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Lėktuvų Bombomis ir Pa
trankų šoviniais Užmušė 

Desetkus Madridiečių
jam automobiliu iš Madrido 
į Vallecas.

šimtis nekariškių žmonių; 
šimtus sužeidė.

Kanados lietuviai gyvena tas 
pačias dienas, kurias mes gyve
nome prieš karą. Jaunesni bu
vome, turėjome daugiau energi
jos, energingiau ėmėme gyveni
mą. *

Banditas Generolas Gavęs 
Milionus Dolerių už Jo 

Išlaisvinimą

šiomis dienomis lankiausi 
Montreale, Kanadoje. Turėjome 
du masiniu mitingu. Jie į mane 
padarė nepaprastą įspūdį. Dau
gumoje Kanadoš lietuviai yra 
jauni žmonės,- atvykę Kanadon 
jau po Pasaulinio Karo. Progre- 
syviski, ištroškę žinojimo. Sėdės 
jie ir klausys prakalbos kelias 
valandas, gaudydami kiekvieną 
sakinį, imdami viską galvon. 
Paskui jie tave apipils klausi
mais—įvairiausiais, apie viską-' 
kas svarbu darbo žmonėms.

'No. 303

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 
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naujo valdžios centro Va- kur’buvo susirinkę maldi- 
iencijos. Respublikos artile- ninkai, ir užmušė kelias de-

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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KRISLAI
Ištroškę žinojimo. I 
Naujų spėkų šaltinis. 
Nepaprastas duosnumas. 
Ką jis žino apie 

komunizmą?
Rašo A. B.

Fašistai Pašovė Madrido 
Maisto Komisarą

Madrid. — Nežinia, koks 
tai fašistinis gaivalas pavo
jingai pašovė Pablo Yague, 

' * j' vieJ iaun3 Madrido gynimo mai- 
name mitinge klausimai ėjo iki sto komisarą,, bevažiuojant 
pirmai valandai ryto. jam automobiliu iš Madrido

Montreale turime nemažai, 
jaunų, bet gabių spėkų. Tik 
tiems draugams dar trūksta 
drąsos, pasitikėjimo. Jie, pa
vyzdžiui, moka gražiai lietuviš
kai rašyti, tačiau kol kas ne
drąsiai imasi už rašinėjimo. 
Mano/ kad jie dar negali žengti 
toliau korespondencijų rašymo. 
Bet reikėtų jiems eiti toliau. 
Iš jų galėtų ir turėtų išaugti 
mūsų judėjimui naujos litera
tūrinės spėkos. O progų yra. 
Kanadoje draugai turi “Liau
dies Balsą”, Jungtinėse Valsti
jose turime du dienraščiu, dvi
savaitinį laikraštį ir žurnalą 
“Šviesą”. Mes norime naujų 
raštų, naujų bendradarbių, šia 
proga mūsų jauni kanadiečiai 
turėtų pasinaudoti ir lavintis ra
šinėti straipsnius, apysakas, ei
les ir tt.

Fašistai Bando Atkirst 
Madridą nuo Valencijos

Madrid. — Ispanijos fa
šistų armijos dalys telkiasi 
ties San Martinu, 12 į .pie
tus nuo Madrido; rengiasi 
užpuolimu iš šono perkirsti 
liaudies frontiečiams susi
siekimą tarp Madrido ir

rija, tačiaus, jau pradėjo 
smarkiai bombarduot fašis
tų susispietimą ties San 
Martinu.

Fašistų kanuolių du šovi
niai vėl pataikė į Telefonų 
bildingą, augščiausią namą 
Madride. Vienas pramušė 
jo stogą ir kelias lubas.

6,000 AUTO. DALIU DAT 
J B1N1NKŲ LAIMĖJO KOVA

Detroit, Mich.—Apie

Fašistai per Kalėdas 
Daužė Bažnyčias, 
Žudė Tikinčiuosius

Madrid, grd. 25.—Kūčių 
vakare fašistų lakūnai įtū
žusiai bombardavo Madrido 
centrą sprogstančiomis ir 
padegančiomis bombomis.

Kalėdų ryte fašistai, tie 
neva “krikščionybės gynė
jai,” per dvi valandas štur- 
mingai patrankomis bom
bardavo vidurinę Madrido 
dalį; sudaužė dvi bažnyčias,

Sovietą Darbininkai 
Neužmirš ‘Komsomolo’

Chinijos Diktatorius 
Chiang Kai-shekas 
Jau Paliuosuotas

Viešas Teismas prieš 34 
Nazių Šnipus Sovietuose

Maskva. — Neužilgo pra
sidės viešas teismas prieš 
34 Vokietijos piliečius. Jie 
suimti kaip nazių šnipai, 
pramonės gadintojai ir te
roristai, kurie bendrai su 
trockistais darė sąmokslus 
išžudyt Sovietų vadus.

Franci j a Persergėjo
Nazius prieš Armijas

Ispanijos Fašistams

Nanking, Chinija, grd. 25. 
-Banditas generolas Chang 
Hsueh-liang, Sian mieste, 
Shensi provincijoj, paliuo- 
savo Chinijps į diktatorių 
Chiang Kai-sheKą, kurį bu
vo suėmęs 14 dienų atgal. 
Manoma, kad Chiang Kai- 
sheko moteris sumokėjo 
Chang Hsueh-liangui milio
nus dolerių už savo vyro iš
laisvinimą. ’ ./

Paliuosuotas Chiang Kai-
shek su savo moteria ir švo- damas Čechoslovakiją, idant 
geriu T. V. Soong’u gruod. atkariauti nuo jos vadina- 
25 d. lėktuvu išskrido iš “vokišką plotą”. Mano- 
Sian’o.

Desperatiški Naziai Ga
li Užkart Europos Karą

London. — Anglijos poli- 
kai bijo, kad Hitleris gali 
užkurt europinį karą, pa
siųsdamas dar desetkus 
tūkstančių savo kariuome
nės į Ispaniją arba užpul-

Atvyko Dar 10,000 Nazių Ka
rių Talkon Ispanų Fašistam

Gibraltar. — Paskutinė
mis dienomis Vokietija at
siuntė dar 10,0,00 savo ka
rių per Cadizo prieplauką 
Ispanijos fašistams. Toledo j 
ir Salamancoj, fašistų val
domuose miestuose, dabar 
yra tokia eibė nazių karių, 
kad gatvėse daugiau girdėt 
vokiečių kalba negu ispanu. 
Į pietus nuo Madrido yra iš
tisos stovyklos vien tik Vo
kietijos karių.

Fašistai Negalėtų Užimt 
Madrido be 60,000 Nazių

Chinų Komunistai Už
ėmė Naują Didelį Plotą

ma, kad maisto stoka, būk
lės sunkumas ir iš to plau
kiantis pavojus sukilimo 
prieš nazių valdžią gali pa
stūmėt Hitlerį į desperatiš
kus karinius žygius.

Amerikinių Respubliką 
Taikos Sutartis

Maskva. — Kijevo arse
nalo darbininkai priėmė re- 

DAR- zoliuciją, kad Sovietai pasi-| 
statytų didžiausią ir galin
giausią pasaulyje karo lai
vą ir pavadintų jį “Kom- 
somolu.” Tai būtų pagerbi
mas žuvusio prekybos laivo 
“Komsomolo” ir jo jūrinin-1 cbjnų armija'ui§mė lo’oOO 
kų. Šį laivą sudegino Ispa-; ketvirtainių mylių plotą, — 
”A’°®-fuTlStai’ kui,'i® kaiP Prarleša New Yorko 

Jur1’ Times korespondentas.

Ekonominis Kanados lietuvių
gyvenimas labai sunkus. Ir dar-15.000 darbininkų laimėjo sė- 
bų mažai, ir dirbančiųjų uždar- dėjimo streiką dviejuose 
bis begėdiškai žemas. O vienok Kelsey-Hayes k o m panijos 
tie mūsų draugai sukrapšto pas- fabrikuose, dirbančiuose au- 
kutinius centus ir aukoja darbi- tomobį]iams ratus Kompa- 
ninkiškam judėjimui. Nustebino] ija gutiko mokgt darbinin. >SZU<le Komsomolo 
mane jų pasirodymas “Liaudies < J mažiau kain 75 nmRVS:. . . .
Balso” koncerte. Aukojo dešim-1 Kan}s_ 1 Baltijos manų laivų sta-

Šia n, Chinija. — Kaip 
tiktai sukilėlis generolas 
Chang Hsueh-liang ištrau
kė savo armiją iš Shensi 
provincijos vakarinės dalies 
ir sustatė ją į karines pozi
cijas prieš Chinijos kariuo- 

. menę, tuoj aus., raudonoji

Komunistų vadovaujami
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tines, penkines, dolerines. Kaip centus per valandą ir pn- tyk]os darbininkai savo re.: chinai raudonarmiečiai taip- 
zoliucijoj pasižada pagrei- užėmė Changhwa miestą, 
tint laivų statybą, kaipo at- Chekiango provincijoj, už

bematant jie sudėjo tris šimtus darban visus
ir keturiasdešimt dolerių! Jų/streikavusius. Del algų nu- 
kvota "Liaudies Balso" vajuje statymo tiem, kurie uždirb- |sakvmą fa§istam SUnaiki- 

 

yra Hetun šunta, dolerių. Imdavo virs 75 centų per va; į «Komsomolą».

landą ir del mokesčio uz
viršvalandžius, bus vedamai-------------

pildys su kaupu.

65 mylių į vakarus nuo 
Hangchow.

Kaip visur, taip Kanadoje derybos tarn Automobilių 1 n i, »r •- - V-L__ Dočicioi Dnnirn 
• buržuazijai nepatinka komuniz- Darbininkų Unijos ir KdKOOSeVCltaS 11 ep r leme RUDUS rasisiai ravare 

— m a a ■■ m a ± * I n * ■ ■ H n / «mas. Reakcionieriai bando jį 
X. užgniaužti. Pav., tūlas Mentrea- 

pilietis Savich norėjo pasi- 
randavoti svetainę koncertui.

sey-Hayes k o m p a n i jos. 
Streikas tęsėsi 10 dienų, iki 

randavoti svetainę koncertui' užsibaigė pereitą trečia- 
Policija užuodus, kad šis kon-. 
certas būsiąs “komunistinis” ir 
nedavė leidimo. Ji sako, tegul 
teismas nusprendžia ir išaiški
na, kas yra komunizmas! Ir 
dalykas atsidūrė pas teisėją. 
Kada buvau Kanadoje, teisėjas 
dar nebuvo “išaiškinęs” šio 
klausimo.

Marininky Delegacijos Prezidentą M. Gomezą

Bet ką tas teisėjas žino apie
komunizmą? Nieko. Jis jo ne- o tiems, kurie uždirbdavo 
Studijuoja. Jis tiek žino apie ko- 50 centų ar daugiau per va- 
munizmą, kad jo bijo, kaip ko- ’ landą, pridėt po 4 centus 
kio pabaisos. Jis, teisėjas, yra ‘ valandai.
išnaudotojų klasės žmogus, to-. 
del jis savotiškai komunizmą ir
išsiaiškins. Panašiai būtų, jeigu, guvo 6, Bebandant Lėktuvą Q11 aVoiidnnniii cžmogus su skaudančiu pilvu 
kreiptųsi rodos ne pas gydyto
ją, bet pas graborių.

Popiežius Vėl šūktelėjo 
prieš Komunizmą

Roma.—Popiežius, kad ir 
sirgdamas, kūčių dienoj per 
radio šaukė visą pasaulį ko
von prieš “bedievišką ko
munizmą.” Jis taipgi baisė
josi žudynėmis Ispanijoje, 
bet nepasakė, jog tas žudy
nes sukėlė fašistai vardan 
privačios nuosavybės ir baž
nyčios apgynimo.

CHINIJA ŽUDYS VISUS 
OPIUMO NAUDOTOJUS
Peiping, Chinija. — Val

džia įsakė po naujų metų iš
žudyt visus įpratusius ir ne
pasitaisančius naudotojus 
opiumo ir kitų narkotiškų 
svaigalų.

Chinijos valdžia palaikė 
tam tikras įstaigas gydy
muisi nuo to žalingo papro
čio. Tokios įstaigos užsida
rys nuo 1937 m. 1 dienos.

Dirbama daugybė grabų 
laidoti nepataisomus narko
tikų vartotojus, kurie, kaip 
sako valdininkai, būsią visi 
išžudyti.

DEL “LAISVĖS” VAJAUS

Paryžius.—Francij os 
sienių reikalų ministeris Y. 
Delbos, pasišaukęs Vokieti
jos ambasadorių grafą J. 
von Welczeką, persergėjo, 
kad Francija negalės pa
kęsti siuntimo vis daugiau 
ir daugiau nazių kareivių 
talkon Ispanijos fašistams.

Praeitą ketvirtadienį pa
aiškėjo, kad Hitlerio gene
rolas Wilhelm Faukel, su
grįžęs iš fašistų valdomos 
Ispanijos dalies, pareikala
vo duot daug daugiau na
zių armijos prieš Ispanijos 
respubliką. Gen. Faukel yra 
Vokietijos, a m b a s a dorius 
prie generolo Franco fašis
tų “valdžios” Ispanijoj. Jis, 
kaip ir kiti nazių genero
lai. pranešė Hitleriui, kad 
fašistai niekados nepaims 
Madrido, jeigu jie negaus 
stambios kariškos paramos 
iš užsienių. Hitleris norįs 
savo armijomis užtikrint 
laimėjimą Ispanijos fašis
tams; bet artimiausias Hit
leriui gen. H. Georing bijąs - 
Vokietijai pavojų iš per
daug didelio, atviro talki
ninkavimo Ispanijos fašis
tams.

Francijos vyriausybė lei
do suprast Hitlerio ambasa
doriui Paryžiuje, kad jeigu 
Vokietija ir toliau taip 
daugmeniškai rems Ispani
jos fašistus, tai Francija 
bus priversta atsisakyti nuo 
vadinamos “bepusiškumo” 
sutarties.

London. — Pranešama, 
jog Vokietijos generolai at
randa, kad Ispanijos fašis
tams reikėtų 60,000 nazių 
kariuomenės, idant laimėt 
karą prieš respublikos val
džią. Bet sakoma, kad net 
Italija nesutiktų su tokios 
didelės nazių armijos at
siuntimu į Ispaniją.—Mus- 
solinis bijo, kad Vokietijai 
netektų Ispanijos salos ir 
kiti riebūs kąsniai, jeigu su 
nazių pagelba laimėtų karą 
Ispanų fašistai.

Buenos Aires, Argentina.- 
Pasibaigė Tarp-Amerikinė 
taikos konferencija, kurioj 
dalyvavo delegatai nuo 21- 
nos respublikos iš Šiauri
nės, Centralinės ir Pietų 
Amerikų. Konferencija tę
sėsi tris savaites.

Pasirašyta sutartis, ku
rios bendroji prasmė yra ši
tokia: Visos amerikinės res
publikos darys tarpsavinius 
pasitarimus, jeigu gręs ka
ras Amerikos žemyne arba 
iš užsienių pusės. Visos jos 
veiks bendrai, jeigu kokia 
ne-amerikinė valstybė gra
sins karu bent vienai ame
rikinei respublikai.

Tarp-Amerikinė konfe
rencija, be to, nutarė įvest 
prekybos lygybę tarp res
publikų Šiaurinėje, Centra- 
linėj ir Pietinėje Ameriko- 
se ir sumažini muitinius 
mokesčius už prekių įveži
mus iš vienos į kitą.

Baigiamajame konferen
cijos posėdvie buvo perskai- 
tvtas pareiškimas Jungtinių

f14

Nuo drg. Martin iš Pitts- 
burgho laišką aplaikėme ketvir
tadienį, 24 d. gruodžio, o laiš
kas išsiųstas 21-mą d. gruodžio. 
Del kalėdinių švenčių paštas la-

Havana, Kuba.— Kubos 
senatas, veikdamas kaip tei
smo tribunolas, gruod. 24 d. 
išmetė Dr-ą M. M. Gomez’ą 
iš šalies prezidento vietos. 
Gomez formaliai tapo paša
lintas del to, kad jis atsisa
kė pasirašyt seimo priimtą 

bilius^reikalauja, kad\iek- j 
vienam jūrininkui būtų is-; 
duota knygutė ir joj įrašo
ma, kaip jis tarnavo, dirbo 
ir elgėsi kiekviename laive. 
Marininkai sako, kad tos 
knygutės tai yra valdžios 
užgiriami bosų juodraščiai 
prieš jūrininkus, ypač prieš 
kovingesnius.

Prezidentas Roseveltas 
nepriėmė marininkų delega
cijos, kuri atvežė ir protes- 
tus-peticijas su 15,000 para
šų prieš Copelando bilių. 
Šias peticijas jūrininkų de
legatai paliko valdininkams 
prekybos ministerijos.

Washington. — Joseph 
Curran, vadas rytiečių jū
rininkų streiko, su kitais 
streikierių delegatais atvy
ko į Washingtoną užprotes- 
tuot prezidentui Roosevel-

Tą pačią dieną laimėjo 
dviejų savaičių streiką ir 
apie 1,000 Aluminum Die 
Casting korporacijos darbi
ninkų, gaminančių automo
biliam dalis. Samdytojai ,tui prieš laivų darbininkams 
buvo priversti pakelt darbi-| žalingą Copelando bilių. Tas i 
ninkam algą nuo buvusių 38 
centų valandai iki 50 centų,

JL/vl IyCLJlCLII 111 dVvllvių 1CA j C

bai užverstas siuntiniais ir laiš- Valstijų užsieninio ministe- 
kai nepaprastai vėlinąs. Savoirio C. Hull’o, kuris, be kit- 
laiške drg. M. prisiunčia pluok- netiesioginiai smerkė 
štą naujų ir^ atnaujintų Preau- fašistinių Europos šalių ka

rinę politiką.

Dallas, Texas. — Beban- 
dant naują lėktuvą Braniff 
orlaivių kompanijos, ąugedo. 
vienas po kito abudu jo mo
torai; nukrito kelis šimtus 
pėdų žemyn lėktuvas, eks- 
plodavo ir sudegino buvu
sius jame keturis mechani- 
kus-lakūnus ir du kompani
jos viršininkus.

Maskva, — Sovietiniai 
laikraščiai kritikuoja per- 
brangias kainas žaislų ir 
eglaičių naujametinėms 
šventėms.

Sacramento, Calif. — Po
licija sako, jog tai plėšikai 
padegė W. T. Granto krau
tuvę, keršydami, kad nega
lėjo atsidaryti jos “seifo”. 
Gaisras padarė $150,000 
nuostolių. «

'.gi .j•<'' --A .'

meratų ir $54.50 pinigais. Ta-1 
čiaus dovanų skyriuje jis vis- 
tiek palieka toje pačioje vietoje. 
Gauna trečią dovaną.

Draugai montrealiečiai pas
kutinius rezultatus savo dar
buotės perdavė drg. Bimbai su 
$47.50. Pridėjus tą sumą prie 
pirmiau buvusių punktų jiems 
priklausau 10 dovana, $5.00. 
Tačiaus drg. Bimba sugrįžo jau 
kada vajaus pasekmės buvp pa
skelbtos ir per vėlu 
gam kanadiečiam 
punktus.

Drg. Grybas iš 
Mass, prisiuntė prenumeratų ir 
$40.00 patardamas, kad visus 
jo punktus sudėtume su drau
gų bridgewateriečių. Jo prašy
mo išpildyt negalėjom, nes drg. 
Grybas visą vajų ėjo savo var
du ir draugai bridgewateriečiai 
taip pat savo vardu, o paskuti
nėm dienom sudėt abiejus į 

i krūvą po vienu vardu būtų ne- 
....... _ . 7 teisinga. Būtų pakenkimas ki-

dies milicininkai audringai įįems draugams dalyvavusiems 
bombarduoja jau pačią fa- konteste.
šistų sostinę Burgosą.

įtaksuot cukrų ir tais tak
sais palaikyt fašistiniai-ka- 
rines mokyklas. O šį suma
nymą seime pervarė fašis
tas artmijos galva pulkinin
kas Fuig. Batista.

Nauju prezidentu tapo 
paskirtas Batisto rėmėjas 
pulk. F. L. Bru.

Šveicarija Taipgi Pripažino 
Italijai Ethiopiją

Roma. — Šveicarijos val
džia irgi pripažino Italijai 
Ethiopiją. O jau pirmiau ją 
Mussoliniui pripažino Vo
kietija, Austrija, Vengrija, 
Albanija ir Ispanijos fašis
tai. ' t

Valencia, Ispanija, grd.-
25. — Pranešama, kad liau-

/

Ištraukia Auksą iš Dūmų

buvo drau- 
priskaityti

Norwood,

“Laisvės” Administracija.

i'''A i : -./i; -c'■.j-”lJS’•C’'’

Washington. — Pasirodo, 
kad apvalant auksą, laiko
mą Amerikos valdžios san
dėliuose, išeidavo su dūmais 
per kaminus nemažai jo 
smulkių dalelyčių. Dabar, 

] todėl, bus prie kaminų pri- 
I taisyti instrumentai, vadi
nami “precipitatoriais,” ku
rie iš praeinančių dūmų iš
skirs ir sukuops aukso da
leles.

Pernai New Yorke buvo 
su pagelba tokių įtaisų su
taupyta $56,280 aukso, ku
ris kitaip būtų dūmais iš
ėjęs.

Jei Naziai Rems Ispanijos 
Fašistus, Franci] a Remsian

ti Ispanų Valdžią

Paryžius.—Francijos ' už
sieninis ministeris Y. Del- 
bos gruod. 24 d. pasakė Vo
kietijos ambasadoriui, kad 
jeigu Vokietija vis dar siųs 
savo kariuomenę Ispanijos 
fašistam, tai Franci j a bus 
priversta duot paramos Is
panų respublikai.

Madrid, gr. 25. — Madri
do gynėjai atmušė fašistus 
tris mylias atgal linkui Boa- 
dilla del Monte.

Naujas Nazių Sujudimas 
prieš Ispanų Respubliką
Berlynas. — Naziai kerš

tingai sujudo prieš Ispani
jos valdžią už suėmimą vie
no Vokietijos prekybos lai
vo ties Bilbao, kaip kad pra
nešta gruod. 24 d.

H. \

s
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“Kas Krito Kovoj, Tie
Didvyriai...”

Šiandien mes minim dešimties metų 
sukaktuves nuo sušaudymo keturių to
kių didvyrių, kuriems Julius Janonis au
kojo savo nemirštančias eiles. Jais buvo 
Karolis Požėla, Juozas Greifenbergeris, 
Kazys Giedrys ir Rapolas Čiornis.

Smurtininkai-fašistai sušaudė juos 
naktį iš 26 į 27 dd. gruodžio mėn., 1926. 
Sušaudė dėlto, (1) kad jie buvo ištikimi 
darbininkų klasės reikalų gynėjai ir (2) 
kad pateisinus savo smurtišką žygį.

Sušaudydami šiuos brangius mūsų 
draugus, fašistai - budeliai manė už
duosiu tokį smūgį komunistiniam ju
dėjimui Lietuvoj, kad jis niekad nebega
lės atsipeikėti. Bet jie apsiriko. Nužu
dytųjų vietosna atsistojo nauji kovotojai 
—šimtai ir tūkstančiai jų—ir Lietuvos 
Komunistų Partija šiandien stipresnė, 
negu dešimts metų atgal, nepaisant žiau
raus teroro, nepaisant, kad per tuos de
šimt metų buvo nužudyta visa eilė kitų 
veikėjų ir šimtai geriausių kovotojų su
brukta į kalėjimus ir katorgas.

