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Rašo A. B.

Šį sekmadienį So. Bostone 
įvyks gražus koncertas dienraš
čio “Laisvės” naudai. Tai bus 
didelis visos plačios apylinkės 
lietuvių pažmonis.

Mes prašome visus laisvie- 
čius, visus dienraščio skaityto
jus ne tik iš So. Bostono, bet 
visos Naujosios Anglijos daly
vauti šiame koncerte. Nepaliki
te namie nei savo draugų ir pa
žįstamų.

Savo sudėtim koncerto pro
grama žada būti nepaprastai 
graži, turtinga. Linksmai pasi
žmonėsite, parengsite savo dien
raštį, susieisite į naujas pažin
tis. 

* ♦ *
Tai sprogo dar vienas burbu

las lietuviškų trockistų. Atsime
nate, kiek daug jie priplepėjo 
apie draugus Šukius, kurie gy
vena Sovietų Sąjungoje. Juos 
jie amžinai uždarė į kalėjimą.

Bet šiomis dienomis gavau 
nuo draugės Šukienės laišką, 
rašytą spalių 16 d. Ji rašo, kad 
abudu sveiki. Ji tebedirba Mok
slo Akademijoje, o d. Šukys 
prie staliorių.

* * *
Tas laiškas parodo, kaip 

trockistiniai kriminalistai dar
bavosi, pakol juos Sovietų val
džia sučiupo. Jie buvo bandę 
sufrėmuoti ir d. Šukį, būtent, 
sugalvojo prieš jį šmeižtą ir 
patalpino pirma į sieninį laik
raštį, o paskui į vietinį. Pasiro
do, kad sieninio laikraščio re
daktoriaus būta trockisto, nes 
jis drg. Šukio pareiškimo-už- 
ginčijimo netalpino.

Kai į tai buvo atkreipta aty- 
da vietinio partijos laikraščio, 
tas laikraštis paskyrė komisiją 
viso reikalo ištyrimui,.. Draugė 
Šukienė sako: “Komisija tyri
nėjo ir atrado, kad viskas,, kas 
buvo apie Šukį rašyta, yra1 
bjaurus melas. Laikraštis at
šaukė tą šmeižtą.”

* * * •
Vadinasi, trockistai bandė 

įkąsti draugą Šukį, bet jiems 
nepavyko. Sovietų Sąjungoje 
žmogaus negriebia ir nebaudžia 
nekaltai, kaip mūsų priešai 
bando svietui įkalbėti. Kaip 
matote, pirmiausia paskyrė ko
misiją, komisija viską nuodug
niai ištyrė, nesurado pamato 
užmetimui ir viešai visus šmei
žtus prieš žmogų atšaukė. De
mokratiškesnės ir teisingesnės 
procedūros niekur nerasi.

* * *
Jau senai garsiai kalbama 

apie Lietuvos elektrifikaciją. 
Tam esanti suorganizuota ir 
Elektros Bendrovė.

Bet kaip ir kur šita Bendro
vė pradės Lietuvos elektrifika
ciją? Ar jai ištiesų rūpi Lie
tuvos kkimų ir lūšnų apšvieti
mas ta moderniška šviesa?

Labai toli nuo to. Kauno laik
raščiai rašo, kad Elektros Ben
drovė užsispyrė suelektrifikuo- 
ti Šiaulius, kurie turi savival
dybes gerą elektros stotį ir yra 
gerokai apšviesti, aprūpinti ele
ktra. Bendrovė dabar nori tą 
miesto stotį sunaikinti, šiaulie
čiai griežtai protesuoja.

Vienas rašo “L. ž.”:
“Šiaulių savivaldybės elektri

nė per visą laiką tiksliai ir 
tvarkingai aptarnavo Šiaulių 
miestą, Radviliškį, Šilėnus ir 
Linkaičius, nė vienai minutei 
nesutrukdydama elektros tieki
mo. Taigi, Šiauliuose niekas ne
siskundė, kad nepakanka elek
tros, niekas nesišaukė pagal
bos, bet elektrifikaciją nusista
tyta pradėti būtinai nuo čia, 
tuo tarpu kai yra t Lietuvoje 
daug tokių vietų, kur šaukia ir 
laukia elektrifikatorių. O šiau
liečiams toks elektrifikatorių 
nusistatymas atrodo šitaip: ten 
pradėsi elektrifikuoti — neži
nosi, koks ir kada bus pelnas,
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LIETUVOS “DRAUGIŠKUMO” SUTARTIS SU
VISUOTINAS FRANCUOS DARBININKU 
STREIKAS PROTESTUI PRIEŠ 40 VA

LANDŲ SAVAITES NAIKINIMĄ
Tas Vienos Dienos Streikas Bus Taipgi Protestas prieš 

Streikieriy Sėdėtoją Mėtymą iš Fabrikų Patalpą
Paryžius. — Francijos 

Generalės Darbininkų Kon
federacijos Pildantysis Ko
mitetas nutarė šaukt visuo
tiną vienos dienos streiką. 
Juom protestuos, kad val
džia naikina įstatymišką 40 
valandų darbo savaitę ir 
sauvališkai ilgina darbo lai
ką. Tas streikas taipgi bus 
daugiau kaip 5 milionų dar- 
bininkų protestas, kad 
premjero Daladiero valdžia 
siunčia policiją mėtyt strei- 
kierius sėdėtojus, kurie tuo- 
mi priešinasi darbo savai
tės liginimui.

Šį penktadienį Generates 
Darbininkų Konfederacijos 
Pildantysis Komitetas pas-

Socialistą Komiteto Narys 
Bjauriai Plūdo Ispaniją

Washington. — Amerikos 
Socialistų Partijos centro 
komiteto narys-alternatas 
Sam Baron, trockistas, pats 
savo noru atvažiavo iš New 
Yorko “liūdyt” Dies’o kon
gresinei komisijai, ir per 
dvi valandas dergė Ispanijos 
respubliką, Sovietų Sąjun
gą ir komunistus, vadinda
mas jas ir juos “žmogžu
džiais” ir “išgamomis.”

Socialistų Partijos žy
miausias vadas Norman 
Thomas atsiuntė Dieso ko
misijai telegramą, kurioj at
metė ir atšaukė tokius Šamo 
Barono “liudijimus.”

150 Žmonių Gyvi Palai
doti, Nugriuvus Kalnam 

St Lucia Saloje
St. Lucia Saloj ? Anglijos 

Vakarinėse Indi jose, ūmai 
suskilo statūs kalnų šonai 
ir staiga nugriūdami dideli 
daugiai žemių, uolų ir ak
menų gyvus palaidojo bei 
užmušė 150 žmonių.

Gal tuos kalnus suskaldė 
vulkaniškas požeminis vei
kimas, kurio trenksmus gir
dėjo tūli žmonės; o gal tri
jų savaičių liūtys ištižino 
kalnų šonus.

Be kitko, du ištisi kaimai 
tapo užberti žemėmis. Vie
noj vietoj atskilo ir į upę 
staiga nuslinko visas akras 
žemės, kur stovėjo patalpa 
50 darbininkų; ir beveik vi
si jie žuvo.
o' čia — pelnas yra nuo pat pir
mos dienos. Todėl ir kalba šiau
liečiai: prasimuškit, ponai, taip 
į pelną, kaip prasimušė Šiau
liai, o mes jums tikriausia sto
čių pašonėj statyti neateisim ir 
intervencijų nedarysim.”

Lietuvos Valdžia Žada Neleisti nė Vieno Kritikos 
Žodžio per Spaudą ar Radio Prieš Lenkiją— 

Nerščia Klaipėdos Naziai

, NAZIAI SUNAIKINSIĄ VISUS VOKIETI
JOS ŽYDUS BADU, “UGNIM IR KARDU,”

JEIGU JIE NE1ŠSIKRAUSTYS - S /

kirs visuotino streiko dieną.
Valdžios įsakymu, jau po

licija išmėtė iš Denain 
metalo fabrikų 5,000 strei- 
kierių sėdėtojų. Jie streika
vo, išreikšdami vienybę su 
4,000 streikierių sėdėtojų 
Cail kanuolių fabrike.

Bus Traukiami Teisman 
Bosai Mušanti Algas

Iki 25c. Valandai
Washington. — Darbo Al

gų-Valandų Įstatymo admi
nistratorius Elmer F. An- 
drews gavo jau 1,200 skun
dų, jog įvairios kompanijos 
numušė buvusias aukštesnes 
darbininkų algas iki 25 cen
tų valandai. Mat, šis įsta
tymas nusako, kad darbi
ninkui negali būt mokama 
mažiau kaip 25 centai į va
landą; todėl tūli samdyto
jai gudrauja, kad jeigu jie 
nukirs savo darbininkam 
valandines algas nuo 35 ar 
30 centų iki 25 centų, tai 
vis tiek būsią “pagal įstaty
mą”.

Bet Algų-Valandų Įstaty
mo administratorius An
drews perspėja juos, kad 
samdytojai taip darydami 
laužo 18-tąjį paragrafą to 
įstatymo: šis paragrafas 
uždraudžia naudot Algų-Va
landų Įstatymą numušimui 
aukštesnių algų iki būtinųjų 
25 centų valandai.

Įstatymo administrato
rius Andrews žada pa- 
traukt teisman tas kompani
jas, kurios kapoja algas, 
neva pasiremdamos šiuo 
įstatymu. Jei kurios kom
panijos teisinsis, kad* jų biz
nis neleidžiąs mokėt dau
giau kaip 25 centus valan
dai, tai bus pareikalauta, 
kad jos pristatytų savo 
įplaukų-išlaidų knygas ir 
kitus dokumentus, idant 
įstatymo administracija ga
lėtų patirt jų biznio stovį.

Nubaube Chamberlainą
Paryžius. — Didelė Pran

cūzų minia niekinančiai 
baubė atvažiavusiem Angli
jos premjerui Chamberlai- 
nui ir užsieniniam ministe- 
riui lordui Halifaxui. Žmo
nės šaukė: “Šalin Municho 
sutartį!” ir sykiu “Šalin 
diktatoriškus įsakymus-jsta- 
tymus!” (leidžiamus Fran
cijos premjero Daladiero). 
100 demonstrantų areštuota 
pačioj geležinkelio stotvj, 
kurion atvažiavo Anglijos 
ministerial.

Varšava. — Lietuvos vai- duoda Lenkijos laivams pla-
džia pasirašė artimą, “drau
giškumo” ir bendradarbia
vimo sutartį su Lenkija lap
kričio 22 d. Žada glaudžiai 
sandarbininkaut su Lenkija 
politiniai ir ekonominiai.

Kauno ir Varšavos valdo
vai susitarė, kad Lietuvos 
spauda ir radio nepraleis nė 
vieno kritiško žodžio prieš 
Lenkiją, o Lenkijos valdžia 
neleisianti savo laikraščiams 
ir radio nieko sakyt prieš 
Lietuvą.

(Iš to suprantama, kad 
Lietuvos valdžia jau atsisa
ko nuo skelbimo, kad Vil
nius—Lietuvos sostinė. Nes 
Varšavos valdžia tokį skel
bimą laikė priešingu Lenki- 
jai.)

Pirm pasirašant šią su
tartį su Lenkija, Lietuvos 
užsienių reikalų ministeris 
Stasys Lozoraitis pasakė 
nepaprastai draugišką kal
bą Lenkijai. ■ <

Manoma, kad - Lietuvos 
valdžia, darydama šią su
tartį su Lenkija, stengiasi 
tuomi išlaikyt Klaipėdą 
Lietuvai. Sykiu Lietuva

Nazių Šerenga Užmu
šė 12 Žydų Biznierių 

Ir Profesionalų
LONDON, lapkr. 23.—62 

žydai gydytojai, advokatai, 
inžinieriai ir biznieriai bu
vo pervaryti per žmogžu
dišką šerengą nazių juodų
jų sargų Sachsenhausen 
koncentracijos stovykloje, ir 
taip 12 tų žydų buvo už
mušta,—kaip kad pranešė 
dienraščiui “London News- 
Chronicle” patikimas žmo
gus, kuris savo akimis ma
tė tą žydų žudynę. .

Kada policija atvežė 62 
žydus biznierius ir profesio- 

‘nalus į stovyklą, ten jau 
laukė dvi eilės juodųjų sar

Naziai Atima Penktą Dalį 
Žydą Nuosavybės

Berlin. — Vokietijos val
džia nusprendė atimt penk
tą dalį pinigų bei kitokios 
nuosavybės iš tų žydų, ku
rių turtas yra didesnis kaip 
$2,000. Tais atėmimais na
ziai išrinksią 400 milionų 
dolerių iš Vbkietijos žydų 
baudos už tai, kad žydas 
jaunuolis nušovė tarnautoją 
Vokietijos ambasados Pary
žiuje. Bauda nebus kolek- 
tuojama iš Amerikos ir., ki
tų šalių piliečių-žydų, gy
venančių Vokietijoj.

&

čiai naudotis Klaipėdos prie
plauka.

Pranešimai iš Klaipėdos 
rodo, kad naziai ten vis la
biau šėlsta prieš Lietuvą. 
Lietuvos vyriausybė grei
tai netenka galios Klaipė-, 
dijoj, ii’ Klaipėdos kraštas 
sparčiai darosi “pusiau-ne- 
priklausoma” vokiečių vals
tybe, kaip telegrafuoja New 
Yorko Times koresponden
tas.

Naziai vokietininkai Klai
pėdoj elgiasi su lietuviais 
kaip su “nepageidaujama 
mažuma.” Ir Lietuvos val
džia bijo, kad Klaipėdija 
nevirstų “antru Sudetų 
kraštu.”

Lenkijos politikai, todėl, 
sako, kad Lietuva “išmin
tingai padarius,” pasirašy
dama “draugiškumo” sutar
tį su Lenkija. Nes po šios 
sutarties gal naziai nedrįsiu 
užgrobt Klaipėdos kraštą. 
Sutartis numato, kad Bal
tijos valstybių rubežiai visi 
turi pasilikt tie patys, kaip 
dabar.

(Taigi ir Lietuva nega
linti “siekt” Vilniaus.) 

gų iš Hitlerio Mirties Gal
vos Bataliono. Atvežtieji 
buvo varomi tarp tų dvie
jų eilių, ir juodieji smogi
kai buožėmis, lopetomis ir 
bizūnais taip pasiutusiai 
mušė žydus per galvas ir 
veidus, kad dvylika žydų 
tuoj krito negyvi. Kai ku
rių veidai buvo visiškai su
naikinti ir akys iššoko iš 
savo duobučių.

Žudomųjų klyksmai buvo 
tokie baisūs ir klaikūs, kad 
net policijai pasidarė koktu 
ir jinai greit susėdo į auto
mobilius ir išvažiavo atgal.

Anglija ir Francija Parduoda 
Ispaniją Franco’ui

Paryžius. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Cham
berlain derisi su Francijos 
premjeru Daladieru baigt 
karą Ispanijoj taip, kad pri
pažint generolą Franco gal
va visos Ispanijos neva kaip 
“federates” valstybes.

Berlin. — Krautuvės visai 
neparduoda obuolių ir Grin
džių iki kalėdų sezono; sun
ku gaut pirkt veršienos, 
kiaulienos, kiaušinių ir cibu
lių.

Pirm “Fiziško Sunaikinimo” Žydai Bus Suvaryti į Atskiras, 
Aprėžtas Miestą Dalis; Turės Nešiot Tam Tikras Žymes-'
Berlin. — Visi žydai “bus 

fiziškai išnaikinti” Vokieti
joj, jeigu jie nepasiskubins 
i š s i n e š d i nt iš jos,—rašo 
“Das Schwartze Korps”, or
ganas Hitlerio juodųjų smo- 
gikų.

Pirm to žydai bus šuva-

Šimtu Procentą Sekmin- 
gas Skerdyklų Darbi

ninkų Streikas
Chicago, Ill. — Streikas 

600 darbininkų, variusių 
gyvulius skerdimui ir “tava- 
liojusių” juos, yra 100 pro
centų sėkmingas. Jie strei
kuoja prieš milžiniškas 
Union Stock'Yards skerdyk
las ir Transito kompanija > 
Streikieriai priklauso CIO 
unijai. Jiems pikietuot pa
deda ir tūkstančiai kitų dar
bininku iš u ž s i d a r i u siu 
skerdyklų.

Streikas kilo todėl, kad 
samdytojai atsisakė derėtis 
su unija apie raštišką su
tartį su ja, apie būtinų al
gų mokėjimą darbininkams 
ir apie pripažinimą pirme
nybės dirbti senesniem dar
bininkam prieš bosų ima
mus naujokus. Unija taip
gi iškėlė skundus, kad bosai 
terorizuoja darbininkus už 
pritarimą unijai ir laužo 
Šalies Darbo Santikių Įsta
tymą.

Dies-Istnrinis Žionlvs, Sako 
Ministeris Ickes

Washington. — Atžaga
reivis kongresmanas Dies 
pavadino H. Ickesą, Ame
rikos vidaus reikalų- minis- 
terį,; nariu “komunistinio 
fronto” organizacijos. Tai 
todėl, kad Ickes priklauso 
Amerikos Pilietinių Lais-’ 
vių Sąjungai.

Ministeris Ickes atšovė, 
jog Dies yra “žymiausias is
torijoj žioplys.” kad jis pri
skaito komunistam Pilieti
niu Laisvių Sąjunga.

Dies yra pirmininkas kon
gresinės komisijos, kuri 
“tyrinėja prieš-amerikinius 
judėjimus”; bet Dies palai
ko artimus rvšius su naziu 
Bundu (sąryšiu) ir su nrieš: 
žydiškomis organizacijomis 
Amerikoj, kaip nurodė mi
nisteris Ickes.

London. — Per viesuliš- 
ka audrą, pleškėjusią 108 
mylias į valandą, žuVo 12 
žmonių Anglijoj.

Kiekvienas “Laisvės”
■ •

skaitytojas pras omas 
gaut bent po vieną' 
naują skaitytoją šiame- 
“Laisvės” vajuje.

H

ryti į atskiras dalis mies
tų ir miestelių, į vadinamus 
“ghettus,” kad jie negalėtų 
maišytis su vokiečiais; o 
“ghettuose” žydai, neturė
dami biznių, virsią “krimi
nalistais,” kaip pranašauja 
tas juodųjų smogikų laik
raštis. Tada naziai išnaikins 
juos “ugnim ir kardu.” ’

“Das Schwartze Korps” ; 
sako, kad Jungtinės Valsti- 
jos ir Anglija turi gana že
mės priimt ne tik 700,000 
Vokietijos žydų, bet visus 
20 milionų žydų esamų pa
saulyje.

Bet Vokietijos valdovai 
nėr savo spaudą perspėja 
Angliją, kad nedrįstų įsi- 
leist žydų į pirm karo buvu
sias Vokietijos kolonijas 
Taiiganyiką ir kitas; nazių 
valdžia, sako, niekad nesu
tiks, kad Anglija “terštų < 
žydais” tas kolonijas.

Hitlerio propagandos mi
nisteris Goebbels sušaukė 
slaptą 2,000 nazių vadų ir 
propagandistų susirinkimą 
Kroli Operos name ir išdės
tė, kaip bus “griežtai ir nė- 
atlaidžiai” veikiama prieš 
žydus. J

Visoj Vokietijoj ruošiama 
tūkstančiai nazių masinių 
susirinkimu kampanijai dė- ' 
lei žydų iššlavimo iš Vokie? 
tijos arba dėlei jų sunaiki
nimo. Vien Berlyno srityj 
bus padaryta 1,500 tokių mi- 
tingų- 

---------- .
Francija Padarė Nekariavi- 

mo Sutartį su Hitleriu ...jM
Paryžius.—Francijos val- 

džia padarė nekariayimd . 
sutartį su Hitleriu. Ši su
tartis yra tokia pat, kaip 
“amžinos taikos” pareiški
mas, kurį pasirašė Anglijos 
ministeris pirmininkas N. 
Chamberlain ‘ su Hitleriu, 
Muniche. 

-------—
Chinai Užmušė bei Sužeidė f 

10,000 Japoną :
Shanghai, lapkr. 24.—Chi

nai atmušė ir sulaikė japo
nų ofensyvą prieš Kanton- 
Hankow geležinkelį. Per 
są savaitę japonai nieko ne
laimėjo Hunan ir Hupeh? 
provincijose. Per dvi pasku
tines savaites tapo užmušta 
bei sužeista 10,000 japonų 
Shansi provincijoj.

