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na.
Keliom dienom prieš tai vi

sam krašte daug darbininkų 
buvo paleista iš darbų.

Amerikos torės, stambieji ka
pitalistai, pasirįžo daryti viską 
praplėtimui nedarbo. Tuomi jie 
mano priversią šalies kongresą 
atsisakyti nuo pravedimo kai 
kurių pažangesnių įstatymų, ku
riuos prezidentas Rooseveltas 
pasiūlė.

Taigi milionai bedarbių netu
rėjo už ką dėkavoti Thanksgi
ving Dienų, žiema jiems grūmo
ja labai šiurkščiai.

Prieš Thanksgiving Dieną 
sukako 25-keri metai amžiaus 
tūlai tabako magnato dukterei, 
Doris Duke, nesenai ištekėjusiai 
už James H. R. Cromwell.

Sukaktuvių proga ji gavo dar 
10 milionų dolerių palikto savo 
tėvo turto.

Šiandien toji dykūne turi apie 
18 milionų dolerių.

Ji niekad nedirbo naudingo 
darbo; ji nežino, kas yra darbas, 
bet ji yra milionierka. Jos tur
tas roliuojasi į pasakišką sumą.

Ši ir jai panašūs sutvėrimai, 
aišku, vakar turėjo už ką dėka
voti dievui.

Iki šiol Paryžiaus Tarptautinę 
Parodą aplankė apie 26,000,000 
žmonių.

Iš to skaičiaus 18,000,000 as
menų aplankė Sovietų Sąjungos 
pavilioną.

Sovietų pavilioną žmonės lan
kė skaitlingiau, negu kurios ki
tos šalies.

Brusselio konferencija bai
giasi. Kas manė, kad ši konfe
rencija, sušaukta suvaldymui 
Japonijos imperialistų, iš tikrų
jų ką nors naudingo atliks, apsi
riko.

Tiesa, buvo priimta rezoliuci
ja, atsargiai kritikuojanti Japo
niją dėl pastarosios barbariškų 
žygių Chinijoj.

Bet kas iš tos rezoliucijos? 
Banditą suvaldyti reikia imtis 
griežtesnių priemonių. O jų 
Brusselio konferencija nesiėmė. 
Reikėjo stoti pagelbon alinamai 
Chinijai, bet ši konferencija ir 
nuo to atsisakė.

CIO unijų veikėjai Mass, vals
tijoj verti pasveikinimo. Nese
nai įvykusioj CIO konferencijoj 
jie priėmė rezoliuciją, reikalau
jančią šaukti platų suvažiAvimą, 
kuriame turėtų dalyvauti CIO, 
ADF ir Geležinkeliečių Brolijų 
atstovai.

Suvažiavimas turėtų būti su
šauktas demokratiškai. Jame 
privalėtų būti rišamas vienybės 
klausimas.

Tai gražus žygis. Atsimin
kim : Geležinkeliečių Brolijos, 
kurioms priklauso milionai dar
bininkų, dirbančių geležinkelių 
pramonėj, nepriklauso nei CIO, 
nei ADF.

Jei pavyktų tas visas tris or
ganizuotų darbininkų sritis su
lieti į vieną, tai būtų nepapras
tos svarbos reiškinys.

Organizuoti darbininkai, uni- 
jistai, nepaisant, kur jie priklau
so, turėtų visapusiškai paremti 
šį Mass, valstijos CIO unijų su
manymą.

Juo stipresnė darbininkų vie
nybė, tuo bus užtikrintesnis lai
mėjimas jiems geresnio ryto
jaus!

Štai bostoniečiams naujiena:
Gruodžio 25 d., Kalėdų Die

ną, Bostonan atvyks Brooklyno 
Aido Choras suvaidinti operetę

KONGRESO NARIAI 
ŠAUKIA BOSUS NU- 
STOT “STREIKAVUS”

Kapitalo “Sėdėjimo Streikas” 
Vedamas prieš Taksus

Washington. — Kongres- 
manai J. O’Connel, iš Mon
tanos, ir Ad. J. Sabath, iš 
Illinois, šaukė didįjį biznį 
sustabdyt kapitalo “sėdėji
mo streiką” prieš valdžią.

Sabath sakė kongresui,kad 
trustai tyčia šiuo laiku už
darinėja dirbtuves ir daro 
laikiną krizį, “norėdami pri
verst prezidentą sutikti nu- 
mušt taksus” nuo didžiųjų 
pelnų ir nuo bergždžiai lai
komų kapitalų. Sabath pa
rodė finansinėmis skaitlinė
mis iš laikraščių, jog stam
biosios korporacijos prieš 
pat dabartinį jų “sėdėjimo 
streiką” turėjo daugiau pel
nų negu bet kada pirmiau.

Kongresmanas M. J. Bra
dley karštai šaukė paremt 
įnešimą, reikalaujanti su- 
trumpint darbo valandas ir 
nustatyt, kiek samdytojai 
būtinai turi mokėt darbi
ninkams. Sako, “prakaitinei 
išnaudojimo sistemai šioj 
šalyj neturi būt vietos.”
Taisyklių Komisijos Caru- 
kai Tebesmaugia Algų-Va- 

landų Įnešimą
Demokratų vadas Sam 

Rayburn taipgi pasirašė rei
kalavimą — ištraukt algų 
-valandų nustatymo suma
nymą iš atžagareiviškos 
taisyklių komisijos ir tuoj 
duot jį spręst pačiam kon
gresui. Po tuo reikalavimu 
padėjo savo vardus jau 169 
kongresmanai, bet dar stin
ga 49, kad jis galėtų būt iš
plėštas iš cariškos komisijos 
nagų.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas William 
Green dikčiai pasitarnavo 
atgaleiviams, kad jis išstojo 
prieš darbo valandų-algų 
bilių tokiame pavidale, kaip 
dabar tas bilius surašytas. 
Green ypač bijo, kad vykdyt 
valandų-algų įstatymą ne
būtu paskirta valdiška ko
misija, panaši į Šalies Dar
bo Santikių Komisiją, kuri, 
pasak' Greeno, “palaikanti 
CIO,” industrinių unijų pu
sę.

Mirtis 4 Metų Mergaitės 
žagintojui žmogžudžiui

Staten Island, N. Y.— 
Tapo nusmerktas mirt elek
tros kėdėj Simon Elmore, 
kuris išžagė ir nužudė 4 
metų mergaitę Joanną Ku- 
lebą.

“Kornevilio Varpai.” Tai berods 
pirmas toks atsitikimas mūsų 
gyvenime.

Aidiečiai puikiai operetę su
vaidino Brooklyne; dar puikiau 
veikiausiai suvaidins ją. Bostone.

Chorui vadovauja B. šalinaitė, 
o artistams režisieriauja J. Va
lentis.

Na, o Lietuvių Liaudies Teat
ro (brooklyniečių) grupė, va
dovaujama J. Juškos, gastroliuo
ja su “Išdykusią Pačia” po visą. 
New Yorko apiellnkę.

Girdėjau, ji vaidins tą ko
mediją net New Havene (Conn.) 
ir Binghamton (N. Y.).

Brooklyno priemiestyje Queens Krug Baking Co. darbininkai sėdėdami pikietuoja.

Trockis! ų Gengsteriai: siūlo taksų permainas Japonija Žada Užvaldyt
Kaltinami, Kad Nužudę 

Vežiku Unijos Vadą
Minneapolis, Minn.—Liko 

areštuoti du broliai gengs- 
teriai Al ir Ed Firotto ir Pe'nlU
vienas dar viešai neįvardy
tas 1 gaivalas, kad bene jie 
nužudę R. Corcoraną, sek
retorių - iždininką Vežikų 
Unijos Bendrosios Tarybos.

Dveji metai atgal pats 
Meyer Lewis, atstovas Wm. 
Greeno, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidento, im
portavo mušeikas-šaudyto- 
jus Firęttus iš Chicagos. 
Jis tuos gengsterius naudo
jo kovoj dėl vadovybės Ve
žikų Unijoj. Šie gengsteriai 
buvo glaudžiai susirišę su 
trockistais Dunne broliais, 
kaipo Vežikų Gene ralės 
Unijos vadais.

Todėl, kai dabar Darbo 
Federacijos Unijų Centrali- 
nė Taryba ir CIO vadai rei
kalauja susekt ir nubaust 
Corcorano žmogžudžius, tai 
Greeno atstovas Meyer Le
wis visomis keturiomis prie
šinasi. Jis pasakoja, būk 
tų žmogžudžių įieško j imas 
tai esąs CIO “triksas.”

Nepaisant M. Lewiso, ta- 
čiaus, Darbo Federacijos 
unijų delegatai i^ stipri fe
deracinė Dailydzių Unija 
taipgi išnešė rezoliucijas, 
reikalaujančias, kad valdžia 
surastų ir skaudžiai nubau
stų kriminalistus, nužudžiu
sius Corcoraną.

Liaudies Lakūnai Išdaužė 
Fašistų Tvirtumą Jacą

Madrid. — Ispanijos res
publikos lėktuvai baisiai su
bombardavo fašistų tvirtu
mą Jacą, šiauriniame Ara- 
gono fronte; taipgi smar
kiai apdaužė priešų susibū
rimus Tuleda Puente de Ca- 
parrosa.

Respublikiečiai atėmė iš 
fašistų Palancares ir Los 
Arroyos miestelius Guada- 
lajaroj, į šiaurių rytus nuo 
Madrido. ' -

New York. — Plieno fab
rikai Amerikoj tedirba jau 
tik 31 procentu.

“BE SKRIAUDOS VALDŽIAI”
Washington. — Kongreso 

lėšų komisija pataria daryt 
tokias atmainas taksuose 
valdžiai nuo biznių .įplaukų 
ir nuo laikomų nepaskirsty-

Visai neimt taksu nuo ne
padalintų pelnų tokių įmo
nių, kurios per metus turi 
ne daugiau kaip $25,000 pa
jamų;

Kompanijos, gaunančios 
metinių įplaukų tik iki $25,- 
000, turėtų mokėt valdžiai 
12 ir pusę nuošimčio taksų 
už pirmus $5,000 ir 14 nuo
šimčių už sekančius $20,000.

Šitoks taksų pertvarky
mas paliestų 88 procentus 
visų “korporacinių” biznių 
šalyje. x

Įvest laipsniškus taksus 
nuo 16 iki 20 procentų kor
poracijoms, gaunančioms 
per $25,000 metinių pajamų, 
žiūrint sulig daugio pasi
dalintų pelnų.