Daugelis Lietuvos darbo žmonių, ku
rie, dešimts metų atgal/galėjo manyti, 
kad komunistų žudytojams rūpi Lietu
vos liaudies, Lietuvos nepriklausomybės 
išlaikymas, šiandien persitikrino, kad jie 
klydo, šiandien jie mato, kad komunistai 
buvo teisingi. Nes fašistų viešpatavimas 
atnešė Lietuvos žmonėms neišpasakytai 
didelį skurdą ir vargą.

Po dešimties metų fašizmo viešpatavi
mo Lietuvoj, ten reakcija ne tik nesu- 
švelnėjo, bet ji padidėjo. Kalėjimai per
pildyti' politiniais anti-fašistiniais kali
niais; užsmaugtos visos (apart fašisti
nių) partijos ir šiaip organizacijos; su
varžyta net liaudininkų ir krik-demų 
spauda, žodžiu, visa Lietuva padaryta 
vienu dideliu kalėjimu.

Iš kitos pusės, anti-fašistinės spėkos 
organizuojasi, veikia. Nors reakciniai 
social-demokratų ir liaudininkų vadai ir 
priešinasi sudarymui Liaudies Fronto, 
tačiau eiliniai nariai ir dalis vadovaujan
čių kairesniųjų tų partijų veikėjų stoja 
už Liaudies Fronto sudarymą ir uolų 
bendrą darbą, už nuvertimą fašistinės 
diktatūros ir atsteigimą demokratijos 
Lietuvoj.

Lietuvos Komunistų Partija, kurios 
keturi geriausi veikėjai-vadai krito de
šimts metų atgal, šiandien stovi prieša
kyj anti-fašistinių jėgų Lietuvoj ir visa 
energija veikia už sukonsolidavimą visų 
antifašistinių žmonių nuvertimui kruvi
nojo fašizmo.

Praėjo dešimts metų. Per tąjį laiką 
Lietuvos ir Amerikos lietuviai darbo 
žmonės ne tik kad sušaudytųjų didvyrių 
nepamiršo, bet kas met ir kas met mums 
jie darosi vis brangesni ir didesni mūsų 
atmintyse. Jų darbai, užsilaikymas teis
mo metu, jų drąsus ėjimas mirti, jų prieš 
eisiant mirti padaryti pareiškimąi tebėra 
ir tebebus įkvėpimu visiems kovotojams 
prieš reakciją, už darbo žmonių laisvę ir 
gerbūvį.

Kas gi gali būti gražesnio ir branges
nio už sekančius Karolio Požėlos žo
džius:

“Draugai! Dirbau, kiek galėjau, mirš
tu UŽ mūsų bendrą tikslą. Linkiu ir 
jums dirbti, dirbti, kovoti iki laimėsite.”

Arba:
“Sprendimą (teismo) visi išklausė la

bai ramiai ir labai ramiai, drąsiai eina 
visi mirti.” '

Paimkim d. Giedrio žodžius:
“Šiandien tariu jums, brangūs drau

gai; paskutinį žodį: aš kovos už tiesą ir 
vargšų reikalus kelią užbaigiau:—mane 
karo lauko teismas, įvykęs 12-24—26 m. 
nuteisė sušaudyti ir šiandien tai įvyks, 
bet mirsiu ne be vilties, kad toji kova ne-

nustos, kol nebus laimėta... Aš žengiu 
po šautuvu drąsiai ir tvirtai; būkite ir 
jūs, draugai, tvirti ir drąsūs.”

Tūkstančiai Lietuvos geriausių kovoto
jų ima pavyzdį iš žuvusiųjų didvyrių. 
Tūkstančiai jų kovoja prieš fašizmą tvir
tai ir drąsiai, pilniausiai įsitikinę, kad jų 
pusėje tiesa, jie laimės—Lietuvos liaudis 
bus išlaisvinta.

Minėdami šias dešimtmetines sukaktu
ves, Amerikos lietuviai darbo žmonės, 
kurie tiek daug yra prisidėję prie parė
mimo Lietuvos darbininkų kovų, prie pa
turėjimo Lietuvos nepriklausomybės, 
privalo dar glaudžiau sujungti savo jė
gas kovai prieš vietinius fašistus ir pa
ramai Lietuvos žmonėms už atsteigimą 
demokratinės tvarkos.

Amžina atmintis kritusiems nuo fašiz
mo kulipkų Lietuvos darbo žmonių did
vyriams.

Šalin juodasis fašizmas iš Lietuvos!
Tegyvuoja visų anti-fašistinių Lietu

vos žmonių vienybė ir kova! Tegyvuoja 
Liaudies Frontas!

“Laisvės” Vajui Užsibaigus
Šiemet “Laisvės” vajus buvo geresnis, 

negu pernykštis. Tam, be abejo, yra ir 
priežastys. Šiemet tūli mūsų skaitytojai 
ir veikėjai smarkiau darbavosi, negu per
nai. Antra, šiemet pasireiškė darbinin
kuose didesnis atbudimas, noras veikti, 
skaityti, šviestis. Trečia, mūsų dienraš
tis, griežtai ir neatlaidžiai kovodamas už 
lietuvių darbininkų vienybę, už bendrą 
frontą kovai prieš fašizmą, susilaukė di
desnio pritarimo lietuvių darbininkų 
masėse.

Kaip pernai, taip ir šiemet pirmuoju 
vajininkų tūzu pasilieka energingas mū
sų. vajininkas, d. A. Stripeika. Jis lai
mėjo pirmą dovaną, jis parodė, kaip ga
lima gauti darbininkų dienraščiui naujų 
prenumeratorių. Drg. Stripeika darba
vosi New Jersey valstijoj, daugiausiai 
Elizabeth, N. J. Vadinasi, ši sritis se
kančiais metais bus kur kas artimesnė 
mūsų judėjimui, didesnis skaičius žmonių 
seks mūsų dienraštį.

Labai gerai pasirodė d. S. Reikauskas 
ir drg. P. J. Martin. Pastarasis ypačiai 
daug veikė ir gerai veikė. Reikia žinoti, 
kad iki šiol Pittsburgho apielinkė buvo 
gerokai apleista, kiek tai liečia mūsų 
spaudos platinimąsi.

Šiemet, matyti, “Laisvei” platintis pa
dėjo ir tas faktas, kad ten prasidėjo di
delis vajus už suorganizavimą plieno 
pramonės darbininkų j pramoninę uniją. 
Vadinasi, atbunda ilgai snūduriavę plie
no pramonės darbininkai ir stoja uoles
niu darban. “Laisvė” nuolat rėmė jų ko
vas už susiorganizavimą į stiprią uniją 
ir rems ateityje.

Gerai, žinoma, draugai ir draugės dar
bavosi Philadelphijoj, Lawrence, Montel- 
loj, Newarke, ir kitur.

Už tą viską “Laisvė” taria mūsų vaji- 
ninkams ir visiems, kurie kuo nors pasi
darbavo gavime naujų skaitytojų, didelį 
proletarišką ačiū!

Mes manome, kad su formaliu vajaus 
užsibaigimu nesibaigs “Laisvei” skaity
tojų jieškojimas. Tiek vajininkai, tiek 
mūsų skaitytojai nuolat ir nuolat jieškos 
daugiau rekrutų ir trauks juos “Laisvės” 
draugėn—dienon šeimynon, kad laimėjus 
daugumą lietuvių darbininkų tiems prin
cipams ir tikslams, kuriuos “Laisvė” 
skelbia.

Dar kartą didelis ačiū, draugės ir 
draugai vajininkai ir veikėjai!

Be Reikalo
Dr. Montvidas' aiškinasi, kad jį ir Mi- 

chelsoną “Gadynė” apšmeižė, skelbdama, 
būk Michelsonas liepęs neduoti aukų Is
panijos respublikos gynėjams. Ši pole
mika tebesitęsia dar nuo tų nelaimingų 
prakalbų, kurias kadaise “skloka No. 2- 
ro” ruošė su socialistais.

Mums rodosi, be reikalo dr. Montvidas 
polemizuoja su tais žmonėmis, kurie pa
tys nežino, ko nori, ir kurie už savo žo
džius neatsako. / •

Apšmeižti jiems ką, “sukritikuoti” — 
tik paduok. Andai “Vilnis” rašė, kad 
klerikalas dr. Rakauskas skaitė paskaitą 
klerikalams ir raginęs lietuvius tėvus au
ginti daugiau minyškų. Perskaitęs tą, 
Strazdas šitaip posmuoja:

Fine! Tik reikėjo pasakyti, kad tąs Dr. 
Rutkauskas buvo uolus “Vilnies” bendradar
bis! Tuomet būtų duota “čielas pikčeris”— 
iš “Vilnies” į seminariją. . . v

Fašistų sušaudytieji komunistei

tracija, jei organizacija nebū
tų padariusi klaidų, nepaskelb
dama vietos, kur darbininkams 
susirinkti. * .

Streiko įspūdis buvo nepa
prastai didelis. Apie šitą strei
ką plačiai kalbėjo Alytaus apy
linkes gyventojai ir valstiečiai. 
Tuo labiau tas streikas reikš
mingas, kad Alytaus darbinin
kai pirmą kartą padarė bendrai 
visuotiną politinį streiką, šitas 
streikas turės didelės reikšmės 
tolimesnei Alytaus darbininkų 
kovai, kurie solidariai pasekė 
Kauno darbininkus.

KETURIEMS
Atskrido nuožmioji žinia:
Pirmadienio naktį Kaune
Sušaudyti jie keturi:
Karolis, Juozas, Giedrys, 
Čiorny... tai pirmas būrys 
Tų, kurių laukia žiauri mirtis.
Stiprūs skersimai langų,
Suimta šimtai draugų, 
Dešimtys laukia mirties.
Karo laukiniai teismai—
Šaudyt!... be žodžių... ūmai...
Šaudyt naktis iš nakties vadus!
Naktį ant sniego išves,
Klaus, ar užrišti blaivias, 
Pilnas gyvybės akis.
Pusnuogius* greitai išrengs,
Šautuvai sykį sutrenks, 
Sniegas paraudonuos... kris aukos!

Bet—užu sienų' storų, 
Miestų ir kaimų-dvarų 
Minios šūvius tuos girdės— 
Išgirs juos vargų Lietuva, 
Išgirs juos Berlynas, Maskva 
Ir širdys žmonių pražydės—pagieža!
Atsakė trumpai Smetona: 
“Sušaudyt! Malonių gana! 
“Paliksim — ant savo galvos!” 
Tiesa!... Bet sušaudę šimtus, 
Ar kūnais užversit vartus
Srovės verpetingos laisvos—kovos?
Minios vadus vėl iškels,
Požėlų atžalos žels, 
Giedriai pragiedrins dienas! 
Žuvusiems—žiedas garbės! 
Darbas jų augs ir žibės, 
Bus, kas sukurstys liepsnas—Partija. 
28-12-26. V. žalionis.

Ruošiamasi V. Bielskio 
Laidotuvėms

ŠIAULIAI. — Gruodžio 6 d., 
laukiama atgabenant į Šiaulius 
inž. V. Bielskio kūno. Pagerbti 
mirusįjį ruošiasi visi, kas tik 
turėjo progos gyvenime pažinti 
arba girdėti ką apie šį taurų 
pilietį ir žmogų, tvirtų įsitiki
nimų socialistą ir laisvamanį. 
Šiomis dienomis laidojimo komi
teto nariai apžiūrėjo laisvama
nių kapinėse vietą, kurią V. 
Bielskis buvo nurodęs savo pa
laikams, ir pradėjo aktyviai 
ruoštis laidotuvėms. Be to, su
daromas atskiras komitetas 
baigti tvarkyti > kapinėms, ku
riose šiuo metu jau palaidota 
20 laisvos minties žmonių. Ko
miteto uždavinys bus aptverti 
pavasarįkapines gražia tvora, 
persodinti dabar esančius mede
lius ir, apskritai dekoruoti šią 
brangią vietą. Komitetas suda
romas iš ūkininkų, darbininkų 
ir vietos inteligentijos.

Politiniai Streikai

KAUNAS. — Rugsėjo 1 d., 
fašistinio seimo sušaukimo* die-

M

Minint Keturis Sušaudytuosius
•*. .f

Dešimt metų atgal kruvi
nieji fašistai, smurto keliu 
pagrobę valdžią į savo ran
kas sušaudė keturis žymius 
komunistų partijos darbuo
tojus. Karolio Požėlos ir 
Juozo Greifėnbergerio var
dai buvo ir yra brangūs vi
sai mūsų partijai. Juodu 
dalyvavo mūsų partijos įkū
rime ir nuo to laiko visą sa
vo gyvenimą pašventė jos 
stiprinimui. Juodu pradėję 
darbą apačiose savo nenuil
stamu veikimu užkariavo 
partijos pasitikėjimą ir liko 
vienais iš žymiausių mūsų 
partijos vadų. Iš jų atsida
vimo partijos darbui, iš jų 
atsidavimo darbininkų kle- 
sos kovai del savo išsiliuosa- 
vimo mokinosi ir mokinasi 
kiekvienas mūsų partijos 
nafys. s Jų pavyzdį sekame 
kiekxjiename mūsų kasdieni
niame darbe, Jų vardai 
įkvepia mus naujiems ir 
naujiems kilniems darbams.

Paskutinėmis valandomis 
prieš mirtį Karolis Požėla 
kvietė mus dirbti ir dirbti 
iki galutino mūsų laimėji
mo. Bet to (darbo pasek- 
mingumą Karblis Požėla ri
šo su mūsų partijos stipri
nimu. Rašydamas paskuti
nį laišką mūsų partijos va
dui draugui Angariečiui jis 
tikėjosi, kad jam vadovau
jant mūsų partijoj vėl iš
augs naujas aktyvas, kad 
partija atsipeikės nuo pir
mųjų jai suteiktų skaudžių 
smūgių ir dar tvirčiau atsi
stos darbininkų klesos prie
šakyj jos kovoj del savų iš- 
siliuosavimo iš kapitalo jun
go. — ‘

Sušaudydami mūsų parti
jos vadus ir įkišdami į kalė
jimus šimtus mūsų geriau
sių partijos darbininkų, fa
šistai ant visų kryžkelių rė
kė, kad komunizmas Lietu
voj esą likviduotas. Bet par

tija savo išbandytų draugų 
Angariečio, Kapsuko vado
vaujama greitai atstatė sa
vo eiles ir sunkiausiose są
lygose vedė kovą prieš fa
šistų diktatūrą. Per šitą de
šimtmetį mūsų partija įra
šė savo istorijon ne vieną 
garbingą puslapį. Tiesa, 
sunki kova palėpinėse fašiz
mo sąlygose kartais sudary
davo mūsų partijai nemaža 
sunkumų, ir tie sunkumai 
parblokšdavo ne vieną kar
tą mūsų partijos darbuoto
ju

Paskutiniu laiku, be to, 
mes nustojome vieno iš par
tijos draugo Kapsuko. Bet 
mūsų partija draugo Anga
riečio vadovaujama nugalė
jo tuos sunkumus ir nuolat 
stiprino savo eiles. Mūsų 
partija išaugo į poratūks- 
tantinę organizaciją, iš jos 
eilių išsikelia naujas akty
vas. Ir šiandien mūsų par
tija vis labiau ir labiau at
sistoja viso priešfašistinio 
judėjimo priešakyj.

Sudėtingi stovi prieš mus 
uždaviniai, sunki kova mūs 
laukia ateityj. Toje kovoje 
ir toliau viena iš mūsų lai
mėjimo sąlygų yra nuolati
nis kasdieninis darbas mū
sų pa r t i j o s stiprinimui. 
Mes turim dar energingiau 
vykdyt Karolio Požėlos žo
džius. Mūsų organizacijos 
ne visur dar moka , iškelti 
aktyvą,* ne visur tampriais 
ryšiais surišusi su darbinin
kų ir valstiečių masėmis. 
Ne visur mūsų organizaci
jos pakankamai stiprina sa
vo eiles tiek kasdieniniu 
praktišku darbu, tiek parti
niai'— politiniu lavinimusi. 
Ne visur mūsų organizaci
jos nuolat jaučia darbo 
žmonių pulsą, ir ne visur 
pakankamai vadovauja ky
lančiai darbininkų ir val
stiečių kovai.

Minėdami savo žuvusiųjų 
vadų sukaktuves mes turim 
dar labiau pasišvęsti parti
jai, darbininkų klesos rei
kalams. Mes turim pakelti 
augščiau garbingą partijos 
nario vardą tiek savo kas
dienine kova, tiek nenuils
tamu partiniai—politiniu la
vinimusi. Mes turim drą
siau ir plačiau kelti naujus 
ir naujus aktyvistus, susiri
šusius su plačiomis darbo 
žmonių masėmis. Mūsų or
ganizacijos turi vis augš
čiau ir augščiau kelti savo 
vadovavimą darbininkų kle
sos kovai, visų darbo žmo
nių kovai prieš fašistų dik
tatūrą. (Iš “Tiesos”)

LIETUVOS ŽINIOS
ALYTUS

Protesto Streikas.
Liepos 6 d. Alytaus darbinin

kai paskelbė pusei dienos pro
testo streiką prieš fašistų val
džią ir jos terorą.‘Tas streikas, 
buvo kartu solidarumo ženklas 
Kauno darbininkams, kovoju
siems birželio 17-20 d. Naktyj 
prieš streiką buvo išklijuota 
apie 150 plakatu ir apie 600 at
sišaukimų (gautų iš Kauno ir 
Alytaus part. org. raikomo iš
leistų). Be to, buvo nemaža 
pravesta darbininkų pasitari
mų. Streikavo apie 70 proc. vi
sų Alytaus d-kų. Dalis iš dirbu
sių darbininkų nesužinojo apie 
paskelbtą streiką,, o kai sužino
ję norėjo mest darbą, tai polici
ninkai apsiginklavę stovėjo prie 
vartų ir ' darbininkų neišleido. 
Tai didelė mūsų klaida, kad ne- 
pasirūpiflom visiems pranešti. 
Įdomu, kad nemaža iš šitų dar
bininkų prašė prailginti streiką 
dar pusei dienos, kad duoti 
jiems galimybės prisidėti prie 
streiko. Kita dirbusiųjų dalis— 
tai klasiniai silpnai susipratę 
darbininkai, tarp kurių mūsiš
kiams reikia gerokai padirbėti. 
Būtų galėjusi įvykti demons-

Kaip skaitytojas -mato, “Vilnis” rašė 
apie dr. Rakauską, o Strazdas-Valonis 
pliauškia apie dr. Rutkauską.

Ar su tokiais, atsiprašant, laikrašti
ninkais kiek tiek doresnis žmogus gali 
ką bendro turėti!

na, komunistai ruošėsi pravesti 
protesto kampaniją prieš fašis
tinį seimą, reikalaujant jo pa
leidimo ir skelbiant kovą del
steigiamojo seimo sušaukimo. 
Ta proga buvo išleistas ir 
liaudies fronto komiteto lape
lis, kurį pasirašė socialdemo
kratai, liaudininkai, komunis
tai, jaunimiečiai. žvalgyba ir 
policija dūko visą antarąją 

(rugpjūčio mėn. pusę: kratų 
Kaune buvo padaryta keletą 
šimtų, keliasdešimts darbinin
kų buvo’’ areštuota, gatvėse 
šnipai knybždėte knybždėjo. 
Nežiūrint į šituos fašistų puo
limus, komunistai ėmėsi inicia
tyvos ruošti protesto streikus. 
Mieste gyventojai plačiai kal
bėjo apie streiką, daugelis pir
kosi produktų kelioms die
noms, nes visi buvo įsitikinę, 
kad streikai tęsis kelias die
nas. Tuo tarpu, ištikrųjų buvo 
skelbiamas ne vienadienis 
streikas, o vieši išstojimai, ta
me skaičiuj ir streikai. Rugsė
jo 1 d. streikavo virš 2,000 
darbininkų, tarp jų stambes
nės įmonės, kaip Inkaras, Sil
via visi statybininkai. Ruošėsi 
streikuoti ir daugiau darbinin
kų, bet policija su žvalgyba 
stačiai okupavo įmones. Darbi
ninkams buvo grasinama pa
skelbusiems streiką karo lau
ko teismais, paliuosavimais. O 
kur darbininkai vistik mėgino 
sustabdyti mašinas, ten polici
ja prievarta vėl jas paleisdavo 
ir priversdavo darbininkus 
dirbti. Nors prie geresnio mū
sų vadovavimo streikų būtų 

i buvę daug daugiau, bet ir šita 
kampanija be minėtų streikų 
apėmė plačius darbininkų 
sluoksnius. Ir šita kampanija 
padarė žingsnį pirmyn kovoje 
prieš fašistų valdžią.

ANTALIEPTĖ, Zarasų aps. 
—šiomis dienomis Kuitenių k. 
gyv. J. Kavaliukas gulėjo ant 
krosnies ant padžiautų linų. 
Nuo karštai įkūrentos krosnies 
užsidegė linai. J. Kavaliukas 
miegojo, tai ir nenujautė linus 
degant. Jis pašoko tik tuomet, 
kai jo marškiniai pradėjo deg
ti. J. K. nežiūrėdamas, kad 
marškiniai dega, puolė ugnį 
gesinti, kurią užgesinti jam
pavyko, bet jis taip apdegė, 
kad po keleto dienų mirė. Be 
to, smarkiai apdegė ir jo žmo
na, padėdama j arų ugnį gesin
ti.



| ĮVAIRUMU PUSLAPIS i
Vaikas ne Lelija

Yra tėvų, kad užgina sa
vo vaikam “šėlti,” grumtis 
su kitais vaikais arba “gal
vomis eiti.” Tokie tėvai bi
jo, kad vaikai del to “neiš
dyktų.” Jiem atrodo, kad 
geriausi sūnūs ir dukterys 
išaugs, jei vaikus “valdys,” 
jeigu privers juos vis ra
miai, šventai užsilaikyti ir 
neleis draugaut su trukšma- 
dariais, “smarkuoliais.”

Bet ar toks “džentelma- 
niškas” auklėjimas ištikro 
geriausiai prirengia vaikus 
gyvenimui? Šį klausimą ty
rinėjo New Yorko Psycho- 
loginių Patarnavimų Cen
tras ir štai ka atrado. Vai
kai, taip auklėjami po mo
tinos “kvartuku” ar tėvo 
skvernu, išsivysto į opias 
“lelijas;” pergreit įsižeidžia 
del menkų dalykų; neišmok
sta tinkamai bendraut su 
žmonėmis; blogiau tesu
pranta žmonių būdą ir link
sta atsiskirt nuo kitų, o 
daugiausiai būt sau vieni. 
Todėl ir visuomeniškame 
bei draugijiniame gyvenime 
jiems paskui netaip sekasi. 
Nuo persiauro auklėjimo, 
vadinasi, nukenčia žmogaus 
asmenumas.

Tūkstančiai bandymų įro
dė. jog žaidimas su kitais, 
dalyvavimas sportuose, šo
kiai, draugavimas ne tik 
su berniukais, bet ir su 
mergaitėmis gerina asme- 
numą (personality) ir tin
kamiau prirengia pasiseki
mui gyvenime.

