrodo/ bėt del per
skaitymo, kad if keletą sykių, 
ir popieriniais/ Virbais atlaiko. 
O tuos kelis šimtus dolerių/ 
kurių reikia del audeklinių 
viršų, sunaudoti apšvietai, ar 
agitacijai, tai daug gražiau 
atrodys.

Išrinkta valdyba kitiems 
metams. Org. K. čiurlis, fin. 
sekr. ir knygium K. Mazi
liauskas, prot.‘ sekr. P. Janiū
nas, ižd. J. Survilas.

Linkėtina naujai valdybai 
energingiausiai darbuotis del 
ALDLD labo.

Susirinkiiiie BuVęs.

riams, kad miegodami nerūky
tų.

V.- Račkauskas gavo 30 dieifų 
į pataršos namuS W primušimą 
motėrsį Mat, abudu tiėk Susi
pyko’, kad namuose karas kilo*. 
Pribuvo' policija if abuctu nu
gabeno; ligoninėn. Už kelių die
nų moteris parėjo namo, o vyrą 
į kalėjimą pasiuntė. Katras iš 
jų kaltas, tai nėra žinios, žmo- 
nėliaf tūrėtų skaityti darbinin
kiškus laikraščius, tai išveng
tų tokių nemalonią atsitikimų.

dyba išrinkta iš šių draugų: 
Pirmininku J. Slaivis, vice- 
pifm. A. Ėila, iždininku A. 
Aleksoms, fin. sekr. K. Gra- 
idėckas, užrašų sekr. A. Več- 
kis; direktoriais: M. Petruko- 
nis, Tg. čulada, F. Zulsa, J. 
Milvidas ir S. Penkauskas.

deracijos organizatorius iš 
Bostono, kunigas Henry Jen
nings, U. T. W. prezidentas 
Leo McCarthy, Centralinės 
Darbo Unijų Tarybos prezi
dentas. Lietuviai darbininkai 
ir darbininkės, ateikite pasi
klausyti.

Poslapi* KetvMai
■ .■■s"—’- .■!■■>■ "j ■■■<■'>■*' fWi

siųsta $57.50. Amerikos Ko
munistų Partijos vietinis sky
rius tarptaųtiškai surinko ir 
pasiuntė $228. Tai yra gerai 
pasidarbuota.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Waterbury, Conn

Iš AtDLD 212 Kp. 
Susirinkimo

“Laisvės” vajininkė d. E. 
Kirmelienė pranešė, kad gau
ta 5 nauji “Laisvės” skaityto
jai.

Komisija rinkimo drabužių 
Ispanijos respublikos gynė
jams pranešė, ka^ darbas yra 
varomas, žmonės' nuoširdžiai 
aukauja drabužius, čeverykus, 
Maistininkai daugumoj duoda 
iodine. Aukautojai klausia 
‘katriems renkate’ ? Pasakius, 
kad lojalistam, klausia “ar 
nemeluoji” ? Mat, pas mus, 
Bayonnej eina kalbos, kad fa
šistai 'su kunigais priešakyje, 
renka pinigus vardan statymo 
kokios tai mokyklos, kur tai 
prie Newark, N. J. Bet tos vi
sos aukos einą Ispanijos fašis
tams. Vadinasi, aukautojai 
bijosi, kad jų drabužiai nepa
tektų fašistams.

Drg. Mažiliauskas pranešė, 
kad knygoje “Gamta ir žmo
nės” 32 puslapių 
198 iki 224* įdėta 
h u o' 224 iki 257 
Knyga ant vietos
Bet yra tokių narių, kurių to
kio turinio knyga neintere- 
šuoja.

Apgailėtinas dalykas, kad 
taip svarbus ir lengvai su
prantamoj formoj aprašymas, 
kaip žmogaus protas pertaiso 
gamtą del savo naudos, jiems 
nesvarbu-. Argi nesvarbų ži
noti, khd ateina naujas pasau
lio tvėrėjas-—žmogaus protas 
ir panaikins badmečius, saus
rą, privers vandenį laikytis 
ten, kur jis reikalingas? Kny
goj “Gamta ir žmonės” yra 
daug kitų dalykų išaiškinama. 
Parodo žmogaus galybę, išaiš
kinama, kad žmogus yra gam
tos gaspadorius.

Tolinus apkalbėjom, leidimą

Waterbury Braso Darbinin
kų Unijos Local No. 251;

Ispanijos Deriiokratijos 
Gynimas

Eina diskusijos tarpe unijis- 
tų, kodėl šio miesto lietuviai ir 
jų kliubai, pašelpinės draugijos, 
nesusirūpina Braso Darbininkų 
Unija.

Sako: “čia tiek daug lietu
vių gyvena ir dirba braso in
dustrijoj, o šiuo taip svarbiu 
darbininkų organizavimosi me
mentu, visai nieko lietuvių or
ganizacijos nedaro, o tokias di
deles organizacijas — kliubus 
turi.”

Kaltina organizacijų valdy
bas, kad susirinkimuose dieno
tvarkėj neturi unijų klausimo. 
Veikiausia ir yra’ klaida, netu
rėti savos organizacijos mitin
ge ant dienotvarkės apie uniją. 
Kiek man žinoma tai tik Lite
ratūros Draugijos (ALDLD) 
28 kp. susirinkime ir Komunis
tų Partijos lietuvių frakcijos 
susirinkime unijos klausimas 
huvo diskusuojamas. (“Nėmuno’ ’ 
kliubas išfinko korespondentą, 
gal ir Unijos kiausifhą pradės 
kėlti, he Vien pef spaūdą, bėt,- 
svarbiau, suširinkim'ūdse. Man 

i rodos tas ir organizacijai ant 
naudos būtų. Kurios ofganiza- 
ėijos šiais laikais bent kiek vi
sos darbininkų klasės ir tuo pat 
lietuvių reikalais rūpinasi, tos 
ir bujoja. Kuri lietuvių orga
nizacija pirmutinė pakels Uni
jos klausimą?

BevaikštiH’ėdamas Su “Lais
vės” vajaus reikalais,* užėjau 
pas draugus SŪžiedeliuš. Kam
baryje pamačiau daug gražių 
piešhjių. Užklausiau, kur jie 
tiek gražių piešinių gavo*. Jau
nuolė Anelė Sužiedeliutė at
sakė, kad tai jos darbas. Pa
sirodo, kad jinai yra užbaigus 
mokslą. Tai gabi mergaitė. 
Taip pat pasiteiravau, kuomi 
užsiima kiti vaikai. Sūnus Eu
genijus mokinasi ant daktaro. 
Taipgi gabus, gauna geriau
sias “markes”. Antra dukre
lė taipgi užbaigus mokslą.

Linkime geros kloties jau
nuoliams. Taipgi būtų gerai, 
kad jie dalyvautų darbinin
kiškam judėjime.