Tokie taksų pertvarky
mai nesumažintų valdžios 
įplaukų, sako kongresmanas 
Vinson, lėšų komisijos pir
mininkas.

'Vyriška Philadelphietė 
Nužudė 5 m. Mergaitę

Philadelphia, Pa. — Ma
ry Keenari O’Connor’aitė, 
19 metų, vadinama “vyriš
ka mergina,” prisipažino 
nužudžius Nancy Glenn’ai- 
tę, 5 metų mergaitę. Jinai 
buvo jau pirmiau pasisakius 
savo artimiausiai draugei 
Marei Phillips’ienei, kad už
mušė tą kūdikį; bet Phil- 
lips’ienė, žvaigždė Amerikos 
1936 metų olympiškų atle
čių moterų skyriaus, laikė 
tą žinia slaptybėje. Dabar 
ir Philjipsienė areštuota 
kaip svarbi liudytoja.

Policijos kvočiama, O’Co- 
nnoraitė taipgi prisipažino, 
kad jinai syki bandė nužu
dyt savo motiną, nes labai 
žingeidu jai buvę matyt, 
kaip “atrodytų negyva mo
tina.”

žmogžudės tėvas yra ma- 
thematikos profesorius Ro
bert 0‘Connor. Jis sako, kad  7___ užėjęs kitas šeimynos narys c^os orlaivyno komandieriūs, 
jo duktė pora metų atgal išgelbėjęs motiną nuo mir- kaip dalyvis fašistų sąmokslo nu- ♦ "I t-l • • V_____t J * _ **’ A • J AMA I IApagriebus fnotinai už gal-lties. verst respubliką

Šiaurinę Chiniją su 150 
Milionų Gyventoju

Shanghai, lapkr. 24.—Ja
ponija ketina sudaryt neva 
“nepriklausomą” kraštą 
šiaurinėj Chinijoj, sujun
giant nugalėtas provincijas: 
Hopfei, Suiyuhn^; Chaharą 
ir siaurinį Honaną į “fede
racinę valstybę,” kuri turė
tų 150 milionų cbinų gyven
tojų. Toks japonų planas 
būsiąs įvykdytas pirm šių 
metų galo,

Tą kraštą tikroumoj val
dytų Japonija per savo vy
riausius “patarėjus”. įbruk
tus į šiaurinės Chinijos vy
riausybe. Tai būtų naujas, 
milžiniškas Japonų Man- 
chukuo su tokiais didmies
čiais kaip Peiping, Tient
sin, Taiyuan-fu ir kt.

Fordo Gengė ir Policija 
Kriušino Streiko Pikietą

St. Louis, Mussouri. — 
Darbininkai Fordo automo
bilių vietinio fabriko nubal
savo streikuoti, kad Fordas 
neima darban unijistų. 
Streikieriai apstojo fabriką 
masiniai pikietuot.

Išanksto priruošti Fordo 
gengsteriai, skebai ir poli
cija su automobiliais, buo
žėmis ir kitais įnagiais tuoj 
metėsi ant streikierių ir lai
kinai sulaužė jų masinį pi
kietą.

Susirėmime 1 policininkas 
sužeistas ir 13 pikietininkų 
areštuota. Bet fabrikas iš- 
naujo pikie tuo jamas, nors 
dar ųetaip daugmeniškai.

Taikos Konferencija Paskel
bė Principus ir Užsidarė
Brussels, Belgija. — Va- 

kojinėmis. Ju vadovės Hele- dinama “devynių” valstybių 
na Hay ir Eugenia Preston sutarties konferencija tik 
sako, tol studentės boiko-| išnešė rezoliuciją prieš karo 
tuos Japoniios dirbinius, i naudojimą tarptautiniams 
kol jinai pasitrauks iš Chi-1 odnėams snresti ir už sntar- 
nijos.

Kolegijos Studentės Boiko
tuoja Japonijos Šilką

Columbia^ Missouri. — 
Daugelis Stephens Kolegi
jos studenčių nešioja bovel
nines ar vilnones pančiakąs: 
nenaudoja šilkinių todėl, 
kad šilkas daugiausia įga
benamas iš Japonijos. Tos 
studentės eina net į šokius 
ir balius, apsimovusios bo-l 
velninėmis bei vilnonėmis

Japoną Lakūnai Išteriojo
342 Civilius Chinus

Shanghai.—Japonijos lėk
tuvai paskutiniais savo žy
giais išžudė 42 nekariškius 
chinus Nankinge. apie 100, _
Kantone ir apylinkėse ir Jestaudamas, kąd šalys,. da- 
200 Changshoj, Hunaji pro- ’ 
vincijbs sostinėj. Bombar
davo ir Hankowa, kur da
bar randasi kelios Chinų 
ministerijos.

vos virtuvėje, prispaudus 
jos nosį prie pečiaus ir at
sukus gesą. Tik netikėtai

FRANCIJOJ SUIMTI NAZIŲ ŠNIPAI 
veikę: su prancūzais fašistais, 
PLANUODAMI NUVERST RESPUBUKĄ

Roosevelt Perša Elektros Coty Milionieriai Rėmė Fa- 
Kompanijom Statyt Namus šizmą ir Norėjo Karaliaus
Washington. — Preziden

tas ' Rooseveltas pasišaukė 
viršininkus tūlų elektros ir 
geso kompanijų. Stengėsi 
įtikinti juos statyt daugį 
naujoviškų gyvenimui na
mų.

Tos kompanijos galėtų 
įdėt 1,500 milionų dolerių į 
namų statybą, kaip rodo jų 
laikomi kapitalai. Kadangi 
naujų gyvennamių budavo- 
jimas duotų bedarbiams ne
mažai darbų, tai šalies val
džia teiktų kompanijom tū
lų finansinių lengvatų.

Bet valdžia persergėja el- 
ektros-geso kompanijas nuo 
bandymo šmugeliškai pasi
pelnyti įvairiais abejotinais 
Šerais.

GEN. FRANCO PROTES
TUOJA FRANCIJAI

Salamanca, Ispanija. — 
Fašistų vyriausybė vėl už
protestavo Francijai ir pa
skelbė, girdi, “visam pasau
liui,” būk iš Franci jos at- 
skrisdami lėktuvai bombar
duoją fašistų miestelius ir 
kaimus. (Tuos gen. Franco 
protestus reikia laikyti pro
vokacijomis.)

. tarptautiniams 
ginčams spręsti ir už sutar
čių pildvmą, ir taip užsi
darė neribotam laikui, be jo
kios pagelbos Chinijai prieš 
Japoniją. 18-kos šalių at
stovai balsavo už, o Italijoj 
delegatas prieš rezoliuciją.

Chinijos atstovas dr. Wel
lington Koo pridėjo papil
domąjį pareiškimą, apgai- 

lyvaujančios konferencijoj, 
nedaro jokiu tikrų žingsnių 
prieš užpuolikę Japonija. Jis 
vėl ragino jas daiktiškai pa- 
remt Chiniją, o nesitenkint 
tik aukštų principų skelbi
kais.

/ PARYŽIUS. — Tapo areštuo- 
tas gen. Duseigner, buvęs Fran-

Paryžius. — “Sučiupti fa
šistų (cagoulardų) doku
mentai ir ginklai' parodo, 
kad tie suokalbininkai pla
navo nuversti Franci] os 
respubliką, įvest savo dikta
tūra ir su grąžinti karalių 
valdžią,” kaip pareiškė 
Marx Dormoy, Francijos 
vidaus reikalų ministeris. 
Jų kandidatas į karalius tai 
vadinamas “Paryžiaus” gra
fas Guise.

Valstybės saugumo poli
cija padarė kratą pilyje' ve
lionio Fr. Coty’o, perfiumų 
fabrikanto, vieno didžiausių 
Francijos milionierių; ir at
rado, kad jo dvare ’arti 
Versailles įrengta beveik 
tikra karinė tvirtuma.

City, skirdamasis su savo 
pačia Yvonne 1929 m., iš
mokėjo jai 17 milionų dole
rių “alimentų.” Cotv’o šei
myna dabar yra stipri fa

šistų rėmėja ir finansuoto- 
ija ir šalininkė karalių val
džios sugrąžinimo.

Per naujas kratas Lyons, 
Toulouse ir kituose miestuo
se valstybinė policija užklu
po daugiau fašistų ginklų ir 
amunicijos. Vien Toulouse 
esą 2,000 organizuotu fašis
tinių teroristų prieš Liau
dies Fronto valdžią..

Kartu su ablavomis prieš 
francūzus fašistus tano su
imta 6 vokiečiai Hitlerio 
šnipai, kurie šiukštinejo, 
svarbiausia Francijos tvir
tumų Maginot liniją, Vokie-; 
tijos pasienyj. Du ju su-' 
čiupti', pačiame susirinkime 
fašistu neva “socialės parti
jos,” kurios galva yrą pul
kininkas Fr. de la Ęocgue.

Dengler ir kitį areštuoti 
nazių kariniai Šniukštai bu
vo nariai francūzų fašistų 
“cagoulardų” šaikos.

Fašistą K a n u o I ė s Išžudė 
Daug Civilią Madridiečių
Madrid, lapkr. 25.—Dar; 

turbūt niekad pirmiau fa
šistų kanuolės taip pašėlu
siai nebombardavo Madri-* 
dą, kaip naktį iš trečiadie
nio į ketvirtadieni. Jų 6-ių 
ir 9-nių colių storio šovinių 
audra ardė visą miestą be 
išimties ir, kiek suskaityta, 
sudraskė apie 50 civilių 
žmonių.

Japonai Pasinešę Išskerst 
Chinijos Komunistus

Nanking. — Japonų armi
ja pradėjo briautis linkon 
Hopeh provincijos šiaurva
karių ir Shansi provincijos 
šiaur-ryčių, kur chinai ko
munistai kontroliuoja dide
lius plotus. Japonų tikslas- 
ištaškyti bei išžudyti komu
nistinius chinus darbinin
kus,-valstiečius ir inteligen
tus.