Gero asmens išvystymui 
reikia ir protingos tėvų 
drausmės, kaip kad, pasiųst 
laiku vaika į lovą, priverst 
užlaikvt švarumą, atlikt 
tam tikras pareigas namie 
bei mokykloj ir tt. Tačiaus 
turi būt duodama vaikui ir 
gana laisvės vaikiškam jo 
gyvenimui ir nereikia daryt 
iš jo “paauksuotos lelijos.”

Šnipiškas Nazių Akinis

Pavienis akinis, stiklas, 
kurį tūli džentelmanai Eu
ropoj laikinai įsispraudžia 
tarp antakio ir skruosto 
viršutinės dalies, vadinasi 
monokliu. Monoklis yra be 
jokių rėmų.

Dabar Vokietijoj tarp fa
šistų įėjo madon šnipiškas 
monoklis. Išlaukinė jo stiklo 
pusė yra biskį pasidabruo
ta panašiai kaip veidrodis. 
Taigi įsispraudęs mondklį, 
nazis ir mato, kas eina pas
kui jį ir ar nešnipinėja, ką 
nazis kalbasi su savo sėbru.

Veidrodinių “putų” pie
velė ant monoklio yra to
kia plonytė, kad sunku esą 
ją pastebėt pašaliniam žmo
gui. O nazis per savo mo
noklį gana gerai mato ne 
tik priekin, bet ir užpaka
lin.

Praeitą vasarą net dešim- 
tukinėse krautuvėse Ameri
koj buvo keistų veidrodinių 
akinių. Jie naudojami sau
got akis nuo saulės perdi- 
delės šviesos pajūriuose ir 
kitur. Tokie veidrodiniai 
akuliorai sumažina šviesos 
skaistumą, bet per juos 
šiaip viskas matosi.

Daug Daugiau Mokinių, Kur | 
Kas Mažiau Mokyklų

Dabar Jungtinėse Valsti
jose yra 2,000,000 daugiau 
mokyklinio amžiaus vaikų, 
negu 1928 metais, bet 12,- 
000 mažiau jiems mokyklų, 
Vienos jų per bloglaikį už
darytos, kitos visai nugriau
tos. Taip žygiuoja atgal ka
pitalistinė civilizacija.

KAMČATKA
Tolimiausias Sovietų Są

jungos rytuose pusiausalis 
yra Kamčatka. Ji užima 
virš 200,000 keturkampių 
kilometrų žemės plotą, kaip 
pusę Vokietijos. Ji apsupta 
iš trijų pusių vandeniu. Ca
ro laikais tai buvo labai ap
leistas kraštas. Bet Kam
čatka turtinga gamtiniai; 
ten jau surasta anglies, ge
ležies, žibalo, sidabro, auk
so ir kitų turtų. Aplinkui ją 
vandenys turtingi jūrų žvė
rimis ir žuvimis. Giriose 
vra sobolių, lapių ir kitokių 
žvėrių, kurių kailiai bran
gūs.

Kamčatka — kalnuotas 
kraštas; yra daug vulkanų; 
dalis jų užgesę, kiti veikia. 
Čia yra augščiausias pasau
lyje vulkanas (ugniakalnis) 
Kliučevski, kuris vra 4,900 
metrų (15,925 pėdų) augš
čio.

Sovietai laike pirmos 
Penkmetinės į Kamčatkos 
industriją įdėjo virš 50 mi- 
lionų rublių. Dabar dar 
daugiau tam dirbama. Vien 
vėžių ir žuvų “kenavimui” 
yra 15 fabrikų Kamčatkoj.

Val-Sun.

40,000 Traktorių į Metus
Sovietų Sąjunga daugiau 

į metus pasidaro traktorių, 
kaip bent kuri kita šalis. Ji 
1934 metais pagamino 93,- 
000; 1935 metais virš 99,- 
000 traktorių. Gi 1937 me
tais jos fabrikai suteiks iki 
167,000 naujų traktorių.

Vien Čeliabinsko trakto
rių fabrikas į metus paga
mina nemažiau 40,000 trak
torių. Kiekvienas iš jų 
no 60 arkliu jėgos, 
fabrikas yra įrengtas 
riausiai pasaulyje.

turi 
Tas

Automobilių nelaimėse 
Jungt. Valstijose 1934 me
tais užmušta buvo 36,000 
žmonių ir sužeista 954,000.

Maskvos požeminiame ge
ležinkelyje kiekvienas trau
kinys turi po vieną specialų 
vagoną, skiriamą tik vai
kam bei moterim su vaikais.

Dr. W. S. Adams, direkto
rius Mount Wilson Observa
torijos, Californijoj, atran
da, kad viena “nova” žvaig
ždė esanti 20,000 sykių 
šviesesnė už saulę.

Nors tabako šniaukšti- 
mas sumažėjo, bet trys di
delės kompanijos pernai 
dar už $3,000,000 pardavė 
šniaukščiamo tabako Jung
tinėse Valstijose.

Didžiuma gyvulių turi ru
das akis.

NAUJI PARAZITAI
Amerika tai turtingiausia ša

lis auksu, bet jos farmeriai be
ne bus turtingiausi žmonės—pa
razitais. Veik nėra tos vasaros, 
kad neatsirastų nauji vabalai, 
nematyti parazitai, su kuriais 
prisieina Amerikos farmeriaims 
gan rimtai kovoti ir tai kovai 
nematyti nei galo nei krašto.

Kaip čia senai užplūdo ryti
nes valstijas Japonijos “byde- 
liai”, kurie kaip medžių lapus, 
vaisius, taip daržoves naikinda
vo be jokios atgailos. Tik ačiū 
gamtai, praeitos dvi, kiek šal
tesnės žiemos, ypatingai Niu- 
džersės valstijoj, aplaužė tiems 
farmerių priešams ragus: jų 
žuvo apie 95 nuošimčiai, ir far
meriai, bent praeitą vasarą, 
daug lengviau atsikvėpė.

Iki 1928 metų buvo laimin
giausias augmuo tai šabalbonas 

I (beans), kuris neturėjo jokio' 
vabalo, bent kol augo, žydėjo ir 
išnoko. Bet atėjo ir jo kaleina, 
atsirado į porūškėles panašūs 
vabalai — Meksikos “bydeliai”, 
ir šabalbonus jau veik neįma
noma nuo tų parazitų apginti. 

■. Tiems vis naujiems ir nepra
šytiems svečiams Amerikos far- 
mas užplūstant, farmeriui prisi
eina vis daugiau ir daugiau lai
ko bei pinigų išeikvoti kovoj su 
vabalais. Visokių vabalų bei kir
minų priviso tiek
farmerys pasijunta beveik be
jėgis su jais kovoti.
šia tas, kad atsirado naujas va
balas, atsiranda ir skirtingas 
nuodas jį nuodyti. Prisieina tiek 
tų skirtingų nuodų prisipirkti 
ir dar rūpintis, kad, nuodyda
mas vabalą, nenusinuodytum 
pats save, savo gyvulius ar 
paukščius. •:

Šitos tai padėties delei, pas 
farmerius jau atvirai kalbama, 
kad tie nauji vabalai neteina 
nei iš Japonijos, nei iš Mek
sikos, bet (/ema nuodų trusto 
laboratorijose! Gi farmeriai, 
nuodydami vienus vabalus, už
veisia savo laukus naujų para
zitų bakterijomis. Ir supranta
ma, jeigu nuodų trustas sąži
ningai išdirbtų užmušančius va
balus nuodus, tai kas gi pirktų 
tuos nuodus, jei nebūtų ką jais 
nuodyti ?

Farmeriai, bekovodami su vi
sokiais parazitais, pradeda pri
trūkti kantrybės ir vis garsiau 
ir garsiau pradeda reikalauti, 
kad pati 
dirbinėti 
ištikrųjų, 
dirbinėtų
bet del vabalų išnaikinimo, re
zultatai būtų visai kitoniški. Gi 
jei veltui vyriausybė juos far- 
meriams dalintų, tai galima būt 
tikru, kad į trumpą laiką Ame
rikos farmeriai apsivalytų nuo 
to brudo.

Šiais metais ir toj pačioj 
Niudžersės valstijoj vėl atsirado 
naujas vabalas—“Juoda našlė” 
vadinamas voras. Šis naujas 
svetys, tačiaus, negrasina aug
menims, bet paties farmerio gy
vybei ! Tai nedidukas, žvilgan
čiais plaukučiais apsidengęs, 
raudonus taškučius turįs vore
lis. Tačiaus jo įkandimas ly
gus gyvatės įkandimui—mirti
nas! Skirtumas tarp gyvatės ir 
šio voro yra- tik tas, kad voras 
nekerta žmogų ar gyvūną tiks
liai: kanda tik, kuomet jį pri-

Rašo Senas Vincas
spausi, paliesi pirštais ar jam 
užlindus už drabužių ar pagu
lus jį.

Kas bus, kaip šitų juodų naš
lių prisiveis pilni laukai ir so
dai? Kas bus, kaip jų atsiras 
kaimelių stubose, vištininkuose 
ir kūtėse? Atsakymas nedvejo- 
tinas—mirtis ant kiekvieno

NAZIŲ EVANGELIJA
Hitlerio knyga -“Mein 

Kampf” (Mano Kova) sa
ko:

“Pasisekimas yra vienin
telis teisėjas ant žemės, 
sprendžiantis, kas yra dora, 
o kas nedora.”

Ir ta laukinė žiaurūno Hi
tlerio taradaika yra “šven
toji” visų nazių politikos 
evangelija.

“Mein Kampf” vietomis 
tokia paškudna, kad Hitleris 
pats išbraukė tas jos vietas 
pirma, negu davė leidimą 
savo “veikalą” išversti į an
glų ir kitas kalbas. N. H.

daug, kad

Kiek Amerikiečiai Išleidžia 
Ant Šunų

10,000 Metų Senumo Mėsa iš 
iš Gamtinio Šaldytuvo

Žieminis Patarimas

jau

ku-

Senovės dramblių-mamon- 
tų kūnai Sovietiniame Sibi
re, įšalusioj žemėj, po 10,000 
ar daugiau metų, taip gerai 
išsilaikę, kad jų mėsa dar ir 
dabar tebėra raudona. Užti
kę mamonto kūną žemėje, 
valstiečiai pjausto jo mėsos 
gabalus ir jais šeria savo 
šunis. L. D.

Gi aršiau-

vyriausybe imtųsi iš- 
vabalams nuodus. Ir 
jeigu pati valdžia iš- 
nuodus ne del pelno,

Alabama valstijoj yra įs
tatymas, kuris uždraudžia 
pardavinėti žiemriešučius 
(pinacuš) nuo to laiko, kai 
saulė nusileidžia, iki tol, kol 
saulė užteka sekančią dieną.

Vidutinis papūgos amžius 
yra 40 metų, bet yra ir to
kių,’kurios išgyvena iki 100 
metų.

Wm. S. Dutton skaitliuo- 
ia laikraštyje “This Week”, 
kad dabar šioj šalyj yra 12,- 
000,000 šunų su “laisniais” 
ir dar 3,000,000 be “laisnių.” 
Jiems išmaitint per metus 
reikią išleist $547,000,000, 
tai yra antra tiek daugiau, 
negu buvo 1928 m. išleista 
visiem farmų įrankiam 
Jungtinėse Valstijose, arba 
apie 8 sykius daugiau, kaip 
visiem orlaiviam Amerikoj 
per metus. C. D.

Sovietų Medvilnės Derlius
Sovietų vyriausybės pro

grama reikalavo šiemet už
augint 610,000 tonų medvil
nės (bovelnos). Dabar gi pa
sirodo, kad jos užaugę dau
giau J<aip 655,000 tonų, gal 
iki 700,000 tonų išviso; tai 
būtų virš 3 milionų ameriko
niškų pundų (bales).

Taip medvilnės derlių So
vietuose padidino labiausia 
šie veiksniai:

Medvilnės šiemet buvo už
sodinta kur kas didesni že
mės plotai; pagerinta jos 
laukų įtręšimas ir drėgini- 
mas, Sovietų valdžios pasko
lomis ir lėšomis. Geriau me
dvilnė nuo laukų suvalyta.

Be to, buvo nepaprastai 
palankus oras šiemet med
vilnei auginti Sovietinėje 
Vidurinėje Azijoje, ir labai 
vėlai pasirodė šalnos ir 
gruo,dai.

Didelė’ dalis
Sovietų medvilnės yra augš-nas nuo antrų labai sunku at- 
tos rūšies, duoda ilgas va-'skirti.
laknas. Šitokia medvilnė ne
sunku parduot ir į užsie
nius.

Patys gi Sovietai galėtų 
apsieit be medvilnės dasipir- 
kimų iš svetur, kaip matome 
jau iš šio pavyzdžio:

1935 m. Sovietai pirko iš 
Jungtinių Valstijų medvil
nės už $9,000,000, o šiemet 
jie iš šios šalies tepirko me
dvilnės tik 96 tonus; užtat 
Sovietai šiais metais parda
vė Jungtinėms Valstijoms

žingsnio, kaip žmogui, taip ir 
gyvuliui.

Tai pavojingas, mirtį besi- 
nešiojąs vabalas. Nors jau pora 
žmonių, tam vorui įkandus, mi
rė, vienok, bent kol kas neteko 
matyti laikraščiuose apgarsini
mo, kad šitam nevidonui 
būtų išrastas nuodas.

TERMITES
Kalbėjome apie vabalus,

rie paliečia vien tik farme
rius. Miestiečiam nuo to “nei 
šilta nei šalta.” Bet dabar bus 
ne pro šalį pakalbėti apie va
balą, kuris pridirba žalos kaip 
farmeriui, taip ir miestiečiui, 
tai termites, ši vabalų veislė 
termites panaši į mažučių skuz- 
dėlių šeimą, tačiaus jų tvarka 
panaši bičių tvarkai.

Termites turi karalių, kara
lienę; kareivius, žvalgus ir dar
bininkus. Apie kapitalistus, ku
nigus, buržujus ir kitus dviko- 
jus parazitus tarp termitų 
straipsnelio autorius neprisime
na. Termites iki šiol buvo lai
komos už paprastas skruzdėliu- 
kes. Farmeriai sakydavo, kad 
tai jaunos skruzdeliukes, gims
ta su sparniukais, o tik paskiau- 
kuomet jos subręsta, sparniu
kus numetančios. Tai klaidin
gas buvo manymas. Tai ne jau
nos skruzdėliukės, bet baisios 
iškadadarės—termites.

Nors termites irgi neturi 
sparnų, bet kuomet joms prisi
eina, kaip bitėms — spiestis, 
keltis iš vietos ų vietą, į nau
jas kolonijas — išdygsta joms 
sparneliai, o tikslą atsiekus, t. 
y.—persikėlus į kitą vietą, 
sparneliai nukrinta, nes jie 
joms palieka visai nereikalin
gi.

Termites pirmiausia buvo pa
stebėtos tik pietinėse ir vaka
rinėse Amerikos valstijose. Da
bar jau jos keliaujančios rytų 
link ir jau pasiekusios net ry
tines valstijas.

Termites nėra pavojingos au- j 
galams ar vaisiams, bet baisiai 
pavojingos sausam medžiui. Jos 
suėda, sugrąžo, į pjuvenas pa
verčia tvorų stulpus, medinius 
budinkus, nepaisant ar tas bu- 
dinkas vadinsis vištininku, kū
te, garažium ar medine stuba. 
Be to dar, sugraužia ir į ske
letus paverčia stalus, krėslus, 
komodes- ir popįeras, visai ne- 
siklausdamos, ar tai bus reika
lingiausias dokumentas, rank
raštis, knyga ar popierinis pi
nigas.

Todėl patartina, kad kiekvie
nas žmogus, farmerys ar mies
tietis, pamatęs sparnuotas skru
zdėles naikintų jas be jokios 
atgailos, gintų savo budinką 
kaip nuo ugnies! Geriausias jų 
naikinimas tai nesigailėjimas 
verdančio vandens.

Atsižvelgiant į termites blė- 
dingumą, nebus didelis griekas, 
jei kas per klaidą, vietoj termi
tes, išplikys verdančiu vandeniu 
ir paprastą skruzdėlyną. Mat, 
termites iki įsigauna į budinką, 
apsistoja žemėje, kaip ir pa- 

šiemetinęs: prastos skruzdėlės ir jas vie-

BOSTONAS
mies-

Kada išeini iš šilto namo 
į šaltą orą žiemos laiku, tai 
giliai įtrauk orą per nosį į 
plaučius ir palaikyk jį kiek 
ilgiau plaučiuose,—pataria 
Dr. S. E. Bilik “Healthful 
Living” žurnale.—Tatai pa
varys kraują j kūno pavirš}, 
linkui odos, ir tu pajusi, kad 
jau netain šalta. Šaltame 
ore laikyk burna uždarą. 
Su nieku nesišnekėk lauke, 
iki kūnas bent kiek prisitai
kys prie šalto oro, išėjus iš 
šilto kambario. B. H.
—

SUMAŽĖJIMAS MIRČIŲ 
NUO DŽIOVOS.

1907 m. Jungtinėse Vals
tijose nuo džiovos mirė po 
179 žmones iš kiekvienu 
100.000 gyventojų, o 1935 
metais jau tik po 54 iš to
kio pat gyventojų skait- • 
mens. Taigi dabar nuo tos , 
ligos nemiršta nė trečdalis 
tiek, kaip tada. Tai žymus 
medicinos ir sveikatingumo 
mokslo nuopelnas. N. M.

Kas antra šeimyna šioj 
šalyje turi šuni.

yra užtektinai 
dideli laivai 

salų yra senos 
Independence,

Žmogus Norėjo Daugiau 
Protesto Laiškų

Fort

bu-

Baisa medis, augąs Vaka
rinėj Indijoj ir Meksikoj, 
yra antYa tiek lengvesnis už 
korkų medį. Per 5 metus jis 
išauga iki 65 pėdų augščio.

Zuikiai gali pažinti spal
vas. Bet jautis neturi jokio 
supratimo apie spalvas.

1,500 tonų pigesnės medvil
nės iš pernykščio derliaus.

Bostonas yra septintas 
tas savo dydžiu Jungtinėse Val
stijose ir turi 781,188 gyvento
jus. Bostonas tai metropolis 
Massachusetts valstijos ir jos 
sostinė..

Bostonas yra ant krašto At
lanto vandenyno, Boston užla
jos. čionai į Atlanto vandeny
ną įkrinta Charles ir Mystic 
upės, kurios labai išsiplėtę ir 
turi plačias žiotis. Jos sudaro 
geriausias laivams prieplau
kas. Prie Bostono yra Boston 
Harbor, didjūrio užlaja, kuri 
turi apie 8 mylias pločio ir du 
kartus tiek ilgio, ši užlaja yra 
pilna salelių—Thompson, Spec
tacle, Moon, Rainsford, Ped- 
docks, Grape, Deer, Lowell, 
Long ir kitų. \Tos salos sudaro 
patogias vietas laivų prieplau
koms. Uostas 
gilus, kad gali 
įplaukti. Ant tų 
tvirtumos—Fort
Fort Warren, Fort Winthrop ir 
kitos, čia yra ir dabartinės 
moderniškos tvirtumos 
Standish ir Fort Strong.

Bostono Istorija
Bostonas buvo pradėtas

davoti ant pussalio Shawmut. 
Jį pirmiausiai pabudavojo in- 
diečiai ir pirmieji kolonistai 
vadino Triomontaine, o paskui 
Beacon Hill. Pirmieji europie
čiai čia atsilankė 1621 metais. 
1630 metais čia su grupe euro
piečių atvyko John Winthrop ir 

■ apsigyveno. Trimontainę jie 
apkrikštijo į Tremont. Tremont 
vardu ir dabar vadinasi viena 
iš didžiųjų Bostono gatvių. 
1630 metais čia atvyko anglų 
generolas Court ir už dviejų 
metų jie paskelbė miestelio nau
ją vardą Boston ir padarė jį 
centru Anglijos kolonijų.

Iš karto čia gyveno labai fa
natiški puritonai kveikeriai, ku
rie nemažai žmonių nuplakė ir 
nužudė už' bedievybę. Tarpe 
1648 ir 1668 metų buvo ketu
rios moterys sudegintos, kaipo 
raganos ir keturi vyrai pakarti.

1639 metais Bostone įsteigta 
pašto stotis, 1686 metais ban
kas, 1674 metais įsteigta pirmo
ji spaustuvė, o 1704 metais pra
dėtas leisti pirmas laikraštis 
vardu “Boston News Letter”.

Revoliucija Prasidėjo 
Bostone

Bostonas virto vienu iš svar
biausių Anglijos kolonijų cent
rų. Bet tarpe Anglijos valdo
nų, kurie norėjo daugiau turtų 
išpumpuoti iš Amerikos, ir 
Amerikos, gyventojų prasidėjo 
kova. Bostone pasireiškė keli 
prieš Angliją išstojimai. 1770 
metais, kovo mėnesį, Anglai ka
reiviai šaudė į bostoniečių mi
nią ir kelis žmones užmušė. 
Bostoniečiai dar daugiau suju
do, taip, kad kareiviai laikinai 
buvo priversti pasitraukti iš 
Bostono.

1773 metais Bostone buvo iš
stojimas prieš Anglijos taksus 
ant arbatos, kas dar daugiau 
pablogino santikius. Amerikos 
revoliucijoj prieš Angliją Bos- 
ne ir jo apylinkėj įvyko pir
mieji mūšiai ir jų tarpe žino
mas istorijoj “Bunker Hill”

(Tąsa 4-tam puslp.)

Garsus anglų rašytojas 
Rudvard Kipling syki para
šė savininkui viešbutėlio ir 
auto-buso laiška, protestuo
damas, kad jo busas kliudo 
ir gadina Kiplingo medžius.

Savininkas nieko neatsa
kė. Kiplingas pasiuntė jam 
griežtesni laišką. Bet vis ' 
nėra atsakymo. Tada nuei
na nats rašytojas nas savi
ninką ir rūsčiai užklausia: 
“Kodėl tamsta neatsiliepi į 
mano laiškus?” “Atsipra
šau. — sako savininkas. — 
Bet aš tuos laiškus parda
viau. Užmokėio man ponai 
no švara sterlingų už vie
ną ir kitą laiška. (Svaras 
sterlingu yra apie $5). Aš 
laukiau dar bent vieno tam
stos laiško. Iš jų man daU- ♦ 
giau nelno. negu iš manė 
auto-buso.” C. S. M.

H

Vištų Slogos
--------------

Vištos taipgi serga sloga 
ir ii kimba kitom vištom. 
Vištų slogą gali užnešti ir , 
skrajojantieji paukščiai.

Susirgusias vistas reikia 
laikyti šiltoj vietoj. Užsikli- 
iavusias jų nosies ir akių 
skylutes reikia atidaryti ir 
niauti 5 procentų stiprumo 
borine rūgštim. Paskui į no
sies skylutes įšvirkšti 2 pro
centų vitriolio skiedinio 
(copper sulnhate). Šiuo pa
čiu skiediniu ištepti joms . 
gerkles. Vietoj vitriolio 
skiedinio galima naudoti 3 
nuošimčių tanino rūgšties 
skiedinį (tannic acid).