-- . o
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos 
(ALDLD.) 37 kuopos susirin
kime mažai narių tedalyvavo. 
Tai labai negerai. Daug yra 
draugų, kurie laiką praleidžia 
šitaip veltui, o į susirinkimus 
neateina.

Išrinkta nauja kuopos val
dyba 1937 metams. Organi
zatorium išrinktas V. Krali- 
kauskas, fin. sekr. S. Penkaus- 
kaš, protokolų Sekr. . Večkįs, 
iždininku M. Milvidienė, kny
giais O. Večkienė, M. Milvi
dienė ir D. Sukackas. Taipgi 
p a d i d i n' tas Korespondentų 
Biuras. '

. Sausio 17 d. įvyks masinis 
susirinkimas Oliver School 
svetainėje. Prasidės 2 vai. po 
pietų. Kalbės John Brophy, 
sekretorius Committee for In
dustrial Organization, Joseph 
Alerno, Amerikos Darbo Fe

Aukos Ispanijos kovoto
jams. Dolerį aukojo Am. 
Stn J. Karsokas (o gal čia 
dvi pavardės ?-Red.), 50 centų 
aukojo S. Puidokas, 25 centus 
V. Tamulevičius ir 15 centų 
M. Janušis. Taigi, iki šiol vi
so per lietuvius surinkta ir pa- i galėsime sunaudoti.

Hudsoniečiui, Hudson, I .
Mass.—Apie kliubo susirinki
mą, kuris įvyko gruodžio 20 
d., gavome kitą koresponden
ciją anksčiau, todėl jūsųyne-

KNYGOS-JOSŲ APSV1ETA!
Dabar Galite Gauti Pigiausiai, i r Geriausias Knygas!

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

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

nėra—nuo 
du syk, o 
visai nėra, 
apmainyta.

Ispanijos Demokratijos Gel
bėjimas irgj/A^lėistes

Lig šioF tik lietuviai komu
nistai, ALDLD, Vilijos Choras 
ir nekurie šioms organizacijoms 
simpatikai šuaukavo apie $7’9.00 
pinigais ir drabužių Ispanijos 
kovotojams. Gruodžio 20, Is
panijos demokratijai gelbėti 
komitetas (vietinis, kuriame tu
rį atstovus ir Vilijos Choras, 
A.L.D.L.D. 28 kį>. ir Lietuviu 
Darbininkų Susivienijimo 49 
kp.) surengė masinį mitingą, 
Temple Hali. Aukų surinkta 
ten $280. Bet neteko pastebė
ti komitete nuo lietuvių didžių
jų kliubų ir kitų pašel’pinių 
draugijų.

kliubai ir draugijos abelnai 
stoja už demokratiją, tad jos 
gynime reiktų prisidėti, kaip 
moraliai, taip ir materialiai. Ti
kimasi, kad šį reikalą Waterbu- 
rio lietuvių draugijos ir kliu
bai tinkamai parems, kaip kad 
yra daugelį gerų dalykų parė
mę praeityje. Kitas ztam tik
slui parengimas įvyks sausio 
80, 1937 m.

Liet. Komi Kp. Kores'p.

Gfuodžio 20 d. įvyko Maple 
Parko bendrovės susirinkimas. 
Besvarstant bendrovės reika
lus, atėjo du delegatai nuo 
Komunistų Partijos vietinės 
kuopos.- Išklausius jų praneši
mą, susirinkimas nutarė pa
aukoti $5 del “Daily Worker’’.

Nutarta pavasarį dėti nau
ją stogą ir padidinti biznio 
katnbarį.

Susirinkimas buvo draugiš
kas, visi nariai svarstė d apy

LICENSES

Lawrence, Mass.
Įvairios Žinios.

Moteriške vardu Lynch, gy
venanti N 289 Salem, St.,- 46- 
metų amžia!us, gtilėdania lovoje 
pavojingai apsidegino. Sakoma, 
kad* berūkydama cigaretą Užmi
go ir nepajuto’, kaip cigaretas 
iškrito iš lūpų ir lova užsidegė. 
Kaimynai pamatė per langą, 
kad moteriškė voliojasi kamba
ryje ant grindų, pribuvo ir iš
gelbėjo. .Dabar nelaimingoji gi> 
Ii ligoninėje ir kariauja su mir-

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE la hereby įiven that Incense No. 
B-4507' ha’s Wen issued to the undętsigned' 
to aęll beer. at. retail undėr Section 76 

' of thi Atėdhnįlė Biveraie Control . LAW at 
319 E. 98th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to' bb cohsunied on the 
premises. ,. , L

max Marron
319 E. 98th Street. Brooklyn, N. Y.
NOTICE, is hereby given that License I^o. 
B-446# has been issued to the und'enOgifed 
to sell beer at retail, under Section 76 
6f the Alcdhblic Beverage Control Laty at 
33 Bogart Street, Borough, of Brooklyn. 
County of Klugs, to be consumed oh the | 
premise's", ....

Vj AL KORNBLUM
33 Begart Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L-27Š' h'a's beėn Issuėd to' thė uiidersighed 
to sell wine ahd liquor at retail undeZ 
Sėctloh' 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2117' Cortelyou Rd, Borough 
of Rrobldyn, County of King's, to be čon- 
BUmėd off the premises. . ..

BENJAMIN RUDOtPIt
Ž-B-a Leonis Winė & Liquor Store, 

ortelyou Rd., Btodkiyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW-883" has been issued to the undersigned 
to sell beer arid wine at retail under Sec
tion 132-A of the .Alcoholic BeVeYage Con- 
trpl Law at 382 Surriner Ave;; Borotrgh of 
Brooklyn, Coripty of- Kirigs, to bb consumed 
on the prerriises.
THE OLD ARMORY BAR & GRILL, INC.
382 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

'NOTTCE Is hereby given that License No. 
A-10566 hhs„ bheri Issued1 to the Undersigned 
to sell heel* ąt retail under S'ėctioh 75 

,of the A|cėh blic Beverage Control Law at 
6422 —- 3rd Avenue, Bbrough or Brpdklyn, 
Cduhty or Kirigs, to' be consumed off the 
premises.

VBERTHA HABERMAN
6422 — 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
Ą-10711 has been issiied to the undersigned 
to sell beer at retail uhder Section 75 
of the AllpohOllO Bėvera'ge Control Law at 
349 Smith Ktrppt, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be' consumed off the 
I'n-emtsos. . . .

. JOSEPH RRArtAH
349 Siriith Sweat, Brooklyn, N.( Y.

’ J® hereby, given that License No.
RL-6779. has bėen issued to the undersigned 
tpVsbll bėėr, Winc ffnd liquor at retail under 
Section 1Ą2-A of the Alcoholic Beverage 
Control Lpw af- ,43 Rockaway Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on* the greirilses,,.

