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Susisarmatino Popiežius.
Kur Dingo Charlie

Chaplin?
Jeigu gi Būtų 200,000!
Gerai Dirba, Gerai Sekasi.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Popiežius Pijus XI jau labai 
senas žmogus. Neužilgo jis tu
rės važiuoti pas savo “augščiau-

THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., Penktad., Lapkričio (Nov.) 13, 1936

I

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

težius, o Išlaimčsit 
Pasaulj!

Telephone STagg 2-3878 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII
šią j į.” Tariaus, jis nenori išsi- 
braukti iš gyvųjų tarpo be dide
lio atsižymėjimo. Gi poterių 
kalbėjimas ir kardinolų gany
mas nėra joks atsižymėjimas. 
Todėl jis užvedė kryžiaus karą 
prieš komunizmą.

Tai vienas jo bus neišdildo
mas atsižymėjimas—atsižymėji- 
mas kai-po nepermaldaujamo 
darbininkų priešo. Bet neužteks 
to. Rymo spauda praneša, kad 
katalikų bažnyčios galva įsakė 
uždengti nuogybę pasaulyje gar
siausio piešėjo Michelangelo kū
rinių. Girdi, to didžio artisto 
piešiniai gadina gerų katalikų 
morališkus jausmus. Tie pieši
niai randasi Vatikano koplyčioj 
vardu Sistine.

Tiktai dabar popiežius susi
sarmatino žiūrėti į Michelangelo 
piešinius. Pirmiau taip nesi
jautė. Tas jau parodo, kad pa
pa visai paseno.-

Šiais papos žygiais labai pik
tinasi visi tikri artistai. Jie tai 
skaito įžeidimu dailės ir tikrai 
vandališku darbu. Praeityje 
tiktai du popiežiai buvo pana
šiai pasielgę — apdengę skudu
rais Michelangelo piešinius. Ki
ti visi nflrs neapkentė, bet tole
ravo.

Michelangelo buvo stambiau
sias renesanso (atgimimo) ga
dynės artistas. Gimė jis 1475 
m. ir mirė 1564 m.

Ir vėl nebesigirdi nieko apie 
Charlie Chaplin. Pasirodė su 
“Modern Times” filmą ir vėl 
dingo. Man neteko tą jo judį 
matyti. Sako, kad nepaprastai 
gražus.

Puikiai žinau, kad Chaplinas 
šių mano žodžių neskaitys, bet 
vis tiek noriu prisipažinti, kad 
jis, kaipo artistas, man labai 
patinka. Pamylėjau aš’ jį su 
pirmu pasimatymu judžiuose. 
Daug aktorių-artistų buvo su
žibėję, bet greitai užgeso, ta
čiau Charlie Chaplin tebegyvena 
milionuose širdžių ne tik Ame
rikoje, bet visam pasaulyje.

Brooklyne yra kunigas vardu 
Thomas J. Feeney. Tai tikras 
jėzuitas. Jis dirba prie jėzuitų 
laikraščio “Jesuit Missions.” O 
bijo jis komunistų, kaip velnias 
kryžiaus. Nesenai jisai kalbėjo 
Brooklyno prirengiamosios mo
kyklos studentams ir bandė juos 
išgąsdinti. Sakė šis kunigas, 
kad vienam tik Brooklyne ko
munistinėse mokyklose esą visi 
du šimtai tūkstančių vaikų, o 
gal dveja tiek New Yorko mies
te. Tie vaikai esą auklėjaifai 
tikrais bolševikais. Be to, jis 
ėmęs jr slaptai sužinojęs, kad 
Amerikos Komunistų Partija 
turinti 1,500,000 narių!

Mes gi sakome: Jeigu gi tai 
būtų tiesa!

Šiemet dienraščio “Laisvės” j 
vajaus reikalai labai gerai stovi 
Pittsburghe. O draugams seka
si todėl, kad jie gerai darbuoja
si. Jie gauna daug naujų skai- • 
tytojų ir be vargo atnaujina se
nuosius. Labai smarkiai dar
buojasi drg. Martinkus, o jam 
padeda kiti.

Kas galima Pittsburghe, tas Kulkasvaidžiais
būtų galima visur kitur, 
reikia, tai talkos ir darbo.

Harrisburgh, Pa.—Vieti
nė plieno korporacija pri
deda 10 nuošimčių algos sa
vo darbininkams, bijodama, 
kad jie- neįstotų į industrinę 
uniją.

Kompanijos P a sidalino 
Tris Kiliomis Dolerių 
Gryno Pelno Šiemet
NEW YORK. — Per pir

mus devynis mėnesius šie
met trustai ir didžiosios 
kompanijos Jungtinėse Val
stijose jau pasidalino $3,000, 
000,000 grynų pelnų. Bilio- 
nas dolerių iš tos sumos yra 
ne paprasti pelnai, bet virš
pelniai.

Paskutinėmis dieno mis 
plieno trustas. General Mo
tors automobilių korporaci
ja, tūli audvklų savininkai, 
ir kai kurie kiti didieji fab
rikantai pasižadėjo darbi
ninkam šiek tiek algų pri
dėti bei duoti bonų. Bet vi
sus tuos žadinius krūvon su
dėjus, būtu tik $155.000.000, 
tai yra tiktai 4 nuošimtis tų 
pelnų*, kuriuos šiemet jau 
susikuopė stambieji fabri
kantai.

General Motors korpora
cija ką tik paskelbė $65,250.- 
000 gryno pelno savo šėri- 
ninkams; Chrysler auto 
korporacija $24,662,000; N. 
J. Standard Oil Co. $32,773,- 
750, ir t.t.

Anglija Nežada Armijos 
Karui Tarp Kitų Šalių
LONDON. — Anodų karo 

laivyno ministeris S. Hoa- 
re seime pareiškė, jog An
gina dabar neturi su jokia 
šalia sutarties, reikalaujan
čios siųst Anglijos armija 
užsienin, jeigu įvyktu ka
ras tarp bet kurių valsty
bių Europos sausžemyj.

Chinai Atmušė Mandžu- 
rus Japonus įsi

veržėlius
SHANGHAI. Chiniia, lan- 

kričio 12. — Manchukuo ne
va “milicininkus,” besiver
žiančius i Chinijos šiaurinę 
nrovincija Suiyuana, atmu
šė chinų kariai keliuose su
sikirtimuose.

Japonu oficieriai vra pri- 
ruošę 30,000 mandžurų ir 
mongolų neva “milicininku” 
(tik perrengtu kareiviu), 
kad užgrobtu Suiyuana. Jie 
yra gausingai aprūninti ja
ponų tankais, orlaiviais ir 
kanuolėmis. 300 japonu ka- 

. rinių trokų veža jiems 
maista ir amuniciią.

Nežinia kas nušovė iano- 
ną karininką T. Yasuji lap
kričio 11 d. Japoniia už tai 
kaltina Chiniia; įieško nau
jų nriekabių kariškai grob
ti Chinų žemes.

Barcelona, lapkr. 12.— 
sušaudyta

Ko 120 fašistu, karaliaus sugrą- 
: žinimo šalininku, kurie slap-
ta veikė prieš Ispanijos res
publiką.

Berlynas. — Naziu val
džia nieku neminėjo 18 me
tų sukaktį nuo pasaulinio 

t karo paliaubų.

Darbo Įstatų Konfe
rencija Reikalauja 
Taisyt Konstituciją

DARBUOSIS Už NUSTATYMĄ ALGŲ, ŽEMIAU 
KURIŲ BOSAI NEGALeTŲ MOKĖTI

WASHINGTON. — Tre-9-----------------------------------
čia Visos Šalies Darbinin
kiškų Įstatymų Konferenci
ja, sušaukta darbo ministe- 
rės Fr. Perkins, lapkr. 11 d. 
nutarė reikalaut taip patai
syt Jungtinių Valstijų kon
stituciją, kad šalies Augš- 
čiausias Teismas negalėtų 
naikint darbininkų naudai 
išleidžia mus įstatymus. 
Konferencija pasisakė už 
nustatymą federaliais ir 
valstijiniais įstatymais dar
bininkams minimum algų, 
žemiau kurių joks samdyto
jas negalėtų mokėti.

Konferencija taipgi parė
mė 8 valandų darbo dieną, 
40 valandų savaitę ir nutarė 
darbuotis, idant įstatymais 
būtų uždrausta samdyti 
darban jaunuolius, iki jie 
užbaigs bent 16 metų am
žiaus.

Tokius .reikalavimus, su
prantama, užgiria preziden
tas Rooseveltas.__

25,000 JŪRININKŲ STREIKO PIKIETAI
DEŠINIEJI VADAI GRASINA IŠBRAUKT Iš 

UNIJOS VISUS STREIKUOJANČIUS

NEW YORK, lapkr. 12.— 
Vadas Jūrininkų Strategi
jos Komiteto, Joseph Cur
ran užreiškė, kad j masinius 
pikietavimus eina jau 25,000 
iš streikuojančiu marininkų 
New Yorke, Philadelphijoj, 
Baltimore] ir kituose ryti
niuose ir pietiniuose prie
plaukų miestuose.

Tai atsakymas streiklau
žiui D. E. Grange’ui, vice
prezidentui Tarp tautinės 
Jūrininkų Unijos, ir pana
šiems. kurie grūmoja išmest 
iš unijos visus tuos narius, 
kurie tik dabar streikuoja

Nepartijinė Lyga ir Toliau 
Veiksianti

WASHINGTON. — Vadi
nama Nepartijinė Lyga bu
vo susiorganizavus pirm J. 
Valstijų prezidento rinkimų, 
idant padėtų Rooseveltui 
prieš Landoną. Dabar lap
kričio 11 d. Lygos preziden- 
tas L. Berry, jos tarybos 
pirmininkas J. L. Lewis ir 
iždininkas Sidney Hillman 
žadėjo ir toliau šią organi
zaciją palaikyti. Jos tikslas 
būsiąs “nuodugniai organi
zuot darbininkus ir darbi
ninkų klasei draugiškus li-
beralus” kovai už demokra
tines laisves ir už darbo 
žmonėms naudingus įstaty
mus. Nepartijinė Lyga ben
dradarbiausianti su Minnes- 
otos Farmerių-Darbo Parti
ja, su Wisconsino valstijos 
progresyviais ir kitomis pa- 

i našiomis grupėmis.

Pasaulio Armijos Dabar Kur 
Kas Didesnės negu 1913 m.

GENEVA. — Tautų Ly- 
gos skaitmenimis, pirm 1914 
m. karo įvairios šalys visa
me pasaulyje turėjo savo 
armijose 5.900,000 nuolati
nių kareivių, o dabar, pa
saulinio karo paliaubų su
kaktį minint, lapkr. 11 d. 
nuolatinėse armijose buvo 
jau 7.600,000 vyrų arba 1,- 
700,000 daugiau negu 1914 
m. Čia dar nepriskaitoma 
šimtai tūkstančių jūrininkų.

TOKIO. — Statistikų biu
ras skaito, kad nėr metus 
virš milionu padangėje Ja
nonį jos gyventojai. Dabar 
Japonija turinti 70,150.000 
gyventojų. Trečdalis ju— 
miestuose. Moterų esą 190,- 
000 daugiau negu vyrų visoj 
šalyje.

rytuose ar pietupse.
Strategijos komitetas įro

dė. kad Grange gaudavo po 
$1.300 per mėnesį kyšių iš 
laivų kompanijų už pasitar- 
navimus joms prieš darbi
ninkus. i

Laivų kompanijos užreiš
kė, kad jos neisiančios į jo
kias derybas su Strategijos 
Komitetų.

San Francisco j, Cal., dar
bo ministerijos atstovai vėl 
bando taikyti streikuojan
čius marininkus su kompa
nijomis.

Vengrija ir Austrija Pripažįs
ta Italam Ethiopiją

VIENA, Austrija. —Mus- 
solinio užsienių reikalų mi
nisteris, jo žentas grafas G. 
Ciano laiko slaptą konferen
ciją su Austrijos ir Vengri
jos atstovais. Vienas ių tik
slas yra sustiprint fašisti
nių kraštų bloką prieš de
mokratines šalis ir prieš ko
munizmą.

Laike bankieto tarp kon
ferencijos posėdžiu, Austri
jos fašistinis diktatorius 
šušnigg gėrė už sveikatą 
Italijos karaliaus Viktoro
Emmanuelio, kaip “Ethiopi- 
jos imperatoriaus.” Vengri
jos užsieninis ministeris K. 
Kanva, taure sveikindamas 
Italijos karalių, pareiškė, 
jog neužilgo važiuos į Ro
ma admirolas Horthy, Ven
grijos fašistinis diktatorius, 
ir asmeniškai praneš Itali-

Ispanų Liaudies Delega
tai Dėkoja SSRS Darbi

ninkam už Paramą
LENINGRAD. — Atvyko 

14 Ispanijos Liaudies Fron
to delegatų išreikšt Sovietų 
žmonėms padėką už paramą 
prieš fašistus. Juos iškil
mingai ir audringai pasvei
kino 40,000 Leningrado dar
bininkų demonstracija.

Tarp delegatų yra garsus 
Ispanų respublikos lakūnas 
Jaime Bulle. Be kitko, jis 
oro kovoj nušovė žemyn vie
na italu lėktuvą “Breda.” 
Mūšy j buvo jam pačiam per
šauta ranka. Tačiaus jis 
parskrido atgal ir sėkmin
gai nusileido. Kitas delega
cijos narys yra Barcelonos 
Universiteto p r o f e s orius 
Antonio Masamet.

Po masinio susirinkimo 
atvirame ore, Ispanu respu
blikos delegatai atsilankė į 
audyklą, kurios darbininkai 
pirmi sumanė siųst maistą 
ir drabužius Ispanijos mo
terims ir vaikams.

Pragyvenimo 
Brangimas

WASHINGTON. — Gyve- 
nimo reikmenys Jungtinėse 
Valstijose per paskutinius 
12 mėnesių pabrango virš 2 
nuošimčių, kaip raportavo 
darbo ministerė Fr. Perkins 
lapkr. 10 d. Šiemet reikme
nų kainos nuo liepos pusės 
iki rugs. 15 d. pakilo apie 
keturiais dešimtdaliais nuo-

Extra!
MASKVA, lapkr. 12.—Su

imta desėtkai Vokietijos, 
Lenkijos ir kitu fašistinių 
šalių karinių šnipu. Hitleris 
per savo ambasadorių pro
testuoja Sovietam prieš 5 
nazių šnipų areštavimą.

WASHINGTON, lapkričio 
12.—Amerikos Darbo Fede
racijos pildančiosios tary
bos 9 nariai reikalauja galu
tinai išmest iš Fedaracijos 
Jungtinę Mainierių Uniją, 
Amalgameitų Siuvėjų Uniją 
ir aštuonias kitas už tai, 
kad jos eina su Industrinių 
Unijų Organizavimo Komi
tetu. Bet jų išmetimui prie
šinasi kiti 8 pildančiosios ta
rybos nariai.

Japonų Kulkasvaidž'ai prieš 
Streikuojančius Chinus

SHANGHAI, Chinija. — 
Penkios japonų kapitalistų 
audyklos apstatytos iu jūri
ninkais su kulkasvaidžiais ir 
nuogais durklais prieš kelis 
tūkstančius streikuojančių 
chinų darbininkų.

jos karaliui, kad “Vengrija 
pripažįsta Romos imperiją 
Ethiopijoj.”

Madrido Gynėjai Ima 
Viršų ant Fašistų; 
Atgriebė 2 Miesteliu

FAŠISTAI SUSTABDYSIĄ ATAKAS NEVA 
“SUSTIPRINIMUI” SAVO POZICIJŲ

9 MADRID, lapkr. 12.—Is-
Demokratas Išrinktas Iowa 

Valstijos Gubernatorium
DES MOINES, Iowa. — 

Patikrinus balsavimus, vis 
tiek pasirodė, kad guberna
torium išrinktas demokra
tas N. Kraschell 2,333 balsų 
dauguma prieš republikoną 
G. A. Wilsona.

Gresia Greenui Išmeti
mas iš Mainierių Unijos

WASHINGTON. — June;- 
tihė Mainierių Unija lapkr. 
11 d. pašaukė į savo teismą 
Wm. Greeną, Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tą, Mainierių Unijos nori. 
Šios unijos komitetas įkaiti
no Greeną. kad jis su kitais 
dešiniaisiais Darbo Federa
cijos viršininkais suspenda
vo Mainierių Uniia iš Fede
racijos, sykiu su kitomis di
džiomis devyniomis unijo
mis. O jas jie suspendavo 
todėl, kad šios uniios prisi
dėjo prie Industriniu Unijų 
Organizavimo Komiteto, ku
ris traukia į pramonines 
uniias neorganizuotus, plie
no darbininkus, organizuoja 
automobilių darbininkus ir 
kitus.

Wm. Green yra bdngi 
įkaitintas kaipo šmeižikas 
Jungtinės Mainierių Uniios 
prezidento John L. Lewis’o 
ir kitų unijos veikėjų.

’ I pakvietimą stoti i savo 
uniios teismą Wm. Green 
vieną karta nusiiuokė. o ki
ta pareiškė, kad jis tuo laiktf 
turės dalyvauti suvažiavime 
Amerikos Darbo Federaci- 
ios Tampoj. Floridoi. B^t 
jam yra leidžiama ir raš
tiškai atsakyt į kaltinimus 
prieš jį.

Jungtinė Mainierių Unija 
gali Greeną išmest iš savo 
tarpo, kaipo nriešą organi
zuotų angliakasiu. Tada 
Green. Darbo Federaciios 
prezidentas, liktų ne unijis- 
tas...

Anglai Dasiperka
Lėktuvą iš Amerikos

LONDON. — Dauguma 
orlaivių fabrikų Anglijoj 
dabar stato karinius lėktu
vus valdžiai. Tai viena prie
žastis. kodėl valdžia leido 
British Airways kompanijai 
dasipirkt.iš Amerikos Lock
heed didžiųjų keleivinių bei 
paštinių lėktuvų, galinčių 
vežti no 20 žmonių. Be to, 
Amerikos lėktuvai geriau 
tinką tolimom kelionėm ap
skritai.

panijos respublikos milici
ninkai keliose vietose atme
tė fašistus po mylią ir dau
giau nuo sostinės Madrido.

Valdžia užginčija fašistų 
pasigarsinimą, būk jie už
ėmę gelžkelio šiaurinę Stotį 
Madride.

RespublikieČiai iš visų pu
sių apsupo tūkstantį pa rin
ktinių karių buvusiame ka
ralių parke Casa del Cam
po vakariniame’ šone, ana
pus Manzanares upės.

Fašistai, nepajėgdami 
persikraustyt per šią upę, 
pradėjo įnirtusiai atakuot 
Universiteto Miestą, tai 
yra, tą Madrido dalį, pro 
kurią neina upė.

Fašistai Atkando Dantis
Hendaye, Franc., lapkr. 

12.—Fašistų komandierius 
gen. Franco pranešė, kad 
jie laikinai sustabdą savo 
atakas prieš Madridą, idant 
“sustiprint savo pozicijas”, 
o paskui dar smarkiau už
pulsią Madridą.

Kitas fašistų generolas, 
De Llano per radio grasina 
visai sunaikint Madridą, jei
gu jis nepasiduos.

Tie fašistų patvarkymai 
ir pareiškimai rodo, kad už
puolikai skaudžiai atkando 
dantis į Madridą.

Biarritz, Franc., lapkr. 
12.—Pranešama, kad rusai, 
vokiečiai, francūzai, belgai 
ir italai respublikos legio
nieriai išvien su liaudies mi
licija atmetė fašistus ketu
rias mylias atgal į pietus 
nuo Madrido ir atėmė iš jų 
miestelius Willaverde ir Ca- 
rabanchel.

Madrid, lapkr. 12.—Ispa
nu respublikiečių jėgos vis 
stiprėja naujais pulkais mi
licininkų atmaršuojančiu į 
Madridą iš Barcelonos ir ki
tų Ispanijos provincijų.

Valencia, Ispanija, lapkr. 
12. — Respublikos gynėjai 
apvalė nuo fašistų gelžkelį 
tarn Valencies ir Madrido.

Madrid, lankr. 12 d.—Val
džios lakūnai bombomis su
naikino keliolika fašistų lėk
tuvų slapta jrengtoj jų or
laivių stovykloj netoli Ma
drido.

Buvo pranešta, kad fašis
tai kanuolių šoviniais ir or
laivių bombomis padegę 40 
blokų Madrido mieste.