California valstijoj yra

nors užmokesčio, bet mini
mumas nėra nustatytas.

Kansas valstijoj uždraus* 
ta valgyti gyvates, driežus, 
įvairius vabalus, ir tt., vie* 
šose vietose.

Dabartiniu laiku 
šiai išreklamluotos 
Lietuvoj teparsiduoda till 
po apie 500 egzempliorų.

geriau- 
knygos



Kaip Skaityti ir Rašyti”?
■ ■ ---------------D. M. ŠOLOMSKAS - •

(Pabaiga)
Atrodo nuostabu, kaip gi autorius gali ne

tekti kantrumo, pasiryžimo, pasišventimo už
baigti savo kūrinį, kurį jis užmanė, tiek daug 
padirbėjo? Bet taip yra. Kelių kartų skai
tymas, studijavimas, perrašinėjimas ir darbas 
autoriui padarė veikalą nuobodžiu, neintere
singu, užmušė jo prisirišimą.

Užbaiga darbo sunkiausia. Daugelis rašyto
jų net numeta pabaigoje savo kūrinį. Furma
novas, rašydamas Vičatomui, davė sekamus pa
tarimus: “Apsiginkluok kantrybe ir dirbk, 
perrašinėk savo raštus, kad ir 10 kartų. Spau
dai duok juos tik tada, kada jau patsai juose 
nematysi jokių trūkumų.”

Furmanovas savo patarimuose, kaip rašyti 
ir užbaigti, pateikė sekamus pasiūlymus:

“1. Pirma negu savo kūrinį duosi spaudon, 
leisk jam pagulėti mėnesį, kitą, trečią, per
žiūrėk jį dešimts—dvidešimts kartų ir šimtą 
kartų taisyk.

“2. Paskui paskaityk draugams, paskaityk 
ir didesniame susirinkime, įsiklausyk, kaip ki
ti draugai jį supranta, kaip link jo atsineša. 
Žinoma, nėra reikalo su visų mintimis sutikti, 
bet gerai apmąstyk visas pastabas, padarytas 
kūrinio antrašu ir suprask jų priežastis.

“3. Po tokio paskaitymo ir pasikeitimo min
timis—ir vėl padirbėk ant kūrinio, apdirbk jį 
išnaujo, jeigu tas reikalinga; patikrink, pa
kentėk, pasidžiaugk medžiaga ir turiniu.

“4. Tik po to, kaip rankraštis pagulės, bus 
rūpestingai apdirbtas, daugelį kartų perskai
tytas ir ištaisytas, vėl ir vėl apmąstytas, — 
tik tada duok spaudon.

“5. žiūrėk, kad visos dalys, skyriai—būtų 
gerai apdirbta, kad nei vienos dalies nebūtų 
nereikalingos, o iš antros pusės, kad niekas 
neliktų užmirštas, nepabaigtas, nesupranta
mas, paviršutiniai apibudintas.”

Toki tai Furmanovo patarimai kūrinio už
baigimui. žinoma, tas paliečia didelius kūri
nius. bet reikalingas geras prisirengimas ir 
apdirbimas, ir mažoms apysakaitėms, vaiz
deliams.

VIENO AR GRUPĖS DARBAS?
Sovietu rašytojas M. Lidinas rašė: “Rašy

tojas dirba vienas. Jis savo dideliame ir atsa- 
komingame darbe nepastebi trūkumų. Kaip 
svarbus ir reikalingas čia yra kitų patarimas! 
Garsieji rašytojai ne tik savo tarpe tarėsi, 
bet ir davė skaityti vienas kitam savo raštus. 
Puškinas susirašinėjo su rašytojais Viazems- 
kiu. Delvigu, žukovskiu ir kitais.”

Ir dabar gabiausi rašytojai duoda vieni ki
tiems savo raštus pasiskaityti. Yra atsitikimų, 
kad rašytojai net į svetimas kalbas išverčia, 
kad tik suteikus vieni kitiems progą paskai
tyti raštą, pirm negu jis bus duotas spaudon..

Furmanovas, parašęs apysaka “Čepajevą.” 
davė ją pasiskaityti rašytojui Olminskiui. 01- 
minskis nuoširdžiai perskaitė ir kalbėjo Fur- 
manovui: “Bariau, bariau tave. Reikia tiesiai 
vesti pasakosimą nuo pirmo asmens, o ne nuo 
antro. .. Reikia taip sutaisyti, kad galima bū
tų atskirti, kur yra tikras vardas, pavardė ir 
kur slapyvardis. Reikia atskirti gyvus cha
rakterius nuo tų, kurie jau mirę . .. Bet šiaip, 
vykusiai rašai, gerai. Puikiai! Taip, eikite 
šiuom keliu!”

Olminskio patarimai buvo labai naudingi 
Furmanovui ir apysaka “čepajevas” išėjo ge
riausiai. Furmanovas, privedęs šį pavyzdį, 
rašo:

“Teoretinį žinojimą daug geriau galima pra
plėsti grupėje, negu pačiam vienam besilavi
nant. Kritika privalo būti griežtesnė, bešališ
ką, pamokinanti. Kur tik galima, rašytojai 
turi organizuotis į ratelius. Reikia vieniems 
su kitais tartis, vengti savyj užsidarymo, už- 
siskleidimo ir suindividualėjimo.”

Nereikia užriesti nosies, girdint kitų pagy
rimus. Gali būti ir šalto, nepaisančio atsineši- 
mp į tavo raštą, bet tas neturi pakirsti ūpo. 
Visada gausite daugiau nuoširdaus atsiliepimo, 
patarimo, negu tuščių frazių. Net paprasta 
korespondencija yra daug geresnė, jeigu ją 
■ Bir ---------------- —_____________________ ___

BOSTONAS

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
mūšis, 17 d. birželio, 1775 me
tais. Lygiai už metų laiko Jur
gis Washingtonas privertė ang
lus palikti Bostoną.

Dabartinis Bostonas
Dabar Bostonas yra vienas iš. 

svarbiausiųjų šalies miestų, su 
didele prieplauka ir daug kul
tūros centrų. Boston Common 
Parkas yra vienas iš istorinių, 
kur nemažai įvyko ir darbinin
ku masinių susirinkimų. Ant 
Bunker Hill išbudavotas 220 pė
dų augščio paminklas paminėji
mui šios šalies pasiliuosavimo 
iš po Anglijos. Yra karo laivy
no prieplauka ir laivų budavo-

vietos draugai skaitė, ištaisė, aptarė, pirm Pa
siuntimo į spaudą. ,
. . I£ur tik galima,, ten bandantiems rašyti rei
kia tankiau susieiti, pasitarti, savo raštus duo
ti vieni kitiems pasiskaityti. Drg. Mizara jau 
kelis dailiosios literatūros kūrinius patiekė lie
tuvių visuomenei ir visus jis davS draugams 
skaityti pirm, negu jie buvo duoti spaudon. •

NENUSTOKIME KLASINIO VEIDO
Mūsų raštai turi tarnauti darbo žmonijai, 

jos klasiniams reikalams, žadinimui žmonijos į 
kovą už geresnį gyvenimą ir galutiną pąsi- 
liuosavimą iš kapitalo vergijos. Bet jie negali 
virsti sausi šauksmai, plakatiški, kurių mažai 
kas paisys.

“Ne tas revoliucinis rašytojas, kuris tik 
kartoja: “‘Tegyvuoja revoliucija’—rašė drau
gas Dimitrovas.—Revoliuciniu rašytoju gali 
skaitytis tik tas, kas padeda darbininkus re- 
voliucionizuoti ir mobilizuoti juos kovai.”

Drg. Mizara.davė sekamus patarimus kaip 
ir ką rašyti:

“Rašyti reikia paprastai, suprantamai, pa
traukiančiai. Mūsų rašiniai privalo traukti 
skaitytoją, suįdominti jį taip, kad pirmasis, 
paėmęs mūsų poemą, scenos veikalą arba apy
saką nenorėtų ją padėti į šalį, bet skaitytų iki 
užbaigos. Pagaliau: kad jis, perskaitęs kūrinį, 
turėtų jį savo galvoj, norėtų pasakoti ir kitam 
apie jį, kad tas kūrinys skaitytoją užimtų, 
sužavėtų.

“Bet tiktai to neužtenka. Klasiniai nesąmo
ningą darbininką arba valstietį gali sužavėti, 
užinteresuoti toki ‘kūriniai,’ kaip ‘Kantrioji 
Elena,’ “Mageliona,’ ‘Genovaitė,’ bei kita ko
kia pigi, ir net kvaila pasaka, bei dainuška, 
ir tt.

“Mūsų kūriniai privalo būti ne tik patrau
kiu skaityti, bet jų turinys turi būti pamoki
nantis, skiepijąs skaitytojui klasinę sąmonę, 
akstinus jį į kovą, darąs priešu fašizmo, prie
šu karo, viso kapitalizmo priešu. Bet čia ir vėl 
reikalingas budrumas—kad nepadaryti savo 
kūrinį tiktai paprastu politiniu plakatu, kūrinį, 
kuriame nebūtų jokių žmoniškų žmogaus pu
sių, o tiktai paprastos politinės deklamacijos. 
Nes, jeigu tokiais mūsų kūrinius darysime, 
tai, kaip d. Dimitrovas sakė: mūsų skaityto
jam ne visada užteks kantrybės skaityti mūsų 
revoliucinę literatūrą.”

Sovietų rašytojas M. Lidinas šiuom reikalu 
rašė:

“žmogui tikrai gerai parašyta knyga yra 
prieinama ir suprantama, kaip gamtos grožė, 
žiūrėtojas, atėjęs į judžius arba teatrą, nerei
kalauja įžanginės kalbos, kad jam išaiškinus. 
Juk veikalas ‘Vestuvės’ yra tik taip formališ- 
kas kūrinys, o veikalas ‘čepajevas’ — realisti
nis. žiūrėtojas tą ir be įžangos pilnai atskirs 
ir supras.”

PAKVIETIMAS
Užbaigiant, tenka pasakyti, jog šis kūrinėlis 

patiekiamas tam, kad nors kiek pagelbėjus 
bandantiems draugams ir draugėms rašinėji
mo darbe. Mūsų noru yra ateiti jiems į pagel- 
bą, ant kiek tas galima, žinoma, nėra gatavų 
receptų, kurie, kaip kokios stebuklingos gyduo
lės, prašalintų visas kliūtis.

Mūsų širdingiausias yra pakvietimas de
šimtims ir šimtams klasiniai sąmoningų drau
gų ir draugių—imtis už plunksnos ir aprašyti 
jūsų gyvenimą! Mes galime ir turime sutverti 
apysakaitę, vaizdelį, literatinį paminklą ant 
kiekvieno svarbesnio įvykio! Mes galime šim
tus apysakaičių pagaminti iš mūsų pačių gyve
nimo, kurios, kaip veidrodyje, parodys netin
kamumą ir žiaurumą kapitalistinės tvarkos. 
Mes galime sutverti vaizdelių, scenos veikalų 
iš mūsų vargų, kurie sukeltų didžiausį pasipik
tinimą prieš išnaudotojus visuose mūsų klasės 
broliuose ir seseryse ir uždegtų jų širdis pasi- 
liuosavimo liepsna. Mes šaukiame jus visus 
prie lavinimosi, prie darbo, prie bendros tal
kos kultūros-literatūros darbe!

D. M. šolomskas.

jimo ir taisymo fabrikai.
Boston Common yra nuo 1634 

metų, kada čia buvo kareiviai 
lavinami. Parkas užima 48 ak
rus žemės. Įvairūs parkai ir 
viešos įstaigos Bostone užima 
2,400 akrų žemės. Bostone yra 
Massachusetts General Hospital 
(ligoninė), kuri pradžią ima 
dar nuo 1799 metų; Boston Ci
ty Hospital turi 26 budinkus, 
ir yra visa eilė kitų ligoninių 
ir įstaigų.

Bostone lotynų kalbos mokyk
la gyvuoja jau nuo 1636 metų, 
čia yra garsusis Mass. Techno
logijos Institutas, Bostono uni
versitetas, kolegija, dentisteri- 
jos ifiokykla, Harvardo univer
siteto skyriai, medicinos ir vais- 
tįninkystės kolegijos, dailės mu- 
zėjus ir keli kiti kultūros cent

rai. Čia yra 250 viešų knygy
nų ir keli iš jų turi gilią praei
tį. Bostono ęentralinis viešas 
knygynas taip savo architektū
ra, taip knygų daugiu yra vie-, 
nas iš pačių puikiausių Ameri
koje. State House turi virš 5,- 
000,000 knygų, kurios teikiamos 
veltui skaityti.

Bostonas yra vienas iš trijų 
Amerikos miestų, turinčių po
žeminius gelžkelius (subves).

Bostone yra gražių teatrų, 
namų, dvi didelės gelžkelių sto
tys ir eilė kitų įdomių įstaigų. 
So. Bostone eina socialistų sa
vaitraštis “Keleivis” ir pusėti
nai daug gyvena lietuvių.

So Bostonas yra gimtinė ir 
mūsų dienraščio “Laisvės”, nes 
tenai ji tapo įkurta 1911 me
tais. š-kas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J 
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Mcnclninkų Priešui, Bayon
ne, N. J.—Drg. rašote, kad 
jūsų miesto ALDLD kuopos 
susirinkime tūlas draugas su
minėjęs, kad ir fašistai renka 
pinigus Ispanijos fašistams, 
pasakė: “ir mūsų kunigas, 
kaip girdėti, surinko daug pi
nigų fašistams,” ir tt. Jūs 
klausiate, ♦ ar komunistas gali 
savintis kunigą ? žinoma, kad 
ne. Bet tas draugas veikiau
siai turėjo galvoj “mūsų mies
to kunigą.” Neretai žmonės 
sako: “mūsų lietuviški fašis
tai,” “mūsų lietuviški kunigė
liai,” etc. Tame nėra nieko 
baisaus, o tik šiaip sau žmonių 
naudojami išsireiškimai.

Kulpmont, Pa.
Šis-Tas

Kulpmont High School na
mas jau baigta statyti. Buda- 
votojais buvo Gannett East
man and Fleming, Ine. iš Har- 
risburgo. Mokyklų Taryba na
mą iš kontraktorių jau perėmė 
į savo rankas gruodžio 16-ta. 
Namas publikos inspekcijai 
bus atidarytas per Kalėdas.

Mokyklai namas pamūrytas 
iš plytų, ant dviejų augštų, 
formoje raidės L. Vienas namo 
galas yra į vakarus, o kitas į 
šiaurius.. Mokyklos namas tu
rės šešioliką klas-ruimių, gym- 
naziumą ir auditoriją. Pabu- 
davojimas kaštavo $126,000. 
Viskas įrengta moderniškai. 
Dabar Kulpmonto High School 
bus viena iš gražiausių šioje 
apylinkėje.

Mokyklos namą užvardino 
prezidento Roosevelto vardu. 
Mokykla funkcionuoti pradės, 
rodos, tuojaus po Naujų Metų.

Tam tikri distrikto valdžios 
organai skelbia, kad Daiiy- 
man’s League Co-operative 
Association of Utica, N. Y., 
skundžia G. Šimkų, vietos pie
no išvežiotoją, už 24310 svarų 
paimto pieno, po $2.62 Už šim
tą svarų pieno arba sumoje 
$632.96.

Seniau lietuviai ateiviai ma
žai arba visai nesiinteresavo 
sportų, bet jųjų vaikai dabar 
visur dalyvauja toje mankšto
je ir daugel atsitikimų jie net 
triumfuoja. Ypatingai viduri
nių mokyklų (High School) 
tymuose lietuviai jaunuoliai 
gerai atsižymi, netik čia, bet 
ir po apylinkę. Daugelyj vie
tų jie figūruoja, kaipo geriau
si žąidikai, kaip “stars.”

Nežiūrint, kad tas (foot
ball) lošis yra šiurkštus ir da
žnai pasitaiko ne vienam susi
žeisti, bet jię nepaiso, daly
vauja, žaidžia.

Nesenai apylinkės sportams 
surengtam baliuje Mt. Carmel 
Būcnell universiteto physic in
struktorius apart kitko savo 
kalboje apie lietu vius-sportus 
sekančiai prisiminė: lietuviai 
yra dikti, vikrūs, ištvermingi, 
visuomet pasirįžę laimėti, lo- 
jališki ir punktuališki.” 
, Bon Ami.

Montello, Mass.
j

čion atsirado maskuotų ir 
ginkluotų plėšikų, kurie dau
giausia apiplėšia bučernes ir 
grocernes. 12 gruodžio, šešta
dienio vakare, blogame ore, 
įsiveržė 2 maskuoti plėšikai į 
W. Roženo fručernę ant Vine 
St., pareikalavo “rankas augš- 
tyn!” atkišdami revolverius. 
Išgązdino Rpženą ir 11 metų 
sūnų. Pasigrobė 60 dolerių ir 
laukiančiame autom obiliuje 
pabėgo.

Kelios savaitės atgal taip 
pat buvo užklupę ir Sveklos 
bučernę ant Arthur St., 'kur 
sykiu su plėšikais automobi
liu j e buvo ir mergina. Laimė, 

kad gavo ženklą, jog ateina 
kp.stumieriaį^ai nespėjo regis- 
torio atidaryti ir pabėgo. To
kių apiplėšimų bet ir dienos 
laiku buvo labai daug. Krau
tuvininkai, apsisaugokite.

Sėkmingai eina drabužių ir 
pinigų rinkimas Ispanijos liau
dies kovotojams, žmonės gau
siai aukoja net pusnaujus dra
bužius ir pinigus. Komisija 
dirba gerai, jau išsiuntė apie 
dešimt didelių baksų į New 
Yorką. Pinigais aukavo—B. 
žurauskas—$1, K. Krukonis 
—50 centų ir W. Germanavi
čius—25 centus.

14 dieną gruodžio “Laisvėj” 
tilpo korespondencija iš Mon
tello. Ten netiksliai, bet klai
dingai buvo aprašyta Liuosy- 
bės Dailės Ratelio autingas. 
Ten yra pasakyta, kad choro 
nariai moka po 10 centų į tam 
tikrą fondą, kad paskui šven
tadieniais turėti kokius nors 
autingus, kur nors prie ežerų, 
kempėse. Turi būti: turėti 
sporto autingus, kur nors prie 
ežerų; skeityti ar basketball 
ar kitokįo sporto. Tas daroma 
del palaikymo choro. Buvo pa
žymėta, kad tokis autingas 
įvyko gruodžio 13 d., bet ne
sant ledo skeitinimui, tai au
tingas neatsiekė tikslo. Šiuo- 
mi klaida tampa atitaisyta.

Diamond Shoe Co., < kurioj 
dirbo apie 7 šimtai darbininkų, 
pereitą vasarą stovėjo 13 sa
vaičių ; paskui, Brotherhood 
unijai tarpininkaujant, pradė
jo dirbti po 4 valandas į die
ną. Vėliaus moteriškų čevery- 
kų išdirbimą visai sustabdė. 
Dabar unija nuo pradžios Au
gusto mėnesio veda derybas su 
kompanija, kuri vis grąsina iš
sikraustymu. Uniją atstovauja 
J. Murphy, buvęs ex-preziden- 
tas, kuris algc>s dabar gauna 
apie 80 dolerių į savaitę. Dar
bininkai ant jo daro užmeti
mus, nes per kelis mėnesius 
laukia sprendimo ir vis nesu
laukia.

i Šalna.

EASTON, PA.
Progresyviai Laimėjo Šilko 

Unijoje

N e ž i ū r i n t, kad vietiniai 
Green’o pasekėjai vadovybėje 
John Garis darė viską, kad 
laimėjus rinkimus šilko Unijos 
Lokale No. 8 ir, kad buvo visą 
mašiną užšriubavę, kad tik ne- 
prileidus progresyvius eilinius 
narius į lokalo valdybą, vistiek 
rinkimus laimėjo progresyvis 
skitas. Didelė dalis šilko dar
bininkų pasipiktino atžagarei
vių varoma propaganda ir ne
pamatuotų šmeižtų kampanija 
prieš progresyvius, nes jie ži
nojo, kad visi kandidatai ant 
progresyvių si eito yra švarūs 
ir ištikimi unijos nariai, ku
riems darbininkų reikalai yra 
tikrai prie širdies.

Lokalo prezidentu išrinktas 
Stephen Sebastian vieton Ga- 
ris’o; vice-prezidentu—W. A. 
Klaiss, iždininku — Frank 
Minnick (lietuvis), užrašų se
kretorium — J. Walter, kon
duktorium — Ed. Johnson, 
Warden—Robert Ritter, trusti- 
sais — N. Decker, John Butt- 
ner ir S. Sharkey (lietuvis), 
Executive Board — Wm. Kla- 
bunde, S. Gergely, Wm. Miko- 
laitis 5 (lietuvis), Charles 
Schmid, J. Terlesky, ir Fred 
Lieb. \Kaip matote, įeina trys 
lietuviai. Linkėtina naujai uni
jos valdybai veikti sutartinai 
šilko lokalo gerovei.
Eastono Central Labor Union 
Pertraukė Ryšius su Green’u

Central Labor Union,1 per 
savo sekretorių Stewart A. 
Seifertą pasiuntė Green’ui at
virą laišką, kuriame nurodo, 
kad Eastono centralinis unijų 
kūnas pasisako už organizavi
mą industrinių unijų ir dirba 
ranka rankon su CIO Komite
tu. Savo laiške Seifert nurodo, 
kad Central Labor-Union or
ganizaciniai paaugo nuo 500 
narių 1934 metais iki 8,00 na

rių, įskaitant šį mėnesį. Ir tas 
augimas prasidėjo nuo laiko 
kaip pradėta mėtyti unijas iš 
Amerikos Darbo Federacijos 
po vadovybe pono Green’o. 
Central Labor Unija pilnai pri
taria masiniam organizavimui 
plieno darbininkų Bethlehem 
Steel ir Taylor Wharton Kom
panijoje, atmetant Federacijos 
metodą organizavimo ant am- 
atinių pagrindų. Taipogi Cen
tral Labor Unija skaito netei
sėtai suspenduota Amalga
mated Clothing Workers’ Uni
ją ir pripažįsta, kad minėta 
unija gali vartoti savo unijos 
vardu “Labels” ir tt.

Tokis Central Labor Union 
nusistatymas užduoda didelį 
smūgį visiems Green’o pakali
kams ir atvirai išeina prieš 
Amerikos Darbo Federacijos 
“čyfų” patvarkymus. Tai visgi 
didelis progresas unijų klausi
mu.

Šilko Darbininkas.

Rochester, N. Y.
Atsiliepimas į Rochesterio • 

Lietuvių Visuomenę

Draugai ir draugės! Parem
kite skaitlingu atsilankymu 
parengtą vakarą Ispanų liau
dies naudai.

Vakaras įvyks 9 d. sausio 
(JanvAx,U)37, Gedemino Sve
tainėj.

Vakaro programa: Dainuos 
choras, duetas ir solistai. Bus 
vakarienė ir trumpa prakalbė- 
lė; po to —šokiai ir pasilinks
minimas iki vėlai.

