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KRISLAI
Delei “Vienybės” 

Ermyderio.
“Uždraustas Vaisius.” 
Puodas Vanoja Katilą. 
Lumbio Piešiniai.
Bostono Bendras Frontas.

Rašo Veismūniškis.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

Aną dieną p. Tysliava “Vie
nybėje” rašė, kad “Keleivio” 
redaktorius klausąs net tokių, 
kaip zeceris ir paskiaus rašąs 
į laikraštį. Mat, kada “Vieny
bės” raidžių rinkėjas (zeceris) 
dirbdamas joje pradėjo negauti 
algos, tad turėjo tą darbą palik
ti ir jieškotis kito užsiėmimo. 
Tas p. Tysliavai nepatiko. Kilo 
ermyderis.

Bet p. Tysliava turėtų žinoti, 
kad tas “nudėvėtas” zeceris bu
vo daug svarbesniu tai gazietai, 
negu bent kuris iš buvusių ar 
esamų joje redaktorių!

Štai, po “Vienybes” didžiojo 
“palago,” kada buvo “kazio- 

, nom” spynom apkarstyta “Vie
nybės” durys, tai tas pats p. 
Steponaitis tik ir išlaikė tą kri- 
zio užpultą gazietėlę, o p. Tys
liava tik storai pasirašydavo 
ant pirmo puslapio.

Mat, p. Steponaitis galėjo ir 
dabar gali nupirkti i1’ parduoti 
didįjį Tysliava angliškoj kalboj. 
O ta kalba, kokią vartoja Pary
žiuje — ant Grandstryčio ma
žai “gyliuoja.”

“Laisvėje” tapo keliais atve
jais ir ant visų šonų iškritikuo
ta Lietuvių Liaudies Teatro vai
dinamas veikalas “Ant Bedug
nės Krašto,” ir ant galo redak
cijos pridėta “antspauda” pažy-i 
mint, kad jau diskusijos tuo 
klausimu užsibaigia. Vienok tas 
veikalas dar bus vaidinamas. O 
kažin, ar tik nepradės koloni
jose draugai tuo “uždraustu 
vaisium” susiinteresuoti — kas 
tada bus?
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V i s a - Sovietinis Kon

Šalies Konstituciją
STALIN SAKO: TAI VIENINTėLe TIKRAI DEMO

KRATIŠKA KONSTITUCIJA PASAULYJ

MASKVA.—Atsidarė 8-as 
Visos Sovietų Sąjungos 
Kongresas, specialiai su
šauktas priėmimui naujos 
sovietinės konstitucijos, ku
rios planas buvo išdirbtas 
vadovaujant J. Stalinui, So
vietų Kom. Partijos genera- 
liam sekretoriui. Dalyvau
ja virš 2,500 atstovų iš visų 
šalies kampų. Tarp svečių 
yra ir ketvertas desėtkų de
legatų nuo Ispanijos Liau
dies Fronto kovotojų. Kon
gresas eina Sovietų Rūme, 
buvusiame carų palociuje.

Lapkr. 25 d. Stalinas, 
dviejų valandų kalboj, per
statė naująją konstituciją.. 
Nurodė, kad jinai išreiškia 
socializmo laimėjimą ir 
įžangą į komunizmą Sovie
tų Sąjungoj. Priminė, jog 
socialistinė gamyba Sovie
tuose jau virš 700 procentų 
viršija buvusią Rusijos ga
mybą prieškariniais laikais.

Ęl

Nazių Šnipai ir Ginklai 
Ispanijoje

CARTAGENA, Ispanija. 
—Respublikos valdžia užti
ko plačią Hitlerio šnipų ir 
propagandistų organizaciją 
ir sučiupo tūlus jos doku
mentus.

MADRID. — Valdžia ra
do didelį ginklų ir amunici
jos sandėlį ir šnipišką signa-

Mes Brooklyne turime apic g . - viena
arti tuzino lietuvių radio 
“anauncerių” ir tik vienas iš jų 
moka teisingai vartoti lietuvių 
kalbą ir rašybą. Visi kiti tiek 
daug kalba apie tautą, apie vai
kų mokinimą lietuviškai, apie 

. lietuvybės palaikymą, bet nieko 
neprisimena apie savo kalbos 
žargoną. Puodas vanoja katilą, 
kad jis juodas, bet savęs ne
mato.

Na, tas mūsų Lumbis, tai dar
bininkų klasei už pinigus nenu
perkamas. žiūri į jo piešinį ir 
stebiesi, kuris tiek daug reiškia 
ir tiek daug pasako.

Ar negalima surasti toks bū
das, kad Lumbio paveikslai ma
tytųsi kelis sykius į savaitę 
dienraštyje “Laisvėje?”

Skaitai žmogus “Laisvę” ir 
skaitai “Keleivį” ir randi tą pa
čią mintį, tas pats aprašymas

kitai priešingų klasių. Dar
bininkai, intelektualai ir ko- 
lektyvizuoti ūkininkai lieka 
vieninga darbo visuomenė.

“Naujoji Sovietų konsti
tucija yra ne tik demokra
tiškiausia pasaulyj, bet vie
natinė tikrai demokratiška 
konstitucija,” sakė Stalinas. 
Jinai atžymi visišką panai
kinimą “teisės” vienam 
žmogui išnaudot kitą; užtik
rina kiekvienam piliečiui 
darbą ir mokestį už jį; .duo
da visiems lygias balsavimo 
teises ir tiesioginius, visuo
tinus, slaptus rinkimus. Ka
pitalistinėse šalyse demok
ratija yra savininkam, o So
vietuose visiem piliečiam. 
Naujoji konstitucija bus 
dvasinė parama žmonėms

apie Bostono lietuvių darbinin- • visame pasaulyje, kovojan- 
kų solidarumą, apie jų bendro tiem prieš fašizmą, 
fronto pasekmingus parengi
mus. Kaip tai smagu! Koks tai mų-pataisymų prie naujo- 
sentimentas atsiranda pas skai-1 sįos konstitucijos plano yra 

TZ~" 4.0. «... .j* kurie reikalauja ne
duoti balsavimo teisės bu
vusiems buožėms, balta- 
gvardiečiams, kunigams ir 
kitiems palaikams reakci
nės praeities, taipgi už
draust bažnytines pamal
das. Į tą Stalinas atsakė, 
jog balsavimo teisės iš jų 
tik laikinai buvo atimtos, 
kuomet jie buvo veikliai 
priešingi Sovietam. Bet 
dabar, panaikinus išnaudo
tojų klases, jau nebėra pa
vojaus iš jų pusės. Todėl 
galima pašalinti tokius su
varžymus.

Proletariato diktatūra ir

tytoją! Koks tai puikus pavyz
dys mūsų kitoms kolonijoms!

Na, bet Brooklyne tokiems 
žygiams yra didelės kryžkelės 
ant Roebling Stryto ir ant 
Grand Stryto. Kažin ar dar il
gai tokios kryžkelės skirstys ir 
kiršys mūsų brolius lietuvius 
darbo žmones ?

Vilniaus Lenkų Studentų 
Riaušės prieš Žydus
VILNIUS. — Fašistai len

kai studentai Vilniaus Uni
versitete streikavo badu, 
reikalaudami, kad žydai stu
dentai nebūtų priimami į 
tas pačias klases su krikš
čioniais. Universiteto vy
riausybė, pagaliaus, sutiko 
išskirti žydus iš bendrų kla
sių. Bet fašistų riaušės 
prieš žydus Vilniuj dar tę
siasi. Areštuota 38 asme
nys, tarp jų 10 žydų.

Tarp skaitlingų pasiūly-

Fabrikantai Reikalauja, kad Senatorių Komisija
4 . >

Užslėptų Veiklą Skebų-Gengsterių Agentūrų
Bergoff, Garsus žmogžudiškų Skebų Generolas, Sako, 
Kad Dabar Jis Daugiausia ‘Kuždėjimais’ Laužąs Streikus

WASHINGTON. — Kom
panijos daro didžiausio 
spaudimo senatorių darbo 
santikių komisijai, kad ne
tyrinėtų, kaip fabrikantai 
su pagelba skebų-gengsterių 
agentūrų laužo darbininkų 
streikus. Samdytojai deda 
pastangas, kad senatoriai- 
tyrinėtojai bent viešai nepa
skelbtų vardus ir paveiks
lus žymiausių skebų agen
tūrų vadų.

Senatinė tyrinėjimų komi- nūs prieš kitus, supurvint 
sija jau turi žinias apie tre- kovos vadus ir taip iškrik- 
ietą šimtų tokių piktšašių. dyt streiką. Už tokį patar- 
Tarp skebų agentūroms tar
naujančių yra vardai ir ke-

fa, galvą didžiulės žmogžu
diškos skebų agentūros, ku
ri paskutiniu laiku laužo 
pemington-Rand rašomųjų 
mašinėlių darbininkų strei
kus. Bergoff sako, būk pas
kutiniais laikais jis patariąs 
^avo agentam streikus lau
žyti ne bliakdžekiais ir re
volveriais, bet “kuždėji- 
įnais.” Tie “kuždėtojai” 
stengiasi suardyt darbinin
kų vienybę, sukurstyt vie-

lų įtaisą Vokietijos^ atstovy- protestonų kunigų iš pie
tinių ir vakarinių valstijų.

NEW YORK. — Valdiš-

j navimą Remington - R a n d 
Kompanija kiekvienam Ber-

bės rūme. Jis, kaip ir Itali
jos atstovybės rūmas, tapo 
perimti į respublikos nuo- ka £)arbo Santikių Komisija
savybę.

Pasirodo, kad Mussolinio 
ir Hitlerio atstovybės siun
tinėdavo naktimis “vaiduo
klius” automobilius, iš ku
rių šaudydavo liaudies mili
cininkus.

kamantinėja P. L. Bergof-

Vokietija su Japonija 
Pasirašė Karišką Su

tartį prieš Sovietus
ŠAUKIA IR KITAS ŠALIS Į KARO BLOKĄ PRIEŠ 

SOVIETŲ RESPUBLIKĄ
--- ,------------------- tu

Sov. Sargai Nukovė Ke
lis Įsiveržėlių Japonų
MASKVA. — 50 japonų- 

mandžurų karių iš Manchu- 
kuo įsiveržė ištisą mylią į 
Sovietinį Sibirą. Kada So
vietų sienos sargai jiem lie
pė sustot, įsiveržėliai ėmė 
šaudyt. Mūšyje keli įsiver
žėliai tapo nušauti. Jų kū
nai su japoniškais ginklais

BERLYNAS. — Japonija 
per savo ambasadorių Kin- 
tomo ir Hitlerio valdžia per 
savo užsieninį ministerį Rib- 
bentropą pasirašė penkių 
metų sutartį “bendrai kovai 
prieš Komunistų Interna
cionalą,” kaip oficialiai pra
nešta lapkr. 25 d.

Tikrumoj sutartis yra at
kreipta su vieny tiem Vokie
tijos ir Japonijos karo veik
smam prieš Sovietų Sąjun-
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goffo agentui moka po $20 įrengimais liko. Sovietų 
iki $25 per dieną ir dar duo- Pusėje. ; . _ - - .
da bonus už kiekvieną dar- įsiveržėliai pabėgo į Man-
bininką, ištraukiamą iš 
streiko.

Respublikiečiai B om- Madrido Skverne Ap
kardavo Talavera supta 2,000 Fašistą

Pralaimėję mūšį,

Svarbios Prakalbos 
Lawrence ir Haverhill,

Mass., Šį Sekmadienį
LAWRENCE, Mass. — 

Lietuvos ir Ispanijos klausi
mu masinį mitinga rengia 
ALDLD ir LSS 61 kuopos.' 
Prakalbą sakys du žymūs 
kalbėtojai: St. Michelsonas, 
“Keleivio” redaktorius ir R. 
Mizara, dienraščio “Lais
vės” redaktorius. Taipgi 
bus graži muzikalė progra
ma, dainuos Liaudies Cho
ras, seserys Kaskevičiūtės 
ir B. Petrukevičius. Pianu 
akompanuos O. Balčiūnaitė- 
Vaitkūnienė. Su muzikaliais 
instrumentais dalyvaus: O. 
Večkiūtė, O. Bulieniutė ir J. 
Kodžiūtė. Bus ir daugiau 
kitokių pamarginimų. Įvyks 
lapkričio 29-tą, L. U. Kliu- 
bo Salėje, 41 Berkeley St. 
Pradžia 2 vai. po pietų. 
Įžanga veltui. Rengėjai 
kviečia visus skaitlingai da
lyvauti.

Sekmadienio vakarą tie 
patys’ kalbėtojai sakys kal
bas Haverhill, Mass., Gede- 
mino Kliubo salėje.

London, lapkr. 24. — An
glijoj nieks neabejoja, kad 
Vokietijos laivai vežė ir te- 
beveža ginklus ir amuniciją 
Ispanijos fašistam.

toliau pasiliks Sovietuose. 
Komunistų Partija išlaikys 
savo vadovaujančią pozici
ją, juo labiau, kad jau ne
bėra šalyje priešingų išnau
dotojų klasių.

REINA, Ispanija. — Respu
blikos' artileristai lapkričio 
25 d. bombardavo 75-milime- 
trinėmis patrankomis, o la
kūnai bombomis šį karinį 
fašistų centrą, už 70 mylių 
į pietų-vakarus nuo sostinės 
Madrido. Sunaikino daug 
fašistų orlaivių. Bet paskui 
fašistai atmušę respublikie- 
čius; Kovoj kritę apie 1,000 
asmenų iš abiejų pusių.
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Ispanijos Fašistai Šaudo 
Protestonų Kunigus

GENEVA. — Protestonų 
bažnyčių spaudos biuras ir 
kalvinistų organas paduoda, 
kaip katalikiški Ispanijos 
fašistai sukilėliai naikina 
protestonų bažnyčias ir re
ligines jų įstaigas. Klero-fa- 
šistų laikraštis “Union” rei
kalauja išžudyt visus prote- 
stonus Ispanijoj. Fašistai 
nušovė kelis protestonų ku
nigus vien todėl, kad jis pro- 
testonai.

Ispanų Valdžia Gaus dar 36 
Kanuoles iš Meksikos

VERA CRUZ, Mexico. — 
Į Ispanijos respublikos laivą 
“Sil” yra kraunama 36 ka
nuoles ir 10 vagonų amuni
cijos ir mažesnių ginklų, ku
rie bus vežami Madrido val
džiai.

Meksikos vyriausybė su
pirkinėja visą galimą gauti 
seną geležį, kurią perdirb
sianti į ginklus Ispanijos 
valdžiai prieš fašistus.

MADRID. — Fašistų lėk
tuvai bombardavo naujoviš- j 
ką j į Madrido kalėjimą, Ka
rinio Sveikatingumo Rūmą 
ir kitas vietas, iki valdžios 
orlaiviai juos šalin nuvijo.

Tarptautinis respublikie- 
čių batalionas atakuoja 
2,000 fašistų užsieninių le
gionierių ir maurų, kurie 
yra apsupti Ligoninės Klini
kų Rūme, Universiteto Mie
ste. Jeigu jie nepasiduosią, 
visi būsią sunaikinti. Vieni 
jų norį pasiduot, o kiti ne; 
todėl kartą ir tarp savęs su- 
sišaudę.

ūmai užpuldami fašistų ka
rių susibūriųią Casa del 
Campo parke, vakariniame 
Madrido priemiestyje, iš
ardė ten fašistų eiles, pri
ruoštas daryt smarkiausia 
“galutiną užpuolimą ant 
Madrido,” sukakus 3 savai
tėm nuo to, kai jie pradėjo 
Madrido apgulimą.

Ispaną Fašistai Apšau
dė Sovietų Laivą

GIBRALTAR. — Ispani
jos’ fašistų kariniai laivai 
suėmė jau tris Norvegijos 
prekybos laivus ir vieną 
Graikijos laivą, kurie būk 
vežę karo reikmenis Ispanų 
respublikai. Fašistų karo 
laivai šaudė į vieną Sovietų 
prekybos laivą, reiklaudami, 
kad jis sustotų ir pasiduotų 
kratai; bet sovietinis laivas 
nuo jų pabėgo.

chukuo.
Sovietų vyriausybė lapkr. 

25 d. pasiuntė Japonijai sti
prų protestą prieš tą kari- 
niai-provokatorišką įsibrio- 
vimą, padarytą ant rytojaus 
po Japonijos pasirašymo su
tarties su Vokietija “prieš 
komunizmą.” v

Mirties Bausmė Naziy Agen
tui Sovietuose Pakeista

10 Metų Kalėjimo

MASKVA.—Mirties baus
mė vokiečiui Emiliui Stick- 
lingui, buvusiam Kemerovo 
kasyklų inžinieriui, Sovietai 
pakeitė 10 metų kalėjimo. 
Jis buvo sykiu su 8 rusais 
technikais trickistais nu- 
smerkti sušaudyt už kasy
klų darbo ardymą, už 14 
mainierių nužudymą dujo
mis ir eksplozijomis ir už 
sumokslus ant Sovietų vadų 
gyvybės.

Dviem nusmerktiem troc- 
kistam taipgi pakeista mir
ties bausmė 10 metų kalėji
mo. šeši kiti jau sušaudyti.

Stickling ir jo sėbrai troc- 
kistai, be kitko, numetė ša
lin atsiųstus kasyklų vėdin
tu vus, nuodingų dujų iš
traukėjus; jie nevėdino ka
syklų, laukė dujų eksplozijų 
ir tuo tarpu troškino mai- 
nierius.

MASKVA, lapkr. 25. — 
Kad Japonijos ir Hitlerio 
valdžios šneka, būk jų su
tartis yra padaryta “tik 
prieš komunizmo pavojų” 
abelnai, o ne stačiai prieš 
Sovietų Sąjungą, tai yra tik 
nazių ir Japonijos imperia
listų pasaka, — nurodo So
vietų politikai. Nes ta sutar
tis atkreipta tiesiog prieš 
Sovietų Sąjungą.

Sovietų valdžia atšaukia 
Japonijos žvejybos teises so
vietiniuose Sibiro pakraš
čiuose, iki Japonija laikysis 
tos karinės sutarties su Vo
kietija.

Pasirašydami prieš-sovie- 
tinę sutartį, Hitleris ir Ja
ponija šaukia ir kitas šalis 
prisidėti prie jųdviejų blo
ko prieš Sovietus. Pačios su
tarties tekste naziai ir japo
nų imperialistai deklamuo
ja, būk Komunistų Interna
cionalas “visomis priemonė
mis ardąs esamąsias valsty
bes” ir “gręsiąs” taikai pa
saulyje.”

(Meluoja ir nerausta pa
tys didieji karų kurstytojai 
—fašistai ir Japonijos impe
rialistai — savo sutartyj 
burnodami prieš Sovietus ir 
Komunistų Internacionalą, 
nes Sovietai ir komunistai 
ne vien žodžiais, bet darbais 
pasirodė neatlaidžiausiais 
kovotojais už taiką.)
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Traukinių Nelaimėj Chicagoj 
10 Užmušta, 60 Sužeista
CHICAGO*. — Antradienį 

vakare North Shore plieni
nis traukinys, smarkiai bėg
damas, kirto į Evanston 
“eleveiterio“ medinį trauki
nį ties Granville Ave. sto- 
čia. 10 žmonių tapo užmuš
ta ir 60 sužeista. Kai kurie 
iš sužeistųjų taipgi mirsią.

