
Krislai
Vienuolika Metų!
Įsivaizduotas Džiaugsmas.
Toliau Nenueis.
Kaip su “Voice”?

Rašo Z?. Mizara.

Pereitą naktį (iš gruodžio 
16-tos į 17-tą d.) sukako lygiai 
vienuolika metų nuo to, kai Lie
tuvos fašistai, su Smetona ir 
Voldemaru galvinyj, smurto ke
liu nuvertė liaudininkų-socialde- 
mokratų vyriausybę ir patys pa
sigrobė galią į savo rankas.

Per tuos vienuolika metų Lie
tuvos liaudis tebenešioja fašis
tiškus retežius, tebekenčia šiurk
ščią priespaudą ir ekonominį 
skurdą.

Kad tie retežiai ir tasai skur
das nėra amžini, nereikia nei 
aiškinti: Lietuvos žmonės juos 
sutraukys ir pasigerins savo 
ekonominę buitį. Anksčiau ar 
vėliau užtekės ir jiems saulė.-

Tai galima tvirtinti tiek, 
kaip kad rytoj saulė užtekės.

Su tuo rišasi ir daugiau daly
kų. Per tąjį laiką daug Lietu
vos liaudies reikalų gynėjų tapo 
nužudyta,—vieni teismo nus- 
merkti mirti, kiti be teismo.

Be to, atsiminkim, yra nema-
žai Lietuvos kalėjimuose politi- lapyje išspausdino atsišau-
nių anti-fašistinių kalinių, kūne 
sėdi katorgose per vienuoliką 
metų!

Kalinių skaičius nemažėja, 
bet didėja,—didėja jis kasdien.

Taigi mes, amerikiečiai, mi
nėdami šias skaudžias Lietuvos 
žmonėms sukaktuves, darykim 
viską padėti politiniams anti-fa- 
šistiniams kaliniams ir jų šei
moms.

Skubėkim, rinkim parašus po 
peticijomis, reik alaujančiomis 
išlaisvinti politinius anti-fašis- 
tus kalinius!

Kadaise M. Gorkis rašė:
“Visokio pikto ir sielvarto,

visų gyvenimo nelaimių ir diJiuu -uaxviivirxo j. n.- 
nenormalumų versmė — go- ’DARYTŲ TĄ MALONĘ, 
durnas menkos dalelės žmonių, KAD LEISTŲ JAM (GAR- 
kurie pasidarė laukiniai, pa
mišo nuo troškulio krauti pi
nigus f9
Kiekvienas akylesnis ir visa

pusiškesnis žmogus, kuriam te
ko būti fašistų valdomoj Lietu
voj, teigia, jog ta pamišimo liga 
šiandien serga ir dabartiniai 
Lietuvos valdovai.

Strazdas čiulba:
“ ‘Laisvės’ ir ‘Vilnies’ žmo

nės be galo ir krašto nervuo- 
jasi.’’ jJL - --------  -- ---
Dėlko jie “nervuojasi” ? Ta- 'gėsi pravest sumanymą, kad 

sai žmogus atsako, būk dėlto, | šalies valdžia neduotų far- 
kad jis nuėjo pas Grigaitį ant 
būrdo.

Tai paties Strazdo fantazija, 
o ne realybė. Kodėl pnūsų spau
da galėtų nervuotis? Juk Straz
das, susivienijo su Grigaičiu ne 
dabar, bet jau senai.

Tai viena.
Antra, pulti komunistus, ar

dyti darbininkų judėjimą 
Strazdas jau aršiau negalės, 
kaip puolė “nesusivienijęs.”

Nemanome, kad ir Grigaitis 
nueis toliau į dešinę “susivieni
jęs” iš ten, kur jis buvo “nesu- 
sivienijęs.” Mums rodosi, kad 
toliau eiti jau nebebus kur.

O kaip, draugai, su lietuvių 
jaunimo ruošiamu žurnalu “The 
Voice of Lithuanian Am
ericans V

Leidėjai dar vis neturi penkių 
šimtų prenumeratų, kurios yra 
būtinos, jei norima pradėti žur
nalas leisti.

Neturi jie dar ir $1,000 pra
džiai pinigų.

Ar jūs manot, kad tie pinigai 
ir prenumeratos pačios per save 
ateis? Nieku būdu! Kiekvienas 
ir kiekviena susipratęs tėvas ir 
motina, turi paraginti savo vai
kus žurnalą užsisakyti. Dau
giau: jų pareiga padėti jiems 
žurnalą užsisakyti.

šio žurnalo išleidimas ir pu

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7»OO 

Metams
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"Sidabramarškiniai”
Kursto Nužudyt Pre

zidentą Rooseveltą
Tie Fašistai Ragina Įstatyt Vice-Prezidentą Garnerį j 
“Roosevelto Čeverykus,” Grąžint Coolidge’iaus Politiką

Seattle, Wash.—“Sidabra- 
marškiniu” fašistu laikraš
tis “New Liberation” jau 
beveik visai atvirai šaukia 
nužudyti prezidentą Roosė- 
veltą. Gruodžio 15 d. prane
šimais, tas “sidabramarški- 
nių” organas pirmame pus- 

kimą: “Padarykite J. N. 
Garnerį Jungtinių Valstijų 
Prezidentu!” Garner yra 
dabartinis vice-prezidentas, 
labai gerbiamas republikonų 
ir įvairiu fašistiniu gaiva
lų.

“Sidabramarškiniai” savo 
laikraštyje dabar, be kitko, 
sako:

“Geri amerikonai 
geriau pažinti ir 
branginti savo vice 
dentą (Garnerį) ir suprasti, 
kokia įtaka jis būtų, norint 
atsteigti ir sugrąžinti ame- 
rikonizmą Coolidge’iaus rū
šies, JEIGU LIKIMAS PA-

turėtų 
labiau 
prezi-

Senatas Sumušė Partne
riu Priešu Planus
Washington.—Republiko- 

nai senatoriai Vandenberg 
ir McNary kritikavo Roose
velto reikalaujamą paramą 
farmeriams ir šaukė jokiu 
būdu neskirt jiems daugiau 
paramos kaip $500,000,000 

i per metus. Be to, jie sten- 

moms pašalpos ilgiau, kaip 
per dvejus metus. Tačiaus 
senatas 48 balsais prieš 38 
atmetė tuos atžagareivių 
republikonų pasiūlymus.

Valdžios sumanymas far- 
moms paremt reikalauja 
valdiškai apribot daugį au
ginamų lauko ūkio produk
tų, už tai primokėt farme- 
fiams ir palaikyt tų produk
tų kainas, kad peržemai ne
nupultų. '

Japonija Baudžianti Savo 
Admirolą už Amerikos 

Laivų Skandinimą

Shanghai, grd. 16.—Japo
nijos valdžia atšaukė admi
rolą Teizo Mitsunamį, kurio 
komandoj japonų lakūnai 
bombomis nuskandino Ame
rikos karinį laivuką “Pa- 
nay” ir tris Standard Oil 
kompanijos'laivus* Yangtze 
upėj.

Japonai pranašauja, kad 
Mitsunami nusižudysiąs iš. 
gėdos, pasidarysiąs sau “hą- 
ra-kiri”, išsipjaudamas vi
durius.

sekmingas išplatinimas nepriva
lo remtis tik jaunimu. Tai mūsų 
visų uždavinys.

NERIUI) ĮSTOT Į ČEVE
RYKUS FRANKLINO D. 
ROOSEVELTO.”

“Sidabramarškiniai,” gimi
ningi nazių Amerikinių Vo
kiečių Sąjungai (Bundui), 
jau ne-kartą pirmiau ragino 
pašalint “Rooseveltą ir jo 
žydų-komunistų govėdą” iš 
valdžios, o įstatyti Garnerį 
į prezidento vietą.

Dar tik kelios dienos at
gal tokią fašistų giesmę 
traukė N. Y. republikonų 
dienraščiai 
ne” ir “Sun”, o Detroite 
“Nation’s Business” redak
torius Merle Thorpe šaukė 
1,200 bankietuojancių fabri
kantų eit į “mirties batalio
ną” ir nuverst Naujosios 
Dalybos valdžią.

“Herald-Tribu-1kartotinai kišo neva parla-,.. , v. , .' mentarinčs “tvarkos” punk- tūkstančių moterų ir
tus, nuolat jieškojo prieka- naikinimą, ligom-

įkaftyt 42 nių.” Del to suvažiavimas 
J I plieno darbininkų ragina

boikotuoti bet kokius iš Ja- 
nn’pšni ponijos įvežamus dirbinius, 
o-alZT-n kaiP dar0 ir kitl3 ŠaIiy Pa"

Paryžius, grd. 16.—Kuni
gaikštis Windsor, buvęs. An
glijos karalius, su savo ame
rikiete pačia šiemet neva
žiuosiąs į Jungtines Valsti
jas.

“Robinsonam” Paspor
tus Išgavo Al. Marinelli

New York. — Pasirodo, 
jog tai tammanietis Al. Ma
rinelli išgavo klastingus pa- 
sportus vadinamam ameri
kiečiui “rašytojui D. L. Ro
binsonui” ir jo pačiai, ku
rie praeitą savaitę dingo iš 
Maskvos viešbučio.

Amerikos užsieninė mini
sterija tyrinėja tariamų 
“Robinsonų” ryšius su tarp
tautinių šnipų šaika, kurios 
centras esąs Paryžiuj.

Norėdami išgaut falšyvus 
pasportus, šiedu neva “Ro- 
binsonai” nusikopijavo vie- klų yra jšmugeliuota iš Vo- 
no mirusio vaiko ir vienos kietijos ir Italijos; bet faši- 
mergaites vardus pavardes sįaj kuvo gavę ir Francijos
ir gimimo laiką. Su tokiais 
nuorašais išreikalavo sau 
metrikus-gimimo certifika- 
tus. O paskui Al. Marinel
li, supuvusių demokratų va
dukas, buvęs Manhattan ap
skričio vyriausias raštinin
kas, pasirašė aplikaciją, rei
kalaujančią iš Washingtono 
pasportų. tariamiem “Ro
binsonam,” pagal kopijas 
neva jų gimimo certifika-

Su tokiais klastingais pa- 
sportais “Robinsonai” ir nu
vyko į Sovietų Sąjungą. ’

Pats Marinelli nesenai 
tapo išmestas iš Manhattan, 
New Yorko dalies, valdybos 
raštinės, kaip sėbras gengs- 
terių, plėšikų, .prostitucijos 
biznierių ir kitų kriminalis-

Jeruzale, grd. 16.—Arabai 
sukilėliai suėmė nelaisvėn 
tam tikrą skaičių Anglijos 
kareivių.