Tikietus malonėkite įsigyti 
iš kalno, del geresnio paranku- 
mo. Norintieji nusipirkti—gali
te gauti pas Gedemino Svetai
nės prižiūrėtoją K. Paužą; 
pardavinėtojai stengkitės pa
spartinti pardavinėjimą tikie- 
tų, pasiūlykite ir kitataučiam. 
Ispanų liaudies kovoms * pri- 
jaučia įvairių tautų žmonės, 
todėl ir pardavinėdami po ša
pas užkalbinkite visus be skir
tumo.

1937 Mėty Darbininkų Kalendorius
Yra turtingas raštais iš įvairių mokslo sričių. Yra daug 
svarbių istorinių informacijų ir statistikų. Daug raštų 
ir paveikslų yra iš Lietuvos. Rasite skambių eilių ir 
įspūdingų vaizdelių iš dailiosios literatūros. Duodama 
naudingų patarimų bei pamokinimų apie medicinų ir 

sveikatos užlaikymą. Tad tuojau, be atidėliojimo 
reikalaukite

Darbininkų Kalendoriaus 1937 Mėty 
Tai svarbus žinių ir mokslo šaltinis.

Darbininkų Kalendoriaus Kaina 25 centai
Reikalaudami prisiųsti po vieną kopiją, atsiųskite pašto 

štampų vertės 30c., nes kainuoja persiuntimas.

“Laisvė” 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Pardavinėtojai m a 1 onėkite 
atsiskaityti su tikietąis 6 ir 7 
d. sausio.

Vakaro Rengimo I^cmitetas.

VokieL>jos bei* Italijos Karo 
Laivai Ispanų Fašistų 

Tarnyboje

Madrid. — Pranešama, 
kad Ispanijos fašistai turi 
bent tris svetimus karo lai
vus (gautus iš Vokietijos ar 
Italijos). Tie laivai perma- 
liavoti panašiai, kaip nuo 
seniau turimi fašistų karo 
laivai ir pavadinti senaisiais 
vardais. Tuo būdu Ispanijos 
fašistai nori paslėpt jiems 
parduotus bei “paskolintus” 
svetimus karo laivus.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

■■ Į............j........... ............ ~
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DEATH-XMAS PRESENT FOR 23 YOUNG 
MEN; ALL TO BE EXECUTED IN JANUARY
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YOUNG SPANISH VETS HERE ON A TOUR; 
REPRESENT ANTIFASCIST YOUTH FROM

NEW YORK.—A metal 
jawbone is the diplmatic 
passport for Luis Simarro, 
leader of the delegation of 
electrocution at Sing Sing. Ten 
of them are boys under 
Three are school-boys of 17.

Wartfen Lawes, cutodian 
Sing Sing and author of __
book “Twenty Thousand Years 
at Sing Sing”, issued a state
ment through the American Lea
gue to Abolish Capital Punish
ment, of which he is chairman, 
protesting the executions.

“These* young fellows haven’t 
the judgement or control of. the 
hardened criminal”, he said. 
“They are the product of neigh
borhood gangs.

“I am opposed to capital 
punishment because executions, 
like wars, cheapen human life; 
The more killings you have, the 
more you have to have”.

James Sullivan, a 17-year-old 
school-boy, is typical of those 
now awaiting execution. He will 
die during the week of January 
4th for fatally injuring a Brook
lyn shop-keeper during a hold
up. Jaunty, in a powder-blue 
suit, blue dotted shirt, blue tie 
and hatless, Sullivan—a student 
in Richmond Hill High School 
when he committed the holdup 
to get $9—left—for the death 
house chained to a Deputy 
Sheriff. In flat tones he told 
reporters he felt “Okay”.

Asked if he had anything to 
say, he answered, smiling, “No, 
what’s the use?”

Texans Want Only 
Native Necking

21.

at 
the

YOUTH DOUBTS HONES
TY AS BEST POLICY

C H I C A G O—Marion Booker 
may pay for his honesty with 
his life.

In Cook County hospital fac
ing death, young Booker, a 17- 
year-old truck driver, is suffer
ing knife wounds inflicted by his 
father, George. The knife blows 
came during an altercation be
tween the two.

And the argument? It started 
when Marion refused his father’s 
orders to steal some of the li
quor entrusted to him. George 
Booker claimed self-defense 
from his cell in the Hudson Ave. 
jail. “He’s bigger than' I am”, 
he maintained, “and he was 
beating me up”.

FED UP BUT HUN
GRY STUDENTS 

FORM CO-OP

NORMAN, Okla.—Fed up with 
the high cost of food in college, 
members of the Independent 
Men’s Assn, at the University 
of Oklahoma are forming an 
eating cooperative.

They hope to get the project 
started by the second/semester. 
The dining hall, where 2 meals 
'a day will be servedf will have 
a capacity of 60, Meals will be 
served family style and it is ex
pected will cost not more than. 
112 for the first month, and less 
each month as the plan becomes 
more effective.

DALLAS—-No alien styles 
necking are wanted in Texas, 
cancellation of performance bill
ed as “Necking As It Is Done 
in Foreign Countries” can be

in 
if

in Foreign Countries’ 
taken as a sign. į

Annoucement 
tion, sponsored 
Y.M.C.A. and _______
brought long lines of students 
to the box office to plank down 
their quarters for admission. On
ly two people were not greatly 
disappointed when the show was 
called off by order. They were 
the two star ; performers, and 
they had had lots of time to 
practice, anyhow.

of 
by 
Y.W.C.A.

the 
the

exhibi- 
campus 

, here,

CAMBRIDGE, Eng.—One hun
dred and fifty Cambridge stu
dents travelled up to London to 
take part in the great protest 
demonstration against the new 
Means Test Regulations. They 
formed part of a huge student 
contigent which marched to Hyde 
Park in London to welcome the 
Hunger Marchers.

NEW YORK.—The primary 
instinct, the desire for food, was 
used in a novel manner by of
ficials at the New York City re
formatory for boys to wipe out 
segregation there.

Officials at the New Hampton, 
N. Y., institution, criticized for 
feeding colored boys in separate 
dining rooms, segrating them in 
dormitories, and discriminating 
against them in the kinds of 
work assigned, tried to remedy 
conditions. They abolished the 
“Negro” dining room and chang
ed it into a recreation hall. The 
first meal where the inmates 
were expected to eat together 
brought a refusal to eat on the 
part of the whites and on the 
part of the colored boys who 
were afraid of the consequences.

The officials of the reforma
tory allowed the boys to go with
out food. After missing two 
meals, the boys sent word to the 
superintendent that they were in 
the wrong and would abide by 
the rules.

AUSTIN, Texas.—Shakespeare 
has been held up by the recent 
maritime strike. A shipment of 
Shakesperian texts, designed for 
a University of Texas English 
course and consigned by water, 
has failed to reach a local book 
store.

“Chinese Joan of Arc” Analyses

Communist Gets High 
Cambridge Post

CAMBRIDGE, Eng.-r—No soon
er had Edward VIII left the En
glish throne to be able to marry 
Wallis Warfield Simpson, his 
Baltimore-born friend, than an
other American influence assert
ed itself on this island.

At Cambridge University an 
American—and a Communist at 
that—has been elected secretary 
of the Cambridge Union, the 
most important undergraduate 
society at this second-oldest Bri
tish university.

M. W. Straight, the American, 
won by 15 votes over J. Chur
chill, in an election held before 
a packed house. Not only is 
Straight the first American to 
be chosen for the post, he is al
so the first radical elected.

CHICAGO—Young people are 
turning against the saloon, four 
field organizers for the Women’s 
Christian Temperance Union re
ported here this week, on their 
return from tours. New interest 
fri law enforcement and referen
dum measures against the 
“joint” are reported.

NEW YORK.—It will U 
a cheerless Christman 
23 young men in New Yftfk 
state who are a w a i t i H g 
four youth delegates from Spais 
who arrived here ready to ' tyfat 
America in behalf of the Span
ish government.

Simarro is a soldier, wounded 
in action, and now holds a poet 
as battalion commander. Be is 
21 years of age. His wife,; Ma
ria, is director of a children’s 
hospital in Madrid. Anotheif de
legate is Eugenio Imaz, 
tary of Cruz y Raya, Catholic 
periodical. Josefina Ramirez, 
hospital nurse, is the fourth. W" 

.legate. She saw service nearthe 
front and is here as a member 
of the executive committee/of 
the Republican Union of yoųth.

All four are members of Ffpn- 
te de la Juventud, which l^iįflĮlp- 
porting the Loyalist army. Spon- 
sored by an American group, the 
United Youth Committee to Aid 
Spanish Democracy, Simarro^Wid 
his young companions haVa^ Al
ready begun a tour of intensive 
lecturing and platform appear
ances.

Young New Yorkers gave th 
Spanish envoys an enthusiast 
reception when they landed ap 
further showed their friendli
ness at a large meeting heldj^t 
the Hippodrome. Here the Span
iards appeared with Miss Lob 
Tsei, Chinese youth leader,; who 
expressed the suppoil of Chinese 
students for the Spanish govern
ment. (

Two appearances in Chicago, 
the first during the week; of 
January 10th, are scheduled for 
the four young Spanish envoys. 
Before returning to Spain thep 
will Visit every major city.- in 
the United States.

YEAR’S BIGGEST STORY 
-ROOSEVELT RE-ELECT

Kidnapping of General Chiang Kai-Shek
J________________________ •_______

By LOH TSEI
The whole world is startled 

rebellious Kwangsi, have meet- 
by the recent capture of Gener
alissimo Chiang Kai-Shek, and 
the mutiny of the troops in Sian 
under the “Young Marshal” 
Chang-Hsie Liang.

It seems as if all of a sudden 
strange and conflicting news 
pours into the radios and papers 
from various sources and every
body is confused. “What is real
ly happening? Is this a Japan
ese plot, or is the hand of So
viet Russia in the background? 
Civil war again? Or will there 
be a stronger and more united 
China, as the Finance Minister 
Kung vaguely but optimistically 
predicted?” These are only some 
of the questions I frequently 
meet.

Of course, I have not been in 
China for a few months, and so 
I cannot be too strong in my 
conclusions. But I left China 
only recently, and I am convinc
ed that this mutiny and capture 
of the Generalissimo was neither 
a Russian “plot” as the Japan
ese government accuses, nor does 
the theory of the Japanese hand 
seem believeable.

So far I understand, and as I 
learn through the national li
beration movement, this unfor
tunate thing is the result of pos
sibly three things: the compro
mise policy of Chiang Kai-Shek 
himself, the anti-Japanese sen
timent of the pęrtheastem army 
which is now in mutiny, and the 
work of the Chinese, students. $_■

While I was still in „China7 
last spring, the students of Pei
ping were very much surprised 
to learn that the Northeastern 
University, formerly in Manchu
ria and then in Peiping, was 
moved to Sian by Marshal 
Chang, the university president. 
The students of Northeastern

(Widely publicized as the 
‘‘Chinese Joan of Arc”, Miss 
Loh, Peiping correspondent 
for YOUTH! NEWS SERVICE, 
is now traveling in this coun
try as the delegate of the All
China Student Union, leading 
anti-Japanese group. A more 
authoritative writer on the si
tuation created by the sensa
tional kidnapping of Chiang 
Kai-Shek can scarcely be 
found in this country).

University, exiled from their 
homeland, were naturally bitter
ly anti-Japanese. Never, in any 
part of China, except perhaps 
ings of soldiers been allowed 
by the authorities, wherein Stu-, 
dents are invited to give speech
es. But in Sian, the soldiers 
under Marshal Chang and Gen
eral Yang-Hu-Chen, who is also 
in the mutiny, are known to 
have held such meetings and al
lowed student leaders of North
eastern University to give anti- 
Japanese speeches to the troops.

Since then, the students have 
carried on systematic work 
among the soldiers and have evi
dently convinced them that na
tional independence and exis
tence are endangered by Japan
ese aggression and that a na
tion-wide fight against the ag
gressor is the “way out”.

Marshal Chang’s troops just 
“want to , go home” to Manchu
ria”. They hate the Japanese 
because it is they who expelled 
them from their homeland. .. And 
the students’ work among them 
crystallized their vague hatred 
into conscious and clear desire 
to fight against their enemy. It 
is the pressure of these troops 
against Marshal Chang, I be
lieve, which caused him to carry 
out his very unfortunate plan,

with which we students cannot 
agree since these methods are al
ways deplorable.

It cannot be said whether the 
young Marshal is really a trust
worthy person. What I know 
of him is that he was a sort of 
easy-going fellow, while Man
churia was lost.. But after that, 
stricken by the criticism center
ed upon him, and most of all 
aware of his own position which 
was endangered by the incon
ceivable pressure of his own 
army, he really underwent a ra
pid change. He 
ly toward the 
movement.

Generalissimo 
Shek learned of 
ese sentiment in the Northeas- 
ern Army which, placed as it is 
on the northern front, is in a 
position to take the leadership 
in any anti-Japanese struggle. 
The Generalissimo appointed 
Chiang Tin-Wen, who was one of 
the captives recently released by 
Marshal Chiang to carry the 
pease message to Nanking, to be 
the commander of the North
eastern division, while Chang 
and his troops were to have been 
moved south, to Fukien, where 
he would be far from the Ja
panese. That was Chiang Kai-. 
Shek’s purpose for his trip to 
Sian, where he was captured. It 
was a case of Chiang Kai-Shek 
or Marshal Chang, and it drove 
Chang to the desperate move he

. finally made.
Such terrorist actions meet 

with general disapproval. No one 
wants to see any mo^e civil war. 
But it was Chiang’s policy of 
compromise which seems to have 
been the cause of the unfortu
nate mutiny. Atrany rate, the 
demands, presented by the young 
Marshal do represent the real 
sentiment of the great majority 
of the Chinese people.

turned steadi- 
anti-Japanese

Chiang Kai- 
the anti-Japan-

WATERTOWN, S. D.— 
ers will have an easy job hire 
finding out who threw that ink
well. All registered high ..school 
students have been fingerprint*/ 
and the records sent to 
ington.

Watertown High School cl*pUS 
the distinction of being the first 
thus to comply with G-m^JTi
Edgar Hoover’s plan to J 
files at Washington of the- 
of every man, woman and'3i 
in the United States.

MARRIAGE
BULLISH IN T___
WINDY CITY .'Mi?

---------------------- . ■.

CHICAGO—'This city hi^O) 
well-known Furniture Martr^Į^ 
Merchandise Mart. A new^WM^ 
ket was added to the 
a North Shore society IbjkAiNl 
opened what she terms a 
riage mart”. J '

' ' įtįv 'į
Husbands will be found fw-wfe 

butantes, sub-debs and spiuwfj 
if the series of four dantt^^k 
a success. “They are . 
primarily as a North Shori^iS|*. 
riage mart, something th^tJ|If 
been needed for a long 
said Mrs. Donald White, 
ciety woman who organie^O^I- 
dances. W-h
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ONYOUTHGH0RUS
PERSONALITIES

THE STUFFED SHIRT TRIBE/
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I’m back again and 
. going to acquaint 

st of our Jaunuolių 
mbers. First on the

StFKėlmelis—an attractive 
Who says very little. 

. Jtfitchell—He is a 
Rllii to our bass section.

Parulis—A very de- 
lady, always obi ig-

ŠųRoman—Does he like 
fcirls? I won’t say. 

elmelis—What a boun-

r u

j'prustas—How he un- 
I feet after dancing 
yond me.

Vinickas—The chorus 
a,little devilish.

(oman—If you ask me, 
mt dancer in the cho-

n—Is it
Tact the

aervick—one of those 
<»ple about whom you 
.much.
« Matikinas and Vale

ri—Inseparable pals and

plonis—Always ready 
Everybody. Especially 
fte
y;Roman—A party or 

be there.
Baltjjskonis—A very 

very giggly.
an—A new member 

has distinguish-

Pajozie—How he can 
hat guitar!
Man—-Come on, Anna, 

ryou speak up once in

Urben—A great ath- 
iciąlly in football, 
man—A tall, attract- 
on and a swell danc-

skas—Without her, 
B» meetings would be

Kelmelis—He’s our 
ttall, blonde and cute. 

JKjrauchalis—She never 
, but just imagine 

^thoughts must be!
—The most popu- 

(F of the Chorus—tiny,

vaster, Mass
«I am again. I bet 

i me, huh ? .
K was a swell spag- 

R ywe„. had. Too bad 
dn’t come, yes, too 

JOfdn’t stick to-gether 
g was over. Who’s 

tti. eater?

pretty, mischievious, swell 
er and chief counselor.

Stanley Diskavich—P o p u 1 a r 
with the female, but ndt the 
male sex.

Julia Budelis—Secretary and 
very business-like, but jolly 
enough when you know her.

Adele Alexander—Featured so
prano, blonde, tall, and. attract
ive.

Francis Gružauskas—-Our lat
est addition to the chorus. Seems 
to be a quiet personality, but 
time will tell. He’s tall, dark 
and handsome.

Elsie Gailunas—Jolly, short, 
and a pleasing person.

Mary Yuchunas—“Sunshine”
would be a better name for her.

Mary Mazakas—A very good 
example of a typically modern 
girl.

Anna Alexander—Boy, can she 
be full of fun! Wow!

The other members, namely: 
R. Babrauskas, Alice Baltuško
ms, M. Graudis, N. and C. Kel
melis, Elizabeth, Anna and An
thony Novak, N. Raguckas, A. 
Skrabulis, Anna and Adele Yu- 
rashus, H. ’Zouky, A. Pavolonis, 
N. Kazlauskas, E. Grigas, H. 
Ladzevick, Isabel and Elizabeth 
Alexander, and Rose Matikinas 
seem to be timid souls who 
never say more than they 'have 
to (at least that’s the way it 
looks), so please, people, wake 
up, come down to earth and be 
recorded I hope Santa Claus 
brought each of them a big box
ful] of “drąsos”. So, good-bye 
till we meet next week.

Loopie.

OUT WITH THE OLD 
IN WITH THE NEW!

B’klyn BuiLDerS Elect 
New Officers

aww
GETTING AROUND 

* ♦ ♦ 
—By SEE KAY—

Our crystal ball went on the 
blink bet this calamity didn’t 
prevert us from doing some per
sonal 
which

snooping, the result of 
is given below.

South Brooklyn 
those present had a won-All 

derful time at the So. Brooklyn 
Dynamos’ Bunco Party last Mon
day n;,,ht. Those that missed 
this evening of fun should not / 
fail to. come down this coming 
Monday, Dec. 28th, for the beer 
party the branch is holding.

With the help of the Brook
lyn LDS Council the tjranch iš 
steadily climbing to new heights 
in the Brooklyn LD$ activity. 
That’s swell. ~~

Impressions at the Bunco Party
Max doing some adagio steps 

—a young lady being the vic
tim... Frank Julius, the pres., 
and Bali Kilas disappearing to ; 
hold a rendezvous with “some
body”. Was the body’s last name 
Foam, boys?... Helena, Rldana 
and Olga busying themselves 
popping corn and taking care 
of the refreshments... Vete 
Pask casting adnpring glances 
in the direction of a peppy dam
sel .... A fine group of people.

Interesting Bits for the Fems

By A. FEM

ut time the com- 
work on the New 

JtParty. If anyone 
about it, here is 

or “dope” on the 
IMU be a “Masquerade 

11 noise-makers, etc., 
il be prizes for at- 

costume, worst 
the longest nose 

nany other things, 
entertainment and 

.Which will last till 
$e admission is only 

and: bring your

£Jwhat happened to 
ea of the week by 

;keep the pro- 
his neck or are 

members with 
What happened 

Bees Buzz.

At its annual election meeting 
on December 16th, the BuiLDerS 
Branch No. 200 of the L.D.S. 
tightened its belt in preparation 
for another year of activity. Af
ter one hour of wrangling and 
heated debate, during which se
veral walked out in order to get 
a rest, the members buckled 
down and elected the following 
officers:

Pres.: Tony Sineus; Vice^Pres.: 
Al Purvenas; Sec’ty: Jean Mar- 
cuk; Fin. Sec’ty: Ann Wagnis; 
Treasurer: Helen Kaunas.

Mere officers and desk warm
ers not being enough, the 
branch elected the following 
committees and representatives:

Activities Committee: Charles 
Kwarren, Tony Navikas, Ba
li Kilas, Bill Paske, Edward 
Green.

Correspondent: Walter Kubi
lius.

Sports Committee: Bill Paske, 
Walt Kubilius, Vincent Ku- 
nigenas.

The Theme for each Commit
tee was “We will give the Bui
LDerS a New Deal’.’! Well, boys, 
good luck and hop to it, and get 
to work!

Month’s Plan of Activity.
Not only were officers and 

committees elected, but a plan of 
social activity adopted; (The 
time mentioned is when we. meet 
at Laisve). , ■

Dec. 17 Theatre Party to see 
“It Can’t Happen Beto” 7. P. M.

Dec. 23 Social Nite 8.P. M.
Dec. 27 Weiner Roast at Sun

ken Meadows 10-A. M.
Dec. 30 Social Night and Bin- 

go Party 8, P. M.
Jan 6 Educational Spanish 

Nite 8 P. M.
Jam 13 Monthly business meet

ing 8 P. M.

■with soap, water and a com
plexion brush is the only way to 
remove black-heads and you have 
to get after them immediately 
for every black-head is a poten
tial pimple. Don’t fall for some 
of the many magic creams which 
are supposed to be guaranteed to 
remove all black-heads and give 
your skin . that peaches and 
cream effect. It’s just a gag 
(writing from experience).

FEMININE ODDITIES—Why 
is.it that a rather broacjgirl so 
often seems to think, for some 
strange reason, that she will 
achieve grace and slenderness of 
effect'by driving her figure up 
into crosswise sections. Onė of 
her favorite costume choices is 
the tunic dress. The blouse sub
divided by the belt makes two 
layers of her. The skirt, which 
protrudes from beneath the edge 
of the tunic, makes the last lay
er. And so she looks like a nice 
broad layer cake. If you are in
clined to be that-way, keep away 
from two piece dresses. Select 
something in a dress with long 
sleriderizing lines which will tend 
to reduce broadness...

Why is it that a girl with a 
little too much nose and; jaw al
ways goes for the tiny brim
less hat with little twists that 
stick out like a Couple of horns? 
The effect, along with a black 
and white dress (ifxshe happens 
to be wearing one of that color 
combination) reminds one of a 
Holstein (cow to you). Keep 
away from brimless chapeaux if 
you have too much nose or jaw 
and stick to the good old reliable 
brim.

USEFUL HINTS—A teaspoon 
of glycerine in rinse water will 
keep knitted and, wool articles 
fluffy and soft.

CORRECT WAY TO WALK— o ■ _T , _ - „Tf __  «««. I 2, at Norwood—Jan. 9, at Mon-If you arc one of tne many who .x txr x « 
are always tripping and falling 
all over themselves, in other 
words, if you are clumsy, cor
rect that fault by learning to 
walk properly. Walk with your 
toes spointing straight ahead. The 
weight of the body should be 
supported on the outside of the 
feet. Wear shoes that ąre broad; 
enough to give room for toe 
freedom.

UNDESIREABLE’ B LAC K- 
H EADS—Scrubbing the face

Williamsburg
Another one of our subtle 

predictions came true—Tony Bal
eens end Milda Kyance were 
married last Monday. -The rope 
biz will boom if Tony’s <all other 
girl admirers carry out their 
threats of suicide.;.. Mary 
Brown seems to be enjoying the 
admiration of the local swains 
these days...