CHARLES GARRETT
43 RoCktfWay Ave.r Brooklyn, N. Y.
sumed on' ttye* preriM*-“ 
43 RockifWay Avė.,

J1® hereby giveh . that License No. 
RW-9I1 has bejen issued to the undersigned 
to sell beer and-winr at retail undėr Section 
132-A of..the, Alcoholic Beverage Control 
Law at 265 North ,9th Street. Borough of 
Brooklyn, County pt Kings, to be consum
er oh the r«*ejrtįl«Wį . l’ u .

, CARMINE lYAlPtAfo 
265 North 9th Street, Brobklyii, N» Y.

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

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

VAĖARŲ EUROPOS LITERATŪROS ISTORI
JA—parašė M. Frcče. Viėna iš svarbiausių 
knygų apie kultūrą. 296 puslapiai, kaina bu- 

. vd' .$l.$0', o dabar 50 centų.
> istorija Klasių kovos Amerikoj—pa

raše A. Bimba. Knygoj rasite Amerikos isto
riją ir aprašymą apie darbo žmonių gyveni
mą nuo' Afherikos atradimo. Kada atsirado 
negrai? Kodėl buvo Amerikos Revoliucija? 
Įr daugelį, kitų dalykų sužinosite. Knyga 
turi 608 puslapius. Jos kaina bUvo $2.25, o 
dabar tik 50 centų.

RUSIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS ISTORIJA 
—parašė V. Knprinas. Istorija Rusijos revo
liucijos’, piliečių karo, Penkių Metų PlaUo. 
Istdriią iki šių dienų. Knyga turi 440 pusla
pių. Ją apteikėme is Sovietų Sąjungos. Kai
na $1.00.

RUSIJOS ISTORIJA—parašė M. Pokrovski. 
Vipna iš geriausių istorijų apie praeitį. 
Knyga turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, o 
dabar 50 centų.

AMERIKOS DARBININKĖ—parašė A. Bimba. 
Isterija Amerikos darbininkių gyvenimo ir 
kovų. Knygėj yra 220 puslapių. Jos kaina 
buvo $1.25', o dabar tik 30 Cėntų.

LENINAS JO GYVENIMAS IR DARBAI—pa
rašė E. M. Jaroslavski, Geriausia knyga apie 
Lenino mokslą. Tikra istorija. Turi 432 
puslapių. Jos kaina buvo $2.00, dabar 50c.

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

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

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

BlLIĘčIŲ KARAS FRANCIJOJ—parašė K. 
Marksas. Knyga turi 360 puslapių. Jos kai
na buvo $2.00, dabar 50 centų.

KAROLIO MAŪKSO TEORIJOS SISTEMAI 
^parašė L; Boudin. Knyga turi 336 pus. Ktei- 
“na buvo $1.50, o dabar 50 centų.

ISTORINIS MATERIALIZMAS—paraše IK Gor- 
ter. 102 puslapiai. Kaina buvo $1.50, o dabar 
25 cental.

KOMUNIZMO A-B-C—parašė N. Bucharinas. 
Knyga turi 206 puslapių. Kaina buvo $1.25, 
0‘ dabar 50 cehfų.

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

Visos šios virš suminėtos penkios knygos riša 
markslžteo, klausimus. Nbrite žinoti, kodėl yra 
bedarbės, kriviai, iš kur kapitalistai gauna pel
nus, kaip jie išnaudoja darbininkus, kas reikia 
munis daryti ir daugelį kitų klausimų,—tai skai
tykite jaš.
ARGENTINA IR TEN GYV. LIETUVIAI—pa- 

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

cėAttfi.
< SOVIETŲ SĄJUNGĄ—parašė R. Mizara. Knyga 

turi 286 .puslapių. Jos kaina buvo $1.00, da
bar tik’ 50 centų.

APIĖ SOVIĖTUS IR REVOLIUCIJA LIETU
VOJ—parašė Vintas Kapsukas. Knyga turi 
240 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, dabar 
50’čeAtiii’

GAjMTA .IR ŽMONĖS—parašė M. Iljin. Knyga 
> tik iš Spaudos. Ji turi 314 puslapių. Viena 

iš geriausių ir žingeidžiausių mokslo knygų. 
Kas gi nežino, Kaip svarbu žinoti apie gam
tą? Jos kairia? yfa $1.50', bet Šio išpardavimo 
metu tik $1.00.

APYSAKOS
Turime žingeidžiausių ir geriausių apysakų. 

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

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

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

POVILAS JURKA — parašė Rasoda-Mizara. 
Vi^na geriausių apysakų iš Amerikos lietu
vių gyvenimo. Knyga turi 818 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar 75 centų.

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

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

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

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 brangiausis daiktas. Knygos 
kaina buvo $3.00 dabar $1.00. (ALDLD 
nariams 25 centai).

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

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 centaĮ.

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

ĮVAIRIOS
BEšVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasiiionfs.

Knyga tik iš spaudos. Geriausičs eilės ga
biausio mūsų poeto Bolio Sūnaus-Jagilionio. 

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

turėlis”, eilių—“Janionio Raštai”, “Švyturys”. 
Mes turime brošiūrų—“Lietuvos Poniutės it 
Darbininkės”, “Moters Kovotojos Del Komuniz
mo”. “Kaltinimo Kalba”—prieš teroristus Sovie
tų Sąjungoj, “Darbininkė ir Bėdarbe”, “Komuii- 
izmo Pagrindai,” “Lenino Raštai.” Pas mus yra 
“ŠVIESOS” komplektai už 1934, 1935 ir 1936 
Trietuš. Mes turime “DARBININKIŲ BALSO” 
komplektus už 1917-1920 metus. Pas mus ga
lima gauti daug kitų knygų istorijos, abelno 
iriokslo, sveikatos, religijos, kultūros xr kitais 
klausimais.

Mūsų knygos gerai padarytos, gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi
giausia knygų pasirinkimas yra ALDL1) centre! Su užsakymais siųskite 
ir pinigus ! Perkantiems kartu virš $3.00 vertės duosime 25 nuoš. nuo
laidoj Persiuntimą mes apmokame! Visais reikalais kreipkitės pas 
ALDLD CK sekretorių sekamu antrašu:

D. M. š O L O M S K A S
46 TEN įtek STREET BROOKLYN, N. Y.
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Kas Norite

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

darbo

Waterbury, Conn LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y,

Brockton, Mass NASHUA, N. H., LIETUVIAM

JOSEPH SIMUTIS

KASMOČIUSHudson, Mass

specialiai greitai pristato.

paremti savo griūvan draugus parinkt

“Lais
Komi
Rep.

Tūkstančiai rado paleng
vinimą. gebantiems Ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per 70 metą.

vainikų buvo apdėtas velionies 
grabas. Vienas vainikas buvo 
nuo dirbtuvės darbininkų', kur 
velionė dirbo tik kelios dienos 
prieš sAvo tragišką mirtį, tai 
saldainių dirbtuvėj, Nauga- 
tuck, Conn.