TSSolZ1 Plieno CIO Darbiniu 
i____

' Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 162 balsais prieš 131 
atmetė Darbo Federacijos 
viršininkų įnešimą, kuriuom 
jie norėjo pavaduot Black- 
Connery’o bilių. Šis bilius 
reikalauja sųtrumpint dar
bo savaitę ir nusakyti, kiek 
samdytojai būtinai turi mo
kėt algos savo darbininkam. 
Senatas jau; praeito j sesijoj 
priėmė Black-Connery’o bi
lių.
Atžagareivių Chuliganiškas 

Sabotažas
- Šio sumanymo priešai, 
republikonai ir • •
demokratai, tačiaus, kėlė barbariška politika ir neci-

Pittsburgh, Pa. — Pirmas 
metinis suvažiavimas Plieno 
Darbininkų Organizavimo 
Komiteto (su apie 1,000 de
legatų) priėmė rezoliuciją, 
pasmerkdamas “fašistines 
šalis: Italiją, Vokietiją ir 

nrioSni Japoniją kaipo kariškas už- 
atgaleiviai Puohkes kurios vaduojasi 
. . barbariška politika ir neci- 

tiesiog chuliganišką, lema vilnuotais principais Ypač o v om/u'l.'/'i lonrinnn nv tmm 11 n
prieš jįjį; tyčia darė trukš- 
mą, bruko įvairias pastabas,

bių; reikalavo 
puslapių bilių ištisai dėl ke
lių žodžių pakeitimo. Black- 
Connery’o biliaus ;
darė viską, ką tik galėjo, v _
•j 4. i - Y- I i. - ’.žangus žmones, idant neleisti atstovų rumui | &
pradėt rimtai jį svarstyti, i 
Taip visa dięna ir buvo ber
gždžiai užmušta. >

Už tą algų-valandų bi
liaus sabotažą yra žymia 
dalim atsakingas William 
Green, Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas. Jis 
sukurstė dalį kongresmanų 
prieš bilių, reikalaudamas 
sugrąžint jį atgal į atžaga- 
reivišką teisių komisiją, jei
gu nebus priimti Greeno 
neva “pataisymai”.

Suimta Septyni Tonai Fašistą 
Ginklą Paryžiuj

Paryžius.— Valstybės po
licija užklupo septynis tonus 
ginklų ir amunicijos skiepe 
vieno garažo, rytinėj Pary
žiaus dalyj. Tai buvo dalis 
karo pabūklų, kuriais fašis
tai ruošėsi nuversti Franci
jos respubliką.

Daugiausia sučiuptų gin- 

armijos ginklų.
Tarp dabar suimtų pabū

klų yra šeši kulkasvaidžiai, 
80 šautuvų, daugis kulkų ir 
28 dėžės bombų bei ranki
nių granatų. /

Degina 20 Miliony Mai
šų Kavos Brazilijoj

Brazilijoj

Ęio de Janeiro, Brazilija. 
—Nuo vidurvasario šiemet 
tapo sudeginta 7,090,000 
maišų kavos 
idant palaikyt aukštesnes 
kainas parduodamos kavos. 
Iki šių metų pabaigos būsią 
sudeginta iki 20,000,000 
maišų kavos, kad liksią tik 
30 procentų šiemetinio jos 
derliaus.

Roma.—Tibro upės potvi- 
riis užliejo .daugelio namų 
skiepus Romoj. '

kų Suvažiavimas Yra 
Didi Pažangos Jėga

Pasmerkė Fašistinius Užpuolikus; Pareiškė Darbininką ir 
Farmerią Reikalą Vienybę; Ragina Veikt Politiniai

smerkė Japoniją už bombar
davimą Chinijos “nekarinių 
miestų, už žudymą ir žalo-

Suvažiavimas vienbalsiai 
iri entuziastiškai priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią vi
sose tarpvalstijinėse pramo
nėse įvest “šešių valandų 
darbo dieną, 34 valandų sa-

Mooney Turėtų Būt Ty
rinėjime Washingtone
Washington. — Senato 

teisių komisijos pirmininkas 
J. C. O’Mahoney, pažanges
nis senatorius, sako, jog 
pats Tom Mooney turėtų at
vykti į Washingtoną, kada 
ši komisija pernagrinės jo 
bylą, nes “be Mooney’o da
lyvavimo negrinėjimas ne
galėtų būti bešališkas.”

Vienintelis keblus klausi
mas, tai ar Californijos gu
bernatorius ir kiti aukšti tos 
valstijos valdininkai duos 
Mooney’ui, garsiajam darbi
ninkų vadui, leidimą išeit iš 
kalėjimo ir važiuot Wash- 
ingtonan.

Mooney jau 21-nus metus 
yra nekaltai išvargintas ka
lėjime pagal Californijos 
kapitalistų ir valdininkų 
bjaurų sąmokslą.

DIDELI MAIŠTAI, SUO
KALBIAI PRIEŠ GENE

ROLĄ FRANCO

London, grd. 16.—“Sveti
mi elementai padarė milži
nišką sąmokslą” iš vidaus 
atakuot Ispanijos fašistus 
ir nužudyt jų vyriausią ko- 
mandierių generolą Franco. 
Tai todėl dabar fašistai už
darę ir savo rubežių su Por
tugalija, nors Portugalijos 
valdžia buvo fašistų rėmėja, 
—sako United Press prane
šimas.

Vidujiniai maištai prieš 
fašistus privertė juos vėl 
atidėti žadėtą “didįjį štur
mą” prieš Ispanijos respu
bliką.

vaitę be algų numušimo 
darbininkams.” Kitoj rezo
liucijoj plienininkai pareiš
kia darbininkų ir dirbančių
jų farmerių reikalų vienybę.

Nutarta, kad Plieno Dar
bininkų Organizavimo Ko
miteto skyriai dėtųsi į Ne- 
partijinę Darbo Lygą, o kur 
jos nėra, organizuotų tą Ly
gą politiniam veikimui už 
darbininkų' reikalus.

Vienas suvažiavimo tari
mas reikalauja, kad kongre
sas paskirtų bilioną dolerių 
bedarbiams šalpti ir kad pa
laikytų ir praplatintų viešus 
jiem darbus.

Plienininkai užgyrė Šalies 
Darbo Santikių Įstatymą; 
pasisakė prieš kapitalistų 
reikalaujamus jo taisymus; 
bet nupeikė tulus to įstaty
mo vykdytojus, kurie kai 
kur pripažino Darbo Fede
racijai teisę steigt atskiras 
amatines unijėles, nors ir 90 
procentų darbininkų pasisa
ko už industrinę uniją.

Respublikiečiai Nukirto 
Fašistų Kelius

Paryžius, 
ei jos Radio 
kad Ispanijbs 
čiai nukirto vieškelį ir ge
ležinkelį, kuriais fašistai iki 
šiol važinėjo tarp Sarago- 
ssos ir Teruel’io.

“Jeigu ši žinia pasitvir
tins,” sako pranešimas, “tai 
Teruel (117 mylių į pietus 
nuo Saragossos) turės žlug
ti, ir fašistai faktinai ne
teks jokios galimybės nu
kirsti respublikiečių kelią 
tarp Valencijos ir Barcelo- 
nos.”

rd. 16.—Fran- 
;inios praneša, 

respųblikie-

SOVIETAI KVOČIA “RO
BINSONUS” KAIP 

TROCKISTUS
Maskva, grd. 16.— Neva 

“amerikietis rašytojas Do
nald L. Robinson” ir jo pati 
yra areštuoti ir kvočiami. 
Jiedu, atvykę su falšyvais 
pasportais, per klastą išgau
tais iš Amerikos valdžios, 
yra įtarti kaip sąmokslinin
kai prieš Sovietų vyriausy
bę. “Robinsonai” gal būsią 
trockistų pasiuntiniai.

Trockis iš Meksikos pasi
skubino per Amerikos spau
dą užginčyti, būk “Robin
sonai” neturėję ryšių su 
trockistų judėjimu. Į tai 
Sovietų vyriausybes orga
nas “Izviestija” sekamai at
siliepia :

“Įdomu, kad amerikiniai 
trockistai, šiaip ar taip įsi
vėlę į sį skandalą, skubinasi 
dabar apkapstyti pėdsakus 
ir užginčyti savo ryšius su 
tuom. ”

“Izviestija” net abejoja,liečiat

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

AMERIKA TARSIS SU AN
GLIJA PRIEŠ JAPONUS?
Washington. — Tūli Roo

sevelto valdžios nariai sa
ko, kad Amerika veda pasi
tarimus su Anglija, "kaip 
šios dvi šalys turėtų bendrai 
laikytis prieš Japoniją,, kuo
met japonų kariniai laivai ir 
lėktuvai atakuoja Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos laivus 
Chinijos vandenyse.

Bet užsieninis Amerikos 
ministeris C. Hull pareiš
kia, jog dar nėra kalbamasi 
su Anglija apie ginkluotus 
sutartinus žingsnius prieš 
Japoniją.
Anglijos Ministeris Siūlo 

Bendrą Veikimą Prieš
Japonų Piratus

4 London. — Anglijos už
sieninio ministerio laikraš
tis “Yorkshire Post” rašo, 
kad Anglija, Amerika ir ki
tos paliečiamos šalys turėtų 
savo karo laivais bendrai 
pikietuoti Chinijos vande
nis, apsaugai nuo Japonijos 
piratų. Sako, toks pikietas 
galėtų būt panašus į dabar
tinį tarptautinį pikietą Vi
duržemio Jūroj prieš Itali
jos submarinus ir karo lai
vus, kurie užpuldinėjo ir 
skandino prekybinius laivus 
tų šalių, kurios bepusiškai 
laikosi linkui Ispanijos karo 
tarp liaudiečių ir fašistų.

■X

London.—Po Anglijos ka
raliaus Buckingham palo- 
cium yra rengiama rūsiai 
pasislėpt nuo priešų bombų, 
ištikus karui.

Unijistai S u d e g i no Didelę 
Krūvą Japonijos Dirbinių
East Liverpool, Ohio. — 

Amerikos Darbo Federaci
jos unijistai suruošė smar
kią demonstraciją prieš Ja
poniją kaip Chinijos užpuo- 
likę. Demonstrantam vado
vavo pats Wm. Green, Fede
racijos prezidentas.

Unijos pirm to buvo su
rinkusios daugį Japonijos 
dirbinių iš čia ir kelių aplin
kinių miestelių. Juos “pado
vanojo” prekėjai, matydami 
žmonių nusistatymą prieš 
Japonijos tavorus.

Taigi, tie dirbiniai buvo 
demonstraciniai išvežti už 
miesto, sukrauti į keliolikos 
pėdų aukščio krūvą ir sude-

I 1i ’.-lL 4

------7y--------Shanghai. Japonai su
spendavo paskutinį didelį 
chinų laikraštį šiame mieste 
“Sin Wan Pao.”