Good News To All 
LMS Sportsmen 
And Sportswomen

Dates
The YCL branch will hold a 

party.this Sunday... The Brook
lyn LDS Council will meet W’ed., 
Dec. 30... The BuiLDerS are 
going on a weiner roast this 
Sun., Dec. 27th... Aido Chorus 
dance New Year’s Eve... Coun
cil dance Jan. 30... Richmond 
Hill’ers’ dance Feb. 27th... More 
at some other time.

Newark -
Frank Witkus is sporting 

around a new new heart interest 
... Al Rogers is doing alright by 
himself with a Scotch lass. 
(Scotch descent, not nature)... 
Lillian Žukauskas has had some 
trouble with her shopping—made 
so many exchanges, the store 
keepei* was on the verge of 
closing up... The LoDeStars 
will try to organize a bus to 
the Brooklyn Council dance. 
That would be exhilarating. Go 
to it, * people...

Here is the basket-ball sched
ule I promised, also the team 
colors: 
BRIDGEWATER at Montello- 
Dec. 26, at Worcester—Jan 16, 
at Norwood—Jan. 30, at Gardner 
—Feb. 13th. 
MONTELLO at Norwood—Jan.
16, at Worcester—Jan. 23, at' 
Bridgewater—Feb. 6, at Gardner 
—Feb. 20th.
WORCESTER at Bridgewater— 
Jan 9, at Montello—Jan 30, at 
Norwood—Feb. 13, at Gardner— 
March 13.
NORWOOD at Worcester-Feb. the LDP Club, 408 Court St., on 
20th, 'at Gardner—Feb. 6th, at

I Bridgewater—Jan. 23, at Mbn- 
| telio—March 6th.
GARDNER at Bridgewater—Jan.

Elizabeth
A batch of “Echoes” were de

livered to Stella Pociūnas for 
distribution in this town... A 
dance is going to be^held in

Jan 1st... Otherwise there isn’t 
much doing. LDS branch is dead.

So-long.,,

i tello—Feb. 27, at Worcester- 
March 6.

attend our Social affairs, Noh* 
members are also invited as we 
are sure that after seeing our

W. Y. K.

TEAM-COLORS
Norwood — Green; Montello— 

Blue; Gardner — Orange — girls’ 
team only; Worcester^s-Maroon 
With i white stripe; Bridgewater 
—Gray."' '■ . '■

In case any bf the teams can
not play as per schedule, please 
notify the team you are to play 
at least one week ahead and also 
let J. Kižys know about it, but 
all teams are asked; tos try their 
best and'keep ih.schedule..

Mother: “Why did you strike 
your little sister?”

Sonny: “ ’Cause we were play
ing Adam and; Eve, and instead 
of tempting. mes with the ap
ple, she ate it”.

All L.D.S. members, whether activity and our worth, they* will 
BuiLDerS or not arė invited to soon sign up. W. Y. K.

Girls are to play according, to 
girls’ > rules,. unless' .changed by 
team captains on the floor, upon

.we?/;

agreement by both.

Photos of trophies will be sent 
as soon as they are developed.

And now I 'wish to remind 
Gardner and Norwood that they 
havei a date Dec. 26,; .7:80 p.m. 
at Worcester for*- a bowling 
match; We’ll be waiting* and if 
there are any more bowling, 
teams;.in the district ..please let 
me know. J* Kižys,

Dist. Sports Chair.



WHATIS

Kate Smith weighs 235 lbs,

c

>»

movre įsame vutneurai oiIn the, MetropolitanuJduseum of . į^^remųs, įj?9* 8 pjjjį

New York can

see a fairly large-steed model of 
Notre Dame Cathedral of Paris

Parkyakarkus, foil of Eddie 
Cantor, doesn’t care for jewelry, 
bus is an authority on old silver.

Eddie Albert, of NBC’s Honey
mooners, was a parachute jump
er before he went into radio...

Lew Ayres will do “Murder 
Goes to College7’, with Priscilla 
LaWson opposite. .

ERNEST TOLLER
Playwright, author, lecturer, ex
iled from fascist Germany, at 
the present time is living in N. Y.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUUHM

Warner Oland has beep^signed 
for ten more Charlie Chan pic
tures, in case you were worried 
that the series was coming to 
an end.

■Mill

Pm

i
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Ether Weves

ART?
By AL KAIRUKSTIS 

—In the preceeding install
ment it was mentioned that 
between the 12th and 14th 
centuries the people were im
bued in a wave of religious 
feeling, fervor and led them 
to the desire of erecting 
churches in such a way as to 
express their religious ecsta- 
cy. We further proceed with 
the discussion on Gothic ar
chitecture of the famous ca- 
thedrals.

SINCE a feeling of exultation 
is produced by vertical lines, 

then ergs, all lines, as much as 
possible, should be vertical. The 
tops of the windows and all 
arches use$ throughout, instead 
of being f gemi-circular, which 
would tenp to counteract the 
vertical,>wėre pointed—a distinc
tive feature of Gothic architec
ture. The interior columns were 
subdivided into many small 

, columns so that strong vertical 
lines were introduced, taking 
away the heaviness, and achiev
ing an effect if lightness. Statu-, 
ary was purposely made ex
tremely elongated dnd angular 
so that it accentuated the verti
cal, giving a feeling of richness 
without distraction. The whole 
ideą. was įto attain such an ef
fect oT'upward surging that all 
massive forms would appear 
light and ethereal.

Who designed these cathed
rals ? Is the style adaptable for 
any other kind of building? 
Who built them, and why is the 
style called Gothic?

The architects were eclesias- 
tics and as such the honor of 
their achievement belonged not 
to them but to the corporate 
body, i.e.; the church. The ca
thedrals were made for one pur
pose only, and the style develop
ed fulfilled that purpose magni
ficently. But Gothic architec
ture cannpt be used for any 
other kina' of building. The 
Woolworth1 Building is a bad de
sign since it tfses the Gothic 
exterior without utilizing the 
Gothic structure, which is based 
on thin walls sustained by butt
resses and flying buttresses. No 
wonder it Iboks like a wedding 
cake.

The building of a cathedral 
was a community affair.; Every
body worked on it, and they 

■ weren’t paid, either;. By the 
time construction was stopped 
(no cathedral*! in France was 
completed because religious ar
dor could not be sustained for 
more than a hundred years) se
veral generations of. a family 
had a chance to contribute their 
services* And cities would vie 
with one another to see which 
one would erect the most beau
tiful, largest; grandest building. 
This did no| displease the hier- 
arthy of the church.

But even among the people 
there were those whose present- 
day offsprings decorate lavatory 
nooks. In inaccessible places/ 
where the «fat priests could not 
wiggle tMWgh^Here delightful 
little canSngs, very expressive 
of the timeSr

The name Gothic is a misno- 
mer. Derived from the iGoths^ a, 
7th century:,barbąrie tribe, it 
was appliedf .to tall*; Northern 
Europe by the disdainful Italians, 
in a gesture of contempt.

Assignment;; Those who live 
in the vicinity of

Gus Van, interlocutor of the 
Sinclair Minstrels and surviving 
member of the famous team of 
Van and Schenck, began his pro
fessional career singing in small
cabarets in Brooklyn.

NEW RELEASES
For national release this 

month, Warner’s are sending 
out Joe E. Brown’s picture, “Po
lo Joe”, “One Way Passage”, 
which has been released, and 
“King of Hockey” which stars 
Dick Powell. The latter will be 
released Dec. 19th.

Bette Davis, still pouting at 
Warner Bros., and still kept 
from working by a restraining 
injunction, has signed for a 
second film in England, to be 
made when the injunction mat
ter is cleared up.

A pedestrian who was filmed 
in a crowd outside 15 Maiden 
Lane, New York, in: the picture 
of that name, is suing 20th Cen
tury-Fox. for $50,000: because 
the film was done without his 
permission and without' proper 
compensation.

ArtL-first floor rear. It will 
illustrate some of the things 
stressed above^

(To be continued)

By W. KUBILIUS 
pOR quite a while the Federal 

' Theatre has had the reputa
tion of dramatizing 'interesting 
and well acted plays.. Lašt week 
14 Brooklyn BuiLDerS attended 
a performance of Sinclair Lewis’ 
“It Can’t Happen i/Here” staged 
by WPA actors at. the Adelphi 
Theatre and left with the knowl
edge that once again the WPA 
had presented an excellent, well- 
acted play. The popularity, of 
this dramatization' is well prov
en by the fact that at present 
it is being played at 24 different 
theatres throughout the coun
try,

Seth Arnold, an .excellent dra-. 
matic actor, portrayed the char
acter of Doremus Jessup, editor, 
to perfection. His secretary 
clearly, exemplified the character, 
of a rebelious young. <woman 
constantly, seeking justice. 
entire cast played. cthe|r parts 
realistically except ip^ipcer| apt*, 

sotu angq a,, letv of; the CJorpor 
3oldierįv.{'. . / ; '

JBHefly i the. playi..concėypp<..Itn 
self; with the yise pf Easciem^p 
America against the background

I suggest the following Mast-Head:

a hit i '8\i|/ft •7»v.0WiW»4n yę<W-»4Mi/fre‘YaWa ■> >T/a ■■ .> <

Fill out this coupon and send it to: LAISVE YO TH SECTION, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. , Y,

Rush Your Suggestions for this Page’s Mast-Head; 
Contest Closes January 5; Win a Valuable Book

Two more weeks to go, at the end fo which we will have a good mast-head for
this culture page and the originator of said mast-head will be the proud possessor of a 
good book—a reward for his good work.4Any reader of this Youth Section may enter 

9the contest. All you have to 
do is to think of an appro
priate title for this page 
(mast head). The*“Question 
Mark Chop Suey” at the top 
of this page is temporari
ly occupying the space re
served for the 'mast-head.

Fill out the above coupon, 
for even the back of a penny 
post-card will do, and send 
dt immediately td the Laisve 
Youth Section,

Oh yes, the prize is a ve
ry good book—“Proletarian 
Literature in the United 
States“. So-o-o, get busy!

Book 
Nook

-------------------------------------------—- ----------------------------------------------------- --------

To the Busy Ones, the Semi-Intelectuals
By iTOE KOVINGAS

“I’m sorry but I’m busy, and I haven’t got the time” 
How often do we bear this antiquated thyme? 
When work is to be done and workers needed so 
These Busy Ones they grumble out their usual tale of woe.
“Some other day, some other night, 'most any time but now 
So run their explanations as they explain how . (
Some unexpected duties arising in the night "
Have claimed their full attention, and we’re left tej our plight.
Oh Busy Ones, come tell us, what wonders do ye plan
That ye never seem to find the time to aid your fellow man? 
Perhaps great thoughts of conquest simmer in those pates 
Of Ye who put such trust in the kindness of the fates?

.. r
Shall we have the fruits of those mighty glowing schemes?
Will they advance our hopes from out the land of dreams? 
If this be so, Oh Great Ones, if these indeed is law 
We bow our humble heads to you in reverential awe.

• I . '

But Busy Ones, we mortals, are not of godly steel, 
We but attain our ends with our shoulders at the wheel.
We beg your condescension if our methods seems but crude 
But only in this humble way can we secure our food.
So while, our friends you’re' dreaming, of! wonders past all ken 
Being only human, we mis-educated meij,
Needs must put our shouldėrs to lifes remorseless wheel 
And thus with brutal effort gain the lacks we sadly feel.
iiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiM

REVIEW OF: Į

‘IT CAN’T HAPPEN HERE’
of a typical American small 
town village. Doremus Jessup, 
editor of a small newspaper, at 
first scoffs at the idea of dic
tatorship in-America. Soon after 
the election of Buzz Windrip (a 
cross between Huey Long and, 
Al Smith, Jessup’s newspaper is 
censored, his son-in-law shot 
down and the homes of his 
friend’s seized, His nature re
bels at this and’he joins a se
cret revolutionary People’s Par
ty in the fight fO^ Democracy. 
Jessup is later captured for pro
ducing propaganda, but manages 
to protect .his-friends.,, The PJa7 
ends dr»matically on: the Cana
dian frontier where Jessup’s 
daughter sacrifices rt hpf * • life so 
that her Son,, father and friends 
may safely enter, into.,.Canada in 
order. sto -r keep. pp.the., struggle. 
against fascisqi and > to light. to 
reestablish American Democracy.

The. play, is, highly; recommend-, 
ed to everybody as it is both, 

.intellectually and emotionally 
^tipmWngf to those.;; who live, 
peaceful lives comfortable andj 
.secure,, I advisethem to- flee “It 
Can’t Happen Here?,; They will; 
probably leave the theatre lyith 
an uncomfortable feeling as if it 

CPAIN IN REVOLT, the best 
study pf the Spanish • civil 

war and its causes, written by 
Harry Cannes and Theodore Re- 
pard of the Daily Worker staff, 
has been named the December 
selection of’the Left Book Club 
in London, a pro-labor and anti
fascist “book of the month” club 
sponsored by the1 English pub
lisher, Gollancz, with Harold 
Laski and John Strachey on the 
board of editors. The book was 
published here by Alfred A. 
Knopf.

WHAT ABOUT RUSSIA, by 
Anna Louise Strong. Price 2c.

The question s: asked in this 
pamphlet' were posed by the 
New Republic, as covering the 
'chief attacks against the USSR. 
Such important-questions as: < ,

1. Is Russia ruled by one man, 
Stalin, much aš Italy is ruled by 
Mussolini and. Germany by Hit* 
ler?

2. Has; the; •,average worker or
peasant any voice in the govern
ment of his country?,. a - *'

- 3. Is the present. standard of. 
living extremely low? If this-is 
true į is it not*; proof that com
munism .works . less well than 
Capitalism? . >

All thes^ qiiestio’nsv.are ans
wered ih this; pamphlet,. • >

were.'only a matter of a few 
yearsbefore black shirts,. blue 

■ 8hirts,mayparadein the. streets 
of New York. iPergonally X Hope 
it will, always be merely dirty, 
shirts



Brooklyn 
Brevities

FLOYD 
DEWEY

CANDID COMMENT: The

B’KLYN AIDO CHORUS 
READY TO WELCOME 

NEW YEAR

WORCESTER MAILBOX

ones. ;I particularly like the
euitors oi rjciio are re
ceiving plenty of pats on the 
back for the latest issue of that 
publication... A new social 
group is in the stages of forma
tion. This, group is to be called

iFou^ Dozen” 1716 South --* —Brooklyn Dynamos are having a I members as they now have. To 
Beer Party Monday night... I A. P., South Brooklyn:—I have

fact that you married a Lithua
nian-girl.
PERSONALS: To B. K., Conn.- 
Sorry pal, we will not be up 
there this week-end and letter 
follows. To Santa Claus:—Please 
bring the LDS twice as many

, N. Y.—All

FLASH!! Will the sub , debs 
of the chorus please explain in 
detail what they call a “jam ses
sion” ?

LINDEN, N. J. L.D.S. Bl 
MASQUE DANCE TAKE 

PLACE TO-NIGHT

Charley (Mcln tosh) Zelaites 
went home to New Hampshire 
for the holidays.

The Williamsburgh, BuiLDerS 
are holding a Weiner Roast this 
Sunday... Wonder why Bali Ki- 
las discontinued writing his “On 
Having Seen” columns ?... Bun
ny Shellen, director of Brooklyn 
Aido Chorus has had a temper, 
but you can’t blame the girl 
very much though what with 
working so hard on the ‘Coffee 
Cantata’ then turning around 
and start right in on “Grigutis”. 
In addition to which she teaches 
the Newark Chorus as well as 
giving piano lessons. Busy gal, 
Bunny is and a swell keed too— 
minus her temper.

Amelia Jeskevičiutė is ill. She 
was ill Sunday, when she had to 
act in “Ant Bedugnės Krašto” 
at Newark, but nevertheless she 
went—and acted. Amelia not 
only played her part well that 
night but she gave her best per
formance yet. It was pretty 
drafty, and cold backstage there 
at the St. George Lithuanian 
Hall and now Amelia is even 
more sick. Send her “get well” 
greetings.

If your girl friend asks you 
to give her all the pennies you 
have,: don’t think she is going 
in for a little begging. Most 
likely, she is trying to get her
self some votes in the Brooklyn 
Council LDS popularity poll—a 
penny a vote. Have .you got 
your ticket yet for the Brook
lyn Council Dance? By secur
ing them in advance, you save 
a nickel per ducat. This dance, 
by the way, will be held on 
Saturday, January 30th at the 
Citizens Club in Williamsburgh, 
—music by Leon Seputas and his 
Roamadown Orchestra. More 
about the dance later.

Felix Lipinssky was married 
December 7th and the bride is 
from Kearney, New Joisy. Here 
is lots of luck to you, Fel, and 
may all your troubles be little

not seen you down to any of 
those meetings yet, so please 
come soon. To P. S., Benson- 
hurst:—The same goes for you 
and next time, change the ribbon 
in your typewriter so that I 
can read that sheet better.

BROOKLYN LITHS DOWN 
ST. LEONARD C C. 30-28

ar
rangements are being rushed to 
completion for Brooklyn’s Aido 
Chorus’s snappy New Year’s 
Eve Dance. ’Tis been the cho
rus’s cherished tradition in the 
past to help usher in the New 
Year by sponsoring a dance on 
the aforesaid eve and this year’s 
dance will be worthy of its pre
decessors.

This year’s dance will be held 
in its usual habitat, Laisve Hall. 
Subscription is priced at thirty- 
five cents per person (with cho
rus members enjoying the privi
lege of being no exceptions). A 
smartly fast Lith.-Amer. group 
of musicians have been engaged 
for the evening. Joseph Mits- 
kūnas and Graf Ernest head this 
year’s committee.

The entertainment’s committee 
requests, that all readers wish
ing to suggest something to fill 
the gaps in the program, do so 
immediately. If you can dance, 
sing, etc.—get in touch with 
eithei’ Mitskūnas or Graf Er
nest. Out-of-towners will please 
help by mailing in suggestions 
op novel forms of entertaih- 
ment (games and contests). Sim
ply address Graf Ernest, c-o 
Laisve Youth Section.

Don’t forget—'New Year’s Eve 
at Laisve Hall, 7:30 P. M.

“A Bystander”.

* * *
Why do Joe K. and Joe S. go 

out of town so often?* * *
Why do Joe S.’s eyes shine 

so brightly when she (?). comes 
in?

On Saturday, Dec. 26th, 19 n, 
the day after Christmas, J e 
Linden L.D.S. branch 135, w ’l 
present their annual masque 
ade dance. Good music by ■ • 
Gurski, plenty of refreshme s 
and a good time can be had 1 y 
all for just 25 cents. There w:i! 
be three prizes for costumes. V ? 
hope to see you all here • < 
Welcome Hall, 16th Street a d 
Winans Avenue, at 8 o’cloc’ 
Remember the date—Dec. 26th, 
1936—and a Merry Xmas to a-I 
from Linden. Comm.

ask

had
The

COME FOR CHOW-CHOW 
HAVE VELLY GOOD TIME

Shrill whistle emitted from be
tween teeths with pleasing ex
pressions on faces. Noses being 
pressed in linings of pockets for 
sniffing out fifty cents. Stom
achs going hungry with pros
pects of honorable square meal 
of honorable chop sūey also va
rious refreshments. Feets going 
down up impatiently because 
awaiting for wonderful rendi
tion of honorable music.

Being cause of commotion are 
Oriental Dance and Banquet be
ing given by Bangos Chorus. 
Places are being 408 Court St., 
Elizabeth, N. J. Times being 
January 1, 1937 on 7:80 P. M. 
Standard Times (note: 
who’s alarm watch are going 
Daylight Saving Time are also 
being welcome).

Little Stan Ley are not want
ing for shooting off mouth but 
him telling honorable reader 
that him are having heck good 
times-when coming January 1‘, 
1987.

Oriental Proverb: (O. B. C.) 
Hhn who are going to dance by 
Bangos Chorus on January 1, 
1987 After Dark being heap in
telligent.

Honorable intelligent reader 
when coming to dance also drag 
with you , favorite slave girt 
That are all Stan Ley.

Hirns

the main force of 
the Lithuanians, 
end of this third 
still favoring the

third the St. Leo-

Last Sunday evening, Dec. 20, 
the St. Leonard Catholic Club 
played host to the Brooklyn Li
thuanians losing to the score of 
30 to 28. The Brooklyn Lithua
nians opened the scoring with 
Pete Wallace, and incidentally 
retained a two point lead almost 
throughout the .entire contest. 
The score at the conclusion of 
the first third indicated the 
Lithuanians to be in the lead 

'8 to 6.
The second third the Lithu- 

nians ■ led by Vinnie Zelinsky 
and Al Podaris increased their 
previous advantage to three 
points? Vinnie Zelinsky proved 
himself to be 
scoring for 
Score at the 
was 19 to 16 
Lithuanians.

In the final
nard C. C. began a strong of
fensive barrage which enabled 
them to tie the score and later 
lead by* two points, until the 
Lithuanians readjusted themselv
es. The score now stood 26 to 
24 in favor of the St. Leonard’s. 
With two minutes to play, An
thony Trakimas shot a spectacu
lar shot that tied the score 26 
to 26. The rabid crowd incensed 
by seconds replete with thrills 
were extremely responsive as to 
the outcome of the contest. “Gin
ger” Kaires and Pete Wallace 
let loose two field goals which 
found the^r mark, giving the 
Lithuanians the lead of 30 to 26. 
Anthony Krappen of the losers 
raised the final score by two 
fouls and with the final 
the Lithuanians were 
30-28.

whistle 
victors

Anthony Kaires.

Line-up.
B*klyn Lithuanians
Zelinsky 5 1 11
Trakimas 1 1 3
Wallace 2 0 4
Podaris 1 4 6
Kaires, Ginger 1 1 3
Kaires, John 1 1 3

i Totals 11 8 30

St. Leonard C. C. 
Bayer 2 2 6
Kraker 0 1 1
Kappen 2 5 9
Kestler 2 1 5
Matheis 1 2 4
MCKinley 1 1 3

Totals 8 12 28

Warden (to prisoner about to 
be electrocuted): “Have you any 
last words?”

Prisoner: “Yeah, I’d like to 
offer my seat to a lady!”

Joe: “My brother is working 
with 5,000 men under him”.

Jack: “Where?” '
Joe: “Mowing lawns in a ce- 

metary”!

Lithuanian
Personalities

By W. KUBILIUS

WALTER INCAS

On October 4, 1914 when the 
war drums were rolling over 
there, a bluish-grey eyed baby 
with light brown hair was bom. 
Today, after 22 > years, that war 
baby has grown into the peace 
loving quiet Walter Incas. He 
is five feet twelve (no typogra
phical error), always well dress
ed, has a dead pan face but 
quick furtive eyes.

Last year Miss Helena Man- 
tuska (of deah ole Williamsboig) 
tried to get him to join the 
Trimito Chorus. Well, at this 
time Walt still believed in his 
childhood’ ambition of becoming 
a confirmed bachelor, but, fortu
nately, this hope did .not be
come a reality and on July 1st, 
1936 Walter married Helena. 
(And so my dear readers, if 
anyone tries to get you to join a 
chorus or the LDS, watch your 
step).

