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_______ ________
štai nuogi fą}<tai: Spalių 23 

d. drg. Siurba nuėjo j LSS 19 
kuopos susirinkimą ir kvietė, 
kad komunistai ir socialistai su
ruoštų Brooklyne didelį ir ben
drą masinį mitingą Ispanijos 
reikalais. Socialistai sakė, kad 
jie ant rytojaus, tai yra, spa
lių 24 d. praneš komunistams, 
ką jie nutarė.

Kom
Gavo Daugiau
Negu Buvo Tikėtasi

KRISLAI
Ką Jūs Manote, Draugai?
Ar Manevrai ar

Sabotažas?
Imkimės už Darbo

Tuojau.
Lapkričio 7.

Rašo A. B.

Atėjo ir praėjo spalių 24 
d., o jokio pranešimo nesulau
kiame. Spalių 29 dieną sklokos 
organo vietinėse žiniose skaito
mą, kad LSS 19 kuopoje drg. 
Siurba gavęs “išvanoti,” o “kuo- > 
pa nutarė neprisidėt prie rengi
mo tų prakallm. Taigi, išrodo 
kad ‘kalbėtojo nuo socialistų’ 
jau nebus.”
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Spalių 29 d. Piliečių Kliu- 
bo svetainėj įvyko komunistų; 
rengiamos rinkimų prakalbos. 
Tarp kitko, aš prisiminiau, pa
skaitęs iš “N. G.”, kad toks LSS 
kuopos pasielgimas yra peikti
nas, kad jeigu socialistai nenori 
dėtis prie bendro fronto Ispani-1 
jos reikalais, tai greitu reikalu ; 
mes vieni rengsime Brooklvnei

SS/’-Miniiesotoj Išrinkti _
Snaliu 30 diena, rvfp. dr<r. Darbiečiai Senatorius

Ir GubernatoriusH

Spalių 30 diena, ryte, drg. j 
Siurba gauna laišką nuo LSS 
19 kuopos sekretoriaus drg. Gla
vecko, kad jų kuopa nutarus dė
tis prie prakalbų ar rengti pra
kalbas ir tam tikslui išrinkus 
komisiją iš trijų, su kuria pata
ria susisiekti ir tartis. Drg. 
Siurba rašo Glaveckui ir sako, 
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MINNEAPOLIS, Minn.— 
Valstijos gubernatorium ta
po išrinktas Farmerių Dar
bo Partijos kandidatas El
mer Benson. Jis, lapkričio 4 

, gavo 210,163 
| balsus prieš republikonų 
kandidato M. A. Nelsono 
132,854 balsus. O rinkimų 

Lapkričio 2 d. pribūna ne kampanijoj Nelsonas grasi- 
LSS komisija, bet pats Glavec- no. suorganizųot fašistinius 
kas ir Tiškus. Pasitariama ir gaivalus, kad visai išvytų iš 
susitariama, kad ant rytojaus, į valstijos darbietį El me r į 
lapkričio 3 d., bus abiejų komi- Bensoną!
sijų galutinas susirinkimas ir Jungtinių Valstijų sena- 
susitarimas. torium nuo Minnesotos liko

-------  • i išrinktas Farmerių Darbo 
Gerai. Ateina lapkričio 3 d., I partijos veikgias ‘ Ernest 

socialistą! atsiveda sklokos Jan- j Lundeen 204,675 balsais 
remonijos.----------------— .u. |Pnes republikonų kandidatą
kęs, kad nors jis yra didelis j 
žmogus, bet kadangi už jį yra i 
dar didesnių, todėl jis negali • 
ant vietos pasakyti “yes” ar 
“no.” Jis galėsiąs duoti savo 
atsakymą tiktai lapkričio 7 d.! 
Ir draugai socialistai jau prita
ria ir viskas sulaikoma iki lap
kričio 7 dienos.

kad komunistą komisija laikys d daviniais 
otioivtnUimn nnUvinm 9 rl lot 7susirinkimą lapkričio 2 d., lai 
pribūna ir socialistų komisija 
susitarimui.

Jankauskas pareiš- . * . ,. 1 v
>r« ii« vm Hirioiis 1 Chnstiansoną. uz kuri buvo 

paduota 126,124 balsai.
Už Rooseveltą į preziden

tus balsavo 258,726 Minne- 
sotos piliečiai, už Landoną 
125,408, o už kunigo Cough- 
lino-Union partijėlės kandi
datą Lemkę tik 29,768.

Tai kaš čia: Ar manevrai, ar 
sabotažavimas to taip brangaus, 
taip neatidėliotino darbo? Jie 
eis Ispanijos kovotojams pagel- 
bon gal tada, kada fašistai jau 
bus nušlavę tuos kovotojus.

Klaidą padarė tie mūsų drau
gai, kurie leidosi už nosies ve
džioti. Stačiai gėda visam Broo
klyn© revoliuciniam judėjimui, 
kad iki šiol dar nebuvo sušauk
tas nė vienas lietuvių masinis 
mitingas Ispanijos reikalais. 
Mūsų judėjimas turi tuojaus 
griebtis už to darbo. Jeigu 
draugai socialistai užsimanė be 
Jankausko komandos nė žings
nio nežengti, tai jų reikalas. 
Jeigu jie mano, kad jie baisiau
sią malonę padarys komunis
tams, jeigu prisidės prie bendro 
darbo Ispanijos reikalais, arba 
kad toks judėjimas neduos jo
kios naudos darbininkų klasei 
—tai jie labai klysta.

Lapkričio 7 d., draugai, yra 
visiems darbininkams brangi 
diena. Tai diena paminėjimo 
didžiosios rusų revoliucijos. Ne
užmirškime. Labai teisingai ir ’ 
labai puikiai mes komunistai iš-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams '
Brooklyne $7.50 

Metams

Vienas Ispanijos jūreivių, 
kurie pašalino fašistinius 
oficierius ir užėmė laivo ko
mandą.

M

ANGLIJOS MIESTŲ TA
RYBŲ RINKIMAI DEMOKRATAI VIEŠPATAUS KONGRESE

L O N D O N. — Anglijos 
Darbo Partija prarado 119 
vietų tarybose 250 miestų 
nėr dabartinius rinkimus; 
bet dar nėra paskelbta rin
kimų pasekmės iš kitų 110 
miestų.

ROOSEVELTAS GAVO APIE 10,000,000 DAUGIAU 
BALSŲ NEGU LANDONAS

Jungtinių Valstijų prezi
dento rinkimuose pereitą 
antradienį Rooseveltas ga
vo 25,104,000 balsų, o repu
blikonų kandidatas Lando- 
nas 15,411,000 balsų, pagal 
lapkričio 5 d. paskelbtus 
skaitmenis. Union-kunigo 
Coughlino partijos kandida
tas Lemkė visoj šalyj tesu
rinko sau tik 568,000 balsų.

Rinkimų kolegijoj Roose
veltas turės 523 rinkikus, o 
Landonas aštuonis. Tik dvi 
valstijos, Maine ir Vermont, 
nubalsavo už Landoną; vi
sos kitos už Rooseveltą.

Šiais rinkimais* demokra
tų partija dar desėtku padi- 

tik įvyks masiniai revoliucijos djno s a^v o ^kongresmanų 
paminėjimo mitingai, eikite į 
juos ne šimtais, bet tūkstan
čiais.

varėme prezidentinių rinkimų 
kampaniją, Reakcijai tapo už
duotas smūgis. Komunistų įta
ka keleriopai pakilo. Atkreip
kime savo akis į Europą. Pa
matykime, kad fašistiniai krau
geriai rengia baisų karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Tarėme Ame
rikoje, kad “reakcija nepraeis.” 
Tarkime Amerikoje, kad fašis
tiniai karo kurstytojai nepra
eis su savo užmačiomis.

Tegul lapkričio 7 d. bus mū
sų džiaugsmo ir pasirįžimo die
na. Pasidžiaugsime laimėji
mais, pasistanavysime geriau 
susivienyti, energingiau kovoti 
prieš karo pavojų. Todėl, kur,

Ispanų Fašistai Bom 
barduoja ir Degina 

Sostinę Madridą
Valdžios Milicija Įtūžusiai Atakuoja 50,000 Priešų 

“Prie Madrido Vartų;” Stengiasi Apsupti Fašistus
Komunistų Kandidatai j New Yorko Aldermanų Tarybų ir j 

Šalies Kongresą Balsais Toli Pralenkė Socialistus

Madridą, 
uždegė miesto

Italijos orlai-

MADRID, lapkr. 5.—Faši
stai, užėmę Getafe ir Lega- 
nes, pradėjo patrankomis 
bombarduot 
Jų šoviniai 
centrą.

Nazių ir 
viais, ypač būriais itališkų 
tankų, fašistai atėmė iš res
publikos gynėjų Alcoroną, 7 
mylios nuo Madrido centro, 
ir dasivarė iki priemiesčio 
Carabanchel, tik 3 mylios 
nuo paties Madrido. Eina 
įtūžę patrankų mūšiai del 
šios pozicijos. '

Getafe buvo respublikos 
orlaivių stovykla. Per smar
kią artilerijos ir orlaivių 
kovą sudegė Getafes gazoli
no sandėliai.
100,000 Darbininkų Drūtina 

Madrido Pozicijas
Respublikos valdžia pa

statė 100,000 darbininkų ka
sti apkasus ir tverti spyg
liuotų vielų tvoras aplink 
Madridą prieš fašistus. Dar
bo unijos įsakė visiems sa
vo nariams mobilizuotis, 
vieniems į mūšių frontą, ki
tiems drūtinti Madrido po
zicijas.
Liaudies Fronto Valdžios 

Manifestas
Liaudies fronto vyriausy

bė išleido manifestą į res
publikos gynėjus:

“Visas pasaulis tėmija, 
kokiu paskučiausiu pastan
gų jūs darote. Atėjo didy
sis momentas. Pralaimėji
mas reikštų gėda, vergiją ir 
mirtį. Geriau žūti stačiam 
neon gyventi klupščiam.”

Socialistas ministeris pir
mininkas L. Caballero per- 

skaičių. Tuo būdu Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūme demokratai turės 328 

organizavo ministerių kabi
netą, įtraukdamas į jį ketu
ris anarcho-sindikalistus iš 
Nacionales Darbininkų Fe
deracijos.
Respublikos Milicija Sten

giasi Apsupt Fašistus
Madrid, lapkr. 5. — Ispa

nų respublikos gynėjai ne
paliaujamai kanuolių šovi
niais bombarduoja fašistus 
Getafej ir Legenese, už sep- 
tvneto mylių nuo sostinės 
Madrido.

Valdžia pranešė, kad jos 
milicija stengiasi apsupt fa
šistus. Apsupimo judėjimas 
pradėtas Torrejone ir Sese- 
noj, 15 iki 20 mylių į pietus 
nuo Madrido.

Respublikos lakūnai nu
kirto žemvn keturis fašistų 
orlaivius, kurie dienos laiku 
bombardavo Madridą.

Katalonijos ir Levantes 
provincijos ketina atsiust 
o-ana naujų jėgų, kad apgint 
Madridą.

Respublikos lėktuvai iš
daužė fašistų artileriios po
zicijas Humanes, Arrovo- 
molinos ir Moraleja mieste
liuose į pietų-vakarus nuo 
Getafe.

Valdžios milicininkai iš
mušė priešus iš Ventures, į 
nietų-rytus nuo Madrido.
Fašistai Giriasi Paimsią 

Madridą šią Savaitę.
Burgos. Ispanija, lapkr. 5. 

-Fašistu komandieriai tvir
tina. kad jie galėsią užimt 
Madridą šia savaite.

Jie iau kelis sykius žadė
jo užkariaut Madridu savo 
nuskirtu laiku, bet vis ne
pavyko.

savo žmonių. Republikonų 
kongresmanų bus 90; pro
gresyvių 7, farmerių-darbie- 
čių 3; septyni kiti kongres- 
manai esą abejotino nusi
statymo.

Dabartinių rinkimų pasė
koj skaičius demokratų se
natorių Washingtone pakilo 
nuo 69 iki 74; o republikonų 
sumažėjo nuo 22 iki 17.

Taigi demokratai galėsią 
lengvai pravesti savo politi
ką Jungtinių Valstijų kon
grese. Republikonų atrama 
dabar yra tik šalies Augš- 
čiausias Teismas iš devynių 
senių, kurių dauguma yra 
gauruoti republikonai, kurie 
naikina bent kiek darbinin
kam naudingesnius kongre- bar visiškai 
so išleidžiamus įstatymus, jau 189 laivai.

LARGO CABALLERO, 
Socialistas, Ispanijos prem
jeras, kuris taipgi vadovau
ja Madrido apgynimui nuo 
fašistų.

Sov. Sumuša Primestus 
Jiem Bepusiškumo Lau

žymus Ispanijoj
LONDON, lapkr. 5.—Ita

lijos ir Vokietijos atstovai 
“bepusiškumo” komisijoj 
pakartojo kaltinimus, būk 
Sovietų Sąjunga tiefeioginiai 
rėmusi ginklais Ispanijos 
valdžią prieš fašistus. So
vietų atst. Maisky sumu
šė tuos įtarimus. Prispirti 
prie sienos Hitlerio ir Mus- 
solinio atstovai negalėjo pa
rodyti jokių įtikinančių fak
tų, būk Sovietai laužę tarp
tautinę bepusiškumo sutar-

Lenkija Nežinanti Kur 
Dėt Žydą “Perviršį”
LONDON. — Sekmadieni 

čia atvyksiąs Lenkijos už
sienių reikalų ministeris J. 
Beck tartis su Anglijos val
džia, kur galima būtų dėt 
vadinamą “žydų perviršį” 
Lenkijoj: ten jų-esą virš 3,- 
500,000. Lenku valdžia prie
šinga žvdu įleidimo sustab
dymui į Palestina, kaip kad 
reikalauja arabai. Lenkijos 
valdovai norėtų daugiau sa
vo žydų “išleisti” į tą kraš
tą.

Ispanijos fašistams telikę 
jau mažiau kaip 3 mylios iki 
Madrido, kaip lapkr. 5 d. 
skelbė Press-Radio žinios.

Vadai Mesią iš Unijos 
Laivus Streikierius

NEW YORK, lapkr. 5. — 
David Grange,’ vice-prezi- 
dentas Tarptautinės Jūri
ninkų Unijos, ir kiti streik- 
laužiški viršininkai grasina 
išmest iš unijos dabar strei
kuojančius jūrininkus New 
Yorke ir kitose rytinėse 
prieplaukose. J. Curran ir 
kiti streikierių vadai atsa
ko, jeigu dešinieji viršinin
kai taip padarys, tai jie tik 
patys save išsimes.

Vakariniame ir rytiniame 
Amerikos pakraščiuose da- 

užstreikuota

NEW YORK. — Rinki-Į 
muose lapkričio 3 d. komu
nistų gautas balsų skaičius į 
įvairias valdvietes pakilo 35 
iki 50 nuošimčių augščiau, 
lyginant su 1934 metų rin
kimais. Dauguma komunis
tų kandidatų dabar gavo 
virš antra tiek daugiau bal
sų nekaip 1932 metų rinki
muose.

Komunistų kandidatai šį 
kartą į visas New Yorko 
valstijos valdvietes ir į New 
Yorko miesto aldermanų ta
rybos pirmininkus gavo 
4,000 iki 10,000 daugiau, ne
gu socialistai, su viena tik 
išimčia: už komunistų kan
didatą Robertą Minorą į gu
bernatorius balsavo 37,754 
piliečiai, o už socialistą 47,- 
984.

I. Amter, komunistų kan
didatas į New Yorko alder
manų tarvbos pirmininkus,- 
gavo 62.414 balsų, o socialis
tu kandidatas į tą vietą — 
56,408.

Du socialistu kandidatai j 
Jungtinių Valstijų kongres- 
manus gavo vienas 55,890, 
kitas 53,162 balsus: komu
nistų gi kandidatai į kong- 
resmanus Hudson ir Gerson 
gavo pirmas 63,552, antras 
63,730 balsų.
Komunistų Laimėjimai Wis- 

consino Valstijoj.
Malwaukee, Wisconsin. — 

K o m u n i stų kandidatas į 
Jungtinių Valstijų preziden
tus Earl Browder dabar šioj 
valstijoj gavo 200 nuošimčių 
daugiau balsų, negu komu
nistų kandidatas į tą vietą 
keturi metai atgal. Tuo tar
pu socialisto kandidato į 
prezidentus Norman Tho- 
maso balsai sumažėjo 50 
nuošimčių.

Į Wis. valstijos valdžios 
komiteto narius tapo išrink
ti devyni komunistai, kurie 
kandidatavo sąraše Farme- 
rių-Darbiečių Pažangiosios 
Federacijos.

Išrinktas į valstijos sei
melį Farmerių-Darbo Parti
jos kandidatas Costello vie
šai pasveikino komunistus 
ir kitus pažangiuosius už 
paramą; sako:

“Aš sveikinu savo drau
gus darbininkus, taipgi ko
munistus, socialistus ir pro- 
gresistus, kurie didvyriškai 
kovojo už mano išrinkimą 
vardan taikos ir laisvės.”
4,857 Balsai už Komunistą 

Virginijoj.
Richmond, Virg i n i a. — 

Komunistų kandidatas į se
natorius Donald Burke gavo 
4,857 balsus, o socialistų 
kandidatas Rohlson 6,267. 
Prezidentiniai balsai dar tik 
dalinai paskelbti; bet jau iš 
to .matyt, jog komunistų

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulj!

i

kandidatas į prezidentus 
Browder bus gavęs virš an
tra tiek daugiau balsų, negu 
1932 m. rinkimuose.
Smarkiai Paaugo Komunis

tų Balsų Skaičius 
Clevelande

Cleveland, Ohio. — Už 
komunistę Yettą Land, Far
merių-Darbo Partijos kan
didatę į Lake apskričio pro
kurorus, suskaityta 863 bal
sai; bet tai dar toli nepilna 
skaitlinė.

Komunistų kandidatas į 
prezidentus Browder šiame 
mieste dabar gavo 1,212 bal
sų, pagal tik pusiau suskai
tytas balsavimo pasekmes. 
1932 m. už komunistų prezi
dentinį kandidatą čia balsa
vo tik 109.