Šis penktadienis būsiąs 
apsiniaukęs, su vidutiniu 
vėsumu, sako N. Y. Oro 
Biuras. v '

Vakar temperatūra 32. 
Saulėtekis 7:13; saulėleidis 
4:30. ■ fa
ar vadinami “Robinsonai” 
yra Jungtinių Valstijų pi-

.y
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Karo Kurstytojai Lietuvoje
. Simpatijos Sovietų Sąjungai Lietuvoje 

:—niekam nenaujiena. Lietuvos darbo 
jžmonės su viltimi žiūri į savo galin

gąjį rytų kaimyną: Stipri ir taikinga 
Sovietų Sąjunga—Lietuvos nepriklauso
mybės laidas. Tačiau, ne visiem lygiai 
brangi ta nepriklausomybe. Yra Lietu
voj žmonių, kuriem klasinės neapykan- 

■ tos jausmas laimėjusio socializmo šaliai 
stovi virš visa ko. To jausmo vedami jie 
gatavi dargi tautinę nepriklausomybę 
prarasti, kad tik patenkinti savo zoolo
ginę neapykantą Sovietų Sąjungai.

Skaitlingos Sovietų Sąjungos tautos 
šventė savo pasiliuosavimo nuo išnaudo
jimo jungo, savo tautinės kultūros ug
dymo dvidešimtmetines. Viso pasaulio 
spauda, dargi reakcionierių spauda rašė 
apie didžiulius Sovietų Sąjungos atsie- 
kimuš per 20 metų. Rašė, nes nėra gali
mybės tų laimėjimų nuslėpti nuo darbo 
masių akių. Negalėjo to nuslėpti ir re
akcionieriai Lietuvoj. Užtat jie pasirin
ko kitą kelią Sovietų Sąjungos juodini
mui.

. Dvidešimtųjų Didžiosios Socialistinės 
Spalių revoliucijos sukaktuvių išvakarė
se reakciniai klerikalai Kaune pravedė 
taip vadinamą “savaitę už dievą”. Kuni
gams buvo įsakyta suruošti pamaldas už 
tariamai persekiojamus tikinčiuosius So
vietų Sąjungoj. Kunigai meldėsi, vertė 
ir tikinčiuosius melstis, graudeno klau
sytojus iš sakyklų. Kad maldų įspūdis 
būtų dar didesnis, vienoj bažnyčioj ku
nigų priežiūroj nuo ryto ligi vakaro mel
dėsi pasikeisdami po du žmones vis už 
tuos pačius “persekiojamuosius”. Reak- 

.. cionieriai ruošėsi pravesti dargi didelę 
antisovietinę demonstraciją—eisenas iš 
visų bažnyčių į Kauno baziliką. Tas ei
senas buvo norėta suruošti vakare su 
fakelais, kad įspūdis būtų didesnis. Vi
suose kampuose daugiau kaip savaitė 
prieš tai buvo platinami atatinkami at
sišaukimai, buvo kviečiama aktingai da
lyvauti eisenose! Deja, šį kartą demons
tracijoms nepavyko. Pasitenkinta šmeiž
tais bažnyčiose.

Klausimas, ko siekė tos tamsiosios jė
gos su savo plačiai organizuotais anti- 

: sovietiniais išstojimais? Kokius ““tikin- 
.. čiųjų persekiojimus” šiuo metu jie su

rado Sovietų Sąjungoj? Sovietų valsty
bės organai paskutiniais metais pravedė 
.aštrią ir negailestingą kovą su fašisti- 

...niais šnipais, diversantais ir teroristais, 
prasiskverbusiais į įvairias Sovietų gy
venimo šakas. Fašistinė Vokietija ir Ja- 

•' ponija buvo numaniusios jau 1937 m. pra
dėti didelį karą prieš 'Sovietų Sąjungą. 
Savo skaitlingiems šnipams jos dėjo daug 

' vilčių būsimam kare. Vienas iš karo pa
degėjų kozyrių buvo muštas dėka sovie- 

" tinių saugumo organų budrumo.
Ar ne šitų “tikinčiųjų” šnipų ir diver- 

, santų pagailo Lietuvos klerikalams? Aiš
ku, kad šitų, nes jokių kitų “persekioji
mų” Sovietų Sąjungoj nėra.
: Maža to. Lapkričio 6 d. fašistinė Ita
lija prisidėjo prie taip vadinamo antiko- 

..munistinio Vokietijos ir Japonijos bloko.
Tas blokas yra jau senai nukaukuotas, 

'kaip blokas karui prieš Sovietų Sąjungą, 
blokas Sovietų Sąjungos padalinimui 

. tarp imperialistinių grobuonių. Ar atsi
tiktinai Lietuvos klerikalai pakėlė anti- 

' Sovietinę kampaniją Lietuvoje kaip tik 
metų, kai Roma prisijungė prie Berlyno- 
Tokio ašies? Toli gražu neatsitiktinai.

O kad tai įvyko neatsitiktinai, paro
do ir kiti faktai. Tuo pat metu kai Lie
tuvoj lapkričio pradžioj buvo pravesta 
antisovietinė savaitė Kaune, o 21-.28 lap
kričio ruošiama tokia pat savaitė visoj 
Lietuvoj,—tuo pat metu ta pati paslap
tinga ranka,kursto suardyt Estijos-Lat-

vijos santarvę, suardyti Pabaltės valsty
bių (Lietu vos-Latvijos-Estijos) santar
vę. Tos pačios paslaptingos rankos ve
džiojamas buvusio Estijos prezidento 
Tenisono sūnus Estijos spaudoj rašo 
straipsnį, nukreiptą prieš vedamą Esti
joj užsienių politiką, kuri remiasi Pabal
tės santarve, ir agituoja už orientaciją 
ir hitlerinę politiką, vedančią Suomiją.

Kada visus tuos faktus sugretini, gau
nasi aiški neabejojama išvada: toji ne
matoma paslaptinga ranka, vienu laiku 
įvairiose šalyse kelianti nerimą, išeina iš 
Berlyno. Štai kur centras visų vedamų 
antisovietinių kampanijų. Štai kam bran
gūs Sovietų Sąjungoj “persekiojamieji 
tikintieji”, t. y., Vokietijos ir Japonijos 
šnipai, diversantai, teroristai bei jų troc- 
kistiniai-buchariniški samdiniai. Štai 
kam, kaip krislas akyje stovi draugingi 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos santikiai.

Antisovietinių kampanijų organizato
riai Lietuvoj dirba diriguojami, o gal ir 
apmokami iš Berlyno. Tai aišku, kaip 
diena. Fašistinė Vokietija ruošia karą 
prieš Sovietų Sąjungą ir pirmutinę to 
karo dieną ruošias pagrobt Lietuvą ir 
palaidot Lietuvos nepriklausomybę. Siun
dydami prieš Sovietų Sąjungą reakci
niai klerikalai padeda tiems Hitlerio pla
nams. Jie prisideda prie Lietuvos nepri
klausomybės palaidojimo.

Yra ir daugiau Hitlerio agentų Lietu
voj. Pirmoj eilėj tai voldemarininkai. 
Tiesioginė Hitlerio agentūra veikia Klai
pėdoj hitlerininkų asmenyj. Pastaruoju 
klikų jie vėl kelia galvą. Nuteistieji prieš 
porą metų Klaipėdos hitlerininkai gru
pėmis paleidžiami laisvėn. Dargi pačiame 
Kaune, Šančiuose, galima išgirsti šūkių 
Hitlerio garbei. Ir čia susuko savo lizdus 
hitlerininkai vietos vokiečių tarpe.

Rytų Lietuvoj, Zarasų apskrityj vei
kia rusų baltagvardiečių organizacijos, 
kurios pusiau viešai platina savo antiso
vietinę literatūrą, renka aukas genero
lui Franko. Visa eilė “specų” Zarasų 
apylinkėj užsiima visokių tamsių “turis
tų” gabenimu per Latvijos sieną, kiti gi 
tuos “turistus” pristato tiesiai į Sovietų 
Sąjungą. Kaip pasakoja, tokių “turistų1 ’ 
paskutiniais laikais ypač gausu. Ir ne
nuostabu: fašistinių šnipų ir diversantų 
kadrai Sovietų Sąjungoj smarkiai nuken
tėjo—reikia pasiųsti naujų.

Karo kurstytojai Lietuvoje žaidžia su 
ugnimi. Jų išdavikiški tikslai turi būti 
žinomi plačiosioms darbo masėms, vi
siems doriesiems Lietuvos piliečiams, vi
siems, kam brangi Lietuvos nepriklauso
mybė, kas nenori kęsti nė pilsudskininkų 
legionierių, nė hitlerininkų žandarų jun
go bei nagaikos. Nepridengti tų savo 
šlykščių darbų, savo tėvynės išdavikiš
kų darbų nė jokiomis “savaitėmis už die
vą.” Prie gėdos stulpo reakcinius kleri
kalus, tuos karo gaisro kurstytojus, ju- 
došiškai parsiduodančius Hitleriui!

An. Ramutis.
P. S.—Straipsnis jau buvo parašytas, 

kai laikraščiai pranešė naujus faktus, 
nurodančius, koks pavojus gresia Lietu
vos nepriklausomybei pirmoj eilėj iš hit
lerinės Vokietijos pusės. Kaip lenkų 
“Iliustrovany Kurjer Codzienny” prane
ša, Kaune sužinota, kad hitlerinė Vokie
tija .ruošia Lietuvoj perversmą, kad pa
statyti prie valdžios vairo germanofilus 
voldemarininkus. Pučas turėjęs prasidėti 
kalėjime sėdinčio Voldemaro paliuosavi- 
mu. “Jeigu šis planas nepavyktų,—rašo 
laikraščio korespondentas—reikia laukt 
ne vėliau pavasario vokiečių mechanizuo
tų divizijų, kurios vadinsis “Baltijos sa
vanorių armija,” įsiveržimo į Lietuvą, gi 
pats įsiveržimas praeis be formalaus ka
ro paskelbimo iš Vokietijos pusės.” Vo
kietija, esą, ruošiasi užgrobti ne tik Lie
tuvą, bet ir Latviją.

Kiek šios žinios teisingos, dar sunku 
spręsti, bet neabejotinas faktas tas, kad 
hitlerininkai remia voldemarininkus ir 
jau ne vieną kart pranašavo voldemari- 
ninkų pučų išvakarėse apie greitą Vol
demaro atėjimą į valdžią. Tas rodo, kad 
Hitleris turi ^Lietuvoj skaitlingus savo 
agentus, ruošiančius ?jam kelią į Lietuvą.

Lietuviški laikraščiai praneša apie 
naują bangą antisemitinių pogromų Lie
tuvoje. Pogromščikai naktimis daužė 
žydų butus ir krautuvių langus, įsiverž
davo į jų butus ir daužydavo* net vai
kus. Tokie pogromai įvykę Šiauliuose, 
Ukmergėj, Klaipėdoj lapkričio 22 d.