26,000,000 Socialio 
Draudimo Blankų

WASHINGTON. — Virš 
200,000 paštininkų Jungti
nėse Valstijose lapkr. 24 per 
dieną išnešiojo 26,000,000 
blankų-kortelių darbinin
kams išpildyti delei bedar
bės ir senatvės pensijų pa
gal Socialės Apsaugos 
tymą. Tos b 1 a n k o s su 
klausimų turi būt išpi 
ir kur nurodoma 
tos iki š. m. gruodžio 5 
Atsakyt klausimus gali pa
tys darbininkai, jų unijos 
arba samdytojai.

------------------ ------------ ------------------------------------------- ------ J-------------------------------------------------. ------ ------------------- ------

Šią subatą, 10 vai. iš ryto, New Yorke, įvyks didžiulė demonstracija prieš Ispanijos fašistus ir j p rėmėjus. Demonstrantai susimobilizuos ant
* . v

15,16 ir 17-tos gatvių prie Union Square į rytus. Pirmieji pradės maršuot nuo 15th St. ir eis 4th. Ave., Lafayette St. Houston, o nuo čia Broadway 
iki Battery Place, kur randasi Vokietijos konsulatas. Dirbusieji iki piet, važiuokite tiesiai į Battery Place, Down Town, New York.
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kiusi savo griežtą nuomonę prieš Italijos 
ir Vokietijos kišimąsi į Ispaniją, prieš 
davimą pagelbos fašistams, tai šiuo tar
pu Ispanijoj fašistai jau būtų buvę su
trėkšti ir šalis laimingai ir ramiai būtų 
tvarkiusi savo reikalus.

Na j o jeigu Italija su Vokietija Angli
jos pastarojo pareiškimo šiuo tarpu nepa
klausytų, ir pultų Anglijos laivus^ tai to 
pasėka būtų — karas.

Iš kitos pusės, Maskvos pranešimai 
skelbia, kad Sovietai taipjau neleis savo 
komercinius laivus pulti banditiškiems 
fašistams. Jei prisieis, Sovietai panau
dos karo laivus lydėjimui ir saugojimui 
savo prekybinių laivų. Jei tik Anglija 
griežtai laikysis savo duotojo žodžio, ir 

; Sovietai prieis prie griežto nusistatymo, 
tai Ispanijos fašistų sketerė greit nu
links.Ossietzky Gavo Dovaną

Pagaliau Carl von Ossietzky gavo No- 
‘ belio taikos dovaną. Tuojau, kai tik bu- 

!“ vo pranešta, kad.dovana jam gali būti 
'7 paskirta, nazi’ai išleido jį iš koncentraci- 
7 jos stovyklos ir patalpino vienam ligon- 
’’ butyj Berlyne. Ossietzky, mat, sunkiai 

serga—ligą jam įvarė nepakenčiamos gy- 
venimo sąlygos fašistų kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose.

Suteikimas Ossietzkiui Nobelio taikos 
dovanos (su unaru jis gaus ir arti $40,- 
000) reiškia didelį smūgį naziams ir visai 
hitlerinei politikai. Šiuos žodžius rašant, 
sakoma, Hitleris susišaukė savo frentus 

- ir tariasi, kas čia teks daryti. Veikiau- 
. šiai Hitlerio valdžia išplūs Nobelio dova

nų skyrėjus. Bet tai nieko. Žmonės, nu- 
sistatę prieš fašizmą, labai džiaugsis tuo 
faktu, kad hitlerinės politikos priešas ga
vo taikos dovaną. Tas, žinoma, priduos 
Vokietijos žmonėms daugiau energijos ir 

J noro kovoti prieš karą ir fašizmą.

Pataria Apsisaugoti
... Vokietijos Komunistų Partijos Centro 

Komitetas išleido pareiškimą trockistų 
klausimu. Jis siūlo Vokietijos Social- 
Demokratų Partijos ir Kompartijos vei- 
kėjams saugotis tų sutvėrimų, kurie da- 

? ro sutartis su Gestapo (Vokietijos nazių 
slaptoji policija) ir kenkią. darbininkų 
klasės kovoms. '

Vokietijoj, kaip ir Amerikoj, trockis- 
tai bando pralysti į Vokietijos socialistų 
organizaciją, kuri yra slapta, ir per ją 
skleisti savo konrt-revoliucinį darbą.

>, Žinoma, jei social-demokratai laiku ne- 
apsižiūrės, tai prisieis gailėtis, nes troc- 
kištai šiuo tarpu daro viską, kad juo la- 

w biau pakenkus komunistams. Kadangi 
rr tiek komunistų, tiek socialistų partijos 
.. Vokietijoj yra slaptos ir persekiojamos, 

tai trockistai, sulindę į bile vieną jų, gali 
c pridaryti daug žalos.

"r Kas Bus?
Pastarieji įvykiai dėl Ispanijos padė- 

... ties, be abejo, kelia neramybes visam pa
saulyj. Buržuazinė Amerikos spauda 

-k. daug vietos aukoja įvairiausio plauko ži
nioms apie fašistų generolo Franko pa- 

•: skelbimą, draudžiantį svetimų kraštų lai- 
j, vams pasirodyti Barcelonos uoste. Gir- 
; di, jis tuoj tą miestą bombarduosiąs' ir 

a užblokaduosiąs.
Stambioji spauda tąjį pareiškimą ima 

tarsi Franko turėtų savo stiprų laivyną, 
w. kuris daug reikštų. Kaip žinia, Franko 
M tokio laivyno, kuris galėtų įvykdyti jo 

pagrąsinimą gyvėniman, neturi. Jeigu 
|k Ęarcelonos uostas bus užblokaduotas, tai 

ne Ispanijos fašistų laivynu, o Italijos ir 
. Vokietijos. Bet čia kitas klausimas.

Anglija, pagaliau, pareiškė, nesiskaity- 
sianti su Franko pareiškimu ir savo lai- 

įL vuose kratos daryti neleisianti, taipgi ne
leisianti jų užpuldinėti trijų mylių atstu- 

[’• tne nuo pakraščio. O jei kas su tuo nesi- 
skaitysiąs, tai Anglija naudosianti savo 

'pajėgą apgynimui savo teisių.
Tenka pastebėti, kad Anglijos imperia- 

"■ listai moka savo reikalus ginti. Anglija 
P* stipriausia kol kas šalis ir su jos žodžiu 

priverstos skaitytis ir Vokietija su Itali
ja. Jei Anglija iš pat karto būtų pasa

Green ir Ko. Varo Savo ir Tiek
ADF Konvencija, pagaliau, nutarė su

spenduoti tas unijas, kurios sudaro CIO. 
Sakoma, 21,679 balsai (vienas balsas reiš
kia 100 narių) buvo už suspendavimą, o 
2,043 prieš.

Suspendavimas daugelyj atsitikimų 
nereiškia išbraukimą, bet čia jis daug
maž tą reiškia. Tiesa, palikta komitetas 
tarimuisi su CIO dėl vienybės, o jei su
tartis nebus galima pasiekti, tai nutar
ta šaukti nepaprastą ADF konvenciją ir 
ten “galutinai dalykus išrišti.”

Jei Greenui ir Ko. nebūtų rūpėjęs iš
braukimas unijų, kurios sudaro CIO, tai 
jis, be abejo, nebūtų spendavęs tų unijų 
du mėnesiai tam atgal. Jis gerai žino, 
kad Lewiso šalininkai yra griežtai nusi
statę už organizavimą neorganizuotų di
džiosiose pramonėse darbininkų. Tuo 
klausimu nusileidimo vargu begu galima 
tikėtis iš Lewiso šalininkų pusės.

Jei konvencijoj būtų dalyvavusios tos 
unijos, kurios sudaro CIO, tai suspenda
vimas būtų atmestas. Deja, Green jų 
neįsileido konvencijon.

Pažymėtina, kad su Greenu konvenci
joj balsavo visa eilė atstovų tų unijų ir 
grupių, kurios prieš konvenciją griežtai 
pasisakė už suspendavimą įęwisinįų uni
jų. Kodėl jos taip padarė, kol kas lie
kasi palaukti ir pamatyti. Pagaliau, 
70,000 organizuotų karpenterių, kurie 
kadaise pasisakė prieš suspendavimą CIO 
unijų, dabar buvo įskaityta stojančiais 
už.

Be abejo, Green vartojo žemiausios rū
šies priemones pasiekimui savo tikslo. 
Bet tegu jis žino, kad po konvencijos, kai 
ADF nariai pamatys, kas buvo padaryta, 
jie netylės!

Ispanijos Respublikiečių Delegaci
ja Sovietų Sąjungoj

Jau buvo rašyta, kad Ispanijos respu- 
blikiečiai pasiuntė savo delegaciją Sovie
tų Sąjungon dalyvavimui Lapkričio re
voliucijos 19-ka metinių sukaktuvių šven
tėse. Delegaciją sudaro sindikalistai, so
cialistai ir komunistai—pasižymėję kovo
se prieš fašizmą. Delegacijos narys, 
Abeyuta, respublikiečių laikraščio “Poli- 
tica” redaktorius, pareiškė Maskvoj:

Išbuvau Raudonojoj Aikštėj septynias va
landas. Negaliu surasti žodžių išreiškimui, 
džiaugsmo ta galia, kurią Sovietai parodė 
demonstracijoj. Esu įsitikinęs, kad Sovie
tų ' Sąjunga nenugalima. Sovietų žmonės, 
kurįe, pasak priešų skelbiirio, nemoką juok-' 
tis, gyvena linksmiau, negu kurios kitos ša
lies žmonės' pasaulyj.' Jie absoliučiai stovi' 
tarsi vienas su savo vadais.
Kitas delegatas, anarcho-sindikalistas, 

Pascual, pastebėjo:
Jaučiuosi vienu iš Sovietų Sąjungos pro- 

* letarų jų kovoje už socializmą.

Kur delegacija važiavo, visur ją priėmė 
labai draugiškai: su kvietkais,. sveikini
mais, demonstracijomis. Sovietų Sąjun
gos darbo žmonės, iškovoję savo laimė
jimus, žino, kaip įvertinti kitų kraštų 
darbininkų kovas ir kaip pagerbti jų at
stovus.

Ar Gavot “Laisvei” Naują Skaitytoją?
Kur tik susitikdami klauskime vieni kitų: Ar gavote 

“Laisvei” naują skaitytoją? Visų “Laisves” skaitytojų 
prašome gauti nors po vieną naują skaitytoją savo dien- 
raščiiii laike vajaus. Iki šiol mūsų prašymo tepaklausė 
maža dalelė dienraščio skaitytojų. Didelė didžiuma pa
miršo savo pareigą—platinimą apšvietos.

Laike vajaus “Laisves” kaina naujai užsirašantiems $5 
metams ir $2.75 pusei metų. Gi reguliarė “Laisves” kaina yra 
$5.50 metams ir $3 pusei metų. Taipgi duodame dovanų do
lerio vertės knygų tiems, kurie užsirašo “Laisvę” visiem me
tam.

VAJUS BUS PRAILGINTAS
Veik visi iš pirmaeilių vajininkų prašo vajų prailginti. 

Kai kurie nori, kad vajus būtų prailgintas visam mėnesiui. 
Čia paduodame keletą laiškučių, kur prašome vajų pratęsti:

• , t
Pittsburgh, Pa.

“Brangūs ir Malonūs Draugai! Delei svarbių ir rimtų 
priežasčių prašau dienraščio vajų prailginti iki 30 d. gruo
džio. O jei ne, tai bent nors 15 dienų, nes aš turiu dar daug 
kolonijų atlankyti ir noriu būti ant aūgštd rekordo; Draugiš
kai, P. J. MARTIN.” ’ J i n;

Rumford, M[c.
“Gerb. ‘Laisvės’ Red. ir Adm. Siuofni prisiūnčiū čekį ver

tės $66.38, kuris dalinasi: $38.38 aukų Išįiahijos kovotojams 
ir $28.00 už ‘Laisvės’ prenumeratas. Gavau du naujus skai
tytojus ir keturi atsinaujino.... StorosiUoš ir daiigiau gauti 
‘Laisvei’ naujų skaitytojųį jei vajus bus prailgintas. Draugiš
kai, S. PUIDOKAS.”

Paterson, N. J,
“Brangūs Draugai: Prišiunčiu mOney-orderį $12.00 už 

‘L.’ prenumeratas. Šiuom kartu tik vieną naują skaitytoją.. . .
Prašau draugų vajų prailginti nors iki naUjų metų. Aš 

tik dabar įsismaginau darbuotis. Duokite man progos pasi- 
darbuot. Aš noriu Patersono apielinkėje dubeltavai padaugint 
‘Laisvės’ skaitytojų skaičių. Draugiškai, J. MATAČlUNAS.”

Lawrence, Mass.
“Gerbiama ‘L.’ Adm.! Mes pasiunčiame pluoštą atnaujin

tų prenumeratų ir keletą naUjų. Taipgi čia randate money- 
orderį sumoje $73.00.

Mes gavome į talką draugus: A. Butėną, J. Šiupetrį, P. 
Tamošiauską ir Kralikauską. Esame prisirengę dideliam dar-. 
bui ir duodame ultimatumą Reikauskui ir Stripeikai; kad mes 
stojam su jais į lenktynes ir pareiškiame, jog pirmą dovaną 
gaus Lawrence’as. Ir toliaus mes, Lawrence’o vajininkai, rei
kalaujame, kad vajus būtų prailgintas nors keliom savaitėm. 
Kapitonai 1G. ČIULADA ir S. PENKAUSKAS.”

Visi išsireiškUšiėji pageidauja vajų prailginti. Kad už
baigti su pirma diena gruodžio niekas nereikalavo. Tad “L.” 
Administracija užtikrina, jog direktorių taryba sutiks vaji
ninkų reikalavimą išpildyti ir vajus bus JjT>ilgiątas; JDirekib- 
rių susirinkimas įvyks lapkričio 30 d. Tuojau po susirinkimui 
paskelbsime ant kiek bus prailgintas va j ii s. Administracijos 
nuomone, vargiai bus ant ilgiau pratęstas vajus kaip iki 15 
d. gruodžio. Nes kalėdų savaitėmis VAjUš ttebetilfri pasisekimo.

Šiandien vajininkų surašąs stovi sekamai:

S. Reikauskas .................3386
A. Stripeika',”Elizabeth ...3207 
Philadelphia .................... 2231
P. J. Martin, Pittsburgh ..2052 
S. Penkauskas ir Ig. čiulada,

Lawrence .................. 1557
K. Žukauskienė, Newark .. 970 
ALDLD. 28 kp. Waterbury 919 
G. Šimaitis, Montello .... 749 
ALDLD 11 ir 155 kps.

f Worcester .................  700
G. Krance ir I. Katilius,

Bridgewater .............. 639
ALDLD Montreal Rajonas 628 
ALDLD 20 kp. Mot. Skyrius,

Binghamton .............  529
G. Kuraitis, Brooklyn .... 449 
J. Matačiunas, Paterson .. 430 
A. Balčiūnas,j Brooklyn ... 430 
J. Vasiliauskas, Detroit .. 417 
V. Padgalskas, Mexico ... 359 
S. Puidokas, Rumford .... 330 
ALDLD 85 kp. Haverhill.. 320 
V. Globich, Wilkes-Barre.. 309 
P. žirgulis, Rochester.... 299 
ALDLD 2-ra kp. So. Boston 233 
F. Shimkienė, Kearny/. ... 259 
A. Klimas, Hartford .... 226 
Yaskevičius, Iludson t; . 220 
S. Sharkey, Easton 215
-V. J. Valaitis, New Britain 199 
P. Baranauskas, Brooklyn 174‘ 
A. Lideikienė, Great Neck 162 
P. Šlekaitis, Scranton .... 148
E. Cibulskiene, Nanticoke.. 135 
M. Deedas, Red Lake,

Canada .'.........  122
F. Gervickas, Athol.......... 120
J. Grybas, Norwood.......... 120
Cibulskienė, Brooklyn .........110
D. P. Lekavičius,. Finleyville 105

J. Weiss, Brooklyn ........ 98
P. Burneikis, Brooklyn .. 78
G. Braknis, Pontiac ........ 72
J. N. Simans, Cleveland .. 72 
V. Novicky, Ansonia........ 72
M. Valentą, Cleveland .... 72 
A. Lukoševičius, Nanty-Glo 71 
D. Yanush, Scotia........... 67
Šaltys, Rockford .............. 66
J. Jackim, Shelter Is. Hghts 60 
J. Adams, Grand Rapids .. 60 
J. Barkus, Brooklyn ........ 54
M. Bendineka, Summerlee. 50 
Č. U. Davies, Los Angeles 50 
A. Daukantaitė, So. Boston 50
S. Juška, Chicago ......... 50
G. Klimas,' Brooklyn .... 50
O. Miliauskienė, Plymouth 50
T. Mitkus, Newark.......... 50
V. Macy, Woodhaven".... 50
A. Valinčius, Pittston ... 50
B. Surblis, Akron .......... 50
L. šilabaitis, Putnam .... 50
A. Levdniene, Los Angeles 50 
F.! Abekas,. Chicago ..... . 42 
T. Zedelek,; Collinsvillę . •. 40 
Į. Klevinskas, Scraptpn.f,n 84 
Ė ./Vilkaitė, Brooklyn .... 25 
K j Mugįanienė,

f Sari Francisco .......... 24
J. K. Alvinas, Detroit ... 22
B. i Biliūnas, Chicago........ 22
A. Boika, Cleveland ..... 22
J. Julius, Moline............ 22
P. žemaitis, Detroit ........ 22
S. Paulenka, Lowell .. >.. 21
K. Getts, Rockford .......... 20
J. Kazlauskas, Hartford.. 20 
P. Alška, Washington .... 15 
Gudauskas, Georgetown... 12 
A. Kaunas, St. Clair .... 11

• 9 f
New Haven, Conn.

' Ii AtbLb ir LDS Apskričių
Č" V akarienes

Lapkričio 22 d. minėtų aps
kričių įvyko vakarienė, į kurią 

« ; atsilankė daug svečių iš visos

apylinkės, bet iš vietos tai 
permažai.

Laike užkandžių pakalbėjo 
MOckaitis ir Valaitis apie Is
panijos dabartinę padėtį, ktf- 
rioj eina kova už išlaikymą 
demokratinės valdžios, daly
viai, atjausdami sunkią liau
dies valdžios kovą su fašistais,

sumetė, aukų $8.83. Už aukas 
dekuojame visiems.

Dainų programos išpildyme 
dalyvavo grupė waterburiečių 
ir newhavenicčių, kurie atliko 
savo užduotį puikiai. Po to, 
žmonės linksminos, šriekdčia- 
vosi ir kiti šoko.

Tykusis.

Seattle, Wash.
Visko Po Baiskį

Po ilgos koyos laimėjo streiką 
automobilių mechanikai—laimė
jo $1 į valahdą ir 40 valandų 
'darbo savaitę, taip pat tižtikri- 
nimą, kad uždirbs į savaitę 

Pradiniai darbininkai, tai yra,

mokiniai, kurie' dirba prie to 
paties darbo, gaus $3 už 8 darbo 
valandas.

William Hearst laikraščio 
darbininkai dar tebestreikuoja. 
Streikas jau trijų mėnesių se- 
riumo,' bet dar nesimatyti pa
baigos. Darbinihkai, kurie pri
guli prie Amerikos Laikrašti
ninkų Gildijos, išleidžia Savo 
dieninį laikraštį, kuris vadinasi 
“Seattle Daily Guild.

tų unijų darbininkai remia 
streikierius.

