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Bet jie patys darbo bijo. 1 
Išlepintai sielai nepatiko. 
Pittsburghas.
Nepaprastas laimėjimas.
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t Darbo Žmonių
Dienraštis
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Brooklyne $7.50 

Metams

Smetonos vidaus reikalų mi-\ -

džiavos stovyklų ir pasakė:
“Kiekvienas visuomenės narys
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Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

privalo dirbti tik naudingą val
stybei ir visuomenei darbą.”

Principas labai geras. Jis 
pirmiausia reikėtų pritaikyti 
tokiems ponams, kaip Čaplikas 
ir Smetona, kurie tokio naudin
go darbo nėra dirbę savo gyve
nime. i 
savotiškai šį gerą principą su/ 
pranta ir išaiškina. Jie mana, 
kad tiktai jų parazitinis gyvd- valdžiOje,

įkalinta 15 Shenandoah j 12)11 i < Tf o i* o c
Miesto Tarybos Narių lllvLlLllb Iv cl 1 d b v^i ll

Pottsville, Pa. — Schuyl- JYI JO J Del ei Chiang 
kill apskričio prisiekusiųjų ’ O

žinoma, Lietuvos ponayl teismas įkaitino 15 narių 
Shenandoah miesto tarybos 
už netinkamus pasielgimus 

, už neskelbimą 
miesto skolų ir už slaptą 
nirkimą įvairių miestui rei
kmenų, be viešo paskelbimo 
pirktinų dalykų per varžy
tines.

6,ooo ^auto.darbFninkų sėdėjimo streikai
nimas naudingas visuomenei

Senas ir gerai europiečiuose 
išsigarsinęs rašytojas francū- 
zas Andre Gide parašė knygą 
“Sugrįžus iš Sovietų Sąjungos.” 
Gide aplankė Sovietų Sąjungą 
pernai. Nepatiko jam Sovietų 
tvarka, žemė ir žmonės. Jis pa
daręs klaidą girdamas sovieti
nę santvarką.

Iš tos knygos bando pasida
ryti kapitalo darbininkų prie
šai. Su dideliu apetitu ją cituoja 
fašistinė spauda. Neatsilieka 
nei socialistinė.

buržuazi-

Iš Detroito Streikas Persi
metė į Kanadą ir Mo.

Detroit, Mich. — Dirbtu
vėse sėdėdami, streikuoja 
5,000 Kelsev-Hayes automo
bilių ratų kompanijos dar-į 
bininku Detroite. Wind-' 
sor’e, Kanados pusėj, sėdė
jimo streiką prieš tą kom
paniją paskelbė 300 darbi
ninkų.

Kansas City, Missouri, 
gruod. 16 d. pradėjo sėdėji
mo streiką 1,000 darbininkų 
Fisher Body skyriuje Chev
rolet automobilių kompani
jos.

Streikieriai reikalauja 
pilnai pripažint industrinę 

I unija, pridėt algų ir page-

Andre Gide niekados nebuvo 
revoliucinis rašytojas. Svetimi 
jam buvo ir pasiliko plačiosios 
liaudies interesai. Jis 
nis inteligentas nuo kojų iki
galvos. Jis išaugo ir paseno bur
žuaziniuose rateliuose. Jo siela 
gražiai išlepinta. Jis tipiškas 
inteligentiškas i n dividualistas. 
Daug tokių inteligentų priveisė 
kapitalizmas. Jiems pradėjo ne- 
bepatikti kapitalizmo puvimas 
ir žiaurumai. Jie prieš juos pra
dėjo protestuoti. Bet tai ir vis-('rįnt kitas sąlygas^
kas. Pati sistema jiems gera. 
Jie norėtų matyti kapitalizmą 
atgimusį — kapitalizmą be tų 
žiaurumų.

Socializmas jiems naujas da
lykas. Jie jo bijo. Jie mano, kad 
jis negarbingai sutrėkš indivi
dualų, pažebos jo intelektą. Jiem 
socializmas patiko tik tol, kol 
jis buvo knygose, kaipo saldi 
svajonė. Tikras socializmas, so
cializmas gyvenime jiems nesu
prantamas ir svetimas dalykas.

Sakoma, kad Pittsburgho 
smetonininkai labai susirūpinę 
savo bėdomis. Prasidėjus pažan
giąja! visuomenei apsivenyti, 
jiems prasidėjo nauji klapatai, 
arba, kaip mūsų vienas kores
pondentas pastebi, “tas jiems 
įvarė nemenką dieglį į dešinį 
šoną ir jie nebežino už ko grie
btis išgelbėjimui savo fašistinio 
kromelio, kuris jau baigia ban
krutuoti.”

Fašistiniam kromeliui pasi
darys striukai visur, kur tik pa
žangieji mokės susikalbėt ir ben
drai veikti. Jeigu kur iki šiol 
tokie Pivariunai, Karpiai ir Ty- 
sliavos savo nosį įkišdavo, tai 
tik todėl, kad nebuvo bendros 
kalbos, santaikos ir bendro dar
bo pažangiojoj visuomenėje.

Kelios dienos atgal lankėsi re
dakcijoj vienas mūsų draugas 
iŠ Schenectady, N. Y. Pasakojo 
jis apie darbus tame General 
Electric kompanijos mieste. Pri
siminė ir apie tai, kad neužilgo 
bus tos kompanijos darbininkų 
balsavimas, su kuo jie eis: su 
industrine unija ar su kompa- 
niška unija. Jis išreiškė abejo
nių, ar tikroji unija laimės.

Balsavimai buvo valdžios La
bor Board priežiūroje ir jau 
praėjo. Laimėjo industrinė uni
ja. Kompaniška unija turės pa
kratyti kojas, nes darbdaviai 
dabar bus priversti pripažinti 
industrinę uniją ir su ja rokuo- 
tis. Tikrai didelis, tikrai nepa
prastas General Electric kom
panijos darbininkų laimėjimas.

Philadelphijos Vežikai Lai
mėjo Unijos Pripažinimą
Philadelnhia, Pa. — Ve

žėju Brolija (unija) buvo 
paskelbus streiką gruod. 15 
d. Tapo sustabdytas fakti- 
nai visas maisto produktų 
išvežiojimas iš Pennsvlvani- 
jos, Baltimore and Ohio ir 
kt. gelžkelių stočių ir prie
plaukų. Miesto majoras S. 
D. Wilson tuoj puolėsi tai
kyti streikierius su samdy
tojais; ir ant rytojaus sam
dytojai jau sutiko pilnai 
pripažint uniją. Tada strei- 
kieriai sugrįžo darban, su
tikdami, kad algų ir darbo 
valandų klausima išspręstų 
“teisingumo” komitetas su 
majoru Wilsonu priekyje.

Naziy Karo Laivas Stabdė 
Angly Prekybos Laivą Hitleris Duosiąs Dar ® J

Kai-Sheko Suėmimo
Centralinė Chinii Valdžia Pa
skelbė Karą prieš Generolą 

Chang Hsueh-Liangą
Nanking, grd. 17.—Cent- 

ralinės Chinijos valdžia nu
tarė paskelbt karą prieš su
kilėlį generolą Chang Hsu
eh-liangą. kuris Shensi pro
vincijoj, Sian mieste, suėmė 
Chinijos diktatorių Chiang 
Kai-sheką su keliais kitais 
augštais valdininkais. Val
džios armija iš rytų pusės 
beveik pasiekė sieną gene
rolo Chang Hsueh-liango

i tvirtovės.
Associated Press prane

ša, kad Chinijos kariuome
nė jau apsupus Sieną iš vi
su pusiu; todėl gen. Chang 
Hsueh-liang negalėsiąs gaut 
talkos.

Gen. Chang Hsueh-liang 
paleido vieną iš buvusių 

i Chiang Kai-sheko palydovu, 
generolą C. Ting-weną. O

Naktiniai Vyčiai Plaka 
Žmones ir Meldžiasi

Southport, North Caroli
na.—Apie 30 apsimaskavu- 
sių vyrų naktį pagrobė iš 
namų Wm. Inamaną ir Jesse 
Coxą iš Friedlando, išsiga
beno juos į mišką, nuplakė; 
įsakė toliau ‘taisyt savo gy
venimą”; atlaikė ten pat 
pamaldas ir išsiskirstė. Še
rifas J. A. Russ sako, kad 
tie “naktiniai vyčiai” yra 
nariai vadinamos “Krikš
čionių” religinės sektos.

DIDĖJA AMERIKOS VAL
DŽIOS ĮPLAUKOS

Washington. — Pirmojoj 
pusėj gruodžio mėnesio šie
met Jungtinių Valstijų val
džia gavo 15 procentų dau
giau mokesčių nuo privati- 

šis iš Loyango tuojaus tele-iniu įplaukų negu pernai tuo 
grafavo centralinei šalies' pačiu laiku.
valdžiai, kad nekeltų karo 
prieš Chanpf Hsueh-liangą 
del Chiang Kai-sheko išlais
vinimo. Nekariaut reikalau- 
ias pats imtinys Chiang 
Kai-shek.

Chiang Kai-sheko žmona 
gal ir jis pats) bijo, kad 

Chang Hsueh-liang gali jį 
nužudyt, jeigu centralinė 
valdžia ir toliau naudos ka
ro veiksmus prieš tą sukilė
lį generolą, papirktą Japo
nijos įrankį.

•’jNaziai Niekina Katalikus už

Ex-Karalius Grasina Apleist 
Anglikoną Bažnyčią

Enzesfeld, Austr. — Bu
vęs Anglijos karalius Ed- 
wardas grasina apleisti “ka- 
zioną” Anglijos episkopalų 
bažnyčią. Pyksta, kad jos 
arkivyskupas Canterbury 
per radio smerkė Edwardą 
už sosto apleidimą deT “ne
krikščioniškos meilės” su 
amerikiete ‘gyvanašle” Sim- 
psoniene.

Anglijos seime tūli atsto
vai reikalauja ištirti, kodėl 
Britiškoji Radio Kompani
ja leido arkivyskupui taip 
kalbėti.

X

Philadelphia, Pa
Visų progresyvių organi

zacijų išrinktas komitetas 
bendrai surengti bankieta 
turės savo susirinkimą šį 
penktadienį, gruodžio-Dec. 
18 d.. 7:30 vai. vakare, Liau
dies Name. Turime daug 
svarbių dalykų aptarimui.

Komisija.

“Sėbravimą” su Negrais
Ber lynas. — Nazių orga

nas “Angriff” krūvoj iš
spausdino paveikslus popie
žiaus sekretoriaus kardino
lo Pacellio, besimeldžiančio 
Amerikoj; negro bėgimo 
čampiono Jesse Owens ir 
negrų šokikų Harleme, New 
Yorke. Straipsnyje gi prie 
to yra kritikuojama katali
kų bažnyčia, kad priima ne
grus ir laimina žydu-katali- 
kų vedybas ir tuomi. girdi, 
“teršia baltųjų, arijų” veis
lę.

Berlyno katalikų vyskupi
jos žurnalas užprotestavo 
prieš nazių užsipuolimus 
ant katalikų del tokių daly
kų.

ANGLIJA NEVARŽY
SIANTI GINKLŲ 

PREKYBOS
London. — Anglijos ka

ro laivyno ministeris S. Ho- 
are pasakė suvažiavusiem 
fabrikantam, kad valdžia 
nežada varžyti Anglijos 
ginklų pardavinėjimą ki
toms šalims. (Žinoma, apart 
Ispanijos liaudies valdžios 
prieš kurią “bepusiškumo” 
vardan palaiko ginklų blo
kadą.)

Miami, Florida. — Ku 
Klux Klanas, fašistiniai juo
dašimčiai, reikalauja, kad 
miesto valdyba dar labiau 
suvaržytų negrų judėjimo 
laisvę.

Naziy Armijos. .Kariai 
Ispanijos Fašistams

— Vokietijos i20,000 Savo Kareivių 
Ispanijos Fašistams

G i b raitai*.
karo laivas “Deutschland 
gruod. 16 d. signalais liepė 
sustot .Anglijos prekybos 
laivui “City of Oxford” ir 
pareikalavo atsakyt, iš kur 
“City of Oxford” plaukia ir 
kur link. Anglijos laivas 
atsakė klausimus ir toliau 
sau nuniaukė Portugalijos 
pakraščiu linkui Gibraltaro.

ANGLIJOS-ROMOS SUTAR
TIS DEL VIDURŽEMIO

Roma Nedaro Rašytos Su
tarties Del Balearikų

London. — Anglija bai
gia derybas su Italija del 
Viduržemio jūrų. Susitaria, 
kad viena ir kita šalis toj 
jūroj ir toliau turės tas pa
čias teises kaip iki šiol. Bet 
Italija tik žodžiu prižada 
neliečiamybę Balearic sa
loms, priklausančioms Ispa
nijai. Neduoda raštiško už
tikrinimo, kad negrobs tų 
salų.

Didžiumoj Balearic salų 
dabar šeimininkauja Musso
linio karininkai, taikau j an
tie ji Ispanijos fašistams 
prieš Ispanų respubliką.

Teismas prieš Mainierių 
Unijos 42 Veikėjus

T u o m Norima Sunaikint 
Progr. Mainierių Uniją 
Springfield, Ill. — Teis

man patraukta ir įkaitinta 
42 vadai bei veikėjai Prog- 
resyvės Mainierių Unijos, 
tame skaičiuje ir buvęs jos 
prezidentas Wm. Kieck. Fe- 
/deralis teismas jiems pri
meta, būk jie 1933 m. dina-

markių algos per mėnesį, o mitu sprogdinę gelžkelius 
unteroficieriams (puskari- ir traukinius, vežusius ang- 
ninkiams) po 400 markių, lis tų kompanijų, kurios 
Kurie apsiima į Ispanijos samdė angliakasius iš seno-

i Jie Rekrūtuoiami Pačiose 
Vokietijos Kazermėse.
London. — Vokietijos ka

reivinėse ant sienų prilipdy
ta iškabų su> atsišaukimais 
savanoriai važiuoti Ispani
jon į fašistų armiją.—kaip 
praneša “London Times” 
korespondentas. Eiliniams 
kareiviams siūloma 200

fašistų armiją, tuoj aus iš
vežami, ir karinė nazių vy
riausybė praneša jų primi
nėms, kad jie iau išvykę į 
užsieninę tarnybą.

5,000 Mandžury-Japoną Ata
kuoja Suiyuan Miestą

Peiping, Chinija. gruod. 
17. — 5,000 mandžūrų ir 
mongolų neva “milicininkų” 
su tankais, lėktuvais ir ki
tais karo pabūklais užpuo
lė šturmuot Chiukuchan 
miestą, Suiyuano provinc., 
šiaurinėj Chinijoj. Tų neva 
‘milicininkų” komandieriai 
yra Japonijos karininkai iš 
Manchukuo.

sios Jungtinės Mainierių 
Unijos. ' ;

Illinois Komunistų Parti
ja viešame pareiškime 
smerkia šią bylą prieš Pro- 
gresyvės Mainierių Unijos 
veikėjus. Sako, kad tai yra 
padarytas tik valdžios ir 
kompanijų sąmokslas, idant 
suardyt šią angliakasių or
ganizaciją. r

Rumunija Mato Sau Karo 
Pavojų iš Naziy Pusės

ari

Policijos Kapitonas Gavęs 
Šimtus Tūkstančių Kyšių iš 

Būtlegerių

Paryžius. — Po atsilan
kymų Jugoslavijoj. Čecho- 
slovakijoj ir Lenkijoj, atvy
ko į Paryžių Rumunijos už
sieninis ininisteris V. Anto
nescu. Savo kalboj su 
Franci jos užsieniniu minis- 
teriu Y. Delbos’u jis parodė, 
kokie karo pavojai gręsia iš 
Vokietijos pusės Rumunijai 
ir kitoms Mažosios Santar
vės šalims, taip pat ir So
vietų Sąjungai. Antonescu 
pareiškė, kad jo valdžia no
ri išlaikyti visas taikos ap
saugojimo sutartis, padary
tas su Franci ja, Mažosios 
Santarvės valstybėmis ir 
Sovietų Sąjunga.

Cleveland, Ohio.—Prisie
kusiųjų teismas atrado kal
tu policijos kapitoną M. J. 
Harwoodą, kaipo ėmėją ky
šių iš būtlegerių “blaivybės” 
laikais. Įkaitino ir septynis 
kitus policininkus už tą 
šmugelį. Skaičiuojama, kad 
kapitonas Harwood pasipel- 
nęą simtus tūkstančių dole- j buvusius ar tebesančius ma
rių iš būtlegerių.

Berlynas. — Hitleris įsa
kė pavaryt iš valdžios vie
tų visus po 1933 m. sausio

sonus.

--------------------------------------------------------------- n

33 Metai nuo Motorinio Lėk
tuvo Pakilimo Oran

i

Fašistą Bombos 50 Užmušė, 
Šimtus Sužeidė Madride; 
Bombardavę ir Barceloną?

Dayton, Ohio.—Gruod. 17 
čia buvo iškilmingai pami
nėta 33 metų sukaktis nuo 
to laiko, kai broliai Orville 
ir Wilbur Wright pirmą syk 
pakilo oran savo išrastu 
motoriniu lėktuvu, Kitty 
Hawk’e N. C. Tai buvo jau 
gera pradžia: jų lėktuvas 
iškilo 800 pėdų augštyn.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Veja Laukan Wisconsin© 

Universiteto Prezidentą, 
Landono Rėmėją

Madison, Wis.—Wisconsi- 
no Universiteto direktoria-

Paryžius. — United Press 
žinių agentūra patyrė, jog 
Ispanijos fašistų galva gen. 
Franco neužilgo atsiųs savo 
atstovą į derybas su Hitle
rio ir Mussolinio pasiunti
niais Paryžiuj. Franco tiki
si gaut dar 20,000 karių iš 
Hitlerio apart 10,000 nazių, 
kurie iau kariauja po fašis
tu vėliava prieš Ispanijos 
Liaudies Frontą. Mussolinis 
gi yra davęs gen. Franco’ui 
6,000 tankų vežikų, lakūnų, 
mechanikų ir šiaip karių.

Madrid, grd. 17. — Skai
toma. kad 39 fašistų oriai-

z i

tas su progresistu gubena- viai, ūmai užpuldami Madri- 
torium Ph. F. La Follette dą, bombomis užmušę bent 
reikalauja, kad pasitrauktų, 50 žmonių, daugiausia mo- 
universiteto prezidentas. teru ir vaikų. Sužeistų _su- 
Glenn Frank. Jis prastai į skaityta 200; bet iu būsią 
prižiūrėjęs universiteto rel-jkur kas daugiau, nes dau- 
kalus ir perdaug darbavęsis ’ gelis dar neišimta iš griu- 
už fašistinį republikonų į vėsiu. Savo bombas fašistai 
kandidatą į prezidentus taikė daugiausia į darbinin- 
Landoną.

dą, bombomis užmušė bent

kų gyvenamus namus.
New York, grd. 17.—RąIspanų Fašistai Nuskandinę dio wanešim’aiS) fašistu la- 

Sovietų Laivą. i kūnai bombardavo ir Bar- 
Algiers. — Juroj rado dvi celoną. svarbiausią Ispani- 

tuščias sovietines išsigelbė- joj pramonės ir prieplaukų 
jimo valtis. Spėjama, kad miestą.
tai liekanos nuo kokio So- j Barcelona> Isp< __ Septy- 
vietų prekybos laiyo, kurį nį fa§įstų orlaiviai bombo- 
fasistai galėję nuskandinti, jmįs aDjau^e gelžkelį ties 

i Port Bou stočia. Francijos 
pasienyj. Viena 320 svarų 
bomba nukrito Francijos 
pusėn.

Madrid. — Naudodamiesi 
tiršta ūkana, fašistai naktį 
iš gruod. 16 į 17 d. padare 
tris ‘netikėtas’ atakas Mad
rido fronte; bet respublikos 
milicininkai juos smarkiai 
atmušė atgal.

čechoslovakijos Valdžia 
Prieš Savanorius Ispanijos 

Respublikai.
Praga. — čechoslovakijos 

policija užpuolė komunistų 
centrą ir areštavo šešis par- 
tijiečius del to, kad jie šau
kė savanorius važiuoti Ispa
nijon kovai prieš fašistus.

London. — Anglijos kara- 
rius Jurgis 6-tas žadąs pa
skirt iš savo įplaukų po 
$125,000 metinės pašalpos 
buvusiam karaliui Edwar- 
dui.

Trockis Reikalauja Sau Pil
nos Laisvės Meksikoje

Oslo, Norvegija, grd. 17. 
—Išsibaigė leistas laikas L. 
Trockiui gyventi Norvegi
joj. Meksikos valdžia jį 
priimtų, bet reikalauja, kad 
Trockis Meksikoj susilaiky
tų nuo visokio kišimosi į 
naminę bei užsieninę politi
ką. Trockis gi nesutiksiąs 
važiuoti į Meksiką, jeigu 
jam ten nebus užtikrinta 
pilna laisvė politinio veiki
mo.

(Iki šiol politinis Trockio 
veikimas tai buvo organi
zuot teroristų šaikas, kad 
žudytų Sovietų valdžios va
dus ; atakuoti Liaudies 
Frontą ir ardyt darbininkų 
judėjimo vienybę.)

Jersey City, N. J. — Su
streikavo 178 unijiniai tro- 
kų vežėjai. Reikalauja pri
dėt $3 į savaitę prie iki šiol 
gautos algos.
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Paleidžia 494 Ala. Kalinius 
Kalėdinėms Šventėms

Montgomery, Alabama. — • 
Gubernatorius Graves pa; 
liuosavo dviem savaitėm,' iki ir 
naujų metų, 494 “geriau
sius” kalinius. Sausio 1 d. 
jie turi patys sugrįžt į kalė
jimus. Pernai iš kalėdinėm 
šventėm paliuosuotų šimtų 
kalinių negrįžo tik 7. Ke* 
turi iš jų vėliau tapo su
imti.

