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Iš “Dangaus” į “Pragarą” 
Pasiskaitykite ir

Neužmirškite, Y 
Dvi Moteriškės. 
Ugi Liežuviai. 
Visi Buvo Aniuolai.

Rašo A. B.

prieš Sovietų Sąjungą 
baltagvardiečiai, prisi- 
Mandžurijoje po Japo- 

imperatoriaus mielašir- 
Sa-

Ir keistas tas mūsij gyveni
mas. Iš daugelio jisai labai 
karčiai pasijuokia.

Atsimenate, kaip perkūniškai 
šaudė 
rusai 
glaudę 
nijos
dingais ir šiltais sparnais, 
kė, kad jie ten surado tikrą dan
gų, sulyginus su bolševikišku 
“pragaru” Sovietų Sąjungoje. 
Pinigų jie turėjo, nes buvo pri
siplėšę bėgdami iš Rusijos po 
bolševikų revoliucijos 1917 m.

Bėgo metai, keitėsi laikai. Ja
ponai iščiulpė juos, kaip leme
nus. Pradėjo spausti juos ir 
smaugti. Apsiniaukė dangus. 
Associated Press pranešimu, da
bar tie rusai ir prašo ir maldau
ja, kad Sovietų valdžia priimtų 
juos atgal. Jie dabar ir dirbti 
sutinka ir bolševikų '‘pragaro” 
nebebijo — viską darys, kad 
tiktai galėtų sugrįžti į savo 
gimtinį kraštą, kurį 1917 me
tais prakeikė amžinai. Kai ku
rie jau gavo leidimą sugrįžti ir 
dabar, sako, jie rašo laiškus sa
vo pažįstamiems Mandžurijoje 
ir giria gyvenimą Sovietų Są
jungoje.

Mes pasiuntėme draugą Dobi- 
nį pasidarbuoti Pittsburghe 
tarpe plieno darbininkų. Visų 
kitų tautų susipratę darbinin
kai taip pat pasiuntė organi
zatorius padėti Plieno Darbi
ninkų Organizavimo Komitetui 
darbuotis. Komitetas nuošir-į 
džiai priėmė jų talką ir davei 
jiems‘Oficialius įgaliojimus or-/ 
ganizuoti plieno darbininkus? 
Tokį įgaliojimą gavo ir mūsiį 
masinių organizacijų pasiųstas 
organizatorius.
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Ir kas gi, rodos, galėtų prie
šintis tam tikrai garbingam 
darbui? Tik plieno kompani
jos ir jų agentai. Niekas kitas.

Bet pasiskaitykite sekamą:
Tokiems o r ganizatoriams 

ir kolektoriams pittsburghie-
čiai turėtų parodyti duris. Jingi seime “radikalai socia- 
Kas jau čia per mada — po, Įistai,” kurie tikrumoj nėra 
priedanga gero tikslo šmuge-. jokie socialistai, tik šiaip 
lis varoma! Viskas, ką tokie demokratiniu laisvių palai- 

ymo šalininkai'— liberalai.organizatoriai gali padaryti* u 
tai vieną kitą lietuvių darbi- Į j 
ninku į bėdą įtraukti.
Kas taip rašo? Kas taip po- i. . «T • i *1 

gromčiškai kalba? “Plieno kom- Japonai NUHianilO AmeriKOS 
į y. rr^ • x to x | Misionierių Chinijoje
te, žinoma. Taip manote. Bet./) 
oh! ne. čia paimta žodis 
iš Strazdo-Stilsono-Jankausk 
“Naujosios Gadynės” No. 4 
(lapkričio 12 d., 1936).

La Pasionaria
Margarita Nelken
Pirmoji komunistė, antroji 

socialiste. Tie vardai lūpose Is
panijos kovotojų. Dvi didvy
rės. Jos nesitraukia iš karo 
fronto—nuo savo draugų, kurie 
galvas guldo. Jos apraišioja 
žaizdas parblokštų kovotojų, jos 
savo ugningomis kalbomis sura
mina ir padrąsina svyruojan
čius. Laikraščių koresponden
tai stebisi tų dviejų draugių en
ergija ir atsidavimu tam šven
tam idealui, už kurį kovoja Is
panijos liaudis. Jos motinos, 
jos seserys, jos draugės, jos 
slaugės tranšėjose kovojantiems 
ir mirštantiems draugams.

Yra visokių žmonių. Yra 
žmonių labai ilgais liežuviais. 
Jie dabar svietan leidžia labai 
juodą melą, būk “Laisvė” bei 
kitos įstaigos, per kurias siun
čiamos aukos Ispanijos kovoto
jams, pasilieką sau 30 nuoš. Nė 
krislelio teisybės. Visos aukos 
nueina ten, kur skiriamos. Tos 
įstaigos nė cento sau nepasilie
ka.

Kodėl Francijos Socialistų

K
1 i

I

THE LITHUANIAN DAILY
Telephone STagg 2-3878No. 270

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį 1

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams
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Francija Laikysis Sutarties 
Su Sovietų Sąjunga

PARYŽIUS. — Francijos 
užsienių reikalų ministeris 
Y. Delbos seime lapkr. 13 d. 
pakartojo, kad šalies valdžia 
ir toliau ištikimai laikysis 
tarpsavinės pagelbos sutar
ties su Sovietų Sąjunga.

Jis taipgi atžymėjo drau
giškus Francijos santikius 
su Lenkija ir Mažąja San
tarve. O fašistai neatlai- 
džiai reikalauja sutraukyt 
šią sutartį.

Francijos Socialistai 
Ir Komunistai Reika
lauja Remt Ispaniją

NEW YORK. — Sugrįž
tant iš Europos laivui “Wa
shington,” lapkr. 14 d. jį pa
sitiko jūrininkų streiko 
Strategijos Komiteto lėktu
vas, mėtydamas atsišauki
mus, kad “Washingtono” 
jūrininkai prisidėtų prie 
streiko. Pikietininkai, pri
plaukdami laiveliais, per 
garsiakalbius šaukė juos 
streikan. O laivui atplau
kus į uostą, čia jį pasitiko 
masinis jūrininkų pikietas 
ant kranto.

Parsidavę kompanijom se
nieji vadai Tarptautinės Jū-

PARYŽIUS. — Francijos j rininkų Unijos, iš savo pu- 
seimo socialistai ir komuni
stai atstovai lapkr. 13 d. pa
siuntė savo delegaciją pas 
ministerį pirmininką L. Blu
mą, reikalaudami, kad jis 
pakeistų Francijos “bepusiš- 
kumo” politiką linkui karo 
tarp Ispanijos respublikos ir 
fašistų. Jie reikalavo, kad 
Francija praleistų ginklus, 
reikalingus Ispanijos val
džiai prieš fašistus. Bet 
Blum ir paskui seime jo už
sieninis ministeris Yvon 
Delbos pareiškė, kad dabar
tinė valdžia ir toliau laiky
kis “bepusiškumo.” Sako, 
i nenorime, kad iš Franciios 
paramos Ispanijos respubli
kai išsivystytų visuotinas 
europinis karas.

' Francijos valdžios tokį 
nusistatymą palaiko skait-

P EI PING. — Japonijos 
kariai išmetė, sunkiai sirgu
sį amerikietį misionierių K. 
B. Olseną iš jo buto Kalgan 
srityj, Hopeh provincijoj, 
šiaurinėj Chinijoj. Del to 
misionierius ir mirė.

Jungtinių Valstijų vyriau
sybė tyrinėja šį įvykį.

Partija palaikė Blumo neitralite- 
tą Ispanijos reikalais? “šitą po- 
Itiką socialistai priėmė iš bė
dos, o ne iš noro.”

Kodėl Anglijos Darbo Partija 
ir darbo unijos taip pat užgy- 
rė ir rėmė neitralitetą? “Tie pa
tys argumentai, kurie priduoti 
anksčiaus, tinka ir šiems.”

Kitais žodžiais, visi buvo 
aniuolai, visi nekalti. Kas taip 
tvirtina? Chicagos “Naujie
nos” (lapkr. 13 d.).

Bet faktas yra, kad šiomis 
dienomis ir Anglijos ir Franci
jos socialistai atmainė savo nu
sistatymą ir reikalauja parda
vimo ginklų Ispanijos valdžiai. 
Vaduojantis “N.” logika, išei
na, kad jie tada neklydo, o da
bar klysta. Bet mes su tuo ne
sutinkame.
jie pirmiau darė sunkią klaidą, 
o dabar ją atitaiso.

Mums atrodo, kad

JŪRININKŲ PIKIETAS ORE, VANDENYJ IR 1* Japonu su 30,000 
SAUSUMOJ PASITIKO “WASHINGTON^”

SAN FRANCISCO MAJORAS ŠAUKIA ROOSĖVELTĄ 
LAUŽYT JŪRININKŲ STREIKĄ

Torringtono Saliūne Papjautas Lietuvis
TORRINGTONE, Conn., 

spal. (?) 7 d. naktį tapo pa
pjautas lietuvis Stasys 
Skrabulis “tavern”—saliūne 
Aleko Radevičiaus. Skrabu
lis pas jį dirbo kaipo “bar- 
tenderis.”

Vėlai naktį, keli saliūne 
likę kostumeriai, gal būdami 
girti, sukėlė muštynes. 
Skrabulis, išėjęs iš už baro, 
norėjo juos perskirti arba 
laukan išvaryti. Tai vienąs 
ir smogė Skrabuliui peiliu į 
pilvą ir paskerdė iki mir
ties.

žmogžudis tapo areštuo
tas ir padavė savo vardą 
kaipo “Spurgis,” o miesto 
rekordai rodo, kad jis pir
miau vadinosi “Spurdech.” 
Jis ir pirmiau buvo areštuo
tas su “Spurdech” pavarde. 
Tai senas kavalierius, 61 
metų amžiaus, lenkas ar gal 
sulenkėjęs lietuvis iš Vil
niaus ar Gardino guberni
jos. Kiti sako, kad jis mo
kėjo biskį ir lietuviškai kai- pinio Kliubo. 
bėti.

“STEBUKLINGAI ŠUNS ATNEŠTAS” MA1ŽIEŠIUKAS 
TAI ŠVOGERIO DARBAS, KAIP PRISIPAŽINO MOTINA

PEARL RIVER, Louisia
na. — Pereitą savaitę Effie 
Crawfordiene, seno vargin
go farmerio žmona, slaptai 
pagimdė miške berniuką; ir 
sugalvojo pasakaitę, būk pa
ryčiais koks tai didelis šuva 
atnešęs keno tai kūdikį ir 
padėjęs jį Crawfordu kieme.

Crawfordiene sakė kai
mynams, kad tai būsianti 
lyg “dovana iš dangaus;” ji 
pavadino kūdikį Maižie- 
šium, “stebuklingai” šuns 
išgelbėtu nuo mirties, ir rei
kalavo, kad vietinė vyriau
sybė paliktų kūdikį jai au
ginti. Bet jinai perkarštai 
reikalavo ir tuomi sukėlė 
nuožiūrą prieš save. Prasi
dėjo tyrinėjimas, ir valdiški 
gydytojai surado, kad pati 
Crawfordiene gimdė kelios 
dienos atgal.

Pagaliaus, jinai buvo pri
versta prisipažint; sako: šis 
kūdikis yra mano vyro bro- 

sės, ragina “Washingtono” 
jūrininkus streiklaužiauti.

SAN FRANCISCO, Calif., 
miesto majoras Rossi ren
giasi skristi į Washingtona 
ir reikalauti Roosevelto tal
kos prieš streikuojančius 
ten marininkus. Rossi or
ganizuoja fašistinių gaiva
lų šaikas tiesioginiai laužyti 
streiką.

Laivų kompanijos ypač 
nenori girdėt apie streikie- 
rių reikalavimą, kad jos 
samdytųsi darbininkus tik 
iš pačių jūrininkų kontro
liuojamų svetainių.

Suimtasis yra patalpintas 
pavieto kalėjime po $50,000 
kaucija, kaltinamas antro 
laipsnio žmogžudystėje.

Velionis Stasys Skrabulis 
buvo vedęs žmogus, bet su 
savo moteria negyveno per 
tris praeitus metus.

S. Skrabulis politikoj ne
buvo pastovus: kartą ėjo su 
laisvesniais, o kitą kartą, 
kaip jam? pasitaikė, su bile 
kokiais. Dirbti jam geriau
sia patikę saliūnuose; bet 
šiais laikais, kur darbą ga
vo, ten ir turėio dirbti.

Velionis paliko našlę mo
terį su dviem dukterim. Pa
laidotas tapo, jo moteriai 
reikalaujant, su bažnytinė
mis apeigomis Šv. Franciš- 
kaus kapinėse. Jis prigu
lėjo prie šių draugijų: Tor
rington Pašalpos Lietuvių 
Kliubo ir Torringtono Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliu
bo. Grabnešiai buvo duoti 
iš Torringtono Liet. Pašal-

lio Franko darbas.
Jos vyras būtų linkęs do

vanoti, bet prieš ją sukilo 
skaitlingi vyro giminės. Jie 
grūmoja ją nuogai nureng
ti, ištepti smala, apvelti 
plunksnomis ir taip ją iš 
kaimynystės išvyti.

Motina ir silpnutis kūdi
kis dabar ligoninėj.

Italija Remia Verstiną
Kareiviavimą Vengrijoj,

VIENA. — Iš konferenci
jos tarp Italijos, Austrijos 
ir Vengrijos valdžių atsto
vų paaiškėjo, kad Mussoli
nis remia Vengrijos fašisti
nės valdžios “teisę” įvesti | 
verstiną tarnybą armijoj ir 
ginkluotis, kiek patinka 
Vengrų vadovam.—Po pa
saulinio karo buvo 
Vengrijai ta teisė.

Dabar Vengrijos 
yra artima Italijos 
sėbre.

atimta

valdžia 
fašistų

Mandžurų Įsiveržė į Chiniją
K ALGA N, Chinija. — 

Tarp 30,000 Manchukuo ne
va “milicininkų,” jsibriovu- 
sių į Suiyuaną, šiaurinės 
Chinijos provinciją, yra 
bent 1,000 reguliarių Japo
nijos kareivių. Įsiveržimui 
komanduoja japonai oficie- 
riai. Chinijos kariuomenė 
laimėjo kelis pirmuosius su
sikirtimus su įsiveržėliais, 
kaip pranešta lapkr. 14 d.

Fašistiniai Plūdikai 
Gavo į Kailį Fran

cijos Seime

PARYŽIUS. — Fašistai 
I atstovai Francijos seime 
lapkr. 13 d. ėmė šaukti “pur
vinas žydas!” prieš socialis
tą ministerių pirmininką L. 
Blumą, kada jis teisino vi
daus reikalų ministerį Sa
lengro. Fašistai rėkė, būk 
Salengro esąs “bailvs,” “ša
lies išdavikas,” pabėgęs iš 
Francijos armijos laike ka
ro.

Komunistai ir socialistai 
seimo atstovai ilgiau nebe
galėjo pakęst, kada fašis
tai pradėjo drabstyti “pur
vinais žydais” Liaudies 
Fronto valdžią. Tad komu
nistai su socialistais urmu 
metėsi ant tų gerkliotojų, 
daužyt jiem snukius. Iš to 
išsivystė smarkiausios muš
tynės iš visų, kokios tik įvy
ko Francijos seime per pa
staruosius 74 metus. Seimo 
pirmininkas Ed. Herriot 
dėlto turėjo net posėdį užda-

Po to sekusiame posėdvie 
seimas 427 balsais prieš 103 
atmetė fašistų reikalavimą 
išpaujo tardyti ministerį 
Salengro kaipo jų įtariamą 
“tėvynės išdaviką.” Seimas, 
be to. 374 balsais prieš 201 
išreiškė pasitikėiima prem
jero Blumo valdžiai ir už- 
gyrė jo politiką apskritai.