čia streikuoja laivakroviai. 
Streikas eina labai ramiai. Dar
bininkai pikietuoja visus por- 
tus ir prieplaukas. Nė vienas 
laivas nesijudina iš vietos. Pa
kol kas streiklaužių nesiranda. 
Seattle miesto majoras J. F. 
Dore atsisako kompanijoms 
duoti policiją, kad apsaugotų 
skebus. Tai todėl ir neatsiranda 
streiklaužių. Streikas gali būti 
laimėtas, bet kada jis pasibaigs, 
tai sunku pasakyti.

Lapkričio 5 d. čia mirė Vin
cas Tuynell, sūnus Tuynellų, 36 
metų ąmžiaus. Velionis buvo po- 
licmonhs per 6 metus. Parėjęs 
iš darbo nuėjo gulti ir daugiau 
nebeatsikėlė. Motina nuėjo kelti, 
kad eitų į darbą, bet rado lovo

je be žado. Pašaukė gydytoją, 
nuvežė ligoninėn, bet po 7 va
landų numirė, nebeatidaryda4 
mas akių. Daktarai sako, kad jis 
mirė širdies liga.

Lapkričio 7 d. tapo palaido
tas ant Washington kapinių. 
Velionis priklausė prie Masohų 
draugystės, tai tapo palaidotas 
be bažnytinių apeigų. Policijos 
benas griežė laidotuvių maršą 
laikė ceremonijų. Buvo daug gė
lių nuo giminių, pažįstamų ir 
draugų. Į kapus lydėjo apie 150 
automobilių Su žmonėmis. Tai 
didžiausias lietuvių pagrabas, 
koks teko matyti šiame mieste. 
Mes giliai užjaučiame draugams 
Tuynellams jųjų sunkioje va
landoje,

M.. Baltrušaitis.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Ai4 Žds Ispanijos Dėtnokfati- 
ja? Ar Supleškės Lietuvos Ne
priklausomybė Naujam Kare?

darbininkai gauna badavimo 
algas ir dirba neaprubežiuotą 
laiką. Departmentų magnatai

šiais be galo svarbiais klau
simais įvyks Philadelphijos 
lietuvių masinis susirinkimas 
šį sekmadienį, lapkričio 29 d., 
lietuvių tautiškoj svetainėje, 
ant 928 Ė. Moyamensing Avė. 
Prasidės 2 vai. po pietų. Kal
bės drg. A. Bimba, iš Brookly- 
no. Bet apart prakalbų, bus ir 
labai graži koncertinė progra
ma.

Raginame ir prašome visus 
“Laisvės” skaitytojus ne tik 
patiems dalyvauti šiame nepa
prastame susirinkime, bet taip 
pat paraginti savo kaimynus 
ir pažįstamus lietuvius daly
vauti. Lai šis mitingas bus tik
rai didelė ir kovinga Phila
delphijos lietuvių demonstra
cija už Ispanijos ir viso pa
saulio žmonių laimėjimą prieš 
baisųjį fašizmą! • .

Komisija.
'' ■ ' r ! ■ ■ 

4,500 Departmentų Krattfitvitj
Darbininkų Strelkubja. RėU 
kalauja Pripažinti Naująją 
Uniją, Pakelt’ Algas ir Pri
pažinti 40 Valandų Darbo 
Savaitę.

Didžiausias smūgis depart
mentų krautuvių trustams. 
Keturiosdešimts penki šimtai 
darbininkų, pardavėjų, išve- 
žiotojų ir kitų darbininkų išėjo 
į kovingą streiką už būtinus 
tuoj auti nius reikalavimus. 
Streikieriai pikietuoja didžiau
sias trustų pelnagrobių įstai
gas, didžiausius išnaudotojus 
dirbančių darbininkų ir pirkė
jų. Didžiausi departmentų što
rai, kaip tai: Lit i Brothers, 
Gimbels, Stroubridges, Snel- 
lenburgs, Frank and Ceders ir 
kiti mažesni yra masiniai pi- 
kietuojami streikierių su įvai
riais iškabų atsišaukimais į 
publiką. Krautuvių kietakak- 
liai nori sulaužyti streiką su 
skebais, bet tas jiems nepa
vyks. žmonės, matyt, simpati
zuoja streikieriams ir mažai 
kas eina į krautuves. Streiko 
yra labai paliestos “ware
houses.? Streikas plečiasi po 
kitas' krautuves. Streikas buvo 
iššauktai pereitą šeštadienį, 
21 d. lapkričio. Wanamakers 
didžiausias štoras irgi yra pa
liestas. . •

Daugiau Unijų Veikia

Kubmet darbininkai buvo 
iššaukti į streiką ir šaukiami 
ant pikieto sri paradais apie 
krautuvių duris ir visais šo
nais budinkų, tai visokios rū
šies unijos tvėrėsi organizuot 
darbininkus, tai yra, transpor
to darbininkus, Warehouse, 
Retail klerkus, Protective As-
sosiation, the B. S. T. U., savo 
narius iššaukė greičiausiai. 
Arnalgamated Clothing Wor
ker ir I. L. G. W. U. davė vi
są pagelbą, iššaukdami visus 
savo narius, priklausančius 
prie šių unijų.

Šfreilrietių Rėikalavūnai
Reikalauja pripažinti uni

jas, 40 Valandų darbo savaitę 
ir už viršlaikį mokėti vieną ir 

Visų ki- pusę laiko. Dabartiniu laiku

kelia pokilius vakarais ir iš
laiko daug darbininkų iki vė
liausių laikų ir už tą viršlaikį 
nieko nemoka. Jaunos mergai
tės negali pragyventi iš tų ma
žų algų, o tas daugumą ver
čia net pardavinėt savo kū
ną. Departmentų storai, tai 
yra Smetona baisiausio pelno. 
Šie štorai daug prekių parda
vinėja visai nepagaminę, už 
juos gaudami po pusę ir dau
giau nuolaidų, ypatingai ant 
visokių branzalietų, brangak
menių gauna net po 75 nuoš. 
pelno.

, Masiniam warehousiu susi
rinkime streikieriai išsirinko 
komitetą iš 10 narių eiti ma
tyti miesto majorą. Buvo ban
dymas su mušeikomis išprovo- 
kuot darbininkus, bet streikie
riai nesiduoda privesti prie to 
ir gerai laikosi.

Atsitikimąs šeštadienį, lap
kričio 21 d. Važiuoju anksti 
“Laisvės” prenumeratų reika
lais.' PirmiauŠia aplankau’ drg. 
RakiČkus, nilo jų drg. Bara
nauskus ir pasileidžiu su ma
šina link miesto 10-ta gatve. 
Atvažiuoju apie Jefferson gat-
vę, matau iš tolo 4 poliemonus 
ir didelį būrį uniformose 
Strawbridges trokų vairuotojų 

Iprie warehouses; sulaikau ka
rą ir povaliai važiuoju. Apie 
30 draiverių moja man ranko
mis, kad aš greičiau išvažiuo
čiau. Aš supratau kame daly
kas ir greit mečiau į antrus gy
rus ir pradėjau greit pasitraukt, 
tuomsyk streikieriai pradėjo 
pilt plytgaliais tris skebų ma
šinas iš abiejų šonų, kad net 
du plytgaliai atsimušė ir į 
mano karą ir biskį padarė 
“demičiaus.” Draiveriai visi 
jauni ir čia gimę. Toliaus su
laikiau karą ir nuėjau pas tro
kų vairuotojus pasveikinti juos 
už jų narsumą. Jie organizuo
tai veikė. Greit sulipo į ma
šinas ir aplink apvažiavo ir 
visus kampus apstojo. Polici
jos buvo apie 6 vyrai, bet 
streikierių nepuolė. Skebai 
matyt, labai suvargę, apdris
kę. Pas žmbries kyla ineapy- 
kanta prieš išnaudotojus.

šiuose magnatų • Storuose 
daug labai lietuvių darbinin
kų dirba prie įsteigtų restau- 
ranų. Vietiniai lietuviai turi 
užjausti šiam streikui ir palai
kyti streikierių pusę. Dirban
tieji stokit į unijas ir neske- 
baukit. Lietuviai gerai laikosi 
streike.

Strėikūdja Kino Kampanijų 
Darbininkai

Stanley ir Fox krutamu pa
veikslų kompanijų darbininkai
išėjo į streiką 21 d. lapkričio. 
Masiniai pikietuoja prieš sve
taines. Daugybė žmonių neina 
į svetaines, užjausdami strei
kieriams. Yra dalis tamsių gai
valų, kurie veržiasi į vidų, šių 
darbininkų reikalavimai yra 
panašūs augščiau minėtų.

Laivakrovių Darbininkų 
Streikas

Apie .300 streikierių, pusba- 
(Tąsa 4-tam pusi.)
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Kaip Apsaugot Miestą

Nuo Priešo Lėktuvą
Madrido patyrimai rodo, 

kad priešlėktuvinės kanuo- 
lės ir savi orlaiviai dar ne
duoda miestui tikros apsau
gos nuo priešo lėktuvų bom
bų. Anglijos karo minis
terija, todėl, priėmė sekantį 
planą, kaip iš oro apsaugoti 
Londoną, kuris yra penkis 
syk didesnis už Madridą:

Karo metu visas Londo
nas aplinkui turi būt apsup
tas augščiausiai iškilusiais 
baliūnais. Jie būtų drūto
mis vielomis sujungti vienas 
su kitu. Prie šių išilginių 
vielų tarp baliūnų būtų tan
kiai prikabinėta ir žemyn 
nuleista kitos plieno vielos. 
Jos taipgi būtų pritvirtin
tos prie žemės. Tuo būdu 
susidarytu tinklas, į kurį 
turėtų įkliūt priešo orlai
viai, ypač nakties metu.

Šis planas turi didelių trū
kumų. Tokie baliūnai be
veik negali išsilaikvti gana 
augštai, kuomet pučia vėjas 
smarkesnis kaip 50 mylių 
per valandą. Tankus tink
las plienoi vielų temps ba- 
liūnus ženįvn. Todėl jiems 
sunku bus laikytis taip aug
štai. kad priešo lėktuvai ne
galėtų viršum baliūnų tink
lo perlėkti ir bombarduoti 
miestą.

Planas apskritai atrodo 
gremėzdiškas, bet kol kas 
dar nieko tikresnio nesugal
vota didmiesčiam apsaugoti 
nuo priešo užpuolimo iš oro.

Žmogus ir Arklys
Arklys yra subudavotas iš 

tiek panašių dalių, kaip ir 
žmogus, sako Amerikos 
Gamtinio Muzėjaūs moksli
ninkas W. K. Gregory, New 
Yorke. Bet per ilgus amžius 
kovos už būkle pas tūlą gy
vūną gamtiniai išsivystė 
smegenys su protaujančia 
išlaukine iu ‘žieve,” ir išėjo 
žmogus. Šiaip gi, anot pro
fesoriaus Gregory, tai žmo
gus esąs tik “vienu galu, 
ant dviejų kojų stovintis ar
klys.” N. S.

Saulė—Visų Motina
Gyvybė ir visokia energi

ja ant žemės paeina iš sau
lės. Tai yra neginčijama 
tarp mokslininku tiesa.

Gyvieji organizmai įvai- 
riuojasi nuo. rodos, papras
čiausio krislelio protoplaz
mos, gyvybės pamatinės me
džiagos. iki žmogaus.

Augalai auga jėga-energi- 
ja, gaunama iŠ saulės švie
sos ir šilumos. Gyvūnai ėda 
augalus bei kitų rūšių gyvū
nus. Bet tuom jie tik per
dirbinėja energiją, plau
kiančia iš saulės, kuri yra 
už 93,000,000 mylių nuo 
žemės. S. B.

Madrid. — Argentinos 
darbininkai atsiuntė 500,- 
000 pesetų pinigų Ispanijos 
Liaudies Fronto valdžiai 
prieš fašistus.

Hendaye, Franc. — Dar 
keli šimtai francūzu darbi
ninkų nuvyko Ispanijon ka
riaut prieš fašistus.

20“darovSuų San Francisco-Oakland Tiltas
Paprastoje iš anglių pa

gamintoje smaloje randasi 
medžiaga, nuo kurios žmo
gus ar kitas gyvis gali gauti 
vėžio ligą. Ta medžiaga va
dinasi “benzopyrene.” Yra
dar bent 19 įvairių hydro
carbon” (angliava n d ž i ų ) 
medžiagų, iššaukiančių vėžio 
ligą. Tos medžiagos tai sa
votiški susijungimai vande
nilio (hydrogeno) su anglia- 
dariu (carbon’u).

Vėžio ligą duodančias me
džiagas atrado Dr. Melvin 
Newman, Ohio Valst. Uni
versiteto profesorius. Kad 
jos būna vėžio priežastis, tai 
jis patyrė skaitlingais ban
dymais ant pelių. Nuo mini
mų angliavandžių vėžio liga 
išsivysto bėgyje pustrečio 
mėnesio iki vienų metu.

( V. L. i

Pasiutęs Ronis
(Iš prof. Manteifelio 

užrašų).

Tai įvyko pakraštyj Kas
pijos jūros, arti miestelio 
Derbento. Atsitikimas, ku
ris galima skaityti nepa
prastu, buvo sekamas:

Suaugės vyras, nemokan
tis plaukti, sumanė išsimau-
dyt. Jurėsna jis įėjo su 
“tairo tuba,” kad galima bū
tų laikytis ant vandens, pa-, 
viršiaus. Netikėtai -iš ’ jfarbį. 
gelmių išnėrė Kaspijos ro- '• 
nis ir užpuolė ant žmogaus. 
Pastarasis su plikom kumš- 
čiom atkakliai gynės .gųųų- 
nę “tųfyą” nuo žvėries dan*1 
tų.

Ant pagelbos šąųksųio 
artinosi žuvininkų laimėlis,, 
kuris tuo tarpu radosi ne- ' 
toli įvykio. Laivelis kaip: sy- . 
kis pribuvo tuo' momentų, 
kuomet ronis savo dantimis > 
perplėšė guminę “tūba.” 
žmogus buvo begrimzdąs 
dugnan, bet tuo svkiu tapo ■ 
sugriebtas žuvininkų ir 
įtrauktas į laivelį. Žmogaus 
koios buvo gana skaudžiai 
ankramtvtos dantimis van
deninio žvėries.
, Kada žuvininkai irklu už

drožė roniui nėr ^alva. tai 
nastarasis pasinėrė ir iškilo 
H k pakraštyj jūros, paskui 
išėjo ant kranto. Čia pasi
viję žuvininkai ronį užmu
šė.

Prof. Manteifęlis, kaipo 
gamtininkas, buvo paklaus
tas. kodėl ronis taip nepa
prastai elgėsi. Nieks dar nė
ra mates, nė girdėjęs, kad 
ronis užpultų žmogų ęsant 
vandenvi. Vienas išvedimas 
galėjo būt, tai kad ronis bu
vo pasiutęs. N u k e n t ė jęs- 
žmogus buvo įčiepytas nuo 
pasiutimo.

Bet koks gi pasiutęs gy
vulys galėjo įkast ronį? Juk 
kitokiu būdu užsikrėsti pa
siutimu negalima. Reikia 
manvt, jog ronį turėjo įkast 
šakalas (laukinis-girinis šu
va), kuomet jūrių žvėris il
sėjosi ant kranto po saulės 
spinduliais, šitas spėjimas 
gali būt teisingas, kadangi 
apie tas vietas randasi ga
na daug šakalų, ir pasiuti
mas tarpe jų yra paprastas 
atsitikimas.

V. R.

Lapkričio 12 d. su didžiau
siom iškilmėm atidarė š i o 
pagarsėjusio tilto viršutinę 
“dėką” (denį) publikai.

Vietinė kapitalistų spau
da nesigailėjo nei laiko nei
popieros, kad tik geriau iš
garsint šią iškilmę, patraukt 
daugiau žmonių ir pasida
ryt didesnį pelną iš jų.

Tiesa, šis tiltas daug kuo 
pasitarnaus ir atneš nema
žai naudos gyventojams San
Francisco, Oaklando ir abel- 
nai visai apylinkei.

Atidarymo metu nuo 12:30 
vai. dieną iki 12 vai. naktį 
per tiltą pervažiavo apie 
300,000 automobilių į abi 
puses. Iš tos skaitlinės tik 
vieną areštavo už pergreitą 
važiavimą. Per tiltą važiuo
jant teleidžiama daryti ne 
daugiau kaip 45 mylias per 
valandą.

Geriau susipažinusiam su 
šiuo tiltu galima parašyt 
apie jį nemažą brošiūrą, 
ypatingai apie tuos, kurie jį 
pastatė.

Valstijos augštieji valdi
ninkai ir kiti ponai tilto ati
darymo kalbose apvainikavo 
laurų vainikais save ir savo 
draugus-valdininkus ir š i o 
tilto inžinierius, bet ne dar
bininkus. O darbininkai čia 
daugiausia padarė ir dau-

Stebėtinas Pečius
i- • i.*1' , '■

Vienas nesenai,, 'išrastas 
verdamasis pečius pasakiš
kai mažai sunaudoja kuro. 
Mu puse tono anglies galima 
tuom pečium virti ir kepti 
valgymo per ištisus metus. 
Įkūrus gi, jis, kur reikia,- 
taip, kaitrus, kad užvirina 
vandenį per 15 Sekundų.

Bet kepimo skyrius pečiu
je taip nustatomas, jog val
gis jame gali būt per 24 va
landas kepinahias be jokios 
priežiūros,—ir neprisvils ir 
nesudegs, kaip skaitome 
“American Magazine.” Vie
na tik kliūtis, kad šis pečius 
dar perdaug brangus.

J. K.

Kūdikio Užmazgas Yščiuje 
Ir Ligų Perai

Ohio Universiteto profe
soriai O, C. Woopert ir N. 
P. Hudson laikinai apmari
no nėščias kralikų ir žiurkių 
pataites,, atidarė jų vidurius 
ir įleido jų kūdikių užmaz-( 
gams įvairių ligų perų (bak
terijų) : džiovos, vaikų para
lyžiaus ir kitų. Norėjo pa
tirt, ar kimba prie negimu
sių kūdikių ligos. Po kiek 
laiko jie išėmė tų gyvuliukų 
kūdikių gyvus užmazgus ir 
atrado labai užsikrėtusius 
tomis ligomis.

Pas negimusį kūdikį yra 
permažai baltųjų kraujakū- 
nių (fagocytų), ryjančių li
gos bakterijas. Todėl' jis len
gviau užsikrečia liga, jeigu 
tik prie jo prieina jos perai, 
sako tiedu profesoriai.

Per paskutinius šimtą me
tų Jungtinėse Valstijose įre
gistruota virš 2,000,000 įvai
rių išradimų patentų.

giausia nukentėjo.
Tiltą bestatant 24 darbi

ninkai užsimušė, o sužeidi
mų buvo virš 10,000. .Bet visi 
užsimušimai ir susižeidimai 
buvo primetami darbinin
kams; būk tai per jų pačių 
neapsižiūrėjimą ir neprisi- 
laikymą nusakytos tvarkos- 
taisyklių įvykę visos tos ne
laimės. Netoli $300,000 iš
mokėta kompensacijų (atly
ginimų) žuvusiųjų našlai
čiams.

Idant padengti visas tas 
nelaimes ir save išpopuliari- 
zuoti, San Franciscoj tuo 
tikslu yra rengiama trijų 
dienų pardai. Paraduose 
dalyvauti atplaukė 10 kari
nių laivų iš San Diego ir yra 
suvažiavę apie 60 specialių 
“floatų” iš įvairių miestų, 
taipgi ir iš Hollywoodo. 
Kiekvieno tokio paradinio 
“floato” įrengimas kainuo
ja nuo 2 iki 5 tūkstančių do
lerių.

