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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams
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Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

KRISLAI
Komunistų pramoga. 
Iš pietinių dirvonų. 
Washington© šteitas. 
Gerai sekasi Californijoj.

Rašo 'A. B.
Noriu atkreipti dėmesį Wa- 

terburio ir apielinkės “Laisvės” 
skaitytojų, šį sekmadienį, gruo
džio 13 d., Waterburyje lietu
viai komunistai rengia šaunią 
pramogą. Iš Brooklyno Lietu
vių Liaudies Teatras nuvažiuos 
ir suvaidins veikalą “Partiza
nai”. Bus ir šiaip koncertinės 
programos. Vakaras bus gražus 
ir naudingas.

Tai bene bus pirmas per dau
gelį metų lietuvių komunistų sa
vo vardu suruoštas kultūrinis ir 
socialis parengimas. Jį reikia 
nuoširdžiai paremti.

. Komunistų Partijos Centrali- misteris Schacht, Valstybės 
nio Komiteto susirinkime, ku-1 Banko prezidentas, gr. 9 d. 
riame dalyvavo labai didelis (grūmojo eksplozija europi- 
būrys veikėjų iš visos plačios, nio karo, jeigu Vokietijai 
Amerikos, labai daug teko iš
girsti svarbių davinių. Ypatin
gą įspūdį darė raportai iš pie
tinių valstijų. Pav., tokioj Ok- 
lahomoj pernai mes beveik nie
ko neturėjome, bet pereitais 
prezidentiniais rinkimais Ko
munistų Partijon gauta 1071 
nauji nariai. Apart darbininkų, 
gauta visa eilė žymių ameriki
niam gyvenime darbuotojų, uni-
jų viršininkų, vadų Farmerių kad Sovietu Sąjunga, Fran-

ei ja ir Lenki ia turi trausa 
įvairiu medžiagų, būtinai 
reikalingų Vokietiios pra- 

imonei. Tuom Schacht netie- 
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30 savo žmonių į valstijos sei-. norimai išreiškę kariškas 
mėlį. Iš jų keturi yra Komunis- Hitlerio intencijas linkui 
tų Partijos nariai. O laike rin- Sovietu Saiungos, Franci- 
kimų partijai gauta apie penki jos ir Lenkijos.
šimtai naujų narių.

Seattle, Wash., miesto unijų 
centralinėj taryboje turime 40 
komunistų.

Unijos.

Washington© valstijoj Com
monwealth Federacija išrinko 
30 savo žmonių į valstijos sei-!

Franci-

i Minių Demonstracijos 
Prieš Mėtymus iš WPA

Miestelyje Burkley, Mich., 
ant Darbo Partijos tikieto vie
nas komunistas išrinktas j ko- 
misionierius.

Iowa valstijoje prieš 
mus Komunistų Partija 
tik 24 narius, dabar turi

Wisconsin© valstijoje

/

rinki- 
turėjo 
180.
vienas iš ių bedarbius ir turi pa- 

komunistas išrinktas į valstijos reikalaut, kad šalies kong-
seimelį, o du aldermanai įstojo ■ resas paskirtų lėšų tiems
į partiją. . j darbams palaikyti. Jei pu

Toje valstijoje apie šimtas (Washington© vyriau svbė 
draugų yra įvairiais unijų vir- nepajaryS tokiu žingsnių, 
šininkais — užima atsakomm-1 * - -
gas vietas, gerai dirba.

Califomijos valstijoje labai prieš bedarbių mėtymus iš 
rai pravestas verbavimas1 našalpmių darbu; galėsiągerai

naujų narių į Komunistų Par- (j. į-0|ęįe galing-į minių iš- 
tiją Laike rinkimų kampanijos stoiimai kad sudreb5tu ša- 
gauta virs 1,000 naujų narių.
Tikrai gražus laimėjimas.

Rinkimų kampanijos vedėjas 
drg. Trachtenberg raportuoja, 
kad finansiniai išėjome viduti
niai gerai. Jis sako, kad per 
komiteto rankas perėjo virš 
$163,000. Gal kokie $75,000 bu
vo surinkta ir išleista distrik- 
tuose ir miestuose rinkimų rei
kalams. Taigi, beveik išpildėme 
kvotą, nes buvo nusitarta rin
kimams sukelti $250,000.

Vien tiktai nacionalei radio 
propagandai išleista $32,000. 
šiuose rinkimuose labai plačiai 
miestai ir distriktai išnaudojo 
radio.

Drg. Trachtenberg mano, kad 
už Komunistų Partiją šiemet 
paduota lokaliniuose ir valstijų 
balsavimuose virš 250,000 bal
sų. Todėl jokiu būdu negalima 
mūsų partijos pasisąkimus šiuo
se rinkimuose saikuoti balsais 
už mūsų kandidatą į preziden
tą. Pav., visoj New Yorko vals
tijoje už drg. Browderį te- 
paduota apie 37,000 balsų, tuo 
tarpu tik vienam New Yorke 
už vietinius kandidatus surink
ta iki 66,000 balsų! Tas pats 
kituose miestuose.

Darbininkai balsavo už Roo- 
seveltą į prezidentus, bijodami 
Landono laimėjimo. /

Naziai Grasina Karu, Jei 
Negaus Kolonijų

Jų Ministerio Kalboj Matyt 
Planai prieš SSRS

Frankforte-am-Main kal
bėdamas, Hitlerio ūkio mi-

nebus sugrąžinta kolonijos, 
kurias jinai turėio pirm pa
saulinio karo, arba jeigu ii 
nebaus kitur kolonijų. Jis 
sakė, Vokietijoj esą perank- 

I šta 65-kiem milionam gy- 
iventoių ir kad šaliai trūkstą 
beveik visu kitu medžiagų, 
apart potašo, nitratu ir an
glių. Sykiu iis prisiminė,

Už Sugrąžinimą WPA Dar
bų Išmestiem Bedarbiam

WASHINGTON. — Roo
sevelto valdžia turi sugrą
žinti atgal į viešuosius 
WPA darbus visus išmestus

tai 1937 m. bus visose Jung
tinėse Valstijose suruošta 
milžiniškos demonstracijos 

lies valdžia.
Tokį pareiškimą padarė 

David Lasser, prezidentas 
didžio Amerikos Darbinin
kų Susivienijimo, turinčio 
2,000 kuopų 43-se valstijose.

Prideda 10 Procentų Algos 
Rhode Island Verpėjams
WOONSOCKET, Rhode 

Island.^—Septynios verpyk- 
los (francūziškos sistemos) 
žada pridėt 10 nuošimčių 
uždarbio keturiem tūkstan
čiam savo darbininkų. Prie
das sieksiąs ir atgal iki š. 
m. lapkričio 23 d.

TOKIO, grd. 10.—Japoni
jos karališkoji taryba, da
lyvaujant pačiam imperato
riui Hirohito, smerkė minis- 
terį pirmininką Kokį Hiro- 
tą ir užsienių reikalų minis- 
rį H. Aritą už tai, kad jie 
padarė karinę sutartį su 
Vokietija prieš Sovietų Są
jungą ir dar stengiasi 
įtraukt Italiją į bloką prieš 
Sovietus.

Japonų karaliaus taryba 
taipogi išreiškė nepasitenki
nimą, kad Japonijos armi-

JŪRININKAI PRIEŠ MIŠ- jos komandieriai be atlaidos 
RIĄ SAMDYMO SVETAI- briaujasi į Chiniją. Kara

liaus patarėjai (ir jis pats) 
numato pavojų, kad jeigu 
būtų išprovokuotas karas 
prieš Sovietus, tai galėtų 
sugriūti ir Japonijos sostas.

Karaliaus taryba ) pripa
žįsta, jog Sovietai | atsisakė 
toliau leist Japonijai žve
joti sovietiniuose Sibiro 
pakraščiuose todėl, kad Ja
ponijos valdžia pasirašė su
tartį su Hitleriu prieš “ko
munizmą”. Tuomi Hirotos-

NIŲ KONTROLĘ

NEW YORK.—Streikuo
jantieji jūrininkai atmeta 
Roosevelto darbo ministeri
jos pasiūlymą, kad svetai
nės, iš kur samdoma jūri
ninkai, būtų bendrai kont
roliuojamos laivų kompani
jų, valdžios ir unijų atsto
vų. Reikalauja juos samdyt 
iš vien tik unijų kontro
liuojamų svetainių.

I

Anglijos Karalius Pa
sitraukė nuo Sosto del

W. Simpsonienes
Turėsiąs Apleist Angliją ir 

Gyvent Kaip Tremtinis •
Yorko Kunigaikštis Bus 

Naujas Karalius

LONDON, grd. 10.—Ang
lijos karalius Edwardas pri
davė seimui savo atsisaky
mą nuo sosto:

“Aš, Edwardas 8-tas, ka
ralius Anglijos ir imperato
rius užjūrinių pavaldinybių, 
šiuomi pareiškiu savo neat
šaukiamą nusitarimą atsi
sakyti nuo sosto sau ir savo 
ainiams.. .”

Edwardas pasirengęs 
skristi į Cannes, Franciion, 
pas savo mvlėtinę amerikie
tę Wallis Simpsonienę, del 
kurios apleido sostą. Jis 
yra 42 metų amžiaus, o 
Simpsonienė 40 metu. Jinai 
vra persiskyrus jau su 
dviem pirmesniais vyrais.

St. Baldwino ministerių 
kabinetas nieku būdu nesu
tiko, kad karalius susituok
tų su Simpsoniene ir pada
rytu “dvigubą gyvanašlę” 
Anglijos karaliene. Seimo 
atstovu dauguma parėmė 
Baldwino nusistatymą prieš 
tokias vedybas.

Prieš karaliaus susituoki
mą su divorsininke išstojo 
ir anglikonų bažnyčios vys
kupai, nors pati jų religija 
buvo įkurta persiskyrėlio 
karaliaus Henry’o 8-to, ku
ris be to dar nužudė kelias 

Japonų Karalius Mato Pavojų Savo Sostui 
Iš Karo Sutarties su Naziais Prieš SSRS

Bijo Pragaišties Dabartinei Japonijos Santvarkai ir iš 
Deryby su Mussoliniu ir iš ŽygiŲ Prieš Chiniją

savo pačias.
Nauju Anglijos karalium 

bus Yorko kunigaikštis, vy-
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Ex-Karalius Edward
riausias iš .trijų Edwardo 
brolių, O Edwardas negalė
siąs Anglijoj net gyventi. 
Ves dar nebuvę tokio atsiti
kimo, kad pasitraukusįam 
ir nuvytam nuo sosto kara
liui būtų leista-apsigyventi 
lavoje šalyje.

Spėjama, kad toliau Ed
wardas su Simpsoniene at
važiuosią Amerikon.

Hollywoodo judamųjų pa
veikslų kompanijos jau siū
lo $1,150,000 Edwardui su 
Simpsoniene už dalyvavimą 
pagaminime judžio su tokia 
istorija, kur karalius del 
moteries atsisako nuo impe
rijos.

Aritos ministerija jau žy
miai pablogino japonams 
maisto reikalą.

(Vakarykščios telegra-i v aKarvKscios leiegra- v v n i n i •• n • 
mos pranešė, kad ministe-1 N. Y. Darbo Federacija Rei- 
ris pirmininkas Hirota jau ! kalauja Valstijinės NRA 
pasitraukęs iš Japonijos' 
valdžios.)

Žuvo 45 Žmonės, Įlužus 
Mokyklos Luboms

PORTO DE MOZ, Portu
galijoj įlūžo dvejos lubos 
mokyklos rūmo, bekalbant 
pralotui Oliverai, Katalikiš
ko Veikimo propagandistui. 
45 asmenys tapo užmušti ir 
200 sužeisti.

Manville, R. I.—Jenckes 
audimų korporacija ketina 
pakelt savo darbininkams 
uždarbius abelnai.

Tais priedais fabrikantai 
nori pastot kelią streikui 
Jungtinės Audėjų Unijos už 
didesnius algų pakėlimus ir 
sąlygų pagerinimus.
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Kalėjime Alkinami 13 
Mezgyklos Pikietininkų
Pa. Gubernatorius Atsisako 

Suvaldyt Streiklaužius

READING, Pa. — Unijų 
vadai atsišaukė į demokratą 
gubernatorių Earle, kad at
siųstų miliciją laikinai už- 
daryt Berkshire mezgyklą, 
kurios darbininkai streikuo
ja nuo spalių 1 d. Jie taip 
pat reikalauja, kad Earle 
paliuosuotų tryliką streikie- 
rių, kurie pavienėse kalėji
mo kamerose yra laikomi 
ant duonos ir vandens todėl, 
kad jie kalėjime atsisakė 
austi karpetus, nes tai yra 
neunijinis darbas.

Gubernatorius nesutinka 
uždaryt mezgyklą prieš ske- 
bus, kuriuos apgina polici
ja, žiauriai užpuldinėdama 
buožėmis ir ašarinėmis 
bombomis streiko pikieti- 
ninkus, sugulančius bei su
sėdančius ant šaligatvių ap
link dirbtuvę. Areštuota 
jau 148 iš sėdė j usių-gulė ju
siu pikietininkų.

Clevelande Sudėta $7,- 
000 Ispanijos Valdžiai

Tam Pasitarnavo ir Vysku
po Priešingi Riksmai

(Telegrama)
CLEVELAND, Ohio, grd. 

9.—$7,000 aukų surinkta Is
panijos respublikai prieš 
fašistus, laike entuziastiško 
masinio susirinkimo, kuria
me dalyvavo 4,000 žmonių. 
Katalikų vyskupas Schrembs 
ir klerikalų Kolumbo Vy
čiai smarkiai atakavo Is
panijos kunigą Sarasolą, 
kuris kalba už respublikos 
valdžią prieš fašistus. Bet 
tomis atakomis jie tik padė
jo sutraukt tokią didelę mi
nią į mitingą apgynimui Is
panijos respublikos val
džios. Vien Canton, Ohio, 
ispanai plieno darbininkai 
atvežė $2,000 aukų. Bet tai 
dar tik pradžia, sako Ispa
nijos demokratijos gynimo 
komitetas Clevelande.

J. Mažeika.

ALBANY, N. Y. -r New 
Yorko valstijos Darbo Fe
deracijos pildantysis komi
tetas reikalauja, kad valsti- 
jinis seimas išleistų pana
šius į N RA įstatymus, kurie 
apribotų darbo valandas ir 
nustatytų būtinąsias algas 
darbininkams. Valstijinė 
Darbo Federacija stoją už 
šalies konstitucijos pataisy
mą, uždraudžiantį vaikų 
darbą.

MILAN, Italija.—Italijos 
fašistų teismas pasiuntė į 
katorginius kalėjimus salo
se 120 Milano darbininkų, 
mokytojų ir milicininkų už 
dalyvavimą demonstracijoj, 
per kurią jie išreiškė prita
rimą Ispanijos Liaudies 
Fronto valdžiai prieš fašis
tus. . >

Roma Rengia 60,000
Savo Armijos prieš
Ispanų Respublikų

s
Naziai Kapos Galvas už 23 

Rūšių “Prasižengimus”
BERLYNAS.—Nauji na- 

zių baudžiamieji įstatymai 
reikalauja kapoti galvas už 
23 įvairius “nusikaltimus”, 
pradedant nesutikimu su 
Hitlerio diktatūra ir bai
giant vadinamu “šnipinėji
mu” bei “išdavyste” prieš 
valstybę. Naziai gi išdavys
te vadina revoliucinį darbi
ninkų veikimą apskritai.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
CARACAS, Venezuela. — 

Sustreikavo 2,000 darbinin
kų prieš Standard Oil Kom
paniją; reikalauja daugiau 
algos ir geresnio elgesio iš 
samdytojų pusės.

WASHINGTON. — Pre
kybos ministeris Roper ne
sutinka, kad būtų įvesta 8 
valandų darbo diena laivų 
tarnautojam, prižiūrintiem 
keleivių aprūpinimą.

GENEVA. — Turkija 
reikalauja, kad Tautų Lyga 
apsaugotų turkų teises Sy- 
rijoj prieš arabus ir prieš 
Francijos valdžią tame kra
šte.

New Brunswick, N. J.— 
Sužinota, jog ateinančią sa
vaitę WPA viršininkai ža
da paleist dar 8,000 darbi
ninkų iš pašalpinių darbų.

KWEISUI, Chinija. —1,- 
500 mongolų-mandžurų mi
licininkų; atsiųstų grobt 
Chinijos provinciją Suiya- 
na, sukilo prieš japonus sa
vo komandierius; nužudė 30 
japonų oficierių ir jų lavo
nus numetė vilkams suėsti.

9,000 Japonijos karių yra 
sutelkta Suiyuano pasienyj 
žygiams į šią Chinijos pro
vinciją.

BOSTON, Mass.—Žymus 
anglų rašytojas Christopher 
Morley sako, jog Anglų ka
ralius Edwardas, būdamas 
Oxfordo Universiteto stu
dentu, kopijuodavosi konsti
tucinių teisių prelekcijų už
rašus iš Morleyo. Jis’nepa- 
jėgdavvęs gana greitai pats 
suprast ir nusirašyt, ką 
profesorius sako bei skaito.
$25,000 PARANKOS GE
NEROLUI, IKALTINTAM 

NUŠOVIME MYLĖ- 
TINĖS

NEW CASTLE, Kentuc
ky. —Teisėjas C. L. Mar
shall nustatė $25,000 paran
kos iki teismo generolui H. 
H. Denhardt’ui įkaitintam, 
kad jis nušovęs savo mylė- 
tinę našlę Verną G. Taylo- 
r’ienę, išsivežęs ją autmobi- 
liu už miesto. Denhardt 
pirmiau buvo Kentucky val
stijos vice-gubernatorium.

t

Anglija Siūlo Balsavimais 
Baigti Ispanijos Karą

r j 4
Madrido Gynėjai Atmušė 

Naują Fašistų Ataką

10.—Fa-MADRID, grd. 
šistai vėl šturmu bandė pra
silaužti per Madrido gynė
jų liniją, bet liaudies milici
ninkai juos smarkiai atmu
šė, padarydami didelių nuo
stolių priešams.

Fašistai jau nesitiki greit 
paimti Madridą ir pradeda 
“apsikasti” Madrido prie
miesčiuose kovai per žiemą, 
kaip praneša tėmytojai.

Liaudies milicininkai iš 
šiaurės laipsniškai vis stu
mia fašistus atgal linkui jų 
“laikinosios sostinės” Bur- 
goso.

Paryžius. — Iš pasitiki
mų itališkų šaltinių sužino
ta, kad Mussolinis rengia 
60,000 savo juodmarškinių 
armiją pasiųst talkon Ispa
nijos fašistams prieš Liau
dies Fronto valdžia,—kaip 
rašo francūzų laikraštis 
“L’Oeuvre.” Tos armijos 
komandieriais skiriama Ita
lijos milicijos vadai Mon
tagna ir Brandimarte.'

LONDON. — Anglijos ir 
Franciios valdžios šaukia 
Vokietiją, Sovietų Sąjunga, 
Italiją ir Portugaliją bend
rai tarpininkaut tarp Ispa
nijos respublikos valdžios ir 
fašistų, kad viena ir kita 
pusė sutiktų padaryti bal
savimus, ar Ispanijos gVr 
ventoiai nori dabartinės 
Liaudies Fronto valdžios ar 
fašistų. Sako, kaip žmonės 
nubalsuotu, tokia ir turėtų 
būt valdžia be tolesnio na
minio karo.

(Bet juk paskutiniuose 
rinkimuose Ispanijos gyven
tojai milžiniška dauguma 
pasirinko liaudies frontie- 
čius ir kairiuosius respubli- 
kiečius).

Savo atsišaukime del ka
ro baigimo Ispanijoj ramiu 
būdu, Anglija ir Francija 
taipo pat reikalauja tuoj su
daryt tarptautinę komisiją, 
kuri žiūrėtų, kad nei res
publikai nei fašistams ne
būtų įvežama jokių karo 
pabūklų iš užsienių.
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PRISIPAŽĮSTA NUŽU
DĘS NAZIŲ PROPAGAN

DOS VADĄ
$
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CHUR, Šveicarija.—Da 
vid Frankfurte, žydų tau- 
tos studentas, teisme prisi
pažino nušovęs buvusį gal
vą Hitlerio propagandos
Šveicarijoj, Wilhelmą Gust- " 
loffą. Sako nužudęs jį iš 
keršto naziams, kurie taip 
nuožmiai persekioja ir žudo 
žydų tautos žmones Vokie
tijoj.
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eilę lengvatų Sovietų Sąjungos vandeny
se žvejojimui. Bet nespėjus žuvininkys
tes sutartį pasirašyti, Japonija su Vo
kietija išlindo su savo anti-sovietine su
tartimi. Tuomet, aišku, Sovietų Sąjun
gai nebeliko nieko daugiau daryti, kaip 
tik atsisakyti pasirašyti žuvininkystės 
sutartį.

Girdėjome, kad ir Vokietijoj ne vis
kas eina slidžiai. Sakoma, armijos vir
šūnėse verda didelis nepasitenkinimas 
Hitlerio užsienine politika. Atsiranda 
armijoj augštųjų karininkų, kurie mano, 
kad Hitlerio straksėjimas ir lindimas į 
Ispaniją veda Vokietiją į blogą likimą. 
Galimas daiktas, kad Vokietijos kariuo- 
mehėj bus daryta reformų. Gal kai kam 
ir galva nuo pečių nusiris...

“Laisves” Vajus Gavimui Naujų 
Skaitytojų

Trūksta Kalėjimų
Smarkiai pasišokėjo Stripei- A. Lideikienė, Great Neck 

ka. Visai arti Reikausko. Ra
šo, kad už dienos kitos vėl pri
sius daug naujų skaitytojų.

Visų “Laisves” skaitytojų 
prašome įsitėmyt, kad “Lais
vės” vajus gavimui naujų 
skaitytojų jau baigiasi. Visi

F. Shimkienė, Kearny . .
284
259

Prieglaudos Teisė ir Trockis
Meksika, sakoma, sutikusi įsileisti 

r Trockį po to, kai Oslos valdžia išvys jį 
iš Norvegijos. Pastarojoj šalyj Trockio 
buvimo laikas baigiasi, ir jis, dėlto, tuoj 

« bus nugabentas Meksikon.
Dabartinė Meksikos valdžia su savo 

4 prezidentu Cardenas yra gan pažangi, 
dėlto, įdomu, kodėl ji rado reikalo priimti 
Trockį. Ji, matyt, remia savo žygius 
taip vadinama prieglaudos teise politi
niams pabėgėliams arba tremtiniams.

IBet ji pamiršta, kad Trockis nėra po
litiniu tremtiniu. Šiuo tarpu Trockis 
yra teroristas ir, aišku, kriminalistas pil

noj to žodžio prasmėj, dėlto taikymas 
jam prieglaudos teisės (right of asylum) 

,,yra tik paniekinimas tos pačios minties.
Trockis dalyvavo sumoksle žudyti So- 

. vietų valdžios ir Komunistų Partijos va
dus. Jis davė instrukcijas savo pasekė- 

. jams, kaip tą darbą atlikti. Jis, paga- 
_,liau, susidėjo net su Vokietijos fašistine 

• žvalgyba savo darbų atlikimui. Dėlto 
niekaip nesuprantama, kodėl p. Carde
nas sutiko teroristą ir užmušėją priimti 

; kaipo politinį tremtinį!
Tik nelabai senai Meksikos valdžia iš- 

_ trėmė iš savo šalies du panašiu į Trockį 
. gaivalus—fašistus ir teroristus: buvusį 
rr.krašto prezidentą Plutarco Ellias Calles 
.. ir buvusį “unijistų vadą,” kapitalistą 
: Morones. Jiedu abu dabar randasi Jung

tinėse Valstijose. Abu buvo kaltinami 
terore, užmušėjystėse ir dinamitavime 
traukinio, kurio eksplozijoj eilė žmonių 

•• žuvo. Abu buvo fašistiniai teroristai — 
' visai panašūs į Trockį.

