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TŲ ATSTOVĄ

Olga Prestes, žmona Brazili
jos liaudies vado draugo Carlo 
Prestes, išdeportuota Vokieti
jon. Bet prieš pat išdeportavi- 
mą ji pagimdė kūdikį. Brazili
jos fašistų valdžia neleido jai 
pasiimti ąavo kūdikį. Kūdikis 
tapo atplėštas nuo jos krūtinės, 
o jį išdeportuota. Drg. Carlo 
Prestes gi sėdi kalėjime ir lau
kia mirties bausmės.

šitaip fašistai pagerbia 
myną, motinos meilę ir 
niškumą. Tai žvėrys, o ne
nės. Tik kapitalizmas galėjo 
žmones paversti į tokius žvėris.

Organizuoja Pasaulini į

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

KRISLAI
Netikėtas žvėriškumas. 
Patarimai.
O ką jūs gausite?
Nazių dantys.
Suėdė sveikatą.

Rašo A. B.

Tai nors vienas draugas pa
sigailėjo ir manęs. Prisipažinau 
aną dieną, kad apart kepimo 
“Krislų”, dar man redakcijos 
štabo pavesta korespondencijas 
peržiūrėti ir bartis su draugais. 
Išgirdęs apie tas mano bėdas, 
mūsų nenuilstantis korespon
dentas ir bendradarbis drg. Po
žeminis rašo ir, tarp kitko, sa
ko:

“Well, bet jūs, drauge, kai 
del manęs, esate labai geras re
daktorius. Nei per nago juody
mą nekikinu. Vietoje to, šiame 
laiške dar prisiunčiu raštą. 
Peržiūrėkite.

“ ‘Laisvės’ No. 267 rašote, 
kad norėtumėte patirti, kiek 
skaitytojų skaito ‘Krislus,’ bet. taipgi prisibijo pasauli-
nežinote kaip. Nejaugi nežino
tumėte? Jeigu ištikrųjų ne, tai 
aš patariu šitokį pigiausią bū
dą : įdėkite ‘Laisvėn’ specialę 
blanką taip, kad tik tereikėtų 
padėti kryžiuką, na, ir paprašy
kite, kad balsuotumėm ir blan
kas prisiųstumėm jums. Jums 
tik reikės susiskaityti balsus ir 
išsiskaityti koks skaitytojų pro- 
centas skaito ‘Krislus’. Taip ga- |'«b epu S i Š kūmo” 'politikos 
lite sužymėti ir visus laikraščio, linkui Ispaniios ir nepra- 
skyrius vienu balsavimu. Bal- leist iš Anglijos ginklų Is- 
suotojams kaštuos po tris cen-' panijos respublikai., , .... , . . , i painius respuDiiKcU.tus, o redakcija! ir admimstra-1 praneš kad Franci. 
cijai, niekas. i. 1JV. ’ . ., ._____  įjos valdžia taipgi nesiki-

Taip, drauge, atrodo, labai i ?ianti J “vidujinius” Ispani- 
lengvas ir gražus būdas. Bet Jos reikalus, o palaikysianti 
pabandyk ir pamatysi, kad gau
si išpildytą blanką tik nuo ko
kio tuzino skaitytojų. Mūsų

cijai, niekas.”

Taip, drauge, atrodo

prieteliai paskaitys didžiausiu giau duotų Ispanijos fašis- KniUl Nlisizildfi FfailC annlri miniu zJ Ir vir J___ _ 1 _ 1 11 _ _  • 1 • llVVlvl A 1MU1I4W14V A M Mlsunkiausiu darbu padėti kry- tam slaptos talkos, negu iki 
- - - > šiol.Žiūką, parašyti adresą ant voko, 

'uždėti krasos ženklelį ir įmesti į 
pašto dėžutę. Keliais atvejais 
panašiu būdu buvo atsiklausta, 
bet tos nelaimingos blankos ir 
pasiliko laikraščio špaltose.

Sirpsta ir džiaugiasi mūsų ka
pitalistai. Tik šiomis paskutinė
mis keliomis dienomis 50 kom
panijų paskelbė $80,000,000 eks
tra dividendų (pelnų) savo šė- 
rininkams. Tai tikra rugiapjūtė. 
Bet ką gausite darbininkai? Ką 
gausite bedarbiai? Ta pati mi- 
zerna alga, o dar mizernesnė 
pašalpa, štai jūsų likimas.'

Sovietų Sąjungoje sulaikyta 
keli tuzinai Vokietijos valdžios 
šnipų. Juos atsiuntė Hitleris. Jų 
tikslas buvo susukti fašistinį 
lizdą Sovietų žemėjvaryti sa
botažą, sužinoti karinius sekre
tus ir prisirengti iš vidaus iš
sprogdinti darbininkų tėvynę, 
kuomet iš lauko pusės ją už
puls Vokietija, Italija ir Japo
nija.

Atsiims tie niekšai. Naziai tu
ri be galo ilgus dantis ir nori 
be galo daug apžioti. Bet So
vietų žerpė pasirodys perkieta 
ir jiems.

Pagaliaus išlaisvintas garsus 
vokietis pacifistas ir rašytojas 
Carl von Ossietzky. Jį išlaikė 
koncentracijos stovykloje nuo 
1933 metų. Mat, jis kritikavo 
Hitlerio diktatūrą. Dabar jis 
“laisvas”, bet be sveikatos. Ir
paleido naziai Ossietzky tik to-1 valdžios rankas visa stam- 
del, kad jis gal nebeužilgo turės bioji privatinė nuosavybė ir 
atsisveikinti su gyvaisiais.

Fašistų Frontą pries 
Sovietų Respubliką

LONDON. — Kad Hitle
ris ir Mussolinis pripažino 
gen. Franco fašistų “val
džią” Ispanijoj, tai yra tik 
dalis jų programos ruošia
mam karui prieš Sovietų 
Sąjungą, — sako Anglijos 
politikai.

Tuo tikslu Hitleris šiomis 
dienomis padarė slaptą ka
rinę sutartį su Japonija. 
Veda derybas ir Italijos val
džia su Japonija bendram 
žygiui prieš Sovietų Sąjun-

Kai kurie Anglijos politi- 

nio fašistų fronto ir kalba 
apie reikalą sueit į geres
nius santikius su Sovietų 
Sąjungą. Bet Anglijos val
džia. kaino tokia, “šaltai te
žiūri” į Ispanų fašistu “val
džios” pripažinimą iš Vokie
tijos ir Italijos pusės. Todėl 
jie ir toliau žada laikvtis 

savo “benusiškumą” ir to- 
liaus, nežiūrint, kad Musso
linis su Hitleriu ir dar dau-

Washington, lapkr. 19. — 
Čia manoma, kad Sovietų 
Sąjungą negalėsianti duot 
didesnės karinės pagelbos 
Ispanijos respublikai, jeigu 
nepritars Sovietam Anglijai 
ir Francija. 'savo

O’Neill Amerikonas Rašyto
jas, Gavo Nobelio Dovaną
STOCKHOLM, Švedija.— 

Nobelio ’ fondas paskyrė 
$45,000 dovaną už 1935-36 
metus amerikonui dramų 
autoriui Eugene O’Neill’ui 
kaipo vienam iš pačių žy
miausių rašytojų pasaulyje. 
Tai jau antras amerikietis 
gauna Nobelio dovaną.

Pirmas ją gavo Sinclair 
Lewis 1930 m.

Nobelio dovanos už moks
lą ir literatūrą yra dalina
mos iš $9,000,000 fondo, ku
rį tuo tikslu paliko A. B. 
Nobel, švedas dinamito išra
dėjas.

REIKALAUJA S U V ALS- 
TYBINT DIDŽIUOSIUS 

TURTUS MEKSIKOJ 
Mexico City, lapkr. 19.—

Meksikos prezidentas Car
denas užgyrė įnešimą sei
mui, kad būtų perimta į

pramonė.

Ispanijos Fašistai Užgriebė 
3 Sovietų Laivus

M A S K VA. — Ispanijos 
fašistų šarvuotlaiviai sulai
kė Sovietų prekybos laivus 
“Vtoraia Piatiletka” ir “Pe- 
trovskij” ties La Coruna 
prieplauka ir nusivarė juos 
į El Ferrol. Pirmiau jie suž
iūrėjo sovietinį laivą “Sojuz 
Vodnikov,” užgrobė jo ve
žamus Ispanijos respublikai 
maisto dalykus ir tuščią pa
leido.

Hendaye, Franc. — Pra
nešama, kad Ispanijos val
džia sutelkė 40,000 savo mi
licininkų Biscav užlajos pa
kraštyj šiaurei. Jie pulsią 
fašistus San Sebastiane.

Respublikiečiai Tebe
valdė Madrido Tiltus
MADRID. — Ispanijos so- 

stamiesčio gynėjai iki šiol 
susprogdino tik du savo til
tus, Segovia ir Franceses, 
kad jais negalėtų fašistai 
persikraustyti į Madridą. 
Visus kitus tiltus ir prietil- 
tes tebevaldo liaudies milici
ninkai.

Ministeris Salengro

PARYŽIUS. — Gesu nu- 
sižudydamas. s o c i a Ii stas 
Franci]os vidaus reikalų mi-. 
nisteris Roger Salengro pa- “artimai gręsiančiu 
liko atsisveikinimo laiška pavojum.”

draugui ministeriui 
pirmininkui L. Blumui. Sa
ko, kad prie savižudystės jį 
privedė dešinieji (fašistai). 
Jie seime, savo laikraščiuo
se ir kalbose neatlaidžiai 
šmeižė Salengro kaipo būk 
“šalies išdaviką, perbėgusį 
vokiečių pusėn” laike pasau
linio karo.

Savo atsisveikinime Sa
lengro rašo, kad dešinieji to
kiais piktais užsipuldinėji
mais “užmušė ii? mano mo
terį” 18 mėnesių pirmiau.

Karinis garbės teismas 
pripažino, kad Salengro ne 
pats perbėgo vokiečių pu
sėn, bet buvo paimtas nelais
vėn su kitais fraųcūzų ka
riais. Paskesnių laiku jį iš
teisino ir Franci jos seimo 
atstovų rūmas. Fašistiniai 
ėdikai, tačiaus, nesiliovė ir 
reikalavo naujo jam teismo. 
Tuom jie galutinai suardė 
Salengro’ui nervus, kas pri
vedė jį prie savižudystės.

Salengro buvo ne tik Liau
dies Fronto valdžios minis- 
tens ir seimo atstovas, bet 
ir Lille miesto majoras.

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Lapkričio (Nov.) 20, 1936 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

MADRID. — Idant maty
tų, kur mėtyt sprogstamą
sias bombas, fašistų lakū
nai pirma meta ant šio mie
sto kalci jo bombas. Jos gi 
degdamos padaro didesnę 
šviesą negu dieną ir parodo 
bombarduoto jams taikiklius 
(eželius). Kalcijinių bombų 
medžiaga tuo tarpu degina 
namus.

Visas didmiestis, ypač 
naktį, virsta baisenybe — 
gaisrų ugnis ir dūmai, ap
akinančios kalci j o bombų 
šviesos, sprogstamųjų bom
bų ir kanuolių šovinių 
trenksmai maišosi su klyks
mais užmušamų bei sužei
džiamų vyrų, moterų ir vai
kų.

Žmonės bijo namuose nak
voti: todėl daugelis pasiima 
čiužinius (matracus) bei po- 
galvius ir gula ant šaligat
vių, tarpduriuose bei kie
muose, nežiūrint šalčio.

PLANUOJA VERSTINA KA
REIVIAVIMĄ ANGLIJOJ
L O N DON. — Didžponis 

Stanhope Anglijos seimo 
lordų rūme lapkr. 18 d. de
javo, kad jauni vyrai nenori 
eiti į armiją. Sako, valdžia 
planavo gauti 121,000 nau
jų kareivių, bet, turbūt, ne
gaus daugiau kaip 21,000.

Lordas Stanhope išreiškė 
valdžios nuomonę, kada jis 
sakė, jog samdomų savano
rių armija perbrangiai lė- 
šuoja ir jog negalima gaut 
reikalingas savanorių skai
čius “šaliai apginti;” todėl 
gal reikėsią įvest verstiną 
kariuomenės tarnybą.

O kad Anglijos piliečiai 
perdaug nesipriešintų vers
tinam kareiviavimui, tai val
džia pradės gąsdinti juos 

l karo

Roosevelt Remia 100 
Majoru Reikalavimus
WASHINGTON. — Suva

žiavime 100 miestų majorų 
lapkr. 17 d.,* New Yorko ma
joras LaGuardia įnešė to
kius patarimus, su kuriais 
sutinka ir kiti majorai: (

Patys miestai turi rūpin
tis silpnais ir negalinčiais 
dirbti žmonėmis, bet šalies 
valdžia privalo aprūpinti 
galinčius dirbt, bedarbius. 
Visos valstijos turi mokėti į 
federalį senatvės fondą, kad 
šalies valdžia galėtų pagal 
vieną planą šelpti nusenu
sius beturčius. Federalė val
džia turėtų įkurt įstaigas, 
per kurias miestai galėtų 
gaut savo reikalams pasko
lų žemais nuošimčiais. At
einantiems metatns šalies 
vyriausybė turėtų paskirti 
apie $500,000,000 viešiems 
WPA pašalpiniams darbams 
ir statyti daugiau naujų na
mų su nebrangiomis rendo- 
mis žmonėms, vietoj senų

Mussolinis ir Hitleris Atvirai
Ginkluosią Ispanijos Fašistus;

Papa Irgi Užgirsiąs Jų Valdžią
Tarptautinis Batalionas 

Atmuša Fašistus
MADRID. — Fašistai yra 

susikėlę kulkasvaidžius ir 
mažesnes kanuoles į porą 
universiteto rūmų 
šaudo į Madrido 
Bet respublikos 
ypač Tarptautinis 
nas, atmuša fašistus nuo ki
tų rūmų Universiteto Mie
ste. Šį batalioną sudaro 
svetimšaliai s a v a n o r iai, 
Liaudies Fronto talkinin
kai: vokiečiai, rusai, fran- 
cūzai, anglai ir lenkai. Sa
vo narsa ir kariniais gabu
mais jie duoda didelio pa
drąsinimo ispanams Madri
do gynėjams.

16 Rezoliucijų Remia 
Industrinį Komitetą
TAMPA, Florida. — Įvai

rios stambios unijos įnešė 
Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavimui jau 16-ką 
rezoliucijų, kuriomis reika
lauja, kad Federacijos val
dyba sugražintų į savo eiles 
dešimt didžiųjų unijų, ku
rias jinai susnendavo. O jos 
buvo suspenduotos už tai, 
kad prisidėjo prie Industri
niu Unijų Organizavimo ko
miteto, kuriam pirminin
kauja J. L. Lewis, Jungti
nės Mainierių Unijos prezi
dentas. 31-nas delegatas fe
deracinių unijų savo rezo
liucijoj pilnai užgyrė Indus
trinio Kotniteto veiklą de
lei plieno darbininkų orga
nizavimo.

1,100 Streikieriy Užėmė 
Bendix Fabriką

SOUTH BEND, Ind. — 
Bendix automobilių dalių 
kompanija paskelbė, kad už
daro savo fabriko duris vi
siem 4,000 darbininkų, idant 
sukriušint jų federacinę 
uniją. Bet 1,100 nepaisė to 
paskelbimo ir neina iš fab
riko. Taip jie faktinai užė
mė dirbtuvę, streikuodami 
sėdėjimu.

40,000 Ispanijos Milicijos 
Šiaurėje

Madrido Priemiestis, —r 
Fašistai sakosi jau ' atėmę 
vieną Manzanares upės til
tą iš Madrido gynėjų ir 
juom persiuntę savo tankus 
ir trokus į vakarinį miesto 
skverną.

lūšnynų, ypač didmiesčiuo
se.

Pre zidentas Rooseveltas 
išreiškė pritarimą šiem rei
kalavimam.

ROMA, lapkr. 19. — Mus
solinis pripažino fašistų 
“valdžią” Ispanijoj todėl, 
kad, girdi, jų generolas 
Franco jau valdąs daugumą 
Ispanijos, o dar jo neužim
tose vietose būk “nesą atsa- 
komingos valdžios.”

Su tokiu pasiaiškinimu ir 
Hitleris pripažino Ispaniją 
generolui Franco’ui.

Mussolinis ir Hitleris , at
šaukia savo ambasadorius iš 
Ispanijos respublikos, o ski
ria savo atstovus prie fašis
tų vadinamos “valdžios.”

Bet jau nuo rugpj. 22 d. 
Mussolinis pripažino Ispa
nų fašistų admirolą A. Ma- 
gazą Romoj, kaipo jų “val
džios” ambasadorių. Tr-v v 1 1 •
žius rengiasi užgirti Ispani
jos fašistų valdžią. Buvęs 
respublikos atstovas Vati
kane, popiežiaus karalyste
lėj, jau pirmiau pasmerkė 
Ispanijos Liaudies Fronto 
valdžią ir pasiskelbė fašistų 
atstovu.

Mus soliniškas korespon
dentas Arnaldo Cortesi iš 
Romos praneša New Yorko 
Times’ui. kad, Italijos val
džia. pripažindama fašis
tam Ispanija, padarė žingsnį 
į atvirą ginklavimą, į rėmi
mą Isnanijos fašistu prieš 
respublikos vyriausybę.

Dar Italija nėra atsimetu - 
si nuo tarptautinės bepusiš- 
kumo komisijos delei Ispa
nijos. bet rengiasi atsimes
ti ir tiesioginiai remti Ispa
nijos fašistus. O tam žygiui 
pateisinti, tai Italijos laik
raščiai, pagal Mussolinio ko
mandą. dar labiau pradėjo lėktuvu nuolat sergsti Mad- 
rėkauti prieš Sovietu Sąjun-'ridą, idantvnuvytų fašisti- 
gą, būk jinai “medžiagomis nius bombininkus. 
remianti” Ispanijos respub- 
likiečius.

Planuojama pasiųsti Ita
lijos karb laivus, kad nepra
leistų iokių. sovietinių laivų, 
vežančių maisto produktus 
ir drabužius Ispanijos res
publikai.

Romoie' yra suprantama, 
kad Hitleris išvien su Mus- 
soliniu ruošiasi atvirai rem
ti Ispanijos fašistus, “idant 
neįsikurtu Sovietų valdžia 
Ispanijoj.”

PARYŽIUS, lapkr. 19. — 
j Desėtkais tūkstančių de- 

Pranešama, kad ir popie- ;monstruoja Paryžiaus dar
bininkai prieš fašistus. Dai
nuoja Internacionalą ir šau
kia: “Tegyvuoja Salengro! 
Sušaudyt fašistus!”

Fašistai šuniškais nuola
tiniais užsipuldinėjimais ir 
juodais šmeižtais prieš so
cialistą ministerį Salengro 
tain suardė jam nervus, 
kad jis nusižudė.

D e m o n s t rantai išbeldė 
langus fašistinių laikraščių 
leidykloms.

Kelis kartus policija iš
sklaidė demonstrantus; bet 
jie susirinkdami kitose vie
tose ir vėl demonstravo.

Rašytojas Vadovauja Užsie
niniams Lakūnams Prieš 

Fašistus Ispanijoje
PARYŽIUS. — Pagarsė

jęs francūzu revoliucinis ra- 
švtoias Andre Malraux vei
kia kaino direktorius sava
norių užsieninių lakūnu, ko
vojančių už Ispanijos demo
kratija. Tarp tų lakūnų 
yra 30 francūzu ir tam tik
ras skaičius anglų, vokiečių 
ir rusų.