San Francisco miestas Ci
vic Centre įrengė 40,000 sė
dimų vietų žiūrėtojams tų 
paradų. Į miestą suvažiavo 
apie 700,000 žmonių pasižiū
rėti šių paradų. Miesto vieš
bučiuose yra 7,500 kamba
rių, ir visi perpildyti; žmo
nės neturi kur nakvoti.

Valdžia tam tikslui išleido

MATYSIMĖS PER RADIO
; ■ ■ . -r*-1—

Bevielihįo telegrafo išra
dėjas italas G. Marconi lap
kričio 11 d. per radio užreiš- 
kė: “Mes greitu laiKu galė
sime per radio ne tik kalbė
tis” iš Europos su Amerika, 
“bet ir matytis, televizijos 
(tolymatos) būdu.”

Taip Marconi atsiliepė, 
būdamas savo laive “Elect
ra” ties Italijos miestu Ge
noa, kuomet jį pasveikino 
David Sarnoff, Radio Kor
poracijos prezidentas, iš 
New Yorko.

Tam pasikalbėjimui buvo 
naudojamos trumpos radio 
bangos. Jos toliau balsą ne
ša negu ilgosios.

Susimaišiusi Giminystė

Don G. Zimmer, 23 metų 
amžiaus, farmeris, Charles 
City, Iowa, ir jo tėvas Ja- 
cob, 61 metų, vedė vienas 
vieną seserį, kitas antrą. 
Taigi tėvas dabar yra jo 
švogeris, o tėvo pati jam-— 
^‘motina.” Be to, sūnaus 
’žmona turi vadint “motina” 
savo seserį, ištekėjusią už 
jos vyro tėvo. A. P.

Dainininkės Schuman- 
Heink Du Sūnūs Krito 
Priešingose Armijose

Pereitą savaitę Amerikoj 
mirusios dainininkės E. 
Schumann-Heink vienas sū
nus b fa v o užmuštas kaipo 
Vokietijos kareivis pasauli
niame kare, o kitas žuvo 
kaip Amerikos armijos ka
reivis tame kare. Jinai buvo 
vokietė, kilusi iš Bohemijos, 
dabartinės Čechoslovakijos 
dalies. Velionė sakydavo, 
kad jinai myli ir Ameriką ir 
Vokietiją. Bet vienas jos sū
nus labiau mylėjo Vokietiją.

100,000 sidabrinių pusdole- 
rių su tilto atvaizdu. O da
bar tie pusdoleriai pardavi
nėjami po $1.50 kiekvienas. 
Taip ir sukasi tas ratas apie 
darbininką, kaip būtų ge
riau ir greičiau ištraukt tą 
dolerį iš jo. Manoma, kad šie 
atsilankyto j ai paliks apie 
$2,000,000 San Franciscoj.

TILTO ISTORIJA

Tiltą pradėjo būdavo ti 
1933 m. liepos 9 d., pabaigė 
ir atidarė viršutinę dėką pu
blikai š. m. lapkričio 12 d. 
Apatinė dėka elektrikiniams 
traukiniams ir sunkiesiems 
trokams bus užbaigta 1938 
m. pradžioje.

Tilto ilgis galas nuo galo 
yra 8 mylios ir ketvirtada
lis; o po juom vandenų ga
las nuo galo yra 4 mylios ir 
ketvirtadalis.

Tiltas turi visus vėliau
sių išradimų įtaisus apsau
gai nuo nelaimės; yra tele
fono ir radio susisiekimas 
nelaimingiems atsitikimams. 
Tiltas nutiestas ant 51 stul
po (piers). Stulpų gylis po 
vandeniu nuo 100 iki 242 pė
dų. Stulpų augštis virš van
dens — 519 pėdų. Drūčiau-

(Tąsa 4-tam pusi.)

“Priskaldo” Gazolino
Seniau iš naftos-kerosino 

darydavo gazoliną, tik apva
lant ir švelninant “aliejų” 
gana paprastais išgaravi
mais. Dabar gi ta medžiaga 
ne tik išgaruojama, bet su
skaldoma į smulkesnes dale- 
lytes-molekulas. Skaldymui 
naudoja didžiausią galimą 
spaudimą ir labai augštą 
karštį. Šiuo būdu išeina kur 
kas daugiau gazolino ir jis 
geresnis. .

Pirmiau negalima buvo to 
padaryt, iki išrasta nepa
prastai stiprūs ir nerūdy- 
janti metalai ir tam tikri 
naujoviški cementai.

Jeigu senovišku būdu da
bar būtų dirbamas gazolinas 
iš naftos, tai Jungtinėse 
Valstijose reikėtų per metus 
i š e i k v o t 1,227,000 bačkų 
daugiau naftos-aliejaus.

Nauju būdu gaminant ga
zoliną, dabar iš perdirbamos 
naftos dar išeina, kaipo ša
lutiniai produktai: 300,000,- 
000,000 kūbiškų pėdų žibina
mojo geso, 16,000,000 kvortų 
ethylinio “geriamojo” alko
holio ir tiek kūrenamo alie
jaus, kad jis pavaduoja 65,- 
000,000 tonų minkštųjų “ak
meninių” anglių.

C.

IŠRADO NENUODINGUS
ŠRUOTUS.

Daugelis laukinių ančių, 
sužeidžiama švininiais šmo
tais, bet neužmušama, pas
kui nugaišta nuo apsinuodi
jimo švinu, likusiu jų kūne.

Minnesotos Universiteto 
mokslininkai dabar išrado 
šmotus, pagamintus iš ma- 
gnesium-švino mišinio, ku
ris, patekęs į gyvūno kūną, 
greit sutirpsta ir neužnuo
dija.

REZULTATAI SAULĖS
UŽTEMIMO TĖMIJIMŲ

Kaip žinoma, pereitą va
sarą (birželio 19 d.) įvyko 
saulės užtemimas, kuris bu
vo matomas Sovietų Sąjun
goj, pradedant nuo Juodųjų 
jūrų pakraščio prie Kauka
zo ir baigiantis Pacifiko 
okeanu prie Vladivostoko. 
Pagal tą dešimts tūkstančių 
mylių liniją (kuria ėjo pil
nas saulės užtemimas) buvo 
nustatyta 28 Sovietų moks- 

i linės ekspedicijos ir 12 už- 
I sieninių. Sovietų mokslinin
kams pavyko nufotografuot 
apie 100 paveikslų saulės 
karūnos ir chromosferos. 
(Kuomet saulė būna pilnai 
užtemūs, t a i vieton saulės 
palieka tik tamsus plėmas, 
bet aplink tą plėmą būna 
gelsvi neaiškūs spinduliai, 
tas vadinasi saulės karūna; 
chromosfera vadinasi ar
čiausias prie saulės atmos
feros sluogsnis).

Visa eilė karūnos foto
grafijų, nuimtų įvairiose 
vietose parodys visas per
mainas, kurios įvyko saulės 
karūnoj per tas dvi valan
das, kol mėnulio šešėlis (už
temimas) šliaužė nuo Juo
dųjų jūrų krantų iki Paci
fiko okeanui.

Taipgi pavyko sužinot 
naujų dalykų anie ypatybes 
elektrą perleidžiančių stra
tosferos sluogsnių. (Stra
tosfera — augštesnįsis sluo
gsnis atmosferos, kur jau 
oras neina skystyn besike
liant augštyn).

Dabar mokslininkai jau 
pradeda rengtis prie seka
mo saulės užtemimo, kuris 
įvyks 1941 metais ir bus ma
tomas vidurinėj Azijoj (prie 
Taškento) ir eis per Chini- 
jos teritoriją. V. R.

Visatiniai Spinduliai
Prof. A. H. Compton įro

dinėja, kad vadinami visati
niai spinduliai esą tik neap
sakomai smulkutės elektros 
dalelės, “bombarduojančios” 
žemę dar iš toliau, negu 
“paukščių kelias.” Iki j o s 
pasiekė žemę, tai joms rei
kėję per dausas keliauti il
giau kaip tūkstantį milionų 
metų, arba antra tiek toliau, 
negu galima įžiūrėti į erdvę 
per galingiausius šiandieni
nius teleskopus.

Visatiniai spinduliai yra 
akim nematomi, bet tam tik
rais moksliniais instrumen
tais jie gerai apčiuopiami.

Trejopas Žemės Judėjimas
Žemė sukasi apie save; ji 

taipgi keliauja aplink saulę. 
Bet ir saulė su kitomis savo 
planetomis nestovi vietoj. 
Saulė su tais savo “vaikais” 
yra dalis žvaigždžių migly- 
no, vadinamo “paukščių ke
lio” arba “pieno kelio.”

“Paukščių kelio” žvaigž
džių miglynas yra tokio pa
vidalo kaip milžiniška, neį
sivaizduojamai didelė plokš
tė. Bet ir ta “plokštė”- ne
stovi vietoj. Jinai skrenda 
per erdvę su 11,160 mylių 
greitumu per minutę, kaip 
kad a p s k a i č i avo garsūs 
amerikiečiai astronomai A. 
H. Compton ir I. A. Getting. 
Sykiu su tuom skrenda ir 
mūsų saulė su žeme. A.

Smegenų Nublankimas 
Paprastas Dalykas

“Kartais užeina man taip”, 
kai kas skundžiasi: “skai
tau, žiūriu į pažįstamą žodį, 
bet nesuprantu; rašau, ir 
blinkt, rodos, tuščia galvoj 
pasidaro, ir užmirštu, ką 
norėjau parašyti. Matyt, jau 
senstu ar perdaug nusidė
viu.”

Bet tokie “galvos nublan- 
kimai” yra visiem žmonėm 
paprastas dalykas, kaip kad 
parodė profesoriaus A. G. 
Bills padaryti tyrinėjimai 
Chičagos Universitete.

Protiškai dirbant, smege
ninė taip “nublanksta” 3 iki 
5 sykių per minutę, nors 
žmogus būtų jaunas ir visai 
sveikas. Tik dauguma pa
tys to nepastebi.

“Nublankimai” paprastai 
tęsiasi po sekundą ar ma
žiau. Jie yra neišvengiami, 
nežiūrint, kaip kietai žmo
gus stengtųsi įtempt savo 
dėmesį į protinį darbą.

Bet pas protiškai nuvar
gusį žmogų jau galva atsi
sako dirbti po 2 ar 3 sekun
das vienu pradėjimu, ir tai 
po 8 iki 10 sykių per minu
tę.

Šitaip smegenys savaimi 
pasilsi, bedirbant galvai.

Skaitoma, kad smegenų 
mašinerija tuo būdu “nu
vagia” poilsiui apie šeštą 
dalį viso protinio darbo lai
ko.

J. K.

Saulės Plėtmai
__ I

Didieji plėtmai (dėmės) 
ant saulės paprastai pasiro
do kas 11 metų. Taigi dabar 
jų vėl buvo laukiama 1938 
metais. Bet šį kartą plėtmai 
ant saulės auga daug spar
čiau negu paprastai.

Cook Observatorijos as
tronomas L M. Lewis, Wyn- 
newoode, Pa., atranda, kad 
dabar ant saulės jau yra du 
milžiniški plėtmai, vienas 
300,000 mylių ilgio, antras, 
turbūt, dar ilgesnis.

Bet kas gi yra tie saulės 
plėtmai ?

Astronomai sako, kad tai 
tornadai, baisūs viesulai, 
siaučiantieji saulės pavir
šium. Tikrumoj gi jie yra 
labai karšti ir labai šviesūs; 
tik jie atrodo tamsūs, kuo
met juos lygini su dar švie
sesniais ir karštesniais sau
lės plotais aplinkui.

Mokslininkai randa bent 
šiek tiek ryšio tarp saulės 
plėtmų, žemės drebėjimų, 
ugniakalnių išsiveržimų, oro 
atmainų ir žemę pasiekian
čių ultra-violetinių spindulių 
daugio. J. C.

Kompanijų Laboratorijos

Stambiosios kompanijos, 
kaip kad General Electric, 
American Telephone and 
Telegraph Co., du Pont de 
Nemours, palaiko didžiules 
laboratorijas, kur jų moksli
ninkai nuolat darbuojasi, 
jieškodami naujų išradimų 
įvairiem technikos-b i z n i o 
pagerinimam. Tos kompani
jos neperka išradimų paten
tų iš kitų.ir niekam nepar
duoda savo patentų.
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Interview su S. L A
Prezidentu F. J. Bagočium

Amerikos lietuvių spaudoj 
praskambėjo skandalingi daly
kai, kurie dedasi didžiausioj 
mūs išeivijos bepartyvėj, frater- 
nalėj organizacijoj, Susivieniji
me Lietuvių Amerikoj.

Ši organizacija švęsdama šį
met 50 metų gyvavimo jubilė- 
jųt paskelbė “Auksinį Vajų” 
naujų narių gavimui.

Bet nežiūrint to, SLA Cen
tro sekretorius p. Vinikas, pri
duotas jam naujų narių aplika
cijas atmeta. Ir tai darąs vien 
politiniais sumetimais. Atmeta 
tokius aplikantus, kuriuos pri
ėmė kuopos, kuopų daktaras 
kvotėjas ir centro dak. kvotė
jas. Atmeta vien del to, kad ap
ykantas priklauso kitai parti
jai, negu sekretorius; kitų pa
žiūrų bei įsitikinimų ar buvęs 
p. Viniko priešas, jį kritikavęs 
ir tt.

Taip dalykams stovint, Jūsų 
korespondentas atlankė SLA 
prezidentą F. J. Bagočių ir pa
statė jam sekančius klausimus.

Klausimas: Ponas prezidente! 
♦SLA organe “Tėvynėj” ir ki
toj Amerikos lietuvių spaudoj, 
plačiai praskambėjo, kad SLA 
sekretorius, dr. Vinikas, atme
ta nekuriu naujai stojančių į 
SLA narius, aplikacijas, kvali
fikuodamas juos, kaipo neatsa
kančius SLA konstitucijos VII 
skyriaus parag." 1 reikalavi
mams.

Kaipo SLA narys ir kelių 
laikraščių korespondentas, no
riu iš p. prezidento sužinoti, 
kaip tikrumoj dalykai stovi?

Atsakymas-. Aš esu pilnai in
formuotas apie kilusį kontro- 
versą. Bet mano manymu, pa
dėtis ir įvykiai nėra taip svar
būs, arba, kol kas, taip toli sie
kianti, kaip spauda visą reika
lą interpretuoja. Tiesa, Dr. Vi
nikas, SLA sekretorius, atmetė 
keletą aplikacijų tokių kandida
tų, kurie buvo kuopoms, kuopų 
daktarams kvotėjams ir SLA 
daktarui kvotėjui priimtini. Jis 
juos atmetė pasiremiant pašali
niais pranešimais apie tų apli- 
kantų “reputaciją” arba “cha
rakterį”. Ar tų aplikantų poli
tiškos simpatijos ar antipatijos 
su jų aplikacijų atmetimu turė
jo ką bendro, man, nė kitiems 
SLA Pild. Tarybos nariams kol 
kas nėra žinoma.-

Visas reikalas priklauso nuo 
SLA konstitucijos patvarkymų 
interpretacijos. Paprastai, kon
stitucija aiškiai nurodo teises 
ir procedūrą,1 ir kol nekyla koks 
rimtas konstitucijos neaišku
mas, konstituciją aiškina, rei
kalui priėjus, ir prezidentas, ir 
sekretorius, ir kiti Pild. Tary
bos nariai. Kada kyla tokio iš
aiškinimo abejonė, tai visa Pil
domoji Taryba turi pilną galę 
aiškinti Susivienijimo įstatymų 
prasmę; ir tie aiškinimai galioja 
ligi sekančio seimo. Nariai ir 
kuopos gali tokį aiškinimą ape
liuoti'! sekantį SLA seimą, ku
ris gali Pild. Tarybos aiškinimą 
pakeisti, arba panaikinti. Tą 
patvarko skyrius V, par. 5.

Klausimas-. Kurie skyriai 
Tamstų • organizacijos konstitu
cijos tvarko kandidatų priėmi
mą ir kuriais punktais pasire
miant SLA organizacijos sekre
torius uzurpavo sau tas dikta
toriškas teises, nieko neatsi
klausęs atmesti kandidatus į 
SLA narius, jei jie nėra jo par
tijos simpatikai ar nariai?

Atsakymas: Visų kandidatų 
priėmimas ir procedūra su tuom 
surišta, yra numatyta SLA kon
stitucijos skyriuj VII. Paragra
fas 1 reikalauja, kad kandi
datas būtų “gero, doro pobū
džio ir pavyzdingų papročių.” 
Ką tas reiškia? Jei yra skir
tingos nuomonės, išaiškina Pild. 
Taryba arba, pagaliau, seimas. 
Paragrafas 2 nurodo žingsnius,

kaip kandidatai yra priimami. 
Subparagrafai: e, f, g, ir h nu
rodo, kad jei kyla abejonės kas 
link kandidato tinkamumo į na
rius, kuopos pirmininkas pas
kiria tyrinėjimo komisiją iš tri
jų narių. Ir ta komisija išduoda 
raportą ir priėmimo ar nepriė
mimo klausimas yra paduoda
mas kuopos slaptam balsavimui. 
Jei prieš priėmimą yra paduoti 
nedaugiau, kaip trys balsai, tai 
kuopos pirininkas turi paskelb
ti aplikantą priimtu. Tada ap
likacija, su vietinio daktaro 
kvotėjo rekomendacija, eina pas 
SLA daktarą-kvotėją, kuris da
ro savo rekomendacijas ir grą
žina SLA sekretoriui, o šis ap
likantą galutinai priima.

Klausimas: Bet Vinikas at
metė, kaip eina gandai, kelis 
aplikantus, kurie SLA daktaro 
buvo priimti. Kuomi pasirem
damas tai padarė? Kas davė 
jam tokias diktatoriškas teises 
sabotažuoti Susivienijimą, ir 
tai dar Jubilėjinio Vajaus me
tu?

Atsakymas: Mano manymu, 
dalykai nėra jau taip blogi, kaip 
nekurie piešia. Nors, savaimi 
suprantama, precedentas yra 
labai svarbus. Nes, kaip buvo 
aiškinta “Tėvynės” redaktoriaus 
SLA organe num. 44-tam šių 
metų, SLA sekretorius, turėda
mas neaprubežiuofą galę, galė
tų tokią diskreciją, norėdamas, 
panaudoti. Asmeniškai aš esu 
priešingas bent kokiam dikta
toriškam autoritetui, nors pra
ktiškam gyvenime vis prisieina 
kai ką veikti kaip protas, mo
mentas ir reikalas diktuoja. 
Mano manymu, “Tėvynės” re
daktorius, aiškindamas sekreto
riaus pasielgimą atmetant tū
lus aplikantus, turėjo mintyje 
konstitucijos patvarkymą minė
tame skyriuj VII, parg. 2, sub- 
paragrafe 1.

Ar sakinys “... Daktaras- 
Kvotėjas kuogreičiausiai turi 
pasiųsti Susivienijimo sekreto
riui, kuris arba priima aplika
ciją, arba ją atmeta...” reiškia, 
kad sekretorius turi priimti ar 
atmesti aplikantą pasiremiant 
SLA daktaro-kvotėjo rekomen
dacija tiktai, ir ar sekretorius 
turi teisę pasiimti sau preroga
tyvą ir teisti aplikanto “geru
mą ir tvarkingumą,” kas mato
mai yra pavesta kuopoms ir 
kuopų tyrinėjimo komisijoms, 
ir tokiu būdu likti vieninteliu 
ir galutinu teisėju aplikantų 
charakterio, kaip “Tėvynės” re
daktorius mano, tai gali išrišti 
tiktai Pild. Taryba ir ji tai pa
darys artimiausiam susirinki
me. Mano asmeninė nuomonė 
tame klausime neturi daugiau 
vertės, kaip ir redaktoriaus ar
ba kito Pild. Tarybos nario. 
Konstituciją aiškina visa Pild. 
Taryba, o ne jos pavieniai na
riai, ar redaktorius.