Atgal Sugrįžo Meksikon 
Laivas su Ginklais Ispa

nijos Valdžiai.

Mexico City. — Del nežl 
nomos priežasties sugrįžo 
atgal į Vera Cruz Ispanijos 
laivas “Sil,” kuris savaitė 
atgal buvo išplaukęs Ispani
jon su patrankomis, lėktu
vais ir kitais ginklais Liau
dies Fronto valdžiai.

Hankow, Chinija. — Su
kilėlis generolas Chang 
Hsueh-liang suėmė ameri
kietį lakūną R. Leona f 
tarnavusį Centralinėje C
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Arkivyskupas Nepriėmė Lietuvių 
Katalikų Delegacijų

“Mūsų Vilnius” praneša, kad Švenčiu- 
nėlių ir Rodunės (Vilnijoj) parapijų lie
tuviai katalikai buvo pasiuntę savo de
legaciją pas Vilniaus arkivyskupą su 
skundu ir prašymu. Jos tikslas: prašyti 
arkivyskupo “sudrausti jų parapijų kle
bonus, kurie savo nuožiūra siaurina lie
tuviškas pamaldas ir, norėdami įsiteikti 
vyriausybei, visokeriopai skriaudžia ti
kinčiuosius lietuvius.”

Deja, arkivyskupas “dėl vėlaus laiko” 
atsisakė su delegacija kalbėtis.

Šitaip elgiasi augštas dievo tarnas— 
bažnyčios kunigaikštis—su nuskriaustai
siais ir pažemintaisiais lietuviais katali
kais. Žinoma, šis arkivyskupas nėra iš
imtis. Dvasiški j a visur tarnauja impe
rialistams ir “neturi laiko” kalbėtis su 
pavergtaisiais, nors jie būtų ir geriausi 
katalikai.

demokratiją, šių laikų progresą, neigia mok
slą ir traukia tautas į viduramžių tvarką.

Kitaip su sovietine konstitucija, nuro
do kalbėtojas:

Didžios Spalio socialistinės revoliucijos 
pergalė rado teisėtą savo išreiškimą RSFSR 
Konstitucijoj, kuri buvo priimta Visos Rusi
jos Sovietų Suvažiavime 1918 metais, ku
rios sąstato dalimi įėjo “darbo ir eksplo
atuojamos liaudies teisių deklaracija.”

Pergalėjęs proletariatas sąjungoje su 
biednesniaisiais valstiečiais įstatymu sufor
mavo savo diktatūrą, kurios uždavinys bu
vo panaikinti žmogaus žmogumi eksploata
ciją ir visuomenės pasiskirstymą į klasės, 
begailestingai prislėgti eksploatatorius ir 
įkurti socialistinę visuomenės organizaciją.

Pirmoji SSR Sąjungos Konstitucija, pri
imta 1922 metais, buvo nė tiktai tolimesnių 
socialistinės statybos pasisekimų išreiškimu, 
bet ir suformavimu mūsų valstybės, kaipo 
Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos. 
Vienok joje, suprantama, negalėjo būti nu
matyti socializmo užkariavimai po 1924 m.

Naujos Konstitucijos projektas, patiektas 
VIII Sovietų Suvažiavimo svarstymui, at
vaizduoja socializmo pergalę mūsų šalyje 
visa linija.

Staliniškos Konstitucijos projekte užra
šyta tai, kas sovietų liaudies jau užkariauta 
ir kas turi būti suformuota darbininkų ir 
valstiečių socialistinės valstybės nejudinamu 
įstatymu.

Du "Šėtonai” Jau Pildo 
"Šv. Tėvo” Šauksmus

tai karas nebūtų galima nei 
surengti.

Bet kad dvasiški j a eina 
su pikčiausiais elementais 
karo provokatoriais, tai ir

religiniai žmones tūrėtų ne
tikėt jiems, išstot ptiešjuos, 
o remti kovas prieš karą ir 
fašizmą.

A. ArbačifeUskas.

Kiek Italija Moka Tiems, Kuriuos 
Siunčia Ispanijon?

Chicagos “Daily News” korespondento 
Romoje pranešimu, Italijos valdžia smar
kiai darbuojasi organizuodama fašistus 
ii* siunčia juos Ispanijon. Ima pačius pa- 
rinktiniausius juodmarškinius, sako ko
respondentas. » •

Kiekvienas naujokas gauna 2,000 lirų 
tuojau, kai jis įstoja įuTkan ir valdžia 
jį apdraudžia 50,000 lirų sumoje. Be to, 
laike tarnystės kiekvienam mokama po 
40 lirų dienai. O kuris sugrįš, gausiąs 
15,000 lirų. Karininkai gauną 4,000 lirų 
tuojau, kai pasirašo sutikimą važiuoti 
Ispanijon.

Iš Italijos šitie galvažudžiai gabenami 
Ispaniškon Morokkon, o iš ten perkelia
mi Ispanijon ir statomi fašistų govė- 
dofcna.

Taigi Italijos fašistai, pasirodo, daug 
pinigų pasirengę įvezdinti nuvertimui 
demokratinės valdžios Ispanijoj. Jei tas 
padaryti pavyks, tai, be abejojimo, Mus- 
solinis pasiims savo keleriopai. Bet jei 
Liaudies Fronto valdžia laimės, Italija 
nieko negaus ir tas tik labiau- pagilins 
ekonominį (ir politinį) krizį pačioj Ita- 
lijoj.

Dėlto reikia daryti viskas, kad Musso- 
linis ir Hitleris savo mierių Ispanijoj 
neįvykintų.

Buržuazinė Konstitucija ir
■ Sovietinė

Kalbėdamas VIII Sovietų Kongrese, M. 
L Kalininas, be kitko, pareiškė:

braugai, tautų istorija nedaug turi kons
titucinių dokumentų ir deklaracijų, suloju
sių tam tikrą rolę revoliucinės tautų sąmo
nės išvystyme.

Kapitalistinio vystymosi prieaušry Fran- 
euzijos buržuazija, idealizuodama buržuazi
nę valstybę, deklaravo “proto”, “amžinos 
teisybės,” “laisvės” ir “lygybės karalystę,” o 
iš esmės tuose daug žadančiuose deklaraci
jos žodžiuose apie žmonių teises reiškėsi 
buržuazijos valia, nukreipta buržuazinės 
nuosavybės sustiprinimui.

Buržuazines laisves, aiškiai išreikštas 
Francuzijos “žmogaus teisių deklaracijoj,” 
dabar pustančio kapitalizmo laikotarpyje 
apšaudo pati buržuazija, iškėlusi fašizmą— 
tą politinę formą, kuri neigia buržuazinę

Nereikėjo Taip Praleisti
Mums rodosi, Amerikos Lietuvių Kon

greso Veikiantysis Komitetas turėjo ryš
kiau atžymėti fašistinio perversmo Lie
tuvoj dešimts metų sukaktuves. Buvo 
galima ta proga išleisti lapelis, nušvie
čiantis padėtį Lietuvoj ir šaukiantis Am
erikos lietuvius vykinti Cleveland© Kon
greso nutarimus. Spaudoj panašus pa
reiškimas taipgi galėjo būt paskelbtas.

Kai Lietuvos fašizmas dūksta, kai jis 
džiaugiasi savo viešpatavimo dešimtme
čiu, tai visų laisvę mylinčių žmlanių par
eiga mobilizuotis griežtesnėn prieš jį 

Į kovon. Be abejo, Lietuvos žmonės tą ir 
daro. Mes turim jiems padėti.
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Penki Mėnesiai Kovų Ispanijoj
Šiandien, gr. mėn. 18 d., sukanka ly

giai penki mėnesiai kai Ispanijos fašis
tai, susitarę su Hitleriu ir Mussoliniu, 
pradėjo kovą prieš respubliką, prieš žmo
nių išrinktą valdžią.

Sukilę, fašistai manė nugalėsią respub
likos valdžią į kelias dienas ir įvesią savo 
baisų viešpatavimą Ispanijoj. Jie pamir
šo, kad su valdžia stovi masės žmonių— 
darbininkų ir valstiečių, kurie gali fa
šistus atmušti.

Jei Ispanijos valdžia nebūtų tuojau 
apginklavusi darbininkų, aišku, fašistai 
savo pasimojimus būtų lengvai įvykinę 
gyveniman. Bet taip nebuvo. Valdžia ap
ginklavo visus, kurie tik nusistatė prieš 
fašistiškai, ir paleido kovon su galvažu
džių armija—armija tarptautiškų pa
daužų, armija nuožmių ir tamsių maurų.

Jei ne Hitlerio ir Mussolinio nuolatinė 
pagelba—ginklais, amunicija, orlaiviais, 
pinigais ir žmonėmis—tai fašistinės jė
gos jau senai būtų Ispanijoj sutrėkštos 
ir žmonės galėtų eiti prie kuriamojo dar
bo, prie gerinimo savo gyvenimo.

Tūlais laikotarpiais jau atrodė, kad 
valdžios jėgos pralaimės. Bet užsigrū
dinę pasirįžimu darbininkai su valstie
čiais beveik iš kiekvienos defensyvos iš
vystė ofensyvą.

Šiandien, po penkerių mėnesių, Ispa
nijos darbo žmonės ne tik neprileido fa
šistams paimti Madridą, bet atlieka 
naujus laimėjimus šiaurinėj Ispanijoj, 
grūmoja sukilėlių sostinėj Burgos ir kt.

Per šiuos penkerius mėnesius Ispani
jos liaudis parodė tokius žygius, kurie 
stebina visą pasaulį. Yra vilties, kad 
liaudis- laimės, nugalės fašistus, nepai
sant, kad juos remia Hitleriai, Mussoli- 
niai, “šventas tėvas” ir kiti reakcininkai.

Žinoma, pasaulio darbo žmonių užda
viniu turi būti teikimas juo didesnės pa- 
gelbos—moralės ir materialės — didvy
riškai Ispanijos liaudžiai.

TEISIA 156 BRAZILIJOS 
Revoliucionierius 
ftio de Janeiro, Brazilija.

— Tam tyčia įsteigtas spe
cialia tribunolas įkaitino 156 
asmenis, kaipo dalyvius

1935 m. sukilimo pričš im
perialistus ir prieš Brazili
jos valdžios fašistėjimą. 
Tarp teisiamųjų yra tarp
tautiniai žinomas komunis
tų vadas Luis Carlos Pres-

tęs, vienas buvęs senatorius, 
buvęs Rio de Janeiro mies
to majoras; buvęs Vokieti
jos seimo atstovas komunis
tas Ernest Ewert ir eilė ki
tas Ernest E,wert ir eilė kitų.

Pamenam, kada dar pra
džioj Ispanijos karininkų 
fašistų sukilimo, prieš esa
mąją liaudies valdžią, veik 
visa tenaitinė katalikų dva
siškąja ėjo už sukilėlius, fa
šistus, daugelis jų ėjo su 
ginklais rankose, žudyti de
mokratinės valdžios gynė
jus. Valdžia, žinoma, su to
kiais nedarė ceremonijų, ka
da pagavo; aštriai baudė, 
kitus net mirtimi. Tadgi to
kiems liaudies nepriete
liams Ispanijoj pasidarė 
perkaršta, jie nešėsi ir jų 
šimtai atsidūrė Romoje pas 
papą, kur jie buvo priimti ir 
apgailėti krokodiliaus aša
romis.

Čia vadinamas “šventasis 
tėvas” tada prirengė ir pa
sakė prakalbą, prakeikda
mas tą Ispanijos valdžią, iš
reikšdamas, kad ji būt su
griauta, jos gynėjai išterio- 
ti, užmušti ir kad tą šalį už
viešpatautų fašizmas.

Ten pat jisai, dar ir dar, 
prakeiksmus leido ant besi
plėtojančio pasaulyje komu
nizmo. Šaukė visas fašisti
nes ir šiaip kapitalistines 
šalis susivienyti, sukelti ka
rą, kuriuom, anot jo, būtų 
sudaužytas komunizmas iš 
pamatų. Popiežius tuos savo 
prakeiksmus, tuos šauks
mus, skleidė į visą pasauli 
oro bangomis per radio ir 
per spaudą. Kurie tada apie 
tai skaitė, tai žino.

Taigi “šventas tėvas” pir
mutinis patiekė planus ma- 

: sihei žmonių užmušėjystei 
— pasauliniam karui. O ką 
tas karas atneštų, tai jau 
aiškinti neręikiabi visi su
pranta ir< žino. Ir štai tų 
šauksmų, tų planų pasek
mės jau rodosi: du “šėto
nai” — Mussolinis-Hitleris 
juos jau pįlęįų. Jie visur, vi
saip intrigauja, tartum iš 
kailio nerdamiesi, provoka
cija po provokacijai varinė
ja, idant tą karą sukėlus. 
Ne kas kitas, kaip šie tiro
nai, šie atkakliausi demo
kratinės žmonijos priešai, 
atėjo pagelbon Ispanijos 
liaudies pavergėjams, idant 
nugriauti didelės didžiumos 
žmonių išbalsuotą valdžią. 
Tik Mussoliniai - Hitleriai, 
yra atsakomingi už tą Ispa
nijoj baisiausią kraujo lie
jimą ir destrukciją. Šiurpu
liai kūną purto, skaitant ži
nias kas dabar ten dedasi— 
ypač Madride! Fašistai iš 
padangės, matyt, negali 
bombarduoti Madrido gynė
jų linijų, tai jų bomberiai 
mėto mirties eksplozijas, 
užpakalin—ant paties Mad- 
rido> kur griauja budinkus 
ir drasko kūpus civilių, dau
giausia moterų, vaikų ir se
nelių! Kas gali įsivaizduo
ti niekšiškesnius darbus, 
kaip .fašistų?

Mat, fašizmas yra tokis: 
fašizmo viršūnės susideda 
iš plėšriausių beširdžių ele
mentų, kurie nepripažįsta 
jokios teisvbės, jokios do
ros, jokios kontrolės ant sa
vęs. Taip sufaŠistuotas jų 
militarizmas, sudaro šalyje 
visuotiną galią ir ją duoda 
vienam žmogui, kaipo dikta
toriui, kuris valdo tą visuo
menę geležim ir ugnim. Tas 
valdymas pilnai apsaugoja 

I išnaudotojus prieš išnaudo
jamuosius. Reiškia, milita- 
rizmui-kapitalizmui viskas, 
o darbo žmonių klasei skur
das, priespauda ir kanky
nės. Taip dabar pilnai vai

zdo Mussolinįs Italiją, Hitle
ris Vokietiją. Ir jie dabar

plačiai pasimoja įvykdinti 
tokią pat valdymo sistemą, 
geležim ir ugnim Ispanijoj.

Mussolininkai -hitlerinin
kai jau daug kartų buvo pa
gauti laužant sutartį, po ku
ria pasirašę 27 valstybės, 
sykiu ir jie. Bet jie ir to
liau, dar atviriau laužo tą 
sutartį, bei kitus tartpauti- 
niUs įstatymus. Tuomi jie 
biauriai provokuoja prie 
tarptautinių susikirtimų, 
prie karo.

Negana to, štai dar bjau
resni atbalsiai viršminėtų 
“švento tėvo” šauksmų su
kelti karą prieš komuniz
mą: Mussolinis-Hitleris pa
daro sutartis tarp savęs, vy
riausiai atkreiptas prieš So
vietų Sąjungą. Prisikalbina 
dar vieną plėšriąją valsty
bę Japoniją ir jos visos pa
daro pasirašo slaptas mili- 
bares sutartis, užpulti So
vietų Sąjungą. Bet su to
kiom biauriom niekšystėm, 
negi pasislėpsi. Iškyla tas 
viešumon, SSRS grasinan
čiai užprotestuoja. Tad jie 
sakosi tą padarę ne prieš 
SSRS šalį, o tik prieš komu
nizmą.

Bet jau tas gana aišku, 
net buržuazinė spauda, bei 
radio išreiškia, jog jiems 
nėra reikalo tartis apie su
kėlimą karo prieš komuniz
mą, nes tas karas jau senai 
eina visose kapitalizmo bei 
fašizmo šalyse. Taip, tas ka
ras eina. Ir, ta eiga įrodė, 
jog komunizmą išnaikinti 
nei sustabdyti negalima, 
kaip negalima sustabdyti 
okeano bangavimą.

Taigi jie, ištikrųjų ir šu- 
sitarė užpulti Sovietų Są
jungą — tą didžiausią šalį 
vdsam pasaulyje, kur kapi
talizmas jau nugalėtas, o 
fašizmas neturėjo galimy
bių įlysti. Kur socializmas 

'’kuosekmingiausia budavo- 
jamas. Kur gyvenimas visa
pusiškai, visos žmonijos, 
stebėtinais laipsniais gerė
ja. Kur apsigynimas nuo 
užpuolikų jau yra galin
giausias. Iš kur tų visų at- 
siękimų pavyzdžiai meta 
spindulius į kapitalizmo — 
fašizmo pasaulį, rodydami 
masėms prispaustųjų, pa
vergtųjų, kad ir jie tokiu 
keliu eitų, ir tiktai tokiu 
keliu, galės pasiliuosuoti ir 
tverti gerbuviųgumą!

Vienok anksčiau ar vė- 
liaUj kapitalizmo — fašizmo 
šalyse, sukils didžiausios 
masės, paseks SSRS pavyz
džiais ir padarys galą Mus- 
solinių-Hitlerių . var j ovaci
joms.

Bet dar šiuo tarpu jie 
taip besiblaškydami despe
racijoj, gali išprovokuoti 
tarptautinį militarį susikir
timą: užpulti Sovietų Są
jungą ir uždegti pasaulinį 
karą. Ir jeigu tie žmogžvė- 
rvs taip padarys, tai spren
džiant pagal šiandieninį ša
lių apsiginklavimą, būtų 
daug daugiau visko išgriau
ta, išdeginta, daug daugiau 
milionų žmonių užmušta, 
negu pereitam pasauliniam 
kare! Irgi, prie tos užmušė- 
jystės, būtų pridėta katali
kų “švento sosto” ranka. 
Jei popiežius, Vieton viršmi
nėtų šauksmų prie karo, bū
tų pasmerkęs visokius ka
rus .ir prisakęs visoms sa
vo bažnytinėms įstaigoms 
žmones mokinti prieškari
nėj dvasioj, (ką bažnyčia 
pagal dievo prisakymą “Ne
užmušk” ir turėtų daryt),

Fraternales Draugijos Kalba Apie 
Organizavimą Plieno Darbininku

Fraternalių Draugijų Ko
mitetas, išrinktas spalio 25 
d. konferencijoj, Pitts
burgh, Pa., išleido knygutę 
vardu: “Fraternal Orders 
Speak For Unionization of 
the Steel Industry” (Frater
nales draugijos kalba apie 
unijizavimą plieno industri- 
jos).

Tai labai svarbi ir įdomi 
knygutė, suredaguota Ko
miteto pirmininko d. B. K. 
Geberto bendrai su P. Mur
ray. 32 puslapių knygutė 
talpina savy daug faktų 
apie plieno industriją, dar
bininkų padėtį toj industri
joj ir taipgi fraternalių 
draugijų nusistatymą ir pa
reigas plieno darbininkų or
ganizavimo klausimu. Tel
pa visos konferencijoj pri
imtos rezoliucijos, taipgi 
trumpoj sutraukoj atstovų 
kalbos ir nurodymai tolime
snio veikimo.

Svarbiausia — tai kalba 
P. Murray, plieno darbinin
kų organizacinio komiteto 
pirmininko ir mainierių 
unijos vice pirmininko. 
Svarbu būtų visiems darbi
ninkams, kaip plieno, taip 
ir kitų industrijų, atydžiai 
perskaityti jo kalbą. Ypa
tingai kalbėtojams ir veikė
jams daugybė faktų apie 
darbą plieno industrijoj.

Šita knygutė turėtų pa

siekti plačias darbininkų 
mases. Kaina visai maža — 
5 centai. Gali kiekvienas 
įsigyti. Atspausdinta 10,000 
kopijų. Manoma greit išlei
sti. Organizacijoms ir agen
tams parsiduoda sekamai: 
nuo 100 iki 500 kopijų po 3 
centus už kopiją. Daugiau 
500 parsiduoda po 2 centu 
kopija. Su užsakymais rei
kia siųsti ir pinigai.

Knygutės užsakymus ga
lima siųsti į sekamas vietas: 
Fraternal Orders Com
mittee, Comm o n w e a 11 h 
Bldg., 316 Fourth Ave., 
Pittsburgh, Pa., Room 1209. 
Taipgi galima užsisakyt per 
Komiteto marį J. Gasiuną, 
1318 Reedsdale St., Pitts
burgh, Pa., arba per “Lais
vę” ir “Vilnį.”

Taipgi, kurie norit lietu
vių kalboj lapelių apie plie- 

l no darbininkų organizavi
mą, galite tose pačiose vie
tose gaut. Lapelius išleido 
bendrai Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Dr- 
ja, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas ir Augščiausia 
Prieglauda Lietuvių Ameri
koj. Kaip tą knygutę, taip 
ir lapelius turime platinti. 
Visi darbuokimės, kad grei
čiau suorganizavus visus 
plieno darbininkus.