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re-

> težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

Madrido Liaudiečiai 
Atakuoja Fašistus

MADRID, lapkr. 19.
Ispanijos respublikos mili
cininkai kanuolėmis atakuo
ja fašistus, įsibriovusius į 
šiaurvakarinį Madrido kam
pą, idant juos iš čia išmušti.

Valdžios s k a i tmenimis, 
fašistai oro bombomis ir 
patrankų šoviniais užmušė 
300 asmenų Madride; sužei
dė apie 800.

Liaudiečiai suėmė vieną 
fašistų tanką.

Paryžiečiai Demonstruoja 
Prieš Fašistus Delei 

Salengro Mirties

'Pkstra
ISPANU R E S PUBLIKOS

LĖKTUVAI SAUGOJA
MADRIDĄ

MADRID, lapkr. 19. — 
Būriai Ispanijos respublikos

Per 36 paskutines valan
das fašistai oro bombomis ir 
artilerijos šoviniais užmušė 
300 madridiečių ir sužeidė 
1000.

ANGLIJA PRIEŠINGA IS
PANU FAŠISTU PLA
NUOJAMAI BLOKADAI

D
LONDON, lapkr. 19.— . 

Anglijos valdžia žada .pasi
priešint, jeigu Ispanijos fa
šistų karo laivai bandys už- 
blokaduot Ispanų respubli
kos prieplaukas ir nepra
leis! i jąsias Anglijos pre- 
kių laivų.

PROTESTAS PRIEŠ FA
ŠISTU VALDŽIOS 

PRIPAŽINIMĄ

LISBON, P o r t u g a Ii ja, 
lapkr. 19. — Ispanijos mi
nisteris pirmininkas L. Ca
ballero per radio protestavo 
prieš Ispanijos fašistu Kval
džios” pripažinimą iš Itali
jos ir Vokietijos p-. 3S.
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išdrįso pakelti savo balsus už laisvę ir 
geresnį gyvenimą...

“Mes norime jums priminti, kad jūsų 
pilietis amerikietis, Victor Allan Bar
ron, kurio belaikinė mirtis Rio de Janei
ro mieste niekad nebuvo pilnai ir paten
kinančiai išaiškinta.”

Žinoma, prez. Rooseveltas negali/kiš
tis į kitų kraštų reikalus dėl jų vidujinės 
tvarkos ir duoti įsakymus, ką jos turi da
ryti, bet jis labai lengvai galėtų, kalbėda
mas Buenos Aires Amerikos respublikų 
atstovų suvažiavime tarti .garsų ir reikš
mingą žodį už demokratines laisves viso
se šalyse, prieš reakciją. Be abejo, tuo 
tikslu rašytas ir šis laiškas.

Paskutinės Dienos
"Laisvės” Vajaus

“Laisvės” Vajus Gavimui Naujų Skaitytojų Arti Pabai
gos. Iš Visų Dienraščio Skaitytojų Laukiame Nors po 
Vieną Skaitytoją. Eikite į Namus pas Lietuvius ir Kal

binkite Skaityti Dienraštį “Laisvę.” Prisidėkite prie 
Platinimo Apšvietos.

“Priekalo” Reikalai

Pr.” turi plačias

Taiptautiški Banditai
Mussolimo, ir Hitlerio elgsena—elgse

na tarptautiskų banditų. Jie suorgani
zavo Ispanijos fašistus, juos apginklavo, 
juos per keturis mėnesius rėmė ir dabar, 
ue nič nieko, pripažįsta juos, kaipo tikrą 
Ispanijos valdžią!

Anglijos pozicija, tačiau, tuo atžvil
giu yra keisčiausia. Per tą visą laiką ji 
buvo užmerkusi akis į tai, ką Italijos ir 
Vokietijos žmonių neprieteliai daro.

Ką ji sakys, matydama šį Romos ir 
Berlyno žygį, šiuos Žodžius rašant sun
ku įspėti. Turbūt nuleis tylėjimu, arba 
tyliu pritarimu.

Pabai. sakoma, Mussolinis su Hitleriu 
i:' Ispanijos fašistus remti atvirai,

uoi. gan atvirai jie tai darė ir iki šiol.
• ’"km ko tas veda? Linkui karo, lin

kui naujos \ Tnės skerdynės.
Tegul, t, "'iu, tiedu tarptautiški bandi

tai nemano, Kad tuomi jie sulaikys Ispa
nijos liaudies kovas prieš faši: mą. Ne! 
Tos kovos bus aaštrintos; dar su dides
ne energija ;r pasišventini" Ispanijos 
liaudies kove..iai gins sav. laisvę ir 
drauge lai: ’ę v u žmonių

brcoK v. >. "žangioji Lietuvių Vi- 
saomenė Duosniai Rei i a Ispanijos

Kovotoms ,
B”poklyno lietuvių pažangioji visuome

nė įvykusiame masiniame mitinge (per
eitą antradienį) su rtė Ispanuos respub
likos gynėjams $$±J7.00. Savaitė taiko 
prie, ai, dienraščio “Laisvės” k ncerte, 
sumesta $120. Viso, vadinasi, per pus
antros savaites sudėta virš $250.00.

Daug brooklyniečių “Laisvės” skaityto
jų pirmiau aukojo Ispanijos kovotojams 
per mūsų dienraštį. Nemažai jų tam tik
slui aukojo tarptautiškuose masiniuose 
mitinguose pirmiau. Be to, surinkta 
drabužių.

Tai parodo, kad mūsų žmonės įvertina 
Ispanijos kovotojų žygius ir juos remia. 
Nors daug lietuvių darbo žmonių be dar
bo, daug uždirba labai nedaug, tačiau, 
kai iškyla svarbus reikalas, jie dalinasi 
paskutiniu centu.

Tai gražus pavyzdys kitų kolonijų lie
tu., ams darbo žmonėms. \

Intelektualą Raštas Prezidentui 
Roosevelt ui

Prieš išvyksiant Rooseveltui į Pietų 
Ameriką, grupė Jungtinių Valstijų, dibe- 
ra.ų pasiuntė jam laišką, aiškinantį pa
de 4 Brazilijoj ir raginantį prezidentą

• darytį ką nors, tuo atžvilgiu. , , ,
’ < “Nors Brazilijai negręsia jokis išlauJ 
kinis priešas,” nurbdo laiškas, “tačiau to
je šalyje yra paskelbtas karo stovis. Ta
sai ‘karo stovis/ kuris daug kartų sun
kesnis, negu mūsų kariškas įstatymas, 
susiaurina tos šalies žmonių civilines tei
ses, atimdamas elementarines .41:-ves, ry
ma ant demokratijos.”

Tu—a:
“Kai jūs įplauksite į Rio de Janeiro 

ao.stą, teisinga, paskilbusį savų nepap- 
.ustu gražumu, mes norime priminti 
jums, kr d už tų puikių miesto palocinių 
rezidenc.jų, puošnių hulvari išdidingų 
kasinų ir terasinių augštumų tebekėri 
biednatvė ir nriespauda, neteisybė ir mir
tis.

“Mes norim ji ms priminti, id tos ne
linksmos šr Ges kalėjimuose r "dasi tūk
stančiai po nių kalinių, jų carpe Bra
zilijos zmor v ' arojus, Luiz Carlos Pres
tos. v. k. įėjimuose atskirti dėlto, kad

Coughlino “Perkūnsargis”
So. Bostone “Darbininko” Kmitas ma

no, kad demagogas kun. Coughlinas “sta
čiai suvaidino perkūnsargio rolę, nes nu
traukė žmonių mintis nuo pavojingų 
obalsių ir sėkmingai susabotažavo komu
nistų veikimą. Toj srity gal dar ne kar
tą teks jam pasirodyti.”

Kad iki tam tikro laipsnio kun. Cough
lin susabotažavo darbininkų- judėjimą, 
galima daleisti. Dalis tikinčiųjų darbi
ninkų, katalikų, paklausė jo, kaipo kuni
go, kurio balsas, anot tūlo vyskupo,— 
“dievo balsas.” Bet ilgainiui tie jo pase
kėjai kunigu nusivylė. Jis pasirodė jų 
akyse demagogu, plūdiku, veidmainiu.•

Galimas daiktas, kad ir ateityj kun. 
Coughlin dar bandys savo demagogiją 
lieti, bet dabar jam bus sunkiau, nes daug 
žmonių jau spėjo tąjį “dievo balsą” pa
žinti ir atatinkamai įvertinti. Mes ma
nome, pagaliau, jog Amerikos pažangieji 
žmonės pradės sparčiau organizuotis į 
savo politinę partiją—Farmerių - Darbo 
Partiją—ir tas Coughlino “perkūnsargį” 
gali visiškai bereikšmiu padaryti.

Geras Reiškinys
Ame ikos Darbo Partija, kuri ":i šiol 

koi 'as veikia tik New Yorko valstijos 
ribose, išrinko speciališką komitetą rūpi- 
nknuįsi sutvarkyti; partijos reikalus pa
stoviai ir ruoštis sekančių metų munici
paliniams rinkimams./ į

Tai geras, reiškinys. Iš karto buvo 
manyta, kad su pasibaigimu prezidenti
nių rinkimų kampanijos baigsis ir ADP 
gyvenimas. Bet ši pesimistinė pažiūra 
dabar pašalinta Partijos pagyvinta veik
la.

Mes visuomet stojome už palaikymą 
Amerikos Darbo Partijos ir jos veiklos 
regračio praplėtimą. Būtų buvę labai 
gerai, jei ir laike prezidentinių rinkimų 
ši partija būtų turėjusi savo valstijinius 
kandidatus, o nesitenkinusi tik agitavi- 
mu už tuos, ką išstatė demokratų par
tija.

Be abejo, ADP ras atbalsio visuose 
darbininkuose, kurie kiek tiek supranta 
svarbą nepriklausomo darbininkų politi
nio veikimo.

Vokietijos-Japonijos Sutartis
Nepaisant visokių išsisukinėjimų, aiš

kinimusi ir užginei jįmų, Sovietų žinių 
agentūra TASS viešai paskelbė, kad Vo
kietija su Japonija sudarė slaptą sutarti 
prieš Sovietų žemę*

Yra davinių, jog ir Italija prie minė
tos sutąrties prisidėsianti, o gal jau ir 
prisidėjo, tik kol-kas dar nesužinota.

Tiesa, Japonijos atstovas Sovietų Są
jungoj bando ir šiuo tarpu tai užginčyti. 
Girdi, ne prieš Sovietų Sąjungą Vokieti
ja-Japonija sudarė sutartį, o tik “prieš 
komunizmą.”

Vokietijos naziai, jieškodami išeities 
iš krizio, kurin jie įvedė kraštą, bando 
visokius galus. Karas—jiems liekasi pa
togiausia priemonė tąjį krizį “išrišti.” Jie 
prie to ir 1 ngiasi. Tam leidžia ne tik 
bilionines markių sumas apsiginklavimui, 
bet ir užlaiko šnipų gaujas visur, kur tik 
gali. Nesenai Sovietuose suimta kelioli
ka tękių vokiečių šnipų, kurie, be abejo, 
išduos nemažai savo darbelių.

Karo debesys niaukia padangę; fašiz
mas, tasai nuožmusis civilizacijos ir lais
vės priešas, galvatrūkčiais pats ritasi 
ir visą pasaulį velia į karą. Tik ūmus, 
griežtas ir vieningas visų taiką ir laisvę 
mylinčių darba. tegalėtų suvalyti vuos 
nenąudėlius.

ir k e-

Am- 
drau-

Reikauskas vėl pra lenkė 
Stripeiką, bet jiem abiem dar 
yra pavojaus iš Pittsburgho. 
Štai ką rašo pittsburghietis 
“Laisvės” Vajininkų Kapito
nas :

“Teko būti Ambridge, Pa. 
“Laisvės” vajaus reikalais. 
Vietiniai draugai daug man 
padėjo, ypatingai dd. Norke
vičius ir Briedis. Gavome ke
letą naujų prenumeratų 
lėtą atnaujinome.

Turiu pasakyt, kad 
bridge’io ir Aliquippo
gai sutartinai darbuojasi. Jie 
rengia balių vardu APLA 12- 
tos kuopos, kuris įvyks 27-tą 
d. lapkričio, 8 vai. vakare, sa
vo kliubo svetainėj, 798 Pine 
St., Ambridge, Pa. Kvieti ma
ne dalyvauti tame baliuje, pa
sižadėjo gauti daug naujų 
skatytojų abiem dienraščiam, 
“Laisvei” ir “Vilniai”. Tik ap
gailėtina, kad APLA kuopa 
smarkiai apleista. Draugai tu
rėtų pasirūpinti ir kuopos bu- 
davojimu. Draugiškai, P. J. 
Martin.”

Kaip matote, drg. Martin 
gauna geros talkos gavimui 
naujų skaitytojų- Dabar Pitts- 
burghe yra senas “Laisvės” 
vajų veteranas drg. M. Dobi- 
nįs, kuris taip pat padeda drg. 
Martiniui.

Dar vienas svarbus laiškas.
“Šį laiškutį rašau iš Hud- 

sono. Praeitą savaitę gavau 
telegramą, kad mano moteris 
ligoninėj^ tai ir atvažiavau. 
Buvo gavus uždegimą tulžies, 
labai sunkiai sirgo. Dabar jau 
jaučiasi geriau. Apie vidurį 
šios Sav4it£s grįšiu atgal į 
Pennsylvania baigti vajų. Tu
rėsim padirbėti viršlaikius, kad 
atidirbti už sugaištą laiką. 
Draugiškai, S. Reikauskas.”

Apgailestaujame draugų 
Reikauskų nemalonaus prie
puolio ir reiškiame jiems gilios 
užuojautos nuo “Laisvės” Re
dakcijos ' ir Administracijos. 
Džiaugiamės, kad drg. Rei
kauskas pasiryžęs darbuotis 
vajuje.

Vajininkų surašąs šiandien 
stovi sekamai:
S. Reikauskas ................. 3234
A. Stripeiką, Elizabeth ..3009 
P. J. Martin, Pittsburgh 2052 
Philadelphia ....................1711
S. Penkauskas ir I. čulada,

Lawrence ..............
K. Žukauskienė, Newark
ALDLD. 28 k., Waterbury 
G. Šimaitis, Montello . . . 
ALDLD Montreal Raj. . . 
G. Krance ir I. Katilius, 

Bridgewater ..........

ALDLD 20 kp. Moterų
Skyrius, Binghamton • 

A. Balčiūnas, Brooklyn . 
ALDLD 11 ir 155 kps.

Worcester ..............
J. Matačiunąs, Paterson 
G. Kuraitis, Brooklyn ... 
P. žirgulis, Rochester . . . : 
J. Vasiliauskas, Detroit, . ! 
ALDLD. 2-ra kp. So.

Boston . ................... !
V. J. Valaitis, New Britain 
V. Padgalskas, Mexico.. 
V. Globich, Wilkes-Barre 
ALDLD 85 kp. Haverhill 
P. Baranauskas, Brooklyn 
S. Puidokas, Rumford . . . 
A. Lideikienė; Great Neck 
Yaskevičius, Hudson .... 
A. Klimas, Hartford . . . 
F. Shimkienė, Kearny . .
E. Cibulskienė, Nanticoke
S. Sharkey, Easton........
M. Deedas, Red Lake,

Canada ................ <
J. Grybas, Norwood ....
F. Gervickas, Athol ....
Cibulskienė, Brooklyn . . 
J. Weiss, Brooklyn........
P. Burneikis, Brooklyn . . 
M. Valentą, Cleveland . . 
Geo. Braknis, Pontiac . . 
J. N. Simžns, Cleveland 
A. Lukoševičius, Nanty-Glo 
D. Yanush, Scotia ........
Šaltys, Rockford ..........
J. Jackim, Shelter Is. lights 60 
J. Adams, Grand Rapids
J. Barkus, Brooklyn ....
M. Bendineka, Summerlee 
A. Daukantaitė, So. Boston 
S. Juška, Chicago..........
G. Klimas, Brooklyn .... 
Tj. Mitkus, Newark .... 
V. Macy, Woodhaven . .
O. Miliauskienė, Plymouth 50 
L. šilabaitis, Putnam . . 
A. Valinčius, Pittston j 
F. Abekas, Chicago . . .
I. Klevinskas, Scranton .
K. Mugianienė, San

Francisco ..............
J. Julius, Moline ........
J. K. Alvinas, Detroit . . 
S. Paulenka, Lowell . . .
K. Getts, Rockford ....
P. Alška, Washington . . 
Gudauskas, Georgetown 
A. Kaunas, St. Clair . . .

441
430

424
350
303
299
291

208
199
193
186
176
174
164
162
154
146
138
135
127

122
120
120
110

98
78
72
72
72

• 71
67
66

60 
54 
so- 
so 
50 
50 
50 
50

50
50
42
34

24
22
22
21
20
15
12

NUVIJO FAŠISTŲ ŠAR
VUOTLAIVĮ

1170
970
919
749
628

545

BARCELONA, I s panija, 
lapkr. 18. — Fašistų šar
vuotlaivis “Canarias” ties 
Palamos buvo pradėjęs šau
dyt vieną tavorinį valdžios 
laivą; bet valdiški lėktuvai 
bombomis nuvijo šalin fa
šistų šarvuotlaivį.

Gavome 10 num. “Priekalo” 
ir pasiuntėm platintojams 
Jungt. Vaįst., Pietų Amerikoj 
ir Kanadoj.
teritorijas, to,del galima daug iš
platinti.

Num. 10-tas turtingas straip
sniais, kritika ir kitokiais raš
tais.

Draugai, turime susidomėti 
padidinimu “Pr.” cirkuliacijos. 
“Priekalas” išeina Maskvoj, 
Sov. Sąjungoj. Mėtinė prenu
merata vienas doleris. Spausdi
namas ant geros popieros, spau
da aiški. Lengva skaityti ir 
tiems, kurių akys silpnos.

“Priekalo” leidėjai kreipiasi 
į mus amerikiečius ragindami 
išplatinti jo čia kuodaugiau. 
Tas padaryti, mano supratimu, 
galima. Mūsų ALDLD kuopų 
literatūros platintojai turėtų tik 
daugiau pasidarbuoti, panašiai, 
kai seniau.

Turime platinti Amerikoj iš
leistą lietuvių darb. literatūrą 
ir užsienyj, pav., kaip “Prieka
las”, tai atliksime tikrą švieti
mo darbą iT pasieksime tą tiks
lą, kurį pasibrėžėme.

ALDLD kuopos arba litera
tūros platintojai, be to, dar ir 
užsidirbtų, nes už “Pr.” plati
nimą duodame 30 nuoš. Dides
nės ALDLD kuopos lengvai ga
lėtų išplatinti po 25 egz. mėne
siui, tad kuopos ižde ir liktų 
75c.

Greitai įvyks ALDLD kuopų 
valdybų perrinkimas. Kreipki
me daugiau domės į išrinkimą 
geresnių literatūros platintojų.

Geo. Kuraitis.

Pittston, Pa
Visko Po Biskj.

Lietuviški republikonai 
laimėjo. Senas kavalierius A. 
Galinskas su savo “poetiška 
gaspadine” • K. Karsoku (A. 
Galinskas, K. Karsoką taip 
patsai vadina, nes Galintekak'

pra-

Į smalos virimą pasikvietė pa
garsėjusį specialistą tame dar
be V- Palūpį. Dabar, matyti, 
vyrai nusiminę, nes perdaug^ 
su kaupu privirė. Susirinkime 
7-tos kuopos nariai protestuo
ja prieš tuos elementus, nes . 
jie nesiskaito nei su eiliniais 
nariais, nei su konstitucija, vis
ką daro sauvališkai tik jų pa
čiu naudai. * ,

SLA. nariai nepamirškite, 
kad jų mokytojai buvo “pir
mos klasės,” kaip žinote, Ge
gužis, Vitąitis su generaliniu 
organizatorium P. Žukų. Tą 
mokyklą atidarė 1930-tais me
tais, prieš 36-tą SLA. seimą, 
kur dąug eilinių narių liko iš~ 
taškyti policijos su jų pagel- 
ba. Tų mokytojų nekurie mo
kiniai dar yra užsilikę kuopųĮ 
ir apskričių valdybose.