Klausimas: Kas autorizavo 
‘Tėvynės” redaktorių Vitaitį 
daryti savotiškus konstitucijos 
aiškinimus, kaip jis darė šį sy
kį, ir kaip jis tankiai bombas- 
tiškai kad daro?

Atsakymas: “Tėvynės” re
daktorius yra renkamas SLA 
seimų ir jis yra autonominė SL 
A įstaiga. Nuo Pild. Tarybos 
nepriklauso. Tik Apšvietos Ko
misija gali jį “užžiūrėti” ir 
“daboti.” (Mano pabraukta.— 
Liam.) Jei jis ką rašo laikraš
tyje, jis naudojas ne tik orga
no redaktoriaus teise reikšti 
savo nuomonę viename ar kita
me SLA reikale. Jis gali klysti, 
kaip ir mes visi, arba bent ku
ris iš mūsų,

Šiuomi mano lpasikalbėjimas 
su SLA prezidentu ir baigėsi. 
Atsakymus prežidentas davė 
raštu ir čia jie telpa žodis žo- 
din.

P e r s e k j oja už Skaitymą 
Darbininkiškų Laikraščių

Vienas tikintis darbininkas
■ S., pats sunkiai dirbdamas, at- 
’ jaučia darbininkų klasei ir to

dėl sumanė užsirašyti “Laisvę.”
■ Bet jo moteris, būdama tamsi 

davatka, per Bružiko misijas 
prisiklausė visokių nesąmonių 
prieš darbininkus, pradėjo kel
ti lermą, kam vyras užsirašė 
“Laisvę.” žinoma, kad “tėvui” 
Bružikui nepatinka, kam para- 
pijonys skaito darbininkiškus 
laikraščius. Jis velniais ir pra
garais įgrąsinęs moteris įsakė 
vyti laukan iš stubos darbinin
kų spaudą. O tamsios moterėlės 
nesupranta, kad “Laisvė” gina 
darbininkiškus reikalus, tad 
aklai pildo misijonierių ukazus. 
Jos vietoj pasiskaityti ir persi
tikrinti, ar tikrai taip yra, kaip 
misijonieriai sako, darbininkiš
kus lakraščius tuojaus sudegi
na. Sako, verčiau šventas mišias 
užpirkti, kad būtų mažiau žmo
nių, kurie “Laisvę” skaito, ir 
kad dievas duotų “daugiau pro
to” tiems, kurie “Laisvę” arba 
naudingas knygas skaito.

Jeigu čia būtų kunigų tiesa, 
tai kodėl vietinis jegomastis 
lapkričio 8 d., per pamokslą pa
sakė, kad bolševikai su savo 
spauda žmones paverčią bedie
viais, todėl, esą, katalikai turi 
pasimokinti iš bolševikų, kaip 
reikia veikti. Matot, Juokią galy
bę turi bolševikai, kad net ku
nigai nori pasekti jų mokslą, o 
vargšams p a r a p i j onams jie 
draudžia tą mokslą.

Broliai katalikai, nesibijokit 
skaityt mūsų darbininkiškos 
spaudos. Jūs matote, kad patys 
kunigai pripažįsta, jog mūsų 
spauda yra galinga, tędel arčiau 
susipažinkit su ja ir patys per- 
sitikrinsit.

mo jėgos. Tiltui sunaudota 
1,000,000 kūbiškų jardų žvy
ro, 1,300,000 bačkų cemento. 
Plieno į stulpus sudėta 30,- 
000 tonų; lentų suvartota 
30,000,000 ketvirtainių pė
dų; maliavų sunaudota jam 
nuteplioti 200,000 gorčių. 
Tiltas /lėšuoja $77,200,000. 
Jis bus visiškai užbaigtas 
1938 m. pradžioje; o jau iki 
šiam laikui prie tilto sunau
dota 54,850,000 darbo valan
dų.

Ilgai ėjo ginčai tarp val
dančiųjų grupių del kainos 
už pervažiavimą tiltu. Vice- 
gubernatorius G. J. Hat
field stojo už 50 centų nuo 
automobilio už pervažiavi
mą per tiltą, bet tilto direk
toriai reikalavo 65 centų, ir 
jie paėmė viršų. Taip ir nus
tatyta 65 centai už perva
žiavimą vieno automobilio 
su keturiais žmonėmis; o 
virš keturių tai po 5c ekstra 
nuo kiekvieno.

Skaičiuojama, kad tiltas 
tuo būdu per 50 metų pats 
per save apsimokės. Mano
ma, kad pirmais metais per
važiuos per tiltą 24,000,000 
automobilių, 6,000,000 trokų 
ir 50,000,000 * keliauninkų 
elektrikiniais traukiniais.

Daugelis tikisi, kad, ačiū 
tiltui, šių miestų gyventojų 
skaičius per keletą metų pa- 
dvigubėsiąs, taigi ir bizniui

pelnai žymiai padidėsią.
Jau dabar rengiama jūros 

įlankoj 400 akrų sala “Auk
so Vartų” Tarptautinei Pa
rodai, kuri bus atidaryta 
1939 m. vasario 18 d. Jau iš
spausdino 300,000 pakvieti
mų francūzų, italų, ispanų 
ir anglų kalbomis ir siunti
nėja tuos pakvietimus; ma
no sutraukt į šią parodą 
apie 20,000,000 žmonių.

Pacific.

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 D E K Š N I O GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga- ■ 
lingą šilumą, šildydama kaipo 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 $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

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

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

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

FOTOGRAFAS

žvalgas.

Madrid, lapkr. 23. — 300,- 
000 miesto gyventojų nak
voja lauke, bijodami namuo
se sudegti nuo fašistų mė
tomų padegančiųjų bombų.

San Francisco-Oaldand 
Tiltas

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
sias stulpas yra 92x197 pėdų 
storio. Tilto plotis yra 66 
pėdos. Tiltas turi šešis pa
la i k y m o lynus-cables, po 
tris iš vienos ir antros pu
sės.'šeši automobiliai juom 
gali greta važiuoti ir leng
vai apsilenkti. Ilgiausias til
to sparas-“spanas” yra 2310 
pėdų; kiti sparai turi po 
1400 pėdų ilgio.

Tilto pastatymui sunaudo
jo 200,000 tonų plieno,. 18,- 
500 tonų vielų, arba 70,000 
mylių ilgio “drato.” 17,464 
vielos yra viename lyne-ka- 
belyj; lyno storis yra 28 co
liai ir trys ketvirtadaliai. 
Vienas lynas turi 249,000,- 
000 svarų atlaikymo jėgos, 
80,000,000 svarų traukimo 
inkaro (anchorage) atlaiky-

Liamūra.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavoj am na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y.
Ir

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

Lewis Tauches
499 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

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.
Te).: Glenmore 5-6191Gaukite “Laisvei” Naujų 

Skaitytoju

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. K AŠKI AUGIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir, 6- 
Nera valandų sekmadieniais.

[į------------------------------------------------------------------- —-------------------

48-tas Metinis Balius
Rengia Šv. Jurgio Draugystė 

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

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

<Tąsa iš 2-ro pusi.) 
džiai maitinasi ir veda kovą 
už savo reikalavimus, reikala
vimus ž m o n i š k e snio pragy
venimo. Laivakroviai sunkiai 
dirba ir nenuolatiniai. Kiek 
lietuvių dirba, visi sako, kad 
veik negalima pragyventi su 
mizernom algom.

Neturiu žinių po ranka, kiek 
čia laivakrovių streikuoja. Ko
dėl laivakroviai streikieriai
nepraneša į “Laisvę” žinių ? 
Juk yra keletas ir skaitytojų. 
Rašykit, praneškit žinias.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
JŠALINSKAS)

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

mados automobl'ius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Tol. SUKg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC'

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

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 1-—8 vakaro

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

i Kampas E. 23rd St.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo.ie
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

! sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
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. Retikevičius; Amerikoniškus—Kaiza.

Įžanga 25 centai asmeniui.

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

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

salone ?
Tai

Room 209
332 Main Street.

Beauty Salon
Central Building Arcade 

: : Worcester, Massachusetts 
TELEFONAS 2-0742

Elvine Paradis Johanne Nork Eleanore McClosky

t
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PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

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

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

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

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

1 • ‘ ____ _____________________ - - ■ - y
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A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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are we going to get

24th

In

:r

do to duck away from 
what a chorus we would

Well, folks, I’m going to 
something about the 15th 
Nov. How did you all like 
N orw oo d

When are we going to get 
that spaghetti dinner? Who’s 
holding up the return of the 
tickets ?

I

If some of our chorus mem
bers would try as hard to sing; 
as they 
singing, 
have!

When 
some wall decorations like the 
ones we have at the Workers 
Center ?

Say, if we can’t bowl any 
better than last Saturday nite, 
let’s quit. And I thought we 
could bowl.

What a success the mail-box 
is—the boys drop their cigarette 
ashes in it, and the girls don’t 
care to look! at it.

One of our choruses old sup
porters, J. J. Kalakauskas, (Kel
ly to you) died and he waa 
buried in the early part of last 
week.

Friday, November 27, 1936EDITORIALS
Is It The Uniform?

War Minister Alfred Duff Cooper, casting 
about for a reason to explain diminished British 

» Army recruiting, said he thought the uniforms 
might have something to do with it.

The customary khaki, he said at a recruit
ing luncheon, did not go to make soldiers look 
or feel very glamorous. In his opinion, a smart 
blue uniform might do^the trick.

The truth of the matter is, Mister Cooper, 
British youth and the youth of the world in 
general do not think that it is very glamorous 
to be ripped apart by shells while munitions 
makers and industrialists fill their coffers.

Wanted: 1,000,000 Signatures
At least a million signatures, a million voic

es to demand the passage of the American 
Youth Act—such is the task which confronts the 
American Youth Congress. The AYC is an or- 
ganizaton with a membership of over a million 
and a half organized youth of various political 
and religious organizations and beliefs—catho
lics, protestants, democrats, YMCA’s, YWCA’s, 
YMHA’s, Settlement Houses, boy scouts, trade 
unions, student organizations, etc. It was this 
American Youth Congress which drew up the 
American Youth Act and has been constantly 
pushing the campaign for its enactment by 
Congress.

What is this Youth Act? In what way 
will it benefit the youth?

At the present time there are from five to 
eight million unemployed youth in the country, 
therefore it is necessary that they be permitted 
either to finish ther education or be given con
structive employment. In short the Act pro
vides for the following points:

1. A system of vocational training and 
employment on public enterprises for the 
purpose of providing work at trade-union 
wages for youth between the ages of 16 
and 26.

2. {Fdr the aid of needy students: 
high school, vocational, undergraduate and 
graduate college students.

3. For the .democratic administration 
of the Act by local commissions compos
ed of representatives of youth, trade 
unions, social service, and educational and 
consumer organizations.

So you see, this Youth Act is not the per
sonal property of the American Youth Congress. 
It is a bill for all of the youth of. America in 
general. That also includes the readers of this 
youth section and all of our progressive Lithu- 

‘ anian youth organizations. The LDS National 
Youth Committee (which is also affiliated to 
the Amer. Youth Congress) has begun a drive 
to raise'thousands of signatures. You too can 
help. The LDS youth branches have received 
blanks—get one and start “diging” up signa
tures from among your friends, shop workers 
or any others you come in contact with.

They Shall Not Pass!’
The seige of Madrid has entered the 

day. The heroic workers and peasants of Ma
drid have lived up to their slogan of “They 
Shall not Pass”. The Spanish fascists in a des
perate move to capture Madrid, are terrorizing 
the civil population by bombarding the very 
heart of the city with cannons and airplane 
raids. To date, thousands of non-conibatants, 
women, children and old men have been tom to 
pieces by the fascists messengers of death. 
Every day the rebels boast that victory is near, 
but even if they do capture Madrid, which is 
very doubtful, the heroic struggle of the Spanish 
masses against fascism, for the preservation of 
democracy, will not be doomed. Madrid, is of no 
strategical value and the fascists would still 
have to conquer almost half of Spain.

LAISVE Page Totam

Shenandoah Lyros Chorus 
Took Part in SLA 

Golden Jubilee
Well, Comrades, the S.L.A. 

committee certainly thought they 
were pulling the wool over pur 
eyes, but we turned the tables 
on them. After they asked us 
to come and help fill their pro
gram for the evening, they 
wouldn’t allow us to sing the 
songs that our leader, Dot Jud- 
zentavich, had chosen. So our 
leader was firm and stood, for 
her rights—saying: “If we are 
not allowed to sing our chosen 
songs, we won’t sing at all”. 
The committee went off to a 
corner and talked it over and 
then asked which songs we were 
going to sing. Our leader told 
them “Sveiki Gyvi Brangūs 
Draugai”, “Oi, Motule Ma”, and 
“Kur Girios žalioja”. The com
mittee thought the songs were 
something like the old folk songs 
and said: “The titles show that 
they are presentable so let’s go”.

When the Lyros Chorus mem
bers sang “Sveiki Gyvi” and 
came to thd words “vykim fašis
tus iš savo šaleles”, they heard 
a rumbling noise in the rear. 
We wondered) what it was all 
ahoutand some of us turned 
around to find out. What sight 
to behold! All the S.L.A. 
speakers, among whom was S. 
Gegužis, former president of the 
S.L.A., seemed to be giving each 
other a sermon for allowing us 
to sing such songs. I felt sorry 
for the chairman for he must 
have gotten a lengthy sermon.

The Miners Quartette also 
sang—not much. They sang 
only one song and then our 
leader told the public: “We can’t 
sing anymore, because they will 
dot allow us to sing our songs”. 
Just imagine! They wanted us 
to sing “Lietuva Tevyng”, but 
.we refused. We told them that 
we’d sing the Workers: hymn 
but their answer was a definite, 
NO!

After the singing program 
was over, we listened to the 
first two speakers. There 1 was 
nothing much to learn from 
their speeches. It was mostly all 
self praise. S. Gegužis told 
about the S.L.A.’s growth and 
how he handled everything ef- 

"ficiently when he was president. 
Says he to us: “When I was 
president there were so many 
millions of dollars in the Treas
ury but when I left, there was 
not as much”. I wonder where 
it all went, don’t you? There 
weren’t many S.L.A. members at 
the affair. It looked as though 
there were more LJ>.S. members 
there.

'Cannon Instead -of Bitter’
Im accordance with the slogan “Cannon 

stead of Butter”, the German Milk Administra
tion has issued a decree reducing the nation’s 
butter rations to 80. per cent of the amount in 
effect in October of this year.

In his mad rush for rearmament, Hitler is 
driving the German people to poverty and this 
is only one example of a whole list of similar 
instances by which the burden of rearmament 
has been thrown upon the shoulders of the Ger
man people.

Don’t forget, Choristers, that 
we are going to sing at the ban
quet in Naja’s Hall on Thanks
giving night. Don’t make other 
plans for we need your coopera
tion badly. After the program 
is over, you may go elsewhere 
if you do not care to spend the 
evening there.

Choristers, I am again the 
bearer of greetings to you from 
one of our never-to-be-forgotten 
former chorus members, Al Ma- 
tuza. He says: “I am asking 
about everybody in the chorus, 
wish you have a big turkey din
ner with all the trimmings, and 
hope to see you all at Christ
mas”.

I wonder who is going to win 
the grand prize? "You see, folks, 
we have a marathon in which 
our chorus members are compet
ing to see which one brings the 
most new members to the Cho
rus. It will last four weeks and 
by that time we hope that we 
will have a Chorus of which we 

' many be proud.
“Anthracite”,

Doctor: “You need an abso
lute change. Don’t do any head 
work”.

Patient 
barber”.

“That’s bad. I’m a

The Camera Eye
Movie Boners

Joel McCrea, and Jean Arthur in the flick
er “Adventure in Manhattan”, are seated in a 
restaurant, and before the meal is over, Miss 
Arthur says to Joel: “Let’s go now. Let’s not 
wait.’’ And, claims a movie fan, they arose 
immediately and1 left without getting a check 
from the waiter, without paying their bill or 
leaving a tip. It must be nice to find a res
taurant which permits this.

Freddie Bartholomew, Jackie Cooper and 
Mickey Rooney, in the Flicker “The Devil Is 
a Sissy”, enter the Park Avenue house and 
start stealing the toys. In this sequence, in one 
of the scenes, Bartholomew is carrying a 
flashlite with a small reflector. In the next 
shot, at the top of tne stairs, Freddie is hold
ing a flashlite with -a large reflector. Then, 
while actually looting the place, Rooney is 
holding the same flashlite’, but now it is the 
one with the small reflector. Some fun eh kids?

; I
CHAPLIN TO U.S.S.R.?

Rumor has it that Charlie Chaplin intends 
to come to the U.S.S.R. to make a film. The 
understanding is that it will be a reversion of 
the old1 time technique of the silent days.

Chaplin is said to have arrived at the ar
rangements with Boris Shumiatsky, head, of 
Soviet' films, when Shumiatsky visited Holly
wood last year. Chaplin’s film would be one 
of the first to be shot in the Soviet Hollywood, 
Kinograd.

Chit Chat
Maureen O’Sullivan, Esther Muir amt Mar

garet Dumont will all be foils to the mad Marx 
Brothers in their new picture, “A Day at the 
Riaces”.

All Soviet films have been banned from 
Quebec province by Premier; DuPlaessis.

George Raft, having upped and left Para
mount, is negotiating with Twentieth Century 
Fox.

Ginger Rogers’ next picutre will be the 
screen version pf I. A. R. Wylie’s novel,, “Viva
cious Lady”, instead of “Mother Carrie’s Chick
ens”, as was previously announced.

Interesting Bits for the Fems
By A. FEM

ON APPLYING LIPSTICK—No longer do cos
meticians tell customers that by applying lip
stick a certain way, she can change the shape 
of her mouth". Now-a-days experts agree that 
the correct method of applying lipstick is to 
color the entire area of both lips. If your 
mouth is large, pick a fairly indelible lipstick 
and apply it lightly . If your mouth is small 
get a heavier and more oily type of lipstick 
and apply it lavishly. Always color inside 
edges too, but be careful not to geti any on 
your teeth.
FLASH!!!—Belts dress up frocks, so if you 
have a drab looking dress and want to brighten 
it up buy yourself an attractive belt of bright 
colored kid skin or suede and presto—all dressed! 
up... Alpaca seems to be the most popular 
dress material this winter. In the old days 
only Grandma wore alpaca but now daughter 
is wearing it. The nice part of it is that al
paca wears and wears, so if you want a good 
serviceable dress, invest a few dollars in an 
alpaca... A flower in the hair is the latest 
edition. If you’re stepping put, a dance or 
something extra special, don’t forget the flower 
in the hair.
DID YOU KNOW?—That brushing the hair 
makes it shine and is an excellent method in 
assuring a beautiful growth of hair—try it... 
that a greenish stain on your teeth may be re
moved by brushing with a drop or two of tinc
ture of iodine on your wet tooth brush, rins
ing with a peroxide of hydrogen solution... 
that one fourth of all the bones in your body 
are in your feet? If you don’t want to be 
conscious of all 52 of them at once, take care 
in choosing your shoes.’
CAN IT BE?—Oh, my! Oh, my! What next? 

z Baked apples now come in cans. The skins 
are brown and -tender and whole, the cores are 
removed with far greater neatness than you or 
I ęould ever do it, and each apple rests in a 
little paper baking cup of its own, the sissy!