ORAS
Šiandien bus lietaus ir šil

čiau.
N. Y. Oro Biuras.
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Juodoji Reakcija Vienijasi
Į Ameriką atvyksta Hitlerio pasiunti

nys, nazių lyderis, Fritz Wiedemann. Jis 
. v’% phsak pasitikimų davinių, tarsis su 

nątorium Vandenbergu, Michigano re
akcininku, kuris taip uoliai kovoja prieš 
pažangesnes prezidento Roosevelto re
formas Jungtinių Valstijų senate.

Wiedemann tarsis ir su kitais reakci
ninkais apie tai, kaip stiprinti Ameri
kos reakcininkų frontą, kaip ugdyti fa
šizmą Jungtinėse Valstijose.

Prie to, “New York Post” skelbia, kad 
vietiniai vokiečiai naziai, italai fašistai, 
baltgvardiečiai rusai ir Ukrainai hetma- 
niečiai taipgi nebesnaudžia, bet sukaitę 
konsoliduoja savo fašistines pajėgas.

Lapkričio 13 d. šitie elementai iškėlė 
puotą New Yorke amerikiniam laive 
“Illinois,” kurį naudoja New Yorko mi
licijos pirmasis batalionas. Baliuje, be 
kitų, dalyvavo ir Amerikos kariuomenės 
karininkų, uniformose, laivyno karinin
kų, uniformose, ir drauge su anais fa
šistais baliavojo ir ūžė. Dalyvavo ir du 
uniformuoti aukšti laivyno karininkai.

Prakalbose, kurios ten buvo sakomos, 
atakuota Sovietų Sąjunga, komunizmas, 
Ispanijos respublika, ir kiekvienas pa
žangesnis žmonių pasijudinimas pašau- 
lyje. •

Tas viskas rodo, jog juodosios jėgos, 
lėtai, bet betarpiškai, jungiasi ir įsitrau
kia į savo tarpą net kariuomenėj tarnau
jančių karininkų.

Amerikos plutokratija ir visa reakcin
goji ruja deda dideliausių pastangų įlys
ti visur ir stiprinti savo pozicijas, kad, 

^reikalui atėjus, galėtų užduoti smūgį de- 
"mokratijai, kuri jiems šiuo tarpu darosi 
nepakenčiama, perkairi, net komunistiš
ka.

Laisvę ir taiką mylį žmonės privalo tai 
turėti galvoj ir jungti savo jėgas atrė
mimui fašistinių gaujų pasimojimų.

Kodėl Popiežius Lietuvai 
Neduoda Kardinolo?

Šį klausimą, be abejo, stato ne vienas 
lietuvis katalikas. Juk Lietuva yra sa- 
vystovė šalis, iš ten maišai aukso, pavy- 
dale aukų, plaukia į Vatikaną, bet gi dar 
ir iki šiol Popiežius nesiteikė jai duoti 
kardinolo.

“L. Žinios”, rašydamos apie tai, nu- 
.rodo:

“Jau buvo rašyta, kad krikščionybės 
Lietuvoje įvedimo 550 metų sukaktu
vių proga norima, kad 1938 m. vienas 
Lietuvos dvasininkas būtų išrinktas 
kardinolu. Esą gauta žipių, kad šį su
manymą realizuoti kliudą seni Lietu
vos priešai—lenkai. Mat, lenkai Romo
je turi aukštų ir įtakingų savo tauty
bės dvasininkų, tai per juos dar nuo 
prieškarinių laikų darą lietuviams 
įvairias kliūtis: pav., kai būdavo ski
riami kandidatai į Žemaičių vyskupus, 
tai lenkai vis stengdavęsi panaudoti 
savo įtaką. Dabar lenkai (ir jų valsty- 

' bes valdžia) su Vatikanu taip pat pa
laiką glaudžius santykius, o pats da
bartinis Popiežius Varšuvoje yra net 
gyvenęs ir lenkų simpatikas. Štai, ne
senai Popiežiaus atstovas reziduojąs 
Varšuvoje, lankė Rytų Lenkijos bažny
tines provincijas. Tas arkivyskupas be 
lenkiškų bažnyčių noriai lankęs ir gu
dų bažnyčias, o lietuviai vos vieną šv. 
Mikalojaus bažnyčią ir tai jo atsilan
kymas lietuviu bažnyčioje buvęs šaltas, 
užvažiavęs nenoromis. O kad lietuvis 
nebūt išrinktas kardinolu, tai lenkai

irgi rengia dirvą, nurodydami, kad jų 
valstybė ir tauta esanti didelė ir tai 
teturinti vieną kardinolą—pirmą, o 
Lietuvai esant už Lenkiją mažesnei 
neverta esą duoti kardinolo.”
Vadinasi, popiežius daro taip, kaip 

Lenkijos ponija ir aukštoji dvasiški ja 
nori. Jei lenkai sako, Lietuvai kardino
lo nereikia, tai jo ir neduoda. Lenkai po
nai ir vyskupai persekioja lietuvius ka
talikus Okupuoto j Lietuvoj, o popiežius 
tai užgiria. Popiežiui niekad nerūpėjo ir 
nerūpi teisėtumas. Jam niekad nerūpė
jo ir nerūpi užtarti mežesnes bei paverg
tas tautas, nors jos būtų ir katalikiškos.

Andai popiežius užgyrė Italijos karą 
Ethiopijoj; jis užgyrė Ethiopijos paver
gimą. Paskui jis užgyrė Ispanijos juo
duosius fašistus, o pasmerkė demokrati
ją. Vėliau jis užgyrė Japonijos iūiperia- 
listų skerdynes Chinijoj.

Šitaip Vatikanui rūpi tiesa ir teisėtu
mas!

Žinoma, mes nesakome, kad jei Lietu
vai popiežius duotų kardinolą, ten kata
likiškų žmonių gyvenimas pagerėtų. Ne! 
Jis gal būt net pablogėtų, nes tada jiems 
reikėtų užlaikyti dar daugiau dvasiški- 
jos su kardinolu priešakyje. Mes čia 
konstatavome šį faktą tiktai kaipo pa
rodymą, su kuo popiežius ėjo ir tebeeina.

Socialistų Partija Sveikina, 
Tačiau...

“USA Socialistų Partija siunčia bro
liškus sveikinimus dvidešimtinių Sovietų 
Respublikos sukaktuvių proga. Ji džiau
giasi tuo nepaprastu Sovietų Rusijos 
(Kodėl ne visos Sovietų Sąjungos?—“L.” 
Red.) darbininkų progresu, kuriuo nai
kinamos kapitalistinės įstaigos ir pasie
kiama planinga gamyba naudojimui visų 
žmonių, nepaisant didelių kliūčių ir slap
to bei viešo kapitalistinio pasaulio prie
šinimosi...”

Šitaip skamba Amerikos Socialistų 
Partijos Sovietų Sąjungai sveikinimo 
pradžia. Toliau partija reiškia noro “ma
tyti įsteigiant socialistinę draugiją, kuri 
reikalauja tikrosios demokratijos” ir “pa
darymo galo biurokratinei vienos parti
jos diktatūrai.”

Gerai, kad Socialistų Partija Sovietų 
Sąjungą sveikina ir siunčia jai linkėji
mus. Jei tai darytų ščyrai, nuoširdžiai, 
tai būtų visai gera.

Dalis Socialistų Partijos narių, tiesa, 
yra nuoširdūs Sovietų Sąjungos draugai, 
bet dalis, ypač didesnėji josios vadovy
bės dalis, tik žodžiais tatai daro. Darbais 
ji užtarau j a aršiausius Sovietų Sąjungos 
priešus, neprietelius trockistus. Kas ki
tas, jei ne Norman Thomas, su savo prie- 
teliais, gina trockistus,—tuos sutvėrimus, 
kurie pasirodė fašistų sėbrais nepriete
liais ir sabotažninkais socialistinės kūry
bos? !

Žmonės, kurie vieną dieną sveikina so
cializmo kraštą, o kitą—sveikina jojo ar
šiausius priešus, negali rasti nuoširdaus 
darbininkuose pritarimo. 
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Karpiukas Atakuoja Grigaitį
Po to, kai “Naujienos” pradėjo (kažin 

kokiais sumetimais) piršti SLA nariams 
fašistinius žmones (Vįniką ir Mockų) į 
SLA Pild. Tarybą, Clevelando Karpiu
kas išleido savo “manifestą.” Girdi, tai 
ne Grigaičio “sąžinės balsas,” bet už “tų 
jo žodžių kas nors slepiasi.”

Tačiau “Naujienos,” matyt, nepaiso to, 
bet prisimygusios perša tuodu žmones 
SLA pažangiesiems nariams ir tiek!

Kiekvienas SLA narys, kuriam rūpi 
SLA gerovė, neturi nei vieno balso pa
duoti už Viniką ir Mockų!

Nominuokite sekančius asmenis į SLA 
Pild. Tarybą:

Prezidentu—F. J. Bagočių, So. Boston, 
Mass. x

Vice-prezidentu—K. J. Mažiukną, Pitt
sburgh, Pa. / ./

Sekretorium—J. Miliauską, 286 kuopos 
narį, McKees Rocks, Pa.

Iždininku—K. Gugį, Chicago, Ill.
Iždo globėjais—J. Martin (Marcinkevi

čių), 212 kuopos narį, Kenosha, Wis., ir
E. Mikužiutę, Chicago, Ill.
Daktaru kvotėju—J. S. Staneslow, Wa

terbury, Conn, x

Aukos Ispanijos Respublikos gynėjams
Surinkta Laisvės Choro vakarienėj, per O. Vilkaitę, 

Rocky Hill, Conn.,/$13.47.
ALDLD 9-tas Apskr., per A. žiobienę, Minersville, Pa.