Barcelona, Ispanija.—Ita- 1 
lijos orlaiviai bombomis už
mušė 50 ir sužeidė 125 ne- į 
kariškius žmones BarcelO- 
noj. '
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4' Ispanijos Liaudies Atstovų
' Sveikinimai SSSR

Sovietų Sąjungos 21-nų metų sukak
tuvių proga, jai buvo pasiųsta iš viso pa- 

’ šaulio sveikinimo telegramų ir laiškų. 
'Aišku, visi jie įdomūs, tačiau savo bū- 
dingumu bus žingeidžiausi sekantieji du 
•sveikinimai:
Draugai!
/ Ispanijos liaudis, kovodama už savo 
nepriklausomybę ir laisvę su tuo entu
ziazmu ir pasišventimu, kaip ir pirmais 
metais kovojo, ruošiasi apvaikščioti lap
kričio 7 dieną. Ispanijos liaudies akys 
nukreiptos 'ten, kur “Lapkričio 7 Die- 
iia” reiškia: didvyriškumą ir gyvenimą, 
masių valią nugalėti visas kliūtis, kurios 
yra ant kelio link pergalės.

Madridas apvaikščioja dviejų metų su
kaktį savo apsigynimo. Pirmu kartu 
žmonijos istorijoj miestas, apgultas bė
gyje dviejų metų, veik kiekvieną dieną 

JŽvėriškai bombarduojamas iš intervėntų 
kanuolių, pažinęs alkį ir šaltį, pradeda 

"trečius metus apsigynimo su pilna vilčia 
pergalės ir pasiryžimo kovoti, kaip ir lie
pos dienose 1936 metais, kada jis uždavė 

•mirtiną smūgį fašistams šturmu paimda- 
Jnas jų Montana kareivines.

Lapkričio 7 diena, 1936 metais—yra 
istorinė diena. Nuo tos datos visa res- , 
publikinė Ispanija žiūri į Madridą. Ji 
pasitarnavo pavyzdžiu ":Valencijai ir 
Barcelona!. Didelė pamoka Madrido — 

'priešintis, reiškia—pergalėti, sutvirtinti 
-Ispanijos liaudies valią, kovoti iki galu
tinos pergalės, nepaisant apverktinos po
litinės padėties Europoje. Pasekmėje da
bartinės liūdnos padėties Europoj kita 
liaudis pultų į nusiminimą ir pasiduotų. 
Bet liaudis, kurios sostinė yra Madridas, 
tik padvigubins savo valią linkui laimė
jimo !

Lapkričio 7 d.—tai diena, kuri iki pat 
’dugno paliečia Ispanijos liaudies jaus
mus; ji iššaukia pasididžiavimą Sovietų 

‘Są? ngos baudžia ir Madrido kovotojais.
dvigubai garbinga data! .

Alvarez Del Vayo, 
Ispanijos Liaudies Užsienio 
Reikalų Ministeris.

mokinome iš Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos, iš Lenino-Stalino didelės 
partijos. Jūsų pavyzdžiai išmokino mus 
energingai ir tvirtai kautis su darbo 
žmonių priešais, kovoti pačiose nepato
giausiose sąlygose ir pergalėti.

Sunkiose lapkričio dienose 1936 me
tais, kada užsienio armija prisiartino 
prie Madrido, tūkstančiai komunistų iš
vien su baudžia sudarė neįveikiamą tvir
tumą, į kurią susikūlė pasiutusios fašis
tų atakos. Tada mes prisiminėme didvy
riškumą, su ‘ kuriuo jūs gynėte Lenin
gradą. Pas jus, bolševikai, mes mokėmės 
didvyriškumo ir drąsos ir tą mokslą per
davėme savo liaudžiai. Ir Madridas bu
vo išgelbėtas!

Kiek tai meilės ir .aktyvaus solidaru
mo mes gavome nuo jūs, nuo draugo Sta
lino, nuo didžios Sovietų Sąjungos liau
dies, pradedant su liepos mėnesiu 1936 
metais!

Kovojant už mūsų nepriklausomybę 
prieš progreso ir laisvės priešus, mes 
šiemet džiaugsmingai apvaikščiojame So
vietų Sąjungos revoliucijos sukaktį ir 
sveikiname jūsų pasisekimus ir laimę lai
mingos Sovietų Sąjungos liaudies!

Ispanijoj mūs laukia žiauriausios ko
vos. Mes einame prie jų pilni vilties, kad 
būsime laimėtojais. Mes nepailstančiai 
kovosime už sutvirtinimą armijos, už su
darymą tokių sąlygų, kurios teiks pro
gą užduoti skaudžius smūgius interven- 
tams, tol, kol jie galutinai bus sumušti. 
Mes kovosime dar už tvirtesnę liaudies 
vienybę.

■* Tegyvuoja Ispanijos Liaudies Kova už 
Nepriklausomybę!

Tegyvuoja Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partija ir SSSR Didžioji Liaudis!

Tegyvuoja Draugas Stalinas, Mylimas 
Vadas Pasaulinio Proletariato!

Varde Ispanijos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto,

Jose Diaz,
Dolores Ibarruri (La Pasionaria).

piliečių

Draugai Puikiai Seka 
Pranešimus

“Laisves” Vajus Prailgintas

/Draugai!
b. Dienoje 21-nų metų garbingos sukak
ties Lapkričio Revoliucijos, siunčiame 

-didvyrišką pasveikinimą Sovietų Sąjun- 
,gos Komunistų Partijos Centro Komite
tui, pajėgusiam jūsų šalies liaudį atvesti 

.prie pergalės su išnaudotojais, dirban
tiems 21 metai budavojime socializmo ir 
nepertraukiančiai koyojantiems už laimę 
ir malonų gyvenimą gražios Sovietų gim-

HįĮte.
Mes, Ispanijos komunistai, daug pasi-

Nauja Nota
USA vyriausybė pasiuntė naują nazių 

Vokietijai not^. ; Joje f Washingtoiias 
griežtai pasisako’,' kad jis RiėkiUbūdu 
neleis nažiams atimdinėti turtą iš Ame
rikos piliečių, gyvenančių Vokietijoj, ne
paisant, jei jie bus ir žydų tautybės žmo
nės.

Amerikos vyriausybė reikalauja, kad 
šiuo klausimu Berlyno valdžia duotų už
tikrinantį atsakymą.

Tai geras žygis!
Mums tačiau rodosi, kad prezidentas 

Rooseveltas turėtų paklausyti ir to bal
so, kuris buvo išreikštas 25,000
Madison Square Gardene, New Yorke, 
pereitą pirmadienį.

Ten buvo nutarta reikalauti 
ingtono vyriausybės uždėti, embargo ant 
Vokietijos prekių, įgabenamų į Ameriką. 
Kitas pasiūlymas buvo: Amerikos vy
riausybė turėtų sušaukti keturių pasaulio 
didžiulių demokratinių kraštų — Fran
ci jos, Anglijos, Sovietų Sąjungos ir Ame
rikos—atstovus į konferenciją apsvars
tyti susidariusią pasaulinę padėtį, išplau
kusią iš bestijiškų Hitlerio žygių prieš 
žydus ir katalikus.

Mums rodosi, tokia konferencija būtų 
labai vietoj ir laiku. Būtų gerai, kad 
ponas prezidentas į šį sumanymą kreip
tų savo dėmesį. Jis gali būti tikras, kad. 
milžiniška Amerikos visuomenės daugu
ma tokiam žygiui ne tik pritars, bet jo 
pageidauja.

Wash-

• BALTIEJI IR NEGRAI PIETINIU VALSTIJŲ 
i KONFERENCIJOJ REIKALAUJA LYGIU 
/ TEISIU NEGRAM SU BALTAISIAIS

ferenciją, kad baltieji ir 
negrai laikytųsi vieno fron
to kovoj už būklės pageri
nimą ir progresą.)

f JJBirmingham, Alabama.— 
/Baltieji ir negrai delegatai 
^Konferencijoj žmonių Ge- 
4 rov^\ Pietinėse Valstijose 
priėmė rezoliuciją, kurioj 
reikalauja/ panaikint pagal
vius mokesčius už teisę bal
suot; duot negram lygias 
su .baltaisiais balsavimų ir 
kitas pilietines teises; imt 
negrus į prisiekdintus posė
di ninkus teisėjus lygiai kaip 
baltuosius ir duot negram 
lygias apšvietos progas kaip

ir baltiesiem. •
Ši bendra baltųjų ir neg

rų didi konferencija taipgi 
pareikalavo sustabdyt poli
cijos ir valdžios žiaurumus 
prieš negrus.

Miesto policija buvo atė
jus atskirt negrus konfe
rencijos delegatus nuo bal
tųjų; bet visi delegatai tam 
pasipriešino.

(Pats prezidentas Roose- 
veltas, kaip jau buvo “L.” 
minėta, atsišaukė į šią kon

BALTŲJŲ GOVĖDA
KORĖ NEGRĄ

PA-

Wiggins, Miss. — 200 bal
tųjų vyrų gauja pagrobė ir 
pakorė negrą W. McGowa- 
ną, 24 metų amžiaus. Jis bu
vo įtartas, kad, girdi, api
plėšęs ir išžagęs baltą mo
terį 74-rių metų, daktaro 
motiną.

Shanghai, lapkr. 22.-—Chi- 
nai atėmė iš japonų Matan- 
gą ir kelis kitus miestelius 
Kantono-Hankowo fronte.

STR1PEIKĄ LIPA ANT KULNŲ WATERBURIU1; JIS 
RIMTAI TVIRTINA, KAD PIRMA DOVANA IR 

ŠIEMET BUS ELIZABETHUI
“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų prailgintas iki 

19-tai dienai gruodžio-Dec. To prašė patys vajininkah Dabar 
yra proga užrašyti ‘Laisvę” Kalėdų dovanom savo pažįsta
miems ar giminėms. Tai puikiausia dovana, atmintina per iš
tisus metus.

“Laisvės” kaina yra $5.50 metams ir $3.00 pusei metų. Lai
ke vajaus naujiems skaitytojams kaina yra nupiginta— tik 
$5.00 metams ir $2.75 pusei metų. Tai pigiai nuperkama 
dovarja, o labai bus įvertinta.

Dovanų ribose šiandien yra šie kontestantai:
Waterburio vajininkni punktų turi ..............
A. StHpeika, Elizabeth, N. J., punktų turi . 
ALDLD 6 Apskritys punktų turi ...................
ALDLD 9 Apskritys punktų turi.....................
Hartfordo Komitetas punktų turi ...................
K. Žukauskienė, Newark, N. J., punktų turi
J. Simutis, Nashua ir S. Penkauskas, Lawrence pkt. turi 
S. Puidokas, Rumford, Me., punktų turi......... ....................
C. K. Urban, Hudson, Mass.......................................................
LLD I Rajonas, Montreal, Canada, punktų turi.................
C. K. Urban, Hudson, Mass,, punktų turi................ ■..........

Kurie esate dovanų ribose, žinokite, kad žemiaus yra
tų konkurentų, kurie bile kada gali jus išstumt iš dovanų sky
riaus, jei tik nuleisite rankas, štai ištisas surašąs dalyvau
jančių vajaus konteste:
J. Grybas, Trakimavičius ir

Zaruba, Norwood ..................
ALDLD 20 kp., Binghamton .. 
A. Buivid, So. Boston ...........
E.i Dovidonienė, Worcester .... 
A. Balčiūnas, Brooklyn ...........
M. Klimas, Richmond Hill, N. Y.
K. Peslis ir J. Kalvelis

Bridgewater, Mass..................
V. Cethidiiskas, Rochester .....
J. RUdman, New Haven .......
S. Paulenka, Lowell Mass......
G. Šimaitis, Montello .............
Pittsburgh ir Apylinkė ...........
Bridgeporto Komitetas ...........
A. Valinčlus, Pittstoh, Pa........
J. Burba, So. Boston .............
J. Adams, Grand Rapids .......

Kazlauskas, S. Boston .....
Žostautas, Kapuskaslng .... 
Kiezis, S. Boston ...............
Kalvaitis, B’klyn ................
Bimba, Paterson ................

S. K. Mazan, Cleveland .........
B. A. žalimas, Worcester .....
A. Lideikiėnė, Gr. Neck .........
Mrs. Stepon, Lewiston ............

apie dienraščio reikalus ir 
džiaugiamės puikiom dova
nom dienraščio palaikymui. 
Aišku, jog kiti dienraščio 
skaitytojai paseks draugus, 
kurių vardai aukščiau.

Iš So. Brooklyno, nuo 
bendro visų tautų parengi
mo, $11.46; LDS 4-tas Sei
mas aukojo $2.00. J. Stepo
naitis, Brooklyn, N. Y., $1.

Sekantį draugai aukojo 
po 50c.: A. Sheiris, New

daugeliui i Kensington, Pa.; A. Gu- 
' dzinskas, Schenectady, N. 
Y., I. Strelciunas, Cuddy, 
Pa.; J. Margaitis, Windsor 
Conn., ir Joseph Chirik, 
Boston, Mass.

Pi Buknys.

rėmėjų,

dienraš-

Hitlerininkai Žiauriai Apsi
dirbsią su Kunigais

2631 
2560 
2118 
2110 
1107 
755 
696 
592 
541 
480 
475 
dar

su 
savo 

šiuom tarpu.

Paminė jom dienraštyje, 
kad nedarbas šalyje ir tva- 
niška audra rytinėse vals
tijose labai atsiliepia ant 
mūsų dienraščio finansiniai. 
Daugelis širdingų
kurie kas metai duodavo 
aukų palaikymui 
čio, dėl bedarbės dabar ne
gali to padaryti. O rytuose, 
kur pats giliausias “Lais-< 
vės” aruodas, audra ir tva
nas sunaikino butus ir su
trukdė darba
“Laisvės” patriotų. Jie ma
žai tegali šiuom tarpu pri
sidėti su finansine parama 
savo dienraščiui.

Dėl aukščiau suminėtų 
priežasčių, žymiai sumažėjo, 
dienraščiui finansinė para
ma ir silpnokai eina vajus. 
Todėl priminėm dienraščio 
skaitytojam, kad tie, kurie 
dirba ar kurie iš biznelių 
turi dar neblogas įplaukas, 
kad turėtų prisidėti 
stambesnėm aukom 
dienraščiui
Tas priminimas greit buvo 
išgirstas ir pildomas. Tuo
jau pasirodė stambesnių au
kų.

Laike “Laisvės” koncerto 
Brooklyne, drg. Viktoras 
Petraitis, iš New Yorko 
miesto, davė $10.00. Sako: 
“Užsimoku metams už ‘Lai
sves’ prenumeratą $5.50, o 
likusius sunaudokite maši
nos išmokėjimui.” $4.50 drg. 
Petraitis paaukojo savo 
dienraščiui. Salės karidoriu- 
je, pagauna manę iš užpaka
lio uz rankos, .atsįgrįžtu; 
šypsosi juodaūsis Juozas 
Vikšris, iš New Yorko mie
sto, bet senokai matytas. 
Pasikratėm ’ rankom. Jis 
tuojau eina prie dalyko: 
“žinau, kad 1 tu, drauge, 
šiandien esi labai užimtas, 
ale aš vis tiek pavarginsiu 
tave.” Išsiima' pluoštą pini
gų, duoda ir sako: “šia de
vyni* (9) doleriai. $5.50 už 
‘Laisvės” prenumeratą, o 
$3.50 išmokėjimui Intertype 
mašinos.”

Draugai Petraitis ir Vikš
ris yra seni “Laisvės” skai
tytojai ir dažnus aukotojai 
jos palaikymui. Reikalui 
padidėjus jiedu padidina ir 
aukų sumą.

Drg. S. Žilinskas iš New
ark, N. J., vykdamas į kon
certą, sustojo “Laisvės” raš
tinėje ir apdovanojo savo 
dienraštį $2.
- IŠ Bridgeport, Conn., at
vyko draugai J. Valatka su 
žmona ir P. Katinas su žmo
na. Aplankė “Laisvės” įstai
gą, apžiūrėjo mašineriją ir 
paaukojo: J. Valatka $1, P. 
Katinienė $1 ir M. Valatkie
nė $1.

Kitas stiprus “Laisvės” 
patriotas tai drg. L. Tilvi
kas iš Easton, Pa., dabar vėl 
apdovanojo savo dienraštį 
$5.00. '

Laiškelis iš Los Angeles, 
Calif.:

“Gerb. ‘L.’ Adm.: Lietu
vių ’ Literatūros Draugijos 
145 kp. buvo surengus spau
dos naudai parengimą, kur 
pelno liko $36,00, nutarta 
padalinti lygiai “Laisvei,” 
“Vilniai” ir “Daily Worker” 
po $12.00. Tai čia prisiun- 
čiu money orderį sumoje 
$12.00, ‘Laisvės’ dalis to pel
no. Draugiškai, M., Pūkis?’

Džiaugiamės draugų aty- 
dumu pastebėt pranešimus

Vienna. — Nazių apskri
ties vadas dr. Hugo Jury, 
kalbėdamas M i s t e 1 bache, 
grūmojo “be jokio gailesčio^ 
apsidirbt su katalikų kuni
gais, kurie bent kuom prie
šinsis naziams.

Jury apšaukė bepročiais 
dvasiškius, kurie vadina 
nazius bedieviais. Sako, 
“mes naziai tikime į dievą, 
į tą dievą, kuris atsiuntė 
mums vadą” (Hitlerį).

Žydai Budeliuojami Austrijos 
Kalėjimuose

Vienna. — Naziai žiauriai 
muša žydus kalėjimuose. 
Apraišiota daugelio tų kali
nių galvos ir veidai. Atida
ryta dvi naujos koncentra
cijos stovyklos žydam Aus
trijoj.

USA Reikalauja Nazių Neliesi 
Amerikiečių Žydų

Berlin. — Jungtinės Vals
tijos atsiuntė reikalavimą, 
kad Vokietija duotų raštiš
ką užtikrinimą, jog nekliu
dys Amerikos žydų piliečių 
biznių Vokietijoj.

12,800 Karinių Lėktuvų 
Jungtinėms Valstijoms

Washington, — Amerikos 
valdžios atstovai laiko slap
tas konferencijas su orlai
vių fabrikantais. Tiek suži
nota, kad tariasi apie pri
statymą Amerikos armijai 
ir laivynui Iki 12,800 nau
joviškų karo lėktuvų.

Kitas Hitlerio Šnipas Atšau
kia Savo Išpažintį

New York.—Hitlerio šni
pas, orlaivių fabriko me
chanikas Erich Glaser fede- 
raliame teisme atšaukė sa
vo raštišką išpažintį, kurią 
buvo padaręs, kai jį arešta
vo L. G. Turrou, buvęs Am
erikos Valdžios agentas.

Glaser per savo advokatą 
G. C. Dixą pasakoja, būk 
Turrou tą išpažintį išgavęs 
gudrybėmis ir būk į ją įdė
jęs, ką pats norėjęs.—Bet 
faktas yra, kad Glaser sa
vo ranka pasirašė po ta iš- 
pažinčia, pažymėdamas, kad 
jis prisipažino savo valia ir 
be jokios prievartos.

15 iš 18-kos įkaitintų Hit
lerio karinių šnipų yra pa
bėgę į Vokietiją.

396
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100 
94 
89 
88 
66
55

J.
P.

j.

C. Stasis, Sellersville .....
S. Mason, New Haven ....
C. P. Lewis, Los Angeles
V. Kavaliauskas, Tacoma
A. Daukantaitė, Boston

J. Liaudanskas, Lewiston, Me....
Žilinskas, Lewiston ................
Šlekaitis, Scranton ................
Padgalskas, Mexico, Me.........
Stankevičius, Wilkes-Barre...

V. Jonauskas, Bloomfield ............
M. Slekienė, Gardner ..................

Naruševičius, Red Lake .......
Mugianienč, San Frančlsco....
Globich, Wilkes-Barre...........

Gaidis, Maynard, Mass.............
Sleivls, Chelsea ........................
RUseCkas, B’klyn ....................
Kairys, B’klyn ..........................
Klcvinskas, Scranton ......... .

“Laisvės” štabo darbihinkai, ktttie 
pasidarbavo šiame vajuje:

M. šolomskas
Buknys .........
Kuraitis .......
Mlzara ...........

286
282
276
232 j
222 J-
184 K-
154 |V*
144 N*
138 J-
134 J-
132
122
120
120
119
110
106
104
100 R.

44

D.

G.

600 
240 
108 
. 80

Kiekvienas “Laisvės” skaitytojas, kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus ( privalo gauti, “Laisvei” nors vieną naują 
skaitytoją šiuom vajum. Daugelis žmonių patys užsisako dien
raštį “Laisvę”. Užsisakydami klausia, kokia kaina. Tas pa
rodo, kad daugelyje vietų visiškai niekas nesirūpina platini
mu “Laisvės”. Kiekvieną liettiviškai kalbantį žmogų kalbinki
me užsisakyti “Laisvę.”