You can get them three, in a can, or four, 
and you may heat them by two minutes im
mersion Of the can in boiling water, or you may 
serve thėmčold With thick, sweet cream.

NEWARK’S HIGH LINES
Did you ever in your life see 

such a crowd at a “Vakariene”? 
It is a conceited satisfaction to 
know that Seityno Chorus is 
just as popular as ever or rather,
I should say its members are.!

The greatest word of thanks 
is extended to our womten mem
bers who certainly are qualified 
to prepare a feast for a king. 
Why the tables were spread 
with everything from turkey to 
bee’s wings with butterfly 
knuckles. The second bouquet of 
orchids goes to the waitresses 
who looked sweet and domestic 
in their cheerful little aprons. • 
(Be careful boys, this is still 
leap year). Finally, a .bushel of 
onions to our boys who did ab
solutely nothing except eat and 
dance.

Ona had a difficult time get
ting attention in order to start. 
the program—but 'who could at- •_ 
tract everyone’s attention ex- ‘ 
cept Sally Rand. Which is an. 
idea for next year's supper but 
nothing like the fan dance at 
“Laisve’s” concert which was a. 
fake. Of course, many music 
lovers were disappointed be- ’ 
cause the chorus was unable to ; 
sing. . •

A few side glances: J. Sta- 
siulis rolling up his sleeves to 
wallop K. Augulis for not living 
up to their health pact. Vitty 
coming up to a group of girls’ 
“Who want to dance with me?” 
All the girls broke a leg in the 
rush. Mildred looking troubled 
about something. Frank wrap
ped up with a new girl. Four 
youths speaking in Lithuanian, 
“Kaip aš atvažiavau . į Ameriką, 
tai...”

Come on, Newark, are you 
going to stand by and let Brook
lyn monopolize the Youth Sec
tion?

Daisy Green,

WORCESTER. MASS.
NEWS "

say 
of.

the
_ ______Men’s. Chorus? • 
Couldn’t the Worcester Chorus 
be like that? What’s happened 
to the girls Octette? What’s 
wrong with us in general ? Come 
on, Worcester, let’s wake up.

Say, old chorus members, what 
is wrong? Why don’t you all 
come back to sing?

Bees Buzz.

Steve—'What kind of a husband 
do you think I should look, out 
for? *

Rice—Yoji’d better stick to 
single men. You’re just asking 
for trouble when you start look
ing for husbands.

• i

'•■S



A CONN. YANKEE 
SPEAKS

For such a quiet and dead dis
trict as Conn, is at the present 
time, it can boast of no few no
tables. Was it ,not here that 
originated the notorious Don Ro
din, who seems to be shamed 
in solitude? Was it not here 
that Ben Medley started his en
lightening glimpses of Conn, 
personalities and that B. Ramoš
ka, C. Strauss and others' con
tributed, etc., etc?

Am I talking' through my 
hat ? I guess not. Don’t get 
me wrong—I am not trying to 
boast then! but rather rake them 
over the coals. It’s about time 
some one did and I will take 
pleasure in doing so. Personal
ly, I like the whole bunch of 
them including J)on Rodin. Don, 
if you don’t come to life dam 
soon I’ll expose you and not for 
the “two bucks” as Straussey 
demands. Curses with the “pi- 
nigies”. As for the others, I’ll 
take you one by each and pry 
open your most hideous scars.
' Much as I would enjoy doing 

it right now, I’ll give you an 
opportunity to square yourselves. 
I’m not very patient, so get 
biisv.

Just a few weeks ago the 
Conn, district of the Meno held 
their yearly conference. The re
ports were discouraging, but we 
pledged to lighten things by ac
tually getting to work. New 
Britain, always a weak sister in 
late years, completely collapsed. 
Not even an unofficial delegate 
was present. Get back on the 
map! Waterbury and New Haven 
are not shining examples either. 
I hear New Haven is too good 
to hold more than one rehearsal 
a month. To me it’s a 4 star 
laugh that even pains my in- 
grown nails.

I am only encouraged by a 
splendid group that recently or
ganized in Torrington. Already 
the membership is close to 50 
and should be an example to 
the rest of the choruses.

The LDS meeting in Water
bury cheered me to work to see 
'that all their plans are carried 
out. A splendid plan and noth
ing to be critical about.

te How about a little dirt, a little 
prattle ?

Waterbury’s Connie seems to 
be all agaga about a recent trip

CHESTER’S LOOKING 
GLASS

Our mirror has suddenly be
come very reflective. There are 
many visions some clearer than 
others. We believe we must be 
fair and let everyone in on them.

Recently, we held a Scavenger 
Hunt and just guess what Ann 
and Bolts were doing. My dear 
friends, doesn’t this seem very 
odd—they were out looking for 
a ripe pumpkin in our city 
dump. My dear fellow mem
bers, jpst imagine our President 
and our faithful and most hon
orable Treasurer doing such a 
thing.

A meeting was held at our 
President’s home. Many sugges
tions and plans were made. It 
seems that something must be 
done about our Treasurer. Won’t 
you please try to be at our meet
ings? Believe it or not, B., I’ll 
let ydu in on a secret, M. is sort 
of bashful and won’t admit this 
but she sure missed you Sunday 
night.

A dance has been planned and 
no definite plans have been made 
yet. We shall let you know all 
the details when they are set.

I’m sorry folks, but the 
.characters are becoming fainter 
and fainter and so I’ll leave you 
all wishing everyone a Happy 
Thanksgiving completed by a 
hearty meal.

The Reflector.

to Worcester. So, you’re plan
ning another trip soon ? Hm, hm.

Torrington’s cowboys making 
Whoppee in Hartford. Watch 
out! It isn’t the last round-up.

Ladies’ man Ben Medley still 
spreading his charm without re
straint.

Bridgeport tells me Johnny 
Jocis is still out prospect hunt
ing. Don’t tell me it’s the LDS.

Being poor at the art of mud 
slinging, I shall not attempt any 
more at this sitting. But you 
may expect a great deal from 
me later on as I will keep my 
ear close to the key hole and 
with my portable step-ladder 
peer thru the transom. Conn, 
wake up!

Conn. Yankee.

Worcester Mailbox
This' week news seems to be 

in the line of sports with a pre
liminary game of bowling be
tween the Lyros Chorus of 
Gardner a’nd the Aido Chorus. 
It looks as if Gardner has its 
eye on the cup offered by the 
District Committee. And right 
along we thought that the Gard
ner team was inexperienced, and 
just another gang of fish for the 
Worcester group.

The other choruses in the dis
trict are responding kind of 
slotf as far as sports are con
cerned. How about a little ac
tion?

SHOTS AT RANDOM
The Aido Chorus mens basket

ball team warming up in pre
paration to defeat the other 
choruses in the district. Re
member boys—no comee rehear
sals, no playee bailee.

The girls’ team, the two of 
them, aknitting in the club
rooms.

Joe Kizys, the district sports 
director, shopping for trophies 
downtown.

The boys and girls of the 
bowling team doing the fairy 
hop thru the City Common at 
eleven p.m. Saturday nite and 
finally ending up in a -chop suey 
joint.

I wonder why Pat the Gard
ner girl was so lively.

Wonder where the girls went 
during their short absence from 
the chop suey joint Sat. nite.

A copy of “Champion of 
Youth” to any chorus member 
in the district if they can tell 
me what it is.

Still no news in the mailbox. 
What’s the matter with our 
gang? You “ain’t” afeared, are 
you ?

----------- 1
I see where the youth section 

is having write-ups about per
sonalities they have in New 
York, therefore I will write 
about the personalities we have 
in Worcester.

JOSEPH KIZYS
Born in Lithuania and brought 

here while young. Is about 35

THROWING THE

She: “What’s the matter with 
your wife? She looks blue”.

He: “While assisting at the 
rummage sale at the church to
day she took off „her $10' hat 
and someone sold it for 20 
cents.”.

Visitor: “How big is your 
skating rink”?

Owner: “It seats two thou
sand”.

Tourist: “Why will I be fined? 
That lady driver ran through a 
red light, and struck my car 
while it was parked”. /

Local cop: “I know. But het 
father is mayor, her brother is 
chief of police, and I go with 
her sister. How could you be 
right?”

Doctor: “Your throat is in bad 
shape. Have you ever tried garg
ling with salt water?” j

Patient: “Certainly! I’ve been 
shipwrecked twice”.

Charles: “Speaking of the 
weather, I give my wife a check 
every week to put aside for a 
rainy day”.

Frank: ‘‘That’s fine! She can 
sew them all together and make 
a lubber raincoat.” 

years of age; height—about 5 
feet 6 ins.; kind of robust with 
his weight at about 185; very 
good at cracking jokes; has 
been a member of the chorus 
and is at present financial se
cretary of the Aido Chorus; is 
district sports director and holds 
positions in several other Lithu
anian organizations. He is a 
shoe worker by trade, making 
the marvelous sum of 28 cents 
an hour; should by all means 
try to organize a union in his 
shop. Joe has a pleasing per
sonality and is well liked by the 
chorus members; loves good par
ties and is good at mixing de
vilish concoctions consisting of a 
number of flavors and some caf- 
fine varnish. He has a pretty 
good understanding on politics 
and! should join the C. P.

Next Week: Anthony Frank 
Mozurka.

Corresp., J. Sacal.

He: “I could dance on like 
this forever, darling”.

She: “Don’t you ever want to 
improve?”

Chubb—I am surprised that 
Parker had made such a phe
nomenal sucęess as a weather 
forcaster.

Duff—I’m not. He, threw away 
all his scientific instruments and 
depends on his corns to tell him 
when it is going to rain.

Clerk: “Mister, this coat fits 
you like a glove”. .

Customer: “So I see. The 
sleeves almost cover my hands”.

Bob: “What kind of a job do 
you have now?”

Bill: “I make faces all day”.
Bob: “Are -you in the false- 

face or beauty shop business?”
Bill: “Neither, I’m working 

in a watch factory”.

She: “Every time I look into 
that man’s eyes I grow weak and 
wonder what price he’ll make me 
pay.”

He: “Is he that irresistible?” 
She: “No, he’s my oculist”.

NEWARK ORPHANS 
UNDERFED

NEWARK, N. J.—Appalling 
conditions 'at the Newark Odd 
Fellow’s orphan home are ex
posed by examination of eight 
inmates. The children are in 
dangerously poor health, reports 
Dr. Marcus T. Block, who ex
amined them.

Evidence of malnutrition and 
of inhumane treatment is found 
by the physician. “I found the 
children to be recovering from 
malnutrition. Marks of either 
a strap or a whip were discov
ered; one of the boy’s ears was 
deformed, apparently from pull
ing. The children’s skins were 
of poor quality, probably result
ing from poor feeding. Some 
of the children were under
weight, and all seemed frighten
ed”, he declared 1'. *

GIVE 'ER

WORKERS IAANAEOlATEUV 
TURN THEIR ATTENTION

TO BARNEV JENSEN-/--
PASSING MOTORIST IS HAIL.EO- 

BARNEY IS CAREFULLY 
CARRIED AND PLACED IN| THE 
AUTOMOBILE--------
<l?HE MOTORIST SPEEDS TO THE 

HOSPITAL.

THE GAS!

SEEAA TO BE OVER 
SO GUESS T'LL PUT 
IN AAV appearance!

mh i imwii';

NOT FAR FROM THE 
E.X. UPSTART AAFG. CO., 
£UM SNOOP has 
BEEN WATCHING THE 
PROCEEO»N6Sv 
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Xv HAHOCP 
7 MAGIN

BOYS, X OEST HEARD 
ABOUT SARNEY JENSEN 
AN' X THINK IT'S HI 
TIAAE WE QUIT THIS 

HERE STRIKE 
business’

WE CAN RECKON 
WITH 'BAA ALL RAG VAT! 
...SEEIN' THEY WERE 
SO AMXIO’jsTO GET 

INTO THE PLANT-
SEE .

THAT THEY OOH’T
GET OUT!!
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YOUTH SECTION
SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES >®yw2V ABOUT WORKINGCLASS 
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

Vol. XXVI, Daily XVIII

A crowd in front of a goverment office follows the flight of 
Fascist bombing planes, whose expeditions have killed scores 
in the Spanish capital. The city has valiantly resisted attack, 
and several rebel flyers have been brought down in thrilling 

encounters.

New Policy Toward 
Young Delinquents •
CHICAGO, Ill.—Chicago’s de

linquent youth are to get some
what more of a break from this 
city’s traditionally hard-boiled 
and hard-hearted coppers if Po
lice Commissioner James P. All- 
man, moved to action by indig
nant social workers, issues or
ders that carry meaning.

For a new set of rules has 
been drawn up for the use of 
the officers of the law here. 
Hereafter when a juvenile delin
quent is sought, instead of be
ing thrown in a cell with hard
ened criminals, he will be taken 
home to his parents. The police
man is then to make a report 
at his precinct station and a ju
venile officer will make an in
vestigation. If court action is 
necessary, the delinquent will be 
allowed to remain at home until 
the trial.

The move has been taken in 
order to minimize the number of 
juveniles who follow criminal ca
reers as a result of mishandling 
by the Chicago police.

EIGHT HUNDRED SIGN 
ON DOTTED LINE

READING, Pa.—Sixteen-year- 
old Adele Ferguson is giving her 
elders a cracker-jack lesson in 
how to go about this business 
of collecting autographs.

Eight hundred signatures of 
men and women famous for one 
thing or another constitute her 
array of prizes, gathered over a 
period of years by the simple 
and direct procedure of writing 
to her victims and enclosing pos
tage for return replies—and au
tographs. Autographed photo
graphs, signatures of five presi
dents, twenty-four presidents of 
other countries, and nine kings. 
Shd didn’t say how many of the 
kings still sit astride their 
thrones.

She didn’t say whether her 
letters are in long-hand or are 
typewritten.

i

Vets Replaced By 
Anti-War Group

PRINCETON, N. J.—The Ve
terans of Future Wars have 
passed away, but to replace them

j on the Princeton an Anti-Wai* i 
. Society, captained by Harlan
Cleveland of the junior class, 
being organized.

is

The society does not hope to
(achieve the far-flung influence of 
' the Veterans, its leaders say. To
assure itself permanence and 
effectiveness it will substitute 
for the Veterans’ fad appeal a 
practical political machine de
signed to integrate campue opin
ion against war. It will direct 
this opinion against the class 
credits now being given to RO 
TC students at Princeton. The 
society is already making pre
parations for a giant Peace Con
vocation to be held in Spring.

DEATH CERTIFICATE 
SAYS ‘PNEUMONIA’

FERGUS FALLS, Minn.—Pa
pers here said that Lee Fage- 
berg died of pneumonia, but peo
ple who know about the case 

| think otherwise. It was another 
time when medical aid was too 
expensive for poor parents, they 
say.

Young Fageberg had been 
seriously ill for several days. 
The doctor called by his parents 
advised that the young man be 
placed in a hospital immediate
ly. The hospital refused to re
ceive him for his parents didn’t 
have the money. So Lee remain
ed at home without the proper 
medical care.

•Lee’s parents then appealed to 
the Grant County Holiday As
sociation. The farmers went in
to action and forced the authori
ties to place the young man in 
the hospital.

But it was. too late. A few 
days later the Fergus Falls pa
pers carried notices - of his 
death—from pneumonia.

Brooklyn, N. Y., Friday November 27, 1936

GERMAN DIVORCE 
CAUSE HITS NEW LAW

juONDON, England—If you 
live in Nazi Germany don’t call 
your wife’s political club “a set 
of tea-drinking gossips” unless, 
of course, you want a divorce, a 
German newspaper report dis
closes.

A long-suffering husband of 
Halberstadt, Germany, learned 
that lesson when a local court 
gave his wife a divorce because 
of the remarks he made about 
the National Socialist women’s 
organization, of which she is a 
member. Besides the slur, on 
her club, he also committed the 
crime of laughing at a peasent 
costume which she wore to at
tend a fancy dress occasion for 
“national” propaganda.

As punishment for his satiri
cal sense of humor, the busband 
was handed this sermon along 
with the divorce: “It is expected 
that every fellow-countrymen of 
Germany that he contributes his 
small part to the work of the 
Leader, and that the partners 
to a marriage do not criticize 
one another when doing their 
best to help on the work. In 
the present case tfie husband has 
violated his obligations not only 
as a German, but as a husband”.

YOUNG SPAIN AP
PEALS TO AMERICA

MADRID*—'Three delegates of 
the Frente de la Juventud 
(Front of Youth) are on their 
way to the United States on the 
invitation of American Youth 
organizations, to tell the story 
of Spain’s young, men and wo
men, it was announced here by 
leaders of the Frente.

The invitation was left with 
the Frente by American youth 
observers on their way home 
from the Ay°rl(l Youth Congress 
in Geneva, who spent the latter 
part of September observing 
conditions in Spain.

WRITERS ON PICKET LINE

When Wayne Barker was fired from the federal writers’ project at St. Louis for union 
activities and for an article he wrote in a radical magazine exposing anti-Semitism,, his 

. co-workers struck for his reinstatement. Natl. Organizer Mathieu Smith of the American 
Writers Union is shown bearing a banner just before he and 11 others were arrested. ■

No. 279

U. S. SUPREME COURT AGREES TO 
REVIEW ANGELO HERNDON CASE

WASHINGTON, D. C.—The United States Supreme 
Court announced that it would review the case of An
gelo Herndon. The hearing is expected to be held some 
time in December.

By today’s decision, the court reversed its previous 
twice-repeated stand that it had no authority to make 
any decision regarding the demand that Herndon be 
, freed • and the pre-civil War

-------- - mGeorgia insurrection statute un
der which he was sentenced to 
18 to 20 years on the chain
gang be declared unconstitution
al. Herndon, now 22 years old,

Geisha Girls Set 
Two Records

TOKYO, Japan—Geisha girls 
won a unique strike on Tokyo’s 
Broadway, the Ginza, here re
cently. Three hundred and forty 
of them struck for a few days 
to win their demands and there
by established two firsts for a 
world that dotes on firsts to 
hang on the well.

First first, is that this is the 
first time geisha girls have ever 
banded together to take collect
ive action of this kind. Second 
first is that they demanded a 
reduction in charges for geisha 
entertainment.

The point? The girls argued 
that high geisha rates would 
drive business to other establish
ments. The managements want
ed high rates because of “over
head”. The business did indeed 
go to other restaurants. So the 
rates were reduced in accordance 
with the geisha girls’ demands.

MEIXICO CITY, D. F., Mexico 
(By mail)—Mexican teachers 
here struck almost to a man 
for one hour on November 13 to 
protest the fact that teachers in 
three Mexican states—Caxaca, 
Tabasco and Vora Cruz—have 
not been paid salaries for near

Uy half a year. 

was arrested originally in. 1932, 
charged with leading a success
ful united demonstration of 
white and Negro unemployed of 
Atlanta, Ga., for relief.

Following the previous refus
als of the court to review the 
case, the International Labor 
Defense, through Whitney North 
Seymour, noted constitutional at
torney, took the case up again 
on a writ of habeas corpus thru 
Fulton County, Ga., and the 
Georgia Supreme Court, to force 
the highest court of appeals to 
make a ruling.

As the decision was handed 
down, preparations were under 
way in more than 500 cities in 
the United States, for Herndon 
Day meetings, on Monday, Nov. 
30. These meetings, organized 
on the initiative of the I.L.D., 
with the cooperation of hundreds 
of trade unions and other or
ganizations, will make clear to 
the United States Supreme Court 
the demand for the freedom of 
Angelo Herndon, and repeal of 
the insurrection law under which 
he was convicted.