Detroit, Mich. — Komu
nistų bei farmerių-darbiečių 
gauti balsai dar visai ne
skelbiami.
M a k 1 iavoja Komunistų ir 

Darbiečiu Balsus Phi- 
ladelphijoj.

Philadelphia, Pa. — Rin
kimų komitetas, gal dar nei 
pusiau nedaskaites komu
nistinių balsų, skelbia, kad 
Browder gavęs 1,226 balsus 
į prezidentus; o jau 1932 m. 
už komunistų kandidatą Fo- 
sterį čia buvo paduota 2,537 
balsai.

Keturi metai atgal socia
listų kandidatas i preziden
tus Philadelphijoi gavo 13,- 
038, o dabar, sulior paskelb
tų skaitlinių, tik 2,537.

Už Wm. Leaderį. Farme
rių-Darbo Partijos kandida
tą i kongresą, balsavo 9,000 
philadelnhiečių. Ri n k i m ų 
valdininkai “atrado suga
dintais” daugelį komunistų 
ir darbiečiu balsų.

New Haven, Conn. — Dar 
nepilnai paduodamos rinki
mu na sekos rodo, jog ko
munistai šiemet čia taipgi 
gavo kiek daugiau balsų, ne
gu 1932 m. rinkimuose. So
cialistų kandidatas į prezi
dentus Norman Thomas nu
puolė dviem trečdaliais bal
sų, lyginant su 1932 m.

Meksika Gausiai Remia 
Ispanijos Respubliką

PriMEXICO CITY.
rengta iš Meksikos išvežti 
Ispanijos respublikai dar 16 
kanuolių ir 5 vagonai ma
žesnių ginklų ir amunicijos, 
tame skaičiuje 5,000 šautu
vų.

w $

Buenos Aires. — Argenti
nos prezidentas A. P. Jus
to įsake visus šalies gyven
tojus įskiepyti nuo raupų.
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Po Rinkimą
Taigi rinkimai jau praėjo. Jie, kaip 

jau ne kartą buvo mūsų dienraštyj 
rašyta, buvo vieni įdomiausių mūsų ša
lies istorijoj. Visųpirmiausiai šiuose rin
kimuose buvo susibūrę vienon krūvon 
visi reakcininkai ir išvien atakavo prez. 
Rooseveltą, kuris truputėlį apkarpė 
stambiųjų kapitalistų sparnus. Jie da- 
hė viską, kad Roosevelto neišrinkus. Bet
gi nepaisą fit jų pastangų, Rooseveltas 
tapo išrinktas didžiausiu skaičium balsų 
Amerikos Istorijoj.

Jau galima padaryti kai kurios išva
dos.

Pirmoji: Amerikos liaudis, imant bend- 
r ‘, parodė savo griežtą pasipriešinimą 
I šizmui ir reakcijai, nors tas pasiprie
šinimas, tiesa, nebuvo sukonsoliduotas 
p. 'itiniai. Amerikos žmonės pradėjo 
daugiau mąstyti politiniai, atskirti pelus 
nuo grūdų, bet jie daugumoj dar vis te
bėra kapitalistinių partijų įtakoj. Šiuose 
rinkimuose buvo užduotas smūgis reak- 

’ ei j ai, progresyviškas sparnas nedaug te-
laimėjo. Tiesa, New Yorke, kur veikė 

, Amerikos Darbo Partija, už ją (jos sąra
še buvo tiktai Roosevelt ir Lehman) bis- 
kutėlį daugiau išjudino balsuotojus ir 
partija, palyginti, gavo daug balsų. Tas 
leidžia manyti, kad sekantieji prezidenti- 
hiai rinkimai (1940) jau matys Farme- 
rių-Darbo Partiją kaipo didelę pajėgą, 
kuri gali laimėti daug balsų.

Antra: kapitalistinės spaudos neturėji
mas įtakos žmonėse. Apie 80 nuoš. visos 

l • stambiosios spaudos stojo už Landoną, 
niekino Rooseveltą—niekino, kaip tik 
įmanydama—tačiau žmonės, skaitytojai, 
jos nebep' ’ Tik prisiminkim stambią
ją Hearstu spaudą. Kiek joje išeikvota 
rašalo niekinimui Roosevelto ir agitavi- 
mui uf T.?' . uią! Pasirodo, kad stipri 
Farmei ių-Darbo Partija galėtų laimėti 
rinkimus, nepaisant, kad stambioji kapi
talistų spauda h išeitų prieš ją. Žinoma, 
reikėtų turėti populiarūs kandidatai.

Trečia: komunizmo baubas negązdina" 
žinonių. Niekad Amerikoje nebuvo taip 
išpopuliarizuotas komunizmas, kaip per
eito j rinkiminėj kampanijoj. Komunistu 
apskelbė Rooseveltą, komunistais apskel- 

* be ir jo kabineto narius. Tūli kapitalis^ 
Į tai pagrąsino išsikraustysią iš Amerikos, 

jei Roosevelt būsiąs išrinktas. Kiti skel
bė, būk su Roosevelto išrinkimu ši šalis 
bus sovietizuojama, etc., etc. Nepaisant 
to visko, tačiau, žmonės balsavo už “ko- 

< munistą” Rooseveltą! Vadinasi, žmonės 
jaU nebeima komunizmo baubu, kaip re- 
akfcijos šalininkai mano!

Ketvirta: demagogo kunigo Coughlino- 
Townsendo partijos (Union Party) su- 
srfiukimas. Atrodė, kad kun. Coughlin 
turi labai daug įtakos. Taipgi kitiem ro- 
dėsij kad Townsendas turįs daug įtakos 
balšuotojuosp. Manėsi, jog šitiem dema
gogam pavyks sudemorhlizuoti daug bal
suotojų ir tuo būdu nutraukti nuo Roo
sevelto baisų. Bet nieko panašaus. Pa
lyginti, Lemkė (kun. Coughlino-Town- 
šendo) kar.didatas gavo nedaug balsų ir 
labai mažą įtaką padarė į rinkimų pasė- 

I k- .
• Fašištas Hearstas, demagogas kun.

< oughlinas, Townsendas, Smithas, Mor- 
g lai, Rockefelleriai, Du Ponts'ai ir kt. 
nLrėsi iš kailio, beagituodami už Lando- 
n.,4 Nesigailėjo jie pinigų, nesigailėjo 
nieko, kad tik jį išrinkus, bet jų prakai- 
tas nuėjo veltui.

» Vadinasi, Amerikos žmonės uždavė re- 
1 akcijai smūgį.

Tegu skaitytojas nemaho, kad su Roo- 
seVėltO išrinkimu dalykai išsiriša. Jau 
nė kartą buvo sakyta, kad Rooseveltas, 
kaipo tokis, nėra kovotojas prieš reakci-

ninkūs. Jis jiems pataikavo ir tebepatai- 
kaus. Darbo žmonių pareiga dėlto kris
talizuoti savo jėgas, ruoštis prie įsteigi- 
hio Farmerių-Darbo Partijos, per kurią 
jie galės paimti valdžią.

Sekančiais metais visoj eilėj miestų 
įvyks municipaliniai rinkimai. Ten teks 
darbuotis. O 1938 metais, kai bus kong
resiniai rinkimai, Amerikos darbo žmo
nės jau privalo tokią partiją turėti nacio- 
nale papėde ir išrinkti į kongresą bei val- 
stijinius seimelius savo atstovų.

Kiek tai liečia J. V. Komunistų Partiją, 
tai jos darbas tik teprasideda. Didelis 
darbas laukia Amerikos žmonių. Dėl to 
reikalinga mobilizuoti visos pajėgos, kad 
tąjį darbą tinkamai nudirbus.

Mūsų pareiga kuoveikiausiai stiprinti 
Komunistų Partiją, kovotoją už liaudies 
frontą, už vienijimą visų laisvę mylinčių 
žmonių atsparai prieš fašizmą!

Nauji Nuteisimai Lietuvoj
“Lietuvos Žinios” (už spal. 16 d.) pra

neša:
Spalių 14 d. 'Apel. rūmai vėl sprendė ke

letą politinių bylų.
Pirmiausia buvo sprendžiama M. Leizerio 

Golibrockio byla.
Golibrockis Raseiniuose yra labai popu

liarus: jų šeima muzikali ir tėvas su sūnu
mis turi stygų orkestrą, grieždavo vakarė
liuose jau nuo 1920 metų. Be to, jie turi 
didelę kirpyklą.

Saug. policija turėjus žinių, kad jis pri
klausąs komunistų partijai ir nuo 1935 m. 
buvęs Mopro Raseiniuose sekretorium. Pa
darė kratą ir jo būsto išvietėje rado komu
nistinio turinio atsišaukimų.

L. Golibrockis patrauktas kaltinamuoju 
už laikymą komunistinio turinio atsišaukimų 
ir priklausymą partijai.
. L. Golibrockį gynė adv. Robinzonas. Gy
nėjas rūmams patiekė pažymėjimą, kad tei
siamasis priimtas šauliu kandidatu į Rasei
nių būrį, o Golibrockis sakosi ir griežiku 
buvęs šaulių orkestre. Rūmai Golibrockį 
pripažino kaltu ir nubaudė 4 met. sunk, dar
bų kalėjimo su B. St. 28 ir 30 str. str. pada
riniais.

Pr. Simutis ir J. Beniušis, kilę iš Kretin
gos apskr. Platelių v., buvo patraukti kalti
namaisiais tuo, kad prieš Seimo rinkimus 
platinę atsišaukimus, kuriuose buvo ragina
ma boikotuoti seimo rinkimus, protestuot 
del darbo rūmų rinkimų ir t. t.

Abu buvo apkaltinti priklausę ir komu
nistų partijai.
Simutis su Beniušiu nubausti po 6 met. 
sunk, darbų kalėjimo.

Pas P. Daukšį saug. policija padarė kra
tą ir rado apie 1000 egz. komunistinio turi
nio atsišaukimų. Daukšys buvo kaltina
mas priklausymu ir komunistų partijai.

Rūmai Daukšį pripažino kaltu ir nubau
dė 4 met. s. d. kalėjimo.
Smerkia, smerkia, smerkia fašistai pa

žangesnius Lietuvos žmones. Aišku, jie 
bando kiekvieną teisiamąjį padaryti Ko
munistų Partijos nariu, nors jis tokiu 
gali ir nebūti. Juk ir Amerikos fašistai 
daro panašiai: kiekvieną pažangesnį 
žmogų apšaukia komunistu. Bet jeigu 
nusmerktieji ir yra komunistai, tai kas 
tokio? Komunistų partijos legališkos Is
panijoj, Francijoj, Amerikoj, Anglijoj ir 
visoj eilėj kitų kraštų. Tik fašistiniuose 
kraštuose jos padarytos nelegalės ir dėl 
prie jų priklausymo smerkiama žmonės 
ilgiems metams kalėti.

Tegu fašistai žino, kad jie smerkimais 
kalėjiman ir šaudymais komunistinio ju
dėjimo neužslopins. Priešingai, jie pa
tys žus, o komunizmas viešpataus.

Lietuviški Republikonai
Tūliems atrodys keista, bet yra faktas, 

kad lietuvių “liberalų šulai,” Vitaitis, Vi- 
nikas, Ab. Strimaitis ir Ko. šiemet rinki
mų kampanijoj rėmė Landoną. Tie žmo
nės dedasi demokratais, liberalais, bet 
Amerikos politikoj eina .su pačia deši- 
niausia žmonių grupe—su Hearstais, 
Coughlinais, Landonais ir visa jų armija.

, Tai parodo, kad jų tas demokratizmas 
yra lūpinis. Kauno kongrese pereitais 
metais Vitaitis palaikė smetoninius, o 
Amerikoj jis palaiko landoninius. Žino
ma, čia lietuviški republikonai nepatai
kė: prakišo podraug su Landonu, bet šis 
faktas reikia gerai įsitėmyti. Ypačiai jį 
turi įsitėmyti SLA nariai. Kai ateis SLA 
pild. tarybos rinkimai, nariai kartą ant 
visados turėtų pasakyti tiems ponams, 
kad su žmonėmis, kurie remia reakcinę 

partiją, jiems nepakeliui!

Jau Tik Trys Savaitės Laiko Beliko
Vajui Gauti “Laisvei” Naujy Skaitytojy

Šiam raštui einant j spaudą gavome po geroką pluoštą pre
numeratų nuo draugų J. Šimaičio, A. J. Smito, J. Yaskevičiaus, 
Geo. Krance ir kitų. Kokioje vietoje jie stoves priskaičius 
jiems punktus dar nežinome, greit paskelbsime.

Šiandien vajininkų surašąs rodo:
H-------------------------------------------------A. Stripeika, kuris pernai 

laimėjo pirmą dovaną vis dar 
laikosi pirmoje vietoje. Bet 
Reikauskas lipa jam ant kul
nų. Martin, gana našiai kopia 
augštyn. Jis vėlai pradėjo ir 
jei taip laikysis visu laiku, tai 
jis gali pasiekti pirmą vietą 
vajininkų surašė.

A. STRIPEIKA

A. Stripeika, Elizabeth ..2150 
S. Reikauskas ...........  .2084
P. J. Martin, Pittsburgh . .1109 
Philadelphia ...................987
K. Žukauskienė, Newark . . . 666 
ALDLD 28 kp. Waterbury 591
S. Penkauskas ir I.' Čulada

Lawrence ......................... 572
G. Shimaitis, Montello ....397 
A. Balčiūnas, Brooklyn .... 342 
G. Krance ir I. Katilius

Bridgewater .................. 341
ALDLD 20 kp. Moterų Sky

rius, Binghamton ..... 268
J. Matačiūnas, Paterson .. . 260

G. Kuraitis, Brooklyn . . . .231 
V. Padgalskas, Mexico .... 193 
ALDLD Montreal Rajonas,

Canada ............................182
ALDLD 11 kp. ir 155 kps,.

Worcester ........................179
Machul, Montreal................ 144
V. Globich, Wilkes- Barre . .131 
P. žirgulis, Rochester....... 122
M. Deedas, Red Lake.......... 122
Cibulskienė, Brooklyn .........110
ALDLD 85 kp., Haverhill . .110 
P. Baranauskas, Brooklyn .104 
S. Orman, Pittsburgh ..... 104
D. P. Lekavičius, Finleyville 100
F. Gervickas, Athol ............ 98
S. Sharkey, Easton ............ 98
A. Klimas, Hartford ............ 88

i A. Burneikis, Brooklyn ....78 
i M. Valentą, Cleveland ...72 
i S.Puidokas, Rumford ...........69
J. Adams, Grand Rapids ... 60 
J. Jackim, Shelter Island

Heights ............................. 60
J. Barkus, Brooklyn .......... 54
ALDLD 2 kp., So. Boston . . .50

I M. Bendineka, Summerlee ..50 
A. Daukantaitė, So. Boston .50 
S. Juška, Chicago .............50
G. Klimas, Brooklyn .......... 50
A. Lideikienė, Great Neck ..53
O. Miliauskienė, Plymouth ..50
V. Macy, Woodhaven .......... 50
L. šilabaitis, Putnam .......... 50
A. Valinčius, Pittston......... 50
E. Cibulskienė, Nanticoke ..47
K. Mugianienė, San Francisco 24
K. Julius, Moline..................22
S. Paulenka, Lowell ............ 21
V. J. Valaitis, New Britain.21 
K. Getts, Rockford ............ 20
P. Alška, Washington .........15
Gudauskas, Georgetown .... 12 
A. Kaunas,' St. Clair..........11
L Klevinska's, Sėranton ........ 8

leckas, $2.00; M. Karlonas 
$1.50; P. Artugienė ir M. 
Panelis po $1; Draugas 50c. 
Viso $6.00. Šios aukos 
yra Ispanijos liaudies ko
vai prieš fašizmą. Drau
gas J. Zaleckas dar paau
kavo $1.00 Komunistų Par
tijos rinkimų kampanijai.

Visiems aukotojams ir 
kuponų pardavėjams taria
me širdingą ačiū! Kur dar 
randasi aukų ir pinigų už 
kuponus, tai prašome pri
siųsti; jie bus perduoti Ko
munistų Partijos Rinkimų 
Komitetui, nes yra daug bi
lų nepadengtų, kurios pasi
darė rinkimų metu.

D. M. šolomskas,
Liet. Komiteto Vedėjas,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

EAŠTON? PA. •

spalio, kilo klausimas rengimo 
tradicinio naujų metų, sutiki
mo vakaro. Prieita prie išva
dos, kad būtų daug gražiau 
ir draugiškiau, jeigu visi vie
tos lietuviai rengtų bendrai 
vieną parengimą, vieton susi- 
skaldžius į grupes. Kiek teko 
patirti, tas bendro naujų metų 
vakaro obalsis jau pradeda 
prigyti, nes Lietuvių Piliečių 
Kliubas nusitarė rengti bend
rai su ALDLD. Bravo, drau
gai kliubiečiai! Rodos ir SLA 
vietinė kuopa nusitarė prisi
dėti' prie bendro parengimo. 
Tai puiki pradžia. Ką darys 
kitos kviečiamos organizaci
jos, dar tikrai nesužinota. Vei
kiausiai apie tai praneš kiti 
korespondentai, kurie geriau 
susipažinę su minimu klausi
mu.

Aukos Komunistą Partijai
Prieš pat rinkimus gauta 

aukos Komunistų Partijos 
rinkimų reikalams nuo se
kamų organizacijų ir drau
gų:

ALDLD 53 kp. prisiuntė 
per sekr. drg. M. Sliekienę 
už kuponus $5.00.

ALDLD 209 kp. prisiuntė 
per drg. A. Jakštonį už ku
ponus $2.00.

Drg. J. Kūgis, yra bedar
bis, bet vis vien komunistų 
agitacijai prisiuntė 50 cen
tų.

Drg. J. J. Mockaitis pri
siuntė nuo ALDLD ir LDS 
kuopų už kuponus $5.00.'

Drg. J. Matačiūnas pri
davė už rinkimų kampani
jos kuponus $1.00.

Drg. S. Bimbienė pridavė! 
už rinkimų kampanijos ku
ponus $2.05.

ALDLD 12 kp. sekreto
rius drg; A. Valinčius pri
siuntė už kuponus $5.00.