7-to Apskričio suvažiavime 
atstovai budėkite, išsirinkite 
valdybą iš tokių narių, kurie 
rūpinasi eilinių narių reikalais 
ir del visų darbininkų gerovės, 
o ne kojdųs teij smetoninių di
ktatorių palaikytojus. Apskri
tyje priklauso apie 19-ka kuo
pų ir yra gabių narių, kurie 
gali užimti urėdus valdybose. 
K. Karsokas ir A. Galinskas— 
šie du “didvyriai” didžiuojasi, 
kad tik jie tesuprantą apskri
čio reikalus tvarkyti.

Matyt, kad š i e du minėti 
vyrukai ir vėl daro prisirengi
mus šiame suvažiavime, kad 
jie liktų išrinkti į tas vietas, 
kur dabartiniųoju laiku sėdi. 
Ve A. Galinsko ir K. Karsoko 
sugalvota politika: K. Karso
kas išsiuntinėjo 7-to Apskričio 
kuoporps pakvietimus ir sykiu 
sužymėjo kokie delegatai tu
ri atstovauti suvažiavime.

Dar kaip apskritys gyvuoja, 
tai pirmą sykį tokią politiką 
pavartojama. Dabar SLA. na
riams bus aišku, kaip jie pasi
lieka išrinkti į valdybas.

j SLA. bjarys.

v v .... Laivų Statybos 6,OOQ 
pas Karsoką gyvena) hko ge->nAt 1 a n f 
nerolai be armijos. Štai, kaip Darbminky Sustreikavo 
tiem fasistėham atsitiko: A. ’r.’v
Galinskas su savo “gaspadine” 
varė agitaciją už L e m k ę ir 
Landoną, mat, A. Galinskas

OAKLAND, CAL.
i Lapkričio 9 dieną Oaklando 

yra taip Apsigimęs, jis vis pa- priemiestyj Alameda Bethle- 
laiko išnaudotojų pusę, nois ]aiVų statybos jardų dar— 
patsai yra paprastas diaive- skaičiuje šešių tūks-
rys ir su mizerna alga. Pitts- įangįų> išėjo į streiką, šitam 
tono lietuviai dabartiniu laiku i jarje dabar taiso vieną pasa- 
tik juokiasi iš tų susmesioju- £įerįnį ]ąjVą Malpla ir du nau- 
sių agitatorių, kad jų agitaci- j kruzerius stato. Šitos pat 
ją sargis nunešė, ant uodegos, kompanijos yra išdirbyst.ė San 

Francisco, po vardu “Union 
Iron Works Plant”. Abiejų 
dirbtuvių darbininkai streikuo
ja. Kompanija yra nusistačiusį 
prieš streiką ir yra pasirengus 
dirbti su skebais. Yra iššauk
ta visa apginkluotą policija *£u 
“ašarų” gazo bombom ir ki
tais Streiko laužymo pabūk
lais. Numatoma, kad čia įvyks 
susikirtimų tarpe policijos ir 
streikierių. Pikietų linija la
bai sparčiai auga, kad nepri
leisti skebų prie dirbtuvių.

Nes 3-čią lapkričio pittstonie- 
čiai lietuviai kone visi atidavė 
balsą už Roosevelto sleitą. O 
tą kavalierių užpuolė lietuviš
kas gumbas nuo didelio susi
rūpinimo, kad Lemke su Lan- 
donu pralaimėjo.

* *
SLA. 7-toj kuopoj, Pittston, 

fašistuojanti e 1 e m e n t ai K. 
Karsokas ir jo “burdingierius” 

A. Galinskas privirė smalos.

PIKIETUOJA SAN FRANCISCO PRIEPLAUKĄ

Štai grupė streikuojančių jūreivių, kurie pikietuoja vieną San Francisco 
prieplaukų. Vakaruose streikuoja 40,000 jūreivių.

Napos Pavieto Oficialis Balsų 
Paskelbimas

Napos pavietę .balsavo 10,- 
390, iš to skaičiaus už Earl 
Browder paduota 18 balsų, už 
Norman Thomas 76. Bet kon
gresinėse lenktynėse Trečiam 
Distrikte komunistų kandida-* 
tas Perry Hill gavo 322 balsu, 
jo oponentas ant demokratu} 
republikpnų tikieto Frank H. 
Buck gavo. 6,024 balsui Čia 
turiu pažymėti, koks didelis 
skirtumas įvyko tarpe registra
cijos ir balsavimo dienos. Na
pos paviete registracijos me
tu užsiregistravo tik vienas ko
munistas, o balsavimo metu 
net 322 balsai paduota už ko
munistų kandidatą Perry Hill.

Pacific.

Chicago, Ill. — Palaidota 
ri(ebioji cirkų rup tėviškė 
Alice Dudley, kuri svėrė 640 
svarų. Ji buvo 49 metų am
žiaus.
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Saulės Spinduliai 
Ardo Atomus

Ultra-violetiniai saulės 
spinduliai ir “saulinė” lem
pa taip pat skaldo atomus 
ore, kaip yra tikrai patirta. 
O per šimtus metų buvo ma
noma, būk atomas tai esanti 
tokia smulkytė medžiagos 
dalelė, kad jau nieku būdu 
negalima esą ją daugiau 
perskelti.

Mirimo Pabrangimas
70 metų atgal gerai pa

laidot numirėlį Jungtinėse 
'Valstijose lėšuodavo $25; o 
dabar vidutinės laidotuvės 
New Yorke atsieina $500.

Australija - Kralikų 
Karalystė

1798 metais pagal guber
natoriaus King’o įsakymą 
į Jackson uostą (Australi
joj) tapo atvežta pirmuti
niai penki kralikai.

O 1829 metais, išleistam 
mieste Sidney almanake 
(kalendoriuje), targ kitų 
Australijos gamtos turtų, 
buvo priskaitoma ir krali
kai, kurių tik ant vienos 
mažos salos Betray jau 
skaitėsi tūkstančiai.

1842 metais kapitonas 
Stores su payp. laivu buvo 
apsistojęs B’asš *pertakoj, 
netoli tos salos, kur buvo 
tiek daug tų gyvūnėlių, jog 
jis pavadino tą salą “Krali
kų sala?’

Viktorijos provincijon pir
mutiniai kralikai buvo at
vežti 1836 metais. Du metus 
vėliau tūlas Robertson buvo 
nubaustas užsimokėti 10 
svarų sterlingu už nušovi
mą dviejų kralikų. O de
šimts metų praslinkus tasai 
pats Robertson, tapęs stam
biu žemvaldžiu, išleido 5 
tūkstančius svarų sterlin
gų naikinimui kralikų, ku
rie daug blėdies padaryda
vo jo dvarams. Nuo to laiko 
“kralikų maras” platinosi 
po Australijos kontinentą 
su nepaprastu smarkumu.

Dabar, po 100 metų, aus- 
traliečiai neįmano kaip ko
voti su tais graužikliais, 
idant apsaugojus savo pasė
lius.

Tapo suorganizuota spe
cialiai policijos būriai, kurie 
laksto po visą Australiją 
naikindami kralikus. Nepai
sant to viso, gyvūnai vis 
dauginasi.

Tuo tarpu gi nuo 1915 m. 
iki 1924 m. iš Australuos 
tapo išvežta ne mažiau 157 
milionų kralikų ir apie 770 
milionų kralikų skūrelių 
(odų).

Tačiau pelnas iš medžiok
lės ant kralikų yra visai ne
žymus, palyginant su pada
romais nuostoliais.

V. R.

Trikojis Veršis
Farmerys F. R. Saulsbu

ry augina keistą veršį, apsi- 
gimusį su trimis kojomis. 
Tas veršis eina panašiai 
kaip kralikas, pasišokėda
mas, ir “yra toks greitas, 
kad žmogui sunku jis pavy
ti,” didžiuojasi savininkas 
to trikojo.

UPE, KURI MAINO SAVO KELIA
Chinijoje yra galinga upė 

vardu Geltonoji arba Hwan- 
Ho. Upė yra virš 4,000 my
lių ilgio. Ji prasideda Tibe
to kalnuose, 13,500 pėdų 
augštyje, kur susilieja dvi 
upelės Jarin ir Orin.

Geltonoji upė jau devynis 
kartus mainė savo kelią bė
gyje 3,000 metų. Kiekvienu 
kartu ji padarė dideliausių 
nuostolių, pasisukdama į 
naują vagą. Vėliausias jos 
pasisukimas iš pietų į šiau
rę buvo 1852 metais. Tada 
ji sunaikino virš 1,500 so
džių ant savo kelio ir apie 
1,000,000 žmonių prigirdė.

Dabar Geltonoji upė plau
kia į Pahai užlają, Shantun- 
go provincijoj. Pirm 1852 
metų ji įplaukdavo į Gelto
nąsias jūras, apie 400 mylių 
į pietus, Kiangsu provinci
joje.

Ši upė plaukia tai vienu, 
tai kitu ruožtu. Ji maino 
savo vagą todėl, kad, būda
ma labai vandeninga, smar
kiai bėgdama per kalnuotas 
vietas, kartu su savimi ne
šasi daug smėlio ir žemių. 
Bet kada ji išplaukia į Ho
nan provincijos lygumas, tai 
tas smėlis povaliai išpila jos 
vagą, padaro ją augštesnę

“CARAS KANUOLĖ”
MaskvAs Kremliuje yra 

k a n u o 1 ė, kuri vadinama 
“Car Puška” (Caras Kanuo- 
lė). Šiemet jai sukanka jau 
350 melų, kaip ji padaryta. 
Ją pagamino rusas Andrei 
Čokov 1586 metais.

Kanuolė buvo pagaminta 
pagal caro Fiodoro Ivanovi- 
čio, Jono Baisiojo sūnaus, 
įsakymą. Jos gerklė diame
tre (skersai-išilgai) turi 35 
colius, tai yra du kartu, 
daugiau, kaip bent kuri da
bartinė kanuolė. “Caras Ka
nuolė” turi 16 pėdų ilgio ir 
sveria 2,400 pūdų (96,000 
svarų, arba 48 tonus). Jos 
kulkos akmeninės, kurių 
kiekviena sveria po 120 pū
dų (4,800 svaru). Kanuo
lė nulieta iš vario.

Rusijos caras ją pasiga
mino tam, kad įbauginus ki
tų šalių karalius, kada jie 
atvyksta, kad parodžius to
kią baisenybę, kokios niekas 
kitas neturėjo. Bet iš tos 
kanuolės niekas ir niekad 
nešaudė. V. S.

Pasauliniai Rekordai
Sovietų Raudonosios Ar

mijos lakūnas leitenantas 
Andrei Borisovič Jumašev 
pasiekė tris pasaulinius re
kordus. Jie su 5,000 kilo
gramų (5 tonais) krovinio 
iškilo 8,102 metrus (26,332 
pėdas).

Antru kartu jis su 10,000 
kįlogramų (10 tonų) iškilo 
6,605 metrus (21,466 pėdas). 
Trečiu kartu su 12,000 kilo
gramų (12 tonų) iškilo 2,- 
700 metrų (7, 692 pėdas).

Tokių iškilimo rekordų 
dar nei vienos šalies lakūnai 
neturėjo su taip dideliais 
kroviniais ir tokiais pat lėk
tuvais. Jis naudojo armijos 
bombinį lėktuvą su keturiais 

motorais.
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už kraštus ir tada upe eina 
jieškotis naujo kelio.

Geltonosios* upės pakraš
čiais gyvena apie 100 milio
nų žmonių. Ji jiems tar
nauja kaip kelias, teikia drė
kinimą, duoda žuvų. Bet su 
ja nuolatos reikia kovoti, 
kad išlaikius ją jos kraštuo
se. Daugelyje vietų upė 
plaukia augštesne vaga, ne
gu jos šalimi yra laukai. Gy
ventojai aptveria jos kraš
tus. Bet kartais vanduo 
prasilaužia ir padaro baisių 
nuostolių. 1874 metais Gel
tonoji upė išgriovė tokius 
pylimus, sunaikino apie 
2,000 sodžių ir prigirdė arti 
dviejų milionų žmonių.

š-kas.

Kas Labiausia Slepia 
Savo Amžių

Sakoma, kad labiausia tai 
merginos ir moterys slepia 
tikrąjį savo amžių. Bet per 
paskutinius penkis valdiš
kus surašinėjimus Jungtinių 
Valstijų gyventojų daug 
daugiau vyrų atsisakė pa
duot savo amžių, negu kad 
moterų. £

“CARAS VARPAS”
Kremliuje yra ir kita bai

senybė, tai “Car Kolokol”— 
(“Caras Varpas”). Jis nu
lietas viešpataujant carui 
Aleksejui Michailovičiui 
1654‘metais. Buvo kelis kar
tus įkeltas j Jono Didžiojo 
varpinyčią. Kelis kartus iš
krito ir susikūlė. Kiekvieną 
kartą buvo išnaujo atlietas 
iš vėl įkeliamas. 1737 me
tais vėl iškrito ir nuo to lai
ko paliko jį ant žemės. Jis 
stovi Kremliuje. *

“Caras Varpas” sveria 
12,327 pūdus, arba 493,080 
svarų. V. S.

Naujas Būdas Pasendinti 
Šviežią Degtinę

Degtinės sendinimo bū
das iki šiol buvo maž-daug 
sekantis: supila šviežią al
koholį į ąžuolinę bačkutę ir 
pastato prie apyšiltės tem
peratūros. Apart to, bačkutė 
po valiai turi judėt. Po ke
turių metų tokio proceso al
koholis pavirsta į degtinę, 
tinkamą gert.

Dabar gi Dr. L. A. Cham
bers (prof. Pennsylvanijos 
universiteto) surado būdą, 
kad į 7 vai. alkoholis pavir
sta į degtinę lygią stovėju
siai ąžuolinėj bačkutėj ke
turis metus. Tam esą rei
kalinga tiktai nepaprastai 
smarkaus skalandavimo (vi
bracijos) per septynias va
landas. ‘

(Žinoma yra, jog prohi- 
bicijos laikais bųtle gėriai, 
panašų procesą vartodavo 
“pasendint” degtinei. Į \24 
valandas šviežias alkoholis 
būdavo paverčiamas į “ge
rą” degtinę, kurią parduo
davo, kaipo įšmugeliuota iš 
Kanados). V. R.

Taip "stačiokiškas kaip du
rų užtrenkimas.

Kaip Indionai Apkirto New 
Yorko Salos Pirkėją

Indionai 1626 metais par
davė Peteriui Minuit’ui visą 
Manhattan salą, kur dabar 
stovi New Yorkas, už kiek 
ten degtinės ir už $24 ver
tės blizgučių. Bet ir tai 
jie apgavo Peterį. Nes jie 
pardavė svetimą salą, kuri 
priklausė kitiem indionam, 
iš Canarsie, Montauk ir 
Rockaway genčių. •-

Todėl Peteris paskui turė
jo antru kartu pirkti Man
hattan salą iš tikrųjų jos sa
vininkų. A.

“Kimba kaip musė prie 
silkės.” — Atvirkščiai su
prantamas palyginimas.

LEKEIŠTmYLIAS
BE MOTORO

Sovietų Sąjungos plane- 
ristas Ilčenko su savo plane- 
ru (lėktuvas be motoro), tu
rėdamas vieną sąkeleivį, nu
lėkė 134 mylias, tuo būdu 
sumušdamas pasaulinį re
kordą pagal tolį nulėkimo. 
Planeras tapo iškeltas su 
paprastu lėktuvu 1,000 met
rų aukščio ir atkabintas. 
Planeras vienu tarpu buvo 
nusileidęs iki 300 metrų nuo 
žemės, bet vėliau vėl pakilo 
iki 1,000 metru. Lėkęs 1 vai. 
ir 40 minutų Ilčenko laimin
gai nusileido ant žemės.

V. R.

APSIGAUDINĖJIMAS
Yra žmonių, kurie despe- 

racijon įpuolę sako, kad jie 
niekad negalėsią nieko gero 
pasiekti; bet labai sunku su
rast tokį vyrą, kuris nema
nytų, kad vis tiek kokia 
nors moteriškė jį mylį arba 
galėtų mylėti—H. L. Davis.

Kodėl Japonai Nepasi
duoda Nelaisvėn?

Jeigu karo metu Japoni
jos kareivis patenka į ne
laisvę, jam daugiau nevalia 
grįžti tėvynėn. Nuo pat ma
žens kiekvienam įkalta gal
von, kad pakliūti nelaisvėn 
tai esą beveik toks nusikal
timas kaip išduot savo šalį. 
Todėl ir per Rusijos-Japoni- 
jos karą beveik nieks iš ja
ponų nesileido paimti. Ne
galėdami pasprukt, jie išsi
žudė.

Dar nesenai, per Japoni
jos karą su Chinija del 
Mandžurijos, vienas japonų 
lėktuvas buvo priverstas nu
sileisti chiniečių pusėj, ne
toli fronto. Kas tai užklau
sė, kodėl japonų komanda 
nesiskubina gelbėti tų,savo 
lakūnų, patekusių’ į nelais
vę? Komandierius atsakė: 
“Jie žino, ką turi daryti,” 
vadinasi, nusižudyti,' kad 
priešas nesuimtų. Taip ne
laimingi lakūnai ir padarė. 
Uždegė savo lėktuvą ir nusi
šovė.

Japonijos, valdovai giria
si savo “civilizacija” ir sy
kiu didžiuojasi šia nuožmia 
taisykle, kad “jąponas ne
laisvėn nepasiduoda.”

Girto Graudumas: Rauda 
alaus ašaromis. 
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TOKIO-NAUJAI SENAS DIDMIESTIS
Daugelis-japonų patriotų 

giria patarlę, sakančia, “nė
ra to blogo, kad neišeitų ant 
gero.” Sako, žiūrėk, 13 me
tų atgal žemės drebėjimas 
ir iš jo kilę gaisrai sunaiki
no senąjį medinį-popierinį 
Tokio, Japonijos sostinę; o 
dabar miestas atstatytas 
jau mūrinis, naujoviškas, 
panašus į Amerikos did
miesčius — visur elektros 
šviesa, gatvekariai, busai, 
puikios sankrovos, elektri
nės paveiksliškos iškabos, 
panaujinti parkai, erdvios 
sportų aikštės ir tt.

O jeigu vėl miestą supur
tys žemės drebėjimas, ar ne
padarys dar baisesnį kratinį 
iš akmenų, plytų ir žmonių 
lavonų?—Į tai japonas atsa-
ko: Ar nežinai, kad didna- 
rpiai su geležiniais pamatais 
ir plieniniais sienų rėmais 
atlaiko pusėtinai smarkų 
žemės drebėjimą? Daugiau
sia žalos per žemės drėbė- žmonės žiūri per langus vi
jimą pridirba gaisrai; bet dun ir, be kitko; mato du 
ir maži mūriniai namukai, kruvinai - surūdijusius pei- 
netaip bijo ugnies, kaip me- liūs, kuriais generolas 
diniai.

Šitaip didžiuojasi dauge-j Taip čia ir maišosi tam- 
lis piliečių šio “naujausio šioji senovė su miesto nau- 
didmiesčio” su 6 milionais joviškumu.
gyventojų. | C. V.