J. Gasiunas.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

SKAUDA SĖDYNĖS KAULĄ, 
sėdamąjį nervą

Drauge gydytojau, matau 
“Laisvėj” daug visokių patari
mų, bet sau tinkamo, rodos, 
nesuradau. Meldžiu ir man pa
tarti. Esu moteris 47 metų, 
sveriu 156 sv., ūgio 5 pėdų ir 
2 colių. Aš nežinau, kas gali 
būti su mano sėdynės kaulu. 
Kai sėdžiu, tai tik biskį skau
da, o kaip reikia atsistot, tai 
sunkų — labai skauda. Dak
taras sakė, kad tai liUgarkau- 
lio nervas. Ėmė X-spindulių 

i nuotrauką. Sako, kaulams nie
ko nėra, liepė šildyt, bet to
kioj vietoj labai sunku šildyt, 
ar su lempa ar su kuo. Jau 2 
metai, kaip mane vargina. 
Pirm dvejeto metų sirgau il
gai kraujo apsilpimu, visai ne
galėjau vaikščiot, bet dakta
rai* atgaivino kraują. Bet ne
galėjau ilgai dirbti ir įgavau 
nervus, tai da ir dabar esu ner- 
vudta. Aš vis maniau, kad 
man gyvenimo permaina, bet, 
kol kas, vis da turiu “savo 
čėsą”, kaip ir pirmiau. Val
gius, rodos, vartoju nesugadin
tus.

Atsakymas.

žinoma, Jums gyvenimo 
(pakaita vis jau nebetolima. 
Tačiau tą kaulą, geriau sakius, 
sėdamąjį nervą (sciatic nerve) 
skauda Jums nebūtinai ryšy 
su ta gyvenimo pakaita. Ane
mija,. mažakraujingumas, tie
sa, Jums galėjo ir čia daug 
bloga padaryti, -r- sėdamojo 
nervo neuralgiją arba įdegi
mą padaryti, o tai yra nuobo
dus, įkirus daiktas.

Trinti kuo, braukyti galima, 
bet tatai veikia tik paviršium. 
Šildyti Jums reikia giliai, per
dėm, per visą klubą ar net ir 
kryžių, o tokie šildymai tega
lima daryti su dijatermijos 
mašina (diathermy machine). 
Tokie šildymai atgaivins Jums 
pažeistą nervą in prašalins jo 
gėlimą.

Vaistų — specifiškų tokiam 
reikalui nėra. Vaistai gali tik 
skausmą apraminti, apsvaigin
ti, apmigdyti (“apdopinti” — 
apnuodinti) tam kartui, bet iš 
to paskui tai da blogiau.

Mažakraujingumas (anemi
ja) jums ir dabar dar veikiau
sia nevisai perėjo. Kraujui at
sigauti daug reiškia tikęs mais
tas, poilsis, saulės šviesa, ul- 
tra-vijoletinė šviesa, grynas 
oras ir tt. Maistas — daugiau 
tokių valgių, kame yra daug 
geležies, kaip kiaušinio try
niai, kepenys, šviežia mėsa, 
jūros žuvys, lyšiai, žirniai, pu
pos, riešutai, džiovintos slyvos, 
žalios daržovės, juoda duona.

Neblogai Jums būtų dėstyti 
karšti ir šalti kompresai ant 
skaudamų vietų, pakaitomis 
tai karštą tai šaltą skudurą. 
Už vis geriau dijatermija. Pa
tyręs gydytojas su dijatermi
jos mašina Jums turėtų peri- 
jodingai šildyti per skaudamas 
vietas. Nuo tokių šildymų te
nai pakyla šiluma, temperatū
ra, daugiau įejna gryno krau
jo, kurs išnešioja, prašalina 
įdegimo medžiagas ir padeda 
atsigauti1 pažeistiems audi
niams.

Svarbu Jums taip gi gerai 
pasilsėti, ilgiau pamiegoti ir 
šiaip —- higijeniškai gyventi.
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Kap Veikia Įvairūs 

Ledlaužiai?
Ilgiausias Pasaulyje 

T artelis

Abelnai visus ledų kriu- 
sintojus-laivus vadiname 
ledlaužiais, bet jie nėra visi 
vienodi ir skirtingai dirba. 
Vieni yra ledrėžiai, kaip 
Sovietų “Litke,” kuris turi 
aštrų pirmgalį, tvirtai “ap
vilktą” plienu. “Litke” plau
kdamas skelia ledus, kaip 
kokiu aštriu kaltu.

Kiti ledlaužiai, kaip “Kra
sinas,” turi kiek pakeltą 
priešakinį galą, kaip šau
dyklę. Šie ledlaužiai plauk-: 
darni užstumia savo pirmu
tinį galą ant ledo, paskui li
pa ir toii laivo dalis, kuri 
yra giliai vandenvje ir ledą 
spaudžia. — laužia žemyn. 
Kad sėkmingiau jie dirbtu, i 
tad ne vien jų pirmutinis 
galas yra tvirtai plienu “ap- j 
siūtas,” bet ir sunkus. Bet* 
ir “Krasino” rūšies ledlau-

New Yorke yra būdavo ja
mas automobiliams tunelis. 
Jis bus prakastas skersai po 
visu Manhattan, vyriausia 
New Yorko miesto dalimi, 
Hudson ir East upėmis, ir 
sujungs požeminiu keliu 
Queensborough ir Williams- 
burgą su Jersey City.

Šis automobilių tunelis 
turės 33,202 pėdas (apie 6į 
mylias) ilgio. Tunelis bus 
panašus, kaip Holland Tun
nel, tai yra, eis du gretimi 
tuneliai: vienu automobiliai 
važiuos į vieną pusę, o kitu 
j kitą. Abiejomis tunelio ša
komis galės važiuoti po du 
automobiliu arba busu gre
ta.

Dabar tunelis yra kasa
mas po Hudson upe. Tai 
sunkiausias darbas viso tu
nelio prakasime. Tunelis 
manoma baigti 1938 metais.

Anglijos submarinai, kaip kad šie, plaukia iš Malta salos, “saugoti Anglijos lai
vinę prekybą” Ispanijos apylinkėse. Mussolinis žingeidauja, kaip Anglija atsiliep
tų, jeigu Italija padėtų Ispanijos fašistams užblokaduot Barceloną.

JŪRŲ GYVŪNAI: RYKLĖ, KROKODILIUS, OKTOPAS
1

Rašo Senas Vincas.

Buvusio Caro Milžiniš
ki Turtai

žiai, kada susiduria su di
deliais ledų kalnais, tai ne
gali ant jų užstumti savo 
galo, bet įsibėga ir trenkia 
j ledą, nuo ko jis skyla, kaip 
ir nuo ledrėžio. Galingiau
sius vienos ir kitos rūšies 
ledlaužius turi Sovietų Są
junga. š-kas.

Temperatūros Mieravimas
Pasaulyj dar nėra vienu 

mierų ir saikų. Tas sudaro 
daug keblumo. Net temne- 
ratūros, karščio ir šalčio 
mieravimui yra naudojama 
trijų rūsiu temometra1’ 
(gradusn inkai) — Reau
mur. Celsius ir Fahrenheit 
Angliškai kalbančios tautos 
naudojasi Fahrenheit gra- 
dusninku, kuris yra nelogiš
kas. Štai pagal ši gradus- 
ninką vanduo užšąlą prie 
32 laipsnių virš nulio. Lo- 
giškiausias yra Celsiaus 
gradusninkas, pas kurį ant 
nulio (0) šala, nuo nulio vir
šun yra šiluma, o anačion 
šaltis. š-kas.

Jo išbudavojimas ir įrengi
mas atsieis anie 8180,000,- 
000, tai yra daugiau negu 
tris kartus kaip Holland tu
nelio.

Kada šis tunelis bus baig
ias. tai iš Brooklvno arba 
Mpnhattano bus lengva iš
važiuoti į New Jersey vals
tija. Manhattan miesto da- 
ivj, kaip ir Brooklvne. bus 
daug tunelių, kuriais b u s 
galima tam tikrose vietose 
įvažiuoti ir išvažiuoti iš tu
nelio, kuris eis skersai mie
stą. V. S.

Kiek Yra Telefonų?
Amerikos telefonu ir tele

grafu komoaniia išleido va
dovėli. kuriame anrašo. kiek 
pasaulyje vra telegrafu ir 
telefonų. Pagal jų davinius. 
1935 metais visame, pasau- 
Ivie buvo 33 539.890 telefo
nų aparatų. Iš to skaičiaus 
Jungtinėse Valstijose buvo 
16.868,955 telefonai, o viso
je Europoje 12,028,756 tele
fonai.

Kaip matome, daugiausiai 
telefonų yra Juslinėse 
Valstijose, kur ant k^kvie- 
no 100 gyventojų yra 8 tele
fonų aparatai.

Operacija be Peilio
Daktarai jau o'ali darvti 

antraeiles nesinaudodami 
neiliu. Dar 1890 metais 
Prancūzes fizikas D’Arsor- 
vp] išrado, knrl siiiimafp ir 
]abai tankiai bėganti o^k- 
tros jėga turi pjovimo pobū
di

Dabar padeda ligoni ant 
metalinio stalo, kuris turi 
elektros priimtuve. Dakta
ras pasiima i ranka ranko- 
niitp su aštriu rralu. kain 
neilis. Jis nndi i ia neleisti 
ir sulaikvti elektros sriove. 
Kada daktaras laiko ties 
knrip nors žmogaus kūno 
dalimi ta rankenuke ir i ia 
neleidžia elektros ieaa. tai 
tarne tos rankenukės ir me
talinio stalo heo-a bent kelis 
nnilionus kartu orei tu m n 
elektros iė^a ir liauna kū
ną. kur reikia. Toki s elek
tros opnravimas vra be- 
krnrijis ir apsaugoja nuo 
"žąir^odiiimo. nes elektros 
ito-n. kain ir užkepina krau- 
i^vslvtes.

Sovietu daktarai sako, 
kad elektros iė^a. oneraci- 
ios vra narankiausios ir 
mažiausia pavojingos.

š-kas.

Jūrose bei okeanuose ran
dasi visokių gyvūnų respub
likos, kaip tai: visokerio- 
piausių žuvų, ronių, kroko- 
dilių; įvairiausios rūšies vė
žių, kiautvarlių ir tūkstan
čiai kitokių jūros piliečių.

Iš žuvų kategorijos, kiek 
mums žinoma, bene bus tik 
plėšriausia ir pavojingiau
sia žuvis, tai taip vadina
ma ryklė—shark, kuri puo
la ant savo aukos pikčiau 
negu tigras ir nepaisant to, 
ar jūron pakliūva žmogus 
ar kitas sausumos gyvūnas.

Iš 'rėnlių, šiltuose jūrų 
pakraščiuose, didžiausiu pi- 
ktadėju yra skaitomas tai 
amžinas snaudalius, tingi
nys ir gremėzdas — kroko- 
dilius. Nors krokodilius iš 
pažiūros ir nerangus gam
tos tvarinys ir visuomet 
snaudžia, bet nrie aukos at
siranda ir budrumas ir vik
rumas. Papuolęs į krokodi- 
liaus žiotis, vaikine, būsi ap
rūpintas viskuom: krokodi
lius pabus kunigu, grabo- 
rium ir duobkasiu.

Tačiaus man regis, kad 
lietuviai mažai yra susipa
žinę su dar vienos rūšies Jū
ros piliečiu — oktopu. Tai 
gyvūnas minkšto, gležno 
kūno, truputį dryžiuotas, 
panašus i lietuviams žino
mą parazitą — erkę. Jis tu
ri aštuonias kojas ar ran
kas, ir nėra skirtumo, kaip 
mes tas jo “no’čynas” pava
dinsime. Oktopų randasi net 
kelios dešimtys rūšių: Pra
dedant nuo vyriškos skry-

Žaibas ir Griausmas

“FAITORIUS” KATINAS

Katinas vardu “Fakto
rius” užpuolė elektrinės ma
šinos bebirzgianti ratą skie
pe Moe Bartwinko sodės ir 
šaldytos Smetonos krautu
vės, Brooklyne. Mašinai pa
griebus “Faitorių”, buvo 
pašaukti keli policmanai jį 
iš ten ištraukt. Bet jis ir 
pritrėkštas kovojo, kad po
licmanai turėjo apsimaut 
storomis guminėmis piršti
nėmis, idant jį iš ten iškrap
štyti. “Faitorius” nuvežtas 
j gyvulių ligoninę.

—B.

Tolimiausia žvaigždė.
Carnegie Institutas Wa

shingtone pusiau-skaitlį uo
la. pusiau-snela. kad toliau
sia nuo žemės žvaigždė 
esanti už 2 kvintilionu mv- 
liu (numeris 2 su 18 zerų).

Bronx. Y. — Polleme
nąs. negalėdamas atskirt, 
katras iš dvvnuku broliu 
Bergeriu pavogė automobi
lį, areštavo" abudu.

.i.............................

Daktarės Marie E. Konn’- 
aitės skaitliavimu, 3 nuo
šimčiai tėvu ligų pereina 
per paveldėjimą jų vaikam.

Lietuvoje žmonės, pamate 
žaibą, žegnodavosi, nes jie 
manydavo, kad spėka (per
kūnas) trenkia tada, kada 
jie išgirsta griausmą. Tik
rumoje elektros sriovė per
bėga kartu su žaibu, o 
griausmas jau tik sutrenk
to oro atgarsis.

Jeigu žaibas buvo arti, 
jeigu spėka perėjo netoli, 
tai ir griausmas veik apie 
tą pat laiką pasigirsta, bet 
jeigu toli, tai griausmas tik 
palūkėjus ataidėja. Griaus
mo garsas kilometrą perei
na tik į tris sekundas. Jeigu 
po žaibo griausmas pasigir
do tik už 12 sekundų, tai 
reiškia, kad žaibo jėga per
ėjo 4 kilometrų atstoję, š.

M*

belės dydžio, baigiant gana | nusileidę iki jūros dugno, 
turi būt labai atsargūs ok
topų respublikoj. Gana tan
kiai, tarp oktopo ir narūno 
ištinka gan rizikingos ko
vos ir, jeigu narūnas nepa
spės suvaryti kinžalo į ok
topo kūną, tai jis žus užpuo
liko glėbyje.

Oktopas neturi dantų, bet 
jis savo auką sužinda taip 
greitai ir taip gerai, kaip 
anie dantuočiai — ryklė ar 
krokodilius.

Viena oktopė padeda iki 
50,000 kiaušinėlių-ikrų, iš 

I kurių išsirituliuoja mažy
čiai, aguonos grūdo didumo 
gyvūnėliai. Gi po valiai jiems 

I augant, • kaip žuvys, taip ir 
kiti jūrų gyvūnai bei gyvū
nėliai jais maitinasi. Jeigu 
jaunais oktopukais niekas

dideliu kerplėšų. Vienok ok
topas, ar jis bus didelis ar 
mažas, bet jo išvaizda pasi
liks ta pati.

Mažosios veislės oktopų 
randasi ir Naujosios ŠkotL 
jos (Nova Scotia) jūrų pa
kraščiuose, tačiaus jie nėra 
pavojingi žmogaus gyvybei. 
Daleiskim, kad ir prikibs 
jis, kaip erkė, besimaudan
čiam žmogui prie kojos, 
kita koja nuspirsi ir 
maudykis. Suprantama, 
sai kitoks finalas bus, 
toks, 
žis” 
sios, lyties” kojytės, ypatin-. 
gai kokios turtuolės ar ak- 
torkos, tai jau pats įvykis į 
parašys buržuazinio meno 
drama, kur to bjaurybės nu
krapštyto jas, 
gaus ir bučkį finalui.

Prie caro viešpatavimo 
žmonės labai vargo, o caras 
buvo bagočiausias žmogus 
pasaulyj. Caro ir jo giminių 
turtai 1900 metais siekė: 
8,000,000 dešimtinių žemės; 
jis ir jo giminės turėjo 1,- 
500 malūnų, 1,000 žvejojimo 
punktų, 850 prekvbos krau
tuvių, 100 prieplaukų, 100 
fabrikų ir dirbtuvių, 150 
kasyklų; vynuogių sodus ir 
vyno fabrikus, kurie i me
tus duodavo virš 100,000 
viedrų vyno; turėjo ir dau
gelį kitokių įmonių. Vien 
pinigais (auksu) tais metais 
caras ir jo giminė turėjo 
700,000,000 rublių. Pinigai 
buvo įdėti daugelyj kitų ša
lių bankų. Caras turėjo gel- 
žkelių net Amerikoj ir kito
kių įmonių kitur. Darbinin
kų ir valstiečiu revoliucija 
padarė carų viešpatavimui 
galą, o Sovietų valdžia jų 
turtus pavertė visos liaudies 
nuosavybe. V. S.

Negyva Ryklė Pagimdė 
Vaikus

Floy d. Raišty išvyko ryk
lių gaudyti Long Beach už
lajoje, Californijoj. Greitai 
jis pastebėjo, kaip ryklė 
(shark) įriasi paviršium 
vandens. Jis užmetė “meš
kerę” ir ryklė įsikabino. Ko
va tęsėsi virš dvi valandas, 
kol ryklė pavargo ir buvo 
primušta iki mirties. Tada 
Raisly įvilko ją į laivelį. Čia 
įvyko kas tai nelaukto; ry
klė dar žiopčiojo, bet jos 
kūnas jau pradėjo apmirti. 
Tuom kartu ji pradėjo gim
dyti vaikus.

Viso pagimdė 17 rykliu- 
kų, kurie turėjo po 14 co
lių ilgia. Vienok jie greitai 
nudvėsė.

Yra žinoma, kad keli me
tai atgal tūlas Ott pagavo 
patelę ryklę, kuri taipgi 
dvėsdama pagimdė 11 ryk- 
liukų. š.

Ar Ilgai Lydekos Gyvena? Varlė Ryja Peteliškes

tai 
vėl 
vi- 
jei 

nemandagus “meilu-1 
pačiupinės; už “gražio-?

Sovietų šalyj nesenai pa
gavo vieną lydeką, į kurios 
plavuką buvo įsegta vario 
ženklas su užrašu: “Paleido 
j vandenį caras Borisas Fio- 
dorovičius.” Taigi lydis tu
rėjo nemažiau 150 metų am
žiaus.

Abelnai mokslininkai su
randa, kad lydekos dagyve- 
na arti 300 metų. Yra įrody
mų, kad vienas lydis išgy
venu© 267 metus. Jis jau bu
vo veik 7 pėdų ilgio ir turė
jo 130 svarų.

Varlė myli peteliškes. Mo
kslininkai skaito, kad tai 
jos gardžiausi pietūs. Varlė 
atsitupia netoli gėlių ir tė- 
mija, kaip kur nutupia pe
teliškė. Jeigu ji tik yra arti, 
tai varlė prikiša prie pete
liškės liežuvį, kuris turi 
pritraukimo jėgą, ir įtrau
kia ją į gerklę.
"Gamtoje jau taip yra, kad 

vieni gyvūnai naikina kitus, 
kad patys galėtu gyventi.

A Val-Sun.

be abejonės, nie,kas nesunai-
kintų, tai oktopų prisiveis- 
tų tiek daug, kad jie išės-

Tame pačiame Atlantikoitų ne tik visą marių gyvū- 
■o'inu randnei ir fnlnii nlr.Llin k^4-okeane randasi ir tokių ok

topų, kurių rankos siekiasi 
net iki 8 pėdų ilgio, o apie 
Japonija yra ir tokiu bjaury
bių, kad ių rankų išsikeroji- 
mas siekiasi iki 15 pėdu il
gio! Jeigu jo rankos tokios 
ilgos, tai įsivaizdinti galima, 
kokio dyžio jo kūnas yra? 
Nieko sau erkutė, ar ne? Į 
tokias ilo-as, aštuonias ran
kas pakliuvęs gyvūnas ar 
žmogus, jau tegul ir nema
no sugrįžti į šį ašarų klonį.

Oktopo rankos panašios 
į 8-nias gyvates, sukišusias 
galvas į jo gležną kūną. 
Smailgaliai tų gyvatiškų 
vuodegu-rankų ne tik gyva
tišku vikrumu apsiraito, ap- 
sinarplioja apie auką, bet 
dar suleidžia ir tam tikrus, 
minkštus pirštelius, ir auka, 
nors bus ir už patį oktopą 
didesnė bei tvirtesnė — taps 
apgalėta. z

Oktopai ^paprastai rėpli
nėja jūros* dugnu ir maiti
nasi tuom, ką sugriebia, kas 
pakliūva į jų glėbį. Bet, už
simanius oktopui didesnio 
kąsnio, pirkti irgi nereikia: 
iis atsigula aukštieninkas, 
ištiesia savo, truputį išlanks
tytas, aštuonias rankas ir 
guli, kol atplaukia didžiulė 
žuvis ir, manydama, kad tai 
jūrų augmenys, pati įlenda 
į oktopo glėbį ir žūsta.

Nepaisant to, kad oktopai 
tu: *i ir užtektinai maisto, jie
įnirtusiai puola ant išlauki
nės, į jūrą įkritusios aukos 
—žmogaus. Yra užtektinai* 
davinių, kad net narūnai,

te

niją, bet ir patiems vietos 
pritrūktų jūrose.

Oktopas, kaip del užpuoli
mo, taip ir del apsigynimo 
turi savotiškas ypatybes, 
savotiškus ginklus. Jeigu jis 
mato, kad neįveiks aukos 
ir jam pąčiam prisieina neš
ti savo kudašių (o jis, rei
kia žinoti, visai negreitas), 
tai repečkodamas nuo mir
ties, paleidžia iš savo kūno 
kokią tai smala, nudažo pa
skui save vandenį tamsiai-
mėlynai, panašia į tirštus 
dūmus spalva, ir tuose rū
kuose pasislepia nuo užpuo
liko, nuo mirties.