Drg. M. Galeckiute pri
siuntė nuo LDS kuopos už 
kuponus $1.55.

ALDLD 70 kp. sekretorė, 
drgė N. Kuzmickienė pri
siuntė už kuponų knygelę 
$5.00.

ALDLD 94 kp. sekretorė 
drgė S. Putman prisiuntė už 
kuponus $2.30.

ALDLD. 166 kp. sekreto
rius drg. D. Burba prisiuntė 
už kuponų knygelę $5.00.

LDS 5 kp. prisiuntė per 
drg: J. Smith už kuponus 
$2.80.

ALDLD 14 kp. sekretorė 
drgė O; Šemberienė prisiun
tė už kuponus $1.85.

ALDLD 112 kp. sekreto
rius drg. J. Rakauskas pri
siuntė už kuponus $2.00.

ALDLD 114 kp. sekr. drg. 
J. šiubeika prisiuntė už ku
ponų knygelę $5.00.

ALDLD 167 kp. sekretorė 
drgė S. Pechulis prisiuntė 
už kuponų knygelę $5.00.

Drg. J. Burba prisiuntė 
So. Bostono draugų aukų 
$1.80. Aukavo sekami drau
gai: F. Stapuvas, J. Mazu- 
kaitis, J. Kabler, R. Calog- 
gi, B. Mikalonis ir J. Jakš- 
tys po 25 centus; H. Starr, 
H. Balčiūnas ir A. Marma- 
kas po 10c.

Drg. A. Matulis pardavė 
kuponų rinkimų kampanijai 
ir prisiuntė $3.00.

Drg. K. Arrison prisiuntė 
$5.00. ALDLD 170 kp. auka
vo $2.00 ir LDS 96 kp. drau
gai suaukavo $3.00.

Drg. J. žemaitis prisiun
tė $17.00. Aukos surinktos 
laike drg. Bimbos prakalbų. 
Aukavo: St. Kidula, M. Pau- 
gis, Gudergis, K. Sinkevi
čius ir K. Kucauskas po $1; 
V. Krasnickas, J. Pabilionis, 
A. Teripas, P. Morozas, M. 
Voveris, J. Žemaitis ir M. 
Svinkunienė po 50 centų; V. 
Žilvis. S. Sinkevičia, J. Rim
kus, M. Cipliauskas, P. Di- 
gimas, V. Navickas, J. Žiū
raitis, J. Dvilinskas, A. Juš
ka, Ig. Paulauskas, T. Ma
tas, J. Jasulavičius, K. Ja
kubauskas, S. Valentinas, A. 
Razas, M. Lišauskas, J. Vid
žiūnas, Dubauskas, L. Že
maitienė ir Mikutis po 25c; 
J. Narušis 30c, ir L. Man- 
kienė 35 centus. Viso surin
kta $20.43. Prakalbu lėšų 
padengimui palikta $5.43.

Drg. P. Janiūnas iš Bay
onne prisiuntė $7.00. Pini
gus sekamai aukavo: J. Za-

Mūsų Žinutės

Sekmadienį, 25 d. spalio, 
Komunistų Partijos Rinkimų 
Komitetas buvo surengęs įvai
rų vakarą su judžiais, prakal
ba ir lengvais užkandžiais. 
Filmą buvo rodoma “The 
Voice of Progress’’, kuri kaip 
tik atatiko rinkimų kampani
jos laikotarpiui, nes susidėjo 
iš įvairių įdomių dalykėlių, 
liečiančių Šiandienines kovas. 
Kadangi tai kalbanti filmą, 
tai publika turėjo progą netik 
matyti, bet ir išgirsti d. Brow- 
derį, Fordą, Minorą ir kitus, 
matyti Juoduosius Legionus, 
atliekančius savo bjaurius dar
bus, evikcijas, bedarbių liki
mą, keletą žinučių iš Ispani
jos ir tt. Abelnai imant, filmą 
aiški ir patraukianti, tad pub
likai patiko.

Pertraukoje kalbėjo d. 
Watson, žymus negras dar
buotojas tarpe Philadelphijos 
ir Carąden’o darbininkų. Jis 
aiškino, kodėl darbininkai pri
valo atiduoti savo balsus už 
Komunistų Partijos kandida
tus.

Užsibaigus judžiamš, buvo 
girdėti pageidavimas iš publi
kos, kad tankiau būtų Eastone 
rodomi judžiai, ypatingai iš 
Sovietų Sąjungos. Tas bus 
vykdoma greitoj ateityje. 
Tėmykitc pranešimus.

Klaidos Pataisymas

Nesenai rašiau koresponden
ciją apie rinkimą aukų Ispani
jos kovotojams. Ten buvo pa
žymėta, kad LDS 51 kp. paau
kavo $13 tam tikslui. O turėjo 
būti, kad $10 paaukauta nub 
L.D.S. Vaikučių skyriaus, o $3 
iš LDS 51 kp. iždo. Kadangi 
tarimas paaukoti vaikučių 
skyriaus pinigus buvo svarsto
mas LDS 51 kp. susirinkime 
ir čia padarytas, tai visą sumą 
ir priskaičiau prie LDS 51 kp. 
šiuomi pranešu, kaip dalykai 
tikrai buvo. .

Gražus Balius

24 d. spalių vietinis Lietu
vių Piliečių Kliubas buvo su
rengęs šaunų balių Vander- 
veer Svetainėje. Dalyvavo di
delis skaitlius gražios publi
kos, kurie linksminosi ir šoko 
prie triukšmingos orkestros 
garsų. Kliubui veikausiai liks 
gražaus pelno.

Rusijos Revoliucijos 19-kos 
Metų Sukaktuvių 
Apvaikščiojimas

Apvaikščiojimas įvyks ne
dėlioję, 8 d. lapkričio, Easton 
Baking Co. svetainėje. Prasi
dės 7 vai. vakare. Bus labai 
gera programa ir bus rodomas 
judis (movies) “The Soviets 
On Parade”. Judis gamintas 
Sovietų Sąjungoje ir skaito
mas vienas iš geriausių.

Jo parodymas užima dau
giau kaip 2 valandas. Kiekvie
nas, kuris tik įdomauja Sovie
tą1 Sąjungos augimu ir daro
mu progresu, lai nepraleidžia 
progos pamatyti šį didelį ir 
labai užimantį judį. Kviečia
me visus dalyvauti.

Eugenija.

Anglija Ginkluojasi Ne
va “del Taikos”

LONDON.—Anglijos ka
ralius Edwardas lapkr. 3 d. 
seimo lordų rūme užgyrė 
pasmarkintą ginklavimąsi ir 
tvirtino, būk tatai esą rei
kalinga “taikai” palaikyti ir 
Anglijos “tarptautines pa
reigas atlikti.”

Pirmesnieji Anglijos ka
raliai, viešai kalbėdami, sa
kydavo “mes,” o Edwardas 
visur sakė “aš.”.

Rengiasi Sutikti Naujus Metus

Pereitame ALDLD 13 kp. su
sirinkime, laikytame 11 d.

Dvidešimts keturi Globe Mailing Co., New 
York, darbininkai sustreikavo prieš $5-$l 1 savai- 
t ės algas. Jie pilei ctuoja tą įstaigą dėvėdami chi- 
niečių “coolie” darbininką drabužius. Mat, “coo
lie” darbininkai yra mažiausiai apmokami visam 
pasaulyje.
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PASIGYRĖ DIRBTĄJA 

GUMA

Pasveikinimas nuo 
Jūrų Dugno

MASKA APSISAUGOTI 
NUO BAISIŲJŲ S1L1K0- 

SI0 DULKIU
18,000 pėdų augštyje oras 

yra jau pusiau skystesnis, 
negu žemai, lygumoj. Tatai 
patyrė tarptautinė moksli
ninkų ekspedicija, nuvykusi 
j Čilės Andų kalnus, Pietų 
Amerikoj. Ekspedicijos va
das buvo profesorius Ancel 
Keys iš Jungtinių Valstijų. 
Dabar jis žurnale ‘‘Scienti
fic Monthly” aprašo savo 
patyrimus.

Vidutinis nepratęs žmo
gus pradeda sunkiai alsuoti, 
svaigti 10,000 pėdu augštu- 
moi; suima jam galvą skau
dėti; sunku naktį užmigti. 
Bet ilgiau pagyvenęs tokioj 
augštumo.i, galėtų ansiprast 
ir įaustu si gana sveikas.

Prof. Keys ekspedicija ra
do 18,000 indėnų vario mai- 
nierių, sveikai gyvenančių 
Andų kalnuose 12,020 nėdų 
augštumoi. Jis su savo drau
gais įsitaisė stovykla ir ap
sigyveno net 20,000 pėdų 
aukštumoj tuose kalnuose.

Tiesa, jie ten negalėjo 
tain ilgai miegoti, kaip že
mai; bet miegojo gana svei
kai. nors ir trumpesnį laika. 
Mažiau buvo noro valgyti, 
ir jie prarado po 15 svarų 
savo svorio; bet nesirgo.

Ką nors sunkiau dirbant 
rankomis ar laipiojant po 
kalnus, jie rūkyti visai ne
galėm: nermažai buvo tam 
oro. Ugnis taip lėtai kūreno
si. kad sunku buvo vandenį 
užvirinti.

Kada, galų gale, jie nusi
leido žemyn, juos apėmė 
džiaugsmas ir didelis lai
mingumo iausmas. Atsirado 
“vilkiškas” noras valgyti, ir 
jie miegojo no 12 valandų 
vienu pradėjimu.

Šie tyrinėtojai įrodė, kad 
žmonės klysta manydami, 
būk augštu kalnu gyvento
jai jau todėl esą linksmesni; 
bet svarbiausia tai jie paty
rė. iop- žmogus gali p- a n a 
sveikai gyventi net tokiuose 
augščiuose, kur oras yra pu
siau skystesnis negu, lygu
mose.

Nuo senovės laikų yra už
silikę daugybė padavimų, 
pasakojimų apie laivus vai
duoklius. Jie kur netikėtai 
pakylą vandenyne, vėl ding
stu ir paskui, žiūrėk, vėl 
pasirodą netikėtoj vietoj. 
Pasakos tuos “stebuklingus” 
laivus apgyvendino ir. jūri
ninkais, tai apmirštančiais 
po vandeniu, tai išnaujo at
gyjančiais, kuomet jų lai
vas viršun išplaukia.

Tie laivai, ypač prietemo- 
se nežinia iš kur staiga ąt- 
sirasdami, kartais atrody
davo žmonėms kokiais tai 
jūrų siaubūnais; ir iš to ki
lo įvairių pasakų apie ste
bėtinus marių žvėris.

Bet ar pasakojimai apie 
laivus vaiduoklius yra tik iš 
piršto išlaužti prasimany
mai? Ne. Jie yra pagrįsti 
tikrais atsitikimais, kaip 
matysime iš poros sekamų 
pavyzdžių:

1909 metais per baisią 
audrą pagal Šiaurės Ame
rikos pakraštį nuskendo 
norvegų laivas “Sigridson.” 
Daugis jo jūrininkų nusken
do. bet daugiui pavyko gel
bėjimosi valtimis išplaukti į 
krantai ir šie patys matė, 
kaip “Sigridson” dingo van- •» 
denyj.

Bet štai po ilgoko laiko 
pradeda plaukiojantieji lai
vai pastebėti keista laiva. 
kuris staiga pasirodo ir vėl 
nuplaukia arba vandenin 
panyra. Kai kurie jūrinin
kai nuogastauia.

Paslaptis išsiaiškino tik 
po 5 metu. Garlaivio “Fr. 
Catalin” jūrininkai. 1914 m. 
matydami keistą laivą besi
supant ant bangu, nutarė 
prie jo prisiartinti ir ištirti, 
kas nėr vienas jis yra. Pa
aiškėjo, kad tai esama prieš 
5 metus nuskendusi oi o “Si- 
gridsono.” Bet kai “Fr. Ca- 
talino’ jūrininkai norėjo iš
lipti ant “Sigridsono” de
nio. laivas ėmė skėsti, ir ne
trukus pranyko vandenvno 
šelmėse. Ale sekančia nakti 
jie ir vėl pamato tą patį 
“Sigridsoną.”

Pasirodo, kad paskendusi 
laiva jūros b?r gavimas iš
mesdavo paviršiun, ir jis 
galėdavo k°i kurį laiką sa
vaime nlaukiot iš vietos vie
ton, iki vėl sugrimzdavo. 
Tuo būdu “Sigridson” nėr 
5 metus iš Jungtinių Vals
tijų kaimynystės nuplaukė 
n*t i Pietų Amerika. T^n ii 
v*l užtiko “Fr. Catalin.” Bet 
“Fr. Catalino” kapitonas ši 
kartą nusprendė jau pri
baigt “Sigridsoną;” įsakė 
paleist keletą patrankos šū
viu į ii. idant jis daugiau 
negąsdintu bailių jūrininkų: 
ir taip “Sigridsonas” tapo 
ant visuomet paskandintas.

J 924 m. nuskendo su visa 
i gula anglu laisvas “Mary 
Ann.” Po kiek laiko jis bu
vo vėl jūros bangų iškeltas 
paviršiun. Kitų laivų jūri
ninkai jį ne syki pastebėjo 
tai panyrant gelmėsna, tai 
vėl kada paskiau pasiro
dant. Tūli laivai mėgino 
“Mary Ann” galutinai pa- 
skandint, bet nepavyko. 
Taip jis iki šios dienos ir 
liekasi laivu vaiduokliu. O 
yra ir daugiau tokių, kaip 

Tetano Ligos Perai Ant 
Automobilio Rato

Tetano liga yra tokia, kad 
surakina žmogui žiotis bei 
skaudžiai trauko įvairias 
kūnn dalis. Šios ligos perų 
randasi ant adatų, ledo ba
diklių, lietsargių geležinių 
kotu, taip pat ant žirkliu, 
peilių, pjūklų, šakiu, violų, 
ant stiklų, nagų ir daugelio 
kitų daiktų.
Amerikos Sveikatos Saiun- 

ga dabar surado, kad daug 
tetano nerų būna ir ant au
tomobilių ratų.

Tetano liga žmogui pap
rastai prisimeta, jeigu oda 
būna pradurta, prapjauta, 
iki kraujo pratrinta bei 
pramušta. Apsisaugot nuo 
jos yra tam tikri skiepai.

Nepersenas Mokytis
75 metų amžiaus senis Si

mon Margolies, žydų tautos 
ateivis iš Rusijos, įstojo 
Brooklyne į Works Progress 
Administracijos mokyklą 
geriau pramokti anglų kal
bos.

kad 1933 m. nuskendęs ang
lų garlaivis “Sickby”, 1927 
m. paskendęs “Thurloew” ir 
kt. Taip jie ir po šiai dienai 
vienai sau narsto ir plaukio
ja po jūrą, tai dingdami 
vandenyj, tai vėl staiga pa
kildami, ir gąsdindami ke
liauninkus ir žvejus.

Dauguma tokių laivų vai
duoklių yra paskendę gana 
sveiki būdami.

L. V.

SLAUGĖS-AKUŠERĖS 
IR GYDYTOJAI PRIE 

GIMDYMU
Daugelis gydytojų, patar

naudami prie kūdikių gim
dymo, skubina; negana duo
da gamtai laiko ir progos. 
Pergreit griebiasi replėmis 
prievarta traukt kūdikį lau
kan ; pertankiai j i e daro 
motinoms vadinamas “ceza- 
rines” operacijas, t a i yra, 
prapjauna pilvą ir taip iš
ima kūdikį.

Taip daroma ne tik na
muose, bet ir ligoninėse. To 
pasėkos yra blogos. Taip anĮ 
tai, Pennsylvanijos Ligoni? 
nėj miršta 40 nuošimčių kū1 
dikių po tokių operacijų. 
Nukenčia ir motinos.

Devyni metai atgal Jung
tinėse Valstijose nuo “ceza- 
rinių” operacijų mirė 11 
nuošimčių, o 1934 m. jau 33 
nuošimčiai taip išimamų kū
dikių.

Tokie raportai buvo iš
duoti Amerikos Chirurgų 
Kolegijos suvažiavime už- 
pereitą savaitę Philadelphi- 
joj. kur dalyvavo 4.500 spe
cialistų, operacijų darytojų.

Suimdamas krūvon skait
lines, Daktaras F. W. Lynch 
iš San Francisco, todėl, pa
sakė nesmagią naujieną su
važiavusiems gimdymų spe
cialistams. — kad daugiau 
išlieka gyvų motinu ir kūdi
kiu, kur prie gimdymo pa
tarnauja akušerės bei slau
gės, o ne medicinos dakta
rai. C. D.

Ne, ši gražuolė nėra pakliuvus milžiniškan vortinklin, kaip lead atrodo }nr- 
mu žvilgterėjimu į šį paveikslą. Tą f ak tą patvirtina ir jos skaisti šypsą, kuri 
neužginamai įrodo, kad ji ne pavojuje. “V or tinklinis” dalykas, nupintas iš 
plieno štangą, yra vandentiekio forma, apie kurią bus apipilta cementas, šis 
vandens vamzdis bus 390 mylių ilgio, ir per jį vanduo bus pristatomas nuo 
Colorado upės iki Loš Angeles, California. Stovintis vyro “šonkaulis,” judžią 
žvaigždė Marjorie Gage, padeda suprasti vandentiekio dydį.

Hitleris buvo pasigarsi
nęs, kad už metų kitų Vo
kietija gana pasigaminsian
ti dirbtinos gumos iš anglių 
bei kitų medžiagų, ir jau ne
reikėsią jos pirkti iš užsie
nių, Tokią dirbtiną gumą 
vadina “būna.” Bet patys 
vokiečių išbandymai parode, 
kad “buna” ant automobi
lių ratų greičiau nusidėvi 
negu gamtinė guma, o ir 
brangiau lėšuoja.

Mokslo Didvyriai Gar
bingesni už Generolus
New Yorko miesto svei

katos komisionierius Dr. J. 
L. Rice sako, reikėtų minėt 
ne tik politinių šios šalies 
didvyrių dienas, bet ir svei
katai bei mokslui pasitarna
vusiu žmonių, nežiūrint iš 
kokios tautos jie būtų kilę:

Kodėl mes neapvaikščio- 
jame “Lister Dieną,” “Beh
ring Dieną,” “Ehrlich Die
na,” “Reed Diena,” “Pas- 
teur Dieną” arba “Banting 
Dieną?”