Meksikos Darbo Konfederacija (Con
federation del Trabajo de Mexico) 

' griežtai užprotestavo prieš šalies valdžią 
del Trockio įsileidimo. Visa eilė pažan
gių žmonių tai padarė. Jau tik tas paro
do, kad Trockio įsileidimas sukels be rei- 

, kalo daug barnių ir nesusipratimų. Fa
šistai bandys išnaudoti Trockį savo veik
ios sustiprinimui, o prieš-fašistai smar- 

I4?Iriai prieš tai subrus. Reikia atsiminti, 
/‘kad trockistai visur išsijuosę darbuoja

si prieš Liaudies Frontą, dėlto Meksikoj, 
“kur Liaudies Frontas faktinai veikia, tas 

g! “tik pakenks.

i • * '■ 'I ' Nesveikai Atsirūgsta
Įį Šiuos žodžius rašant, dar nežinia, kas 

/. bus padaryta su Japonijos užsienio rei- 
/'kalų ministerio Ari tos atsistatydinimu, 
/bet vienas jau aišku, kad toje šalyj yra 
//nemažas sąjūdis.

' Tasai sąjūdis paeina iš padarymo an- 
ti-komunistinės (anti-sovietinės) sutar- 

'ties, kurią prieš kelias dienas pasirašė 
BpJitferio ir Japonijos valdžios. Pasiro

do, kad milžiniška žmonių masė Japoni- 
joj nepasitenkina sutartimi ir smarkiai 

„.kritikuoja valdžią del jos sudarymo.
/ Kai tik minėtoji sutartis buvo padary- 

; ir paskelbta, tai Japonijos Darbo •Par
yti j a, kuri yra konservatyviška, pareiškė, 
/jog nesutinkanti su sutartimi. Tuojau 

buvo galima matyti, kad ten ne viskas 
praeis taip smagiai, kaip reakcininkai 

Knanė.
r’ Šiuo tarpu, sakoma, ir armijoje atsi

randa daug prieštarautojų minėtai su- 
' tarčiai. Tų prieštarautojų juo daugiau 

" atsirado po to, kai Sovietų Sąjunga atsi
sakė su Japonija pasirašyti žuvininkys- 

'“tės reikalu sutartį. Pastaroji buvo už- 
baigta daryti ir ji suteikė Japonijai visą 

5 k*-'

“Literatūra” Užsmaugta
“Lietuvos Žinios” praneša, kad Liet. 

Vidaus Reikalų ministerija leidimą “Li
teratūros” žurnalui atšaukė ir žurnalas 
“negalės išeiti.”

Išviso minimo žurnalo išėjo tik du nu
meriai. Jį redagavo- profesorius Krevė- 
Mickevičius, o bendradarbiais buvo visa 
eilė žymių Lietuvos literatų.

Kai tik “Literatūra” pasirodė, fašistai 
“kritikai” pradėjo ant jos “šunis karti.” 
“Aido” redaktorius Alantas-Jakševičius, 
Lietuvos Rasputinas kun. Tamošaitis ir 
kiti išstojo fašistinėj spaudoj prieš “Li
teratūros” kryptį. Girdi, ji perdaug kai
ri, bolševikiška!...

“Literatūra” anaiptol nebuvo komuni
stinis, o tik pažangios minties, fašistams 
nepataikaująs žurnalas. Dėlto smetoni- 
ninkai jį ir pasmaugė.

Nutarė Boikotuoti Fašistus
Skandinavijos kraštų transporto dar

bininkų atstovai laikė savo konferenciją 
pabaigoj praeito mėnesio Gothenburge. 
Be kitko, jie nutarė visais galimais bū
dais boikotuoti Ispanijos fašistus.

Kiekvienos Skandinavijos prieplaukos 
darbininkai, sako nutarimas, privalo rei
kalauti iš išplaukiančio laivo, kad jis ne
beplauks į Ispanijos fašistų kontroliuo
jamus uostus.

Tai geras ir pavyzdingas darbas, kurį 
turėtų pasekti ir kitų kraštų,'organizuoti 
darbininkai. Amerikos laivakroviai ir 
jūrininkai ypačiai turi tuo susirūpinti.

New Masses Sidabrinės 
Sukaktuvės

Šią savaitę šventė savo 25-kerių metų 
gyvavimo jubilėjų žymus Amerikos ra- 
dikališkas savaitraštis New Masses. Ta 
proga šios savaitės numeris išėjo žymiai 
padidintas ir paįvairintas. Kiekvienas 
mokąs angliškai skaityti asmuo, įsigijęs 
Šį jubilėjinį numerį—apsidžiaugs.

“New Masses” pradėjo eiti mėnesiniu. 
Tai buvo laikai, kai Amerikoje klasinis 
supratimas darbininkuose buvo neaugš- 
tas, o vidurinėj klasėj bei intelektualijoj 
—labai ir labai žemas.

Betgi aplink “The Masses” buvo susi- 
spietęs būrys gabių žmonių, kurie jį pa
darė įdomiu ir skaitytinu. Laike karo 
žurnalas buvo per tam tikrą laiką sulai
kytas. Vėliau jis pradėjo eiti kitu var
du, “The Liberator.”

Ne visuomet žurnalas išlaikė tą lyg
menį, sulyg kuriuo jis eina dabar. Bet, 
suėmus viską, “New Masses” nuopelnai 
darbininkų judėjimui labai dideli.

Ypačiai šiuo tarpu “New Masses,” kai
po savaitraštis, yra nepavaduojamas in
teligentijos ir geros dalies .darbininkų 
laikraštis. Tai žurnalas, kuriame gali 
sau rasti vietos tiek socialistai, tiek ko
munistai, tiek liberalai. Jo priešakyj 
stovi žymūs Amerikos literatūros srities 
darbuotojai, kaip Michael Gold, Gran
ville Hicks, Joseph Freeman, M. R. Ben- 
diner, Arnold Reid, ir kt.

Sidabrinio jubilėjaus proga sveikiname 
šį kovingąjį ir gyvą savaitraštį ir jo vi
sus rėmėjus ir platintojus. Podraug pa

kariame mokantiems angliškai, skaityti 
“New Masses.” Pavienio num. kaina 15 
c. Prenumerata metams $4.50. Adre
sas: 31 E. 27th St., New York City.

IŠ LIETUVOS

Nužudyta Moteris
ŠIAULIAI. — XI 6 d. apie 

6 vai. prie Joniškiu—Šiaulių

plento, apie 6 kil. nuo Joniškio, 

Vilkaušio miestely, pakrūmėj 

rasta nužudyta 50 metų am

žiaus Rozalija Kurtkytė, gyve

nusi Jakiškių kaime Joniškio vi.

Ji užmušta alksniniu pagaliu, 
kuris čia pat rastas. Manoma, 
kad tai darbas kokio nors ne
normalaus sadisto.
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148'

148
142
133
130
128

122
110

105
98
78
72
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72
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1936 m. spalio mėn., Lie
tuvos ministerių kabinetas 
pasiūlė seimui priimti pri
verčiamųjų darbo stovyklų 
(koncentracijos s t o v yklų) 
įstatymo projektą. Pateik
tas įstatymo projektas buvo 
vienbalsiai priimtas.

Priverčiamųjų darbo sto
vyklų kūrimas dar kartą 
parodo, kaip toli nuėjo Lie
tuvos fašizacija Hitlerio pa
vyzdžiu ir kartu jis parodo, 
kad auga Lietuvos darbo 
masių nepasitenkinimas fa
šizmu, kad pas fašistus 
trūksta kalėjimų savo prie
šams . talpint. “Nusikaltė
lių” skaičius didėja. Tie 
“nusikaltėliai”, tai ne va
gys, plėšikai, mušeikos, bet 
tai Lietuvos doriausioj i 
darbo žmonės. Tai prieš 
juos įvedama katorga. Vi
daus reikalų ministeris at
virai pasakė, kad kairieji 
kelia minias ir kovot prieš 
šią minią yra reikalas įkurt 
koncentracijos stovyklą. Mi
nisteris pažymėjo, kad ypač 
tų “nusikaltėlių” daug Su
valkų krašte. Iš projekto 
matyt, į ką fašistai taiko. 
Jie taiko į kovojančius dar
bininkus ir valstiečius. Kan
didatų į koncentracijos sto
vyklą yra tūkstančiai.

Pagal įstatymo projektą 
į koncentracijos stovyklą 
bus talpinami “nusikaltė
liai,” baudžiami nuo 10 die
nų iki vienerių metų. Baus
mė galės būti prailginta. 
Darbas bus atliekamas be 
užmokesnio. Darbas atlie
kamas sunkiausias, k. a., ta
šyt akmenis,* kurių numato
ma pagamint vieną milioną 
kub. metrų ir k.

Koncentracijos s t o vykių 
įvedimas iškelia katorgines 
fašistų politikos puses. Lie
tuvoj tūkstančiai bedarbių 
badauja. Tuos darbus gali 
jie atlikt. Fašistai teisinasi, 
kad neišgali bedarbius ap
rūpint darbu, nes neturi lė
šų, bet fašistai suranda lė
šas, jei jos yra nukreiptos 
prieš darbo žmones. Numa-

mai ir arešto namai perpil
dyti, įvedama katorga, ku
rioje bus patalpinta ne šim
tai geriausiųjų Lietuvos 
darbo žmonių, bet tūkstan
čiai.

Tai pirmi “tautos atsto
vybės” didžiulių laimėjimų 
darbai. 1

Juraitis.
15-11-36.

Kas Gali Vykti Kanadon 
Legalizuotis Stovį?

Straipsnis apie deportaciją, 
kuris nesenai pasirodė keliuose 
laikraščiuose, padaro klaidingą 
įspūdį, žmogus, skaitydamas tą 
straipsnį, gali manyti, kad bile 
asmuo, kuriam išdeportavimas 
grasina, dėlto, kad jis nelegališ- 
kai gyvena Suv. Valstijose, gali 
nuvykti į Kanadą ir tenais gau
ti imigracijos vizą Amerikos 
konsulate ir sugrįžti vėl lega- 
liškai.

Tai klaida. Yra neišpasaky
tai sunku paprastam ateiviui, 
kuris gyvena Suv. Valstijose ne- 
legališkai, ir net ateiviui, kuris 
čionais gyvena kaipo svečias, 
gauti leidimą nuo Kanados imi
gracijos autoritetų įvažiuoti į 
tą šalį. Vieninteliai žmonės, ku
riuos Kanada dabar įleidžia, 
yra nekurtos Amerikos piliečių 
artimos giminės: vyras, žmona, 
nevedę vaikai po 20 metų, tė
vas ar motina.

Suv. Valstijų valdžia užbaigė 
sutartį su Kanados valdžia, pa
gal kurią viršminėti asmenys 
bus įleisti į Kanadą. Amerikos 
pilietis (giminė) išpildo ir pa
siunčia į Commissioner of Im
migration and Naturalization, 
Washington, D. C., aplikaciją 
(form 633) dėl jo giminės, pra
šydamas, kad jo giminė būtų 
Imigracijos Tarnystės viršinin
ko išegzaminuotas prie Kanados 
rubežiaus, mūsų imigracijos tar
nystės inspektoriaus, jr, jeigu 
sutinka su mūsų imigracijos 
įstatymais, jam duoti laišką į 
Kanados Imigracijos Tarnystę. 
Tada Kanados vyriausybė pa
vėlins jam vykti į Amerikos 
konsulatą Kanadoje gauti jo 
imigracijos vizą.

Atkartojame, ateivis, kuris 
tomą darbo stovykla kai- yra deportuojamas vientik dėl 
nuos apie vieną milioną Ii- to, kad jis arba ji įvažiavo arba 
tų. Fašistai, vieton to, kad Pasiliko šitoje šalyje nelegališ- 
aprūpint bedarbius darbu ir, 
pašalpa — nesigailėdami lė-! 
šų — įveda baudžiavos sto
vyklas. Priverčiamųjų dar
bų stovyklą dar daugiau pa- ba neištekėjęs nepilnametis vai- 
didins bedarbių skaičių, nes kas Amerikos piliečio, arba te
bus darbas atliekamas ne-' vas Amerikos piliečio, sulaukęs 
mokamai ir dalis darbinin- 21 metų arba daugiaus. Vien tik 
kų nustos darbo ir išnaudo-' šitos giminės gauna privilegiją 
tojams duos gerą įrankį įvažiuoti į Kanadą šitokiu būdu 
mažint algas dirbantiems;gautl irni#racijos vizą.

V. J. Valaitis, New Britam 250
E. Cibulskienė, Nanticoke
P. Baranauskas, Brooklyn 
M. Valentą, Cleveland . . 
D. Yanush, Scotia..........
P. Šlekaitis, Scranton . . . 
G. Dargis, Sudbury,

Canada . . ............... ..
F. Gervickas, Athol........
A. Daukša, Grand Rapids 
J. Žilinskas, Lewiston .. . 
A. Lipčius, Chester........
M. Deedas, Red Lake,

Canada .........................
Cibulskienė, Brooklyn . .
D. P. Lekavičius,
. • Finleyville ..................
JWeiss; Brooklyn........
P. Burneikis, Brooklyn . .
G. ' Braknis, Pontiac .... 
V. Novįcky, Ansonia .... 
P. Nemura, Cleveland . . . 
J. N. Simans, Cleveland .
A. Lukoševičius, Nanty-Glo 
Žaltys, Rockford ......
J. Adams, Grand Rapids '60 
J. Jackim, Shelter Is. Hhts
J. Barkus, Brooklyn ....
B. Surblis, Akron ..........
A. Valinčius, Pittston . .
L. šilabaitis, Putnam . . .
B. Plungienė, Cleveland
K. Lawdanskas, Rockford 
A. Levanienė, Los Angeles
V. Macy, Woodhaven . . .
T. Mitkus, Newark........
O. Miliauskienė, Plymouth 
Mary Merk., Andover . . .
M. Bendineka, Summerlee

Daukantaitė, S. Boston 
U. Davies, Los Angeles 
Juška, Chicago"........
Klimas, Brooklyn .... 
Abeck, Chicago ....

W. Trainis, Royalton . . .
;S. Paulenka, Lowell........
T. Zedelek, Collinsville .
I. Klevinskas, Scranton . .
E. Vilkaitė, Brooklyn . . .
K. Mugianiepę,, ,gąn

Francisco . . .;............
J. Julius, Moline ..........
J. Daujotas, E. St. Louis 
M. Biliūnas, Chicago . . . 
A. Boika, Cleveland ....

A. Stripeika
senieji “Laisvės” skaitytojai 
yra prašomi gaut nors po vie
ną naują skaitytoją.

Kontestantų surašąs šian
dien stovi sekančiai:
S. Reikauskas
A. Stripeika, Elizabeth 4014
P. J. Martin, Pittsburgh 3604
Philadelphia ................ 3060
S. Penkauskas, I. čiulada,

Lawrence .’................ 1941
ALDLD 28 kp.,

Waterbury ................
G. Šimaitis, Montello . . . 
K. Žukauskienė, Newark 
ALDLD 11 ir 155 kp., 

Worcester ..............
ALDLD Montreal Rajonas ! 
G. France, Bridgewater i 
V. Padgalskasj Mexico . . 1 
ALDLD 20 kp. Moterų Sk.

Binghamton .............. 1
A. Balčiūnas, Brooklyn ' 
J. Matačiunas, Paterson 
G. Kuraitis, Brooklyn . . i 
ALDLD 85 kp., Haverhill 502 J .K. Alvinas^Detroit 
J. Vasiliauskas, Detroit . . 
Yaskevičius, Hudson . . . 
P. žirgulis, Rochester . . . 
V. Globich, Wilkes-Barre 
ALDLD 2-ra kp., S. Boston 461 
A. Klimas, Hartford . . . 437 
J. Grybas, Norwood .... 420 
S. Sharkey, Easton........ 304

1369
1350
1283

986
903
863
75.3

683
628
590
559

491
471
466
464

C

60
54
50
50
50
50
50
50 
50
50
50
50
50
50 
50
50 
50' 
42 
42 
41
40 
34 
25

P. žemaitis, Detroit .... 
P. Kuosevičia, Collinsville 
K. Getts, Rockford........
J. Kazlauskas, Hartford . 
S. Petkienė, Brooklyn . . . 
P. Alška, Washington . . 
Gudauskas, Georgetown . 
A. Kaunas, St. Clair . . .

PATS BIJO, TAI KITUS GĄZDIN

Bažnyčioj klebonas bendrą frontą peikė, 
Vietoj poteriauti,—komunizmą keikė,

Negarbino dievą, bet kapitalizmą, 
Teisino ir gyrė kruviną fašizmą.

“Klausyk, darbininke, — kunigas kalbėjo,—
Baisiausis pavojus del tavęs atėjo!

Komunistai tyko j’ tau sielą išplėšti
Ir kaip kokie vilkai, be druskos suėsti...

Jie nor’ vienuolynus, bažnyčias išgriauti, 
Kunigus, vienuolius, kaip kuilius išpjauti...

Atims ką tik turi, net vaikus ir žmoną!
Kelines nutrauks tau, nuvilks ir žiponą!”

Darbininkai klausės, bet nenusigando,
Mat, jie rengias trenkti siurbėles nuo sprando.

Raguotis.

Lowell, Mass.
I '

Ir Lowelho darbininkai re
mia Ispanijos kovotojus, štai 
aukotojų vardai: A. Briška 
aukojo dolerį; po 50c aukojo: 
V. Mikalopas, A. Arbačaus- 
kas, J. Gečevičius ir S. Pau
lenka; po 25 centus: M. Stra
vinskienė, S. Cižiunas, J. Dau
girda ir J. Kazlauskas. Vis su
rinkta ir pasiųsta per “Laisvę” 
$4.00. V. Mikalopas.

24
22
22
22
22
22
22
22
20
20
20
15
12

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Viską Patyrusiam, Scranton, 
Pa. — Jūsų korespondencijos 
negalėsime sunaudoti “Laisvė- 
je.” Viena, korespondencija 
rašyta paišeliu, labai sunki 
įskaityti, o antra — nedrau
giškoj dvasioj rašote apiį ka
talikiškus žmoneš. Juos reikia 
draugiškai pamokinti, o ne iš 
jų pasijuokti.

t, i kai nuo liepos 1 d., 1924 m., 
I neturi bijotis prašyti peržiūrė- 
|jimo prie Kanados rubežiaus, 

J“| jeigu tik jis arba ji, yra vyras 
ar moteris Amerikos piliečio ar-

darbininkams, kadangi kan
didatų (neapmokama darbo 
jėga) į koncentracijos sto
vyklą Lietuvoj šiandien yra 
labai daug.

Pagal Lietuvos fašistų 
įstatymus, į kalėjimą ri: 
būt patalpinamas tas pilie
tis, prieš kurį suranda arba 
suprovokuoja inkriminuo
jančią medžiagą. Patalpint 
į kone, liogerį nereikia jo
kios įrodomos apkaltinimo 
medžiagos. Kiekvienas pi
lietis, kuris nepritaria fa
šistų sauvaliai, bent kiek 
demokratiniai n u s i s tatęs, 
neištikimas fašistams—kan
didatas į koncentracijos lio
gerį. Prie tos rūšies “nusi
kaltėlių” galės būti priskirti 
ir streikuojantieji darbi
ninkai ir valstiečiai. Tokių 
buvo ir bus tūkstančiai. To
dėl didžiulė Lietuvos gy
ventojų dalis pabuvos sme
toniškoj katorgoj.

Tai dešimties metų fašiz
mo viešpatavimo vaisiai. 
Dideli laimėjimai! Kalėji

Detroit, Mich
k Kepyklos Darbininkai Paskel- 

.>• | be Sėdėjimo Streiku.
Gordon Baking Co. trys,šim

tai darbininkų paskelbė sėdė
jimo streiką. Jie randasi ke
pykloje, bet atsisako dirbti.

’ Darbininkai reikalauja, kad 
bosas pripažintų Bakery ant 
Confectionery Workers Inter
national Union, 40 valandų 
darbo dienos su minimum al
ga 55 centai už valandą. Da
bar gauna tiktai 40 centų į 
valandą. Taip pat reikalauja 
sugrąžinimo dviejų darbinin
kų į darbą, kuriuos atstatė už 
veikimą Unijoje.

Publika simpatizuoja strei- 
kieriams. Streikierių draugai 
pristato užtenkamai maisto ir 
atsisako pirkti “Silvercup 
Bread.”

Detroito lietuviai prašomi 
padėti Gordon Baking Co. dar
bininkams laimėti šitą streiką.

Unijos Lokalas.
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ĮVAIRUMU PUSLAPIS i
Popas ir Jūreiviai Perkama Vyrų Sėkla Neutroną Spinduliai Žmonės ir Mašinos Kaip Sniegas Šildo

Rusų gabus rašytojas Priboi- 
Novikov pasakoja iš caro lai
kų sekamą atsitikimą:

“Ant mūsų karo laivo buvo 
girtuoklis popas, diktas, ke
turkampiu veidu. Jūreiviai jį 
vadino “hipopotamu.“ Jis la
bai mėgo gerti. Kaip tik ateina 
sekmadienis, tai prisilaka, at
laiko pamaldas, o paskui dali
na jūreiviams visokius “šven
tųjų“ paveikslus ir lapelius su 
maldomis. Jūreiviai galvojo, 
kas čia daryti? Kaip jį atpra
tinti nuo tų žygių ? Ir sugal
vojo. Kartą vienas revoliucinis 
jūreivis laike pamaldų popui 
ištraukė iš kišeniaus jo lape
lius su maldomis, o įkišo revo
liucines proklamacijas.

“Mūsų hipopotamas jau ge
rai buvo patraukęs, o laike pa
maldų dar daugiau pasidrūtino. 
Jis atlaikė mišias, išėjo ant 
laivo denio ir pradėjo dalinti 
lapelius. Jūreiviai, kaip tik tai 
sužinojo, šimtais jį apstojo, 
atkišo rankas ir šaukė.

—Duok ir man, kunige:
“Džiaugiasi popas ir karto

ja: — Broliai Kristuje, aš la
bai patenkintas, kad nors vė
lai, bet jūs vis gi dievą prare
gėjote. Pasimokinkite iš šių 
lapelių ir darykite, kaip čia 
rašoma.

“Jūreiviai gaudo lapelius ir 
kiti garsiai skaito: ‘Rusiją val
do ne valdžia, bet šaika plėši
kų ir vagių su budelišku caru 
Nikalojum priešakyje.“

Praeinantis oficierius pa
griebė iš vieno jūreivio lape
lį ir šaukia, kiek drūtas: ‘Tu, 
šioks ir toks, kalės vaike! Ką 
čia skaitai ? Kur gavai, kas da
lina lapelius?’

—Jūsų blkgorodije, ’ laivo 
kunigas davė. Jis visiems lape
lius dalina, — ramiai atsakė 
jūreivis. Oficierius pribėgo ir 
ištraukė popui lapelius. Nuo to 
laiko popas dar daugiau gėrė, 
bet jokiais “šventaisias“ lape
liais netrukdė jūreivių.“

Š-kas.