Vaikščiojąs, “Krūmas”
“Pravda” aprašo sekamą 

atsitikimą ant Sovietų-Len- 
kijos rubežiaus. Rugsėjo 9 
dieną jaunas Sovietų rube
žiaus sargas Sergėjus Guse-! 
vas buvo sargyboj. Apie 150 
pėdų nuo savęs pamatė, kad 
eina krūmas. Sargas prisi
artino arčiau, tada “krū
mas” pradėjo bėgti ir šau
dyti. Sovietų sargas atiden
gė ugnį. “Krūmas” pavirto. 
Kada kiti sargai pribuvo, 
tai surado, kad lenkų šni
pas, apsirišęs eglių šakomis, 
norėjo pereiti Sovietų rube- 
žių. Pas jį surasta ginklai 
ir kontr-revoliucionieriams 
patvarkymai.

Amerikoj galima gaut 
pirkt 11,604 skirtingų rūšių 
vyno.

’ / ‘i?'Ii ’•’( '•

Sovietai Aukso Gamyba
Šiemet Sovietuose paga

minta aukso 46 procentais 
daugiau negu pernai. Užsie? 
niniai tėmytojai spėja, kad 
Sovietai per metus dabar 
gauna iki $500,000,000 auk
so iš savo žemės. Taigi auk
so gamyba jie jau pralenkė 
Jungtines Valstijas ir Ka
nadą.

IR GERO DAIKTO PER
VIRŠIS NESVEIKA

Vadinamas saulinis vita
minas D yra būtinas sveika
tai; bet jeigu kas nuolat 
kaitinasi prieš saulę, o dar 
perdaug geria Cod Liver 
aliejaus ar be saiko ryja vi
tamino D piliukes, tai jo 
perviršiam gali pakenkti 
savo sveikatai,—kaip kad 
įspėja Californijos Univer
siteto medicinos profesoriai 
ir San Francisco • miesto 
sveikatos departmentas.

N. M.

DUONA—PAVOJINGAS 
AUSŲ KAMŠTIS

ATLANTIC CITY, N. J. 
—Italas J. di Pozio pasimir
kė duonos gabaliuką ir jos 
tešla užsikimšo ausis, nepa
kęsdamas naktį trukšmo 
gatvėse. Jam bemiegant, 
duona taip sukietėjo, kad 
ant rytojaus jis turėjo va
žiuot į ligonbutį, kad ją iš 
ausų iškrapštytų.

Paprasta stearino žvakė 
yra gana gera medžiaga au
sims užsikimšt.

Aklumas Lietuvoj
Per visuotiną aklųjų su

rašymą Lietuvoj pernai 
gruodžio mėnesį įregistruo
ta 2,983 neregiai, jų tarpe 
1.333 vyrai ir 1,650 moterų. 
Taigi kiekvieniems 10,000 
gyventoju tenka apie 13 ak
lųjų. O 1923 metais gyven
tojus sur ašinė j ant kiekvie
niems 10,000 gyventojų teko 
aklųjų po 15 ir beveik pusę.

“VELIORIBOS” MĖSA 
VOKIEČIAMS

Bangžuvės (“velioribos”) 
mėsa iki šiol būdavo naudo
jama tik trąšoms arba su
naikinama kaip netinkama 
valgymui ar ėdesiui. Bet da
bar Vokietijos naziai sten
giasi ją ipiršt savo valdi
niams kaip “puikią mėsą.”

Naziai Rašo į Dokumentus 
Veislės Grynumą, bet ne

Tikybą
Hitlerio valdžia patvarkė, 

kad dokumentuose nebūtų 
žymima žmogaus tikyba, o 
tik. ar jis yra “grynas ari
jus”, ar pas ji yra kiek “žy
diško kraujo.”

PIKTUMU SUPARALY
ŽIAVO SAU RANKĄ

Kalėjiman nuteistas už
čekių klastavimą, W. Gor
don, Eastview, N. Y., taip 
pyko ant savo dešinės ran
kos kaipo jo nelaimės prie
žasties, kad pyktis paveikė 
rankos nervus ir ji tapo su
paralyžiuota. Dabar jis ne
gali jąja parašyt nė vien 
raidės.
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Baisi Lietuvos Darbo Žmonių 
Padėtis

Devinto Forto kaliniai šaukiasi į Amerikos lietuvius padėti jiems; gyvenimas 
nepakenčiamas ir žiaurus.

[žemiau telpąs Lietuvos 
politinių, antifašistinių, kali
nių balsas, kaip skaitytojas 
matys, rašytas dar gegužės 
mėnesį, 1936. Jis, matyt, bu
vo taikytas pasieti Ameri
kos spaudą dar prieš Ameri
kos Lietuvių Kongresą. Deja, 
tepasiekė mus tik šiomis die
nomis. Tai parodo, kaip sun
ku gauti iš fašistinių Lietu
vos katorgų kalinių žodį. 
Straipsnio senumas, tačiau, 
nei kiek nesumažina jo ver
tės. Patariame visiems mūsų 
skaitytojams jį atydžiai per
skaityti. — “L.” Red.}

gėja aferų ir vagysčių skaičius. 
Vyriausybė priversta iškelt by
lą tik tada, kada konkuruojan
ti firma skelbia užsienių laik
raščiuose apie vagystę, tada tie 
vagys teisiami tik del akių. 14 
metų paštų valdybos direktorius 
Sruoga (jis vadina save inži
nierium, bet jis nėra inžinie
rius) viešpatavo, ir visa žymi
nių ir pašto ženklų atsarga, ku
ri gulėjo paštų valdybos san
deliuose buvo suklastuota. Vals
tybės kontrolė darė revizijas ir 
ekspertai nustatė, kad ženklai 
geri ir nubaudė revizorių. Po 
to, kai užsienių laikraščiuose 
buvo smulkios žinios apie tą 
aferą, Sruogą teisė. Bet nenu
rodoma tikrą sumą, kurią jis 
per tą laiką privogė, nurodoma 
jos maža dalis. Tas pats Sruo
ga su Klaipėdos pašto viršinin
ku Augūnu ir kitais, įrengdavo 
laukines orgijas, kur jie priver
sdavo dalyvauti pašto telefonis
tes ir patenkint jų laukinius in
stinktus, grąsindami atstatyt 
nuo darbo tą, kuri neklausys.

Šis klausimas liko nepalies
tas, nes čia gi nukentėjo žemos
tarnautojos. Tokiomis vagystė-, 
mis ir supuvimu yra apimti 
viešpataujanti klika ir valsty
bės aparatas, viešumon ir de
šimta dalis neiškįla. Vyriausy
bė yra plėšikų gaujos vadovy
bėj, kuri ugnimi ir kalaviju iš
spaudžia iš liaudies prakaitą ir (čių, kurie laukia karo lauko tei- 
kraują, paverčia juos milionais smų. Teismai įvyksta slaptai, 
ir išdalina tarp plėšikų ir jų toli nuo miesto 
pagelbininkų. Eksploatacija čia Rengt karo lauko teismus ka- 
baisi. ' reivinėse, kaip seniau būdavo,

vyriausybė bijo, nes ten per 
arti kareivių masė. Prieš strei
kuojančius valstiečius siuntė 
policiją, kariuomenės nesiuntė. 
Valstiečių streike dalyvavo gin
kluoti šauliai -(kariška organi
zacija, kuri randasi valdžios ži
nioj ir jos išlaikoma).

Apie karo lauko

Brangūs draugai!
Norim jums biskį parašyti 

apie dabartinį gyvenimą Lietu
voj. Kaip jūs žinot nuo 17 gruo
džio 1926 m. čia viešpatauja 
atvira fašistų diktatūra su tau
tininkų partija pry šakyje. Nuo 
to laiko iki šiai dienai jie vieš
patauja karo lauko teismais, 
šaudymais, kankinimais ir kalė
jimais. Valdžia Lietuvoj dabar 
vadinama “švogerių valdžia,” 
nes prezidento žmona yra mi
nisterių pirmininko žmonos ir 
buvusio Panevėžio karo komen
danto — dabartinio burmistro 
'Chodokovskio sesuo. Panašūs 
šeimyniniai ryšiai viešpatauja 
visame valstybės aparate. Lietu
vos vyriausybė yra dinastijų ir 
“savų žmonių” vyriausybė, kur 
visi vagia, plėšia ir vienas kitą 
dengia. Nežiūrint to, kad Lie
tuva yra kultūriniai ir ekono
miniai atsilikusi, žemės ūkio 
šalis, joje yra saujelė plėšikų 
dvasininkų, fabrikantų ir ban
kininkų, kurie laiko liaudį su 
savo fašistinės vyriausybės pa
gelba, bade, skurde ir tamsume. 
Kfizio sunkumus jaučia tik plą- 
čiosios masės, kieno uždarbiai 
ir gyvenimo lygis labai žemi. 
Svarbiausios ūkio šakos randa
si monopolinio kapitalo ranko
se. “Pienocentras” (pieno pro
duktų ir kiaušinių prekybos ir 
eksporto bendrovė) moka vals
tiečiams 7 centus už literį pie
no, pas vartotojus ima 20 centų 
už literį. “Lietūkis” moka vals-' pirmos dienos gali dirbti su pil- 
tiečiams 7 centus už grūdų kilo- Į nu našumu, nežiūrint to, už pir- 
gramą, vartotojas moka 25 cen-' mas 2 savaites visai nebuvo mo
tus už juodos duonos kilogra-' karna, nes, girdi, darbininkės, 
mą. Tas pats yra su cukrum,'turi per tą laiką išmokti dirbti, 
degtukais ir kitomis masinio p0 dviejų savaičių du trečdalius 
vartojimo prekėmis. Degtukai, ar dauginus darbininkių atleis- 
pavyzdžiui, prieš 14 metų, ka- davo sakydami, kad jos neišmo- 
da uždarbiai buvo didesni, kai- ko. Tokiu būdu daug darbinin- 
navo 10 centų dėžutė, dabar kių nuolat dirba be atlyginimo, 
mažesnio kiekio ir blogesnės rū- Iš to galim įsivaizdint, kiek už- Jzx.-xs ~ ' t. i i v. i i • •
taip pat 10 centų. Mokestis už'kės. Labai didelis

daug sužeistų ir kelius šimtus 
areštuotų.

Plėšrioji buržuazija jau nesi
tenkindama išspaustu darbinin
kų ir kaimo biednuomenės pra
kaitu ir krauju, jau tvirtai lai
ko savo naguose amatininkus, 
smulkius prekiautojus, viduti
nius ir net stambesnius valstie
čius (valstiečių streike aktyviai 
dalyvavo ir stambesnieji vals
tiečiai). Streiko metų miesčiu
kuose tūkstančiai valstiečių de
monstravo su raudonomis vėlia
vomis, statė politinius reikala
vimus — demokratiniai išrink
tą seimą, paliuosuot politkali
nius ir tt. Buvo bandymų pa
imt valdžią, kai kuriose vietose 
buvo išimtas paštas, paliuosuo- 
ti suimtieji valstiečiai ir tt. 
Verta pastebėti, kad nežiūrint 
Hitlerio agentų pastangų išnau- 
dot neramumus, j i e neturėjo 
pasisekimo ir neramumo metu 
nebuvo pastebima jokių tauti-; 
nes neapykantos žymių. Judėji
mas dar nepraėjo, iki šiai die
nai dar įvyksta telefrafų ir te
lefonų stulpų naikinimas, už
puolimai ant policininkų ren
kančių mokesčius, monopolinių 
draugijų ir fašistų namų pade
gimai.

Nuo 25~ balandžio iki 22 ge
gužės įvyko 8 karo lauko teis
mai, kuriuose teisė 43 valstie
čius, ir dar yra šimtai valstie-

žiaurus. 5 vai. ryto keliamės, 
už 10-15 minutų prižiūrėtojas, 
sušvilpia, tada mes sustojam į 
dvi eiles ir valdininkas daro pa
tikrinimą. Kartą prižiūrėtojas 
sulig valdininko įsakymu pradė
jo rakint duris, paskiau sušvil
pė, tokiu būdu virš 20 politka
linių nesuspėjo išsirikiuoti, to
dėl visus nubaudė 1 mėnesiu 
baudžiamos grupės, tai yra 
atėmė teises gaut maistą iš lai
svės, pasimatymus, tabaką, lai' 
kraščius, rašyt ir gaut laiškus, 
naudotis knygomis net iš kalė
jimo knygyno. Vienas nubaus
tųjų tada sirgo ir jis turėjo gy
dytojo leidimą gulėt, tokiu bū
du jam nereikėjo atsistot patik
rinimui ir jis padavė skundą už 
neteisėtą nubaudimą. Bausmės 
vykdymas nebuvo sustabdytas 
ir tik paskutinę bausmės dieną 
jam pranešė, kad jis buvo ne
teisėtai nubaustas.

f Bus daugiau )

alga susitraukė 
trisdešimt per mėne-

1920 ir 1934 metų 
Kompanijos grynas

San Francisco, Calif.
25,000 Streikierių Demonstra

vo Market Gatve

P. J. MARTIN Iš PITTSBURGH!) 
JAU PIRMOJE VIETOJE

P. J. MARTIN

do Biuro raporto. Pav., Mat- 
son Kompanija 1920 metais 
gryno pelno turėjo $1,245,000. 
Tuomet antros klasės inžinie
riui mokėjo du šimtu per mė
nesį. 1934 metais tos pat kom
panijos grynas pelnas buvo 
$2,962,000; bet antros klasės 
inžinieriaus 
iki šimto 
sį.

Tarpe 
Matson
pelnas paaugo 234 procentus. 
Išmokėjo $14,593,000 grynais 
pinigais dividendų, ir $27,- 
711,000 akcijų dividendams. 
Nuo 1923 iki 1932 metų, ketu
ri viršininkai Dollar linijos; 
R. Stanley Dollar, J. H. Dol
lar, H. Fleishhacker ir H. M. 
Lorber, viso susikrovė sau pel
no į algas ir bonus $14,690,- 
000. Priežastis šitų neapsa
komų pelnų laivų savininkam- 
yra federal ės subsidijos-šal- 
pos, duodamos jiem, pavidale 
pervežimo laiškų kontrakto, 
pardavimas laivų už žemą 
kainą, paskolinimas $708,- 
618,000 ant mažų nuošimčių 
statymui laivų.

Darbininkai ir Jų Padėtis 
Ant Laivų

Nežinau ar skaito 
“Laisvę” iš laiva'kroVjų,
žinau, kad “Laisvę” [ skaito 
sunkaus darbo darbininkai, 
tai žino koks sunkus ir pavo
jingas darbas laivakrovių. Na, 
o jų uždarbis 95 centai per 
valandą ir $1.40 centų per va
landą už viršlaikį. Dabar jie 
dirba (prieš 
valandų per 
nę valandas 
būtų darbas
vent su šeimomis. Paprasti jū
reiviai, kurie dirba ant laivo 
denio —56 valandas per savai
tę, gauna $40 per mėnesį, o 
už viršlaikį visai nemokama, 
tik patyręs jūreivis .gauna,
$62.50 per mėnesį. Laivų peč- J* Matačiunas, Paterson 
kuriai, dirbdami prie karštos J- Vasiliauskas, Detroit

Draugas Martin pareiškė 
pačioje pradžioje vajaus, kad 
pirmą dovaną šiame vajuje jis 
laimės. Puikiai laikosi šavo pa
reiškimo. Šiandien jis jau pir
moje vietoje. Puiku pittsbur- 
ghiečiams! Nors kartą savo 
miestą pastatė ant augšto laip
snio “Laisvės” platinime.

Stripeika ir Reikauskas taip
gi smarkiai darbuojasi vajui 
baigiantis. Tik senai girdėjo
me iš Philadellphijos. Ar tik 
Šmitas su kitais draugais ne
laiko ką rankovėje?

Vajus tikrai baigsis su 20 d. gruodžio (Dec.). Prašome drau
gų nesivėlinti prisiųsti gautąsias prenumeratas. Išsiųskite ne
vėliau, kaip pirmadienį, 21 d. gruodžio (Dec.). Tik tuos kre
dituosime, kurių ant laiškų konvertų pašto data bus Dec. 21. 
Vėliau pirmadienio išsiųstų laiškų su prenumeratom nekredi
tuosime. Duodame progą tolimesnių miestų vajininkams pri
siųsti sekmadienio 20 d. gruodžio darbuotės pasekmes.

Paskutiniu kartu šiuomi vajum prašome dienraščio skaity
tojų gauti nors po vieną naują skaitytoją.

Vajininkų kontestas Šiandien stovi šiaip: 
P. J. Martin, Pittsburgh 4659 
S.

Gruodžio 5 d. po vadovybe 
bendro .streiko komiteto visos 
jūreivių unijos, prigulinčios 
prie Jūreivių Federacijos, de
monstravo Marketo gatve, šio
je demonstracijoje marša vo 
moterys ir vaikai abiejų lyčių 
sykiu su savo tėvais bei vyrais, 
kad išreikšti solidarumą prieš 
savo išnaudotojus ir gauti pa
ramos — simpatijos nuo pub
likos, kuri šiuo streiko metu 
yra labai reikalinga. Mat, ka
pitalizmo sistemoj tik bendrai 
kovojant šį tą galima atsiekti.

Gruodžio 6 dieną įvyko to
kios pat demonstracijos, kur 
demonstravo 10 tūkstančių; 
aštuntą dieną buvo masinis 
mitingas - susirinkimas -Civic 
Auditorijoj. Čia dalyvavo apie 
16 tūkstančiiį strei'kierių. To 
masinio susirinkimo pirminin
kas Schmidt gavo ir perskaitė 
telegramą nuo Tom Mooney, 
kurioje jis išreiškė didžiausią, 
simpatiją streikieriam, kad 
laikytųsi, “.hold fast.” Taipgi 
telegramą ,gavo ir perskaitė 

Apie karo lauko teismus nuo Angelo Herndon, nario 
spaudoj nerašoma. Sušaudymui. Nacionalio Pildomo Komiteto 
nuteistajam valstiečiui fašistai i nuo Negrų Pasaulinio Kon- 

,siūlė paduoti malonės prašymą ' greso; ;
prezidentui, -bet jis tokį prašy
mą paduot atsisakė ir bijant į vesti aštrią kovą prieš 
jį sušaudyt prezidentas pakeite i kompanijas, Matson, 
mirties bausmę iki .gyvos ,-galvos American Hawaiian, nes 
kalėjimu. Vyriausybė palaiko blokuoja sutartį ir prailgina 
nuolatinius ryšius su fašistine streiką. Reikia 
Lenkija ir su hitlerine Vokieti-' kad šių kompanijų 
ja, veda su jomis 
parsidavimą karo atveju prieš j kąsnį vienam šimtui tūkstančių1 
Sovietų Sąjungą. >
mases, vyriausybė *xxwxxxVxi
nepatenkintą miną link tų vai- dikiam. Todėl 
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Pavyzdžiui, kai 33 mt. prasi
dėjo kaliošų fabriko l statyba, 
ten kasdien susirinkdavo įvai
rių amatų darbininkų ir darbi
ninkių ir stovėdavo nuo 5 ryto 
iki 12 vai., priimdavo į darbą 
10-12 žmonių, iš visų tyčioda- 
vosi ir vydavo. Kada fabrikas 
pradėjo veikti, ten pradėjo rink
ti jaunas, gražias mergaites, iš. 
kurių fabriko administracija 
turėtų dvigubą naudą. Dai*bo 
padalinimas taip pastatytas, 
kad kiekviena darbininkė (ten 
■dirba daugiausia moterys), nuo

9-tam forte.

Streikieriai dabar pasirįžę 
tris 

Dollar, 
jos

nepamiršti, 
agresyvis 

derybas apie'nusistatymas atima duonos

Kad apgaut (strei'kierių šeimų, ne vien pa-; 
kartais daro( čiom, motinom, bet ir jų lkū-* 

[, nuo dabar bus! 
stybių. Todėl netenka stebėtis, 'rengiama programos per ra-( 
kad už mažiaus] protestą prieš dio, -masinės demonstracijos, 
ii___ I__________________________ • • : _ :x:;__Sies degtukų dėžutė, kainuoja dirba algą gaunančios darbiniu-: kruviną režimą, kovą prieš ba-' masiniai mitingai iki nebus- 

__x x.. ^<_i.„x._didelis nuošimtis ,do, skurdo ir k ar o pavojaus
įvežimą 1 kilogramo akmenėlių l darbininkų Lietuvoj 8 mėnesius viešpatavimą žmonės kankinami jūreivių, kurie

rvn ___J______ _  ____« • • • I _

nuošimtis ,do, skurdo ir karo pavojaus

kas 
bet

streiką) po 120 
menesį, pasidali- 
taip, kad visiem 
ir galėtų pragy-

Reikauskas .................. 4566
A. Stripeika, Elizabeth ..4462 
Philadelphia, ................... 3110
S. Penkauskas, L čiulada,

Lawrence .....................2096
G. Šimaitis, Montello .... 1784 
ALDLD 28 kp., Waterbury 1569 
K. Žukauskienė, Newark.. 1283 
ALDLD 11 ir 155 kps.,

Worcester ...................... 1168
ALDLD Montreal Rajonas 1038
G. Krance, I. Katilius,

Bridgewater ...........
V. Padgalskas, Mexico
A. Balčiūnas, Brooklyn
ALDLD 20 kp. Moterų

Skyrius, Binghamton
A. Klimas, Hartford .

temperatūros nuo 90 iki 150 
laipsnių, už 56 valandas sa
vaitėje, gauna apie $70 per 
mėnesį. Virėjai ir kiti tarnau
tojai, kurių darbo valandos 
maždaug 70 vai. per savaitę, 
gauno algos nuo 
per mėnesį. Bet 
gauna po $125 
Na, ir tu dabar
Amerikos pavyzdingą gyveni
mą! O jei ne, tuoj tave ap
šaukė “a t e i viu-svetimšaliu,” 
“šalies išdaviku, “agitato
rium.”

$45 iki $125 
ar daug kas 
per mėnesį? 
palaikyki tą

Pacific.