Ar atsitiktinai visa tai? Ne, neatsitik-

IR APLA CENTRO KOMITETŲ BENDRAS VIENYBĖS POSĖDIS

Susivienijo dvi lietuvių pašalpos ir’ apdraudos nacionalės 
organizacijos. Aukščiausia Prieglauda Lietuvių Amerikoj pri
sidėjo prie Lietuvių Darbininkų Susivienijimo, kuris dabar 
turi apie 8,000 narių ir arti ketvirtadalio miliono turto. Gruo
džio 5 d., 1937 m., LDS Centro Raštinėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y., įvyko bendras abiejų organizacijų Centro 
Komitetų susirinkimas vienybės užbaigimui. Čia yra atvaiz
das to susirinkamo.

Pirmoj eiTSj sėdi iš kairės į dešinę: A. Matulis, LDS iždo 
globėjas; J. Gasiunas, buvęs APLA Centro sekretorius; J. Je-

sadavičius, buvęs APLA iždininkas, ir J. Mažeika, buvęs 
; APLA iždo globėjas.

Antroj eilėj iš kairės į dešinę: D. P. Lekavičius, buvęs 
APLA prezidentas; E. N. Jeskevičiutė, buvusi LDS Centro 
sekretorė;. R. Mizara, LDS prezidentas; A. Pipiras, buvęs 
APLA vice prezidentas; J. Bimba, LDS iždo globėjas; Ona 
Vaznytė, LDS Centro raštinės darbininke; Dr. J. J. Kaškiau- 
čius, LDS iždininkas; A. Žvirblis, buvęs APLA iždo globėjas; 
J. Norkus, buvęs APLA iždo globėjas; J. Siurba, LDS Centro 
sekretorius; J. Ormanas, LDS Jaunimo Komiteto sekretorius, 
ir Aida Kairytė, LDS Centro raštinės darbininkė.

Svarbus Prašymai
“Laisvė” prašo visų organiza-; Daugiaus draugų apdovanojo 

ci.jų, draugijų bei kliubų komi- savo dienraštį sekamai:
sijų, kurie skolingi, prieš naujus Po $1: Frank Kontenis, Oak-
metus apmokėti bilas .už skelbi
mus ir spaudos darbus. Taip 
pat prašo visų-tų “L.” skaityto
jų, kurių prenumeratos yra pa
sibaigusios, kad prieš naujus 
metus atsinaujintumėte. Nes pa
ti “Laisvė” turi skolų, kurias 
geidžia atsiteisti su naujais me- ♦tais. Tad padekite savo dien
raščiui šiame reikale.

Įsitėmykime ir tai, jog “Lais
ve” prašo visų savo skaitytojų, 
visų darbininkų judėjimo širdin
gų rėmėjų gauti nors po vieną 
naują skaitytoją “Laisvei”. Va
jus gavimui naujų skaitytojų 
baigiasi. Suskubkime, draugai, 
gauti naujų skaitytojų.

Draugas George K rance iš 
Bridgewater, Mass, prašo prail
ginti vajų iki pirmai dienai va
sario. Jis skundžiasi, kad pas 
juos dabar didelė bedarbė, sun
ku gauti naujų skaitytojų. Jo
kiu būdu negalime išpildyt drg. 
Frances prašymo. Vajus tikrai 
baigsis su 20 d. gruodžio-Dec. 
Yra ir daugiau draugų, kurie 
prašo prailginti. Bet iš patyri
mo žinome, kad vajus švenčių 
sezone negali būti sėkmingas, to
dėl baigiame vajų su 20 d. gruo
džio.

Su finansine parama savo 
dienraščiui šiuom tarpu pasirū
pino šie draugai:

Chas. Mockus, brooklynietis, 
užsimokėjo prenumeratą metam 
ir aukojo $1.00 “Laisvei”, Liet. 
Polit. Kaliniam $1.00, Agitacijos 
Fondui $1.00 ir Tarptautinių 
Kalinių Apsigynimui $1.00.

Ona Bulevičienė, Pittsburgh, 
Pa., atsinaujino prenumeratą 
metam ir ‘aukojo $3.50 “Lais
vei”.

Dažnai matote šioje vietoje, 
kad J. Kalvaitis, aukojo dolerį. 
Nepamanykite, .kad per klaidą 
jis taip dažnai skelbiamas. Per-

field, N. J., J. Vaszkis, Quincy, 
Mass., A. Skirmontas, Brook
lyn, N. Y., V. Vitkus, Brooklyn, 
N. Y. ir S. Sanders, Marlboro, 
N Y.

Po 50c: John Stankevičius, 
Brooklyn, N. Y., C. Tamošiū
nas, Brooklyn, N. Y., J. Birbilas, 
St. Clair, Pa., A. Mikalowsky, 
Rockford, 111., A. Petruškevi
čius, Brooklyn, N. Y., M. Bin
gel, Hartford, Conn., L. Petru
kas, Leechburg, Pa., Louis šila- 
baitis, Putnam, Conn., J. Mali
nauskas, New Britain, Conn., D. 
Zeniblauskas, Camden, N. J., K. 
Saksinskas, Perth Amboy, N. J., 
J. R i n k e v i č i us, Thomaston, 
Conn., F. A. Bloznelis, Catskills, 
N. Y., J. Moskites, Spring Val
ley, 111. ir Zigmas Jaseksas, New 
Britain, Conn.

P. Šlekaitis, Scranton, Pa., 40 
centų.; S. Byevičia ir K. Aidu- 
kas iš Arnold, Pa., po 25 centus.

Dėkavojame visiems aukoju
siems ir tikime, kad daugelis 
kitų draugų metams baigiantis 
prisimins savo įstaigos palaiky
mą. Jie prisidės materialiai ir 
taip pat pasirūpins dienraščio 
platinimu.

P. Buknys.

NESIGAILI NUŽUDĘS 
SESERĮ IR TETĄ

Topsfield, Mass.—Studen
tas Oliver A. Thayer nušo
vė savo seserį ir seną tetą. 
Areštuotas, sako, kad jis ir 
vėl taip darytų. Nes sesuo 
ir teta perdaug jį “ujo.”

London. — Dienraštis 
“Daily Express” reikalauja 
nuslopint Japonijos piratus, 
kurie bombarduoja Anglijos 
laivus Chinijoj.

eitą savaitę, drg. Kalvaitis vėl L
aukojo $1.00. Kitas iš eilinių bei j Meteoras, o ne lėktuvas 
dažnų aukotojų yra P. Jačionis 
iš Detroit, Mich, šį kartą drg.
Jačionis aukojo $1.50.

Drg. Bimba, grįžęs iš Chica- ras (“dausų akmuo”) taip 
gos, parvežė dovanų nuo aptie- ]abai švitėdamas, jog dau- 
koriaus M. čiurlio $5.00 ir A. K. gelis pamanė, kad tai užsi- 
Butkaus $1.00. degęs lėktuvas. Jo šviesa bu

Paskutiniu laiku, nukrito 
vakarinėj Švedijoj meteo-

tinai. Hitlerio agentai kelia nerimą, ruo
šia dirvą Lietuvos okupacijai! Tų agen
tų tarpe, toj judošiškoj tėvynės \pardavi-

vo tokia stipri, jog atrodė 
naktis pavirtusi diena.

Didžiu smarkumu krisda
mi, meteorai taip įkaista 
besitrindami į orą.

Milionai žmonių gerai val
do savo automobilius, bet la
bai’ mažas nuošimtis turi 
gana mokslinio žingeidumo 
ištirti, kaip veikia automo
bilio mechanizmas.

ŠYPSENOS
Ne Visi Išmoksta Protaut
Bėga nematomais takais 
Laikas svajonių nekaltų; 
Kuomet "mes buvome

vaikais,
Nepajėgėm suprast melų.
Mum protus nuodijo melais 
Dangaus ir peklos agentai, 
Baugino pekla ir velniais, 
Liepė klausyti jų tiktai.
Vietoj naudingos apšvietos— 
Mokino melstis, poteriaut, 
Artikulus vieros šventos, 
Pakūtavot ir pasnikaut.
“Žmogaus tiesų nejieško- 

kit”—
Sakė—“jūs esate vergai!
Prieš ponus keliais šliaužio- 

kit,—
Jūs dangų gausite už tai.
Jei priešas tau į žandą šveis, 
Antrą atsuk daugiau dar 

gaut.
Klebonas kalėdot ateis — 
Leiskis net kelines numaut.”
Vėliaus pradėjome matyt, 
Kad mūs mokytojų tikslai— 
Mus nežinystėj palaikyt, 
Kad būtumėm kaip avinai.
Bandėme kelią sau surast, 
Stengėmės gauti apšvietos, 
Kas priešai, kas draugai, 

suprast,
Atskirti melą nuo tiesos.
Protaut išmokom ne visi, 
Kiti tebėra dar vaikais, 
Nors plikagalviai bei žili 
Tebėr užnuodintais protais.

Raguotis.»_ ________
Boston, Mass. — Kiwanis 

Kliubas vienbalsiai nutarė 
nepirkti jokių japoniškų 
žaislų kaip kalėdinių dova
nų našlaičiams.

kų draugystėj veikia iš vien reakcingieji 
klerikalai, voldemarininkai ir pogromš
čikai. a. r.

Klausimai ir Atsakymai
“Laisvėje” aš pastebėjau, kad 

tūluose miestuose jau yra kuria
mos Amerikos Komunistų Par
tijos lietuviškos kuopos. Mano
ma, kad tuo žygiu mes paleng- 
vinsim lietuviams darbininkams 
įstoti ii- priklausyti revoliucinė
je partijoj. Tačiau mūsų mies
te M. jau senai mes turime lie
tuvišką kuopą, bet kažin kodėl 
mums nelabai sekasi. Ištiesų, 
mes net priėjome išvados perei
ti į bendras tarptautines kuopas. 
Dalykas tame, kad mes nesusi
taikome. Manome, kad priklau
sydami atskirose kuopose vieni 
su kitais nesusieisime taip daž
nai, tai 'išvengsime smulkių lie
tuviškų ginčų. Ar tai geras mū
sų žygis?

Senas Partijietis 
Atsakymas

Per daugelį metų Komunistų 
Partijoje visai nebuvo atskirų 
tautinių kuopų, o buvo tiktai 
bendros, tarptautinės kuopos. 
Bet pasirodė, kad daugelyje vie
tų labai daug sveturgimių darbi
ninkų nemoka angliškai kalbėti, 
nedalyvauja diskusijose, nusi
bosta jiems tik šiaip sėdėti susi
rinkimuose ir paskui išsibrau- 
kia iš partijos. O partija labai 
trokšta turėti savo eilėse visus 
revoliucinius, klasiniai sąmonin
gus sveturgimius darbininkus. 
Todėl pastaraisiais laikais viso
je eilėje vietų leidžiama kurtis 
kalbinėms kuopoms. Pittsburghe 
ir keliose kitose vietose jau tu
rimo ir lietuviškų kuopų. Tai 
dar tik bandymas. Pažiūrėsime, 
kaip toms kuopoms seksis, žino
ma, priklausys nuo draugų, .ku
rie tas kuopas sudaro.