Automobilio Dujos Nugalėjo 
Išradėia Prieš Jąsias

OCEAN CITY, N. J.—Tū
las V. A. Clarke sakėsi pa
daręs išradimą, kad nekenk
tų automobilio nuodingi ge- 
sai. Bet, išradimą bebandy- 
damas ir betraukdamas tuos 
gesus, jis taip pritroško, 
kad vos-nevos tapo atgai
vintas.
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Ar Bus Amerikos Darbo Partija?
Pasak United Press agentūros prane

šimo, susirinkę Washingtone t. v. Labor 
Non-Partisan League vadai (Lewis, Hill
man, Berry ir kt.) ir nusitarė ruoštis 
prie steigimo didelės Amerikos Darbo 
Partijos.

Tokia partija yra būtina, jei Jungtinių 
Valstijų darbininkai nori sekančiais kele- 
riais metais laimėti geresnį gyvenimų ir 
užtikrinti sau šviesesnę ateitį.

Labor Non-Partisan League (Darbinin
kų Nepartinė Sąjunga) iki šiol buvo suda- 
r ’’a iš darbo unijų. Tai palygint mažai 
2 .onių apimanti organizacija. Pereituose 
prezidentiniuose rinkimuose ji rėmė pre- 
z’ 'ento Roosevelto kandidatūrą. Sekan
čiais prezidentiniais rinkimais, 1940 me
ta*., be abejo, Rooseveltas nekandidatuos, 
kadangi šitoj šalyj veikia tokia tradici
ja, sulyg kuria nei vienas šalies preziden
tas nekandidatavo daugiau, kaip per du 
terminus. Be to, 1938 metais bus kong
resiniai rinkimai, kuriuose darbininkai 
norės ir turės dalyvauti kaipo savystovi 
pajėga. Dėlto reikalinga jau dabar mo
bilizuoti žmonės.

Išviso šalyj organizuotų darbininkų 
tesiranda tik virš keturi milionai. Tai, 
palyginti, maža pajėga. Dėlto Lewis ge
rai pastebėjo, kad unijistai yra pasirįžę 
suorganizuoti visus 30,000,000 darbinin
kų į didelę pplitinę organizaciją ir per ją 
laimėti. ‘ 1• ■» 1 
’ Komunistai jau senai skelbė, kad Ame
rikoj, jei darbininkai nori vaidinti rolę 
pc’itikoj, ’ ~ furi turėti savo partiją. Jie 
dar nepasirengę priimti programas nei 
Komunistų nei Socialistų Partijų. Dėlto 
reikalu^ organizuoti didelė politinė 
darbo m< nių organizacija su visiems 
priimtina programa ir už jos įkūnijimą 
kovoti.

Bet komunistai mano, kad tokion par- 
tijon turėtų įeiti ne tik darbo unijistai. 
Jon turėtų įeiti visos politines darbinin
kų partijos ir grupes. Jon turėtų įeiti vi
si liberalai, profesionalai, smulkūs biznie
riai ir, svarbiausia, farmeriai. Tokia 
partija turėtų būti Farmerių-Darbo Par
tija, apimanti plačiuosius darbo žmonių 
bLogsnius ir visus laisvę mylinčių*žmo
nių sluogsnius, nusistačiusius prieš reak
ciją, prieš karą, už pagerinimą bendrų 
darbo žmonių gyvenimo reikalų, už de
mokratiją.

Kiek tai liečia komunistus, jie darbuo
sis, kad tokia partija būtų įkurta.

Na, milionai žmonių skaito mane vertu gero 
vardo žmogumi, ir tai yra sprendimas, ku
ris suteikia man pajėgos ir kurį aš priimu.

Eidamas po naziško budelio kirviu, 
Edgar Andre ėjo drąsiai, kaip kovotojas, 
kaip tikras bolševikas.

Dramaturgas Ernst Toller teisingai 
pastebi: draugo Andre nebėra, bet laisvę 
mylį žmonės neprivalo prileisti fašistams 
nužudyti kitus kovotojus-komunistus, so
cialistus, liberalus. Išviso, pasak Tolle- 
rio, tik vienose koncentracijos stovyklose 
Vokietijoj šiandien randasi 225,000 ka
linių !

Nuolatiniai protestai, nuolatiniai rei
kalavimai, be abejo, labai daug reiškia, ir 
jie sulaiko nazių budelius nuo savo kruvi
no darbo.

Teisingai dramaturgas pastebi, kad 
mūsų laikais Qnei vienas atskilas indi
viduals, kovodamas prieš neteisybes, ne
gali laimėti, kaip, pav., kadaise laimėjo 
Voltaire arba Zola. Dabar prieš reakci
ją, prieš visuomeninį neteisingumą priva
lo kovoti spauda, privalo kovoti masės— 
darbo žmonės ir visi laisvę mylį žmonės.

Iš Lietuvos
Civilinės Metrikacijos!

TAURAGĖ.
Spalių 4 d., Tauragęs laisva

manių pastangomis buvo pa
kviestas d-ras J. Šliupas laikyti 
paskaitą tema: “Kūno ir dva
sios sveikata”. Kino “Atlantik” 
salė buvo pilnutėlė žmonių, ir 
visi su dideliu atydumu klausė
si paskaitos. Po paskaitos, su
sirinkimas pavedė prezidiumui 
pasiųsti peticiją Seimo peticijų 
komisijai civilinės metrikacijos 
reikalu. Pabrėžtina, kad šį 
klausimą balsuojant, iš buvusių 
apie 500 žmonių nebuvo nė vie
no balso prieš civilinės metrika
cijos reikalą. Taip pat buvo 
pageidauta, kad būtų įsteigtas 
Tauragėje L. E. K. d-jos sky
rius.

pašalpą ir už 1,350 leido išsimo
kėtinai pirkti. Kernavės baž
nyčiai paskyrė už 400 litų miš
ko pašalpą. Pažeriu bažnyčiai 
paskyrė miško pašalpą už 1,000 
litų ir išsimokėtinai leido pirkti 
už 1,000 litų; Stirnų bažnyčiai 
paskyrė miško pašalpą už 1,000 
litų ir leido pirkti už 9,000 litų 
ir Tirkšlių bažnyčiai paskyrė 
miško už 2,000 litų ir leido pirk
ti išsimokėtinai už 1,000 litų.

Be to, Panevėžio Karaimų 
bendruomenei paskyrė miško už 
100 litų pašalpą ir už 100 litų 
leido pirkti išsimokėtinai.

PANEVĖŽYS

• Drg. Edgar Andre Apie Savo
Nusmerkimą

Pereitą savaitę, kaip žinia, Vokietijos 
fąšistai budeliai Hamburge nukirto gal-

• vą žymiam komunistui, mokytojui ir ra
šytojui, '>g. Edgar Andre’ui. Jis nu-

• smerktas mirti pasiremiant klastingais 
duomenimis, kuriuos naziai sufabrikavo.

Besisvec mojąs Jungtinėse Valstijose 
Vokietijos poetas ir dramaturgas (kuris 
1 pgi pabėgo iš nazių kilpų), Ernst Tol- 

r, atvežė nuo d. Andre laišką, rašytą 
?u po to, kai jis buvo nusmerktas mirti. 

L | gi Vokietijos darbininkų vadas ir ko- 
v -tojas rašė? Verkė? Maldavę? Ne. 
Štai tūlos laiško ištraukos:

Liosas ištrauktas.. . Mane nusmerkė mir
ti, tačiau nusmerkimas nei kiek nesujaudina 
mano nuotaikos... Neprašysiu susimylėji- 
mo, kadangi aš susimylėjimo nepaisau... 
Aš kovosiu už savo išlaisvinimą iki galėsiu 
kvėpuoti.

• - Aš -niekad nebijojau mirties ir jos ąebi- 
jau šiandien. Tūli iš mūsų miršta savo lo
vose, tūli kovodami, ir žmogus nebūtinai tu
ri turėti daug filozofijos, kad išdidžiai nu- 
m Ii.

Jie bandė išplėšti iš manęs gerą vardą.

p

Coughlinas Pasitraukiąs
Jau visoj buržuazinėj spaudoj buvo ra

šyta, kad demagogas kun. Coughlinas 
nusitaręs likviduot savo “Union Party” 
ir pats pasitraukti iš politiško gyvenimo.

Ar jis tai daro verčiamas Vatikano, ar 
pats savo valia—nežinia. Bet tai visai 
natūralūs kelias. Kun. Coughlinas pri- 
liejo juodos demagogijos į žmonių ausis 
(per radio) ir akis (per raštą) apie viso
kius savo skymus.

Iškarto žmonės jam tikėjo ir skaitė jį 
tarsi kokiu nauju mesijum. Bet ilgainiui 
jie pamatė, kad jis niekas daugiau, kaip 
tik didelis demagogas ir begėdis. Jis me
luoja, jis koliojasi, jis savo kalbose ir raš
tuose niekina komunistus ir visus pažan
gesnius darbininkus.

Dėl to, kai atėjo rinkimų diena, jo pa
sekėjai kunigo neklausė: jie balsavo ne 
už Landoną, už kurį Coughlinas agitavo 
balsuoti, bet už Rooseveltą, kurį Cough
linas taip smarkiai atakavo ir dažnai ko- 
liojo. . / •

Dėlto kunigėliui nepasiliko niekas dau
giau daryti, kaip tik pasitraukti.' Kitais 
žodžiais, kun. gavo “kiką.”

Apie '‘Klasių Santaiką” 
Lietuvoj

Ne kartą Lietuvos smetoniniai gyrėsi, 
būk jie baigią įgyvendinti Lietuvoj 
“klasių santaiką,” t. y., panaikinti darbi
ninkų streikus, patenkinti visus “nesusi
pratimus.” Bet tai tik žodžiai, tušti žo
džiai. Lietuvoj, kaip ir kituose buržuazi
niuose kraštuos, tebeverda išnaudojamų
jų prieš išnaudotojus kova. “Priekalas” 
(num. 10) paduoda trumpą sutrauką įvai
rių Lietuvoj įvykusių šiemet streikų. Be 
kitko paminėtas žurnalas rašo:

Šių metų pirmam pusmetyj Jonavoj buvo 
sustreikavę 20 siuvėjų. Siuvėjai dirbo po 
12 vai. j dieną, kai kurie buvo neįrašyti į li
gonių kasą, neturėjo atsiskaitymo knygelių. 
Jie išrinko streiko komitetą ir pareikalavo 
8 vai. darbo dienos, įrašyt ligonių kason, iš
duot knygeles, duot 2 savaites atostogų. Po 
dviejų dienų streiko darbininkų reikalavimai 
buvo patenkinti.

Tuo pat metu Jonayoj buvo sustreikavu
sios ir moterys siuvėjos, daugiausia moki
nės—viso apie 40 žm. Jos taip pat išsirinko 
streiko komitetą ir.pareikalavo 8 vai. darbo 
dienos, atsiskaitymo knygelių, pareikalavo 
neatleidinėti užbaigus mokslą. Streikas tę
sės 11/2 dienos ir buvo laimėtas. Dabar mo
terys turi išsirinkusios savo siuvėjų komi
tetą, kuris prižiūri, kad visi reikalavimai 
būtų pildomi. Įdomu tai, kad kaip vyrų, 
taip ir moterų siuvėjų streike dalyvavo sio
nistai bei sionistai socialistai. Be to kartu 
su siuvėjais streikavo Jonavoj ir 5 mezgė-- 
jos. Jos irgi streiką, laimėjo.

Papildomai teko sužinoti, kad tuojau po 
visuotino streiko Kaune visos eilės įmonių 
darbininkai atskirai pravedė dalinius strei
kus. Tų streikų priežastys buyo šios: rei
kalavimas užmokėt už streiko dienas, reika
lavimas paleist areštuotus darbininkus — 
streiko dalyvius, priimt atgal pašalintus del 
streiko nuo darbo ir t.t. Pavyzdžiui, ant ry
tojaus po visuotino streiko “Inkaro” kalio
šų’fabriko darbininkai pareikalavo užmokėt 
už pavasarį įvykusio potvinio dienas, kada 
fabrikas del .administracijos kaltes nedirbo. 
Karininkų ramovės statybos darbininkai 
sustreikavo, reikalaudami, paliupsuot areš
tuotus jų statybos darbininkus. Streikas 

baigės, kai visi 12 areštuotų buvo paleisti.

Menininkų Jubiliejai
KAUNAS. — Spalių 31 d. 

dail. Žmuidzinavičiui sueina 60 
metų amžiaus ir 35 metai darbo. 
Tą dieną bus suruošta jo darbų 
paroda ir iškilmingas aktas.

Lapkričio 14 d. bus paminė
tas dail. Justino Vienožinskio 50 
metų amžiaus ir 25 metai darbo.

Suomė Akušerę
KAUNAS.—Kėdainiuose aku

šerė C v. jau buvo bausta už ne
legalų abortą, o paskui iškelta 
antra byla. Cv. iki teismo buvo 
paleista už 6,000 lt. užstato, bet
palęista ji vėl griebusis to pa- 

Dabar ji vėl suimtaties amato, 
ir besąlyginiai pasodinta į kalė
jimą.

Smetona šelpia Bažnyčias
KAUNAS. — šiomis dieno

mis vyriausybė Rymo katalikų 
bažnyčioms paskyrė pašalpų už 
9,900 litų miško medžiaga ir 
išsimokėtinai per 5 metus lei
do pirkti taksos kaina miško už 
8,750 litų ir bažnytiniams tro
besiams už 1,550 litų. Tuo būdu 
iš viso Rymo katalikų bažny
čios miško medžiagos gavo už 
220,200 litų. Girdžių bažnyčiai 
taksos kaina leido pirkti miško
už 500 litų. Palendrų bažnyčiai 
paskyrė miško medžiagos pašal
pą už 2,000 litų ir išsimokėtinai 
leido pirkti miško už 2,000 litų. 
Saudininkų bažnyčiai leido pirk
ti miško išsimokėtinai už 500 
litų ir už 750 litų miško pas
kyrė pašalpą. Juodupės bažny
čiai paskyrė miško pašalpą už 
2,000 litų ir leido pirkti už 2,000 
litų. Karmėlavos bažnyčiai pa
skyrė už 750 miško medžiagos

Atskirtasis Panevėžys
Priešais Panevėžio stotį, kito

je pusėje geležinkelio, yra dido
kas kvartalas, apgyventas dau
giausia darbininkų. Seniau toje 
vietoje buvo Plukių kaimo ga- 
nykėlos, o dabar jau pastatyta 
apie kelias dešimtis namų. Nors 
šiame rajone jau prieš aštuone
tą metų išvestos gatvės ir duoti 
joms vardai, tačiau dar ligi šio 
laiko ne tik kad jos neapšvies
tos, bet nėra nei kelio, kuriuo 
būtų galima tiesiai važiuotam 
susisiekti su miestu, šis rajonas 
yra atskirtas nuo miesto ir no
rint važiuotam į jį patekti, rei
kia daryti kelių kilometrų kelio 
vingis. Ten gyvenantieji de
juoja, matydami, kad tie, ku-
rie turi tuo pasirūpinti, jų bal
so neišklauso, nors jau buvo 
pasiųsti keli prašymai. Vis dėlto
miesto savivaldybei reiktų at
kreipti į tai dėmesį, nes juk mi
nėto rajono gyventojai moka to
kius mokesčius, kaip ir kitose 
miesto dalyse, o tačiau neturi 
net būtiniausio patogumo—žmo
niško susisiekimo.

Lėktuvo Nelaimė
KAUNAS.—Spal. 17 d. pietų 

metu Eigulių šaudykloje, už 
Neries, įvyko .karo lėktuvo ne
laimė. Karo lakūnas Įeit. Br. 
Šabonas “Fiatu” mokėsi mėtyti 
bombas.

Buvo pakilęs į aukštį 2,000 
mtr. 1,000 mtr. aukštumoje lėk
tuvas perėjo .į suktuką, t. y. lėk
tuvas krito žemyn, kaip lapas. 
Lėktuvas, atsimušęs į žemę, su
dužo į šipulius, lakūnas užmuš
tas vietoje.

Katastrofos priežastis dar ne
ištirta, daroma kvota.

Leit. Br. šabonas kilęs iš 
Raudondvario valse., apie 25 
metų amžiaus.

Ispanijos Liaudies valdžios, atstovas, Fernando de los 
Rios (kairėje), Washingtqne, kalbasi su Nacionalės 

Spaudos Kliubo prezidentu George Simpson.

Del panašių reikalavimų streikavo dar Pet
rašiūnų popieriaus fabrikas, baldų fabrikas 
“Universal,” Ekonominės karių bendrovės 
statybos darbininkai, Falkovskio batų fabri
ko darbininkai, Kliokio baldų dirbtuvė ir kt.

Viduryj rugpjūčio įvyko viešųjų darbų 
darbininkų streikai Kaune. 9 dienas strei
kavo apie 400 darbininkų, dirbusių prie 
Lampędžią pylimo. Laikraščių žiniomis, 
darbininkai grįžo dirbt senomis sąlygomis, 
išsikovoję tik žemės privežimą sau patoges
nėmis sąlygomis.

20 rugpjūčio buvo sustreikavę 200 darbi
ninkų, dirbusių paųne Juozapavičiaus pros
pekte prie žemės kasimo darbų. Darbinin
kai čia dirbdavo nuo 3 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Už kubinį metrą žemės jie reikala

Worcester, Mass.
Gražus Bei Pavyzdingas 

Parengimėlis

Lapkričio 8 d. Olympia Par
ke L. S. ir D. B. Draugijos ko
mitetas turėjo surengęs vaka
rienę pagerbimui darbščios 
komisijos, kuri rengė 10 metų 

■ sukakties jubilėjų per praeitą 
! Labor Day. Komisijoje nariai 
! buvo šie: Kuokarauskienė, De- 
! gutienė, Trasikienė, V. Motc- 
jaitis, J. Norvaiša, Valantuke- 
vičius ir Koleša. Jų pagerbi
mui į parengimėlį susirinko 
veik netikėtai skaitlingai pub
likos, tačiaus užteko visiems 
šiltų valgių. Bevakarieniaujant 
publikai prie stalų, pirminin
kas J. žalimas perstatinėjo 
net kelioliką narių pasakyti 
prakalbėles. Daugumas jų 

{trumpai kalbėjo, Galiackas il- 
I giau kalbėjo, N. Kuodaraus- 
j kas ilgiausia kalbėjo ir gerą 
i prakalbą pasakė, pabrėžda- 
1 mas Draugijos istoriją ir abel- 
nai, kaip Worcesterio lietuvių 
kolonija buvo žymi pirmeiviš
kame veikime, kada SLA 57 I kuopos delegatai net busais 
važiuodavo į seimus. Tai buvo 
lyg kokis simbolis pirmeiviško 
veikimo Amerikoje. Ragino ei
ti visus prie buvusio solidarin- 
gumo.

Tarp daugelio įvairių išsi
reiškimų, buvo pasakyta, kad 
gera proga užsirašyti “Lais
vę”, nes dabar eina vajus ir 
už pigiau galima gauti ir dar 
knygų dovanų duoda. Taipgi 
buvo išsireikšta, kad prigulė
tų prie ALDLD, kaipo kultū
ros ir progreso nešėjos orga
nizacijos, kuri leidžia geras 
knygas ir nariai jas gauna vel
tui už palyginamai mažą me
tinę mokestį.

Pažymėtinai gražus daly

kas, tai ramus užsilaikymas 
publikos laike visų kalbėtojų 
kalbų. Paprastai, vakarienėse 

(Tąsa 4-tam Pusi.)
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ŠYPSENOS

Girtuoklio Prisiega
Per visą naktį uliavojau, 
Pragėriau pinigus visai; 
šįryt vos gyvas parrėpliojau, 
O dabar, kankinuos užtai.

Į galvą rodos vinį kala,
Akys nor šokti iš kaktos, 
Gerklėj tartum kas verda smalą, 
O širdis, pyksta nuolatos.

Krūtinėje lyg audra siaučia, 
Viduriai raižomi diegliais, 
O žmonės, manęs neatjaučia— 
Lankyti niekas neateis...

Nuo šios dienos, pakol gyvensiu, 
Smuklė nei cento nebegaus! 
Prisiekiu, jog daugiau negersiu 
Degtinės, ėliaus bei alaus.

Kol gyvas būsiu, atsiminsiu 
Nevaikščiot karčiamų keliais, 
Kozyrių į rankas neimsiu 
Ir pypkę trenksiu po velniais!

Per dieną pūkštė ir dejavo 
Nustojo vakare dejuot, 
Šiaip-taip į gatvę iškrypavo, 
Kad tyru oru pakvėpuot.

Tačiaus, mąstyti taip pradėjo: 
“Kam veltui gatvėmis klajot?” 
Ir vėl į smuklę įmarmėjo, 
Ir vėl rytoj turės vaitot.

Raguotis.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

DARBININKŲ
SVEIKATA

Tel.: Humboldt 2—7964

Lyg Kraujais Šlapinąs.