—$19.50.
Surinkta per dd. Katinių pokilį, Easton, Pa., $16.50.
Surinkta ALDLD piknike, per J. Krapavicką, Auburn,

Me., $6.90.
Per T. Russ, Grand Rapids, Mich., $35.00.
ALDLD ir LDS kps., Tacoma, Wash., $5.00.
J. Mardosa, Girardville, Pa., $1.00.
J. Kamarauskas, Girardville, Pa., $1.00

- J. Ciuvinskas, Girardville, Pa., $1.00.
A. Dambrauskienė, Girardville, Pa., $1.00.
W. Deksnys, Stamford, Conn., $1.00.
Paul Mikelėnas, Naugatuck, Conn., $1.00.
W. Marcinkevich, Nąugatuck, Conn., 50c.
J. Kriaučiūnas, Mahanoy City, Pa., $1.00.
A. Baniulis, Mahanoy City, Pa., $1.00.
Per Mrs. V. Sutkienę, San Francisco, Cal., $55.00.
Per J. Pilky, W. Hartfort, Conn., $19.85.
Per P. Žirgulis, Rochester, N. Y., $8.00.
Per O. Vertelienę, Linden, N. J., $6.20.
Adomas Zeikus, Brooklyn, N. Y., $2.00.
Per Geo. A. Brazauskas, Athol, Mass., $4.06.
A. Yasukevičius, Freehold, N. J., $1.00.
C. Shaltis, Freehold, N. J., $1.00.
P. Steponavičius, Freehold, N. J., 50c.
Per M. W. Manson, Rumford, Me., $15.75.
S. Slavinskas, Whittemore, Mich., $1.00.
Per J. A. Pilky, W. Hartford, Conn., $5.65.
Tony Yakavich, Roundup, Montana, $2.00.
Per S. Reikauską, Hudson, Mass., $11.81.
L. Tilvikas, Easton, Pa., $5.00.
F. Mickevičius, Stewertsville, N. J., $1.00.
M. Bendinckąs, Summerlee, W. Va., $1.00.
J. Poškus, Summerlee, W. Va., $1.00.
K. Česnauskas, Summerlee, W. Va., $1.00.
B. Česnauskienė, Summerlee, W. Va., $1.00.
K. Stariškis, Summerlee, W. Va., 50c.
V. Stanevičienė, Summęrlee, W. Va., 50c.

viso
Pirmiau paskelbta

$249.69
$3,445.27

$3,694.96Viso per “Laisvę” iki šiol suplaukė
Gavusi šias aukas, “Laisvės” administracija pasiuntė 

North American Committee to Aid Spanish Democracy, 
kuri kiekvienam viršminėtam asmeniui pasiuntė savo 
pakvitavimus.

Už persiuntinėjimus šitų aukų “Laisvės” administra
cija nieko neėmė net nei už pašto ženklelius.

Dabar įsikūrė Lietuvių Komitetas Gelbėti Ispanijos 
Demokratijai, kurio iždininke yra Helen Kaunaitė, o sek
retorė, Aida Kairiu te. Todėl visiems aukotojams ir au
kų siuntėjams patariame siųsti pinigus per viršminėtą 
komitetą. Čekiai reikia išrašyti Helen Raunaitės vardu, 
o siųsti Aldai Kairytei, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

priedanga apgaudinėti mainie- 
rius, mušti jų. algas, laikyti 
juos vergijoje.

Baronai gerai supranta, jei
gu sykiais ir yra koks para
grafas kontrakte, kuriuomi 
mainieriai gali jiems lįsti į 
akis, tai jų rankose esantis 
“taikymo boardas,” greitai 
moka apsidirbti su tokiais pa
ragrafais.

Tai, va, kodėk baronai, pa
suko kiton pusėn kontraktų 
darymo istoriją.

Kodėl UMWA Vadai 
Slapstosi?

šis klausimas labai svarbus 
mainieriams. Vadų slapstymo
si nuo eilinių narių ir dar to
kiu svarbiu reikalu, kap kon
trakto darymas, reiškia įsiga
linčią vadų diktatūrą. Jų var
tota diktatūra iki šiol jau ėjo 
mūsų pragaištin. O ką jau be
kalbėti, kada mūsų unijoj įsi
galės absoliutis biurokratiz
mas? O prie to einama su 
kiekviena diena, pradedant 
nuo viršūnių iki pat skundų 
komiteto.

šiame atsitikime, neatsi- 
klausiant padaryme kontrakto, 
vadai aiškina laimėjimu mūsų 
naudai, kadangi nebus išlaidų 
konvencijos laikymui. O ką 
mes paisome pinigų, juk pas 
mus milionai ižde ? Čia ne iž
do klausimas, o vadų spyrimosi 
prie biurokratimo ir diktatū
ros, prie gelbėjimo smunkan
čios industrijos, žodžiu — kad 
baronams milionai nesumažė
tų.

Ne uždyką dabar baronai 
pradėjo kitomis gaidomis dai
nuoti. Girdi, klaida manyt, 
kad industrija smunka ir šalis 
neturi iš jos naudos. O kiek 
čia senai jie skelbė, kad rei- 
'kės jiems savo nuosavybę ap
leisti.

Mainieriai, labai apsileido- 
me! Ar bepajėgsime atsistoti 
ant kojų? Požeminis.

Red. Pastaba. — Mums ro
dosi, kad dėl metodų, kurio
mis sutartis buvo padaryta, 
nereikėtų nuogąstauti. Svarbu 
patsai sutarties turinys. Gali 
būti sutartis daroma panašiai, 
kaip d. Požeminis nori, t. y. 
kaip ji būdavo daryta seniau, 
tačiau, jei ji būtų padaryta 
netikusiai, mainieriams iš to 
būtų 'žala, o ne nauda.

SOVIETU SĄJUNGOJ

Lietuvos Žinios
šiaurės Lietuvos ūkininkai 
Cukriniais Runkeliais šeria 

Galvijus
šiaurės Lietuvos ūkininkai 

nusiskundžia, neturį kur dėti 
šiemet gerai užderėjusių cuk
rinių runkelių. Cukraus fabri
kai nebeperką. Todėl daugelis 
ūkininkų pradėjo cukriniais 
runkeliais šerti galvijus.

Nuo Gruodžio 15 d. šofe
riai, Konduktoriai ir Veži

kai Kauno Mieste Bus 
Uniformuoti

Kauno burmistras paskelbė 
įsakymą, kad nuo gruodžio 15 
d. visi taksistai ir miesto savi
valdybės autobusų kontrolie
riai, šoferiai ir konduktoriai 
turi įsigyti nustatytas unifor
mas ir jas vilkėti.

Antru burmistro įsakymu 
įsakoma nuo gruodžio 15 d. 
įsigyti uniformas ir Kauno 
miesto verslinių keleivinių ve
žimų vežikams.

Atnaujinta Kietųjų Anglių Pramonės 
Sutartis

su

Viskas Atlikta Slaptybėje

Kietųjų anglių pramonėj vi- 
UMWA istorijos laiku prieš 

besibaigiant senajam kontrak
tui, visada buvo tokia taisyk
lė, kad suvažiuodavo visos 
pramonės darbininkų delega
tų konvencija ir joje sufor
muodavo naujus reikalavimus 
naujam kontraktui ir tik tada 
likdavo instruktuoti augštįeji 
unijos viršininkai pradėti de
rybas su baronais. Visai atbu
lai įvyko šį sykį. Dabai’ ne tik 
neįvyko minėtas formalumas, 
bet atlikta sauvaliai viršinin
kų, didžiausioje slaptybėje ir 
puse metų išanksto.

Lapkr. 15 d. susirinkta vie
name New, Yorko hotelyje kie
tųjų anglių trijų distriktų pre
zidentų ir augštųjų unijos va-

dų su baronų (ne visų) atsto
vais, pasikalbėta ir greitai su
tikta seną kontraktą atnaujin
ti vieniems metams ir vienam 
mėnesiui. Pagal atnaujintą su
tartį, kontraktas baigsis bal. 
30 d., 1939 m. Tokiu būdu da
bar sulaužoma ir tradicija, ku
ri prisilaikyta kontraktus da
ryti su bal. 1 d.

Pasklidus žinia, kad kon
traktas, kaip meteoras, iškrito 
iš dausų netikėtai, nustebino 
visuomenę ir, labiausiai, mai- 
nierius. Bet visai nenustebo 
unijos vadai ir baronai. Unijos 
vadai pareiškė, kad padaryta 
žingsnis pirmyn be jokių išlai
dą, kas reiškia laimėjimą mai- 
nieriams. Iš kitos pusės, baro-

Foto-Telegframo Ryšis
Tarpe Maskvos ir Baku, virš 

1,200 mylių atstos, atidaryta 
telegramų perdavimas paveik
slų. Perduodama kiekvieną 
dieną paveikslai, rankraščiai, 
žemlapiai ir visokį dokumen
tai.

Greitai bus tokis perdavi
mas atidarytas tarpe Maskvos 
ir Charkovo, Maskvos ir Sta
lino. '

Choras iš 2,000 Žmonių
Revoliucijos paminėjimo 

metu Sverdlovske dalyvavo 
choras iš virš 2,000 žmonių. 
Jis sudainavo “Internaciona
lą,” “Dainą apie Stal’iną,” 
“Dainą apie Vorošilovą,” 
“Dainą apie tėvynę” ir kitas.
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Karikatūra Franci jos finan
sų ministerio pono Georges 

Bonnet.

Judis “Žmogus su Šautuvu”
Sovietų judžių gamintojai 

padarė naują judį “žmogus su 
Šautuvu.” Jis suvaidintas pa
gal N. Pogodino veikalą tuo 
pat vardu. Vaizduojama, kaip 

•nai esą labai patenkinti ir ap- valstietis, 1917 metais aplei- 
gaįlestauja, kad nepadarę at- džia karo apkasus, pribūna į 
naujinimą kokiems trims me- (Leningradą, susitinka su Leni- 
tams. * 1 | nu ir pradeda suprasti tikrą

■ gyvenimo padėtį. Šiame vei
kale Lenino rolę vaidina liau
dies artistas B. V. Ščukin.

tams.
Nors visi sluogsniai paten

kinti šiuo įvykiu, bet mainie
riai jaučiasi blogai, nes šis vir
šininkų pasielgimas visu kuo 
rodo, kad mainieriai laipsniš
kai netenka balso, o viršininkų 
diktatūra įsigali.

Kodėl Baronai Greit 
“Pasidavė?”

Atsižvelgiant į tai, kad praei-1 •. • . .1 4 • • '
keturiomis prieš kontraktus ir: 
'ant kiek mainieriai reikalau
davo iš baronų, tai ant tiek ba
ronai statydavo kontr-reikala- 
vimus, tai šiame įvykyje, ma
tant ^baronų nusileidimą, gim-, 
sta klausimas: Kodėl jie tokie 
sukalbami likosi? Atsakymas 
yra toks: Todėl, kad kontrak- 
tas, ant kurio jienas reikia pa-1 leidinėjimus. O jų tRrpe bu-

NEPALEIDINĖT BENT 
SENESNIŲ DAR

BININKŲ
Akron, Ohio. — Gumos 

Darbininkų (CIO) Unija 
derisi su samdytojais, kad 
nepaleistų iš darbo nė vie- 

tyje baronai kovodavo visomis no darbininko, išdirbusio 10

Norėjo Jėga Paveržti iš Di
džiojo Karo Invalido žmoną

Prieš porą metų Titeikėlių 
km., Raguvos valse, batsiuvio 
amatu vertėsi ir ramiai gyveno 
Didž. karo invalidas vienakojis 
VI. Zakarevičius.