Prasčiausias pavyzdys, pasi
rodo, tai bus miesto M. kuopelė. 
Keista, kad draugai negali gra
žiai sugyventi vienoje kuopoje. 
Tik todėl jie planuoja ir kuope
lę paleisti, o pereiti į tarptauti
nes kuopas. Kodėl, vietoje dviem 
ar trim draugam vesti amžinus 
tarpsavinius ginčus, kuopelė ne
deda pastangų traukti partijon 
lietuvius darbininkus? Mums 
atrodo, kad jei draugai neturi 
kitokios priežasties, tai paleidi
mas kuopelės tiktai dėl poros 
draugų ginčų, dėl nesugyvehimo, 
yra visai nepateisinamas. Jei 
tie draugai negali susikalbėti, 
tai, gerai, tegul jie išeina į kitas 
kuopas. Bet partijos simpatikai 
M. mieste turėtų įstoti į partiją, 
sukurti didelę lietuvių kuopą ir 
taip gerai ir gražiai veikti, jog 
visa partija didžiuotųsi.
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NEŽINOMIEJI LIETUVOS GAMTINIAI TURTAI
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Tai Bent Pinigas!

(Tąsa 4-tam puslapyje)

Šiemet Lietuvoje viešėda
mas, Sovietų Sąjungos mar-

Tai vidus Soviety Sąjungos milžiniško ši’atiniy buksvu darymo fabriko, pavadinto 
Kaganovičiaus vardu. Šiemet šis fabrikas padarys 43 milionus 450 rūšių buksvų.

kūmai dalykėlyje, kuris per šala’ jeKOrovaŠ taip pat 
tą mikroskopą studijuoja- lankėsi Karo Muzėjuj Kau-

! artilerijos pabūklų.
Kitos patrankos kopija

Susitiko Du “Mirusieji”

Rašo Senas Vincas
PRAYING MANTIS

“smailioji akytė” nuo tyri-

Naujasis mikroskopas bū-

naudot kasdieniniame gy
venime. Naujoji mokinimo 
sistema žymiau prablaivė, farmeriams,

• pagerino jų jkius vabalus, kirminus ir vi-

Po žemes paviršium Lie- 
bus apsauga | tuvoj mažai dar atrasta 

labai nerangus; ima daug’šiol jų ten rimtai ir nejieš- 
laiko, kol jis prisirengia, Rojo, kaip rašo Č. P. Lietu-

| ilgio sparnus. Paskui seka 
j jo apie vieno colio ilgio kak
las ir netoli galvos išdygę

Farmerių Priešai
Ir Draugai

Praying Mantis tai yra didelės, storos su mažu- 
apie trijų colių ilgio žiogas, ėiais, plonyčiais, raguotais 
Jis turi, keturias kojas po piršteliais rankos, kuriomis 
savo apie dviejų colių ilgio jjs sujma savo auką ir pri- 
pilvu ir dubeltavus tokio pat'ne^s prįe Savo snukelio— 

= valgo. Jo dvi didelės kam- 
' ‘ nus- 

mailęs snukutis, panašus j 
I čirvų tūzo akį, tik.su ta iš- 
iimčia, kad turi ir du lanks
čius ragučius, kurie jam 

! tarnauja apgalėti auką. Jo 
i spalva priklauso nuo to, ko
kioj apielinkėj jis gyvena.

Progresyvis Mokinimo Eį gsaitiakyįįra
Būdas Mokyklose Yra | . - . .

Sėkmingesnis
Kai kuriose pradžios mo

kyklose New Yorke jau an
tri metai yra bandomas | 
“progresyvis” mokymo bū
das. Mokiniai stengiasi, kiek 
galima, patys praktikoj da
ryti bei pavyzdžiuoti, ką 
mokytojas dėsto 
knygoj rašoma.

M
50,000 Kartų Didinąs 

Mikroskopas
siąs ypač pelningas tyrinėt 
aukso ir kitų brangių meta
lų smulkutėlius priemaišas, 
randamus pigiuose metaluo
se arba jų naugėse (rūdo
se). Taip antai, šio mikros
kopo pagelba galima nufo-

(Tąsa 4-tam puslapyje) ;

ing Mantis taipgi žalias, o-į| 
rudenį, kada augmenys pra
deda ruduoti, gelsti, jis per-! 
keičia savo išvaizdą ir pri
sitaiko prie tokios pat spal- 

| vos. Šitas jo spalvos keite-
1 lojimas tai

Tose mokyklose mokyto- nuo priešų. Mat, šis žiogas j gamtos turtų, liet nieks iki 
jai sykiu su mokiniais ir J 
vieni mokiniai tarp savęs i laiko, kol jis prisirengia j ko jo, kaip rašo Č. P. Lietu- 
taipgi diskusuoja politinius; pradėti lėkti ir lekia labai vos 
klausimus: apie būdus tai-!lėtąi. Todėl jį bile paukštis muva, 
kai palaikyti, apie socialų' galėtų pagauti ir pasidaryti1 
apdraudą ir kt.; svarsto ir 1 sau gerą sandvičių.
praktiško gyvenimo klausi-; Jo tėvynė yra pietiniuose 
mus. .Jungtinių Valstijų plotuose.

Vieniem metam praėjus, Bet, atsiradus taip vadina- 
buvo duota palyginamieji! miems “džiapanyz bydels” 
kvotimai vienuolikai tūks-■ rytinėse valstijose, žemdir- 
tančių mokinių iš progresy
viai vedamų mokyklų ir to
kiam pat skaičiui iš 
viškai vedamųjų, kur 
domėsis atkreiptas į 
sas” knygas.

bystės departmentas iš Wa
shington© importavo tokių 
pat žiogų iš Europos ir Chį- 
nijos, kad sunaikintų tuos, 

(rytines valstijas užpludu- 
isius ir tiek daug blėdies da
rančius vabalus — “džiapa-

Wrightstone ir Rechetnik^ nyz bydels”. 
atstovaujantieji vieną ir an-1 Bet tikslas nebuvo atsiek- 
trą mokymo būdą, patyrė iš tas. Nes džiapanyz bydel, 
tų kvotimų: apie pradžią rugpjūčio, jau

Progresyvių mokyklų vai- pradeda pranykti, kuomet 
kai parodė daugiau ištver-j jų priešai, importuoti Pray- 
mės ilgesniuose mokyklos I ing Mantis, tik pradeda iš- 
darbuose; buvo labiau pa- 
sitikėtini, daugiau pagar
bos užsitarnaujanti; turėjo 
geresnę iniciatyvą (suma
numą) ka nors gerą ar rei
kalingą daryti; tiksliau iš
moko savo darbus planuoti; 
daugiau vadovavosi savo šiaip kokio krūmokšlio.

Nors tikslas, kad Praying

žurnale “Naujoji Ro- 
” straipsnyje “Geolo

gijos Uždaviniai ir Jos Bū
klė Kitur ir Lietuvoj.” Pra
deda nuo aiškinimo, kas tai 
yra geologija:

“Geologijos mokslo sritis 
yra žemės pluta. Tat visa 
tai, kas sudaro žemės plutą, 
kas joje glūdi, apie jos kil
mę ir visus pakitėjimus 
sprendžia geologijos moks
las. O žemės pluta yra aug
menijos ir i 
grindas ir natūralinių turtų 
lobynas, be kurio neįmano- 
mas šiandieninis kultūringų 
šalių gyvenimas.

atsakyti, kur gali būti ak
mens laužykla, iš kur ir ko
kis imt molis plytinėms ir 
kitiems tikslams, kur yra 
cementui klinčių, stiklui 
smėlio, kurui anglių ar dur
pių, puošmenoms brangių 
mineralų ir įvairiausiems 
tikslams mineralinių žalia
vų. .

“Geologija, tirdama že
mės plutos sluoksniavimo 
sąlygas, tų sluoksnių įvairią 
padėtį ir sluoksnių sudėtį 
bei atsparumą, gali .nurody
ti, kuriomis vietomis gali
ma išvesti geležinkelius, 
plentus ir kitokius kelius, 

, kur 
gali būti tinkamo vandens 

j šulniams, ir daugelį žemės

Mikroskopas yra ypatin
gas “žiūronas”, kuris paro
do nepaprastai smulkius 
daiktus, kokių žmogus pli
ka akim niekad nematytų.

Seniau buvo manoma, 
kad mikroskopas niekuomet 
negalėsiąs tokių daiktelių 

i “padidinti” daugiau kaip 1,- 
:500 sykių skersai-išilgai (di
ametre).

Bet paskutiniu laiku pro
fesoriai L. C. Graton ir E. 

|B. Dane, Harvardo Univer
sitete, pabudavojo mikros
kopą, kuris padidina iki 

: 50,000 kartų. Tai yra toks 
' milžiniškas padidinimas, 
kad, rodos, beveik neįtikė- 

i tinas. Pavyzdžiui, jeigu 50 
tūkstančių sykių padidin
tum taškutį ant raidės i 
šiame straipsnyje, tai pasi
darytų didžiulis ratas 75 
pėdų skersai ir išilgai. Su
prantama, tik menką dale
lę šitokio taško-rato galė
tum vienu sykiu matyt per 
naująjį mikroskopą. Norint 
gi visą taško plotą apžiūrė
ti, turėtum mikroskopo 
akim “važinėti” kaip po ko- tapolo Radvilo laikų, 
kį lauką.

Lietuviai 15-me Amžių-1 
je Turėjo Kanuoliy Lie

jyklą, bet Ne Dabar -- - - -
Lietuvos “Karo Muzė

jaus vadovybė stengiasi su
rinkt visą medžiagą, liečian
čią Lietuvos kariuomenę, | 
pradedant senaisiais laikais 
ir baigiant naujaisiais,” ra- - 
šo “Lietuvos Aidas”: “Šiuo 
metu Karo Muzėjuje daro
ma kopija senovės lietuvių 
karuose vartoto vienu pa
trankos liedinio. Tos pat
rankos liedinio vamzdis yra 
apie trijų metrų ilgio, pa
puoštas įvairiais išpjausty- 
mais ir devyngalve hydra. 
Šis artilerijos pabūklas, yra 
1595 metų, Nikaloiaus Kris-

Pasirodo, kad lietuviai • 
Tiesa, bile kokį dalyke- XV—XVII-me amžiuje tu- \ 

lį padidinus 50 tūkstančių įįĄio ginklų liejyklą. .Ta Jie-_ 
sykių, dar ir šis mikrosko-: a ^v.° Radvilų Įsteigta . 
pas neduoda ryškaus aišku- j Nesvyžiuje ir nuliedinusi , 
mo. Bet moksliniai - prak- ine™aza anuo ??etu vaito ų 

a™ v_xSax tiškuose tyrinėjimuose jis °... ..........  ™ ”
l vežtis sme ys v.ga| ry§Rjaį parodo daik-

Lėšų Eikvojimas dėl Geolo
gijos Nežinojimo

Turime tam pavyzdžių 
jau ir iš savo krašto. Pav., 
statoma plytinė ir manoma, 
kad tinkamoj vietoj su ge
ros žaliavos didele atsarga. 
Tačiau pasirodo, jog čia pat 
esamoji žaliava netinka, ir 
tenka vežtis molis iš kitos 
vietos net už 15 kilometrų. 
Argi čia mažai šiam trans
portui išleista bus lėšų? Ar
ba’pastatomas stiklui fabri
kas netinkamo smėlio vietoj, 
ir tenka fabrikas arba visai 
likviduoti, ar 
uz Meto Šimtų kilometrų. | teHug padidintus (diametre) taip pat jau baigiama.-Joje

Tačiau j 
tenka pasigailėti, kad net iš
silavinusių žmonių tarpe 

,taip mažai kartais težinoma 
apie to mokslo tyrinėjimo 
kelius, tikslus ir visą tūrinį. 