Buffalo, N. Y. — Didelė 
tavorinė valtis, bumptelėjus 
į plieninio tilto stulpą Nia
gara upėj, iškreipė tiltą 14 
colių iš jo pastovios vietos.

Tėmykite!
Rytoj pradėsime spaus

dinti nepaprastą aprašy
mą (“Okeano Gelmėse”), 
kuris eis tąsomis per ke
lis numerius. Tokių ap
rašymų retai kada pasi
taiko, todėl patariame 
kiekvienam “ L a is v ė s ” 
skaitytojui pers kaityti. 
Šiais laikais jis yra fan
tastinis aprašymas, taip 
lygiai, kaip 50 metų atgal 
būdavo tik svajonė apie 
pasikėlimą žmogaus j orą. 
Labai galimas daiktas, 
jog už keliolikos metų ta 
svajone pereis į tikreny
bę. Tame ir yra to apra
šymo svarba. Perskaity
kite!

Fašistų Oro Bombos
Sudraskė 53 Darbi

ninkus Madride
50 LĖKTUVŲ KOVĖSI 

VIRŠ MADRIDO
TO LEDO, Ispanija. — 

Fašistų komandieriai pra
neša, kad jie bombarduoja 
Madridą iš didžiųjų kanuo- 
lių 16 colių storio šoviniais. 
Jie skelbia, kad pereito šeš
tadienio kovoj virš Madrido 
dalyvavę 50 orlaivių iš abie
jų pusių.- Sako, būk oro 
mūšyj buvę ir du “rusų 
bombiniai lėktuvai.” Fašis
tai garsinasi, kad žemyn 
numušę tris respublikos 
lėktuvus, o patys praradę 
tik vieną. Jų lėktuvai bom
bomis pramušę požeminį 
Madrido gelžkelį ir padegę 
didžią žibinamojo geso įmo
nę.

Fašistų šarvuotlaivis “Ca- 
narias” torpeda nuskandi
nęs valdžios prekybinį lai
vą “Manuel” su 18 žmonių. 
Devyni kiti buvę išgelbėti.

Naziai Atmetė Tarptau
tinę Upių Kontrolę

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia lapkr. 14 d. atmetė 
tarptautinę priežiūrą ant 
Kiel kanalo ir didžiųjų Vo
kietijos upiu: Rheino. El- 
bos, Oderio ir taip pat Du
nojaus. Tuomi panaikino 
paskutinį punktą Versalės 
sutarties, tik apart nustaty
tų Vokietijai rubežių po pa
saulinio karo. Nuo to nu- 
kentėsianti ypač čechoslo- 
vakija. kuri neturi tiesiogi
nio susisiekimo su mario
mis.

Pagal Versalės sutartį, 
tuos vidujinius Vokietijos 
vandenis kontroliavo ketu
rios tarptautinės komisijos, 
sudarytos iš 16 šalių atsto
vu.

ŠUNIŠKOS FABRIKANTŲ 
GUDRYBĖS

WASHINGTON. — Plie
no, automobilių ir kiti fab
rikantai reikalauja, kad 
Roosevelto valdžia lieptų 
darbininkam priimt kompa
nijų siūlomus šiokius tokius 
algų priedus ir už tai pasi
rašyt neunijines (“rudo 
šuns”) sutartis su bosais.

Darbininkų atsiusti dele
gatai pranešė valdžiai, kad 
įvairios kompanijos jau ap- 
lipdė savo fabrikų sienas la
peliais, skelbiančiais, būk 
prezidentas Rooseveltas pri
tariąs tam bosų planui. 
Bet Rooseveltas sako, kad 
iis niekad neužgyrė tokį 
kompanijų planą.

10AUDYKLOS PRIDEDA 
NUOŠIMČIU ALGOS

NASHUA, N.H.. Audimų 
Kompanija ir Portland, Me., 
audyklos žada nuo lapkri
čio 30 d. pridėt 10 nuošim
čių algos savo darbinin- j 
kam. Bijo streiko.

APSIGYNIMO KOMAN- 
DIERIUS ŠAUKIA SU
NAIKINT 50,000 FAŠISTŲ

MADRID. — Besirenkant 
darbininkams į mitingą An- 
tocha aikštėje svarstyt Ma
drido apgynimą, ūmai at
skridę fašistų lėktuvai lap
kričio 14 d. tiesiai į minią 
paleido 5 bombas, užmušda
mi 53 žmones ir sužeisdami 
bent 150.

Atsiliepdamas į tą fašistų 
žygį, Madrido apgynimo ko- 
mandierius gen. J. Miaja at
sišaukė į respublikos milici
ją, kad visiškai sunaikintų 
50,000 fašistų, apgulančių 
Madridą.

Jau dešimt dienų, kaip fa
šistai apgulė Madridą. Jie 
tapo atmušti nuo visų tiltų. 
Madrido gynėjai dabar per
simetė per Manzanares upę 
ir atakuoja fašistus, tolyn 
juos stumdami. Respubli
kos kareivių pulkas iš Aran- 
juezo žygiuoja tolyn į šiau
rę, grasindamas dešiniajam 
fašistų sparnui Madrido 
fronte. "V '.

Fašistai iš Casa de Cam
po Parko vėl pradėjo ata- 
kuot Madrido gynėjus.

Tarptautinis Legionas, su
sidedąs iš rusų, ftancūiy, 
vokiečių ir italų sayanoriiį, 
kulkasvaidžiais atmušė fa
šistus, besiveržiančius prie 
Los Franceses tilto.

Fašistų lakūnai bombar
davo Bilbao ligonines, Šiau
riniame pakraštyje.
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ROMA. — Mussolinis nu
sprendė panaikint senuosius 
teismus. Fašistų valdžia 
tiesioginiai skirs savo komi
sijas, kurios užims vietas vi
sų ligšiolinių teismų.

Ispanas Profesorius 
Lietuvių Mitinge

Brooklyno ir apylinkės 
Lietuvių Progresyvių Or
ganizacijų masiniame mi
tinge šį utarninką vaka
re, Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliube, kampas 
Union Avė. ir Stagg St., 
Brboklyne, N. Y., kalbės 
ir ispanas profesorius J. 
Mareno - LaCalle, garsus 
rašytojas ir visuomeninis 
darbuotojas. Jis yra Is
panijos Liaudies Valdžios 
atstovas.

Mitingas šaukiamas pa
remti Ispanijos kovotojus 
prieš fašistus. Jame taip
gi kalbės Dr. J. J. KaŠ- 
kiaučius, R. Mizara ir J. 
Orman. Įžanga veltui. 
Jeigu publika į Piliečių 
Kliubo svetainę nesutilp
tu, tai yra parūpinta dar 
kita patalpa.
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Draugams Skaitytojams
Dienraščio vajus už naujus skaityto

jus baigiasi. Tepasiliko tik dvi savaites 
laiko.

Mūsų vajininkai, kaip draugai skaity
tojai matote iš nuolatinių pranešimų, kai 
kur darbuojasi labai puikiai: gauna daug 
naujų prenumeratorių ir atnaujina senų.

Bet mūsų “eiliniai” skaitytojai šiemet 
mažiau tesidarbuoja, negu pereitam va
juje.

Mes puikiai žinome, kad vajininkai, jei 
jie ir geriausiai darbuosis, negales pa
siekti tiek daug žmonių, kiek, sakysim, 
galėtų pasiekti visi mūsų skaitytojai — 
tūkstančiai jų.

Dėlto mes prašome ir raginame visus 
draugus skaitytojus stoti darban: gaukit 
bent po vieną dienraščiui prenumerato
rių, jei ne metinį, tai bent pusmetinį.

Tą gali padaryti bent 90 nuoš. mūsų 
visų skaitytojų, kadangi mes žinome, jog 
veik kiekvienas skaitytojas turi draugų, 
prietelių, pažįstamų. Su jais pasikalbė
jus, dienraščio vertę paaiškinus, jie, jei 
ne tas, tai kitas, sutiks jį užsisakyti.

Reikalas, draugės ir draugai, labai 
svarbus. Laikas trumpas.

Per tas dvi savaites, jei tik draugai 
skaitytojai dės pastangų, bus galima dar 
gauti naujų prenumeratorių, galima šis 
vajus dayaryti iki pasibrėžto mųsų laips
nio. '

Darban, draugės ir draugai!

' Nuoširdi Proletariška Ranka
Andai nurodėme, kad iki šiol Sovietų 

Sąjungos darbo žmonės suaukojo Ispani
jos respublikos kovotojams virš 47 milio- 
nus rublių. Aukų rinkimo kampanija ne
siliauja: nėra miesto, nėra miestelio, nėra 
fabriko, nėra kolchozo, kur nebūtų ren
kama aukos tiems žmonėms, kurie Iberi- 
jos pussalyj pasišventusiai ir didvyriškai 
kovoja nuožmųjį fašizmą.

Penktadienio laidoj New Yorko dien
raštis “Evening Post” paduoda žinių, 
kiek jau išviso už tuos pinigus Sovietų 
žemė pasiuntė Ispanijon reikalingų 
daiktų.

Iki spalių mėn. 26 d., sako laikraštis, 
penki sovietiniai laivai nugabeno Ispani
jos respublikos gynėjams sekamų daiktų:

1,000 tonų sviesto.
300 tonų margarinos.
300 tonų lašinių.
260 tonų rūkytos žuvienos.

4,200 tonų kviečių.
3,500 tonų miltų.
4,300 tonų cukraus.

250 tonų saldainių ir “keiksų”( pyrago). 
1,500,000 blekinių konservuotų daiktų. 
1,000 pintinių kiaušinių.
10,000 baksų nešiojamų drabužių.

Tai tik pradžia. Po spal. 26 d. dar ke- 
i lėtas laivų išplaukė Ispanijon iš Sovietų 

prieplaukų, gabenančių maistą, drabu
žius ir kt.

Tai tiek apie dalykus, kuriuos supirko 
į Sovietų Sąjungos profesinės sąjungos 
, (darbo unijos) iš savo narių aukų.

Kiek Sovietai padėjo Ispanijos demok
ratijos gynėjams kitokiais būdais, čia 

I šiuo tarpu nerašysime. Apie tai teks vė- 
; liau pakalbėti.

Kitais žodžiais, Sovietų Sąjunga ištie
sė Ispanijos demokratijos gynėjams tik
rą proletarišką (savo duosnumu ir prie- 
teliškumu) ranką.

Na, ir atsiranda žmonių (net ir iš so
cialistų tarpo!), kurie bando įkalbėti, 
kad, girdi, geriau būtų buvę, jei Sovietų 
Sąjunga nebūtų įsikūrusi!

Karas joj Nepasibaigė

Nauja Vidaus Paskola Lietuvoj
Smetoniškas seimas Lietuvoj priėmė 

įstatymą, sulyg kuriuo būsianti užtrauk
ta nauja vidaus paskola sumoje 14 milio- 
nų litų. Sakoma, už paskolą smetoninė 
valdžia mokėsianti 4^2 nuoš.

Nors smetonininkai giriasi “stipriu li
tu,” tačiau, matyti, jiems tų litų labai 
trūksta. Užlaikymas vis daugiau ir dau
giau biurokratijos, didėjančios armijos 
šnipų-žvalgybininkų suryja iš žmonių iš
plėštus pinigus. Tad jie sumanė pasi
grobti dar 14-ką milionų litų “paskolą.”

Tiek smetoninė valdžia, tiek josios sei
mas nėra legališki. Jų žmonės nerinko. 
Dėlto ir jų išleistas paskolos įstatymas 
nebus pripažinta busimosios demokrati
nės Lietuvos valdžios legališku. Tą turė
tų žinoti visi, kuriems smetonininkai ban
dys savo “paskolos” lakštus parduoti.

I Priešą Laikraštis Apie Sovietą 
Sąjungą

Amerikoj ledižiamas “Weekly Obser
ver” (Savaitinis Apžvalgininkas) žurna
las, skiriamas stambesniems biznieriams 
(jo prenumerata $25 metams) supažindi-

• nimui, kas darosi pasaulyj. Pastara j air 
savo leidiny paminėtas laikraštukas 
rašo:

Rusija (Sovietų Sąjunga) dabar yra vie- 
1 nintėlė pasaulyj šalis, pagaminanti tiek 

daug traktorių ir antroji pasaulyj automo 
bilių gamyboj (pirmoji Jungt. Valstijos) 
Dabar (Sov. Sąjungoj) kreipiama daugia. 
domėsio į gamybą t. v. “prabangos” ir “kom
forto” daiktų. Dalykų sunaudojimas didėja, 
nes algos kyla ir naudojamų daiktų kaine f >

* puola... Pereitais metais vidutinio darb • 
ninko uždarbis pakilo 71%, palyginti su u: • 
pereitais metais... Nuo pradžios šių metu 
puolimas naudojamų daiktų kainų pake e

£ darbininkų klasės perkančiąją galią 200 n - 
bilų į mėnesį.. . Nuo šių metų pradžios a'.- 
gos pakilo 29%, palyginti su pereitais m > 
tais.

i Daktarai Brazilijos. Kalėjimuose
Uruguajaus liet. darb. laikraštis “Dar- 

; bas” paduoda sąrašą fįlozofijos ir medici
nos daktarų, sukištų į fašistinius Varga- 

! so kalėjimus. Štai tasai įdomus sąrašas:
Dr. Pedro Ernesto Batista, medicinos chi

rurgas, Rio de Janeiro gubernatorius ir 
Sanatorijos “Pedro Ernesto” vardu savi
ninkas.

Dr. Pedro Da Cunha, Profesorius Rio de 
Janeiro Universiteto, Brazilijos Socialist-

• tų Partijos prezidentas; sergantis kalėji
me, kaip ir Pedro Ernesto.

Dr. Manoel Venancio Campos da Paz, klini
kas, narys D. N., A. N. L., Rio de Janeiro 
mieste.

Dr. M. V. Campos La Paz (sūnus) ; klinikas 
Rio de Janeiro miesto.

Dr. Sebastiano da Hora, klinikas, iš Estado 
de Alagoas.

Dr. Flavid Poppe, klinikas intelektualas iš 
Rio de Janeiro.

Dr. Edgar de Azevedo, klinikas iš Sao P.
Dr. Jeronimo de Cunto (sūnus), klinikas, 

vadas aliansistų ir intelektualų iš Sao 
, Paulo.

Dr. Francisco Rapozo, klinikas, San Paule.
Dr. Octavio da Silveira, klinikas, Universi- 

dad de Parana profesorius Seimo depu- 
tas narys D. N. iš A.N.L., Rio kalėjime.

Dr. Joao Ribeiro, iš Asistencia Publica iš 
Rio de Janeiro.

Dr. Mauricio de Madeiros, Rio de Janeiro

Dar 1931 metais Japonijos 
imperialistai užpuolė Mandžūri- 
ją ir pavergė ją. Bet karas, 
partizaniška mandžurų kova ten 
ėjo ir eina. Dar ir dabartiniu 
laiku virš 50,000 partizanų ge
rai organizuotų puola japonus. 
Vienas japonų laikraštis apie 
Mandžurijos partizanus rašo:

“Partizanai pasiskleidę po vi
są šalį, nepertraukiančiai užpul
dinėja ramius gyvenojus, o kas 
blogiausiai, kad jie greitai vys
tosi į komunistus.”