Gerb. daktare ir drauge! 
“Laisvėje” užeinu daug jūsų 
naudingų sveikatos patarimų. 
Gal daktaras patartumėt ką ir 
man.

Esu vyras 52 metų amžiaus, 
135 svarų, 5 pėdų ir 6 colių. 
Nors vyras nelabai didelis nei 
storas, bet sveikata pagal gy
venimo aplinkybes buvo neblo
giausia. Tačiau dabar būnant 
bedarbiu, jau pusę tuzino me
tų gyvenant dar blogesnėse 
aplinkybėse, atsiranda nesma
gumų ir su sveikata. Jau pora 
savaičių, kaip nesijaučiu ge
rai, ir retkarčiais, kuomet šla- 
pinuos, tai lyg kraujais, bet ne 
kiekvieną sykį: kada sykį į 
dieną, o kada ir du, tris, šiaip 
jaučiuosi neblogiausia. Vaikš
čioju, ir galiu valgyt neblo
giau, kaip ir pirmiau. Del pi
nigų stokos pas gydytoją dar 
nebuvau. Pasitikiu, kad man 
duosite kokį atsakymą per 
“Laisvę.” Iškalno tariu ačiū.

Atsakymas.

Jūs kartais šlapinatės lyg 
kraujais. Gali būti, taip ir yra.

vo mokėt 1,45 lt. vietoj mokėtų 1,20 lt. 25 
rugpjūčio dalis darbininkų jau buvo pradė
jus dirbti.

Stambus streikas 28 rugpjūčio buvo kilęs 
Klaipėdoj. 900 “Uniono” trąšų fabriko dar
bininkų buvo sustreikavę kilus konfliktui del 
darbo mokesčio. Streikas tęsės 2 dienas, ta
čiau smulkesnių davinių trūksta.

Be to, Lietuvoj įvyko dar visa eilė kitų 
darb. streikų, kurie čia nesuminėti. Šiuo 
tarpu galima tikėtis naujų streikų, ka
dangi pragyvenimo reikmenys labai 
brangsta, o darbininkų uždarbiai žemi.

Taigi, nesulaikė Kanutas jūros bangų, 
nesulaiko Smetonos reakcija Lietuvos 
darbininkų judėjimo.

Gali būt, kad kraujo prisimai
šo į šlapimą kur nors iš šlapi- 
nimos organų bei takų. Daž
niausia taip esti, jeigu pūslėje 
įvyksta koks įdegimas, plėvių 
pažeidimas, gal net ir akmenų 
pūslėje atsiranda. Jums ir gi 
taip gali būti: gali būt akme
nys šlapinimo pūslėj, arba ir 

(kur aukščiau šlapimo dūdelė
se (ureters) ar ir pačiuose in
kstuose.

Kadangi jūs nieko neminė- 
jot apie skausmus, t a i grei
čiau, kad jums akmenų nėra 
nei inkstuose nei šlapimo dū
dose, nes jų pasirodymas tose 
vietose paprastai padaro labai 
smarkių skausmų.

Šlapimo pūslėje gali būti 
smulkių akmenukų, lyg kokio 
smėlio, ir gali tada skausmo 
ir nesijausti, nebent jei toki 
akmenukai įeina į šlapinamąjį 
kanalą: tada pusėtinai parai
žo per kanalą.

Gali ir ne akmenys. Kai ka
da šlapimo pūslėj atsiranda 
minkštų auglių, taip vadina
mų minkštų karpų. Tokios 
karpos labai lengvai kraujuo
ja, greit pasižeidžia. Jos daž
nai pačios, be niekur nieko,
taip sau nežymiai ima ir išny
ksta. O kai kada jos reikia 
kaip išnaikinti, išimti.

Kaip ir kur jums ištikrųjų 
yra, Drauge, tai tik ten pat 
ant vietos gydytojau galėtų iš
tirti. Reikėtų jums padaryti 
pūslės apžiūrėjimas (cystosco
py). O tuo tarpu — ot sau gy
venkite vis arčiau prie gamtos. 
Daugiau vartokite daržovių ir 
vaisių ir šiaip nesugadinto, 
nesųcivilįzppto maisto. Būtinai 
eikite gerokai pasivaikščipti, 
būkite daugiau lauke, ore, ant 
saulės. Imkite būtinai žuvų 
aliejaus: vitaminas D jums 
bus labai naudon.
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O ĮVAIRUMU PUSLAPIS J
Kuom ‘Miss Europa 
Tarnaus Ispanijai
Kontestą Europos gražuo

lių laimėjo ispanė Liaudies 
k Fronto rėmėja Antonita Ar- 

ques’aite ir tapo paskelbta 
“Miss Europa.” Kontestas 

> įvyko Tunisijoj, šiaurinėj 
Afrikoj. Jame dalyvavo gra
žuolės iš 14 Europos šalių.

Laimėjusiai gražuolių vai
niką Antonitai buvo pasiū
lyta važinėti po Europos 
miestus ir paraduoti savo 
gražumą teatruose, su geru 
apmokėjimu. Bet jinai atsi
sakė. Antonita pareiškė: 
“Aš grįšiu Ispanijon; gal 
bent savo šypsą ir, kaip jūs 
vadinate, gražumu galėsiu 
patarnauti savo šaliai prieš 

5 fašistus. Mano pareiga yra 
skubėti namo.”

Pabėgęs nuo 10 metų kalėji
mo vėl suimtas Antanas 

Andriulaitis
Lietuvis jaunuolis Anta

nas Andriulaitis buvo Tren- 
tone, N. J., nuteistas 10 iki 
12 metu kalėti už plėšima 
su ginklu; bet bevežant ii į 
kalėjimą spal. 20 d., Andriu
laitis Paspruko ir pabėgo, 
tik neilgam. Lapkričio 1 d. 
jis vėl tapo vogtame auto- 
mobilvje areštuotas Pittsto- 
ne, Pa.

Arčiausia Žemei "Nauja’ 
Žvaigždė. .

Lenkas astronomas Kwiek 
per Poznanės observatori
jos teleskopą lapkr. 9 d. i- 
ziūrėio “naują” nelabai di
delę žvaigždę, tik už milio- 
no mvlių nuo žemės. Jokia 
žvaigždė per šimtus metų 
nebuvo priėjus tain arti že
mės, kaip dabar ši.

Nauji SSRS Keliai
Sovietu Sąjungą vis dau

giau praveda nauiu keliu.
■ Nesenai atidarė Sibire virš 

200 mvlių nauia plento ke- 
< lia. Kelias platus, labai ge

ras. Ant Kut upės pabuda- 
vota 360 nėdu ilgio tiltas. 
Čia pat 10 milionu rublių 
įdėta i pataisyma jau buvu
sio Jakutijos kelio.

Šiemet Sibire nauiu kelių 
viso pravesta arti 1,000 kilo
metru (anie 700 myliiD.

i Virš 80% keliu darbų atlik
ta pagelba įvairiausių maši
nų. Ant Selengos nnė^ iš- 
budavotas 1,300 pė^i ilgio 
tiltas. Keliui apsodina me- 

f deliais. Ant kiekvienu 5 ar 
10 kilometru vra būdelė, ku- 

. rioj randasi kelio taisytojas
ir sargas.

Pravesdami Tinkino kelia 
per miškus, visai netikėtai 
užėjo kapus 22 partizanų iš 
d Kalandaršvili skyriaus, 
kuriuos sušaudė rusų balta
gvardiečiai piliečių karo me
tu. Ant žuvusių kovotojų 
kapo pastatytas paminklas.

ŽMOGAUS AMŽIUS

Gyvulys gyvena 5-6 kar
tus ilgiau, kaip subręsta jo 

i griaučiai. Žmogaus griau
čiai subręsta per 21 metus. 
Tad jis gamtiniai galėtų gy
vent 105-126 m.

LAISVES STOVYLA TAUTŲ NYKIMAS
New York prieplaukoj, 

ant Bedloe^salos, stovi Ame
rikos Laisvės Stovyla— 
“The Statue of Liberty.” 
Šiemet spalių pabaigoje bu
vo minėta 50 metų sukaktis 
nuo Laisvės Stovylos pasta
tymo. Į minėjimą buvo at
vykęs ir prezidentas Roose- 
veltas.

Laisvės Stovyla Amerikos 
respublikai paaukojo Fran
ci jos liaudis, išreikšdama 
savo draugiškumą. Franci- 
joj po pralaimėto karo su 
Vokietija užgimė didesnis 
draugiškumas linkui Ameri
kos. 1874 metais ten buvo 
sumanyta suteikti Amerikos 
respublikai dovaną ir tam 
tikslui pradėjo rinkti aukas. 
Aukas rinko visoje Franci- 
joi; sako, kad sukėlė virš 
milioną dolerių.

Laisvės Stovyla buvo pa
gaminta vadovystėje skulp
toriaus Bartholdi. Jungtiniu 
Valstijų Kongresas 1877 
metais nutarė, kad Laisvės 
Stovyla būtų pastatyta ant 
Bedloe salos, kuri randasi 
ant Hudson ir East upių 
žiočių, New Yorke.

Laisvės Stovyla yra 450,- 
000 svaru arba 225 .tonų. Jo
je vien tik bronzos yra 200,- 
000 svarų.

Laisvės stovyla vra pavi
dale merginos, kuri dešinėje 
rankoje laiko iškėlus švytu
rį, o kaire laiko prie savęs 
priglaudus knygą. Ant Sto- 
vvlos galvos vra 11 žvaigž- 
diškų spindulių. Stovyloje 
įrengta 161 laiptas, kuriais 
galima įlipti į jos galvą. 
Virš jos galvos, vainike, ga
li sustoti vienu kartu 40 as
menų. Stovylos įlinka, yra 
54 laipteliai, kuriais galima 
įlipti į švyturį. Ant knygos 
užrašyta: “Liepos 4, 1776”, 
tai yra metai ir diena, kada 
Jungtinės Valstijos pasi
skelbė laisvomis ir atsimetė

RADIO PAŽANGA PER 
DEŠIMT METŲ

Amerikos National Broad- / 
casting (radio) Kompanija 
praeitą šeštadienį minėjo 
10 metų sukaktuves nuo sa
vo įsikūrimo. Radio išsivys
tymą iinai parodė sekamais 
susikalbėjimais:

Iš Waldorf-Astorijos vieš
bučio New Yorke susikalbė
jo su Pike’s Peak 8,000 pė
dų augščio viršukalnių, Co- 
loradoj; su submarinu po 
vandeniu *Californijos pak
raštyj ; su lėktuvais, skridu
siais virš San Diego, Calif.; 
susikalbėjo su traukiniu, bė
gančiu 90 mylių per valan
dą tarp Berlyno ir Hambur
go, Vokietijoj; su greituoju 
traukiniu tarp New Have- 
no ir Hartfordo. Conn.; su 
dviratininku, važiavusiu pa
prastu “baisikeliu” Chica
go j; susišnekėjo su mainie- 
riais kasyklų gelmėse ties 
Pittsburgh, Pa., ir su darbi
ninkais, kasančiais tunelį po 
Hudsono upe tarp New Yor
ko ir New Jersey.

Tose vietose buvo ne tik 
girdima radio kalba iš New 
Yorko; iš visų tų vietų taip 
pat girdėjosi atsiliepimai. 
Žinoma, jose buvo įtaisyta 

nuo Anglijos.
1884 metais francūzų ko

miteto pagaminimui Lais
vės Stovylos prezidentas M. 
De Lesseps įteikė Jungtinių 
Valstijų atstovui Laisvės 
Stovyla. Į New Yorką Sto
vyla buvo atvežta Franci jos 
laivu “Isere”. Atskiras jos 
dalis ant Bedloe salos pra
dėjo sujungti 1886 metais 
gegužės mėnesį, o baigė 28 
d. spalių, 1886 metais.

1931 metais Francijos mi- 
nisterių pirmininko Lavalio 
duktė suteikė Laisvės Sto- 
vylai elektros šviesas. Buvo 
įrengta 96 lempos po 1,000 
voltų, kurios yra įtaisytos 
vienuolikoje spindulių ap
link galvą, ir 14 lempų po 
1,000 voltų įtaisyti švytury, 
kuris laikomas Laisvės Sto
vylos dešinėje rankoje.

Po Laisvės Stovyla yra 
pastolis, kurio apačia turi 
62 keturkampes pėdas plo
čio ir 89 pėdas augščio. Pati 
Stovyla nuo pastolio iki 
švyturio viršūnės turi 151 
pėdą ir 1 colį augščio. Sto
vylos su pastoliu ir pamatu 
augštis yra 305 pėdos ir 6 
coliai. Stovylos galva turi 
17 pėdų ir 3 colius ilgio ir 
nuo vienos ausies iki kitos 
10 pėdų pločio. Jos nosis 
yra 4 pėdų ir pusės ilgio. 
Dešinioji ranka yra 42 pėdų 
ilgio ir 12 pėdų storio pa
čioje storiausioje vietoje. 
Jos burna turi 3 pėdas plo
čio.

Laisvės Stovyla yra iš
raiška demokratijos ir lais
vės šios šalies piliečių. Ame
rikai ja suteikė Francijos 
liaudis laisvių įtakoje po 
sunkaus karo, karaliaus nu
vertimo ir Paryžiaus Komu
nos kovų. Kas metai šim
tai tūkstančių piliečių va
žiuoja į Bedloe salą, kad pa
mačius Laisvės Stovvla.

D. M. š.

KAIP TOLI MUSES
UŽUODŽIA MESLį?
Sovietų -Sąjungos gamti

ninkas Gorškovas darė ban
dymus. idant išaiškint klau
simą, kain toli musės užuo
džia mėšlų. Tam tikslui jis 
ant mėšlo krūvos pagavo 30 
mėlynai-žalių musių, apibar
stė jas miltais ir nunešęs 
200 jardų tolumo nuo mėšlo 
krūvos, paleido penkias mu
ses. Sugrįžęs prie mėšlo 
krūvos, jis atrado 4 apipil
tas miltais muses; viena kur 
tai paklydo. Kitas 5 muses 
paleido už 300 jardų nuo 
mėšlo krūvos; visos penkios 
sugrįžo atgal. Nuo 650 met
rų tolumo iš 5 musių sugrį
žo tik 3: o nuo 700 metrų 
tolumo tiktai viena-kita mu
sė grįžo prie mėšlo krūvos.

V. R.

VERSTINI STUDENTAM 
JUDAMI PAVEIKSLAI
Brooklyno, N. Y., Kolegi

jos ekonomijos skyriaus stu
dentai turi privalomai lan
kyti toj mokykloj rodomus 
judamuosius paveikslus iš 
visuomeninio gyvenimo įvy
kių.

ne tik radio priimtuvai, bet 
ir tinkami perduotuvai.

LAISVES STOVYLA

Arkliena Kai Kur 
Virsta “Jautiena”

Japonijos sostinėj Tokio 
žmonės per metus suvalgo 
16,000 arklių. Arkliena ten 
paprastai pardavinėjama 
vardu “virtos jautienos” 
(gyuniku-tsukudani). Ją 
perka vargingi žmonės, ku
riem tikra jautiena per- 
brangi..— Tokio mieste yra 
6,000,000 gyventojų.

Krezo Turtai
Posakis “turtingas kaip 

Krezas * yra virtęs patarle, 
kalbant apie didžturčius.. 
Kas gi buvo tas Krezas? 
Jis buvo Lydi jos karalius, 
Mažojoj Azijoj, gyvenęs 
apie 6 šimtmetį pirm krik
ščionių gadynės.

Senovės graikų istorikas 
Herodotas pasakoja, kad 
Krezas savo rūmuose turė
jęs stalus ir kėdes iš gry
no aukso, daug auksinių 
žmogaus didumo statulų,; 
aukso indų ir kitokių daik
tų.

Delfų orakului (žinyčiai) 
Krezas kartą padovanoies 
beveik trijų jardų augščio 
auksinę moterišką statula ir 
pastatęs ant aukuro auksi
ni liūtą, svėrusį apie 250 
kilogramų.—Vienas kilogra
mas yra 2 svarai ir penkta
dalis.

Pasakojimais apie Krezo 
turtus susidomėjo dabarti
nė Turkijos valdžia. Buvu
sioji Krezo karalystė, mat, 
dabar yra Turkijos provin
cija.

Turkų vyriausybė su pa
gelba pakviestų iš svetur ge
ologų tyrinėja griuvėsius 
buvusios Krezo sostinės 
Dardės. Ir apylinkės kalnuo
se tyrinėtojai jau surado 
“gyslas” ir žymes, jog- ten 
kadaise buvo kasamas ir 
apvalomas auksas.

Tuom pradeda išsiaiškinti 
Krezo turtų paslaptis. Jis 
auksą gaudavęs iš savo ka
ralijos aukso kasyklų.

ū.

Minneapolis, Minn. — Ne
žinia kas pavogė policijos 
automoblį, naudojamą pik
tadariams gaudyt.

Senovėje buvo augštai iš
kilusios valstybės assyrų, 
babyloniečių, aigiptėnų, per
sų, graikų ir romėnų. Jos 
visos paskui sumenkėjo bei 
išnyko. Sukarusios tas val
stybes tautos virto silpno
mis tautomis, gal tik apart 
italų. Bet šiandieniniai ita
lai daug kuo tautiniai ski
riasi nuo senovės romėnų, ir 
Mussolinis dar tik svajoja 
užkariauti tokią vietą^ pa
saulyj, kokią turėjo senovės 
Romos imperija.

Kame priežastys tokio 
tautų nykimo ir menkėji
mo? Daktaras K. Grinius 
“Lietuvos Žiniose” jas dali
nai mato “išsiveisime,” vyrų 
‘moterėjime,” o moterų “vy
re j ime,” ir mažėjančiame 
skaičiuje gimdomų kūdikių 
(kapitalistinėse šalyse).

Normalėse sąlygose civili
zuotose šalyse pusė gyvento
jų yra žmonės nuo 15 iki 50 
metų amžiaus. Kita pusė — 
seniai virš 50 metų ir vai
kai.

Apšvietai skleidžiantis, 
mokslui nugalint įvairias li
gas, žmonėms sužinant, kaip 
užlaikyt sveikatą, darosi il
gesnis vidutinis žmogaus 
amžius. Tuo būdu kultūrin
gose šalyse didėja skaičius 
senių; o kuo daugiau senių, 
tuo mažiau vaikų vienoje ar 
kitoje tautoje.

Be to, žmonėms “kultūri
niai pakylant,” jie labiau 
vengia kūdikių gimdymo. 
Ypač vadinami’“augėlesnie
ji” sluogsniai yra bevaikiai 
arba mažavaikiai. Daugybė 
poniučių nenori sugadint sa
vo “figūrų” arba “šeipų.” 
Kai kurios jų “suvyrėja,” 
nenori būt panašios į mote
ris.
■ Antra, vertus, daugėja 
“luomas” pliuškių vyrų. To-

NEMATOMI AKINIAI 
NE VISIEM TINKA

Yra “sportų,” ypač gra
žiosios lyties aktorių, kad 
nenori nešioti akinių, nors 
to reikalauja jų akys. Dau
gelis sako, kad akiniai “sen
dina.”

Todėl keletas metų atgal 
buvo išrasta “nematomi” 
akiniai — ištekinti stiklų 
lukštai. Juos pakiša po vo
kais ir jie gana dailiai ap
gaubia akies obuolį iš prie
kio, kad atrodo t i k plika 
akis.

Bet ne visi gali tokius aki
nius nešioti. Tūliems per
daug skauda juos įdedant; 
kitiems gi akis jie erzina.

LIGONIŲ APSAUGA NUO 
PRIEŠO DUJŲ

Westminster H o s pitalyj, 
Londone, planuojama įtaisyt 
tokius kambarius, kad pro 
jų durų ir langų plyšius ne
galėtų vidun p r a s i v e ržt 
priešo nuodingi gazai laike 
karo.'

Sovietų ledlaužiai tolimoj 
šiaurėj, Lediniame vandeny
ne, atrado dar kelioliką sa
lų, apie kurias iki šiol nieks 
nebuvo girdėjęs. 

kie lanko moterų veidų dai
linimo įstaigas (beauty par
lors) ; darosi moteriškus su
šukavimus, dažosi antakius, 
raudoninasi lūpas; tūli pra
deda net ir drabužius nešio
ti panašius kaip moterų.

Auga armija “sodominin- 
kų,” kurie lytiškai tenkinasi 
vyras su vyru, moteris su 
moteria. Tatai pastebėta 
ypač tarp fašistų, nors jie 
viešai šaukia “platinti tau
tą.”

Panašūs reiškiniai daug 
prisidėję ir prie senovės Ko
mos ir Spartos nupuldymo.