An important victory for civil 
liberties in the United States 
was seen in the decision of th© 
United States Supreme Court in 
the Herndon case by Anna Da
mon, acting nat’l sec’ty of LL.D.
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Worcester Mailbox
THROWING THE

your

thou-

AT RANDOM

fits

The

shipwrecked twice”.

Gard-

The Reflector.

mailbox.

where the youth section

Conn. Yankee.

Zv HAROLD

far as sports are con- 
How about a little ac-

New 
write 
have

girls’ team, the two of 
aknitting in the club

hat
20

The 
them, 
rooms.

I wonder why Pat the 
ner girl was so lively.

all his scientific instruments 
depends on his corns to tell 
when it is going to rain.

Joe Kizys, the district sports 
director, shopping for trophies 
downtown.

Wonder where the girls went 
during their short (absence from 
the chop suey joint Sat. nitę.

Still 
What’s 
gang? 
you?

Visitor: “How big is 
skating rink”?

Owner: “It seats two 
sand”.

A copy of
Youth” to any chorus 
in the district if they 
me what it is.

He: “I could dance on like 
this forever, darling”.

She: “Don’t you ever want to 
improve?”

no news in the
the matter with our
You “ain’t” afeared, are

Clerk: “Mister, this coat 
you like a glove”.

Customer: "So I see. 
sleeves almost cover my hands'

The other choruses in the dis
trict are responding kind of 
slotf as 
cerned. 
tion?

Champion of 
member 
can tell

JOSEPH KIZYS
Born in Lithuania and brought 

here while young. Is about 35

—— ——

Doctor: “Your throat is in bad 
shape. Have you ever tried garg
ling with salt water?” ____  __ ____ _

Patient: “Certainly! I’ve been Bill: “Neither,
get A dance has been planned and 

no definite plans have been made 
yet. We shall let you know all 
the details when they are set.the 

held

Our mirror has suddenly be
come very reflective. There are 
many visions some clearer than 
others. We believe we must be 
fair and let everyone in on them.

give ER

A CONN. YANKEE 
SPEAKS

CHESTER’S LOOKING 
GLASS

For such a quiet and dead dis
trict as Conn, is at the present 
time, it can boast of no few no
tables. Was it not here that 
originated the notorious Don Ro
din, who seems to be shamed 
in solitude? Was it not here 
that Ben Medley'started his en
lightening glimpses of Conn, 
personalities and that B. Ramoš
ka, C. Strauss and others con
tributed, etc., etc?

Am I talking through my 
hat? I guess not. Don’t get 
me wrong—I am not trying to 
boast theri but rather rake them 
over the coals. It’s about time 
some one did and I will take 
pleasure in doing so. Personal
ly, I like the whole bunch of 
them including >Don Rodin. Don, 
if you don’t come to life dam 
soon I’ll expose you and not for 
the “two bucks” as Straussey 
demands. Curses with the “pi- į 
nigies”. As for the others, I’ll 
take you one by each and pry į 
open your most hideous scars.

Much as I would enjoy doing 
it right now, I’ll give you an 
opportunity to square yourselves. ■ 
I’m not very patient, so 
busv.

Just a few weeks ago 
Conn, district of the Meno 
their yearly conference. The re
ports were discouraging, but we 
pledged to righten things by ac
tually getting to work. New 
Britain, always a weak sister in 
late years, completely collapsed. 
Not even an unofficial delegate 
was present. Get back on the 
map! Waterbury and New Haven 
are not shining examples either. 
I hear New Haven is too good 
to hold more than one rehearsal 
a month. To me it’s a 4 star 
laugh that even pains my in- 
grown nails.

I am only encouraged by a 
splendid group that recently or
ganized in Torrington. Already 
the membership is close to 50 
and should be an example to 
the rest of the choruses.

The LDS meeting in Water
bury cheered me to work to see 
'that all their plans are carried 
out. A splendid plan and noth
ing to be critical about.

How about a little dirt, a little 
prattle ?

Waterbury’s Connie seems to 
be all agaga about a recent trip

HE WORKERS REFUSE TO 
SCATTER THE PICKET 

LINE ANO LET THE STRIKE
BREAKERS ENTER THE. 
PLANT aaaaa 
F(NK PULLER'S 
SOARS -TO WHITE HEAT ANO 
he orders the strike
breakers vo break

ANY COST a a * * a
'STewseap' stoker 

fiendishly draws a
REVOLVER ANO FIRES 
POINT-BLANK INTO 
the picket line!’ - HE 
GRAVELY. WOUNDS 

oeNsecu!!!

WORKERS IMMEDIATELY 
TURN THEIR ATTENTION 

TO BARNEY UENSEN-/--- 
^PASSING MOTORIST IS HAIL.EO- 
BARNE-Y IS CAREFULLY 
CARRIED AND PLACED IN THE 
AUTOMOBILE--------
t[?HE MOTORIST SPEEDS TO THE 

HOSPITAL.

THE GAS

so Guess T'UL. PUT 
in aav appearance •

Recently, we held a Scavenger 
Hunt and just guess what Ann 
and Bolts were doing. My dear 
friends, doesn’t this seem very 
odd—they were out looking for 
a ripe pumpkin in our city 
dump. My dear fellow mem
bers, just imagine our President 
and our faithful and most hon
orable Treasurer doing such a 
thing.

A meeting was held at our 
President’s home. Many sugges
tions and plans were made. It 
seems that something must be 
done about our Treasurer. Won’t 
you please try to be at our meet
ings? Believe it or not, B., I’ll 
let you in on a secret, M. is sort 
of bashful and won’t admit this 
but she sure missed you Sunday 
night.

I’m sorry folkįs, but the 
characters are becdming fainter 
and fainter and so I’ll leave you 
all wishing everyone a Happy 
Thanksgiving completed by a 
hearty meal.

to Worcester. So, you’re plan
ning another trip soon ? Hm, hm.

Torrington’s cowboys making 
Wh.oppee in Hartford. Watch 
out! It isn’t the last round-up.

Ladies’ man Ben Medley still 
spreading his charm without re£ 
straint. r

Bridgeport tells me Johnny 
Jocis is still out prospect hunt
ing. Don’t tell me it’s the LDS.

Being poor at the art of mud 
slinging, I shall not attempt any 
more at this sitting. But you 
may expect a great deal from 
pie later on as I will keep my 
ear close to the key hole and 
with my portable step-ladder 
peer thru the transom. Conn, 
wake up!

SEE _
THEY DON'T

NOT PAR FROM THE 
E.T.UPSTART MFG. CO 

SNOOP HAS 
BEEN WATCHING THE 
PROCEEDINGS --

709*4

This' week news seems to be 
in the line of sports with a pre
liminary game of bowling be
tween the Lyros Chorus of 
Gardner a*nd the Aido Chorus. 
It looks as if Gardner has its 
eye i,on the cup offered by the 
District Committee. And right 
along we thought that the Gard
ner team was inexperienced, and 
just another gang of fish for the 
Worcester group.

SHOTS
The Aidb Chorus mens basket

ball team warming up in pre
paration to defeat the other 
choruses in the district. Re
member boys—no comee rehear
sals, no playee bailee.

The boys and girls of the 
bowling team doing the fairy 
hop thru the City Common at 
eleven p.m. Saturday nite and 
finally ending up in a chop suey 
joint.

I see 
is having write-ups about per
sonalities they have in 
York, therefore I will 
about the personalities we 
in Worcester.

She: “What’s the matter with 
your wife? She looks blue”.

He: “While assisting at the 
rummage sale at the church to
day she took off^her $10 
and someone sold it for 
cents.”.

Tourist: “Why will I be fined? 
That lady driver ran through a 
red light, and struck my car 
while it was parked”. '

Local cop: “I know. But het* 
father is mayor, her brother is 
chief of police, and I go with 
her sister. How could you be 
right?”

Charles: “Speaking of the 
weather, I give my wife a check 
every week to put aside for a 
rainy day”.

Frank: “That’s fine! She can 
sew them all together and make 
a rubber raincoat.” 

years of age; height—about 5 
feet 6 ins.; kind of robust with 
his weight at about 185; very 
good at cracking jokes; has 
been a member of the chorus 
and is at present financial se
cretary of the Aido Chorus; is 
district sports director and holds 
positions in several other Lithu
anian organizations. He is a 
shoe worker by trade, making 
the marvelous sum of 28 cents 
an hour; should by all means 
try to organize a union in his 
shop. Joe has a pleasing per
sonality and is well liked by the 
chorus members; loves good par
ties and is good at mixing de
vilish concoctions consisting of a 
number of flavors and some caf- 
fine varnish. He has a pretty 
good understanding on politics 
and should join the C. P.

Next Week: Anthony Frank 
Mozurka.

Corresp., J. Sacal.

Chubb—I am surprised that 
Parker had made such a phe
nomenal sucęess as a weather 
forcaster.

Duff—I’m not. He. threw away 
and 
him

Bob: “What kind of a job do 
you have now?”

Bill: “I make faces all day”.
Bob: “Are • you in the false- 

iface or beauty shop business?” 
, I’m working 

in a watch factory”.

She: "Every time I look into 
that man’s eyes I grow weak and 
wonder what price he’ll ’make me 
pay.”

He: “Is he that irresistible?” 
She: “No, he’s my oculist”.

NEWARK ORPHANS 
UNDERFED

NEWARK, N. J.—Appalling 
conditions at the Newark Odd 
Fellow’s orphan home are ex
posed by examination of eight 
inmates. The children are in 
dangerously poor health, reports 
Dr. Marcus T. Block, who ex
amined them.

Evidence of malnutrition and 
of inhumane treatment is found 
by the physician. “I found the 
children to be recovering from 
malnutrition. Marks of either 
a strap or a whip were discov
ered; one of the boy’s ears was 
deformed, apparently from pull
ing. The children’s skins were 
of poor quality, probably result
ing from poor feeding. Some 
of the children were under
weight, and all seemed frighten
ed”, he declared1. *

WE CAN RECKON 
WITH 'EM ALL FUGjHT! 
...SEEIN' THEY WERE 
SO AN1XIOIJSTO GET 

INTO THE PLANT-
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LINARDS LAICENS. Iš latvių kalbos vertė DŽUGAS.

Klykiantieji Korpusai
Salėje, 41 Berkeley St. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Įžanga veltui. Rengėjai 
kviečia visus skaitlingai dalyvauti.

(278-280)

bininkams, kovojantiems prieš’fašiz
mą. Draugai ir draugės, jau kele
tas mėnesių,, kaip Ispanijos darbi
ninkai kaujasi su žiauruoju fašizmu; 
šimtais aukauja savo gyvastis; jiems 
reikalinga yra pagelba, nes jųjų ko
va yra mūsų kova. Mes turim remti 
juos visais galimais būdais, kaip 
maistu, medicinoms, drabužiais ir t.t.

Kviečiam jumis, draugai, masiniai 
dalyvauti šioje vakarienėje ir pava
dinkite savo pažįstamus.

Rengėjai.
(280-281)

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O C 

KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

PHILADELPHIA, PA.
Phila. Šiaurines dalies Lietuvių 

Republikonų Susivienijimas rengia 
didelį balių, lapkričio 28, Ukrainų 
Svet., 849 N. Franklin St. Dvi pir
mos rūšies orkestros. Įžanga su dra
panų pasidėjimu 35c. Pradžia 7 v. v.

Užkviečia Komisija.
(278-279)

Patikėtinas Hnimentas, 
palengvina gėlimus ir k 
skausmus nuo ištampy- v 

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

sviestą išmaišo ir išpliauškia; tabokos 
pakelius visiškai- išberia ir įpakuojamą 
popierį visai neleidžia į kamerą; taip 
pat darė ir su arbata, kava ir kitais 
įpakuojamais produktais. Sustiprino ko
ridorių ir kiemo sargybą. Praustis nelei
do kartu daugiau, kaip vieną kamerą. 
Taip pat visus, bent kiek įtartinus bė
gimo planavime, neleido į laisvės darbus.

Šis sustiprintas režimas iššaukė taip 
pat sustiprintą atkaklumą. Maistas jau 
ir taip nepasižymėjo kokybe, palyginant 
nors ir su gubernijos kalėjimo buizomis 
ir sriubomis, visgi su darbe užsipelnytų 
grAšių pagelba galima buvo gyventi. Juo 
mažiau leido į darbą, juo didesnis buvo 
nepasitenkinimas maistu. Vienok—jokios 
aiškios kaltės tame negalima buvo įrody
ti, nes kaliniams nėra galima padaryti 
kokį nors produktų chemišką analizą. 
Visas analizas ir ekspertizas glūdėjo ta
me, kad kiekvieną dieną, pirm išdalin
siant po kameras, tradiciniu būdu ant 
medinio neštuvo kalinių skardinį baką 
nešė viršininkui paragauti. Tas prineš
davo šaukštą prie burnos, ir po to sriuba 
buvo tinkama išdalinimui. Kad ‘įrodžius 
ištikrųjų maisto blogumą, reikalinga bu
vo griebtis kitų priemonių. Reikalinga 
buvo išgalvoti ką nors, kad privertus pri
pažinti maisto netinkamumą. Todėl vie
ną dieną įvyko kas seka:

Kaip tik buvo išdalinta po kameras 
pietums sriuba, vieno korpuso senų meis
terių kameroje prasidėjo riksmas ir pikti 
smūgiai į duris; riksmas buvo toks stip
rus, kad pro pravertus langus kiti kor
pusai tuoj galėjo išgirsti kame dalykas. 
Rėkė ir dau'žė, ligi neatėjo vyresnysis de- 
žuruojautis sargas. Tas irgi rėkė, bet jo 
riksmas pasiekė to, kad rėkė visos kame
ros taip, kad pagaliau reikalinga buvo 
eiti jieškot pagelbos. Kuomet atvyko su
stiprinimas, jau rėkė visi korpusai ir 
taip daužė, kad baisu pasidarė: rodės, 
štai, štai sugrius visi šie klykiantieji kor
pusai ir iš administracijos paliks tik šla
pia vieta.

—Nutilkit! Nutilkit!—šaukė sargai.
—Inspektorių! Inspektorių!
—Sukirmijusiais kopūstais maitina!
—Kur yra tos kirmėlės, kur?
—Jūs meluojat, nėra jokių kirmėlių!
—Aš jums parodysiu, kur yra!
—Nosį įgrusim!
—Elegantiškas nosis!
—Inspektorių!
Iš keletos kamerų buvo išnešta bakai 

su kopūstais ir juose parodytos kirmėlės. 
Ištikrųjų jos ten buvo—visiems mato
mos, baltos, juodomis galvutėmis. Užgin- 
čyt negalima buvo. Ir kituos korpusuos 
kirmėlės buvo atrastos, riksmas tęsėsi. 
Bakus meste išmetė į koridorius; visi 
atsisakė valgyti tokį maistą.

Bet tuomi neužsibaigė. Kaliniai atsisa
kė ir nuo vakarinės. Kartą buvo pradėta, 
laimingai pradėta, administracija pri
spirta jau prie sienos, tai reikalinga buvo 
vadžias laikyti rankoje ir varyti pirmyn, 
statant reikalavimus bendrai pagerinti 
maistą. Ir į darbą eit atsisakė. Sekančią 
dieną atėjo inspektorius ir ėmė lankyti 
kameras visur pats ragaudamas maistą.

(Daugiau bus)

(Tąsa)
su ragažėmis iš tur- 
iš kitos pusės gatvės 

pasamonais — prie 
prašosi pasimatymui.

Eina moters 
gaus, 
čigonė 
kalėjimo durų 
Retkarčiais prabėga vaikai—vieni baso
mis kojomis, o kiti tėvo čebatuos, nune
šiotuos ir skylėtuos. Visi, visi—buvusieji 
arba busimieji kaliniai! Štai tie vaizdai, 
kurie visgi paliuosuoja valandėlei iš ka
lėjimo. Ir nors tai yra piktos pajuokos 
ir vargo vaizdai, vienok šiuose vaizduose 
įkūnytą gyvenimą mylėjo korpusai. Taip 
mylėjo, kad ne tik ilgėjosi jo, bet pasi
rengę buvo rizikuoti savo gyvybę—bė
gant prie jo.

Vieną rytą auštant koridoriuos skam
bėjo garsūs sargų šauksmai: “Stotis pa
tikrinimui !” Dundėjo žingsniai lauke, 
poškėjo koridoriuos. Žvangėjo spynos, 
piškėjo durys, tratėjo visas korpusas. 
Sargai mieguisti, viršininkas susivėlusią 
barzdele, vos tik per petį permetęs kardo 
diržą, susijaudinęs sustoja prie kiekvie
nos atviros kameros durų ir rūpestingai 
skaito vos kelnes užsitraukt suspėjusius, 
iš lovų pašokusius mieguistus kalinius. 
Suskaitė vieną kartą, užrakino; po va
landėlės vėl rakina, skaito antrą kart, 
užrašo, nervingai paaiškina viens kitam 
rezultatus, stebisi—tada skubiai korpu
so duris užtrenkę tekini bėga į kitą kor
pusą. Žemė dundėjo po jų žingsniais, bet 
kaliniai suprato: pabėgimas. Kiekvienas 
širdyje džiaugėsi ir linkėjo: kad tik gerai 
būtų pasisekę! Jeigu sugaus—karceris, 
retežiai ir sėdėt reiks vėl nuo galo, ir 
primušti gali iš piktumo, kad viršininkui 
ir sargams padarytas nemalonumas.

Pro langus galima buvo matyti—kai- 
kuriuos vedė į raštinę tardymui: ploš- 
čiuose susitraukę, melsvai pilkomis rot- 
niekų kepurėmis, sunkiomis kurpėmis 
belsdami ėjo sargų apsupti paskui virši
ninką ir padėjėją. Taip, iš jų kameros 
buvo pabėgėliai.

Į vakarą visi korpusai žinojo, kas ir 
iš kurios kameros pabėgo. Kaip pabėgo, 
administracijai nepasisekė išaiškinti, nes 
vakare per patikrinimą pabėgimo nepas
tebėjo. Dabar ji galvojo, ar naktį paliko 
kuris anoj pusėj, ar kaip kitaip. Bet nei 
vienas iš jieškovų nežinojo, kad pabėgu
sieji pasislėpė kieme, o jų vietoj kamero
se padarė manekenus, ir patikrintojai jų 
nepastebėjo, nes kameron patikrinant ne
buvo įėję. Taip dviem pasisekė naktį per
kopti per tvorą, kur jau laukė jų draugai 
su drabužiais kažkokiam kieme.

Pabėgimas buvo laimingas. Pabėgėlius 
nesugavo, bet po mėnesio kalėjimo vir
šininką perkėlė į kitą vietą, neblogesnę, 
bet visgi į kitą. Išvažiavo neatsisveikinęs.

Po pabėgimo ėmėsi įvesti didesnį griež
tumą. Iškratė kameras, jieškodami pabė
gimui reikalingų įrankių: peilių, pjūklų, 
virvių, raštelių, laiškų, ryšių su laisvėj 
esančiomis giminėmis. Per pasimatymus 
sargų ausimis buvo atydžiai sekama pa
sikalbėjimai. Atneštas maistas buvo rū
pestingai apžiūrinėjamas. Nepasitenkino 
tuo, kaip lig šiol, kad duonos bakapą 
perpjaudavo išilgai ir sviesto indą išba
dydavo su j iešmu. Dabar duoną supjaus
tė f keletą gabalų, dešrą, mėsą taip pat,

Pereina 
plačiais

GARDNER, MASS.
Lyros Choro jaunuoliai rengia 

linksmą balių su g'era muzika, už
kandžiais ir programa. Įvyks lapkri
čio 28 d. Pradžia 7:30 vai .vak. Įžan
ga tiktai 25 centai. Prašome visus 
dalyvauti ir smagiai laiką praleisti. 
Balius įvyks Lietuvių kliube, 205 
Main Street Kom.