WitUKKU

.HM.-

Linotypų išdirbimo darbininkai, dirbą Mergenthalėr 
Linotype Co., Brooklyne, išėję į streiką, pikietuoja 
fabriką.
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Klausimai ir Atsakymai
Parašęs korespondenciją, aš 

visuomet apačioje parašau ir 
prašau, kad korespondencija 
tilptų “Laisvėje.” Man vis atro
do, .kad jeigu aš neprašysiu pa
talpinti, tai ir netilps. Ar tas 
reikalinga?

Korespondentas P.
ATSAKYMAS:

Tas visai nereikalinga. Ištie- 
sų daugelis draugų arba pabai
goje korespondencijos; arba at
skiram raštelyj prašo peržiūrė
ti, pataisyti ir patalpinti. Tai 
tik laiko ir popieros eikvojimas.

“Laisvės” redakcija žino,

kad korespondencija rašoma 
dėl talpinimo ir ją patalpins 
prie pirmos progos. Taipgi ko
respondencijos nepatalpins he- 
Ištaisitts .kalbos ir rašybos, jei
gu ji neparašyta taisykliškai.

Kas kita, žinoma, jeigu ko
respondentas nori, kad jo raš
tas tilptų tą ir tą-dieną. Tada 
jis jau turi padaryti pastabą 
redakcijai ir nurodyti tą dieną. 
Bet tokiam atsitikime kores
pondencija turi būt prisiųsta 
keliomis dienomis prieš tą die
ną, idant mes Suspėturrtėme iš
pildyti korespondento prašymą.
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Kažin ar ir Čia Buvo Mandagumas?
ŠtaiRašo J. N. arba dykumų

“Laisvės” 265-tam nume- ryj, {vairumų I’uslapyj til- L a a 1 
po neilgas rašinėlis šitokiu ? stlusų
antgalviu: “M a n d a gumas į >-^“““4.- “ iJC1 
ta „ I mma ne nepamatė, kaipDaro Žvėris ir Gyvates Zmo- - 1 ’ 1
gaus Draugais.” Ten paduo
dama, kaip kas rytą nuodin
goji gyvatė kobra ateidavo 
iš krūmų palakti pieno iš. 
mergaitės bliūdo; kaip mer-l 
gaitė mušdavo gyvatei šauk
štu kakton, kuomet pamaty
davo, kad ji jau perdaug 
pieno išlaka, ir taip t

Tegu jau būna ir tain.
kaip ten yra para^y^, u™. . , .v
iš rink mono velniai iau I gal buvo Pasisalinęs, jog 
nesėdėčiau prie stalo su to-' 
kia viešnia, nepaisant, kad 
visoj apylinkėj būtų bergž
džios ir už t rūkę karvės per 
kelis metus, ir pienas jau 
būtų aliejus patepimui skil
vio sienų, kad iš ten neiš- 
lėktų gyvybė į krūmus sy
kiu su ta pačia gyvate. Juk 
tai vienas i K tas pats. Ką 
gi mizernas žmogus gali ži
noti, kada gyvatė būna ge
ram ūpe, kad kakštelėjus 
jai kakton ir pasakius: 
“Valgyk su duona, nes man 
mažai liks.”

Kas gali užtikrinti, kad 
ji. eidama pieneliaut, nepa
liko gyvatišką mandagumą 
krūmuose ir lakdama Dieną 
kiauliškai nekremstels?

Bet kad ne visada lauki
niai gyvūnai puola žmogų, 
tai irgi yra tam tikrų įro
dymų.
Puma, žmogus ir Tigras
Williamas Henry Hudson, 

gimęs netoli Buenos Aires, 
1841-mais metais, o miręs 
1922-rais metais, buvo gam
tininkas ir daugelį metų 
praleido tyrinėdamas La 
Platos apylinkę Argentino
je. Jis iš visų savo tyrinė
jimų ir atradimų parašė 
knygą ir ją išleido 1892-rais 
metais. Toje knygoje mes 
randame tiesiog žmogui ne
tikėtiną įvykį apie pumą

išėjo vyrai 
ir kitų su- 

i tvėrimų; ir per tą susijaudi-

dingo jųjų vienas strielčius. 
Jis buvo atrastas tiktai ki
tą dieną gulintis, kur jį nu
metė arklys, bet jau nulauž- 

| ta koja. Jis pasakojo, kad 
■ kokią valandą prieš sutemą 
atėjo puma ir atsitūpė neto- 

! Ii jo. Kiek palaukus, pradė- 
j° nerimauti, tankiai nuei- 

t • nant ir vėl sugrįžtant. Pa- 
išvta bet'ga!iaus’ tas žv.®ri® taip

Lietuvos Durpynai Bū
sią Naudojami Trąšai

kur

tam 
ma

Lietuvoj yra nemažai dur- 
•pių. Iki šiol jos buvo naudo
jamos kurui, ir beveik nie
kam daugiau. Tik paskuti
niu laiku ūkininkai kai 
pradeda vaitot durpes 

' šai vietoj mėšlo. #
Bet durpėms reikia 

tikro apdirbimo, kad
žiau jų eikvotųsi ir geriau

• tręštų laukus.
Daugelis ūkininkų, todėl, 

kreipiasi į valdžią, kad ati
darytų įmones durpėms ap- 
dirbinėt trąšai arba bent at
siųstų mokytojus, kurie pa
rodytų ūkininkams, kaip 
naudingiau vartot durpių 
medžiagą dirvom tręšti.

Dauguma ūkininkų, žino
ma, neturi durpių savo že
mėj. Tokie pageidauja, kad 
valdžia įsteigtų punktus trą
šai apdirbtų durpių parda
vinėjimo. Sako, durpių trą
ša vis tiek ^pigiau atsieitų 
negu dirbtinų trąšų pirki
mas iš užsienių.

CHINCHILLŲ FARMOS
Rašo V. Paukštys

Amerika — įdomybių ša
lis. Čia atsiranda žmonių, 
kurie pasakiškai patampa 
milionieriais.

Apie 35 metai atgal atsi
rado žmogus ar žmonės, ku
rie įsteigė lapių auginimo 
farmas. Išsyk daugelis iš jų 
juokėsi, bet greitu laiku jie 
milionus susikrovė.

Dabar vėl atsirado žmo
nių, kurie pradėjo chinchillų 
farmas steigti. Ir nėra abe
jonės, kad ir šie steigėjai 
pasidarys milionieriais.

Apie lapes nėra reikalo 
kalbėti, nes jas visi žino. 
Bet apie chinchillas mažai 
kas žino.

Chinchilla — mažas žvė
relis, labai panašus į mažą

nulaužtakojis manė, kad jau 
daugiau nesusirinks. Bet 
apie vidurnaktį išgirdo jag
uaro (amerikinio tigro) 
staugimą ir jau skaitė save 
žuvusiu. Jis neaiškiai matė gio ir sveria 20 uncijų. Bet 
žvėrį netoli savęs, bet su- jeigu kas nori gyvą įsigyti, 
prato, kad jis pasiryžusiai tai už 20 uncijų aukso dar 
saugoja ką nors. Paskui jis 
išgirdo urzgimą ir aštrų 
spiegimą pumos, iš ko jis 
suprato, kad jie abudu pjau
nasi. Jis matė jaguarą kelis 
sykius ta naktį, bet puma 
vėl ir vėl puolė jį iki auš
ros. ir paskui abudu dingo 
kažin kur iš jo akių. Mano 
patyrimas.” sako gamtinin
kas, “patvirtina šitą ivvki, 
ir aš esu priverstas tikėti, 
kad puma turi prigimta 
žmogui draugiškumą, kuris 
pasilieka slaptybė.”

Karvė ir Puma
Toliaus tas pats gamtinin

kas rašo apie pumą, tik jau 
kitokioj formoj:

“Man būnant Pato goni joj, 
indiionu viršvla, jodamas 
netoli El Carmen, nastebė-' rimą groti muzika ir dainas,
10 iauna karve stovinčia žo- užrekorduotas “begalinėse” 
lėie iškelta galva, kuri jo 
nrisiartinima nusitiko pavo
jingu susijaudinimu. Kuo
met jis nradėio žiūrinėti/ 
kame dalvkas. tai karvė ir
11 ėmė pulti visu pasiutimų. 
Pagaliaus, jis atrado žolė- 
ip .tik ką išmesta, pagim- 
dvta. bet iau negyva ver
šiuką ir šalia io gulinčia, 
nilnai užaugusia num a. irgi 
iau negyva. Mat. būdamas 
alkanas, tas žvėris ėda ver
šiuką be jokios atodairos, 
tai karvė, nribėmis, varė 
ra "u sprandan ir nudūrė 
ii”

Tai tiek parodė karvė 
drąsos begindama savo vai-

negali įsigyti, nes reikia 
užmokėti $1,600 už vieną.

Chinchillų Tėvynė
Chinchillų tėvynė skaito

ma Pietinė Amerika. Jie gy
vena labai aukštuose kal
nuose, apie 12,000 pėdų, 
kur naktimis labai šalta. 
Dieną tie žvėreliai nepasiro
do, jie sulenda į urvus ir gu-

Lietuvoj Užpatentuoti 
Užsienių Išradimai

Lietuvos valdžia užregis
travo sekamus užsienių iš
radimus bei išdavė jiems 
patentus:

Fonografas, kuriuom ga-

Bakteriologija, Parazitai ir Ligos

Puma ir Kumeliukas
O reikia atsiminti, kad 

puma yra drūtas ir gabus 
žvėris pasigavimui aukos— 
maisto. Štai ką jis daro:

“Vietinis gyventojas,” pa
sakoja gamtininkas Hudson, 
“savo akimis matė, kaip pu
ma užmušė kumeliuką. Jam 
varant arklių pulką per tan
kumynus, — staiga puma 
šoko iš krūmo tiesiai ant 
kumeliuko, griebdamas vie
na letena (‘lopą’) už jo krū
tinės, kita už galvos ir taip 
smarkiai krestelėjo, kad jo 
sprandas ant syk nulūžo. Jis 
buvo pirmiau negyvas, ne
gu krisdamas pasiekė , že
mę.”

juostose, panašiose, kaip 
garsiniuose judamuose pa
veiksluose. Būdas sausam 
pienui gaminti. Žaliojo pa
šaro užlaikymas. Gamini
mas uknolių pasagom (nat- 
kavom) iš ištisų geležies 
baru, be kaitinimo, o tik 
mechanišku spaudimu. Bū
das gaminti verpiamus plu- 
šus iš augalų ir prietaisas 
tam darbui. Patobulinimas 
bombų sprogimo. Uždary
mas langų ir durų, nepra- ■ 
leidžiąs karinių dujų. Įtai
symas prie šaunamų jų gink
lų. Šilto oro prietaisas au
got automobilių ir lėktuvų 
stiklus nuo aprasoiimo. Už
raktų gaminimas iš nemeta
linės medžiagos. Statvbos 
plytelių dirbimas iš sulfito 
šarmo smalos. Dirbtinos ka
vos gaminimas. Daug įvai
rių patobulinimų motorams, 
automobiliu stabdžiams ir 
mašinerijai abelnai.

Tokie patentai bei įregis
travimai vra Lietuvos iš
duoti belgam, vokiečiam, 
ispanam, anglam, francū- 
zam ir kitiem užsieniečiam.

nepaisant, kad

gamtininkas Hudson tvirti
na, kad puma turi prigim
tą žmogui draugiškumą, — 
vistiek neičiau su‘ ja pasi
vaikščioti, kaip su paprastu 
namų šuneliu... Nes tas 
pumos prigimtas žmogui 
draugiškumas labai lengvai 
gali išlėkti per pakaušį.

kėlė prieš kapitoną lermą, 
dar surado pritarėjų ir ka
pitonas priverstas buvo nu
sileisti. Chinchillos buvo su
leistos klėtkon, kuri padėta 
vėsiausioj vietoj ir paleista 
elektriniai vėdintuvai.

Chapman su chinchillom 
atvyko Californijon, ir In- 
glewood’e tapo įsteigta chin
chillų farma. Praslinkus tū
lam laikui Chapman jau tu
rėjo 60 chinchillų.
Negavo Chinchillų Pirkti, 

Tai Pasivogė
Tuo tarpu Šveicarijos kai

lių sindikatas dasigirsta 
apie Chapmano chinchillų 
farmą ir atsiunčia savo 
agentus nupirkti visas chin
chillas. Agentai duoda 
Chapmanui milioną dolerių, 
bet pastarasis atsisako par
duoti. Agentai matydami, 
kad savo tikslo neatsieks, 
viską ištyrė ir pavogė 30 
chinchillų. Žinoma, chin
chillas jie pavogė ir išgabe
no Vokietijon, bet negalėjo 
pavogti Chapmano sekreto 
kaip chinchillas užlaikyti; 

Pastaraisiais laikais toks todėl Europoj tie žvėreliai 
didelis reikalavimas pasida- išnyko. Iš likusių Chapma- 
rė chinchillų kailiukų, kad nui chinchillų, dabar jau 
net Chile, Peru ir Bolivia 
valdžios uždraudė kailiukų 
išvežimą.
Kaip Chinchillos šiaurinėj 

Amerikoj Atsirado?
Anaconda Copper Co. bu

vo išsiuntus inžinierių M. 
E. Chapman į Pietinę Ame
riką kokiais ten reikalais. 
Jam ten kalnuose bebūnant, 
vieną sykį jndijonas atne
šė gyvą chinchilla. Chapman 
taip užsiinteresavo tuo žvė
reliu, kad porai tuzinų in
di jonų paliepė gaudyti chin
chillas. Bet tai buvo ne taip 
lengvas darbas. Bėgiu tre
jų 'metų indi jonams pavyko 
pagauti penkis patinėlius ir 
tris pataites.

Pagavimas buvo sunkus, 
bet nuo kalnų nuleidimas 
dar sunkesnis. Mat, jau pir
miau vienas žmogus bandė 
gyvus išvežti iš Pietinės 
Amerikos, bet kaip tik pra
dėjo juos leisti nuo kalno, 
tuojaus jie ir pastipo. Todėl 
Chapman juos leido laips
niškai ir ėmė septynerius 
metus nuleisti ž e m y n, 
kad pripratinus prie skir
tingo oro spaudimo. Antras 
dalykas, tai reikėjo patirti, 
koks maistas jiems tinka.

Visa tai pergalėjus, Chap
man išsirengė Calif orni jos 
linkui. Bet čia vėl susidūrė 
su keblumais. Chinchillas 
reikia vežti specialiai įreng- 
toj klėtkoj ir kaip galima 
šaltesnėj vietoj. O čia laivo 
kapitonas, chinietis, ir rem
damasis savo taisyklėmis, 
atsisakė suteikti kokias nors 
privilegijas ir pareikalavo, 
kad jie būtų vežami, kaip ir 
visi kiti gyvuliai. Tuomet 
Chapman surinko būrį savo 
bičiulių, kiekvienas, eida
mas į laivą, įsidėjo į kiše
nių po chinchillą ir taip 
juos įgabeno. Klėtką įgabe
no irgi kaipo dėžę.

Kada laivas išsijudino 
nuo krašto, jie' visi ištrau
kė chinchillas iš kišenių, su-

Ii. Bet naktį, kuomet oras 
pasidaro labai šalmas, išeina 
iš urvų ir pradeda sau 
maisto jieškoti.

Jau apie 400 metų atgal 
ispanai pastebėjo, kad Pie
tinės Amerikos turtuoliai 
dėvi chinchillų kailiukų kai
linius. Vėliau tą pradėjo da
ryti ir Europos didžiūnai, 
ypatingai karaliai.

Chinchillų kailiukų vilna 
apie colio ir pusės ilgio, bet 
ji taip švelni, taip minkšta 
ir taip plonytė, kad negali
ma nei apsakyti. Kad pa
siūti nedidelius kailinius, 
reikalinga mažiausia 165 
chinchillų kailiukų. Todėl 
galite suprasti, kokia už 
juos gali būti ir kaina. Yra 
žinoma, kad Paryžiuje už 
chinchillų kailiukų kailinius 
buvo užmokėta $250,000.

Medžioklė ant chinchillų 
labai sunki. Viena, jie gy
vena labai aukštuose kal
nuose, antra — dieną ne
pasirodo, išeina tik nakti
mis. Bet nepaisant to, dau
gybė medžioja ir daugelis 
net galą gauna.

il tah valstijoj randasi 6 
(Tąsa ant 6-to puslp.)

Rašo '
J. F. Borisas, Ph. C., O. D.

Ant mūsų odos gyvena 
nesuskaitomi milionai bak
terijų, kurios lengvai ap- 
krečia žaizdas ir paskui jas 
įpūlina (žaizdos negyja, bet 
pūliuoja). Jei oda nesužeis
ta, tai tos bakterijos mums 
kenkti negali. Jau senai ši
tie faktai aiškiai žinomi— 
už tai chirurgas rankas pir
miausia gerai nusimazgoja, 
o paskui užsimauna sterili
zuotas pirštines, kad žaiz
dos neapkrėstų.

Mūsų burnose irgi visuo
met yra milionai įvairių 
bakterijų, kurios paprastai 
mums nekenkia, kol viskas 
tvarkoje, bet tiktai persišal- 
dyk, arba šiaip fiziškai nu- 
silpnėk, tai žiūrėk, jos jau 
ir veisiasi, ir ligą jau turi.

Dažnai vienas žmogus ga
li augint milionus bakteri
jų, kurios jam nekenkia, bet 
perėjusios į kito kūną, grei
tai ligą pagamina. O jau 
apsikrėsti ligomis dabarti
niu laiku, tai turime tikrai 
puikių progų, ypatingai 
miestuose, kur kasdien su
siduriame su tūkstančiais 
nežinomų žmonių.

Ligų Pradžia
Ligos įvairiais būdais 

būdais prasideda, bet pa
prastai išeina kelios dienos, 
kartais keliolika dienų ir 
mėnesių, kol žmogus suser
ga. Matote, bakterijos mūsų 

: kūne turi veistis ir tiktai,
I
"i

U

I kai jau jų užtektinai prisi-
veisia, tai mes pajuntame, 
kad sergame kokia nors li-

Kaip Rūkštis ir Šarmas Atsiliepia į Gimdymą 
Pataičių ar Patinuką?

Kaip galima būtų nusta- 2 procentų stiprumo rūkštį 
tyt, katros lyties kūdikis tu- ir šarmą kaip tinkamiau- 
rėtų gimt—berniukas ar sius, ir leisdami šitokius 
mergaitė, žiūrint, ko tėvai skiedinius į lytinę žiurkių 
nori? Tuo tikslu per. aš
tuonis mėnesius buvo daro
mi bandymai ant žiurkių- 
pataičių Laboratorijose 
Praktiškų Tyrinėjimų Day- 
tone, N. J. Ten mokslininkai 
Th. Durfee, G. H. Wheeler 
ir Everett Taft leido žiur
kėms į lytinę makštį tai 
rūkšties, tai šarmo skiedi
nių pirm susinešimų su pati
nukais ir vedė skaitlines, 
kiek gema pataičių, o kiek 
patinukų pasėkoje įleidimo 
šarmo ar rūkšties skiedinio.

Jie paėmė 20 žiurkių, ku
rių kiekviena buvo jau at
vedus po du būrelius žiurku- 
čių natūraliai, be leidimo 
jom rūkšties ar šarmo; ir 
buvo surašyta kiekvienos 
veislė pagal lytis. Paskui 
mokslininkai tom žiurkėm 
leido į lytinę makštį rūkš-. 
ties ar šarmo skiedinio, at
skiromis atmainomis. Vie
nas ir antras skiedinys bu
vo nuo 1 iki 50 procentų 
stiprumo.

Įleidus 5 procentų rūkš
ties ar šarmo skiedinio, 
daugelis žiurkių prarado 
lytinį karštį ‘ir nesiporavo 
su patinukais; kitos, kad ir 
poravosi, bet neužsivaisino'; 
ale. kurios po tokio stipru
mo skiedinio ųžsivaisino, tai 
nuo rūkšties gimdė tik pa
taites, o nuo šarmo tiktai 
patinukus, nors-ir tų po ma
žai, tik po tris keturis vie
toj paprastai atvedamų 6 iki 
9 žiurkučių.

Tad, po įvairių bandymų, 
tyrinėtojai pasirinko 1 iki

makštį už poros valandų 
pirm susinešimų ar grei
čiau, gavo sekamus vaisius:

Aštuonios žiurkės, ku
riom buvo įleista rūkšties, 
viena eile atvedė 45 patai
tes ir 10 patinukų iš viso. 
O be rūkšties įleidimo pir
miau jos natūraliai “pape
rėjo” dviem atvejais 79 
patinukus ir 49 pataites, ar
ba po 39 ir “pusę” patinu
kus ir po 24 ir “pusę” pa
taites ant sykio.