Kas tie “ramūs gyventojai”, 
kiekvienas žino, kad tai Japoni
jos agentai, Mandžurijos tauti
nės laisvės priešai. Bet parti
zanai ne tiek puola “ramius gy
ventojus”, kiek Japonijos armi
ją. Partizanus remia vietos gy
ventojai. štai ką pareiškė Man
džurijoje Japonijos armijos šta
bo generolas Itakagi:

“Dabartiniu laiku banditai 
; (taip japonai imperialistai va

dina mandžurus partizanus— 
; DMš) susitvirtino kalnuose. Jie 
, ten sudarė tvirtumas iš medžių 
į ir akmenų. Kaip kuriose iš tų 

tvirtumų yra iki 200 banditų, jų 
tarpe ir moterų. Jie turi net 

, mažas dirbtuvėles gamintis gin
klus ir amuniciją. Banditai ap- 

; sidrūtino nepasiekiamose vietose 
ir karo ekspedicijos prieš juos 
yra sunkios. Jie moka gerai 

I veikti, kad juos net iš oro sun
ku surasti. Paprastos karo me- 
todos prieš juos mažai tarnau
ja.

“Karo žygiai prieš banditus 
nepaliuosuos Manchukuo nuo jų 
pavojaus. Armija gali kokį 
nors rajoną apvalyti nuo jų, bet 
tai bus bergždžias darbas, todėl, 
kad jie ten vėl grįš, kaip tik 
didesnės armijos dalys bus at
šauktos. Vietinė pasekminga 
kova prieš juos—tai sudarymas 
mažų armijos tvirtumų strategi
niuose punktuose, bet tas nega
lima padaryti iš priežasties per- 
didelių išlaidų. Todėl mūsų ko
va prieš banditus nebuvo ant 
tiek sėkminga, kaip mes norė
jome.”

Tai pareiškimas Japonijos 
vado, kuris smaugia mandžurus. 
Reikia atminti, kad Japonija 
Mandžurijoje turi iki, 130,000 

! armiją. Kita tiek yra ant vie
tos organizuota į Manchukuo 
armiją, kuriai vadovauja Japo
nijos oficieriai. Taigi prieš 
mandžuriečius veikia nuo 250,- 
000 iki 300,000 japoną armija 
su keliais šimtais lėktuvų, tan- 

. kų, geriausia karo technika, o 
vienok japonų imperialistų nuo
stoliai dideli. štai Japonijos 
generalis štabas skelbia, kuris 
savo nuostolius neperdeda, kad 
nuo 18 d. rugsėjo, 1931 metą, 
iki 1 d. sausio, 1936 metą, Man
džurijoje Ja/ponija neteko 176,- 
000 kareivių užmuštais, sužeis
tais, sušalusiais arba nuo ligų 
mirusiais. 176,000 kareivių, tai 
dideli nuostoliai! Japonijos im
perialistai patys pripažįsta, kad 
galutinam “banditų” išnaikini
mui jiems dar reikės nuo 10 iki 

Į 20 metų laiko.
“Contemporary Japap” laik

raštis rašo apie Mandžurijos 
; partizanus taip:

“Banditai laiko užėmę kaip 
kuriuos rajonus, organizuojasi, 

'ima mokestis iš gyventojų, pla
tina revoliucines mintis ir pavo
jingas politines brošiūras, sklei
džia savo propagandą. Kai kur 
jie organizavo visuomenines įs
taigas, ligonių pašalpas organi
zacijas ir kitokias. Jie vis dau
giau įsigali, kaip kurios gru
pės nešioja net karinės formos 
drabužius, kurie yra labai pa
našūs į japonų ir manchukiečių 
karo drabužius.”

Kokia gi svarbiausia kliūtis 
nugalėti partizanus? Japonijos 
armijos štabas į tai atsako: 
“ Svarbiaicsia kliūtis kovoje su 
partizanų judėjimu yra—siste- 
matinė jiems pagelba vietos gy
ventojų valstiečių.”

Štai kas yra tie “banditai”—• 
geriausi valstiečių draugai, nes 
valstiečiai juos remia. Japonijos 
imperialistai jieško būdų, kad 
planingai pradėjus kovą. Jie 
priėjo prie išvados, kad paskir
styti vietos valstiečius į tam tik
ras grupes, po 6,500 žmonių, su
teikti jiems 3,200 šautuvų, or
ganizuoti taip, kad vietos val
stiečiai patys kiekvienoj vietoje 
kariautų prieš “banditus”. Bet 
kaip tą padaryti, kad ir taip vie
tos valstiečiai ne japonus, o 
partiz. remia. Jeigu jiem duosi 
ginklus, tai jie sukils, išmuš ja
ponus vadus ir pereis į parti
zanų pusę. Japonijos karo va
dovybė reikalauja, kad į Man- 
džuriją būtų privežta iš Japo
nijos ir Korėjos ištikimų japo
nų ir korėjiečių. Ir jau pra
dėjo vežti. Tokiems ištikimiems 
Japonijos imperialistai atiduo
da strateginiuose punktuose— 
arti miestų,' gelžkelių, orlaivių 
laukų, geriausius laukus. Bet 
nuo ko žemes paimti? žinoma, 
nuo senų mandžurų, 
nuo senų gyventojų. Daugelyje 
vietų japonai pradėjo varyti 
laukan , senus gyventojus. Kaip 
kur palietė net rusus baltagvar
diečius išvarydami nuo išdirbtų 
žemių. Tas dar daugiau sukėlė 
pas mandžurus neapykantos 
prieš japonus. Mandžurai išva
ryti iš savo žemių eina pas par
tizanus ir puola japonų atvež
tus elementus. Matyt, kad se
nų gyventojų kova yra nemaža, 
kad iš 1,800 japonų, kurie buvo 
nesenai atvežti į Mandžuriją ir 
ipgyvendinti, jau 1,000 grįžo 
atgal į Japoniją, kaip rašo “Ko- 
kupu” laikraštis.

Japonijos imperialistai nori 
masiniai pervežti iš Japonijos 
valstiečius ir apgyvendinti Man- 
džurijoj dviem sumetimais. Vie
na, nugalėti vietos gyventojų pa
sipriešinimą, ir antra—kad ka
ro metu prieš Sovietų Sąjungą 
čia pat Mundžurijoj turėjus 
savų rezervų. Bet jiems tas ne
vyksta, jie tą patys pripažįsta.

Ne tik jau Japonijos valstie
čiai nenori vykti į Mandžuriją 
ir ten apsigyventi, bet net ja
ponai kapitalistai neturi noro 
vežti pinigus ir budavoti fabri
kus. Apie tai “Japan . Times” 
rašo:

“Viena iš vyriausių priežas
čių nenorėjimui Japonijos ka- 

| pitalistų eiti į Mandžuriją, yra

neužtikrintas susisiekimas. Jei
gu užtektinas skaičius Japoni
jos armijos būtų pasiųsta į 
Mandžuriją, tai ji galėtų apva
lyti šalį nuo banditų, padaryti 
tvarką. Bet tam reikia išleisti 
daug pinigų, o jų nėra. Japonija 
neturėdama užtektinai finansi
nių lėšų negali taip veikti, kad 
galutinai išnaikinus banditus.”

Mes žinome, kad Japonijos 
imperialistai daugiau kaip pu
sę visų valstybės išlaidų išlei
džia grynai karo reikalams. Tas 
sudaro didelį jiems apsunkini
mą. Bet yra daug ir kitų prie
žasčių, o vyriausia iš jų, kad 
30,000,000 mandžurų neapken
čia savo pavergikus japonus ir 
kaujasi prieš juos.

Taigi Mandžurijoje nėra taip 
ramu, kaip mums tankiai at
rodo. Japonija ruošia didelį ka
rą prieš Sovietus, bet tuom pat 
kartu jos užpakalyje eina ne
pertraukiamas partizaniškas ka
ras. Iškilus dideliam karui, tas 
partizaniškas karas dar daugiau 
padidėtų. Jeigu Japonijos im
perialistai mano, kad 300,000 jų 
ir mančukiečių armijos neužten
ka išnaikinti “banditus”, tai 
kiek armijos reikėtų, kada par
tizanų veikla dar daugiau pa
augtų, kada jie daugiau pultų 
ant gelžkelių, siųstų karo trau
kinius su kareiviais ir amunici
ja į pakalnes?

D. M. š.

Springfield, Ill.
Visokios Naujienos.

Lapkričio 3 d. buvo didelė 
diena. Prezidentu tapo išrink
tas Rooseveltas. Komunistų 
kandidato nebuvo ant baloto 
Illinois valstijoje. O tas labai 
trukdė. Kas norėjo už juos 
balsuoti, turėjo įrašyti į balo
tą vardus. Bet ne visi moka 
pavardes parašyti. Ot, kas ki
ta, kada užtenka kryželis pa
dėti. Komunistų Partijai sun
ku darbuotis, kuomet buržua
zija taip trukdo.

Bet visgi geriau, kad lai
mėjo demokratai, o ne repub- 
likonai. žinoma, kad būtų bu
vus nacionalė Farmerių-Darbo 
Partija su bendru frontu, tai 
gal būtų buvę daug laimėta.

Spalių 17 d. čionai buvo pa
laidotas pakaruoklis ponas A. 
Salamon, 50 metų amžiaus. 
Velionis buvo anglies kompa
nijos savininkas. Rado pasi
korusį savo kambaryje. Buvo 
vedęs ir turėjo vaikų, bet su 
žmona nesutiko gyvenime.

Spalių 20 d. mes turėjome 
mieste balsavimą kas link at
pirkimo iš kompanijos elek
tros fabriko ir viso namo. Vie
ni varėsi, kad atpirkti, o ki
ti kad ne. Laimėjo tie, kurie 
laikėsi, kad neatpirkti. Mat, 
miestas turi geresnę elektri- 
kaunę ir kompaniją bando iš
varyti iš to biznio. O dar kom
panija norėjo iš miesto gau
ti už savo senus trobesius (iš
skyrus ofisų namą, kuris dar 
naujas) net $7,500,000. De
šimt metų atgal siūlė, kad mie
stas atpirktų tik už $2,000,- 
000. Taigi, kompanija norėjo

miestą apvogti. Bet tas jai 
nepasisekė.

Fabrikuose darbai eina ne
prastai, ale darbas sunku 
gauti, kad ir jaunuoliams. Kai 
kurios anglies kasyklos dirba 
pilną laiką — 5 dienas po 7 
valandas. Kitos tedirbo po 3-4 
dienas. O dar randasi ir užda
rytų. A. Čekanauskas. .

ŠYPSENOS

Iš PELĖDOS FILOSOFIŠ
KOJO ŽODYNO.

Autobiografija — Geriau
sioji kiekvieno asmens pusė, 
kurią stengiamasi svietui 
rodyti.

Automobilis — Mašina, 
kuri sutrumpina kojas, bet 
toliau nuveda.

Aviatorius — Keltuvo 
operuotojas orlaivyje.

Vagyste — D augia u s i a 
prasmių turintis žodis. Pa
vogti $1,000,000 vadinasi ge- 
nialingumas.

Pavogti $500,000 vadinasi 
uoslingumas.

Pavogti $100,000 — buk
lumas.

Pavogti $50,000—nelaimė.
Pavogti $25,000 — netvar

kingumas.
Pavogti $10,000 — klai

dingas panaudojimas.
Pavogti $5,000 — speku

liacija.
Pavogti $2,500 — pasisa

vinimas.
Pavogti $1,000 — suktybė.
Pavogti $^.00 — vagystė.

j -Pavogti $10 — apiplėši

į Atsiminkim: šitaip rašo ne komunist ] 
opauda, bet stambiosios buržuazijos ii - 

į | lįrmacijai žurnalas!

Universiteto profesorius ir rašytojas.
Dr. Raul Karawski, Rio de Janeiro klini

kas.
Dr. Paulo Fonseca Lima, iš Pernambuco 

Universiteto profesorius.
Dr. Bruno Lobo, bakteriologas ir Rio Uni

versiteto profesorius.
Dr. Nelson Coutinho, Pernambuco valdžios 

Vidaus ir Teisingumo sekretorius.
Dr. Alcedo Coutinho, klinikas Pernambuco.
Dr. Ulisses Pernambuco klinikas, Pernam

buco.
Dr. Joao Pina Junior, klinikas Pernambuco. 
Dr. Oswaldo Lima, klinikas iš Pernambuco. 
Dr. David Rabelo, Minas Geraes Universite

to profesorius ir tam mieste A.N.L. pre
zidentas.

Dr. Dienelio Machado, P. Alegre Univers'- 
teto profesorius, rašytojas, žuralistas ir

- A.N.L. prezidentas, Rio Grande.
Dr. Tompson de Oliveira Ribeiro, klinikas 

iš Sao Patilo.
Dr. Ozorio Cesar, profesorius iš Sao Paulo.
Drė. Nise Magalhaes da Silveira, bakteriolo

ge ir rašytoja .iš Rio.
Dr. Estasio de Lima, Bahia Universiteto

profesorius ir A.N.L. prezidentas to es
tado.

Dr. Eliezer Magalhaes, specialistas, ambu- 
lancijos direktorius Rio de Janeire.

Dr. Ilvo Meirelles, premijuotas mokinys Me
dicinos mokykloje Rio de Janeire, didelis 
revoliucinis kovotojas.

Dr. Luiz Parigot, klinikas Estado de Para
na, aliansistų vadas.

Dr. Valdemar Belfort Matos, klinikas iš 
Sao Paulo,

Dr. Alvino Salviani, klinikas iš Sao Paulo.
Dr. Phoebus Gicovati, klinikas, Kliubo Cul- 

tura Moderną, sekretorius, Rio.
Dr. Joao Barboza Melo, specialistas Rio de 

Janeiro mieste.
Dr. Reginaldo Cavalcanti, specialistas džio

vos gydyme, Rio de Janeire.
Dr. .Edgar Filgueįras, mokslininkas.
Dr. Jose Maria Čonjez, lepros ligų gydyto-

' jas iš Sao Paulo.
Dr. Valerio Regis Konder, klinikas Rio de 

Janeire.
Dr. Americo Ėerrieija Silva, Klinikas S. P.

Dr. Irineu Riet Correa, klinikas iš Rio 
Grande.

Tokis žinomas sąrašas daktarų kali
nių. Sulyg tuo galima spręsti, kiek daug 
ten sukišta į kalėjimus darbininkų, vals
tiečių ir šiaip inteligentijos. Visųpir- 
miausiai ten tebelaikomas kalėjime žy
musis Brazilijos liaudies vadas Prestes, 
kurį Brazilijos diktatorius Getulio Var
gas ruošiasi nužudyti. .

Paduotasis sąrašap parodo ir tai, kaip 
smarkiai Brazilijos profesionalai veikia 
prieš tas nepakenčiamas sąlygas, kurias 
Vargas su Ko. antmetė ant jų.