Incas is of a romantic charac
ter, but he works at the rather 
unromantic job of making awn
ings. Needless to say, he is not 
satisfied with it and says that he 
is continually on the lookout for 
something better. Like too many 
of us, he wishes to become a 
writer, but if that can’t be done, 
he will be satisfied working as 
a radio electrician. Occasionally 
he writes for the Laisve Youth 
Section and right now he is an 
associate editor of the LDS 
ECHO, (Brooklyn, N. Y.) He 
has been a member of the Brook
lyn Dynamos for over a year 
and he also now holds the high 
position of being chairman of 
the National Youth Committee.

Although once upon a. time, he 
was a mess boy on a sea going 
tug, he is at heart a lumber man 
like myself (the toothpick chew
ing type). His hobbies are read
ing and keeping scrap books of

I which he has many. He does

♦ ♦ *

SHOTS AT RANDOM
In connection with the article 

concerning me, I think someone 
is trying to get my goat.

♦ ♦ ♦

I see where Bees Buzz is get
ting up in the world with a by
line in the Youth Section.

♦ ♦ ♦

Mazurka asked who would 
give the write-up about me in 
the Youth Section, so I’ll 
Bees Buzz to do it, Okay ?

♦ ♦ *

It was some evening we 
in the town of Gardner.
Worcester bowling team defeat
ed the Gardner group and after 
the bowling everybody made 
merry. About one o’clock we 
discovered Mazurka was missing 
and for a while it looked like 
we’d have to sleep in ; 
night, but everything turned 
pretty good in the end.

" * * ' ♦

After Mazurka read 
column about him he stated that 
the reason why he almost pass
ed out when he missed the free 
beer several weeks ago was be
cause I beat him to it. Tsh, tsh, 
since when have I sprouted 
wings ?

♦ * ♦

The Spaghetti Dinner we have 
been waiting for will materialize 
this Saturday. So all of you 
guys and gals better hold on to 
your do-re-mi to buy that dinner.

♦ ♦ ♦ z

What do you think of the 
sports trophys offered by the 
district committee ?v * .

* ♦ ♦ •
The article in the Youth Sec

tion on how to ruin an organi
zation applies to some of our 
group Very, very, much.

I see where Bridgewater K 
Twins are trying to get black
mail through their expose of me. 
But I’m not afeared. Go ahead, 
Bridgewater, and tell me about 
Burlap County.

I’m looking around for my 
next victim for the personality 
column, so watch your step.

J. Sacal. *

>ked like 
jail that' 

out

my

Villager: “What do you think 
of our little town?”

Visitor: “This is the first ce
metery I ever saw with lights”.

SO. B’KLYN DYNAMOS 
ON THE MAP AGAIN!

SOUTH. BROOKLYN, N. Y.— 
The LDS Dynamos will hold a 
Beer Party this Monday, Decem
ber 28th. Meet at South Brook
lyn Community Club at 8:00 p.m. 
sharp, after which we leave to
gether to the proper place for 
the evening’s festivities, 
soft drinks, sandwiches, games, 
music and dancing, folks, all for 
a quarter, twenty five cents. 
Don’t forget the time and place. 
As a reminder, the Community 
Club is on 5th Avenue corner 
of 23rd Street and if you must 
know the number it is 723 so 
ddn’t say we did not give you 
complete information.

On Monday, December '21st, 
de held a Bunco Party and the 
three prizes were won by Olga 
Petrpnis, Vitty Pask and Helena 
Incas. Refreshments were serv
ed and the high spot of the 
evening was the fresh popped 
pop-corn as popped by the will
ing hands of Eldana Milen, 
Charley Duoba, Olga Petronis 
and Helena Incas. Jimmy D. 
started to help but ate the pop
corn as quick .as it poped so he 
was fired. Thanks to Helena 
for bringing down the popper.

After the bunco game, the 
tables and benches were quick
ly cleared and dancing became in 
order. For the dancing, we owe 
a great deal of thanks to Char
ley Duoba for the time he spent 
in fixing our radio and doing 
a good job of it too. Also, our 
thanks to Max for offering his 
guitar as the booby prize. Or is 
that too strong a rib, Max ? Ask 
Stella Rachka to do the “Y” 
dance with you.

Socials such as these are held 
every Monday night so make it 
a point to come down as often 
as possible and enjoy those 
Blue Mondays” we h?ar so much • 
about. ’ “Stardust*

Beer,

DETROIT FLASH!
Boy, oh boy, are we getting 

places and doing things! Every
time we meet and report on the 
progress of the coming program 
things get hotter and hotter till 
by Jan. 10th, 1937 when the 
thing goes off you’ll hear the 
explosion from coast to coast 
and boast for boast. Have I got 
/lews!—don’t breathe and I’ll 
spread it thin. Think of it—for 
a floor show full of stuff that’ll 
keep you twitching, dancing to 
let yoursjelf go and refreshment 
to keep you going—you’ll only 
have to kick 25 cents into the 
melting pot. The doors will open 
at 7:39 and the floor show will 
begin at 8:00 o’clock sharp. So, 
don’t forget—Porter Hall, Janu
ary 10, 1937.

Algerd Geralt.

Mr. Growler: “Say. whut the 
extra $10 -on my bill for?"

Dentist: “That’s for squeez
ing' the arms of my chair outclaims) and I have reliable in-

formation from his wife that his of~ shape 
only bad habit is reading while * _

, he isjeating., Like all' budding "
'Adult is someone who : journalists and writers, Incas sichorean art; of dancing the 

has one secret ambition, and that: polka. (Courage Walt, IJbet that 
is to toaster the intricate terp- even Fred Astaire cari'tdo it).

Nurse: “Willie, what is 
adult?”

Willie: “ ‘ 
has , stopped growing, except 
the middle".

HICKTOWN ECHOES
BRIDGEWATER—Ah I 4 sweet 

Bromo Seltzer, how I love thee. 
Yes, that is the thejne of some 
of the boys after the party held 
Saturday nite. The radio and 
victrola didn’t play loud enough, 
but thanks to “Tuffy” M., we 
had good music when she sat 
down and ran her nimble fingers 
over the ivories.

Where were the Worcester- 
ites ? We thought they were 
coming. '

Speaking of Worcester, we 
want to tell Joe Kižys that we 
can’t get the gym for Decem
ber 26, so I’ll try to get in touch 
with Montello and play the game 
in Montello. -

Wbat say, choristers, ‘how 
about going to the teacher’s 
house? You know she invited 
us. Let’s make up our minds 
and set the date so that she can 
make some of that delicious 
chocolate cakte. - ‘

Ah! .Did you hear that' bass 
trio sing last Sunday ? Some 
harmotiy, 111 say. s

Boys, you should reallystay 
forsdiool arid/leam your gram- 
mar-even thoiigh -your stomach 
is grtmltog faf fthat mfd^hty

- T. • !■ The K Twim.. \.
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Puslapis reninas

ALDLD REIKALAI ;ūrinį čia nedėjau, i;ps 
atskirai.

Gamta ir Žmonės”. Ateikite atsiim-

Valdyba.
(302-303)

lyvaukitT iš visų kuopų kuo skaitlin
giausia ir laiku, nes turėsim daug 
svarbių reikalų aptart, kas link viso-

Protokolas ALDLD 7-to Aps. 'partijai išaukota $34; Agitacijos Fon
dui—$8; Lietuvių Meno Sąjungai ir 
“Vilnies” suvaž.—$10; siuntimui de
legato j Cleveland© Kongresą kuopa, 
aukavo $25; bendrai veikiant su 155 
kp. ir veikiančiu komitetu surinkta 
apie $200 d^lei Ispanijos kovotojų.

6 kp., Montello, Mass.: narių turi 
61, naujų gavo—5; ižde—>$18; iš
aukota $99.00; parengimai: turėjo 
2 vakarienes, 1 prakalbas, 1 pikniką; 
pasiųsta protestai Smetonos le- 
gacijai į Wash., D. C.; ir prieš de
portavimą pol. kalinių; literatūros 
parduota už $5.00; pagelbėjom ki
tom organizacijom surinkti $76 delei 
įvairių darbininkiškų reikalų; atgaivi- 
nom Liuosybės Dailės Ratelio Chorą.

37 kp., Lawrence, Mass.: narių tu
ri 40; ižde—$46; aukų surinkta Is
panijos kovotojams—$50; prakalbų 
turėjo 4; parengimų—-5; darbininkiš
kiem reikalam išaukota $66.00; abel- 
nai veikimas Lawrence eina gerai.

8-ta kp., Cambridge, Mass.: narių 
turi 27; 3 naujus narius gavo; ižde 
—$45; turėjo 5 šokius, 1 pikniką, 
pelnas $95.60; “Laisvės” 25 m. ju- 
bil. pelnas nuo parengimo $33.50; 
išaukota $96.50; 2 prakalbas; mote
rys sykiu veikia su vyrais.

2-ra kp., So. Boston, Mass.: narių 
turi 73, naujų gauta 21; ižde—$10; 
išaukota darb. reikalam $36.20; pra
kalbos Įvyko 3; 1 vakarienė; 1 teat
ras; 2 piknikai; 1 bendras parengi
mas “Laisvės” naudai; literatūros

Metinės Konferencijos

I SESIJA
ALDLD 7-to Apsk. metinė konfe

rencija įvyko gruodžio 6 d., 1936 m., 
Lietuvių Piliečių Kliubo svetainėje, 
376 Broadway, So. Boston, Mass. 
Konferenciją atidarė apskričio orga
nizatorius drg. J. Grybas, 11 vai. 
ryto. Drg. Grybas paskyrė mandatų 
komisiją, į kurią įėjo dd. D. G. Ju- 
sius, S. Baronas ir J. Perednis.

Organizatorius pakvietė dr-gus J. 
Kundrotą, J. Skliutą, S. Penkaus- 
ką ir J. Šimaitį pakalbėti, kolei man
datų komisija sutvarkys mandatus.

Juozas Kundrotas, jaunas vaikinas 
nesenai atvaž. iš Lietuvos sakė, kad 
kalėjimai yra pilni žmonių, kalėjimų 
trūksta, žmonės bruzda prieš Sme
tonos valdžią, prašė, kad siųstumėm 
laikraščius ir knygas į Lietuvą, kad 
spauda yra vienas iš geriausių Įran
kių kovoje prieš fašizmą. Drg. J. 
Skliutas labai plačiai kalbėjo apie 
Ispanijos liaudies kovą su fašizmu, 
ragino, kad rinktumėm pinigų bei 
drabužių, kad subendrintumėm visas 
progresyviškas spėkas į vieną didelį 
frontą prieš karą ir fašizmą, taipgi 
veikime organizacijose, kad nepa
miršti mūsų idėją, nepadaryti to
kias klaidas, kaip kad Worcesterio 
Sūnų ir Dukterų Broliška Draugija 
padarė, nutardama nerendavoti par- --------- --------- -------------
ką svetimtaučiams. (Tas tarimas da- | parduota už $14.00. ALDLD 2 kp. 
bar jau yra atšauktas). Draugai S. 
Penkauskas ir J. Šimaitis labai pla
čiai kalbėjo 
simu, i „ 
šitas paskutines 
tytojų.

Perskaitytas 
dienotvarkis ir, 
likos priimtas, 
mandatų komisijos — delegatų daly
vauja 32 nuo 11 kuopų, atstovauda
mi 438 narius ir 3 apsk. nariai, viso 
delegatų 35.

Išrinktas prezidiumas iš sekančių 
draugų: pirm.—J. Šimaitis, užrašų 
raštininkai—D. Lukienė ir J. Kruko- 
nis. Išrinkta rezoliucijų komisija iš 
šių draugų: J. Karsonas, P. Kubi
liūnas ir J. Grybas.

Apskričio sekretorė D. Lukienė 
perskaitė pereitos konferencijos pro
tokolą ir 2 posėdžių protokolus, pro- 
tokalai priimti.

Raportas apsk. komiteto: Org. J. 
Grybas raportavo, kad aps. įvyko 
2 maršrutai: dd. Guobos iš’ Kanados 
ir Andrulio, “Vilnies” redaktoriaus. 
Plačiai raportavo apie spaudos pik
niką, kuris įvyko Maynarde. Rapor
tavo, kad lavinimos klausimas yra 
apleistas mūsų apsk. ir kad koloni
jose būtų steigiami savitarpio la
vinimos vakarai.

Fin. sekr., drg. F. Bartkaus ra
portas: ižde pinigų yra $78.36 ir skaitytojai užsimokėtų už prenume- 
tiktai 11 kp. pasimokėjo aps. duok- I ratas, kada užsibaigia.
les, dar 11 kp. neprisiuntė mokestį. į “Daily Workerio” vajaus ir finan- 
Iždininkas drg. Katilius sutiko su ' sinės paramos klausime nutarta, kad 
fin. sekr. raportu. Į kuopos imtų dalyvumą vajuj “Daily

Prot. sekr. drg. D. Lukienė rapor- į Worker” ir “Sunday Worker” ir su
keltų paskirtą kvotą pinigų, kurią 
aps. kom. vėliau prisius.

Jaunuolių Klausimas

Kad geriau supažindinus jaunuo
lius su darbininkų judėjimu, nurodyt 
koks pavojus gręsia jaunai kartai iš 
karo ir fašizmo pusės, yra pageidau
jama, kad tėvai turėtų savo namuo
se “Daily Worker” bei “Sunday 
Worker”. Taipgi išrinkta jaunimo ko
misija, kuri rūpinsis maršrutu, agi
tacijos ir apšvietos klausimu delei 
jaunuolių. Į komisiją įeina šie dd.: 
M. Sukackienė, S. Baronas ir J. 
Krukonis.

CLIFFSIDE, N. J. i Rašt. J. T. V.
(301-303) KALENDORIAI

“ “j > “Laisvės” 
ragino, kad visi 

dienas

vajaus klau- 
subrustumėm 
gavimui skai-

konferencijaišiai
pridėjus 2 punktus,
Išduotas raportas

moterų skyriaus raportas: naujų 
narių gavo 21, laimėjo 2 dovaną 
laike vajaus ALDLD; parengimus 
turėjo 7; pelnas nuo jų 61.24; pa
siuntė 2 delegates i Moterų Suva
žiavimą, Brooklyne su pasveikinimu 
—$5; išaukavo $31.10; prisidėjo prie 
bendro fronto veikimo ir priklauso Į 
centrą su $2 duokle. Moterų skyrius 
pradėjo veikti lapkričio mėnesį 35 m.

Visų kuopi] raportai priimti vien
balsiai.

Nutarta uždaryti konferenciją ant 
valandos pietums. Pirma sesija užsi
darė 2 vai. po pietų.

Antrą sesiją atidarė konferencijos 
pirm. J. Šimaitis 3 vai. po pietų.

Apkalbėjus, likos nutarta, kad į 
apskritį būtų mokama nuo nario 5c 
be skirtumo, kiek narys moka duok
lių j kuopą.

Spaudos Reikalai

vajininkų kalbų pasirodė, kad 
kurie skaitytojai skriaudžia

Laisvę” neužsimokėdami
kaip 
dienraštį 
po metus ir daugiau, nors ir gali 
užsimokėti už prenumeratą. Nutarta, 
kad visos kuopos mūsų a^gk. turėtų 
“Laisvės” agentus, kurie užrašinėtų
“Laisvę” ir prižiūrėtų, kad seni

iš-
J.
S.Katilius, 

ir M. Pere-

ir J. širnai-

Įstaigom

1. Ispanijos gynimui $10.
2; Liet. pol. kaliniams $10.
3. Agitacijos fondui $5.
4. “Daily Worker” $5.
Į, komitetą 1937 metams likosi 

rinkti šie draugai: D. Lukienė, 
Grybas, T. Bartkus, L 
Penkauskas, J. Karsonas 
dnis.

Alternatai: J. Kalvelis 
tis.

Drg. J. Šimaitis uždarė konferenci
ją 6:30 vai. vakare.

Iš priežasties ilgo protokolo, su
trumpinau kuopų raportus taupini- 
mui vietos dienraštyj. Čia draugai tu
rėsite man atleisti.

Draugai delegatai visus viršmine- 
tus klausimus draugiškai ir gyvai dis- 
kusavo ir pasekmėj tų diskusijų buvo 
padaryti nutarimai.

Konferencijos užrašų raštininkė
D. Lukienė.

Pirmininkas J. Šimaitis.
Apskričio Valdyba

konferencijos" naujai išrinktasPo 
aps. komitetas turėjo trumpą susi
rinkimą ir išrinko aps. valdybą: or
ganizatorius J. Grybas, fin. sekr. T. 
Bartkus, iždininkas I. Katilius, prot. 
rašt. D. Lukienė. Apskričio Apšvietos 
ir Kontrolės Komisija: J. Karsonas, I 
S. Penkauskas ir M. Perednis.

ALDLD,’ 7-to Apskr. Prot. Sekr.
I). Luikienė (Lukas)

43 Austin St., Worcester, Mass.Hartford, Conn.
Laisvės Choro susirinkimas 

Įvyko 16 d. gruodžio. Iš rapor
tų pasirodė, kad choras 10 
motų sukaktį rengia koncertą, 
kuris įvyks 10 d. 
metais.

Choras nutarė
“Daily Workeriui” 
naujinimui “Laisvės 
jo $.5 draugui, V. 
kui, kuris serga ilgas laikas.

Buvo aptarta ir apie parių 
rengimą atskiriems nariams, i 
Iš diskusijų pasirodė, kad tas ■ 
chorui neneša naudos, bet ble- 
dį, nes vieniem rengia, ki
tiems—ne, tai paskui užsigavi-

kovo, 1987

paaukoti 
$5 ir atsi- 

>” dovano-
Bražaus-

ALDLD. 77 kp. susirinkimas Įvyks 
27 d. gruodžio kaip pirmą vai. po 
pietų. Ch. Green Svet., 267 Walker 
St. Visi nariai dalyvaukite tame su
sirinkime, nes turime svarbių dalykų 
aptarti. O r g. G. S.

DETROIT, MICH.

Kom. Partijos 3-čia sekcija rengia 
didelį koncertą “Daily Workerio” 
naudai. Įvyks 27 d. gruodžio. Pra
džia 6 vai. vakaro. Įvyks 4959 Mar
tin Svetainėj. Dainuos keli chorai, ro
dys Sovietų filmą, taipgi bus šokiai. 
Prašome lietuvius atsilankyti.

Kviečia Kom.
(302-303)

PHILADELPHIA, PA.

Ekstra Svarbus Susirinkimas
Gruodžio 24 d., 735 Fairmount 

Avė., 8 v. v., įvyks svarbus susirin
kimas dėlei “Laisves” bankieto. Visi 
komiteto nariai dalyvaukite.

Sekr. A. J. S.
(302-303)

Tel. SUkr 12-0783 NOTARY .
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) „ 

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju yisieins be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

LINDEN, N. J.

Gruodžio 26-tą Įvyks Maskaradų 
Balius, kurį rengia LDS 135 kp. Wel
come Hall, Winans Avenue ir 16th 
St. Prasidės 8 v. v. ir tęsis iki vėlai. 
A. Gurskio Orkestrą grieš šokiams 
amerikoniškus ir lietuviškus kaval- 
kus. Įžanga 25 centai asmeniui. Bus 
duodamos 3 dovanos apsimaskavu- 
siems. Visi, kas tik nori linksmai 
vakarą praleist, būtinai maršuokite į 
šį parengimą.

Širdingai kviečiame skaitlingai at
silankyt. ' ? >i

Komisija.
(302-303)

II
S Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborins (Undertaker)

' Laidotuvių Direktorius 
i Išbalzamuoja ir laidoja numiru 
I sius ant visokių kapinių; par 
? samdo automobilius ir karietas 
3 veselijoms, krikštynoms ir pa 

‘ sivažinėjimams.
| 231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

BINGHAMTON, N. Y.
Lietuvių Korporacijos pirmutinės 

iškilmės (vakariene ir šokiai) įvyks
ta sausio (January) 2, Lietuvių Svet. 
Įžanga $1.00. Kviečiame visus daly
vauti. Ko m. 

(302-303)

>. 1937 METAM

“Laisvė” turi puikų pasirinkimų sieninių 
kalendorių 1937 metams. Yra labai gražūs 
I spalvuoti paveikslai iš gamtos vaizdų, 

vandenys, miškai, kalnai ir tt.

Didžio: 15 colių pločio ir 20 colių ilgio. Kaina 20c
Tie patys paveikslai mažesnių :

12 colių pločio ir 16 colių ilgio. Kaina 15c O
Pasiunčiame ir į kitus miestus už tą pačią kainą. 
Reikalaudami į kitus miestus malonėkite iš kalno 

prisiųsti užmokestį pašto stampomis.
Padarome su lietuviškais kalendoriais, kur 

yra pažymėta Lietuvos oficialūs šventes 
ir katalikiškos šventės.

Daugelis siunčia iš Amerikos sieninius kalendorius 
į Lietuvą anglų kalboje su amerikoniškomis šventė
mis. Lietuvoje tokie kalendoriai mažai naudingi. 
“Laisvė” turi prirengusi lietuviškus kalendorius, ku
rie tinka Lietuvoje. Tad norintieji pasiųsti į Lietuvą 
kalendorius užsisakykite iš “Laisvės”.

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N, Y.

tavo apie pasekmes drg. Guobos pra
kalbų maršruto, taipgi palietė apie 
aps. kp. narių stovį, kur pasirodė, 
kad duoklės nėra mokamos laiku, 
reikia žiūrėti, kad duoklės nebūtų už- 
velkamos taip, kaip drg. D. M. Šo- 
lomskas, centro sekr., ne kartą ragi
no per “Laisvę.”

Agitacijos komisijos S. Penkausko 
ir S. Barono raportai išklausyti. Vi
sų aps. komitetų narių raportai pri
imti.

Moterų aps. komisija V. Kvetkaus
kienė ir M. Sukackienė raportavo, 
kad mūs aps. įvyks maršrutas mo
terų klausimu, kalbėtoja bus viena 
dr-gė 
imtas.

I mai. Nutarta, kad niekas atei
tyj tokias pares nerengtų.

1937 metams išrinkta val
dyba, kuri bendrai su narių 
pagelba darbuosis choro nau-1 
d ai.

Pasirodo, kad Ispanijos liau
dies kovai prieš fašizmą mūsų 
miesto lietuviai sukėlė nema
žai aukų, bet dar reikia dau
giau. Tam tikslui yra 
mas parengimas 9 d. 
1937 metais, 57 Park 
yra kviečiami masiniai 
kyti. r

r engi a- 
sausio, 

St. Visi 
atsilan-

Choro Narys.

iš New York. Raportas pri-

Kuopų Raportai

kp., Hudson, Mass., narių turi

Moterų Organizavimo 
Klausimas

WILKES-BARRE, PA.
Bendro Fronto Komitetas 

: didele vakarienę nedėlioj, 
i gruodžio, 325 E. Market St., 
Į Prie vakarienės turėsime ir 
i programą. 1 
I gin oktetas, iš Scrantono— 
| llllCI 1 A* l.T/'xll t

ir
siems prieinamas, tik 35 
del dalyvaukite visi.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy- i 

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

rengia reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
g 'v v į MOST1ES, sudarytos iš daug skirtin- 
pui'kią gamtos elementų iš tolimų svieto 

Dainuos Wyomingo mer- j kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
■ ' ~ -drg. Valu- I šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga

linėtai. Bus lingą šilumą, šildydama kaipo saulės. Taipgi bus ir keli duetai, 
muzikantai. Įžangos tikietas vi- 

centai, to-
dalyvaukite visi.