“Kiekvienas iš viršminė- 
tų vyrų ką nors išrado ap
saugai tavo sveikatos ir ma
no. Ligai užpuolus, pamąs
tykime, kaip mes galėtume 
apveikti jos gemalus, jeigu 
apie juos mes nieko nežino
tumėm. Kas būtų, jeigu apie 
90% pilvo operacijų būtų 
mirtinos todėl, kad mes ne
žinome apie kraujo užnuodi- 
jimą. Kas būtų, jeigu mes 
neturėtumėm antitoxino 
prieš difteriją, neturėtu
mėm salv'arsano prieš sifi
lį, neturėtumėm insulino, 
sergantiems šlaplige. Mes 
turime būti dėkingi už visus 
tuos ir dar visokius kitus iš
radimus medicinoje.

“Kartais užeina ant min
ties tas faktas, kad mūsų 
istoriškos knygos pilnos vi
sokių aprašymų apie apga
lėto jus ir generolus, kurių 
vienintelis užsiėmimas buvo 
nrisnaust bei žudyt žmones. 
Kodėl tose knygose nėra 
vietos tikriems žmonijos ge
radariams, kurie mažina pa
saulyje kentėjimus, ligas ir 
net mirtis?”

Sovietų Sąjungos Juodų
jų jūrų karo laivynas turė
jo manevrus. Sovietų sub- 
marinai jau pirmiau buvo 
laimėję rekordą ilgiausio iš
buvimo po vandeniu. Šiuom 
kartu vienas submarinas 
nusileisdamas į gilumas iš
plukdė “bujų”. (Bujus čia 
tokis prietaisas, kuris vienu 
galu yra submarine, o kitas 
išplaukia ant jūrų pavir
šiaus. Bujuje yra telefonas,

KODĖL LAPLANDIJOS 
ŽMONĖS TURI TOKIAS 

TIESIAS KOJAS?
Laplandijoj, tolimoj šiau

rėj Europoj, faktinai nėra 
žmonių su išklypusiomis ko
jomis, vadinasi, jų nekliudo 
rakite liga. Toliau į pietus 
daugelis švedų ir finų (suo
mių) turi išklypusias kojas, 
nors jie apskritai geriau ir 
švariau gyvena ir gauna 
daugiau saulės, negu jų 
šiauriniai kaimynai laplan- 
dai.

Kame paslaptis? Ogi štai 
kame, sako vokiečių dakta
ras Erich Schenck: Laplan- 
dų moterys žindo kūdikius 
pusantrų metų net iki ketu- 
riu metu; o švedės ir finės 
savo kūdikius težindo tik 
trejetą-ketvertą mėnesių.

Antras dalykas, tai kaip 
tik laplandukai pradeda 
vaikščioti, jie daugiausia 
gauna valgyt žuvies, džio
vintos ant saulės. Ta žuvis 
vra turtinga vitaminu D, 
kuris yra sykiu maistas ir 
vaistas nuo kojų išklypimo 

| ir nuo abelno kaulų silpnu
mo. Be to, patirta, jog val
giu džiovinimas prieš saulę 
arba ju palaikymas saulės 
spinduliuose savaimi pri
duoda jiem šio vitamino.

S. B.

12 metų mergaitė Paquita 
Vindel. Ispanijos respubli
kos milicininke, sako ško
tams Raudonojo Kryžiaus 
darbuoto i ams. kad jinai nu
šovus penkis fašistus.

ir nuo jūrų paviršiaus gali
ma per jį kalbėtis su subma- 
rinu). štai čia paduodame 
pasikalbėjimą R a udonosios 
Armijos laikraščio “Kras- 
naja Zvezda” korespondentų 
P. Ogino ir S. Marasovo su 
submarine komandierium.

Korespondentas: Kas prie 
telefono?

Submarinas: Prie telefo
no yra submafino koman- 
dierius kapitonas šatski.

Kr.: Su jumis kalbasi 
“Krasnaja Zvezda” kores
pondentas.

Šatski/Labai gerai. Klau
sau.

Kor.: Perduokite raudo
niems jūreiviams ir.koman- 
dieriams pasveikinimą nuo 
laikraščio “Krasnaja Zvez
da.”

Šatski: Ačiū.
Kor.: Kaip jaučiasi jūrei

viai?
Šatski: Jūreiviai ir ko- 

mandieriai jaučiasi gana ge
rai. Per visa laika buvimo 
jūrų dugne nebuvo nė vieno 
nusiskundimų. Visi sveiki, 
smagūs ir linksmi.

Kor.: Ar ilgai dar jūs bū
site po vandeniu?

Šatski: Mums pilnai aiš
ku, kad laivyno komandie- 
riaus uždavinį išbūti tiek 
laiko po vandeniu pilniau
siai atliksime. Bet submarL 
no įgula nori prailginti lai
ka.

, Kor.: Kaip su submarinu, 
ar tvarkoje visi mechaniz
mai, taip ilgai būnant van
denyje?

Šatski: Viskas tvarkoje. 
Visi aparatai veikia pui- 

į kiaušiai.
Kor.: Kokia temperatūra 

submarine?
Šatski: Jaučiamas drėg

numas.
Kor.: Ar jaučiama oro 

stoka?
Šatski: Ne.
Kor.: Kas iš komandierių 

ir jūrininkų geriausiai pa- 
sižvmėio?

Šatski: šiuom klausimu 
jūs mane padėjote i painią 
padėtį. Kituose atsitikimuo
se aš greitai juos įvardinda
vau. Dabar to negaliu pada
ryti. Visi jūreiviai ir ko- 
mandieriai puikiausiai užsi
laiko. kaip tikri didvyriai, 
ištikimi Lenino-Stalino Par
tijos nariai.

Kor.: Ar atliko submari
nas kokius karinius uždavi
nius?

šatski: Tain.
Kor.: Ar atliekate jūs ko

kius tyrinėjimus jūroj?
Šatski. Taip, mes nuola

tos tyrinėjame orą, tempe
ratūrą, kaip veikia subma
rine mechanizmai, kaip il
giausiai išlaikyti tinkamą 
orą valtyj, ir ta viską užra
šome. Mūsų tyrimas parodė, 
kad Sovietų submarinai yra 
geriausi.

Kor.: Ar turite politines 
pamokas?

Šatski: Apšvieta vedama 
taip, kain ir viršuje jūrų. 
Jau turėjome tris politines 
diskusiias ir kelias prelek- 
cijas. Jūreiviai svarsto nau- 
ia Sovietu Sakingos Kons
tituciją. Kandidatai į Ko- 

(Tąsa 7 puslp.)

Jungtinių Valstijų laivy
no inžinierius W. P. Biggs 
padirbo maską apsisaugot 
nuo žalingų dulkių, kurios 
sudaro baisiąją silikosio li
gą tokiuose darbuose kaip 
tunelių uolų gręžimas, ak
menų tašymas bei šlipuvim
as, įvairūs kasyklų darbai ir 
kt. *

Biggso išrasta maska yra 
pagaminta iš delikatno šilko 
audinio, biskį guma apleis
to. Priekyje yra langelis 
akims. Arti burnos apačios 
—kietokos gumos dūda orui 
iškvėpti. Įkvepiamas gi or
as yra per tą šilko audinį, 
kuris gana tankus, kad ne
praleidžia pavojingų dulkių, 
bet užtenkamai ir retas, kad 
per jį pereina oras. O jei
gu oro pritrūksta, tai gali
ma, knypkį paspaudus, atsi- 
daryt tam tikra atlapą ge
rai atsikvėpt. Maska užsi
mauna ant galvos iki pat 
pečių.

Visi dabar priimami į 
Amerikos laivyno darbus, 
kur būna silikosio dulkių, 
turi dėvėt tokias maskas.

H a r.v a r do Universiteto 
Viešumos Sveikatos Kolegi
ja šiemet rugpjūčio mėnesį 
apskaitliavo, kad Jungtinė
se Valstijose yra bent 500,- 
000 darbininkų, kurie savo 
darbuose turi traukt į plau
čius- pavojingąsias dulkes.— 
Jos ne tik laipsniškai už
blokuoja dideles plaučių da
lis; jos savo ašmenimis-ker- 
tėmis dar raižo ir tiesiogi
niai žaloja plaučius. Džio
va būna neišvengiama. Kai 
kurie ją gauną padirbę tik 

‘porą metų; bet apskritai 
niekas neišvengia džiovos 
bei mirties jeigu tokį darbą 
dirba iki 15 metų.

Bet Jungtinėse Valstijose 
iki šiol pas privatinius sam
dytojus nebuvo beveik jokio 
ansaugojimo pusei miliono ~ 
darbininkų nuo silikosio gil
tinės.

J. C. K.

Galingiausias Amerikos 
Karo “Paukštis”

Seattle, Wash., pastatytas . 
Amerikos armijai naujau
sias lėktųvas-b o m bininkas 
sveria 16 tonų ir turi ketu
ris motorus po 1,000 arklių 
jėgų kiekvienas. Jo kūnas 
yra 70 pėdų ilgio, o plotis 
nuo vieno sparno galo iki • 
kito—105 pėdų.

Tai esąs galingiausias ka
rinis lėktuvas pasaulyj. Da
bar būdavo i am a dar 12 to‘- 
kių “paukščiu” “taikiajai” 
Amerikos valdžiai.

Brooklyno, N. Y., teisme 
Eugenius Berger sakė, kad 
jo pati muša jųdviejų sūnų 
už tai, kad sūnus panašus į .3 
jį. Supraskite, kaip jinai 
“myli” vaiko tėvą.

Italijos karininkai Addis 
Ababoj, Ethiopijos sostinėj, 
jau suorganizavo šimtus || 
ethiopų vaikučių į mažųjų 
fašistukų kuopas; muštruo- 
ja juos ir paraduoja gatvė
mis.
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BOSTONO ŽINIOS
(Tąsa iš 6-to pusi.) 

irgi, rodos, gavo kiek tai pre
numeratų.

Bet tai ne bostoniečiam dė
kui !

Tai kur gi mūs prieteliai 
bostoniečiai? Nagi miega. Ne
gelbėjo jiems nei drg. Taraš- 
kos “pipirai.”

Bet jūsų
“Laisvės” 
patirti štai

ALDLD. 
skutiniam 
svarstė ir 
klausimą, 
kad moterys, skyrium 
vyrų, imtųsi “Laisvės” 
“pušinti.” Bet dauguma 
tam priešingos ir palikta 
kartu su vyrais.

Toliau. Teko patirti, 
“Laisvės” vajaus ėmėsi dd. 
Reinardienė, Sabulienė ir Jo
nas Burba. Ar jiems pasisekė 
jau pradžią padaryti — neži
nau) Bet aš tikras, kad jie 
“Laisvei” skaitytojų gaus. ■ v. v. , . .. ... . , , icių čia pat, vakarienėjeGeriau vėliau, negu niekad. I , . _ , .... L
Draugai! Imkitės darbo. Dai
ne vėlu. Dar jūs galit nukon
kuruoti ir tuos, gerokai pasi- 
kopėjusius vajuje. K.

korespondentui 
vajaus reikalu teko 

i kas:
motęrų kuopa pa
savo susirinkime 
“Laisvės” vajaus 
Buvo sumanymas, 

nuo 
vajų 
buvo 
dirbt

maisto pritrūko. Dėlto, kad į 
vakarienę atsilankė stebėtinai 
daug žmonių. Apie 200, kas 
mūsų kliūbo saliukėj padaro 
didelį “krautą.”

Du ilgi, per visą salę sta- 
kimštinai buvo apsėdę 

valgė skaniai ir 
sočiai. Bet kitą 
laukė savo eilės, 
pavalgius ir pa
vietų, abudu sta- 

svė-

rengėjai ėmė

tikri, kad tie 
negavo tinka- 

rengėjų

kad

Laisvės Choro Vakarienė
Spalių 25 d. Laisvės Choras 

surengė šaunią vakarienę. Salę 
gražiai išpuošė draugių pade
damas d. Kilmanas. Specialis
tas valgių gaminime, drg. A. 
Jankus-Jankevičius, j a u nuo 
12 valandos dieną virė, gami
no svečiams užkandį. Ir priga
mino “čipsų” gardžiau, negu 
kiniečiai, kad pagamina.

Gaminta maisto daug. Nesi- 
skūpinta. O vis tik vėliau atė
jusiems valgio pritrūko. Buvo 
net ekstra pripirkta. Bet sek
madienį, kuomet krautuvės 
uždarytos, kažin ko nepripir- 
ksi.

Vėliau atėjusiems, sakau,

lai, 
žmonių. Jie 
pavalgė ligi 
tiek žmonių 
Pirmiesiems 
kilus iš savo
lai vėl prisipildė mūsų 
čiais. Ir šiems teko jau skūpes- 
nė vakarienė : 
trūkt maisto.

Bet rengėjai 
svečiai, kurie
mai užkąsti — ant 
nerūgos. Ir laike vakarienės 
nepatenkintų nesimatė.

Mes žinom, kad į Laisvės 
Choro vakarienę susirinko mū
sų draugai, kurie patį chorą 
myli. Tie draugai-svečiai taip 

. gi žino, kad maisto pritrūko 
; ne iš mūsų kaltės. Taigi, nors 
i Ig. Kubiliūnas atsiprašė sve- 

■' s, čia gi 
vakarienės komisija dar kartą 
atsiprašo vakarienės dalyvių. 
Prašom nepalaikyti mums už 
blogą. Jei jūs, draugai, savo 
atsilankymu remsit mus visa
da, kaip»rėmėt aną sekmadie
nį, tai kitą. kartą mes pavaišy- 
sim dar geriau ir visus iki so
čiai.

Laike vakarienės buvo ir 
programėlis. Pirmiausia vai
kučių choras sudainavo porą 
dainelių. Šį kartą daug vaikų 
nedalyvavo, todėl ir dainelės 
išėjo prasčiau. Vienok mūsų 
jaunikliai padarė gerą publi
kai įspūdį.

Po jaunųjų dainavo Laisvės 
Choras, “Sveiki gyvi mūs sve
čiai,” “Tekėjo saulelė” ir kt. 
Dainos publikai irgi gerai pa
tikę.

Po to pasilinksminta iki 12 
valandai. J. K. Patrimpas.

PITTSBURGH*) IR APYLINKES ŽINIOS
Daug Publikos Radio Koncerte

Pereitą sekmadienį lietuvių 
radio koncertas sėkmingai pra
ėjo. Daug publikos susirinko. 
Programas išpildyta vietiniais 
jaunuoliais menininkais. Ir tai 
reikia pasidžiaugt tuo. čia gi
mę lietuviai jaunuoliai ant 
scenos lietuviškas liaudies dai
nas dainuoja ir net lošimą at
lieka.

Geriausia pasižymėjo North 
Sides Lietuvių Jaunuolių Cho
ras ir Orkestrą, vadovaujant 
d. E. Gasiūnienei. Gražiausia 
išėjo bendrai choro ir orkes- 
tros pasirodymas. Pirmu sykiu 
pasirodė dainų kvartetas: Art. 
Norkus, E. Gasiunienė, M. Ur- 
moniutė ir Sofie Urmoniutė. 
Jeigu daugiau lavinsis, galės 
gražiai dainuoti. Viola ir Ade- 
11a Jurkoniučių duetas—gra
žūs švelnūs balseliai.

Duquesne lietuvių merginų 
kliubas irgi pasižymėjo suloš- 
damas originalę komediją iš 
kūmučių gyvenimo. Taipgi jos 
gražiai sudainavo ir sulošė 
“Mudu du broliukai.” Plasti
niai šokiai—E. Paulauskaitės ir 
sesučių Paika—visiems patiko. 
Pertraukomis skambiai griežė 
Lietuvių Radio Orkestrą.

Tai vis geroji koncerto pu
sė. Jinai visiems patiko. Ten
ka tuo pačiu sykiu ir pažymėt, 
kad buvo perdaug politikierių 
kalbėtojų, kurie kėlė į padan
ges demokratų partiją. Visi 
kalbėjo anglų kalboj. Paul 
Dargia juos perstatinėjo lietu
viškai. Suprantama, prieš rin
kimus politikieriai skverbiasi į 
visokius mitingus ir visada pa

do su didžiausiais priža-

partijos kandidatus, o visur 
agitavo balsuoti už demokra
tus. Beveik tas pats ir su kitų 
tautų socialistais.

Abelname darbininkų veiki
me toji partija dabar smarkiai 
traukiasi iš masių. Kuomet ko
munistai bendrai su kitų srio- 
vių darbininkais darbuojasi 
organizuodami plieno darbi
ninkus, organizuodami bedar
bius ir tt., tai socialistų niekur 
negirdėt, čia organizuojama 
f a r m e r i ų darbo partija— 
socialistų niekur nesigirdi. Ne
veltui čia atvykęs iš rytų vie
nas socialistų vadas pareiškė, 
jogei partijai didelis .pavojus 
visiško pasitraukimo iš darbi
ninkų tarpo. Jisai gana rim
tai perspėjo vietinius vadus. 
Girdi, jeigu mes negrįšim at
gal į mases, tai visiškai išnyk
sime. Komunistai visur užka
riauja mūsų pozicijas.

Pasikalbėjimas su Kunigu 
Pranevičium

Puslapis Ketvirtas

** VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★*

Copyright 1936. The American Tobacco Company

Lengvas užsirūkyrnas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-”IT’S TOASTED”

Memphis Laikraštininkas Spausdina Sa
vaitinius "Sweepstakes” Išpranašavimus

Harry Martin, gerai žinomas Mem
phis laikraštininkas dadčjo ypatingą 
savo kolumnai skyrių. Kiekvieną 
savaitę jis numato Jūsų Lucky Strike 
“Sweepstakes” laimėtojus ir iki šiol 
jis atspėjo vieną iš trijų kartų. 
‘‘Būtų galima mane pasveikinti už tą 
.333 atspėjimo tikrumą” sako p. 
Martin — ir mes esame pasirengę tai 
padaryti. Sveikiname, p. Martin.