Sugrįžusi iš Brazilijos J. V. darbininkų 
delegacija, kuri ten tyrinėjo padėtį, pra
neša, jog toji didelė šalis padaryta vienu 
dideliu kalėjimu. Aišku, anksčiau ar vė
liau Brazilijos reakcija susilauks sau ga
lo! O šiuo tarpu J. V. laisvę mylinčių 
žmonių pareiga reikalauti laisvės d. Pre- 
stesui ir visiems Brazilijos politiniams 
kaliniams!

mas.
Pavogti kumpį mėsos — 

karas prieš visuomenę.
Logika — Tokis protavi

mo bei argumentavimo bū
das, kurį vartoja žmonės, 
norėdami save įtikint, jog 
jie yra teisūs tokiame klau- > 
sime, kuriame jiems būtų la
bai nepatogu pasirodvti 
klaidingais. Logika naudo
jasi veik išimtinai tik mp- 
kytojai ir jauni neseniai ap
sivedę vyrai. Seniai apsive- 
dusieji vyrai geriau tą rei- 

(kalą supranta. Vietoj logi- 
|kos, jie vartoja tylėjimą. 
Abelnai, logika dažnai ban
doma pavaduot stoką paty
rimo.

Labdarybe — Atsilygini
mas už legalius bei nelega
lius apiplėšimus.

< Laisvė žodžio — Kalbėji
mo teisė, visuomet užtikrin
ta tiems, kurie neturi ko pa
sakyt.

Laisve — Brangiai kai
nuojantis prabangos daik- 

i tas, plačiai skelbiamas pa
triotinėje literatūroje.

Mamonas — Dievas, kurį 
garbina visos religijos.

Be-e-e — Avių tautos ka
rinis šūkis.

Kūdikis — Visų nelaimių 
pradžia.

Lašiniai — Nebežviegian- 
ti ir nebeknisanti kiaulė.

Kepimas — Padar y m a s 
šlanios tešlos sausa.

Baliūnas — Toks maišas, 
kuris niaukia ore.

Krikštas — Dvasi š k o j i 
maudynė.

Barber is — Viską žinan
tis asmuo, kuris karpo ir 
pjausto plaukus, kad galėjus 
gyventi.

Daržine — Asilo reziden
cija.

Surinko Juodvarnis.

GAUKITE "LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.



Puslapis Trečias

IŠ LIETUVOS
šešiasdešimt Buvusių Tele
fonisčių Turi Apleist Kauną

KAUNAS.—Spal. 24 d. palei
džiama į darbą automatinė tele
fono stotis ir ryt kauniečiai te
lefonu kalbės be telefonisčių 
tarpininkavimo. Kaip žinoma, 
stotį statė viena anglų statybos 
bendrovė. Jos atstovai yra at
vykę į stoties atidarymą.

Automatinė stotis pavaduoja 
per 100 telefonisčių. Dvidešimt 
telefonisčių, kurių vyrai turi 
tarnybas, jau atleistos. Apie 60 
panelių, kaip jos pačios in
formuoja, esančios iškeliamos į 
provinciją į pašto įstaigas. Del 
tų perkėlimų esą daug ašarų ir 
nusiskundimų, nes nemažai iš
keliamųjų į provinciją esančios 
surištos su Kaunu: turi čia šei
mą, namuką etc.

Telefonistės studentės iš Kau
no į provinciją, esą, nekeliamos.

Telefono abonentai šiandien 
su telefonistėmis, kurios stro
piai ir gražiai dirbo, atsisveiki
na.

Savivaldybė Tariasi Pirkti 
Dvarą

Kauno m. savivaldybė jau se
nai yra nutarusi savo išsiplėtu- 
sio ūkio reikalams netoli Kau
no įsigyti dvarą, kur būtų ga
lima įrengti prieglaudas, per
kelti daržininkystę ir t. t. Gau
ta keletas pasiūlymų, bet apsi
stota prie Pėžos ir notaro A. 
Žilinsko pasiūlymų. Greičiausia, 
būsiąs perkamas p. Žilinsko 
dvaras, netoli Garliavos, 160 ha. 
Pėžos dvaras 60 ha, tai savival
dybei per maža žemės.

KLAIPĖDA
Didėja Bedarbių Skaičius
Artėjant žiemai. ;r? pradeda 

pastebimai augti UCUCU M ių skai
čius Klaipėdos mieste. Darbo 
įstaiga užpereitą savaitę buvo 
įregistravusi 1031 bedarbį, o 
•pereitą savaitę registruotų be
darbių buvo jau 1181. Per vie
ną savaitę jų padidėjo 150 as
menų. Bedarbių daugėjimo 
priežastis yra ta, kad rudeniop 
pradeda Mažėti statyba, ir lent
pjūvės, mažiau beturėdamos 
darbo, atleidžia dalį darbininkų.

DIDELIS BULVIŲ 
EKSPORTAS 

šiuo metu itin smarkiai eks
portuojamos bulvės. Bulvių uos- 
tan atvežami net ištisi trauki
niai. Nesant pakankamai san
dėlių, su bulvėmis turima ne
maža vargo. Mat, jos atveža
mos vagonuose palaidos, o į lai
vus gali būti pakraunamos tik 
maišuose. Tuo būdu, tenka jas 
perpilstyti. Visas šis darbas tu
ri būti atliekamas ore.

ROKIŠKIS

“Apaštalas” su Revolveriu
Spalių 4 d. įsigėręs Kuokšių 

km. pil. Mikėnas, esą priklausąs 
prie “Vyrų apaštalavimo drau
gijos”, važiavo į namus. Susiti
kęs pil. Malinauską, jis užklau
sė:

—Gal tu eini kortomis lošti?
Malinauskas atsakė:
—Tamsta, kur važiuoji, va

žiuok, o aš ten einu, kur man 
reikia.

Mikėnas įsižeidė atsakymu ir 
iŠ revolverio pradėjo šaudyti. 
Malinauskas pasileido bėgti, Mi
kėnas vijosi ir šaudė.

Vienas vyrukas, pamatęs bė
gantį nuo šaudančio, pamanęs, 
kad tai koks vagilis ir tvėrė 
bėglį už krūtinės ir sulaikė. Bet 
Mikėnas, pribėgęs tvėrėsi ne 
bėglio, o sulaikytojo. Tada abu 
nuo ginkluotojo pradėjo bėgti, 
o šis juos vijosi ir šaudė tol, 
kol turėjo šovinių.

PANEVĖŽYS

Vagio Nuotykis
Aną naktį nežinomi piktada

riai norėjo išvogti manufaktū
ros pirklio Višneveckio krau
tuvę.

Vagys į krautuves kiemą bu
vo atvažiavę arkliu su vežimu 
ir, matyt, ruošėsi stambiam gro
biui. . „

Kada pastarieji įsibriovė į vi
dų, netikėtai juos užklupo po
licija. Vienas iš jų vietoje bu
vo sulaikytas, kiti — paspruko. 
Sulaikytasis vietoje buvo suriš
tas ir taip krautuvėje išgulėjo 
kelias valandas. Jį apžiūrėjus, 
rasta apsirengusį dviem kostiu
mais—vogtu ir savo; be to, lie
menį buvo apsivyniojęs įvairio
mis medžiagomis.

Su rudeniu bendrai pagausė
jo įvairios vagystės. Vagiami 
dviračiai, nepersenai iš dirbtu
vės “Rotdom” buvo pavogtas 
motociklas, apkraustyta kleboni
ja.

Pakeistos Linų ir Pakulų 
Prekybai ir Išvežimui 

Tvarkyti Taisyklės
KAUNAS.—Tos taisyklės pa

keistos taip:
Mirkytiems linams nustatomi 

du gamybos rajonai: a) šiaurės 
Lietuvos ir b) Žemaitijos. Pir
mojo rajono mirkyti linai pre
kyboje vadinami—I grupė, ant
rojo rajono—II grupė. Klotiniai 
linai sudaro vieną gamybos ra
joną visoje Lietuvoje, o preky
boje vadinami—II grupė. Ūkiš
koms pakuloms—nuošukoms nu
statomi šie gamybos rajonai: 
1) Kauno—Žiežmarių—Prienų— 
Lazdijų—Marijampolės — Pil
viškių ir 2) Jurbarko—Rasei
nių—Tauragės. Pirmojo rajono 
pakulos prekyboje vadinamos 
—I grupė, antrojo rajono—II 
grupė.

Mirkyti linai ženklinami še
šių rūšių ženklais, klotiniai li
nai ženklinami kitokiais keturių 
rūšių ženklais.

Suvalkijos klotiniai linai pre
kyboje vadinami—III grupė, šis 
taisyklių pakeitimas veikia nuo 
š. m. lapkričio mėn. 1 d.

Uždrausta Eksportuoti 
Javus

KAUNAS. — Ministerių ka
binetas, pasirėmęs Muitinių įs
tatų 112§ pastaba, nustato šį 
sąrašą prekių, kurios išvežti 
draudžiamą: 1) rugiai, 2) kvie
čiai, 3) avižos.

šis draudimas veikia nuo 1936 
m. spalių 22 d.

Paskirta Birželio 18 d. 
Įvykių Byla

KAUNAS. — Kaip žinoma, 
birželio mėn. Kaune, br. Kam- 
berių lentpjūvėj buvo nušautas 
lentpjūvės savininkas Ramberts 
ir pats nusišovė Kamberio nu- 
šovėjas darbininkas Kranaus- 
kas. Kranausko laidotuvių me
tu ir rytojaus dieną buvo darb. 
protesto demonstracijos ir strei
kas, o taipgi kovos su policija 
Kaune. Del tų įvykių grupė 
žmonių buvo nubausta adminis- 
tratyviu būdu, o St. Šeškevičius, 
K. Baratinskas ir S. Lengevi- 
čius atiduoti teismui. Jie pa
traukti kaltinamaisiais pagal B. 
St. 51 ir 129 str. str. Jų bylą 
kariuomenės teismas spręs lap
kričio 10 d. Kaune.

Moteris Pabėgo iš Kalėjimo
MARIJAMPOLĖ. — Papras

tai iš kalėjimo bėga vyrai, bet 
dabar is Marijampolės kalėjimo 
pabėgo moteris Domininką Pi- 
lickaitė — Marcinkevičienė. Ji 
pabėgo nuo darbų.

MARIJAMPOLĖ 
Smulkių Pinigų Nematyti 

Apyvartoj
Nors jau ištisi mėnesiai, kaip 

išleista apyvarton 1 cento mo
netos, tačiau Marijampolėje ši
tas smulkus pinigas “nemadoj’L 
Krautuvėse, kur 2 pieno litrai 
25 et., už vieną litrą mokama 
15 et., ir t. t. Keista, kad dau
gelyje krautuvių niekad smul
kių monetų nebūna. Viena, kur 
prigijo centas, tai kaikurių as
menų butai: vieton pirmiau bu
vusių “madoj” 5-kių centų da
bar elgetoms duodamas vienas 
centas.

Pasikėsinimai ir žudynės
Del Nevykusios Meilės
KAUNAS.—-Gauta žinių iš 

Zarasų aps., Salako valse, apie 
pasibaisėtiną meilės tragediją, 

r
kur mokytojas mirtinai sušau
dė kaimietę, 19 metų amžiaus, 
merginą Stasę Rūkštelytę.

Grybiškių pradž. mokyklos
vedėjas M. Urbonas gyveno pas 
Rakšteles, čia begyvendamas jis 
įsimylėjo Rūkštelytę ir prašęs 
ją rankos, bet merginai Urbo
nas nepatikęs ir Rūkštelytė jo 
pasiūlymą atmetus. Bet Urbo
nas nesiliovęs Rūkštelytės per
sekioti, jai pirštis, o pagaliau 
ir grasinti. Merginos tėvas, 
numatydamas, kad Urbono to
kia atkakli meilė gali bloguoju 
baigtis, pirmadienį išvyko į Za
rasus pas inspektorių, prašyti, 
kad Urboną perkeltų kitur.

Stasė Rūkštelytė tą dieną irgi 
rengės kažkur važiuoti ir ark
liai jau stovėjo kieme pakinky
ti. Tuo būdu Urbonas, apimtas 
susijaudinimo, prisivijęs per 
kiemą einančią merginą, pradė
jo į ją iš revolverio šaudyti. 
Netekęs pusiausvyros mokyto
jas į merginą paleido apie 10 
šūvių. Gal būtų šaudęs ir dau
giau, bet išsibaigė šoviniai.

Trys šūviai merginai pataikė 
į galvą ir smarkiai ją sužalojo; 
keli šūviai pataikė į kojas, vi
durius ir kt.

Pamišimo paimtas mokytojas 
norėjo šaudyti ir į kitus žmo
nes, bet neturėjo šovinių., Pas
kui pabėgo į mišką ir norėjo 
pereiti į Latviją, bet policija jį 
suėmė.

Rūkštelytė guli ligoninėj be 
vilties pagyti; o Urbonas užda
rytas į Zarasų kalėjimą ir tar
domas.

ALYTUS

Užsidegęs Kaminas Padare 
Baimes

Spalių 16 d. apie 9 vai. ryto 
Alytaus I prad. mokykloj užsi
degė kamine suodžiai ir virš 
kamino pasirodė liepsna. Sire
nai sukaukus, mieste kilo pani
ka: kieno vaikai lanko mokyk
lą, bėgo į mokyklą bijodami, 
kad jų vaikučiai nenukentėtų. 
Atvykusioms į m-Ią ugniage
siams nebuvo kas daryti, nes 
gaisras iš kamino išsiplėsti ne
galėjo ir tuojau buvo likviduo
tas.

Uosto Savaitė Klaipėdoj

Prieš paskutinę' spal. mėn.
savaitę laivininkystei Klaipėdos 
uoste, labai kliudė prasidėjusios 
rudens audros. Del audros iš
tisa eilė laivų turėjo ilgiau už- 

, trukti uoste, kaip buvo numa
nyta. Taip pat eilė laivų, kurie 
! turėjo atplaukti į Klaipėdą, tū
nojo nuo audros pasislėpę kai
myniniuose uostuose.

Nežiūrint nepalankių oro są
lygų, laivų judėjimas palyginti 
visai nebuvo, apmiręs. Įplauku
sieji laivai daugiausia atgabeno 
popiermalkių, kurias prieš žie
mą skubama suvežti Klaipėdos 
lentpjūvėms iš Rusijos, ir ak
mens anglių, kurių paklausa ru
denį visada padidėja. Be to, su 
Klaipėda palaikė susisiekimą ei
lė Vokietijos prekybinių laivų, 
kuriais iš Lietuvos buvo gabe
nami Vokietijon žemės ūkio pro
duktai; žymiausia vieta tų lai- 

ivų tarpe teko gyvuliniam lai
vui “Carl Cords”, kuris gabena 
Liubekan “Lietuvos eksporto” 
kiaules. Iš didesnių laivų Klai
pėdos uostą pereitą savaitę ap
lankė šie: moderniškas vokie
čių prekinis ir keleivinis laivas 
“Ingrid Horn”, 6824 tonų, 
“Memphis”, iš Rusijos atvežęs 
2877 tonus popiermalkių, anglų 
laivas “Baltannic”, 2846 tonų, 
švedų trys laivai—“Blanka- 
holm”, 4394 tonų, “Marie- 
holm” ir “Torgny Lagmau” su 
3350 t. akmens anglies. Gazoli
no iš Vokietijos atvežė du laivai

—“Ellen” 305 tonus ir “Elsa 
Essberger” 1721 toną.

Fašistine Liberty Lyga ir 
Toliau Darbuojasi

NEW YORK. — Fašisti- 
nes Liberty Lygos preziden
tas J. Shouse lapkr. 12 d. 
užreiškė, kad jo organizaci
ja ir toliau veiks, nors pra
kišo rinkimus Landonas, ku
rį jinai rėmė.