Ar Žydai V eislingiausi

1934 m. Lenkijoj skaičius 
įvairių tikybų gyventojų pa
didėjo šitaip:

Protestonų po 6 ant kiek
vieno tūkstančio jų žmonių; 
žydų po 10, katalikų po 14 
ir pusę, o rusų pravoslavų 
—po 17 ir 6 dešimtadalius 
ant kiekvieno tūkstančio jų 
par api jonų.

Šios skaitlinės bent Len
kijoj sumuša pasaką apie 
didžiausią žydų tautos vei- 
simąsi.

Gyventojų p r i a u g imas 
bei mažėjimas skaitliuojama 
taip, jog bile metais paima 
skaičių visų gimusiųjų ir 
palygina su skaičium miru
siųjų.

Lenkijoj 1925 m. teko 35 
gimimai kiekvienam tūks
tančiui gyventojų, o 1934 
m. jau tik 26 ir pusė. Kas 
taip sumažino Lenkijos pi
liečių veisimąsi?—Tai skur
das ir gimdymų kontrolė, 
kuri skleidžiasi ir Lenkijoj.

SUŽEIDIMAI IR JŲ 
NUOSTOLIAI

Amerikoj per metus įvyk
sta 10,000,000 sužeiSimų. Jie 
padaro $3,450,000,000 nuos
tolių, kaip skaitliuoja Beek
man St. ligoninės chirurgas 
dr. R. H. Kennedy, New 
Yorke.

New Yorke yra tam tik
ras skaičius vyrų pardavi
nėjančių stiklinėse savo sėk
lą vedusiem nevaisingiem 
vyram arba jų moterim. 
Kaina už “receptą”—$10. 
Katalikų kunigai tą prakti
ką smerkia, bet pažanges
nieji žydų rabinai užgiria. 
Sako, niekam čia nėra 
skriaudos, o gero yra—nau
ja gyvybė ir džiaugsmas 
motinai. G.

DIRBTINAS LIETUS
Sovietų mokslininkai iš

kilo lėktuvais ir kelias mi
nutes skleidė virš mažų de
besėlių kokius tai rūkus. Už 
kokių 5-7 minučių pradėjo

Turkmėnijoje buvo atsiti
kimų, kada mokslininkai 
pusę horizonto (regračio) 
užleido dūmais, o po to per 
15 ar 20 minučių lijo tikras 
lietus.

Kodėl taip? Mokslas yra 
pasiekęs jau to, kad iš lėk
tuvų paskleidžia tam tikras 
dujas; jos sujungia ore re
tus vandens rūkus, ir ant 
žemės pradeda kristi lietus. 
Mokslininkai turi ir kitokių 
dujų, kurias paskleidus ant 
lietaus debesio išsklaido jį 
ir nuveja lietų.

Šie bandymai dar kol kas 
perbrangiai atsieina. Vie
nok bus laikas, kada žmonės 
galės turėti lietų, kada jo 
reikės, giedrą — kada ji bus 
naudinga.

š-kas.

Eksploduoja Žvaigždės

Švedijos ir Japonijos as
tronomai šiemet atrado la
bai tolimose erdvėse ketu
rias eksploduojančias žvai
gždes. Eksploduodamos ios 
duoda tūkstančius svkių 
daugiau šviesos negu būda
mos ramiame stovyje.

Jeigu Šiaurės žvaigždė 
eksploduotų, taip nušvistų 
padangė, jog per kelias nak
tis visai negalima būtų ma- 
tvt daugio ramiųjų žvaigž
džių. sako Harvardo uni
versiteto astronomai.

Bet dar nereiškia, kad 
e k s p 1 o d uodama žvaigždė 
tuom ir sutrupa į gabalus. 
Po kiek biko jinai vėl spin
di ta pačia šviesa kaip ir 
pirmiau.

Persiauri Inžinieriai

Amerikos inžinieriai yra 
siaurai išmokinti tik savo 
amato, sakė keli profeso
riai suvažiavime inžinerijos 
mokytojų New Yorke. Jie 
at randa,, jog inžinerijos, stu
dentai turi būt geriau su
pažindinti su istoriniais, so
cialiais ir bendrais žinojimo 
dalykais.

Pabrango Mušeikos
New Yorke yra lizdai 

gengsteriu. kurie parsisam- 
do primušt žmogų už tam 
tikrą kainą. Pačiais blo
giausiais krizio laikais jie 
tą darbą atlikdavo už $40. 
Dabar reikalauja jau $60, 
o už kojų ar rankų sulau
žymą—dar brangiau. N.; G.

Čerkestrojuje, Uzbekistane, Sovietą darbininkai stato elek
tros jėgos gaminimo stotį. Ji suteiks net daugiau jėgos, negu 
garsioji Dnieprostroi stotis.

Skilvys Labai Jautrus, Naravingas
Žmogaus s kilvys yra 

“jausmingas” padaras; pa
siduoda ūpui, kaip ir galva 
ar “širdis.” Menkas rūpes
nis, supykimas, nuovargis 
arba skubinimas išveda skil
vį į “streiką.” Užsidaro ta
da žemutinis jo atvaras ir 
nepraleidžia maisto į žar
nas. O juk tai žarnose yra 
atliekama didžioji dalis 
virškinimo darbo.

Kaip jautriai skilvys atsi
liepia į rūpesnį, matysime 
iš šio pavyzdžio. Chicagos 
Universiteto profesorius T. 
Wingate X-spinduliais ir ki
tais būdais tyrinėjo, kas at
sitinka maistui, kada jis nu
eina į skilvį. Bandymams 
susirašė šimtai studentų. 
“Ant tuščio pilvo” jiem bu-

Iš Kur Gavo Planetos
Savo Vardus

1 *

Dausų kūnai, planetos, 
turi įvairius vardus: Mar
sas, Venera, Jupiteris ir ki
tus. Iš kur tie vardai atsi
rado? Graikijos ir Romos 
viešpatavimo laikais dan
gaus kūnus tėmijo visoki 
kunigai. Jie ir davė tuos 
vardus, pavadindami pla
netas dievų Vardais. Pavyz
džiui, Marsas — reiškia ka
ro dievas; Jupiteris—vy
riausias dievas, saugojantis 
Romos imperiją; Venera — 
grožės ir meilės dieve ir tt.

š-kas.
Kalbėjomės iki žiovavimo 

valandos. Nauja patarlė

OISTERIAI NURODĄ
ŠALTĄ, GILIĄ ŽIEMĄ

Šiemet oisteriai esą rie
besni ir giliau į dumblą su
lindę. Tai esąs ženklas, kad 
turėsime labai šaltą, gilią 
žiemą, sako kapitonas Co
bus Kwaak, “oro pranašas” 
Great South Bay, Long Is
lande, N. Y.

vo duota po ketvertą unci
jų maisto. Bet po kelių mi
nučių skilvyj pasidarė tris- 
keturis sykius daugiau ko
kios tai medžiagos. X-spin- 
duliai parodė/ kad išėjimas 
į žarnas yra užsiraukęs, o 
ta extra medžiaga tai 
plaukusios virškinimo 
tys.

Taip, betgi buvo tik 
•studentus, tyrinėjamus 
pirmą sykį. Kodėl? Todėl, 
kad jie spėliojo ir bent kiek 
rūpinosi, kas čia jiems da
roma ir kaip čia atsitiks.

Kiti gi studentai, kurie 
ėjo į tuos bandymus jau an- 
trą-trečią kartą, žinojo ban
dymų tikslą ir procedūrą, ir 
visai nesirūpino. Todėl jų 
skilvio atvaras neužsičiau-

su-
sul-

neleidžia viską

būdamas lai- 
apie 60 pėdų

Kaip Toli Matome
Vidutinio augščio žmo

gus, stovėdamas ant lygu
mos, aplinkui save mato 
apt 5 kilometrų (apie 3| 
mylias). Raitelis mato iki 4 
mylių. Toliau esančių namii 
ir medžių mes matome tik 
viršutines dalis, nes žemės 
apvalumas 
matyti.

Jūreivis, 
vo bokšte 
augščio, gali matyti aplin
kui save jūras per 10 my
lių, o iš 90 pėdų augščio per 
20 mylių.

Toliausiai gali matyti la
kūnai iš orlaivių. Jeigu or
laivis yra 1 kilometro augš- 
tumoj, tai lakūnas aplinkui 
apmato 120 kilometrų (80 
mylių) atstos; jeigu orlaivis 
yra 2 kilometrų augštumoj, 
tai jis mato 160 kilometrų 
arba 105 mylias. Lakūnas iš 
10 > kilometrų (apie 7 my
lias) augštumos apmato 380 
kilometrų (260 mylių). Bet 
ant tokių didelių atstumų 
gali įvairius daiktus įžiūrė
ti tik per žiūronus.

š-kas.

Californijos ir Yale uni
versitetuose išbandyta ma
šina nematomų neutronų 
spindulių, kurie 
kartus smarkiau 
vėžio ligos lizdus gyvulių 
kūnuose negu X-spinduliai.

keturis 
naikina

na chiniętč pagimdė 10 kū
dikių tuo pačiu pradėjimu. 
Šeši mažyčiai mirė, o keturi 
sveiki auga.

LIGŲ PARODYTOJAS
Visų gįyvių kūnai išdirba 

savyj elektrą. O vienas In
dijos mokslininkas įrodė, 
kad ir augaluose veikia 
elektros sriovės. Kiekvienos 
veislės gyvūnai ir augalai 
turi daug maž vienodą kie
kį elektras, bet skirtingą 
nuo kitų veislių.

Kai pas gyvį pradeda at
siras! kokia liga, tai ir 

i elektros sriovė jame šiek 
kiek keičiasi—nuo vienos li
gos vienaip, nuo kitos ki
taip. Pavyzdžiui, jeigu ke
lios pelės serga vėžio liga,

(Tąsą 4-tam pusi.)

pė, ir tos keturios uncijos 
maisto išėjo iš skilvio į žar
nas per 2 minutes iš viso.

Bicarbonate of soda, taip
gi raminąntieji vaistai, kaip 
belladoną, amyl nitratas ir 
kiti, atidaro maistui praėji
mą į žarnas, nors žmogus 
būtų susirūpinęs bei susi
jaudinęs. Panašiai veikia

pas1 pipirai arba net geras nusi- 
dar! čiaudėjimas.

Yra tokių jautrių skilvių, 
kad nešvarus stalas arba 
negraži kalba laikinai sus
tabdo maisto virškinimą bei 
uždaro jo ėjimą iš skilvio j 
žarnas. O ilgesniam laikui 
suturėtas maistas skilvyj 
rūgsta ir iš savo pusės vėl 
blogai atsiliepia į sveikatą.

Pirmas Skridimas per 
Lamanšą 150 m. Atgal

Pirma kelionė oru per 
Lamanšą (“Anglų kanalą”), 
tarpe Franci jos ir Anglijos, 
buvo atlikta virš pusantro 
šimto m'etų atgal. Sausio 7 
dieną 1785 metais pakilo 
baliūne Blanshar ir Jafris iš 
Dover (Anglijos). Jų baliū- 
nas buvo pripildytas gazais, 
lengvesniais už orą. Baliūne 
buvo knygų, valdymo apa
ratas, balasto maišai ir pe
čius.

Kada keliauninkai išbuvo 
ore valandą, tai jų baliūnas 
pradėjo greitai leistis į van
denį. Tada jie išmetė balas
to maišus. Baliūnas kiek pa
kilo, bet ir vėl pradėjo pulti. 
Prisiėjo išmesti pečių, kny
gas. Pasimatė Franci jos
kraštas, bet baliūnas ir vėl 
leidosi žemyn; tada^ išmetė 
viską, ką tik galėjo, net sa
vo drabužius, kad tik pa
lengvinus baliūnui. Taip jie 
ir pasiekė 
nugalėdami 
dens kelio.

Franci.]’ą oru, 
21 mylią van-

š-kas.

Kiek Amerikos darbinin
kas vienas pagamina dirbi
nių, tai reikia dviejų darbi
ninkų Vokietijoj bei Fran- 
cijoj arba trijų darbininkų 
Italijoj tiek pat dirbinių pa
gaminti, — kaip skaičiuoja 
žurnalas “Literary Digest.” 
Jis taipgi rašo, kad vienas 
amerikonas padarąs tiek 
gaminių, kaip trys darbinin
kai ir pusė Rusijoj. Matyt, 
“Literary Digest” ima se- 
nosiosios Rusijos skaitme
nis. Nes Sovietinėj Rusijoj 
darbininko našumas yra 
augštokai pakilęs, o stacha- 
noviečiai-greitadarbiai daž
nai pralenkia ir Amerikos 
darbininko našumą.

Ar todėl amerikiečiai pa
gamina daugiau dirbinių, 
kad jie būtų gabesni ar ge
riau išlavinti už Europos 
darbininkus? — Ne,—atsa
ko “Literary Digest,” ir nu
rodo tikrąją priežastį, ko
dėl darbininkas Amerikoj 
yra produktingesnis. Tai 
todėl, kad šioj šalyj yra kur 
kas daugiau naudojama me
chaniška jėga mašinerijai 
varyti, o ir pati mašinerija 
abelnai geriau įrengta, ne
gu Vakarinėj Europoj.

Jungtinės Valstijos turi 
apie 7 procentus visų pasau
lio gyventojų, bet atlieka 
apie 50 procentų viso darbo 
ant žemės skritulio. Nes 
Amerikoj kiekvienam gy
ventojui kasdien tenka tiek 
mechaniškos jėgos, kiek jos 
galėtų duoti 13 ir pusė ark-i 
lių, gerai įkinkyti darban 
per valandą. Argentinoj gi 
ir Čilėj kiekvienam gyven
tojui atsieina ne pilnai dvie
jų arklių valandinė jėga 
kasdien, o Brazilijoj mažiau 
kaip vieno arklio jėga per 
valandą į dieną.

Bendrai imant, šiandien 
pasaulio darbas yra atlie
kamas tokiais procentais 
įvairių pajėgų: 6 procentai 
gyvulių jėga; 9 proc. van
dens jėga; 12 proc. tiesiogi
ne žmonių jėga; 17 proc. ke- 
rosino-gazolino jėga, ir 56 
procentai jėga anglių, kaipo 
kuro gaminant garą ir elek
tra. D.

Tūlose Londono dalyse 
yra įvesta “elektrinė akis,” 
kuri tuoj garsiai duoda 
ženklą, jeigu automobilistas 
važiuoja “prieš šviesas.”

Žmonių Kaulų Prekyba

Gerai, švariai sutaisytas 
žmogaus skeletonas .(griau
čiai) Amerikoj lėšuoja iki 
$105. Numirėlių griaučius 
dailiausiai sutaiso Ward’s 
Gamtamokslių Įstaiga Ro- 
chesteryj. Nulupa mėsas ir 
kremzles nuo kaulų, pačius 
kaulus ir kauliukus atskiria 
vieną nuo kito, sumerkia 
juos į trypsino skiedinį. 
Trypsinas grynai apvalo 
kaulus nuo riebalų ir mėsiš
kų plėvių. Paskui metali
niais sąnariais sujungiama 
kaulai ir pritaisoma galvos 
kiaušas, kur jis turi būti; 
Metaliniai sujungimai tokie 
sklandus, kad visi kaulai ir 
kauliukai gali būt per juos 
lankstomi taip, kaip jie

Žmonės sako: — Sniegas 
šaltas. Bet kartu sniegas 
šildo, štai užkasa gradusni- 
ką (temperatūros parodyto- 
ją) į žemę, kuri padengta 
sniegu ir jis parodo dau
giau šilumos, negu už
kastas ten, kur sniego nėra. 
Reiškia, sniegas šildo. Arba 
jeigu žiemos metu didelia
me šaltyje žmonės apsikasa 
į sniegą, tai jiems pasidaro 
šilčiau.

Bet sniegas nešildo, kaip 
ugnis. Jis šildo tik taip, 
kaip kailiniai — neleidžia 
šilumai išeiti. Žemė turi ši- * 
lumos. Kada ji nepadengta 
sniegu, tai ta šiluma iš jos 
liuosai išeina, o kada gun 
ant jos sniegas, tai jis ših 
mą sulaiko.

š-kas.

“JAUTIENOS ĖDIKĄ

Jau keli šimtmečiai, 
apglai giriasi, kad jie 
didžiausi jautienos vai 
jai. Bet Jungtinių 
žemdirbystės m i n i s t 
dabar parodo, jog 
šia jautienos suvalgo 
gentinos gyventojai, 
tent, po 296 svarus per 
tus kiekvienas, vidutini 
imant. Kiekvienam Canad 
gyventojui vidutiniai dtsie 
na 66 svarai jautienos p( 
metus; Anglijos gyventoji 
no 63 svarus ir pusę : 
Jungtinių Valstijų piliečii 
po 41 svarą ir pusę.

—
1 Papročio Išsidirbimas

Į rūkymą bei alkoholio 
gėrimą įpranta ne tik bur
na, uoslės ir vidujiniai orj 
nai. Prie papročio 
mo prisideda rankų ir 
sąnariu judėjimai, rašo 
ence Magazine.

Kalnas Virtęs Metalo

Sovietų Sąjungoje, Ura: 
kalnuose, yra kalnas vad 
namas Magnito. Jįs tu_ ji 
virš 1,000 pėdų augščio, ke- ‘ 
lias mylias ilgio ir pločio. 
Tame kalne yra daugiau, 
kaip pusė rūdos (naugės), 
iš kurios gaminamas plie
nas ir špižas. Caro laikais 
žiemos metu iš to kalno rū
dą veždavo apie 120 mylių 
atstos. Bet niekam neatėjo 
i galvą ten pastatyti fabri
ką. Sovietai gi išbudavojo 
didelius metalo fabrikus — 
Magnitogorską, kurie į die
ną duoda tūkstančius tonų 
plieno ir čugūno. Fabrikai j 
vis plečiami. Greitai į dieną 
jų gamyba pasieks 25,000 
tonų plieno ir čugūno. Gre
ta tų fabrikų išaugo mies
tas ir dar kitoki fabrikai, 
mokyklos, teatrai. Miestas 
turi virš 100,000 gyventojų.

š-kas.
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lankstosi per gyvo žmogaus 
sąnarius.

Gražiai apdirbtus žmo
gaus griaučius perka ligo
ninės ir mokyklos.

Ward’s Įstaiga varo pre
kybą taip pat gyvulių griau
čiais ir, pavyzdžiui, už šva
riai ir sklandžiai sutaisytą 
katės skeletoną gauna $19. 
Katės griaučiai, bęje, savo 
dalimis ir subudavojimu 
yra labai panašūs į žmo
gaus. J. C.
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kad jis yra
Ekonomiškas

UKMERGĖ
Rudens Temos

UKMERGE.— Rudeniop 
dėjo kilti maisto produktų

Kaip Dzūkijoj Baudžiavą 
Ėjo

Dar prieš kelius metus bal
tas, apie 70 metų turįs, senelis 
Mačius Pocus, gimęs, augęs ir

Už Flirto Persekiojimą Tė
vas Puodu Užmušė 30 Metų 

Sūnų
KAUNAS. — Lapkričio 19 

d. Apel. rūmai sprendė įdomią 
Jono Ukso baudž. bylą. Buvo

Tauragės ap., Kaltinėnų vals. 
Varsėdžių km. gyveno našlys 
J. Uksas, 67 metų amžiaus. J. 
Uksas del senatvės šeiminin
kauti negalėjęs, tai ūkį valdė jo 
sūnus Antanas, ’jau prieš keletą 
mėtų susituokęs ir turįs du vai
kus. Antrasis senio sūnus, Pet
ras, buvo siuvėjas ir eidavo per 
žmones siūdamas — uždarbiau
damas. Visi Uksai sugyveno ne
blogai. Bet laikui bėgant gerus 
santykius Uksų šeimoje pradėjo 
gadinti kaimyno Martinkaus 
tarnaitė Julė, kurią senukas su
sidomėjęs. Tėvo elgesys vaikams 
labai nepatiko ir jie tėvui pra
dėję kliudyti su tarnaite drau
gauti. Bet senis užsispyręs ėjo 
savo keliu ir su kliūtimis kovo
jo. Pagaliau pasklido gandai, 
kad senis Julę vesiąs ir jai už
rašysiąs ūkį. Del to Ukso vai
kai dar labiau susirūpino. Pa
galiau Antanas su Petru Uksai 
nutarė savo senam tėvui gėdą 
padaryti: užtikti jį inflagranti 
ir varu parsivaryti namo. Taip 
ir padarė.

Vieną naktį pastebėję tėvą 
einant iš namų, vaikai nuėjo 
paskui. Priėję prie Martinkaus 
namo — žiūri, pasišvietę elek
tros lempute, tėvas kamaroje 
sėdi su Jule. Vaikai pradėjo iš
mėtinėti, gėdinti, varyti namo. 
Tarnaitė kažkur paspruko iš 
kamaros, išeina ir tėvas lauk, 
bėt čia prie durų jis susitiko su 
sūnum Antanu ir tuoj ėmę bar
tis. či^ pat, ant tvoros, kabojo 
pamautas puodas, kurį senis

Kubiliaus išteisinimo motyvus, 
prokuroras Monstavičius, kaip 

(žinoma, paduos Vyr. Tribunolui 
'kasacijos skundą.

Antrojoj “Maisto” byloj Šiau
lių prokuratūra kaltinamąjį ak
tą jau surašė ir bylą perdavė 
Šiaulių apygardos teismui, šio
je byloje pagal B. St. 51, 5801 
ir 578 str. yra kaltinami buvęs 
Tauragės “Maisto” skerdyklos 
dir. Pranculis, mechanikas Rut
kauskas ir tauragiškiai pirkliai * • » 1 • V7* • -r~x • •

j ūmi gyvybei.
Šiaulių apyg. teismas J. Uksą 

pripažino kaltu ir nubaudė 6 
mėn. papr. kalėjimo. Be to, ve- 
lionies našlei ir dviem vaikam 
iš J. Ukso priteisė po 20 lt. kas 
mėnuo, kol našlė ištekės arba 
mirs, o vaikams iki jie sukaks 
21 met. amžiaus.

Kaltės įrodymo daiktą— puo- Gitkinas, Kacas ir Benjamino- 
dą. teismas nutarė grąžinti J. vičius. Pristačius 50,000 litų 
Martinkui. j turto laidą, Pranculis iki teismo

J. Uksas padavė apeliacijos paliktas laisvas, 
skundą, bet rūmai jo skundą i 
atmetė.

70 cnt., o dabar 2 lit. ir 2.20 
lt. Kiaušiniai vasarą buvo po 
5 cnt., dabar—10 centų. Rugių 
centneris buvo po 5.5 lit., dabar 
po 8 lt. Duonos kilogramo kai
na praktiškai pasiliko ta pati— 
po 20 cent. Pietų po 80 centų, 
kaip iki šiol būdavo, dabar jau 
nebėra, dabar po 1 lit. ir 1 lit. 
20 cnt. Brangsta malkos, gero
kai pabrango ir avalinė.