ŽMOGUS TORPEDOJ
Būsimame kare Japonija 

žada naudoti žmogaus kerą- 
vojamas torpedas. Atsimuš 
į priešo laivą torpeda, 
sprogs ir sykiu sudraskys 
savo vairuotoją. Imperialis
tam negaila paprasto karei
vio tokiam “puikiam” išra
dimui panaudot.

40 metų yra jaunystės se
natvė, 50 metų yra senatvės 
jaunystė—Victor Hugo.

Jungtinėse Valstijose da
bar yra naudojama 26,800,- 
000 automobilių ir trokų.

Indionu Kalba Pasitarnavo 
Amerikonam Kare

Pasauliniame kare vokie
čiai buvo išmokę periminėt 
t e 1 e f o nais persiunčiamus 
talkininkų (arba sąjungi
ninkų) patvarkymus, lei
džiamus anglų, francūzų ir 
italų kalbomis, nors, žino
ma, patvarkymų prasmė bu
vo bandoma užslėpti' įvai
riais slaptažodžiais.

Tada amerikonų koman- 
dieriai štai ką sugalvojo. Iš
mokino jie grupę savo indi- 
onų kareivių, kaip priiminėt 
ir perleidinėt telefoniškus 
savo oficierįų patvarkymus 
indionų kalba.

Kiek darbavosi vokiečiai, 
specialistai gaudyti priešų 
patvarkymus per telefoną, 
vis tiek nesuprato nė vieno 
žodžio. Stebėjosi ir Franci- 
jos ir Anglijos kariški 
Šniukštai, kas do kalba čia 
būtų. Ir tik kada buvo pa
daryta karo paliaubos, ame
rikonų komandieriai atiden
gė šią paslaptį. . O. V.

Taip artimai glamonėjasi 
kaip muilas.—Galimas posa
kis.

Bet ir senasis Tokio buvo 
palyginti jaunas, įsteigtas 
tik 68 metai atgal. Gera bu
vo prieplauka, o pramonė ir 
prekyba smarkiai kilo; taip 
per kelis desėtkus metų 
Tokio ir išaugo į milžiną.

Tokio miestas, be kitko, 
yra garsus savo stabmeldiš
komis ir p a t r i o t i škomis 
šventovėmis. Šventove lai
komas ir namelis, kuriame 
gyveno generolas Nogi. Jo 
komandoj buvo iš carinės 
Rusijos atimtas Port Arthu- 
ras.

Kada 1910 m. mirė Japo
nijos karalius, tai gen. Nogi 
su pačia išsipjovė sau žar
nas (pasidarė “harakiri”). 
Tuo būdu, pagal senovišką 
paprotį, išreiškė gailestį ir 
pagarbą del mirusio valdo
vo.

Dabar to generolo namu
ko palangėmis pristatyta 
laiptukų; ant jų pasilipdami

su 
pačia paleido sau žarnas.

SENIAUSIA DUONA
Nora M. Ramsbergienė iš 

Portervilles, Calif., pasigar
sino, kad turi 50 metų se
numo duonos gabaliuką, ku
rį jai paliko uošvė.

“Tai niekis”, atsiliepė 
newyorkietis bankininkas L. 
E. Carman: “Aš turiu 147 
metų amžiaus duonos šmo
telį, ir galiu dokumentais 
įrodyti, kaip ši duona nuo 
protėvių-tėvų buvo perleis
ta man.”

Carman laiko tą duonos 
kąsniuką dėžutėj su aksomi
niu pamušalu kaip brange
nybę. Jis sako, jog seniaus 
duona buvo geresnė negu 
dabar: “Vat andai įtrupi- 
nau dabartinės baltos duo
nos į savo žuvyčių stiklinę, 
ir jos visos tuoj susprogo.”

S.

Kokį Gyvūną Skustuvas 
Nepjauna?

Skustuvas (britva) yra 
aštriausias įrankis. Jis taip 
aštrus, kad mažiausius plau
kelius iki šaknų išskuta. Bet 
štai yra gyvūnėlis, kuris ra
miai perlipa per skustuvo 
ašmenis be jokio sau pavo
jaus. Tas gyvūnėlis yra virš 
colio, o kartais iki dviejų 
colių ilgio. Angliškai jis va
dinasi “snail”, o lietuviškai 
jį vadina slimoku. Slimokas 
ėda grybus, ir jį tankiai 
randi po grybais.

Slimokas perlipa per pas
tatyto skustuvo ašmenis, 
dar kartais pasėdi ant aš
menų ir visai neisip jau
na. Dalykas tame, kad sli
mokas turi tam tikrų slid
žių—gleivių, kuriomis apve- 
lia skustuvo ašmenis, ir be 
jokio pavojaus perlipa per 
skustuvą. V. S.

Iškošia savo kalbą per ci
garą.

Kaip Skamba Jūsų 
Balsas Kitiem?

Žmogaus balsas kitiems 
skamba bent kiek skirtingai 
negu jam pačiam. Patyrę 
radio kalbėtojai ir daininin
kai štai ką daro, norėdami 
sužinot, kaip jų balsas 
skamba kitiem žmonėm. 
Delnais su suglaustais pirš
tais apgaubia vieną ir kitą 
ausį—iš užpakalio. Palenkia 
ausį biskį priekin ir kalba 
ar dainuoja. Šiuo būdu jie 
ir girdį savo balsą daug 
maž taip, kaip jis kitiem 
skamba.

^'*’•1''Sw' SB®!

1 *

Žmogui Mirus, Dar 
Gyvas Jo Kraujas

Ispanijos respublikoj dak
tarai įleidžia užmuštųjų 
kraujo sužeistiems kariams, 
praradusiems daug savo 
kraujo; ir nesenai žuvusiųjų 
kraujas tarnauja sužeistiem 
panašiai, kaip sveikų žmo
nių kraujas.

Respublikiečiai gydytojai, 
be to, renka kraujo atsargą 
iš nukautųjų; skirsto tą 
kraują į rūšis, supila į tam 
tikrus indus ir laiko jį elek
triniuose šaldytovuse, per
vežant auto trokais į ligoni
nes bei operacijų vietas. Ten 
ir įleidžia sužeistam tos rū-į 
šies kraujo, kuris sutinka su 
jo paties krauju. Šis išradi
mas buvo padarytas sovieti
nio prof. Dr. S. S. Judi
no Maskvoj. Treji metai1 at
gal prof. Judin apie tai davė 
paskaitą Ispanijos Medici
nos-Chirurgijos Akademijoj 
Madride. O prasidėjus fa
šistų karui, respublikiečiai 
gydytojai atsiminė ta Judi
no paskaita ir praktiškai 
panaudojo šį išradimą. To
lydžio jie ir patys patyrė, 
kad užmušto žmogaus krau
jas yra įvalias gyvas 12 die
nų iki mėnesio po jo mirties.

C. K.

Penkių Gimimas Vienu 
Sykiu Ne Pirmiena

Jog kanadietė Dionne’ienė 
vienu atveju pagimdė pen
kias mergaites, tai nėra vie
nintelis vaisingumo šposas. 
Tokie “prajovai” buvo žino
mi jau ir senovės Romai. 
Jos imperatoriaus Hadriano 
laikais moteris vardu Sera- 
pias pagimdė penkis kūdi
kius vienu pradėjimu, kaip 
matyt iš Gaiaus, tų laikų 
teisininko, užrašų.

Dar pirmiau gyvenęs 
graikų filosofas Aristotelis 
atžymėjo, jog tūla moteris 
Aigipte vienu sykiu padau
gino piliečių skaičių ųgn- 
kiais berniukais. •

Paties Romos imperato
riaus Augusto tarnaitė vie
nu atsidėjimu atvedė jam 
penkis kandidatus į karei
vius. Šie, beje, tegyveno tik 
kelias dienas. Užtat kūdi
kiam mirus, buvo imperato
riaus įsakymu pastatytas 
jiems antkapės paminklas.

Nepataisomas kaip blogas 
plaukų nukirpimas.
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Okeano Gelmėse
M. V ALTIN

(Pabaiga) eidama viršun. Droninas pa-
v,. * taa • • įmatė šmotukus kempinių,Čia pat Droninas patemi- K , .v . v x . F .v ;.; r i byrant is viršaus.

—Sustok!
Iš garsiakalbio pasigirdo 

rūpestingas kapitono bal
sas:

—Kame dalykas? Sunku
mas batisferos netikėtai pa
didėjo.

—Matomai vanduo nune
šė mus po uolos išsikišimu. 
Virvė įsispraudė į kokį nors 
plyšį. Viršun kelt negalima. 
Uola randasi šiaurės pusėj. 
Povaliai leiskit laivą pietų 
linkui.

—Taip,—a t s a k ė kapito
nas.

jo, jog iš kitos pusės sku
biai tolinosi tamsiai rudas 
kūnas kito jūrų milžino, bet 
visiškai tamsus. Pagal išlau
kinį atrodymą tasai baisū
nas daug turėjo panašumo į 
bangžuvę. Kas toks buvo 
per gyvulys su daugybe 
šviesų — įžiūrėti nepavyko. 
Jis tuojaus prasišalino iš 
p r o ž e k t oriaus spindulio. 
Droninas labai gailėjosi, 
kad batisferą negalima bu
vo kraipyt pagal reikalą. 
Kelios pėdos negatyvo tapo 
sudarkyta veltui.

Hardinas vėl uždarė pro- 
žektorį. Manometras paro
dė 1097 metrus. Droninas 
patėmijo, jog pasididinus 
gilumai, abelnas žuvų kie
kis sumažėjo, bet tarpe jų 
vis tankiau pasitaikė stam-

Batisfera kaž-kur lengvai 
atsimušė ir sustojo.

XI.
—$usinešimas nutrūko. Ba

tisfera žuvo! Virvė trūko!— 
isteriškai šaukė stenografis- 
tė.

Ant šauksmo atbėgo ka
pitonas. Visi subėgo ant lai
vo dėnio.

—Sustot!—Keltuvas sulai
kytas. Šriubas suburbuliavo 
vandenį ir laivas sustojo ant 
vietos.

Kapitonas pribėgęs pažiū
rėjo į dinamometrą prie kel
tuvo. Dinamometras rodė 
vienos virvės sunkumą.

Tai reiškia, jog keltuvas 
traukia vieną virvę, be bą- 
tisferos. Vadinas virvė nu
trūko. Batisfera kabo po 
uola pakabinta ant virvės

darbininkai susidomėsite tuopai 
balsavimu ir balsuosite už tai, 
kad Electrical and Radio Wor-

nauskienei, Galinaitienei, Bal
takienei ir Morkevičienei visi 
dalyviai taria ačiū.

Aukavo šie asmenys po do
lerį : J. Druseika, J. Klima
šauskas, Morkevičiai, Malinau
skai, Barauskai, Černiauskai, 
Galinaičiai; po 50 centų: J. 
Ivonaitienė, Baltakiai, L. Be-, 
kešiene; J. Ivonaitis 25c. Jo
nas Stančikas $2; M. Duseika 
$3.00. Su smulkiomis pasidaro 
$14. M. Duseika.

pasigirdo lengvas švilpimas. 
Kapitonas atšoko. Bet, susi
griebęs, vėl pradėjo atšriu- 
buot. Švilpimas pavirto į 
šnypštimą. Ištraukė šriubus 
ir oras su trukšmu išėjo 
lauk. Atidarė dureles. Ka
pitonas pašaukė Drpniną. 
Tyla.

Kapitonas pasilenkė prie 
krašto. Hardinas ir Droni
nas gulėjo ant sof kūtės. 
Ant dugno buvo truputis 
vandens. Kapitonas pagrie
bė Kardiną ir ištraukė lauk. 
Paskui ištraukė ir Droniną. 
Pribėgo daktaras.

—Pulsas muša! Gyvi!
Daktaras paguldė Droni

ną ant dėnio ir gaivino jį. 
Hardinas patsai atsipeikė
jo. Daktaras, šluostinėda- 
mas, bambėjo:

—Netekimas sąmonės iš
gelbėjo. Tas sutaupė oksy- 
geną.

Kuomet Droninas ir Har
dinas pilnai atsipeikėjo, tai 
tapo sužinota tikroji prie
žastis atsitikimo. Po tam,, 
kai virvė įstrigo į plyšį, 
Droninas įsakė laivui eit į 
pietų pusę. Laivas ėjo tai 
išleisdamas, tai įtempdamas 
virvę. Paskui virvė išsprūdo 
iš plyšio, o kabelis, mato
mai, nutrūko ir pasiliko 
ten.

Batisfera ritosi paskui 
laivą ir tuo pat sykiu lei
dosi žemyn. Batisfera pasie
kė 1500 metrų gilumo.

Ant laivo pastebėjo trūki
mą ir tuojaus pradėjo kelt. 
Iš karto keltuvas traukė 
vien tik virvę, nes jos buvo 

Visi" pamatė, jog batisfe- išleista daugiau negu reikė- 
ra iškilo į paviršių vandens:jo? o batisfera tuo tarpu 
apsivertus dugnu augštyn. į gulėjo^ ant jūrų dugno. Tas 

Kapitonas riktelėjo ant 
mechaniko prie keltuvo.

—Trauk pilpa jėga.
Nuleista valtis pagelbėjo 

stumti batisferą linkui lai
vo sienos.

Kapitonas skubinosi. Gal 
būt jie dar gyvi. Kiekviena 
sekunda yra brangi. Keltu
vas vynioja paskutinius vir
vės aršinus. Batisfera po
valiai pasisuka. Pasirodė 
langelis,, išsikišo žiedas. 
Virvė vėl išsitempė ir batis
fera pakilo nuo vandens. 
Langelis buvo tamsus.

—Juk jie turėjo liktarnas. 
Jie neužsidegė jų, — tarė 
daktaras.

Keltuvas pasuko batisferą 
ir pastatė ant laivo dėnio. 
Pribėgo kapitonas su raktu 
ir skubiai ėmė atšriubuot 

' batisferos duris. Pro plyšius

Batisfera povaliai siūbavo galo, kuris įstrigęs į plyšį, 
tai prisiartindama prie ak-1 Ne, to negali būt. Vogos tu-
mens, tai nusitolindama. 
Tarpe langelio ir akmens 
kartais būdavo vos keletas 
centimetrų. Net mažiausias 
pastumėjimas gali neatlai- 
kyt lygsvaros. Stiklas ir

bus ekzemplioriai— po met- j taip laiko 20 tonų spaudi- 
ra ilgumo ir daugiau.

Praplaukė keletas žvaigž
džių ryklių, žvaigždžių ryk
lės maitinasi mažomis švie
čiančiomis žuvytėmis. Jos 
yra tamsios spalvos, o pil
vas permatomas. Žuvytes 
ryja čielas. Prarytos žuvy
tės tūlą laiką būna gyvos 
draskūno viduriuose ir švie
čia. Atrodo, būk žuvis pilna 
žvaigždžių. Dėlto ir jos var
das toks.

Hardinas atkreipė Droni- 
no atydą, jog stričkės girgž-

• v dėsis pirmiau ateidavo visai 
silpnas, o dabar pasidarė 
aiškus. Droninas atsilošė 
nuo langelio. Abudu klau
sėsi. Girgždėjimas buvo aiš
kus.

—Tai nepanašu į stričkės 
balsą, čia daug arčiau,—pa
stebėjo Droninas.

Idant išvengt pavojaus, 
jis nutarė sulaikyt leidimą. 
Manometro rodyklė sustojo 
ties 1154 metrais, bet girgž
dėjimas neperstojo, o tiktai 
pasidarė aiškesnis, kaip 
pjūklo balsas.

Atsiminęs apie didelius 
pavojus nuo jūrų baisūnų, 
Droninas prisikišo prie lan-

pu- 
leist 
vir-

ri atsiskirt kaip tiktai vir
vė trūko ir jinai iškils į vir
šų....

—Lipkit į stiebą! Temy- 
kit batisferą.

Jūrininkai išbėgiojo į sa
vo vietas. Šturmanas pasi
ėmęs žiūronus žiūrinėjo jū
ra.

—Sunkumas puola,—suri
ko jūrininkas prie keltuvo.

Kapitonas prišoko prie di- 
namometro.

Šviesos, greičiau švie-

Hardinas atidarė prožek- 
torį. Du tamsūs šešėliai nu
slinko į šoną, o trečias bai
sūnas pasiliko ramus ir po-

įt A

vąliai artinosi prie langelio. 
Jisai atrodė milžiniškas kai 
uola ir artinosi iš viršaus 
kairės pusės. Artyn ir ar
tyn. Antro prožektorio spin
dulys apšvietė jį. Tai ištik- 
rųjų buvo uola.

Batisfera povaliai suposi 
besiartindama prie uolos. 
Nemalonus g i r g ž dėjimas, 
kaip su vinim per blekę, ne
perstojo. Batisfera sukinė
josi benešant ją linkui uo
los atsikišimo.

Tuojaus skritulis atsimuš 
į ąkiuenį ir tas atsimušimas 
kaip sykis taikomas į lange
lį. . Droninas norėjo pa- 
traukt rankeną nuo nelai
mes apsaugotojo, bet tuo
jaus susilaikė. Jis susiprato: 
skritulis, paliuosuotas nuo 
vogy, m eisis viršun ir atsi-

Gambler, Ohio.—300 stu
dentų vietinės Kenyon Kole- 

kers unija mus atstovautų de- gijos per dienų išgeria apie 
rybose su kompanija.

Vietinis.
340 kvortų pieno ir tik apie 

112 kvortų alaus.

mą.
—Heilo, ar tolinatės nuo 

uolos?—paklausė garsiakal
bis.

—Ne.
—Mes einame pietų 

sėn. Priversti esam 
virvę. Jinai tempiasi
šaus leistinos normos. Gali 
trūkti. .

Šiuo momentu batisfera 
sudrebėjo, apsisuko ir smar
kiai nusirito žemyn. Mano
metro rodyklė smarkiai pa
sisuko prie pat raudono 
brūkšnio.

—1160.
—1168.
—1171.
Aišku: laivas, eidamas 

linkui pietų, išleido virvę. 
Užtai batisfera puolė že
myn. Virvė tapo ištraukta iš 
plyšio. O gal būt virvė trū
ko?

—Pasiliuosavom, — atsi
duso Hardinas.

—Heilo. Ar virvės išsi- 
tempimas sumažėjo. Ar jūs 
girdite ?

Po šių žodžių garsiakalbis

Virvė,—Viskas gerai, 
matomai, pasiliuosavo, —sa
kė Dronin, bet garsiakalbis 
jam neatsakinėjo. Jis čirš
kėjo, paskui visai nutilo ir 
šviesa užgeso. Tas įvyko 
taip netikėtai, jog Droninas 
pamanė: ar tik aš neapspan
gau.

ogų, mesis viršun ir atsi
neš į atsikišusią uolą. Atsi- 
lušimas skritulio, išlaikan- 
io 8,000 tonų spaudimo, be- 
bejonės pražudys jį. Geriau 
eitis virve.
—Heilo, laivas, povaliai• J wkiie.
Girgždėsią susyk padidė

jo, batisfera trukčiojosi, be-

Rodyklė smarkiai puolė 
žemyn, lyg kad virvė darėsi 
lengvesnė. Nejaugi virvė ne
nutrūko ir batisfera kyla 
augštyn.

—Ura!—visi kartu suriko 
ir tuojaus nutilo.

ir suklaidino kapitoną.
Laivas “Rosinant” ėjo pįl- 

;nais garais link Petropav
lovsko; radio nešė žinias 
valdžiai, Mokslų Akademijai 
ir visai Sovietų šaliai apie 
du nauju Sovietų Sąjungos 
didvyriu.

Vertė V. R.