Sparta, viena iš graikų 
smarkiųjų valstybių, norė
dama palaikyti karingumą, 
atimdavo 7 metų berniukus 
nuo motinų ir perduodavo 
kareiviams auklėti. Taip jie 
išmoko “tenkintis” savo tar
pe, su vyrais, be moterų. 
Priėjo prie to, kad jau ne
buvo iš kur gauti naujų ka
reiviu; juk vyrai su vyrais 
negalėjo turėti vaiku. Tik 
po laiko Spartos valdžia su
siprato ; tada įstatymiškai 
varė viengungius vyrus į 
bažnyčias, kur moterys juos 
plakdavo, iki neves žmonos.

Bet lytiška išgverimą rei
kia laikyti tik antrine prie
žastim ir palydovu trūnv- 
jančio visuomenės surėdy
mo, rymančio ant privatinės 
nuosavybės, kaip išnaudoji
mo įrankio. ' •»

Pats Daktaras Grinius su
pranta, jog yra svarbesnių 
“tautos egzistavimui keų-, 
kiančių, vidujinių veiksnių,” 
negu lytiškos ligos, palai
dumas ir alkoholizmas. Bet 
fašistinė “tvarka” neleidžia 
Lietuvoj įtarti vyriausius 
tautos puldytojus ir gverin- 
tojus.

SAULES MASINA GA
RUI GAMINTI

Mokslininkas Abbot išra
do mašiną, kuri varoma pa- 
gelba saulės spindulių šilu
mos. Jam pavyko padaryt 
garini katilą su “saulės pe
čium,” sunaudojančiu didelę 
dalį krintančių ant jo sau
lės spindulių.

Saulės spinduliai puola 
ant trijų “degančių” sudė
tinos formos zerkolinių stik
lų, kurių kiekvieno plotas 
lyginasi vienam ketvirtai
niu! metrui ir susikoncent
ruoja į tris triubukes su 
skysčiais.

Tų triubukių yra dubelta- 
vos sienukės, padarytos iš 
specialio stiklo, o iš sienu- 
kių tarpo ištrauktas oras. 
Viduje triubukės randasi 
tam tikras juodas skystis 
vadinamas “arochlor.” Atsi
mušę į zerkolinį stiklą sau
lės spinduliai pereina per 
triubukes ir įkaitina skys
timą iki 200 laipsnių. Išėjęs 
iš triubukių įkaitintas sky
stimas pereina per susuktą 
triūbelę, esančią katile su 
vandeniu, padarydama iš jo 
garą. Garo spaudimas virš 
12 atmosferų suka garinę 
mašiną pusės arklio jėgos.

Ar Skaudi Mirtis 
Elektros Kėdė je?

Kaip skaudžiai kenčia 
kriminalistas marinamas 
elektros kėdėj? Gal pakori
mas ar sušaudymas būtų 
lengvesnė mirtis? Šie klau
simai iki šiol dar nebuvo įti
kinančiai atsakyti.

Daugelis mano, kad mirti 
elektros kėdėj gal ir ne taip 
skaudu, sprendžiant iš paty
rimų tų žmonių, kurie buvo 
elektros nutrenkti ir paskui 
tapo atgaivinti. Pavyzdžiui, 
darbininkas Ernest Heg^ 
lund š. m. lapkričio 8 d., 
Edisono Kompanijoj, New 
Yorke, palietęs elektros per
laidą, buvo taip nutrenktas, 
kad jo širdis nustojo tvak
sėjus. Jį primušė 55,000 iki 
70,000 voltų elektros sriovė; 
o elektros kėdėj naudojama 
apie 2,200 voltų sriovė. Bet 
Heglund greit tapo išgelbė
tas ir atgaivintas. Paskui 
atsipeikėjęs ligoninėje, jis 
sakė, kad nejutęs visai jo
kio skausmo.

Jo laimė, kad j i s buvo, 
kur elektros sriovė negalė
jo susijungti su žeme. To
kiame atsitikime jis būtų li
kęs neatgaivinamai užtrenk
tas.

Grabas Politinei AL 
Smitho Sielai

Dallas, Tex. —' Tūlas W. 
A. Brooks pasiuntė nedičĮelį 
grabą ‘politinei sįėlaiT AL 
Smitho, buvusio demokratė 
New Yorko valstijos guber
natoriaus. Jis, mat, šiuose 
rinkimuose agitavo už rępu- 
blikoną Landoną į preziden
tus.

Rūkymas ir Uoshimas
Rūkymas atbukina uoslių 

jautrumą. Todėl buvo už
drausta rūkvt susirinkime 
200 specialistų-ragautojų 
įvairių sūrių ir vynų Wal- 
dorf-Astorijos vie š b u t y j 
New Yorke lapkr. 9 d., kur 
jie ir “smokavojo” ir uostė. 
Jie sako, nuo kvapsnio daug 
priklauso ir skonis.

Relės 1,200 Metru Ilgio
Del dviejų geležinkelio tu

nelių Jungtinėse Valstijose 
tapo padaryta bėgiai (rė- 
lės) 1.200 metrų ilgumo, ku
rie svėrė 85 tonus. Tokio il
gumo bėgiai dar niekad ne
buvo daromi. Į vietą padėji
mo jie tapo atvežti ant 90 
geležinkelio plokščių vago
nų. Kad nuimt juos nuo tų 
vagonų-platformų, trauki
nys tapo atkabintas ties vi
duriu ir abi traukinio dalys 
važiavo į skirtingas puses, 
Relės sulinko ir atsigulė ant 
žemės—pirma vidurys, o vė
liau galai. V. R.

LENKŲ VEISLINGUMAS

32 milionai lenkų per me
tus pagimdo tiek kūdikių, 
kaip 65 milionai vokiečių. 
Taigi lenkai iki 1970 m. sa
vo skaičium jau pasivysią 
vokiečius.
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Aukos Komunistų Partijai »
dentinių rinkimų darbuotėj 
kiekvienas galėjo matyti, kad 
už pinigus ir gausiai apmoka

me. Vakarienę skaniai ir rū
pestingai prirengė: D. Burbie
nė, O. Trečiokienė, A. Galgau-

joje. Tai vis krizio laikų pa
sekmės.

Gavome sekamai aukų; siuntė už dvi kuponų knyge- 
Komuništų Partijos Rinki- j les $10.00.
mų Kampanijos lėšoms. | LDS 24 Kp. sekretorius 

Drg. A. Vaicekauskas pri- j drg. J. Lauzades prisiuntė 
siuntė nuo LDS už kuponus už kuponus $1.80.
$2.10. Phila. draugai rašo, kad 

ALDLD 116 Kp. sekreto- jie ant vietos Kom Partijai

mai republikonai darbuojasi. 
I Net Lietuvių Piliečių Kliube 
■ buvo surengę vakarą už pini
gus. Ir alaus ir kalbėtojus tu
rėjo. Pažymėtina, kad tokia 

j šalhienė-Puišiutė iš Bostono, 
I buvusi socialiste, dabar advo
kate, kalbėjo-agitavo Už Lan-

skienė, N. Grybienė. Prie sta
lų patarnavo jaunuolės: Olga 
Dovidoniutė, Mary Zurbaitė, 
Amilia Galgauskaitė. Vyrai 
irgi smarkiai darbavosi prie 
alaus patarnavimo: V. Kroli, 
J. Trečiokas, D. Valma, A. 
Zaruba ir L. Trakimavičius.

rius drg. D. J. Matukaitis 
prisiuntė už kuponų knyge
lę $5.00.

. Drg. G. Mališauskas pri- širdinga paramą laikė šių 
siuntė $11.00. Komunistų rinkimų tariame ačiū! Kar- 
Partijai yra $5.00 nuo ALD-. tu prašome visus greitai at- 
LD 123 Kp. ir $5,00 nuo siteist už kuponus, kur dar 
LDS 81 Kp.. Taipgi $1.00 ,yra parduotų, nes partija 
aukų Agitacijos Fondui. turi daug bilų padengt nuo 

ALDLD 40 Kp. sekreto- pereitų rinkimų. Prie to, 
Hus drg. J. Miliauskas pri- mūsų Komitetas greitai tu- 
siuntė dar Ispanijos Liau-' rės užbaigti savo darbą, 
dies kovai prieš fašistus Ispanijos Liaudies Reikalu 
$2.85 ir Kom. Partijos kam-1 _ ..
panijai $1.50. McKees . daugelis musų 
Rocks draugai gražiai pasi-?lunte . - 
rodė, jau pirma daug sukel
dami Kom. Partijai ir 
nijos reikalams.

LDS 92 Kp. sekretorius 
drg. J. Tenikat prisiuntė už 
kuponus $5.00.

Drg. D. P. Lekavičius pri
davė už kuponų knygelę 
$5.00.

Drg. J. M. Lukas prisiun
tė $1.00, kurį paaukojo 
Kom. Partijos rinkimams 
drg. F. Petrauskas. Drau
gas Lukas ant vietos aukojo 
partijai dienos uždarbį.

Drgg. F. Kaulakis ir Jo
nas Sadauskas aukojo po 
$1.00; drg. K. Krakauskas 
ir Joe Sadauskas po 50 c.

ALDLD 35 Kp. sekreto
rius drg. K. Bagdonas už 
kuponus prisiuntė $1.25.

ALDLD 136 Kp. sekreto
rius drg. F. Šimkus prisiun
tė $10.00. Pinigai yra ski
riami Ispanijos Liaudies ko
vai. ””

ALDLD,68 Kp. sekreto
rius drg. J. Kazlauskas pri
siuntė už rinkimų kampani
jos kuponus $2.50.

Drg. Geo. J. Krance pri
siuntė Ispanijos Liaudies 
kovai $5.00. Aukojo sekami 
draugai: TDA kuopa $3.00; 
Jurgis Petrauskas $1.00; S. 
Padelskis 50 centų; F. 
Žmudzin ir A. Mastavičius 
po 25 centus.

ALDLD 205 Kp. sekreto
rius drg. K. P. Jakubaitis 
Už rinkimų kuponus dar 
prisiuntė $1.40.

Drg. S. Dagis prisiuntė už 
kuponus $3.00. Kuponus 
pardavė drg. Liaudanskas.

Drg. A. žemaitis prisiun
tė nuo LDS 34 kuopos už 
kuponus $2.50. '* w-K 5F ■< 4 *
re drg. Zembasevičienė pri-!

sukėlė virš $100.
Visiems draugams, drau

gėms ir organizacijoms už

draugų 
siuntė Lietuviu Rinkimu v V

- J Komiteto vardu ir aukas Is- 
^Isna- PanD0S Liaudies kovai prieš 

fašistus. Mes su mielu no
ru patarnavome ir perda
vėme. Nuo dabar prašome 
visas aukas Ispanijos liau
dies paramai siusti “Lais
vės”, “Vilnies,” ALDLD 
Centro vardais ir antrašais, 
arba tiesiai sekamu antra
šu: North American Com
mittee to Aid Spanish Demo
cracy, 149—5th Ave., Room 
111, New York, N. Y.

• D. M. šolomskas, 
Liet. Kom. Vedėjas, 

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

doną. Bet nieko nemačijo, 
žmonės pažįsta fašistinį vilką 
avies kailyje.

Vietinis dienraštis “Gazette- 
Telegram” neva neprigulmin- 
gas laikraštis, bet laike šių 
rinkimų ir jau po rinkimų, tie
siog atvirai sufašistėjo. J i s 
jau tolygus Hearsto laikraš
čiam. Troško, kad Landoną iš
rinktų į prezidentus ir labai 
trokšta, kad Ispanijos fašistai 
užimtų Madridą bei užviešpa-1 
tautų fašizmas Ispanijoje, čia 
yra-kitas didlapis, dienraštis 
“Post”, kurio turinys visai 
tokis. D. J.

Pakvitavimas

ki-

Draugas Kaz. Mockus iš Bro
oklyn, N. Y. aukojo $1.00 Drg. 
Kapsuko vardo Spaudos Fondui.

širdingai ačiū draugui už to
kį gražų atsiliepimą!

Draugo Kapsuko Vardo Fon
das Liet. Revoliucinei Spaudai 
Remti.

Dr. J. J. Keikiančius,
Iždininkas.

Norwood, Mass.

Worcester, Mass
<Tąsa iš 2-ro pusi.) 

negali girdėti, kas ką kalba, 
bet šį sykį tiesiog su atyda 
visi klausėsi, kas ką sako. Tai 
gali būt pavyzdys būsimiems 
panašiems parengimams, nors 
iki šiol labai retenybe buvo 
mūsų panašiuose parengimuo
se sakyti prakalbėles. Bet tai 
yra geras dalykas.
Politika, Partijos ir Rinkimai

Užsibaigė ta intensyvė par
tijų propaganda. Worcesteris 
didžiuma balsuotojų pasisakė 
už demokratų partiją, už Roo- 
seveltą. Kelios savaitės pir
miau prezidentinių rinkimų, 
buvo renkama miesto majo
ras, nes praeitą vasarą repub- 
likonas majoras Cookson mirė. 
Tai ir buvo nepaprasti rinki
mai. Nominacijose republiko
nai buvo laimėję net virš 7000 
balsų daugiau, tačiau rinki
muose laimėjo demokratas Sa- 
lavan 1200 balsais daugiau. 
Tai jau buvo aišku, kad pras- 

jčiokai, labiau darbininkai 
j žmonės suprato, kur-link repu- 

ALDLD 143 Kp. sekreto- įblikonų partija veda savo po- 
! litiką, tai prie fašizmo. Prezi-

t

Vakaruose dar vis tebesitęsia 40,000 jūreivių 
streikas. Čia atvaizduojama Marry Bridges, Int’l 
Longshoremen’s Ass’h distrikto prezidentas 
(kairėje), kuris tariasi su A. C. Rogers, buvusiu 

San Diego Darbo Tarybos sekretorium.

Lietuviškas “Billy Sunday”

Lapkričio 6 d., Lietuvių Sve
tainėje kalbėjo J. V. Stilsonas. 
Klausytojų susirinko apie 40 
ypatų. Kalbėjo apie savo “var? 
gus.” Iš Stilsono kalbos buvo 
aiškiai galima suprasti, kad 
jo areštas, tai būk jo buvusių 
o p o z i c i onierių “išdavystė.” 
Taipgi iš jo kalbos galima su
prasti, kad visas komunistinis 
judėjimas yra klaidingas, o 
tik Stilsonas vienas neklaidin
gas. Bet visa bėda tame, kad 
niekas nenori jo klausyti ir 
sekti jo teorijų.

Prašė savo bylos reikalam 
pinigų. Surinko $8. Aišku, su 
$8 nepadengė pačių prakalbų 
surengimo išlaidų.

Antru atveju kalbėdamas 
“gaudė” po steičių komunis
tus. Man prisiminė savu laiku 
paskilbęs “Billy Sunday”, ku
ris ant scenos “faitydavos” su 
velniais. O Stilsonas su komu
nistais. Bet nei vieno negalėjo 
sugauti. Po prakalbai atrodė 
labai nusiminęs, nes aiškiai 
matyti, kaip jo “teorijos” eina 
“aidiečių” pėdomis. P. P. Kru
čas pirmininkavo.

Gaila tų savęs kankintojų, 
bet ką gi padarysi, kad jie to
kie sutvėrimai. Iš darbininkų 
spėkų skaldymo jie turi sau 
smagumo. Stilsone, greitai da
ryk “reviziją” ant saves, nes 
vėliau bus pervėlu.

ALDLD 9 Kp. Koncertas- 
Vakarienč

Lapkričio 1 d. ALDLD 9 kp. 
minėjo savo 21 metų gyvavi
mą su puikiu koncertu, kurį 
pildė L. L. R. Vyrų Choras po 
vadovyste Izabelės Kugel.1 
Choras puikiai dainavo, su so
liste priešakyje. Solus išpildė 
pati mokytoja Kugel. Taipgi' 
puikiai dainavo M. Rudokiutė.. 
R. Merkeliutė, iš So. Bostono. 
Jom pianu
Žukauskaitė iš So.
Birutė
Mass., klasiškai šoko akroba- 
tiškus šokius, publikai labai, 
patiko. A. Grigunas šauniai 
pagriežė akordion solo. J. Pa- 
karklis su Grybu sulošė juo
kingą dialogą “Liuosnoris Ka-: 
reivis.” Rudokiutė su Mėrke- 
liute su savo švelniais duetais; 
uždarė programą. J. Grybas 
pirmininkavo, kvietė dėtis — 
rašytis prie ALDLD 9 kp., kai
po prie didžiausios apšvietos 
organizacijos lietuvių tautoje. 
Programa publika labai pa
sitenkino.

Po programai buvo vakarie-

Parengimas pavyko visapusiai, 
pelno liks apie trejetas desėt- 
kų dolerių. Skaitlingai publi
kai didelis ačiū už tokią para
mą.
Browderis ir Fordas Gavo 
Daugiau Balsų už Socialistus

Norwoode komunistai kan
didatai gavo daugiau balsų už 
socialistus. Browder gavo 35 
balsus, o Thomas —15 balsų. 
Į valstijos vietas komunistai 
gavo net po 63 balsus, o so
cialistų aUgščiausias gavo tik 
39 balsus. Aišku, kad dauge
lis darbininkų komunistam 
simpatizuoja, bet del nepilno 
politinio supratimo bijojos 
duoti balsus už komunistą ar 
socialistą, turėdami mintyje, 
kad gali praeiti Landon. Lan
don būtų buvęs sumuštas ir be 
radikališkų balsų.

L. L. R. Vyrų Choras

Norwoodo Vyrų Choras su 
savo mokytoja Izabel Kugel 
važiuos į Worcester 15 d. lap
kričio ir ims dalyvumą komu
nistų koncerto programoj ir 
vakarienėj. Vyrai mano pada
ryti didelį pasižymėjimą ta
me koncerte. Tame programe 
dalyvaus iš daugelio kolonijų 
menininkai. Bus įdomu maty
ti, katrie geriau pasižymės. Iš 
Norwoodo rengiasi skaitlingai 
važiuoti.

Kažin kas pasidarė su Low
ellio lietuviais, kad jie pamir
šo Amerikos Lietuvių Kongre
so tarimus. Nevykdina gyveni- 
man tų tarimų. O juk mes gy
vename nepaprastai svarbiu 
momentu. Turėtume ką nors 
surengti del Ispanijos kovo
jančios liaudies.

Tragiškos nelaimės. Lapkri
čio 7 d. M. Dovidonis įpuolė 
į atvirą keltuvą ir g-avo su
trinti koją. Dabar guli šv. Juo
zapo ligoninėje be sąmones. 
Jis dirbo ant Market gatvės 
prie Packing Co.

000 savininkų.
Bankieriam tai rugiapjūtė. 

Jie turi suėmę du trečdaliu 
stubų. Taigi, darbininkų pro- 
cia dingsta bankierių kišeniu- 
je.

Nedarbas progresuoja visu 
smarkumu. Dirbtuvės atleidi
nėja darbininkus šimtais.

Lapkričio 7 d. LDS. 110 kp. 
vakaruškos. Publikos mažai 
buvo. Nežinia, kame priežas
tis. Peiktinas dalykas. Net pu
sė narių neatsilankė. Tai ką 
jau norėti, kad pašaliniai lan
kytųsi? ši organizacija uždir
btais pinigais remia darbo 
žmones visokiose nelaimėse.

Griaustinis.

Žvalgas.

Klaidų Atitaisymas
Gerb. “L.” Redakcija:

“Laisvėje,” No. 265 tilpo 
mano rašyta korespondencija, 
kur yra padaryta spausdinant 
klaida, zecerio, ar ko kito, nes 
vietoj Pilippsburg, N. J., yra 
Philippsburg, Pa. Tai labai ne
maloni klaida, i

Tikrai žinau, 1 kad parašiau 
Pilippsburg, 
nuorašą tos 
ant rankų.

'L J., nes turiu 
korespondencijos

Reporteris.

Nuo Red.—Labai atsiprašo
me drg. R. del tos nelemtos 
klaidos.

Lowell, Mass.

akompanavo H. 
Bostono. 

Petkus iš Peabodės

Lapkričio 6 d., 5 vai. staiga 
visam mieste užgeso šviesos. 
Visi gyventojai nustebo. Bet 
už pusės valandos vėl atsira
do. Ant rytojaus paaiškėjo, 
kad koks ten blogos valios su
tvėrimas nupjovė gabalą ‘high 
tension’ elektros drato.

Lowellyje nesvietiškas iš
naudojimas. Pav., šilkinės dir
btuvės uždėjo daugiau staklių. 
Pirma turėjo po 20, o dabar 
pridėjo dar 12, tai turi dirbti 
ant 32. Neišpasakytai turi sku
binti, kad prižiūrėjus visas ma
šinas. Katrie darbininkai, dau
giausia moterys, nesuspėja, 
tuos atleidžia iš darbo.