Atrodo, ūkininkams, turin
tiems ką parduoti, pajamos šie
met turėtų padidėti. Bet esą šie
met derlius mažesnis: rugiai 
nepakulūs, bulvės neužderėju
sios. Geriausiai šiemet dobilai 
apsimokėję, ypatingai sėkliniai. 
O šiuos metus kaip tiktai gali
ma dobilų metais pavadinti, nes 
šiemet dobilai ir paderėjo ge
riau, sėkliniai grūdingesni, o be 

i to dar, daug, ypatingai stam
besnių ūkių, pastebėję jų racio
nalumą, perėjo prie didesnio do- 

* bilų auginimo. Iš hektaro kai 
čiupo ir juo smogė Antanu) l kurie ūkininkai apskajčiuoja iš_ 
galvą. Antanas nuo smūgio kri
to be sąmonės.. Paskui jis buvo 
įneštas į Martinkų grįšią, ap- reilktaiųTma“ pranZš7uti 
rištas, o rytojaus dieną ir pas sperjty 
gydytoją nugabentas, r 
jas manė, kad sužalojimas ne
sunkus, tai tik aprišo ir davė 
vaistų, bet nuo to sužeistajam 
geriau nebuvo, o j 
jis. mirė.

Medicinos ekspertyza konsta
tavo, kad velionis buvo smarkiai 
sužalotas: sulaužytas galvos 
kiaušas, įvyko galvos traumos 
komplikacijos, smegenų užde
gimas ir mirtis. Laiku padarius 
operaciją, ekspertyzos manymu, 
būtų buvę mirties išvengta.

Taigi, J. Uksas ir buvo pa
trauktas kaltinamuoju už sun
kų kūno ’ sužalojimą su pavo-

Treciojoj “Maisto” byloj, del 
t nesąžiningumų skerdyklų staty
bose, Kaunu apygardos tardy
tojas Krygeris veda tardymą. 
Skerdyklų statybų 

pra- vadovavo “Maisto”
kai- Brcimeris, kuris, kaip žinoma, 

nos. Sviesto svaras buvo 50-70 , prieš tai tarnavo Karo butų 
cnt., dabar—1 litas. Lašinių ki-' valdyboje ir del nesąžiningumų 
logramas būdavo galima nusi- kariškose statybose iš ten turė- 
pirkti už 1 lit. 60 centų—1 It.'JO pasitraukti iš tarnybos ir 

buvo Kariuomenės teismo nu
baustas, o po to jis perėjo tar
nauti į “Maistą.” Teko patirti, 
kad “Maisto” skerdyklų staty
bos byloje jau daroma eksper
tyza. Statybos Inspekcija į sta
tybos ekspertus yra nurodžiusi 
inžinierius Landsbergį, Kriščiu- 
kaitį, Peldavičių ir Gruodį.

(Tąsa iš 3 puslp.) 
tai visose tokiose pelėse 
įvyksta panašios permainos 
elžktros sriovėje. Jeigu ki
tos pelės turi džiovą, tai 
skirtingai nuo vėžio pasi
keičia elektros sriovė, bet 
pas visas džiovininkes jinai 
abelnai veikia panašiai.

Tatai ištyrė Yale Univer
siteto profesoriai Burr, 
Lane ir Nims naujai savo 
išrastu jautriausiu elektri
niu mieruotojum, kurį va
dina' “vacuum-tube micro
voltmeter.” Jis yra toks 
jautrus, kad parodo net to
kį mažytį skirtumą elektros 
sriovėje, kaip vieną dvi- 
tŪkstantinę voltos dalį. Jis 

/parodo ir vos tik praside- 
■- danei ą ligą, kurios negalima 

Mitų dar įžiūrėti jokiais ki
tais būdais.

Daug urna mokslininkų 
dabar sutinka, kad gyvybė 

« yata tarpsavinis veikimas fi- 
‘ zjniai-elektrinių ir cheminių 

reiškinių. Taigi “microvolt- 
| flfeter” gal prisidėsias ir 
IPHe gyvybės paslapčių iš- 

attkinimo.

rinkti už dobilų sėklą iki 500 lt. 
Kai kas Ukmergėje iš šitų 

i “Pro- 
. (ekonominio žydėji-

Gydyto- moj ja{jęUS> pav., miesto savi- 
žadamiems “geriesiems 

laikams” net naują sienoj lan
gelį iškirto būsiančioms me

ilėms aptar- 
I nauti. Bet kol kas iš pranašau
jamųjų “Prosperity” laikų at
stovo prie šio naujai išrausto
jo sienoj langelio nesimato. Tik 
kartąis vienas kitas bedarbis 
prieina prie jo pasišiaušusių 

t plaukų susišukuoti, manyda- 
, mas, kad ten veidrodis. O “pa
sišiaušusių plaukų susišukuoti” 

į miesto savivaldybėn ateina dar 
i ir tokios rūšies bedarbių, kurie 
ir užsiregistruoti teisės neturi 
—mieste neišgyvenusių dvejų 
metų. O žiema tuo tarpu jau 
artinasi, šiomis dienomis virš 
miesto jau skraidžiojo 
sios sniegulės. Dabar 
šiaušiasi plaukai nuo 
pageltusių lapų, gausiai krin
tančių praeiviams ant galvų, 
bet neužilgo šiaušis jie nuo 
šerkšno ir sniego.

risto iš profesijos kirpėjo Ab
raomo Henigsfesto baudž. bylą.

• Henigsfestas Rygos apyg. 
teismo yra baustas kelisyk už 
įvairias vagystes ir sukčiavimą, 
be to, jis “gastroliavęs” ir kt. 
valstybėse, visur palikdamas 
pėdsakus ir šešėlius. 1935 m. 
Henigsfestas atvyko Lietuvon 
ir ptadėjo veikti. Savo auko
mis jis pasirinko išimtinai po
nias, tarnaites ir šiaip laisvas 
moteris. Užėjęs į gerus namus,. 
Henigsfestas poniai prisistato 
jos vyro geru pažįstamu arba 
net bičiuliu, laukia iš tarnybos 
sugrįžtant vyro, o kai nesulau
kia, prašo ponią trumpam laikui 
paskolinti kelias dešimtis litų; 
už paskolą svečias palieka kokį 
menkniekį garantija. Kitur nu
ėjęs ir radęs vieną tarnaitę 
pradeda su ja flirtuoti, meilin
tis ir vis laukia šeimininkų su
grįžtant; nes esąs geras jų pa
žįstamas. Kai tarnaitė; išeina į 
virtuvę, tai “svečias” į miega
mąjį, į bufetą, tualetę ir, radęs 
ką ir įsidėjęs į kišenę sako, kad 
nusibodę laukti ir, palikęs vizi
tinę, išeina.

Henigsfestas turėjo dar tam 
tikrų moterų rūšį, kurios su juo 
pusiau dalijos savo uždarbiu, 
davė jam žiedus, laikrodėlius 
etc. Tuos daiktus vėliau Henigs
festas už paskolas užstatydavo.

Gyviausia Henigsfestas siau
tė Kaune, rudeniop nusikraustė 
ir provincijon, bet Panevėžyj 
buvo suimtas. Tas apgavikas 
buvo atvežtas Kaunan ir rody
tas nukentėjusioms moterims, 
kurios visos pripažino tą blon
diną, augštą vyrą, jas apgavusį.

Kauno apyg. teismas Hėnigs- 
fcstą nubaudė 6 metais sunk, 
darbų kalėjimo. Apel. rūmai tą 
bausmę patvirtino.

Naujas SSSR Prekybos 
Atstovas

KAUNAS. — SSSR naujai 
paskirtas prekybos atstovas 
Lietuvai p. šapira šiandieną iš 
Šiaurės Amerikos atvyksta į 
Kauną. Netrukus į Londoną iš
važiuos dabartiųis prekybos at
stovas Lietuvai p. Pikmanas.

Lietuviška Parduotuve
MERKINĖ. — šį rudenį čia 

atidaryta vėl lietuviška par
duotuvė, kurių jau ilgesnis lai
kas, kai čia nebuvo. Tai vienin
telė lietuvių rankose parduotu
vė šiame miestelyj. Šiaip par
duotuvių čia dabartiniu 
yra per 30.

“Maisto” Bylos
KAUNAS. — Jono Lapėno 

kitų byloje Apeliacinių rūmų 
teisėjas Baltūsis motyvuotą 
sprendimą jau surašė ir jis šio
mis dienomis bus paskelbtas. 
Paskelbus Lapėnų, Pranculio ir

Penktad., Gruodžio 11, 1936

>W'

jos virtuvė bus vėsi—švari—maloni.
Ir kadangi kainos dabar yra taip žemai nupuo

lusios, jog virimas, kepimas elektra lėšuoja vi
dutinei šeimynai Brooklyne mažiau kaip $3 per 
mėnesį.

Kodėl neužsakyt elektrinio pečiaus išanksto Ka
lėdiniams jūsų pietums? O su mūsų Specialiu 
Parsahidymo Pasiūlymu elektrinis pečius neap
sunkins išlaidų dovanoms.

61 mitri jauna
iriai patiktų 

mažmožių—kokį praktišką dalyką šeimininkystei. 
Šiemet ji labai norėjų gaut elektrikinj pečių.

Kadangi akuratrias, kontroliuojamas karštis ele
ktrinio pečiaus duoda tokias tikras pasekmes ir 
apt jo gaminti valgiai tokie gardūs. Kadangi au
tomatiškas kontroliavimas paliuosuoja ją nuo pe
čiaus tėmijimo per valandas—duoda jai daugiau 
laiko prižiūrėti vaikus ir kitius reikalus. Kadangi

Laivakroviai ir bendro strei
ko unijos padidino skaičių pi- 
kietų, ypatingai veda griežtą 
kovą prieš tris didžiausias 
kompanijas, kuriom yra Ame
rican - Hawaiian, Matson ir 
Dollar, šitos kompanijos blo
kuoja pabaigą streiko. Jų tik
slas yra sukriušinti unijas ir 
panaikinti mažesnių kompani
jų, kompeticiją iš savo tarpo. 
Bendro streilįo komitetas vi
sais galimais būdais boikotuo
ja šių kompanijų nusistatymą. 
Trys garsiakalbiai važinėja po 
miesto gatves ir aiškina pub
likai streikięrių reikalavimą 
ir kompanijų nusistatymą 
prieš tą streikięrių reikalavi
mą.

Stockton streikieriai laikosi 
tvirtai ir gauna pagelbos iš | 
pašalinių darbininkų, kurie 
ne tik padeda, bet sykiu boi
kotuoja produktus. 16 areštuo
tų pikietų yra padėti ant pa
rankos po jpenkis šimtus dol. 
kiekvienas, 
lauja teisėjo
jų teismas būtų perkeltas į 
San Franciįsco, ir būtų teisia
mi su pritaikintais teisėjas- 
jury. Teisėjas Solkmore atsi
sako perkelti teismą, būk įsta
tymas neleidžiąs to daryti. At
rodo, kad bus teisiami Lodi.I

Ofięialis Paskelbimas Balsų

Sacramento, Calif. —Gruo
džio pirmą dieną registracijos 
departmentas paskelbė galuti
ną balsavimą. Californijoj už
siregistravo 3,253,821 pilietis; 
balsavo 2,712,343, už demo
kratų surašą balsavo 1,766,- 
836, už 'republikonų surašą 
balsavo 836,431, už prohibi- 
šinistų surašą—12,912, už so
cialistų surašą balsavo 11,325, 
už komupistų surašą balsavo 
10,877. Rįeikia pažymėti, kad |

CAPE MAY, N. J.—Phila- 
delphietė mergina Marion 
Ellis teisme prisipažino, kad 
pereituose rinkimuose jinai, 
papirkta republikonų, pen
kis sykius balsavo už jų 
kandidatus.

Kaip Rokiškėnas Pirko 
Bargan

KAUNAS. — Rokiškio apy
linkės gyventojas V. Kedikas, 
užėjus ekon. krizini, iš Gurvi- 
čiaus krautuvės ištisus metus 
ėmė prekes bargan, bet garan
tija davė 200 lt. vekselį. Kai 
suėjo terminas vekselį išpirkti, 
Kedikas vekselio neišpirko ir 
Gurvičius suprotestavo. Bet pa
skui jie susitaikė ir Gurvičius 
iš policijos vekselį atsiėmė ir jį 
atidavė Kedikams, jo vieton pa
imdamas naują vekselį. Vekse
lio blankas buvo 300 lt., tai 
krautuvėje, ten esant ir Kedi- 
kui su žmona, Gurvičius išsiėmė
vekselį iš bufeto ir rengėsi įra- i tuomet dar tebegyvenęs Lyde- 
šyti 200 lt. sumą. Bet kai tik, Ipninkų kaime, Merkinės v 
Gurvičius vekselį išėmė, tai Ke-; klaustas apie baudžiavą, ‘ 

šakojo šį atsitikimą:
—Aš pats kunigystes » 

džiavos) nebeatsimenu, 
daug apie ją . girdėjau iš savo 
dziedo Baltraus. Su juo štai kas 
buvo atsitikę;

Vieną sykį Makniūhų dvaro 
ponas Muiželis buvo nuvažiavęs 
guduos pas vieną poną baįiun. 
Jis čia pamatė liokajų (tarną), 
kurį išsimainė ant šuns, ir par
sivežė Makniūnų dvaran. Mui
želis turėjo meilužę, dvaro ak- 
mistrinę. Bet jis pats buvo ne
gražaus būdo, jo gi išmainytas 
liokajus buvo gražus vyrais, tai 
akmistrinė jį ir pamilo.

Kartą ponas užklupo juos sy-' 
kiu gulint. Liekajui išpėrė kai
lį, tai šis ir pabėgo. Liokajui 
pabėgus, ponas išsiuntė mano 
dziedą pabėgėlio j ieškoti. Dzie- 
das per tris dienas j ieškojo, 
net guduosna buvo nuėjęs, bet 
nerado. Jam sugrįžus, Muiželis^ 
klausia:

—Kaip tu jieškojai, kad ne
suradai ?

—Pėsčias, šviesiausias ponu
li,—atsako’ dziedas,

—Ach pėsčias! Tai tu kur 
gulėjai, o nejieškojai, — šaukia 
ponas perpykęs. — Aš tau pa
rodysiu, kaip reikia j ieškoti.

Ir, pasižabojęs mano dziedą, 
ėmė juo jodinėti po dvarą ir 
bizūnu mušdamas, vis kartojo:

—Va šitaip reikėjo jieškoti, 
tai būtum suradęs, šitaip reikė
jo jieškoti!

Suprask — raitam.
Mano dziedas, prinešęs poną 

prie skysto mėšlo, taip smar
kiai kilstelėjo pasturgaliu, jog 
ant jo sėdėjęs Muiželis nukrito 
į tą mėšlą. Dziedas pabėgo, o 
ponas, atsikėlęs, šaukėsi, kad jį 
vestų į rūmus, nes pats nematė, 
kur eiti.

Vėliau tą liokajų surado gu
duose pas ūkininką gyvulius ga
nant. Parsivedė dvaran, įpylė 
rykščių ir vėl turėjo ponui tar
nauti.

(Iš “Baudžiava”)

dikas tą vekselį griebė iš Gur- 
vičiaus nagų ir sudraskė.

Panevėžio apyg. teismas Ke- 
diką nubaudė 3 mėn. kalėjimo. 
Kedikas, nepatenkintas apyg. 
teismo sprendimu, padavė ape
liacijos .skundą, bet lapkr. 17 
d. rūmai jo skundą atmetė.,

Atmetė Kasacijos Skundus
KAUNAS. — Lapkričio 17 

d. Vyr. tribunolas svarstė kelis 
kasacijos skundus.

Š i r mulytė - Marčiulionienė 
kariuomenės teismo nubausta 
10 met., jos bendradarbis Alek
navičius 4 met. sunk, darbų 
Įėjimo už šnipinėjimą. Abu 
davė kasacijos skundus, 
Vyr. tribunolas jų skundus 
metė.

Broliai V. ir B. Tamoševičiai 
už šnipinėjimą kariuomenės 
teismo nubausti po 15 met. 
sunk, darbų kalėjimo (V. Ta- 
moševičius buv. jaunalietuvis). 
Jų kasacijos skundus Vyr. tri
bunolas irgi atmetė.

Blogas Kelias
NAVARODAI, Merkinės vai. 

—Čia vienas kelias, einąs pro 
Navarodų km. į plentą, yra ne
išbrendama pelkė. Šis kelias 
yra naujai pravestas, vietomis 
per pievas, ir 
tai dabartiniu 
niu kroviniu 
pervažiuoti.

Bedarbių Klausimas 
Aktualėja

ŠIAULIAI. — šiuo metu 
Šiaulių miesto darbo biržoje jau 
užregistruota 989 bedarbiai, iš 
kurių tik 122 tuo tarpu dirba 
prie įvairių miesto savivaldy
bės darbų. Kiti gi lanko biržą 
ir laukia darbo.

Kaip Kirpo Rygos Kirpėjas
KAUNAS. — Lapkričio 17 d. 

Apeliaciniai rūmai sprendė Lat
vijos piliečio tarptautinio afe-

Mass. Darbo Federacija 
Reikalauja Išlaisvint įka

lintus Mainierias

BOSTON. — Massachu
setts Darbo Federacija ir 
vaistij. Vartotojų Sąjunga 
mušė telegramas Kentucky 
gubernatoriui, kad išlaisvin
tų keturis mainierius, vi
sam amžiui įkalintus už su
sikirtimus laike 1931 m. 
streiko.

I7-tas METINIS

OPERETIŠKAS KONCERTAS
Rengia Lietuvių Lavinimosi Ratelio Choras, 

Vadovystėje Izabelės Kugel

Sekmadienį 13 Gruodžio (December)
FINŲ SVETAINĖJE

37 Chapel Court Norwood, Mass.
PRADŽIA 6-TĄ VALANDĄ VAKARO.

PROGRAMĄ PILDYS:
1. L. L. R. Mišrus Choras. Perstatys Lietuvos Liaudies 

Vakarą. Visas choras bus lietuviškuose kostiumuose.
2. South Sea Echo Hawaiian Orchestra, iš Stoughton, Mass.
3. Lietuvių L. R. vyrų choras, su naujomis dainomis.
4. Veronika Putvinskaitė-Balkus, lyriškas sopranas, iš 

Montello, Mass., solo.
5. Merginų-moterų choras su liaudies dainomis.
6. Eva Kurgon, sopranas, komiškų dainų solai.
7. J. Pakarklis ir J. Grybas suloš “Komediją,” taipgi su 

dainomis.
8. L. L. R. Choras paprastuose rūbuose.

Gerbiama Lietuvių Visuomene! Lietuvių Lavinimosi Ra
telio Choras visuomet savo metinius koncertus duoda la
bai įvairius, linksmus, ir žavėjančius. O šis programas 
kaipo 17-kos metų paminėjimui savo darbuotės dailėje, 
tai bus dar įvairesnis ir už seniau buvusius. Kviečiam lie
tuvių visuomenę skaitlingai atsilankyti, pasigėrėti koncer
tu ir paremsit vienintelę lietuvių dailės organizaciją Nor- 
woode, L. L. R. Chorą.

ĮĖJIMAS TIK 35 CENTAI.
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NET AšŽINAU,
r KAD MOTINAI REIKIA
ELEKTRINIO PEČIAUS
KALĖDOMS!

Brooklyn Edison Elektrinis Pečius
ĮSTATOMAS VELTUI

• Parsamdomam Pasitenkinimo Išbandymui 
Naudokite, kol tik jum patinka be jokių 
kitų prievolių, apart mažų rendos mokes
čių. Tada, jeigu jūs nutarsite pirkt elek
trinį pečių, mes priskaitysime visas sumo
kėtas rendas, iki 14 mėnesių iš viso, prie 
perkamosios kainos. Jeigu jūs perkate da- , 
bar, pečiaus įdėjimas veltui, lygiai kaip kad 
jį samdant.

Specialis "Brooklyn Edison Electric" Range visas 
t. turi baltos porcelanos paviršių. 4 vietos virimui.

Stalčiai indams ir keptuvams. Pasidėjimas stalo in
dams ir keptuvams. Pasidėjimas stalo įrankiams. 
Neapmokamas įdėjimas Brookiyno gyventojams vie
nos-dviejų šeimynų arba daugelio šeimynų dviejų 
aukštų namuose.

4 elektrinis 
tarnas)

1 . | KRElPKlTRŠ 
TUVE BROOKLYN

j i APPROVED
DEALER

TELEFONUOK1TE TRIANGLE 

5-6000 AR KREIPKITĖS Į BILE VIE
NĄ Iš BROOKLYN EDISON KOM
PANIJOS PARODŲ KAMBARIŲ. Jie 

yra patogiose vietose 380 Pearl Street, 
56G Nostrand Avenue (Bedford), 100 

.Chester Street (Brownsville), 10 Ho
ward Avenue (Bush wick), 529 Surf 
Avenue (Coney Island), 21 Snyder 
Ave. (Flatbush), 5123 Fourth
(South Brooklyn), 270 South 3rd St. 
(Williamsburgh).

BROOKLYN EDISON CO., INC. i
380 Pearl Street, Brooklyn, N. Y. .

Malonėkite man atsiust, be prie- | 
volės iš mano pusės, pilnas in- . 
formacijas, aprašančias "Brook- I 
lyn Edison Electric” Range ir I 
jūsų pasiūlyt*} PATENKINIMO . 
IŠBANDYMUI. I
Vardas



Puslapis Penktas Penktad., Gruodžio 11,

Nauji Mailių Savininkai
proga, o čia dar daug mainose 
nelaimių. Išaugo galingos lietu
vių bažnyčios, už dūšias mel
džiasi net po kelis gerai nusipe
nėję kunigai. Stubose nemažai 
ir dabar kabo paveikslų—Jėzų, 
Marijų, Juozapų, nors jau dau
gelis mainierių kitaip žiūri į 
gyvenimą.

Mainierys eina po sunkaus 
darbo namo, nuvargęs, dulkėtas, 
murzinas, kaip murinas. Jam 
reikia pasilsėti, valgyti nesino
ri. Reikia “dulkes išplauti,” tam 
tikslui prisisteigė daug saliū- 
nų. Niekur kitur nebuvo tiek 
saliūnų, kaip mainose ir vis 
daugiausiai arti gelžkelio, ku- 
riuomi pravažiuoja rrtainieriai.

Bet greta bažnyčios ir saliu- 
no, steigėsi ir kitos organizaci
jos, lokalinės draugijos, pašal
pos kliubai, organizavosi unija, 
virė streikai, tvėrėsi kuopos na- 
cionalių organizacijų, skaitė 
laikraščius, dirbo, diskusavo, 
keitė savo pasaulėžiūrą.

Mainieriai ir Krizis
1930 metais prasidėjo 

džiausiąs ekonominis krizis
so j šalyje. Užsidarinėjo dirbtu- 

i vės ir fabrikai, išnaudotojai 
metė milionų milionais miestų 
darbininkus ir darbininkes į 
gatves—bado nasrus. Bet viršu
tinių dirbtuvių darbininkai dar 
turėjo nors vilties kur kitur

di- 
vi-

I
Pennsylvania valstijoj yra 

didžiausi centrai kietos anglies.
Kartu, tai yra ir lietuvių sun
kaus darbo žmonių gyvenimo 
vietos. Nuo Minersville iki 
Scrantų bus apie 75 mylios, šis 
ruožtas tęsiasi kalnais bent 40 
mylių pločio. Apačioj, ant kelių 
šimtų pėdų gylio — kietas an
glis. Visi kalnai ir pakalnės 
apstatyta miestais, miesteliais, 
kaimais (“pečėmis”). Čia mes

* rasime miestus: Minersvillę, 
Pottsvillę, Shenandoah’ą, Maha- 
noy City, McAdoo, Hazelton,

< Nanticokę, Plymouth’ą, Wilkes- 
Barrę, Pittstoną, Scrantoną ir 
kitus. Daugely j jų tūkstančiai 
gyvena lietuvių mainierių. Pa
imkime net tokius nedidelius 
miestelius, kaip Luzernę, Ed- 
wardsvillę, Kingstoną ir eilę ki
tų, o visur yra daug lietuvių.