Savo darbą jis atlikinėjo ne
brangiai ir sąžiningai, todėl, ga
lop vienas nebegalėjo patenkin
ti gaunamų užsakymų. Į talką 
pasikvietė seną pažįstamą, taip 
pat batsiuvį, Antaną Kirsnį.

Pradžioje Kirsnys buvo geras 
darbininkas: per dieną net ke
lių batų porai “sukirsdavo” pus
padžius. Pamažu šis monotoniš
kas batsiuvio darbas Kirsniui 
įkyrėjo ir jis pradėjo jieškoti ro
mantikos. Tai jo laimei diena po 
dienos jam pradėjo mirksėti in
valido Zakarevičiaus žmona. 
Abu vienas kitą pamilo. Zaka
revičienė pradėjo savo vyro ne
apkęsti, jį atstūmė.

Invalidas Zakarevičius, nebe
tekęs žmonos ir bendradarbio, 
paliko vienas, kaip upėje plau
kiąs šapas. Ėjo iš namų į namus 
taisydamas senus pakinktus ir 
klumpes. Taip jam skurstant ir 
liūdint praslinko metai.

Zakarevičienės meilė prie Kir- 
snio po metų ataušo ir jį grįžo 
pas savo vyrą, tačiau Kirsnys 
be jos gyventi negalėjo, graižė- 
si, 'kad prie pirmos progos Za
karevičių nudėsiąs.

Tai žinodami Zakarevičiai bu
vo pasiruošę galimiems netikė
tumams.

1937 m. pavasariui įpusėjus, 
gegužės 17 d. nakties metu mie
gojęs Zakarevičius, lyg ką jaus
damas, pabudo. Prisikimšo na
minės pypkę ir ruošėsi įžiebti, 
tuo momentu pasigirdo skardus 
šūvis, išbyrėjo kampinio lango 
stiklai, o pirkios vidus pakvipo 
paraku. Senas invalidas iš bai
mės su visa pypke sukniubo į lo
vą. šūvio pažadinta Zakarevičie
nė greit atspėjo kaltu esantį 
Kirsnį, bet šio kaltininko jieš
koti tamsoje nedrįso.

Po šūvio prie Zakarevičių na
mų Kirsnį pastebėjo pro šalį ėjęs 
A. Stasiūnas, kuris jį ir sulaikė.

Ryto metą Zakarevičiai trobo
je rado daugybę šratų, pakulų 
kamštį ir išbyrėjusius visus lan
go stiklus.

29-X Panevėžio Apygardos 
teismas nagrinėjo šią bylą, A.‘ 
Kirsnį pripažino kaltu ir nubau
dė 4 m. s. d. kai. Be to, Zakare- 
yičiams iš jo priteisė 20 lt. civ. 
j ieškinį.
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metų ar daugiau. Pritrūk
stant darbų, gali būt palei- 
dinėjami tik naujesni darbi
ninkai, pagal sutartį su uni
ja.

Sėdėjimo streikas Good
year fabrike taipgi įvyko 
prieš senųjų darbininkų pa-

Į Žuvintu Ežerą Sugrįžo 
Gulbes

Iš Žuvintu ežero, Simno vai., 
praėjusį pavasarį trys gulbės 
buvo išbaidytos. Dabar tos gul
bės į Žuvintu ežerą sugrįžo. Be 
to, viena gulbė apsigyveno Kap- 
statų ežere, Rietavo apskr.

i
Ligonines Dezertyras

Utena. — Spalių 23 d. mies
te vaikščiojo chalatu apsivilkęs, 
vaikų apsuptas, iš ligoninės iš

sirašyti, nepaliečia jų reikalų ;|vo geriausių unijistų. Strei- bėgęs ^ligonis. Vėliau tą ligonį 
yra tįk'kieriai jau išėjo iš fabriko, sargas parsivedė namo.- kad tas kontraktas
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PARAŠIUTAI IR JU IŠRADĖJAI
Parašiutai Įžia jau žmogui bepuolanti 

| žemyn. Tai buvo naujos rū- 
-. c . o j sies parašiutas, nes 

jami, ypatingai Sovietų ^į-'ti pirmesni parašiuta 
jungoi. Jau kelinti metai, j vo padaryti 1 
kaip Sovietų Sąiunotos Ran-1 n|,b.‘ ‘apv:,lk b(,t ; 
donoji Aimija laike P1,Iie(sarlr;<) fonpoj j, 
nių uwakaly io sutartino i ne.).,1..,nkfls ,);isin,t į
“priešo’ !sso(bna_ pažiba;vaĮ Po t() 1912 metak. Junn,.| 
parašiutų tUKstancius . "’".tiniu Vaistini laivyno tech- 

•tojų pilno] karo tvarkoj. ' nikas " * ~ •
Dar Pasaulinio Karo me- p.j pn 

tu iau buvo naudojami p^- 
rašiutai. Tada tankiausiai 
nakti parašiutais nuleisda
vo priešo užpakalin savo 
šnipus. ii-

Kaip Senai Išrasta
Virš 400 metu atgal mok

slinčius Leonardas da Vinci 
darė išvadas, kad žmogus 
gali, “šokti iš bile ankštu
mos” su pagelba didelio au
deklinių “lietsargio.” 1617 
metais Fausti Veranzio iš 
Venecijos patvirtino Leo- 

Knardo da Vinci mokslą, pir
mu kartu pasaulyje nušokęs 
su savotišku narašiutū. Tie
sa, jis .iš mažos aukštumos

keturkampiai į 
bt't isskestoi

sudedama pai

S-mki buvo pradžia Ko- 
telnikovui carizmo gadynei.' 
Iš 10 io bandvmu tik du

i

ie atmetė ji. Bet išradęi-’S 
Kotelnikov nenusiminė. Jis 
su pagelba V. A. I.nmačo

X-* '■'Xi'v

įgj»t
r'

%

t. m.
įf

firmos
(Ru

1912

pasidarė “RK-1” 
u—Kotclniknvo No. 1) 
siutą ir birželio 6 d.

i n e t a i s s o k m i n g ai n a - 
du bandymus- netoli 

ino<, v i ('n a nuo 130 ] jo
du. o kita nuo 696 pėdų au-

... ' kščio. Aliu bandymai geraiFrancijoj 1783 metais ))avv] 
>nuo vieno bokšto 67 pėdų,1 „ 
aukščio su parašiutu nušo-; . 1( 
.ko Sebastianas Lenorman. 
1797 metais kitas francū- 
zas -Garnerin pasidarė di
desnį parašiutą ir tais me
tais jis sėkmingai nusileido 
iš baliūno. Ypatinga tas, 
kad Garnerin savo panašiu- 
ta pasidarė savamoksliai, j 
nieko nežinodamas apie Le
onardo Da Vinci plana.

Po to daugelis bandė pa
sigaminti parašiutus—Blan- j 
shar, Robertson ir kiti, bet; 
jie nebuvo sėkmingi. Ir štai,, 
1911 metais rusas G. E. Kv- ' 
telnikov pasigamino pirma; 
pasaulyje sudedama įla
šinta, kuris parankus nu
siimt i lėktuvą ir išsiskleid-i

simetė Į Franci ją. Ten \ 
Lomač atliko pora šoki
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Sovietu orlaivininkai pasiruošę lėkti

HM «19 K
KIEK LĖŠUOJA GARBE
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i šiaurius ir jieškoti senai dingusi1.]

Biednas Lietuvis—Radio
Campionas

sta, tačiau apie tai pasaulis 
mažai gauna žinių arba vi-’ 
sai negauna.

Bet vienas dalykas yra vi
siems žinomas, tikras. Po 
aštuoniolikos mėnesių užė
mus Addis Ababą, Italija 
Ethiopijoj tevaldo tik šias 
vietas: mažą žemės lopelį 
aplink Adową šiaurėj, Ad
dis Ababą ir Hararą centre, 
Gorę ir Gambela (kurios 
gali gauti maisto iš Sudano) 
vakaruose ir keletą kitų ne
reikšmingų lopinėlių pasie
niuose.

Nuo Addis Ababos į rytus 
į Džibutį eina gelžkelio li
nija, o į Adową eina naujas 
karo plentas, atidarytas šie
met rugpjūčio mėnesį. Tai 
ir tėra dvi gyvybinės ita
lam linijos.

Didesnioji u ž k ariautojų 
energijos dalis yra sunaudo
jama apsaugoti šiuos du 
keliu, kad jais italai galėtų 
iš namų gauti maisto, be ku
rio jie mirtų iš bado pačia
me savo užkariautosios že- 

! mes vidury. >
Naująjį plentą pastatyti 

reikėjo labai daug išlaidu ir 
įdėti nepaprastai daug dar-

į
4t VI
7

Apie 200 radio mėgėjų spalvų atvirukais, rodos, su 
(amateurs) Airijoj šiemet ( “slaptingais” ženklais, 
paskelbė viso pasaulio mė-' 
gėjains konkursą, varžyti
nes. Sąlyga buvo tokia: ku
ris radio mėgėjas per nusta
tytą laiką daugiau kartų su- 

o,. \ ' sijungs su Airijos radio mė-
, c - i ū 1 ' v. .° |gėiais, gaus pirma -dovana,dare kelis parašiutų panren-1 aukso medalį *

minus. i {

* i • • Tos pasaulinės radio mė-Auksciausi šokimai -• 1 v . i-.gojų varžytines prasidėjo s.

telnikovo parašiutu nušoko; 
nuo tilto i Seinos upę Pa-
ryžiu,] e.

dim a s bi

žemi šokimai.
daugiausiai naudojo tik ne 
laimės metu—lėktuvo su/

(Tąsa ant 6-to puslp.)