Avalų industrijoj irgi ne
svietiškas išnaudojimas, čia 
daugiausia dirba jaunimas, tu
ri skubinti ir tai tik uždirba 
nuo $5, $8 iki $10 savaitėje.

Namų savininkų bėdos. Mat, 
šiemet taksai šešiais doleriais 
augštesni. Todėl savininkai su
bruzdo reikalauti numažinti 
taksus. To reikalauja net 25,-

DETROIT, MICH.
Lapkričio 15 d. Finnish Hall, 5969 

—14th St., bus minėjimas 19 metų 
sukaktuvių Sovietų Sąjungos. Pra
džia 8 vai. vakare. Kalbėtoju bus 
Williams Weinstone, Michigan’© Ko
munistų Partijos sekretorius. Jis kal
bės apie progresą budavojime socia
lizmo Sovietų Sąjungoj ir taip pat 
apie rezultatus nuo paskutinių rin
kimų Jungtinėse Valstijose.

Po prakalbų seks įvairi muzikais 
programa, paskiaus šokiai iki 1-mos 
vai. ryto. Įžanga 25c.

(268-269)

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
1 tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSN1O GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą, Šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

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

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

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

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

DEKEN’S OINTMENT CO.,
Hartford, Conn.

Reikalaunam Agenčių ir Agentų.

0_-------------------------------------------------------------------------------------- m
PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo.
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.

iį---------------------------------------------------------------------------—----------------- a‘LAISVES’ BAZARAS
Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienose

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

turėtų iš jo materialūs naudos.

įvairios žinios iš mūsų miesto.

Lapkričio 5-6 dienomis bu
vo apvaikščiojama Lowell mie
sto šimto metų sukaktuvės. 
Buvo užkviestos visos tautos 
dalyvauti su savo tautiškais 
kostiumais. Buvo vaidinimai ir 
rodymai, kaip steigęs medv. 
išdirbystė šimtas metų atgal. 
Vis tik buvo žingeidu matyti, 
kaip darbininkai dirbo dar pa
tys rankomis — šukė stakles 
nakties laiku prie žvakės švie
žos. Bet žingeidžiausias aktas 
buvo, kai jaunos mergaitės iš
ėjo į streiką ir gatvėje palei 
medvilnės vartus iš vieno sakė 
prakalbas, reikal a u d a m o s 
trumpesnių darbo valandų ir 
didesnio užmokesčio. Mat, tuo
met jos dirbdavo po 14 valan
dų į dieną už $4 savaitėje. 
Reiškia, šimtas metų atgal 
Lowellyje jau buvo streikai.

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

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

Šokiai Visom Dienom—Grieš Gera Orkestrą
Kiekvieną dieną šokiams grieš gera orkestrą ir įžanga bus tik 10c 

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

PRAŠOME BAZARUI TALKOS

Vieną sekmadienį užėjau 
lietuviškon maldinyčion. Lietu
vis kunigas piktai barasi ant 
Ispanijos darbininkų, kam jie 
muša fašistus ir kunigus. Man 
rodos, kad kunigas griešija 
taip skelbdamas. Juk palei šv. 
rasta niekas be dievo žinios /. . ineatsirado.

Teisėjas aimanuoja4, kad jis 
turi daug darbo su vagiliais. 
Pav., tik į dvi savaites jis tu
rėjo teisti net 21 jaunuolį už 
vagystes. Visi tik tafpe 16 ir 
20 metų amžiaus — 19 vaiki
nų ir 2 merginos. Tai didžiau
sias rekordas Lowellio istori-

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

- galite padėti prie bazaro.

VISA ŠALIS GALI PRISIDĖTI PRIE BAZARO
Su pirma dovana šiam bazarui pasirodė draugų Puidokų šeima iš 

Rumford, Me. Dar liepos mėnesį, lankantis Maine valstijoje, draugai 
Puidokai padovanojo puikią rankų darbo dekoraciją, kuri tinka laikyti 
kambaryje, ant sienos ar ant grindų kaipo paveikslą. Draugų Puidokų 
dovana lai bus paakstinimu kitų kolonijų draugam.

BAZARAS BUS “LAISVES” SVETAINĖJE

•/.



Puslapis Penktas LAISVE Penktai!, Lapkr. 13, 1936

[ BOSTONO ŽINIOS
. __ VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS I]

aiškiai pasisakė, kur link jie 
eina, ko reikalauja.

štai rezoliucijos:

BOSTONO LIETUVIŲ MASI
NIO MITINGO REZO

LIUCIJA
BOSTONO RADIO

Prašome užsistatyt savo ra
dijus—WHDH stoties (830 ki- 
locikliaus), kaip 9:30 ryte šį 
sekmadienį.
1— Onos Malinauskiutės or

kestrą iš Cambridge.
2— Ona Mineikiūtė, daininin

kė iš Montello.
3— Lillian Starkiūtė, iš South 

Bostono paskambins piano 
solo.

Po programui prašome pa
rašyt laišką arba atvirutę į 
stotį WIIDH, Lithuanian Pro
gram, Boston, Mass., praneš
dami kaip patiko programas. 
Jei norėtumėt išgirst kokią 
dainą ar muziką, malonėkit 
pranešt ir mes bandysime jūsų 
prašymą išpildyt.

Steponas Minkus,
garsintojas.

LAPKRIČIO PIRMOJI — BU
VO MŪS ISTORINĖ DIENA.
Mano Įspūdžiai iš Bendros 
Draugijų Atstovų Konferenci
jos ir Prakalbų Liet. Klausiniu

Kuomet drg. A. B. nusiskun
džia “Laisvėje” negalėjimu 
susitarti su Brooklyn© LSS. 
bendram veikimui, tai mes, 
southbostoniečiai, galim tik 
pasidžiaugti, kad radom bend
rą kalbą pažangiųjų tarpe ir 
jau veikiam plačia papėde.

Štai spalių mėn. pradžioj, 
mes turėjom milžiniškas pra
kalbas Ispanijos klausimu. 
Lapkričio pradžioj mes turė
jom taip pat milžiniškas pra
kalbas Lietuvos reikalais ir 
plačią įvairių draugijų atsto
vų konferenciją, kuri padėjo 
pamatus bendram veikimui ir 
garsiojo Lietuvių Kongreso 
Clevelande tikslų pąsiejrirųui.

Konferencija, sakau, ir pra
kalbos tą pačią dieną, vakare 
— stebėtinai gerai pavyko.

Tik pažiūrėkit! Konferencijoj 
dalyvavo šios Massachusetts 
valstijos kolonijos: 1. So. Bos
ton, 2. Gardner, 3. Stoughton, 
4. Norwood, 5. Lowell, 6. Dor
chester, 7. Montello, 8. Lynn, 
9. Nashua, 10. Haverhill, 11. 
Lawrence, 12. Bridge water, 
13. Cambridge, 14. Worcester, 
15. Hudson, 16. Peabody, 17. 
Maynard.

Iš 17 miestų, 87 delegatai, 
kurie atstovavo apie 50 orga
nizacijų su 7,700 narių. Tai 
graži armija! Ir tai didelis 
kaulas Lietuvos fašistų gerk
lėj, jei tokia minia Amerikos 
lietuvių stoja ir reikalauja at- 
steigimo Lietuvoje demokrati
nės santvarkos.

Gerai vienas iš kalbėtojų to 
paties vakaro masinėse pra
kalbose pasakė: “Mulkiai tie, 
kurie sako, kad mums ameri
kiečiams neverta kištis į Lietu
vos vidaus reikalus. Jeigu mes 
vieną gražią dieną sustotume 
siuntę savo dolerius Lietuvos 
gyventojams, savo giminėms— 
sakė kalbėtojas — Lietuva fi
nansiškai imtų bankrutuoti. O 
mes tų dolerių kasmet išsiun- 
čiam apie šešis milionus.”

Lietuvos diktatoriai puikiau
siai tą supranta. Jie nebijo 
mūsų kumščio. Jie gali nebijo
ti mūsų rezoliucijų, reikalavi
mų, bet jie bijo mūs nustoti, 
kaipo Lietuvos gyvybės pulso 
palaikytojų.

štai del ko Lietuvos diktato
riai nepaliauja siuntę pas mus 
įvairių “delegatų” fašizmo su
stiprinimui mumyse.

čia pat mūsų kalbėtojai nu
rodė, kad apart savų delegatų, 
Lietuvos naktybaldos, stengia
si išvystyti Amerikos lietuvių 
tarpe jiems pataikaujančią 
spaudą, ją finansuoja ir finan
suos liaudies sunkiai sudėtais 
centais, štai kodėl mūsų Ame
rikos lietuvių fašistuojantieji 
laikraščiai, kurie gimė, mirė ir

vėl gimė — rengiasi eiti net
dienraščiais!

čia aš nukrypau nuo temos 
vien del to, kad parodžius, 
jog mūsų priešfašistinė veikla 
turi didelę reikšmę ir nėra 
žaislas, kaip mums stengiasi 
įrodyti Karpavičiai su Tyslia- 
vom.

Konferencijoj dalyvavo įvai
rių pažiūrų žmonės, įvairių, or
ganizacijų atstovai. • čia juos 
subūrė vienas tikslas: tai no
ras matyti Lietuvoje laisvę ir 
demokratinę tvarką. Jie visi 
turi Lietuvoje tėvus, brolius, 
seseris, gimines, ir draugus ir 
jie nepakenčia užgirdę, kad 
vieno brolis, kito giminaitis ar 
artimas draugas, lietuvio bu
delio šaltu krauju sušaudo
mas ar įgrūdamas ilgiems me
tams katorgom Tuo tarpu vi
sokį apgavikai, spekuliantai— 
Lietuvos parazitai Lietuvos 
fašistinio teismo išteisinami ir 
paleidžiami laisvai vėl 'plėšti 
Lietuvos kūną.

Taigi, kas geresni tėvynai
niai? Ar ne šitie žmonės, ku
rie visuomet rėmė ir dabar 
teberemia Lietuvos liaudies 
reikalus ?

Ar tie bliuznytojai, su sa
vo laikraščiais: “Vienybe”, 
“Dirva,” “Sandara”, “Tėvy
ne.” ir kt. ?

Tie bliuznytojai, per savo 
nešvarią spaudą, šlykščiau
siai puola Lietuvos liaudį, ko
vojančią už savo teises. Jie, 
čia Amerikoj, afišuojasi pa
triotais, tautininkais esą — 
tuom patim kartu puola mus, 
pravardžiuoja šlykščiausiais 
žodžiais.

Bet Lietuvos liaudis, pilka- 
sermėgiai, kuriais ir mes visi 
buvom, " puikiausiai atskiria 
savo draugus nuo vilkų avies 
kailyj.

Bendra draugijų konferen
cija ir milžiniškas mitingas

Lietuvos Klausimu.
Jau baigiasi 10 metų, kaip 

ginkluota smurtininkų į klika 
nuvertė teisėtą Lietuvos žmo
nių valdžią ir jos vieton pa
statė Smetonos diktatūrą, ku
ri iki šiol valdo kraštą be tau
tos pritarimo.

Kadangi tarp tos neteisėtos 
valdžios ir Lietuvos žmonių 
eina nepaliaujama kova;

Kadangi norint prieš tautos 
valią atsilaikyti, tai valdžiai 
tenka palaikyti amžiną karo 
stovį, drausti susirinkimus, 
slopinti spaudos ir žodžio lais
vę, terorizuoti gyventojus ka
ro teismais, katorgomis ir šau
dymais,

Tai mes, Bostono ir apylin
kės lietuviai, susirinkę 1936 
metų 1 lapkričio So. Bostono 
Lietuvių Salėje ir apsvarstę 
augščiau minėtus dalykus, nu
tarėm :

Reikalauti, kad Antano 
Smetonos ir jo švogerio Tūbe
lio vadovaujama diktatūra 
kuogreičiausia pasitrauktų iš 
savo vietos, atiduodama vals
tybės vairą teisėtai Lietuvos I 
vyriausybei, kuri buvo išrink-1 
ta 1926 metais ir ėjo savo par
eigas iki smurtininkų padary
to perversmo.

O pakol Smetonos-Tubelio 
diktatūra pasitrauks, mes pa- 
sižadam remti savo brolius 
ir tėvus Lietuvoje netik m o 
raliai, bet ir materialiai, kad 
tas nekaltų žmonių krauju su
sitepęs režimas būtinai būtų 
prašalintas.

Garbė būk tiępis Lietuvos 
ūkininkams ir darbininkams, 
kurie kovodami už savo ir ki
tų teises krito nuo smetoninin- 
kų kulkų! •

Garbė būk ir Jiems mūsų 
broliams, kurie už. Lietuvos 
laisvę sėdi kalėjimuose.

Rezoliucija priimta vienbal
siai.

Ignas Kubiliūnas,
Mitingo vedėjas.

Piliečių kliube, ant Broadway, 
turėjom šaunią vakarienę. Ją 
surengė, kaip augščiau minė
ta, LDS 225 kp. jaunuoliai.

Ši kuopa tuo tarpu turi apie 
18 narių. Ir visi nariai čia gi- 
mę-augę berneliai ir mergelės. 
Visi gražiai vartoja lietuvių 
kalbą.

Publikos buvo nemažai. Bet 
turėjo būt bent dvigubai. Jau
nuolius reikėjo paremti geriau. 
Tas jiems sukelia geresnį 
ūpą, paskatina prie lietuviško 
visuomeninio veikimo. Ir tie, 
kurie mylit zurzėti, kad Ame
rikoj gimęs jaunimas neina į 
lietuviškas organizacijas, ne

veikia su seniais—darot nedo
vanotiną klaidą, neatsilanky
dami į jaunimo parengimus.

Deja! šį kartą daugelio, 
daugelio mūsų pažangiųjų 
žmonių čia nesimatė. “Bet. . . 
‘skylėj’ gal nebūsim?”—guo
dėsi labai energinga jaunuo
lė Mickevičiūtė.

Vakarienė buvo skani. Pa
valgėm gerai ir tik už 40 cen
tų. Gardi lietuviška dešra. Da- 
dėčkai: kopūstai ir bulvės. 
Gera kava su pyragaičiais.

Mickevičiūtė, Elena Žukaus
kaitė, Olga šukiūtė, Tamulevi
čiūtė — vikriai ir mandagiai

VAKARIENE ir KONCERTAS LIETUVIŲ ŪKININKŲ SĄ
JUNGOS PAREIŠKIMAS

Rengia Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijos 1-mas Distriktas
i

ALDONA KLIMAITĖ,

SEKMADIENĮ

15 Lapkričio (Nov.)
Lietuvių Svetainėje
29 ENDICOTT STREET

Worcester, Mass.

L. KAVALIAUSKAITĖ,

Puiki Muzikalė Programa ir Prakalbos
Dvi žymios dainininkės iš Brooklyno A. Klimaitė ir L. Kavaliauskaitė

Puiki muzika.
Taipgi atvyksta būrys gerų 
dainininkų iš Bostono, Nor- 
vvoodo ir dalyvaus patys 
vvorcesteriečiai. Tai bus vi
sos geriausios dailės spėkos.

Antanas Bimba
Kompartijos Liet. Frakcijos 
Centro Biuro sekretorius sakys 

prakalbą.
ANTANAS BIMBA

Vakarienė
Bus pagaminti iš šiemetinių 
Mass, valstijoje užaugusių 
torkių. O prie torkių bus 
įvairių gardumynų bei prie
skonių ir visokių gėrimų.

. Paimta abi salės
Vietos užteks visiems. Gi pa
rengimas bus puikiausias iš vi

sų buvusių.

Massachusetts valstijos Lie
tuvių ūkininkų Sąjunga su 
dideliu skausmu išgirdo, kad 
Lietuvos kariuomenės teismas 
šių metų spalių mėnesyj vėl 
teisė 35 Suvalkijos ūkininkus 
ir 24 jų nubaudė, kai kuriuos 
labai žiauriai; nubaudė vien 
del to, kad jie žvalgybos ne
siklausę darė susirinkimus, 
reikalavo numažinti mokes
čius, pakelti produktų kainas 
ir sušaukti seimą.

Todėl Sąjunga siunčia nu- 
kentėjusiems savo broliams 
Lietuvoje giliausią savo užuo
jautą, o valdžiai reiškia di
džiausio pasipiktinimo.

Toliau Mass. Lietuvių ūki
ninkų Sąjunga pareiškia, kad 
ji rems visomis savo išgalėmis 
tas Amerikos lietuvių organi
zacijas, kurios kovoja už Lie
tuvos demokratijos atsteigimą. 
ir fašistinės diktatūros paša
linimą.

Teprasmenga visokia prie
spauda ir karo teismai Lietu
voje.

Lai gyvuoja laisva demo
kratinė ūkininkų ir darbo 
žmonių Lietuva!

Augustinas Dambrauskas,
pirmininkas.

Jonas Melinis, sekretorius.
Taigi rauskit iš gėdos, bro

liai sandariečiai ir visokio 
| plauko “tautiečiai!” Jūs išėję 
iš po šiaudinio stogo, iš ku
metynų—dabar spjaujat į vei
dą Lietuvos liaudžiai ir pade
dat dvarininko Chodoso žen
tam, A. Smetonai ir J. Tabe
liui, Lietuvos liaudį engti.

J. K. Patrimpas.

PRASIDĖS 4-tą VALAN DĄ PO PIETŲ

LDS JAUNUOLIŲ 225 KUO
POS VAKARIENĖ

Pereitą sekmadienį Lietuvių

patarnavo.
Olga Šukiūtė gražia lietu

vių kalba pakalbėjo, paaiški
no dalykus, padėkojo sve-

(Tąsa 6-tam push)

Tūkstančiai rado paleng
vinimu genantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per 70 met

i PAIN-EXPllbER
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KNYGOS-JOSŲ APŠVIETA!
Dabar Galite Gauti Pigiausiai ir Geriausias Knygas!

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

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

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

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

VAKARŲ EUROPOS LITERATŪROS ISTORI
JA—parašė M. Freče. Viena iš svarbiausių 
knygų apie kultūrą. 296 puslapiai, kaina bu
vo $1.50, o dabar 50 centų.

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

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

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

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

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

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

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

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

PILIEČIŲ KARAS FRANCI JO J—parašė K. 
Marksas. Knyga turi 360 puslapių. Jos kai
na buvo $2.00, dabar 50 centų.

KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTEMA—
parašė L. Boudin. Knyga turi 336 pus. Kai
na buvo $1.50, o dabar 50 centų.

ISTORINIS MATERIALIZMAS—parašė' H. Gor-
ter. 192 puslapiai. Kaina buvo $1.50, o dabar 
25 centai.

KOMUNIZMO A-B-C—p a r a š ė N. Bucharinas. 
Knyga turi 206 puslapių. Kaina buvo $1.25, 
o dabar 50 centų.

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

Visos šios virš suminėtos penkios knygos riša 
marksizmo klausimus. Norite žinoti, kodėl yra 
bedarbės, krizini, iš kur kapitalistai gauna pel
nus, kaip jie išnaudoja darbininkus, kas reikia 
mums daryti ir daugelį kitų klausimų,—tai skai
tykite jas.
ARGENTINA IR TEN GYV. LIETUVIAI—pa

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

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

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

GAMTA IR ŽMONĖS—parašė M. Iljin. Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 314 puslapių. Viena 
iš geriausių ir žingeidžiausių mokslo knygų. 
Kas gi nežino, kaip svarbu žinoti apie gam-

• tą? Jos kaina yra $1.50, bet šio išpardavimo 
metu tik $1.00.

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

Turime žingeidžiausių ir geriausių apysakų. 
Skaitykite!

ALIEJUS—parašė U. Sinclair. Viena iš žingei
džiausių apysakų. Turi 800 puslapių. Jos 
kaina buvo $2.50, dabar $1.00.

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

POVILAS JURKA — parašė Rasoda—Mizara. 
Viena geriausių apysakų iŠ Amerikos lietu
vių gyvenimo. Knyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar 75 centų.

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

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

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

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

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

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

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

•n dabar 50 centų.

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

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

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

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

Turime ir brošiūrą “Krikščionybė” religijos 
klausimu.

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

šiūra 28 puslapiu. Labai naudinga. Jos 
kaina- tik 5 centai.

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

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

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis. 