Mainos! Shenandoah, Girard
ville, Frackville, Mahanoy City, 
tai yra kaip kokia nauja lietu
vių tėvynė. Juk čia jau 50 metų 
atgal buvo pirmi Lietuvos išei
viai. Juk čia tvėrėsi organizaci

jos, pasirodė lietuvių kalboje 
laikraščiai, brošiūros, organiza
vosi savo laiku didelės Lietuvių

^Socialistų Partijos (vėliaus Lie-j 
tuvių Socialistų Sąjungos) kuo
pos.

Mainų sritis yra ateivių ap
gyventa. Kiek čia gyvena lietu-' gauti darbą, nes čia yra įvairių 
vių? Sunku pasakyti, bet vei
kiausiai arti 100,000. Kur nu
važiuosi, kur eisi, visur rasi lie
tuvių angliakasių.

Mainierių Praeitis
Kasyklų srityje per dešimtis 

metų dirbo ir gyveno mūsų bro
liai. Dirbo sunkiai. Padėjo savo 
sveikatą, praleido geriausias 
jaunystės dienas. Tūkstančiai 
buvo sužeistų, o kiti padėjo ir 
galvas. Našlių ir našlaičių pro- 
porcionaliai buvo daugiau, kaip 
bent kur kitur. Kapitalistai,

/ Leh’ight Coal Co., Reading 
Coal Co., Lackawana Coal Co., 
ir kitų kompanijų anglies baro
nai nepaisė mainierių gyvasties. 
Jie troško tik didesnių pelnų, o 
tas dar daugiau didino nelaimių 
skaičių. Kas metai tūkstančiai 
mainierių žuvo kasyklose. Vien 
per 14 metų (1915-1933) ka
syklose žuvo 29,276 angliaka
siai. O kiek buvo sužeistų? Kiek 
neteko rankų ir kojų? Kiek bu
vo tiek baisių nelaimių, kada 
vienu kartu šimtai mainierių 
mirdavo užgriūti po žeme arba 
sudegdavo? 1911 metais prie 
Scrantų vienu kartu žuvo 73

, žmonės, o 1928 metais prie
Mather 195 mainieriai!

Kartais miesteliai nedideli, o 
*greta jų kapai ir kapai! Daug 
paminklų su lietuvių pavardė
mis. Atminimo dienoje, 30 ge
gužės, tūkstančiai moterų ir 
vaikučių eina ant kapų, kad 
pasodinti gėlę ant savo duon- 
pelnio kapo.

Mainos! Juodi dideli kalnai, 
tartum gedulingai pasipuošę. 
Ir turi kam. Jie supilti ant upe
lių kraujo ir kailių kaulų! Mai
nos, kurios davė anglį, šilumą, 
energiją, be kurios nebūtų ga
lėjusi išbujoti Jungtinių Valsti
jų galinga industrija, be ku- 

► rios nebūtų buvę progreso, be 
kurios nebūtų galėję išaugti 
milžiniški miestai, o dar dides
ni šalies milionierių pelnai. Tos 
mainos ant 95 mioš. apgyventos 
ateiviais, o dideliame skaičiuje 
lietuviais.

Gyveno mainieriai daugiau 
panašiu gyvenimu į savo tėvus 
Lietuvoj, tą primindavo jų stu- 
boš, grįčios. Mažesniuose mies
teliuose ir kaimeliuose namai 
skyrium, mediniai, aplinkui ne
mažai vietos. Daugelis pasiso
dino obelių, slyvų, grušių ir ki
tokių vaisių. Daugelio net ir 
tvoros panašios į senas Lietu
voj—nelygios, iškraipytos.

Veik visi žmonės atvyko ti
kinti. Kunigija naudojosi ta

darbų.
Kitaip dalykai buvo Pennsyl

vanijos angliakasių gyvenime. 
Užsidarė kasyklos, išmetė juos 
iš darbo. Kitokios industrijos 
nėra. Mainieriai kitų amatų ir 
darbų nemoka. Jų daugelis jau 
persirito per ketvirtą ir penktą 
dešimtį metų. Jie Turi šeimy
nas, kiti ii’ namelius. Kur dė
tis? Kas daryti?

Keli metai atgal vasaros me
tu kaip kur miestų valdžia davė 
mainieriams po žemės (kalno) 
šmotą, kaip kur išarė, davė 
sėklų—dirbkite. Pavertė į “far- 
merius.” Bet tas neišrišo klau
simo. Mainieriai vargo, tūli ba
davo, organizavosi į bedarbių 
organizacijas. Organizavosi iš
tisais unijos lokalais ir kovojo. 
Atsirado kiek viešų (WPA) 
darbų—kelių taisymas, upių 
kraštų aptvėrimas, kiti darbai, 
bet ir tas neišrišo klausimo.

“Anglies Butlegeriai”
Mainieriams reikia gyventi, 

žiemos metu šildytis, maistas 
virti, o kasyklų srityje ir vasa
ros metu pečius angliais kūrina, 
maistą gaminasi. Kasyklos už
darytos. Anglies reikia, pinigų 
nėra, o čia pat anglis guli po 
žeme, kaip kur pavirš. Mainie
riai pradėjo rausti kalnams pa
šones, kaip koki kurmiai. Kasė 
anglį, o jie tą moka. Kasė ii’ 
džiaugėsi, kad nors kiek sustin
gusius sąnarius paleido darban, 
nes jie darbą myli, dirbti nori. 
Kasė anglį, maišus vilko ant 
kupros namon ir kūreno pečių.

Visur viskas vystosi pirmyn, 
daroma pažanga, taip ir šiame 
atsitikime. Kaip kurie dasipro- 
tėjo, kad ne tik sau namą rei
kia apšildyti, bet, kad anglį ga
lima ir su krautuvninku ant 
mėsos, duonos, druskos ir kitko 
išmainyti. Sugrįžo seni laikai; 
mainierys anglį pradėjo keisti 
ant kitų jam reikalingų dalykų. 
Tūli net kunigui parapijos mo
kestį anglimi nuvežė. Kunigas 
keikė, šaukė, kad griekas, bet 
“griekas ar ne,” imk, nes pini
gų nėra.

Mainierys knisosi į kalną gi
liau, kasė anglį, šildė savo na
mą, virė maistą ir mainė mais
tą už anglį. Biskį pasidavė leng
viau ir geriau gyventi. Tuoj aus 
ir kiti mainieriai puolėsi prie 
kalnų ir atidarė-savo kasyklas. 
Bet tada sumažėjo rinka: dau
gelis siūlo anglį, mažai yra tų, 
kurie patys nesigamina. Prasi
dėjo anglies gabenimas į Phi- 
ladelphiją, New Yorką ir kitus

miestus.
Anglies kasyklų savininkai 

įdūko. Jie pradėjo šaukti, kad 
“anglies butlegeriai” atsirado, 
kad “vagiai vagia anglį,” tar
tum anglies baronai tą anglį 
padarė, tartum jis nėra visuo
menės turtas ir tam daugiau 
priguli, kas jį išima. Prasidėjo 
ant “anglies butlegerių” puoli
mas ir areštai. Puolė kompani
jų policininkai. Puolė ir vietos 
valdininkai. Mainieriai nenusi
gando, bet organizavosi ir kovo
jo. Areštų skaičius didėjo, teis- 
mabučiai persipildė bylomis. 
Valdininkai atsidūrė keblioj pa
dėtyj : neduosi mainieriams an
glį kasti, tai jie organizuosis į 
bedarbių organizaciją ir kovoja 
už pašalpą, negaus jie įplaukų, 
nemokės ir taksų. Valdininkai 
pradėjo per pirštus žiūrėti. Bu
vo atsitikimų, kad į dieną areš
tuodavo tris kartus “anglies 
butlegerį” ir tris kartus paleis
davo. Mainierys iš kasyklų va
žiavo į policijos stotį, o iš ten 
paleistas, atgal į kalną ir kasė 
anglį.

Pagaliau “anglies butlege
riai” susitvėrė savo uniją—or
ganizacijoj spėka. Atsirado iš- 
dirbystės, kurios pradėjo ga
minti “brekerius,” mašinas ir 
kitus anglies kasimui ir apva
lymui įrankius. Mainieriai per
ka juos ir dirbą. Jie kasasi į 
kalnų pašones, lenda giliau į 
žemę. Nereikia jiems jokių in
žinierių—patys jais yra.

Tiesa yra atsitikimų, kad vel
tui dirba, išmuša skylę ir ang
lies neranda, nes anglis jau iš 
apačios išimtas. Bet jie vilties 
nenustoja, jie kitur atsidaro 
mainas ir dirba.

Kalėdų Dovanos 
Ne Del Visy

ir

Laike pereitų prezidentinių 
rinkimų didis katalikas, politi
nis metelninkas, savo laiku bu
vęs demokratų kandidatas į 
prezidentus, o dabar virtęs kar
štu Hearsto agentu ir republi- 
konu ponas Alfred E-. Smith, 
kalbėdamas Philadelphijoj, Met
ropolitan Opera House svetai
nėje, puolė “anglies butlege
rius”, išvadino juos “vagiais” 
ir 
Pennsylvania valstijos viršinin
kams ir gubernatoriui. Smith 
šaukė: “Pennsylvania neturi 
valdžios.. .. Jūs anarchistai!. .. 
Jūsų valstijoj butlegeriai vagia 
anglį, o gubernatorius Earle 
nieko nedaro!”

Pennsylvania valstijos guber
natorius Earle sako, kad jeigu 
sulaikyti “anglies butlegerius” 
nuo anglies kasimo, tai tam 
reikėtų kas valanda prie kasyk
lų laikyti nemažiau 2,000 mi
licininkų, kas į dieną valstijai 
atsieitų po $14,000, o ir kraujo 
praliejimas būtų. Todėl jis ir 
atsisako kasyklų baronams duo
ti valstijos miliciją.

Mainieriai kasa anglį. “New 
Yorko Times” korespondentas 
Lawrence E. Davies rašo, 6 d. 
gruodžio, kad “anglies butlege- 
rių” yra nemažiau 20,000, kad 
jie į metus už anglį gavo $32,- 
000,000.

Pennsylvanijos m a i n i e riai 
pergyveno evoliuciją: pirma 
dirbo pas anglies baronus, vė
liau atsidūrė bedarbių tarpe, 
tada valdžia juos pavertė “far- 
meriais,” o paskui jie iš “die
vo malonės” virto ‘•‘kapitalis
tais’ ’—mainų savininkais.

$32,000,000 yra didelė krūva 
pinigų, bet jeigu ją padalinti 
ant 20,000 mainierių, tai į me
tus išeina tik po $1,600. Prie 
to mainieriai iš tų pinigų turi 
pirkti dinamitą, įrengti savo 
kasyklas, padengti ir kitas iš
laidas, taip, kad iš jų milionie- 
rių neatsiras. O jeigu imti aty- 
don, kad jų yra iki 40,000, tai 
tada kiekvienam mainieriui pa
reina tik $800 į metus, tai po 
$2.50 į dieną.

Kompanijos daro viską, kad 
pakenkus šiam mairiierių dar
bui. Jos susitarė su tūlų miestų 
valdžiomis ir \ ten areštuoja 
“anglies butlegerius,” kada jie 
trokais pristato anglį! Mainie
riai prieš tai veda kovą. Kom
panijos ir anglį nori pavirš iš
imti, kad “anglies butlegeriai” 
negalėtų pasiekti. i). M. š.

Kada pavartai didlapius 
pažvelgi j kompanijų metinių 
jeigu raportus, visur matosi, 
kad šį metą neša didesnį pel
ną per Šerą, negu kad toks pat 
kapitalas nešė 1929 metais. 
(1929 metų pelno čiukuras 
dabar yra lyginamas prie tų 
metų pelno). Ar daug juodo 
darbo darbininkų paklausė 
savęs, iš kur kompanijos ir 
kompanijų viršininkai gauna 
riebias algas ir tokio didelio 
pelno, nuo dolerio iki penkioli
kos ir daugiau ant įdėto kapi
talo per Šerą ? Iš lietuvių dar
bininkų dar mažai kas kreipia 
atydos į kompanijų metines 
atskaitai, o tas reikėtų kiek
vienam ' “Laisvės” skaitytojui 
daryti ir pratintis, nors pa
prastam darbininkui ne apsi- 
pažinušiam su aritmetika yra 
sunku tą viską aiškiai persista- 
tyti. Kad ir “citros” yra gerai 
įmatomos, bet jos jam yra mi
glotos. Bet yra kitas lengvas 
būdas surasti pelno šaltinį 
dirbtuvėj, kurioj aš ir tu dirbi 
prie pat savo darbo. Pirmas, 
35% aptaksavimas reikalingų 
dalykų mūsų pragyvenimui; an
tras, apkarpymas mūsų algų; 
trečias, pradėjimas darbo pir
ma laiko; ketvirtas, paskuba 
prie darbo be atsitraukimo 
nuo darbo; penktas, pabaiga 
darbo po laiko minutą-kitą. 
Vis tai yra daroma, kad ge
riau įtikti bosui, o pakenkti 
sau.

Kalba eina maž daug apie 
sunkiąją išdirbystę. Na, o kur 
lengvoji išdirbystė ir kitos pra
monės ir prekybos raštinės, 
krautuves, kur taip vadinami 
baltkalnieriat darbininkai dir
ba? Aš galėčiau įvardinti ke
lias departamentines krautu
vės, kur darbininkai pradeda 
dirbti nuo 8-9 valandos ryto, 
ir baigia savo darbą 10-11-12 
valandą vakaro, už paprastą 
algą, gaudami po $16, $18,

tuvos fašistų valdžia maistą 
dupda kaliniams, kad, girdi, 
išalkęs šuva ar katė neėstų to 
ėdesio. Kalbėtojas nurodinėjo, 
kokiu būdu Amerikos lietuviai 
galėtų pagelbėti Lietuvos ka
lingam ir jų šeimynoms.

Prakalbos pavyko „visais at
žvilgiais gerai ir publika buvo 
užsiganėdinusi tokiais kalbė
tojais.

Aukų surinkta $18.41.
Aukavo po $1.00: S. Pilsuc- 

kis, O. Pilsuckiene, F. Verbic
kas, V. Slatkauskienė, V. Rač
kauskas, S. Michelsonas (“Ke
leivio” red.), J. Valatka, S. 
Belikus ir A. Kazlauskas; po 
50c.: V. Kanciavičius, A. Dam
brauskas, J. Stančikas, A. Už- 
davinienė, M. Jaciunskienė, M. 
Matonis ir M. Saulenas; po 
25b: V. Čaplikas, L. Stankus,. 
Ė. Klimavičius, M. Bučinskas, 
V. Rasiulis, V. Sleičiunaš, J. 
Šilanskas, 
Mahoney, F. Saulenas, J. Į<ar- 
pavičienė, 
Brown, J. Velch, S. Dzingelia- 
vičius ir S. Paplauskienė. 
Sniulkių surinkta $1.66.

Darbininkas.

V. Kanciavičius, A. Dam-

J. Buiničkas, M.

M. Alkunas,

ir

Tel. Stagg 2-0783 NOTAhY •
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
I BALZAMUOTO JAS
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.

Waterburieciai! Temykite!

“Partizanai”
VIENAVEIKSMĖ DRAMA 

ir

Juokingiausią dalį iš veikalo “Ant Bedugnės Krašto”
Vaidins Pagarsėję Lietuvių Liaudies Teatro Vaidintojai 
iš Brooklyn, N. Y., Vadovaujant Artistui J. VALENČIUI

Sekmadienį, 13 d. Gruodžio-Dec., 1936
VENTA SVETAINĖJE

103 GREEN STREET, WATERBURY, CONN.

Vaidinimo 
Pradžia 
Lygiai 

6:30 Vai. 
Vakare 
Įžanga 

50 Genty 
Asmeniui

Uršulė Bagdcytiiene
Nastės (duktės) rolėje

anarchistais.” Teko nuo jo $20 ir $25 į savaitę* Tuo savo 
elgėsiu mes jiem sutaupome 
didelius pelnus. Jie švenčia 
kalėdas, o ką mes?

Pacific.

Haverhill, Mass

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

Prieš Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Po 
Programui 

Tęsis 
Šokiai 

Iki 
Vėluiiiai 
Nakties

Pamatykite šį darbo žmonių jausmums ir idealams pri
taikintą veikalą “Partizanai,” kuris vaizduoja vieną iš 
tūkstančių pergyventą nuotikį pereito Pasaulinio Karo 
laikotarpių, šis vaizdas stebėtojams pasiliks atmintyje 
ant; visados, kadangi jis bus vaidinamas Lietuvių Liaudies 
Teatro vaidintojų, gabiai, artistiškai, profesionalio artis
to Jono Valenčio sumokintų.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Haverhillio 7 draugijos, 
kliubas bei kuopos 29 d. lap
kričio surengė prakalbas del 
atsteigimo Lietuvoj demokra
tinės tvarkos.

Kalbėtojai buvo pakviesti 
“Kel.” redak. Š. Michelsonas 
ir “Laisvės” redaktorius Pv. 
Mizara. Vietinis Laisvės Cho
ras sudainavo keletą dainelių 
ir duetų.

Pirmas kalbėtojas buvo R. 
Mizara. Kalbėjo apie Ispa
nijos kovotojus, plačiai paaiš
kino, kaip Ispanijos darbinin
kai, seni ir jauni, vieningai 
kovoja prieš fašistus už savo 
demokratines teises, ir žada 
nepasiduoti fašistams tol, kol 
nebus sutriuškintas fašizmas 
Ispanijoj. Antras kalbėtojas 
buvo S. Michelsonas. Kalbėjo 
aplink Lietuvos fašizmą ir pla
čiai paaiškino, kas yra žodis 
fašizmas ir iš kur fašizmas iš
sivystė. Taipgi plačiai aiškino 
apie Lietuvos kalinius, kaip 
kaliniai baisiai persekiojami, 
it kaip maitinami ir kokį Lie-

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS '
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos jr Chroniški Skaudu
liai; Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mešlažarnes 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 se- 
kmingai*gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, Šlapimo 
Analyze, X-spinduliai. Serumų Įleidi
mai ir čiėpijimai. 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 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI!

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
Mathias laukus, savininkas.

Visdkiė Gėrimai, imp or trio t i ir Amerikos išdirbinio.
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais 

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia šauni Orkestr 

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KiEK KAS NORI
914 Broadway, (arti Myrtle a Ve.) Brooklyn, N. Y

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

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

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

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

ANTANAS 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

. < ............... r

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-SO43

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

GARSINKITES “LAISVĖJE”

■mlv
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"Laisves” Vajaus 
Reikalais

Laiškas Administracijai ir 
Vajininkams

admi-Gergiama “Laisvės 
nistracija: Aš pasiunčiu ketu- 
rius naujus skaitytojus ir vie
ną atnaujintą, čia rasite mo
ney orderį sumoje $23.00. šiuo 
laiku tik mano vieno. O drg. 
S. Penkauskas laukia pabai
gos vajaus. Jisai sykiu atšaus 
šimtus punktų. Jisai man sa
kė, kad vis tiek Lawrence lai
mės pirmą dovaną. O drg. V. 
Kralikauskas su drg. Tama
šausku ir drg. A. Butėnas su 
drg. J. šiupeteriu taipgi sakė 
pasidarbuosią gerai paskuti
nėm dienom vajaus.

Drg. A. Taraška, girdėjau, 
ketina važiuoti į Bostoną ir 
ten pasidarbuoti, nes bostonie-

čiai labai gražiai miega. Jis 
irgi gal parveš kelius šimtus 
punktų del Lawrence.

Tai pasirodo, kad Lawrence 
draugai stengiasi ir nori laimė
ti pirmą dovaną. Taip ir rei
kia, draugai.

Aš nežinau, kas yra su tuo 
Bostonu ir jo apylinke, kad 
šiais metais labai prastai pasi
rodė “Laisvės” vajuje. Nors 
paskutinėmis dienomis jie tu
rėtų pasidarbuoti.

O kur gi drg. J. Grybas din
go, kuris iš pradžios vajaus ra
šė ir ragino kitus eiti su juo 
į kontestą? Nejaugi, drg. Gry
bai, sušalote, juk dar, rodosi, 
nebuvo baisiai didelių šalčių?

Draugiškai,
Ig Čiulada.

Jūrininkų Streikas Seattle Uoste
Baigiasi ketvirta streiko sa

vaitė. Viskas ramu. Oras paly
ginamai šiltas. Susėdę .apie 
ugnį vieni kortuoja, kiti pasa
koja būtas ir nebūtas pasakas. 
Vienu žodžiu, piknikaujame, 
anot, vieno jūrininko išsitari
mo.

Pikietavimas eina trijomis 
pamainomis. Kas aštuonios Va
landos (dieną ir naktį) nauji 
pikietai siunčiami. Prie kiek
vienos prieplaukos (doko) 
nuolat stovi apie dešimts ar 
penkiolika vyrų. Du kartus 
kas aštuonios valandos perva
žiuoja vienas automobilis su 
kava ir “sandvičiais,” kitas ti
krindamas pikietus. Girtuo
kliavimas, pikietaujant, griež
tai draudžiamas. Kadangi iš 
1934 metų streiko patyrimo 
žinoma, jog tas priveda ne tik 
prie nereikalingų susidūrimų 
su policija, bet tuo pačiu juo
dina unijistų reputaciją. Atsi
radus girtuokliui, pašaukiama 
unija, kuri jį pašalina nuo pi- 
kieto pareigos, be to, nubau
džia atimdama dešimt išstovė
tų pikieto pamainų. Taip pat 
baudžiami ir tie, kurie nepa
sirodo ant pikieto be rimtos 
priežasties. Kadangi po strei
ko pirmenybė gauti darbą bus 
duodama tiems, kurie yra dau
giausia išpikietavę, ši bausmė 
pasirodo ne taip maža.

Išsiuntinėjimui pikietų iš
karto buvo vartojami narių 
automobiliai, bet pasirodžius, 
kad tas sudaro daug išlaidų— 
nupirkta autobusas ir sunkve
žimis (trokas).

Aš manau, kiekvienam yra 
žinoma, kad jūrininkai labai 
išlaidus. Taigi apie į savaitę 
po paskelbimo streiko, buvo 
pasamdyta vieta ir įtaisyta 
valgykla tiems, kurie neturi 
pinigų už ką nusipirkti mais
to.

Turint savo virėjus, tas uni
jai didelių išlaidų nesudaro. 
Dabar kiekvieną dieną šioj 
valgykloje valgo apie aštuoni 
šimtai žmonių.

Tas pat su nakvynėmis. 
Tiems, kurie neturi kur nak
voti, pasamdytas visas vieno 
nakvynių namo aukštas. Pri
trūkus lėšų gyvenantiems vieš
butyje (hotelyje), duodamas 
kreditas. Viešbutis, atsisakąs 
duoti kreditą, boikotuojamas. 
Bet laimei tokių nėra. Gal dėl
to, kad čia labai stiprios uni
jos, be to, Seattle gerovė daug 
priklauso nuo jūrininkų kiše
nės.