Ar jūs jau įstojo! ? Ar iaitnėjot 
savo skoningus Lucky Strikes? Ant 
radio transliuojama muzika. Atsisukit 
radio ant “Your Hit Parade” — tre
čiadienio ir šeštadienio vakarais. 
Klausykit, spręskit ir palyginkit melo
dijas—tuomet pabandykit Jūmi Lucky 
Strike “Sweepstakes.”

Ir jeigu dar nerūkote Luckies, 
nusipirkit pakelį šiandiena ir paban
dykite juos. Gal būt tuo ką nors 
netenkau

Het Ir Po Vidurnakčio 
_ ŠVARUS SKONIS

Nors jūs būtumėte rūkę nuo ryto 
iki vidurnakčio, jūs atrasit, jog 
Luckios palieka švarų skonj . . . 
neuikimusią gerklę. Jie Yr0 

Lengvu Ušsirūkymu.

Tai Lengvas Užsirūkymas!
Dėl Svarios Gerklės Po

Vėlyvo Pasilinksminimo
Cigarctas, kuris pasilinksminimo naktyse palieka 
jūsų gerklę laisva ir neužkimusia, paliks ją laisva 
ir švaria kiekvieną naktį. Tad neatsižvelgiant ar 
tai jūs būtumėte “dideliame išėjime,” ar “anksti į 
lovą,” apsaugokit jauslias jūsų gerklės plėves! 
Pasisickit už lengvo užsirūkymo — už Lucky. Jūs 
gausit jame puikiausią tabaką, kokį tik ^pinigai 
gali pirkti — bet laisvą nuo tūlų erzinančių prie
maišų, kurias gamta slepia net ir puikiausiame 
neapdirbtame tabake. Atsiminkit, tų erzinančių 
priemaišų NESIRANDA jūsų Lucky Strike. “Toast
ing” jas išima. Lengvas užsirūkymas duoda jūsų 
skoniui malonumą ... ir jūsų gerklei apsaugą!

įspūdį tokį, 
ir Romos ka
stoj a už tur- 
ir turi visokių

triukš- 
augšto

ir kai-

-

Rinkimų kampanijos laiku 
burgho apielinkėj mažai 

girdėjo apie socialistų 
didatus. Vietos socialistuo- 
lietuv’iai niekur nei vienu 

įdėliu neprisiminė apie tos

Radio koncerte teko susiei- 
su kunigu Pranevičium, šv. 

Jurgio parapijos klebonu. Už
klausus, koks skirtumas tarp 
Romos bažnyčios ir tautiškos, 
jisai atsakė, kad tai visai ma
žas skirtumas. Romos tikėji
mas labai gražus, bažnyčios 
puikios. Skirtumas tik tame, 
kad tautiškoj bažnyčioj lais
viau. Prisiminus apie Ispanijos 
reikalus, jis visgi katalikų baž
nyčios neužgyrė. Girdi 
kunigų viešpatavimas 
kraštą privedė.

Pasisakė jis buvęs 
laike revoliucijos ir ; 
po .revoliucijai. Ten 
idėjos labai puikios esą, bet 
sunku gyveniman pravesti. 
Visgi be turtingųjų sunku esą 
kas padaryt. Biedniokai esą 
bemoksliai, tai ką jie padary
sią.

Užklausus, ar jis negalėtų 
dalyvaut bendrai su kitomis

ti

, blogų 
prie to

Rusijoj 
gerokai 
naujos

Lietuvos liaudies reikalų, plie-] turai. Baigdamas sakinį dėjo 
no darbininkų organizavime ir 
tt.,—tam pritariąs, bet neturįs 
laiko ir prastai kalbąs lietu
viškai.

Iš to trumpo pasikalbėjimo, 
vadinasi, gavau 
kad ir jis, kaip 
talikų kunigai, 
čių klasę, todėl
priežasčių atsisakinėt nuo ben
dro visuomeninio veikimo, 
naudingo darbininkų klasei.

Svarbūs Mitingai ir 
Parengimai

Penktadienį, lapkr. 6, Ispa
nijos demokratijos gynimo rei
kalais šaukiamas susirinkimas 
Jane Addams Centre, 206 
Stanwix St. Pradžia 8 vai. va
karo. Draugijos kviečiamos 
atsiųsti atstovus.

Sekmadienį, lapkr. 8, Li
berty svetainėj, vakarienė ir 
šokiai. Įžanga tik 35 centai. 
Pradžia 6 vai. vakare. Visi 
kviečiami.

Penktadienį, lapkr. 6, Liber
ty svetainėj, 1339 Medley St., 
įvyksta partijiečių ir simpati- 
kų susirinkimas. Pradžia 8 vai. 
vakare. Kviečiami visi “Lais
vės” ir “Vilnies” skaitytojai.

Reporteris.

ant balso svarbą, manydamas 
iššaukt dideles ovacijas, bet 
išėjo tik ple, ple, ple. Kad 
būtų neminėjęs kairiųjų dik
tatūros, tai būti] gavęs 
mingą pritarimą ir 
laipsnio ovacijas.

Prakalbose girdėjos
rių frazių ir kožna kairi frazė 
davė entuziastiškas ovacijas.

Gaila, kad dar daug darbo 
vadi] neišmoksta diktatūrų 
skirtumo. Užpuolimo diktatū- 

apsigynimo diktatūros 
tas pats. Rodos aiškią 
davė Kornilovai, Fran- 
Molai. Net ir fabriko

ros ir 
yra ne 
lekciją 
kos ir
darbininkams aišku, kad apsi
gynimo diktatūra nėra ma
sėms pavojinga. |Dar daugiau, 
kada Hillmano vedama unija 
apšaukia streiką, tai irgi dik
tatūra, nes padiktuoja sąly
gas, kokios šapoj turi būt.

P. Sakalėlis.

CIevelando Žinios

Rochester, N. Y
Skaitlingam Labor Party su

sirinkime, A." C. W. of A. pre
zidentas S. Hillman pareiškė, 
kad Hearstas vadina preziden
tą RooseVeltą komunistu ir 
Amalgameitus vadina komunis
tais, bet, girdi, Amerikos pub
lika žino, kad Amalgameitai 
yra didžiai priešingi kaip kai-

srovėmis verkime už gynimąriųjų-, taip ir dešiniųjų dikta-a

Spalių 25 d. Lietuvių Svetai
nėj buvo surengtas koncertas 
naudai darbininkįškos spau
dos. šį koncertą surengė 
tarptautinis spaudės komite
tas, susidedantis iš kelių tau
tų. Pirmininkas d. J. Mažei
ka atidarydamas susirinkimą 
pakvietė rusų darbininkų cho
rą dainuoti. Viso 7 dainas su
dainavo, kurios labai gerai 
išėjo ir publika darbininkišką 
chorą net per keletą sykių iš
šaukė delnų plojimu. Progra
mas buvo neilgas, bet paįvai
rintas. Tarp kitų programoj 
dalyvių buvo pakviestos akro
batės šokikės, Marty Blose ir 
Alice Reynold, šokikės savo 
crobatiškais šokiais publika

patenkino. Kaipo gerai išla
vintas artistes publika pasitiko 
linksmu delnų plojimu.

Vienas, kas buvo peiktina, 
tai kad steidžiaus grindys ap
dulkėję, nevalytos. Kuomet 
artistėms akrobatiškai šokant 
nuolat prisieina 1 ankstytis>.pa- 
liečiant grindis, kiekvieną sy
kį atsistojant nuo grindų, pa
silieka dulkių juodos žymės 
ant pečių, rankų ir kojų. Iš 
publikos žiūrint, labai prastai 
atrodo, o prie to, ir pačios ar
tistės gali netaip gerai jaustis. 
Lietuvių svetainės prižiūrėto
jai turėtų steidžiaus grindis 
nuvalyti pirma, negu artistai 
išeina lošti ar dainuoti.

Viena dainininkė solo dai
navo clevelandiečiams, tai ge
rai žinoma d. T. Roulin. Drg. 
Roulin dainavo lietuvių ir ang
lų kalbose. Ji savo švelniu sop
rano balsų gražiai padainavo. 
Publika delnų plojimu d. Rou
lin per kelius sykius iššaukė 
dainuoti.

Kiek mums yra žinoma, tai 
T. Roulin yra viena iš mūsiškių 
jaunuolių, kuri lavinasi dai
nuoti ir jai gerai sekasi. Jei 
d. Roulin ir daugiau lavinsis 
dainavimo, clevelandiečiai, ir 
abelnai visuomenė, trumpoj 
ateityje susilauktų gerai išsi- 
lavifftisios dainininkės artistės.. 
Publika myli ją ir jos daine
les.

Toliau kalbėjo d. S. Voros, 
Daily Workerio koresponden
tas ir žymus veikėjas. Kalbė
tojas aiškino apie spaudą ir 
kokią svarbią rolę lošia spau
da. Jis aiškino, kaip kapita
listų klasė naudoja savo spau
dą rašydama melagingas ži
nias—apie Sovietų Rusiją, dar 
civilio karo laiku, dabar apie 
Ispaniją visokių melagysčių

prirašo, klaidindama skaityto
jus.

Drg. Voros ragino stiprinti 
savo revoliucinę spaudą, kai
po ginklą kovai prieš kapitalis
tų spaudos klastuotas žinias, 

nusamdytų 
Publikos 

vidutiniš- 
būti dau-

išaiškinant ir jų 
agentų suktybes, 
koncerte susirinko 
kai, rodos, turėjo
giau. Vėliau pradėjo lyti, gal 
kiek tas pakenkė.

laiką. Todėl sunkių veikalų 
negalėjo perstatyti.

Dabar, po šiam teatrui, V. 
Choras rengiasi prie didelio 
koncerto, kuriame choras pa
sirodys CIevelando publikai 
su nauju mokytoju ir naujom 
dainom.

Todėl tėvai ne tik savo vai
kus turėtų leisti prie Lyros 
Choro dainuoti ir teatrus lošti, 
bet ir patys turėtų prisidėti, 
padedant chorui veikti.

Lyros Choras
,Dabar lyriečiai turi 

mokytoją. Pamokas choras lai
ko kiekvieną antradienį lietu
vių Darb. Svetainėje, 
79th St. Tėvai turėtų 
pinti paraginti savo 
kad eitų dainuot prie

Prie to, L. Choras 
surengti teatrą, 
lapkričio 29 d. 
tainėj.

Lyros Choras 
rudens rūpinos
certus ir operetes šiame sezo
ne, bet buvo kliūčių su moky- 
tojum, negavo mokytojaus į

gerą

920 E. 
pasirū- 
vaikus, 
choro, 
nutarė 

įvykskuris
Lietuvių Sve-

dar laiku iš 
surengti kon-

s

Mitingas
Lapkričio 8 d., 2 vai. po 

pietų CIevelando Public Sve
tainėje bus muzikališkas mi
tingas paminėjimui 19- metų 
gyvavimo Sovietų Respublikos.

Mitingą rengia Komunistų 
Partijos Cuyahoga County ko
mitetas. Bus geri kalbėtojai ir 
muzikališka programa.

Lietuviai darbininkai ir 
šiaip pritarianti Sovietų Sąjun
gai, ateikite į šį mitingą.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytųjų

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos isdirbimo.
. Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia Šauni Orkestrą. 

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.

Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.

r ......
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GEORGE PRAVDIN, Baritonas, 
rusas, garsus operų dainininkas.

PEARL PETERS0N (PETRAIČIUTĖ)

K. MENKELIUNIUTE, 
Tai garsioji lietuvių operų dainininke, ku
ri dainuoja ir vaidina operose. Dabar 
ji dainuoja New Yorke ir turėsime progos 

jų išgirsti šiame koncerte.

DIENRAŠČIO “LAISVES”KONCERTAS
ĮVYKS NEDĖLIOJĘLAPKRIČIO K NOVEMBERLABOR LYCEUM SALĖJE

949 Willoughby Ave Brooklyn, N. Y

Off.

Iš kairės GEORGE VEDEGIS, iš dešinės VICTOR BECKER. 
Jiedu dainuos duetus lydint Elektrišku Gitarų.

Seserys Petraičiūtės Šoks Sceniškus Šokius

Ona Leonavičiūtė, Dramatiškas Sopranas.
Tik dabar Ona sugrįžo iš North Carolina, kur ji dainavo žymiuose 

teatruose ir jau ilsisi ir rengiasi “Laisvės” koncertui. “Laisvės” ban- 
kiete Ona sukėlė daug entuziastiškų ovacijų. Gi koncerte, kur bus 
ramu ir kada Onos balsas skambės kaip iš sidabrinio varpo, tai 

kiekvienas jaus lyg žavėjimą savo jausmų ir sielos.

FRANCES PETERSON 
(PETRAIČIUTE)

Mylimos šokikės lietuvaitės, gimė ir augo Chicagoje, dabar šoka teatrose 
New Yorke. “Laisvės” koncerte turėsime progos jas matyti.

William Norris’
Orkestrą

Grieš Šokiams

Aido Choras
Vad. B. Šalin aitės 
Pradės Programą

KONCERTAS PRASIDĖS 3:30 ALDONA KLIMAITe
Kolaratūra Sopranas 

Ji dainuos solus smuikų, 
colio ir piano sekstetto.

PO KONCERTO — ŠOKIAI
M. A. pEDOVITCH, 

Tenoras-Spintto, žymus operų 
dainininkas. Išgirskit jį.

Prašome iš anksto įsigyti bilietus, nes sėdynės yra rezervuotos. Koncertui įžanga 50c., 75c. ir $1.00. Vien tik šokiam įžanga 50c.
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BOSTONO ŽINIOS
VFIYA EnPFQPnNnCMTIT ŪIIIDACVEDA KORESPONDENTŲ BIURAS

SO. BOSTON, A SS.
Radio

ra- 
ki-

jj j susirinkimus laiką lietuvių 
svetainėje.

N” r gerai! Galit laikyti, 
kur jt. ns patinka. Bet vienas 
iš jūsų tarpo, J. K., mūsų re
porteriui sakė, kad jūs 
susirinkimus laikote pas 
dariečius prisigk.udę.

savo
san-

Kad dauguma sandariečių 
darbininkai (o aš sakysiu, kad 

visi darbininkai, darbo 
žmonės, kaip ir mes visi) ir

Gerbiamieji:
Prašome užsistatyti savo

dijus—WHDH stoties (830 
locikliaus) kaip 9:30 ryte šį 
sekmadienį.

1. —Cambridge Lietuvių An
samblis.

2. —Bridgewater’io Jaunimo
Choras po vadovyste Iz. Jar- jie 
molavičiūtės-Kugel.

3. —Izabelė Jarmolavičiutė- geri žmonės, to mes neužgin- 
Kugel, dainininkė iš Norwood, cinam. Mes sandariečių nesi-

4. —Ona Malinauskiutė iš šalmam, kaip nesišalinam visų 
Cambridge ir Vincas C ėdri- darbo žmonių. Mes galim ir

n privalom rasti bendrą veiki-
I mą tam tikrais klausimais. Be 
reikalo “Darbininkų Draugas” 
įsileidi į asmeniškumus ir ki
to asmens šeimyninius reika
lus. Kas kur “pakutavojo” ar 
“pakutavos”—visuomenei neį
domu.

mas iš Brighton© pagrif- 
dolinų duelQ.

T • programai prašome pa- 
r laišką arba atvirutę į 
. . WHDH, Lithuanian Pro-
z>am, Boston, Mass., praneš
dami, kaip patiko programa. 
Jei norėtumėt išgirst kokią 
dainą ar muziką, malonėkit 
pranešti ir mes bandysime Ju- 
n. 3 patenkinti.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Trumpai Apie Viską
Pi-So i th Bostono Lietuvių 

liečiu Draugija (buvęs kliu- 
bas). savo laiku indorsavo de
mokratu kandidatus ateinan
čiuose rinkimuose. Dabar ši 
draugija rengė savo name 
ma^ni mitingą (Rally) demo- 
kr r... Prakalbos įvyko lap- 

d 2 vai. po pietų.

O štai mūsM republikonai, 
: • en> •» ••‘ksėįau, toj
pačioj ’ 'sp. du 30 d., 7 
vai. v'*’: ), t rengė politini 
joniark-'. čia kalbėjo advok. 
Pranas J. Bobilius, adv. Zuza
na šalnicm’ ir Kiti kandidate’’ 
į lukštas •’•is.

No taip 
no 4 iš.st * 
ra?' .

jo
nm

lar ■ nai Broo> !
•apas. “V ryt 

■krata Re jaev.
ik jai paaiškė- 

onas La’ ! '- 
n kandida

Mūsų chorai, “Laisvės” mi
šrus ir vyrų grupė, mėgsta 
dainuoti rusų dainų vertimus, 
kaip “Užbaikalinė” ir p. Ta
me, žinoma, nieko blogo, bet, 
mano manymu, pirmoj eilėj 
mes esam lietuviai ir kaipo to
kie turim gražių savo liaudies 
dainelių.

Taigi, vietoj dainuoti apie 
Urclą, Baikalą, Mandžuriją— 
ar ne geriau užtraukti apie 
Nemuną, Lietuvos artoją ir

Ir dainų kalba, ar jos būtų 
verstinės ar originalės, turi 
būti taisyklinga, ne žargonas. 
Nes tą publika greit pastebi ir 
tas chorui garbės nedaro.

Bet mūsų nekurie, choristai, 
pretenduoją į lyderius, su tuo 

i nesiskaito. Jie laikosi “origina
lo,” “taip, kaip parašyta” 
‘ nors ten gali būti, ir duž
iausia būna, korektūros klai- 

. a) ir todėl dainuoja:
markštus,” “i

i

nybė 
ųą.
rinkimu kam v.nijos 
štai “Vienybė.
Massachusetts 
blikonų lietuvi .

net

f
pn ridentus “A »c- 

’ ir ėmė garLč'N Lomio
ji stačiai virto Londono 

cigann
•. spalių 23 1 
1’c* įjos rey i- 
Komitetui at- 

spa sdim. net > straipsnius.1 
Turn pačiam numery yra agi
tacinių straipsnių už republi- 
konus ir iš kitų kolonijų.

Vokietijos budelis Hitleris, 
visom keturiom palaiko rep. 
kandidatą Landoną. Jis įsa
kė savo agentam Amerikoje 
visom jėgom dirbti už Lando
ną. Ražin ar į Hitlerio agen
tų skaičių įeina ir Tysliava, 
Šalnienė, Kerdiejus ir kiti?