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

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

turėlis”, eilių—“Janionio Raštai”, “švyturys”. 
Mes turime brošiūrų—“Lietuvos Poniutės Ir 
Darbininkės”, “Moters Kovotojos Del Komuniz
mo”. “Kaltinimo Kalba”—prieš teroristus Sovie
tų Sąjungoj, “Darbininkė ir Bedarbė”, “Komun- 
izibo Pagrindai,” “Lenino Raštai.” Pas mus yta 
“ŠVIESOS” komplektai už 1934. 1935 ir 1936 
metus. Mes turime “DARBININKIŲ BALSO” 
komplektus už 1917-1920 metus. Pas mus ga
lima gauti daug kitu knygų istorijos, abelno 
mokslo, sveikatos, religijos, kultūros ir kitais 
klausimais.

gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi-

D. M. ŠOLOMSKAS
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.
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F*uslapis Šeštas

I PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
Lietuvių Draugijų Konferen
cijoj Dr. Montvidas Dalyvaus.

Nedėlioj, lapkr. 15, L. M. 
D. svetainėj, 142 Orr St., Pitts
burgh, įvyksta Lietuvių Drau
gijų Sąryšio konferencija. Pra
sidės lygiai 1 vai. po pietų. Vi
sos lietuvių draugijos Pitts- 
burgho apylinkės kviečiamos 
prisiųst delegatus.

šita konferencija bus labai 
svarbi. B išduotas raportas 
iš Lietuvių Kongreso, kuriame 
delegatu buvo d. J. Baltrušai
tis. Taipgi konferencijoj da
lyvaus ir duos raportą Dr. 
Montvidas, Lietuvių Kongreso 
Veikiančio Komiteto atstovas, 
iš Chicagos. Bus priimta veiki
mui taisyklės. ,

Tuojaus po konferencijoj j 
bus didelis bankietas toj pa
čioj vietoj. Net keturios drau- • 
gijos rengia, kaip tai, Liet

.iis žiūri į plieno darbininkų 
organizavimą. Gautas prielan
kus atsakymas, kad majoras 
stovi visai nesvyruojamai už 
plieno darbininku organizavi-

Mokslo Draugija, SLA. 40 kp.,/ m0 tcisę ir pi]noj plien0 dar. 
APLA. 7 kp. ir ALDLD 33 kp.
Bankietas prasidės apie 6:30 
vai. vakare ir tęsis iki 12 nak
ties. Įžanga 50 centų. Bus Dr. 
Montvidas ir kiti svarbūs sve
čiai.

Taipgi Dr. Montvidas kal
bės panedėlio vakare, Liet. Sū
nų Draugijos svetainėj, 818 
Belmont St., N. S., Liet. Pilie-1 
čių svetainėj, 1721 Jane St., S. 
S. utarninko vakare.

Drg. J . Pruseika Kalbės 
Pittsburgho Apylinkėj

Senai čia laukiamas svečias, 
d. L. Pruseika, dienraščio “Vil
nies” redaktorius atvyksta 
Pittsburghan ir kalbės seka
mose dienose ir vietose.

Lapkričio 19, L. M. D. Svet., 
‘ ‘2 Orr St., Pittsburgh, Pa. I

Lapkr. 20, Liberty svetainei, 
L322 Recdsdale St., N. S. Pitt
sburgh.

Lapkr. 21, APLA. 9 kp. na
me, New Kensington, Pa.

Lapkr. 22, kaip 2 vai. po 
pietų, Lietuvių svetainėj, Wil- 
merdinge.

Lapkr. 22, 7 vai. vakare, A 
PLA. 2 kp. name, 3351 W. 
Carson St., Pittsburgh, Pa., 
šalę McKees Rocks.

• ’ r u.albų maršrutą rengia 
\T?'rT>. 4 Apskr. ir kviečia 
draugus gerai rengtis, kad 
būt visur prakalbos sekmin- 
gos.
Plieno Darbininkus Organi

zuos Visu Smarkumu.

Plieno darbininkų organiza
vimo komitetas, John L. Lew
is vadovybėj, pereitą šešta
dienį ir sekmadienį atlaikė su
sirinkimą, kuriame nutarė im- 
tir visu smarkumu už darbo 
orgr,r»’žavimu i plieno darbinin
kų. Komiteto pirmininkas P. 
Murray paskelbė, kad jau pa
vyko įtraukti unijon 82,000 
plieno darbininkų.

BRIDGEPORT, CONN. KONCERTAS
Rengia Liet. Darb. Susivienijimo 74-ta Kuopa. Bus 
šį šeštadienį, 14 d. Lapkričio-November, 7:30 valandą 
vakaro, Liet. Jaunų Vyrų Salėj e, 407 Lafayette St.

Dainuos Brooklyn© Aido Choro Ensemble

Bus puiki muzikalė programa, kurią duos Brooklyno 
Aido Choro Ensemble, vadovaujamas B. Šalinaitės. Dai
nuos solus, duetus ir sekstetus. Skaitlingai susirinkime 
išgirsti puikios programos. Įžanga 35 centai.

Fraternalių organizacijų ko
mitetas, išrinktas garsiojoj 
spalio 25 d. konferencijoj,- ir
gi išdirbo planus platesniam 
veikimui. Nusitarta tuojaus re
zoliucijos ir svarbesni konfe
rencijos eigos punktai atspaus
dinti knygutės formoj ir visur 
pardavinėt. Taipgi atspaus
dinti rezoliucijas ir atsišau
kimą ir visur skleisti. Kviečia
mos visos draugijos imtis taip
gi už darbo: rengti masinius 
milingus, organizuoti lokali
nius komitetus, visur traukti 
plieno darbininkus į uniją.

Fraternalių draugijų pir
mininkas B. K. Gebert pasiun
tė užklausimą naujam Pitts
burgho majorui Scully, kaip 

bininkų simpatijoj. Tai visai 
skirtingas nusistatvmas, negu 
buvusio majoro McNair, kuris 
net pats streiklaužiu liniiose 
dalyvaudavo, kad tik greičiau 
sulaužius streiką.

Tarp lietuvių irgi gera plie
no darbininku organizavimui 
simnatiia. Lankr. 6 atlaikytas 
svarbus susirinkimas pasitari
mui. kain pasekmingiau dar
buotis Sunro-aniznota veikimo 

i Sehn. S S. ir Nnrth 
'Tin lmmif<"'tnj voiks b'm 

a,’ni f,n nr'vn.ni’zoi’nrinm d. M 
■nnh'nin Kiekviena d raugi i ° 
i-ini<-,,ir>r)n.q masinis mitingas. f”’ 
»nr«n"irnas bus anlankvta 
'Tpi^nri pinama nėr stubas.

Plmnn komnaniios susirnm. 
n n jSinmia dienomis na^knlb" 
■noV^Kia 10 nun5imčin ai" o c 
i’Tcinms T'linnn davbmm1'"imq 
Tni vis spaudimas uniins. Tai 
kreditas uniios veikimui. Jei
gu nebūti? jokio veikimo, tai

BOSTONO ŽINIOS
(Tasa nuo 5 pusi.) 

čiam už atsilankvma.
Pavalgę — linksminomės li

gi 12 v. n. Linksmino mus ge
ra Prano Kriaučiūno orkestrą. 
Drg. Kriaučiūnas su savo or
kestrą dažnai ir dažnai mūsų 
parengimuose groja. Gabus 
muzikas. Dažnai groja per ra
dio.

Murza.

So. Boston, Masš.
Lapkr. 1 d. prakalbose su

rinktos aukos gelbėjimui Lie
tuvos žmonių, kad atsteigti de
mokratines teises Lietuvoj. Au
kavo sekanti:

Po $1.00: J. Nučiunas, V. 

1 jie dar nukapotų algas. Todėl 
I dabar dar labiau reikia dar
buotis, kad visus plieno dar
bininkus suorganizavus.

Svarbesni Įvykiai.

Lapkr. 2, Carnegie Audito
rijoj įvyko Rusijos revoliucijos 
minėjimas ir sykiu rinkimų 
kampanijos mitingas. Vyriau
siu kalbėtoju buvo d. Hatha
way, “Daily Worker” redakto
rius. Ant galo visi klausės per 
radio d. E. Browderio kalbos.

Lapkr. 8, North Sides dar
bininkiškos draugijos turėjo 
vakarienę ir šokius. Sėkmin
gas parengimas. Liks pelno.

Pasimirė d. Morta Kaže- 
vienė, ALDLD. 87 kuopos na
rė. Ilgokai sirgo, po operacijos 
atsiskyrė su gyvybe. Palaido
ta lapkričio 9. Gaila netekus 
jaunos draugės.

Pasimirė Pranas Pikšrys, A 
PLA. 8 kuopos narys. Kiek 
pirmiau sirginėjo, bet paskuti
niu laiku smarkiau suimtas li
gos pasidavė ligoninėn ir už 
kelių savaičių atsiskyrė su gy-> 
vybe. Palaidotas lankr. 10.

Vietos republikonai, smar
kiai sumušti rinkimuose, nulei
dę nosis vaikšto. Daugelis jų 
persimeta į demokratų pusę. 
Prieš rinkimus kalbėjo už Lan-. 
dona, dabar jau giria Roose-- 
veltą.

“l aisvės” valus čia eina se- 
’•minm Gaunama nemažai 
'nm'ii .ckaitv+nin. Visi senieji 
^inaniina. Tai sekmingiau- 
-las veins. Nemažai ir hiznie- 
"in užsirašė “laisve.” Vienas 
+nkiu. W. Valkauskas, tnrin- 
h’q val"vkla ir ronmn iefaio-a 
1244 Peed^dnR St., d. Mariin- 
Vnnq na^alb’ntaą tnoians liž.si-I 
>*a«ė T.nike didžinin t.vann iis 
buvo dano* nukpnt^ies. bet da
bar vėl atsigriebė. Simpatin
gas žmogus. Rep.

Alukonis, J. Ivanauskas, J. 
Jankauskas, J. Naujokaitis. V. 
Pekčiura, R. Zaluba, K. Zalic- 
kas. Lienonis. M. Gedvilienė, 
A. Kvederavičienė, A. Sabu- 
lienė, J. Buzevičia, J. Vaškvs, 
M. Andriuliunienė. P. Anta
nuk, A. žvingilas, K. Barčienė.

Po 50c: J. Usevičia. M. Ali- 
konis, R. Stasys, K. Kazlaus
kienė. A. Fermor\tienė, J. J. 
Pildžius, P. Vaškienė, C. Pa
vilionis, A. Kudirkienė, J. 
F,gėris. J. Burba. J. Matulevi
čius. J. Putris, M. Masteikienė, 
J. Gabriunas. Starkus, J. Mi- 
kalopas, A. Barčius.

Po 25c: M. Kazlauskas, A. 
Svikus, Borisaitė. Gedminienė, 
Butkus, R. Usevičius, Abraitis, 
Jenkevičįenė, Normantienė. S. 
Sarapinas, Pocius, Norvaišie
nė, J. Vitkauskas, J. Aleksiu- 
nas, K. Andrijauskas, I. Šid
lauskas, Lillian Switlowich, P. 
Karlonas, Arbačauskas, J. 
Link, A. Morris. J. iZavis, V. 
Lapinskas, J. Stigienė, D. Šu
kienė, P. Adomaitis, K. J. Vaš- 
kys, Ad. Pranašas, K. Juška, 
J. Pupkis, Ambrazienė, J. Li
kas.

Viso auku surinkta laike 
prakalbų $57.00.

Aukavusiems tariame šir
dingai ačiū. Komisija.

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

L A I S V fc

MEDUS
Ir vėl bitininkas Končius atve- Į 

žė “Laisvei” didelį vežimą j 
MEDAUS.

i

Pereitą šeštadienį gavome 
šimtą galionų šviežio liepų 

žiedų

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Kreipkitės tuojaus į 

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
r "*■'Ne tada laikas valgyti medų, 

kada jau apsergate šalčiu. 
Valgykite medų, kad 

nesirgtu mėtė.
“LAISVES” ANTRAŠAS 1 

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-IK 16 
•

NAMŲ ANTRAŠAS
6502 Grand Avenue.

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 6-6776

Charles’ Up To-Date 
BARBEI? SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 5?^ C
skutimas | £5 C
Prie lankot- Pat area vim at- 

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

BERN. J. SHAWK0N1S 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Peter Lisauskas 
savininkas.

Jei neturite pinigų, 
galite gauti kurą iš 
DeKalb Coal Co. su
lig finansavimo pla
no. Prisipilkit savo 
aruodus anglio da
bar, o pradėkit mo
kėti už 30 dienų po 
atvežimo.

or our 
Įasiįpaiįment^lany

Prisipilkit jūsų an-1 
glio aruodus dabar. j 
Rcnkpinigių nerei- Į 
kia: užsimokėsite už ; 
anglį bekūriadami.

DeKalb leng 
vas būdas pir

Jcfferzor,’
3-2779

DeKaLIbj
ICKERBOCKER AVE. KlDGEWQODI 14-58

SELECT COKE - OIL - RED-ASH - BLUĖCOjfiS

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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- 
geidaujama. 

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Slialins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

.............. ~ ~ ' ——

Tcl. StaKR 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

I Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Xteikite ir persitikrinkite

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

“PRIEKALO” kaina 1937 metams 
pasilieka ta pati.

SSRS: metams 3 r. 80 kap.;
6 mėnesiams—1 r. 60 kap.

Šiaurės ir Pietų Amerikoj, An
glijoj ir kit.: metams—1 doleris; 
6 mėnesiams—50 centų; atskiras 

ekzemplioris—10 centų.

Penktad., Lapkr. 13, 1936
TIWBH——  rr n mm

Svarbu Visiems Lietuviams Darbininkams Amerikoj
Šiomis dienomis išėjo iš spaudos Užsienio darbininkų 

leidykloj SSRS lietuvių kalba brošiūra: “Kontr-revoliuci- 
nių Teroristų Trockistų-Zinovjeviečių Teismas,” į kurią 
įeina: 1. Kaltinimo išvados; 2. Valstybės kaltintojo, SSRS 
prokuroro A. Višinskio kalba; 3. Sprendimas.

•
Iš rusų kalbos vertė V. Žalionis. Vertimą redagavo Z. Angarietis.

64 PUSLAPIŲ, KAINA 15 CENTŲ

j Užsakymus siųskite “Priekalo” redakcijos adresu:
j Moskva, ui. 25 Oktiabria 7,
B Izdatl inostrannich rabočich v SSRS.
Į RED. “PRIEKALAS”

! Galima užsisakyti ir per “Laisvę”.

Jau Laikas Užsisakyti 1937 Metams Lietuvių Sovietinės 
Literatūros, Politikos ir Visuomenės Mokslų 

Mėnesinį Darbininkų Žurnalų 
“PRIEKALAS”

“PRIEKALAS” 1937 metais rūpinsis dar plačiau nušviesti socialis
tinį SSRS gyvenimą, duodamas nuodugniu straipsnių, aprašvmų, bruo
žų, vaizdelių ir tt. Plačiau ir sistematiškai “Priekale” 1937 m. bus 
nušviečiamas SSRS lietuvių darbo masių gyvenimas.

“PRIEKALAS” yra vienintelis žurnalas, kuris atydžiai seka Lietu
vos politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, darbo masių kovą, Lie
tuvos spaudą, literatūra ir tt. 1937 na. šių klausymų gvildenimas ir 
nušvietimas “Priekale” bus dar sistematiškesnis ir pilnesnis. Visi, ką 
įdomauja Lietuvos gyvenimu, negali apsieiti be “Priekalo.”

“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia lietuvių revoliucinės lite
ratūros vystymui. “Priekale” bendradarbiauja visos geriausios lietu
vių revoliucines literatūros jėgos. 1937 m. “Priekale” tilps daug nau
ju lietuvių revoliucinės literatūros kūrinių (eilių, apysakų, vaizdelių 
ir t. t.).

“PRIEKALAS” 1937 m. paskirs daug vietos istorijos klausimams. 
Specialiai numeriai bus pašvęsti 20-metinėms Didžiosios Spalio revo
liucijos sukaktuvėms, lietuvių darbo masių dalyvavimui toje revoliu
cijoje, Spalio revoliucijos įtakai į Proletarinę revoliuciją Lietuvoj ir tt.

“PRIEKALAS” 1937 m. sistematiškiau ves lietuvių literatūros kriti
ką, nagrinės kaip dabarties, taip ir praeities rašytojus, duos nuolatinę 
naujų knygų ir žurnalu apžvalga. 1937 m. “Priekale” specialiai bus 
pažymėtos 100’ metų Puškino mirties ir 20 metų J. Janonio mirties 
sukaktuvės.

“PRIEKALAS” 1937 m. daugiau rašys apie lietuvių darbo masių 
gyvenimą Amerikoj, Pietų Amerikoj, Kanadoj ir kit.

“PRIEKALAS” 1937 m. nesumažindamas savo dydžio, duos kiek
vienam numery papildomai keletą puslapių vaizdžių iliustracijų spe
cialiam popieryj.

Paraginkite užsisakvt “Priekalą” 1937 m. savo draugus ir pažįsta
mus. Visi, kas užsisakys iki 15 sausio, 1937 m.. “Priekalą” visiems 
metams, gaus dovanai (sulig pasirinkimo) vieną iš šių knygų:

L K. Marksas ir F. Engelsas—“KOMUNISTŲ! PARTIJOS MANI
FESTAS.”

2. J. A. Višinskio—“KALTINIMO KALBA TROCKISTŲ-ZINOVJE- 
VIEČIŲ TERORISTINIO CENTRO TEISME.”

3. V. Leninas—“IMPERIALIZMAS, KAIP AUKŠČIAUSIAS KA
PITALIZMO LAIPSNIS.”

4. J. Stalinas—“DEL LENINIZMO KLAUSIMŲ.”
5. J. Stalinas—“MARKSIZMAS IR TAUTINIS KLAUSIMAS.”
6. J. Janonio Raštai.
Kas surinks nemažiau 10 metinių ar 20 pusmetinių prenumeratų, 

gaus premijas. _ _____________ _____

Išsirašyti “PRIEKALĄ” ir visais 
reikalais kreipkitės:
UI. 25 Oktiabria 7, 

Izd-vo Inostrannich rabočich 
v SSRS, “PRIEKALAS.”

Amerikoj “Priekalą” galima 
užsisakyti per “Laisvę”:

46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

•
Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.
•

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.

JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS”
Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudąmi rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.
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Puslapis Septintą^

LINARDS LAICENS. Iš latvių kalbos verte DŽUGAS.

Klykiantieji Korpusai
(Tąsa)

Tada Kazakevičius ėmė rėkti, žiūrėjo 
piktomis akimis iš po kaktos ir paleido 
gerklę kiek galėjo, taip, kad likusieji, ku
rie tikėjosi pasilikti namie, nusigando ir 
ėmė slinkti durų link.

—Tada eisi į karcerį! Karcerį!
Iš Kazakevičiaus riksmo Atals aiškiai 

suprato tiktai vieną žodį—karcerį; visa 
kita buvo visokių grasinimų ir keiksmų 
rinkinys. Vienok jis nenusigando; pali
ko ramus ir tvirtas; ypač šis įdūkimas ir 
grąsinimas jį pastatė į tikrą priešininko 
kelią. Įėjo iš koridoriaus Ikners nuduo
damas, kad kameroje ką užmiršęs, ir 
šnibždėjo, kad geriau bus eiti, nes jis bi
jojo; ir kiti susijaudinę žiūrėjo, kas at
sitiks su atkakliuoju.

Bet Atals nusprendė: jei iš pat pirmos 
dienos nepasiseks priduoti šiai kovai tokį 
charakterį, kad administracija įsitikintų 
jo atsisakymo tvirtumu, tai ateityj vel
tui būtų ką nors pradėti. Dėlto reikalin
ga buvo sukaupti visas jėgas ir būti pa
siruošusiam viskam.

Kazakevičius daugiau prie Atalo nebe
grįžo. Nuo kameros laisvanoriai išėję 
ir su grąsinimais išvaryti sustojo į eiles, 
kur juos, pirm vesiant į gatvę, sargai 
smulkiai iškratė: ar neturi kuris nors 
laišką, raštelį ar kitą ką uždraustą del 
ryšių palaikymo su laisvę. Paskui koman
da, sargų vedama, nuėjo. Pasiruošimas 
ir krata atėmė apie pusantros valandos 
laiko.

Atals neramus laukė, kas bus toliau. 
Jį įdomavo, kaip eis ir vystysis toliau 
pradėta jo kova. Suprantama, kova ne
buvo be pavojaus ir sunkumų, be to, jis 
buvo vienui vienas. Šiose apystovose, 
gal būt, vienam buvo net lengviau veikti.

Praėjo gerokai laiko po darbo koman- 
dqs išėjimo, kai pagaliau suskambėjo di
delis kalėjimo varpas. Tik dabar budino 
tups, kuriem nereikalinga buvo eiti į dar
bą už kalėjimo sienų, ar kurie skaitėsi 
nedirbančiųjų kategorijoj.