’Šešiom žiurkėm buvo 
pirm susinešimų įleista šar
mo skiedinio, ir jos atvedė 
32 patinukus ir 9 pataites 
iš viso. Bet pirmiau dviem 
atvejais jos natūraliai, be 
šarmiško skiedinio įleidimo, 
atvedė 42 pataitę ir 31 pa
tinuką, arba po 2į pataitę ir 
15 ir “pusę” patinukų per 
visas ant sykio.

Šie bandymai, todėl, paro
do, jog nuo rūkšties įleidi
mo pataitei gema kur kas 
daugiau pataičių, o nuo šar
mo skiedinio įleidimo—žy
miai daugiau patinukų.

Bet ar būtų panašios pa
sėkos, leidžiant rūkšties bei 
šarmo moterims ar šiaip 
moteriškos lyties didesniem 
gyvūnam, tai dar negalima 
spręst pagal žiurkes. Tam 
reikėtų padaryti specialių 
bandymų ir kur kas dau
giau. —M.

Berlin. — Naziai aiškiai 
remia arabų sukilimų Pa
lestinoj prieš Angliją ir žy
dus.

kiekvienas viencėlinis gyvas 
daiktas, pavyz., ameba. 
Bakterija pertrūksta per 
pusę, pasidaro iš vienos dyi, 
paskui iš dviejų keturios, 
iš keturių aštuonios, šešioli
ka, ir tt. Gerose sąlygose, 
kur jos turi tinkamo maiš
to, drėgnumo ir kt., bakte
rijos gali kas pusė valan
dos kiekviena persidalinti: 
iš vienos dvi pasidaryti. '*

Reikia suprasti, kad bak
terijos veisiasi ir gamina 
nuodus, kuriuos mes vadi
nam toksiniais—tie nuodai 
ir sukelia įvairių nesmagu
mų—ligos simptomus' arb& 
ženklus: karštį, drebulį, gal
vos skaudėjimą, skausmus 
kauluose, nariuose ir tt.

Kūnas visuomet stengiasi 
kovot su tais užpuolikais. 
Mūsų kraujas visuohięt 
stengiasi juos mažint, ypa
tingai baltieji krauio rutu
lėliai apstoja uždegimą kai 
kokia apsigynimo armiją. 
Baltieji kraujo kūneliai ko
voja su bakterijomis ir jų 
nuodais, jas visais galimais 
būdais naikina. Kai pūliai 
atsiranda, tai juose yra bi
donai nukautų bakterijų ir, 
baltų ių kraujo kūnelių, ko
voje žuvusių.
Kūno Ansigynimo Armija
Apart to. mūsų kūnas tuo- 

jaus pradeda gamint savo 
rūšies medžiagas, kurios 
stabdo bakterijų nuodų vej- 
kimą. Žmogus arba miršta 
arba pasveiksta—viršų pai
ma arba bakterijų nuodai, 
arba kūno apsigynimo ar
mija—baltieji kraujo kūne
liai ir minėtos medžiagos, 
arba priešm^dž;ni. Dažnai 
tų priešnuodžių kūnas tiek 
prisigamina, kad antru kar
tu tos pačios bakterijos jau 
jokių progų neturi.

Paimkim difteriją, kurios 
toksinas (nuodai) senai tin-- 
karnai ištirtas. Čionai kūne 
apsaugos armiją vadiname^ 
antitoksinu, nriešnuodžiu. 
Įleidžiama arkliams diften- \ 
jos toksino; arklių kraujas j 
tuoj aus pradeda gamint an
titoksiną (į dešimt dienų ar
klių kraujas pagamina anj;i- į 
toksiną). Išimama iš arklio 
antitoksinas—tai ir yra čie- 
pai, kuriuos daktarai difte- 
rija sergantiems vaikams 
leidžia, ir vaikai greitai pa
sveiksta. Nes antitoksinas 
ir yra toji apsaugos armija, 
kuri vaiko kūne tokia silp
na, kad pati nepajėgia ka- ; 
riaut su difterijos nuodais.

Panašių čiepų vartojama 
ir kitų ligų gydyme. Tai bus 
tikrai natūralūs gydymas: 
čiepais mes ligonio kū
ne sustinriname apsigyni
mo armiją, ir jinai paskui

(Tąsa 6-tam pusi.)
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LAISVE

Laisvoji Sakykla
Kur Vienam Liūdna, Ten 

„ Kitam Linksma

Sovietų Sąjunga šventė 
savo 21 sukaktuves. Grigai
tis savo ‘'Naujienose” para
šė, kad tai “liūdnos sukak
tuvės.” Bimba pažymi “Lai
svėje”, kad yra ko Grigai
čiui liūdėti. Paskui Grigai
tis rašo: “Bet mes netikime, 
kad pačiam Antanui Bim
bai yra labai linksma...”

Taip, yra abiem ir liūd
numo, ir džiaugsmo, tik ne 
toj pačioj vietoj abu liūdi 
aroa džiaugiasi. Pažiūrėsim 
į faktus, kuriuos “Naujie
nos” mini.

1. Leninas, Trockis, Zi- 
novjevas ir kiti steigė Kusi- 
joj “proletariato diktatū
rą.”

Čia Grigaičiui liūdna.
Bimbai linksma.
(Jeigu būtų įkurta “bur

žuazinė diktatūra,” tai abie
jų nusiteikimai apsimainy- 
tų! )

2. Ten “viešpatauja ne 
proletariatas.” — Grigaičiui 
liūdna, kad Viešpačio nėr. 
Bimbai linksma, kad prole
tariatas pats valdos!, o ne 
viešpats jį valdo.

3. Grigaičiui liūdna, kad 
ten yra Stalinas. Bimbai 
linksma, kad ne Kerenskis.

4. “Kas atsitiko su tik
raisiais to perversmo va
dais? Leninas yra miręs.” 
Dėl to, man rodos, netenka 
nė liūdėti nė džiaugtis, nes 
šiandien Leninas būtų jau
persenas ką nors taip ar ki
taip daryti, jeigu dar būtų 

| gyvas. I
Bet va: a) “Trockis pra- 

keiktas, kaipo išdavikas ir 
fašistų agentas.” Grigaičiui 
gaila jo, kad jį susekė esant 
išdaviku; Bimbai džiugu dėl 
to. Bet kad Trockis pavirto 
į išdavikus, tai Bimbai liūd
na, o Grigaičiui linksma, b) I 
“Zinovjevas, Kamenevas ir' 
Bucharinas yra sušaudyti”. 
—Grigaičiui liūdna, Bimbai

“socialistas,” arba “social
demokratas” netrokšta “so- 
c i a 1 demokratijos.” Dabar, 
kur valdo “demokratija,” 
tai tik buržuazinė demokra
tija, ne proletarinė, ne dar
bo žmonių demokratija.

Bimba (ir visi komunis
tai) tiki, kad geriau buržu
azinė demokratija, o ne fa- 
šizmas (ne kapitalizmo dik
tatūra). Bet Sovietų Sąjun
goj, suimant išdavikus, ta

i' po užkirstas kelias fašiz- 
I mui.

Grigaičiui liūdna. Bimbai 
j linksma.

6. Ar Grigaitis nuoširdus 
demokratas? Jis buvo kartą 
ir proletarinio demokratiz
mo šalininkas, bet nenuošir
dus. Steigė “Naujienų”

i “kooperatyvišką (taigi pro- 
I letariškai demokratišką) 
| bendrovę. Po kiek laiko su- 
vylė narius darbininkus ir 

Į narius socialistus, panaiki- 
, no “Naujienų” demokratiz
mą, o įkūrė kapitalistinę 
(ne demokratišką) “Naujie
nų bendrovę!

Kam gi čia dar girtis 
nuoširdumu demokratijai. 
Kapitalistų demokratijai, 
tai gal jis ir nuoširdus. 
Bet darbo žmonių arba 
liaudies demokratijai jisai 
nebuvo ir nėra nuoširdus.

7. Artimiausioje jo or
ganizacijoj jisai atliko kele
riopą darbininkų skaldy
mą:

L Panaikino’ “N.” koo
peraciją .

II. Panaikino “N.” de
mokratiją.

Žydų sinagogos (Vienoje, Austrijoj) vidus; ją ir daugy
be kitų sinagogų pasiutę naziai arba sugriovę arba su
degino.

■ <■ x Cleveland© Kronika

smagu, kad tie išdavikai
daugiau negalėjo kenkti ša
lies čielybei ir žmonių gero
vei. c) “Radekas sėdi kalė- 

i jijne.” Šičia Grigaičio liūd
numas ir gailestis lyg su 
{kirsta koja, nes Radekas 
išėjus iš kalėjimo gali būt

• • V lir su išVėl geras veikėjas 
davikais nesėbraus. Ar jis 
sėbraus? Jei Grigaitis tai 
žino, tai ištikro jam širdis' 
sutrinta gailesčiu, kad ta
sai sėdi kalėjime, bet ta 
širdis šokinėja džiaugsmu, 
kai pamano, jog kalėjimo; 
terminui pasibaigus, anas 
galės sėbraut su reakcio
nieriais—Sovietų Sąjungos! 
išdavikais.
- Bimbai čionai yra trys 
džiaugsmai: 1) Kad Rade
kas tapo laiku sučiuptas; 2) 
Kad perdaug giliai neįsi- 
klampojo į išdavystės pelkę, 
kuri pavojinga Sovietų Są
jungos proletariatui, o kar
tu ir viso pasaulio darbinin
kams ir šiaip geros valios 
Žmonėms. O trečias džiaugs

is tai tik viltis, kad Ra
kąs bus nuoširdus darbi

as ir nenorės 
’ąžinti kapitalistus su jų

ninku drauga

bizniais.į Rusiją.
5. Dar vienas sopulys ant 
aujienų” širdies: “bolše- 
;mo sukaktuves yra liūd- 
3 kiekvienam nuoširdžiam 

demokratijos šalininkui, o 
ypatingai socialistui.”
'Reikia tik stebėtis, kad

III. Atskėlė darbininkų 
vienybę nuo savęs; jis tur
tingas; turi daug “Naujie
nų” šėrų; darbininkai ne
turtingi, turi mažai šėrų.

IV. Kiek šėrų, tiek galy
bės arba valdžios vienetų. 
Jeigu Grigaitis turi 500 Še
rų, sykį balsuoja ir sakų se
kretoriui : Užrašyk 5 0 0 
mano balsų. Darbininkas 
turi du šėru. Grigaitis sa
ko: Užrašyk jo tik du bal
su, nes jis biednas.

Tai va, o Rusijoj * šitokių 
balsavimų nėra, tai Grigai
čiui ir “liūdnos sukaktu
vės.” Nėr kaip pateisinti 
savo demokratišką išgveri- 
mą.

V. Aršiausia, kad skaldy
mas įvyko veidmainystės ke
liu. Kūrė kooperaciją (su 
lygiomis teisėmis: vienas 
narys, vienas balsas, nepai
sant šėrų skaičiaus). Bet 
paskui įkūrė kapitalistinę 
kompaniją, panaikino na
rių lygybę. Baisus skaldy
mas!

VI. Toksai skaldymas 
darbininkų didėja su lai
ku. Jo niekad negalima už
miršt. Jeigu būtų išsyk 
tverta “Naujienų” kompa
nija (buržuazinė) ir suži- 
niai būtų darbininkai ir ki
ti prie jos dėjęsi, tai būtų 
“tiek to.” Eini atsimerkęs, 
matai vilkduobę, jei į ją 
šoki, tai tavo biznis. Bet čia 
Grigaitis prigavo, apmulki
no, suvylė savo “draugus” 
darbininkus. Tai neužmirš
tinas buržujaus darbas.

Dėl to ir vadinas jo “de
mokratiškas išgverimas.”

Grigaičiui dėl to linksma, 
o mums liūdna.

8. Bimba (taip: Antanas 
Bimba), kaip iš pradžių rė
mė darbininkų kooperatinį 
judėjimą, taip ir remia da
bar. Panašiai darosi ir So
vietų Sąjungoj. Dėl to jam 
linksma, o Grigaičiui liūd
na.

9. “Laisvė” ir “Vilnis” 
turi po kooperatyvišką ben
drovę (ne kapitalistišką).

Binghamton, N. Y.
Sąjūdis Unijų Klausime

Endicott-Johnson čeverykų 
industrija turi apie 20,000 dar
bininkų. Jie nėra organizuoti į 
unijas. Kompanijai sekėsi pa
laikyti juos neorganizuotus ir, 
žinoma, gražiai naudoti. Senie
ji kompanai (Johnsonai) deda
si dideliais labdariais, duodan
čiais darbininkams visa tai, 
kas jiems priklauso, žymi dalis 
darbininkų įtikėjo .kompanų iš
pūstai labdarybei. Bet įtikėjo 
toli gražu ne visi.

Darbuojanties C.I.O. ir. Am. 
Darbo Federacijos organizato
riams, nemažas skaitlius darbi
ninkų jau susirašė į unijas. 
Matydami šitokį darbininkų 
pasisukimą, kompanijos šali
ninkai- sujudo dirbti prieš-uni- 
jinį darbą. Pereitą savaitę, lap
kričio 15-18 dd., jie šaukė eilę 
mitingų, kuriuose dėstė unijų 
pragaištingumą. Mitinguose 
vyravo tik viena mintis — 
prieš unijas. Į tuos mitingus 
buvo šaukiami tik -“lojalūs” 
(kompanijai ištikimi) darbi
ninkai. Aišku, kad priešingai 
minčiai (už unijas) ten nebu
vo vietos pasireikšti. Mitingų 
dalyvių skaitlių vietos spauda 
žymiai išpūtė — padidino.

Sakoma, ir visos bažnyčios 
tapo pakinkytos prieš-unijinei 
propagandai. Jos draudžia savo 
lankytojus dėtis į unijas. Jos 
nuolankiai tarnauja valdonams 
—valdonams, kurių galia nusi
driekusi ant visos miestų treju
kės (triple cities) — Bingham- 
tono, Johnson City ir

Unijų darbuotbjai, 
neužilgo šauks savus 
Juose dėstys
naudą darbininkams, 
na, kad kuodaugiausia 
ninku lankytųsi į juos ir išgirs
tų apie unijų reikšmę — reikš
mę ne kompanijos akimis žiū
rint, bet akimis pačių darbinin
kų !

Darbininkai, neįteįkę savo 
pareiškimo tapti unijos nariais, 
pasiskubinkite įteikti juos C.I. 
O. arba A. F. of L. unijų dar
buotojams. Kai tik bus didžiu
ma darbininkų įteikę pareiški
mus stotį unijon, tada bus ir 
balsavimas, kuriai priklausysi
me — iC.I.O. ar A. F. of L.

žmona.

ne-

Detroit, Mich.
Aido Choro Trupiniai

Lapkričio 20-tą turėjome
paprastai audringą susirinki
mą, tiek daug reikėjo aptarti, 
sutvarkyti, tiek daug naujų su
manymų buvo įnešta! Betgi, 
draugai, nesustokime tik su ge
rais norais ir sumanymais, bet 
griebkimės už darbo smarkiau 
ir nuoširdžiai. Visų taškas bu
vo “lietuvių diena” pasaulinėje 
parodoje ir buvo nusistatyta 
pradėti tuojau ruoštis, kelti 
fondą kelionės išlaidų padengi
mui. Jei nepajėgsime reikiamą 
sumą sukelti lig kito rudens, tai 
tas apsunkins narius asmeni
niai, nes skirtumą turėsim pa
sidengti kiekvienas sau. Jei at
siras iš mūsų draugų rėmėjų, 
kurie norės paremti su lėšomis 
ar jų sukėlimu, mes būsime la
bai dėkingi už ištiestą ranką.

Domės! Choro Nariai
27-tą šio mėnesio, ateinantį 

sekmadienį, visas choras foto- 
grafuosis, tad visi apsirengkite 
išeiginiai ir susirinkite svetai- 
niukėn ant pamokų, kaip pa
prastai. Gi po pamokų visi nu- 
sibelsime pas “partagrafistą” ir 
“nusimušime pikčierių.” Pamo
kos įvyksta po senovei, penkta
dienį, 7:30 vai. va.k. ir sekm., 
10:30 vai. ryte. Tik susimilda
mi neateikite 12-tą vai. ar vė
liau. A. Urban.

Fašistinės Ylos Maiše 
Nepaslėpsi

Skaitau p. Karpiaus gazie- 
toje, kad Ispanijos “sukilėliai 
paėmė beveik viską atgal, ką 
kairieji buvo laimėję savo ke
liais pasisekimais nuo vasaros 
vidurio.” Ir tas įvyko laike 
pereitos savaitės laiko. Mato
te, ką Ispanijos Jojalistai nu
kariavo prieš frankistus, hitle
rininkus ir mussoliniečius nuo 
vasaros vidurio, tai pastarieji, 
anot p. Karpiaus, viena savai
te atsiėmė.

Kuomet p. Karpiui pasidaro 
didesnjs noras-apetitąs para
šyti kiek daug jo kolegos “lai
mi,” tai jis duoda ir respubli- 
kiečiams “kelius pasisekimus”, 
kad padarius savųjų didesnį 
laimėjimą. Bet kur ir kokia
me “vasaros viduryj” savo ga- 
zietoj p. Karpius yra davęs ži
nių apie respublikiečių laimėji
mus, kuriuos jis dabar pažy
mi? Tokių žinių jojo gazietoj 
nebuvo.

Reiškia, Smetonos klusnusis 
kavalierius jau du metai su 
kaupu rašė ir dabar teberašo: 
“Ispanų sukilėliai laimi. . . Is
panų sukilėliai laimi...” Tik, 
ot, paskutiniame savo mazgo
tės' num. apmeluodamas iš 
naujo Ispanijos liaudį, kad 
duoti paguodos savo užgai
doms, išsiplepa, kad vasaros 
viduryje lojalistai yra laimė
ję prieš jojo įpylimus galvarie- 
zus fašistus. Melų amato nei 
kiek neužvydžiu Smetonos ka
valieriui.

Kylant protestų bangai 
i prieš Vokietijos nazių pogro
mus ant žydų ir katalikų, p. 
Karpius su kitais Clevelando 
laikraštininkais padėjo savo 
protestą prieš hitlerininkų te
roristinius veiksmus. Visgi ge
rai, kad ir tokį žmogų yra pri
vertę pasisakyti prieš savo 
“frentų” nazių žvėriškus ak- 

l tus.
“Šių dienų Vokiečiai... nu

alino savo aukštai kultūroje ir 
technikoje pakilusią šalį. . . 
puola kitus žmones, kankina, 
naikina juos, grobia jų mantą 
sau, patenkinimui savo alkio.” 
Kas taip veidmainiškai rašo ? 
Ogi tas pats Ispanijos lojalis- 
tų priešas p. Karpius. Sulig jo 
ne Hitleris-fašistai “nualino”... 
Vokietiją, bet “šių dienų vo
kiečiai.” Ne fašistai terorizuo
ja žydus ir katalikus, bet “šių 
dienų vokiečiai”.

Karpiaus gazietoje nėra nei 
žodelio prisiminta apie pavo-
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Užprenumeruok Pienrastj 
“Laisvę7’ Savo Drauganis

Komunistams linksma, o 
Grigaičio “socialistams ir 
demokratams” liūdna. Dar
bininkų vienybės ir apšvie- 
tos skaldytojams turi būt 
amžinai liūdna, kad negali 
suskaidyt galutinai.

Krivūlė.

RADIO VALANDOS VODEVIUS
Įvyks Sekmadienį

I lapkričio

27
November

1938

Pradžia 6 vai. vakare
Ąlekšas Vasiliauskas 

žymus dainininkas iš New Yorko

A. ir J. KASMOČIŲ SVETAINĖJE
91 STEAMBOAT ROAD GREAT NECK, L. L, N. Y,

Šokiams Grieš Adomo Jezavito Radio Orkestrą
Programoj dalyvaus juokdariai K. B. Kriaučiūnas ir Vitalis 

, Bukšnaitis, Brooklyno dainininkas Viktoras Bekeris.
VAKARĄ VEDA VINCAS MATUSEVIČIUS

Įžanga Koncertui 75c ir 50c. šokiams 35c.