Vienok “Sandara” ir net 
Karpiuko “Dirva” stoja už 
dem. Roosevelta.

M ūsu broliai opozicionieriai 
iškinką) pyksta, kad “Bosto- 

Žiniose” retkarčiais mes ir 
juos prisimenam ir parašom 
ką jie veikia. Tokį mūsų ne
kaltą jų prisiminimą jie vadi
na net “įtužusiu puolimu opo
zicionierių.” (žiur. “Naujosios 
Gadynės” iš spalių 22 d.).

Bet tai kvaila taip sakyti. 
Mes jokio “įtūžimo” prieš drg. 
sklokinm'aus neturim ir jų ne
pamatuotai nepuoląm. Mes 
norėtame .r su išskėstomis 
rankomis juos pasitiktum, jei 
jie grįžtų į bendrą darbininkų 
veikimą.E

. Tą “įtūžusį puolimą” mūsų 
sklokininkai įžiūri 
mes paraščm, jog 
<d lok ninkai, kurių 

' u/‘-j-’
pi

elnius lai m.

■r*

B.:
tame, kad 
jie, LDP 
čia yrp.

Laisvės Choras, po kiekvie
nos praktikos, kolektuoja iš 
narių pinigus, kad apmokėjus 
mokytojui kelionės lėšas.

Bet tas, mano manymu,, nė
ra normalus dalykas. Nors čia 
prievartos ir nėra, kad būti
nai turi aukuoti, bet negalintis 
aukoti vistiek nesmagiai jau
čiasi, kuomet jis mato kitus 
visuomet aukojant, o jis nie
kad.

Aš, kaipo bedarbis, vien iš 
šitos priežasties negaliu prie 
choro dėtis. Del tos pat prie
žasties negaliu nei dukters ten 
leisti.

Reikėtų rasti išeitis ir ta ko- 
lekta numesti. Manau, spalių 
25 d. vakarienė davė chorui 
gražaus pelno. Na, o kur cho
ro kiti busimieji parengimai?

Nei pats nesitikėjau, kad 
apie mūsų chorą yra tiek daug 
kas pasakyti, štai dar: Laisvės 
Choras kiekvieną penktadie
nio vakarą turi savo pratimus. 
Choras susėda prie scenos-pia- 
no ir mokinasi. Kitam gale sa
lės, • prie staliuko sėdi keli 
draugai kliubiečiai. Vieni skai
to—kiti šakmatais lošia. Sten
giasi užsilaikyti ramiai.

Bet vistiek mūsų nekurie 
choristai tuomi nepatenkinti. 
Sako, “pašalinių” buvimas sa
lėje, jiems trukdo mokintis 
dainuot. Jie net siūlo laike pa
mokų užsirakinti duris ir nie
ko, apart choristų, j salę neį
sileisti.

Pašaliniai, 
tam pana- 
ir kliudo, 

ir kitos rū-’

Pažiūrėkim, ar ištikrūjų 
taip jau nepakenčiama padė
tis, kaip nekurie įsivaizduoja. 
Sakysiu, kad ne. 
durų varstymas ir 
šiai, gali kliudyti, 
kalbos, aritmetikos
sies pamokoms, bet jokiu bū
du negali kliudyti dainavimo 
pamokai. Aš dalyvavęs gana 

stūmiau dalgę I dideliuose choruose, po 160 
žmonių; dalyvavęs k. šim- 

' Pjaunant r' ^a, ar javus Pans, Nacevičiaus ir kitų ve-: 
kertant — ni^’as dalgės ne- damuose choruose, bet niekur i 
stumia, o užkabina ir traukia. Į tokį menkniekį nebuvo dė- 
Antrą vertus — jei m e s ką mesio kreipiama.
stumiam, tai stumiam net su
linkę, bet jokiu būdu ne <atsi-

vejas

Rodos, -turime draugų, kurie 
lietuvių kalbą gerai žino. Ko- 
b 1 jų nepasiklausti ? Ameri- 

. lietuvių dainos pagimdy- 
prieš 20 ir daugiau metų 

pilnos žargono. Tais laikais, 
tų dainų autoriai, patys dorai 
nemokėjo lietuvių kalbos.

Per prakalbas Ispanijos 
klausimu, drg. R. Mizara žiū
rėdamas į “Laisvės” Choro vy
rų grupę, su baskų uniforma, 
pasakė: “Draugai! Pirmiausia 
būkim lietuviai. Ar ne geriau 
būtų, jei jūs susitaisytumėt lie
tuviškus drabužius?”

Ištikrųjų, gražus būtų daly
kas!

Antra vertus. Kliubo nariai 
ir choristai — tų pačių idėjų 
žmonės. Kliubiečiai leido cho
rui naudotis sale. Daugelis 
prie kliūbo priklauso tik tam, 
kad vakarais turėtų sau užei
gą. Ypač tokia užeiga maloni 
žiemos metu. Nes šalta — ant 
gatvės nestovėsi.

Na, ir kaip atrodytų, j e i 
mūsų choras užsirakintų duris, 
o kliubiečiai smaksotų. už du
rų ? Aišku, kiltų nepasitenki
nimas, zurzėjimai ir galų gale 
tas galėtų drūčiai pakenkti 
pačiam chorui.

Laisvės Choras pradeda mo
kintis operetę. Visai svetimą 
mums, kaipo lietuviams. Ten 
dainuojama: “O Meksika, o 
Meksika brangi!” Bet mums, 
lietuviams, Meksika tiek apei
ną, kaip pernykštis sniegas. 
Dauguma iš mūs apie Meksi
ką jokio supratimo neturi. Ki
ti gal nežino ar tai valgomas 
daiktas, ar tai šalis-kraštas, ar 
kitas kas.

Atrodo, kad mes kratomės 
viso to, kas lietuviška.

Aną penktadienį Laisvės 
Choras po pamokos turėjo už
kandžius. Gražių, sveikų juo
kų užkandžiaujant 
Paskui pasišokta, 
minta.

Tai labai gražus

netrūko, 
pasilinks-

dalykas, 
yrėliai, su N. J o ’Toki drai giški sambūriui pa- 
ky, savo susirin- laikys čielybėje Laisvės ' ’] 
sandariečių kliu-|rą ir pritrauks naujų narių 

i, kad tai netiesa: Reiškia, choras augs.

Dar vienas dalykas.
Ne visi choristai atsilanko 

kas penktadienis į pratimus. 
Ne visi susirenka punktuališ- 
kai, paskirtu laiku. Tas, žino
ma, labai negerai. Negerai 
choro vedėjai. Negerai visam 
chorui. Progreso, pažangos ne
bus, taip elgianties.

Ir mūsų chore kilo mintis 
uždėti tokiems choristams pi
niginę pabaudą. Ta pabauda 
dar neuždėta. Bet aš norėčiau 
čia chorą perspėti, kad apie 
tokią pabaudą tegul jis pamir
šta. Čia pabaudomis dalyko 
nepataisysi, tik pagadinsi. Rei
kia draugiškai, maloniai į dau
giau apsileidusius paveikti.

Taigi čia daviau visą pluoš
tą kaip ir savikritikos ir pata
rimų iš savo ilgo patyrimo. 
Lietuvoje, ir keturis metus Ru
sijoje, man teko dalyvauti cho
ruose ir įvairiose organizaci
jose. Organizacijose veikiu 
nuo 12 metų amžiaus. Lietu
voje vadovavau Liet. Jaunimo 

ho- Sąjungoje, Mokytojų Profesi- 
į. nėj Sąjungoj ir kitur. Tariuos, 

patyrimo turiu.

M. *

Taigi, draugai, neužsigau- 
kit, kaip mes įpratę dažnai pa
daryti, bot viską imkit apgal
vojimui. Kartais mažas, rodos, 
neapgalvotas netaktas — pa
daro daug žalos organizacijai.

Aš esu labai daug girdėjęs, 
kad Laisvės Choras savo lai
ku buvęs labai stiprus. Paskui 
sunykęs. Vėl atsikėlęs ir vėl 
sunykęs ir tt. Kodėl ? Paklau
si pas buvusius asmenis ir 
gauni atsakymą: “Kaltas Ig
nas.” “Kaltas Jonas, Petras ir 
kiti.”

Taigi, pasimokykim iš pra
eities ir tų pačių klaidų ne
padaryki m. Murza.

Kaip su “Laisvės” Vajum?
Jau visas mėnuo, kaip “Lai

svės” vajus eina. Bet bostonie
čių vajininkų sąraše vis dar 
nesimato. Tiesa, drg. A. Bim
ba, vasarą, mačiau, čia gavo 
vieną, ar gal daugiau,’prenu
meratą. Aną kartą drg. R. Mi
zara, padedant R. židžiunui, 

(Tąsa 4-tam pusi.)

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam Veikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
. Brooklyn. N. Y,

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

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargi, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk D E K S N I O 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 saules 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinain.

Kaina 717?., :$ 1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padeka- 

ivonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
'taip DEKEN’Š OINTMENT.

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

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

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

Rcikalaunam; Agenčių ir Agentų.

Puslapis šeštas

I. K. S. GERESNIO REGeJ IMO LEMPA S augo j u Akis

TAI, VYRELI, GREIT VYK
STA LEKCIJA PRIE ŠIOS 
LEMPOS... PASAKYK SA

VO MOTINAI IŠBANDYT 
ŠITOKIĄ

...po išbandymo... jūsų už
SPECIALŲ 

ŽEMĄ KAINĄ

$6.95
(paprastai $7 iki $10 vertės)
$1 MĖNESINIAI IŠMOK ES-

ČIAI BE EXTRA
DAMOKĖJIMŲ

Jūsų pasirinkimui 21 rūšies 
puikios stalines, grindinės ir 
gala-stalines lempos, gatavos 
naudot su patraukiančiu gaub
tuvu ir 100 wattu lempute

f APPROVED
10 E AL E*

PASIŽIŪRĖKITE TŲ L E M P V 
KRAUTUVĖSE SU ŠI T O K I U 
ŽENKLU. . .ARBA JŪSŲ ELEK
TROS KOMPANIJOS PARODŲ 
KAMBARIUOSE. . .A R B A PA

SIŲSKITE ŠJ KUPONĄ
Pasiūlymas mūsų kostumeriams 
Manhattane, Brooklyne, Qucensc, 

Bronxe ir Westchesteryj

Įsigykite sau, kol šis pa
siūlymas atdaras!

*Prie kainu damokama Mie
stiniai Pardavinių Taksai Bedar

bių Šelpimo Naudai

PRIE KIEKVIENOS GER
ESNIO REGĖJIMO LEM
POS YRA I. E. S. ŽENKLAS

Išbandykit ją
2 Savaites Veltui

JOS GERIAU SKAITOTE, GERIAU DIRBATE, GE
RIAU ŽAIDŽIATE. . .DAUGIAU ŠVIESOS, BE 

SPINDĖJIMO, BE AKIŲ-ĮTEMPIMO!
Pasirinkite iš 21 šaunaus puošnaus 

styliaus grindinių, stalinių ir gala-sta- 
linių lempų. Naudokite lempą dvi sa
vaites. Skaitykite laikraštį be blizgė
jimo ar šešėlių. Siūkite beveik taip 
lengvai, kaip dienos šviesoj. Turė
kite, žaidimus be prisimerkimų. Žiū
rėkit. kaip vaikam daug geriau vyksta 
prirengt užduodamas pamokas namie.

Tada, jeigu jinai yra jūsų svajota 
lempa, tai pasilaikykite jąją, ir jūsų 
verslininkas užrašys ’jums ją speciale 
viršuj nurodyta kaina. Leis jums 
mokėt kad ir po $1 per mėnesį, be 
jokių extra damokėjimų. Jeigu neno
rite jos pasilaikyt, sugrąžinkite ją be 
jokių sau pareigų 

Kadangi daugis 
liam pasiūlymui 
mes natartumėm 
šiandien.

AFFILIATED COMPANIES OF

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC.
FOR BUSINESS AND THE HOME

F'XABAR jūs negalite ne turėti 
■I—' resnicT Regėjimo Lempos! Ji 
deda apsaugot jūsų .šeimynos akis 
įsitempimo gal ir nuo regėjimo 
gadinimo. Duoda 3 iki 5 sykių tiek 
daugiau naudingos , šviesos negu 
prasta lempa, taėiaus elektros 
jai Ičšuoja tik apie 2c. j vakarų.

•Daugiau kaip pusantro miliono jų 
yra naudojama. Pagamintos pagal 
5-1 nurodymus Šviesos Inžinierių Drau
gijos.
' Tinkamo augščio, kad lengvai ma
tytųsi. Gaubtuvas augštas ir platus, 
kad skleistų lygių šviesų plačia plot
me. Specialia pamušalas atspindi di
džiausių daugį šviesos—be spindėjimo. 
Peršviečiamasis skritulys viduj sklei
džia švelnių, malonių šviesų.

Ge
na- 
nuo 
su-

pa- 
sriovc

del to.
lempų šiam specia- 
yra apribotas, tai 
pasiųst šį kuponų

ELECTRIC, GAS, AND STEAM SERVICE

Consolidated Edison Company of New York, Inc.
Room 402, 4 Irving Place, New York, N. Y.

Be pareiRU mano pusės, malonėkite atsiųsti man katalogą, parodantį 
visas 21 I. E. S. Geresnio Regėjimo Lempas, kad galėčiau pasirinkti modelį, 
kurį norėčiau išbandyt sau namie.

Vardas ...............................................................................................................................................
Adresas ........................................ -..................................................................................................
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UŽSISTATYKITE WJZ kns sekmadienį f> iki 7 vakaro saviškę New York® Radio Valandą, (“Echoes of New York Town”).

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shahs
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I„ N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telephone Evergreen 7-1516

•iK/PAl'N-.EXPELUR:'!.

"ą

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitų 
palengvinimų su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 18G7 metų.

L LNT M. E N T

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand .Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper i-6776

IB
Charles’ Up To-Date 

BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

VYRŲ 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, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo ’ 
Analyze, X-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 7 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

A. VELIČKOS ir 0. DEGULIENĖS
Naujai Moderniškai Įtaisytas

I RESTAURANTAS
I

‘‘Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn
Gąminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kėsdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva- 
rd, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytų iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

..................... ■ ■  ii i     y——

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

i"
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LAISVI Puslapis Septintas

LINARDS LAICENS. Iš latvių kalbos verte DŽUGASi

Klykiantieji Korpusai
.Bus gražus programas ir 

krutami paveikslai “Čigonai”, 
kur parodys, kaip čigonai gy
veno caro laikais ir kaip gy
vena dabartinėj Sovietų Są-‘ 
jungoj.

Įžanga tik 20 centų.

pažymėkit, kad būt priskaityta Phi- 
ladelphijai.

Komitetas.
(262-263)

(Tąsa)
Ši buvo visiems žinoma gyvenimo pu

sė, įkiri ir nubodi su savo tvarka ir dis
ciplina, nežiūrint ir to, kad joje tilpo gy
vybės užlaikymo priemonė—maitinima
sis. Vienok, nemažiau būtini, kaip mais
tas, buvo nenormalumai: tvarkos ir dis
ciplinos peržengimai—įvykiai.

Įvykių kategorijon įėjo ne tiktai už
draustų raštų skaitymas ir platinimas iš 
kameros į kamerą, iš korpuso į korpusą, 
bet ir susirašinėjimas su kitais korpu
sais, ypač su moterų korpusu. Gavimas 
laiško iš moterų korpuso buvo ne tiktai 
revoliucinė būtinybė ir santikių palaiky
mas, bet ir kažkas daugiau. Prie revoliu
cinės informacijos būtinai prisidėjo mei
lė, neapsakomai karšta, nes lyčių atsky
rimas yra didžiausias akstinas patrauki
mo sužadinimui.

Kaliniai vyrai ir moters del meilės iš
galvodavo ir simuliuodavo įvairias ligas, 
dirbtinai iššaukdavo votis ir panašius 
skaudulius, kad tiktai patekus į ligoninės 
korpusą ir ten šiaip taip pasimačius. Del 
meilės, ne tiktai del laisvės, veržėsi prie 
langų, atrasdami būdus pasilypėti—kad 
galėtų pasižvalgyti su tais, kas ligoninės 
kieme pasivaikščioja.

Vieną dieną prieš piet Atals išgirdo du 
šuvius. Kieme dežuravęs kareivis šovė. 
Ką jis šovė? Tai tuoj paaiškėjo, nes bu
vo sukeltas lermas; bėgo sargai per plat
formas, bėgo lauke per kiemą—galima 
buvo girdėti skubius žingsnius ant plyti
nių šaligatvių; išbėgo dežūruojantis pa
dėjėjas, paskui jį pats viršininkas. Pas
kui pasigirdo geležiniais laiptais ištisos 
grupės žingsniai: visa administracija at
ėjo į korpusą.

Skubiai buvo atrakinta keletos kamerų 
durys.

—Kas žiūrėjo pro langą? Kas žiūrėjo 
pro langą?—pasikartojo klausimai.

Į vieną kamerą suėjo, nes platformoje 
užviešpatavo tyla.

—Baigtas!—po valandėlės pasigirdo 
balsas. Taigi-^-žiūų-ętojąs buvo nušautas.

Kameros sienosė pradėjo veikti telefo
nas. Visų ausys buvo prie mūro, visi' 
klausėsi ir davė atsakymus beldimais.

Greitai pradėjo belsti į duris. Iš pra

džios kaikurios atskiros kameros, paskui 
vis daugiau ir daugiau ir greitai visas 
korpusas gaudė, žvangėjo, bildėjo.

Pasigirdo šauksmai:
—žmogžudžiai! Budeliai!
—Draugai, protestuokim!
—Prokurorą! Prokurorą!C V

Šauksmai tankėjo, stiprėjo. Liejosi au
dringų pykčiu. Jau negalima buvo atskir
ti atskirų balsų. Visas korpusas klykė. 
Visas korpusas rėkė degdamas neapy
kanta ir įniršimu.

—Ramiai!—šaukė kažkur sargo bal
sas. Bet ramybės nebuvo. Pyktis ir pro
testas augo.