Po pusryčių vėl atėjo Kazakevičius 
sargo lydimas. Atrakino kameros duris, 
įėjo, pamojo Atalą ranka, kad prieitų 
artyn, paklausė kuo vardu, buvo visai 
ramus, pažiūrėjo žvairiai ir šypsodama- . 
sis tyliu balsu iš po ūsų paklausė:

—Na ar geriau bus eiti į karcerį, negu 
darban į laisVę?

Ątals nieko neatsakė. Jaunesnysis sar
gas, išvedęs į koridorių, iškratė Atalo

drabužius, neleido nieko pasiimti kartu, 
tiktai bliūdelį ir chionos gabalą; nuvedęs 
į požemį, atrakino kažkokias storas gele
žim apkaltas duris, už tų buvo vėl kitos 
durys; atrakino jas ir užkomandavo:

—Na, eik vidun!
Atals įėjo. Nespėjo nieko įžiūrėti, kaip 

durys žvangėdamos užsidarė, aštriai ir 
skubiai subrazdėjo raktas ir jis atsidūrė 
tamsoje už dvigubų durų.

Staiga pasidarė tylu. Ne mažiausio 
triukšmo. Tiktai jo pačio žingsniai 
skambėjo tamsoje. Jis apėjo pasieniais, 
apčiupinėjo. Nieko nebuvo. Mūras ir 
mūras. Kampe užtiko kažką geležinį. 
Tai buvo paraška. Taigi šioje tamsioje 
siauroje patalpoje nieko daugiau nebuvo. 
Tik jis ir paraška. Dviese. Kitame kam
pe jis pastatė bliūdelį ir jin padėjo duo
ną. Taip—septynias paras, septynias 
dienas ir septynias naktis čia turėjo pra
leisti. Bet buvo ir mėnesius čia praleidę 
ir nieko!

Paraška buvo su antvožu. Vadinasi ją 
galima buvo išnaudoti sėdėjimui. Tai bu
vo pirmas patogumas šioje tuštumoje. 
Bet—vienintelis. Vienok pasirodė, kad ją 
galima išnaudoti ir miegojimui, supran
tama, miegoti sėdint. Kadangi naktį buvo 
labai mažai miegojęs ir pergyveno neri
mastį, po kurios dabar užstojo ramybė 
ir tyla, greitai apėmė snaudulys ir jis, 
alkūnėmis atsirėmęs į kelius, galvą nu
leidęs tarp delnų, užmigo. Blogas buvo 
miegas, nutirpo rankos ir jis turėjo pa
busti, bet tuojau vėl galėjo snausti to
liau. Niekur nereikėjo skubintis: septy
nias paras!...

Užtektinai išsimiegojus, Atals ėmė vai
kščioti nuo sienos iki sienos. Iš pradžios 
jis vis atsimušinėjo į mūrą, bet palengva 
kojos priprato taip teisingai ir tiksliai 
sustoti, tartum aiškiai viską matytų. Kai 
pavargo bevaikščiodamas, sustojo ties 
durim, dėjo ausį tai prie rakto skylutės, 
tai atsigulęs ant grindų prie durų apa
čios — bet nieko negirdėjo.

Mėgino dainuoti, bet pats susigėdino 
ir beveik išsigando savo balso: taip keis
tai skambėjo jis tamsoj ir tyloj. Vienok 
čia buvo vienintelė vieta, kur kalėjime 
galima buvo dainuoti, nes iš čia lauke 
nebuvo girdėti ir dėlto kalėjimo valdžiai 
nebuvo ko bijotis, kad kas nors išgirstų 
kalinio protestą.

(Daugiau bus)

rūmą.
1 Programos pradžia: 4-tą vai. po 
pietų. Vakarienė—6-tą vai. vakare. 
Atsibus 29 Endicott St., Worcester. 
Tikietas tik 75c. asmeniui. Kviečiam 
lietuvius dainininkus, biznierius ir 
profesionalus dalyvauti.

Liet. Kom. Pirmo Dist. Biuras.
(268-269)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 15 d. lapkričio, kaip 3-čią 
vai. po piet, pas drg. F. M. Indriulį, 
kriaučiaus šapoję, 1321 N. Main Ave. 
(Bulls head). Paprastai mūsų kuo
pos nariai pripratę, kad sekretorius 
iškolektuotų duokles, tai komitetas 
nutarė, kad kolektuojant turės na
rys mokėt extra po 25c. Todėl visi 
nariai dalyvaukite susirinkime ir už
simokėkite duokles.

Sekr. J. Norkus.
(268-269)

SO. BOSTON, MASS.
Lapkričio 15 d. įvyks banketas ir 

grožio kultūros paroda, ruošiama 
Bendro Veikimo Komiteto. Įvyks Lie
tuvių Svet., kampas E. ir Silver Sts. 
Pradžia 6:30 v. v. Valgiai ir gėrimai 
pus apatinėj svetainėj. Programa ir 
grožio kultūros paroda bus didžiojoj 
viršutinėj 'svetainėj. Taipgi bus 
Hawaiian Orkestrą. Įžanga 75c. Kvie
čia rengėjai.

(268-269)
YOUNGSTOWN,7)HIO

Lapkričio 15 d. įvyks minėjimas 
Į9 metų sukaktuvių Rusijos Revoliu
cijos,' Central Auditorium. Pradžia 
7:30 v. v. Kalbės John Williamson, 
Ohio valstijos sekretorius Kom. Part. 
Jis taip pat kalbės apie naują So
vietų Konstituciją ir smulkmeniškai 
analizuos praėjusius rinkimus. Rei
kia 
šas 
jos

pažymėt, kad tai bus pirmas vie- 
diskusavimas naujos konstituci- 
Youngstowne. Visi dalyvaukite.

(268-269)

SCRANTON, PA.
Pradedant su lapkričio 13 d. ir tę

siant per visą žiemą, Tarp. Darb. 
Ordenas (IWO) turės “Card Parties” 
Darbininkų Centre, 218 Lackawanna 
Ave. Tie, kurie ne kozyriuoja, galės 
žaisti “Bingo.” Taip pat galėsit sma
giai pasišokti prie radio muzikos. 
Įžanga 15 c.

Iš S.L.A. 2-ro Apskri 
čio Konferencijos

rą atlyginimą. Socialistai bei (nuomone, tas klausimas turėtų 
būti iškeltas karo veteranų or
ganizacijose, bei kitose įstaigo
se, ir per jas patirti plačiau 
apie šį dalyką.

NORWOOD, Mass. — 8 d. 
lapkričio, Lietuvių Svetainėje 
atsibuvo SLA Mass, valstijos 
apskričio metinė konferencija. 
Delegatus prisiuntė nuo 15-kos 
kuopų. Su apskričio valdyba ir 
pastoviom komisijom sudarė 
56 su sprendžiamu balsu. 
Jaunimo delegatų buvo tik 4. 
Vadovybė buvo ir pasiliko 
tautininkų - smetonininkų ran
kose. Buvo tik keletas pažan
gesnių socialistinių delegatų. 
Bet jei jų nepažintum ypatiš- 
kai, tai konferencijoj vargu 
galėtum juos pastebėti, nes 
balso veik neėmė, o jei ir ėmė, 
tai labai mažai. Dalyvavo ir 
prezidentas F. J. Bagočius. 
Bet smetonininkai - tautinin
kai drąsiai ir atvirai atakavo 
savo prezidentą ir Pildomosios 
Tarybos didžiumos darbus. 
Konferencija buvo gana sau
sa, be jokio entuziazmo.

Kuopų delegatų raportai la
bai abejotini 
portuoja ir 
narių gauta, 
sėtinai narių
ka narių gauta” ir tt. Plates
nio visuomenės veikimo veik 
neturi. Kaip rėmimas streikų, 
politinių kalinių, kova už be
darbių apdraudą del SLA 
Mass, valstijos kuopų yra sve
timas dalykas. Pas tautiškus 
“veikėjus” idealizmo - pasi- 
aukavimo visai nematyti. Ku
rie darbuojasi, tai gauna ge-

pažangūs delegatai turėjo 
progos tautininkus gerokai pa
tarkuoti del tūlo šimkonio 
elgesio, bet jie ta proga nesi
naudojo, tylėjo, kai vandens į 
burną pasiėmę. Dėlto man at
rodo, kad Mass, tautininkai 
dar ilgam pasiliks SLA vado
vais savo politiniams tikslams.

Tautininkai su demokra
tiškumu mažai skaitosi. Viską 
pirmininkas iš viršaus paskiria 
.pagal savo nuožiūrą. SLA la
bai daug turi bėdos su nejudi- 
namom nuosavybėm. Konfe
rencija nutarė reikalauti iš 
Pildomos Tarybos, kad kolek- 
tavimas randų ir abelnas pri
žiūrėjimas jau paimtų namų 
už “morgičius” būtų pavesta 
kuopoms ar apskričiams.

“Laisyčs” Ręporterjs.

REDAKC1  JOS ATSAKYMAI

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ir neaiškūs. Ra- 
nepasako, kiek 
raportuoja: “pu- 
gauta,” “kelioli-

VINCUI KAZELIUI, Queens 
Village, N. Y. ,— Draugas ra
šote, kad gavote, kaipo eks-ka- 
reivis bonus, bet jų šiuo tarpu 
vertė nupuolusi, nes jie teturi 
tik 59 nuoš. aukso valiutos. 
Klausiate, ar būtų galima pa
reikalauti Amerikos valdžios at
mokėti bonus aukso vertybės pi
nigais? Mes manome, kad tai 
negalima, ne$ kai Amerikos do
leris buvo nuvertintas, tai buvo 
įdėta į nuvertinimo aktą tam 
tikra provizija, kuria pasire-

PĄTERSON, N. J.
Lapkričio 14 d., Washington Svet., 

po numeriu 78-80 Goodwin Avenue, 
įvyks didelis balius, rengiamas ALDL 
I) 84 kp. bendrai su rusais, ukrainais 
ir lenkais. Grieš radio orkestrą var- 
saviškai. Apart to bus ir artistas Jar- 
zipaūski, kuris linksmins komiško
mis dainomis. Įžanga tik 40c. Bus 
skanių valgių ir gardaus alaus. Pra
džia 7 vai. Nepraleiskite šio puikaus 
parengimo.

Komisija.
(268-269)

NEWARK, N. J.
Lapkričio 15 d. įvyksta vakariene, 

kurią ruošia Sietyno Choras, po num. 
180 New York Ave. Pradžia 5 vai. 
vakare. Po vakariepei bus šokiai iki 
12 vai. nakties. Visi žino kokias pui
kias vakarienes paruošia Sietyno ga
spadinės, todėl nebus reikalo aiškinti. 
Programoj dalyvaus mūsų buvęs cho
ristas Walter Morkus, duos duetus 
ant mandalino-gitaro. Bus gražių 
dainų ir taip toliaus. Vakarienė bus 
duodama 6 vai. Prašome svečius iš 
apylinkės ir vietinius dalyvauti. Ne- 
silaigėsite.

Kom.
(268-Ž69)

PHILADELPHIA, PA.
Šį sekmadienį, lapkričio 15-tą, T 

DA 9-tos kuopos susirinkimas ne
įvyks, nes tą dieną bus 6-to Aps
kričio Konvencija. Vakare bus ban
ketas, kuriame dalyvaus daug sve
čių. TDA 9-tos kp. susirinkimas per
keltas j ketvirtą. sekmadienį šio 
mėnesio. Pradžia 2 vai. po pietų po 
num. 755 Fairmount Ave.

Valdyba.

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. rengia banketą, 

kuris įvyks lapkričio (Nov.) 15 d., 
L. P. Kli.ubo Svet., 17 School St. 
Pradžia 2-rą vai. po pietų. Įžanga 
asmeniui 35c. Kviečiam hudsoniečius 
ir apylinkes lietuvius. Bus gerų val
gių ir gėrimų. Malonėkite visi daly
vauti.

Kviečia Kom.

gyveninio.

DETROIT, MICH.
Teatras, Dainos ir Muzika.

Rengia ALDLD 52 kp. ir LDS 21 
kp. Įvyks lapkričio (Nov.) 15 d. Bus 
suvaidinta 3-jų veiksmų drama — 
“Naminio Siuto Lizdas”, parašytas 
Br. Vargšo iš Lietuvos
Po lošimo bus muzikalė programa. 
Painuos J. Vasiliauskas; vyrų kvar
tetas ir kiti. Viskas įvyks Lietuvių 
Svet., 25th St. ir W. Vernor High
way. įžanga tik 25c. Programas pra
sidės punktualiai 6:30 v. v. Po pro- 

i’amo bus šokiai abiejose svetainėse 
puikios muzikos. Kviečiame jau- 
ir senus atsilankyti.

Komitetas.
(267-269)

su
|gr 
prie
nūs

kiai. Prie to bus skanių valgių, gė- geros dovanos. Rengėjai kviečia vi
rimų ir gražių įvairių daiktų laimė- sus skaitlingai lankyti bazarą. Pra- 
jimams. Įžanga visiems trims vaka- leisite linksmai laiką, laimėsit gražių 
rams tik 25c. ir ant įžangos tikieto, dovanų ir paremsite savo namą, 
šeštadienio vakare bus duodama trys (267-269)

lap-

BAYONNE, N. J.
Visi Įsitepiykite

Ateinantį sekmadienį, 15 d. 
kričio (Nov.), įvyks svarbus susirin
kimas paminėjimui 19-tų metų nuo 
laimėjimo Rusijos Proletarinės Re- į 
voliucijos. Bus gori kalbėtojai ir. 
muzikalė programa. Rengia vietinė11 1 ll/ylrvC41 U '“'o A VlVZUlllV Į

Komunistų Part, kuopa su pagelba i 
darbininkiškų organizacijų. Prasidės

NEWARK, N. J, NEWARK, N. J.

Sietyno Choro Banketas ir Šokiai
NEDĖLIOJ

15 dieną Lapkričio (November)
Prasidės 6-tą vai. vakare

BUS JURGINĖJE SVETAINĖJE
180 New York Avenue Newark, N. J.

Įžanga Tik Vienas Doleris Asmeniui.

Visoms ir visiems GARSIAI pranešam, jog ši choro vaka- 
rienč-banketas bus labai puikus, skanus ir linksmas.

Kas bus ant stalų? šio klausimo neaiškinsime, nes 
choras niekuomet norinčių valgyt nenuskriaudė ir dabar 
nenuskriaus. Ateikit ir persitikrinkit.

Kas bus programoj? Choras dainuos naujas daineles 
iš operos “Bailus Daktaras” ir kitokias liaudies ir dar
bininkiškas dainas. O naujienybė, kurios dar nebuvo lie
tuviškoj estradoj, tai gerbiamas mūsiškis ir buvęs choro 
narys, Walter Morkus su savo draugu duos duetus, man- 
dalino-gitaro, kuriuos tik vodcvilyj galima girdėt, šokiams 
gries Jaunuolių Orkestrą, puikiai išlavinta. Grieš įvairius 
šokius. Banketas tikrai prasidės 6 vai. vakare, o durys 
atdaros 5 vai. vak. Tai bus kaip tik laikas kada jūs vaka- 
rieniaujat savo namuose.

Įsitemykite 6 vai.
Nuoširdžiai užkviečia visus SIETYNO CHORAS.

Kom.
(268-269)

NEW BRITAIN, CONN.
Svarbiais Reikalais Pasitarimas
Darbininkai prieš save turi daugy

bę svarbių problemų, kurias ant vie
tos vieni nebepajėgia jų išrišti. Vie
tose darbininkai sparčiai organizuo
jasi į unijas, kitur kovai prieš karą 
ir fašizmą, dar kitur j savo klasės 
partiją—Komunistų Partiją. Čia vie
tos ypatingai lietuvių judėjimas rei
kalinga gerinti, reikia kas nors į jį 
įdėti, kad jis būtų kur kas gyvesnis, 
miklesnis. Tam tai ir reikalinga su
sieiti ir padiskusuoti, kaip judėjimą 
galėtume praplėsti lietuviuose.

Susirinkimas įvyks nedėlioj lap- 
kličio Nov. 15 d. 9:30 vai., iš ryto 
Darbininkų Svetainėje, 53 Church St., 
antros lubos.. Į ši .posėdį pasižadėjęs 
vienas draugas pribūti net iš paties 
Centro Biuro iš Brooklyn, N. Y.

Reikėtų, kad visi draugai ir dar
bininkų judėjimo simpatikai į šį po
sėdį atsilankytų.

Draugas.
Ispanijos Paramai Pažmonis

New Britaino socialistai, komunis
tai, sindikalistai ir ispanų kliubas su 
keliom kitom organizacijom ruošia 
pietus lapkr. Į5 d., 1 vai. po pietų, 
Fraternal Hall Kensingtone. Tokiuo
se ir panašiuose parengimuose New 
Britaine jau tapo sukelta arti tūks
tantis dolerių Ispanijos liaudies val
džiai. Norima dar jai pagelbėti, kad 
galėtų atsiginti nuo fašistų užpuoli
mo.

Dalyvauti turi visi.
Vikutis.
(268-269)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6-to Apskričio konvencija 

įvyksta šeštadienį, 14 d. lapkričio, 
2-rą vai. po pietų, 755 Fairmount 
Ave. Prašome visų kuopų prisiųsti 
savo delegatus su gerais patarimais. 
Vakare įvyks balius ir koncertas. 
Bus duetų, sekstetų, dainuos Lyros 
Choras ir kitų pamarginimų.

Ant rytojaus, 15-tą d. lapkričio 
baigsis konvencija ir taip pat vakare 
įvyks banketas. Pradžia banketo 5 
vai. vak. Todėl visi ateikite ir išleis- 
kite svečius ir linksmai praleisite 
laiką. Įžanga šokiam 20c. Įžanga j 
banketą bus. Gaspadinės sakė, kad 
darys pigiausiai ir labai gardžiai.

Komisija.
(267-269)

7 vai. vakare, Labor Lyceurų Svet., 
72 W. 25th St. Jžanga 15 c. Vai
kams veltui.

Užkviečia visus,
Rengėjai.

(267-268)

WATERBURY, CONN.
Komunistinio judėjimo pritarėjų ir 

lietuvių komunistų bendras susirinki
mas įvyks lapkričio 14 d. po num.! 
103 Green St. Pradžia 7:30 v. v. i 
Bus žemutinės svetainės kambaryj. I 
Susirinkime dalyvaus drg. D. M. so- ! 
lomskas. Visi kviečiami atsilankyti, j

Liet. Frak. Sekr. J. !Z.
(267-268)

va- 
d.,

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

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 3 kuopa rengia smagų 

karei j šeštadienį, lapkričio 14 
Lietuvių Darb. Svetainėj, 920
79th St. Pradžia 7 v. v. Bus įvairių 
laimėjimų. Nuo laimėjimų pelnas 
skiriamas Ispanijos darbininkams. | 
Taipg-i bus gera farmeriška orkes- j 
tra, grieš amerikoniškus ir lietuvis- ■ 
kus šokius. Turėsime skanių valgių 
ir gėrimų. Kviečiame visus dalyvaut 
ir paremt mūsų jaunus kovojančius , 
brolius.

Kom.
(267-268)

BAYONNE, N. J.
Tarp. Darb. Ordenas (IWO) ir 

LDS 26-ta kp. bendrai rengia kon
certą ir balių, kuris įvyks 14 d. lap
kričio, šeštadienio vakare, 8 vai. 
Grieš puiki orkestrą. Taipgi kas no
rės 
kai. 
me

įstoti į LDS, bus daktaras dy- 
Įžanga tik 35 centai. Kviečia- 

atsilankyt.
Kom.

(267-268)

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74-ta kuopa rengia koncertą 

ir šokius. Koncerto programoj daly
vaus Brooklyno Aidbalsiai po vado
vyste kompozitorės drg. Šalinaitės, 
kuri visuomet pasižymi savo meno 
gabumu. Įžanga 35c. asmeniui. Bus 
gera orkestrą šokiam. Tail prašome 
visų nepraleisti progos išgirsti šį 
puikų koncertą. Ateikite visi ir at
siveskite savo draugus. Koncertas 
įvyks 14-tą d. lapkričio, Liet. Jaunų 
Vyrų Svetainėj. Pradžia 7:30 v. v.