B. F. Koin.
(301-303)

WILKES-BARRE, PA.
Visų ALDLD Kuopų žiniai 12-tain 

Apsk.rityj
Kaip jau kuopoms buvo pranešta, 

kad apskričio metine konferencija 
Įvyks gruodžio 27-tą d. Pradžia U-tą 
vai. ryto, todėl drauges ir draugai 
tegul neatsiranda' jokių kliūčių, kad 
kas jumis sulaikytų nuo dalyvavimo.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku. ' ,
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
.  1 -------------r,—'n-m.-T — -r-TTT ■;

8701

VARPO KEPTUVE

103
42, 22 vyrai ir 20 moterų; ižde pini
gų yra $34.91. Prakalbų turėjo 1; 
parengimų—3, pelno nuo jų —$36.91; 
kuopa sukėlė delei “Laisvės” pikni
ko, July 4, $147.95; išaukota virš 
$47.80. Moterys labai puikiai 
bendrai su vyrais.

71 kp., Bridgewater, Mass.: 
turi 20; iždas—$5.80; pagal 
miestuką—veikimas — geras; “Lais
vės” piknikui sukelta virš $50; iš
aukota $16.00; Ispanijos kovotojam 
—$15.00; 2 prakalbos; su kp. pagel
ba sutverta jaunuolių choras.

155 moterų kp., Worcester, Mass.: 
narių turi 41; ižde—$20.69; paren
gimų—4, pelno nuo jų—$59.12; iš
aukota $36.00; dirba, kur reikia ben
drai su vyrų kuopa.

9-ta kp., Norwood, 
turi 38; moterų—18; 
turėjo 2 prakalbas, 2 
2 bizniškus parengimus; 
$45.50; moterys pasidarbavo delei 
spaudos pikniko. Pagamino rankų 
darbo siuvinį, kuris davė pelno—$62 
su centais.

42 kp., Nashua, N. H.: narių turi 
7; pinigų ižde mažai; išpardavė virš 
$60 vertės “Laisvės” pikniko tikie- 
tų Maynardo ir Philadelphijos; pra
kalbos įvyko 1.

44 k p., Lowell, Mass.: narių turi 
18; įvyko 2 prakalbos; 2 piknikai 
ir 1 žieminis parengimas; “Darb. 
žodžiui” aukota $8, ir gauta vienas 
skaitytojas; Ispanijos liaudžiai su
rinkta $29; išaukota—$3; bendrai su 
Kompartija sukelta —$41 radio fon
dui, vietiniai pastatyta du syk kal
bėtojai kalbėt per vietinę stotį laike 
rinkimų kampanijos; bandoma suda
ryti bendras veikimas su kitomis 
lietuviškomis organizacijomis; kuo
poj yra 4 moterys.

11 kp. (vyrų), Worcester, Mass.: 
narių turi 84; 7 nauji; ižde—$11; 
turėjo* 1 pikniką; 2 prakalbas; Kom-mu.

veikia

narių 
mažą

Mass.: narių 
naujų gavo 6; 
išvažiavimus ir 

išaukota

Nutarta vykinti ir ant toliau per
eitų metų aps. konf. tarimą, kad kuo
pos kolonijose rūpintus moterų or
ganizavimu, išrinktų moterų komite
tus, kur nėra atskirų moterų kuopų. 
J aps. moterų komisiją išrinkta šios 
dd.: V. Kvetkauskienė, H. Tamošaus
kienė ir M. Sukackienė.

ALDLD Vajus
Nutarta duoti dovanas kuopom, ku

rios gaus daugiau narių laike vajaus. 
Vajus prasidės su 1-ma d. vasario, 
1937 m. ir tęsis per tris mėnesius. 
Taipgi nutarta turėti maršrutas lai
ke vajaus. Dovanų paskyrimas ir 
maršrutų surengimas palikta aps. 
komitetui.

Bruošiura Ispanijos Klausimu

Buvo pageidavimas, kad būtų iš
leista brošiūra Ispanijos klausimu. 
Palikta aps. komitetui susirašinėti 
su ALDLD Centų, Centro Biuru ir 
“Laisvės” red. tuo klausimu.

Nutarta prisidėti prie Amerikos 
Lietuvių Kongreso Centro su $1 me
tine duokle, taipgi nutarta prisidėti 
prie Amerikos Liet. Kongreso Bosto
no Apylinkės Aps. su $1 metine duo
kle.

Nutarta, kad visi aps. komiteto 
nariai ir aps. komiteto komisijų na
riai dalyvautų ant aps. posėdžių.

Priimtas $1 auka nuo d. J. Dauba
ro iš Athol, Mass, padengimui konfe
rencijos išlaidų.

Rezoliucijos Priimtos 
Konferencijoj

Ispanijos liaudies klausimu.
Amerikos Lietuvių Kongreso

1.
2.

Clevelande klausimu.
3. Bendras veikimas su Komunistų 

Partija.
4. Darbininkiškos spaudos klausi-

CIIIN I JOS SUKILĖLIAI 
JAU IŠSIGINA “KOMU

NISTŲ KOMANDOS” 
Sian, Chinija. — Bandito 

generolo Chang Hsueh-li- 
ang armijos viršininkai dar 
pirmą sykį grd. 23 d. pareiš
kė, kad jie “neina po ko
munistų komanda”. O iki 
šiol jie išvien su Japonijos 
valdovais skleidė provoka
toriškas gandus, kad Chini- 
jos diktatorių Chiang Kai- 
sheką jie suėmę neva pagal 
sutartį su komunistais ar 
Sovietais.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

VYRŲ IR MOTERĮ) LIGOS GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

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

D R. L. ZINS
i Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKA T Y

spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa-1 
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

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

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

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 

, nei jokių kitų pasifllijimų, kad kas ir 
į siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplankysite tikrąją Deksnio Galinga 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN’S OINTMENT CO., 

Hartford, Conn.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii .ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre ir .Apylinkės Lietuvių 

Žiniai
Gruodžio 31 d. yra rengiama labai . 

dideli šokiai pasitikimui Naujų Metų, j 
Bus geri valgiai ir gėrimų, šokiams , 
orkestrą bus viena iš geriausių. Įžan
ga labai prieinama. Pradžia 7-tą v. į 
v. Kaip vietos, taip ir apylinkės lie
tuvius kviečiame skaitlingai dalyvaut. '

Svet. Palaikymo Kom. i
(303-306)

BALTIMORE, MD.
LDS ir WIR Benas rengia Bingo 

Parę gruodžio 26, Dailės Kliube, 20 
N. Calhoun St. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Įžanga tik 15 centų asmeniui. 
Kviečiame visus ir visas į šj parengi
mą.

Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 27 •_ d. gruodžio, 143 
Pierce St., 2 vai. ,po pietų. Draugės ir 
draugai malonėkite dalyvaut šiame 
susirinkime, nes daug svarbių daly- 
kųx turėsime apsvarstyt. Dar yra 
draugi], kurie neatsiėmė knygos

NASHUA, N. H., LIETUVIAM
Kalėdom ir Naujiem Metam avalynę ir smulkesnius 
drabužius kaip tai: maršksinius, pančekas, pirštines ir 

daugelį kitokių pirkitės pas

JOSEPH SIMUTIS
Laiko lietuvių išdirby:;tes ČEVERYKUS, kurie yra 

stiprūs ir gerai tinka ant kojų:

OVER ( LOBE SHOES
Yra didelis pasirinkimas avalynės ir drabužių.

Prašome įsitėmyti antrašą:

35 HIGH STREET NASHUA, N. H

36-42 Stagg St. Tel 
Varpo Keptuves Keksai

Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y, 
Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

.•?.*? ■i

K*; y***

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimą* 
skabiausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti Į ofisą 

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

TRU - WEB COAL COMPANY
485 Grand Street 1 Brooklyn,. N; Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

MmHI
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Miestas Išmokėjo 10 

Miliūnų Laužynam
Paliuosavo iš Ellis Salos

Rendauninkų atstovai daly
vavo N. Y. Miesto Butų Val
dybos posėdžiuose, kur nagri
nėjama butų krizis. Posėdyje 
paaiškėjo, kad pereitą metą 
miestas išmokėjo 10 milionų 
dolerių laužynų savininkams 
rendomis už bedarbių butus. 
Iš $31,866,641 išmokėtų ren
etams, tarp 30 ir 35 nuošimčių, 
tai yra apie trečia dalis ėjo 
palaikymui laužynų.

Raportuodama apie tuos 
išmokesčius Miss Gladys La 
Fetre, šalpos biuro butų sky
riaus patarėja, tačiau pažy
mėjo, kad rendos buvo ne ga
nėtinai apmokamos. Ji sako, 
kad $25 mokėta tik šeimoms iš 
9 ar daugiau asmenų, bet to
kių rendų buvę viso tik dvi. 
Didžiumoj mokėta tik $16.20, 
o tūkstančiai tegaudavo tik 
$10 į mėnesį rendoms. Gruo
džio 18-tos rekordai rodo/kad 
šalpos biuras mokėjo rendas 
180,445 asmenims.

Po to raporto nurodyta, 
kad tie pinigai, įvesti į naujų 
namų statybą, galėjo suteikti 
patogius butus 200,000 gyven
tojų. Buvo pasiūlymų, kad 
šalpos biuras mokėtų augštes- 
nes rendas už geresnius butus 
ir kad būtų duodama daugiau 
pinigų rendoms abelnai. Di
džiuma dalyvių išreiškė sutiki
mą, su rendauninkų pasiūlyta 
6-šių punktų programa (tilpo 
“Laisvėj” 21 d. gruodžio).

Ceasar Gonzales, 32 m.,
200 W. lllth St., New York, 
per Am. Ateivių Gynimo Ko
mitetą paliuosuotas iš Ellis Sa
los, kur jis buvo laikomas de
portavimui Kubon. Gonzales 
yra gimęs Floridoj, bet tėvų 
buvo išvežtas Kubon ir sugrįžo 
į J. V. 1931 metais. Jis suim
tas už “nelegalį” įvažiavimą.

7 Mėty Vaikas Atsisakė 
Rašyt “Kai. Dėdukui”
Septynių metų vaikutis Les

ter Keating Seifert, kuris jau 
trys metai būna New Yorko li
goninėj kaulų gedimo liga, tu
ri įvalias laiko galvoti. Jis turi 
galvojimui daugiau laiko, ne
gu jo sveikieji draugai. Jis jau 
visą metą jautęs ir galvojęs, 
kad nėra “kalėdų dėduko,” 
bet tik šį metą išdrįso tai pasa
kyti.

Jis, beje, nurodė ir priežas
tis, delko jis prarado tikėjimą 
į buvimą “šventojo.” Jo abe
jonė prasidėjo su ligonbutyje 
atsilankymu aktoriaus, atvaiz
duojančio Mickey 
ris taipgi sakoma 
kaip ir “kalėdų 
Vaikas pasakojo:

“Iš kaito Mickey Mouse 
man gerai atrodė. Bet kada 
aš priėjau prie jo iš užpakalio, 
pastebėjau kyšančias ekstra 
dvi ausis.

“ ‘Tu nesi tikras,’ pasakiau 
jam. Ir dabar aš žinau, kad 
nėra Mickey Mouse, o jei nė
ra jo, tai nėra nė “kalėdų dė
duko’,” pareiškė vaikas.

Tas viskas išsiaiškino, kada 
Lester atsisakė rašyti laišką 
“dėdukui,” sakydamas, kad 
jis geriau rašys motinai, nes 
jinai, o ne “dėdukas” duoda 
dovanas.

Mouse, ku- 
esant tikru, 

dėdukas.”

Lietuvių Ko-operatyvės 
Spaudos Direktoriams

Pirmadienį, 28 dieną gruo
džio, bus Lietuvių Kooperaty
vas Spaudos direktorių susirin
kimas. Pradžia 7:30 v. vaka
ro. Visi direktoriai pribūkite 
427 Lorimer St., Brooklyn, N.

| York.

Sumažėjo Važiuotos 
Nelaimės

J. Nalivaika, Sekr.

Neis iš Vienų Siųstų į Kitus
Septyni šimtai East Side 

šeimynų pereitą trečiadienį 
pastatė pikietus prie City Hali, 
reikalaudami teisės pasilikti 
dabar apgyventuose namuose 
iki valdžia suras tinkamus bu
tus su prieinamomis, rendomis. 
Jiems buvo įsakyta išsikraus- 
tyt iš 40 pavojingų gyvent bil- 
dingų. Bet nėra kur kraustytis 
apart ėjimo į kitus tokius pat 
laužynus, tad jie pareiškė, 
kad jiem nėra tikslo krausty- 

į tis.
Gyventojų komisija, su 

Wilma Saunders priešakyje, 
nuėjo pas tos srities butų ko- 
misionierių H. M. Prince, ku
ris sakė, kad Post, vyriausias 
komisionierius, prižadėjęs, jog 
jie nebus išmesti 31 d. šio mė
nesio, kaip buvo įsakyta.

Kiekvienam konteste laimi 
tas, kas panaudoja kito silpny
bė atsiekimui tikslo. Tas pas
tebima ir konteste tarp neti
kėtų mirčių automobilių nelai
mėse ir norinčių netikėtą mir
tį nugalėt.

Iki šio laiko New Yorko 
mieste buvo 169 mirtys ma
žiau, negu pereitą metą. Pir
mu syk per daugelį metų New 
Yorko miestas galės pasidi
džiuoti turėjęs mažiau tūks
tančio mirčių nuo automobilių 
nelaimių.

Trafiko Stotis “I.”

Ruošiasi Vedybom

Ateities Žiedo Mokyklėlė
Šį šeštadienį, 2 vai. po pie

tų, visi vaikučiai susirinkite į 
"Laisves” svetainę ir savo 
draugus galit atsivesti. Turėsi- 
rtie pasilinksminimo “parę” po 
trumpų' pamokų. 1

Malonėkite ir tėvai-su vai
kučiais ateiti (kuriem aplin- 
bės leidžia). Turim daug da
lykų aptarti mokyklėlės reika
luose. Taipgi ir mokyklėlės 
komisijos nariai visi ateikite.

Komisijos Narė, E. Vilkaitė.

Antanas Sodauskas-Sodows- 
ki, 648—Third Avenue Brook
lyn, N. Y., susižadėjo su 
May Marcocha’ite. Jų vedybos 
įvyks sekmadienį, 24 sausio, 
Čenstakavos bažnyčioj. Gi di
delis vedybinis pokilis ruošia
mas Grand Paradise Ballroom, 

Grand St., Williamsburge.
Rep.

318

- Tim Buck, garsusis 
dos darbininkų vadas,

Kana- 
daly- 

vaus “Daily Workerio” 10-ties 
metų sukaktuvių minėjime 10 
d. sausio.

Tik Mirties Teprašė 
Nuo “Kai. Dėduko”

Kaip ir visada, taip ir prieš 
kalėdas streikieriai pikietavo, 
ir ne tylom. Tik ne bernelius 
jie giedojo, o šaukė streiko 
obalsius. Gi kalėdų ūpas buvo 
atžymėtas 7 pėdų didumo ka
lėdų pančiaka, ant kurios bu
vo pasakyta, kad iš skaugio 
boso jie reikalauja tik žmo
niškų algų ir darbo sąlygų.

Jie sustreikavo prieš $8 į 
savaitę algas ir 80 valandų 
darbo savaitę.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parom, krikfitynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761

Pastaruoju laiku ji 
pašalpos, bet ir ta 
Kas aršiausia, kad1 

pinigų rendai, tad

DIDELIS NUPIGINTAS
BROOKLYNO OFISAS 

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7171

S--------------------------------------------------------- -------------- -------------11
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—«.

Nėra valandų sekmadieniais.
□---------------------------------------------------- ------------ ;----------------0

Johanna Banghart, 35 me
tų našlė motina nenorėjo būti 
per kalėdas išmesta su 15 mė
nesių mergaite iš pigaus kam
bario. Ji nusprendė, kad mirti 
lengviau, negu gyvent ir su i 
kūdikiu šoko pro antro augšto 
langą ant šaligatvio, pilno 
žmonių, 3592 Broadway.

Johanna; kada tai turėjo ir 
linksmesnių kalėdų. Buvo lai
kai, kada ji pati vaišino būre
lį svečių, 
buvo ant 
sulaikyta, 
ji neturi
nuėjo atsiprašyti namo savinin
kės.

“Aš bijau, kad tu turėsi Iš
eit,” buvo savininkės atsaky
mas.

Sugrįžo Johanna ir galvojo, 
ilgai galvojo. Jai mintyje gir
dėjosi šūkiai: “Linksmų kalė
dų !” Jiems pritarinėjo van
duo, skambiai lašėdamas iš su
gedusio krano. O labiausia jai 
girdėjosi: “tu turėsi išeit.” 
Nuo to viso jai tik mirt norė
josi.

Bet ji nemirė, tik pateko li- 
gonbutin, kur daktarai susiu- 
vinėjo žaizdas ir bando suau- 
gint mažytės Karolinos, sulau
žytus šonkaulius. O vis tai dėl
to, kad darbo žmonės, nors 
sumušė fašistus, bet neišrinko 
ir savo žmonių valdžion. Gi 
dabar esančių valdžioj paža
dai pasibaigė su rinkimais ir 
neprasidės, kol darbo žmonių 
vieningas veikimas neprispirs.

Šalpos Biuro Darbininkai 
Laukia Teisėjo Žodžio

Šalpos biurų darbininkai, 
po sėkmingai pravesto sėdėji
mo streiko, pereitą antradienį, 
nusprendė palaukti su toli
mesniu veikimu iki išgirs tei
sėjo F. Martin nuosprendį. 
Apeliacijų Teismui, kurio 
Martin yra pirmininku, paves- 

, ta išsprendimas klausimo, ar 
Civilės Tarnybos kvotimai 
bus atidėti, kaip to reikalauja 
darbininkai.

Kvotimai turi įvykti 30 d. 
šio mėnesio, bet darbininkai 
nemano jiems pasiduoti, jei 
teisėjas ir išspręstų laikyti 
kvotimus. Antradienį per visą 
naktį išlaikytas “stapičius” 
yra tik pradžia to, ką parodys 
šalpos biurų darbininkai, jei 
nebus skaitomasi su jų reika
lavimais. Darbininkai sako, 
kad tie kvotimai nereikalingi 
daugiau niekam, kaip tik išsi- 
jojimui šalpos biurų darbinin
kų organizacijos.

Kalėdų Iškaba
Globe Mail Service, 

West 23rd St., New Yorke, 
yra pasiryžus palinkėti visiems 
“Linksmų Kalėdų!”, bet neno
ri duoti žmoniškų sąlygų savo 
darbininkams. Dėlto darbinin
kai streikuoja jau 13-ta savai
tė.
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Dviejų dolerių vertes knygt 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinson, 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesi* 

včl bus pilna kaina.
Reikalavimui su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

111-40—-128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

MEDUS
Ir vėl bitininkas Končius atve

žė “Laisvei” didelį vežimą 
MEDAUS.

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite 

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,

kada jau apsergate šalčiu 
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Ne

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Say. Vincas Viiniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos iSdirbimo ir importuo
tos degtines, vynai 

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

žmonėmis.

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

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O K 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

*

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

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

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimų

Geria usia Vieta 
Brooklyne 
Naminius 
portuotus 
ten, kur

mos Kainos.

Pirkt 
ir Im- 

Likerius 
yra Že-

PRANEŠIMAS LIETUVIAM
LIETUVOS DEGTINĖ-VODKA^

Dabar galima gauti Manhattan Liquor Store, tai vienatinė 
krautuvė New Yorke, o gal ir visoj Amerikoj, kuri turi 
Lietuvos Degtinės. Mes išpirkom paskutinę Amerikoj bu
vusią Lietuvos Degtinę ir dabar mes suteikiame ją už 

už labai žemą kainą
$1.59 UŽ BONKą'

Mes jaučiame, jog didele dalim mūsų pasisekimo yra to
dėl, kad lietuviai iš mūs perka, su mumis draugauja. 
Atsilyginimui savo geriems kostumieriams, mes apsiribuo- 
jame pelnais bei uždarbiais ir padarome kainas taip že
mas, kad kiekvieni lietuviški namai gali turėt bonką gry

nos Lietuvos Degtinės Kalėdom. Parduodama tik po
» vieną kostumieriui.
Mes padidinom savo sandėli šventėms ir dabar mes turime 1,000 skir
tingų rūšių savo krautuvėj. Mes turim šimtus specialų, būt per daug 

visus suminėt. štai keli iš jų:

Importuota Lietuvos 
Degtinė-Vodka 
$1.59 už pt.

Oak Mellow, 9 mėnesių 
59c puskvortč, $1.15 kvorta 
Baltimore Club, 2 metų 
Gryna Maryland Ruginė 
98c puskvortė, $1.89 kvorta 
Galionas Saldaus Vyno 

98 centai
Port, Muscatel, Sherry 

ir kitų.

Duokite Likerį Kaipo 
Kalėdų Dovaną

Tai bus labai įverti
nama dovana.

Pirkitčs Sau Šventėm Likerius Didžiausioj,
Kainu ir Labiausia Patikimoj Krautuvėj Brooklyne

THE MANHATTAN LIQUOR STORE
264 GRAND STREET, BROOKLYN

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

Žemiausių

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis ’a t d aras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

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

________________ ______Nelaukite iki vidurių užkietėjimas jsisenės, 
nes iš to išsivystys visokios ligos, kaip tai: 
galvos skaudėjimas, šaltis, kataras, apendi- 

/ kas, inkstų ligos, įdegimas tonsilų, reuma
tas,, nervuotumas, ekzema, kepenų, širdies 
ir kitokios ligos.

Vartokite Thomsono NATURAL-LAX- 
HERB TEA, kuri yra sudaryta iš 12-kos 
Natūralių žolynų ir turi visokių mineralinių 
druskų ir vitaminų, kurie yra būtinai reika
lingi žmogaus kūnui. NATURAL-LAX- 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuo-

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

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

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

Kitokių Likerių.
Pas

HYMAN BERGER
RETAIL

WINES AND LIQUORS
409 LORIMER STREET

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

„ (Pigiau niekur negausit)

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191PAJIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU vyro, kuris supranta 
apie ūkį ir vest biznį. Turi būti 

pavienis, be kliūties, neskiriant am
žiaus. Galim būti pusininkais, jeigu 
įvesit kiek pinigų. Del platesnių in
formacijų prašau rašyti laišką “Lai
svės” Administracijai, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

(302-308)

Rado Kaltais
Trys buvusios Bond

Mortgage kompanijos viršinin
kai Generalių Sesijų teisme 
pripažinti kaltais davime ne-^ 
tikrų informacijų įdėlininkams I BROOKLYN LABOR LYCEUM

and

ir tuo būdu juos apsukę. Kom
panija skelbėsi užtikrinanti 
$920,000,000 mortgičiais ir ' 
certifikatais, tačiau subankru-i 
tavo. Bausmę paskirs 4 sausio. 
Kaltininkais yra W. B. Clarke, 
F. P. Condit, ir R. Salisbury.

WPA šokių projekto darbi
ninkai išreikalavo prašalint iš 
vietos viršininką D. O. Becque.

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

, GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA
' > čia užėję tikrai jausitės patekę į tin

kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

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

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

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

Tel. EVergreen 8-8520

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

■..................................... ........ ...... n------------------------------

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