E A I S V

EASTON, PA.
Padaryta Svarbūs Tarimai 

ALDLD 13 Kp. Susirinkime

ALDLD 13 kp. susirinkimas 
įvyko 8 d. lapkričio. Narių 
dalyvavo gražus būrelis, ne
žiūrint blogo oro ir išvykimo 
keleto narių į “Laisvės” kon
certą. Tarpe svarbesnių tari
mų buvo keletas vertų paminė
jimo. Bene naudingiausias bus 
nutarimas turėti savitarpines 
diskusijas bėgančiais klausi
mais po kiekvieno ALDLD 13 
kp. susirinkimo; Tai labai 
sveikas ir rimtas apsireiški
mas mūsų organizacijoje, ka
da parodoma noras lavinties, 
diskusuoti savus reikalus, or
ganizacinius ir politinius rei
kalus, kurių analizavimas yra 
būtina užduotis kiekvieno su- 
sipratusio darbininko. Taigi 
kuopa nutarė bizniavus mitin
gus trumpinti kiek galint, o po 
mitingui praleisti laiką giles
niam pasikalbėjimui. Kitose 
kolonijose ALDLD kuopos tu
rėtų sekti mūsų kuopos pa
vyzdį. I .

Buvo išduoti I raportai iš 
prisirengimo prie Naujų Metų 
bendro parengimo, taipgi 
draugiško vakarėlio, kurį kuo
pa greitoj ateityje mano su
rengti. Tapo išrinkti 5 delega
tai atstovauti kuopą ALDLD 
6-to Apskričio konferencijoje, 
Phila., Pa. Buvo pranešimas ir 
paraginimas daugiau veikti 
“Laisvės” ir “Vilnies” vajuje. 
Taipogi šiame kdopos susirin
kime dalyvavo d.; Ratinis, ku
ris turi labai grdžią ir drau
gišką užeigą ant 19-tos ir 
Northampton gatvių, aukavo 
$10 dėl Ispanijos kovotojų. 
Tai graži parama ir d. Kali
niui didelis ačiū varde Ispani
jos kovojančios liaudies. Vė
liau paaiškėjo, kad d. švegž- 
dienė surinko ant blankos 
$3.25, o d. Sharkey 75 cen
tus, tai viso susidarė net $14. 
Nutarta, kad kuopa tęstų au
kų rinkimą. Visi raginame au
koti kiek galint stambiau, nes 
reikalas yra labai svarbus ir 
degantis. Blankutės aukų rin
kimui yra pagamintos pačios 
kuopos su kuopos antspauda, 
tad galite pasitikėti rinkikams. 
Kuopa bus atsakominga už 
surinktus pinigus.

Su keliais smulkesniais ta
rimais susirinkimas užsidarė 
gerame ūpe.

Kas Aukavo Ispanijai

Čia telpa vardai aukavusių, 
kurių pinigai tapo priduoti 8 
d. lapkričio. Po 50 centų: 
John Hirsch ir J. Januškis. Po 
25 centus: L. Navickas, A. 
Vainius, Friend, M. '.Zdanoff, 
Niek Contos, F. Drochard, Gus 
George, Julia žemaitis, J. 
Stončius, Frien (kitas); smul
kiau aukavo: W. Tilwlck 14c, 
J. Jezersky 11, G. Trach 10c, 
A. Wilhelm 10c, F. Cigas 5c. 
Viso 4.00. Pridėjus d. J. Rati
nio auką susidaro $14.00. Iš
viso trumpu laiku Eastono 
darbininkiškos o r g anizacijos 
sukėlė netoli $60.

Pastaba Aukotojams

Draugai, malonėkite ant 
blankų rašyki pavardes aiškiai, 
nes kartais būna neįskaitomos 
ir tik dasiprotėti galima, kas 
yra tas asmuo. Per tai įvyksta 
klaidų. Patėmiję klaidą, tuo- 
jaus praneškite, o bus patai
syta.

Rusijos Revoliucijos 
Paminėjimas

Minėjimas* tos didelės prole
tarinės šventės įvyko Eastone 
8 d. lapkričio. Buvo rodomi 
judžiai, gaminti Sovietų Są
jungoje, užvardyti “The So
viets on Parade,” kurie labai 
atitiko tai dienai, nes buvo ro
doma Sovietų Sąjūngos pro
gresas darbe, atidarymas 
Dnieprostrojaus, o didesnė da
lis pašvęsta parodymui So
vietų militarinės spėkos. Ma
tant prieš savo akis taip gra
žiai maršuojančius Raudonos 
Armijos kareivius, jaunimą, 
tūkstančius darbininkų, kurie

gatavi atiduoti savo paskutinį 
kraujo lašą už apgynimą savo 
proletarinės tėvynės, ne vie
nam pasidarė aišku, kodėl pa
saulio kapitalistai dreba prieš 
tokią spėką ir dar nebando 
užpulti ant Sovietų šalies. Tik 
darbininkų apginkluota kieta 
kumštis sulaiko visus puoli
mus iš priešo pusės, nes ki
taip jau senai Sovietų tvarka 
būtų sukriušinta.

Buvo rodoma du trumpi pa
veiksliukai, vienas kaip žmo
nės įvairių tautų gyvena ir 
kas juos riša vienybėn, kitas 
tai perstatė kompozitorių 
Bizet, kuris parašė garsią 
operą “Carmen.” Iš tos ope
ros buvo atlikta keletą dainų. 
Abelnai paveikslai žiūrovams 
patiko.

Pirm atidarant perstatymą, 
d. Vitas Tilvikas trumpai pa
kalbėjo apie reikšmę šios die
nos ir ką Rusijos proletarinė 
revoliucija davė Rusijos ma
sėms. Buvo stengtasi gauti 
Močiutė Bloor tai dienai, bet 
senelė negalėjo atvykti, nes 
ką tik iš prez. rinkimų marš
ruto grįžo. Mitingą rengė Ro- 
munistų Partija, žmonių buvo 
pilnutėlė Easton Baking Co. 
svetainė. Pelno neliks, nes bu
vo stambios išlaidos. Už atsi
lankymą ačiū. Mitingas pasi
baigė masiniu “Internaciona
lo” dainavimu.

Eugenija.

Philadelphia, Pa. — Wa
shington!) valdžia duoda 
$312,026 paramos geriau 
įrengt ir praplatint Phila- 
delphijos Meno (Art) Muze- 
jų-

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

‘LAISVES’ BAZARAS
Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienose 

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

turėtų iš jo materialės naudos.

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

naujais daiktais, bet reikia ir piniginių dovanų, nes reikia bazarui 
i .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 miestą ir iš Brooklyno talentai.

PRAŠOME BAZARUI TALKOS

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 “LAISVĖS” SVETAINĖJE
0-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------B

Maine Valstijos 
Rinkimai

Dabar visi žmonės kitose 
valstijose klausia, ar Maine 
valstija jau visai yra fašistinė, 
kadangi čia laimėjo republiko- 
nai? Pats gyvendamas Maine 
valstijoj, paaiškinsiu drau
gams.

šiais rinkimais Maine valsti
ja paliko tikrai reakcinė-re- 
publikoniška. Iš šešiolikos pa
vietų tiktai vienas pateko de
mokratams. Komunistai balsų 
gavo mažai. Pav., už komu
nistus buvo paduota šeši bal
sai Lewistone, septyni Aubur- 
ne, vienas Lisbone ir keturi 
Portlande. Taigi, iš keturioli
kos miestų Andrascoggin pa
viete tiktai keturiuose balsuo
ta už komunistus.

Portland as, didžiausias 
Maine miestas, buvo Landono 
papirktas. Landon patsai buvo 
atvažiavęs ir del Maine repub- 
likonų atvežė $87,000, ku
riuos suaukojo Morganas, 
Rockefelleris, Fordas ir Du 
Pont. Su tiek pinigų, tai daug 
alaus galėjo nupirkti. Laike 
Landono prakalbų visas mies
tas buvo girtas. O girtiems 
žmonėms galima lengvai įkal
bėti melą.

Bet visgi republikonai apsi
riko. Jie nupirko Maine valsti
ją, bet nepajėgė tą padaryti 
su žmonėmis kitų valstijų. O 
jie labai daug atsidėjo ant 
Maine. Mat, senas prietaras 
yra, kad kaip eina Maine rug
sėjį, taip eina visa šalis lap
kritį. Betgi, kaip matyt, tiktai 
Vermont tam prietarui patikė
jo, o kitos valstijos pasijuokė.

Dabar, matyt, Landon galės

Pirmadien., Lapkr. 16, 1936

vėl namie per kitus keturius 
metus snausti, ba Amerikoje 
fašistams dar nėra vietos. Te
gul jie kraustosi pas Hitlerį 
arba Mussolinį. Fašistai nie- 

! kam nereikalingi, šitaip pasa
kė Amerikos žmonės rinki
muose.

Lewistono Jaunuolis.

“Kidnapino” N. J. Policistą
BETHLEHEM, Pa.—Kad 

: New Jersey valstijos polici
ninkas W. A. Turnbull su
stabdė automobilį su dviem 
vyrais ir viena moteria už 
pergreitą važiavimą, tai jie 
sučiupo Turnbullą, įsimetė 
jį į savo automobilį, surišo, 
užkimšo jam burną; grasi
no jį užmušti, bet, davažia- 
vę arti Bethlehemo, išmetė 
jį į griovį ir taip paliko.

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

PAIN-EXPELLER '

Patikėtinas linimentas, 
palengvina gėlimus Ir 
skausmus nuo ištampy- 

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



Puslapis Ketvirtas Pirmadien., Lapkr. 16, 1936

ALDLD REIKALAI
Protokolas ALDLD 9-to Aps

kričio Pusmetines Konferen
cijos, Įvykusios Spalio 18 d., 
1936, Darbininkų Svetainėj,

bienę raportas, kad su pagel- 
ba apylinkes organizacijų pa
siųsta 10 delegatų į Lietuvių 
Kongresą Cleveland, Ohio.

Minersville, Pa.
Konferenciją atidarė aps. 

org. d. A. žemaitis 1 :30 vai. 
po pietų, į mandatų komisiją 
paskyrė dd. S. Kuzmicką ir J. 
Šiupailienę.

Pakol komisija sutvarkė 
mandatus, pirmininkas pa
kvietė pakalbėti drg. J. Ra
manauską. R. savo kalboje ra
gino narius daugiau lankyti 
kuopų susirinkimus, darbuotis 
organizacijoj ir visame darbi
ninkų judėjime.

Mandatų komisija raporta
vo, kad dalyvauja 17 delegatų 
nuo 7 kp., 2 delegatai nuo 
priešfašistinio komiteto ir aps. 
komiteto 7 nariai. Viso 26 de- 
lęgatai.

Konferencijos pirmininku iš
rinktas d. K. Motuzą.

Skaitytas protokolas iš pir
mesnės konferencijos ir priim
tas kaip perskaitytas.

Aps. Komiteto Raportas 
(Pusmetinis)

Komiteto susirinkimų lai
kyta 3. Aps. kuopų yra 9. Ne- 
kurios labai silpnai gyvuoja, 
susirinkimų nelaiko, veikiama 
mažai. Org. dėjo pastangų 
Silpnesnes kuopas kiek sustip
rinti, bet nesirandant vietinių 
veikėjų, rezultatai menki. Su
rengtas piknikas aps. naudai 
davė pelno $53.37. Bendras su 
priešfašistiniu komitetu išva
žiavimas davė pelno $111.56. 
Iš aps. iždo išaukota $23.50. 
Dabartinis iždas $72.16.

Kuopų Raportai
.48 kp., Mahanoy City, tu

rėjo 1 susirinkimą. Turi na
rių 8. Darbavos del išvažiavi
mų ir del pasiuntimo delegatų 
į Lietuvių Kongresą.

17 kp., Shenandoah, susirin
kimų laikė 5; bizniškus paren
gimus 3. Narių už šiuos me
tus užsimokėjusių 40, nemokė
jo 14. Iš iždo išaukota. $8.00, 
yra ižde $15.00. Kuopa gerai 
darbuojasi visuose reikaluose.

14 k p., Minersville. Susirin
kimų turėjo 6, parengimų 2, 
kurie davė pelno $62.30.

Pasiuntė delegatą į Lietuvių
Kongresą, Cleveland, Ohio., 
taipgi delegatą į K. Partijos 
Nacionalį Suvažiavimą, N. Y. 
Už šiuos metus užsimokėjusių 
narių 35, dar nemokėjusių yra 
15. Iš iždo išaukota $8.00, iž
de yra $8.00.

159 k p., Port Carbon, susi
rinkimų laikė 2, darbininkų 
reikalams išaukota $11.70, tu
ri ižde $6.12.

124 kp., Girardville, susirin
kimų mažai laiko, narių turi 9, 
pinigų $6.00.

60 kp., Coaldale, susirinki
mų neturi, turi narių 6, ižde 
$9.00. Gerai remia darbininkų 
judėjimą visoj apylinkėj.

76 kp., St. Clair, susirinki
mų laikė 2, narių 6, pardavė 
ženklelių paramai Agitacijos 
Fondo ir K. P. rinkimų kam
panijos už $4.50.

Nuo Priešfašistinio Komite
to per delegatę drgę O. žio- 
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NEW HAVEN, CONN
CONNECTICUT VALSTIJOS

BANKIETAS
SU PROGRAMA IR ŠOKIAIS

Rengia ALDLD. ir LDS. Apskričiai savo naudai.
ĮVYKS SEKMADIENĮ

Lapkričio 22, November
Pradžia 6-tą Vai. Vakare

“ ĮŽANGA $1.00 ASMENIU]L

Bus Duodama Dovanų Gyvas Kalakutas-Turkey.
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

242 Front St., New Haven, Conn

Bendras parengimas buvo la
bai sėkmingas. „Darbininkų rei
kalams išaukota $16.40, turi 
ižde $82.00.

Priešfašistinis komitetas pa
geidauja bendro veikimo su A 
LDLD 9-tu Apskr. ir ateityje. 
Visi raportai po plačių disku
sijų priimti.

Skaitytas laiškas nuo Cent- 
ralinio Priešfašistinio Komite
to, nurodantis, kaip turime 
darbuotis ateityje. Laiškas pri
imtas.

Nutarimai. -

1. Kad Apskr. prisidėtų prie 
priešfašistinės org. su metine 
duokle $2.00, taip pat ragina 
ir visas kp. prisidėti.

2. Kad 9 Aps. kuopos dar
buotųsi del dabartinio mūsų 
spaudos vajaus.

3. Paaukoti $10.00 K. Par
tijos rinkimų kampanijos vie
tiniam veikimui.

4. Kad Apskr. remtų “butle- 
gerių” ir plieno darbininkų 
tveriamas unijas.

5. Kad Apskritis parengtų 
i šią žiemą gerą koncertą She- 
■ nandoah, Pa. Surengimas pa
likta apskr. komitetui.

6. Turėti 6 mėnesių vajų 
del gavimo naujų narių į or
ganizaciją 9-to Apskr. ribose. 
Reiškia, turėti vajų iki sekan-

i čiai konferencijai. Kuopoms 
laike vajaus gauti naujų narių 
skiriama sekančiai :

14 kp., Minersville, Pa., — 
8 nariai. z

17 kp., Shenandoah, Pa. — 
16 narių.

48 kp., Mahanoy City, — 
5 nariai.

60 kp., Coaldale, Pa. — 5 
nariai.

76 kp., St. Clair, Pa. — 4 
naėiai.

124 kp., Girardville, Pa. —
3 nariai.

159 kp., Port Carbon, Pa.—
4 nariai.

7. Sekanti konferencija lai
kyti Shenandoah, Pa..

Konf. pasibaigė 5:30 vai. 
vakare.