Kaimynų pasakojimai apie 
Viktorijos Mikelenienės sugy
venimą su kaimynais, kol buvo 
gyva. Buvus simpatinga ir 
greitai draugų įsigydavo.

Kas liečia mane, aš esu jos 
giminaitis. Metai tam atgal ją 
pažinau pirmą kartą. Teisybė, 
galiu patvirtinti kaimynų pa
sakojimą. Pasikalbėjome tuo
met apie gyvenimą jaunuolių 
ir suaugusiu. Pasirodė supran

tanti darbininkų reikalus. Pati 
velionė buvo mainierio duktė.

Tėvas paliko mažas dukter
is; augo prieglaudos namuose. 
Velionė buvo didesnę ir dirbo 
iki susipažino su mano sesers 
sūnum Adolfu Mikelėnu ir ap
sivedė. šliūbą ėmė civilį.

Kaimynai dar pasakoja, 
kad ji buvo katalikiško tikė
jimo, o jos vyras liuteronas, 
būk tai paskutiniu laiku ėjus 
išpažinties ir pasipasakojus 
kunigui visą istoriją apie sa
vo vyro religiją ir kokį šliubą 
ėmė. Tai kunigas liepęs išnau- 
jo paimti šiūbą bažnyčioj. Ta 
pasaka susiedų neparemta fa
ktais. Velionė nepasakė>lelko 
miršta. Geo. Kuraitis.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

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

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemielu nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtą, kad 
tik būt sveiku. Broli 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 reumatiškUS 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAfe- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, sausio 4, “Laisvės” 
raštinėj, kaip 8 vai. vak. Draugai, 
visi pribūkit į susirinkimą ir naujų 
narių atsiveskite į kuopą. — A. Bal
takis. (1-2)

GREAT NECK, N. Y.
LDS 24 kp. susirinkimas ir pas

kaita įvyks sausio (Jan.) 4, M. & H. 
Sabenkų Svct. Po susirinkimo bus 
skaitoma paskaita neurastenija arba 
priepuola. Todėl visi kuopos nariai- 
rės ir pašaliniai kviečiame dalyvauti. 
Pradžia 7 vai. vak. O paskaita 8 v. 
vak. Todėl prašome visus susirinkti 
laiku. — Rašt. P. Bečis. ' (1-2)

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA
Čia užėję tikrai jausitės patekę į 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 IS KITUR ATVĮTKUSIUS 

Tel. EVergreen, 8-8520

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Laiko lietuvių išdirbystėą ČEVERYKUS, kurie yra 
stiprūs ir gerai tinka ant kojų:

OVER GLOBE SHOES
» » t I • I * I » » , -

Yra didelis pasirinkimas avalynes ir drabužių.

“Laisvėj” gruodžio 19 d. til
po pranešimas, kad yra ren
giamos prakalbos bei masinis 
mitingas dėl gynimo demokra
tijos Ispanijoj. Prakalbos įvy
ko, žmonių buvo gana daug. 
Tarpe daugelio kitų, buvo ma
tyta gana gražus būrelis lie
tuvių ir rusų darbininkų. Ta- 
čiaus didelę didžiumą publi
kos sudarė italai ir ispanai 
darbininkai. Kalbėtojai buvo 
trys—du kalbėjo ispaniškai ir 
vienas angliškai.

Turiu pažymėti kad ispanas 
kalbėtojas, Joseph Romani iš 
New Yorko buvo pirmas kal
bėtojas. Jisai agitavo ir už 
aukac. Susirinkusi publika ga
na duosniai aukavo, viso aukų 
sudėjo $268.78. Joseph Ro
mani yra labai entuziastiškas 
kalbėtojas.

Prakalbas rengė suvienytas 
organizacijų komitetas, kuria
me ėmė dalyvumą ir Socialistų 
Partijos lokalas.’

Dzūko Vaikas.

Pranašauja Ispanijos Respub
likos. Gynėjams Laimėjimą

Gruodžio 16-tą dieną, tre
čiadienio vakare, Jaunų Vyrų 
ir Moterų žydų Susivienijimo 
Name, miesto centre, vyrų sky
riaus metiniame susirinkime 
kalbėjo žymus kalbėtojas, Dr. 
Frank E. Manuelius temoje 
“Dabartinis Krizis Ispanijoj”.

Jo supratimu, Ispanijos res
publikos šalininkai turės lai
mėti, kadangi tos šalies žmo
nių masės yra perdėm už re- 
guliariškąi išrinktą valdžią, ir 
jokiu būdu, esą, nesutiktų pri
imti fašistinę valstybę.

Paduodamas iš devyniolikto 
šimtmečio Ispanijos istorijos 
keletą faktų, kalbėtojas nuro
dinėjo, jog Ispanija iki pasau
liniam karui buvusi pusiau fe- 
odališka valstybė, kurioje bu
vo daug didelių dvarų, keletas 
industrijų ir galinga bažnyčia, 
kuri turėjo pasisavinus daug 
šalies turto. Jis pasakojo, kaip 
pasaulinio karo metu Ispani
jos industrija buvusi smarkiai 
pakilusi, ir paskui, po karui, 
ėjo jos susmukimas. ‘ Ir tuo 
susmukimo laikotarpiu išsi- 
produktavo militantiška darbo 
žmonių klasė. .Monarchija, ku
ri buvo labai silpna ir nieko 
gero negalėjo duoti Ispanijai, 
bandė

nigus grąžinam.
Kaina 75c., $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėką- 

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

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

dau'giaus aukų ant blankos. 
Taipgi Kliubas turi užsiprenu
meravęs “Liaudies Balsą” jau 
antri metai. Nutarta paauko
ti $5.00 į našlaičių kalėdinį 
pieno fondą—našlaičiams, ku
rių tėvai sėdi šiandien kalėji
muose už mūsų visų darbinin
kų reikalus.

Taipgi mūsų kliubas turi 
nusitaręs, kad metinis,, ir pus
metinis mitingas turi but su ba
lium po mitingo. Yra duoda
mi nariams ir jų moterims vel
tui puikūs pietūs valgyt ir 
gert ir bepietaudami kas tik 
nori, gali ką nors pakalbėt. 
Taigi ir šį kartą daugelis 
draugų trumpai šį tą išsireiškė. 
Ant pabaigos buvo pas susirin
kusius paprašyta, kiek kas ga
li paaukoti del Ispanijos kovo
tojų. Viena draugė perėjo 
su kepure ir surinko $3.75, vis
gi geriau^ kaip nieko. Ačiū 
labai aukavusiems. Taigi, kaip 
matot, mūsų kliubas ir kliu- 
biečiai visada ir visur remia 
darbininkiškus reikalus ir jųjų 
kovas prieš žiaurų kapitalisti
nį surėdymą. M. P.