Rochester, N. Y

Šie francūzai, amunicijos fabriko darbinin
kai, laimėjo 32 dienų streikų, kuomet Fran- 
cijos valdžia paėmė tų fabrikų savo kontro
lėm Ant vienos iškabos užrašyta “Lai, Gy
vuoja CGT” (darbo federacija, kuri j kelis 

mėnesius paketveriopino savo narių skaičių).

Ikv
1

Nedėlioj, 8 d. lapkričio, ke
letas šeimų turėjo susivažiavi
mą, pietus pas Morkevičius.

Pietūs buvo geri, net ir al- 
kaniausias galėjo būti sotus.

Leidžiant laiką prie pasi
šnekėjimo ir besisveikinant, 
atėjo ir vakarienė. Linksmu
mas reiškėsi geras, atmosfera 
buvo draugiška, ant galo pri
eita sakyti prakalbėles. Pra- 
kalbėlėse prisiminus apie Ispa
nų biednuomenės ir darbinin
kų kovas, dalyviai suaukavo 
keturioliką dolerių kovojan
tiems už Liaudies Frontą.

Rochesteryje pas lietuvius 
simpatija didelė Ispanijos dar
bininkų kovoms prieš fašistus. 
Nelabai senai Jonas Jurgelai
tis davė $2.00, kad pasiųsčiau 
nuo jo Ispanijos darbininkams. 
Dabar priminus, irgi pasirodė 
duosnus aukomis.

Po parinkimo aukų, pasi
linksminimo vakaras dar nesi
baigė; traukėsi pasikalbėjimai 
ir klausimai politiško tūrinio. 
Vieną klausimą čion verta pa- 
žymėt, tai sekantis: Kada su
sitvers nacionaliai Darbinin
kų ir Farmerių Partija, tai ar 
bus^ tuomet reikalingos Komu
nistų ir Socialistų partijos? 
Buvo nurodyta, kad Francijoj 
ir Ispanijoj yra Bendras Fron
tas liaudies, bet partijos pasi
liko, kokios buvo ir pirmiau ir 
sutartinai veikia atėjus nomi
nacijoms ir rinkimams.

Atėjus laikui važiuoti namo, 
Jonas Stančikas padėkavo 
Morkevičiams už priėmimą ir 
gaspadinėms už jųjų triūsą. 
Draugėms Ivonaitienei, Mali

Schenectady, N. Y.
Šiomis dienomis eina pasku

tinis prirengimas Electrical 
and Radio Workers Unijos ir 
General Electric Company 
balsavimo per Labor Board, 
kas atstovaus darbininkus: 
kompanijos unija ar Electrical 
and Radio unija. Kova buvo 
vedama per keletą metų.

Darbininkų unija varo pu
sėtiną agitaciją ir, kaip matyt, 
turės“ laimėti. Taip pat unija 
spiria kompaniją pakelti algas 
ant 10 nuoš. Iki šiol kompaniš- 
ka unija vedė vajų per kelis 
metus už pridėjimą algų ir 
laimėjo tik 2 nuoš. bonų. Kom
panija numato tik tiek pakilu
sį pragyvenimą.

Pas mus paskuba augštai iš
vystyta, darbas ištobulintas^ 
Kompanija pajėgia dideles su
mas pinigų dėti į naujas ma
šinas ir tuo būdu labai spar
čiai darbininkus veja laukan. 
Todėl reiškia masių nusivyli
mas. Vėliau ar anksčiau turė
sime stoti kovon už būvį.

Manau, kad visi lietuviai

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.
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NEW HAVEN, CONN.
CONNECTICUT VALSTIJOS

BANKIETAS
SU PROGRAMA IR ŠOKIAIS

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

Lapkričio 22, November
Pradžia 6-tą Vai. Vakare

ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI.
Bus Duodama Dovanų Gyvas Kalakutas-Turkey.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
242 Front St., New Haven, Conn

IAI MM IAI MM MW tftl

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. EVergreen 8-8520 '

‘LAISVES’ BAZARAS
* 4* i i * ■ • 1

Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienose

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

turėtų iš jo materialės naudos.

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

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

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

Taipgi kasdien bus puiki muzikalė programa, kurią pildys 
iš kitą 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
Iš visų miestų bei vadinamų kolonijų draugai turėtų prisidėti prie ba
zaro. Daiktais ar pinigais remkime bazarą visi. Atsiminkime, ikad 
šiemet turime daug kampanijų rinkliavom aukų, tai mūsų dienraščiui 
aukų nerenkam. Jodei pasirūpinkime, kad bazaras būtų sėkmingas, 
o jis gali būt sėkmingas tik visiem, šiųem-tuorn prie jo prisidedant.

BAZARAS BUS “LAISVES” SVETAINĖJE
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Newarko Lietuvių Taupymo ir Statybai 
Skolinimo Draugijoj Bjaurūs Kivirčiai
Jau keliolika metų kaip čia 

gyvuoja aukščiau minėtu vardu 
draugija. Draugija gyvuoja ge
rai. Jos tikslas yra taupymas 
pinigų ir skolinimas statybai. 
Draugija, galima sakyti, savo 
biznyje pasilaiko vien tik iš lie
tuvių.

Kuomet draugija savo gyva
vimo pradžioj turėjo mažiau ka
pitalo ir mažiau galėjo apmokė
ti savo patarnautojams, tuomet 
ir vaidų buvo mažiau ir į svar
besnes vietas nelengvai buvo 
galima gauti narių, kas norėtų 
jas užimti.

Draugijai augant didyn ir jos 
finansams einant stipryn, ne
kurie jos nariai pradėjo specia
lizuotis, kad galėtų užimti tam 
tikras vietas, nes numatė, kad
laikui bėgant bus pusėtinai pel- direktorių. Nors šėrininkai ir 
ningas darbas.

Aišku, kuomet keli žmonės 
rengiasi, o darbas tik randasi 
del vieno, tuomet be savo kom
panijos be agitacijos, be draugų 
paramos juk nepateksi prie to 
darbo. Už tai del tos paprastos 
priežasties pasidaro nariuose | 
trynimąsis ir nariai pasiskirsto 
į dalis, į frakcijas. Kuri frak
cija laimi, ta viešpatauja, o pra
laimėjusi nepatenkinta, i 
priekabių jieško, nedirba 
širdžiai.
Tėvynainiai Galutinai Pa

blogina Kivirčius
Nors tas trynimąsis tarpe va

dovaujančių narių jau eina nuo 
seniau, tačiaus jis nebuvo tokis 
bjaurus, kokis randasi dabar. 
Mat, draugija išaugo į stambią 
finansinę įstaigą. Jos turtas da
bar siekia keturi šimtai tūks
tančių dolerių vertės ($400,- 
000.)

Būnant tokiai krūvai kapita
lo, pas kiekvieną politikierių at
siranda noras būti* arčiau prie 
pinigų ir tvarkyti draugijos 
biznį. O biznio ir tų darbų-dar- 
belių tokioj įstaigoj visuomet 
randasi. Draugija turi apie 18 
stubų. Jos reikia išrendavoti, 
prižiūrėti, pataisyti, rendos iš- 
kolektuoti, bandyti parduoti, ir 
tt.

Kuomet tėvynainio Ambroze- 
vičiaus ir Staniulio grupė tvar
kė draugijos biznį, p. Staniulis 
buvo draugijos prezidentu ir 
tuom pat sykiu buvo stubų pri
žiūrėtoju ir jų pataisytojų. Al
gelę pasidarydavo neblogą ir 
tuo pačiu sykiu buvo visų ger
biamas. O p. Ambrozevičiaus 
žentas, Matulevičius, buvo drau
gijos advokatu. Taip pat ir kiti 
f rentai nebuvo pamiršti ir nu
stumti nuo draugijos stalo.

Vienai tėvynainių grupei vie
špataujant, kita tėvynainių gru
pė su p. Trečioku priešakyj žiū
rėjo į tą viešpataujančią grupę 
ir seilę varvino, kad jiem gerai 
sekasi ir mislija sau: Kodėl aš 
negaliu užimti tos vietos?

Suprantama, jei nori politi
koj ką nors laimėti, pirmiausia 
turi subudavoti mašiną, ką p. 
Trečiokas ir padarė. Ir ilgai ne-

zurza, 
, nuo-

reikėjo laukti. Pono Trečioko 
mašina veikė gerai ir užėmė 
board derektariatą. Pats Trečio
kas likosi sekretorium ir paėmė 
draugijos nuosavybės insurance, 
o savo frentam davė mažesnius 
darbus.

Anoji tėvynainių grupė turė
jo pasitraukti. Nors vienas ki
tas direktoriate ir pasiliko, ta
čiaus su jais niekas nesiskaitė 
ir Trečioko grupė tvarkė daly
kus, kaip jai atrodė geriau. Pa
sigailėjimo del anos pusės tė
vynainių nebuvo jokio. Išmetė 
ir lietuvį atvokatą Matulevičių 
ir vietoj jo pasiėmė svetimtau
tį advokatą. Į pekla su obalsiu 
“Savas pas savą.” čia reikia 
svarbūs dalykai tvarkyti.

Įvykus takiai permainai, pra
laimėjusi pusė, suprantama, 
rankų nenuleido. Ką tik p. Tre
čioko grupė nedarė, ar jų dar
bas buvo naudingas draugijai 
ar ne, anoji pusė kurstė narius

aiškintis, kad konstituciją ver
tė gaminti State Bank Depart- 
mentas ir kad toj naujoj kons
titucijoj nieko blogo, tik duoti 
jiem progą tą .konstituciją per
skaityti ir supažindinti visus su 
ja. “Sėsk, sėsk, mums nereikia 
tavo konstitucijos,”—užtraukė 
šturmingas choras. Kas tik ge
resnį komplimentą pasakė kon
stitucijos meistram, tas dau
giau gavo aplodismentų.

Amorozevičius vieną naujos 
konstitucijos paragrafą angliš
kai perskaito ir interpretuoja, 
kad, girdi, jei mes tą punktą 
priimsime, tai mūsų draugijai 
kaput ir mūs pinigam kaput. 
Pritarimas didelis.

Pirmininkas prašo, kad kas 
duotų įnešimą, kad naują kons
tituciją atmest. Įnešimą gauna. 
Vienas pastebi, kad konstitu
cijos atmesti nereikia, nes, gir
di, nei vienas mes nežinome, kįa įr kokie punktai? 
kas toj naujoj konstitucijoj1 . 
yra. Pirmiausia mes su ja tu- | Taip pat galėjo sušaukti 
retume susipažinti ir tik tada kį platesnį kaip direktorių susi
daryti galutiną sprendimą. Kon- į rinkimąir įsileisti, opozicinės 
stitucijos padarymas juk reika- grupės žmonių ir įtikinti juos 
lavo daug darbo ir iškaščių, o ‘ aPie konstitucijos reikalingumą 
tie iškaščiai ne keno kito, o mūs ’ pakeisti nauja. Kam čia tas 
pačių, 'šėrininkų. Jei mes nepa- I užsispyrimas, kad mes board di- 
sitikim direktoriam, tai galime rektoriai galime daryti, ką no- 
išrinkti komisiją iš mums išti- rime, o jūs, šėrininkai, žiopliai, 
kimų narių, tegul peržiūri kons- nieko nesuprantat, tik mūs dar- 
tituciją ir savo rekomendaciją bą trukdot, kaip išsireiškė p. 
tegul duoda sekančiam susirin- Trečiokas? Tokia taktika yra 
kimui.

Reikia pastebėti, kad tam kai-• siekti, 
bėtojui pirmininkas ir p. Krali
kauskas darė obstrukcijas, kad 
ne vietoj kalbama ir trukšmin- 
gai nubalsavo konstituciją at
mesti. Bando kalbėti adv. Pau
lauskas. Nušvilpia ir tą.

Gauna balso Trečiokas. Kalba 
labai piktai ir paaiškino, kad 
naują konstituciją juos daryti 
vertė State Banking Depart- gų, kas, suprantama', sudemora- 
mentas ir ant užbaigos išžiop- lizuoja šėrininkus. dr tie, atėję 
lavoja Kralikauską ir kitus už ant susirinkimo, neduoda nei 

tą patį padaryti, ką padarė su j intrigų varinėjimą'ir kenkimą 1 mažiausios progoSu;, paaiškinti 
"dalykų iš direktorių pusės. Per- 
pykę, rėkia, koliojasi, . šaukia, 
kaip prieš tikrus savo neprie
telius. Tos grupėstikslas yra 
diskredituoti dabartinius direk
torius, išmesti lauk iš direkto
rių vietų ir patiem sulysti į jas.

Tokie dviejų grupių kivirčiai 
už vietas gali privesti prie to,! 
kad dalykas gali atsidurti teis
me, nes draugijos advokatas pa-' 
reiškė, kad tą susirinkimą skai-; 

ir kitiems to nelegališku, kas reiškia,-kad

ir patys rėkė, kad p. Trečiokas 
nori draugijos turtą pagrobti, 
kad nori draugiją sudraskyti ir 
kokių ten komplimentų jam ne- 
pripasakoja.

Pereitą metą p. Trečioko di
rektoriai nutarė pataisyti drau
gijos konstituciją. Konstituciją 
buvo pataisę taip, kad draugija 
galėtų varyti platesnį biznį, 
įimant 20 metų paskolos F. H. 
A. planą. Įvykus šėrininkų susi
rinkimui apsvarstyti pataisas 
prie konstitucijos, šėrininkai su
kėlė tokį kačių koncertą, kad 
ponam konstitucijos meistram 
nedavė nei išsižioti, nei paaiš
kinti apie konstitucijos svarbą 
ir vienbalsiai atmetė.

Įvykus pereitam metiniam su
sirinkimui, buvo rinkimas dalies 

p.trukšmavo prieš p. Trečioko 
grupę, tačiaus jo grupė likosi 
galioj draugijos dalykus tvar
kyti dar ant metų laiko. Anos 
pusės politikieriai, bijodami, 
kad konstitucijos klausimas ne
būtų iškeltas ateityj, rekomen
davo šėrininkams išrinkti ko
misiją iš trijų narių, ir, su
prantama, savo simpatikų, kad, 
jei ateityj direktoriai t)andytų 
taisyti konstituciją, jie turi at
siklausti tos komisijos ir gauti 
jos pritarimą, o be jos pritari
mo nevalia nei pasijudinti.

Andai nueinu į Lietuvių salę, 
žmonių pilna. Grupėmis sustoję 
ginčijasi, skeriačiojasi. Nekurie 
rankose laiko pluoštą popieros 
ir rodo kitiem, kurie neturi. 
Tuoj buvo galima pastebėti, 
kad čia kas nors nepaprasto, nes 
visi nervingi, supykę, nejuokau
ja. Ir tuojau prieina ir vienas, 
ir kitas, ir trečias, rodo pluoštą 
popieros ir piktai sako: “žiūrėk, 
ką tie velniai nori padaryti. Pa
sidarė naują konstituciją, nori 
mūs draugiją sudraskyti, nori 

Lietuvos Atstatymo Bendrove. 
Mes jų tikslus žinome. Einame 
viršun- į susirinkimą, pagelbėk 
mums.”

Susirinkimas skaitlingas. Vi
si įpykę, nervuoti ir laukia, kas 

i čia bus. Direktorių pirmininkas 
atidaro susirinkimą. Nespėjus 
nei paaiškinti, dėl ko tas susi
rinkimas sušauktas, nominuoja 
į to vakaro susirinkimo pirmi
ninką B. Staniulį ir šturmu, be
veik vienbalsiai, išrenka. Ponas 
Ambrozevičius iš kaleinos po vie
ną direktorių savo šalininką iš
šaukia ir prašo paaiškinti, ar 
jie pritarė darymui naujos kon
stitucijos? Iš trijų iškauktų di
rektorių du numykė nei šiaip, 
nei taip, bet buvo galima su
prasti, kad jie pritarė, bet ne
norėjo išeiti prieš savo frentus. 
O vienas, p. Kasaitis, griežtai 
pareiškė, kad jis buvęs priešin
gas, protestavęs, bet kiti septy
ni direktoriai jo neklausė ir jis 
negalėjęs sulaikyti nuo darymo 
konstitucijos. Iššaukia tą komi
siją, kuri metiniam susirinkime 
buvo išrinkta pridaboti board mas konstituciją.
direktorius. Komisija pareiškia, Draugijos advokatas suširin-

ANGLIJOS BEDARBIAI MARŠAVO LONDONO LINK

Nottingham, Anglijos gyventojai pavaišino šiuos bedarbius anglus, kųVie 
maršavo iš Jarrow apielinkčs j Londoną pateikimui valdžiai bedarbių rei
kalavimų.

kad jiem niekas nieko nesakė, 
niekas jų nepakvietė prie kons
titucijos darymo ir jie nieko ne
žiną.

Board direktorių pirm, bando 

draugijos veikimui. Kralikaus- 
kas vėl atgal iškolioja Trečioką 
ir sorkės tuo klausimu pasibai
gė.

Kadangi State Banking De- 
partmentas reikalauja pataisyti 
konstituciją, tai, suprantama, 
atsisakyti negalima. Nutariama, 
kad konstitucija pataisyti rei
kia. Kas ją pataisys? Nutaria
ma išrinkti komisiją iš keturių 
ypatų iš to susirinkimo ir trys 
iš Ambrozevičiui 
simpatizuojančių direktorių. Į 
komisiją įeina: Ambrozevičius, 
žemaitis, Kralikauskas ir dar 
vienas, kurio pravardės nenu
girdau. O iš direktorių Kasai- 
tis, o kitus du turėjo daug dar
bo, kol priprašė, kad apsiimtų.

Kralikauskas rėkia, kad jis 
nėra pilnai apsipažinęs su anglų 
kalba, o dar prasčiau su rašyba 
ir prašo, kad jiem pavelytų pa
siimti advokatą, o advokatas 
už dyką nedirbs, jam reikės ap
mokėti, tai prašo, kad susirinki
mas sutiktų apmokėti advokato 
bilą, kurią jis padarys daryda- 

kime irgi dalyvavo, tačiaus tik 
tėmijo susirinkimo eigą ir nė 
žodžio nepratarė.

Prie ko tie kivirčiai gali pri
vesti ?

Bešališkai žiūrint į tuos ki
vi rčius, reikia kaltinti abi fra.k- 
ciji. Trečioko su didžiuma di
rektorių frakcija turėtų skai
tytis su šėrininkais ir turėtų 
pildyti jų nutarimus. Juk Tre
čioko frakcija labai gerai žino, 
kad pataisymas bei naujos kon
stitucijos padarymas reikalau
ja labai atsargaus, įtikinančio 
ir šalto išaiškinimo šėrininkams, 
dėl ko tokis pakeitimas reika
lingas. To jie nepadaro. Pereitą 
metą jie norėjo konstituciją pa
taisyti. šėrininkai ją atmetė. 
Šiemet jie užsimanė ir visai 
naują konstituciją padarė. Ko
dėl čia tokis užsispyrimas? Jei 
konstituciją vertė .kas nors da
ryti, kodėl reikėjo ignoruoti šė
rininkų išrinktą komisiją? Ko
dėl jos negalima buvo pašaukti 
ir dokumentaliai įrodyti, 
konstitucija daryti būtinai 

kad 
rei-

bis-

opozicinės

blėdinga ir nieko negalima at-

Antroji pusė kalta tame, kad 
ji visai nežiūri, ar direktorių 
darbas naudingas draugijai, ar 
ne. Ji bile gauna progą, rėkia 
prieš direktorių daromus dar
bus ir išaiškina šėrininkams, 
kad board direktorių daromas 
darbas veda prie sudraskymo 
draugijos ir užgriebimo jų pini- 

ir išrinktoji komisija padaryti 
konstituciją nėra legališka.