Įsivaizduoti unijų stiprumą 
galima iš nesenai įvykusio in
cidento. Apie vienuoliktą va
landą nakties unijoj kaž-kas 
praneša, kad vienoj alinėj sa
vininkas samdo ne unijos pa
tarnautojas, versdamas jas už 
pusantro dolerio dirbti dešimt 
valandų į dieną.

Vienas duoda sumanymą, 
eiti pas savininką, priversti jį 
samdyti unijos darbininkus, o

jei ne — paskelbti boikotą, Į 
Atsiranda daugiau savanorių. 
Susidaro viso apie dvidešimt 
žmonių, nueina į minėtą vietą, 
surašo savininko sutikimą sam
dyti tiktai unijos darbininkus, 
kurį pastarasis, po trumpo ne
sutikimo, galutinai pasirašo. 
Laike šios ceremonijos įeina 
policininkas, pasižiūri, nusi
šypso ii’ nė žodžio nesakęs iš
eina. Toks policijos “geru
mas” išaiškinamas dabartinio 
Seattle burmistro (majoro) 
simpatingumų darbininkų kla
sei. šiuo simpatingumu jis 
(burmistras) greičiausiai tiki
si šiais kritiškais politiniais 
laikais padaryti karjerą. Mums 
gi, šiais sunkiais streiko lai
kais — žymi pagelba. “Kol aš 
būsiu Seattle miesto burmist
ru (mayor),” jis pareiškė pe
reito pirmadienio masiniam 
(8000) jūrininkų streiko pro
pagandos susirinkime, “poli
cija streikierių nepalies.”

Vyt. Kalėda.

darbo yra daug nuveikta, bet 
tas atlikta mūsų broliškų orga
nizacijų A.L.D.L.D., L.D.S. ir 
kitų vardais, todėl ir kreditas 
priklauso mūsų broliškom or
ganizacijom.

Centro Biuro Sekr. Laiškas, 
Konferencijai

Perskaitytas laiškas, kurį 
prisiuntė drg. A. Bimba su nu
rodymais, kaip pakelti. komu
nistų veikimą. Laiškas priim
tas.

Tęsias diskusijos, kaip pa
didinti veikimas, kad gauti 
daugiau narių į Komunistų 
Partiją. Per diskusijas išdirb
tas planas veikimui:

Trijų mėnesių veikimo pla
nas: 1) Visos frakcijos turi 
tuojaus susišaukti partijai sim
patingus darbininkus ir to
kiuose susirinkimuose išdirbti 
vietos kolonijos veikimo pla
ną. Į tokius susirinkimus turi 
pakviesti iš distrikto draugą 
ar draugę, kuri pagelbės vie
tos klausimus išrišti. 2) Su
rengti prakalbas ar diskusijas, 
gaunant iš centralinių įstaigų 
vadovaujantį kalbėtoją, kuris 
pervažiuos per visas kolonijas, 
išdėstant Komunistų Partijos 
nusistatymą ir principus. 3) 
Visos frakcijos turi surengti 
del “Daily” ir “Sunday Wor
ker” koncertus, pasiprašant į 
pagelbą ALDLD, LDS, ir Lie
tuvių Meno Sąjungos chorus, 
kur yra frakcijos, tai per frak
cijas turi būt kreiptasi į bro
liškas organizacijas darbuotės 
paramai, o kur nėra frakcijų,; 
tai tiesiai iš distrikto bus 
kreiptasi prie broliškų, organi
zacijų, kad pasidarbuotų.

Ispanijos Liaudies Fronto 
reikale nutarta parašyti atsi
šaukimas į lietuvius, kad ben
dromis spėkomis remtų Ispa
nijos karžygišką liaudį kovoje 
prieš fašistinį barbarizmą. 
(Atsišaukimas jau tilpo “Lais
vės” No. 281 už lapkričio 30). 
Bendro fronto reikale: visos 
frakcijos turi prisidėti su savo 
atstovybe prie Lietuvių Kon
greso komitetų, atsteigimui 
Lietuvoj demokratijos, pasi
mokant metines duokles.

EASTON, PA.
Pavyzdinga Pare

Sekmadienį, 29 d. lapkričio, 
grupė Eastono pažangių lietu
vių kartu su draugais bethlehe- 
miečiais surengė pasilinksmi
nimo parę pas dd. Pranaičius 
ant jų ūkės, netoli Bethlehem, 
Pa. Svečių dalyvavo labai 
skaitlingai kaip iš Eastono, 
taip ir iš Bethlehem. Besilink- 
minant keli draugai prasitarė 
apie Ispanijos darbininkų ko
vas ir reikalingą jiem me
džiaginę pagelbą. Pakeltas 
klausimas gavo greito pritari
mo ir sumanyta ant vietos pa
rinkti aukų Ispanijos kovoto
jų pagelbai. Ir štai pasekmės: 
J. Drilling $5.00; po $1.00 au
kavo d. Stanislovaitis, J. 
Kricks, E. Katinienė, W. Ma
taitis, W. Lushis Market, ir V. 
J. Stankus; po 50 centų R. 
Pranaitienė, J. žemaitis, W. 
Stančiukas; J. Mikalauskas 30 
centų; po 25 centus C. Strauss, 
J. Stankus, P. Klova. Viso 
$13.55. Už taip gausią para
mą Ispanijos kovotojams rei
kia tarti aukavusiems širdin
gas ačiū. Pare pasibaigė ge
rame ūpe ir draugiškoj nuo
taikoj.

vaikai buvo kraujuose paplū
dę. Dr. Anceravičiui suteikus 
pirihą pagelbą, nukentėjusieji 
tapo išvežta ligoninėn. Pirmu
tini^ tapo išvežtas į Shamokin 
State Hospital. O antrasis į 
Geisinger Memorial Hospital į 
Danville, kur yra daktarai 
akių specialistai.

Patartina, kad angliakasiai 
—tęvai tokius dalykus, kaip 
kad eksploduojanti medžiaga, 
laikytų taip, kad vaikai nepri
eitų. Tuomet neįvyktų ir to
kios baisios, nelaimės.

Vietos Dime Deposit Bank 
and Trust Co. gruodžio 7 savo 
klijentams išsiuntinėjc taip 
vadinamus “Christmas Saving 
Fund” čekius, sumoje apie 19 
tūkstančių dolerių. Banko ofi- 
cialai sako, kad šiemet Ka
lėdų fondas esąs 15% , dides
nis, negu kad buvo pereitus 
metus.

Lietuvių Piliečių Kliubas 
yra čia viena populiariškiau- 
sių j organizacija. Jojo namas 
(Lincoln Hali) yra viena iš 
smagiausių užeigų. Atsilankiu- 
siej 
rie 
tą,

nuo apsivedimo. Tad mergina 
už tokį suviliojimą įsižeidė, ir 
dabar reikalauja atlyginimo.

Matysime toliau, kaip teis
mas išriš tuos nuotikius?

J. Ramanauskas.

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.

F PAIN-EXPELLER

Skaudamos strėnos? Gau
kime malonų ir greita 
palengvinimų su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS 
522 Bedford Avenue 

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

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo T—S vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vaL ii ryto

Protokolas Komunistų Piknikas

Nutarta 1937 metais sureng
ti pikniką Montello, 
Pikniko 
Montello 
Distrikto

Mass, 
surengimu rūpinsis 
frakcija, padedant 
Biurui.
Išaukauta:
Liaudžiai ... $10.00Ispanijos

Liet. Kon. Komi. Ats.
Liet. Demokratijai . . $5.00 

Progresyvei Mokyklai
Bostone ..................... $5.00

Agitacijos Fondui .... $10.00 
“Daily Worker”.......... $5.00

Distrikto Biuras išrinktas iš 
šešių draugų.

Bilos išmokėtos: J. Grybui 
už įvairius ’distrikto išmokėji
mus $45.90c., S. Penkauskui 

distrikto reikale

Lietuvių Komunistų Pirmo 
Distrikto Konferencijos,

Kuri atsibuvo 22 d. lapkri
čio, 1936, So. Boston, Mass. 
Konferenciją atidarė Distrikto 
Biuro sekretorius 12-tą vai. 
dieną. Konferencijos pirmi- 
mininku išrinktas drg. M. 
Kazlauskas,' sekretorium J. 
Grybas. Dalyvavo šių frakci
jų delegatai: So. Bostono 6, 
Worcester 2, Lowell 2, Law
rence 1, Montello 2, Stough
ton, 1, Norwood 1. Viso de
legatų dalyvavo 15, ir svečių 
7. Konferencijos dalyvių susi
darė 22.

Raportuoja Distrikto Biuro -už keliones
Sek. J. Grybas, atžymi silpną- $4.80c.; J. M. Karsonui kelio- 
sias ir gerąsias distrikto veiki- n^s M. K. Sukackienei ke
rno puses, nurodo, kad reikia li°nes $1, .K. Beliuliui kelionė 
tuojaus susirūpinti, kad įtrau- $1, už svetainę konferencijai 
kus daugiau lietuvių darbinin- $2. Viso išaukauta ir biloms 
kų į Komunistų Partiją. Ir tą išmokėta $90.70c. Ižde lieka 
bus galima pasiekti tik padi- $56.88c.
dinus veikimą lietuvių komu
nistų vardu. Išduota ir finan
sinis raportas. Ižde yra $147.- 
58c. Raportas priimtas vien
balsiai.

Pikniko raportas. Drg. S. 
Penkauskas raportavo, kad 
Lietuvių Komunistų Pirmo 
Distrikto piknikas, atsibuvęs 
9-tą rugpjūčio, 1936, Lawren
ce, Mass., finansinio pelno da
vė $222.00. Raportas priim
tas su entuziazmu.

Atstovas nuo progresyvės 
darbininkų mokyklos, drg. Le
vine, kalbėjo mokyklos reika
le, kvietė naudotis mokykla ir 
suteikti finansinės paramos.

Mokyklos atstovo kalba pri
imta.

Frakcijų raportai. Iš visų 
frakcijų raportų pasirodė, kad 
frakcijų vardu veik nieko ne
veikta. Nors komunistinio

Visas gruodžio mėnuo turi 
būti prisirengimo mėnuo prie 
trijų mėnesių plano. Darbuotė 
prasidės su pirma diena sau
sio, 1937 ir tęsis iki balandžio 
1-mai. Po trijų mėnesių dar
buotės turėsim gauti iš kolo- 
nijų-frakcijų raportus, kad 
matytum, kiek progreso pada
rėm.. Konferencija uždaryta 
5 :45 vai. vakare.

Konferencijos Sekretorius,
J. Grybas.

Paryžius.-r- Franci jos se
natas, svarstydamas mote
rų teises, išnaujo užtvirtino 
vyrą kaipo šeimynos galvą.

Seimo atstovų rūmas pa
žangesnis negu senatas.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

Surinkta $4.00. Taipo- 
E. Matonienė pridavė

Daugiau Aukų Ispanijai

Lapkričio 22 d. Komunistų 
Partija rengė judžius, iš Sovie
tų Sąjungos “The Road to 
Life.” žmonių dalyvavo labai 
gražus skaitlius ir judžiais vi
si buvo patenkinti, žinoma, 
buvo ir trūkumų, bet tie yra 
neišvengiami, nes svetainė ir 
kiti įtaisymai nėra tinkamai 
prirengti judžiams. Už tai pra
šome atleisti. Judžiuose par
duota nemažai literatūros ir 
rinkta aukos Ispanijos kovoto
jams, 
gi d.
$1.00. Tai viso judžiuose su
rinkta $5.00. Pirmiau ant 
blankų surinkta per ALDLD 
13 kp. narius buvo $3.50. Au
kavo šie asmenys: V. Mor- 
kauskienė $2.00, po 50 centų 
J. Meškauskas, W. Tilwick; 
po 25 centus Karl Wilson ir 
Mary Niko. Viso surinkta ant 
blankų ir judžiuose $8.50. •

Iš pirmiau Eastono lietuviai 
surinko ir pasiuntė $54.00. 
Pridėjus pinigus surinktus 
Easton-Bethlehem parėj $13.- 
55 ir $8.50 surinkta judžiuo
se ir ant blankų, pasidaro 
$76.05.

Kaip iš nedidelės kolonijos, 
tai gana stambi suma, o rei
kia atsiminti, kad tai vieni tik 
lietuviai tą atliko. Bet dar ne 
viskas, dar darbas yra. varo
mas pirmyn ir aukos renkamos 
toliau. Kitos kolonijos, kur 
dar nieko neveikiama Ispani
jos klausimu, turėtų 
no imti pavyzdį.

iš Easto-

s. S.

Kulpmont, Pa
Du Berniukai Susižeidė

Gruodžio 5 prieš pietus vai
kai ant užpakalinės gatvės 
žaidė su “dualin” kapsuliu ir 
kapsuliui eksplodavus, tapo 
sužeisti du Kašinauskų sūnūs. 
Petras 14 metų amžiaus tapo 
sužeistas į galvą, veidą ir ran
kas. Eromas, 10 metų am
žiaus—į veidą ir akis. Abudu

i pažaidžia azartiškai, ku- 
mėgsta išsigeria stiklą ki- 
pasišneka, draugiškai pa- 

diskusavę išsiskirsto.
To negana. Kliubas 

įstaiigą turėtų padaryti dau
giai kultūrišką — padaryti 
Kuįpmonto lietuvių žjinyČia! 
"U Kliubas galėtų lengvai pa-

savo

Tą Kliubas galėtų lengvai pa
daryti, jeigu tik jis panorėtų. 
Kliubas sulyg savo finhnsiško 
stovio galėtų įsteigti ir palai
kyti savo įstaigoje knygyną— 
skaityklą. Bet tas tegul bus 
ant vėliau. Dabar ant pra
džias Kliubui rekomenduoju 
užprašyti kokią porą lietuviš
kų. laikraščių į Kliubą.

I Bon Ami.

Tel. Evergreen 7-6909

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

naujus.
Mano Darbas Yra Užtikrintas. 

Labai žema kaina.

Lewis Tauches
499 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Minersville, Pa
Suviliojimą Merginos Rei- 
auja Atlyginimo Dešimts

Tūkstančių Doleri

Atokią žinią paduoųa ang- 
ttsville 

Minersville,
liškąs dienraštis “P 
Republican” iš
Pa., laidoję gruodžio 2 d., šių 
metų.

Helen Brazinski (Brazins- 
kaitė), 24 metų senumo, choro 
giedorka, audinyčios dąrbinin- 
kę, gyvenanti po num. 1130 
Pins gatvės, Easton, Pa., trau
kią į teismą Vincą Mikutavi
čių,! už jos suviliojimą, 
apsivesti, ir reikalauja 
ni^o $10,000, taip pat 
žųiįmo paskolos $304, tai viso 
$10,304.

Vincas Mikutavičius 
Miiriersvillėj žinomas 
akių gydytojas (daktaras).

Jam einant mokslą, ar jau 
baigiant, augščiau minėta mer
gina paskolinus $1104. Spalių 
mėnesį, 1932 m., iš paskolintų 
sugrąžino $800, birželio 22 d., 
1^35 m., kada jiedu arčiau su- 
siįiiažino ir susidraugavo, tai 
sutartį padarė vesti ją už mo
terį. Bet sutartis taip :.r nusi
traukė iki šių metų. Kada Vin
cas nieko nekalba toliaus apie 
a^ivedimą, tai jo mylimoji 
pasinaudodama šių metų pro- 

kad merginoms leista klau- 
vaikino apsivesti, lapkričio 

d. ir užklausė, kada mudu 
ąivesim? Jos mylimasis vie- 

paskirt laiką, visai atsisakė

žadant 
atlygi- 
sugrą-

mums 
kaipo

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd SL

BERN. J. SHAWK0N1S 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje
Grab ory s t? s reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

3| 
ap 
toj

Newark, N. J., Lietuvių Krautuvė
• I

George Kaminskas ir Sūnai
Puikiausia Lietuvių Drabužių Krautuve. 

Turime gražių ir naudingų daiktų

Kalėdų ir Naujų Metų Dovanom
Pas Kaminskus pirkę apredalus būsite tikrai 
gražiai pasipuošę ir jausitės gerai svečiuoda

miesi pas savo gimines ir draugus; tiksite t 
visokiai kompanijai.

Jei drabužiai ar daikta
Kokių tik pirkimų re

152 FERRY ST.,

i netiktų, mainome.
kia kreipkitės:

NEWARK, N. J

Iš. senų padarau 
naujus paveiks
lui ir krajavus 
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. 
Tel.: Glenmore 5-6191

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chafancey Street 

Brooklyn, N. Y.
/ ir

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

ATVDARVMAQ

FAIRVIEW RESTAURANT & BAR
Šiuomi pranešame, kad šeštadienio vakare

GRUODŽIO 12 DECEMBER i 
bus iškilmingas atidarymas

FAIRVIEW RESTAURANT & BAR
110-62 Corona Ave., Corona, L. L, N. Y.

Vieta įrengta gražiai ir atidąrymo vakare bus duodama

Steako Vakarienė—Steak Dinner
Iš Williamsburgho važiuokite į Maspethą ir čia pa- < 
imkite Flushing-Corona gatvekarį, kuris praeina pro ; 
šalį. — Visus širdingai užkviečia, <

AL. VALILIONIS ir į
• ST. MARSON. <

NATURAL-LAX-HERB TEA
Sutaisyta JOHN W. THOMSON’O (TANKUNO), N. D. P. C.

--------------- ------------------ Nelaukite iki vidurių užkietėjimas įsisenės, 
nes iš to išsivystys visokios ligos, kaip tai: 
galvos skaudėjimas, Šaltis, kataras, apendi- 
kas, inkstų ligos, įdegimas tonsilų, reuma
tas,, nervuotumas, ekzema, kepenų, širdies 
ir kitokios ligos.

Vartokite Thomsono NATURAL-LAX- 
HERB TEA, kuri yra sudaryta iš 12-kos 
Natūralių žolynų ir turi visokių mineralinių 
druskų ir vitaminų, kurie yra būtinai reika- 

___________ lingi žmogaus kūnui. NATURAL-LAX- 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuo- 

savimui, išvalymui ir sutvarkymui paįrusių vidurių. Taigi, tuojaus pri- 
šiųskite 50c Money Orderį bei krasos ženklelių, o aš tuojaus jums pa
siųsiu už tai pakelį N. L. H. T. per paštą. Rašykite šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y.

0--------------------—-----
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VAI ANDOS; 2—4 ir 6- 

Nėra valandų sekmadieniais.



PROTOKOLAS
ALDLD. 6-to Apskr. laikytos konfe
rencijos 14 ir 15 dd. lapkričio, 1936, 

Philadelphia, Pa.
Konferenciją atidarė org. švegž- 

džiutė 3:30 vai. po pietų. Paskirta 
mandatų komisija: J. Smithienė, K. 
Bakanauskas ir P. Paserskis.

Konferencijos pirmininku išrinktas 
J. Rainys, pagelbininku S. Meison. 
Konferencijos sekretorium — J. Smi
thienė.

Išrinkta rezoliucijų komisija iš 3- 
jų dd.: P. Puodis, J. Jasaitis ir E. 
Sinkevičienė.

Skaitytas protokolas iš pereitų 
tų konferencijos ir priimtas.

Mandatų komisijos raportas, 
randasi 27 delegatai ir 4 Apskr.
miteto nariai, viso 31. Suteiktas Aps. 
Komiteto nariams sprendžiamas bal
sas. Dalyvauja šie tlelegatai: 10 kp., 
Philadelphia, Pa.: J. Rainys, W. 
Skotch, J. Masionis, B. Stupelis, E. 
Mulokiutė, J. Smithienė; 13 kp., Eas
ton, Pa.: M. Urba, B. Urbienė, S. 
Meisort, B. E. Sinkevičienė ir K. Ba
kanauskas; 25 kp., Baltimore, Md.: 
J. Stankevičienė, J. Jasaitis, P. Pa
serskis ir M. Seimis; 30 kp., Chester, 
Pa.: J. Walukonis ir J. česna; 141 
kp., Philadelphia, Pa.: J. Baranaus
kas, P. Balčaitis ir L. “ 
kp., Delair, N. J.: A

me-

kad
Ko-

Tureikis; 142 
Meškauskas; 

143 kp., Reading, Pa.: C. švegždžiu- 
tė, O. Švegždžiutė ir J. Mitchell; 149 
kp., Philadelphia, Pa.: F. Urlakis, A. 
Papeliučka ir A. Ramanauskas. — 
27 delegatai nuo 8 kuopų.

Apskričio komiteto raportas, 
švegždžiutė dalyvavo visuose 
Apskr. -posėdžiuose. Maršrutas 
M. Guobos buvo sėkmingas, 
sukelta per tą maršrutą $99.35 ir 
gauta 15 naujų “Darbininko žodžio” 
skaitytojų. Apskritys pasiuntė dele
gatą į S'ocialės Bedarbių Apdraudos 
Kongresą. Sekretoriaus raporto ne
buvo, nes del ligos negalėjo dalyvau
ti konferencijoj. Finansų sekreto
riaus raportas: įplaukų už 1936 m. 
— $26.60, balansas 1935 m. $45.64, 
viso įplaukų $72.24. Išlaidos 1936 m. 
$29.37, ižde lieka $42.87.

Iždininkas sutiko su finansų sek
retoriaus raportu. Apskr. Komiteto 
raportas, priimtas.

Kuopų Raportai.
10 kp., Phila., Pa.: Susirinkimai 

reguliariai laikomi, parengimų turė
jo _ 2 balių, vieną pikniką ir “Lai
svės” naudai bankietą ir pikniką, 1 
prakalbas. Išaukauta $18.50. Palai
ko liaudies namą del visų darbinin
kiškų organizacijų, randa $35.00 į 
mėnesį. Parduota literatūros už $14. 
Moką duokles į Lietuviii Meno Są
jungą $5.00; ‘ priguli prie TDA., 
duokle * $,4.00- - P

O r g. 
6-to 
drg. 

Aukų

$13.00. Išaukauta įvairiems reika
lams $43.30. Turėta du parengimai. 
Narių turi 30. Ižde pinigų $21.24.

141 kp., Phila., Pa.: Narių turėjo 
27, gauta 4 nauji, dabar yra 31 na
rys. Surengtas balius pelno davė 
12.35, “Laisvės” pikniko serijų par
duota už $85.00. Suorganizuota 3 di
deli busai, K. Partijos rinkimų kam
panijos kuponų parduota už $9.05, 
“Darbininkų Kalendoriaus” parduota 
už $10.00, K. Partijos konvencijai 
$5.50, Išeivijos Lietuvių Kongresui 
$2.50, Lietuvos politiniams kaliniams 
$3.00, K. Partijai $5.00, Jaunuolių 
konferencijai $3.00, Palaikymui Liau
dies namo $2.00, del prisirengimo 
prie Pirmos Gegužės $20.00.

142 kp., Delair, N. J.: Kuopos vei
kimas silpnas, nes nariai labai išsi-1 
skirstę gyvena. Narių yra 15, bet du 
svyruoja- ir prie mūs ir prie LDD. 
Pilnai užsimokėjusių 11. Ižde pinigų 
yra $35.45, Šerais $80.00', išaukauta 
Ship yardo streikui $5.00, Lietuvos 
politiniams kaliniams $5.00, prieš 
karą ir fašizmą $2.00, K. Partijos 
kuponų parduota $5.00, prieš karą ir 
fašizmą kuponų $2.50, Ispanijos nu-, 
kentėjusiems $10.00, Literatūros par
duota $3.50.