0

Šis parengimas ruošiamas palaikymui didžiulės radio stoties 
lietuvių naudai—Station WBNIX, 1350 kilocycles, 9 vai. 

antradienio, ketvirtadienio ir šeštadienio rytais.
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Mateušas Sinionavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Šis alus yra daroma iš tikros daigintų miežių salyklos. 
Daroma stiprus alus—Ale šviesus ir tamsesnis sulig 

mokslu ilgos praktikos ir patyrimų' garsiojo 
Lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

• So. Boston, Mass

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Gaminami Europiško įr Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško nan>ų darbo, kilbasai ir kepta paride

na į gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME / 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

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

27222y?2?2S2??22S?ZZ?jW22?22?222222222S

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name
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Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vyną i, geriausių 
bravorų alus ir 
Ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Penktad,, lapkr. 25, 1938

jų Lietuvai, ypatingai Klaipė
dos kraštui iš Hitlerio pusės. 
Užslėpimas šio pavojaus yra 
niekas daugiau, kaip tarnavi
mas Hitlerio klikai-paziams. 
Štai kur p. Karpiaus veidmai
nystė proteste.

Komunistas.

Šaukia Nutraukt Diplomatijos 
Ryšius su Naziais

London. — Darbietis 'at
stovas Ph. N. Baker Angli
jos seime reikalavo, kad 
Anglija ir Amerika per
trauktų diplomatinius ry
šius su Hitlerio valdžia, 
'kaipo žvėriška terorįzuoto- 
ja žydų, katalikų, protesto- 
nų ir politiniai pažangesnių 
žmonių.

RADIO PROGRAMA
šeštadienio, lapkr. 26 d. ra

dio programa per stotį W0RL, 
8:00 vai. ryte bus sekanti:

1— Emilija Rudokiūtė iš So. 
Bostono, Dr. Pašakarnio asis
tentė, duos paskaitą apie akis..

2— Pianistė Irena Rasimavi- 
čiūtė iš So. Bostono.

Sekmadienio, lapkr. 27 d. ra
dio programa per stotį W0RL, 
9:30 vai. ryte bus sekanti:

1— Longin Buinio, Jr. Cava
liers Orkestrą iš Cambridge.

2— Julija Metrikaitė, daini
ninkė iš Worcesterio.

3— Smuikininkė Albina An
tanavičiūtė iš Waltham.

Steponas M inkus,
garsintojas.

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas

Orui Atvčstant Gerkite Brocket’s Ale

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
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 visokiame klimate jis yra naudingesnis gerti, jis 

paakstina jūsų kūną energingiau veikti
Lietuvių bizniai, kurie verčiatėsi alum tuojau rašykite prezidentui 

Antanui Penkevičiui reikalaudami pristaty 5 lietuvių bravoro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savo kalboje—lietuviškai adresuodami:

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras . kamba. 
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.
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Pretty girls 
and I am more than fascinated if 
the pretty girl has a fortune of 
some 8,000,000 odd dollars. Money 
isn’t everything, I know, but still— 
the girl looks charming ... 
name is Miss Brenda Duff

But while
curve of her shoulders and 
wavy black hair coming down to her 
neck an uneasy thought grips me. 
Looking at this girl who is worth 
$8,000,000 I can’t forget 
000 girls

A Baltimore psychiatrist 
to the front page with the 
that you can stop a man 
drinking by taking his mind away 
from liquor, etc. A novel idea, per
haps it can be extended to include 
fascist dictators who should have 
their minds taken away from such 
sundry matters as war, viciousness 
and

Wanted:
vities in Lithuanian youth organiza
tions to retain the members gained 
during membership drives. You 
can’t fill a glass with water if 
there is a hole at the bottom.

On this page you find a self-ex
planatory cartoon about Bill Trana
vich,' Rutgers football star. The 
editor tells us that the December 1 
issue of the “Tiesa Youth News” 
will contain an interview with this 
Lithuanian LDSer. It’s a thing 
worth looking ahead to.

The Nov. 15th issue contained a 
full page interview with Art Rad
vilas, Fordham gridman, and we 
have already heard comments prais
ing the type of youth that are at
tracted to the LDS. Good work!’
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of the new year. Get

the big 
manag- 
he can 

in him- 
will be
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When a woman refuses to 
rel with a man, it means 
tired of him. True lovers 
back.

District 
Britain 

There was

more than “straight sing
add to their program 

other forms of entertain- 
will be interesting to see

that this something is so- 
It explains what socialism 
it works, and how it is 
in the Soviet Union. It 

what .Americans must do in

Eyes 
indicate the anipial is deaf in one 
ear.

“Wine List” Shocks

All the girls looked their 
P. S.—so 

Qne group I thought

prostitutes, poverty and 
This is what the monarchy

LORDS OF THE PRESS, 
George Seldes. Price, $2.75.

This is a study of “the most po
werful anonymous group of men in 

Roy Howard, Hearst,
Col. McCormįck, Gannett, Chandler, 
and the others who dominate the 
^American press. Chapter and verse 
are cited on their distortions, qmis-
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Elizabeth Invites to 
Council Dance

ELIZABETH’S LDS youth branch 
is presenting an evening of en
tertainment November 27, 1938, at 
eight p. m., for delegates of the 
Metropolitan Youth Council. Every 
member of New York and New 
Jersey branches give us your sup
port. Admission is twenty-five cents. 
Dancing, refreshments, games, and 
movies. —E. Committee.

Anthony Mazurka was his name 
No seeker of fortune, no lover of fame, 
No searcher of glory was this bronze son 
Who heard the war drums roll 
When Fascism came, » 
And went 
His hands

He was a
He went to fight for Loyalist Spain. 
He knew he was in the right 
And was glad that he could fight. 
He fought, was wounded, got well. 
They were going to send him home
But instead,
He went to the front lines again.

He fought like hell, was wounded again, 
This time in the leg, lame..
But he kept on fighting,
No help did he beg—he was game.
They put'him on a stretcher and hospital bound, 
A mortar exploded.
The smoke cleared—
And he was dead.

He left a sweetheart, a father, a mother,
And a young little brother,
And the chorus he loved, all were his pals,
He fought and died ‘
And lies jn a sdldier’s grave
In Spain.
For Democracy’s cause,
His life he gave
And we know it’s not in vain.
He worked, he loved,
He fought, he died,

The Dregs of the Monarchy Still Remain 
But the People’s Front Prepares Victory

Dear—,
Back from a two day 

Barcelona, safe and sound. There 
was nothing exceptional about the 
trip but I 
Here is the

enjoyed it very much, 
whole story:

is a very large city 
a wide ocean—a real 
One would be able to

Barcelona 
spread over 
metropolis, 
forget the war if it were not for
the shattered buildings, wrecked by 
Franco’s bombardments. By the 
way, we were in a restaurant the 
first morning drinking coffee when 
the air raid sirens opened up full 
blast. Quicker than it takes to 
tell it the storekeepers yanked 
down the shutters over their store 

i windows, traffic ceased complete
ly, people cleared the streets by 
taking cover in the many “refugi- 
os.” Soon the hum of airplane mo
tors was heard, anti-aircraft guns 
opened fire, bombs burst with a 
deafening noise and it was all over 
—the fire from the guns forced the 
fascist planes to flee. The bombs 
fell along the water front, four 
blocks from where we were, des
troying several houses and danjpg- 
ing two English freighters. I do 
not know the number of casualties 
because in a surprisingly short time 
everything was back to normal and 
people thronged the streets as if 
nothing had happened. Almost dai
ly air raids have increased 
termination of the civilian 
tion to work with renewed 
in every way possible foi’ 
cisive victory over the fascist in
vaders. It is a task, a duty they 
are fulfilling admirably in the face 
of tremendous handicaps.

Take the question of food. There 
is. a great scarcity of it in Barce
lona. An average rpeal consists of a 
dish of “garabazos” or beans with 
a small piece of meat thrown in 
—nothing more. Bread is extreme
ly scarce, most of it being sent to 
the soldiers at the front. The 
civilians realize that the soldiers 
must have first consideration, not 
only in food but also clothing, to
bacco, etc.

Under such conditions one can
not help but admire the Spanish 
people’s staunch faith in the Loyal
ist government.

After the usual frugal dinner we 
took a walk through the slum dis
trict.
crooked, dirty streets, dingy houses, 
brazen 
filth.
brought into being, what the re
actionary government maintained 
until 1936 and what the present 
People’s Front government will des
troy as soon as it is able to do so. 
I used to think that New York’s 
East Side was bad enough but this 
—the two cannot be compared ex
cept for the 
products of 
tern.

The truck 
town took a 

the surrounding heights along a 
gentle slope. I looked back upon 
the city and was filled with con
flicting emotions. Below us lay a 
glistening metropolis bounded by 
lofty hills and the deep blue Me- 
ditteranean — an inspiration for 
sentimental poets and equally sent
imental composers. But also below 
us, freely offering itself to one who 
understands the deeper 
of life* was the germ of inspira
tion of still greater achievements 
of the artistic. One cannot divorce 
nor isolate the shocking scene of 
buildings, the firm determination of 
the, workers to build a better life 
from the realism of emotional un
derstanding that this war in Spain 
is one between progress and re
trogression —• between International 
Fascism and the upholders of, De
mocracy.

Perhaps the above thoughts seem 
far fetched yet such are the 
thoughts which relit my mind with 
the fires of faith 
victory of Spain, 
people.

Nothing much 
since our trip to 
awaiting the' League 
show up and count
present it’s in Barcelona crashing 
in on banquets, etc. 
that we will leave this 
in a week and move 
border. We expect to 
way home soon and 
N. Y. after 
Until then,

“Nazi Rule”
Over School
Teaches Good Lesson

HUNTER COLLEGE, N. Y.—Give 
the girls a great big hand for 
there was one lesson they learned 
very well. Hunter College students 
were given an object lesson of one 
phase 
every 
went 
ment.

Organized by the Student Coun
cil, governing body of the four col
lege buildings, as an illustration of 
how fascism would strike at educa
tion, the censorship affected more 
than 7,000 students who partake 
daily in nearly 75 extra-curricular 
activities.

First to feel the ban was the of
ficial college publication, “The 
Bulletin,” usually a four to six- 
page sprightly written newspaper. 
It appeared Monday as a single 
sheet, blank except for the mast 
head and a four word message 
reading “Student Council Activities 
Closed.”

Throughout the college, similar an
nouncements were posted, on bul
letin boards, on clubroom doors, in 
the rental library, at the college 
ticket agency, and at the offices 
of the Student Council itself.

As the lunchroom, also operated 
by the council, filled with hungry 
students, waitresses distributed me
nus which announced that only but
tered bread and milk, would 
served.

“The experiment was well 
ceived and the girls felt its 
significance,” Miss Vivian Gibbs, 
president of the upper senior class, 
declared. “It had a sobering ef
fect in bringing home the menace of 
fascism.”

All normal activities have been 
resumed —thanks to our democrat
ic government.

SALT LAKE CITY—Joe College 
and Betty Co-Ed casually ordered 
gin fizzes, Scotch and sodas and pink 
ladies in Utah University’s Union 
Building Coffee shop.

Startled professors stared in ama
zement and nearly jumped from 
their seats when they saw on the 
campus a “wine list,” mint juleps, 
Mickey Finns, dry Martinis and 
whisky sours.

Sale of alcoholic drinks is barred 
in Utah. Explained “bartender” 
Clair Likes:

“We figured that to entice stu
dents we’d offer some attractive 
menus—new names and new dinks.”

A “gin fizz,” he confided, simply 
is a bit of lemon, marshmallow and 
carbonated water. A squirt of lime, 
some mint and bubble water const
itute a “mint julep.”

Even the powerful “Mickey Finn” 
is just

Mass. Held Memorial 
Meet for 
Anthony Mazurka

A memorial meeting was held 
Anthony Mazurka last Sunday even
ing at 29 Endicott St. There were 
about 400 people present from va
rious organizations, Comm. P., Y.C. 
L., ALDLD 155 and 11 Branch, 7th 
District ALDLD, United Lithuanian 
Societies, Worcester Aido Chorus, 
Lithuanian Sons and Daughters and 
also people from Gardner, -Brooklyn, 
Hudson, Fitchburg and Boston.

Among the speakers were Joe Sa- 
cal, comrade of Anthony during 
their fight in Spain, ;and Roy Miza- 
ra, editor of “Laisve.” The hall was 
in semi-darkness throughout the ce
remonies. The Aido Chorus sang 2 
songs and presented a bouquet .of 
roses and carnations. A duet was 
sung by two chorus members, Sa- 
balauskas and Tumanis. V. Grub- 
liauskas read a poem which was 
composed by one of the chorus 
members in honor of A. Mazurka. 
After the meeting there was a light 
lunch served to friends and rela
tives — our deepest sympathy 
Mrs. and Mr. Mazurka. O. I.

Conn. LMS Groups 
To Coordinate 
Cultural Work

On Sunday, October 30th, the 
nual conference of the LMS Conn. 
District was held in New Britain, 
Conn. Twenty-one delegates were 
present from choruses in Hartford, 
Waterbury, New Haven and New 
Britain.

At last year’s conference, the 
choruses were very weak — in 
fact, none of them were meeting 
regularly* This year, there are 
strong choruses in Hartford and 
New Haven, and those in Waterbu
ry and New Britain are growing in 
strength daily.

In order to co-ordinate the work, 
the District Committee was ’ en
larged to seven members, from 
which a sub-committee will be 
formed to aid the weaker chorus
es and* to organize new ones where 
possible. Also, an attempt 
made to get choruses not 
the Menas to sign up.

It was decided to „hold a 
concert and dance in New 
in the early spring,
quite an opinion that the choruses 
should do 
ing” and 
skits and 
ment. It
the results at the spring concert.

In addition to adopting a reso
lution-to spread the cultural activi
ties of the Lithuanian <yArt League, 
the conference realizing that the 
cultural side of life is dependent 
upon the freedom of man — that no 
culture can be truly great Unless 
it is based on liberty and justice— 
unanimously adopted a resolution to 
fight against fascism and to main
tain the independence of Lithuania 
against the onroads of Nazism.

If the enthusiasm of the con
ference is carried over Jn;to our 
work, history will be made in Con
necticut this year. —A. Y.

B’klyn Aidos Presents 
“Išeivis” Jan. 15

News of the chorus has been 
neglected for a few weeks but 
here is some — an accumulated bit 
of everything.

New, Members; During the past 
month we have the following new 
members who have joined our ranks 
and we hope they will stay with us 
for many years: — Girls: Mary 
Skuzinskas, Ann Roman, Mary Du
gan, Anna Sakalauskas, Nellie Yus- 
kas. Boys: Vincent Kvietkus, Vito 
Žilinskas, Felix Janulavičius. Wel
come!

Thought: The chorus conduct
has improved greatly this past 
month. Also for some reason or 
other our teach is really teaching 
its with gayety.

Ląlsve’s Concert: The chorus 
opened the concert and sang pretty 
well. ,.........................  ‘
best in the new attire, 
did the boys.
best was the Russian dance group 
(the Aido Chorus is still organiz
ing one, too).

Flash! The Aido Chorus for the 
past two weeks has- been rehears
ing Fridays and Sundays for their 
operetta, “Išeivis,” which will be 
held Sunday, January 15, 1939. It 
is under the musical direction of 
A. Žilinskas and the dramatic direc
tion of Jonas 
director. It 
leading events
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What Road Next for America? The Question 
And Answer in a John Strachey Book

HOPE IN AMERICA, by John 
Strachey. Price, 50c.

How useful this little book! How 
clear, simple, vigorous and convinc
ing! It speaks to those millions 
who do not want war, nor to be un
employed, nor to be unhappy, but 
who do not know why such a' des
tiny is inflicted upon them. It ex
plains—in language which everyone 
can understand — what 
is, why capitalism breaks 
causes depressions, why 
causes war. It explains 
Roosevelt administration
to remedy some of these evils and 
why it cannot remedy them all. It 
shows that something more is need
ed, and 
cialism. 
is, how 
working 
explains
the present crisis of the world, and 
declares that what Americans do 
can vitally affect the course of the 
rest of the world. It ends with the 
affirmation that there is great hope 
for America, and hope for the 
world because of what Americans 
can do. Here and there, perhaps, 
Strachey has cut a few corners, but 
in the main this little book is a 
model of simplification. Let each 
of us read it and give a few copies 
away. It should be distributed in 
the millions! Henry Hart.

your tickets now.
Pictures: The chorus has decided 

to take a new picture. So read 
this column, members, for the time, 
date and place of the meeting to 
take the pictures,.

Singing: The chorus is going to 
sing in Maspeth thjs Sunday, Nov. 
27, and all members should be 
down this Friday, not only because 
of the affair but because we have 
plenty of operetta songs to learn.

Glad to see Frank Pakai back 
in oųr tenor section. We sure do 
need more tenors (hint!).

By the way, have you read the 
latest issue of the VOICE? It con
tains some good stories, articles, 

sports and a .crossword puzzle a? an 
added attraction. If you haven’t 
read it, ‘‘Buy your copy now!”

Till next week. —M. A. B.

Glass can be made into a thread 
so fine that ope pound of it is elon
gated to the extent of 25,000 miles. 
The thickness of this thread is 
about onc-tw.cntieth that of hwpan 
hair.
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sions, and subserviency to big 
vertisers and to big business.
cause the majority of the press is 
completely reactionary, the author 

“Labor must challenge the 
He also calls for a

says 
press lords.
Congressional investigation of the 
press and its owners, and wants 
newspaper men to have a share 
in newspaper control. Lords of the 
Press lacks some of the “punch” 
of Seldes’ Freedom of the Press. 
There js evidence of some haste in 
writing, certain factual errors, and 
an unjustifiably charitable estim
ate of Abe Cahan of the Jewish 
Daily Forward. H. K.

Great Neck’s Views of 
The Gossipy News

One yveek has rolled by and 
here I am again, With more cho
rus chatter. I have noticed that 
the sopranos pay special attention 
to the teacher now. Į guess this 
handsome young man has got 
them!

A few 
the chorus made 
were wearing at 
think they were 
(These girls will 

for you men, they

The basses have been told to come 
and- sing at 7:30 each Thursday. 
Evidently they are slipping for they 
come after 8 p. m. 
what’s wrong with

I see that Albiną 
certainly swing it 
Hop. (Keep it up 
cutters) . . . Why does Ann go to 
the jnovies almost every other 
night? Bring him along with you 
to’ chorus, Ann . . . Why doesn’t 
Mr. JCoup copie to sing any more? 
We need you . . .

Thę chorus members have tick
ets foi; their dinner and dance now. 
I am sure all you people will buy 
yourselves a ticket and join us in 
our fun . . .

Here is something you Brooklyn
ites and Jerseyites may have not 
noticed. Or have you ? 
of the girls from 
the dresses they 
the concert. I 
made very well, 
make good wives 
can also sew and cook.)

An excellent alto has come back 
to sing with us. We are glad to 
have you back, Mrs. Skidmore . . . 
Here’s the reason why Zeno B. 
hasn’t been attending chorus late
ly. It is because he goes to school 
on Thursdays ... I wonder why 
O. B. didn’t attend chorus practice 
last Thursday? That has never 
happened before . . .

One of our female members is 
dying to be asked for a dance by a 
certain Al. P. from Brooklyn’s Ai
do Chorus. Give her a break, Al, 
she’s a very good dancer . . . There 
isn’t much gossiping to be, dope in 
a hick town, so until we are 
the limelight again, so long.

—Hick Slicker.

Delegates to Meet in 
Elizabeth Nov. 27

New York and New Jersey LDS 
youth branches will converge upon 
Elizabeth, N. J., for the first Me
tropolitan Youth Council Conf erente 
November 27, 1938.

Not only delegates have been in
vited to the conference but quests 
also. The LDS youth branch 205, 
of Elizabeth, wishes to emphasise 
“QUESTS.”

We sincerely hope members of 
Richmond Hill, Brooklyn, and New
ark branches 
own free will 
monstrate the 
the LDS.

This same invitation is extended 
to other branches in New York and 
New Jersey.
but to
YOUTH 
Jersey.

in the 
ence, 
tee (Ed. Paciunas, Ant. Paciunas) 
will delight delegates and quests 
with a versatile program of enter
tainment.

In Fraternity there is Unity—in 
Unity there is Stxength. Give us 
STRONG FRATERLAL SUPPORT! 
Elizabeth needs you November 27, 
1938. — N.

will come of the|r 
to Elizabeth and de
scope of fraternity in

Not just to youth— 
ADULTS. Support the 

of New York and New

evening, after the confer- 
the Entertainment Commit-

Though it is still a bit prema
ture for base-ball news the New 
York Yankees office startled the 
hot-stove league with the item con
cerning Johnny Broaca’s release to 
the Cleveland Indians via the waiv
er route. It was a fore-gone con
clusion that the Lith, Broaca, 
would not be with the Yanks for 
the 1939 campaign but it was also 
thought that he would be used in 
a trade whereby the McCarthymen > | 
would get some playing talent for 
his exchange.

Two years ago Broaca jumped the 
N. Y. team in Cleveland and dis
appeared. He gave no cause for 
his action, nor any clue as to his 
whereabouts. Just why Broaca 
gave up a chance to share in a 
potential world series cut (around 
$6,000) and a like amount in sa
lary for the remainder of the year 
has never been explained.