Waterbury, Conn

973
753
716

P. Burneikis, Brooklyn .. 
J. Barkus, Brooklyn ........
G. Braknis, Pontiac .... 
J. N. Simans, Cleveland .. 
J. Zizes, Perth Amboy .... 
P. Nemura, Cleveland ... 
V. Novicky, Ansonia........
A. Lukoševičius, Nanty-Glo
Šaltys, Rockford .............
J. Jackim, Shelter Is. Hgts.
J. Adams, Grand Rapids ..
B. Surblis, Akron ...........
L. šilabaitis, Putnam ....
B. Plungienė, Cleveland ..
V. Macy, Woodhaven.......

Mitkus, Newark..........
Mary Merk, Andover ... 
Miliauskienė, Plymouth ..
K. Lawdanskas, Rockford.
M. Klimas, Rich. Hill ...
G. Klimas, Brooklyn .... 
S. Juška, Chicago ..........
A. Daukantaitė, S. Boston
C. U^j Davies, Los Angeles 
M. Bendineka, Summerlee

T.

žiebiamoms mašinėlėms yra tū
kstantis (1000) litų. Tas yra 
dėlto, kad Švedijos degtukų ka
ralius Kroigeris prieš 8 metus 
gavo degtukų monopolį Lietu
voj, papirkdamas valstybės pre
zidentą ir ministerių kabinetą. 
Lietuvoj veikia du cukraus fa
brikai, kurių didelis akcijų skai
čius priklauso valstybės prezi
dentui Smetonai ir ministerių 
pirmininkui Tubeliui. Todėl cu
krinių runkelių išvežimas, cu
kraus įvežimas ir sacharino ga
myba neįmanomi del mokesčių 
politikos. Tuo metu, kada fašis
tinė vyriausybė mulkina liau-- 
dies mases iliuzijomis apie Vil
nių ir neapykanta prieš Lenkų 
liaudį, Kaune veikia Lenkijos 
kaliošų fabriko skyrius todėl, 
kad ministerių pirmininkui pri
klauso 30% to fabriko akcijų, 
kurių daugumą jis gavo kyšių 
pavidale. Kauno elektros stoties 
akcijų ministeris pirmininkas 

jį' neturi, bet jas turi jo žmona.
Prie to dar prisideda milionai, 
kuriuos monopolinės draugijos, 
gauna iš valstybės iždo premi
jų, primokėjimų už eksportuo
tus produktus, pavidale. Tokiu 
būdu netenka stebėtis, kad Lie
tuvos valdininkijos tarpe dau-;
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per metus būna be darbo, prie įr 
tokios bedarbių armijos eksplo
atacija baisiai didelė, algos la
bai žemos, darbininkų sveikata 
ir gyvybė yra žaislas naudotojų 
rankose. Kiekvienas dirbantis 
darbininkas gali kiekvienų mo
mentu tapti bedarbiu, tai reiš
kia būt išmestu iš buto ir mirt 
badu gatvėj. Kauno centre, šalę 
puikių restauranų pargriūva 
.gatvėj išbadėję žmonės, polici
ja juos greitai pašalina, paaiš
kindami, kad tai girti, ir spau- 
idoj apie tai negalima rašyt. 
Prie tokios padėties mieste ba
das ir skurdas kaime neaprašo
mai baisus. Mėsos, pieno, cuk
raus ir panašaus maisto kaimas 
nevartoja (apie turtinguosius 
nekalbam). Kas turi pardavi
mui tinkamus produktus,' par
duoda juos, kad sumokėt mo
kesčius, skolas ir nuošimčius 
arba tai padaro teismas už sko-; 
las ir mokesčius. Labai dažnai! 
laikraščiuose skelbiami ilgi są- 
rašai valstiečių ūkių, kuriuos, 
bankai licituoja. Prie tokio at-, 
silikusio ir prislėgto visuomenių 
nio gyvenimo, ypatingai kaime,.’ 
1935 met. įvyko smarkūs vals
tiečių neramumai, kurie parei
kalavo virš dešimties užmuštų,

streikas išlaimėtas del 
; dabar

visų į 
strei-:

I.

baudžiami sunkiausiomis 
bausmėmis. Pavyzdžiui, nepil
nametis darbininkas areštuoja
mas gatvėj prie darbo, žvalgy
bininkas (slaptos policijos 
agentas) liudija, kad suimtasis 
sakė “palauk” kitam, kulis 
prieš dvi dienas buvo suimtas. 
Kariuomenės teismas nuteisė 
juos po 10 metų sunkių darbų 
kalėjimo. Panašių faktų galima 
priskaityti labai daug. Fašistai 
norėdami sustiprinti savo kru-! 
viną viešpatavimą — tam tik
slui sušaukė pasaulinį lietuvių 
kongresą. Bet užsienių lietuviai 
pareikalavo Lietuvos liaudžiai 
laisvių. Buvo įteikta Lietuvos 
vyriausybei 14 tūkstančių Ame
rikos lietuvių antifašistų para
šų su reikalavimais duot liau
džiai platesnių laisvių. Fašistų 
vyriausybė tada norėjo įtikint, 
kad Lietuvos žmones patenkinti 
jos viešpatavimu. Bet dar ne
spėjo nutilt fašistų balsas, kaip 
suskambėjo policijos šūviai į 
Suvalkijos artojus. Protestuoda
mi prieš monopolinio kapitalo 
ir fašistų valdžios viešpatavi
mą, darbo žmonės šaudomi, 
kankinami ir grūdami ilgiems 
metams į kalėjimus.. Kalėjime 
teroras prieš politkalinius labai

kuoja.
Kompanijų Padirbtas “Raudo

nas Baubas”

■Kaip jau žinoma, kompani-. 
jos streiko metu, kur jis ne-; 
būtų, p a,1 e i d ži.a “raudoną 
baisūną”, kad atitraukti paša-, 
lines unijas ir publiką, užnuo
dyti jiem protą ir paslėpti tik
rąjį stovį nuo jų akių. Bet ta 
metodą yra jau pasenus-nusi- 
dėvėjus. Kur tik streikieriai' 
pagelbos prašo, visur, (kaip pa
šalinė publika, taip ir organi
zuoti darbininkai greitai atsi
liepia, ar tai su demonstraci
jomis, ar masiniais susirinki
mais, ar su finansine pagelba 
savo ranką ištiesia. Net sugrį
žęs -duonkepių unijos delega
tas George Kidwell iš Ame
rikos Darbo Federacijos kon- 
vencįjoą, 'kuri nesenai pasibai
gė Floridoj, kalbėdamas išsi
reiškė : “San Francisco organi
zuoti darbininkai turi būt fi
nansuojami taip ilgai, kaip il
gai laivų savininkai to norės.”

Laivų Savininkų Pelnas iš 
.Subsidijų

-Čia -paduodu -tik mažą paly
ginimą iš paduoto Krasos Bur

Kompanijos Nusigando Dar
bininkų Unijos, Kelia po Kiek 

Mokestį

Scovill pakėlė 5 nuošimtį, 
kitos irgi žada kelti. Bijosi, 
kad darbininkai susiorganiza-■ 
vę patys gali pareikalauti dau
giau. Pradėjo darbininkai, jr valandos, kad valdžia užda- 
smarkiai rašytis prie The Wa-/ 
terbury Brass Workers Union, 
Uokalo No. 251.
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ta: vaikų darbas, pieno klau
simas, darbininkams mokestys ŠYPSENOS

Unija raštinę — ofisą — turi 
109 Bank >St., arba 108 So. 
Main St., Room 12. Lietuviai 
nieko nelaukdami irgi stokime 
unijon, tas bus del mūs pačių 
naudos. “Palicieriai” Scovill 
ir Chase jau visi organizuoti. 
Visose dirbtuvėse lietuviai ne
laukit, kad jus kiti broliai dar
bininkai vers rašytis, bet patys 
būkim mandagus- ir tuoj ra- 
šykimės. Unijos ofiso valan
dos : 9 :30 ryte iki 1:00 p. p. ir 
6 :00 iki 9 :30 vakare, kasdien. 
Dabar geriausia proga orga
nizuotis.

—0—■
Connecticut Valstijos Farmer- 
Labor Party, Pradeda Veikti

Gruodžio 13 valstijinis ko
mitetas Hartforde laikė posė
dį. Farmer-Labor Party auto
rizavo valstij-inį komitetą, kad 
įneštų keletą bilių į valstijos1 
seimelio sesiją. ' Biliai paniinė-

rytų dirbtuves iki pasibaigia 
darbininkų streikas, kad būtų 
uždrausta naudot valstijos po
liciją prieš streikierius, senat
vės pensijos, ir civilių teisių 
gvarantija darbininkams.

Kaip matome, tai Farmer- 
Labor Partija rūpinasi darbi
ninkų reikalais. Argi ir lietu
viams nereikėtų susirūpinti? 
Ypatingai Waterbury gyvuoja 
du lietuvių politiniai kliubai, 
kuriuose 95 nuošimtį sudaro 
darbininkai, smulkūs biznie
riai ir keli profesionalai, o visų, 
kaip darbininkų, profesionalų 
ir srpulkių (lietuviai visi smul
kūs) biznierių reikalai veik tie 
patys, už geresnį gyvenimą,- 
civiles teises, už naudingus del 
visų žmonių įstatymus. To
kiom organizacijom, kliubams,- 
kaip kad Waterburio lietuvių 
kliubai, tai tikrai žalinga pri
klausyti prie republikonų ar; 
demokratų ir remti išnaudoto
jų kandidatus.

Liet. Kom. Kp. Rep.

Matyt, Kaip Ji Jo Laukę! t
Vaikinas užėjo pas pažįs

tamus žmones, tai mažas 
vaikiukas pasitiko jį drau
giškai ir suriko:

“Heilo, Džek! Mano sesu
tė jūsų regimai laukė.”

“Taip,” atsiliepė jaunas 
vaikinas, “o tu iš kur galė
jai žinoti, kad ji manęs lau
kė?”

“Todėl, kad ji sakė išei
nanti pas savo draugę ir 
tik vėlai naktį pareisianti.”

Robziw.
■"L-...................................

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitvtoju



£

strioke ir pyksta ant darbi
ninkų.

Puslapis Penktas
L. - A ----

KORESPONDENTU BALSAI
Pritariu Korespondencijų 

Taisymui

Tėmijau “Laisvėje” lapkri
čio 9 d. drg. A. B. darant pa
stabas, kad nereikalinga tiek 
daug rašyti apie atidarymus 
susirinkimų, apie gaspadines, 
gaspadorius parengimuose ir 
kitus visuomeniškos svarbos 
neturinčius techniškus dalykė
lius. Reikia, girdi, rašyti 
tai agulniai apie veikimą.

Aš sutinku su drg. A. 
patarimais. Labai daug 
tokių korespondentų,
labai daug vietos užima pa
gyrimams žmonių, kurie kar-

tik-

yra 
kurie

1

tais ir neužsitamauja to. Man 
taipgi nepatinka, kad tiek 
daug rašoma smulkmenų iš 
Literatūros Draugijos ar kitų 
kuopų susirinkimų.

Man labai patinka raštai, 
kuriuos “Laisvei” rašinėja iš 
Californijos. Ypatingai drg. 
Pacific labai gerai nurašo. Aš 
myliu korespondencijas iš dirb
tuvių ir kovų lauko, žinoma, 
aš perskaitau visų “Laisvę.” 
Bet tokie raštai, kuriuose per
daug išgiriamos bei išaugština- 
mos ypatos, niekam naudos 
neneša ir jų neturėtų būti 
“Laisvėje.”

A. B., Raymond, Wash.

klaida, atleisite.
Sausio 10 d. yra rengiamos 

prakalbos Ispanijos klausimu. 
Rengia ALDLD 16 kuopa ir 
LDS 133 kuopa Ukrainų sve
tainėj.

K. Biuras.
Montello, Mass

Beirut, Syrija. — Frakci
ja atsiuntė daugiau savo ka
reivių į Alexandrettu mal- 
šint demonstracijas studen
tų, reikalaujančių pervest 
tų prieplaukos miestų* Tur
kijai.

So. Boston, Mass Jersey City, N. J.
RADIO Iš Susirinkimo

Wilkes Barre, Pa
Žinios iš Konferencijos, Kuri 
Įvyko Gruodžio 13 Dieną del 

Pagelbos Ispanijos 
Darbininkams

Prašome užsistatyti savo ra
dijus—WIIDII stoties (830 
kilocykles) kaip 9:30 ryte šį 
sekmadienį.

šios savaitės programas bus 
sekantis:

KALĖDINIS PROGRAMAS

1— Prano Kraučiuno orkestrą 
iš So. Bostono.

2— Artistė One Kubiliene, dai
nininkė iš So. Bostono.

3— žinyčios Jaunuolių Oktetas 
iš So. Bostono.

4— Irena Paltanavičiutė, iš So. 
Bostono ir Longin Buinis, Jr. 
iš Cambridge pagrieš 
kų duetus.

5— Mykolas Petrušaitis 
Bostono pagrieš kornet

Po programui prašome pa
rašyti laiškų arba atvirutę į 
stotį WHDH, Lithuanian Pro
gram, Boston, Mass., praneš
dami, kaip patiko programas. 
Jei norėtumėt išgirsti kokių 
dainų ar muzika, malonėkite 
pranešt ir mes bandysime iš
pildyti jūsų prašymus.

Steponas Minkus,
garsintojas.

smui-

iš So. 
solo.

Shenandoah, Pa.

na- 
gan

kuo- 
kurio

Gruodžio 13 d. įvyko me
tinis susirinkimas APLA 4-tos 
kuopos. Iš metinių raportų pa
sirodė, kad kuopa yra atlikus 
daug gerų darbų, yra paau
kavus metų laikotarpiu nema
žai pinigų svarbiems darbinin
kų reikalams. Ir šiaip 
riuose sugyvenimas yra 
pavyzdingas.

Dabar, gruodžio 26 d., 
pa rengia balių, nuo
pusė pelno bus skirta Ispani
jos kovotojams.

Man teko apvažinėti arti
mesnes mūsų provincijos kolo
nijas. Kalbėjausi su įvairių 
pažvalgų žmonėmis, visi in
teresuojasi ateinančiu Lyros 
Choro koncertų ir bankietu, 
kuris įvyks gruodžio 31 d., tai 
yra, belaukiant Naujų Metų. 
Tai tradicinis parengimas, čia 
suplaukia visokių
žmonės, pasiklauso gražaus 
koncerto ir kaip tikriausi 
draugai linksmai praleidžia 
laiką ir tuomi paremia Lyros 
Chorą, kuris tik vienas yra 
visoj anglių 
k ai u i esant, 
nauja mūsų

pažiūrų

apylinkėj ir, rei- 
visuomet patar-i 

organizacijoms.
Dėdė Kalnietis.

Gruodžio 13 d. įvyko Lais
vės Draugijos susirinkimas. 
Šis susirinkimas bus įdomus 
tuo, kad pusėtinai padisku- 
suota bendrų parengimų klau
simas. Dalykas tame, kad il
gokas laikas, kaip Laisvės 
Draugija su Šv. Jurgio bend
rai ruošdavo parengimus, iš
važiavimus. Pereitą vasarą 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo (L. D. S.) 133 kuopa 
surado vietą delei išvažiavimų 
ir užkvietė abi organizacijas 
prie bendro išvažiavimo. Išva
žiavimas pavyko. Kitas paren
gimas įvyko visų trijų organi
zacijų 14 d. lapkričio ir buvo 
sėkmingas, mat, buvo visų re
miamas, nuotaika buvo gera, 
ūpas pakilęs.

Bet šiame susirinkime šv. 
Jurgio Draugijos atstovai už- 
kviečia Laisvės Draugiją prie 
naujų metų baliaus, 31 d. 
gruodžio, bet tuom pačiu tar
pu užklausti, ar visos trys 
draugijos rengs bendrai, atsa
ko, kad LDS jie nekvies. Ar
gumentas tokis, kad LDS nė
ra draugija, bet kuopa, ir kai
po tokiai pinigų daug nerei
kia. Kyla diskusijos. Laisvės 
Draugijos nariai, kurie pirmu
tiniai iškėlė obalsį bendrų pa
rengimų ir jų laikosi tvirtai, 
nurodė, kad tokis šv. Jurgio 
Draugijos narių elgęsis skaldo 
spėkas, neduos geidautinų pa
sekmių ir nurodo, kad būtų 
užkviesta ir LDS 133 kuopa 
prie bendro parengimo, švento I 
Jurgio Draugijos delegatam ne
duodant tokio užtikrinimo ir 
laikantis principo bendrų pa
rengimų, Laisvės Draugijos 
narių didelė didžiuma nutarė 
neprisidėti prie Jurginės ren
giamo baliaus, toliai, koliai jie 
neatmainys savo nusistatymo 
ir ne užkvies bendrai ir LDS 
133 kuopą.

Laisvės Draugijos narių nu
sistatymas yra girtinas. Jurgio 
Draugijos narių nusistatymas, 
nėra tikęs. Šv. Jurgio Drau
gijos nariai visada buvo prie
lankūs bendram veikimui, bet 
čia kas nors yra paslapto, yra 
koks nors slapto darbo diri- 
guotojas, ir mes "esame tikri, 
kad trumpoje ateityje bus vie
šai paskelbtas.

Kartą esu rašęs, kad biznie
riai Budreika ir Mačionis už
sisakė “Laisvėj” spausdinti 
kalendorius, bet turi būt So- 
daitis, o ne Mačionis. Mano

Konferencijoj dalyvavo virš 
30 organizacijų, tarp kurių 
buvo ir lietuvių. Konferencija 
buvo skaitlinga delegatais, 
taipogi daug buvo ir šiaip at
silankiusių.

šioje konferencijoje buvo 
atsilankęs Nacionalio Komite
to teikimui visokios pagelbos 
Ispanijos kovotojams raštinin
kas, kuris labai aiškiai nuro
dė fašistų žiauriausius darbus 
šiam užpuolime ant ispanų tei
sėtai išrinktos valdžios ir kaip 
ispanų liaudis su didžiausiu 
pasiryžimu ginasi nuo užpuoli
kų. Jis ragino šios apylinkės 
darbininkus remt visokiais bū
dais teisėtai išrinktą valdžią, 
pakol fašistai bus nugalėti. »

Šioje konferencijoje buvo 
išrinkta platus veikiantis ko
mitetas, kuris darbuosis pagal 
savo geriausį supratimą, taipo
gi nurodymais Nacionalio Ko
miteto.

šiam apskrityj bus įsteigta 
stotis, kur bus galima sunešt 
visokius surinktus naudingus 
daiktus del liaudies kovotojų. 
Iš čia daiktai bus pasiųsti, 
kaip greit galint, į New Yor- 
ką.

Šioje apylinkėje nors palen
gva, bet darbas varomas pir
myn del pagelbos Ispanijos 
kovotojams. Nuo pradžios fa
šistų užpuolimo lig dabar, jau 
daug buvo sukelta pinigų. 
Taipogi šiuom laiku da dau
giau yra veikiama, renkama 
drabužiai ir visokios kitos 
reikmenys. Draugai, kurie bu
vot delegatais nuo lietuvių or
ganizacijų ir girdėjot tuos vi
sus tarimus, imkitės už darbo 
visose lietuvių organizacijose 
darbuotis šiuo taip svarbiu 
reikalu.

Konferencijoj buvo ir aukų 
parinkta. Padengus iškaščius, 
kokių susidarė del sušaukimo 
konferencijos, likosi gera pa
rama vedimui karo prieš fa
šistus.

Veisiejiškis.

Raymond, Wash
Biznieriai Susirūpinę, nes Biz

nis Prastai Eina

Penktad., Gruodžio 18, 1936

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Liuosybės Dailės Ratelio 
Choras nemažai šiemet gavo 
naujų narių. Tam pasidarba
vo jaunuolis J. šūkis, G. Ši
maitis ir kiti choro nariai. Bet 
kažin kodėl senesnieji choro 
nariai yra be ūpo. Tankiai ap- į 
leidžia pamokas. Nežinau, kas 
do priežastis. Choro nariai yra > 
nusitarę mokėti po 10 centų į 
savaitę į tam tikrą fondą, kad 
paskui šventadieniais turėt 
“autingus,” kur nors prie eže
rų, kempėse. Pirmas tokis “au- 
tingas” atsibuvo gruodžio 13. 
Tėvai, kurie leido jaunas mer- 1 
gaites į chorą dainuoti, to
kiems “autingams” yra prie- ; 
šingi. Choro valdyba turėtų 
apsižiūrėti, ar "negali surasti 
kur nors tinkamesnę sporto ir 
pasilinksminimo vietą.

“Laisvės” skaitytojai, Petras 
ir Ona Klimai, dabar gyvena 
Brocktone. Gruodžio 2 d. tėvas 
ir jaunesnioji duktė atvažiavo 
į choro pamokas. V. Klimai- 
tė prisirašė prie choro. Tokį i 
pavyzdį turėtų paimti ir kiti, 
tėvai ir vaikai. Atsinaujindami limą, nikstelėjimą, 
“Laisvę” paaukavo Ispanijos 
liaudies kovotojams 50 centų. 
O. K. priguli prie ALDLD 6 
kp., bet iš centro negavo da 
nė vieno “šviesos” numerio.
Keno čion kaltė ? Kuopos 
centro ?

Iš ALDLD Mėnesinio 
Susirinkimo 

i

Susirinkimas įvyko gruodžio 
7, Liet. Taut. Namo kamba
riuose. Narių atėjo nedaug, 
moterys gal viršino vyrus. Su
sirinkimas buvo be ūpo.

Delegatai išdavė raportą iš 
7. apskričio. Susirinkimas ra
portą priėmė. Finansų rašti
ninkas raportayo, kad kuopa 
pasimokėjusių parių turi dau
giau, negu .pernai. Tik trys 
iš senesniųjų r-nepasimokėję 
duokles už šiuos metus. Kuo
poj veikimas neblogas, tik bė
da tame, kad nariai neskait
lingai lanko susirinkimus.