Šėrininkų komisija darymui 
naujos konstitucijos įgaliota 
yra pasiimti irgi advokatą. 
Draugijos konstitucija sako, 
kad visais draugijos reikalais 
rūpinasi tik board direktoriai. I 
Šitokiuose kivirčiuose kas gali 
išspirti, keno konstitucija i yra 
legališka: direktorių ar šeri-; 
ninku ? Suprantama, niekas ki-1 
tas, kaip tik teismas.

Šėrininkai tą visą dalyką dar 
galėtų pataisyti. Visų pirmiau
sia, jie turėtų nustoti klausę 
vienpusiškos demagogiškos pro
pagandos ir į dalykus žiūrėti 

rimtai ir šaltai, o ne vaduotis 
kerštu ir riksmu. Ant Trečioko 
daugiausia rėkia, kad numeis- 
travo Lietuvos Atstatymo Ben
drovę, nori, girdi, numeistravoti 
ir mūs draugiją. Tačiaus šėri
ninkai turėtų atsiminti, kad 
tokių pat meisterių randasi ir 
anoj pusėj. Atsimenu, keletas 
metų atgal, kuomet New Jersey 
valstijos Liet. Atst. Bendrovės 
šėrininkai buvo sukilę prieš tos 
Bendrovės Centrą, tai p. Kra
likauskas ir kiti, susiriesdami 
rėkė, gynė tą patį Trečioką, 
Strimaitį ir kitus taip smarkiai, 
kaip dabar rėkia prieš Trečioką 
ir kitus.

Viena konstitucija jau pada
ryta ir kita nutarta daryti. 
Taip pat nutarta, kad komisija 
gali pasiimti ir advokatą. Keno 
pinigais tas viskas bus apmoka
ma? Nei keno kito kaip tik šė
rininkų. Todėl laikas šėrinin
kams apsižiūrėti.

Ig. Baches.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

' 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 savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar .pi
nigus grąžinam.

Kaina 75c., $1.50 ir $8.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

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

PASARGA: Jeigu nori aplaikytį ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’<; ^’NTMENT ir. neklausykite 
nei ... :nlijimU, kad-kas ir 
siūlytų,' v r< | • •

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

Hartford, Conn.

Tel. Evergreen 7-6909

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

naujus.
Mano Darbas Yra Užtikrintas. 

Labai žema kaina.

Lewis Tauches
499 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parom, krikštynom ir kitokiem 

■reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastę. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
ir salę del po Šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai valiausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

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

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

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

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 T—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vaL ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

0-----------------------------------------------------------------------------------------E
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
Į VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
[į--------------------------------------------------------------------------------------—GI

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

Mėnesinį Darbininkų Žurnalą 
“PRIEKALAS”

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

tinį SSRS gyvenimą, duodamas nuodugnių straipsnių, aprašymų, brvA 
žų, vaizdelių ir tt. Plačiau ir sistematiškai “Priekale” 1937 m. bus 
nušviečiamas SSRS lietuvių darbo masių gyvenimas.
' “PRIEKALAS” yra vienintelis žurnalas, kuris atydžiai seka Lietu
vos politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, darbo masių kovą, Lie
tuvos spaudą, literatūrą ir tt. 1987 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. 1987 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.

“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-ZINOVJE- 
VIEČIŲ TERORISTINIO CENTRO TEISME.”

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

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

gaus premijas. ________ _ ___________

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

leidykloj SSRS lietuvių kalba brošiūra: “Kontr-revoliuci- 
ų nių Tieroristų Trockistų-Zinovjeviečių Teismas,” į kurią 
? įęįną: 1. Kaltinimo išvados; 2. Valstybės kaltintojo, SSRS 

prokuroro A. Višinskio kalba; 3. Sprendimas.

Iš rusų kalbos verte V. žalionis. Vertimą redagavo Z. Angarietis.
64 PUSLAPIŲ, KAINA 15 CENTŲ

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

Izdatl inostrannich rribočich v SSRS.
RED. “PRIEKALAS”

Galima užsisakyti ir per “Laisvę”.

“PRIEKALO” kaina 1937 metams 
pasilieka ta pati.

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

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

ekzemplioris—10 centų.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
T. ■’’inkus Patarnavimas

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

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Vilniau akas 

Manageris, Juozas Zeidat
Amerikos išdirbinio ir importuo

tos degtinės, vynai .
šaltas, Putojantis Alus

Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

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

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

Amerikoj “Priekalą” galima 
užsisakyti per “Laisvę”:

46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.
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PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
palaukus savaitę-kitą, jau ži
nios pasendavo. H. Bedarbis.
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Sąryšio Veikimui Įstatai 
Priimti

Pittsburgho ir Apielinkės Lie
tuvių Draugijų Sąryšio konfe
rencija atsibuvo lapkr. 15. Ne
buvo skaitlinga, bet gana bran
di. J. Baltrušaitis išdavė pui
kų raportą iš Lietuvių Kongre
so, o po tam davė pranešimą Dr. 
Montvidas ir E. Mikužiūtė. Abu 
kalbėjo apie dabartinę sunkią 
padėtį Lietuvoj ir kvietė visus 
darbuotis, kad pagelbėjus Lie
tuvos liaudžiai nusikratyt fašiz
mą ir įsteigt demokratinę tvar
ką.

J. Baltrušaitis skaitė Draugi
jų Sąryšiui prirengtus įstatus, 
kurie ? su mažais pataisymais 
vienbalsiai priimta. J. Gasiū- 
nas skaitė rezoliucijas Lietuvos, 
Ispanijos ir plieno darbininkų 
organizavimo klausimais. Pri
imta vienbalsiai. Pastovus vei
kiantis komitetas išrinkta iš 
septynių narių: St. Bakanas, P. 
Norkus, šiurmaitienė, J. Gašlū
nas, A. žvirblis, J. Baltrušaitis

na, P. Dargis ir J. Gasiunas. 
Pabaigoj Gasiunas pakvietė 
visus svečius finansiniai pa
remti Ispanijos kovotojus 
prieš fašizmą. Surinkta $10 su 
centais. Aukos pasiunčiama 
per “Laisvės” redakciją Ispa
nijos rėmimo komitetui. Po 
vakarienės šokiai prie lietuvių 
jaunuolių muzikos tęsėsi iki 12 
vai. nakties. Vakarui pirminin
kavo d. E. Sliekienė.

Šitas parengimas, vadinasi, 
suteikia gerą pavyzdį kitoms 
kolonijoms, kaip parengimus 
bendrai rengti. Northsidiečiai 
dabar turėtų pasirodyt su to
kiu gražiu ir pavyzdingu pa
rengimu. Sūnų Draugija, AP 
LA, 1 kp., APLA. 50 kp., SLA. 
83 kp. ir ALDLD. 87 kp. turė
tų bent vieną tokį parengimą 
surengti. Lauksime.

Drg. L. Prūseika 
Pittsburghe

Senai laukiamas svečias, d. 
L. Prūseika, dienraščio “Vil-

Nei vienas nepraleiskite 
progos nematę šiuos paveiks
lus. Kas praleis, vėliau gailė
sis. Reporteris.

Haverhill, Mass.
Čionai šiuo tarpu pusėtinai 

ramu, darbai labai sumažėjo, 
darbininkai, neturėdami darbo, 
vaikštinėja gatvėmis, rodosi, 
kaip ko jieškodami. O kurie 
dar turi kiek pinigų, tai pra
leidžia savo liuosą laiką kar- 
čiamose, kurių šiuom tarpu 
čionai netrūksta, žinoma, tie 
darbininkai, kurie kiek dau
giau apsišvietę, praleidžia sa
vo liuosą laiką skaitydami lai
kraščius ir knygas, reiškia, 
studijuoja, mokinasi.

“Laisvės” skaitytojams yra 
žinoma, kad čionai su pradžia 
šių metų įsigalėjo Boot and 
Shoe Workers unija. Buvo ža
dėta daug darbo ir visoko, kol 
įsigalėjo, o ir vėliau viet|iė

ir Bačėnas. nies” redaktorius, atvyko spauda daug prirašė apie atsi-

j
I

Paterson, N. J.
Lapkričio 10 d. įvairių gru

pių, ir srovių jaunuolių įvyko 
demonstracija kovai prieš ka
rą ir fašizmą. Demonstracijoj 
dalyvavo apie 300 jaunuolių 
abiejų lyčių, nešdami įvairius 
šūkius maršavo gatvėmis. Nors 
šaltas vėjas kaip svilinte svili
no, bet tas jaunuolių nenugąs
dino ir tas parodė, kad jie pa
sirengę kovot prieš karą ir fa
šizmą.

Atmaršavom į Central High 
School ir laikėm masinį susi
rinkimą. Pirmutinis kalbėtojas 
buvo presbyterijonų kunigas 
su malda, ir, žinoma, kaipo 
tokis, nieko naujo bei gero ir 
pasakyt negalėjo, tik papote
riavo, kad “dievas karo nepri
leistų.”

| Antras kalbėjo žydų rabi
nas. šis jau nesimeldė, bet nu
rodinėjo, kad karai todėl įvyk
sta, kad nėra pasaulyje politi
nės ir ekonominės lygybės ir 
kad yra diskriminacija prieš

tautas ir rąses.
Girdi, “šiandie Ispanijoj ci

vilis karas yra todėl, kad Ispa
nija veik pirmutinė pradėjo 
daryt diskriminacijas prieš 
žydus, todėl jie lyg ir bausmę 
dabar atsiima.” Todėl reikią 
“melstis, kad įvyktų meilė tar
pe tautų, rasių ir klasių.” Jis 
sakė, kad “tikinti žmonės vi
suomet buvo taikingi.” Tai yra 
gryna netiesa. Kasgi nežino 
kryžiokų karų, arba inkvizi
cijos laikų, jog tai buvo vis
kas atlikta vardan religijos.

Trečias kalbėjo daktaras 
Ficher. Daktaras nurodinėjo, 
kad “taikos negalima užtikrint 
rengiantis militariškai, neigi 
grupuojantis keliom valsty
bėm atskirai neva apsigynimo 
tikslais.” T a i tik esą sukon
centravimas didesnių spėkų 
vienų prieš kitus. Taipgi ne
galima esą taikos užtikrint lai
kantis neitraliteto politikos, 
kaip kad Jungtinės Valstijos

šalys stoja gint savo teisę 
parduot produktus tam, kam 
nori. Už pavyzdį nurodė J. V. 
įsikišimą į pasaulinį karą. Jis 
siūlė “pasaulinį teismą išriši
mui nesusipratimų,” panašų į 
“Tautų Lygą.”

Ketvirtas kalbėjo jaunuolis 
studentas, kuris dalyvavęs 
Jaunuolių Pasauliniam Kong
rese Ženevoj prieš karą ir fa
šizmą, v

Jis nurodė būtiną reikalą 
kovot prieš karą (bet neminė
jo fašizmo) visiems bendrai, 
be skirtumo, nežiūrint kokiai 
partijai bei religijai priklau
sytų.

O betgi nei vienas iš kalbė
tojų neprisiminė, kodėl karai 
kyla, ir kas juos rengia, kad 
šiandien vyriausias karo ren
gėjas yra fašizmas. Ir kad kol 
kapitalizmas viešpataus, tol 
karai nėra panaikinami. Juk 
visiems yra žinoma, kad jokia 
liga nėra pagydoma, kol nesu
randama priežasties, kas ligos 
bacilus gimdo.

Todėl, norint panaikint ka

listinę sistemą. ‘l
Nežiūrint to, kad kalbėtojai 

nepadarė reikiamų išvadų ka
ro klausime, vistiek jų žygis 
reikia įvertint, nes tai yra žin
gsnis pirmyn prieš karą, kad ir 
iš buržuazijos pusės.

Paskutiniu laiku Patersone 
darbai ėjo gerai, bet uždarbis 
$10-$ll savaitėje. Dabar dar
bai pradėjo mažėt ir dirbtuvės 
pradeda užsidarinėt, vadinasi, 
ir taip mizernas duonos kąsnis 
atimamas iš darbininkų.

J. B. r

GARSINKITE SAVO B1ZN 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Pikniko komisija išdavė gra
žų raportą. Liko pelno $21.00. 
Komisija pataria ateity draugi
joms susitart delei bendrų pik
nikų rengimo. Veikiantis komi
tetas įgaliotas ir tuo klausimu 
veikt. Taipgi jis įgaliotas bend
rai su visais norinčiais minėt 
Lietuvos nepriklausomybę reng
ti tam tikslui didelį apvaikščio- 
jimą.

Konferencijos nuotaika bu
vo graži. Pas delegatus matėsi 
draugingumas ir sykiu noras 
bendrai veikti Lietuvos liau
džiai padėt ir ant vietos bend
rus kultūrinius darbus dirbt.
Keturių Draugijų Vakarie

nė Sėkminga
Lapkr. 15, tuojaus po kon

ferencijos, prasidėjo keturių 
draugijų vąkarienė. Tai pir
mą sykį tokiomis bendromis 
spėkomis surengta. Ir reikia 
pasidžiaugti. Visapusiai buvo 
sėkminga. Surengė Liet. Mok
slo Draugija, SLA. 40 kp., 
APLA. 7 kp. ir ALDLD. 33 
kp. Svečių prisirinko pilna sve
tainė, kad net trūko vietų prie 
stalų.

Laike vakarienės atatinka
mas prakalbėles pasakė E. Mi- 
kužiutė, Dr. Montvidas, Dr. 
Baltrušaitienė, J. K. Mažiuk-

New. Wise

Pittsburghan ir kalbės seka
mose dienose ir vietose:

Penktadienio vakare, lapkr.
20, Liberty svetainėj, 1322 
Reedsdale St., N. S. Pitts
burgh, Pa.

šeštadienio vakare, lapkr.
21, APLA. 9 kp. name 
Kensington, Pa.

Sekmadienį, 2 vai. po pie
tų, lapkr. 22, Liet, svetainėj, 
Wilmerding, Pa.

Sekmadienio vakare, APLA. 
2 kp. namo atidarymo vaka
rienėj, 3351 W. Carson St., 
prie McKees Rocks.

Drg. Prūseika vienas ge
riausių kalbėtojų, rašytojų. Jis 
kalbės apie Ispanijos dabarti
nę padėtį, Lietuvą ir tt. Svar
bu visiems išgirsti.

Sovietu Garsiakalbis 
čigonai”

Nepaprastai puikūs Sovietų 
Sąjungoj daryti garsiakalbiai 
judžiai “čigonai” bus rodomi 
Art Cinema teatre, 809 Liber
ty Avė., miesto centre. Pradės 
rodyt lapkr.. 17.

Matysim ir girdėsim tame 
paveiksle čigonų gyvenimą, 
dainas, muziką, šokius. Taip
gi bus pamarginimai iš Sovie
tų jaunimo gyvenimo ir kiti 
Sovietų nuotikiai.

daro, nes karui iškilus neitra- 
lės šalys veža savo gaminius 
parduot vienai iš kariaujančių 
šalių. O priešingai kariaujan- rus, reikia būtinai kovot prieš 
ti šalis skandina neitralių tuos, kas karus gimdo, tai yra, 
šalių produktus. Tuomet tosprieš fašizmą ir pačią kapita

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761

BROOKLYN© OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7171
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Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.
•

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.

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

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

kamu antrašu:
“LAISVE”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

kraustomą dirbtuvių iš kitur, 
vienok iš kitur dirbtuvių kol 
kas neatsikraustė, o čia jau ne 
viena dirbtuvė užsidarė, o ki
tos išsikraustė kitur ir dar vis 
kraustosi. Lapkričio 9 d. pasi
rodė vietinėje spaudoje, kad

Shoe kompanija, kurios.
dirbtuvė uždaryta jau kelios' 
savaitės, daugiau čionai j a ū 
neatsidarys, kraustosi kitur, o 
300 darbininkų eikite, kur sau 
norite, kad ir į kunigų išgal
votą peklą, fabrikantui nesvar
bu.

Paskutiniais laikais darbi
ninkai dirbo už labai mažą at
lyginimą, todėl fabrikantams 
liko nemažai pelno, o darbi
ninkams vis daugiau ir dau
giau skurdo ir visokių, nelai
mių Vienok už tą viską fabri
kantai per savo spaudą ir žo
džiu kaltina darbininkus, būk 
darbininkai gauna perdideles 
algas, tai todėl fabrikantai esą 
priversti uždaryti dirbtuves 
arba kraustytis kitur, kur dar
bininkai dirba už mažesnes 
algas. Taigi, pagal dykaduo
nių išvedžiojimą, darbininkai 
ir badauja ir kalti.

Man ir panašiai atrodo, kad 
darbininkai kalti už tai, kad 
negina savo klasės reikalų, o 
daugumoj gina savo išnaudo
tojų reikalus. Kaip tiktai dar
bininkai susipras ir susiorgani
zuos į darbininkiškas organi
zacijas, paims šalies turtą į 
savo rankas, kaip Rusijos dar
bininkai padarė, tai darbinin
kams nereikės badauti ir skur
sti. Tuomet dąrbininkų niekas 

i nekaltins, nes tuomet patys 
i darbininkai bus visos šalies 
I turto valdonais. Tuomet išnyks 
j visokis skurdas nuo žemės pa
viršiaus.’

Lapkričio 10 d. tilpo “Ha
verhill Evening Gazette,” kad 
čionai buvęs čeverykų fabri
kantas Fred Woodman, kuris 
nesenai mirė, paliko turto tik
tai 235 tūkstančius dolerių 
($235,000). Kažin ar daug ra
sis tokių darbininkų, kurie 
dirbo per visą savo gyvenimą 
ir paliks turto bent vieną de
šimtą dalp to, kiek paliko var
gšas fabrikantas.

Taigi, skurdas ir vargas 
darbininkams ne todėl, k a d \ 
čionai nėra turto, bet todėl, 
kad šalies turtas yra mažumos 
rankose.

Drg. A Bimba “Laisvėj” kri
sluose Haverhill’io draugus 
pagyrė ir vėl nupeikė už nera
šymą “Laisvėn.” Tas tiesa. 
Tiktai ve kokios bent dalinai 
buvo tam priešastys: ALDLD 
85 kp., o taip pat ir Laisvės 
Choras turi išsirinkę savo ko
respondentus, o tie, kaip tiktai 
nieko ir nerašė, ir todėl sutruk
dė daug žinių iš Haverhill’io. 
Atsibūdavo susirinkimas, tai 
būdavo manoma, kad yra ko
respondentas, tai ir parašys, o

©

Užsirašykit “Laisvę” už $5 Metam
Dabar galite užsisakyti “Laisvę” už $5.00 visiems metams ir už $2.75 

pusei metų ir dar gausite dovanų knygą:

Mortos Vilkienes Divorsas
Tai yra apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo, virš trijų šimtų puslapių, parašė žymus rašytojas, 

MIKAS RASODA.

Brooklyne Dabar “Laisvę” Galite Gauti Už $6.00 Metams
Brooklyne, kur reikia paštui mokėti po 1 c už kiekvieną kopiją, galite gauti “Laisvę” 

už 6 dolerius metams, ir gausite dovaną knygą

MORTOS VILKIENĖS DIVORSAS
Seniem skaitytojam “Laisvės” kaina Brooklyne $7.00 metams, kituose miestuose $5.50 metams. Bet 

seni skaitytojai gauna dovanų knygomis iki dolerio ir daugiau.

v >

“LAISVES” ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y

Užsirašydami “Laisvę” ar atsinaujindami dovanas galite pasirinkt
I j iš šių knygų:

Leninas, Jo Gyveniihas ir Darbai 
Parašė Jaroslavskis
Puslapių 432, kaina $2.00

I ■

Vokietijos Socialdemokratijos žlugimas 
Parašė Rožė Luksemburg
Puslapių 280, kaina $1.50

Karolio Markso Teorijos Sistema
Puslapių 336, kairia $1.50

Mortos Vilkienes Divorsas
Apysaka iš Amerikos Lietuvių Gyvenimo.
Parašė M. Rasoda, puslapių 316, kaina $1.