Parašiutus įie esą 800,000 radio mėo'č
ir visiem buvo pranešta 

įie šias lenktynes.
Dabar jie tūkstančiais 

— 'sveikina lietuvį Kazį Kar- 
X- , • M . n . . 0 ,.v. rp, • p ,. ’kauska, kaip pirmos dova-Simtai Motera Mvmns? Savotiškas Inomm tm- laimėtoja, o jis yra tik 

i šeštos rūšies pašto tarnau- 
1 toias Šančiuose, Kauno 
i.priemiestyj. Apie jo laimė- 
j jima praneša ir Amerikos 
i radio m ė g ė j ų žurnalas 
Į “Qst.” Antrą dovaną, sidab
ro medalį, gavo vienas ame
rikietis.

K. Karkausko radio įren
gimai atrodo menki. Jis gy
vena Šančiuose mažame me
diniame namelyje, kurio ga
le pastatyta kartis kokių 20 
jardų ilgio. Nuo jos įjungta 
viela į namą.' Prie palėpės 
sienos pailgoj dėželėj pri
taisyta kelios lemputės, 
sraigtukai. Ant stalo kam- 

iharvie mažiukas radio im- 
.tuvėlis ir telegrafo prietai- 
i sukas, padirbtas naties Kar- 
ikausko. Yra ir didokas ra- 
idio imtuvas, galįs perduoti 
ilgų ir trumpų radio ban-

Vieną Nežinomą Kari šonui Paminklas
Menlo Parke, New Jer

sey valstijoj, bus greitai na- > 
statvtas Thomui Edisonui 
naujos rūšies paminklas. Jis

Francija 1916 metais ga
vo būrį savo sužeistu ir ne
laisvėn paimtų kareiviij 
iš Vokietijos' mainais. Vie
nas tarp ju buvo visai pra
radęs atminti. 
net savo vardo, o dokumen
tų iokiu neturėio.

Padarius rrdikaliiis tvri-! Corning Glass Works fab- 
mus, nuspręsta, kad jis nu-' rike.
stojo atminties nėr sm.eo-e-', ’■ t (
nų sukrėtimą laike musm; įkempa susideda iš 164 at- 
ir .D1TJ^as_ i R°dez skini stiklo gabalu, dvieju

Neatsiminė •vra Pav^ale elektrinės lem
pos (“bulb”). Ši lempa turi 
14 pūdų aukščio. Ją padare

pamišėlių prieglauda.
Karui pasibaigus. buvo 

A idėtas jo paveikslai laikraš
čiuose. Ir tuoi atsiliepė šim- 

' tai moterų. Vienos sakėsi, 
kad esančios io motino^: ki
tos—jo TnoterysJbei sužadė
tinės.

Nežinomasis kareivis bu
vo kiekvienai rodomas, at
skirai. . Ne viena., moteris, 
tik išvydus ji, metėsi iam 
ant kaklo su šauksmu, “l..„ 
no sūų;is!” ar “mano vy
ras!” Bet jis buvo visiškai 

v > abejingas.
Galu gale, pasiliko 24 šei

mos, kurios ir toliau savi- 
nosi tą kareivi, net nėr teis
mus. Tain ir tęsėsi bylų 
bylos dėl jo per desėtką me
tų.

Po įvairių liudijimu ir 
įrodinėjimų, dabar ' beliko 
trys “motinos”, reikalauian- 
čios to “savo sūnaus.” Bvla 
dar neišspręsta. Bet atrodo, 

^kad sūnų galėsianti laimėt

Ši milžiniška lempa 
sveria apie 6,000 svaru.

colių storio. Atskiri gabalai 
sujungiami specialiu meta
lu. Diiametriškai lempa tu-1 
ri 9 pėdas ir 6 colius. Vidu-i 
jo lempos yra 960 atskirų' 
elektros lemnu.čių su 24 co 1 
lių reflektorium.

Ši milžiniška’ lemna bus!ori,garsus. Čia pat nedid 
pastatyta ant 150 Pėdų auk- misinginis radio rm’krofo- 
ščio pastolio. Nakties metu nas.‘ Sienos mirga įvairių 
degs tos'lemputės, ir šviesa, 

ma- kus matoma už daugelio 
vy-Įmyliu. Šios rūšies pamink

las statomas todėl, kad Tho- 
mąs Edisonas buvo vienas 
rirmuių .elektros lempučių zakas 
išradėjų. Jis, paėmęs visas,.

Įtempta Vaidentuvė

mėgėjais. Su tolimiausiais 
kraštais kalba ne taip aiški, 
todėl susišneka telegrafo 
ženklais, siunčiamais iš sa
vo radio. Karkausko radio 
ženklas yra “LYIKK.”

Jo radio siųstuvas (bro
adcast) teturi tik 40 wattų 
jėgos. O siųstuvas ameri
kiečio, laimėjusio antrą do
vaną, turi net tūkstančio 
wattu galingumą.

Karsokas pradėm domė
tis trumpomis, radio mėgė
ju bangomis tik 1935 m. 
Skaitė gaunamą apie tai li
teratūrą, tyliai, užsidaręs, 
darbavosi; ir 1936 m. jau 
susijungė su Sovietų radio 
mėgėjais Charkove, už ko
kių 666 mylių nuo Kauno. 
Paskui Karkauskas savo 
menkais radio įtaisais pa
siekė Kanados ir Jungtinių 
Valstijų mėgėjus, na gabaus, 
—Chiniją, Australiją, Bra
zil] i ą.

Jis stengiasi rvtais anks
čiau atsikelti, kad dar pirm 
einant tarnybon pasisvei
kinti su tolimais savo radio 

i draugais. Vakarais taipgi 
! kimba i savo mylimą moks
lini radio sportą.

Iki š:iol iis turėio jau 2 - randa Chięagos Universite- 
200 pasikalbėjimų ir susiži- to psichologijos profesorius 
nojimų su kitų kraštų radio F. N. Freeman./Tik daugu

ma suaugusiu neprisiverčia 
'.pastoviai studijuot arba ne
turi tam galimybių.

Daugiausia Kartų Išteisin
tas žulikas

New York. — Teisėjas 
Dummett sulaikė deportavi
mui buvusi Italijos armijos 
kapitoną M. Biselli. paskui 
tarptautinį žuliką. Jis ketu
riose šalvse buvo areštuotas 
ir vis išteisintas daugiau 
kartų negu koks kitas pik
tadarys pasaulyj, sąko tei
sėjas.

SUAUGĘ ŽMONĖS GA
BŪS STUDENTAI

Chicago. — Vidurinio am
žiaus žmonės gali geriau 
mokintis už vaikus ir lygiai 

| gerai kaip jaunuoliai,—at

Permeily.s Oro Keleiviai

Prancūzu rašyto i ar Bal- 
i labm stengdavosi 

“įlįsti į kailį” asmenų pnra- 
pirrnesnes toj šakoj idėjas, somų savo apysakose, kaip 
atliko elektros lemputės iš-Į galint tikriau perstatvt iū 
radimą ir L_________
Šiandien visas pasaulis gali 
gėrėtis elektros šviesa.

J VJ11 I M L* vUO AM? Įtif’lUAU l' A./ 1,1 f./ Vz A vw V v

ištobulinimą. I mintis ir jausmus. Taip 
khrta. didžiu įtempimu be
rašydamas apvsaka, iis pa- 
siiuto alkanas, peršlapęs, 
ujamas praeiviu apleistoie 
gatvėje. Tiesdamas ranka.

dar | iis praŠ^almužnos. čia na- 
įbudo iš svajonių ir nasiiu- 

rašomojo

Aurora. III. — 102 metų 
amžiaus Bert Wilder 
veikliai darbuojasi apie sa-(

Manginienė, sena kaimietė, vo darža. Jis neseka jokio! to besėdįs prie 
A. ' recepto ilgam amžiui. I stalo savo kambaryje.

Holandijos lėktuvų bend-į 
rovė . daugiau nebesamdo 
merginų kaip' keleivių pri- 
tarnautoiu ore. Ju vietas 
pavaduoja vyrais dėl tokios 
paprastos priežasties: Pa
rinktos' gražios.^ inteligen
tingos ir dailiai uniformuo
tos merginos Perdaug žavė
davo vvrus keleivius ore. 
“tarp dangaus ir žemės;” 
ir bemaž visos greitai gau
davo pasiūlvmus ansivesti. 
O kai nutūpdavo i šeimvni- 
ni gyvenimą, daugiau i “pa
dangių”, tarnybą nebesu
grįždavo.

Dabar italai dažnai klau- ; 
šia: kiek kaštuoja šios im- : 
peri jos garbė? ;

Tikrai, Ethiopijos -užka
riautojams ne per puikiau
siai sekasi.

Ethiopijos užkariavimas 
dar nebaigtas ir visai nepa
našu, kad greitu laiku, net 
per keletą ateinančių metų, 
jis bus baigtas.

Ir visos svajonės apie di
delius turtus, ^išnaudojant 
Ethiopijos natūralias gėry
bes,- arba apie laimingas 
turtingų italų kolonijas vir
to pilku nepasitenkinimu.

Jau praėjo beveik aštuo
niolika mėnesių nuo to lai
ko, kai italų dalvs. įžygiavo 
'i Addis Ababą. 'Tačiau už
kariavimas šiandien nė kiek 
nėra tikresnis, negu jis bu
vo tuomet.

Kai tik oro sąlygos lei
džia. dideli Caproni lėktu
vai ir dabar daro oro žy
gius ir mėto į ethiopų kai
mus padegamąsias bombas, 
primindami ethioniečiams, 
kad fašistinė Italija neša 
“civilizaciją”...

Bet skraidyti ore yra vi- 
sai skirtingas dalykas negu LT"3’7^^vaTbiau^oii 

susisiekimo arterija jis nė
ra labai daug ko vertas.

Vienas uolus fašistinės 
Italijos šalininkas praneša, 
kad keliauti juo tegalima 
tik labai pamažu, nes jis la
bai kalnuotas ir labai ne
patogus motoriniams veži
mams. Kitas keliautojas 
praneša, kad šiuo plentu nu
keliaujama per valandą tik 
šešios mylios. Be to, pake
lėj dažnai esą matyt sudu^ 
žūsiu (ar sudaužytu) ir ap
virtusiu sunkvežimių.

Ir (aštuoniolikai mėnesių 
(Tąsa 6-tam pusi.)

valdyti ant žemės. Ir išsky-i 
rus tik 'keletą toli vienas 
nuo kito stovinčių miestų, I 
kitur Italijos imperatoriaus Į 
autoritetas nėra nė kiek di
desnis, kaip Siamo kara
liaus.