K. Rušinskienė, 
Konf. Sekretorė.

Waterbury, Conn.
Margumynai

Waterbury darbininkai pra
dėjo bruzdėti dėl algų pakė
limo, nes viskas krautuvėse ir 
kitur pradėjo smarkiai brang
ti, o atlygis darbininkams pa
silieka beveik vietoje, apart to, 
ką duoda kelias valandas dau
giau padirbti savaitėj.

Teko girdėti, kad kitose vie
tose nors nežymiai, bet visgi 
dėl darbininkų atlyginimą pa
didino. Kas bus su Waterbu
ri u ?

Lapkričio 7 vakare klerika
lų ir kitų grupių žmonės buvo 
surengę parengimus net dvie
jose salėse, parapijos ir “Ne
muno,” būk tai dėl našlaičių, 
bet argi jie turi ant to kon

trolę, o patys, mano manymu, 
vargiai tiesą skelbtų. I^e abejo, 
tai grynas biznis, o jeigu ir
numes kiek našlaičiams, tai
tik tokiems, kuriuos auklėja 
francūziškos “miniškos.”

Waterbury po draugo A.
Bimbos apsilankymo, pradėjo 
daugiau judintis darbo klasė, 
o ypač dabar patogu ilgais ru
dens bei žiemos vakarais dau
giau veikti. Tad pageidauti
na, kad dr-gas A. Bimba daž
niau pas mus Waterbury atsi
lankytų.

Waterburio lenkai mėgino 
ir dar iš anksto ruošėsi pami
nėti lapkričio 11 d. savo ne
priklausomybę, bet teko girdė
ti kai kuriuos asmenis kal
bant, kad jų tarpe įsimaišė 
kažkoks tipas ir ne koks, bet 
lietuvis, ir tą jųjų dalyką su
maišė velniop, ir paminėjimas 
neįvyko. Tuo tarpu pavardės 
to vadinamo lietuvio dar ne
žinoma.

Daug lenkų ir ukrainų Wa
terbury esą pasipiktinę lenkų 
elgesiu, nes porą piliečių iš 
Waterburio išvyko neperse
niausiai į tėvynę Lenkiją, ir 
kalbą, kad už porą žodžių ta
po sušaudyti. Kaip' tutėsiu 
daugiau žinių apie tai, prane
šiu.

Waterbury oras kažkaip ne
pastovus, čia šalta, čia ir vėl 
šilta, dažnai ir lietučio palija, 
daug kas bėdavoja dėlei žie
mos, nes nesą apsirūpinę žie
mos reikmenimis, žiemos reik
menų nieks neužmiršta, bet už 
ką apsirūpins, kad perlaužto 
cento atsargos nėra.

Waterbury bizniai prieš 
šventes pradėjo eiti pašėlusiai, 
žmonės jau pradėjo lankyti 
krautuves dažniau, bet nuper- 
kant už didesnę pinigų sumą 
ką tokio nesimato, matyt ne
pajėgia. Tiesa, kaip kurie pi
liečiai ir ko tokio brangaus 
nusiperka, bet tai jie esą ne iš 
tų paprastų, bet iš dykaduo
nių ir darbininkų išnaudoto
jai. Matosi pašaliai, kad jie 
krizio jokio neatjaučia ir biz
nis eina iš jų pašėlusiai.

Juozelis.

Binghamton, N. Y.
Kalbės Chicagietis Daktaras 

Montvidas
šio miesto lietuviai labai 

mažai teparodė susirūpinimo 
reikalė atsteigimo demokrati
nių teisių Lietuvoj. Į Clevelan- 
de įvykusį tuo reikalu kongre
są buvo pasiuntus delegatus 
tik viena organizacija — S. L. 
A. kuopa.

Dabar, sužinojus, kad lie
tuvių kongreso komitėto na
rys, Dr. Montvidas, lankysis 
rytinėse valstijose ir ghlės už
sukti į mūs miestą, būrys to 
reikalo pritarėjų subruzdo 
veikti. 11 d. lapkričio Gabužio 
name įvyko 16 žmonių pasi
tarimas ir vienbalsiai nutarta 
rengti Dr. Montvidui prakal
bas 17 d. lapkričio, Lietuvių 
Svetainėje, lygiai nuo 7 vai. 
vakare.

Vietos lietuviai, skaitą šią 
žinią, prašomi užsidėti parei
gą ne tik patiems dalyvauti 
šiose prakalbose, bet ir kviesti 
visus kitus šio miesto lietuvius. 
Mes žinome Dr. Montvida, 
kaipo vieną tų įspūdirigų kal
bėtojų, kurie moka dėštyti sa
vo žinojimą. O jo žinojimas 
esamąja Lietuvos būkle yra 
platus; tatai liudija ir pats, 
kongreso komitetas, kuris pa
skyrė Dr. Montvida atlankyti 
keletą lietuviu kolonijų.

Ja'U tūkstančiai Amerikos 
lietuvių' susirūpiho Lietuvos 
būklė ; jiė eina, jie tiesia rariką 
savo broliams Lietuvoj padėti 
atsteigti demokratines' teises. 
Susirūpinkime, s u sidomekifne 
ir mes. Pirmą savo siisidoriiė- 
jimo žingsnį darykime ateida
mi į prakalbas!

Prakalbų rengėjai nutarė 
neužbaigti savo darbo tik.pta- 

kalbų surengirhti. Jie išsirinko 
laikiną komitetą iš 7 narių, 
priklausančių į įvairias orga
nizacijas, ir nutarė kviesti į 
bendrą darbą visas šio miesto 
lietuvių organizacijas. Gana 
žiūrėti ir laukti, kad kas ki
tas imtųsi šio svarbaus darbo; 
—pareiškė susirinkimo daly
viai.

S. J.

McKees Rocks, Pa.
Pakvietimas

APLA 2-ra kuopa jaupr vėl 
turi įsigijus gražią vietą—sa
vus namus. Pastaruoju laiku 
per kelis mėnesius buvo re
montas tų'namų: juos taisė, 
pentavo ir šiaip dabino. Da
bartiniu laiku darbas jau už
baigtas, ir kuopa rengia gražų 
ofičialį namų atidarymą ir sy
kiu skanius pietus.

Tas didelis pokilis atsibus 
naujai įgytam savam name, 
nedėlioj, lapkričio 22 d., šių 
metų; prasidės 2 vai. dieną.

Mes kviečiame APLA Cen
tro P. Komitetą; mes kviečia
me APLA kuopas; mes kvie
čiame pavienius narius; mes 
kviečiame visus, kaipo pažan
gaus judėjimo drauges-drau- 
gus ir pritarėjus, dalyvauti 
minėtam pokilyj, apžiūrėti mū
sų namus ir sykiu su mumi pa
sidžiaugti.

Iš Pittsburgho galima imti 
strytkarį No. 23, 25, ar 26, ant 
Penn Avė. ir Stanwix Str., 
pavažiavus netoli McKees 
Rocks, išlipti prie 3351 West 
Carson Str., Pittsburgh, Pa. 
Tai mūsų vieta, mūsų namas 
ir antrašas.

Širdingai kviečia
APLA 2-tra! Kuopa.

Waterbury, toiin.
Mirtis ir Vagystė

Lapkričio 8 d. ryte mirė 
Morta Kazlauskienė, gyvenan
ti 161 Geddes Terrace. Mirė 
savo namuose. Iš Lietuvos at
vykus 26 metai, Waterbury 
gyveno 24 metus, priklausė 
Šv. Juozapo parapijoj ir Onos 
Draugijoj. Paliko savo gyve
nimo draugą Joną Kazlauską 
ir du sūnų—Juozą ir Edwardą 
ir tris dukteris—vieha vedus; 
viena sesuo gyvena jLietuvoje. j 
Palaidota su bažnytinėmis ap
eigomis 11 d. lapkričio airių 
kapinėse Calvary. | .

Lapkričio 7 d. K. Bendleris 
tapo apvogtas per savo gerą 
draugą A. Tas jo draūgas yra 
biednųjų name. Jisai tankiai 
ateidavo pas K. Bėndlerį pa
siimti laikraščių, pasiskaityti. 
7 d. lapkričid A. atėjęs rado 
Bendlerį mieganti su kitu jo 
draugū ir piniginė buvo ant 
stalo su $45.00. Pasiėmęs laik
raščius ir piniginę iškeliavo sa
vo keliais, Bendleris pabudęs 
nerado pinigų. Pradėjo jieš- 
koti, bėt nesurado. Jisai pra
dėjo mesti bėdą ant K. 8 d. 
lap. K. ir Bendleris pasiėmė 
detektyvą ir nuvyko į biednų
jų namą, kur% A. gyvena. Iš 
karto A. bandė gintis, bet iš
krėtus jo bakselį surasta pi
nigai.

Reporteris.

Kulpmont, Pa;
šis Tas

Vakarinė mokykla suaugu
siems jau vėl pradėjo funkci- 
jonuoti. Pamokos laikinai bu
vo pertraiuktos dėlto, kad pir
moji moktoja Catherine Bres
lin gayo kitą nuolatinį užsiė
mimą — mokytojauti pradžios 
mokykloje ir todėl ji iš šių 
pareigų režighavo. •

Dhban šią mokyklėlę tvar
kys M. ŠHa]ėffer su keliais ki
tais pagėlbinihkais - instruk
toriais. D&bar ir pati mokykla 
iš bankos naind' tapo perkel
ta į Wilson mokyklos patal
pą. Pamokos atsibus antradie
niai^ ketvirtadieniais ir penk

tadieniais nuo 6 iki 8 vai. va
karo. i

Kiek girdėjau, šią mokyklė
lę lanko vien tik moterys, o 
vyrai “tai jau viską žino.”

Kam aplinkybės leidžia, pa
sinaudokite šia proga. Mokin
tis niekad nėra pervėlu.

Bon Ami.

PASMAUGĖ PAČIĄ

ITHACA, N.Y. — Fame- 
ris Frank Manheim prisipa
žino policijai, kad tai jis pa
smaugė savo moterį, kuri 
rengėsi pamest jį su ketu
riais vaikais;

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 

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

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 j v a i r i o m 
spalvom.

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

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

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 8-7171

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1116

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Masjpeth, N. Y.
Telefonas Juniper 1-6776

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS
SKUTIMAS

25c
15c

Prielankus Patarnavimas
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp*Ten Ėyck ir Maujc-r Sts.

____________________________________ Ui_______ Al__  11 *

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins 
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Ląi- 
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.

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma- 
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimų— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

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

leidjrkloj SSRS lietuvių kalba brošiūra: “Kontrrevoliuci
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

Užsakymus siųskite “Priekalo” redakcijos adresu:
Moskva, ui. 25 Oktiabria 7, 

Izdatl inostrannich rabočich v SSRS. 
RED. “PRIEKALAS”

Galima užsisakyti ir per “Laisvę”.

Jau Laikas Užsisakyti 1937 Metams Lietuviu Sovietinės 
Literatūros, Politikos ir Visuomenės Mokslu

Mėnesinį Darbininku Žurnalą 
“PRIEKALAS”

• • •
“PRIEKALAS” 1937 metais rūpinsis dar plačiau nušviesti socialis

tinį SSRS gyvenimą, duodamas nuodugnių straipsnių, aprašymų, 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 kultūrini gyvenimą, darbo masių kovą, Lie
tuvos spaudą, literatūrą ir tt. 1937 m. 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 revoliucinės literatūros jėgos. 1937 m. “Priekale” tilps daug nau
jų 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 žurnalų apžvalgą. 1937 m. “Priekale” specialiai bus 
pažymėtos 100 metų Puškino mirties ir 20 metų J. Janonio mirties 
sukaktuvės.
i' “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 užsisakyt “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:

1. K. Marksas ir F. Engelsas—“KOMUNISTŲ PARTIJOS MANI
FESTAS.” ;

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

3. V. Leninas—“IMPERIALIZMAS, KAIP AUKŠČIAUSIAS K 
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. ____ ________________

“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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parčm, krikštynom ir kitokiom 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

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

iANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

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

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

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą 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 Galiną 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Agentų
DEKEN’S OINTMENT CO.,

Hartford, Conn.

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

Izd-vo Inostrannich rabočich ,
v SSRS, “PRIEKALAS.” 1

Amerikoj “Priekalą” galima j
užsisakyti per “Laisvę”: |

46 Ten Eyck Street, I
Brooklyn, N; Y. u



Pirmadien., Lapkr. 16, 1936 LAISVE Puslapis Penktas

LINARDS LAICENS. Iš latvių kalbos verte DŽUGAS.

Klykiantieji Korpusai
(Tąsa)

Kai po septyniij parų Atals išėjo su sa
vo bliūdeliu rankoje į koridorių ir į ka
merą, akys ilgai negalėjo priprasti. Aša
rojo ir merkėsi; ir kamera atrodė ypa
tingai svetima ir keista; taip viskas bu
vo nepaprasta, kaip dar niekad. Jis ilgai 
negalėjo atsigauti. Makaronų sriuba 
pietums buvo nepaprastai gardi, ir kai 
pavalgė, tuoj sėdėdamas užmigo.

Sekantį rytą, kai varė į darbą, Atals 
vėl nėjo. Dabar jis griebėsi apgaulės, be 
kurios kalėjime nė vienas negali apsieiti, 
jei nori savo gyvenimą bent kiek paken- 
čiamesniu padaryti. Jis pareiškė, kad 
dirbti negalįs ir veltui jį varytų. Dabar 
jis atrodė dar labiau išblyškęs, įpuolusio- 
mis akimis ir išsikišusiais veidų kaulais; 
šią apgailėtiną išvaizdą dar labiau sustip
rino karceryje užaugusi ir neskusta 
barzda. Gal būt dėlto Kazakevičius šiuo 
kart ypatingai neužsipuolė, bet tarė:

—Na, pietų nešti vistiek eisi!
Kuomet sušaukė iš kamerų visus na

mie pasilikusius, Atals nesipriešino. Sar
gam lydint kiekvieną dieną turėjo nešti 
maistą į eksporto uostą, kur dirbo kali
nių komanda. Karštos sriubos pripilti 
bakai, perkišus kartį pro ausis, buvo ne
šami ant pečių, nešėjams pasikeičiant 
kas ketvertį valandos, nes prie kiekvieno 
bako buvo pristatyta dvi poros nešėjų.

Išėjo pro duris, pro vartus kalėjimo 
gatve anapus mūro. Ties Matiso kapais 
nešėjai pasikeitė: užpakalinį nešamos 
karties galą Atals užsidėjo ant peties. 
Keldamas ant peties susvyravo, sulinko 
taip, kad bakas sulingavo ir sriuba išsi
liejo pro kraštus. Sargas užriko. Atals 
ėjo, bet kojos niekaip nepataikė į pirmo
jo nešėjo žingsnius. Todėl bakas svyra
vo ir buvo sunku nešti ir suvaldyti. Prie
šakinis nešėjas ėmė keiktis, necenzūri
nius žodžius pabrėždamas. Bet tas pa
gelbėjo tiek, kiek ir sargo riksmas; Atals 
lingavo ir svyravo, o sriuba laistėsi pro 
bako kraštus. Jie vis toliau atsiliko nuo 
kitų nešėjų. Juo labiau jie atsiliko, tuo 
labiau sargai rėkė, juo labiau kiti nešė
jai keikė. Bet niekas negelbėjo. Nenu
nešę iki geležinkelio, buvo priversti ba
ką sulaikyti ir Atalo vietoj pastatyti ki
tą, kuris ėmė keikti, kam jam reikia neš
ti vietoj to džiūsnos. Kam tokį dvasną 
siuntė sriubą nešti!? Baką statant At
als vos neapvertė.