“Geografinės žemėvaiz- 
džio formos, kalnų, žemumų 
bei slėnių pasiskirstymas 
žemės paviršiuje, skirsty
mas į drėgnas ir sausas, 
derlingas ir nederlingas dir
vas, upių nuotakumas ir 
kryptys, vienos ar kitos rū- 

išies augmenijos išplitimas... 
.ii,, i . . i ! netgi atskiru kraštų istori- nyz bydels nebuvo atsiek-; _ ikla^so nuo

ta, bet jie daug gero daro d ini’u fal‘tu.
ėsdami viso-

i Labai Praktiškas Mokslas
“Imant siauresne prakti- 

kinio pobūdžio prasme, geo
logija nurodo, kur steigtinos 
vienos ar kitos rūšies įmo
nės išnaudoti žemės tur
tams. Pavyzdžiui, tik geo
logas aiškiai ir tiksliai gali

sirituliuoti iš kiaušinėlių, 
kurie būna padėti praeitą 
vasarą ir aplipdyti į kieto 
lukšto riešutą, kurį patelė 
padirba iš savo seilių ir tvir
tai prilipina prie medžio ša
kos, didesnės žolės stiebo ar

sai neliesdami augalų. Viso
kius kirminus bei vabalus, 
kurie ėda daržoves ir kito
kius augmenis, farmeriai 
vadina “vegeteri jonais”, o 
šį žiogą, kuris minta tik kir
minais, vabalais vadina 
“mėsėdžiu.”

Keistumas tarp šių žiogų 
yra tas, kad patelė, htsi.ro- 
mansavus su patinėliu, sa
vo meilužį gyvą suvalgo. 
Suvalgius savo meilužį ir 
našlė palikus, patelė, įgau
na tokį besotišką apetitą, 
kad neperstoja ėdus ir kiau
šinius dėjus ateinančiai va
sarai. Ji taip darbuojasi, iki 
prisiartina ruduo ir jai pri
sieina žūti nuo bado ir šal
čio.

Tokiu savo ėdrumu, ji su
ryja daugybę visokių vabz- 

Idžių, kirminu, vabalų ir ki- 
mestą numestą 'padegančią tokių parazitų. Taigi šio 
bombą, o tada nustumt ją, žiogo ypatoje Amerikos f ar
kų r nepadarytų žalos. (Tąsa 4-tam puslapyje)

asmenybę.
Pastebėta buvo trūkumas 

tik aritmetikos skaičiavi
muose, bet šis trūkumas ne
žymus, sako kvotėjai.

Ar reikia dar primint 
suaugusiom, jog savitarpi
nės diskusijos ir svarsty
mai susirinkimuose lavina 
protą apskritai ir tobulina 
žmogaus asmenybę?—N. M.

Gesintojas Padegančiųjų 
Bombų

Washington. — Užpaten
tuota Vokietijos profeso
riaus Otto Wille išradimas 
u ž t r o š k i nti padegančias 
bombas, mėtomas iš' priešo 
lėktuvu laike karo. Sako, 
sumaišius 7 dalis sauso smė
lių su 3 dalimis chemikalo 
anhydrous calcium hisul- 
phate, galima tuom mišiniu 
apibert ir greit užgesint nū-

i Ūkio klausimų išspręsti.
“Tat vienas pagrindiniau- 

sių šiais laikais geologinių 
tikslų yra savo krašto tyri
nėjimas kaip teoretine, taip 
praktikine prasme. Visus i 
tyrinėjimo duomenis geolo
gas privalo sužymėti atitin
kamais ženklais ir spalvo
mis topografiniame (vietų) 
žemėlapy j, kuriuo galėtų 
pasinaudoti ne tik šių laikų 
gyventojai, bet ir ateinan
čios kartos. Galima lengvai 
parodyti, kad milionai (tuo 
būdu) gali būti sutaupyti ir 
milionai veltui išleisti, žiū
rint, kiek ir kaip išnaudoja
mi žemės turtai savai pra
monei bei kitiems ūkio rei
kalams.

Nusmerkta Mirt Katė
1

London. — Tarp parduo
damų senų pinigų čia yra 
vienas Švedijos pinigas, sve
riantis apie 30 svarų, iš va
rio nulietas 1659 metais. 
Švedijai tais laikais trūko 
aukso ir sidabro, o vario bu
vo didelė gausa. Todėl Švedų 
karalius Karolis Dešimtas 
įsakė liet didžiulius pinigus, 
išreiškiant jų vertę daugiu 
sulieto vario.

Nesenai Midford mieste, 
Anglijoj, įvyko teismas 
prieš kalėjimo katę.

Ta katė, šokinėdama pro 
langą iš vieno kalinio kam
bario į kitą, davė galimy
bę jiems susižinot. Kaliniai 
ją naudojo kaip pasiuntinį 
išnešiot slaptas raštiškas ži
nias. Katės patarnavimai 
buvo jiem reikalingi, kad 
susitart ir suorganizuot su
kilimą, per kurį kaliniai ti
kėjosi pabėgt.

Valdiškas advokatas kal
tino katę, kaip piktadarių 
padėjėją, o kitas ją gynė. 
Teismas, galų gale, nusmer-

Argentinos valdžia už-^p katę nužudyti, o kali- 
draudžia dramatiškus pik- niams, kurie naudojo ją 
tadarysčių perstatymus per .kaip savo pasiuntinį, pail- 
radio. gino kalėjimo bausmę. ;

Ir dar pavyzdėlis: matuoja- iki kartų 
rm . durpyną,!;.. u narni, Naujasis mikroskopas iš 
Ivanus, planai toms dui- pažiūros yra labiau panašus 
pems išnaudoti. Tačiau vi- kokia metalo tekinimo 
sai užmirštama pažiūrėti, (Jathe) maši ir sveria 

dęs ir ar jis iš viso dar tin-1' 
ka eksploatacijai ar ne. O 
visus šitokius klausimus 
daug tiksliau sprendžia geo
logai. Šitą didelę savo kraš
to geologinio tyrinėjimo ir 
geologinių žemėlapių gami
nimo reikšmę suprato visos 
kultūringos šalys.

“Neimdami pavyzdžiui di
delių kraštų kaip (Sovietų) 
Rusija, kur geologinėse įs
taigose dirba tūkstančiai 
geologų, arba Amerikos 
Jungtinės Valstijos, Anglija 
ir, kt.... pažiūrėkime į to
kius kraštus, kurie savo dy- taikomi gana paprastais 
džiu panašūs į Lietuvą. Pa- šriubais, nors h’ su smul- 
vyzdžiui, Danijos geologinėj 
įstaigoj dirba 15 kvalifikuo
tų geologų, Suomijoj (Fini- 
joj) 10, Norvegijoj 12 ir t.t. 
Yra dar. atskiri geologų

(Tąsa 4-tam puslapyje)

įrašyti 1632-ji metai, išgra- 
viūruota Vytis ir Vladislavo 
ketvirtojo vardas (tekstas 
lotynų kalba).

Šias abi patrankas devy
nioliktojo amžiaus pradžio- 

x .je Vilniaus rėdybos laukuo-
roskopas su tokiu delikatnuise išarė vienas ūkininkas, 
nustatymu, tokiem dideliem Paskiau jos pateko į Petra- 
didinimam ir negali būt -len- pilio artilerijos mažėjui” 
gvas. Nes ir nuo mažiausio 
sudrebėjimo darytųsi neaiš-

mas.
Kuo labiau padidinantis 

mikroskopas yra, tuo keb
liau nutaikyti jo stikliukus, 
iš kurių sudaryta mikrosko
po sistema.

Paprasti m i k r o s kopai, 
didinantieji, sakysime, nuo 
100 iki 1,000 sykių, yra nu-

kiais gvintais. Bet senoviš
ki šriubai būtų perdaug ru
pūs nutaikyt naująjį mik
roskopą. Jam reikia šimtą 
kartų delikatnesnio prietai
so.

Todėl kai tenka tik vienu 
milimetru (apie dvidešimt 
penktą dalį colio) permai
nyt nustatymą šio naujo mi
kroskopo, tai reikia specia- 
Ij šriubą sukti ranka per 

■ 25 minutes, idant padaryt 
tik šitokią mažą perinainė- 
’ , Ale naujojo mikrosko
po išradėjai pritaikė ir elek-

Belfast, Anglija. — Vie
nas muitinės valdininkas, 
pažino atvykusį 'garlaiviu1 
savo tėvą, kuris buvo jau J“ 
21 metai atgal paskelbtas 
kaip žuvęs gelžkelio nelai- trinį motoruką, kad neten- 
mėje. O tėvas dar labiau nu- ka laiko gaišint. Tam tik- 
stebo matydamas savo sū- ras ”myteris” skaito ir pa
nų, kuris Anglijos, armijos rodo kiekvieną motoruko 
sąrašuose buvo paskelbtas apsisukimą, jog mikroskopo 
žuvusiu pasauliniame kare naudotojas visada žino, kaip 
1916 m. Sūnaus žmonai vai- toli ar arti randasi jo 
džia jau senai mokėjo pen
siją kaip našlei “kritusio”. nėjamo daiktelio 
kareivio.

ne. Vienam Jegorovo pobū- 1 
vyje užkalbino jį Lietuvos 
generolas V. Nagevičius, to 
muzėjaus viršininkas. Pra
šė, ar Sovietai negalėtų per- 
vest Karo Muzėjui tulus se
nos lietuvių artilerijos pa
būklus, kurių keletas buvo J 
laikoma Petrapilio (dabar 
Leningrado) muzėjuj. “Ta
da maršalas Jegorovas vie
šai pažadėjo kai kuriuos tų 
pabūklų grąžinti Vytauto 
Didžiojo Karo Muzėjui,” sa- • 
ko “Lietuvos Aidas:”

“Kadangi mūsų Karo Ma
žėjuje nėra nė vieno to me
to lietuvių artilerijos • var
toto pabūklo, tai muzėjaus 
vadovybė deda pastangų 
padaryti tų pabūklų nors • 
kopijas., šios kopijos daro
mos pagal gautus brėžinius 
• • v • • 11ir piešinius.