Caproni lėktuvai gali 
bombarduoti. Bet jie nedrįs
ta nutūpti.

Ethiopijos imperatoriaus 
valdžia dabar sunaikinta, o 
jos vietoj nieko nepastaty
ta. Ir tuo būdu didesnė 
krašto dalis dabar grįžo at
gal į dar pirmykštesnį gy
venimą.

Daug kas Ethiopijoj įvyk-1

Moterys Buvo Juoku Žudomos

Perth, Škotija. — Laike 
koncerto kaliniams, jie štai-1----
ga užnuolė sargybinius, at-i tą, suriko: 
ėmė iš ju raktus, ir tuo bū- šauk daktarą! Rodos, mano _ . . ' . 7 . _ ■ Y____ s_ _____ _ i,,

Francijos sunkiųjų darbų Bet vyriausybė įsakė detek- 
kalėjime Baeno saloj yra 
inžinierius Gaston Bauca
ron, baudžiamas už tai. kad 
iis savo žmonas žudydavo 
juoku.

Jis savo laiku tarnavo 
viename Paryžiaus fabrike 
ir vedė gražią to 'fabriko kambarius ir padarė kratą, 
darbininkę. Iš pradžios, ro- Nieko įtartino neradęs, jau 
dos. gražiai gyveno. ....... .. '

Vieną naktį namų sargie-|bėjo baltus rankšluosčius 
nė išgirdo nepaprastai gar- kampe ledu dežėie. Po pen
sų klaikų iuoką iš Baucaro- kiais rankšluosčiais buvo 
nu buto. Vakare iš fabriko maišiukas plunksnų.
grižęs inžinierius Baucaron,1 
staiga įbėgęs i sargienės bu-

: “Greičiau pa-

tyvui P. Rouleau’i pasekioti 
tą inžinierių.

Baucaron pradėjo meilin
tis prie trečios to naties fa
briko darbininkės. Tatai na- 
stebėio ,seklvs: karta vaka
re isibriovė į Baucarono

rengėsi išeiti, bet dar paste-

I
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du dalis kalinių pabėgo. žmona jau negyva!
Gydytojas atrado, kad

“Štai kuo tamsta nugala
binai dvi savo žmonas!—su
šuko seklvs, uždedamas ran
ką ant Baucarono peties, 
žmogžudys išsigando, prisi
pažino ir nanasakoio. kaip 
jis tais daiktais žudė savo 
moteris:

Paryžius. — Nesenai mir- Baucaronienė mirus, bet ne
darnas senis buvęs valdinin-1, ra iokių savižudystės ar nu- 
kas G. Gibette paliko koni-^udvmo ženklu. Baucaron! Surengdavo šampano gė
las io* 72,000 rašvtų meiliš- sakė, kad abudu iš vakaro rimo vakare. Abiem su pa
kų-laiškų,, pilną kambarį, i Perdaug patraukę sampano čia smarkiai įsigėrus, jis ne- 

....  _ ir sumigę. Jis ir išeidamas t va juokais pririšdavo ketu- 
.... . .darban- palikęs ją tebemie- riais rankšluosčiais josYan- 220-svariŲ Vyry Klubas gančią. / -

—— z Trims mėnesiams p r
Suėjo 40 metu, kai Pary-, Baucaron vedė antrą

kas ir kojas prie lovos. Ta- 
Trims mėnesiams praėjus, da imdavo ią plunksnomis 

, žmo- kutenti, o iinai klykdavo iš 
j žiuje/ gvvuoja kliubas vyru na. to paties fabriko darbi- iuoko. Paskui nenktu rank-
sveriančiu ne mažiau kaip ninkę gražuole. Po kiek lai-, šluosčių jis užimdavo žmo-

ANTRAME SUKILIME po šimtą kilogramų, tai yra, ko it vėl klaikus iuokas na- nai burna ir šnerves, ir tol
PR ŪS AI SUDEGINO po 220 svarų. ' ” .....................................

PRIEŠĄ SU ARKLIU
.budino sargienę. Jinai nubė-plunksnomis kutendavo ią, 

. po į Baucaronų kambarius. į iki ii nati savo juoku mir-
Kas menuo valdyba tikri- Bet‘abudu jaunavedžiai bu- 

, kiekvieno nario. vo sveiki ir linksmOs.
Je- ken/,Asvons nukrinta z.e-| Praėjo dar dvi dienos. ir 
Įumu 220, svaru, toks is- įau anįrojį Baucaronienė 
braukiamas is kliubo. į buvo negyva. Gydytojai, na- 

gino aršu savo priešą vokie-' Švęsdami kliubo sukaktį, darė , skrodimą* pripažino, 
tį Kirzhalsą, raitą su arkliu,, tie storuliai, bę kitko, šoko kad mirtis nuo užtroškimo. 
ir paaukojo jį savo “pago- polką.—Gal kam, atrodė Šį kartą inž. Baucaron buvo 
niškiem” dievam. ‘ kaip dramblių šokis? įtartas, bet neareštuotas.

Spaliu 20 d. š. m. sukako 
677 metai nuo senovės lie
tuviškų prūsų antro suki li
mo, kur jie, be kitko, sude- L

tinai užspringdavo. Štai ko
dėl moteris užtroškus, bet 
jokių smurto žymių lavone 
nėra.

Už tai mokytasis pami
šėlis žmogžudys ir tano nu 
teistas i sunkiųjų darbų ka 
Įėjimą iki gyvos galvos.

—P.
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Girtavimo Priežastys Rochester, N. Y.
v Žvelgiant į girtavimo prie
žastis, įžiūrėsime jų visą ei
lę. Vienus žmones veda į 
girtavimą viena priežastis, 
kitus kita, bet didžiumą 
žmonių rasime daugiau ar 
mažiau girtaujančią ir tiek.

Sakoma, jog žmogus pri* 
spaustas vargo imasi gir
tauti; jis jieškąs susirami- 
niųio, pasismaginimo—alko
holyje. Tai yra viena girta
vimo priežastis. Ji yra svar
bi, didelė, bet ji nėra vie
nintelė priežastis ir ji nie
ku būdu nėra pateisinama. 
Juk alkoholis vargą paša
linti nepadės. Smagumą ir 
susiraminimą girtavime ra
si tik tol, kol neišsiblaivysi. 
Gi išsiblaivinęs, pamatysi, 
jog pragertas grašis dar la
biau pasunkiną tavo vargų 
naštą.

Be kasdieninio vargo, kai
po vedančio žmogų į girta
vimą, rasime dar daugelį at
sitiktinų žmogaus gyvenimo 
nepasisekimų. Paįro žmo
gaus sveikata, nebėra vil
ties pasveikti, jis, nebepai- 
sąs gyvenimo, girtauja. Ne- 
pasekmė meilėje, pakrikęs 
šeimos gyvenimas—traukia 
žmogų girtauti, kad bent 
valandėlei, būnant alkoho- 
liaus globoj, jaustis laimin
gu.

Daugelis žmonių j ieškosi 
alkoholyje drąsos. Žmogus 
įsigėręs būna drąsesnis. 
“Ką negirtas mano, ta gir
tas pasako ir padaro,” yra 
teisingas posakis. Vienam 
reikia ko nors paprašyti pas 
Litą—eina tuo reikalu pasi
kalbėti ir drąsinasi alkoho
liu. Nuskriaustas eina pas 
skriaudėją su reikalavimu 
— vėl drąsinasi, kad al- 
koholiaus įtekmėj liežuvis 
būtų lankstesnis, kad geriau 
ir aštriau pasakytų plau
kiančias mintis, nors tos 
mintys kartais plaukia jau 
be takto, pakrikę, pasisklai- 
dę.

Sakoma, jog alkoholikų 
tėvų vaikai beveik visuomet 
būna alkoholikais, linku
siais girtauti. Šitie jau ne
bežiūri—yra reikalas, ar nė
ra reikalo, yra išteklius, ar 
nėra ištekliaus, jei tik yra 
proga gaut svaigalų, jie ima 
be atodairos. Jei nėra pro-- 
gos gaut svaigalų, jie laiko 
svarbiausiu žygiu tai, kad 
tokias progas surasti, kad 
savo troškimą patenkinti.

Nemąžos reikšmės turi ir 
įprotis girtauti. Didžiuma 
girtaujančių sako, jog pasi
gėrus vakare, reikia ryte 
atsipagirioti. O atsipagi- 
riojimas dažnai ir vėl nuve
da į pasigėrimą. Pasidaro 
kaip ir neatnarplio jamas 
raištis: gerk ir atsipagiriok, 
o atsipagiriodamas ir. vėl 
nejučiomis pasieki pasigė
rimo laipsnį—ir vėl atsipa
giriok. Ir pasikaro daina be 
galo.

Girtavimo priežasčių, gal 
ir ne menkų, rasime gana 
4aug. Čia suminėjau tik 
kelias. /

Ar tos priežastys pateisi
namos?—tai klausimas pla
tus ir diskusuotinas. Mano 
manymu, nepateisinamos. 
Vargų naštos nepalengvins 
alkoholis. Vargų naštą žmo
gus gali numesti tik blai
viu protu besivaduodamas, 
tik bejieškodamas vargų 
naštos kaltininko, tik begi- 
lindamas savyje klasinę są
monę, tik besiekdamas tos 
sąmonės išvadas realizuoti. 
Čia girtavimas nepadės, ly
giai kaip jis nepadės ir drą
sos įgauti, kad savo-griež
tus reikalavimus kam nors 
pareikšti. Didieji žygiai, 
kultūros pažanga, civilizaci
jos atsįekimai, kokius šian
dieninė žmonija turi, yra 
gauti blaiviu planavimu, 
darbu ir kova.

Girtavimas gabena dau

giau tuolaikinės drąsos ir 
kalbos, daugiau ginčų, j iš 
pastoja kelią bendroms iš
vadoms; jis dažnai padaro 
žmogų nebepaisantį, nedis
ciplinuotą, o be disciplinos, 
be pasiryžimo, be pastangų 
—jąkis darbas, jokia pažan
ga negalima

Aš dažnai stebiu draugus 
besivilgančius ąlkoholiu ir 
statausi klausimą, kas juos 
traukia į tąjį vilginimąsi? 
Ar jiems alkoholis padeda 
geriau veikti klasiniuos? G: 
visuomeniniuose darbios?, 
ar jie tų darbų daop-^,: nu
dirba? Rodosi, kad n JA 
daugiau laiko sueik? ;r.. 
tiksliai, negu tikram C : ■ :.