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

Apiplėšė Žmogų
Gruodžio 24 d. einu C gat

ve netoli Baxter St. Eina vy
ras, apie 40 metų amžiaus. 
Matyti, turėjo paėmęs ant 
drąsos. Pamačiau penkis Ame
rikos piliečius po 15 ir 19 me
tų amžiaus. Kaip tiktai tas 
žmogus užsisuko už kampo, 
tuojau koją jam pakišo, žmo
gus parpuolė. Vaikėzai tuo
jaus kišenius jam iškratė ir 
nudum,ė savo keliais. Atsiti
ko viduryje dienos. Matęs.

Utica, N. Y.yVienam di
deliam areliui J taip ledais 
apšalo sparnai, kad jis bu
vo priverstas nutūpti že
mėn. Tada jį sugavo du ber
niukai ir pristatė į vietinį 
žvėrinčių. Žvėrinčiuje gi 
paukštis “paskelbė bado 
streiką.” Per kelias dienas 
visai nieko nelesė, ir su
draskė guminius batus žvė- 
rinčiaus viršininkui, kuris 
bandė jį prievarta šerti.

“Laisvės” No. 302 mano ko
respondencijoj per klaidą ne
pažymėjau dviejų vardų au
kavusių Ispanijos kovotojams 
po 50 centų būtent M. Norkū
nas ir Z Kandrotienė.

Taipgi gruodžio 20 d. L. P. 
Kliubas turėjo savo metinį mi
tingą, kuriame paaukavo $2 
del Kanados darbininkų laik
raščio “Liaudies Balso” ir dar 
išrinko

Važiuoti į Miami 
Floridą

9 d. sausio (Jan.), išvažiuoju į 
Miami, Floridą, su automobiliu. Kas 
norėtų sų manim drauge važiuoti 
tuojau rašykite šiuom antrašu: Liud
vikas Končius, 57 Battery St., No. 
Abington, Mass. Važiuosiu per New 
Yorką.

(2-4)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLDs 10 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 4 d. sausio, 735 
Fairmount Ave., 7:30 vai. vakare. 
Drauges ir draugai! Pasistengkim 
vist dalyvauti ir padaryti skaitlingą 
susirinkimą, ir taipgi, kurie draugai

Tel. Starg 2 0783 NOTARY
Night Tel. Janiper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
«■ ( (LRVANDAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTO JAS

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 Avehūe.

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

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

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

12 colių pločio ir 16 coliy ilgio. Kaina 15c
Pasiunčiame ir į kitus miestus už tą pačią kainą 
Reikalaudami į kitus miestus malonėkite iŠ kalno 

prisiųsti užmokestį pašto stampomis.
♦ į J i p «•,*» ,
Padarome su lietuviškais kalendoriais, kur 

yra pažymėta Lietuvos oficialės ąventes 
ir katalikiškos šventės.

Žinių Žiupsnelis.
Mirtis Viktorijos Mikelenie

nės sujudino giinines ir susie
jus. Padarė daug nesusiprati
mo namiškiams. Viktorija Mi- 
kelenienė ir jos vyras buvo 
vedę apie trys metai. Gruo
džio 1$, 1936, sulaukus 26 
metų, nusižudė.

Mirtis buvo tragiška. Pir
miau šovėsi, nepataikius kul
kai j širdį, nemirė ir daugiau 
kulkų neturėjo. Griebėsi kito
kių priemonių atimti gyvybę, 
išgėrė aąido, būta ir to nedaug 
ir nesuderino vidurių taip 
greįtąi. Nelaimingoji kankinos 
skausmuose perNį-is dienas li
goninėj iki užgęso gyvybė jau- 
lįpje krūtinėje.

Velionė parašė notą, kad 
myli savo vyrą ir myli vyro tė
vus, kur paskiausia gyveno. 
Pažymėjo savo raštelyje, ko
kiose kapinėse turi palaidoti 
ir kokis kunigas turi patar
nauti. įudymosi priežasties ne
pasakė. Tokiu būdu namiškius 
vietinė polięija pasišaukė iš- 
tardymui. Gruodžio 22 d. visi 
buvo paliuosuotį ir velionė bu
vo palaidota 2 vai. po pietų 
Katynąlo kapinėse, Nauga
tuck, Conn. Kunigas Brustai- 
tls atliko bažnytines apeigas, 
kaip paprastai daroma lietu
viškų liuteronų. Laidotuvėmis 
rūpinos jaunas graborius 
Book Miller, naugatuckietis.

Palydovų su mašinomis bu-

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
124 kuopa laikė susirinkimą 
gruodžio 28 d., 1936, ir pa
aukojo Ispanijos kovotojams 
$2.17. Pinigai pasiųsta 
vei” perduoti Ispanijos 
tetui.

■Žvėrinčiaus valdyba, neno 
redama arelį badu numa' 
rinti, pagaliaus, įsakė jį pa 
leisti.

čią galybę karu prieš rifus. O 
tas karas nusidavė labai pra
gaištingai ir iš to pasekė de 
Riveros diktatūra, kuri buvo 
netokia efektyviška palyginus 
su Italijos, Vokietijos ir Por
tugalijos.

1931 metą revoliucija, sakė 
kalbėtojas, buvusi neišvengti- 
na, kadangi monarchija likusi 
visai nepasitikėtina ir neturė
jusi jokio pritarimo nuo pa
prastų žmonių. Įsteigus res
publiką, valdininkai sutikę 
sunkias problemas. Išdalinime 
žemės ir išplatinime mokslo 
dvarininkai ir kunigija pasto
jusi jiems kelią. Mat, kunigi
ja nenorėjusi priimti laisvų 
mokyklų... Ir taip kova ėjo 
per tuos kelius metus, iki kai
rieji balsavimais nušlavė visą 
šalį. Po -tam dvarininkai su 
kunigija, norėdami sukelti 
žmonių pasipiktinimą prieš 
kairiuosius, pradėjo daryti vi
sokias provokacijas. Matyda
mi, kad tokiais keliais neat
sieks savo tikslą, nusprendė 
ginkluotai sukilti prieš žmonių 
išrinktą valdžią.

Rusų Koncertas
Gruodžio 19-tą\dieną, šeš

tadienio vakare, Liet. Taut. 
Namo svetainėje įvyko gražus 
koncertas arba pasilinksmini
mo vakaras. Vakarą surengė 
Tarptautinio Darbininkų Or- 
deno Brocktono skyrius, rusų 
sekcija. »,

Koncerto dalyviai susidėjo 
iš pačių dagininkų. Dainavo 
solo, griežė ant įvairių muzi
kalių instrumentų, Bostono 
rusų choras sudainavo keletą 
gražių dainų ir ant pabaigos 
sulošė labai juokingą vieno 
akto komediją. Koncertas pu
blikai patiko; žmonių buvo 
pilna svetainė. t.