Now, after being on the side
lines for over 18 months Broaca 
will get his chance in 
leagues again. Oscar Vitt, 
er of the Indians believes 
restore Johnny’s confidence 
self and if he succeeds it 
one of the best investments the 
Cleveland outfit ever did make. 
Broaca in good condition is a sure 
15 to 20 game winner a season.

—o—
While on baseball we’d like to 

take this opportunity to predict 
banner seasons for those two Lith 
Lefties, Vito Tamulis of the Dodg
ers, and Joe Krakauskas of the 
Washington Senators. Batting champ 
of 1938 Jimmy Fox thinks Krakaus
kas is a better all-around mounds- 
man than no-hit Johnny Van der 
Meer.

—o—
One of the better sports Broad

casters, Bill Stern of Fox Movie
tone, puts two Liths, Joe Beinor, 
Notre Dame, and Johnny (Socker) 
Wysocki, Villanova on his All-Amej- 
rica' for Life Magazine. There is 
very little chance of Beinor being 
left off any All-America.

Bill Tranavich (an LDSer) would 
be on many an All-Amerįca if 
Rutgers had a tougher schedyle, 
Johnny Melius 1937 All-America 
who came to the New York Foot
ball Giants directly from Villanovą 
will get his chance in the line up 
next year. Nearly all collegians go 
through their first year of pro
football learning the ropes and ap
pearing solely in practice.

—o—
Another LŲS member, Art Rad

vilas, of Columbia, will be open to 
pro offers after the completion ot 
this season provided he doesn’t 
catch on with some school as an 
American History teacher.

An interview with Frank StuJ- 
gaitis, Columbia End, will appear in 
the December issue of Voice, 
article from Vito Tamulis, 
Pitching ace, may appear 
same issue.

Stamp collectors continue 
enormous sums for unusual stamps. 
Some time ago $1,975 was paid for 
a onecent U. S. stamp of the ordi
nary variety. The only difference 
was that on two of its four edges 
there were eleven instead of the 
usual t6n perforations.
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Cleveland, Ohio

(Tąsa)
Ir Ona pradėjo dirbti Brown’o skerdykloj, sutaupy

dama savaitės alga ir užsitikrindama vietą. Ir ji įgavo 
vieną iš tūkstančiijnegalumų, paeinančių iš “gimdos ne
normalumų,” ir Ona niekad savo gyvenime to negalėjo 
atsikratyti. Sunku yra išreikšti žodžiais visa tai, ką 
tas Onai reiškė. Atrodė toks mažytis nusižengimėlis, o 
pabauda tokia didelė, kad nei ji nei kas kitas negalėjo 
tų abiejų dalykų suderinti. “Gimdos nenormalumas” 
Onai nereiškė, kad ji turėjo eiti pas specialistą padaryti 
diagnozą, neigi gydymą, nei operaciją, vieną ar dvi. 
Tai reiškė galvoskaudą ir skausmus nugaroj, nuolatinį 
nusiminimą ir širdies ligą, taipgi neuralgiją, kai ji turė
jo vykti lietuj darban. Didelė dauguma moterų, dirban
čių Packingtowne, kentėjo tas pačias ligas ir dėl tų 
pačių priežasčių, tuo būdu niekam nei į galvą neateidavo, 
kad reikia eiti pas gydytoją. Vietoj to Ona bandė paten
tuotas gyduoles, vieną po kitos, kaip jai patarė josios 
prieteliai. Kadangi tos turėjo savy alkoholio arba kito
kio stimulianto, tai jos ir gelbėjo kiek tiek, kol Ona jas 
naudojo. Tuo būdu jinai visuomet vaikėsi geros sveika
tos šmėklą, bet drauge tą pačią sveikatą ji prarasdinėjo, 
nes buvo perbiedna.

SKYRIUS XI
pER VASARĄ skerdyklose dirbo gana gerai ir Jurgis 

užsidirbo daugiau pinigų, bet jau ne tiek, kaip pra
ėjusiais metais, nes samdytojai daugiau darbininkų pri
ėmė. Kas savaitė jie vis gaudavo naujų darbininkų, nes 
tai buvo paprastas būdas kuodaugiausiai žmonių per
leisti. Skerdyklų savininkai tokiu būdu tikėjosi beveik 
visus Chicagos darbininkus pralavinti atlikti darbą. 
Koks tai gudrus sumanymas! Senieji darbininkai pra- 
mokindavo naujuosius taip, kad, jeigu pakiltu streikas, 
skerdyklos gautų užtektinai mokančių darba atlikti 
darbininku, savo gi darbininkams neduodavo daug už
dirbti, kad jie nei nebandytų streikuoti.

Bet lai niekas nemano, kad, priėmus daugiau dar
bininkų, visiems lengviau buvo dirbti. Priešingai. Sku- 
binimas kas kart darėsi bjauresniu: nuolatos sumany
davo kokius nors naujus pabūklus, kad tik daugiau dar
bininkams darbo užkrauti. Jie surasdavo naujus darbi
ninkus, kurie pataikydavo skubinti patys ir kitus vyti 
darbe ir už tai gaudavo gerą užmokesti; arba jie pri
versdavo darbininkus skubinti, pridabojau t naujai iš
rastas mašinas. Kiaulių skerdimo skyriui e, sakydavo, 
jogei kiaulės turi eiti tolyn pagal laikrodžio takšėjimą 
ir tąjį greitumą jie kasdiena bandė paskubinti. Dir
bantiems nuo štuku sutrumpina laika, reikalaudami, kad 
tą patį darbą atliktų trumpesniu laiku, bet gaunant tą 
pačią užmokestį; o paskui, darbininkams įpratus grei
čiau dirbti, jiems numažina mokesti. Griebdavosi to 
taip dažnai, kad blėkiniu išdirbinių dirbtuvėse merginos 
tiesiog nežinodavo, ką daryti: bėgyje paskutinių dvejų 
metų jų uždarbiai sumažėjo trečdaliu ir neužganėdini
mas buvo tokis didelis, kad sustreikavimo galima buvo 
laukti diena iš dienos. Vos mėnesiui praslinkus, kaip 
Marė nastoio gyvulių mėsinėtoia, toji pati blėkiniu dirb
tuvė, kurioie ji buvo dirbusi, iškabino pagarsinimą, kad 
algos vėl būsią numažintos. Merginos matė, kad dabar 
jos pusę tiek uždirbs, ir pamačiusios minėtąjį pagarsini- 
ma taip įpyko, jog visos išėjo laukan visai nė neban
džiusios pasikalbėti su viršininkais ir susiorganizavo jau 
būdamos gatvėje. Viena mergina buvo kur ten skai
čiusi, kad raudonas vėlukas tai yra tinkamas ženklas 
visų prispaustųjų darbo žmonių, taigi veikiai jos įsitai
sė tokį ir vaikščiojo su paroda apie jardus, šūkaudamos 
iš piktumo. Išeiga to buvo—susitvėrimas naujos unijos, 
bet tas, ant greitųjų paskelbtas streikas, veikiai pairo, 
nes bedarbiai miniomis puolėsi ju vietą užimti. Streikui 
pasibaigus, toji mergina, nešiojusi raudonąjį vėluką, 
leidosi į didmiestį ir gavo vietą tūloje pardavykloje už 
du doleriu ir pusę algos savaitėj.

Jurgis su Ona labai nusigando, išgirdę šnekas apie 
tuos atsitikimus, nes kas galėjo užtikrinti, kad veikiai 
ir jie patys to nesusilauks. Jau pirmiau kelis sykius jie 
girdėjo kalbant, kad viena iš didžiųjų skerdyklų ketino 
numušti algas paprastiems darbininkams iki penkioli
kos centų už darbo valandą, ir Jurgis gerai žinojo, kad, 
jeigu tas įvyktų, tai veikiai ateis ir jo eilė. Dabar jis 
jau atsižinojo, kad Packingtown’as tai ne eilė atskirų 
firmų, bet viena didelė firma—mėsos trustas. Kas sa
vaitė prižiūrėtojai susirinkdavo drauge ir palygindavo 
užrašus; darbininkams visur buvo vienokios algos mo
kamos ir tokio pat darbo reikalaujama. Jurgiui pasako
jo, būk jie susitarė, po kiek mokėti už gyvus gyvulius, 
taip pat, kiek imti už mėsą visoj šalyje. Bet tai buvo 
dalykas, kurio Jurgis nesuprato ir nepaisė.

Iš jų visų, tik viena Marė nesibaimijo numažinimo 
algų. Ji, mat, giliau reikalo nesuprato, o ten, kur ji da
bar dirbo, prieš pat jos priėmimą buvo algas numušę, 
tai jai rodėsi, kad taip greit kito numušimo nebus. Marė 
jau gerokai savo darbe prasilavino ir tikėjosi pastoti 
išsilavinusia galvijų mėsinėtoja, o mokant darbą, vėl 
gerokai pakilti. Per vasarą ir rudenį Jurgis su Ona at
mokėjo jai iki paskutinio centro, kiek tik buvo kalti 
taip, kad ji jau turėjo pasidėjusi banke pinigų. Tamo
šius taipgi dėjo pinigus į banką ir jiedu net ėjo lenkty
nių, katras daugiau turės, ir vėl pradėjo kalbėtis, kiek 
atsieitų reikalingų rakandų įsitaisymas.

Vargšė Marė veikiai persitikrino, kad turint šiek 
tiek turto daugiau ir rūpesčių atsiranda. Patarus kam 
ten iš pažįstamųjų, ji padėjo pinigus į tūlą banką Ash
land gatvėj. Žinoma, ji nieko Ą)ie banką nežinojo, ne 
bent tiek, kad tai didelis pastatas ir dailiai išrodo, o 
apart to—ką svetimžemė darbininkė galėjo suprasti apie 
bankų reikalus ar jų vedimą, ypatingai, kaip tie daly
kai šioj šalyje atliekami? Taigi Marė visados baisėdavosi, 
kad su tuo banku gali kas nors atsitiki, ir ji rytme
čiais eidama darban dažnai užeidavo dirstelėti, ar dar 
jis vis ten tebestovi. Ji labiausiai baimindavosi ugnies, 
nes ji padėjo popieriniais pinigais, taigi jai ir rūpėdavo, 
kad pinigams sudegus, bankas jai kitokių gal visai ne
duotų. Jurgis erzindavo ją, nes jis didžiuodavosi, kad, 
kaipo vyras, daugiau apie dalykus išmano jis ir aiš
kino, kad bankas turi įsitaisęs tokią spintą, kurioje ir 
užsidegus pinigai negali sudegti. Ten ir patys bankai 
savo milijonus paslėpę laiko.

(Bus daugiau)

BAKTERIOLOGIJA, PA
RAZITAI IR LIGOS «r»

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
jau gali tinkamai ligos bak
terijas ir jų nuodus naikint. 
Matote, čionai nėra jokių 
stebuklų—tai vis grynojo 
mokslo daviniai. Panašiais 
čiepais ne tik gydoma li
gos, bet, kas svarbiausia, 
nuo jų apsaugojama. Tikrai 
sėkmingai apsaugojama nuo 
rauplių, tetano, difterijos, 
įvairių karštinių ir kt. ligų.

Mums nėra reikalo apra
šinėti bakterijų formas. Jų 
yra įvairių; apvalių, pailgų, 
plonesnių, storesnių, tiesių, 
kaip lazdelių, susiraičiusių, 
kaip žalčiukų ir kt. Ir visos, 
žinoma, tokios mažos, kad 
tiktai didinamieji stiklai 
mums jas parodo.

Parazitai ir Ligos
Dar yra daugybė įvairių 

kitos rūšies parazitų, kurie 
irgi ligas pagamina. Kar
tais juos vienas žmogus iš 
kito gauna, bet parazitai 
paprastai pirmiausia nauja
me kūne dar vystosi (bakte
rijos ateina jau išvystytos). 
Malarijos—drugio parazitai 
aiškiausiai ištirti. Juos iš
nešioja uodai (anopheles 
veislės): Žmogaus kūne jie 
įlenda į raudonuosius krau
jo rutulėlius ir juose vysto
si. Paprastai kas dvidešimts 
keturios valandos parazitai 
išsivysto ir iškrinta iš rau
donųjų rutulėlių—tuomet li
gonį “drugys krečia”. Uo
dai taipgi išnešioja parazi
tus geltonosios karštinės ir 
kitų tropiškų ligų. Utėlės iš
nešioja tifą, apkasų karšti
nę, grįžtamąją karštinę. To
dėl Lietuvoje ir yra daug 
žmonių, sergančių šiomis li
gomis, nes ten švaros labai 
trūksta. Kuisiai Amerikoj 
platina Rocky kalnų karšti
nę: musės panašiu'būdu iš-n 
platina Afrikoj miegamąją 
ligą.

Trichinozas irgi parazitų 
liga, kurią žmonės gauna 
valgydami trichinomis ap
krėstą kiaulieną. Šių parazi
tų larvos susirenka į žmo
gaus muskulus ir juose ap
sigyvena. Didesni parazitai 
(kirminai) gali apsigyventi 
žmogaus žarnose. Šiuose at
sitikimuose paprastai nėra 
didelio pavojaus, nors tūli 
kirminai gali ilgi užaugti.

Be to, dar yra tokių bak7 
terijų, kurios permažos. Ge
riausi mūsų laikų mikrosko
pai jų mums dar neparodo. 
Šioje dirvoje medicina dar 
nedaug ką nuveikė. Galų ga
le, turime vėžį, kurio prie
žastis dar nesurasta, nors ir

CHINCHILLŲ FARMOS

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
chinchillų farmos, Idaho val
stijoj—2, Montana—1, ir 
Wyoming—1.

Jau dabar apkainuojama, 
kad Inglewood, Cal. chin
chillų farma verta dviejų 
milionų dolerių.

Šiaurinėj Amerikoj 1928 
metais buvo pasiūti chin
chillų kailiukų pusėtinai 
trumpi kailiniai ir parduoti 
už $60,000.

Keli metai atgal viena 
New Yorko apielinkės tur
tuolė pavedė Jacobson kai
linių firmai New Yorke 
parduoti jos jau dėvėtus 
kailinius už $40,000, bet 
kiek ta firma parduodama 
gavo už tuos kailinius, ne
teko patirti; veikiausiai 
daug daugiau.

Chinchillų maistas labai 
paprastas: suploti avižų 
grūdai, kukurūzai, alfalfa 
ir pienės. Taipgi mėgsta jie 
apelsinų sunką, razinkas, 
riešutus.

Visi žvėreliai turi savo 
vardus, ausyse numerius, 
gimimo dieną ir vietą. Jei
gu kas pavogtų, tai jau 
sunku būtų paslėpti, turėtų 
ausis nupjaustyti. Žvėreliai 
labai greitai pripranta prie 
žmonių ir maistą ima iš 
rankų. Jie priešakyje turi 
aštrius dantelius ir moka 
su gyvatėmis kovoti, greitai 
jas nugalabina. Amžius jų 
dar nepatirta, tik tiek žino
ma, kad pirmieji jau sulau
kė 20 metų.

Amerikos milionierės ne
kantriai laukia chinchillų 
kailiukų kailinių, bet jų dar 
nėra,' vienok tikimasi, kad 
greitu laiku atsiras. Mat, 
dabar chinchillų augintojai 
stengiasi kuodaugiausia jų 
priveisti, o jau paskui “biz
nį” daryti.

Darbininkės moterys gali 
pasitenkinti persk ai tymu 
šio straipsnelio ir nesvajo
ti apie chinchillų kailiukų 
kailinius.

Washington, lapkr. 23. — 
Amerikos valdžia pranešė 
Anglijai ir Franci jai, kad 
Jungtinės Valstijos yra 
priešingos sugrąžinimui Vo
kietijai afrikinių kolonijų, 
kurias Vokietija valdė pirm 
pasaulinio karo.

čia gal būt kokios nors bak
terijos kaltos. Vėžys yra sa- 
vaimi nelimpama liga (nors 
dirbtinais būdais jį moksli
ninkai įskiepija žiurkėms). 
Apie jį mes pakalbėsime at
eityje plačiaus.

Vardai aukavusiųjų dėl Baza- 
ro, kuris buvo surengtas Lie
tuvių Literatūros Draugijos 22 
kuopos, spalių 8-tą d., 1938:

Louis Eisenberg, Hdw., roaster.
Otto Eisentag, linen set.
East 79th Studio, reęolered por

trait of self, worth $3.50.
X., case of pop.
Mrs. J. M. Blasiak, basket. • 
Estella Beauty Shoppe, powder. 
Kopecing, powder.
Mr. Peter Zebish, one bottle of 

liniment, worth $1.00.
Joe Palton, gėrimų vertės $2.00. 
Superior Beauty Shop, permanent. 
Wethered’s Bakery, one cake. 
Jeane Gendrėnienė, gražią didelę 

mirtą.
A. Andriušiūnienė, dišių.
Levertai, Bedford, Ohio, grybų 

beskę.
Modern Beauty Shoppe, Shaving 

set, worth $1.50.
Romond’s Delicatessen, du keiksu 

papso.
M. Ross.
Alex Muehwitz, 1 bottle whiskey.
Wilkelis Furniture Co., 1 fensey 

table.
Cut Rate Food Market, foodstuffs 

worth $3.00.
Ben Leski, bottle of wine.
Urnl, potery.
Jacobs Poultry, one chicken..
Vincas Aksomaitis, valgomų daik

tų.
Sherwing Baking Co. five breads.
Mr. & Mrs. P. A. Rodgers, glass 

picker.
Skeivienė, navoločkus.
J. Mažeika, shampoo and mūriai 

set.
M. Geibes, dailių dišių.
M. Baužienė, daiktais.
A. Grunberg, sheet $1.00.
Liberty Cap Co., cap 85c.
Adam Kazlauskas, 1 gal. of wine.
K. Skupas, quart of whiskey. 
Duke Orty, cards.
Pilsner, one case of beer, $1.65.
K. Tamkus, daiktais $1.00.
Palton, daiktais.
Nezen Milk Food Co., two quarts 

of sweet cream.
Pasquale Bastulli, wine, worth 

$1.19.
Gross, U. R. Bakery, worth $1.50.
Gersen Drug Co., worth of $1.00.
Šios aukos pinigais sukolektuota 

per drauges O. Gendrėnienę ir M. 
Valentą:

O Faber 25c, Henry Kutsakus 50c, 
Joseph Varga, 50c, A. Wolesen 25c, 
May *$1.00, Gordon Park Drug Co. 
25c, Yale Theatre 75c, John Stripei- į 
ka 25c, E. E. Senwal 25c, Frank 
Woman $1.00, John Pečkaitis $1.00, 1 
Mike Ceroolo 50c, F. Bauža 25c, I 
John Šlekys 25c, M. Garson ^0c, ' 
Steve Siferding 50c.’ Viso $8.62.

Sukolektuota per drauges M. Rau- 
linaitienę ir M. Mažeikienę:

Forest City Furniture Co., one 
smoker.

J. D. ir Kausky 25c.
M. Eidman, pipe.
Miller Bross, 1 pr. slippers.
M. Attkld, 2 cans coffee.
Franene’s Singerie, scarf and 

apron.
A. Lainzyd, pair of shoes.
Lenard Co., sweater.
Addison Hardware Co., coffee 

perculator.
Mensteris Delicatessen, can of 

corn.
J. Sarus, coffee.
Susan Adams, wine.
E. Barret, 50c.
Premier Creamery, 2 cans.
The Smart Shoppe, 2 hats.
M. Price, tomatoes.
Chas O’Bell, 2 cans.
Good Shoes, house slippers.
Ben Rakauskas Cafe, bottle wine.
Ezamek Tiuss, 25c.
M. Mason, 25c.
Addison Meat Market, 25c.
P. Gulak.
Wade Park Meat and Groceries, 

milk.
A. Kazakence, 25c.
T. Malonis, 25c.
J.' Kunigonis & J. Roland, 2 gal. 

of peroxo.
Žemiau sukolektuota per Raulu- 

šaitienę:
Ordzimski Hrdwe., $1.25.
F. Yunger, $1.00.
New Deal Bakery, bread value $1.
Debros’ Beer Garden, gallon of 

wine $1.25.

šios draugės ir draugai daug 
dirbo dėl ALDLD 22 kuopos 
bazaro: M. Raulušaitienė su
rinko daug daiktų ant blankos 
ir pati daug aukavo maisto ir 
dirbo bazare.

Draugės M. Raulinaitienė ir 
Mažeikienė surinko labai daug 
daiktais ir $3.53 pinigais.

Dr-gė M. Naujokienė atnešė 
daiktais vertės $3.85.