Išrinkta nauja valdyba 1937 
metams. Organizatorius J. 
Kukaitis, protokolų raštinin
kas—-S. Baronas, 
E. ♦ Beniulienė, 
Šimaitis ir B. Sauka 
raštininko negavus, 
kitam susirinkimui.

“Laisvės” vajaus 
šiemet čion ėjo nepergeriau
siai. Viena, tai yra pusėtina 
bedarbė, o antra, kaip kurį 
pakalbini, tai tuoj’ atsako, 
“gaunu kliube pasiskaityti.” 
Iš 5 kliubų “Laisvę” užsirašė 
tik 2: piliečiai iš Rokinė.

Kas padėjo “Laisvei” gaut 
naujų skaitytojų ir patys at
sinaujino? A. Raila užrašė sa
vo broliui į Stoughton, Mass, 
ir vieną padėjo prikalbinti. 
Jis užlaiko restauraną ir alaus 
užeigą Liet. Taut. Name. A. 
Baronas pridavė vieną “Lais- 

skaitytoją, W. Ambrose 
pagelbėjo važinėti po Brigh
ton, Mak

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

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

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

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

ar

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 

T i prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
} j kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė- 

., nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MO STIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saules 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR
ANTU© J AM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

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

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

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

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

Hartford, Conn.

kasierius— 
knygiais—G.

finansų 
palikta

reikalai

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761

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

Telefonas Evergreen 8-7179

Newark, N. J., Lietuvių Krautuvė

George Kaminskas ir Sūnai
Puikiausia Lietuvių Drabužių Krautuvė. 

Turime gražių ir naudingų daiktų

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

miesi pas savo gimines ir draugus; tiksite 
visokiai kompanijai.

Jei drabužiai ar daiktai netiktų, mainome.
Kokių tik pirkimų reikia kreipkitės:

152 FERRY ST NEWARK, N. J

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

Jįįį*?

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

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

Darbininkų Kalendorių prasidėsime siuntinėti su 12 
diena gruodžio. Užsitraukė darbas dėlto, kad šiais 
metais išeina daug didesnis negu pirmiau 'buvo.

Tad prašome visas kuopas ALDLD, LDS, APLA ir pavienius 
platintojus tuoj aus užsisakyti Darbininkų Kalendorių.

DARBININKŲ KALENDORIUS
1937 METAMS

Leidžia “Vilnis” 3116 S. Halsted St., Chicago, Hl.

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Tai metraščio knyga, kurioje telpa svarbieji darbinin
kų judėjimo ir abelni istoriniai įvykiai; daug svarbių 
statistikų ir straipsnių ekonomikos ir politkos klausi
mais, bei lengvų pasiskaitymų iš beletristikos ir poezi
jos srities. Prie to, telpa daugiau kaip 40 paveikslų iš 
Lietuvos gyvenimo, Ispanijos kovų, stambių Amerikos 
darbininkų judėjimo vadų ir tt. Tai bus .turtingiausias 

už visus pirmiau išleistus darbininkų kalęndorius.
Jis bus 160 puslapių. Tai pusėtina knyga

Darbininkų Kalendoriaus kaina 25 centai kopija.
Užsisakiusiems kalendorių, platinti, duodame 25 nuoš. nuolaidos.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

Vilnis, 3116 S. Halsted St., Chicago, BL

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir .palaidoju tin, 
karnai ir už prieinamų kainą.

Paraamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y. >

Man teko gerai susikirsti su 
drapanų pardavyklos savinin- 
ku-štorninku. Jis klausia ma
nęs, kada, girdi, pasibaigs 
streikai jūrininkų ir laivakrp- 
vių. Aš jam atsakiau, kad jis 
nedirba šapoje, tai ko dar bė- 
davoja su streikais. Aš jam
nurodžiau, kad aš jau nedirbu'vės 
ketvirta savaitė ir da nebėda- 
voju, kada streikai pasibaigs. 
Sakiau, kad streikai pasibaigs 
tada, kada kompanijos išpil
dys darbininkų reikalavimus. 
Jis pradėjo visaip kaltinti dar
bininkus.

Aš tada jam nurodžiau, 
kad ir jis gyvena iš idarbinin- 
kų ir todėl negali taip prieš 
juos šnekėti, štorninkas atsa
kė, kad ateina kalėdos, o dar
bininkai nedirba, tai ir pirkti 
negalės. Vadinasi, jam tiktai 
rūpi biznio reikalai, tiktai do
leris. Pasirodo, kad jis yra pri
sipirkęs visokių daiktų ir tikė
josi daug pelno pasidaryti. 
Dabar jisai mato, kad niekas1 
iš tb neišeis. I

čionai dabar štorninkai la
biau bėdavoja, negu kovojanti 
darbininkai. Jie prisipirko vi
sokių niekniekių ir tikėjosi 
darbininkus apgaudinėti laike 

į kalėdų sezono, parduodami 
50 nuoš. brangiau, nekaip jie 
verti. Dabar 'jie didžiausiam

Šalna.

Fitchburg, Mass

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN 
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.

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

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

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

a -E

“Laisvės” Administracija. *

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČ1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave, 

NEWARK, N. J.
VAI, AND OS:

Nėra valandų sekmadieniais.

Nusiskundimai del Nereguliariai 
Atėjimo “Laisvės”

Šiuom tarpu gauname nusiskundimų, kad “Laisvė” nere
guliariai pristatoma skaitytojams. “Laisve” yra kas dien 
reguliariai pristatoma Brooklyn© paštui ir neabejojame, 
kad generalis paštas atiduoda j laikų ant traukinių. Ne- 
pristatymas į laiką adresantams yra apsileidims lokalinių 
paštų. Reikia skųstis lokaliniuose paštuose pačiam pašto 
viršininkui “Post Master” del nereguliari© pristatymo.

Kalėdų ir naujų metų tarpu įsigyvenusiu Amerikoj pa
pročiu yra siunčiama galybės dovanų ir sveikinimų, tai 
paštai yra užversti siuntiniais, todėl trukdosi reguliariai 
gavimas “Laisvės”.

Ispanijos kovotojams čionai 
surinkta ir pasiųsta $5.00. Au
kojo sekamai: Ona Samulėnie- 
<nė $2.00; Geo. Murnik $1.50; 
Juozas Krajauskas $1.00, ir 
'Esther Prakapas 50 centų..

George Murnik.

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo. z
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

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

Sekmadieniais Auo 11 iki 1.
286 Union Avenue <

Brooklyn, N. Y. 1
Telephone: EVergreen 7-0072

■ — i»
' ii
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Mirtis, Mokslas ir

Per pastaruosius kelis ninkus galėtų kur sušaldę 
metus pasaulis išvydo gan 
netikėtų mokslo išradimų. 
Vienas išradimas, kuris 
žmoniją dikčiai nustebino, 
tai atgaivinimas mirusių. Ir yir kitus keblumus-pavojus... 
kur čia nenustebins toks da- | Juokas palieka juoku, vie- 
lykas, kada per amžius ir nok tiesa yra, kad vienas 
laikų laikus tas nebuvo ne- amerikietis, buvo pranešta, 
tik praktikuojama, ale ir i nužudęs beždžionę ir ją su- 
nebuvo manoma, kad tas šaldęs, o paskui atšildęs ir 
būt galima atsiekti — atgai j vėl atgaivinęs. Reiškia, jau 
vinti mirusius. O įvairios ir tas darbas praktikuoja- 
įvairiausios tikybos nepave- mas. O ką ateityj mokslas 
lino ir nepavelina nei mąs- gali padaryti, tai vargiai 
tyti, kad tokie dalykai būt mes galime šiandien ir įsi
galima žmogui atsiekti, vaizdinti. 
Toks mokslo darbas, mat, Į 
atima tikyboms, taip sa- • 
kant, pačią širdį... griau-! 
na pačius paskutinius jų I 
pamatus. Ir kada tokie ne-! 
tikėti mokslo išradimai bū
na surandami šitokiose ap-! 
linkybėse, tai nemažai ir 
nustebina žmoniją.

laikyti ir kada jų reikia at- 
sišildyti, tai tas būt nesvie
tiškai paranku ir būt gali
ma išvengti visus streikus

Pamatę tokius mokslo at- 
| siekimus, bedieviai pradėjo 
i delnus trinti ir juokauti... 
j.Tie sako, kad religijoms ir 
j ių skleidėjams —kunigams 
j ir kitiems—dabar bus už- 
i duotas ne tik skaudus smū
gis. ale gal ir mirtinas.

! Mes visi jau gerai žino- 
Nors pradžia padaryta. me. jog religijos beveik iš- 

dar nedidelė mirusių atgai- į imtinai tik ir remias tuomi, 
vinime, vienok žymė tokia ■ kad žmogus iki šioliai nepa-

Ot ir lazda, ot ir išradi
mas: dvi mirtys. Kokios tos 
dvi mirtys? Jos esančios to
kios. Pirmąja mirčia—ku
rią jie užvardina “kliniki
ne” — žmogus galįs mirti, 
iš kurios paprasta medici
nos pagelba negalinti pri
kelti, bet dūšia iš kūno dar 
del tokios mirties neišėjus. 
Taigi iš tos mirties vėlesni 
mokslo išradimai ir tegalį 
prikelti-atgaivinti. Bet jei
gu žmogus mirštąs antraia 
mirčia, — kurią jie užvardi
na “somatikine,” — tai jau 
tada jokiam žmogaus moks
lui nesą galima mirusio at
gaivinti, nes tada dūšia es
ant išėjus iš kūno, ir jau 
daugiau nebegrįšianti atgal. 
“Kas gimė, tas turi mirti ir 
ant dievo ‘sūdo’ stoti,” saką 
dievo žodžiai...

Sunku net ir isivaizdinti, iV1S1 benai'ai ,^ros
kaip bile kas’gali svkiu būt Chol'5> atsilankydami i jų pa-

Cleveland, Ohio
Lyros Choro Koncertas

Gruodžio
ras rengia koncertą Lietuvių 
Darbininkų svetainėj, 920 E. 
79th St.

šis koncertas ir balius yra 
rengiamas, kad supažindinti 
naują Lyros Choro mokytoją su 
lietuvių progresyve visuomene 
ir veikėjais Clevelande. Pro
gramą Lyros Choras išpildys 
gražiomis dainelėmis, kurias 
jau spėjo išmokti prie naujo 
mokytojo. Po programai bus 
šokiai ir vakarienė prie geros 
orkestros.

Kiek man teko sužinoti, tai 
kad drauges moterys labai 
nuoširdžiai rūpinas šiuom kon
certu ir vakariene.

Todėl mes lietuviai darbi
ninkai ir biznieriai turėtumėm 
”'~i bendrai paremti Lyros

toliu mūsų visoms organizaci
joms.

Linkiu visiems greito pasvei
kimo.

“L.” Korespondente.
20 d. Lyros Cho-

: PAJN-EXPELLER
u.b. ru. oil*

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavoj am na
mus iš vidaus ir iš lauko

M
Tūkstančiai rado paleng

vinimą geliantiems ir 
skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 0 
naudojamas per 7 0 metųj

į|: L’W\O .,R L D

f,

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

P. BIELIAUSKAS
• 8831 76th Street 

Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

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.

KNYGOS JŪSŲ APŠV1ETA!

padaryta, jog duoda moks
lui viltį trumpoj ateity tu
rėti labai džiuginančių pa
sekmių. Štai nelabai senai 
vienas gydytojas Calif orni- 
jos valstijoj tyčiomis užmu
šė šunį; vėliau jis jį ir vėl 
atgaivino. Bet Sovietų Są
jungoj 
plačiau 
kuoja, 
praeity 
vieną šunį, ale kiek tik jiem 
patiko—ir visokiais būdais. 
Tūlus šunis jie atgaivino ( 
dirbtina “širdžia.” Prie to 
jie pasaulį nemažai nustebi
no tuomi, kad atgaivino ir 
žmogų, kuris buvo pasiko
ręs tris valandas pirmiaus. 
Nors jiems nepasisekė tą 
žmogų atgaivinti ant visa
dos, tačiaus jie tiek daug 
atsiekė, kad jis po atgaivi
nimo dar gyveno dvi minu
tes. Visgi mokslui pasek
mės nemažos ir toks atsieki- 
mas praktikoje.

Įvykus tokiems pasiseki
mams atgaivinime mirusių, 
yra sakoma, jog tūlas moks
lininkas Amerikoj, kuris ta
me tyrinėjime nemažai dar
buojasi, prašęs net trijų 
valstijų valdžių jam pavė
linti atgaivinimą praktikuo
ti aut elektrikos kėdėj nu
žudytų kriminalistų. Ar tas 
jam yra pavėlinta prakti
kuoti ar ne, nežinia.

Kada tas mokslo patyri
mas pasklydo per spauda, 
tai pas žmones pasigirdo vi
sokių kalbų. Tūli pradėjo 
kalbėti, kad toks išradimas 
galįs būti nesvietiškai nau
dingas bent keliais atžvil
giais. Kai kurie juokdariai 
pradėjo jau visaip kalbėti 

. apie šį mokslo išradimą. Jie 
sako, jeigu jau ištikrųjų at
gaivinimas bus galimas, tai 
ateityj galėsime tam tikrus 

j reikalingus žmones — kaip 
■ mokslininkus, politikierius.

artistus, ir jiems panašius 
•—numarinti - nužudvti. su
šaldyti, sukrauti i šaldytu
vus'ir laikyti iki ju pri
reiks; kada jų prireiks, — 
šakvsim už dešimt, šimto 
ar kelių šimtu metų, — ta
da pasiėmei bite vieną, atsi
šildę!, atgaivinai, ir turi 
Žmogų, kurio nori. Bet tie 
juokdariai dar ir toliau nu
eina. Jie sako, kad kapita
listam - industrialistam tai 
būt gerai. Industrialistai 
vis turį dikčiai nesmagumų' 
SU darbininkais. Bet jeigu ten ta paslaptis, kuri ne 
jie tuos reikalingus darbi- žmogui žinoti...

mokslininkai dar 
tame darbe prakti- 
Ten jie trumpoj 

atgaivino jau nebe

iėgė surasti, kas. tai vra gy
vastis ir kai n i a suteikti ne
gyvėliui. Religijų skleidė
jai mėgsta mums pasakoti 
anie gywbe kaipo apie “die
vo” ar “dievu* paslaptį. Tas 
tai nesąs žmogaus galvai 
surasti: tas žmogui nesąs 
sučiuopiamas n pi matomas:

esanti “dūšia.” Dūšia 
dievas žmogui duodas jam 
s-imus: ja atsiimas jam mi- 
nis. Be dūšios žmogus ne
galės p-vventi.

' Bet kada, dabar mokslas 
ip.u pradeda surasti, mal
dau o*. kas tai vra mvvastis 
ir ja jau dalinai naiėgia su- 
Mkti gyvūnams ir net na- 
^iam žmogui, tai apie tokios 
“dūšios” buvimą jau turi 
Pradėti abpioti npt ir bnka- 
^ročiausis žmogelis. O ka
da vis daugiau tokios abe
jonės pas žmones nasiskleis. 
tai kunigams ir visiems re
ligiiu ir dievu skleidėjams 
turi pasidarvti riestai. Jie 
gali prarasti nenaudingus 
užsiėmimus. Bedie viams 
kaip tik patiktu matvti ku
nigus. minvkus - minvkes 
prąkaituoia.nt prie naudin
go darbo, iš ko jiems reikia 
duona valgyti — vietoj dy- 
kavoti...

Tuoi po paskelbimo svie
tui apie resuscitaciją — at- 
gaivinima iš numirusiu—tū
li bedieviai manė, kad da
bar religiiu ir dievu skel
bėjai tai ištikrųjų sėdės au- 
,sis suglaudę ir tylės, kai 
kiautvarlės, n e beturėdami 
daugiau kuo beremti savo 
išsvajotu religijų ir dievu... 
Tuk su tokiu mokslo išradi
mu nei dūšiai bėra vietos, 
nei religijai ir nei patiems 
daptingiems ir “visaga
liams” dievams.

Tūli sako: “Kas nori šuni 
mušt, tas ir lazdą suranda.” 
Bedieviu manymas buvo vi
lai klaidingas, būk religiiu 
skleidėjai nebeturėsią ka 
besakyti ir kuo beremti ti
kybas. Tikybų skelbėjai, 
kai ir tas šuns mušėjas, su
rado būdą ir išeitį iš tos ke
blios padėties; ir dabar jau 
drožia bedieviams akin visa 
drąsa.

—Tai kas, kad mokslas 
surado būda atgaivinimui 
mirusių?—sako jie.—Moks
las surado atgaivinti negy
vėlius tik iš vienos mirties; 
bet iš ahtros mirties jiems 
nepasiseks atgavinti, nes

numiręs ir nenumiręs, dar 
gyvas. Visi suprantame, 
jeigu jau kas mirė, tai jis ir 
nebegyvas. Juk sykiu gy
vas ir miręs negali būti. Čia 
stačiai atrodo juokinga, vie
nok taip religijų apgynėjai 
ir skleidėjai pasakoja...

Kelios dešimt metų atgal, 
Rusiios mokslininkų tyrinė
tojai surado Sibiro amži
nuose ledynuose įšalusį di
nosaur?,. gyvūną, kuris gy
veno milionas ar keli milio- 
nai metu atgal ant mūs že
mės. Kada mokslininkai io 
kūną atšildė, tai pasirodė, 
kad jo mėsa nesunuvus; iie 
net norėję nakaštavoti.

Pao-nl religijos apgynė
jus, jeigu tai būt buvęs 
žmogus, kuris būt mirė'? ni>- 
maia mirčia, tai jo dū^ė 
būt turčius per tuos melio
nus metu kentėti ir drebėti 
amžiname šaltv. negalint 
"pi “ant. dievo ‘sūdo’ stoti,” 
k? d a reikia.

Pp cų rod n j o P* rnliaiip. tai 
kai ta tesi p: minkyk kaip 
nori. Ji tinka ir pritinka 
viąpda ir visur pagal jos 
skleidėjus...

A. Gilman.

rengimą. Sykiu išgirsim Lyros 
Chorą dainuojant.

Dabar, kuomet jau 
gerą mokytoją, choras 
jo veikti. Naujų metų 
Lyros Choras rengia 
choro naudai, taip pat Lietu
vių Darb. svetainėj, 920 L. 
79th St. Vasario 14 d., 1937 
m., Lyros Choras rengia dide
lį koncertą Lietuvių Audito- 
riume, 6835 Superior Ave.

L. Ch. Komiteto Narys.

turime 
pradė- 
vakare 
šokius

Binghamton, N. Y
Ligoniai Mūsų Mieste

Apsirgo d. Ed. Stelmokas, 
kuris užlaiko Barber Shop 
Liet, svetaines name. Jau an
tra savaite, kaip guli lovoje. 
Šis jaunuolis yra skaitytojas 
“Laisvės”, taipgi ir kitų liet, 
laikraščių. Eina geryn.

Serga d. Kokalas, kuris už
laiko užeigą ant Lake Avė. 
Jis irgi ligos paguldytas lovon.

Mūsų drauge Viktorija 
Zmitraite vis dar tebeserga, 
bet jau eina sveikyn. Mes jū
sų, drauge, laukiam pasveiks- 
siant, ir kad galėtume vėl sy
kiu dirbti darbo klasei, kaip 
ir pirm ligos. Mes daug turi
me darbo, o darbuotojų ne 
perdaugiausia, tad jūsų pasi
traukimas del ligos yra nuos-

Dabar Galite Gauti Pigiausiai ir Geriausias Knygas!

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

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

Hartford, Conn
Veikia

so-

GARSINKITĖS SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

rengia
d. pasitiki-
Vieta 57

Mūsų Choras
Laisvės Choras 

kius gruodžio 31 
mui naujų metų.
Park Ave. Bus gera orkestrą 
lietuviškiems ir amerikoniš
kiems šokiams. Bus gardžiu 
valgiu ir gėrimų. Choras už- 
kviečia visus savo rėmėjus da
lyvauti.

1937 metais, kovo mėnesi, 
sueina 10 metų kaip Laisvės 
Choras susiorganizavo. Todėl 
nutarėme rengti didelį ban- 
kieta paminėjimui choro su
kakties. Tam tikslui paimta 
didelė ir graži miesto centre 
“Capital” svetainė. Dedamos 
pastangos įtraukti visas ge
riausias meno spėkas išpildy
mui programos, kviečiami 
Connecticut valstijos chorai, 
t'aip pat tikimasi gauti šnekų 
iš Bostono ir Brooklyno. Choro 
mokytoja B. Ramoškiutė deda 
visas pastangas, kad choras 
susimokytų gražių dainų. Cho
ro merginos rengiasi pasirody
ti su kuo nors nauju. Vyrai gi 
žada neatsilikti. Jau dabar už- 
kviečiam Hartfordo ir visos 
plačios apielinkės darbinin
kus dalyvauti šioje Laisvės 
Choro pramogoje. Parengimas j 
įvyks kovo 20 d.

Kurie mėgstate dainuoti, 
ateikite dabar ir prisirašykite 
prie choro, tai galėsite sykiu 
su mumis dalyvauti išpildyme 
programos tame parengime, j 
Kitų kolonijų draugų prašome 
tą dieną nieko nerengti.