Komitetas.
' (267-268)

WORCESTER, MASS.
Mass. Lietuvių Komunistų Koncertas- 

Vakariene
15 d. lapkričio . (Nov.) atsibus Lie

tuvių Komunistų Pirmo Distrikto me
tinė vakarienė ir koncertas. Koncer
to programoj dalyvaus iš keliolikos 
miestų, kaip tai chorai, solistai, du
etai, dialogistai, ir kiti. Taipgi ir 
vietines geriausios meno spėkos da
lyvaus. Štai iš Norwoodo dalyvaus 
visas Lietuvių Lavinimos Ratelio Vy- 

j rų Choras ir choro mokytoja Izabelė
miant valdžia turi teisę savo Kugel, kaipo solistė. Iš Brooklyno, 
piliečiams visokias skolas atmo- j £ LvaTiGustaitl “parengimas 
keti nuvertintais pinigais, o ne yra metinis, todėl jis bus didelis ir 

I įvairus. Todėl’i§'arti ir toli atva- 
aukso Y^hlĮtą* Tačiau, musų . zjaVę turėsit' didėlį smagumą ir įvai-

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšląžarnės bei Lau
kan Ėjimo NesveikuYnai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaušinių Dūdų, Inkstų Netyarkumai 
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, ši įpimo 
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)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 12-to Apskričio didžiule 

vakarienė jau čia pa£. Įvyks 15-tą 
dieną lapkričio. Ši vakarienė ne tik 
kad bus nepaprasta valgių, gėrimų ir 
kitais dalykais, bet bus labai puiki 
programa kokios čia nebuvo per ilgą 
laiką. Todėl visos ALDLD kuopos 
šiam apskrityje būtinai turi dalyvaut 
nepaliekant nei savo pažįstamų, o at
silankę būsit viskuom patenkinti. 
Vakarienė atsibus Darbininkų Cent- 
tre, 325 E. Market St. Durys atda
ros nuo 2-jų po pietų. Vakarienė pra
sidės 7 v. v.

Kviečia visus
Kom.

(267-268)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, lapkričio (November) 

15-tą d., 12:30 vai. po pietų, Lietu
vių Svet., 29 Eindįcott zfet., įvyks 
svarbus susirinkimas ALDLD narių, 
“Laisvės”, “Vilnies” skaitytojų, visų 
mūsų judėjimo darbuotojų, rėmėjų 
ir simpatijų. Susirinkime dalyvaus 
drg. A. Bimba. Kviečiame visus' ir 
visas skaitlingai dalyvauti šiame 
svarbiame susirinkime.

K. P. Liet. Frąk.
(267-268)

WORCESTER, MASS.
Lapkričio 12-13 ir 14-t^ dd. įvyks 

suvienytų Lietuvių Draugijų metinis 
bazaras, nuosavoj svetainėj, 29 En
dicott St. Kiekvieną vakarą bus dai
nų, muzikos žaislų programai ir šo-

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 pasirinkimai 
skaniausių kėksu-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
lr Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas. 

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit i jčsų namus. Prašome 
įsitėmyti adiesą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grund Street Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Penktad., Lapkr. 13, 1936NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Rytoj Kriaučių Balius Amal- 

gameitŲ Svetainėj, 15-23
Arion PI., Brooklyne

Jau lieka tik priminti, kad 
Lietuvių Kriaučių 54-to sky
riaus ir Lietuviu Kriaučių Ne- 
prigulmingo Kliubo balius jau 
čia. Laukti ilgiau nereiks. Vis
kas prirengta, viskas gatava. 
Tik reikia gero noro ir gražios 
publikos, o pasitenkinimas 
linksmintis su lietuviais kriau- 
čiais užtikrintas.

Balius prasidės 5-tą valan
dą po pietų. Jauno Kazakevi
čiaus šokių orkestrą pradės 
griežti pusė po šešių. Tad šo
kikams užteks laiko šokti iki 
sočiai.

Tikieto kaina 25 centai ypa- 
tai. Abidvi kriaučių augščiau 
minėtos organizacijos užkvie- 
čia jaunus ir suaugusius, ir už 
atsilankymą ir parėmimą ba
liaus visiems iš anksto taria 
širdingą ačiū.'

Nepamirškime, kad lietuviai 
kriaučiai savu atsilankymu 
gausiai remia ir kitas darbi
ninkų organizacijas.

J. Nalivaika, baliaus sekr.

Dr. Kaškiaučius Ispanų 
Liaudies Rėmime

Mylimas lietuvių darbo žmo
nių sveikatos sargas Dr. J. J. 
Kaškiaučius yra paskilbęs lie
tuviuose savo raštais ir pra
kalbomis sveikatos klausimais. 
Tačiau šį antradienį, Piliečių 
Kliube būsiančiose prakalbo
se jis permainys savo temą. 
Kodėl taip?

Visų pirma dėlto, kad jis 
yra liaudies mylėtojas. D&bar 
ispanų liaudis randasi kritiš
kame momente, žūt-būtinos 
kovos sūkuryje. Pries ispanų 
liaudį šiandien stovi klausi
mas: laisvė ar vergija, gyvy
bė ar mirtis. Štai del ko Dr. 
Kaškiaučius kalbės apie Ispa
niją.

Tuo pat klausimu kalbės R. 
Mizara, “Laisvės” redaktorius, 
Johnnie Orman, LDS Jaunimo 
nacionalis sekretorius, ir ispa
nų liaudies atstovas profeso
rius J. Moreno-LaCalle.

Prakalbas rengia Brooklyno 
ir apylinkės lietuvių progresy-

AR RENGIATĖS?

Draugai! Į Pageltą Ispanijos Liaudžiai!
Kaip jau žinoma, Ispanijos 

laivas Sil išplaukė iš New Yor- 
ko į Cartageną, Ispaniją, su 
medikališka pagelba, maistu ir 
drabužiais Ispanijos liaudžiai. 
Dabar gauta žinia, kad New 
Yorkan atvyksta dar kitas Is
panijos laivas, kuris taipgi 
bus prikrautas įvairia pagel
ba Ispanijos demokratijos gy
nėjams.

Šiuomi atsišauki ame į 
Brooklyno ir apylinkės lietu
vius irgi prisidėti prie to kil
naus darbo. Ateinantį antra
dienį įvyksta masinis mitingas 
Piliečių Kliube Ispanijos klau
simu, kuriame kalbės ir Ispa
nijos atstovas Moreno-LaCalle. 
Todėl, draugai, ateinant į šį 
mitingą, atsineškite senus, dar 
galimus dėvėti drabužius (ir

naujus, kas galite gaut), če- 
verykus, čebatus, kaliošus ir 
tt. Būtų gerai jeigu atneštu- 
mėt ir įvairiaus kenuoto mais
to. Kuomet einate į krautuvę, 
paprašykite, kad krautuvinin
kas aukotų keletą kenų mais
to Ispanijos liaudžiai. Tie visi 
dalykai bus perduoti Ispanijos 
Demokratijos Gelbėjimo Ko
mitetui. Tas komitetas sutaisys 
drabužius ir atplaukiančiu lai
vu pasiųs Ispanijon.

Draugai b r o o k 1 y n iečiai! 
Šiuo žygiu mes galime kon
krečiai padėti Ispanijos liau
džiai apsaugoti demokratiją. 
Ateinančio antradienio susi
rinkime turėtume sunešti šim
tus svarų viršminėtų dalykų.

Kom.

Kaip Brooklyno LDS 
Jaunimas Minėjo 
“Paliaubų Dieną”

Jūrininkų Oficieriai 
Išeina Streikai!

Vyresniųjų jūrininkų ir jų 
padėjėjų unija (Masters, 
Mates and Pilots) trečiadienį 
nubalsavo remti jūrininkų 
streiką apleidžiant laivus. Jų 
mitingas tęsėsi veik ištisą die
ną. Streikieriai mano, kad be 
vyresniųjų jūrininkų joks lai
vas negalės apleisti portą ir 
toks broliškas pasisakymas 
88-to ir 90-to Lokalų narių pa
sitikta eiliniuose jūrininkuose 
su didžiausiu entuziazmu.

Vyresnieji jūrininkai pasky
rė po du atstovu iš kiekvieno 
lokalo į Streiko Strategijos 
Komitetą, jkuriam vadovauja 
Joseph Curran.

Užstreikuotų laivų porte 
trečiadienį priskaityta 79, pa
liečia 8,000 darbininkų.

Išėjus streikan laivo Santa 
Maria įgula, sykiu ir 13 mo
terų darbininkių, užsiregistra
vo streikierių centre, atlaikė 
mitingą ir suaukojo $100 strei
ko reikalams.

Petro Rimšos Kūrinių 
Paroda Baigiasi

Lietuvių skujptoriaus P. 
Rimšos kūrinių paroda baigsis 
šį sekmadienį, 15-tą lapkričio, 
koncertu, kurio programą pil
dys J. Žilevičius,' A. Banys ir 
P. Stoškiūtė. Pradžia 8 :30 va
karo. Įžanga $1. Koncertas 
bus parodos vietoj Int. Art 
Center, 310 Riverside Drive, 
kampas 103rd St., New Yorke.

Parodą dar galima matyt 
penktadienį po piet ir vakare 
nuo 8 iki 10, taipgi šeštadienio 
ir sekmadienio popietį.

viškos organizacijos. 'Jos įvyks 
17 d. šio mėnesio, 7 :30 vaka
ro, L. A. Piliečių Kliubo sve
tainėje, 280 Union Avenue, 
Brooklyne. Įžanga veltui.

t J-—.-----------------------------------------------------------------------------------------B

48-tas Metinis Balius 
Rengia Šv. Jurgio Draugystė 

Subatoj, 28-tą Lapkričio, 1936 
Pradžia 6 vai. vakare.

AMALGAMATED TEMPLE
15-23 Arion Pl., Brooklyn, N. Y.

X

Gerbiami Brooklyno ir Apylinkės lietuviai ir lietu- 
evaitės! Kviečiame visus atsilankyti į mūsų puikų ba
lių. Mes užtikrinam, kad atsilankiusieji į šį balių bū
site patenkinti, vieta labai puiki. Yra 3 svetainės.

GRIEŠ DVI ORKESTROS
Lietuviškus šokius—Prof. Retikevičius; Amerikoniškus—Kaiza. 

Įžanga 25 centai asmeniui.

KELRODIS: Eleveitoriu važiuojant, išlipkit ant Myrtle Ave. 
stoties. Gatvekariais—paimkite Reid Avenue arba Ralph-Rock
away Avenue ir važiuokite iki Broadway ir Arion Pl. Flushing 
Avenue karu važiuokit iki Bushwick Ave., ir išlipę eikite 4 
blokus augštyn.

&----------------------------------------------------------------- -------------------------------------—.... jį

K. Bieliauskų Apdaužė 
Pikieto Linijoj

Jaunas lietuvis jūreivis Ka
rolis Bieliauskas tapo apdaužy
tas pikietuojant su kitais dar
bininkais Brooklyno prieplauką 
šiame jūreivių streike. Du mu
šeikos tapo nuvesti policijos sto
tim Juos iškrėtus, paaiškėjo, 
kad vienas iš jų yra Longshore
men’s Unijos delegatas. Tas 
mušeika-delegatas policijos sto
tyje užmokėjo $5 vienam pikie- 
tui už sudaužytus akinius.

Karolis yra dar jaunas uni- 
jistas, tačiau užpuolimas neigi 
atsiradimas niekšo unijos eilėse 
nenupuldė jo ūpo. Jis kaip ir 
pirm to kasdieną energingai da
lyvauja pikiete. Trumpu laiku 
jis įsigijo senesniųjų jūrininkų 
pagarbą savo pavyzdingu da- 
lyvumū streike. Toks jaunuo
lis yra pasididžiavimu visiems 
ir garbė tėvams, kuri šiuo at
veju tenka mūsų darbuotojai A. 
Bieliauskienei.

Reikia manyti, jog Karolis ir 
po streiko taip jau energingai 
stovės unijos reikalų sargyboje, 
kad jūreivių unijos viršininkais 
nepatektų tokių žmonių, kaip 
kad minėtos I. L. Unijos de- 
legatas-mušeika. Visos unijos 
dabar pradeda apsivalyti nuo 
tokių elementų. Rep.

Lietuvių Vaikų Mylima • 
Mokyklėlė

Vis naujų mokinių ateina į 
vaikų mokyklėlę, kuri turi pa
mokas “Laisvės” svetainėje, 
nuo 2 vai. kiekvieną subatą.

M o k y k 1 ėlė užinteresuoja 
kiekvieną atėjusį. Lietuvių 
kalbos nepaprastai įdomiai 
mokina Vytautas 'Zablackas. 
Sugabi dainininkė Aldona Kli- 
maitė gabiai ir gi jaunuolius 
mokina dainuoti, parinkdama 
tinkamas gražias daineles. 
Pereitą šeštadienį ji mokino 
vieną dainelę, kuri apsako 
paukštukės gyvenimą. Kuo
met Aldona, dainuodama ir 
pianu, skambindama, rodo vai
kam, kaip dainuoti ir aiš
kiai lietuviškai žodžius ištarti, 
tai josios pačios balsas skam
ba, kaip tos paukštukės.

Viena maža mergaitė visa
da atsiveda kelias savo drau
ges, tarpe kurių yra ir italu- 
kė, kuri taipgi, sykiu sėdėda
ma, su didžiausiu pasiryžimu, 
ištiesus kakliuką, bando pa
gauti lietuviškus žodžius ir 
balsą iš Aldonos burnos, kaip 
ta paukštuke vabaliuką iš mo
tinos snapuko.

Aš patarčiau, kad kiekvie
nas mokinys atsivestų savo 
draugus į mokyklėlę. Paskiau 
jie džiaugsis praleidę links
mai ir naudingai laiką.

Komisijos narė E. Vilkaite.

Jūsų reporteriui teko matyi 
vieną iš pavyzdingiausių jau 
nuolių mitingų pereitą trečia 
dienį, Laisvės svetainėje. J 
surengė LDS Jaunimo kuopa

Kaip jau žinoma, 11 d. lap 
kričio yra karo paliaubų die 
na. Tą dieną militaristai liejr 
krokodiliaus ašaras prie nęži 
nomų kareivių kapų ir atlaikr 
ceremonijas tiems, kuriuos jiz 
patys pasiuntė žūti į pereitc 
pasaulinio karo pragarą.

LDS Jaunimo kuopa No. 2(K 
kitaip paminėjo tą dieną. Kaii 
tik atėjo aštunta valanda vis 
susirinkusieji LDS jauninu 
kuopos nariai (jų svetainėje 
buvo apie 40) susėdo ir ne
kantriai laukė pradžios šio 
vakaro programos.

Drg. Charles Kwarrenas, 
paskirtas pirmininkaut šiam 
vakarui, atidaro susirinkimą, 
paaiškina svarbą šio susirinki
mo, ir pakviečia d. Al. Pross, 
jauną LDS narį, piešėją, kad 
jis savo prirengtą iliustruotą 
braižiniais kalbą pradėtų. 
Drg. Pross, ten pat ant estra
dos braižydamas karikatūras, 
gražiai nušvietė tai, kodėl ka
rai prasideda. Labai įdomi 
kalba su braižiniais jaunuo
liams patiko.

Po drg. Pross, pirmininkas 
pakvietė J. Ormaną, Naciona- 
lio LDS Jaunimo Komiteto se
kretorių pakalbėti. Drg. Or- 
manas trumpai kalbėjo apie 
tai, kaip pereitas karas prasi
dėjo ir kodėl jaunimui yra la
bai svarbu susidomėti tuo 
klausimu. Jis taipgi truputį 
pakalbėjo ir apie dabartinę si
tuaciją, kaip Amerikos jauni
mas organizuojasi kovoti 
prieš karą.

Baigiant savo kalbą, Orma- 
nas paaiškino, kad LDS jau
nimas yra aplaikęs “Paliaubų 
Dienos Pranešimą” kurį spe
cialiai parašė del LDS William 
Hinckley, pirmininkas Ameri
kos Jaunimo Kongreso.

Visi buvo pakviesti sustoji
mu pagerbti tuos, kurie mirė 
pereitame kare ir stovėt iki 
bus pranešimas perskaitytas, 
taipgi prisiekti, jog jie veiks 
bendrai su kitais jaunuoliais, 
kad daugiau nebebūtu karų.

Pareiškime pagerbia tuos, 
kurie žuvo pereitame kare, ir 
pasako, kad tie, kurie žuvo, 
davė mums pamoką organi
zuotis ir veikti, kad daugiau 
tokių karų, nebebūtų. Karuo
se jaunimas turi bergždžiai 
savo gyvastis ir sveikatą pa
aukoti del kapitalistų pelnų. 
Po skaitymo pranešimo, bend
rai visi dalyvaujanti’ jaunuo
liai, vadovaujant Ormanui, sa
kinys po sakinio atkartojo 
priešaiką veikti už taiką, 
prieš karą.

Po priesaikos, drg. Kwarren 
kvietė jaunimą interesuotis 
čionai iškeltais klausimais ir 
dalyvauti veikime prieš karą, 
kuriame mūsų gentkartė kaip 
tik ir nukentėtų. Jis taipgi pa
reiškė, kad lietuvių jaunimo 
tarpe Amerikoje tik LDS jau
nimas yra mokinamas kovoti 
prieš karą. Jis kvietė visiems 
darbuotis būdavojime LDS.

Svetainėje buvo iškabinėta 
paroda atvaizdų iš pereito pa
saulinio karo, ir iš rengimosi 
prie naujo karo, kuriais visi 
įdomavosi.

Visi jaunuoliai buvo sujau
dinti ir suprato didelę svarbą 
tokio susirinkimo.

Rep.

Lapkričio 22 d., visiems ge-' 
:-ai žinomoj vietoj—O. Kybu- ‘ 
•io svetainėj, 950 Jamaica 
\ve., įvyks puiki vakarienė, ' 
kurią rengia E. New Yorko ir ! 
Richmond Hill ALDLD 185 ir I 
LDS 13 kuopos. Taipgi bus1 
lailės programa ir šokiai, 
kbiejų kuopų gaspadinės ir 
mspadoriai jau dabar rūpina-, 
■>i, kad vakarienė būtų puiki. 
3et ar rengiasi svečiai? Da- 
>ar, kurie mano vakarienėj 
lalyvauti, kaip tik laikas įsi
gyti tikietus, nes parsiduoda 
)o 75 centus, o tą dieną, t. y., 
',2 d. lapkričio, reikės mokėti 
m $1.00. Tikietų galima gau- 
i pas kuopų narius. Kurie ne
galite narių susitikti, patele- 
onuokite į “Laisvę” ir pašau- 
ite drg. J. Valatką, o jis pa- 
ūpins jums tikietus.

Taigi, nepraleiskite šią pro- 
•ą, rengkitės į vakarienę, įsi
gydami išanksto tikietus.

Komisijos Narys.

Du benamiai jaunuoliai, 
William Christ, 20 metų ir 
Vincent Cescia, 22 metų, tapo 
suareštuoti apvogime Richard
Schmidtmif namų, 11-26 126 
St., College Point. Benamiai 
sulaikyti po $7,000 kaucija.

Brooklyno mokytojų apsi-j 
vedimai smarkiai pakilo. Nuo 
spalio, 1935 metų iki šių metų ' 
spalio mėn., 193 mokytojai 
pradėjo šeimynišką gyvenimą.

Michael Moscowitz, 48 me
tų, tapo smarkiai sužeistas, 
kuomet jis mėgino sulaikyti | 
išsigandusį arklį ties 28 St. ir 
First Avė.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 3-čio Aps. Tarybos Nariams
LDS Trečio Apskričio Tarybos po

sėdis Įvyks lapkričio 15 d., 419 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y., 9:30 vai. 
ryto.

Visi nariai malonėkite būtinai at
silankyti. Turėsime keletą svarbių 
klausimų išspręsti, ir pasitarsime ki
tais klausimais apskričio reikale.

• Sekr.
(267-268)

randavojimai
PASIRANDAVOJA kampinis štoras, 
tinkamas restauracijai suetaoicmfw 

91 Melrose St. ir Stanwix Street,
Ridgewood. Labai prieinama randa, 
tinkamas restauracijai su gėrimais 
bei kitokiam bizniui. Klauskite Juo
zo Mickūno, 70-03—60th Avė., Mas- 
peth, N. Y.

(2677269)

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

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

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue, 

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

Tel. Evergreen 7-6909

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

naujus.
Mano Darbas Yra Užtikrintas.

Labai žema kaina.

Lewis Tauches
499 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Benamis Charles McGee, 
53 metų, įsibriovė į sinagoga 
49-51 67th Drive, Middle Vil
lage, ir pasiėmė apie $400 ver
tės dalykų, bet jis tapo sugau
tas.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Streel 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos' išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.

s----------------------------------------
Telefonas: Humboldt 2-7964

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

' Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6tb STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPAITĖ) 

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

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
□ ----------------------------------------------------------------------------------------- E

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

49 TEN EYCK STREET B ROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS IŠ KITUR ATVYKUSIUS

Tel. EVergreen 8-8520

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves’’ Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM 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. Neda
liomis atdaras ’ 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai
——————

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

■ ............ .....................t

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

PnrBamdnu automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiam 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.