Vienas toks pabūklas ran- . 
dasi Stockholme, Švedi
joj. Daugiau yra Berlyne 
Lietuvos patrankų iš 15-17 
amžių; ir Lietuvos Karo 
Muzėjaus , įgaliotiniai sp 
cialistai gavo leidimą 
nusilieti tų pabūklų ko 
jas.—A. #

(Bet dabar Lietuva netu
ri jokios liejyklos ar fabri
ko, kur galėtų pasiga 
tikras kanuoles, tinkami 
kariškiem veiksmam 
laikais.)

$
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Fenkta'cL, Gruodžio 17, 1937 LAISVE Puslapis Ketvirtas

Josefina Brazienė mirė 15- 
tą dieną gruodžio, sulaukusi 
51 metų amžiaus. Pašarvota 
savo namuose, 36 Second St., 
Elizabeth, N. J. Bus palaido
ta laisvai, šeštadienį, 18-tą 
gruodžio, 2-rą valandą po pietų, 
Linden, N. J. Paliko dvi dukte
ris ir du sunu, ir vyrą. Gra
belius Edvardas Petriką, Eli
zabeth, N. J.

Nuoširdžiai užprašau drau
gų ir draugių palydėt.

Antanas Stripeika.

Seattle, Wash.
Visko Po Biskį

Jau antra savaitė kaip strei
kuoja 4 gyvulių mušyklos— 
Frye Co., James Hanrry Co., 
Acme Co. ir Carsten Co. Tose

.................. .. ................................. .. ............ 1

(Lietuvos) universitete.”
Lietuva Neištirta ir Mažai 

Tyrinėjama
Geologijai, sykiu ir mine

ralogijai, Lietuvos universi
tetas teturi tik du profeso
rius ir du padėdėjus, nors 
tai vienintelis universitetas 
šalyje. Perdaug auklėjama 
advokatų, kunigų ir tūlų ki
tų netaip reikalingų profe
sionalų, o svarbusis geo
logijos mokslas tik šiaip 
taip dėstomas, ir tai berg
ždžiai ir'snaudžiai. Valdžia 
neduoda lėšų bent kiek tik
riau ištirt požeminius Lie
tuvos gamtos turtus. O pir
miau Lietuvoj viešpatavusi 
carinė Rusija ne tyrinę j o 
lietuviško požemio, 
kaip sako Č. P.:

“Bendrai paėmus,

Todėl

bininkų.
Darbininkai reikalauja po 10 

centų į valandą pakelt algos, o 
kompanijos duoda T’/jc j valau-1 
dą. Tai išrodo,'kad dar toli prie' 
pabaigos streiko. Dabar mėsą1 
prisiunčia Swift Co. ir Armour ' 
Co. Streikas sekasi gerai. Kol 
kas streiklaužių nesiranda.

Boston, Mass.
Visas Bostonas Raiba apie 

“Kornevilio Varpus”
Jau kiek teko sužinoti, tai 

“Kornevilio Varpų” pamatyti 
suplauks ne tik visa Bostono pa
žangioji lietuviška visuomenė, 
bet ir žymi dalis mūsų inteli
gentijos, kaip tai: “Keleivio” 
redaktorius St. Michelsonas su 
žmona; “Keleivio” leidėjas J. 
Gegužis, kuriam pasiūlius tikie- 
tą, sako: “Jeigu neturite tikie- 
to už $1.50, tai su prastesniu 
nei į akis nelyskit.” Daktaras 
Repšys taipgi sako “du po 
$1.50.” Dar Repšienė norėjo pa
veikti, kad sutaupyt pusrublinę, 
o Dr. Repšys sako: “čia, mat, 
istoriškas įvykis ir man turi būt 
geriausia vieta.” Lietuvė dakta
rė, vaikų dantų specialistė, Su
san G. Curry ir jos vyras Dr.
W. J. Curry, iš Cambridžiaus, dirbtuvėse dirbo apie 600 dar 
atvažiuos su savo svečiais, tėvais 
broektoniečiais. Dr. Kapočius su 
žmona pasižadėjo būti, jei sus
pės. Dr. Pašakarnis su žmona 
be abejo bus. čampijone “Kor
nevilio Varpų” tikietų pardavi
nėtoja Aleknienė, šalinaitės gi
minaičio A. Aleknos žmona, 
ateis su visa eile savo artimų 
draugų, ir užims vieną trečdalį
teatro. Toj grupėj mes matysim: j 26 d. lapkričio Mrs. David 
Anestus, Petrulius, Ketvirčius, Levine, miesto kouncilmano pa- 
Jokubonius, Valeikas, Brazai-1 įŲ užmušė automobiliam žmogų, 
čius ir daug kitų, kurių pavar- james Smith. Bet Coroner Jury 
džių neteko sužinoti. Karpavi-!ja išteisino. Sako, kad tas žmo-

- čius pasipirko “Ring Side seats” gUS pats užėjo po jos mašina, 
ir sako: “Jūs man perprasti” ir ^aįp jį važiavo. Jeigu būtų ne 
va, Ketvirtis jau dabar zurza politikieriaus pati, tai būtų bu- 
ant Aleknienės, kam ji Karpa- j Vus kalta, bet politikierių vi- 
vičiui pardavė geresnius tikie- j sur pažįsta.
tus. Aš sakyčiau Ketvirčiui iri _____
kitiems tos grupės dalyviams at- į Aberdeen, Wash., C. I. O. dar- 
simainyti savo tikietus ant ge-: bininkai išdeportavo 2 Darbo 
resnių, kol dar ne vėlu. Mūsų 
Real Estateninkas Kupstis sa
ko: “Šiur, būsiu.” Tą patį atsa
kė ir Lietuviškos Radio valan
dos vedėjas St. Minkus su savo 
gabia moteria, buvusia Paltana- 
vičiūte. Pas Žavius atvažiuoja
ant pie'ų ir vėliaus ant opere- i<a(j jįe apieistų miestą kaip ga- 
tės Samulėnai ir Tamulioniai iš ųma greičiau. Dar vienas iš tų 
Fitchburgo. Pas Rainardus — ni’ekšų metė gasinę bombą į su- 
Naveckai iš Pawtucket, R. I. j sirinkusius darbininkus. Polici-

Pas Stasius į Cambridžių at- ja jiem pranešė, kad jie apleistų 
važiuoja Simonavičiai, iš Pro
vidence, R. L, į svečius ir opere
tės pamatyti. Beleckas iš Cam
bridžiaus pasiėmė šešis tikietus 
ir sako: “šiur būsiu,” o jis yra 
gabus teatrališkas kritikas. 
“Look out,” brnoklyniečiai. Ne 
abejoju, kad bus ir mūsų Prof.

^JCubilius, taipgi ir Nemaksy su 
Amsie mūsų insurance čyfai. 
Mylėčiau ten matyti dabartinį 
Gabijos inteligentišką mokytoją kuopa laikytam susirinkime nu- 
Paurą. Suprantama, Gitzius iš 
Bedford© su savo šeima ir gra
žuolėmis dukterimis bus be jo, 
kios kalbos. Tai tik su tiek kol 
kas susidūriau ir tiek kreiva ait
ria nugirdau, bet tas toli gražu 
ne viskas. Kiti darbuotojai, mat, 
tyli, savo rezultatų, ką jie žino, 
neskelbia.

Po operetės, vakare, buvo nu
tarta priėmimui svečių brookly- 
niečių'ir su jais 
turėti vakarienę 
kliube, bet mūsų 
susikuždėjo ir 
“Ką” sako, “mes 
čiais susipažinti ‘house dresiom’ 
apsirengę? Mes norim ‘dress to 
kil’.” Na, va, buvom priversti 
permainyti planus ir paimti gra
žią svetainę Ritz Plaza ant 
Huntington Ave. Well, broliai, 
atrodo, kad mūsų moterys ir 

L merginos rengiasi parodyti savo 
“evening gowns” (ar kaip ne- 
kurie sako “night dreses”). 
O ką gi mes, vyrai, darysim, kuo 
gi mes galim pasirodyt? Su pa- 
gžiameriais juk neisim. Aš sa- 

'kyčiau, kurie turite kokius fra
kus, ištraukite iš klazeto ir pra- 
vėdinkit, kad kandys nesuėstų, 
o jau kurie neturit, tai praspen- 
dykit pp kvoderiuką, susiprosy- 
kit savo geriausius siūtus ir bus 
gerai, nes, mat, vyrai ir taip 
gražūs be ekstra pagražinimų, 
bile tik ten būsim. Tad maty
simės Kalėdose, po pietų Jordan 
Hall, o vakare puotausim ir 
šoksim Ritz Plaza. Žuvis.

Federacijos organizatorius, J. 
S. Thornburn ir Bob Lawson. 
Jie atvažiavo organizuot darbi
ninkus į Darbo Federacijos Uni
ją, o čia visi darbininkai orga
nizuoti 100 procentų į CIO uni
ją. Jiem davė darbininkai notą,

miestų tuo jaus, nes jiem bus 
“riestai.” Tokiu būdu tuodu did
vyriu apleido miestą po polici
jos apsauga. Tai jau yra antras 
kartas, kaip Aberdeen darbinin
kai tą padarė tokiems organiza
toriams. Tai pagirtinas dalykas, 
kad Aberdeen darbininkai taip 
atsižymi, už tai esate didvyriai.
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susipažinimui;
su šokiais, 

gražioji lytis 
užprotestavo.

eisim su sve-

tarė paaukaut iš kuopos iždo 
$5.00 dėl Ispanijos kovotojų 
(Lincolno Bataliono) kalėdų 
dovaną, taipgi ir draugai suau- 
kavo $5.00; viso, pasidarė $10. 
Pinigai perduoti Komitetui prieš 
Karą ir Fašizmą, Seattle Sky
riui.

Aukavo šie draugai: Po dole
rį—S. černauskas, P. černaus- 
kienė; po 50 c.: M. Baltrušai
tis, J. Bukauskas, J. A. Dwa- 
rish, Ig. Kirk, Marta Kirk ir E. 
Juodišienė.

Visiems aukautojam tariu 
širdingą ačiū. Jeigu Ispanijos 
darbininkai laimės, tai bus ir 
mūsų laimėjimas.