Minėto vakaro parengime ‘ 
atspindėjo tikra apsišvietusių . 
darbininkų dvasia. Visa svar- 1 
ba buvo tame, kad darbinin
kai pradeda išmokti patys per < 
save pasilinksminti. Sureng- : 
darni pąnašius vakarus, jie ne- ] 
siduoda tea t r ų savininkams 
save išnaudoti. O prigulėda
mi prie darbininkiškų pašal
pos susivienijimų, jie nelei
džia apdraudos kompanijoms 
save skriausti ir išnaudoti.

Malonu būtų daugiau ir tan
kiau matyti tokius parengi
mus. X. Kareivis.

dar neužsimokėję už 1936 metus, tai 
prašom ateiti ir užsimokėti, ir atsi
imti knygą. — Kom. (1-2)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

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

(2-3)

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

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

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
ČMES KALBAME LIETUVIŠKAI!

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čiel'ų ru
gių, šenvičiam duona, baltą duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės.- Puikiausias pasirinkimai 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Ąppje Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls/’ ; '
Siunčiamą duoną per paštą | kitus mles
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime infpimacijas apie svorį ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street,

Kalėdom ir Naujiem Metam avalynę ir smulkesnius 
drabužius kaip tai: marškinius, pančekas, pirštines ir 

daugelį kitokių pirkites pas

SIENINIAI KALENDORIAI
1937 METAM

Gumos Išdirbystėj Darbdaviai 
Pakėlė Algas Darbininkams.

Čia Naugatucke yra dvi gu
mos dirbtuvės, viena perdirba 
gumą iš senų guminių išmatų, 
kita dirba guminius visokių 
rūšių čeverykus ir čebatus il
gais aulais. Taipgi išdirba gu- 
ries terbas, kurios laiko šil- 

vandenį, ir kitokius gumi
nius produktus..

Tai kalbamosios dirbtuvės 
kompanija visiems darbinin
kams pakėlė algas 5c į valan
dą liųosnoriai, be darbininkų 
reikalavimo ir be kovos. Taip
gi prižadėjo ateinančią vasa
rą duoti 2 savaites atostogų ir 
vieną pu pilnu užmokesčiu. 
Tai darbininkai džiaugiasi ir 
stebisi, klausinėja kits kito, 
kas čia pasidarė kompanijai, 
kad paliko tokia geraširdė, 
pakėlė algas?

Naugatuckiečiai gumos dar- 
• bininkai, pakėlimas algos 
jums priklauso nuo Akron, O., 
darbininkų streiko. Ten gal 
būt tie patys gurno trusto ma
gnatai palaiko dirbtuves. Ak- 
•on, Ohio, tas pats darbinin- 
cų išnaudojimas, kaip ir Nau-t 
gatucke. Taipgi vienas darbi
ninkas turi keturių darbą dir
bti su pagelba moderniškų 
mašinų įdėjimo.

Bet darbininkai pernai 
streikų Jauke kovėsi su sam
dytais kompanijos mušeiko
mis, policija ir milicija. Kova 
tęsėsi kelis mėnesius. Todėl 
jjisų kompanija ne geraširdė 
pasidarė, o bijo organizuotų 
darbininkų, Ąkron, < 
neateitų ta gera idėja orga- ; 
nizuotis ir Naugatuck, Conn.

Tas penkių centų pakėlimas 
algos daugiau migdymas dar 
binįnkų nuo organizavimosi ii 
reikalavimo geresnių 
sąlygų ir didesnių algų

Kriaučių Mitingas
Gruodžio 18, 1936 m., įvyko 

kriaučių lokalo 149 metinis 
mitingas.’ Susirinkimą atidarė 
pirmininkas J. Palaima. Pir
miausia ėjo raportai. J. Use- 
vičius išdavė raportą iš Joint 
Boardo. Raportas priimtas 
vienbalsiai.

Paskui ėjo valdybos rinki
mai. Į Joint Board>ą išrinkti 
šie: J. Burba, J. Usevičius, J. 
Buzevičius, A. Buivydas, M. 
Vainer, Peter Laskauskas ir J. 
Palaima. Į Board Direktorius 
išrinktas J. Usevičius. Reika
le, turėsime užtarėją. Gerai, 
kad yra lietuvis board-direk- 
toriuose.

Susirinkimas nutarė rengti 
balių So. Bostone Lietuvių Sve- 

Ohio, kad tainėje, kampas E St. ir Silver 
St. sausio arba vasario mėne
sį. Palieta komisijai. Nutarta 
įžangos imti 25 centus. Bus 
paimta abidvi svetainės—vir
šutinė šokiams, o apatinė val
giams ir gėrimams. Bus tik
ra lietuviška muzika. Tėmy- 
kite, kriaučiai ir kriaučių pri
tarėjai, kurią dieną ir mėnesį 
šis šaunus balius įvyks.

Siuvėjas.
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Telefonas: Humbeldt 2-7964

VALANDOS:.
Nėra valandų sekmadieniais.

H

FOTOGRAFAS

Dr. Herman Mendlowitz

(SALINSKAS)

33METAI PRAKTIKOS
225 Bedford Avenuę 

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

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

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

NEDALIOMIS , 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

žinomo

RANDAVOJIMAI
NAUJI METAI smagus dubel

SKUTIMAS

Tel. Evergreen 7-8886Blokas nuo Hewee eleveiterio stoties.

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

(BIELIAUSKAS)
Klausęs

Rendauninkai Iškovojo 
Teisę Liktis Namuos

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Šį Vakarą Išgirskit Demokratines 
Ispanijos Ambasadorių Gardene

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 1

Tolimi Svečiai Aido 
Choro Vakare

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

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

kad gyvena apie

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyn©/ už 
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė
tomis a t d aras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Vedama smarki kampanija 
sulaikyt nužudymą 5 Brook
lyn© vaikinų elektros kėdėj. 
Jei nesulaikys, jiem beliko gy
vent 100 valandų.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAM {STAIGA

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

Buvo* ir eilė kitokių visuome 
niškų grupių ir privatiško po 
būdžio pažmonių.

Jonas Stirbis, Maspeth, N. 
Y., atvežė tris didelius pundus 
šiltų drabužių, taipgi $2 pini
gais.

Vienas pundas yra jo paties 
dovana Ispanijos demokratijos 
gynėjams.

Kitas—nuo M. Astrauskis.
Trečias — K. Karlonienės. 

Nuo jos yra ir $2 pinigais, ku
riuos skiria: $1 Ispanijai ir $1 
Lietuvos rev. politiniams kali
niams.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Barbora Gudeliūtė, 19 die

nų amž., 57-41—63rd St., 
Maspeth, L. L, mirė gruodžio 
30 d., Wyckoff Heights ligo
ninėj. Palaidota sausio 2 d., 
Kalvarijos kapinėse. * ,

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

TRU - EMBER COAL COMPANY
485 Gr&nd Street Brooklyn, N. '

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
' Telefonas: EVergreen 7-1661

“Vien tik Mrs. Carusienei:
“Aš jums atnęfių savo sūnų. 

AŠ nesveikuoju ir negaliu už- 
si n*l^ ti ant pragyvenimo sau 
ir jam. Mano Širdis plyšta...