SCRANTON, PA.
Visi ALDLD ir LDS nariai ir jų 

pažįstami yra kviečiami dalyvauti 
IWO Darbininkų Centre, 218 Lacka
wanna Ave., šį sekmadienį, lapkričio 
29-tą., kaip 2-rą vai. po pietų. Čia 
kalbės Dr. A. J. Manjione temoje 
“Sveikata ir švarumas”. Po prelek- 
cijos galėsime visi praleisti drau
giškai linksmą vakarą. Kviečia visus 
Apšvietos Skyrius, Lackawanna 
Apskričio Centralinis Komitetas.

Tarp. Darb. Ordenas.

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

29 d. lapkričio 2 vai. po pietų, Na- 
jaus Svetainėje, 302 S. Main St. 
Visi nariai dalyvaukite susirinkime, 
nes yra daug svarbių dalykų apsvars
tymui. Komitetas.

(278-279)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. metinis susirinki

mas įvyks 27 d. lapkričio 8 vai. vaka
re. Draugai ir draugės, visi būkite 
susirinkime, nes bus kuopos valdy
bos rinkimai sekantiems metams ir 
galutinas, prisirengimas prie rengi
mo teatro, kurį suloš Brooklyno L. 
L. Teatrališka grupe, 20 d. gruodžio. 
Keleto narių mokesčiai dar. neužmo- 
ko'ti už 193.6 m. Draugai, tai paskuti
nė proga užsimokėti, nes priešingai 
būsit suspenduoti. V. J. K.

(278-279)

PATERSON, N. J.
Linksmą balių rengia Jaunuolių 

Kliubas, Wrigley A. C. šeštadienį 
lapkr. (Nov.) 28 d. S. Bakanausko 
Svetainėje, 62 Lafayette St. Pradžia 
7 vai. v. Bus populiariška orkestrą. 
Katrie norėsite šokt, nepraleiskite 
šios progos, o prie tam paremsite 
Kliubą. Įžanga ypatai 35c.

Užkviečia Jaunuolių Kliubas.
(278-279)

LAWRENCE, MASS.
Masinis Mitingas Prakalbos

Lietuvos ir Ispanijos klausimu. 
Rengia ALDLD ir LSS 61 kuopos. 
Prakalbą sakys du žymūs kalbėtojai: 
St. Michelsonas, “Keleivio” redakto
rius ir R:. Mizara, dienraščio “Lais
vės” redaktorius. Taipgi bus graži 
muzikale programa, dainuos Liaudies 
Choras, seserys Kaskevičiutės ir B. 
Petrukevičius. Pianu akompanuos O. 
Balčiunaite-Vaitkūniene. Su muzika
liais instrumentais dalyvaus: O. Več- 
kiutė, O. Bulieniutė ir J. Kodžiutė. 
Bus ir daugiau kitokių pamarginimų. 
Įvyks lapkričio 29-tą, L. U. Kliubo

Raymond, Wash
Iš Mūsų Politikos Dirvonų 

čionai visada valdydavo re- 
publikonai Pacific County ir 
Raymonde, bet šiemet prakišo. 
Demokratai laimėjo. Į valstijos 
legislatūrą tapo išrinktas taip 
gi Sawmill Timber Workers 
unijos prezidentas C. Tisdale. 
Tisdale yra labai sąmoningas 
žmogus ir jis labai tinkamas ši
tai vietai.

Dabar Raymond miesto rin
kimuose unija stato savo kan
didatus. Tai žiūrėsime, kokios 
bus pasekmės.

čionai darbininkai visur ge
rai organizuoti — organizuoti 
kaip šapų, taip Storų proletarai. 
Tad jeigu jie norės, tai ir mies
to valdžion išrinks unijistus, 
kurie nedaužytų darbininkams

na į streiką už geresnį gyveni
mą.

Mirė Judge Hewen, kuris iš
buvo Pacific County teisėju per 
19 metų. Darbininkai jo negai
li, nes jis buvo didelis darbinin
kų neprietelius. Jis darbininkus 
siųsdavo kalėjimai! už mažiausį 
prasikaltimą. Labiausia bausda
vo pikietus.

streiką, ale jiems ir vėl nepa
vyks.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Dar parašysiu ir apie Mc- 
Leary darbininkų streiką. Savi
ninkai jau nebepasitiki savo 
pavieto teisėju, tai surado reak
cionierių teisėją iš King County. 
Atsigabeno tą sutvėrimą, kuris 
išdavė indžionkšiną prieš darbi
ninkus, kad negalėtų pikietuoti. 
Žinoma, darbininkai nepasiduos. 
Šapos stovi uždarytos. Kai lap
kričio 4 d. pradėjo masiniai pi
kietuoti, tai nebeliko nė vieno 
skebo. Tada bosai turėjo užda
ryti šapų duris, žinoma, darb-
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daviai gal vėl bandys laužyt;

LOWELL, MASS.
Kaip kas metai taip ir šiemet Lie

tuvos Sūnų ir Dukterų Pašalpihė 
Draugyste rengia puikų balių lap
kričio 28 d. L. D. Kliubo Svet., 338 
Central' Street. Sulyg Draugystės 
nutarimo visi nariai bus priversti 
pasipirkti tikietą ir dalyvauti paren
gime. Įžanga 25c. Tie kurie neda
lyvaus, turės mokėti už nesunaudotą 
tikietą 50c., žinoma tas nepaliečia 
narius gyvenančius kitam mieste ir 
sergančius. Pašaliniam įžanga 15c.

Kviečia Komisija.

WORCESTER, MASS.
Bendras draugijų komitetas, ren

gia didelę vakarienę su muzikale 
programa, sekmadienį, lapkričio (No
vember) 29, Lietuvių Svetainėje, 29 
Endicott St. Pradžia 5 valandą po 
pietų. Visas pelnas nuo šios vaka
rienės bus skiriamas Ispanijos dar

PHILADELPHIA, PA.
Svarbios Prakalbos ir Geras 

Koncertas
Ateinantį nedėldienį, lapkričio 29 d. 

įtik ką suorganizuotas visų organi
zacijų Veikiantis Komitetas rengia j 
prakalbas ir koncertą. Lietuvių Tau-' 
tiško j Salėje, 928 E. MoyamensingJ 
Avė., 2 vai. po pietų. Kalbės drg. | 
A. Bimba apie Ispaniją, Lietuvą ir 
visą pasaulio padėtį. Tai yra svarbu 
žinoti visiems apie besiartinantį kru
vinųjų imperialistų karą, karą tarp 
komunizmo ir fašizmo. Philadelphijos 
lietuvių visuomenė plačiai dalyvau
kite ir raginkite kitus lietuvius dar
bininkus, smulkius biznierius ir visus 
pritarėjus kovai prieš fašizmą ir ka
rą.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikžtynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Art! Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-776S

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7176

Kviečia Komisija.
(278-280)

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras kviečia Clevelando 

visuomenę į savo pirmą šio sezono 
parengimą, kuris atsibus nedėlioj, 
lapkričio (Nov.) 29-tą, 1936 m., Lie
tuvių Svetainėje, 6835 Superior Ave

lius perstatyta du teatrališki vei
kalai: “5-tas Prisakymas”—drama ir 
“Consilium Facultatūm”—komedija.
Po perstatymo bus šokiai prie geros 
muzikos.

Pradžia 6-tą v. v. Durys atdaros' 
4:30 v. v. Įžanga iš anksto 35c., prie 
durų 40c., vien šokiarfi 25c.

Visus širdingai kviečia
Lyros Choras.

(278-280)

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

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

žmonėmis.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1116

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 1-6776

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 Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mčšlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujd Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai, Serumų Įleidi
mai ir čiepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

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

J( ffer/oiA

3-2779

ALB
I4S8

or our

Peter Lisauskas 
savininkas.

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

CALlC.

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

Dekalb avenue d Į
cor knickerbockėr avė. KidgeWood

SELECT COKE - OIL - RED-ASH - BLUEČOAL

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tohas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i j£sų namus. Prašome 
Isitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

Telefonas: EVergreen 7-1661
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Dabar Laikas Demonstruot Prieš 
Hitlerį ir Jo Rengiamą Karą

Imtynės tarp taikos ir karo 
spėkų pasiekė ir praėjo 11-tą- 
ją valandą, greit gali išmušt 
12-toji ir tuomet prasidės sker
dimas žmonių ne vien tik ant 
Ispanijos žemės, bet ir plačia
me pasaulyje. Fašizmas prie 
to yra prisirengęs. Tą rodo 
Vokietijos ir Italijos fašistų 
pripažinimas generolo Fran
co, tą rodo pradėta prieš Is
paniją blokada, tą rodo Vo
kietijos submarinų torpedavi- 
mas Ispanijos laivų Cartage- 
nos porte.

O kaip čionai, ar jaučiama j 
karo atmosfera? Taip. Jau 
vien tas faktas, kad New 
Yorko policijos komisionierius 
nenori leisti prieškariniam pa-! 
radui maršuoti Broadwe, į Ba
ttery Place, bet nori nusukti 
kur nors užkampine gatvele, 
rodo, kad ir šios šalies pinigin
gieji piliečiai, po priedanga 
neutralumo, nori užgniaužti 
balsą, kuris šaukia už paramą 
Ispanijos liaudžiai, kuris šau
kia už taiką.

Visiem demokratijos ir žod
žio bei susirinkimų laisvės šali
ninkams dabar laikas pasta
tyti savo teisių klausimą visa
me griežtume. Visi iki vienam 
susirinkite į Union Square šį

Serga Drg. A. Koloss
ALDLD 23 kuopos narys d. 

Anthony Koloss (Smith) ser
ga ir yra Bellevue Hospital, 
New Yorke, prie 1st Ave. ir 
30th St. Galima aplankyti an
tradieniais, ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 iki 4 vai. po pietų. Or
ganizacijos nariai raginami 
aplankyti sergantį senelį.

“L.” Rep. 

šeštadienj, 28 lapkričio, 10 
vai. ryto. Minių valia sumink
štins valdininkų nusistatymą 
ir maršavimas galės įvykti ten, 
kur jis daugiau pasitarnaus 
gynimui Ispanijos ir palaiky
mui taikos. Dėlto rengkimės 
paradan patys ir mobilizuoki
me kitus. Šalin Hitlerio na
gus nuo Ispanijos!

Menkeliūniūtė Vaidino 
Hippodrome Operoj

Pereitą šeštadienį taikėsi 
nueiti Hippodrome Operon. 
Vaidino veikalą “La Giocon- 
da”. Koks buvo mano nusi
stebėjimas, kada pamačiau 
lietuvių dainininkę K. Menke- 
liūniūtę La Cieca rolėje. Mat, 
pastaruoju laiku apie ją ma
žai girdėdavom apart to, kad 
dainavo “Laisvės” koncerte, 
tad maniau, kad gal ji nedai
nuoja, o čia ji dainuojanti ir 
dar operoj.

Norėdamas subart už ne- 
pranešimą, susirandu telefoną 
ir pasišąukiu ją. Ji aiškinasi 
šiuo tarpu daug kur dainuo
janti, tad, sako, negi spėsi vi
sada pranešinėt. Tačiau prisi
žadėjo pranešt, kada nenužil- 
go vėl dainuos minėtoj operoj.

Buvęs.

Brooklyniečių Sveikata
Pereitą savaitę mirė 468 

brooklyniečiai, 38 daugiau pir
mesnės savaitės.

Naujagimių pribuvo 686, 
tai yra 41 mažiau, arba 115 
mažiau pereito meto tos pat 
savaitės (nepasakoma, ko jie 
sustreikavo).

Diphteria, kaip praneša svei

katos komisionierius Rice, bu
vo 5 nauji susirgimai. Ragina 
įčiepyti kiekvieną jaunesnį 6 
metų vaiką apsaugai nuo tos 
žalingos ligos.

Skarlatina susirgo 44, ty
mais—15, plaučių uždegimu 
—30 ir vienas mirė. Kitomis 
minėtomis ligomis mirčių ne
buvo. Automobilių nelaimėse 
žuvo 5, kitose miesto dalyse 
žuvo 16.

Gesas Laive Užmušė 5-kis
Prekiniam laive Empire 

State iš krovinių besiveržianti 
gesai užmušė 5 žmones, trys iš 
jų žuvo bandydami gelbėt pir
muosius du. Nelaimės laivas 
sustojo prie Franklin ir Du
pont Sts. Greenpointėj.

Mirė Vienas Garsiųjų 
Dvynų

New Yorko ligonbutyje mi
rė vienas iš pagarsėjusių, Sia
mo dvynų. Jųdviejų nugar
kauliai gale buvo suaugę. Lap
kričio 16 susirgus vienam, an
trasis buvo priverstas gulėt 
greta. Ligoniui mirus, padary
ta operacija atskirti sveikąjį. 
Sakoma, kad jis pasveiks. Bro
liai buvo vedę. Jų vedybos bu
vo šukeiusios sensacijas tarp 
“moralistų.”

Vienkojis Veteranas 
Maršuos 3 Mylias

Vienkojis pasaulinio karo 
veteranas Joe Gonzales, ame
rikietis ispanų tėvų sūnus, 
pareiškė, kad jis maršuos pa
rade prieš Hitlerio puolimą 
ant Ispanijos ateinantį šešta
dienį. Maršavimo kelias yra 
lygiai 3 amerikoniškos mylios 
nuo Union Square iki Battery 
Place. Jis sako:

“Jie mane nebeapgaus. Aš 

įstojau arm i j on 1917 m., kuo
met Wilsonas sakė, jog tas ka
ras esąs panaikinimui karų, 
a psau go j i m u i d e m o k rati j os. 
Dabar, kada yra klausimas iš- 
tikrųjų gelbėt demokratiją, 
kada mano žmonių šalis yra 
plėšoma į šipulius kitų šalių 
fašistų ginklais, jūs daugiau 
negirdit tuos didžiuosius vy
ručius kalbant apie apsaugo
jimą demokratijos.”

Kova už Civilę Tarnybą
Vienuolika tūkstančių šal

pos biurų darbininkų reikalau
ja civilės tarnybos darbininkų 
teisių, kokias turi visi pastovūs 
miesto darbininkai. Tuo klau
simu per aldermaną Max 
Bollt įteiktas bilius Alderma- 
nų Tarybai. Tas bilius reika
lauja, kad visi darbąntieji 
biuruos pereitų egzaminacijas 
ir būtų pervesti reguliarėn 
miesto tarnybon, nes pati įstai
ga padaroma reguliariu Visuo
menės Gerovės Departmento 
skyrium su 1 liepos, 1937 m.

Ataka Ant Bušų Draiverių
Savininkai Avenue B ir 

Grand St. busų linijų bandė 
paskelbt draiverių streiką ne
legaliu. Jie panaudojo uni
jos nac. organizatoriaus Sulli
van telegramą, kurioje jis ra
šo liepiąs streiką atšaukti. 
Streikieriai pasmerkė Sullivan 
už rėmimą bosų reikalavimų, 
kurie verčia unijistus dirbti su 1 
skebais.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Juozas Stančiukas-Stancook, 
54 Hudson Ave., mirė lapkr. 
22 d. Palaidotas lapkričio 25 
d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius J. Garšva.

Amerikos Studentai Renka 
Drabužius Ispanams

Kad gerai pavyks, Ispanijos 
studentai šią žiemą dėvės 
Amerikos studentų drabužiais. 
Studentai įsteigė drabužių pri
ėmimo punktus Columbia ir 
New York Universitetuose, 
taipgi Brooklyno ir.kitose ko
legijose. Tikimasi, kad per 
šventę sandėliai bus padidėję 
ir tuoj po “Padėkų” dienos iš
siųs Ispanijon.

Pribuvo Ispanų Laivas
Ispanų laivas Mar Canta- 

brico pribuvo New York an 
antradienį, kad paimti čion 
surinktus drabužius, maistą, 
vaistus, kuriuos sudėjo Ame
rikos žmones Ispanijos kovo
tojams. Laivui reikia biskį 
pataisų. Po to jis atplauks į 
29 prieplauką, Kane Street, 
Brooklyn, čion prasidės pri- 
krovimas. Ispanijos Gelbėjimo 
Komitetas prašo paskubint au
kas, kad prikraut ir išleist lai
vą į 10 dienų.

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas su visais 

tinkamais įtaisymais. Pardavimo 
priežastį sužinosite ant vietos. Kreip
kitės po numeriu 417 Lorimer St., 
(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

(276-281)

24, 1937 m., savo kambariuose, 280 
Union Avė. Prašome kitų draugijų 
ir pavienių nieko nerengti toj dienoj

ir daulyvauti mūsų parengime.
Komitetas.

(278-279)
F/— - ------—------- ------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA šLUPAč 
(ŠLIUPAITfi) 

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

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

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
2—8 vakare

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

--------------—-------------------------------------- - —>j

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Šiuomi pranešam, kad Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas rengia 
puikią vakarienę, sausio (January)

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

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

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
28V> Union Avenue

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

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. EVergreen 8-8520

Dvaro Bernas” ir rartizanai
Šiedu Veikalai Bus Vaidi

nama Pirmu Kartu 
Brooklyne •

Parašė ir Vadovauja 
J. Juška

Sally Balkunienė,
Dvaro Mergos Rolėje.

Stato Scenon Brooklyno 
Darbininkiškų Organizaci

jų Sąryšis.
V. Pranaitienė,

Dvaro Ponios Rolėje.
J. Lazauskas, 

Dvaro Pono Rolėje.
Aldona Šertvietytė,

Dvaro Tarnaitės Rolėje.

“PARTIZANUS” 
Vaidins Liaudies Teatro 
Aktoriai, Vadovystėje 

JONO VALENČ10•
“DVARO BERNĄ” 

Vaidins Am. Lietuvių Darb. 
Literatūros Draugijos 24 
Kuopos Gerai Išsilavinę 

Aktoriai iš Central 
Brooklyno.

— ------------------------------------------ ________--------------------------- --------------------------- --------------------------------------------------------------------------------U. Bagdonienė, vaidins “Parti-Sekmadienį, 29 Lapkričio-Nov. Labor Lyceum Svetainėj, 949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.zanai” veikale
_______ ’ ■ Durys atviros 3 vai. po piet. Lošimas prasidės lygiai 4:30 po piet.

Pirmas tokis įvykis 
B r o o klyne menininkų 
istorijoj, kad dviejų 
skirtingų teatralių gru
pių, vadovaujamų skir
tingų režisierių, vaidi
nimai įvyks tų patį va

karą ant to paties 
steidžiaus.

J. Visockis,
Patapo eigulio r.—‘Partizanai’

J. Juška,
Dvaro Berno Rolėje.

Po Vaidinimų 
ŠOKIAI

Gros
WM. NORRIS

Orkestrą
Įvairius 

Amerikoniškus 
ir Lietuviškus

Šokius

širdingai kviečiame vie
tinius ir apielinkių lie
tuvius dalyvauti šiame 

parengime.
A .

įžanga 50c. ir 75c. 
įžanga Šokiams 40c.

Tikietus iš Anksto 
Galima Gauti “Laisvėj” 
ir Veličkos Restaurane.

*

Jonas E. Aymanas, vaidins vei
kale “Partizanai” Kručio rolę.

N. Pakalniškis, vaidins “Parti
zanai veikale Sir Roberts rolę.
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