Parengimo Komisija.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sąv. Vincas Viiniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, Tyriai 

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

žmonėmis.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRAB0R1US 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 

Harrison, N. J.
Telefonas: Harrison 6-1693

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ OK 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavirhas 

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

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

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

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

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

RUSIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS ISTORIJA 
—paraše V. Knorinas. Istorija Rusijos revo
liucijos, piliečių karo, Penkių Metų Plano. 
Istorija iki šių dienų. Knyga turi. 440 pusla
pių. Ją aplaikėme iš Sovietų Sąjungos. Kai
na $1.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APIE SOVIETUS IR REVOLIUCIJĄ LIETU
VOJ—parašė Vincas Kapsukas. Knyga turi 

« 240 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, dabar 
50 centų.

GAMTA IR ŽMONĖS—parašė M. Iljin. Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 314 puslapių. Viena 
iš geriausių ir žingeidžiausių mokslo knygų. 

. Kas gi nežino, kaip svarbu žinoti apie gam
tą? Jos kaina yra $1.50, bet šio išpardavimo 
metu tik $1.00.

APYSAKOS
Turime žingeidžiausių ir geriausių apysakų. 

Skaitykite!
ALIEJUS—parašė U. Sinclair. Viena iš žingei

džiausių apysakų. Turi 800 puslapių. Jos 
kaina buvo $2.50, dabar $1.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

PIRMOJI PAGELBA—parašė Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Knyga turi 128 puslapių. Ji aprašo 
apie 100 ligų. Yra paduota receptai kain 
suteikti pirmą pągelbą. Kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

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

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

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

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

Turime ir brošiūrą “Krikščionybė” religijos 
klausimu.

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

šiūra 28 puslapių. Labai naudinga. Jos 
kaina tik 5 centai.

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

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

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis. 

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

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

turėlis”, eilių—-“Janionio Raštai”, “švyturys”. 
Mes turime brošiūrų—“Lietuvos Poniutės ir 
Darbininkės”, “Moters Kovotojos Del Komuniz
mo”. “Kaltinimo Kalba”—prieš teroristus Sovie
tų Sąjungoj, “Darbininkė ir Bedarbe”, “Komun
izmo Pagrindai,” “Lenino Raštai.” Pas mus yra 
“ŠVIESOS” komplektai už 1984, 1935 ir 1936 
metus. Mes turime “DARBININKIŲ BALSO” 
komplektus už 1917-1920 metus. Pas mus ga
lima gauti daug '"kitų knygų istorijos, abelno 
mokslo, sveikatos, religijos, kultūros ir kitais 

. klausimais.

t

Mūsų knygos gerai padarytos, gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi- 
giausis knygų pasirinkimas yra ALDLD centre! Su užsakymais siųskite 
ir pinigus! Perkantiems kartu virš $3.00 vertes duosime 25 nuoš. nuo
laidoj Persiuntimą mes apmokame! Visais reikalais kreipkitės__ pas
ALDLD ČK sekretorių sekamu antrašu:

D. M. Š O L O M S K A S
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.
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PITTSBURGHO IR APIEUNKĖS ŽINIOS
Gražiai Pasitiko Ispanijos 

Atstovus
Gruodžio 9 Carnegies Audi

torija buvo prisikimšus publi
ka. Viso alyvavo apie 2,200, 
aukų sukėlė $1,755. Daugiau
sia sukėlė Komunistų Partija, 
kuri susirinkimui pridavė virš 
$150.

Ispanijos delegacija—prof. 
M. Domingo, kn. L. Sarasola 
ir I. Palencia—padare gerą 
įspūdį ir entuziastingai svei
kinti. Jie pareiškė, kad ir 
tarptautinis fašizmas niekaip 
negalės Ispanijos demokrati
nių spėkų nugalėti, jeigu tik
tai viso pasaulio žmonės, stovį 
už demokratiją, tinkamai 
rems.

Įvairių organizacijų atsto
vai pasitiko delegaciją Union 
stoty, ir Pittsburgho demokra
tinių žmonių vardu juos pa
sveikino. Taipgi pasižadėjo vi
sokiais galimais būdais dar
buotis parėmimui Ispanijos 
liaudies kovos prieš fašizmą.

Nedėlioj Kazyrių Pare
Nedėlioj, gruodžio 20, Li

berty svetainėje, 1322 Reeds
dale St., ALDLD. 87 kuopa 
rengia “Card Party”. Komite
tas darbuojasi, kad parengi
mas būtų įdomus. Dovanų bus 
daug, tikimės, kad ir publikos 
bus taipgi daug. Prasidės 7 
vai. vakare.

Tą pačią dieną, prieš tą pa
rengimą, įvyksta ALDLD. Ket
virto Apskričio metine konfe
rencija toj pačioj vietoj. Pra
džia 1 vai. po pietų. Visi kuo
pų delegatai kviečiami laiku I 
pribūti, kad anksčiau užbai
gus konferenciją ir visiems 

dalyvauti “kazyrių

tenka priminti, kad 
Ketvirtas Apskritys

I

bendrai 
parėję.”

Taipgi 
ALDLD. 
tą pačią dieną išduos dovanas.
Kurie turite pasipirkę laimėji
mų tikietus, todėl būkite 
zyrių parėję.

Diskusijos Apie Ispaniją 
Demokratijos Gynimą

Pittsburgho ir Apylinkės 
Lietuvių Draugijų Sąryšis nusi
tarė rengti visą eilę diskusijų 
įvairiose vietose. Pirmos dis
kusijos įvyksta nedėlioj, gruo
džio 20, L.M.D. svetainėje, 
142 Orr St. Pradžia 2:30 vai. 
po pietų. Įžanginę prakalbą 
pasakys St. Bakanas. Vėliaus 
seks diskusijos. Visi dalyviai 
galės diskusijose dalyvauti. 
Tema labai svarbi: Ispanija 
ir demokratijos gynimas. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Subatoj, gruodžio 19, toj 
pačioj vietoj, įvyksta Sąryšio 
šaukiamas platus susirinkimas 
pasitarimui, kaip geriausia mi
nėt Lietuvos nepriklausomybės 
šventę. Pradžia 8 vai. vaka
re. Tuo klausimu susirūpinu
sių draugijų atstovai kviečiami 
dalyvauti.

Savo specialiame posėdyje 
Sąryšis nusitarė perstatyti ge
rą teatrą. Tam darbui pa
skirta komisija jau imasi už 
darbo. Pittsburgho apylinkė 
turės progos ką nors naujo pa
matyt.
Mokslo Draugijos ir Liet. Pi

liečių Kliubai Pilni Žinonių
Pereitą nedėlios vakarą te

ko dalyvauti Mokslo Draugi
jos kliube. Pilnas svieto. 
Kliubo gaspadorius iškelia 
puotą. Mat buvo rinkimai val
dybos. Veik visi senieji iš
rinkti.

Nuvykus į Lietuvių Piliečių 
Draugijos kliubą—dar dau
giau svieto. Ir ten po rinkimų 
“celebreitina”. Veik visi senie
ji išrinkti. Visai mažos per
mainos.

Nuvykstu į trečią vietą—šv. 
Jurgio parapijos svetainę. Pil
na publikos. Parapija turi ka
zyrių “parę”. Jaunos mergi
nos patarnauja. Susirinkę viso
kių pažiūrų žmonių. Klebono 
nesimato.

Laisvės Svetainėje,

ka-

ir

ant

Mi

Girardville, Pa

Sūnų Draugijos

PRANEŠIMAI Iš KITURVieni
Pradžia 5

3l Herman Mendlowitz

Matthew P. Ballas
Scranton, Pa (BIELIAUSKAS)

Detroit, Mich

su I

7

J. GARŠVA

Newark, N. J

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

kaziruoja, 
vis padžiū- 

pašlapina

33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

HARTFORD, CONN.
Subatoje, 19 d. gruodžio (Dec.), 

B. P. K. rengia didelį balių, Laisvės 
Choro svetainėje, 57 Park St. Pra
sidės 8 vai. vakare. Kviečiame visus 
vietos ir apylinkės lietuvius atsilan
kyti i šį balių. Grieš gera orkestrą 
ir bus skanių Valgių ir gėrimų.

Komitetas.
(297-298)

‘ WORCESTER, MASS.
Lietuvių Vaikučių žiburėlio Diau- 

gilėjės mokyklėlė atsidarys penkta
dienį, 18 d. gruodžio kaip 7:30 v. v. 
Liet. Svet., 29 Endicott St. Mokyklė
lėje vaikučiai bus mokinami skaity- 
tyti ir rašyti lietuviškai, tai mes pra
šome tėvų, kad leistų savo vaikučius 
j šią mokyklėlę. Kviečia Komisija.

kliubiečius ir šiaip publiką atsilan
kyti ir imti dalyvumą svarstyme. 
Pradžia 7:30 v. v. Užkviečia visus

Kom.

greitas savo 
vestuves 
vokiečiu, bet

Čjais gyvenimo klausimais.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS 
nuo 1—S diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

WATERBURY, CONN.
Ispanijoj Demokratijos Gelbėto- 

jams-kovotojams, parėmimui, Water- 
burio visuomeninis masinis mitingas- 
prakalbos, sekmadienį, gruodžio 20, 
2-rą vai. po pietų. Tample JI all, 
mieste. Lietuviai prašomi irgi skait
lingai dalyvauti.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

Išbalžainuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
vesėlijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Liaudies Teatras Atvažiuoja

Rajono 
Kom. 

(296-298)

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
Telefonas: EVergreen 7-1661

Reedsdale, lietuvių choras mo
kinasi naujas liaudies dainas. 
E. Gasiunienė vadovauja. Su
sirenka ir pašalinių pasiklau
syti. Greitu laiku choras pa
sirodys su naujomis dainomis 
ir naujomis spėkomis.

Lietu v.
kliube irgi nemažai žmonių 
prisirinkę.
kiti diskusuoja ir 
vusius liežuvius 
minkštu alučiu.

Tai tiek jūsų Reporteris ma
tė ir girdėjo. Kadangi jūsų Re
porteris turi pusėtinai trumpas 
kojas ir dar trumpesnes ausis, 
tai negali vieną dieną visur 
aplakstyti ir viską nugirsti. 
Jūs turite jam pagelbėti.

Geras Susirinkimas, Pasimojo- 
me Gerai Veikti

Augščiausios p r i e g laudos 
Lietuvių Amerikoje 26 kuopos 
laikytam susirinkime gruodžio 
8, 1936, po visų apkalbėjimų, 
buvo neužmiršta Ispanijos dar
bininkų sunki kova.

Tam tikslui lapkričio 28 d. 
buvo surengtas balius ir pusė 
pelno skirta Ispanijos kovoto
jams. Pasirodo, kad nuo ba
liaus kovotojams liko $16. Be 
to, šie draugai aukojo seka
mai : J. Mandosa $2, P. Kri- 
žinauskas $1.70, M. Sadžiu- 
vienė $1, J. šerys 50 centų; po 
25 centus aukojo J. Kariavi- 
čius, P. Mačys, P. Didvalis, J. 
Čiurinskas ir A. Dambrauskas; 
A. Sadžius aukojo 5 centus ir 
V. Manteckas 8 centus. Viso 
susidarė $22.68. Visiems au
kavusiems tariame ačiū Ispani
jos kovotojų vardu.

Taipgi girardviliečiai atsi
šaukia į kitas kuopas ir drau
gijas paaukoti, kiek išgali, 
Ispanijos žmonių kovai prieš 
kruvinąjį fašizmą.

A. Dambrauskas.

London. —Vokietijos am
basadorius Ribbentrop po
kily j e “anglų-vokiečių drau
giškumo” rėkavo prieš bol
ševizmo pavojų, reikalavo 
sugrąžint Vokietijai jos ko
lonijas ir pareiškė, kad Hit
lerio valdžia visiškai panai
kinsianti pokarinę Versalės 
sutartį.

MONTREAL, CANADA
Visi Montrealo ir apylinkės lietu- 

viai-vės širdingai esate kviečiami da
lyvauti “Liaudies Balso” didžiajame 
metiniame koncerte. Įvyks sekmadie
nį, gruodžio 20, Dom Polski salėje, 
1956 Frontenac St. Programa: Vei
kalas, “Streikieriai”, čigonų šokiai, 
klasiški šokiai, indijonų šokiai, solis
tų, gitaristų trio, Jaunimo Choras, 
duetai, trio, chorisčių sekstetas, mo- 

1 nologas, deklamacijos, svarbus sve
čias iš Amerikos ir kiti, 
vai. vak. Įžanga laisva.

Kviečia ALDLD Pirm.

Puslapis Septintas

J. KASMOCIUS
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 BROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS

Tel. EVergreen 8-8520

Gruodžio 13 d. įvyko Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 39 kuopos 
susirinkimas. Narių atsilan
kė pusėtinai. Gal už tai, kad 
diena buvo saulėta ir oras gra
žus. Kuopos valdyba 1937 
metams išrinkta iš sekamų 
draugų : Organizatorių D. Pra- 
leika, užrašų rast. J. Gluoks- 
nis, finansų rašt. P. Pabalis, 
iždininku F. Indrulis; knygų 
peržiūrėjimo komisijon įėjo J. 
Narkus, J. Gluoksnis ir M. Ka- 
sinskienė; korespondentais iš
rinkti D. Praleika, J. Gluoks
nis ir S. Rusiackiene, į tarp- 
tautišką komisiją įeina F. An
drulis ir R. Janušaitis. Taip 
pat kuopa išrinko komisiją 
rinkimui pagelbos Ispanijos 
kovotojams. Komisijon įėjo: 
P. Astrauskas ir J. Ančukai- 
tis.

Dvylikto Apskričio konfer
encijos, kuri atsibus gruodžio 
27 d., Wilkes-Barre, delega
tais išrinkta draugai V. Valu
kas, J. Norkus, J. Rusiackas ir 
J. Gluoksnis. Įnešta ir nutar
ta duoti pagyrimą 12-to Ap
skričio valdybai už jos gerą 
pasidarbavimą šiais metais at
gaivinime kuopų, kurios jau 
buvo beveik mirę. Išreikšta 
linkėjimas, kad apskričio val
dyba taip darbuotus ir ateity
je.

Tarptautinis komitetas išda
vė raportą iš rinkimo aukų Is
panijos kovotojams. Darbas 
eina visu ruoštu gerai/ Gruo
džio 5 d. buvo surengti šokiai, 
kurie davė virš šimto dolerių 
pelno. Taip pat yra rengia
mas bazaras gruodžio 18 d., ir
gi del Ispanijos kovotojų.

Po mitingo buvo skaityta 
prelekcija apie neurasteniją. 
Skaitė draugė Rusiackiene. Tu
riu atiduoti kreditą, kad drau
gė labai gražiai lietuviškai 
skaito. Nutarta, kad apšvie- 
tos komisija pasirūpintų ir 
daugiau panašių paskaitų.

Naujų metų vakare, tai yra, 
' sausio 1 d., 39 kuopa rengia 
i vakarienę 1WO Centre, 218 
"Lackawanna Ave. Prasidės 7 
vai. vakare, įžanga 50 centų. 
Užkviečiame vietos ir apylin
kės lietuvius dalyvauti šioje 
mūsų vakarienėje.

—0—
šiuo tarpu čia eina vajus 

International Workers Order 
(pašalpinės organizacijos). 
Matyt, pasekmės neblogiau
sios. Lackawanna paviete I. 
W. O. jau turi 1,400 narių ir 
24 lokalus, ši organizacija 
palaiko centrą po num. 218 
Lackawanna Ave., kuris atda
ras nuo 1 vai. po pietų iki 10 
vai. nakties.

-°-
Kurie draugai bei draugės 

turite nuliekamų drabužių ir 
norėtumėte paaukoti Ispanijos 
kovotojams, tai pristatykite į 
L W. O. Centrą.

39 Kp. Koresp., D* P.

Artinasi 27-ta diena gruo
džio. Tą dieną mūsų Aido 
Choras vaidins naują, ir žin
geidžią operetę “Vestuves 
Pušyne.” Kaip girdėti, šios 
romantiškos ir nepaprastai 
gražios operetės pasižiūrėti 
rengiasi ne tik šimtai lietuvių 
detroitiečių, bet ir iš apielin- 
kių miestelių būriais žada at
vykti svečių.

Kodėl taip daug lietuviško 
svieto ruošiasi pamatyti ope
retę “Vestuves Pušyne?” Vei
kiausia todėl, kad šitas įdomus 
kūrinys yra naujas. Atsitiki
mas paimta iš Lietuvos tūlos 
jaunuolės Justės Shafleriutės 
(vokietaitės), jos meilė ir ne
paprastas apsivedimo būdas 
su lietuviu taip pat'jaunu vai
kinu Juozeliu. Justei ir Juo
zui tenka skubiai griebtis pla
nų, kad greitai pasprukti iš po 
Justės tėvo Shaflerio rankų, 
kuris planuoja 
dukteriai Justei 
turtingu pirkliu 
senu ir pliku.

Štai Juozelio rolėje vaidins 
Juozas J. Vasiliauskas. r___
detroitiečių mylimas daininin- j 
kas. Turi nepaprastai stiprų 
dramatišką tenoro balsą.

Operetė bus vaidinama 
27-tą dieną gruodžio, Lietu
vių Svetainėje ant 25-tos gat
vės it Vernor Highway. Pra
džia 5:30 vakare. Įžanga iš 
kalno perkant tikietus 40 cen
tų asmeniui, prie durų—50c. 
Po programai šokiai abiejose 
svetainėse.

J. J. Butkus.

LINDEN, N. J.
Ar Žus ar Laimės Ispanijos 

Demokratija?
Svarbias prakalbas rengia ALDLD 

165 kp. nedėliojo, gruodžio (Dec.) 
20, 1936. 2:30 vai. po pietų, Welcome 
Hall, kampas Winans Ave. ir W. 16 
St., Linden, N. J.

J. Siurba iš Brooklyn, N. Y. kal
bės temoje: “Ar laimės, ar Žus Is
panijos Demokratija?” M. Paukštie
nė, lietuvių moterų veikėja, iš Brook
lyn, N. Y., kalbės tęmoje: “Kodėl 
Reikia Prigulėti prie Organizacijų”.

Lindeno ir apylinkės lietuviai nuo
širdžiai kviečiam atsilankyti.

(297-298)
YONKERSTn. Y.

Ij.D.S. 47 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 20 d. gruodžio (Dec.), 2 
vai. po pietų, 86 Jefferson St. Visi 

j nariai būkite susirinkime ir pasi- 
I stengkite užsimokėti visus mokesčius 
už šiuos metus. Taipgi atsiveskite 
naujų aplikantų bei narių į L.D.S. 
47 kuopą. Sekr. A. žiurinskas.

(297-298)

A.L.D.L.D. 7-to Apskričio 
Komiteto Atydai

Sekantį sekmadienį, 20 d. gruo
džio (Dec.), bus laikomas Apskričio 
Komiteto posėdis. Prasidės 10:30 vai. 
ryte, 376 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Visi komiteto nariai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes yra daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

Apskr. Sekr. D. Lukieriė.
(297-^98)

L.D.S. 3-čio Apskr. Komitetui 
„L.D.S. 3-čio Apskričio Kpmiteto 

posėdis įvyks sekantį sekmadienį, 20 
d. gruodžio (Dec.), 9:30 vai. ryte, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Turime daug svarbių reikalų išspren
dimui, tad visi komiteto nariai malo
nėkite dalyvauti susirinkime ir pri
būkite paskirtu laiku.' Sekretorius.

(297-298)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas bus 

nedėlioję, 20 d. gruodžio (Dec), Dar
bininkų salėje. Visi jiariai dalyvau
kite, nes yra daug svarbių reikalų 
apkalbėjimui ir bus renkama nauja 
valdyba sekantiems metams.

Kurie iš narių dar negavot knygos 
Gamta ir žmones, tai ateikite į šį 
mitingą jos pasiimti.

Sekr. R> Rušinskienė.
(297-298)

HAMTRAČK, MICH.
Subatoj ir nedėlioj, 19 ir 20 dd. 

gruodžio (Dec.), bus bazaras naudai 
Tarptautinio darbininkų namo. Skait- 

rpqi- I Jingai susirinkite ir paremkite minėtą 
.‘ j įstaigą.

Senai Newarko ir apylinkės 
žmonės nėra matę lietuviško 
teatro čionai. Dabargi ta pro
ga įvyksta.

Nedėlioję, gruodžio 20 die
ną, lygiai 8-tą vai. vakare, 180 
New York Avė., bus suvaidin
tas, labai gražus, juokingas ir 
įdomus veikalas, niekad šioje 
apylinkėje nevaidintas, tai 
“Ant Bedugnės Krašto”. Jį su- 
vaidins Lietuvių Liaudies Te
atras iš Brooklyno. Brooklyne 
susiorganizavo didelė grupe 
lietuvių įvairių pažiūrų ir pa
siėmė profesionalą aktorių už 
mokytoją, gerb. J. Valentu ku
ris sumokina taip, kaip profe
sionalai lošėjai, lošia.

Taigi Newarko ir apylinkės 
lietuviai, be skirtumo pažiūrų, 
kviečiami atsilankyti ir pama
tyti Lietuvos liaudies gyveni
mą perstatant Newarke.

Būtinai būkit garsinamu 
laiku, nes šie lošėjai pradeda 
ant garsinamo laiko.

G. Albinas.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

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

Namo Komitetas.

WORCESTER, MASS.
Šeštadienį 19 d. gruodžio (Dec.), 
vai. vakare, 29 Endicott St., W. 

L. S. Draugijų bus užbaigimas fėrų. 
Turėsime muziką, skanių valgių ir 
gėrimų. Kviečiame visus dalyvauti.

įžanga dykai visiems.

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 20 d. gruodžio, 3 vai. 

po pietų įvyksta labai svarbi konfe
rencija mūsų organizacijų delegatų, 
kurie yra išrinkti delegatais į San
dro Fronto Komitetą. Todėl kiekvie
no delegato yra pareiga nepami'šti 
virš minėtą datą ii’ dalyvauti konfe- 
rencijon, kur bus svarstomi labai 
svarbūs klausimai. Konferencija 
įvyks po num. 735 Fairmount Ave., 
Rusų Name. Kom. Pirm.