Atrodė, administracija sumišo, nežino
jo ką daryti. Paskui dalis išėjo.

Atals savo kameroj iš pradžių negalėjo 
gerai suprasti, kas atsitiko; kai suprato, 
negalėjo nerėkti ir nedaužyti. Pirmą aky- 
mirksnį atrodė — kad vienam neverta 
rėkti, kuomet aplinkui tik sienos. Bet 
paskui pyktis ir įniršimas tarsi prilipo, 
tarsi psichiškos energijos srovė įsiveržė 
pro sienas ir jis nieko daugiau nejautė, 
tiktai geismą šaukti, daužyt į duris, pro
testuoti. Jis mėgino atplėšti prie sienos 
prirakintą suolelį, kad su tuo duris mu
štis. Kai tas nepasisekė, sugriebė paraš- 
kos antvožą ir daužė su juo geležinį durų 
apmušalą. Kažkur skambėjo stiklas— 
kažkas išmušė langą.

Po valandėlės platformon įvedė karei
vių komandą. Prie kiekvienų durų pas
tatė po vieną.

—Nurimkit! Nurimkit! — pasigirdo 
šauksmas. Pradėjo atrakinėti duris. Sar
gai buvo išblyškę, susijaudinę, viršininko 
padėjėjai ir viršininkas įpykę, bet visgi 
neramūs.

—Išeikit! Išeikit!—komandai o. Nė vie
nas nėjo. Visi rėkė, kad neis; nepaliovė 
šaukę prokurorą. Kaikurie šaukė:

—Budeliai! žmogžudžiai!
Buvo duotas įsakymas, pasiruošti šo

viniui. Viršininkas, matydamas, kad 
įbauginti sunku, griebėsi kitos taktikos: 
įėjo į vieną kamerą, įėjo į kitą, pakalbė
jo, ėmė įtikinėti, perkalbėti, žadėti, kad 
dalykas bus ištirtas. Tai atsitikę per ne
susipratimą. Buvęs tiktai persergėjimo 
šūvis.

(Daugiau bus)

Sietyno Choro šauni vaka
rienė — bankietas su šokiais 
įvyks ’lapkričio 15 dieną, 180 
New York Avė. Pradžia ly
giai 5 vai. po pietų.

Visus ir visas kviečia Sie
tynas. G. Albinas.

Lawrence, Mass.
♦

Lawrence Raudonojo Bata- 
lijono kapitonai šaukia į lenk
tynes šitas kolonijas: pirmiau
sia patį So. Bostoną, paskui 
Worcester, Norwood, Montel
lo. Lawrence “Laisvės” va- 
jininkų armija pareiškia ka
pitonams, kad jie turi paduoti 
ultimatumą ir drg. Stripeikai, 
ir drg. Reikauskui, nes Law
rence turi būti pirmoj vietoj.

Bet tai dar ne viskas, žiū
rėkite, ką drg. Taraška pasa
kė. Jis sako: “Lawrence 
gaus 1,000 punktų iš nežino
mos vietos.” Tai reiškia, kad 
tas darbas bus sekretnas.

Kapitonai, turėdami tokią 
armiją, pilnai pasirengę lai
mėti.

Kapitonai: Ig. Čulada ir
S. PenkauskaS.

SO. BOSTON, MASS.
10 d. lapkričio vakare, So. Bostono 

Kom. Partijos kuopa sykiu su Jaunų 
Komunistų Lyga laikys atdarą susi
rinkimą Piliečių Kliubo svetainėje, 
376 Broadway. Lietuviai tėvai pra
šomi atsilankyti ir atsivesti savo jau-' 
nuolius .

Antras metinis balius, rengiamas 
Amerikinės Lygos prieš karą ir fa
šizmą Dorchestferio kuopos. Įvyks 
Armistice dienoj, lapkričio 11, Silver 
Mannor Svet., 215 Washington St., 
Dorchester, Mass. Šokiai nuo 8 iki 
1 vai. nakties. Įžanga tik 35c. asme
niui. Prašome lietuvius atsilankyti 
ir paremti šios Lygos veikimą prieš 
mūsų visų bendrą priešą—fašizmą.

(262-263)

WILKES-BARRE, PA.
Rusijos Revoliucijos 19-tds sukak

tuvės, minėjimu tarptautiniai masi
nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
lapkr. 8. Pradžia 7:30 v. y. Darbi
ninkų Centralinėję Sveh, 352 E. 
Market St. Kalbės Carl Reeves iš 
Philadelphijos. aTipgi dainuos Wyo
ming’© Oktetas. Prašome visus vieti
nius ir iš apylinkes skaitlingai daly
vauti šiame susirinkime.

K. P. Sekcija.
(262-263)

SO. BOSTON, MASS.
LDS Jaunuolių 225 kuopa rengia 

vakarienę su pasilinksminimais lap- 
kriio 8, po numeriu 376 Broadway. 
Pradžia 7:30 v. v. Bus skanių val
gių ir gera muzika. Ateikite visi ir 
paremkite Jaunuolhj kuopą gyvuoti.

Kom.
(262-263)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Dėdei Kalniečiui, Shenando

ah, Pa.—Apie tuos pačius da
lykėlius buvome gavę anks
čiau nuo kito draugo. Atleis
kite, kad jūsų korespondenci
jos šį sykį negalėsime sunau
doti “Laisvėje”. Vis tiek labai 
ačiū už rašinėjimą.

SHENANDOAH, PA.
Tas didysis naujų metų parengi

mas, kurį rengia Lyros Choras ir 
ALDLD 17 kp. įvyks 31 d. Gruodžio 
(December), Mainierių Svetainėje .

Gaspadinės jau dabar laužo savo 
galvas, mislina, kaip geriausia su
taisyti valgius, kad būtų skanūs.

Lyros Choras taipgi šiame paren
gime dūos gerą koncertą. Taipgi 
vietos ir apylinkės lietuviai jau nuo 
dabar pradėkite rengtis ir kitiems 
praneškite. Įžanga bus $1.50 asme
niui. Rengimo Kom.

PASVEIKINIMAS NUO JŪRŲ DUGNO
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

munistų Partiją jau perve
dami į jos narius; jie stu
dijuoja partijos programą, 
konstituciją ir istoriją.

Kor.: Kaip jūreiviai pra
leidžia liuosą laiką?

Šatski: Dabar lošia šach
matais. Tą daro jūreiviai ir 
komandieriai. Šiuom laiku 
lošia Pozdyšev, Tuzov, Kuli
kov, šelestov. Pasakysiu, 
kad šiuom kartu šachmatai 
nevyksta submarine komi
sarui drg. Fomičevui; jau 
tris kartus jis pralošė.

Mes turime fonografą ir 
10 plokštelių. Muzika girdisi 
visuose kambariuose. Skai
tome su dideliu noru. Turi
me daug dailiosios litera
tūros. Kiekvienas jūreivis, 
išplaukiant į jūras, pasiėmė 
daug knygų. Kasdieną jū
reiviai mainosi knygomis. 
“Cusima,” “Kapitalnyj Re- 
mont,” “Zolotoi Telionok” ir 
kitos knygos eina iš rankų 
į rankas.

Kxir.: Ar visko turite už
tektinai ?

Šatski: Mums visko už
tenka.. . Tik jau už mus ant 
jūrų viršaus parūkykite. 
(Submarine po vadeniu ne
valia rūkyti.)

Kor.: Kas iš jaunesnių ko- 
mandieriu pasiliks antrai 
tarnystei ?

Šatski: Laike buvimo po 
vandeniu aš gavau tris pra
nešimus. Pasiliks antrai tar
nystei mechanikas Kulikov,

drg. Ovčenikov ir elektri
kas Gorinski.

Kor.: Ačiū jums už su
teiktas žinias. Likite sveiki.

Šatski: Gerai. Bet palau
kit vieną minutę. Mes nori
me per “Raudonąją žvaigž
dę” pasiųsti visiems rau-į 
donarmiečiams, komandie- 
riams ir jūreiviams pasvei
kinimą. štai jis:

“Iš Juodųjų jūrų gilumos 
mes siunčiame karščiausį 
pasveikinimą mūsų drau
gams, raudo narmiečiams, 
jūreiviams ir lakūnams.

“Vadovybėje draugo Sta
lino ir jo garbingo draugo 
Sovietų Sąjungos maršalo ir 
Apsigynimo Komisaro Kle- 
mentijo Vorošilovo mes visi 
paverčiame mūsų tėvynę 
neįveikiama socializmo tvir
tuma.

“Mes, submarine įgula, 
didžiuojamės tuom, kad 
mums pavesta užduotis ilgo 
išbuvimo jūrų gelmėse, ir 
mes užtikriname, kad už-1 
duotis bus pilniausiai atlik
ta.

“šatski.” 
Vertė D. M. š.

Philadelphia, Pa.
Draugė Potienė Tebeserga
Pereitą savaitę buvau atlan

kyti draugę J. J. Potienę, kuri 
sunkiai serga. Draugė skundė
si, kad skausmai labai vargi
na. Gydytojas spėja, kad ta 
liga jos greitai neapleis, dar 
reikės porą mėnesių ar dau-' 
giau lovoje pagulėti.

Draugė Potienė serga nuo 
pat Philadelphijos “Laisvės”

parengimai smagūs būna. Kviečiame 
jus visus dalyvauti ir paremti mū
sų organizaciją. Bus gera jaunuolių 
orkestrą, grieš lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius.

(260-262)

I Čio konferenciją. Būkite visi ir nau- 
I jų narių atsiveskite.

Sekretorė.
-r

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Broliš-

|kos Draugijos puiki vakarienė įvyks 
8-tą d. lapkričio, Olympia Parke. 
'Pradžia 4-tą vai. po pietų. Malonė
kite visi dalyvauti šio sezono pas
kutiniam parengime. Bus gardžių 
valgių ir gėrimų. Katrie nebūsite, 
fgailesitės. Komisija.

(261-262)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kuopos susirinkimas 

'įvyks nedėlioj, 8 lapkričio, kaip 2 
vai. po pietų. Easton Baking Co. 
Svetainėj, 36 N. 7th St.

Draugės ir draugai, visi būkite 
ant šio susirinkimo, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. Taip
gi reikės rinkti delegatus į Apskri-

PRANAS SUPIS
Lietuvis Ekspertas

‘ KURPIUS
Darau naujus čeverykus, datai- 
kau prie visokių kojų, paplatinu 
ir pailginu gatavus Čeverykus ir 

taisau senus.
Nesivarginkite savęs nepritaiky
tais prie savo kojos čeverykais, 
negadinkite tuom savo sveikatos. 
Pasitarkite del pritaikymo čeve- 

I rykų su lietuviu ekspertu čeve- 
rykų pritaikymo. Kreipkitės:
306 UNION AVENUE

KAMPAS TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

Vaksavojame Čeverykus— 
Shoe Shine

s--------------------------------------------------------------------------------------—ta
Telefonas: Humboldt 2-7964DR. J. J. KASKIAUOUS

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

□----------------------------------------------------------------------- -—0

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROH, M1CH.

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

Memphis, Tennessee. — 
Pavargėlio pusininko James 
Bridges žmona vienu pradė
jimu pagimdė keturias mer
gaites; bet dvi greit numi
rė.

pikniko, kurio prirengimui ji 
turėjo porą dienų sunkiai pa
dirbėti ir parvažiuojant vėlai 
iš pikniko ant troko (atdaro) 
labai susišaldė, kas ir pakenkė 
jos sveikatai.

Linkiu draugei gerai ir grei
tai pasveikti.

Draugė B. R.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
■ X... .......... ........ ......

LOWELL, MASS.
LDS 67-ta kuopa rengia vakarienę 

ir šokius, lapkričio 7 d. Pradžia 6:30 
v. v. Įžanga 75c. Prie vakarienes bus 
duodama alaus ir degtines. Kviečia 
visus dalyvauti Komitetas .

(262-263)

LOWELL, MASS.
Lowell’io darbininkiškos organiza

cijos suvienytom spėkom rengiasi 
gražiai paminėti Sovietu? Sąjungos 
19-koš metų gyvavimo sukaktuves. 
Tas įvyks ateinantį sekmadienį, lap
kričio 8 d. 7 vai. vakare, po nume
riu 84 Middlesex St. Colonial Hall. 
Bus labai svarbios prakalbos su dai
nų ir muzikos trumpa programa. 
Kalbės iš Bostono labai geras kal
bėtojas anglų kalboje, taipgi bus ir 
lietuviškas kalbėtojas. Prašome vi
sus dalyvauti šiame masiniame mi
tinge. Išklausysite prakalbų ir galė
site kalbėtojams duoti klausimus.

J. M. K.
(262-263)

Newark, N. J.
Aplankykime Sergančius 

Draugus
Draugė O. Janušonienė po 

operacijos jautėsi gana links
ma, smagi ir už poros savaičių 
grįžo į namus, 80 Brookdale 
Ave. Bet vargšė atkrito. Gavo 
plaučių įdegimą. Dėka gabiam | 
d r. Rodgers, kuris greit ap
saugojo ir nedavė ligai išsi
plėsti, — dabar jaučiasi daug 
geriau.

Antra nelaimė, tai mūsų 
draugas Paukštaitis jau pora 
savaičių guli lovoj su ištinu
sia koja, kuria nei primint ne
gali. Daktaras sako, kad ke- 
lys darbe sužeistas ir peršal
dytas. Manoma, kad reikės 
dar kelias savaites išgulėti lo
voje. Drg. Paukštaitis narys 
visų darb. org. ir sekretorius 
ir geras dabuotojas mūsų ju
dėjime. Aplankykite draugus, 
nes lovoje gulėti atsiskyrus 
nuo veikimo, nuo draugų, la
bai nuobodu.

Antrašas 423 So. 18th St., 
trečios lubos.

Sovietų Sąjungos 19 metų 
jubilejus įvyks penktadienio 
vakare, lapkričio (Nov.) 6 d. 
Laurel Garden, 457 Spring
field Ave., Newarke. Kalbės 
garsus kalbėtojas New Yorko 
K. P. organizatorius d. I. Am- 
teris.

WORCESTER, MASS.
Penktadienį, lapkričio 6 d., 7:30 

vai. vakare, 126 ,Green St., Komunis
tų Partijos vietine sekcija rengia 
Ismagų ir šaunų vakarėlį, paminėji
mui 19 metų gyvavimo darbininkų 
valdžios arba pergalingos Spalių 7- 
tos Revoliucijos. Vakarėlis susidės 
iš dainų, muzikos ir šokių. Kviečiame 
visus-as skaitlingai dalyvauti, ir pra
leisti linksmai .laikų. Įžanga dykai.

BINGHAMTON, N. Y.
Paminėkime Rusijos Revoliu

cijos 19 Metų Sukaktuves
Komunistų Partija rengia masinį 

mitingą paminėjimui 19 metų nuo 
įsikūrimo sovietų valdžios Rusijoj.

šiame mitinge bus gera muzikalė 
programa, kurią pildys vietos muzi- 
kalės spėkos.

šio mitingo svarbos aiškinti nerei
kia, nes kiekvienas darbininkas, žino 
jo svarbą ir būtiną pareigą dalyvauti 
ir išreikšti savo simpatiją Risijos 
Revoliucijos laimėjimui.

Minėtas mitingas įvyks sekmadie
nį, 8 d. lapkričio, Lietuvių svetainė
je, 315 Clihton St. Pradžia 6 vai. va
kare. įžanga 15 centų ypatai.

iVsus kviečiame skaitlingai atsi
lankyti.

Komunistų Partija.
(262-233)

SCRANTON, PA.
Šį sekmadienį, lapkričio 8, 2 vai. 

po pietų, 1252 Providence Rd. (Bull 
Head), įvyks ALDLD 29 kuopęs su- 
sirihkimas.

Visi nariai prašomi dalyvauti šia
me susirinkime. Užsimokėkite duok
les ir atsiimkite knygą “Gamta ir 
Žmonės”. Taipgi, po susirinkimui, 
drg. Krikščiūnas duos paskaitų.

Organizatorius.
\ (262-263)

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” vajaus susirinkimas 

įvyks lapkričio 9 d., 735 Fairmount 
Ave., 8 vai. vakare. Visi draugai, ku
rie pasižadėjot darbuotis del šio va
jaus, būkit ant šio Susirinkimo. Kol 
kas mūsų draugai nesijudina. Tiė, 
katrie pasiunčiat skaitytojus, visada

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 12 Apskr. valdybos susi

rinkimas įvyks 8 d. lapkriio, 2 vai. 
po pietų, Ūarb. Centre. Malonėkite 
visi draugai pribūti laiku, taipgi 
kviečiame įf altęrnatus pribūt, nes iš 
valdybos pasitraukė 2 nariai.

Apskr. Org.
(262-263)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. susirinkimas Įvyks 

pirmadienį, lapkričio (Nov.) 9 dieną, 
Lenkų Kliubo Svet., 4015 E. 141st St. 
Kaip 7:30 vai. vakare. Draugės ir 
Draugai, nevėluokitė, būkite laiku, 
nes šis susirinkimas turės įvykt kiek 
anksčiau del dviejų priežasčių. Pir
ma, turėsime nemažai svarbių tari
mų, antra, tai įvyks prakalbos tą 
pat j vakarą. Sekr. P. Boika.

> (262-263)

PHILADELPHIA, PA.
LF ir 9 kuopa rengia koncertą ir 

balių, kuris įvyks 7-tą d. lapkričio, po 
numeriu 1144 N. 4th St. (Culture 
Hall). Pradžia 8 v. v. Bus solistų, 

sekstetų, dainuos Lyros Choras ir 
kitų įvairių kavalkų programoj. Pra
šome visus dalyvauti šiame parengi
me ir paremti kalinius, kurie per 
ilgus laikus sėdi kalėjime už darbi
ninkų reikalus. Komisija.

(261-262)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienį, 7-tą d. lapkričio, 
Bakanauško S.vet., kaip 7 v. v. Visi 
nariai pribūkite laiku, nes turim la
bai daug svarbių reikalų apkalbėti ir 
susitarti kartu važiuoti į “Laisvės” 
koncertą 8-tą lapkričio.