M. B.

mūsų 
' kraštas, kaip buvo prieš ka- j 
ra neištirtas, taip ir toliau 
palieka mažai tiriamas. Ne
turim dar lig šiol jokio spe

cialesnio geologinio žemėla- 
, pio ir neturim galimybių 
.spręsti, kiek, kur ir kokių 
mineraliniu žaliavų turime 
savai pramonei bei ūkio gy
venimo reikalams. Tas labai 
ryškiai pasirodė pirma pa
sitaikiusia proga, iškilus ce
mento ir plytų reikalui. Bu
vo atsiklausta geologų, bet 
šie atsakė negalį nieko tik
ro pasakyti nei dėl vietos 
nei dėl kiekybės bei koky
bės reikalaujamos medžia
gos. O gyvenimas vis kelia 
reikalą susirūpinti savomis 
žaliavomis.”

balų, pelių ir net žiurkių, 
tai jis šimteriopai atsiteisia 
farmeriui už tą blėdį, kurią 
jis, tik paviršutiniai žiūrint, 
padaro.

Kurmis, belandydamas bei 
sau “namus” bestatydamas 
po vaismedžių šaknimis, su
naikina ne tik mintančius 
medžio šaknimis kirminus, 
bet praleidžia į medžio šak
nis ir orą, kuris jo šaknims 
yra tiek pat reikalingas, 
kaip ir jo maistas — trąša.

Kurmis, kaipo mėsėdis gy
vūnėlis, tiek yra savo pože
miniame gyvenime savisto
vus ir toks nepalaužiamas 
mėsėdis, kad jis ir savo kai
myno vaikus arba ir patį 
kaimyną , — jeigu tik ap
veiks ir bus gerai alkanas, 
—suvalgys be duonos ir 
druskos.

Taigi, kurmį farmerys už
mušdamas užmuša savo ge
rą draugą, visokio brudo 
naikintoją, o tik mažą blėdį 
jam darantį gyvūnėlį. Todėl 
neprivalome kurmius nai
kinti, bet kiek galint leisti 
jiems šeimininkauti, nes 
kur jie eina, žinokime, kad 
ten randasi visokio brudo ir 
kurmis dykai nedirba.

Jeigu kurmis jau pradeda 
perdaug šeimininkauti po 
augmenų šaknimis, tai jį ir 
neužmušus galima iš ten iš
prašyti. Padarykite mažutę,

vėjinę melnyčaitę, tokią pat, 
kaip mes Lietuvoj, būdami 
piemenimis padirbdavome, 
tik su ta išimčia, kad ji suk
damasi daugiau bruzdėtų, ir 
įsmeigkite kurmio apgyven
to j kolonijoj į žemę. Toks 
brūzdė j imas, barškėjimas 
nueina stulpeliu į žemę; o 
kurmis to nepakenčia, su
pyksta ir eina ramesnės ko
lonijos jieškoti.

50,000 KARTŲ DIDINĄS 
MIKROSKOPAS

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
tografuoti tokias mažytes 
aukso dulkeles, kad iš 400 
bilionų jųjų gautum aukso 
vos tik dešimtuko vertės.

Nėra nė klausimo, kad 
didis pajėgumas naujojo 
mikroskopo bus naudingas 
medicinai tyrinėti smul
kiausius ligų perus, tarp 
kurių randasi ir pačių pa
vojingiausių. —N. M.

Telephone Stagg 2-440*

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
ParBnmdau automobilius vestuvėm 
purėm, krikStynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
> (Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.Farmeriiį' Priešai 
ir Draugai

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kuri op e galima pirkti vaistus daug 

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

17*1 JOS CAMPAU AVH, DETROIT. MICH.

LIETUVIU KURO KOMPANIJA
•

{dedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

• • •

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Bostono Biznieriai ir Profesionalai

I

Maskva. — Visi 63 pilna
mečiai piliečiai Sovietų toli
mosios šiaurės stovykloj 
Rudolfo saloj balsavo rinki
muose Vyriausio Sovieto.

Nežinomieji Lietuvos 
Gamtiniai Turtai

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
'merys susirado sau tikrą 
' draugą, kuris apgina jį nuo 
visokių parazitų, bet...

Kasžin ar atsirastų bent 
vienaš toks kvailys iš dviko
jų “žiogų”, kuris žinodamas, 
kad po pasimylavimo su | 
mergina, turės žūti,—išdrįs
tų bent prisiglausti kad ir 
prie gražiausios minkštakū
nės?

KURMIS
Ne vienas farmery s, ra

dęs kurmio išjudintas bul
vių ar kitokių daržovių lys
ves, suknistus kopūstus pie
voje ar išriaustą dobilų lau
ką, širdingai nusikeikęs, dar 
priduria:

“Reikės užstatyti spąstus 
ar pačiam su špatu patyko
ti, kad tą prakeiktą krumį 
pagavus. Žiūrėk, kiek jis 
čia blėdės pridirbo?”

Ne mažiau suraukia sa
vo kaktą, kaip neiškenčia 
sukeikęs ir gražios reziden
cijos savininkas, kuomet. 
jam kurmis išvagoja gražią, 
trumpai nupjauta žole pie
velę priekyje jo namo.

. Žiūrint į paviršutinį kur
mio darbą, tiesa, jis padaro 
daug ir negražios kiaulys
tės. Bet tai tik iš paviršiaus 
į tai žiūrint. Gi tikrenybėj 

į mes pamatysime visai ką ki
ltą ir, gal būt, ne vienas ne
laimingas kurmelis išliks 
gyvas nuo šio rašinėlio pasi
rodymo laikraštyje.

Kurmis, kaip žinome, pa
prastai nevaikščioja ant že
mės paviršiaus. Jo būstinė 
tai urvų urvai, kuriuos jis, 
kad ir per kiečiausią žemę, 
lengvai išsiriausia. O jau į 
minkštą žemę kurmis daug 
greičiau įlįs, negu viršum 
žemės pabėgs. Kurmį išriau- 
sęs iš' žemės, nepaspėsi nei 
susipažint su juom, kaip jis

■ vėl įlįs atgal į žemę.
Bet kurmis, kiek jis suė

da tam pačiam farmeriui

VALANDOS: 2—4 ir 6—1. 
Nžra valandą sekmadieniais.

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis I Antanas Penkevičius

Prezidentas | Sales Manager

ORUI ATVESTANT GERKITE CREMO ALE
Lietuviai, visur reikalaukite lietuvių bravoro alaus, pada
ryto iš grynų miežių salyklos, stipraus ir priimnaus gerti.
Jis yra gaminamas vėliausio mokslo būdais, ilgų metų patyrimais ir 

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Duokite Man Cremo Ale!
Taip šaukia žmonės orui atvėsus. Nes ėlius-ale yra 

stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. O ypač Cre
mo Ale tinka gerti vėsiame klimate, nes jis yra grynų

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanus.

Cremo Ale Galima Gauti Bonkose
Turėkite savo namuose Cremo Ale. Jo galite gauti bonkose. Cremo 
Ale yra turtingas vitaminais ir savaimi maistingas. Apart to, jis 

pagerina apetitą ir palengvina viduriam virškinti maistą.
Reikalaudami Cremo Ale rašykite sales manadžeriui Antanui 

Penkevičiui bravoro antrašu:

The Cremo Brewing Co., Inc.
Belden Street v New Britain, Conn.
____________ _:............................. j

South Bostono Bargenai!
,. I .    . - ■  —

Parsiduoda penkių šeimynų 
kampinis namas, kuriame krau
tuvė yra išnuomuota vaistinei.

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

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
kadrai, kurie dirba univer
sitetuose bei įvairiose aukš
tose mokyklose. Ir nežiūrint 
esamų geologinių įstaigų, 
veikiančių skyrium nuo uni
versitetų, pačiuose net pro
vincijų mažuose universite
tuose dirba daug didesnis 
geologų skaičius, kaip mūsų I blėdį darančių kirminų, va-

Randų įplaukia $1,438.00 į metus.

Savininkas sutinka namą mainyti ant ūkės.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės pas:

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

h------------- ------------------------- s

F. J. Bagočius 
ADVOKATAS

Veda visokias provas

253 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 2613

rii -m

,s---------------------------------- -—e

Casper’s Beauty Parlor
Permanent Wave ir plaukų 

dažymas užtikrintas

1064 DORCHESTER AVE.
Dorchester, Mass.

Tel. 3668
□--------------------------------------- Ji1st---------------------—------ ---------------------------- til

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta

355 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel. Sou. 0558
Norwood Skyrius: 

1044 Washington St. 
Tel. Norwood 1498-W

Roland Ketvirtis & Co.
Taiso laikrodžius ir 

parduoda naujus
Taipgi parduodame ir išvalome 

aliejinius pečius
322 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 4649

An

WILLIAM’S TAVERN
K. TARUSHKA

Gražus pasirinkimas geriau
sių ir skaniausių valgių
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

J. P. IDUK-A1DUKAS
Seniausias Kriaučius 

So. Bostone
Reikale drabužių valymo, bei 
pasiuvimui naujų kreipkitės:

322 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

JOSEPH W. CASPER
Jauniausias Laidotuvių pa

tarnautojas, reikale 
kreipkitės

494 E. BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel. 1437

FRANK G. WHITKENS
Norintieji pirkti ką iš

Aukso ap Daimontų 
arba, jei jūsų laikrodis sustojo, 

būtinai kreipkitės pas
F. G. WHITKENS 

315 E STREET 
So. Boston, Mass.

GEORGE C. STUKAS
Vienįntėlis Liet. Fotografas 

So. Bostone, ir Norwoode 
Reikalui esant kreipkitės:

453 BROADWAY
So. Boston, Mass.

681 WASHINGTON ST. 
Norwood, Mass.

CHARLIE & CHRIS
Automobilių Mechanikai, 

Oficialiai Inspektoriai, 
ALA Patarnautojai

Atdara per naktj
454 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 4000

-

Lithuanian Furniture Co.
Geriausi namų rakandai, prieina- 

miausiom kainom

A. ASHMANSKAS
326 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Telephone So. Boston 4618

THE SUPREME WAVE
Reguliarė kaina $7.00

Specialė $3.50 nuo lapkr. 20 
iki gruodžio 20, 1937

Casper’s Beauty Salon
83 L St., near 4th St.

So. Boston 
Tel. Sou. 4645

m------------ -----------  f-i r-.______________S------------ ' L J

Second Street Market 
Bučernė ir Grosemė 

žemesnės kainos kaip ant 
Broadway 

P. YASINSKAS
365 W. SECOND ST.

So. Boston, Mass.

p—-------- --------- IJ

Barrs Toniko Dirbtuvė
Pristatom į namus Toniką, 
Alų ir pervežam kitokius 

daiktus.
220 E STREET

So. Boston, Mass.
• Tel. So. Boston 9328 rk_____ fHm tn 12J---------------

| JOHN ZAKS MARKET I
Tik naujai atidaryta 
Bučernė ir Grosernė
303 W. 3rd STREET

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 2009

®:- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

T J. DOYLE, Inc.
Parduoda visokius gėrimus 

parengimams ir pristato 
į namus.

303 W. BROADWAY
So. Boston, Mass, 

a---------------------- -----------------o