143 kp., Reading, Pa.: Vaikimas 
silpnas. 9 nariai išsibraukė. Pilnai 
užsimokėjusių 29. f Parengimų turėta 
6. Išaukauta K. Partijos rinkimų 
kampanijai $15.00, kuopa duoda do
vanų savo nariams, kurie pilnai už
simokėję ir tiems, kurie užsimokės 
“Sunday Worker.” Išaukauta: 18 m. 
Rusijos Revoliucijos minėjimui $5.00, 
“Laisvei” $5.00, Agitacijos fondui 
$1.00, Lenino paminėjimui $2.00, De
legato kelionei į Lietuvių Išeivijos 
Kongr. $2.50, Pirmos Gegužės $2.00, 
T .D. A. $5.00, K. P. rinkimų kam
panijai $5.00, Amerikos Lietuvių Iš
eivijos Kongresui auka $2.00, Kana
dos “Darbininkų Žodžiui” $5.00, viso 
išaukauta $39.50. Ižde yra $14.32.

149 kp., Phila., Pa.: Pilnai užsimo
kėjusių narių 8. Susirinkimų laiky
ta 9. Surengtas vienas balius. Da
lyvauta bendruose parengimuose, 
kaip tai “Laisvės” piknike. Platintos 
serijos. Dalyvauta Pirmos Gegužės 
demonstracijoj ir “Laisvės” vajuje, 
išaukauta įvairiem reikalam $49.50.

Kuopų raportai vienbalsiai priimti.
Bendro Fronto klausimu diskusuota 

gana plačiai, diskusijose dalyvavo 
sekami draugai: Seimis, Smithas, 
Ramanauskas, Meison, Bakanauskas, 
Waliukonis, Skotch ir Sinkevičienė.

Įnešimas, kad bendras frontas už 
atsteigimą demokratijos teisių Lietu
voj būtij vykdomas. Bet dabartiniu 
momentu kuo daugiausia domesio 
kreipta į Ispanijos Liaudies frontą, 
visais galimais būdais gelbėti. Ši se
sija užsidarė kai 7 vai. vakare. Nu
tarta ryt rytą pradėti konferenciją 
10 vai. ryto.

Antra sesija laikyta 15 d. lapkr.,

Apskričio komitetas pasidalino pa
reigas: S. Meison — organizato
rius, sekretorė —> J. Smithienė, fin. 
sekr. — Žilinskaitė, ižd. — Lipčius.

Konferenciją uždarė pirmininkas 
J. Rainys kaip 5:30 vai. vakaro.

J. Smithienė, 
Konferencijos Sekr.

So. Boston, Mass
RADIO.

Prašome užsistatyt savo ra
dijus WHDH stoties (830 kilo- 
cikliaus) kaip 9 :30 ryte šį se
kmadienį.

1. Keturių Karalių orkestrą 
iš So. Bostono.

2. Norwoodo Lavinimosi Ra
telio Mišrus Choras.

3. Norwoodo Vyrų Grupė po 
vadovyste Izabelės Jarmolavi- 
čiutės.

Po programai prašome pa
rašyt laišką arba atvirutę į 
stotį WHDH, Lithuanian Pro
gram, Boston, Mass., pranešda
mi, kaip patiko programas. 
Jei norėtumėt išgirsti kokią 
dainą ar muziką, malonėkite 
pranešt ir mes bandysim pa
tenkint jumis.

Steponas Minkus,
garsinto j as.

ĮiBitJisiuiiieb anų- jaimejimo, o 
surinktus pinigus paskirtumėt 
Ispanijos kovotojams, tegul jie 
perka daugiau kulkų fašistus 
šaudyt.”

Taip buvo ir padaryta. Pa
partis buvo išleistas ant laimė
jimo, kuris atnešė net $6.00. 
Bravo, d. Deltuviene! Augink 
daugiau paparčių, o mes su
gebėsimi juos išleist ir už su
rinktus pinigus Ispanijos liau
džiai nu pirkt ginklų.

Tai jau kelinta auka d. Del
tuvienės buvo padaryta, kuri 
atnešė po $5.00, $6.00 ir net 
$7.00. Kiti draugai ir drau
gės turėtų imti d. Deltuvienės 
pavyzdį. Aukokim, draugai- 
gės, kas kiek galim ir ką ga
lim. Jeigu Ispanijos liaudis lai
mės, tai Vokietijos ir Italijos 
fašistai nuleis rankas ir galų 
gale turės 
kamuolio, 
viešpataus

lyvaiukite ,nes bus metinis susirinki
mas ir rinksime naują valdybą se- 
’"-ntiems metams. Taipgi bujs rapor- 

iš 6-to Apskr. konferenci, 
bus diskusijos Ispanijost( 

if

ios. Prie 
Liaudies

Lyros Choras rengia didelį balių, 
šeštadienį, 12 d. gruodžio, Ukrainian 
Svet., 849 N. Franklin St.. Pradžia 
8 vai. vak. Mes, Lyros Choro jau
nuoliai prašom visus kaip jaunus,ronto klausimu. Todėl būkite visi 

laikii. — Sekr. (£91-292) taip ir suaugusius ateiti į mūsų ha-
Im iv Izoi’Jii nu oi 1 i >1l/o m I »■» I 4 1Z

WORCESTER, MA^S.
ALDLD Moterų 155 kp. j rengia 

akarienę paminėjimui 20 metų su- 
akties nuo pirmojo Amerikds Mote-

lių ir kartu pasilinksminti. — Ko
misija. (290-291)

uuuKję^ . wSurinĮ^i u-Pa.teJoS -HM5 vai. ryto. Pavėlavo 16 delega-
liaudįes frontieciams pagelbėt ,’$32. kurie atėjo vėliaus. Spaudos ir

*' Pilnai užsimokėjusių narių yra 56:
neužsimokėjusių 24 nariai. Siųsta de- sįjos jose čalvvavo sekami draugai: 
legatas į “Laisvės” ir Moterų šuva- • -Walitikonis, Bakanauskas ir Seimis. 
žravimą. Prisidėta prie K. P. ^-čk TarjmaS( ka(i rnūs spaudoj — “Lais

vėj” ir “Vilnyj” būtų kuo mažiausia 
ypatiškų polemikų. Kad ateityje bū
tų leidžiami sieniniai kalendoriai vie
toj žurnalų. Ir su tam tikrais pie
šiniais, karikatūromis. Šis įnešimas 
buvo leistas balsuot: 9 už įnešimą, 
2 prieš įnešimą. Užgirta “Laisvės” 
pozicija vienbalsiai. Atsilankius lai- 
vakrovių streiko atstovui, buvo tuo
jaus suteiktas jam balsas. Po jo kal
bos paaukauta iš iždo $5.00; aukų

1 į K. Partijos suvažiavimą. Kuopiant vietos surinkta $8.55. Viso $13.55. 
prisidėjo prie surengimo 1 Gegužė? Vajaus ir maršruto reikalu po pla- 
mitingo ir protesto prieš karą ir r/ - diskusijų nutarta, kad kiekviena 
šizmą, jr Amerikos Lietuvių K;;n. kuopa, priklausanti 6-to Apskr. ribo

se, turi surengti prakalbas, kada jai 
patogiau, o kurios kuopos silpnos, 
kad 6-tas Apskr. pagelbėtų. Bet pat
sai Apskr. maršruto kuopoms ne
rengs, kaip kad pirmiaus būdavo, nes 
daug kuopų nusiskundė, kad tokie 
rengimai daro kuopoms nuostolių.

Atmokėta B. Ramaanuskienės bila

DiStrikto rengiamų parengimų Pir
mą -Gegužės, sukelta $35.00; prisicP 
ta prie Lenino mirimo minėjime >’ 
Rusijos revoliucijos. Rinkimų kam.p? 
nijai duota $5.00. Ižde turi $4.00

13 kp., Easton, Pa.: Susirink*
12 ir vienas ekstra. Vienybė atl-Tu/ 
su LDD. 8 kp.; 3 prakalbus; 5 b 
liai; 2 piknikai. Visi parengimai b-; 
pasekmingi. Pasiųsta 2 delegatai 
“Laisvės” ir Moterų suvažiavimui

r

vajaus klausimu buvo plačios disku-

gresą. Priėmė protesto rezoliucija 
už Scottsboro jaunuolius. A. Jankaus 
ko reikalavimas praplėst Stils»»r<;i 
gelbėjimo komitetą. Aukos Liets zuj 
nacionaliam komitetui $5.00, nri^i 
rengimas prie Pirmos Gegužės $7GP, 
pasiuntimas delegato į Lietuvių Išei
vijos Kongresą $5.00, pasveikinimą.* 
“Vilniai” $5.00, K. Partijos 8-Ciam $10.00, kuri savo pinigais buvo už

mokėjus bedarbių tarybai 1935 m.
Knygų peržiūrėjimo komisijos ra

portas priimtas. Knygos vedamos ge
rai.. Moterų klausimu, jei yra rei
kalas, tai tverti atskiras kuopas ar

Distriktui $2.00, audėjų streiku,' 
$5.00, Lietuvių Komunistų Frr.k'ij?.', 
$2.00, K. Partijos rinkimų kampani
jai $3.00, Ispanijos respublikos gyni
mui $5.00, viso išaukauta $36.00. Au
kų surinkta Ispanijos Liaudies f ran- šaukti vien moterų susirinkimus, jei 
tui $41.00. Pasveikinimas Moterų su- matoma, kad tas duos naudos judėji- 
vašiavimui $2.50,’ K. Partijos rinki- mui. Jaunuolių klausimu nutarta, kad 
mų kampanijai $2.20, “Laisvės” pik- “Laisvės” anglų kalba skyrius eitų 

niko, Phila,, Pa. serijų parduota dusyk savaitėj. Ir traukti kuo dau- 
$27.48, viso sukelta $73.18. Suorga-giausia jaunuolių į ALDLD. Unijų 
nizuotas busas į “Laisvės” pikniką, klausimu, — kad kiekviena kuopa 
Gauta du nauji nariai ir vienas turėtų savo dienotvarkyj unijų klau- 
persikėlė iš kito miesto. Narių turi- simą, kad ALDLD. nariai prigulėtų 
me 45. Turime agentą, kuris platina Į unijose ir ragintų neprigulinčius, 

kad prigulėtų. Priimtos sekamos re
zoliucijos: 1) Mūsų judėjimo reika
lais, 2) Politinių kalinių klausimu,
3) Pasveikinimas Ispanijos valdžiai,
4) Reikalavimas Amerikos valdžiai 
ir karo sekretoriui, kad praleistų Is? 
panijos laivus su prekėm.

Sekanti konferencija įvyks Ches
ter, Pa.

Pikniko klausimas: 30 kp. buvp 
įnešus, kad pikniką Jungtų visos kuo
pos su 6-tu Apskr. sykiu. Gal tuomet 
būt ir piknikas pasekmingesnis. Bal
suota už įnešimą 8 balsai, 9 
Pikniko klausimas palikta 6-to 
komitetui, kaip paprastai.

Ispanijos liaudies frontui 
kauta $10.00. Išrinktas 6-to 
komitetas 1937 m. iš 7 narių 
ternatų.

Komitetą sudaro: Lipčius iš Ches
ter, Jasaitis — Baltimore, Mitchell — 
Reading, Meison — Easton, Žilins
kaitė, Smithienė ir Mulokiutė — Phi
ladelphia. Alternatai — Sinkevičienė 
ir Urba —-« Easton, Paserskis — Bal
timore, Bulauka — Philadelphia.

Knygų peržiūrėjimas 6-to Apskr. 
palikta 10 kuopai. Apmokėta bila 
drg. Romikalčiui $9.00 už dalyvavi-

• literatūrą 'ir užrašinėja darbininkiš
kus laikraščius. Yra išrinkta komisi
ja “Laisvės” vajuje. 11 K. Partijos 
narių. “Priekalo” parduodama kas 
mėnuo po 5 kopijas.

25 kp., Baltimore, Md.: Narių 52. 
Pilnai užsimokėjusių 44 nariai. Susi- 
rinkijnų laikyta 11. Naujų narių gau
ta 1. Literatūros parduota už $10.95. 
Parengimai kuopos naudai du, pelno 
liko $11.78, prakalbos 1. Paaukauta 
Lietuvos politiniams kaliniams $14.34. 
Surengta du busai į “Laisvės” pikni
ką, Phila., Pa. Strijų parduota 
$61.96, iŠaukauta—“Laisvei” $2.75, 
“Daily Worker” $2.00, “Darbininkų 
Žodžiui $3.00, Italijos K. Partijai 

ir Fašizmą 
apvaikščio- 
Apdraudos

Žodžiui $3.00, 
$1.50, Lygai Prieš Karų 
$22.75, Pirmos Gegužės 
jimųi $2.00, Bedarbių 
konferencijai $1.00, Agitacijos Fon
dui $6.50, K. Partijai $21.85, K. P. 
rinkimų kampanijai $21.00, Ispani
jos Liaudies Frontui $4.50, viso įplau
kų $176.48; išmokėta įvairiem dar
bininkiškiem reikalam $144.21, ižde 
$7.27. Priguli ir moka po 15c kas 
mėnuo Lygai Prieš Karą ir Fašizmą.

80 kp., Chester, Pa.: Susirinkimų 
laikyta 13, literatūros išplatinta už

prieš. 
Apsk..

paau- 
Apskr. 

ir 4 al-

PITTSBURGH, PA
Sovietų Paveikslai “Mes 

Kronštadto” Pittsburghe.
Iš

išnykt nuot žemės 
o darbininkai už- 
pasaulyje.

A. Vitkus.

Worcester, Mass
Biskis Apie LDS. 57 Kuopą

Gruodžio 2 d. teko būti 
prieš-metiniame minėtos kuo
pos susirinkime. Susirinkimui 
diena nepatogi, kadangi vakar 
buvo didžiulės draugijos susi
rinkimas, kur beveik tie patys 
žmonės yra nariais. Tad kuo
pos susirinkimas veikiausia del(' 
tos priežasties buvo neskait
lingas, nors tai priešmetinis. j

Padaryta tarimas pakeisti 
susirinkimams dieną; dabar 
susirinkimai bus kiekvieno mė
nesio antrą trečiadienį, toj pa
čioj vietoj, Liet. Svet. Visi na
riai turėtų gerai įsitėmyti susi
rinkimų dieną ir lankytis, tė-r 
myti kuopos ir visos organiza-r 
ei jos dalykus.

Rinkime valdybos sekan
tiems metams, pirmininku išb
rinkta D. G. Jusius, vice-pir- 
mininku P. Jelskis, fin. sekr. 
D. Lukienė, užr. sekr. I. Šiu- 
pienas, ižd. Laurušaitis, iže. 
glob. I. Lozoraučius ir Plokš
tis, knygium P. Jelskis. Rodo|,

Subatoj, gruodžio 12, Art 
Cinema teatre, ant 9-tos gat
ves ir Liberty Avė., pradės ro
dyti gražiausius Sovietų Sąjun
goj darytus garsiakalbius pa
veikslus “Mes iš Kronštadto.” 
Kiekvienam svarbu pamatyti.

Paveikslai parodo, kaip pra
džioj Rusijos revoliucijos 
Kronštadto jūreiviai mušėsi su 
baltagvardiečiais, kaip jie pa
siaukojo ir pagalios laimėjo.

Šiuos paveikslus dabar Mad: 
ride, Ispanijoj, nuolatos rodo 
ir ispanų masės nuolatos lan
ko su pasigerėjimu ir sykiu 
gauna didelės inspiracijos delei 
savo kovų prieš fašistus. , pirmesnieji du urėdai tai yra

Visuose miestuose per visą j buvusieji .SLA. 57 kp. komitę- 
pasaulį jie rodomi. Tiktai fa-lto nariai. Smagu būtų atžymę-
šistai jų neįsileidžia.

New Yorke, ant Broadway, 
kasdieną rodyta per ištisus 3 
mėnesius. Publikos visados pil
na.

Girdčsit puikias rusiškas ka
reivių, jūreivių ir liaudies bei 
revoliucines dainas. Angliški 
paaiškinimai. Kurie rusų kal
bos nesupranta, tiem patar
nauja angliški paaiškinimai. 
Teatras atdaras nuo 11 vai. 
ryto iki vėlai vakaro. J. G.

Baltimore, Md.
Daugiau Ginklų Ispanijos 

Draugams Kovai Prieš 
Fašizmą

Gruodžio 6 d. LDS 48 kp. 
WIR Benas surengė “oiste-

ti, jei ne visi, tai nors didžiu
ma senųjų susivienijimo dar
buotojų stovi pirmose eilėse 
LDS. 57 kuopoje.

LDS. yra svarbi ir naudin
ga organizacija. Dabar, paki
tėjus dalykams, kodelgi mums 
worcesterieciams nesukrusti Jir 
nejšsiauklėti LDS 57 kp. <p“ 
džiausią kuopa tarp abiejų su
sivienijimų? čia lietuvių dava- 
liai^yra, ypač jaunimo.

Nepamirškite LDS 57 kp. 
pramogos. Antrą dieną Ka ė- 
dų, gruodžio 26 d. bus “byno” 
lošimo vakaras. Tai interesin
giausias žaislas. Bukite visi, 
bus ir užkandžių ir šoki ų; 
įvyks Lietuvių Svetainėje.

Būsiantis Kuopos Koresp.

ir
rių parę”. Publikos prisirinko 
pilnutėlė svetainė, nežiūrint, 
kad buvo blogas oras — lijo, 
kai iš viedro per dieną.

Publikai pradėjus linksmin-. 
tis, buvo neužmiršta imtis už 
svarbiausio darbo šiame mo
mente — tai padaryti kolektą

GARSINKITĖS SAVO BIZNI 
DIENRAŠTY J “LAISVĖJE”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BINGHAMTON, N. Y.

Pranešimas Tėvams ir Vaikams 
šeštadienį, 12 d. gruodžio pras'dės

Ispanijos draugams, kurie ko- lietuvių kalbos ir rašybos mokjhdė- 
voja UŽ savo teises, UŽ palaiky-i15- Pradžia 2 vai. po piet, Lietimų

Svetainėj. • Prašome tėvų atsiyasti 
vaikučius į šią mokyklėlę. Nepaisantmą demokratijos, kurią Ispa

nijos banditai SU pagelba Vo- ar priklausote į organizacijas ar ne, 
kietijos ir Italijos fašistų ban- mokinimas bus veltui visiems. Mo-
do sunaikinti, bet nepajėgia.

čia paduodu aukotojų var
dus. Aukavo po $1.00 sekami 
draugai: P. Paserskis, M. Sei
mis, J. Stanys, A. Selvestras, 
S. Meškys ir A. Vitkus; po 
50c: J. B., S. Reymondas ir A. 
Ambraziejus. Su smulkiais su
rinkta $12.25. |

Bet tai dar neviskas. Ką tik 
kolektai užsibaigus, atlipa, at
lipa d. J. Deltuva su d. 
viene 
gražų 
vienė 
ūkės
šitą papartį ir atnešiau į mū-l 
sų parengimą, norėčiau, kad jį

kyklos palaikymu rūpinasi LDS (j kp. 
(291-292)

ir atitarabanija 
papartį. Draugė 

atėjus sako: “Aš, 
darbininkė,

Deltu- 
didelį 
Deltu- 
kaipo

užauginau

SCRANTON, PA.
ALDLD. 39-tos kuopos susiri 

mas įvyks gruodžio (Dec.) 13, aji.trą 
vai. po pietų, po num. 1252 Provi
dence Road, Bull’s Head. Drauges ir 
draugai, malonėkite dalyvauti 
nes šitąs susirinkimas bus gana svar
bus. Bus duota paskaita sveik: ;os 
klausimų. Taipgi vienas drauga 
Kom. Partijos trumpai pakalbės 
Ispanijos reikalus; turėsime išr 
delegatus į 12-to Apskričio konferen
ciją, kuri įvyks 27 d. šio mėreoio. 
Tąipgi bus renkama nauja vai 
1937 metams. — Org.

ki-

visi,

š iš 
apie 

■linkti

eaio.
J vba 

(291-292)

ALDLD 13-tos 
mas įvyks 13 d. 
Baking Co. Svet.,

EASTON, PA.
kuopos i 
gruodžio, 

36 N. 7th

susir
Eą;

. St.

inki- 
ston 
Pra-

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O K

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15cS VEIK ATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy- I 

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 1 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai { 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, { 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė- j 
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, | 

uicKiius, tuojaus i 
reikalauk D E K S N I O GALINGOS { 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų , iš tolimų svieto 
(kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 

llingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dck- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinant.

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

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

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

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada

k;
rą progresyvių Suvažiavimu. Įvyks 
13 dJ gruodžio, 5 vai. vakaro, 29 En
dicott St. Bus skanių valgių Į ir gėri
mų, taip pat turėsime puikią muzi- 
kįališką programą. Todėl kviečiame 
visus atsilankyti ir linksmai {praleisti 
Dakarą. — Rengėjai. (291-292) “ankų-kojųTirpimą, diegti

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

EASTON, PA.
(ALDLD 

šio. Eas-
. - ...Draugišką vakarėlį rengia Į.

13 kp., subatoj, 12 d. gruodži.
ton Baking Co. svet., 36 N. 7th St.|šaknų ir žoliųj kuri turi savyje ga- 
Pradžia 7:30 vai. vak. Bus skanių už
kandžių ir gėrimų ir lietuviška muzi
ka šokiams. .Taipgi rusiškų cukier- 
kų. Įžanga veltui, tad prašome visus 
Kaštono irTapylinkės lietuvius ir lie
tuvaites nepraleisti progą 'smagiai 
pasišokti ir pasilinksminti. Kniečia— 
^engęjai. (291-292)

WILKES BARRE, PA. I jĮ ALDLD 43 kp. metinis susirinki
mas įvyks gruodžio 13 d., 10;:30 vai. 
ryto. Darbininkų Centro Svet., 325 
E. Market St. Visi nariai būtinai da
lyvaukite, nes rinksime naują val- 
idybą naujiems metams. Apart to, tu
rėsime daug svarbių dalykų svars
tyti. Kp. sekr. J. V. S. (291-292)

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Višniauskaa 
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.