Sakoma, “nieko nėra be 
priežasties.” Gal draugai ir 
draugės turi priežastis vil- 
gintis alkoholiu. Bet aš ma
nau, kad jie turėtų tas susi
dėjusias priežastis šalinti 
blaiviu protu, o ne suvilgin- 
tu alkoholyje. Išeiti iš alko
holinio miglyno—tai žings
nis pirmyn! žengkime jį!

Josephus.

SO. BOSTONO ŽINIOS

North American Committee 
to Aid Spanish Democracy 
rengia parodą 1-mą d. gruo
džio; t. y. seredoj po pietų. 
Tą dieną pribus į Rochesterį 
ambulansas, kurį nupirko Hol- 
lywoodo aktoriai it medikalis 
skyrius Ispanijos liaudiečiams. 
Šalę ambulanso bus vežama ir 
kiti medikaliai instrumentai. 
Po parodai visos dovanos bus 
pastatyta prie Convention 
Hali.

Vakare bus didelis susirin
kimas Convention Hali, x bus 

i prakalbos ir bus rodoma pavei
kslai iš ispanų gyvenimo ir'ko- 

■ vų. Lietuviams rochesterie- 
A ams patartina ią vakarą at- 
Alai.kyu skaitlingai. Prakal
bas sakys laikraščio korespon- 
• k u.as, sugrįžęs iš Ispanijos.

M. Duseika.

Oregon, čia yra buvęs “for- 
inanu” didžiausiose kriaučių 
šapose ir yra turėjęs nuosavas 
kriaučių šapas.

Nabašninkas po persiskyri
mo daugiau nebesuėjo kartu 
gyventi su savo moteria, gyve
no vienas iki mirties.

Sako, jis paliko savo švoge- 
riui (turbūt Petrui Vaišvilui) 
mažos vertės dalykėlių ir 40 

į akerių žemės, kuri randasi 
apie 30 mylių nuo Vancouver, 
Wash, žemė, sakoma, yra ma- 

I žos vertės.
Lai jam būna lengva gra

žioji Kalifornijos žemelė!
J. M. Lukauskas.

Tamaqua, Pa.

prie APLA 53 kuopos ir josios 
buvo organizatorius. Per jo 
pasidarbavimą tapo prirašyti 
penki jaunuoliai, iš kurių vie
nas, Bernardas Bergelis, uži
ma pirmininko vietą.

Velionis Juozas Rakauskas 
buvo laisvų pažiūrų. Buvo ras
tas raščiukas (testamentas), 
kuriame jis prašo, kad numi-

rus palaidoti jį be bažnytinių 
ceremonijų. Bet švogeris pa
ėmė jo kūną, nuvežė į Lowell, 
Mass ir palaidojo su bažnyti
nėmis ceremonijomis.

Ilsėkis, drauge, amžinai, o 
mes tavo darbą dirbsime.

Pažįstamas.

JAPONIJA PRIPAŽINO 
FAŠISTŲ “VALDŽIĄ” 

ISPANIJOJ
Salamanca, Ispanija. — 

Fašistai oficialiai praneša, 
kad Japonija jau pripaži
no jų “valdžią” Ispanijoj.

Portland, Oregon

Lapkričio 9 dieną angliaka- 
syklose likosi užmuštas Juozas 
Rakauskas. Velionis buvo 
“Laisvės” skaitytojas ir ki
tiems užrašinėdavo. Taipgi pri
gulėjo prie ALDLD 112 kuo
pos ir josios buvo raštininkas 
ir organizatorius. Prigulėjo

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Stalius
(SAl.INSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Carbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisyti! Koplyčią 
ir Kalę del po fermerių pietį* 
Teikiam nemokamai vSliaunioi 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priet Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., Nv T.

H---------------------------------------------------------------------------------------- -- ----  ■
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—«.

RADIO
šios nedėlios, Novembcj-io 

28-to, radio programas per sto
tį WORL (920 kilocycles), 9:30 
iki 10:00 vai. ryte bus sekantis:
1— Longin Buinio, Jr., orkestrą

iš Bostono. '
2— Dainininkas Boleslavas Pet- J 

rukevičius, iš Lawrencio.
3— Seserys Kaskevičiūtės, dai

nininkės iš Lawrence ir jų 
akompanistė Ona Vaitkūnie- 
nė.

Prašome parašyt laiškelį ar 
atvirutę į stotį WORL, Myles 
Standish Hotel, Boston, Mass., 
Lithuanian Program, pranešant, 
kaip patiko šios savaitės dainos 
ir muzika.

Steponas Minlcus,
garsintojas.

Mirė Vincas J. Pareigis.

Spalių 30 d. numirė Vincas 
J. Pareigis. Tapo palaidotas 3 
dieną lapkričio, Lincoln Me
morial kapinėse.

Nabašninkas buvo 66 metų 
amžiaus. Iš Lietuvos paėjo — 
Kretingos apskr., kaimo Tara
konų (nausodės). Dar Lietu
voje būdamas išsimokino 
kriaučiaus amato. Amerikon 
atvažiavęs pirmiausia apsigy
veno Stoughton, Mass.

žmogus buvo ramaus būdo, 
negeriantis. Buvo narys Lie
tuviškos Pašalpinės Draugijos 
Šv. Roko, Stoughton, Mass. Bu
vo vedęs Marijoną • Vaišvylu- 
kę, bet greitai persiskyrė su 
savo moteria. Vėliau išvažiavo 
į Kalifornijos valstiją ir laikė 
nuosavą kriaučių šapą.

1907 metais, tuoj po didžio
jo žemės drebėjimo San Fran- 
ciscoj, atvažiavo į Portland,

Nėra valandų sekmadieniais.

Sooth Bostono Bargenai!
Parsiduoda penkių šeimynų 
kampinis namas, kuriame krau
tuvė yra išnuomuota vaistinei)

NAMAS NAUJAI PERTAISYTAS IŠ VIDAUS IR LAUKO
Labai geroj vietoj, tirštai apgyventoje lietuviais 
ir kitataučiais. Išrahdavotas geroms šeimynoms.

Randų įplaukia $1,438.00 į metus.

Savininkas sutinka namą mainyti ant ūkės.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 9423

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas

Orui Atvėsus Gerkite Brockert’s Ale
Šis alus yra daroma iš tikros daigintų miežių salyklos. 

Daroma stiprus alus—Ale šviesus ir tamsesnis sulig 
mokslo ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo 
Lietuvio Brevv-Masterio Oskaro Brockerto

I \

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
Jis yra daromas iš grynų miežių salyklos su Europiškais apyniais. 

Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistą.

Ėlius-Ale yra stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. 
Todėl vėsiame klimate jis yra naudingesnis gerti, 

jis priduoda kūnui šilumos.
Lietuvių bizniai, kurie verčiatesi alum tuojau rašykite prezidentui 

Antanui I’enkevičiui reikalaudami pristatyti lietuvių bravoro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savo kalboje—lietuviškai adresuodami:

Brockert Brewing Co., Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass.

Bridgewaterio Darbininku Ko-operatyves Draugoves Fabrikai
• Amerikos Lietuvių Piliečių 

Kliubas
Nėra abejonės, kad progresy- 

vei So. Bostono lietuvių visuome
nei nieks nėra tiek pasitarnavęs, 
kiek minėtas kliubas. Kiek šio 
kliubo salėj buvo pasakytą pra
kalbų, rengta diskusijų, koncer
tų, paskaitų, vaidinimų, konfe
rencijų ir vakarienių, tai nei ant 
jaučio skūros netilptų. Gal ge
riausia tiktų jam pavadinimas, 
tai darbininkiškos kultūros lop
šys—apie kurį sukasi visos vals
tijos progresyvis judėjimas. Vie
nok, patsai kliubas finansiškai 
labai silpnai stovi. Plačiai 
visuomenei reikėtų daugiau pa
remti. Dabar kaip sykis yra p o- 
ga, šis kliubas rengia \ a’ aru- 
nę su muzikališka pro; m. 
nedėlioj, .lapkr. 28, 7 v. ' ’ 
savo salėj, 376 Broac’.-y S . 
Boston, Mass. Tikietas tik ’ '

Bostoniečiai, Naudokite 
Sovietų Anglis

' Mes pradėjom naudoti Sovie
tų anglis ir pasirodė labai ge
ros, dega gerai ir ( sudega iki 
šmočiuko. Jos vadinasi* Gold 
Seal Coal. Parsiduoda paprasta 
kaina.

Tėmykit “Laisvėj” kompani
jos skelbimą apie tai, kur jas‘ga
lima gauti.

Draugai ir “Laisv.” skaityto
jai, kuriems laikafrfėtdžia, ap
lankykime mūsų sergąntį drg. 
Petrą Tenkins, kuris dabar ran
dasi ligoninėj ir pasiilgęs drau
gų. Jis* randasi: The? Bakers 
Memorial Hospital, Room 538, 
Fruite St., Boston, Mass.

Mass, valstijoj du mirė ir 
daugelis serga nuo kiaulienos 
mėsos.

Jaunutis.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams
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LIETUVIŲ FABRIKAI KUR YRA GAMINAMI OVER GLOBE ČEVERYKAI:

yra gamipami vėliausio ištobulinimo mašinerija, ilgos praktikos darbininkų ir geriausios skūros. Viskas,
prie padarymo čeveryko yra geriausios rūšies. Todėl Over Globe čeverykų fabrikai dirba pilną laiką, nes

Kodėl? Užtai, kad Over Globe gerai tinka ant kojų, stiprūs

Jie
reikia
kurie kartą įsigijo Over Globe čeverykus kitokių jau neperka.
ir sulig jų gerumo kainos gana žemos.

Over Globe čeverykai Krautuvėse parsiduoda sekamom kainom:
Nuo $4.00 iki $5.00 Bridge-O-Flex Nuo $56.00 iki $6.00

kuo tik 
žriiones,

.0-

Nesileiskite savęs apgaut kitokiais čeverykais 
vietoje OVER GLOBE, žiūrėkite, kad ant, 

pūdo būt antspaudą OVER GLOBE arba 
BRIDGE-O-FLEX.

e

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass
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