“Prašau jį auginti, kaipo

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street

Nauji Metai Lietuvių 
Kliubuose

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

Naujų Metų diena pasiUik^ 
pusėtinai graži, New Yorko 
miestelėnų daugelis išvažiavo 
j laukus, o gal daugiausiai tai 
išvažiavo į Coney Islandą ant 
tilto pasivaikščioti. Keletas 
smalsių atletų per visą vidur
dienį demonstravo jūrų pa
kraštyje besimaudydami.

Buvtisis Brooklyno savait
raštis “Vienybė”, Naujų Me
tų išvakarėse pasirodė jau 
diepraščiu. šis dienraštis buvo 
gaunamas dykai; veikiausiai 
jis nuolatos bus galima gauti 
dykai. '

Likerius 
yra Že

mos Kainos.

Helen Žukaitė, slaugė, bai
gė 4 mėnesių speciali kursą 
New York Orthopedic ligon- 
btttyje. Tas, be abejo, jai pa
dės siekti geresnės tarnybos, 

linkėtina, 
ligonbu- 
platesnę

John Leonard, 24 m., links
mai grįžo iš Naujų Metų lau
kimo “parės”. Bet prie du
rų jis pasitiko gaisrininkus, iš- 
nešančius į ligonvežimį jo mir
tinai apdegusią motiną. Vaiki
nas apalpo. Manoma, kad 
elektra padegė jos miegamą
jį ir pasiplėtojo po visą''jos 
apartmentą. Kitos 30 šeimynų, 
taipgi gyventojai kitų dviejų 
gretimų bildingų buvo nakti
niuose , marškiniuose išvyti 
lauk. Nelaimė įvyko 5 v. ryto, 
.240 E. 82nd St., N. Y.

Gaisre apdegė trys žmonės 
605 W. 178th St.

Tą pat dieną supleškėjo 
Metropolitan Rowing Club 
aht Harlemo upės prie 161st 
St. Sunaikinta apie $35,000 
turto. Taipgi įvyko gaisras ir 
ekspložija Metropolitan Life 
Insurance Bildinge, 340 
Fourth Ave. Skiepe suardyta 
mūro pertvara ir sunaikinta 
visa elektros sistema. Bildinge 
paprastai būna 8,000 darbinin
kų, bet niekas tuo laiku nebu
vo raštinėse iš priežasties tri
jų dienų švenčių.

GIRDĖTA RADIO 
KONCERTAS

Gruodžo 24-tos Vakarą, dė
ka Lietuvių Radio Draugijos 
vedėjui J. Ginkui, per radio 
stotį WMBQ duota radio kon
certas. Dalyvavo brooklynie- 
čiams žinomi dainininkai: A. 
Liutkiūtė, V. Tamkiūtė, M. 
žemaitis-Bitter, K a ž e mėkas, 
Stankūnas; kompozitorius R. 
Kurdinaitis; gitaristai V. Be- 
keris ir G. Vedegis; gražiai 
skambino pianu jaunasis' J. 
Ginkus; taipgi dainavo nauja
sis choras, vadovaujamas J. 
Hoffmano.

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

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

New Yorke ir Brooklyne, 
Naujų Metų naktį, išdykę 
jaunuoliai tiek įsismagino, 
kad išvartė visas pelenų bač
kas ant šaligatvių stovėjusias; 
subvių traukiniuose išsukinėjo 
šviesų lemputes ir jas sumuš- 
dinėjo, ir dar kt. varijotišku- 
mų buvo padaryta! Per visą 
naktį triukšmauta, rėkauta, 
triūbyta ir tik auštant mies
tas kiek prasiblaivė.

Į Aido Choro tradicinį Nau
jų Metų lauktuvių vakarą at
silankė ne tik vietiniai, bet 
buvo ir gana tolimų svečių. 
Dalyvavo buvusioji aidietė Al
dona Kazakevičiūtė (Grabau
skienė) su savo draugu iš Mi- 
nersvįlle, Pa., kuri svečiavosi 
pas tėvelius ir seserį Jamaica, 
L. I. Kitomis gana tolimomis 
viešniomis buvo dd. Kukans- 
kaitės, darbščios choristės ir 
veiklios LDS narės iš Water
bury, Conn. Gal buvo ir dau
giau tolimų svečių, bet jūsų 
rep. tik tiek pavyko sužinot.

Vakaras buvo smagus, ypač 
artėjant rubežiui tarp senų ir 
naujų metų. Tačiau xkai kurie 
svečiai tikėjosi ir programos. 
Turėdami tiek daug meno spė
kų. aidiečiai pilnai galėjo 
duoti programą.

Apvaikščiojant Naujų Metų 
senas tradicijas, daugelis žmo
nių, pabaigę senus metus, o 
pradedant naujus — bučiavo
si, mylavosi, sveikinosi; ne
žiūrint, ar kuriems buvo iš to 
smagumo ar ne. Bet senstelė
ję smalsesnieji “kavalieriai”, 
tai tikrai pasinaudojo šia pro
ga—Naujų Metų varde, gavo 
pasibučiuoti su jaunomis mer
giščiomis.

Apie 800 East Side šeimynų, 
kurioms gręsė išmetimas iš 
namų su 1 sausio, gavo tele
gramą iš butų komisionieriaus 
Post, kad jų išmetimas atide
damas visu mėnesiu. Rendau
ninkai tikisi tuo laiku iškovoti 
kokį įstatymą, kuriuo einant 
bus galima atidėti išmetimus 
iš namų, išgauti pataisymą 
bildingų.

Tąčiau sykiu komisionierius 
davė ir tokį pasiūlymą, kokio 
norėjo namų savininkai ban- 
Kieriai, būtent, nelaikyti juos 
atsakomingais už nelaimes, 
jei jos atsitikti? bėgiu 6 mė
nesių. Taipgi rendauninkai 
nepasitenkinę, kad komisio
nierius nieko nepasiūlė rendų 
klausimu. Jie reikalauja/ kad 
įstatymais būtų numatyta pa
dengimas iš valdžios iždo skir
tumo rendose, kuomet ren
dauninkai verstinai yra krau
stomi iš turimų butų ir gau
namieji nauji butai yra bran
gesni.

Mitinge vieninteliu kalbėto
ju bus Ispanijos ambasadorius 
Fernando de los Rios. Mitin
gui pirmininkaus Columbia 
Universiteto profesorius John 
Dewey, kuris palįsta Dr. de 
los Rios nuo 1928 metų, kada 
Rios buvo svečiu profesorių 
tame universitete, šis bus pir
mas viešas ambasadoriaus pa
sirodymas prieš publiką nuo 
jo atvykimo užimt ambasado
riaus vietą Jungtinėse Valsti
jose.