Motina. Parašė Maksim Gorkij
Apysaka iš darbininkų kovų prie caro 

valdžios Rusijoje, virš 300 pusi., . ,$1.06. r
Karas Lietuvoje, Apysaka

Parašė M. Gromov, vertė D. M. Šolomskas.
Puslapių 223, kaina ........................... 50c

Moterys Kovotojos del Komunizmo
Parašė Matulaitytė ir Karosienė. Puslapių
160, kaina 4............................... 25c

Lietuvos Darbininkės ir Poniules
Parašė V. Kapsukas. Pusi. 151, kaina 25c.

Kas Tai Yra Trockizmas
Parašė A. Bimba, Pusi. 64, kaina -.. . . 20c.

Išdavikas, Poema
Parašė Jonas Kaškaitis, Pusi. 264, kaina 
$1.00.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Pamokinimai kaip gelbėtis susižeidus ar 
staigiai apsirgus, su receptais. Parašė 
Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 126, kaina $1.

Povilas Jurka
Apysaka, parašė Mikas Rasoda
Puslapių 318, kaina $1.00.

Spalis, Rinkinys Apysakų
Puslapių 288, kaina $1.00.

Komunizmo ABC
Parašė N. Bucharinas
Puslapių 206, kaina........ .

Kova Prieš Karų ir Fašizmų
Parašė Ercoli, vertė Juozas M akutis, 
lapių 99, kaina ...................................

Ar Stebuklai Pagydo?
Parašė R. Mizara, puslp. 64, kaina

Krikščionybė ar Komunizmas
Parašė A. Bimba, puslp> 32, kaina ... 5c

Krikščionybė ir Kų Ji Davė Darbininkams
Parašė A. M. Metelionis. 48 pusi., kaina 5c

Bedarbė ir Visuotinas Kapitalistinis Krizis 
. Parašė V. T. pusi. 127, kaina........25c.

Lietuva 1935 Metais
Parašė F. Abekas, Pusi. 64, kaina .. .10c.

$1.00

Pus- 
25c

15c.

Pasiskubinkite užsirašyti “Laisvę” už nužemintą kainą, nes vajus baigsis 
su pirma diena Gruodžio (Dec.). Po pirmai dienai gruodžio “Laisvės” kai- 

’ na bus $5.50 metams ir $3.00 pusei mėtų, ir nebus duodama dovanų.
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LINARDS LAICENS. Iš latviu kalbos verte DŽUGAS.

Klykiantieji Korpusai
London. — Anglijos karo 

orlaivyno ministeris Swin
ton atsisakė paskelbt gink
lavimosi smulkmenas seimo 
lordų rūme.

(Tąsa)
Visuomet linksmas ir gyvas buvo Inte 

Devits, pravardžiuojamas Karklinkungu 
iš Vestenos, nes šiuo vardu jis dirbo lais
vėje ir mergičkos jį taip vadino. Devito 
plaukai kabojo ant kaktos, plona, ilga, 
kreiva nosis, nulinkę ūsai ir nuolatos ran
koje pypkė. Jis be perstojo pasakojo apie 
savo veikimą, kurį piešė tiktai iš gerosios 
pusės: kaip tarnavo po savaitę per ber
ną; kaip apgaudinėjo šeimyninkų duk
teris; kaip vogė viedrelius sviesto ir per
davė draugams, pats gulėdamas su mer
ga lovoje; kaip išvedė arklius, uždary
damas vakare šunis virtuvėn; kaip iš už
rakintos klėties meškeriojo per liuką 
avių kailius ir kailinius; kaip, gaidžiu 
giedodamas, davė ženklą čigonams, kad 
laikas išvesti avis; kaip jį pamylėjus žy
daitė, kuomet jo draugai ištuštinę jos 
tėvo krautuvę. Panašūs pasakojimai bu
vo be galo, aprašant visas smulkmenas ir 
visuomet pabaigoj sugrįžtant prie to, kad 
pats nė adatos nėra pavogęs sau, bet 
buvęs visuomet pasišventęs ir atsidavęs 
kitų labui.

Aukštas, geltonais plaukais, kreivais 
pirštais, kalbant susikreivinusiomis lūpo
mis, viena akia tamsiai mėlyna, kita rus
va, Jurgis Metums buvo dvarų vagis kaž
kur iš apylinkės. Jis buvo taip neišsivys
tęs, kad negalėjo atskirti, kur reikia sa
kyti jūs, kur tu; dažnai sargą pavadin
davo “tu/’ norėdąmas pagerbti su “jūs”, 
o greta gulintį vadino “jūs”, pasakoda
mas tam, kaip jį sugautą dvaro skiepe 
seniūnas su malūnininku mušė dvaro po
nui—dvaro policijai — komanduojant 
taip ilgai, ligi jo ąkys aptemo, ir kaip po 
to, atlieję šaltu vandeniu ir pririšę prie 
vežimo, nuvedė į apskrities policijos kar
cerį. Jis, gyvendamas savo būdoj pagi
ryje, nieko kito nėra palietęs, tik dvaro 
turtą: iš pradžių šieną iš kupetų, javus 
iš laukų, malkas iš miško; pakliuvęs, at
sėdėjęs—ir po to ėmęs gabenti su arkliu 
ištisais vežimais juodą rudens naktį kvie
čius iš grudų džiovyklos, mėsą iš rusių, 
ir pagaliau—vienius katilus iš bravoro.- 
Ir kalėjime jis tvirtino tai, kad nuo vals
tiečio imti nuodėmė, už ką kiti jį išjuokė.

Pliku pakaušiu, nedideliais peisakais ir 
storomis lūpomis žydas nuolatos ginčino- 
si su rudabarzdžiu lenku, stengdamiesi 
nugalėti viens kitą savo sąmojum, paro
dytu darant nusikaltimus, už kuriuos, 
pagaliau, teko čionais susitikti. Lenkas 
sakė:

—Ką tu, žydo snuki, didžiuojies. Dide
lis čia daiktas paimti moterį, kai ta pati 
ant kaklo kariasi. Išžaginai, išžaginai! 
Tu, toks storpilvis, tu išžaginai! Chi, chi, 
chi!

Žydas atsikirto:
—O aš pasakysiu: ko tu puties, lenko ■ 

pūsle, dar plyši besipūsdamas! Joks hi- i 
pesnikas tu nesi: pati viską atliko, pats 
tiktai pinigus sugrobei. Hipesniks! Ha, 
ha, ha!
_ Šie žodžiai tai tik įvadas į pasikalbėji
mą, ir buvo sakomi visai be pykčio, vien 
tiktai sąmojaus del, kad tokiu būdu iš
sklaidžius nuobodulį ir apmaudą. Tiktai 
po to juodu pradeda viens kitam piešti 
jau dešimtą kartą, kaip kuris savo darbą 
varė. Lenkas, knibinėdamas savo retą 
barzdelę, išverstomis akimis pasakojo:

—Vieną kartą buvo taip: pareinam su 
pačia iš smuklės, įkaitę: o, linksma buvo! 
Ji sako: pane, maža pinigų, aš eisiu į 
gatvę, paieškosiu kokią nors piniginę. 
Aš sakau: geriau, Anele-, ryt vakare; 
šiąnakt gulėsim mudu. Ji spyrėsi, o jei 
boba ima spirtis, tai geriau išeik iš na
mų! Išėjo. Aš per tą laiką paruošiau 
viską kaip reikiant: pakabinau raudonas 
portjeras prie įeinamų durų, iš gretutinio 
kambario divoną įvilkau miegamajin; už- 
tiesiau su ryškiai raudona antklode; pa
kabinau paveikslus kaip reikiant, ties 
lova Venerą, žinai tą, kaip ją—Veronezę 
ar Džordžonę,—padariau ružavą, tokią 
prietamsią šviesą, gėles ant stalo, net 
prausiamąjį indą neužmiršau—viską, vis
ką kaip reikiant. Tokia dekoracija, kaip 
teatre; dar geriau—kaip operoj: išeini 
ir dainuoji! Užsidėjau juodą barzdą, pa
ėmiau ploščių, kepurę, lazdą, suomių pei
lį prie kelnių šikšnos—žinąi, be to nega
lima—išėjau į virtuvę ir laukiu. Visai 
neteko laukti—jie jau rakino duris, ir

žinoma garsiu balsu: kaip aš tave myliu! 
Čmok!—girdžiu bučiuojasi.

—Ar žinai, kaip tu galėjai pasitikėti 
žmonai, kad ji ne....

—Koks tu nenuovokus: kodelgi aš vir
tuvėj atsidūriau? Kodėl?

—Na, na, toliau?
—Tada aš tyliai ir nieko nelaukdamas į 

kiemą, per vartus lauk, per paradnas 
duris vidun ir palengva imu krapštyti 
su raktu neatrasdamas rakto skylutės. 
Kai pagaliau su triukšmu duris atida
riau, žmona jau buvo spėjusi kas reikia 
paaiškinti, ir tiktai šaukė: “Bėk, miela
sis, per virtuvę į kiemą! Lik sveikas, ligi 
pasimatimo!” Čmok!—Paspėjau pamaty
ti tiktai nugarą ir pliką pakaušį, tokį 
kaip tavo. Kad greičiau eitų bėgimas, 
šaukiu žmoną, žinoma, kitu vardu: Sofi, 
Sofi, kur tu esi!? Tas dalykas lengvai 
užsibaigė! Jis jau lauke. Mums pirmas 
darbas: nusivalyti ir dekoracijas permai
nyti. Ir ar žinai—puikus vakaras: pini
ginė kaip prigrūsta, ir su visu bruslotu! 
Pinigus lauk, visą kitą išeinamojon vie
ton. Apžiūrėjom, ar nėra ko ant žemės, 
sagutės ar tam panašiai. Nieko. Tada 
skubiai permainėm dekoracijas: kur bu
vo miegamasis kambarys, dabar svečių 
kambarys, visai kitokio stiliaus! Tai bu
vo laimikis. Žinai, hipesnikų darbas, pel
ningiausias darbas. Jei esi geras dekora
torius, tai niekuomet nenutvers!

—Bet kaip nutvėrė? Ką?
—Kaip nutvėrė? Kaip paprastai—del 

menkniekio. Laimingai sugulėm. Lau
kiam; kaip paprastai, po valandos skam
bina: policija, atidarykit! Aš apatinėse 
kelnėse, mieguistas, įleidžiau. Įeina. Taip 
ir taip. Girdi, šis ponas apiplėštas.—Su
simildami! stebiuosiu aš, kuomi jūs ma
ne laikote, plėšiku?! Ne, ponai, būsite 
apsirikę!—Bet tas, bjaurybė, nenusirami
na. Sako: buvo toks pat butas, kaip šis, 
reikia padaryti kratą. Meldžiu, meldžiu. 
—Krečia. Nieko. Policininkai nori išeiti. 
Šis, ne. Eisiąs j virtuvę. Ten rankogalio 
sagutė tamsoj iškritus.—Įėjo išrado. Bet 
hipesniko darbas visgi yra ir palieka 
viens iš pelningiausių. Tiktai reikalinga 
kombinacija ir didžiausias atsargumas!

—Ar tavo žmona graži?—Sujaudintu 
balsu klausė žydas.

—Ji—lenkė.
—He, he, he,—bet netikiu, ar bus gra

žesnė už tą, del kurios man teko garbė 
būti čia kartu su tavim!

Lenkas vėl ėmėsi spirtis, kad žydas nie
ko neišžąginęs. Pastarasis jautėsi užgau
tu ir ėmė rėkti:

—Spjauk man į akis, jei tai netiesa! 
žodžiai čia nieko negelbės. Aš nenoriu 
daugiau kalbėti. Aš parodysiu, ką galiu!

Tai taręs žydas grūdo savo blizgančiu 
pakaušiu lenkui dešinėn pažastin, apka
binęs jo kojas pakėlė, pargriovė ant že
mės, dešine ranka prilaikė lenko kairiąją 
ranką, tu,o tarpu galva, įgrūsta pažastin, 
neleido veikti dešinei, o kairioji žydo 
ranka paliko laisva. Tuoj visi kiti sustojo 
aplink, pakilo didelis triukšmas, šaukė, 
pasipylė begėdiškos pastabos, koliojosi, 
bet žydas įsikarščiavo, demonstracija už
sitęsė, triukšmas didėjo—ligi sargas pa
daužė į durų štangas su raktu ir užriko.

—•’Bet argi ji nerėkė?—klausė keletas 
beveik kartu.

—Aš juk nesu toks mulkis, kad gražią 
moterį nebučiuočiau!

Šiuos žodžius žydui tariant visi ėmė 
kvatoti pilna gerkle: jie matė, kąip bliz
gąs žydo pakaušis buvo po lenko pažas
ties.. Bet lenkas, atsikėlęs, kirto barzdo- 
tan žydo veidan antausį:

—Kiaulė toks! Aš tau ne boba graži!
Kiekvieną dieną Atals susipažino su 

naujais charakteriais, gyvenimo ir „veiki
mo istorijomis, įvairiomis šiai panąšiomis 
demonstracijomis, džiaugsmais, skaus
mais, kiaulystėmis. Čia buvo įvairių spe
cialybių vagys: namų, arklių, krautuvių, 
nakties, dienos vagys; čia buvo padegė
jai, plėšikai, žmogžudžiai, pinigų padir
bėjai, parašų padirbėjai—žodžiu didžiau
sias įvairumas. Todėl čią kiekvienam, kas 
įdomavosi kokia nauja specialybe, gali
ma buvo išmokti ją ne tiktai teoretiškai, 
bet ji buvo demonstruojama kiek galima 
ir praktiškai ir buvo daromi net sugabu- 
mo ir žinių patikrinimai. (Daugiau bus)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SO. BOSTON, MASS.

Kompartijos Lietuvių Frakcijos 1- 
mo Distr. konferencija įvyks lapkri
čio 22 d., 11 vai. ryto, 376 Broadway. 
Visi nariai, iš Bostono Apylinkės da
lyvaukite. (274-275)

HARTFORD, CONN.
Laisves Choras rengia balių, įvyks 

21 d. lapkričio,- 57 Park St. Bus gera 
muzika. Prašom visus atsilankyti ir 
linksmai laikų praleisti. Pradžia 7:36 
vai. vakare.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioję, 22 d. lap- 
, krįčio kaip 10:30 vai. ryto, Lietuvių 
Svet., 29 Endicott St. Malonėkite da- 

i lyvauti šiame susirinkime, turime iš
rinkti delegatus į 7-to Apskričio kon- 

i ferenciją, taipgi užsimokėkite duok-: 
i les, kurių dar nemokėta. — Sek[r. J.
J. Bakšys. (274-275)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas ALDLD 149- 

tos kuopos įvyks pas drg. Urlakius, 
5023 Tacony St., sekmadienį, 22 d. 
lapkričio, 10-tą vai. ryto. Bukite vi
si ir laiku.

TDA. kuopos susirinkimas įvyks 22 
d. lapkričio, 2-rą vai. po piet, Darbi
ninkų Centre, 735 Fairmount Ave. 
Bus svarbių pranešimu. — Kp. Sekr.

(274-275)

CLEVELAND, OHIO
Darbininkų Mokykloj nedėlioj Lai

svoji Sakykla (Open Forum) “Už 
Laisvę — Prieš Reakciją.” Atidary
mas Laisvų Prakalbų Sezono 1936-37.
Kalbės Wm. W. Weinstone, Kom. 
Part. Michigano valstijos sekretorius. 
Tema: Liaudies Frontas: Ispanija- 
Francija, Užtvaras prieš Fašizmą, 
įvyks 22 d. lapkričio. Pradžia 8 vai. 
vak. Workers Cultural Center, ,1524 
Prospect Ave. Įžanga 15c. Tėmykite 
laikraštyje sekančio sekĮmadiėnio 
pranešimą Laisvų prakalbu temos.

(274-275)

EASTON, PA.
Sekmadienį, 22 d. lapkričio, Eas

ton Baking Co., 36 N. 7th St. bus ro
domi labai įdomūs, Sovietų Sąjungoje 
gaminti judžiai, “The Road to Life” 
(“Kelias į Gyvenimą”). Tai puiki is
torija, kurioje parodoma kaip Sovie
tų valdžia padaro riš valkatų ir bena^

mių vaikų garbingus piliečius. Yra 
muzikos ir dainų. Kalba rusų, vi
siems suprantama. Pirmas rodymas 
nuo 7 iki 9 vai. vakaro. Antras nuo 
9 iki 11 vai. vakaro. Malonėkite ne- 
sivėluoti. Įžanga tiktai 25 centai. — 
Kviečia Kom. (274-275)

NEW KENSINGTON, PA.
APLA. 9 kuopa rengia prakalbas, 

įvyks 21 d. lapkričio, po numeriu 
1126 — 3rd Avė. Kalbės visiems ge
rai žinomas kalbėtojas L. Pruseika. 
Draugai ir Draugės, ateikite visi. Iš
girskite kas dedasi pasaulyje. Taipgi 
pranešu, kad APLA 9 kp. metinis 
susirinkimas įvyks 6 d. gruodžio, sa
vo namuose. Visi nariai dalyvaukite, 
nes reikės rinkti naują valdybą. Taip
gi bus APLA Centro Valdybos no
minacijos. Nariai, kurie nedalyvaus 
susirinkime papuls po bausme. — C. į 
Stašinskas. (274-275) j

NEW HAVEN, CONN.
Pranešimas Cojin. Valstijos ALDLD 

III ir LDS V Apskričiąm.
Draugai, kurie turite banketo ti- 

kietus, kuris įvyks 22 d. lapkričio, 
tuoj praneškite kiek iš jūsų miešto 
atvyksta svečių, tai yra, kiek par
davėt tikietų. Komisijai reikalinga 
žinoti ant kiek asmenų’gaminti val
gių. Žinote draugai, kad mūsų aps
kričių iždai tušti.

Banketas bus įvairus. Bus koncer
tas, vakarienė ir vėliau šokiai. Ti- 
kietas tik vienas doleris. Pasiklausi- į 
nėkite jūsų kolonijos, kas turi plati- j 
nimui tikietų ir įsigykite iš anksto. ■ 
Dar kartą priminsiu tiems, kurie

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui-. 

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimui, Hemor-, 
rhoįdai ar kiti MėŠlažarnės bei Lau-! 
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinhj Dūdų, Inkstų Netvarkumai

’turite tikietų platinimui, tuoj praneš
kite komisijoj. — Komisija.

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD. ir LDS Apskričių Naudai 

• Vakariene.
Kolonijos turėtų neužmiršti, kad 

apskričių naudai vakarienė įvyksta 
lapkričio 22 d., Lietuvių Svetainėj, 
243* Front St., New Haven, Conn.

Pradžia 2 vai. po pietų. Prie vakarie
nės bus ir programa. Daina Choras 
dainuos, iš skirtingų kolonijų irgi bus 
Šiokių tokių pamarginimų ir sykiu 
prakalbėlių. Newhaveniečiai pasiryžę, 
kaip vietos gyventojus, taip ir sve
čius patenkinti su skaniais valgiais 
ir gražia programa. Todėl norime, 
kai į šį pažmonį suvažiuotų iŠ visų 
kolonijų pasilinksminti. — Kviečia 
Apskričių Valdybos.

(274-275)

■ Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516 
•

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobiliu^ 

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.