(291-292)

SHENANDOAH, PA
APLA 4 kp. turės savo 

sirinkimą nedėlioj, 13 d. gjruodžio < 
2-rą vai. po piet, Sweet’s Hall. Visi aplankysite tikrąją Deksnio/Galingą 
nariai būtinai dalyvaukite šiąme su-{Mostį. Parsiduoda visur, 
sirinkime ir užsimokėkite ųf 
sias duokles. Rinksime naują valdy
bą sekantiems metams ir taip pat 
bus nominacijos Centro Piki. Komi
teto. —* S. Kuzmickas. (291^-292)

DETROIT, MICH.
APLA. 47 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 13 d., 2 vai. po pietų, Drau
gijų Svet., 4097 Porter St. Visi na
riai dalyvaukite, nes bus nominaci
jos ĄPLA Centro Komiteto 'ir kuo
pos valdybos rinkimas 1937 įm. Yra 
proga įrašyti naujų narių į APLA 
už pusę įstojimo. — Sekr. J.{K. Al
vinas. (291-292)

HARRISON-KEARNY, N. J.
Svarbus pranešimas Kearriy-Harri- 

son, įNewarko ir visos apylinkės lie
tuviams. ALDLD. 136 kp. rengia pra-( 
kalbas, 13 d. gruodžio, Lietuviu Pi
liečių Kliubo Svetainėj, 134 Schuyler 
Ave.,Į Kearny. Pradžia 2:30 vai. po1 
pietų. Kalbės du geri kalbėtojai —| 
D. M. Šojomskas ir S. Sasnauskienė. 
Taip pat bus ir muzikalė programa,' 
kurią išpildys du-Sietyno choro na- j 
riai. |T. Bičkauskienė ir T. Kaškiau- 
čius, sudainuos puikius duetus. — 
Kviečia Rengėjai. (291-292)

metinį su-

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761

! Reikalaunam Agenčių ir Agentų.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

VARPO

BROOK LYNO OFISAS 
1G8 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7171

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

HARRISON-KEARNY, N. J.
Kortų lošimo vakarėlis, kurį ren- [ 

gia West Hudson Labor Lyceum, ! 
įvyks šeštadienį, gruodžio 12 dį. 8 vai. I 
vak. po num. 17 Ann St. Kearny šį { 
parengimą privalome visi reniti, nes 
tai parengimas delei šio nanjo nau
dos. Svetaine bus specialiai išpuošta 
del šio vakarėlio, bus muzika šo
kiams, bus užkandžių ir gėrimų. Taip , 
pat bus duodama dovanos kortų lošė
jams. Todėl prašome atsilankyti. — 
Rengėjai. (291-2112)

PHILADELPHIA, PA.
Dide is ir Labai Pigus Išpardavimas.

Delei Jono Bukėno parties,{ sūnus 
Antanas Bukėnas išparduoda visą 
staką 75% nupiginta kaina įvairius 
laikrodžius, laikrodėlius, žiedus ir ki
tokius daiktus. Visus maloniai kvie
čiam atsilankyti ir pasinaudoti vie
natine proga. Antanas Bukėnas, 316 
East Girard Ave. (191-294)

DETROIT, MICH.
“Laisvės” ir “Vilnies” vajiuinkų 

susirinkimas įvyks 12 d. gruodžio 
Draugijij Svet., 9740 Porter Stj. 7 vai. 
vak. Visi būkite laiku.
Kom.

— {Vajaus 
(291-292)

LOWELL, MASS.
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugystes 

susirinkimas įvyks 13 d. gruodžio, 2- 
rą vai. po pietų, 338 Central St. Vi
sų narių privalumas būtinai daly
vauti susirinkime. Draugystės konsti- 
tucijja primena visiems bausmę už 
__  ___metiniam t . J ' ‘ , 
išimtis yra tik tiems, kurie gyvena 
kituose miestuose. — J. M. Karso- 
nas

tuciįja prim 
nedalyvumą metiniam susiijnkime,

(290-291)

PATERSON, N. /.
ALDLD 84 kp. metinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, gruodžio 13 
d., 12 vai. po pietų, 62 Lafayejtte St. 
Visi nariai dalyvaukite šiame susi
rinkime. Draugai, kurie dar nemokė
jote duoklių šiais metais, malonėki
te ateiti ir užsimokėti. — Kp 
P. Sakat. (290-291)

onėki- 
Sekr.

HUDSON, MASS.
Hudsono Lietuvių Organizacijos 

bendrai rengia masinį mitingą Lie
tuvos ir 
12 d. gruodžio, kaip .
H. L. P. Kliubo Svetainėj, 17
St. Kalbės “Keleivio” redak. S 
chelsonas temoje: “Atsteigimą;

kratijos Lietuvos Liaudžiai 
panijos Karžygiškos Liaudie 

Apart drg. Michelsono
i kalbėtojai. Po prakalbų 

visą Draugijų Bendras Bankic 
.šokiai. Įžanga 35c.—Komitetas.

(290-291)

Ispanijos klausimais. Įvyks 
uodžio, kaip 7 vai. Vakare

tfewW

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimą* 
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.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome' greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Gran St.

• j

m& 
“Is 
sas 
kiti

School 
t. Mi- 
s De- 
” ir 

s Bal
ius ir 
įvyks 

tas ir
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

.MA*
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Amerikos Lyga Prieš Karą 

ir Fašizmą Užsibrėžė 
Tolimesnį Veikimą

Ispanų Laivo įgula Už 
Liaudies Valdžią

Labai Svarbi Paskaita 
Apie Ispaniją

ŠV. Jokymo bažnyčios zakri
stijoj, 26 Roosevelt St., įsisu
kęs gaisras sunaikino kėlikųs 
ir kitas “šventenybes.” Mano
ma, kad užsidegė nuo žvakių. 
Likusį “dievo turtą” apgypė 

ugnies atvykę gaisriniu-
Williamsburgo Bedarbiai 
Žengia į Aštresnę Kovą 
Už Apgynimą Gyvybės

nuo 
kai.

Gruodžio 7 d. įvyko New 
Yorko ir apylinkės delegatii 
pasitarimas-konforencija. De
legatai išdavė raportus iš pra
eities veikimo, iš kuriij matėsi, 
kad prieškarinis ir priešfašis- 
tinis veikimas varomas toliau. 
Tuomi jau rūpinasi ne 
darbininkai, bet ir kiti,
buojasi Ministerių-Kunigų Uni
ja, kad kuo daugiau žmonių i . . - _
gauti į priešfašistinį judėjimą, j . .
Metodistų ir episkopalų kuni-i iš Buenos Aires ir apsistojo

vien 
Dar-;

Brooklyn© Federaliame teis- 
mabutyje paaiškėjo, kaip is
panų laivo Navemar jūreiviai 
suorganizavo prieš-fašistinį ko
mitetą, kuomet Ispanijos val
džia konfiskavo visus laivus 
gelbėjimui demokratijos.

Mat, tas laivas priklausė 
privatinei ispanų laivų kom- 

j panijai — Compania Espanole 
de Navegacion Maritima. Lap- 

i kričio 24 d. tas laivas atplau-

gai ir žydų rabinai didžiumoje 
pasisakė kovoti prieš karą ir 
fašizmą, taipgi remti Ispanijos 
demokratijos gynėjus visais 
galimais būdais.

Nurodyta, kad ir Buenos Ai
res, Argentinoj, buvęs kongre
sas, taipgi Clevelando konfe
rencija — visi tie suvažiavi
mai — muša į vieną ir tą pa
tį tašką, jungia spėkas atmu
šimui fašizmo ir sulaikymui 
karo. Todėl ir mes del savo 
geresnio veikimo padarysime 
centrus keturiose miesto daly
se: Queens, Bronx, Manhattan 
ir Brooklyn, kad būt geresnis 
susisiekimas.

New Yorko ir apylinkės pla
ti konferencija įvyks apie vi
durį sausio mėnesio. Vėliau 
bus pranešta diena ir vieta. 
Visos organizacijos malonėki
te išrinkti savo atstovus.

A. Mureika.

Red Hook Flats apylinkėje. 
Remiantis valdžios įsakymu, 
konsulas Luis Carregas paėmė 
tą laivą savo globon. Laivo jū
reiviai tada išsirinko komitetą, 
kuris vadovauja laivui.

Minėta laivų kompanija tei
smo pagelba mėgina atgal pa
siimti laivą iš Ispanijos val
džios rankų.

“New Masses” Minės Savo 
Sidabrinį Jubilėjy

Sėdėjimo Streikas 
Padėjo Laimėt

• Dviejų savaičių sėdėjimo 
streikai, demonstracijos ir ma
sinis “stapičius” dalinai sulai
kė atleidinėjimą artistų iš 
WPA meno projektų New 
Yorke.

Šį penktadienį (gruo
džio 11 d.), kai 8 vai. vak., po 
num. 234 Broadway, Brookly
ne, įvyks labai svarbi paskai- 
ta-prakalba apie Ispaniją. Kal
bės Gil Green, Komunistinės 
Jaunimo Sąjungos sekretorius. 
Drg. Green nesenai sugrįžo iš 
Ispanijos, kur jis patyrė gerai 
visą padėtį. Todėl kalbėtojas 
raportuos apie tai. Įžanga vel
tui.

Kviečiama 
Atsiminkite
Williamsburg Bridge Plaza, 
antram aukšte).

visi dalyvauti, 
antrašą — ties

Ištyrus Luisos de Anjalare 
vidaus organus, rasta nuodų ir 
išnaujo atidaryta jos mirties 
tyrimas. Ji mirė tuojau po pa
valgymo “turkey” vakarienės, 
kurią pagamino jos močeka.

Naujas Būdas Gydyti 
Galvos Skaudėjimą

Šį sekmadienį New Yorke bus 
revoliucinių rašėjų, artistų di
delės ir vis augančios šeimos 
susiėjimas. Jisai įvyks proga 25 
metų sukakties nuo įsikūrimo 
žurnalo “New Masses,” kuris 
šiandien yra rimtas ir plačiau
sia pasklidęs žurnalas visoje ša
lyje. Pokilyje dalyvaus kai ku
rie iš pirmųjų redaktorių ir 
bendradarbių ir daugybė žymių 
literatų ir artistų, šiuo tarpu 
dirbančių žurnalo gerovei.

Jubilėjinė pramoga įvyks 13 
gruodžio, 8 v. v., Mecca Audi
torium.

Dar Du Amerikonai Lakūnai 
Išvyko Ispanijon

Du amerikonai lakūnai, 
Charles Koch ir James B. Alli
son užvakar išplaukė iš New 
Yorko į Franciją laivu “Nor
mandie.” Iš ten jie vyks tiesiai 

[Ispanijon, padėti liaudies val- 
Jis sako, kadjdžiai apsiginti nuo fašistų. 
00 VvaMc hna gyveno Bostone, o

Koch gyveno Bristol, Pa. Koch 
dalyvavo pasauliniame kare 
kaipo lakūnas. Prieš išvykimą 
jis dirbo Seversky orlaivių 
kompanijoje, kuri pristato or
laivius Amerikos valdžiai.

Kaip žinoma, jau kele
tas desėtkų amerikonų lakūnų 
iš New Yorko išvyko Ispanijon 
ir sakoma, kad jie suorgani
zuos amerikonų lakūnų skvad- 
roną.

Teisėjas Apkaltino 
Demonstrantus

New Yorko WPA adminis
tratorius Somervell sykiu su 
Washingtono viršininkais iš
leido įsakymą sulaikyti masinį 
atleidinėjimą, 
atleidimui skirtos kvotos bus'^pjgon 
sumažintos ir visi reikalingi 
būsią palikti darbe. Taipgi ne
silaikysią 15-tos gruodžio, kuri 
buvo nustatyta paskutine die
na atleidimui visų manomų 
atleist.

♦Vienok sumažinimo- projek
tų plano galutinai neatsisakė. 
Būsią atleidžiami “ne būtinai 
reikalingi” darbininkai, taipgi 
“ne pašalpiniai” darbininkai ir 
žmonės, kuriems nesą didelio 
reikalo.

Tas reiškia, jog WPA pro
jektų darbininkai turės ilgiau 
kovoti ir visi kiti jiems padėti, 
kad galutinai sulaikyt atleidi
nėjimą. Kaip žinia, niekas be 
reikalo nedirba.
dien badu ir nemiršta, tas dar 
nereiškia, kad jie gali visada 
gyvent be darbo.

Trečiadienį įvykęs keturių 
valandų “stapičius” sulaikė vi
sus 4 meno projektus. “Stapi- 
čiuje” aktyviai dalyvavo apie 
pusketvirto tūkstančio meni
ninkų. Du tūkstančiai pikieta- 
vo centralinę WPA raštinę, 70 
Columbus Ave. Ant kai kurių 
iš daugelio plakatų buvo toki 
Užrašai:

f “Prieš Rinkimus Taip — Po 
.Rinkimų Ne — Mes Norim 
darbų!”

“Rooseveltai — Pa laikyk 
Liaudies Valią — Padaryk 
WPA Meno Projektus Pasto- 
viais!”

Jie reikalavo grąžint praša
lintus darbininkus, kad kong
resas tuojau paskirtų $800,- 

x 000 šalpos darbam, pilnos sa
vaitės darbo normališkomis to 
darbo algomis, paliuosavimo 
su apmokėjimu ligos laiku ir 
legalėse šventėse.

Washington Heights teisma- 
butyje teisėjas Overton Harris 

Jeigu šian- suraci0 Raitais septynis bedar-

Mrs. Gussie Levine, 40 me
tų, 393 South 3rd St., Brook
lyn, tapo sulaikyta be kauci
jos. įJi įtarta padegime namo, 
po num. 957 Greene Ave.

Ją bekvočiant ji 
kad ją labai dažnai 
galvos skaudėjimas ir 
ji pamato gaisrą, tai 
lengvina skausmus.

Policija mano, kad ji padeg
davo namus ir, gyventojams 
išbėgus, apiplėšdavo kamba
rius, nes jau kelintas toks jos 
prasižengimas.

pasakė, 
užima 

kuomet 
tas pa-

New Yorkui Gręsia 
Ligų Epidemija

FKeletą kartų šiose špaltose 
buvo rašyta apie 1,700 šeimų 
padėtį Bronxe, kur miestas 
griaus namus ir statys priva
žiavimą Tri-Boro tiltui. Jau 
nuo senai tų namų šiluma ir 
karštas vanduo uždaryta ir 
miestas neprašalina išmatas.

City Wide Tenants’ League 
medikalė komisija Sveikatos 
Departmental persergėjo, kad 
visam New Yorkui gręsia ligų 
epidemija nuo to apsileidimo. 
Pavyzdžiui, kai kurių namų 
keltvuose (dumb waiter) su
mesta išmatos net iki antro 
augšto ir baisi smarvė sklei
džiasi po apylinkę. Kasdien 
didėja skaičius sergančių plau
čių uždegimu, influenza ir ki
tomis- ligomis.

Kadangi New Yorko mies
tas yra tų namų savininkas, 
tad miesto valdžia turėtų tuo
jau atitaisyti tą negeistiną pa
dėtį.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
bius už “betvarkės kėlimą” 
ties pašalpos biuru. Iš viso 26 
vyrai ir moterys buvo patrau
kti teisman. Kuomet vienas 
kaltinamasis, Marin IZuss, at- point ligoninėje, 
kartotinai pabrėžė, kad teisė- votas graboriaus' Bieliausko ko
jas tyčia jieško priekabių, tai 
teisėjas suriko: “Nutilk, .Zuss, 
o jei ne, tai tuojaus pasodin
siu kalėjimam Tu išrodai pro
tingas ir manau, kad esi šios 
šaikos vadas.”

Tuomet atsistojo kitas kal
tinamasis, 60 metų amžiaus 
Alexander Barnes, ir pareiš
kė: “Jūsų mylista, jūs neigia
te darbininkų teises.” Susirin
kę teismabutin darbininkai 
garsiai išreiškė savo protestą 
prieš tokį teisėjo elgėsi. Poli
cijai išvarius juos lauk, darbi
ninkai pastatė pikieto liniją, 
bet policija žvėriškai ją už
puolė ir keletą darbininkų sun
kiai sužeidė.

Septyniem kaltinamiem pa
skirs bausmę gruodžio 17 die- 

I ną.

Anthony Adams-Adomaitis, 
57 m. am., 621 Metropolitan 
Avė., mirė gruodžio 9 d., Green- 

. Kūnas pašar-

plyčioj. Bus palaidotas 12 gruo
džio, šv/Jono kapinėse.

Antanas Adomaitis buvo su
žeistas automobilio gruodžio 
7-tą ant kampo South 4th ir 
Roebling gatvių, Brooklyne. 
Nugabentas į Greenpoint ligo
ninę, kurioje ir pasimirė.

Laidotuvių apeigomis rūpina
si Matthew P. Ballas (Bieliaus
kas) .

Per 4 vai. drebantis nuo šal
čio arkliukas prie apartmento 
patraukė žmonių atydą. Paty
rinėta ir surasta, kad jo savi-, 
ninkas V. Disanti, nuo 337 E. 
112th St., nuviliotas ant stogo 
ir užmuštas, manoma, apiplė
šimo tikęlu. Jis supirkinėjo ge
ležgalius. Kūną rado prie 428 
W. 163rd St.

Gruodžio 9 d., 8 v. v., įv^ko 
bedarbių susirinkimas. Daly
vavo nemažas skaičius narių, 
palyginant, daug didesnis už 
praeituosiuose. Organizatorius 
raportavo apie prastą padėtį 
bedarbių ir pažymėjo, kad 
leidžia darbininkus nuo pa 
pinių darbų. Tas parodo, 
bedarbiams ateina baisi ir 
laiminga šaltoji žiema.

Komitetas pažymėjo, 
Williamsburge yra 5,000 
darbiij šeimynų, todėl mes 
rime padirbėti, kad juos visus 
gautume į Bedarbių Tarybą. 
Bus palengvinta mūstj kova 
ir gaunamoji pašalpa padidės. 
Pirmiausiai turime gauti 
vertės drapanų ant kiekvi 
šeimynos nario per mėnesį ir 
pakėlimą pašalpos 40 nuoš 
čių. Pragyvenimas 
brangsta, tad mes už gan 
mą pašalpą negalime pragy
venti.

Buvo pardavinėjama “Peo
ples Press”, laikraštukas, lei
džiamas Darbininkų Susivieni
jimo (buvusios Bed. Tarybos). 
Visi pirko ir skaitė. Matyti, 
kad pas bedarbius dingo viltis 
ką laimėti demokratų ar repu- 
blikonų pažadėjimais. Jie pa
matė, kad jų išeitis yra vien 
tik kovoje.

-------- u,--------
Ugniagesys William Neville 

tapo užmuštas ir du jo drau
gai sužeisti beslopinant didelį 
gaisrą ties Sumner Ave. ir Jef
ferson Ave., Brooklyne. VALANDOS:

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

Tel. Mansfield 6-8787

.... Į ------------— ,   —"

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. 01h STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229
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Kaimietis

Susipažinkit Su Gražia 
“Grigučio” Šeimyna

urns

turi

Aną dieną perstačiau j 
Grigutį ir jo seserį Dar|tėlę 
taip, kaip mačiau juos operetės 
“Grigučio” generalėj praktikoj 
pirmadienio vakarą. Vakar su
pažindinau su Mariute, Giįig.u- 
čio mylimąją, taipgi su Tąmu 
ir Elena. Bet Griguti
daug draugų. ,štai dar keletas:

Patapas — bernas—J. 
kackas, tenoras. Jo kostiūrhas: 
ukrainiečių tautiški drabužiai, 
blizganti čebatai.

Šurajus — neturtingas ūki
ninkas — J. Lazauskas. Jis 
šimtu procentų atvaizduoja ūki
ninką.

Mitrius — pusbernis -j- J. 
Judžentas, tenoras. Jo kostiu
mas turbūt 15-to šimtmečio
atvaizduoja didžiausį komedi- 
jantą ir su tam tikru ins 
mentu, kuris vadinasi kav 
nas, diriguoja visą chorą, 
nai publika virs iš sėdynių, 
galėdami susilaikyti nuo juc

Su-

. Jis

tru- 
ato- 
čio- 
ne- 

)ko.
per

statyta jau šį sekmadienį, 13 
gruodžio, lygiai 3:30 po piet, 
Labor Lyceum, 949 Willough
by Ave., Brooklyne. Norėda
mi pasirinkt geras sėdynes, 
sipirkite tikietus išanksto
J. L. Kavaliauskaitę, O. Dep- 
sienę, J. Jušką, P. Bečį (Great 
Necke), V. Paukštį, Al. Velič
ką, V. Janušką ir pas aidie- 
čius.

Tikietai po 75 ir 50c. Po 
vaidinimui bus šokiai.

E. Bensonas.

nu-
pas

Policija užpuolė vienus Hp- 
tel Normandie kambarius 
suėmė septynis narkotikų par
davėjus. Viešbutis randasi 119 
W. 49th St.

Tony Garlaus teisme prisi
pažino prie nužudymo Isaac 
Shain, 55 metų amžiaus užei
gos savininko, 195 Sutter Ave.

REIKALAVIMAI
Reikalingas fornišiuotas kambarys 

vienam vyrui Brooklyne. Su valgiu 
ar ibe valgio. Rašykite į “Laisvę’, 
F. S., 427 Lorimer St.

Ir Vyrams Bus Bėdos
Iki šiol prostitucijos uryuo- 

se padarius užpuolimus areš-' 
tuodavo ir per medikalį egza-į 
miną varydavo tik moteris, o 
vyrus paleisdavo ir jie galėda-1 
vo gautą venerinę ligą seka
mą dieną nešti kitoms,
teisėja Anna Kross neįm^itė 
delko jiems ta privilegija 
sulaikė 9 vyrus iki pereis frie- 
dikališką egzaminą. Tie v^rai 
ir tiek pat moterų buvo areš
tuoti 52 W. 114th St.

Bet

» ■ •

^Pasaulinių f erų rengėjai
'New Yorke tikisi, kad 
atlankys

uos
50 milionų svečių!. 1

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimą

Geria usia Vieta j—y 
Brooklyne Pirkt Jyf 
Naminius
portuotus Likerius 
ten, kur yra Že

mos Kainos.

ir Im-

D i d elis pasirinki
mas Į v a i riausios 
Degtinės, Vyno ir 

Kitokių Likerių

Pas

HYMAN BERGER
RETAIL

WINES AND LIQUORS
409 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tarpe Stagg ir Ten Eyck Sts.i 

(Pigiau niekur negausit)

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

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

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

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th 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

Iš

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja šeši kambariai, švie

sūs ir naujai išmaliavoti. Renda pi
gi. Vienais laiptais, po dešinei.
Williamsburgho važiuojant gali pa
imti Jamaica traukinį ir išlipti ant 
Myrtle Ave. stoties arba paimkite 
Myrtle Ave. traukinį ir išlipkite ant 
Knickerbocker Ave. stoties. Taip pat 
Wilson Ave. gatvekaris davažiuoja 
iki durų. Del daugiau informacijų 
kreipkitės prie 216 Broadway (Para
mount Coffee Pot) arba 339 Wilson 
Ave., Brooklyn, N. Y. (290-292)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
r

DARBININKŲ ĮSTAIGA
•Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

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

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
Darėm. krikfttynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

PENKIŲ AKTŲ

‘GRIGUTIS
OPERETE

Perstatys Brooklyno Aido Choras
vadovystėje L. B. šalinai tęs

Sekmadienį, 13 d. Gruodžio-December
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 WILLOUGHBY AVENUE BROOKLYN. N. Y.
Pradžia 3-čią Valandą Po Pietų
ŠOKIAI PO PERSTATYMO

Elenos rolėje

Perstatyme dalyvau
ja: . A. Jeskevičiute, 
L. Kavaliauskaite, A. 
Klimaitė, M. Skučiu- 
te, M. Ramoškaite, A. 
Zablackienč, A. Ve
lička, J. Nalivaika, J. 
Judžentas, J. Sukac
kas, J. Lazauskas ir 

Aido Choras.

Įžanga 75 ir 50 centų
A. Velička

Grigučio rolėje

GERBIAMIEJI: Ateikite ir pamatykite šį puikų kurinį, susidedantį net iš 19 
dainų. Jūs būsite sužavėti aktorių talentingumu ir melodingomis dainomis. “Gri- 

jūsų atmintyje ant visados. Daug brooklyniečių matė “Gri- 
i pasižadėjo ateiti ir vėl pamatyti, nes tokie vaidinimai labai 
scenoje.

gučio” dainos pasiliks 
guti” nekartą ir jie viš 
retai pasitaiko lietuvių