žinant dabartinę Ispanijos 
padėtį mes lengvai galime 
įmatyti, kaip svarbu, kad šis 
mitingas būtų galinga demon
stracija prieš fašizmą ir už 
visokeriopą paramą Ispanijos 
liaudies gynėjams.

Mitingas įvyks šį vakarą, 4 
sausio, Madison Square Gar
den, 50th St. ir 8th Ave., New 
Yorke.

Sav. Vincas Visniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo 
tos degtinės, vynai

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

dimui laiko ir pasimatymo 
su žmonėmis.

Lietuvių Piliečių Kliube lau
kė Naujų Metų keturios skir
tingos grupės, būtent Dariaus- 
Girėno Postas, Meiįo Teatras, 
Lyraitės, ir paties -kliubo na
riai, tad visi bildingo kampe
liai buvo užimti linksmauto- 
jais.

Lietuvių Atletų Kliubas ly
giai pilnas buvo narių ir kliu-

Tremont ir 3rd Ave., Bronx, 
šalpos biure įvyko'vienos die
nos sėdėjimo streikas. Jis pra
sidėjo rytą ir baigės 5 vai. va
karo biuro viršininkų pažadų 
peržiūrėt reikalavimus, nuo 
kurių pirma buvo visai atsisa-

Telephone Stagg 2-4409

A, Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Parsamdan automobilitu vestuvėm, 
par&n, krikžtynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

J Arti Marcy Avenue)
> Brooklyn, N. Y.

Suvienytos Amerikos Ispa
nų Organizacijos, 16 jų, ren
gia didžiulį masinį mitingą 
paramai Ispanijos kovotojų už 
demokratiją, prieš fašizmą. 
Mitihgą remia įvairios New 
Yorko darbininkų organizaci
jos.

Tarpt. Darbininkų Apsigy
nimas išleido specialį atsišau- 
kima, kuriame sakoma:

“Šiuo svarbiausiu Ispanijos 
demokratijos gynimo momen
tu TDA šaukia savo narius 
tarptautinio solidarumo dva
sioje dirbti pripildymui Madi
son Square Gardeno, nes tas 
mitingas yra paramai didvy
riškų Ispanijos žmonių. New 
Yorko žmonės, visokių politi
nių pažvalgų, iš visokių orga
nizacijų, kovojančių už demo
kratines teises, dalyvaus šia
me mitinge.”

PAINTERS 
and\ 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

Lietuvių Angliy Kompanija
♦ Pįrmos klases anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimų

Geria usia Vieta 
Brooklyne 
Naminius 
portuotus 
ten, kur

SUSIRINKIMAI
GREAT NECK, N. Y.

Šį vakarą, 4 d. sausio^ įvyks LDS 
24 kp. susirinkimas, pradžia 7:30 vai. 
vakare, Sabenkų svetainėje, - 91 
Steamboat Rd. Bus skaitoma paskai
ta Neurastenija arba Priepuolis, ku
rią paraše Dr. Ambrazaitytė. Būkite 
visi nariai ir išgirskite šią svarbią 
paskaitą. Taipgi atsiveskite ir paša
linių.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

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

Valdyba.
(2-4)

BROOKLYN, N. Y
Williamsburghe 

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

mirtų nuo bado. Mano vyras 
numirė trys mėnesiai atgal.”

Matyti, kad moteris pažino 
Mrs. Caruso, bet ji nežinojo, 
kad keletą savaičių atgal Mrs. 
Caruso išsikraustė iš to namo. 
Kūdikį rado Mrs. Jane Kirby, 
kuri jį perdavė į rastinukų na-

ko jai nuoširdžiai 
Ketina dirbt N. Y. 
čiuose, kad įgaut 
praktiką.

Helen yra gerai 
chorvedžio - k o m pozitoriaus 
Walterio Žuko sesuo. Jinai ir 
pati yra gražiai prasilavinus 
muzikoje ir mokinusi dainavi
mo. Ji taipgi yra narė liet, 
darb. organizacijose, kaip ir 
jos motina, kuri yra žinoma 
darbuotoja per eilę metų 
Binghamton, N. Y.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

LIET. LIAUDIES TEATRO 
VALDYBOS POSĖDIS

Panedėlį, sausio 4 d., Lietu
vių Liaudies Teatro valdybos 
posėdis įvyks 7-tą vai. vakare, 
“Laisvės” patalpoje. Dalyvau
kite.

Sekr P. Baranauskas.

\WJNDED

felBUSHWICK
SAVINGS BANK

GRAND STmtGRAHAM AVE.. BROOKLYN

INTEREST QUARTER ENDING
SEPT. 30th AT/,/0 PER ANNUM

' INTEREST I’JLOM DAY OF DEPOSIT

jwGWlBSSww.'. Ate?-■■

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

r;_________________Nelaukite iki vidurių užkietėjimas įsisengs,
" f L_ . nes iš to išsivystys visokios ligos, kaip tai:

G4 galvos skaudėjimas, šaltis, kataras, apendi-
Wg_. I • kas, inkstų ligos, įdegimas tonsilų, reuma- 
.tas,, nervuotumas, ekzema, 'kepenų, širdies 

. IwOafiJA ir kitokios ligos.
JPMBSuMm' Vartokite Thomsono NATURAL-LAX-

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

druskų ir vitaminų, kurie yra būtinai reika- 
lingi ž m ogaus kūnui. NATURAL-LAX- 

• HERB TEA yra viena iš geriausių paliuo-
‘ ‘ ‘ ..................................... ........

ums pa-

Paliko Kūdikį Ne 
Prie Tų Durų

Viena nežinoma moteriškė 
savo kūdikį paliko ant namo 
laiptų, po tHim. 293 Oakland 
St., Brooklyn. Prie kaldros bu- 
vo prisegtas sekamas raščiu-

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS JAUNO 

VYRO
" Jaunas vyras, manoma Alphonsas 
Stasys, gyvenęs E. 28 St., New Yor
ko mieste, yra prašomas tuojaus su
sisiekti su William E. Holmes, 1164 
Pacific St., Brooklyn, N. Y. Jei kas 
apie jį žinodama^ praneš, būsime dė
kingi.'

(2-4)
........................— 4----------------------------

Pajieškau Jurgio Sateika, pirmiaus 
gyveno Chicago, III. Dabar girdėjau, 

Pittsburgh, Pa. 
Malonąkite atsiliepti arba kas žino 
kur jis randasi praneškite P. Mic
kevičienei, 251 Field St., Montello, 
Mass. (307-2)
PAJIEŠKAU vyro, kuris supranta 

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

D i d elis pasirinki- į 
mas Į v a i riausios FOpW] 
Degtinės, Vyno ir

Kitokių Likerių < ~
Pas

HYMAN BERGER
RETAIL

WINES AND LIQUORS
409 LORIMER STREET 

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

(Pigiau niekur negausit)

ONE HUNDRED AND FORTY-SEVEN

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

NEWARK, N. J

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

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
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

BERN. J.SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystes reikale visada Jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
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.