VARPO KEPTUVE
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligg, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai. Serumų Įleidi
mai ir čiepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

D R. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M, iki 1 P. M. 
(Sekmadięniaįs 9 Ą. M. iki 3 P. M. 
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

“Tai yra puikus wave, Jane" 
Kalbant apie vilnis; ar jūs esate 
lankiusios! Worcesterio naujau
siame, prakilniausiame grožybės 

salone? 
Tai

EL-JO-EL
Beauty Salon

Room 209 Central Building Arcade
332 Main Street. : : Worcester, Massachusetts 

TELEFONAS 2-0742
Elvine Paradis Johanne Norlc Eleanore McCloslcy

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną gubatą 
karšta vakarienė. 

• Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
lipmis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, 
Blokas nuo ątewes eleveiterio stoties.

vrtwffr11 '■ j f rv 11"r-

BROOKLYN, N. Y.
Tel.' Evergreen 7-8886

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
■‘Laisvės’’ Namo 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 vęlai vakaro kasdieną 
Prašome įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į JSsų namus. Prašome 
Isitėmyti adresą ir telefono.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Puslapis Aštuntas

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
Papasakos įspūdingą ir 

Šiurpią Dalyką

ura

Laivas Išplaukė 
Su Skebais

IDS Jaunuoliai Turėjo Komunistę Partija Šaukia

Trečiadienį laivas Washing
ton išplaukė Europon tik apie 
6 valandom vėliau paskirto iš
plaukimui laiko, ir tik po to, 
kaip valtis pristatė dar 9 ske- 
bus. Bet ir su skebais įgula ne 
pilna. Laivas išplaukė su 452 
įgula, kuomet vien tik stewar- 
dų departamente normališku 
laiku dirbdavo 453, apart ki
tų departmentų.

Streiko Strategijos Komite
to reikalavimu visa įgula buvo 
tiriama laivyno inspekcijos.

Kada sužinota, kokioj padė
tyj laivas išplaukė, kongres- 
manas Vito Marcantonio tele- 
fonavo Washingtonan komer
cijos sekretoriui Roper, kad 
sulaikytų laivą su skebine įgu
la ir leistų streikierių delega
cijai patikrinti įgulos doku
mentus. Bet atsakymas iš Wa
shington© buvo atidėliojamas 
iki tapo pervėlu pravesti rei
kalavimą gyvenimam

Streiko Strategijos Komite
tas pareiškė, kad “kompanija 
ignoruoja keleivių saugumo 
klausimą,” taipgi, kad “Pre
kybos Department© viršinin
kai kreipia daugiau atydos į 
sulaužymą streiko, negu ap
saugojimą keleivių gyvybės.”

Washington yra vienintelis 
Amerikos laivas išplaukęs su 
skebų pagelba. Kitas visas pa
siekęs šį portą Amerikos ko
mercinis laivynas — viso 91 
laivas — stovi prieplaukose.

Trečiadienį atplaukė iš 
Brazilijos Southern Cross ir iš 
Anglijos American Import. 
Abiejų laivų įgulos tuojau iš
ėjo streikan.

“Wienie Roast”
Trečiadienio vakarą vieti

nė LDS jaunuolių 200 kuopa 
surengė “Wienie Roast” 
(“frenkfurčių” kepimo vaka
rą). Susirinkom prie “Lais
vės” namo didelis būrys jau
nuolių, bet, deja, teturėjom tik 
du automobilius, tad 11 išvy
kom į girias, o kiti pasiliko sa
lėje pasilinksminti. Nuvažia
vom į Alley Pond girias, apie* 
18 mylių nuo “Laisvės” namo.

Naktis buvo gan šalta — 20 
laipsnių, vienok mes užsiku- 
rėm didelę ugnį. Buvom atsi
vežę “frenkfurtes” ir jas už- 
kabinom ant šakų ir kepėm. 
Taip pat padarėm ir su tam ti
krom saldainėm (marshmal
lows). Atsisėdę aplink ugnį 
dainavom visokias dainas. Po 
vienuoliktos valandos kraustė
mės važiuoti namon ir išvažia
vus, abiejų automobilių van
duo užšalo, tad reikėjo pra
gaišti pusvalandį ar daugiau 
kol sutaisėm.

Pasiekėm namus apie 12:30 
vai. Buvo išsireikšta pageida
vimas laikyti daugiau panašių 
išvažiavimų. Mes pasirįžę vi
sus kuopos narius aprūpinti 
automobiliais kitą kart.

į Paradą už Ispaniją
“Švento Jurgio” 

Maudyklė

Pradėjo ‘Daily Worker” 
Fondo Vają

Dalyvauki! Svarbiose 
Konferencijose 

šeštadienį, 21 lapkričio, 
2:30 po piet, 66 W. 12th St., 
New Yorke, bus konferencija 
Ispanijos reikalais. Jos svar
biausias tikslas sumobilizuoti 
moteris rinkimui pagelbos Is
panijos kovotojams. Moterų ir 
turinčios moterų narių, organi
zacijos privalo pasiųst atsto
vus.

Šią savaitę visi partijiečiai 
gavo medžiagą sukėlimui au
kų angliškam darbininkų dien
raščiui “Daily Worker.” Vi
sos Amerikos kvota yra $100,- 
000. Įvairios New Yorko sek
cijos šiemet lenktyniuos ne tik 
už didžiausią kvotą, bet ir liž 
greičiausią jos sukėlimą, ka
dangi distriktas duos moder
nišką garsiakalbį pirmiausia 
išpildžiusiai savo kvotą sekci
jai. Garsiakalbis yra labai rei- 
ialipgas sekcijom. K-tė.

Sekmadienį,, 22 lapkričio, 
10 vai. ryto, ,L, A. Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė., Broo- 
•klyne, įvyks Amer. Lietuvių 
Kongreso reikalais konferen
cija. Visos Brooklyno ir apy
linkės organizacijos privalo 
turėt atstovus.

MIRĖ
Ona Kubilienė (žinoma po 

pirmutiniu vyru kaipo Vens- 
lovienė), 50 metų amž., 164 
Hope St., mirė lapkričio 17 d. 
Kūnas pašarvotas graboriaus 
Bieliausko koplyčioj. Bus pa
laidota 21 d. lapkričio, šv. 
Jono kapinėse. Paliko nuliū
dusius savo vyrą Antaną, dvi 
dukteris ir vieną sūnų.

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

Detektyvas Nušovė Jaunuolį
Ekspertai pripažįsta, kad 

kulk^, kuri ųžmdšė 18 metų 
amžiaus Norman Drahlich, bu
vo iššauta iš detektyvo Marks 
Mandell revolverio.

Jaunuolis su trimi draugais 
ėjo link šaltakošŠs krautuvės, 
o detektyvas išsitraukė revol
verį ir paleido šūvį jaunuolio 
galvon. Detektyvas teisinasi, 
manęs, kad Drahlich plėšikas. 
Dabar tas žudeika pripažįsta 
padaręs “didelę klaidą”, vie
nok jis vis dar laisvas — ne
suareštuotas. Policijos viršinin
kas sako, kad įvykis dar tyri
nėjamas.

Tokiuose atsitikimuose poli
cija ir detektyvai visada būna 
“nubaltinti” ir visa bėda būna 
užversta ant aukų. Taip, ro
dos, bus ir su šiuo atsitikimu.
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48-tas Metinis Balius 
Rengia Šv. Jurgio Draugystė 

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

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

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

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

Įžanga 25 centai asmeniui.

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

Už savaitės nuo ryt dienos 
didžiojo New Yorko gyvento
jai dalyvaus vienoje iš didžiau
sių demonstracijų už paramą 
Ispanijai, prieš žmogžudžius 
Hitlerį ir Mussolinį, kurių gin
klai ir kariai skerdžia Ispani
jos respublikos gynėjus, žudo 
nekaltus kūdikius ir ramius ci
vilius gyventojus, ardo ir pa- 
deginėja jų namus.

Komunistų Partija šaukia vi
sus dalyvauti tame parade. Jis 
įvyks šeštadienį, 28 lapkričio. 
10 vai. ryto. Susirinks į Union 
Sq., iš ten maršuos į Battery 
Park, prie Vokietijos konsula
to.

K. P. atsišaukimas tilps ryt 
dienos “Laisvėj.”

Per Stiprios Bausmės 
Šurtą Užmušėjams

du

Newyorkiečiai rengia ban-, 
kietą pasitikimui trečiadienį 
sugrįžusių iš Brazilijos ame
rikiečių delegatų, kurie buvo 
pasiųsti Brazilijon tirti politi
nių kalinių padėtį ir abelnai 
terorą prieš darbininkus. Kaip 
žinia, ten ir lietuvių daug nu
kentėjo: yra areštuotų, kalėji
muose kankinamų, išdepor- 
tuotų į salas ir Europon.

Delegatais tai dideliai misi
jai buvo James Waterman 
Wise ir Isobel Walker Soule, 
garsūs visuomenininkai ir lite
ratai. Iš trumpų dar kelyje te
besant siųstų radiogramų ma
tyt, kad jiem pavyko pasiekt 
gana neprieinamų užkampių 
ir susipažint su padėtim. Jie 
apie tai raportuos pasitikimo 
bankiete, kuris įvyks pirma
dienį, 23 šio men., Hotel New 
Yorker, N. Y. Tikietai — 
50c ir 25c .

žmogus pradėjo

šiose špaltose jau buvo 
kart rašyta apie teisėjus, ku
rie nubaudė automobilistus 
$50 ir atėmė iš jų draiverių 
laisnes už šunų užmušimą. 
Mat, Morris D. Solow turėjo 
šuniuką ir viena diena auto
mobilis jo šuniuką sužeidė. 
Todėl tas
kampaniją įvedimui įstatymo, 
kuriuo draiveriai butų nubau
sti už tokias nelaimes. Toks 
įstatymas ir buvo priimtas.

Dabar tas pats žmogus gai
lisi tą padaręs. Jis sako: “Kuo
met aš įnešiau tą bilių, tai ne
turėjau nuomonės, kad būtų 
atimtos laisnes nuo draiverių. 
Pakanka nubaudimo doleriu- 
kitu.”

Draiveriai daro didelį spau
dimą panaikinimui tp kvailo 
įstatymo.

Pribus iš Ispanijos 
Antras Laivas

Ispanų tavorinis laivas Mar 
Cantabrico radio pagelba pra
nešė, kad jis New Yorkan pri
bus į 24 valandas. Šis laivas 
turi 7,000 tonų įtalpos—du 
syk didesnis, negu pirmas Is
panų laivas Sil. Jis atplau
kia New Yorkan pasiimti mai
sto, drabužių ir medikai ės pa
gelbos, kurią New Yorko ir 
apylinkės gyventojai susukau- 
ja.

Amerikos Komitetas Gelbė
jimui Ispanijos Demokratijos, 
kuris vadovauja tam darbui, 
išleido sekamą pareiškimą:

“Ne perdaug pabriežiame 
tuojautinį reikalingumą rinkti 
reikmenų. Madrido gynėjamš 
jie labai reikalingi. Kuomet 
laivas išplauks iš New Yorko, 
jis turės būt užpildytas 7,000 
tonų įvairių dalykų. Gal ma
not, kad 7,000 tonų yra ne 
daug, bet reikia žinot, kad 
$12,000 vertės pieno sveria 
šešis ir pusę tonų. Tuomi ga
lime suprast užsibrėžto darbo 
didumą.”

Už kelių dienų bus paskelb
ta vietinių lietuvių organiza
cijų planai padėjimui 
darbui.

tam

Brooklyniečią Sveikata
Pereitą savaitę Brooklyne 

buvo 430 mirčių, 70 mažiau, 
negu pirmesnę savaitę ir 28 
mažiau, negu tą pat savaitę 
pereito meto. Automobilių ne
laimėse žuvo 6, o 32 mirė 
plaučių uždegimu.

Gimimų turėta 727, ketu
riais daugiau pirmesnės savai
tės.

Diphterija tebesiaučia ir vi
same mieste % susirgimai dau
gėja. Tai šalto oro liga. Svei
katos komisionierius Rice sa
ko, kad vienintelė tikriausia

maudytis

Nesenai aš buvau užkviesta 
važiuot pasimaudyti į “šven
to Jurgio” viešbutį. Sau viena 
pamaniau, man patiktų poniš
koj vietoj išsimaudyti, bet kad 
mano kišenius apytuštis ir tuo 
pačiu sykiu “šaltį” turiu. Bet 
kvietėja man užtikrino, kad 
daug nekainuos ir aš galėsiu 
tik po lempom gulėt, jei neno
rėsiu maudytis.

Na, ir nuvažiuojam. Ištikro, 
tai gal vienas iš didžiausių 
viešbučių visoj New Yorko ir 
Brooklyno apylinkėj. Jo ilgis 
užima visą bloką gražioj vie
toj. Įėjus į vidų tuoj akį pa
traukia jo gražus ištaisymas.

Įėjusios, mes, nenorėdamos 
pasirodyt, kad nepratusios lan
kyti didelius viešbučius, pa
klausėm, kur maudynių prū
das; nurodytos, ir traukiam 
sau išdidžiai.

Užsimokėjusios po 40c, gau
nam muilo, abrūsų, kiek tik 
norim, taipgi ir
“siūtą,” nes be jo negalima 
todėl, kad ir vyrai sykiu mau
dosi. Pirmą užsivelkant “siū
tą,” kiekviena turi eit nusi
plaut po švirkštyne (shower).

Kambarys, kur yra prūdas- 
plaukykla, — karališkai ištai
sytas. Lubos ir sienos veidro
dinės; platus takas aplink prū
dą nušviestas “saulės spindu
lių0 lempomis. Prūdo sienos ir 
dugnas išmūryta baltu mar
muru. Vandenyje sienose yra 
langeliai, kuriuose spindi elek
trinės lemputės, apšviesdamos 
visą vandenį prūde, žmonės, 
plaukiojanti po prūdą, atrodo 
kaip auksinės žuvys stiklinėje. 
Vanduo taipgi yra apidrung- 
nis, biskį sūrus, bet labai šva
rus.

Lempos ant krašto užgęsta 
ir vėl užsidega. Kuomet už
gęsta, tada visi šoka į prūdą 
plaukioti; kuomet užsižiebia, 
tada vėl daugelis išlipę iš prū
do sugula po lempom ir šildo
si.

Vienas galas prūdo yra apie 
10 pėdų gilumo. Išsilavinę 
plaukikai ir šokikai šoka į 
vandenį nuo tam tikrų augštai 
pataisytų lentų, apsiversdami 
keliais kūliais. Yra ir nuo že
miau šokti; nuo čia vaikai, 
kaip varliukai, šoka į tą gilų 
vandenį, nuo tų žemesnių šo- 
kynių: kai kurie, matyt, lavi
nasi būti gerais plaukikais ir 
šokikais.

Aš irgi norėjau pasirodyt 
plaukike, bet, ant nelaimės, 
mano “siūtas” buvo perdidelis; 
tai kaip tik noriu smarkiau pa
plaukti, jis man nuo pečių ir 
nusineria. O sargai vaikščioja 
ir daboja, kad kas neprigertų 
ar iš maudomųjų siūtų neiš
plauktų.

O kam nusibosta plaukyti ir 
po saulinėmis lempomis volio
tis, tai už 1 
nueiti pasišutint į 
(štymo) kambarius — į dvie
jų rūšių pirtis.

Reikia pastebėt, kad ton po-, 
niškon vieton tik dienos laiku 
galima už 40c įeiti, bet vakare 
jau kainuoja 75c ir daugiau.

Elsie.

Pąrtijiečiai Diskusuos 
Rinkimą Pasėkas

Šį sekmadienį, 22 lapkričio, 
komunistai diskusuos pasėkas 
pereitų rinkimų ir artimiausias 
užduotis. Įėjimas tik su parti
jos nario knygelėmis. Mitingai 
bus: New Yorke — St. Nicho
las Palace, 69 W. 66th St.; 
Bronx — Grand Plaza Hall, 
821 E. 160th St.; Queens — 
Woodside Labor Terrace, 41- 
32 58th St., Long Island City. 
Brooklyno mitingui dieną 
vietą paskelbs vėliau.

Riebiai Naturalizavo

ir

Bronx natūralizacijos rašti
ninkas J. F. Dillon gaudavo į 
metus algos $1,320, bet į 5 
metus pasidėjo bankan $33,- 
376.62. Sakoma, jis imdavęs 
nuo aplikantų po $10 už pa- 
skubinimą išgavimo pilietybės. 
Jo “taupumas” pasibaigė tuo
jau su atleidimu iš tos vietos 
ir tas patraukė valdininkų, aty- 
dą. Jis teisinasi, kad jis ra
dęs mirusios tetos skrynioje 
$10,000. Kitus $5,000 jam pa
likęs brolis, taipgi daug išlo
šęs arklių lenktynėse.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Alumni ir Studentų meti
nis formališkas balius įvyks šį šeš
tadienį, 21 d. lapkričio, Knapp Man
sion, 554 Bedford Ave. Prašome 
Brooklyno lietuvius dalyvauti.

(274-275)

[ŠRANDAVOJIMAl
Pasirenduoja 5 dideli kambariai 

naujai išdekoruoti, randa žema. 
Kreipkitės sekamu antrašu: 420 So. 
5th St., Williamsburgh.

(272-274)

Lietuvišky Dešrų Parė
Pas Joną Jurevičių

Sekantį šeštadienį

t? pa«ą kainą gan Lapkričio 21 November 
nsutmt į garinius r '

Garadžiaus savininkas Isaac 
Bilgrei neleido George Jones 
išsivežti automobiliaus iš ga
radžiaus 465 Madison Street, 
Brooklyne todėl, kad pastara
sis buvo skolingas $7. Supy
kęs Jones tada nukirto keltu
vo vėlines virves. Mat, tuo’ 
keltuvu automobiliai būna iš
kelti iš skiepo. Jones patrauk
tas teisman.

Jonas Jurevičius kviečia visus 
savo draugus ir pažystamus 
ateiti ir pasiviešėti. Taipgi jis 
pageidauja įsigyti Brooklyno 
lietuviuose platesnės pažinties 
todėl kviečia į p a r ę ir tuos 
lietuvius ir lietuvaites su ku

riais dar nepasipažįsta.

JONAS JUREVIČIUS JAU 
TURI PILNUS LAISNIUS

Su džiaugsmu pranešama, kad 
Jonas Jurevičius jau turi pil
nus laisnius ir patarnauja vy
nais, visokiom geriausios rū

šies dagtinėm ir alum.

apsauga vaikų yra čiepijimas.
Skarlatina ir tymai taip pat 

nesumažėjo. Skarlatina susir
go 31, o tymais — 15.

M

Prašome įsitemyti antrašą
148 GRATTAN STREET, 

Kampas Varick Avė.* 
BROOKLYN

Viena® blokas nuo Thames St. ir 
vienas blokas nuo Flushing Ave.

Tel. Pulaski 5-9826.

/T

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

H

J. GARŠVA

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

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Prisipilkit jūsų an- 
glio aruodus dabar. 
Renkpinigių nerei
kia: užsimokėsite už 
anglį bekūriadaini.

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(šliupAitė)

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

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

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

Tel. Mansfield 6-8787

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

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

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI *
914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Penktad., Lapkričio 20,1936

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

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

DeKalb leng
vas būdas pir-

Jčffer/or.
3-2779

Easypaiįmentjjlan^
Peter Lisauskas 

savininkas. .
Jei neturite pinigų, 
galite gauti kurą iš 
DeKalb Coal Co. su- 

i lig finansavimo pla
no. Prisipilkit savo 
aruodus anglio da
bar, o pradėkit mo
kėti už 30 dienų po 
atvežimo.

Telephone: EVergreen 8-9770BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
■

New York ir New Jersey 
Valstijom 

GraborystSs reikale visada jums 
mielai patarnaus pigiai.

306 John Street 
Harrison, N. J. 

Telefonas: Harrison 6-1693

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y

Av a-- : •' i