Draugės O. Gendrėnienė ir 
M. Valentą surinko labai daug 
daiktais ir $8.62 pinigais.
. Per šių visų draugių pasidar
bavimą buvo labai pasekmin
gas bazaras ir lieka pelno 
$73.57.

Didesnė pusė pelno lieka dėl 
Ispanijos kovotojų, $41.05, o 22 
kuopai yra paskirta $32.52.

šie draugai padėjo daug dir
bti dėl bazaro ir laike bazaro,

kaipo bazaro darbininkai: Jon
ny & Casper Gendrėnukai — 
jaunuoliai ir tėvas John Gend- 
rėnas ir Joe Vasiliauskas; S. 
Stripeikiene ir John Stripeika, 
ir taipgi Wm. Aksomaitis.

Mes, komitetas, tariame šir
dingai ačiū visiems, kurie nors 
kuo yra prisidėję prie bazaro, 
taip pat darbininkam, kurie 
dirbo bazare ir visai atsilankiu
siai publikai ir aukavusiem dėl 
bazaro.

Taipgi ačiū drg. J. Naunči- 
kui už plakatų padarymą nupi
ginta kaina.

širdingai ačiū Lindy’s Orke
strai, kuri mums už pigiau 
grajino. 

> . »>

Ir taip pat širdingai ačiū 
svetainės komitetui, kurie 
mums davė už nupigintą kainą.

Rengimo Bazaro Komitetus'.
O. Gendrėnienė, Wm. Akso- 

maitis, Johnny Gendrėnas (Ju
nior-jaunuolis) ir ‘M. Valentu.

Philadelphia, Pa.
Labai Svarbus Pranešimas.^

Lietuvių Komunistų Frakci
jos labai svarbus susirinkimas 
įvyks 27 d. lapkr. (Nov.), 
1938, 3 vai. po pietų, Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Į 
šį susirinkimą kviečiami visi 
“Laisvės” skaitytojai ir visų 
organizacijų nariai, bei prita
riu darbininkų judėjimui dar
bininkai, nes turim pasitarti 
labai svarbiu klausimu, kuris 
paliečia visus susipratusius 
darbininkus, šiame susirinki
me dalyvaus J. Gasiūnas, iš 
Brooklyno, ir pasakys daug ką 
naujo ir svarbaus. Kviečia 
Liet. Komunistų Frakcijos ko
mitetas kuo skaitlingiąusiai 
atsilankyti. . »

(275-276)

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

Hendaye, lapkr. 22. — Is
panijos fašistai prasimušė 
atgal iš Segre upės vakari
nio šono į pietinį.

Soti th Boston, Mass.
DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

KONCERTAS
1

Rengia A.L.D.L.D. 2-ra Kuopa

Turininga ir Puiki Programa

Bus Sekmadienį, 27 Lapkričio-November

PROGRAMAS:
Solistai: Ignas Kubiliūnas, Lil
lian Kavaliauskaitė, Orųa Balt
rus, Elena Repšienė ir Ona 
Turauskienė.

Harmonijos grupe, vad. E. 
Žukauskaitės, susideda iš se
kamų: E. Rudokiutė, J. Rąi- 
nardiene, R. Merkeliutė ir M. 
Zavis. ( (

Laisvės Choro grupė N. Kir- 
lauskas, A. Kirlauskas, M. Kir- 
lauskas ir P. Shurila. Joms 
akompanuos Lillian Burba. Lillian Kavaliauskaitė

Sopranas iš Brooklyn, N. Y.

TAIPGI DALYVAUS IR DIDYSIS LAISVĖS CHORAS
>

Ignas Kubiliūnas, baritonas 
žymus dainininkas-komikas

Lietuvių Saleje
Kampas E ir Silver Streets 
SOUTH BOSTON, MASS.

■ Pradžia 2-rą Vai. po Piety

ĮŽANGA 40 CENTŲ

•

Visus apšvietą branginančius 
žmones, visus dienraščio “Lais
vės” patriotus kviečiame i Šj 
puikų koncertą.

Rengėjai.
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdinto valandoj, kreipkitės pas mus, patam ° Gi
rnas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

*
LAISVfePenktad., lapkr. 25, 1988

SO. BOSTON, MASSChicagos Žinios

A

*

Todėl, dar 
skaitlingai 

(275-276)

didyn. Prašome tėvų raginti savo p 
vaikus lankyti pamokas. Neužilgo W 
įvyks “Laisvės” Bankietas ir mes < 
norime puikiai ^pasirodyti šiame pa- \ 
rengime su dainomis, 
kartą kviečiame visus 
dalyvauti pamokose.

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, lapkr. 27 d., Liet. 

Svct., 29 Endicott St., bus sulošta 
3-jų aktų juokingiausia komedija 
“Pusseserė Salomėja.” Pradžia 6 v. 
v. Lo.š parinkta grupė iš Bostono. 
Šį parengimą ruošia Amerikos Lie
tuvių Kongreso Vietinis Skyrius/ 
Nepraleiskite progos nepamatė šios 
komedijos. — Kom. (276-277)

Dr. Herman Mendlowitz 
33 Metai Praktikos 

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

PITTSBURGH, PA.
Kom. Partijos Lietuvių Frakcijos 

svarbus susirinkimas įvyks šeštadie
nį, lapkr. 26 d. 1217 Beaver Ave., 8 
v. v. Prašome skaitlingai dalyvauti.
— Org. (276-277)

OFISO VALANDOS
Nuo 1—8 dieną ir nuo 7—8 vak. 

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iŠ ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J , 

Kampas E. 23rd Street

EKSTRA! EKSTRA!
Dienraščio “Laisvės” Koncerte 
So. Bostone, Dainuos Kava

liauskaitė ir Kubiliūnas 
Duetus!

BRIDGEPORT, CONN.
Liet. Literatūros Dr-jos 63 kp.t 

svarbus susirinkimas įvyks penkta-' 
dienį, lapkr. 25 d., 407 Lafayette; 
St., 7:30 v. v. Būtinai visi nariai da
lyvaukite, nes bus išduodama rapor
tai iš Apskričio Konferencijos, ir ki
ti svarbūs svarstymai. Nepamirškite.
— Kom. (275-276)

DETROIT, MICH.
LLD 21 kp., Windsor, Ont., Cana

da, rengia šaunų balių,, šeštadienį, 
26 d. lapkr., po antrašu 1104 Drouil- 
lard Rd. E. Pradžia 7:30 v. v. Pel
nas skiriamas kanadiečių laikraš
čiui “Liaudies Balsas.” Kviečiame1 
detroitiečius ir apylinkes kanadie
čius dalyvauti šiame parengime. — 
Rengėjai. (276-277)

Saukia Lietuvių Organizacijas 
I Am. Liet. Kongreso 

Konferenciją
Nuo gauto stnūgio Europoje 

demokratijos šalininkai prade
da atsipeikėti ir uoliau stoti į 
kovą prieš tuos, kurie nusilen
kia fašizmui ir išdavė žmonių 
reikalus. Čekoslovakijos prity
rimai niekad nebus užmiršti. 
Chamberlain ir Daladier išpus
tas burbulas, būk nebuvo gali
ma apginti Čekoslovakijos de
mokratiją, paniški, jog buvo 

'suokalbis ne tik Vokietijos, Ita
lijos, Lenkijos ir Vengrijos re
akcionierių, bet Anglijos ir 
Francijos bankininkų suokal
bis _sustiprinti reakciją visoj 
Europoj padedant įsigalėti Hit
leriui.

Lietuvos nepriklausomybei 
pavojus dar nepraėjo. Klaipė
dos krašte žmonių teisės nazių 
seimelio neigiamos. Faktinai tą 
kraštą naziai jau padarė nepri
klausomu nuo Lietuvos. Toliau, 
Ir visos Lietuvos nepriklauso
mybei yra pavojus.

Tais ir kitais reikalais ameri
kiečiai lietuviai, ypač Amerikos 
Lietuvių Kongresas, rūpinasi.

Todėl labai svarbu, kad kuo 
daugiau organizacijų: ar jos 
būtų bepartyvės, ar kokios nors 
sriovės įtakoj, kad prisiųstų 
delegatus į taip svarbią Lietu- 
Vos ir pažangos reikalais Šau
kiamą konferenciją gruodžio 
18.

Susiorganizavo Klaipėdos 
Krašto Draugija

šiol veikęs Chicagoj Lie- 
Klaipėdos Komitetas šio- 

dienomis persiorganizavo

Mirė Nikodemas Krukonis
šeštadienį po pietų Apskričio 

ligoninėj mirė plačiai žinomas 
bridge po rtietis Nikodemas Krtt- 
konis.

šio mėnesio 6 dieną N. Krtl- 
konis rastas pritr.oškęs gasais 
savo kambaryj, 3251 S. Halsted 
St. Vos gyvas jis nugabentas į 
Apskričio ligoninę ir buvo ma
noma, jog pasveiks.

N. KrUkonis ilgai užsiėmė 
Real Estate ir apdraudos biz
niu Bridgeporte.

Nuėmė Cenzūrą nuo “Pro
fessor Mamlock” Filmos

Pažangios visuomenės ener
gingi protestai privertė Chica
gos policiją nuimti cenzūrą nuo 
sovietinio prieš-nazinio judžio 
“Professor Mamlock.”

kiai visi mato, kad sekama 
Hitlerio auka tai bus Lietuva. 
Šiaip srioves ir .politinius skir
tumus vengė prisiminti, nes 
jautė, kad čia daugiausiai su
sirinkę pirmeiviškų minčių 
žmonės ir reikalaus klausimų 
statyti. O jie klausimų bijos 
prisileisti.

Tad tie, kurie nori išgirsti 
tiktą tiesą apie fašizmą, de
mokratiją ir Lietuvos nepri- 
gūlmybę, ateikite į drg. L. 
PrUseikos, “Vilnies” redakto
riaus prakalbas, kuris kalbės 
iiėdėlioj, lapkr. 27 d., 7-tą vai. 
vakare, K. P. svetainėj, 61-nos 
ir S. Broadway gatvių.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNIUOTAS GRABORIUS

Iki 
tuvių 
mis 
į pastovią Amerikos Lietuvių
Klaipėdos Krašto Draugiją.

Draugijos pirmininkas yra 
adv. Bračiulis, vice-pirminin- 
kai, p-lė Lacitytė ir J, Macke- 
liūnas; sekretoriai: O. Skric- 
kiūtė ir adv. Savickas.

Draugija rūpinsis, jos orga- 
nizuotojai sako, informuoti 
amerikiečius apie Klaipėdos 
kraštą ir bendradarbiauti SU 
Klaipėdos lietuviais.
=■■'■■■ - : -■■■■■■ j11.1 ■■ -- i . .■

Policijos leitenantas Harry 
Costello, cenzūros tarybos vir- 
šihihkafc, davė leidimą minėtą 
filmą rodyti.

Pirmiau policija tą filmą bu
vo uždraudus rodyti, pasiaiški
nant, jog pavojinga toks daly
kas atidengti prieš publikos 
akis, kokis toj filmoj rodomas, 
nes gali kilti riaušės.

Tai ne pirmas atsitikimas, 
kad Chicagos policija uždrau
džia rodyti tokius judžius, kur 
parodo reakcijos darbus. Ta
čiau šiuo laiku pasimojimas 
cenzūros ant pažangios filmos 
nepasisekė, nes žmonės visur 
labai pasipiktinę žydų skerdy
nėm Vokietijoj ir reikalavo fil
mos rodymo leidimo.
“Professor Mamlock” siužetas 

imtas iš dabartinio Vokietijos 
gyvenimo ir to, kaip naziai el
giasi šu žydais, katalikais ir 
kitais nenažiais. Filmoj daug 
scenų 
įvykių 
scenos
tų terorą. Štilaikymas tokios 
filmos rodyti Chicagoje būtą 
didžiausias Hitleriui pasitama- 
vimas. žmonės prieš cenzūrą 
ėmė protestuoti ir ji tapo nuim
ta. R"ep.

, • ----- ■■■' ■ ' ■ ..... .. ....... . ....... *

Los Angeles, Calif.

Califorhijos Valstijos žmo
nės jaučiasi smagūs, kuomet 
lapkr. 8-tą d. rinkimuose lai
mėjo pažangūs demokratai. 
Naujai išrinktas gubernatorius 
Olson jau pareiškė, kad pir
mas jo žygis bus paliuosuoti 
nekaltą darbininkų klasės ka
linį Tomą Mooney. Tai geras 
reiškinys.

Reikia pasakyti, kad demo
kratai laimėjo tik dėl to, kad 
juos rėmė unijos ir visos pro- 
gtCSyVės spėkos. Reiškia, kur 
vienybė, tai ir galybė

M. P.

Rengimo Komisija gavo ži
nią, kad “Laisvės” koncerte 
dainuos Kavaliauskaitė ir Ku
biliūnas duetus. Ištikro tai la
bai linksma žinia. Tik pamisly- 
kite, kas bus, kuomet du tokie 
geri dainininkai sustos dainuo
ti duetus!? Tai bus labai, be 
galo, jaukus momentas. Tokių 
momentų mes neturėjom ir var
giai kada turėsim.

Nėra abejonės, kad į šį kon
certą suvažiuos daug svečių iš 
apielinkės miestų. Turint savo 
automobilių, ką reiškia pava
žiuoti kelias mylias ir išgirsti 
tokį koncertą, kokio negalėtume 
išgirsti nei Kaune. Pagalinus 
tokio puikaus koncerto sensaci- 
nė įžanga tik 40c. Jaunutis.

Streikai 55,0000 Franci jos 
Darbininkų

Scranton, Pa.
Tiems, Kurie Norėtų Žinoti

Aš esu ligoninėj. Mano ant
rašas yra: George Surdock, 
Moses Tayjor Hospital, Scran
ton, Pa.

Manau, negreitai Išeisiu, nes 
giliom tarpu gaunu pusę un
cijos pieno kas 2 valandos ir 
kokių tai gyduolių, tai viskas. 
Rašant šiuos žodžius, turiu ke
lis syk pasilsėti. Ligoninėj esu 
nuo 14 dienos šio mėnesio.

Lankymo valandos: nedė
liotus nuo 2 iki 4; utaminkais 
—•2—4 ir vakare 7—8; pėtny- 
Člomis—2*—-3, 7—8. Ant syk 
Jleid žia 2 žmones.

J. Surdokas.

GARSINKITES "LAISVĖJE

yra nuimta iš aktualiu 
Vokietijos gatvėse. Tos 
rodo brutališką hitleris-

Naujas Čechoslovakijos Ruo
žas Prijungtas Naziam

Praga, Cechoslovakija. — 
Hitlerio valdžia padarė nau
ją sutartį dėlei “sienos iš
lyginimo” tarp Vokietijos ir 
Čechoslovakijos, Šiuomi ta
po Vokietijai prijungta pa- 
sieninis ruožas su 60 tūks
tančių cechų gyventojų ir su 
apie 100 miestelių it kaimų, 
“Mainais” už tai Vokietija 
Sugrąžino Čech oslovakijai 
nedidelį sklypą su 27 kai
mais. šį sklypą naziai buvo 
Užėmę, peržengdami liniją, 
kuri buvo nustatyta Muni- 
Che, per Anglijos ir Franci
jos sutartį su Hitleriu ir 
Mussoliniu.

Apie Koncertą, Prakalbas it 
Rinkimus

Lapkričio 12 d. L. L. Choraš 
buvo surengęs koncertą, kurį 
daugiausiai išpildė patys cho
ristai, sudarydami Sekstetus, 
kvartetus, duetus, solistus it 
patsai mūsų choras, po vado
vyste Valento Babičiaus it 
Olive Pupis dainavo. Taipgi 
keletas pUnktų buvo ir iš “lau
ko” pusės, kurie padėjo Už
pildyti programą. Programos 
dalyviai atleis, kad apleidžiu 
vardus, nes Vilnyj” yra surhL 
nėta4 tad čia ir neatkartosiu.

Abelnai, koncertas pavyko 
gerai ir žmohių buvo apsčiai 
susirinkę. Pasibaigus progra
mai, visi smagiai šoko prie 
Stanlio Wiss įpūžikos.

Nepaliuosuoįa Grynszpano 
Už Užstatą iki Teismo

Paryžius. — Garsus kri
minalinių bylų advokatas 
V. de Moro-Giafferi veika-Į 
lavo, kad už parankų būtų 
paleistas iš kalėjimo iki 
teismo Herschel Grynszpan, 
17 metų žydas jaunuolis, ku
ris nušovė vokietijos am
basados raštininką Ernstą 
voiti Rathą. Bet teisminė 
vyriausybė atmetė šį reika
lavimą.

Užstatą už Grynszpaną 
siūlo jo dėdė ir teta.

Paryžius, lapkr. 23. —Jau 
streikuoja bei nubalsavo 
streikuot 55,000 darbininkų' 
Francijos metalo ir ginklų 
fabrikuose prieš valdžią, 
kad jinai naikina 40 valan
dų darbo savaitę ir savo 
diktato riškais įsakymais 
sunkina darbininkam būklę.

Spėjama, kad dabartinė 
valdžia būsianti išspirta.

BALTIMORE, MD.
Liet. Komunistų Frakcijos susirin

kimas įvyks paskutinį sekmadienį 
šio mėnesio, tai yra, 27 d. lapkr., 
9:30 vai. ryto, toj pačioj vietoj. Vi
si draugai ir draugės prašomi laiku 
susirinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti ir sykiu atsiveskite 
naujų narių prirašyti į Kom. Parti
ją. — Valdyba. (275-276)

Kiekvienas miestas it 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

Nauja Gausingi Mussolinio 
ir Hitlerio Parama Genero

lui Franco’ui

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 141 kp. ’ susirinkimas 
įvyks sekmadienį, 27.01. lapkr., 10 v. 
ryto, 1415 — 2nd Street. Draugai, 
prašome ateiti į šį susirinkimą, at
siveskite ir naujų naikių. Turime ke
letą laiškų iš Centrų ir "Vilnies.” 
Bus išduotas raportas iš Apskričio 
konferencijos.' Kurie 'esate pasimo- 
kėję duokles, gauąitor knygų “ūka
nos.” ’(276-277)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 27 d. lapkr. įvyks 

diskusijos, 2-rą vai. po pietų, 735 
Fairmount Avė. Diskusijos bus “Kas 
Yra Fašistai” ir kiti svarbūs klausi
mai. Kviečiame visus skaitlingai da
lyvauti, galėsite išreikšti savo mintį. 
Rengia ALDLD 10 kuopa. — Kom. 

(275-276).

HARTFORD, CONN. ,

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis, lapkr. 22.—Pas
kutiniu laiku Hitleris ir 
Mussolinis atsiuntė genero
lui Franco'ui 123 orlaivius, 
46 kanuoles, 2,000 tonų įvai
rių karo medžiagų, 300 la- 
ktihų, 12,000 šautuvų ir 
5,000 naujos kariuomenes.

Lietuvių Sūnų ir Dtikterų Draugi
ja rengia balių, įvyks . šeštadienį, 26 
d. lapkr., Laisvės Cjioro Svct., 57 
Pdrk St. Bus gera orkestrą šokiams, 
turėsime užkandžių ir gėrimų. Įžan
ga tik 25c. Kviečiame visus skaitlin
gai dalyvauti. — Kom. (276-277)

PHILADELPHIA, PA.
Tyros Choro pamokos įvyks penk

tadienį, lapkr. 25 d., 8 vai. vak., 735' 
Fairmount Ave. Visi nariai 
laiku, atsiveskite ir naujų 
Taipgi kviečiame ir buvusius 
sugrįžti, norime kad choras

WATERBURY, CONN

būkito 
narių, 
narius 
augtų

LIETUVIŲ LIAUDIES

KONCERTAS
“Laisvės” Vajaus Pabaigtuvių Atžymejimui

Bus Sekmadienį, 11 Gruodžio-Dec.
Programos Pradžia 6:30 Vai, Vakarę.

Po Programo Bus Šokiai

•«- fe

Lapkričio 13 d. taip vadi
namos tautinės organizacijos 
buvo surengusios ,prakalbas 
ponui V. Uždaviniui, kuris 
atvažiavo iŠ Lietuvos ir ten-> 
kąs medžiagą išleidimui ko
kios ten knygos. Kalbėjo apie 
Lietuvą, Lenkiją ir Vilnių, pa
liesdamas senovės laikus, kuo
met lietuviai dar gyveho miš
kuose.

Praga, lapkr. 22. — Nazių 
fcukttrstyti fašistai jau pra
dėję pogromus prieš žydus 
Rusini j o j, Čech oslovakijos 
provincijoj.