Sekr. P. Sakat.
(261-262)

WORCESTER, MASS.
Minėjimas Spalio Revoliucijos Ru

sijoj, įvyks lapkričio 6 d., Darbininkų 
Centre, 126 Gteen St. 7 v. v. Bus 
prakalbos ir muzikalis programas. 
Taipgi galėsite gauti užkandžių, O 
Vėliaus bus šokiai. Visi Komunistų 
Partijos simpatikai ir draugai nepa
tingėkite dalyvauti. Užkviečia visus 
Komunistų Partija.

(261-262)
lovVell,mass.

LDS 110 kp. rengia šokius 7 d. 
lapkričio po numerių 338 Central St. 
Šokiai prasidės 7:30 vai. Vakare. 
Draugai, jūs visi žinote, kad LDS

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

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

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

Telefonas: EVergreen 7-1661

klasės anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svaru 
legališkas svoris. Prista-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit j jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adiesą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Ave. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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Puslapis Aštuntas Penktadien., Lapkr. 6, 1936NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
“Laisvės” Koncertas Jau Čia; 

Įsigykite Įžangos Tikietus
Ar jau esate nusipirkę “Lai

svės“ koncerto įžangos tikie- 
tus? Jeigu taip—gerai; jeigu 
ne—neatidėliojant kreipkitės 
“Laisvės“ administracijom ži
noma, išanksto perkant, gau-. 
narna geriausios sėdynės. Ti- 
kietų kainos—$1, 75c ir 50c. 
Atsižvelgus į tokį turiningą 
programą, kuris bus duoda
mas šį sekmadienį, kainos vi
sai nebrangios.

Programas prasidės 3:30 
vai. po piet, o po jo bus šokiai 
prie smagios Wm. Norris’o or- 
kestros.

Smulkmeniškai susipažint 
su to didžiojo koncerto pro
gramų kreipkitės į viso pusla
pio skelbimą, kuris telpa šia
me numeryje.

Iš Rinkimų New Yorke
Garsiąja Broadve parodavo 

virš milionas gyventojų rinki
mų vakare 3 d. lapkričio. Ir 
džiaugėsi jie, kad demokrati
ja paėmė viršų prieš reakciją.

Apvaikščiojimas išrinkimo 
Roosevelto pasiekė ir “garnio” 
karalystę. Rinkimų vakarą 
Bronx ligoninėj gimęs Nanne- 
ry šeimai kūdikis pavadintas 
visais trim prezidento vardais.

Žydų senelių prieglaudos 
įstaigos Home of the Daught
ers of Israel, 1260 5th Ave., 
gyventojos, nors jų amžius sie
kia nuo 72 iki 95 metų, visos 
penkios dešimt jų kartu nu
važiavo balsuoti, kad Ameri
koje nebūtų fašizmo.

Valdžiai kainavo $500 rabi
no Nathan Wolf balsas 4-me 
AD. Mat, tame distrikte jis 
tėra vienintelis balsuotojas, o 
įtaisymas ir palaikymas bal
savimo vietos vienam kainuo
ja lygiai tiek, kiek ir tūkstan
čiams balsuotojų.

Paskilbęs negrų dvasinin- 
Divine uždraudė savo 

“angelams“ dalyvauti balsavi
muose. Manoma, kad jo įsa
kymas galėjo sulaikyti apie 
50,000 Harlemo gyventojų 
nuo balsavimo.

kas

Al Smith gavo “vilko saliu
tą” nuo žiūrėtojų, kuomet jis 
piktai atsakinėjo į reporterių 
klausimus balsavimo stotyje, 
678 Madison Ave., N. Y.

Rinkimų dieną pas teisėją 
Rudich atvesta 10 vyrų, 7 iš 
jų negrai, sumedžioti vienoj 
tik Flatbush Avenue IRT sto
tyje miegant. Reiškia, jie be
namiai. Juos paliuosavo, kad 
eitų balsuoti.

Rinkimai dar neišrišo duo
nos ir pastogės klausimo mi- 
lionams darbo žmonių. Tą iš
ris tik kasdieninė kova.

GAUKITE “LAISVEI”
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

GYPSIES
(čigonai)

Pirmas paveikslas apie tikruosius 
čigonus, jų spalvuotą biednystę ir 

amžinas kilnoj imąsis.
ČIGONŲ BŪDOSE GYVENIMAS 

DAINOS-ŠOKIAI
Didžioji sovietinė epika nupiešia 
persikeitimą nomadiškų žmonių į 
pastoviai apsigyvenusią piliečių 

. grupę.
Tęsias nuo 1—11 vai. vak.

UTILE ™ NEWARK

u.

Bedarbių Vaikam Akiniai
šalpos biurų vedėja C. E. 

Carr praneša, kad 5,000 vai
kučių gaus akinius per šalpos 
biurą. Esą paimti 4 akių spe
cialistai ir būsianti įsteigta ke
liaujanti klinika, kuri egzami
nuos turinčius akių silpnumus. 
Taip pat būsią duodami aki
niai ir suaugusiems, nes, sa
koma, nedamatymas daugeliui 
yra kliūtis gavimui darbo, bet
jie neturi už ką įsigyti akinius.išversta ir angliškai.

Šį Vakarą Apvaikščiokim Rusijos 
Revoliucijos Sukaktuves

13

Judžiai-Teatras
“Les Amours Do Toni“ 

(Tonio Meilės“) yra naujas 
francūzų judis. Jis dabar ro
domas 55th St. Teatre, 154 
West 55 St. Tai yra francūzo 
komunisto judžių direktoriaus, 
Jean Renoir, kūrinys. Judyje 
atvaizduojama Pietų Franci- 
jos akmąnyčių darbininkų gy
venimas. Judžio dialogas 
francūzų kalba, vienok yra

Tėvas Norėjo Nužudyti “Prasižengėlę” Dukrą
Nors Justina Guastella turi 

tik 13 metų amžiaus, ji išrodo 
daug senesnė ir pilnai suau
gus. Ji buvo kaimynystės gra
žuolė ir daugelis vaikinų “su
kosi” aplink ją.

Iš sykio jo tėvas didžiavosi 
savo dukros populiariškumu, 
bet vėliau nužiūrėjo, kad ne 
viskas taip, kaip turėtų būti. 
Todėl, kuomet dukra vieną 
naktį parėjo labai vėlai, jis ir 
jo moteris dukrą nusivedė

Vaikų Teismabutin ir reikala
vo, kad dukrą išegzaminuotų. 
Daktaras tėvui pranešė, kad 
dukra turėjo lytišką susinėsi
mą su vaikinu. Baisiai įpykęs 
tėvas tada išsitraukė peilį iš 
kišeniaus, puolėsi ant dukros 
ir apipjaustė kaklą, rankas ir 
pečius. Kuomet jis buvo nuga
lėtas ir pasodintas kalėjimai!, 
jis sakė: “Aš nesigailiu. Aš 
jos nenoriu daugiau matyt.” 
Tėvui gręsia 5 metai kalėji
mo.

Šį vakarą, tai yra penkta
dienį, 6 lapkr. (Nov.), lygiai 
8 valandą, įvyksta apvaikščio
jimas Rusijos Revoliucijos 19 
metų sukaktuvių. Iškilmes ren- i 
gia Kings County Komunistų 
Partija ir Jaunų Komunistų 
Lyga, Arcadia salėje, Halsey 
St., (netoli Broadway), Brook- 
lyne.

Kalbės d. James Ford, bu
vęs ■ kandidatas į vice-prezi- 
dentus pereituose rinkimuose 
ir Michael Saunders. Taipgi 
grieš pasižymėjusi Freiheit 
Mandolinų Orkestrą po Jacob 
Schaefer vadovybe.

Po programos, Black and 
White šokių orkestrą grieš 
per visą naktį, tai bus galima 
smagiai pasišokti. Įžanga i ši 
puikų parengimą tik 35c.

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knyga 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykas

Tai ta paskilhusi D-ro Robinson* 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiu* 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimu* su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

111.40—-128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

f3®RS OF SERVICE
n O BOOKLET

PAJIEŠKOJIMAI

Apsivedė Matilda Rugieniūtė
Pereitą mėnesį, perėjo į mo

terystės stoną Matilda Rugie
niūtė, kuri per kiek laiko bu
vo ’Aido Choro nare ir kitose 
darbininkiškose organizacijo
se priklausė, bet vėliau gy
venimo aplinkybės ją buvo ati
traukę iš choro ir

Matilda dar tik 
tų amž.; apsivedė 
—Morris Marlow,
yra laisvų pažiūrų, tad ir ve
dybos buvo laisvos, be religi
nių ceremonijų.

Matildos motina yra O. Ru- 
gienienė, kuri yra veikli taip
gi darbininkiško judėjimo sri
tyje.

Linkėtina jauniesiems daug, 
daug laimės, o dar daugiau 
šeimyninės santaikos!

Veismūniškis.

kitur.
19-kos me- 
su vaikinu 
kuris irgi

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Jieva Vaivackienė, 63 metų, 

584 Crescent St., mirė lapkr. 
1 d. Palaidota lapkr. 5 d., 
Kalvarijos kapinėse.

Kastantas Vaitelis (Vaitala- 
vičius), 51 metų, 284 Bay llth 
St., mire lapkričio 3 d. Laidos

Kūdikis Apgavo Tėvus
Keturių metų vaikutis Leo 

Perry baisiai išgąsdino ir ap
gavo tėvus. Jis vaikščioja 
miegodamas. Aną naktį jis at
sidarė duris ir išėjo vienuos 
marškiniuos iš namų, 2859 
Cortland St., Coney Islande. 
Miegodamas nustrapaliojo j 
gatvėje stovintį, tėvų automo
bilį ir palindęs pt> blanketu 
užpakalinėje sėdynėje tęsė 
miegą.

Tėvai pabudę rado tuščią 
lovą ir atdaras duris, tad su
šoko į tą patį automobilį ir 
nudūmė policijom Paduota 
signalas vaiko jieškoti, o susi
rūpinę tėvai sugrįžo namo, 
manydami, kad vaiką galėjo 
kas pavogti. Paskui pribuvo 
detektyvas ir su juo dar iš- 
jieškojo vaiko po’ visą namą, 
bet nerado. Tada
galvon iškrėsti ir automobilį 
kur detektyvas ir rado vaiką.

tik atėjo

lapkričio 7 d., šv. Jono kapi
nėse. Paliko dideliam nuliūdi
me moterį 'Zuzaną, sūnų ir 
dukterį.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Komunistų ir Socialistų Balsai
Čia paduodame komunistų 

ir socialistų balsų skaitlines 
New Yorko mieste:

Į PREZIDENTUS
Soc. 

Thomas
’ 10,554 
12,380 

6,821 
8,522 
1,136

Manhattan 
Brooklyn 
Bronx 
Queens 
Richmond

Kom. 
Browder 

9,171 
11,-715 
9,076 
1,898 

312

didatas gavo 41,239, 
metais—23,092.

ASSEMBLY
Soc. 

13,030 
23,655 
13,788 
8,420 
1,007

Manhattan 
Brooklyn 
Bronx 
Queens 
Richmond

o 1932

Kom.
14,879
23,981
18,347
3,590

325

Viso 
New

32,172

Mažiau Limpamą Ligą
Sveikatos komisionierius Ri

ce praneša, kad pereitą savai
tę difterija susirgimų skaičius 
nepakilo. Tačiau tai nereiš
kia, kad pavojus būtų visai 
praėjęs. Pataria motinoms kū
dikius įčiepyti nuo difterijos. 
Taip pat skarlatina susirgimų 
buvo mažiau. Susirgimai ty
mais padaugėjo.

Mirčių buvo nuo 
priežasčių 479 arba 
žiau, negu pirmesnę
Tą pat savaitę pereito meto 
buvo 480 mirčių.'

Gimė 683—mažiau 151.
Penki 

laimėse.

visokių
15 ma- 
savaitę.

žuvo automobilių nc-

susirgimų 
mirimų—1

Naujų 
buvo 3, 
uždegimu susirgo 31,

karštine
Plaučių 

mirė—1.

NEW YORK, lapkr. 5. — 
Vakarinio ir rytinio pakraš
čio streikuojantieji jūrinin
kai nusprendė reikalaut pa
kelt jiems algas ir pagerint 
darbo sąlygas.

tBusliwicI
'SAVINGSBAM

CHANO ST.atGHAHAM /kVt..BUOOKL< N,1

PARENGIMAI

BROOKLYN, N. Y.

Dr. Martin Luther Draugystės me
tinis balius įvyks 23 d. sausio (Janu
ary), Ideal Salėje, Knickerbocker 
Ave., arti Flushing Ave. Rengėjai 
prašo kitų draugijų tą dieną nieko 
nerengti ir kviečia dalyvauti jų pa
rengime.

Iškilmingas Atidarymas
JONO JUREVIČIAUS

VALGIŲ IR GĖRIMŲ 
UŽEIGOS

©

Šiomis dienomis Jonas Jure- 
Įvičius gavo pilnus laisnius pa
tarnavimui visokiais gėrimais.
Degtines, Vynai ir Alus

Sekantį Penktadienį

Lapkričio 6, (November)
Įvyks iškilminga atidarymo 
party. Bus duodama karšti 
valgiai ir bus patarnaujama 

įvairiais gėrimais.

širdingai užkviečiu visus savo 
pažįstamus ir draugus ateiti 
pasiviešėti ir taip pat kviečiu 
užeiti ir tuos, su kuriais dar 
neturiu pažinties, bus malonu 

susipažinti.
®

Prašau Įsitemyti Antrašą :
148 GRATTAN ST.

BROOKLYN

Kampas Varick Avė., vienas 
blokas nuo Flushing Ave., 

Ridgewoode.
Tel.: Pulaski 5-9826

Elena Mikalauskaitė, radviliškiete, 
dirbanti kaipo slaugė Buenos Aires 
ligoninėje, prašo atsiliepti jos tetai 
Kundrotienei ir kitus gimines, gyve
nančius šiaurinėje Amerikoje. Yra 
svarbus reikalas del paveldėjimo. 
Prašau rašyti šiuo adresu:

Srta. ELENA MIKALAUSKAITĖ,
c. Nagoya 2969. Buenos Aires, 

ARGENTINA.
(262-264)

PARDAVIMAI

Parsiduoda saliūnas. Norint žinoti 
daugiau informacijų, kreipkitės po 
numeriu 223 Kent Avė., kampas 
North 1st St., Brooklyn, N. Y. Arba 
šaukite telefonu: EVergreen 7-9519.

(257-263)(261-262)

r--------------------------•--------------------------------------- --------------------------------------- •’

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

i

Dr. JOHN WALUK
161 NO. Gth STREET

i

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

1

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

| DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ)

179 SO. 2nd STREET 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais 

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

' Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040 

—--------- —--------------------------—/

V'7/r

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

fastįpaijmentplan^ 
Peter Lisauskas 

savininkas.
Jei neturite pinigų, 
galite gauti kurą iš

” DeKalb Coal Co.su-
; lig finansavimo pla-

1 no. Prisipilkit savo 
aruodus anglio da
bar, o pradėkit mo
kėti už 30 dienų po 
atvežimo.

De Kalk leng
vas būdas pir-

1

39,413
Yorko mieste, 1932 

metų rinkimuose, komunistai 
gavo 24,214 balsus už savo 
kandidatą.

šiuose rinkimuose Amerikos 
Darbo Partija New Yorke ga
vo 237,400 balsų už Roose- 
veltą.

Į GUBERNATORIUS
Kom. 

Minor 
11,31? 
13,332 
10,770 

2,160 
175

Viso

1934 metais komunistai ga
vo 42,474 balsų.

(Rytoj bus daugiau.)

59,900 61,122

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Gril1 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Manhattan
Brooklyn 
Bronx 
Queens 
Richmond

Soc.
Laidler

12,941
14,926
8,563

10,203
1,351

Viso
1934 metais komunistų kan-

47,984 37,754

Sav. Vincas Viiniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonomis.

v.

BROOKLYNO OFISAS
168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

3'2779

a

fi

a

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

n
660

H

u

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

u

0

fi

a 

i

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.Kad gerai lietuviškas 

programas girdėtumėt, 
pirkit radijus per mus. 
Parduodami įvairiausi 
muzikaliai įrankiai ir 

rekordai pigiai.

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

JONAS VALAITIS, Radio Vedėjas

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

PROGRAMOS LIETUVIŲ 
KALBOJ:

10:30 vai. rytais, be šešta
dienių ir sekmadienių 

Ketvirtadienių vakarais 9
PROGRAMOS ANGLŲ 

KALBOJ:
Pirmadieniais A ID O N
programos tarptautiniai 
koncertai 10:45 ryto ir ant
radieniu vakarais 10 vai. 
COLLIER’S ir AMERICAN 
MAGAZINES naujienos.

JEI VIENAS patiria, kad 
skelbtis apsimoka per Jono 
Valaičio vedamąją RADIO 
VOICE OF LITHUANIANS 
programą, tuo patyrimu pa
tartina ir kitam pasinaudoti. 
O patyrė ne vienas, bet 
ŠIMTAI!

PROGRAMOSE redaktorius- 
Jaikraštininkas praneša įdo
miausias ir svarbiausias ži
nias iš VISUR IR APIE 
VISKĄ. Visuomeninkas tei
kia patarimus ir praneši
mus svarbiais klausimais. 
Skelbimų eksperto paruoš
tus skelbimus kalbėtojas, 
aiškia įtikinančia kalba, 
perduoda taip, kad jų nori 
klausytis.
MUZIKA, parinkta Lietuvių 
Muzikos Krautuvės—geriau
sia. Programos, kaių ir 
dienraštis, yra DIENŽODIS.

WMBQ, STagg 2-9307 Office, STagg 2-8662

JONAS VALAITIS 
RADIO AND GENERAL ADVERTISING

560 Grand Street > Brooklyn, New York

SKELBTIS VISADA APSIMOKA.
JO SKELBJATĖS KUR APSIMOKA!

ADVERTISE THROUGH US ON STATION WMBQ (1500 kcs.) IN 
ENGLISH, LITHUANIAN, GERMAN, ITALIAN

Prisipilkit jūsų an
glie aruodus dabar. 
Renkpinigių nerei
kia: užsimokėsite už 
anglį bekūriadami.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

1

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) - 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijo.®
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.

306 John Street 
Harrison, N. J. 

Telefonas: Harrison 6-1693

*
K