Matiso gatve einant praeiviai sekė juos 
nustebusiais žvilgsniais. Atals matė dau
gelį žiurinęių į jį su pasigailėjimu ir už
uojauta; jis vos vilkosi nuvargęs, nuilsęs, 
nukankintas. Vienok ligi eksporto uos
tui jam dar keletą kartų teko pamainyti 
antrą nešėją; bet juo toliau, juo pavojin
gesnis jis darėsi sargų atsakomybei; 
kiekvieną akimirką galėjo šis žmogus 
pargriūti ir išlieti visą maistą gatvėn! 
Kuomet jie pasiekė uostą, Atlas bejėgiai 
atsisėdo pavėsyje prie sandėlio sienos ir 
atsisakė nuo siūlomų pietų. Jis matė ir 
girdėjo, kaip sargai savo tarpe kalbėjo
si: kad jis ištikrųjų sergąs ir net maisto 
nešimui netinkąs.

Sekantį rytą Kazakevičius, darbinin
kus išvaręs, liepė Atalui pasiimti savo 
daiktus ir nuvedė jį žemyn požemio ka- 
meron, kuri buvo skirta kalėjimo daržo 
darbams paskirtiems kaliniams. Atals

nusišypsojo: vistik jis nugalėjo! Argi 
nebuvo paprasčiau ir tikslingiau vieną 
savaitę pakęsti tamsiam karceryj ir pas
kui vieną dieną pavaidinti paliegėlio ko
mediją, negu visus metus būti išbadėju
siu transporto uosto darbininku be al
gos? Vienok ne kiekvienam galėjo pasi
sekti taip paprastai, kaip jam tai pavy
ko.

Namų darbininkų kameroje buvo pen
kiolika žmonių. Dalis jų ėjo pareigas 
kiemsargių, kaikurie šen ten kaipo ap
tarnautojai knygų išnešiojimui po kor
pusus, skutėjai ir kt. Čia buvo ir tas 
pirklys, iš kurio gydytojų komisijoj ty
čiojosi kaliniai. Jis buvo įsitaisęs prie 
feldšerio vaistų dėželės nešiotoju. Kaip 
toliau paaiškėjo, jie visi buvo tokie, ku
rie iš laisvės turėjo kokią nors proteki- 
ją; ne tiktai apie kokį nors politinį jų 
veidą negalėjo būti ir kalbos, bet ir kai
po kriminaliniai šios kameros gyventojai 
buvo nesąmoningiausi iš viso kalėjimo. 
Kitos kameros į juos žiūrėjo, kaip į val
katas ir administracijos pataikūnus. Jų 
neapkentė už tai, kad jie įsitaisė į šiltas 
vieteles, ir vadino juos “činovninkais.”

Atalą paskyrė ton grupėn, kuri dirbo 
kalėjimo darže. Kadangi vidurvasaris 
jau buvo praėjęs, tai išsaugoti agurkus, 
žirnius, tomatus ir morkas nebuvo gali
mas Juos tai šiada tai tada galima buvo 
nutverti, ir niekad jie nebuvo taip gar
dūs, kaip šiame smilčių darže su aukšta 
mūro siena/ Čia buvo ir inspektai ir gė
lynai skirti kalėjimo viršininko reika
lams. Kartais daržan ateidavo ir pats 
viršininkas, eidamas arklių tvartan, ku
ris buvo ten pat. Viršininkas nemylėjo 
kalinių, bet užtat arklius mylėjo. Kuo
met jam einant kalėjimo daržininkai jį 
sveikino, jis niekuomet neatsakinėjo į 
sveikinimus, tartum jis jų visai nepaste? 
bėjo.

Atalui čia buvo neblogai, nes darže bu
vo saulė ir jis galėjo pasitaisyti po metų, 
praleistų tiktai mūro sienose. Taip pat, 
kaip ir kitose kamerose, ir čia nedavė 
jokių knygų iš bibliotekos. Nebuvo taip 
pat jokių ryšių su antro korpuso drau
gais vienučių kamerose, kaip ir katorgi
ninkais. Pašto čia nebuvo. Tiktai sek
madieniais pirtyj galėjo susitikti su Ik- 
neriu ir Teteriu, nes Atalo kamerą leido 
praustis kartu su laisvėje dirbančiom 
kamerom. Todėl didelė pirtis buvo pri
kimšta. Koks tai buvo chaosas nuogų 
kūnų, kai rėkdami vienas už kito stri
magalviais veržėsi vidun ir graibstė ki
birėlius, kaip šnypštė tiršti garai nuo 
centralinio apkūrenimo elemento, kai va
nojosi šiuose karštuose garuose ant pla
čių plautų įvairiai tatuiruotos figūros— 
liesi, tvirti ir muskulingi. Daugelio bu
vo tatuiruotos ne tik rankos su inkarais, 
susivijusiomis gvvat^mis, brasletais, bet 
ir visa nugara iKpnešakis. Kai kuriems 
šlaunyse buvo įtatuiruoti plikų moterų 
paveikslai su palaidais plaukais, kitiems 
tie patys paveikslai buvo ant krūtinių ar 
pilvo. Kai kuriems ant pečių didelė šir
dis, vilyčia perdurta, krauju lašanti. Bet 
dažniausia plika moteriškė, ar moteriš
kės galva ir liemuo. Buvo ant krūtinės 
ir užrašai, pav.: “Dieve, saugok jūrinin
kus !” Buvo datos, bet beveik kiekvienam 
kurioj nors vietoj inkaras.

(Daugiau bus)

ras frontas prives prie Pary
žiaus Komunos katasti’ofos, 
nes, girdi, Herriot su savo fa
šistiniais social-radikalais ga
lįs bile dieną paduoti ranką 
Hitleriui ir sykiu su juo pulti 
Sovietų Sąjungą. Ir už tokią 
pranašystę jis reikalavo kre
dito savo sklokai, nes esą tik f v-
skloka tą permato.

Rep.

Mano Įspūdžiai iš Stilsono 
Prakalbų.

Jei aš būčiau galiūnas, val
dovas ir esąs nariu valdančio- I
sios klasės, užtikrinu visus Stil
sono pasekėjus ir jo rėmėjus, 
tuo, kad nei vieno Stilsono bei 
jam panašaus, nepaisant, kaip 
jie didžiai būtų prasižengę 
prieš mane praeityje, nelaiky
čiau kalėjimuose. Siųsčiau 
svietan į pavergtąsias minias, 
ugdyt jose nepasitikėjimą sa
vimi — pesimizmą. Tai va ko
kis Stilsonas laisvas.

Na, o Tom Mooney nekal
tas, vienok kalėjime. Tą tai ži
no kaip išnaudotojų mąstanti 
klases dalis, taip ir išnaudoja
mųjų mąstanti klasės dalis. 
Didžiosios klasės nesusiprati
mas Tomą Mooney laiko kalė
jime ir senai jis jau būtų po 
velėna, jei kada tai, senai jau, 
Sovietų Sąjungos darbininkai 
nebūtų galingai užprotestavę 
prieš tą žiaurų — neteisingą 
mirties nuosprendį. !

Skloka Veikia.

Va, prisimena lapkričio 1 d, 
konferencija. N. Januška pa
reiškia nepasitikėjimą persta
tytiems į Bostono apskričio 
Veikiantį Centro Komitetą 
(gal kad iš sklokos neįėjo). 
Na, o prieš balių, kuris įvyksta 
15 d. lapkričio, tai mūsų dide
lis Jurgis, net sušilęs veikia. 
Veikia prieš.

Deja, “Naujosios Gadynės” 
nematau, tik po Stilsono pra
kalbų supratau. Netikėtina, 
kad turėtumėt, kokį ekonomi
nį išskaitliavimą geist pasau
liui fašistinės tvarkos?

O gal unaras, išdidumas ne
leidžia? Tai būtų prastokai.

Grįžtant prie Stilsono—gal 
būt savo protavime ir teisin
gas, bet yra kas tai pasakęs, 
kad “Sveikam 
siela”. Na, o 
dėsi pradžioj 
guistumu.

kūne, sveika ir
Stilsonas skun- 

prakalbos li-

Dar- 
radio programos 7 

pasipiktinau ne 
kuris pui-

spaudos svarbą 
ir 

va- 
bai- 
esa-

South Bostono Žinios
STILSONO NELAIMIŲ IR 

VARGŲ PRAKALBOS

Lapkričio 8, So. Bostone 
įvyko Stilsono-Butkaus prakal
bos. Iš pradžios buvo susirin
kę apie pora šimtų klausyto
jų, bet pertraukoje pusė žmo
nių išmaršavo laukan iš sve
tainės. Ir ne dėlto jie išmarša- 
vo, kad tuo laiku buvo renka
mos aukos, bet todėl, kad nu
sibodo klausyti kalbėtojo aiš
kinimų apie savo bėdas. Pasa
kojimai apie sklokos dabarti
nius tikslus arba praeities įvy
kius galėtų dominti tik pačius 
sklokininkus, bet jų čionai 
randasi tik pusė tuzino, gi pu
blika susidėjo didžiumoje iš

abelnos visuomenės, kuri nei 
prie opozicijos, nei prie pozi
cijos nepriklauso.

Pirmoje dalyje savo kalbos 
Stilsonas papasakojo, kaip jį 
buvo areštavę, už ką ir tt. Bet 
apie tai jau visiem yra žino
ma, nes anksčiau kiti kalbėto
jai, kuomet dar Stilsonas buvo 
kalėjime, šioj pačioj svetainėj 
ir tiems patiems klausytojams 
yra smulkmeniškai išaiškinę. 
Jo nusiskundimai, kad Zigmas 
Angarietis, “Laisvė” ir, anot 
jo, centrabiuriai jį valdžiai iš
provokavę vargiai galėjo ras
ti bent mažiausio pritarimo 
publikoj, nes jeigu būtų taip 
ištikrųjų buvę,, tai laisviečiai 

• nebūtų dėjęsi prie jo išliuo-

countės balsavimų daviniai. 
Kam įdomu skaitykite ir savo 
išvadas darykite. Pažymiu tik 
naujųjų partijų kandidatų su
rašą :

Browderi paduota 25 b. 
Thomasą — 159 balsai.! 
Lemkę — 459 balsai.

Dar viena anglies kasykla 
šioje apylinkėje likviduojama, 
tai Enterprise Colliery Phila
delphia and Reading Coal and 
Iron Co. Shamokin distrikte. 
Kompanija ištraukė visus dar
bininkus ir pačių įstaigą—kre
kerį pardavė pirkliui senų ge-

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale
NOTICE is hereby given 
B 4388 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic ---- -------- ----------
i.i ___ /_____  r . '
County of Kings, to be consumed 
premises.

LOUTS BENINATI
(Evergreen Restaurant) 

81 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4887 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
623 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID GOTO FI’' 
623 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4373 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1051 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MATTHEW J. SPRINGER 
1054 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. ' 
B 4428 has been issued to the undersigned 
to sell .beer at retail under Section 76 
or the Alcoholic Beverage Control Law at • 
291 Mau.ier Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TSIDOR GELLER 
291 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4370 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under .Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2375 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. i
ANTHONY POLISI & SEYMOUR EPIFANTO 
2375 Pitkin Ave., XI v

NOTICE is hereby 
A 
to 
of

Retails
that License No. 1

76retail under Section 
Beverage Control Law at 

81 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
theon

ležų. Ardymo darbas eina jau 
visais garais. Bon Ami.

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: EVcr green 7-0072

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos iSdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.

Besiklausant kunigų 
bininko 
d. lapkričio, 
kunigu Juškaičiu, 
kiai išdėstė
visuomenėj, bet savimi 
draugais, ? dėlei “Laisvės” 
jaus. Liguisti ar paprasti 
liai — šiaudasieliai. Kas 
me ? Aist.

Kulpmont, Pa.
Šis-Tas.

z mo
st1 ri- 
ci ži
bų vo

PIRMAS LIETUVIS CHIROPRAKTAS
DR. J. VAITULIONIS

GYDŲ be peilio, be vaistų ir be chemikalų, 
tik su savo plikomis rankomis. Visokios ligos 

yra gydomos: vyrų, moterų ir vaikų.
Patarimai veltui.

VALANDOS: Nuo 9 ryte iki 8 vakare. Nedėldieniais 
ir šventadieniais nuo 10 ryte iki 1 v. po pietų

331 Grand Street Tei. Evergreen 7-2531 Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Ė-

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

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

Brooklyn, N. Y. j 

given that License No. | 
10629 has been issued to the undersigned ' 
sell beer at retail under Section 75 : 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
Newkirk Plaza, Borough of Brooklyn, | 

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID KESSLER
6 Newkirk Plaza, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ; 
RL 2012 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic.
Control Law at 1168 Liberty Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
Burned on the premises.

CHARITES V. WILLIAMS 
1168 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. I 
RL 2598 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under i 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 239 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises. • •• i

CHARLES MACK
239 Irving Ave., Brooklyn, N. Y. j

NOTICE is hereby given that License No. I 
L 152 has been issued to the undersigned I 
to sell wine and liquor at retail under Sec- I 
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 10—-4 
County, of 
premises,

D-B-A___
10—4th Avenue,

Beverage 
Borough 
be con- '

-4th Ave., Borough of Brooklyn, j 
Kings to be consumed off

JACOB L. GLASS
DEPOT WINE & LIQUOR 

Brooklyn, N.

Tel. Evergreen 7-6909

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

naujus.
Alano Darbas Yra Užtikrintas. 

Labai žema kaina.

Lewis Tauches
499 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

savimo. Faktas gi palieka, kad 
šioj pat svetainėj, kuomet bu
vo surengtos prakalbos Stilso- 
no išlaisvinimui, apart kitų 
kalbėtojų, kalbėjo laisvietis d. 
Taraška ir jis tuomet pasakė 
gerą prakalbą, reikalaujant 
Stįlsono paliuosavimo. Tą pu
blika ir šiandien gerai atsime
na, nors šių prakalbų pirmi
ninkas N. Januška negražiai 
užtylėjo šį faktą. Jis paminėjo 
visus kitus kalbėtojus, Kubilių, 
Michelsoną, Jankauską, bet 
apie drg. Tarašką nei gu-gu.

Antroj savo kalbos daly 
Stilsonas kritikavo Komunistų 
Internacionalą, 7-tojo kongre
so teziųs ir bendro fronto vei
kimą. j Jo nuomone, bendras 
frontas esąs darbininkams 
pragaištingas, nes panaikinąs 
darbininkišką sąmoningumą.; 
Jis sako, kad Francijoj bend-

Šiomis dienomis čia" apsive
dė Adolfas Deveikis su Ona 
Raučiuniene. Kadangi Devei
kis yra laisvų pažiūrų 
gus, tad taikos teisėjas 
šo juos moterystės ryšiu 
liu būdu. A. Deveikis
divorsinęs, o O. Raučiuniene 
našlė. A. Deveikis yra “Lais
vės” skaitytojas. Jaunave
džiams linkiu ramaus ir tai
kaus sugyvenimo.

Didžiausio šios apylinkės, o 
gal ir visos valstijos Psychia- 
tristų Danville State Hospitalio 
vyriausias Dr.t J. A. Jack; on 
raportuoja, kad bėgyje šešių 
pastarųjų metų toje įstaigoje 
proto ligonių 'padaugėję se
kančiai :

1930 metais tokių pacientų 
buvę 162 .laikinai lankanč’.ų, 
1796 nuolatinių arba viso 1958 
ypatos.

Gi šeši 
lankytojų 
nių 2025 
menų.