Kažin kodėl tie tautiški 
kalbėtojai' vis tą patį kalba 
tik apie senovę. O kįlda palie
čia dabartį, tai vis nukrypsta 
nuo tiesos, Taip p. Uždavinys, 
kalbėdamas apiė nacizmą, teL 
sino Hitlerio grobimo politiką, 
nes, girdi, jis tik ima vokiš
kus kraštus, o girdi, Klaipė
dos neims, hes ten vokiečiu 
nėra.

Tai labai klaidinga išraiška, 
kuomet teisina mažųjų tautą 
smaugėjus ir tikrina* kad Lie* 
tuvos nelies, kuomet jau aiŠ->

Birute Rambškaitė

VENTA SALEI E
103 GREEN STREET

PROGRAMAS:
Birute Ramoškaite iŠ

Hartford, Conn., ir jos 
pianistas.

Bronė E. Rasim iš Water
bury, Conn., ir jos pia
nistas.

Ignas Kubiliūnas iš So.
Boston, Mass., jam ak
ompanuos Emma Gitzus 
iš Bostono.

Vilijos Choras iš Water
bury, Conn., vadovybėj 
KL Strižausko.

MERRYMAKERS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Skaitlingai dalyvaukime parengime. Laimėkime pirmą 

dovaną šiame “Laisvės” vajuje. Kalbinkime^ lietuvius 
skaityti dienraštį “Laisvę,” kvieski'me visus į šį parengimą, 
įžanga tik 45c. RENGĖJAI.

CHRONIŠKOS 
LIGOS

KRAUJO, ODOS 
IR NERVŲ LI
GOS GYDOMOS, 
BENDRAS SILP
NUMAS, ŽARNŲ 

ir SKILVIO LIGOS, HEMORROI- 
DAI ir kiti MEŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus
mais ir nepatogumais, INKSTŲ, 
PŪSLES ligos it kitos staigios ir 
chroniškos ligos VYRŲ ir MOTE
RŲ gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasekmėmis. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jums išaiškinta.
X-SpfuduUal, Kraujo ir Šlapimo 

Tyrimai Atliekami
• Už Nebrangų Atlyginimų

X'.

A
Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.
1 ..........—.............. ■'
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36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Kėksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skabiausi

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pal 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkas

411 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
{sKteites per 25 Metus

110 East 16 St, N. Y.,
Tarp 4th Ave. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M,, 0 Sekmadieni 
fl A. M. iki 3 P. Nt

•S

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 
kalūi esą n t ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
žvairiem spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6181

PHILADELPHIA, PA.
Lietuviai ir rusai bendrai rengia 

balių ir koncertą, įvyks šeštadienį, 
26 d. lapkr. Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave.,: 7 r30 v. v. Įžanga 
bus tik 25c. Prašome^ visų atsilan
kyti, nes programas bus puikus, pil
dys dviejose kalbose. Mūsų jaunuo
liai pildys lietuviškai, todėl kviečia 
savo tėvelius ir draugus dalyvauti, 
tuom pačiu laiku paremsite namo 
užlaikymą. — Komisija: J. Masio
nis ir J. Rainys. ’ (274-276)

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Tel, Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčių 
ir salę dėl pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. X
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

VARPO KEPTUVE

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čięlų rugių, sen* 
Vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 

(kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska* 
niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Biinke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies,. Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls*

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
' Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas. 

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Lietuviai Komunistai 

Kalbės ap:e CIO
Geresnis Vairuotojas

Pirmadienio vakarą įvyku
siame Lietuvių Komunistų 
Kuopos susirinkime buvo ra
portuota, kad po CIO konven
cijos darbininkuose keliama 
įvairių klausimų apie CIO, jos 
vadų atsinešimą į kitas unijas, 
į komunistus ir tt. Kad buržu
azinėje spaudoj keliami prieš 
CIO visoki melai, kuriuos ko
munistai privalo mokėti at
mušti.

Sekamame kuopos susirinki
me, pirmadienį, lapkričio 28, 
“Laisvės” salėje, dikusuosim 
apie CIO. R. Mizara, kuopos 
narys, pasižadėjo duot pre lek
ciją, o po to seks diskusijos.

Į susirinkimą kviečiami ir 
nepartiniai komunistai, orga
nizacijų nariai, unijistai ir vi
si, kurie nori turėti tikrų žinių 
ir aiškų nusistatymą link CIO.

N.

Kartais vairavimas automo
bilio parodo, kas yra blogiau- 

! šio žmogaus prigimtyje. Pa
matysi jį saumyliškai laikantis 
įsikabinus vidurio kelio, nelei
džiant niekam pralenkti, vin
giuojant iš eilės ir atgal, arba 
staigiai išlendant skersai eilę 
mašinų, kada jis nori suktis.

Mandagus vairuotojas yra 
geresnis vairuotojas ir jis tan
kiausia nuvažiuoja lygiai 
greit. Jis parodo savo gabu
mą prisilaikymu gerų papro
čiu ant kelio. Prieš sukdama
sis ar sustodamas jis užima ge
rą poziciją; privažiuoja ar
čiausia krašto sukdamas deši
nėn ir į vidurinę eilę prieš 
sukant kairėn. Ir abelnai pri
silaiko mandagumo kitiem vai
ruotojams ir pėstininkams. Jis 
pritaiko savo skubą prie kelio 
ir trafiko sąlygų, taipgi prižiū
ri, kad mašina būt geriausioj 
tvaYk oj.

Trafiko Stotis “K.”

Vaiky Mokykla Prasidės 
Šeštadienį

Ateities žiedo Vaikų Drau
gijėlės mokykla prasidės šį 
šeštadienį, lapkričio 26, 2 vai. 
po pietų, “Laisvės” svetainėje, 
419 Lorimer St. Mokins lietu
vių kalbos, rašybos, dainų, de
klamacijų ir scenos veikalų 
vaidinimo. Mokytojai yra tin
kami. P. Baranauskas mokins 
kalbos ir rašybos, M. Ramoš
kaitė—dainos ir scenos veika-

Lietuviai tėvai, darbininkai, 
biznieriai ir profesionalai, pa
sinaudokite proga, atveskite 
savo sūnus ar dukteris mokyk- j 
lon! Tuomi jūs savo vaikus 
atimsit nuo gatvės.

Mūsų Žymieji Aktoriai Drg. Januškos Fondas
Virš metai tam atgal, buvo 

vaidinama komedija “Išdykusi 
Pati”; tūkstančiai Brooklyno 
lietuvių ir net iš kitų valstijų 
tą komediją matė ir su‘ašaro
mis juokėsi... Ten figūravo 
keletas tų pačių aktorių, kurie 
turi svarbias roles “Mirtų 
Vainike”. Viena iš žymiųjų 
tos komedijos aktorkų yra:

Šiuo sykiu skelbiam dar 
keturių draugo Januškos prie- 
telių surinktas aukas jo kelio
nei į Kaliforniją.

Per M. Vaicekauskaitę Surinkta:
M. Vaicekauskaite .......
Mrs. Marčiukas ............
Mr. & Mrs. Juodzevičiai
Mr. & Mrs. Siauriai .....

Stanelis .......................
Verkutis ...................
Viltrakiūtė ...............
Klimas ......................

Mr. F. Jakštis ..............
Mrs. O. Jakštienė .........
W. Baltrušaitis ............
A. Jeskevičiūtė .............
J. & O. Visockiai ..........
Mary Aswan ..................
B. Osip ............ i..............
Alex Vaskys ..................
A. Lideikienė ..................

i
Per A. Bieliauskienę Surinkta:

& U. Bieliauskai ...........
Anskis ..............................

Vilkauskienė ....................
Stanevičienė ......................

Šerys ...............................
Jakštienė ......................

Per A. Balčiūną Surinkta:
F. Cekanavičienė ..................
A. Balčiūnas ..........................
Ch. Mockus ..........................
P. Mingilas ................... ..........

Per D. Veličkienę Surinkta:
Ch. Šimanskas & M. Petkaus- 

.kas Meat Market .......... 1.00
Joseph Manelis ............................ 50
Charles Kairios ..........................25
A. Astrauskas ............................. 25

Čion gimę vaikai, pirmoji 
gentkartė, suamerikonėdami 
patys save apsigauna. Galinti 
kalbėt ir rašyt abiem kalbo
mis jaunuoliai yra pagerbiami 
lietuvių išeivijos. Taipgi Ame
rikoje yra* daug lietuviškų įs
taigų, kuriose darbą gauna 
tas jaunuolis, kuris abi kalbas 
ir rašybą moka.

Taigi, pratinkite sūnus ir 
dukteris iš jaunų dienų prie 
gerų, visuomenei naudingų da
lykų.

Mokyklos Komitetas.

J.

K.

V. PRANAITIENĖ 
vaidins Motinos rolę “Mirtų 
Vainike”; pasižymėjusi veikė
ja ir gabi vaidintoja.

$5,00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.50 
1.00 
1.00

.25 
.25 
.25 
.50

Koncertas ir Šokiai

P.

E.
M.
M.

2.00
1.00

.25

.25

.25
1.00

.50 
1.00 
1.00

.25

Maspethiečiai dar kartą 
kviečia visus dalyvauti jų ren- 
giamamame koncerte ir šo
kiuose, taipgi įsigyti bilietus iš 
anksto. Jie gaunami pas Mas- 
petho veikėjus ir “Laisvės” 
raštinėje. Kadangi rengiama 
kartu su kitataučiais, tad iš 
anksto pirkti bilietai mūs 
draugams lietuviams duos 
daugiau kredito ir didesnę 
naudą. Pelnas eis darbinin-

■ kiškai spaudai, sykiu ir “Lais- 
i vei”. Įvyks lapkričio 27, 
Nat. Home, 61-60—56th

| Maspethe. Bilieto kaina 
Pradžia 3:30 po pietų.

New 
Rd., 
40c.

D.

Williamsburgo Komunistu 
Svarbus Susirinkimas'

Ant tų dviejų vakarų—3 ir 
4 d. lapkričio, kuomet bus 
vaidinama “Mirtų Vainikas”, 
Lietuvių Liaudies Teatras lau
kia daugelio svečių net ir iš 
tolimų kolonijų, nes jau sce
nos mėgėjai pradeda teirautis 
tuo perstatymu.

Jis bus suvaidinta 101 Grand 
St., Brooklyne 
tainėje).

Dailės Mylėtojas.

Viso šiuo sykiu ............ $28.15
Pas Kuodį buvo likę .25

Sykiu ............................. $28.40
Šią sumą padėjus į “L.” 

“exchange akauntą” 
prie pirmiau padėtų $62.00

Dabar jau padėta suma $90.40

Draugai, jei pas ką dar ran- 
(Ukrainų Sve-!^as^ sur’nktų pinigų, paskubė- 

j kit priduot.

JUDŽIUOSE
New Yorko teatruose, 

sevelt, prie 2nd Avė. ir Hous
ton St., rodo “Maksimo Gor
kio Vaikystė”; Cameo, 42nd 
ir Broadway, rodo “Professor 
Mamlock”; Radio, Southern 
Blvd ir Jennings St., Bronx, 
rodo “Jei Karas Kiltų Rytoj” 
ir “Meška”.

“Professor Mamlock”, kaip 
žinia, Chicagoj buvo uždraus
ta rodyti, bet drausmė nuimta 
prieš ją iškilus dideliems pro
testams.

Roo-

“PARES”
tik pasisuki, visur su- 
pardavinėtojus tikietų 
sukaktuvinių

mes rengiame
parių.”
‘pares”

Kur 
tinki 
įvairių 
Ir jei
atžymėjimui laimingo gyveni
mo sukakčių, tai kodėl mes 
negalėtum surengt “parinkę” 
nelaimingo draugo Januškos 
išleistuvėm į Kaliforniją? Ga
lėtum'ir turėtum surengt. Tai 
padaryt gal geriausiai tiktų 
draugo Januškos kolonijai — 
Richmond Hill.

Už Komisiją, J. Kuodis.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėj e”.

RAI |||Q ŠV. JURGIO
O ini eta 8 V DRAUGYSTfi

Įvyks šeštadienį, 26 Lapkričio (November), 1938
GRAND PARADISE BALLROOM .

818 Grand St. Brooklyn, N.
Prasidės 6:30 vai. vak. Įžanga 40c.

Prof. Karaktlno Orkestrą Grieš Lietuviškus Šokius
Prof. Kalzos Orkestrą grieš amerikoniškus šokiais.

Prašome Visus ir Visas Atsilankyti.

52-ras 
Metinis

Y.

Šį vakarą, penktadienį, lap
kričio 25-tą, įvyks Komunistų 
Partijos 60-tos sekcijos visų 
narių susirinkimas Grand Pa
radise salėje, kampas Have- 
meyer ir Grand Sts.

Visi priklausanti lietuvių 
kuopoje komunistai būtinai 
privalo dalyvauti. Pasiimkite 
narinę knygelę, nes be jos ne
įleis susirinkiman. Mitingo 
garbės svečiu bus Peter V. Ca- 
cchione, Kings Apskričio Ko
miteto pirmininkas. Jis duos 
smulkmeningų i n f o r m a cijų 
apie buvusius rinkimus ir apie 
būsimus.

Kuopos Valdyba.

Nauji Namai New Yorko 
Ir Queens Srityse

Iš majoro La Guard i jos ofi
so pranešama, kad įvairių įs
taigų viršininkų pasitarime 
sutikta ant dviejų gyvena
miems namams projektų. Vie
nas iš jų būsiąs Manhattan 
lau žynių srityje,
Queens. Abiejų pastatymas 
lėšuosiąs $12,225,000. Juose 
gaus butus 2,000 šeimų: Man- 
hattane bus 1,500 apartmentų, 
Queens—500. Viso juosė apsi
gyvensią apie 8 tūkstančiai as
menų.

kitas

M. McMahon, girtas būda
mas nuvirto Hudson upėn. Jį 
iš ten ištraukė policistai, ta
čiau jis buvo gana truktelėjęs 
degtinės ir vandens, kad už 
valandos mirė,.

Pirmi Rinkimai per 20 Mėty
PAJIEŠKOJ1MA1

nes
20

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERSALIMAS 
KRUTINf JE MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA, 

KAD NEGALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

savo vaikučius 
mokyklą. Gori 
dainų. — Mo-1

(275-277)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.
Roebling St.) 

License No. L. 886

Perkant Sau Vynus ir

Specialis Pirkinys Šią Savaitę
15 Metų Senumo • FRENCH COGNAC

T. Fanaud & Co., France
(PO Pilna Fifth

reguliarė kaina $3.49
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

Wil. .

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ii 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS i
949-959 Willoughby Ave

Tel.: STagg 2-3872 1

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Amerikos Piliečių Kliubo 
Biznio Skyriaus Trečio Kvartalo su
sirinkimas įvyks penktadienį, 25 d. 
lapkr., savam name, 280 Union Avė., 
8 vai. vak. Kurioms rūpi Biznio 
Skyriaus reikalai ir jo darbuote, tai 
dalyvaukite šiame susirinkime. — 
F. Vaitukaitis. (275-276)

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas \ 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

PARDAVIMAI
Parsiduoda dviejų kambarių for- 

ničiai su radio ir kitais stubiniais 
reikmenimis, parsiduoda pigiai. Prie
žastis — išvažiuojam į Kaliforniją. 
Taigi, naudokitės proga. V. Januška, 
109-47 — 115th St., Richmond Hill, 
N. Y. (274-276)

Manhattan Liquor Store
264 Grand St.

(Kampas
Tel. EVergreen 7-1645

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store
Didžiausia ir žemiausiom kainom krautuvė Williamsburgh’e

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du kambariai dėl 

vyrų. Garu šildomi ir karštas van
duo. Arti Montawk Ave. stoties. Dėl 
daugiau informacijų kreipkitės pas 
J. Lukoševičius, 1137 Blake Avė., 
Brooklyn, N. Y. (276-277)

TORKIŲ PARE DV,E^ISĖDSIENV

Vaišes bus 23-čią ir 24-tą Lapkr. (Nov.) 
Užprašome Brooklyn© lietuvius ir svečius.

Int. Brotherhood of Teams
ters Unijos 202 Lokalas turės 
pirmus lokalo viršininkų rinki
mus bėgiu ’20 metų. Nestebė
tina, kad pas juos pakilęs 
ūpas ir didelis palinkimas į 
“ n a u j a d a 1 y b i n i n k u s ” unijoj,
kurių darbuotės dėka jie pri
ėjo prie to, kad jau galės tu
rėt rinkimus. Prisirengimo rin
kimams mitinge .sekmadienį, 
Manhattan Plaza salėje, N. Y., 
dalyvavo 1,200 teamsterių (iš- 
vežiotojų). Eiliniai nariai uo
liai rengiasi rinkimams, 
tikisi aršios opozicijos iš
metų senumo mašinos lokale, 
kuri valdė iki šiol.

Nominacijos bus gruodžio 
4-ta, rinkimai — 11-ta.

BROOKLYN, N. Y.
Ateities Žiedo Vaikų Draugijė-

- lės Mokykla Prasidės Šį
Šeštadienį

šeštadieni, lapkričio 26 d., prasi
dės AŽVD mokykla ir tęsis per vi
są žiemini sezoną. Pradžia kaip 2 
vai. po pietų.“ “Laisvės” Svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Lietuviai darbininkai, biznieriai ir 
profesionalai leiskite 
j aukščiau nurodytą 
piokytojai kalbės ir 
kyklos Komitetas.

Naudokite tq linimonfq, kurį jūsų tėvai ir tėvų tėvai nou- 
dojo nuo 1867 metų palengvinimui muskulų skaudėjimo. 
Nusipirkite bonkutę Pain-Ex'pellerio su Inkaru ant dėžutės 
pas savo vaistininkų.

VPAINEXPELLER
IRAQI M»UR UI G U. $.P*I O'l

Vr iš c A s ’ ’ :<J Dau nor a j
• KORIUS .... . ................. •_________

APTIEK A *

tz^TUVIS PAS LIETUVI

THANKSGIVING ŠVENTĖJE
Duoda Brooklyniečiams žinomas

AUGUST LESSING
Manadžeris

GRAND BAR & GRILL
459 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Legal Notice
NOTICE is hereby given that Hochberg 
Liquor Store Corporation, at 325 Knicker
bocker Avenue, Brooklyn, New York, has 
filed its trade-mark, “La Toscana,” with 
the Secretary of the State of New York, 
to be used on bottles, packages and contain
ers for wines, whiskeys and liquors, and 
other associated products.

Pajieškau savo sesers, Nellės- 
Anelijos Kudrius, seniau gyveno 
Montreal, Canada. Gal ji mirus, bet 
jos duktė dar yra-, norėčiau susira
šinėti arba asmeniškai sueiti. Jeigu 
draugai montrealiečiai apie' ją žino
te, malonėkite man pranešti: Motie
jus Poidokas, 713 W. 2nd St., Aber
deen, Wash. (274-276)

1 f

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

, Dr. JOHN WALUK
101 NO. Bth STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
ir pagal sutarti.

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th ST.♦ • * y

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta 
>■ 'fel. Evergreen 7-9105 
Y

Dr. BtADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.
. . ' ’ ■ (

‘ ■ I f

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

NAUJIENA DĖL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

RESTAURANTAS
• čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. •
e Visas maistas geriausios rūšies.
J KAINOS ŽEMOS
• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKfiJE

2 520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. J
corner Union Avenue •

Tel. Evergreen 7-2375 L-137O

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtines 
ir Vynai Švenčių Vaišėms.

Svarbi Jums Naujiena
Kiekvienas atsilankęs turės surpryzą. Ateikite 
savo naudai, patirkite kas bus tas surpryzas.

Brooklyn, N. Y
Kampas Maujer St., Ten Eyck Project.

245 Graham Ave.

Lietuvos-Amerikos Importo 
Ir Eksporto Bendrove

Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto 
B-vės Konservuotus kumpius ir Picnic hams 
didelėse ir mažose skardinėse, rūkytus kum-- 
pius, rūkytą bekoną, luncheon meat, raugin
tus agurkus ir kepeninį paštetą (Liver Paste).

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams kaip 5 dėžės

LITHUANIAN-AMERICAN
Import & Export Corporation

157 CHAMBERS ST., Tel. Rector 2-2786 - NEW YORK

Lietuviškas Monopolis
Republic Straight Rye

* * senumo.

Kv. $J.89, pt '97c.

• -n

UUBLEIU

TWICUM
JJĄNhatta* 
tOCKTAll*

ši degtinė yra grynų rugių, daryta prisilaikant Mary
land’o formalų ir tradicijų.

Turn Glenmore Kentucky degtinė,
InU ildlUI dlo 1 metų senumo, 90 proof

Kv. $1.45, o 3 kvortos už $4.00

REPUBLIC LIQUOR STORE
415-417 Keap Str. arti Grand Str.

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-2089 Lie. L. 72