GREAT NECK, N. Y.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 

rengia svarbias diskusijas, bėgan
čiais gyvenimo klausimais. Įvyks 
penktadienį, gruodžio 18 d. Kliubo 
kambariuose. Todėl kviečiame visus

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠAL1NSKAS)

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

mados automobLius.
84-02 JAMAICA AVE. 

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

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

Juozas Levanda
' '(leVA'^dauskaS)’ ’
GRABORIUS

BALZAMUOTOJAS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Paršamdau 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.

Telephone: EVergreen 8-9770

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui- 

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

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
' Tarp 4th Ave. ir Irving PI.
Valandos 9 A. M. iki 4 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

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

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimai 
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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kalnas* 

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.

Telefonuokitc: EVergrecn 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

-p
.t J
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Puslapis Aštuntas Penktad., Gruodžio 18, 1936

NEW YORKO IR APIEL1NKES ŽINIOS
I WE «

CONĘECUTIVS
ĮU ~ 'Muti fin Bov/ttet- DIVID E N D S

BUSHWICK
SAVINGS BANK

GRAND ST.ATGRAHAM AVE. BROOKLYN

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

East New Yorke Šį 
Vakarą Prakalbos

Penktadienį, 18 d. gruodžio, 
East New Yorko ir Richmond 
Hill lietuviai turės nepaprastą 
įvykį, kokio iki šiol dar nebu
vo. ALDLD 185 ir LDS 13 kps. 
rengia prakalbas Kyburio sve
tainėje, 950 Jamaica Ave., 
8:00 vai. vakare. Kad šios 
kuopos rengia prakalbas, ne
būtų taip svarbu, nes prakal
bos dažnai rengiamos, bet di- 
deliausia svarba tame, kad šioj 
kolonijoje kalbės tokie kalbė
tojai, kurie čia dar niekad ne
kalbėjo, tai drg. A. Bimba ir 
Dr. A. Petriką. Kokiomis te
momis jie kalbės, čia nemi
nėsiu, nes kuomet ateisite į 
'prakalbas, patys patirsite.

Taigi, visi vietos ir apylin
kės lietuviai būtinai ateikite 
pasiklausyti jų prakalbų, o 
mes užtikriname, kad daug 
naujo išgirsite kaip iš visuo
meninio judėjimo, taip ir svei
katos klausimais.

Kom. Narys.

Šalp. Biurų Darbininkų 
Unijos Auka TDA-$50

Kuomet pašalpos biurų tyri
nėtojai aukoja pinigų pašal
pai, tai naujiena, bet kuomet 
pašalpos biurų darbinink. uni
ja, Council of the American 
Federation of State, County 
and Municipal Employes, au
koja $50 TDA Kalinių Kalė
dinės Pagelbos Fondui, tai 
dar didesnė naujiena.

Unijos generalis manadže- 
ris Abram Flaxer prisiuntė au
ką, pareiškiant: “Priimkite 
mūsų fraternališkus sveikini
mus ir ačiavimą už pagelbą, 
kurią Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas suteikęs mūs uni
jai ir kitom darbo organizaci
jom.”

TDA veda vajų sukėlimui 
$20,000, kuriais komitetas 
šelps kalinius ir jų šeimas.

Atidarys Ispanų Laivo 
Navemar Bylą

16,000 Jūrininkų Masi
niame Mitinge

---------------- -- ♦

Nežiūrint lietaus, 16,000 uni- 
jistų ir šiaip pažangių žmonių 
dalyvavo streikuojančių jūri
ninkų masiniame mitinge Ma
dison Sq. Gardene pereitą tre
čiadienį. čion kalbėjo Harry 
Bridges, kuris, specialiai atvy
ko iš San Francisco į rytus, 
kad padėti vietos streikuojan
tiems jūrininkams ir užmegs- 
ti juo tampresnius ryšius tarp 
laivakrovių ir jūrininkų, nes 
vienų atsinešimas į kitus labai 
daug nusveria kovose už būvį.

Bridges atėjo lydimas gar
bės palydovų, susidedančių iš 
žymiųjų darbo vadų. Jiems 
pasirodžius svetainėje, publi
ka atsistojo ir griausmingu 
plojimu sveikino kovingą va
dą. Jis padarė peržvalgą 
streiko eigos. Taipgi sakėsi 
pribuvęs ne tik perduoti lin
kėjimus streikieriams, bet taip 
pat ir pasakyti Ryan’ui, kad 
nariai laukia jo veikimo.

Kaip žinia, Ryan’as bandė 
prašalint Bridges nuo Vakarų 
Pajūrio unijos prezidentystės 
ir sulaikė unijos mokamą pre
zidentui algą. Į tai Bridges pa
sakė : “tas nieko nereiškia”. 
Jis vis vien eina prezidento 
pareigas ir yra vieninteliu na
rių pripažintu prezidentu tai 
vietai. Į Ryan’o pareiškimą 
spaudai, būk Komunistų Par
tija apmokėsianti Madison Sq. 
Gardeno mitingo išlaidas, Bri
dges atsakė, kad Ryan’o pa
reiškimas “yra laivų savininkų 
pareiškimas.” Jis nurodė, kad 
jūrininkai ir lavakroviai tą 
girdėjo nuo jų 1934 metais 
ir Šiandien tą tebegirdi nuo 
Ryan’o.

Apart Bridges kalbėjo We
instock, Broun, Zimmerman ir 
kiti, pareikšdami simpatiją, ir 
kai kurie pažadėdami nuošir
džiausią savo unijų paramą 
streikuojantiems jūreiviams. 
Gauta daug sveikinimų.

Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubo “Parė”

Užvakar federalis teisėjas 
Galston nusprendė, kad ispa
nų prekinis laivas Navemar 
priklauso privatinei ispanų 
kompanijai, o ne Ispanijos val
džiai. Taipgi buvo grąsinama 
nubausti 30 to laivo jūreivių, 
kurie pasipriešino perduoti 
laivą fašistus remiančiai kom
panijai.

Teisėjas, vienok, apsiriko. 
Ispanijos valdžios ambasado
rius Washingtone, Fernando 
de Los Rios, reikalavo ir lai
mėjo bylos pernagrinėjimą. 
Ambasadoriaus advokatas Jer 
sse L. Rosenberg gins Ispani
jos valdžios tvirtinimą, kad 
laivas jai priguli.

Lietuvių Menas Auga
Trečiadienio vakarą užsuku 

pas Šertviečių šeimyną, 110 
So. 1st St. įėjus, mano akys 
praplito, nes pamačiau grupę 
man žinomų žmonių su muzi
kos instrumentais rankose 
praktikuojantis. Pagaliau da- 
siklausiau, kad bandoma su
daryt šauni stygų orkestrą ir 
pavadinti ją Liaudies Orkest
rą.

Klausant jų praktikos, įsiti
kinau, kad tas yra galimybė 
ir kad minėtas vardas atatiks, 
nes jau esančioji grupė gražiai 
skambina ir pasirinkę liaudies 
mylimas melodijas. Grupės 
priešakyje randasi Aldona 
Šertvietytė, Albina Depsiūtė, 
J. Lazauskas ir Kalvelis.

Rep.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas rengia “Beef steak 
parę” 19 gruodžio (Dec.), sa
vo naujai pertaisytam name, 
280 Union Avė. Kviečia visus 
be skirtumo kliubo rėmėjus ir 
pažįstamus atsilankyti ir pa
matyti tą puikiai pertaisytą 
vietą, taipgi visiems kartu 
linksmai praleisti laiką prie 
puikios muzikos ir skanių už
kandžių. Tikimės, kad kliubo 
rėmėjai neapleis tą vakarą ne
atėję, o kliubas stengsis kuo- 
geriausia atsiteisti savo sve
čiams, duodant prie gėrimo 
užkandį veltui, taipgi pašokti, 
kiek kuris norės.

Už atsilankymą iš anksto 
tariam ačiū.

Kliubo Komitetas.

i Prasidėjo Moterų Mokykla
Antradienio vakarą įvyko 

lietuvių moterų rašybos-skait- 
liavimo mokyklos pirmoji pa
moka. Tai buvo lyg ir kvo- 
timai-bandymai, kas kam la
biausia reikalinga mokintis. 
Ateinantį antradienį, 22 šio 
mėnesio, mokinės jau bus pa
skirstytos prie sau atatinkamų 
pamokų, kad kiekviena galėtų 
siekti sulyg savo išgalės dau
giausia. Manome, kad ši bus ir 
skaitlingesnė mokinėmis. Ge
ra proga merginoms-moterims 
pasimokinti. Mokykla visoms 
prieinama, nes mokinama vel
tui. Pamokos būna kas ant
radienio vakaro 8 vai., 419 Lo
rimer St., Brooklyne.

Iškilo Batalija Prieš 
Slaptąją Policiją

Policijos ir Gaisrininkų De- 
partmento viršininkai pradėjo 
tikrą bataliją prieš slaptosios 
kriminalės policijos viršininką 
J. Edgar Hoover. Jisai antra
dienio rytą suruošė tikrą spek
taklį prie plėšiko H. Brunette 
apartmento, ?04 W. 102nd St.

Jie argumentuoja, kad nei 
mašininių šautuvų ugnis negi 
bombos, nei judžių ėmimo bei 
paveikslų darymo aparatai 
(kurie iš anksto buvo sukvies
ti parodymui slaptosios poli
cijos “didvyriškumo”) neati
darė Brunette apartmento du
rų. 5 Jas atidarė gaisrininkai, 
kada pribuvo gesinti bombo
mis padegtą apartmentą. Gi 
tas švaistymasis kulkomis ir 
bombomis bei padegimas ga
lėjo būt pavojingu žiūrėto
jams ir gyventojams.

Unijų konferencija suplana
vimui jūreivių rėmimo darbo 
įvyks šį vakarą, 18 gruodžio, 
Beethoven Hall, N. Y.

Williamsburg Bedarbiai 
Turi Kovot už Pašalpą

Gruodžio 16 įvyko bedarbių 
susirinkimas. Atsilankė nema
žai narių.

Organizatorius savo raporte 
pažymėjo, kad per rinkimus 
Rooseveltas prižadėjo sugrą
žinti gerlaikį, o po rinkimų 
jau baigia nubraukyti nuo 
šelpiamųjų sąrašo ir atleidi
nėti iš viešųjų darbų. Todėl 
mes turime mestis daugiau į 
kovą. O jei to nepadarysime, 
tai prarasime ir tą, ką .buvome 
iškovoję. Mes ant rankų turi
me 600- reikalavimų pašalpos, 
tad turime prirengti gerą pi- 
kietavimą prie šalpos įstai
gos, kad kožną dieną būtų ne
maža grupė.

Per tris mėnesius šelpimo 
įstaigų viršininkai nubraukė 
nuo sąrašo 25,000 šelpiamųjų 
ir į 6 mėnesius areštavo 1,000 
kovojančių už pašalpą ir vie
šųjų darbų atgavimą. Tad šeš
tadienį, 19 gruodžio, 10 vai. 
ryto, pribūkite visi į Union 
Square, iš kur maršuosime 
prie City Hali ir pasiųsime 
savo delegatus pas miesto ma
jorą LaGuardią.

Padarykim šią demonstraci
ją skaitlinga, nes nuo visų da
lyvavimo priklauso mūsų visų 
likimas. Jeigu daug susirinksi
me, tai gausime tą, ko mes 
norime, o jeigu mažai daly
vausime, tai nieko nepešime.

Kaimietis.

karštas pirštų kalbos argu
mentas. Tas tęsėsi, kol jie pa
siekė merginos namus* 
230 St., Bronxe. Mat, 
norėjo, kad ji išeitų 
ant “deito”, vienok ji
ko. Išsisėmus kantrybei, na
mo keltuve Orrigo išsitraukė 
revolverį ir nušovė- 
Jis prisipažino prie 
ir tapo suareštuotas.

711 E. 
Orrigo 
su juo 
nesuth-

Ispanų Delegatai Aplankė 
Ispanijai Rūbų Siuvyklą

Organizacijoms
Komunistų Partija prašo vi

sas organizacijas palaikyti 
liuosa 10-tą sausio. Tą dieną 
K. P. turės svarbią iškilmę pa- 
sitikimui kaimyningos Kana
dos Kom. Partijos generalio 
sekretoriaus Tim Buck, kuris 
pirmu kartu pribus New Yor- 
kan. Smulkmenos bus vėliau 
pranešta.

Kurčių ir Nebylių Tragedija
Valentino Orrigo, 25 metų, 

kurčias ir nebylys vaikinas, po 
smarkių argumentų pirštų kal
ba, nušovė, savo meilužę, Al
bertą Castello, 26 metų, kuri 
irgi buvo kurčia ir nebylė.

Jie susipažino trys metai at
gal St. Joseph Kurčių Mokyk
loje, Bronxe. Du mėnesiu at
gal tarp jų įvyko nesusipra
timas, kuomet vieną naktį Or- 
rigo| mėgino pabučiuoti mergi
ną. Supykus mergina pradė
jo draugauti su kitu vyru.

Užvakar Orrigo ją susitiko 
eleveitorių stotyje ir prasidėjo

merginą, 
žudystės

Prieš-unijinė Kompanija 
Gavo Smūgį

New Yorko miesto valdžia 
buvo paskyrus $126,795 nupir
kimui įvairių mašinėlių rašti
nėm nuo Remington Rand 
kompanijos. Kadangi tos kom
panijos darbininkai keletą 
mėnesių streikavo ir kompa
nija naudojo visokius būdus 
sulaužymui streiko, tad New 
Yorko Central Trades and La
bor Council ir kitos organiza
cijos smarkiai užprotestavo 
prieš minėtą paskyrą.

Pranešama, kad majoras 
LaGuardia atsiliepė į protes
tus uždraudimu pirkti mašinė
les iš tos kompanijos.

Darbininkų Susivienijimas 
sunešė atgal Rosee šeimos ra
kandus po to, kada jie buvo 
jau išmesti iš namų 1551 
Southern Blvd. Jie surado, 
kad įsakymas išmest nebuvo 
maršalo* pasirašytas ir dėlto 
neteisėtas. Maršalas leido 
kraustyti išmestus.

Bus Smagi Pramoga

su-

Sekmadienio vakarą “Lais
vės” svetainėje bus smagios 
lietuviškos vakaruškos, kurias 
rengia ALDLDv Moterų 81-ma 
kuopa, kaip girdėti, kuopos 
geriausios gaspadinės gamins 
namie skanių užkandžių. Pro
gramos pildyme dalyvaus vai
kų mokyklos mokiniai. Bus ir 
šiaip įvairumų. Kriaučiūnas 
suteiks tikrai' lietuvišką muzi
ką šokiams. Įžanga tik 25c.

Rep.

Priešfašistinis Mitingas 
Red Hook Apylinkėje

Brooklyno Red Hook apy
linkėje trisdešimts penkios 
prieš-fašistinės organizacijos 
susivienijo ir bendrai rengia 
masinį mitingą Ispanijos klau
simu. Tai įvyks šį vakarą, 8 
vai., Viešoj Mokykloj num. 
29, Kane ir Henry Sts.

šioj apylinkėj gyvena laiva- 
kroviai, jūreiviai, WPA darbi
ninkai—kurių daugelis yra 
italų tautos. Fašistinės organi
zacijos čia pradėjo smarkiai 
veikti, tad apylinkės gyvento
jų pareiga remti minėtą mitin
gą, kad užkirtus joms kelią.

Švinorius Maxwell Brown 
nusinuodijo gazu savo kamba
riuose, 155 W. 48th St. Jis 
paliko raščiuką, kuriame pa
žymi, kad atiduoda savo kūpą 
proto ligų mokslui.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
Jau antrą savaitę Cameo 

Teatre rodomas judis “Abys
sinia”. Tą judį pagamino so
vietų fotografistai, kurie buvo 
nuvykę Abyssinijon (Ethiopi- 
jon) laike karo su Italijos im
perializmu. Judžiai parodo 
įvairių įvairiausių to karo vai
zdų ir numaskuoja Italijos fa
šistinį imperializmą. Net ir 
anglų laikraščių kritikai sako, 
kad tai puikūs judžiai. Taipgi 
sykiu rodoma ir Sovietų Są
jungos 19-kos metų sukaktu
vių iškilmės.

Cameo Teatras randasi ant 
42nd St., į rytus nuo Broad
way. Įžanga 25c. iki 1 vai. 
po pietų.

Luis ir Maria Simorro, taip
gi Eugenio Imaz ir Josefina 
Ramirez, jauni Ispanijos Liau
dies Fronto delegatai, aplan
kė Ispanijai drabužių gamin- 
tuvę, 320 W. 37th St., New 
Yorke. Ten siuvama moteriš
ki ploščiai, kaipo dalis . ILG- 
WU pažado padaryti 100,000 
drabužių Ispanijos kovoto
jams.

Jaunieji delegatai aplankys 
visą plačią šalį ir Kanadą su: 
maršrutu, pradedant jį mitin
gu 17-tos gruodžio vakarą, 
Hippodrome, 44th St. ir 6th! 
Ave., New Yorke.

Serga Ignas Karpavičius
Gruodžio 16 tapo išvežtas į. 

Kings County ligoninę drg. Ig. 
Karpavičius. Jis visą savo am
žių dirbęs sunkų darbą plieno 
industrijoje, turi azmą, dusu
lingas. Pastaruoju laiku jam 
pradėjo tinti kojos ir jautėsi 
labai silpnu, tad tapo atiduo
tas į ligoninę. 1

Karpavičius ligoninėj randasi 
A-72 Warde. Aplankyti galima 
trečiadieniais nuo 2 iki 4 po pie
tų, pirmadieniais nuo 7-8 vaka-į 
ro, sekmadieniais ir šventėmis 
nuo 2-4 po pietų.

Apie porą metų drg. Kar
pavičius dirbo “Laisvėje” už 
dženitorių. Bet pradėjęs, ne
sveikuoti jieškojosi lengvesnio 
darbo, išėjo dženitoriauti į 
nediduką apartmentinį namą. 
Jis yra jau 63 metų.

Drg. Karpavičius yra gyve
nęs (kiek mes žinome) Wor
cester, Mass., ir Buffalo, N. Y., 
o dabar Brooklyne. j.

Linkime d. greit vėl sustip
rėti, pasveikti. j

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Marijona Stero-Stirienė, 41 
m. amž., 32 Morrell St., mirė 
16 gruodžio. Kūnas pašarvo
tas graboriaus Bieliausko kop
lyčioje. Bus palaidota 19 gruo
džio, Alyvų kalnelio kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

PARDAVIMAI
Parsiduoda mažas trijų kambarių 

fomišis (baldai). Galima matyti nuo 
ryto iki 3:30 vai. po. piet. Užpakali
niam name, ant pat viršaus, po de
šinei. Kreipkitės prie Joe Simokaitis, 
18 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

(295-297)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja farma, 33 akrų. Yra 

didelė stuba su 6 kambariais, višti- 
nyčia ir taip pat didelė bamė. Dvi
dešimts penki doleriai į mėnesį. Gali 
randavot ir ant daugelio iųetų. Krei
pkitės po num. 37 Lawn Ave., Ar
lington, N. J. (294-300)

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimų

Geria usia Vieta r—k 
Brooklyne Pirkt nTj 
Naminius ir Im- Ii. B 
portuotus Likerius 
ten, kur yra Že- 1

mos Kainos.

Did 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.’ 

(Pigiau niekur negausit) I

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITE) 

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

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND. ST.

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare

• Ir pagal sutartj
Tel. Mansfield 6-8787

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

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte

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

m------------------------------------------------------------------ :----------------------( I

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

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

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

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

B----------- ‘------------------------- ---------------------------------------------------- B

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

------ ------------- -------------- Nelaukite iki vidurių užkietėjimas jsisen^s, 
nes iš to išsivystys visokios ligos, kaip tai: 

Ga---galvos skaudėjimas, šaltis, kataras, apendi-
« Of Į • kas, inkstų ligos, įdegimas tonsilų, reuma-
Ų/frek tas» nervuotumas, ekzema, kepenų, širdies

ir kitokios ligos.
Vartokite Thomsono NATURAL-LAX- 

HERB TEA, kuri yra sudaryta iš 12-kos 
jSMkJ Natūralių žolynų ir turi visokių mineralinių

druskų ir vitaminų, kurie yra būtinai reika- 
ling-i žmogaus kūnui. NATURAL-LAX- 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuo- 

savimut, išvalymui ir sutvarkymui paįrusių vidurių. Taigi, tuojaus pri- 
siųskite 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.

Specialiai del Švenčių
• Oak Mellow, 9 mėnesių senumo

59c už puskvortę, $1.15 už kvortą
• Baltimore Club, 2 metų senumo
• Gryna Maryland Ruginė

98c už puskvortę, $1.89 už kvortą
• Pilnas Galionas Saldaus Vyno 98c
• Port, Muscatel, Sherry ir kitu

A u g š č i au suminėti 
yra tik keli iš mūsų 
specialių v e r t y b ių. 
Mes turime jų virš 
1,000 skirtingų savo 
s a n dėlyje, specialiai 
padidintame šventėm 
vynais, degtinėm, dži- 
nių ir puikiausių kor- 
dialų iš veik visų pa

saulio šalių.

Duokite Likerį Kaipo 
Kalėdų Dovaną

Tai bus labai įverti
nama dovana.

Pirkitės Sau Šventėm Likerius Didžiausioj,
Kainų ir Labiausia Patikimoj Krautuvėj Brooklyne

Žemiausių

THE MANHATTAN LIQUOR STORE
264 GRAND STREET, BROOKLYN

__ corner of Grand and Roebling Streets
EVergreen 7-1645 L-886