Depresija, reiškia, naikina 
ne tik žmonių turtą, bet ir pro- 

; tą.
Mūsų (Northumberland)

metai vėliau laikuių 
buvę 426, nuolati- 
arba viso 2451 as-

the

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, 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 kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pics, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas. 

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

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

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

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 7 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jisų namus. Prašome 
isitėmyti adiesą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brookh n, N. ?

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661
.......... ........... ..............................—k—____________________
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Pavyzdingos Aido 
Choro Pamokos

Penktadienio vakare, praei-

n • • i • p ĮAido Choras DainuosD. Nusigiedojo
“Vienybės” reporteris K. 

P. D., rašydamas apie “Lais
vės” koncertą, nusigiedojo, 
kaip bile gaidys. Mat, pas jį 
tokia jau logika—viskam, kas 
progresyviška, viena gaida — 
išniekinai ir pabaigta. Skirtu
mas nuo gaidžio taktikos tik 
tas, kad gaidys visuomet at- 
gieda teisingą laiką, o pas K. 
P:. D. kas žodis, tai išmislas.

Visų pirma tų “complimen
tary” tikietų kas jau kas, bet 
“Vienybė” negavo ir jie po 
Brooklyną nesimėtė, kaip bū
na prieš “V.” ir tūlų kitų 
įstaigų parengimus. “Laisvės” 
rėmėjai ganėtinai įvertina 
“L.”, kad nusipirkt tikietus ir 
jų neužteko visiems norintiems 
įsigyti sėdynes.

Apie programos pildytojus, 
apart poros jaunuolių (ku
riem pataikauja dėlto, kad 
juos tikisi gaut į savo progra
mas, nes jie eina visur), atsi
liepiama : “Apie programos 
atlikimą— nėra kalbos, labai 
menka.”

O kaipgi ištikrųjų buvo? 
Visi buvusieji žino, kaip sve
tainė aidėjo plojimais ir reika
lavimais daugiau sekstetui su 
soliste Klimaite. Entuziastiškai 
buvo pasitikta visų jau per 
laikus žinoma K. Menkeliūniū- 
tė ir kiekvienas pripažino, kad 
ypatingai šiame koncerte ji i 
pasirodė puikai. Ar nekilo tik
ra audra tenorui Dedovich, 
jau nekalbant apie Oną Leo
navičiūtę, kuri yra pažiba ne 
tik lietuvių, o ir kitataučių 
scenoj ir kurią tinkamai įver
tino 16 šimtų publikos audrin
gu plojimu ir reikalavimu dau
giau dainų. Ir šokikės (lietu
vaitės Petraičiūtės, kurias K. i 
P. D. vadina “kitatautėm bur- 
leskų šokikėm”) turėjo gra
žaus pritarimo, kaip turėjo ir 
gitaristai Beckeris ir Vedegys.

Aidas, kuris aršiausia įsipy
ko fašistinės “Vienybės” K. 
P. D. už dainavimą “Interna
cionalo,” taip pat gražiai atli
ko pareigą. Beje, jis buvo ir 
kritikuotas, o tai buvo už tą, 
kam nedainavęs užbaigime 
programos. Bet tas, kiek ži
nau, ne nuo choro priklausė.

Toliau sako, būk programa 
buvę nepatenkinti net patys 
“tikrieji komunistai.” Tai, ži
noma, vienas iš eilinių “V.” iš- 
mislų. Minia (“tikrųjų” ir “ne
tikrųjų”) pilnai įvertino artis
tus savo gausiais plojimais ir 
to “nematė-negirdėjo” tik K. 
P. D., nes jis žiūrėjo per “V.” 
akinius.

Ar buvo nusiskundimo dien
raščio “Laisvės” koncerto pro-

Antradienio M i tinge
Brooklyno ir apylinkės lietuviška visuomenė su nekantru

mu laukia ryt vakaro, nes tada įvyks svarbus, didelis, turi
ningas masinis , mitingas Ispanijos klausimu, kurį rengia 
Brooklyno ir apylinkės lietuvių progresyviškos organizacijos.

Kompozitore B. ŠALINAITĖ, 
vedėja Aido Choro, kuris da

lyvaus mitingo programoj.
Apart kalbėtojų, atsilankiusieji turės progą išgirsti 

Brooklyno pagarsėjusį, didžiulį Aido Chorą. Pakviestas choras 
su entuziazmu nutarė padainuot, nes choro nariai išsireiškė, 
kad tai garbė dalyvauti minimo mitingo programoj. Mat, 
choriečiai gerai žino, kad Ispanijos jaunimas, merginos ir vai
kinai, sykiu su suaugusiais lieja kraują atmušimui užpuolusio 
fašizmo. Choro nariai pasiklausys jaunuolio J. Ormano pra
kalbos apie Ispanijos jaunimo rolę dabartinėse kovose.

Dabartiniai įvykiai Ispanijoje sujudino viso pasaulio gy
ventojus. Kas bus—ar žus ar laimės Ispanijos demokratija? 
Kokia dabartinė liaudies valdžia? Kas ją remia? Kas remia 
užpuolikus fašistus? Ką turime daryti mes, lietuviai, idant 
padėjus Ispanijos liaudžiai? Į šiuos klausimus atsakys ispanas 
profesorius J. Moreno-LaCalle, garsus visuomenininkas, auto
rius daugelio knygų, kuris atstovaus Ispanijos liaudį; Dr. J. J. 
Kaškiaučius iš Newarko; “Laisvės” vyriausias redaktorius d. 
R. Mizara ir, kaip minėta, jaunuolis J. Ormanas.

Dar sykį atsišaukiame į draugus atnešti įvairių dovanų 
Ispanijos liaudžiai—kenuoto maisto, drabužių, čėverykų, iodo 
tinktūros, raiščių bandažams ir tt. Visos aukos bus sutaisytos, 
sutvarkytos ir pasiųstos tiesiai Ispanijon laivu, kuris jau at
plaukia New Yorkan iš Ispanijos.

Kviečiame dalyvauti masiniame mitinge ir įsitėmykite 
sekamas informacijas:

DIENA: Lapkričio 17, rytoj.
LAIKAS: 7:30 vai. vakare. !
VIETA: Piliečių Kliubo Svetainėje, 280 Union Avenue.
ĮŽANGA:'Veltui.
P. S.: Nepamirškite atsinešti dovanų.
Del svetainės mažumo nesirūpinkt, bus surasta patalpa.

Liet. Piliečių Kliubo
Manadžerium—Karpus

Pereitą penktadienį įvyko 
Amer. Liet. Piliečių Kliubo t. 
v. bizniškas susirinkimas. Da
lyvavo apie pusantro šimto na
rių. Svarstyta bizniški reika
lai. Mat, dabar Kliubas turi 
vėl pilnas laisnes (alui, vynui 
ir degtinei), tai ir biznio rei
kalai darosi sudėtingesni.

mą publikos rinkėjai negalėjo 
prieiti prie kiekvieno ir pama
tyti, todėl žinantieji aukavu
sius ir 'likusius nepaminėtais 
prašomi pranešti vėlesniam 
paskelbimui.

kad 
yra 
kad

gramos trūkumais? Buvo, tik 
ne buvusiais programos pildy- 
tojais, o nebuvimu daugiau 
masinio pobūdžio punktų, ku
riuos “L.” koncertų publika 
myli. Ji žino, kad pačiam 
Brooklyne randasi pagarsėjęs 
Aido Choro Ensamblis, 
Elizabethe ir Newarke 
puikios šokėjų grupės,
Shenandoah’ryje yra šaunusis 
Mainierių Kvartetas, taipgi ki
tos panašios grupės kituose 
miestuose. O jų nebuvo kon
certe ir tas trūkumas buvo 

• nurodytas pasikalbėjimuose po 
programos.

Galop K. P. D. sako, buvę 
“begėdiškai a p g a u d inėjami 
žmonės.” O tuo “apgaudinėji
mu” jie skaito tą, kad “Lais
vės” redaktorius R. Mizara 
keliais žodžiais priminė svar
bą paremti Ispanijos liaudį 
kovoj prieš ją užpuolusį fašiz
mą, apginkluotą Vokietijos, 
Italijos ir viso pasaulio fašis
tų. “Vienybei” gelia dantį, 
kad tų kelių žodžių primini
mo pasėkoj sudėta $112.50 tų 
kovotojų paramai.

Baigiant, galima pasakytir
į.

■<

Manadžerium paliktas lai
kinai tas pareigas einąs—Kar
pus, nes niekas daugiau ne- 
kąndidatavo.

Bendrai Kliube tvarka, ro
dosi, neprasta, kadangi direk
torių taryba stropiai darbuo
jasi ir dalykus visapusiai tvar
ko.

N-r-s.

Daugiau Aukavusiu 
Ispanijai

Po paskelbimo “Laisvės” 
koncerte aukojusių Ispanijos 
liaudies paramai dar priduota 
vardas Onos Philippse, iš 
Stamford, Conn., kuri aukojo 
$1, ir B. Kerševičiaus, Clifton, 
N. J., aukojusio 50c.

Norėjo Lošt Fašistinį
Veikalą Mokykloje

Brooklyno Montauk Junior 
Augštesnėj Mokykloj buvo 
ruošiamas parengimėlis ir ant 
programos buvo uždėtas trum
pas veikaliukas “The Soap 
Box Orator.” Tas veikaliukas 
yra grynai priešdarbininkiškas 
ir jame išjuokiami ateiviai ir 
akstinama “uždaryti ateiviams 
burna.” c

Kuomet tos mokyklos stu
dentų tėvai, sužinojo apie tą 
proponuojamą persta tymui 
veikalą, tai delegacija tėvų, 
Rašytojų Unijos, Mokytojų 
Unijos ir Komunistų Partijos 
narių nuėjo pas mokyklos ve
dėją Dr. Ludwig ir užprotesta
vo prieš tą veikalą. Dr. Lud
wig pasidavė masiniam spau
dimui ir nuėmė veikalą nuo 
programos.

Gaisras Kriaučiūnienės 
Gėrimu Įstaigoj

Praeito pirmadienio naktį 
12:30 vai., kilo gaisras Kriau
čiūnienės saliūne, kuris yra po 
num. 386 Grand St.

Gaisras prasidėjo užpakali
nėj saliūno dalyj, kur yra vir
tuvė ir du kiti kambarėliai. 
Vienam iš tų kambarių turi 
prieglaudą tūlas senas žmo
gus P. Kišenius. Jis yra tos 
įstaigos naktinis sargas. Kriau-/ 
čiūnienė su savo šeimyna gy
vena virš saliūno.

Už pusvalandžio po uždą-, 
rymo saliūno Kriaučiūnienės 
duktė pirmutinė pajuto, kad 
kambaryje yra dūmų. Pažiū
rėjus pro langą į “jardą”, pa
matė, kad apačioj jau liepsna 
veržiasi laukan pro langus. 
Pasigriebus saliūno raktą iš
bėgo lauk ir atidarius duris 
nuo Grand St. pamatė pilną 
virtuvę liepsnos, o liepsnose 
sukinėjosi vienmarškinis P. 
Kišenius. Kaip tik spėta jis iš
traukti iš ugnies, jau truputį 
apdegusiom rankom. Mat, se
nis, pajutęs gaisrą, bandė ge->. 
sint, bet nepajėgė.

Kriaučiūnienei padaryta 
daug nuostolių: sudegė daug, 
drabužių ir rakandai tuose 
kambariuose. Saliūno ugnis 
nespėjo paliest. Rep.

nant “Laisvės” namą, mano 
ausis pasiekė skambūs, melo
dingi garsai. Sustojau. Atsi
miniau, kad penktadieniais 
įvyksta Aido Choro pamokos 
“Laisvės” salėje.

žingeidaujant, nutariau už
eiti salėn ir jon įžengęs—nu
stebau. Mat, man teko kai ka
da pasiklausyti choro pamokų 
ir būdavo apie 30-35 choristai 
susirinkę, bet šį vakarą suėjo 
50 dainininkai ir dainininkės. 
Kame dalykas? Sužinojau, 
kad choriečiai mokinasi ope
retės Grigučio dainas, nes cho
ras rengiasi tą operetę persta
tyti ateinantį mėnesį, tad visi 
choro nariai dalyvauja tose 
svarbiose praktikose.

Po pamokų buvo perstaty
tos trys naujos dainininkės, 
kurių pavardžių, neatsimenu. 
Reiškia—choras auga. Choro 
nariai buvo užkviesti dainuoti 
šį antradienį Piliečių Kliube, 
kur bus prakalbos Ispanijos 
klausimu ir jie nutarė daly
vauti.

Gerai, draugai, kad jums 
taip gerai sekasi dainuoti, 
augti ir kad neužmirštate par
eigas darbininkų parengi
mams. Aš n u o š i r d ž iausiai 
kviečiu kitus jaunuolius ateiti 
ir prisirašyti prie choro ir tuo- 
mi padėti jam bujoti.

Tėmytojas.

Nelaimės Galėtų Sumažėt
Didelis skaičius užmušamų 

automobiliais ant kelių ir gat
vėse galėtų sumažėt, jei kiek
vienas draiveris ir pėstininkas 
jaustų pilną atsakomybę prieš 
visuomenę ir saugotųsi. Tam 
pagelbsti trafiko taisyklės, tik 
reik jų prisilaikyt.

Motoristai turi važiuot lė
čiau, atsargiai suktis, tėmyt 
šviesas.

Pėstininkam taipgi svarbu 
tėmyt šviesas, ir saugotis ėji
mo iš už pastatytų karų ir 
skersai gatvę ne vietoj.

Trafiko Pct. “K.”

MIRT YS—- L AI DOTU VĖS

Fred Fritz (Bedermanų žen
tas), 23 m. amžiaus, 108 Mc- 
Kibbin St., lapkričio 13 nakčia 
išpuolė pro langą ir ant vietos 
užsimušė. Kūnas pašarvotas 
namuose. Bus palaidotas lap
kričio 16 d., šv. Jono kapinė
se.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Ar Žus ar Laimes Ispanijos Demokratija?
LIETUVIŲ MASINIS MITINGAS
Rengia Brooklyno ir Apielinkes Lietuvių Progresyviškos Organizacijos

Antradienį, 17 d. Lapkričio, 7:30 Valandą Vakare
AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIU KLIUBO SVETAINĖJE

280 UNION AVENUE, KAMPAS STAGG ST. BROOKLYN, N.Y.

Išgirskite Ispanijos Karžygiškos Liaudies Balsą
Šiame lietuvių susirinkime ją atstovaus ir už ją kalbės ispanas 

Profesorius J. MARENO-LaCALLE 
garsus visuomenininkas, liberalas ir autorius daugelio svarbių knygų.

Kaip buvo minėta pirmes- 
niame pranešime, per daugu- t ’

Apart jo, kalbės;

' DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
j JOHNNIE ORMAN 

, R. MIZARA
tiek, kad fašistinei “Vienybei” 
dar bus daug gėlos nuo “Lais
vės” ir jos rėmėjų darbų prieš 
fašizmą.

Koncerte Buvęs. ĮŽANGA VELTUI!

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” 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. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

ANTANAS KASMOCIUS
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 gatves nuo 
“Laisves”, 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

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, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

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 
Įjgjįtnentjilany

DeKalb leng
vas būdas pir

kti anglį
Prisipilkit jūsų an
glio aruodus dabar. 
Renkpinigių nerei
kia: užsimokėsite už 
anglj bekūriadami.

J^ffer/oh.
3-2779

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo.e
Grabon^stės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.

306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.




