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Dienraštis
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Sveikiname Californijoje pa
sirodžiusį “People’s World” 
(“Liaudies Pasaulį”). Tai bus
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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

dienraštis, kurio Senai laukė ir 
troško tolimieji vakarai. Nau
jojo dienraščio redaktorium yra

Dienraščio XXNo. 5 (8 pusi, laida) Telephone STagg 2-3878

Harrison George, vienas iš 
Amerikos žymių komunistų, 
jau daug metų atėjęs į mūsų 
revoliucines eiles iš savo laikais 
buvusios garsios IWW unijos.

Taigi, vienas didžių Komu
nistų Partijos pasimojimų jau 
atsiektas. Dabar visų atyda 
nukreipta į baigimą kampani
jos dėl įkūrimo kito liaudies 
dienraščio, Chicagoje. Califor- 
nijos draugai pralenkė chica- 
giečius.

Chicagos dienraštis vadinsis 
“Midwest Daily Record.” Jo vy
riausiu redaktorium bus Louis 
Budenz, labai gabus laikrašti
ninkas, dar tik keli metai įstojęs 
į Komunistų Partiją. Chicagie- 
čiai žada savo dienraščio pirmą 
numerį parodyti svietui kada 
nors pradžioje vasario mėnesio.

Niekas taip nelimpa prie do
lerio, kaip kunigėlis. Jis pada- ' 
rys šventu kiekvieną svieto 
marnastį, kuri tiktai atneš jo 
kišeniun nors sudilusį skatiką.

Tuo keliu bažnyčiose įsipona-> 
vojo ir lošis vadinamas “bin- 
go.” Beveik nebeliko tokios 
bažnyčios, kurios kunigėlis ne
būtų palaiminęs “bingo” lošio.j 
O kas įdomiausia, -kad šita liga , 
pradėjo sirgti lygiai katalikiš
kos, lygiai protestoniškos 
krikščioniškos bažnyčios. Biznis 
varomas didele skale.

Bet ką sako dievas ? šiuo klau
pi rųu dabar prasidėjo diskusi-į 
jos smarkūs ginčai tarpe pa
čių kunigų. Tūli protestonų 
kunigai jau atvirai pripažįsta 
“bingo” savo rūšies gemblerys- 
te vardan dievo, ir mano, kad 
šis lošis turėtų pasitraukt nuo 
altoriaus.

Betgi katalikų bažnyčios gal
vos nepasiduoda. Jie sako, kad 
“bingo” yra svarbus bažnyčių 
įplaukų šaltinis, o pats lošimas 
taip nekaltas, kaip nekaltas yra 
mergelės rūtų vainikėlis. To
kios nuomonės yra kunigas 
Francis Talbot, redaktorius ka
talikų savaitraščio “America.” 
Jis griežtai reikalauja “bingo” 
palikti ramybėje ir rūpintis 
daug griešingesniais dalykais,

Buržuazinė spauda pradėjo 
pranašauti pasidalinimą CIO 
vadovybėje. Ji teigia, kad In
ternational Ladies’ Garment 
Workers Unijos prezidentas Du
binsky jau pradėjęs flirtuoti su 
William Green ir gal nusitar
siąs savo uniją vieną atskirai 
vesti iš CIO į Amerikos Dar
bo Federaciją. O pamatą to
kiai pranašystei duoda unijos 
organas “The Justice,” kurio 
paskutiniam numeryje labai ne- 
aišMai išsireiškiamą pakriku
siųjų derybų klausimu. “The 
Justice” nepasako, kad William 
Green ir jo žmonės derybas pa- 
krikdė.

Tai, žinoma, nemalonūs ir pa
vojingi vėjai. Iki šiol visais 
pamatiniais klausimais CIO va
dovybė laikėsi labai vieningai ir 

x labai gerai. Jei Dubinsky ištie- 
sų pradėtų vienas žygiuot atgal 
į Federaciją, tai CIO judėjimui 
būtų gerokas smūgis, nors, ži
noma, toli gražu to judėjimo ne- 
pakrikdytų. Jau dabar per ma
žas bet kuris CIO vadas tą mil
žinišką judėjimą pakrikdyti.

Mažai kas težino, kad didžiau
sias pasaulyje negrų miestas yra 
ne Afrikoje ir nei šios šalies 
Pietuose, bet čia pat New Yor
ke. Miesto dalis, vadinama 
Harlem, turi 250,000 gyventojų,

Jau Išvalė 
Fašistus

Vyriausiame Teisme
Susidarys Dauguma
Laisvesnių Teisėjų-
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Newarko Mokytojos Boiko- Pasitraukė iš Vietos Atgalei- 
tuoja Japoną Šilką vis Teisėjas Sutherland

Teruely
Liaudiečiai Laimėjo Smarku 

Oro Mūšį prieš Fašistus
Hendaye, Franc. —•. Ispa

nijos pasienis. — Liaudie
čiai dinamitu išsprogdino 
paskutines užsilikusių fašis
tų karių gūštas Teruelyj. 
Dabar jų likučiai visi iškėlė 
rankas ir pasidavė.

Įvyko didelis oro mūšis 
tarp kokių 25 fašistų orlai
vių ir tiek pat liaudiečių 
lėktuvų. Kautynės siautė 
ilgiau kaip valandą. United 
Press pranešimais, liaudie
čiai nušovė keturis priešų 
lėktuvus, bet neprarado nė 
vieno saviškio lėktuvo.

Harold Peters, United 
Press korespondentas, rašo, 
jog fašistai niekad nepri
ėjo arčiau prie Teruelio, 
kaip už trijų mylių; o buvo
pasigarsinę net “su smulk
menomis”, kaip, girdi, jie 
'“užėmę” Teruelį ir “paliuo- 
savę” iš ten apgultus saviš
kius! 

--- --------
Streikų Varžymas Priešin

gas Konstitucijai
Washington, saus. 6.— 

Nacionalė Darbo Santikių 
Komisija metiniame prane
šime kongresui sako, kad 
bet koks suvaržymas darbi
ninkų teisės streikuot būtų 
priešingas Amerikos kons
titucijai.

Fordo Gengsteris Šaudė 
Roosevelto Paveikslą

Fordas Įnirtęs, kad Valdiš
ka Darbo Komisija Pasmer

kė Jo Smurtą 
________ /

Detroit, Mich. — Auto
mobilių fabrikanto Fordo 
gengsteris, Jack Mason, spe- 
cialis šerifas, viename saliū- 
ne bjauriausiais žodžiais iš
plūdo prezidentą Rooseveltą 
ir sušaudė pakabintą Roo
sevelto paveikslą, keturių 
ketvirtainių pėdų dydžio. 
Suvarė vienuoliką revolve
rio kulkų į paveikslo veidą, 
kaklą ir pečius. Po to pas
pruko. Miesto prokuroras 
McRae j ieško to nenaudėlio.

Paskutiniu laiku valdiška 
Nacionalė Darbo Santikių 
Komisija aštriai^ pasmerkė 
Fordą, kaip unijinių darbi
ninkų persekiotoją ir bude- 
liuotoją. Tas pasmerkimas 
sukėlei dar didesnę Fordo ir 
jo gengsterių pagiežą prieš 
Rooseveltą.

kurie beveik išimtinai yra ne
grai.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
skyriai visur turėtų šiemet ruoš
ti Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimo mitingus. Girdėjau, 
kad Bostono apskritis prie to 
jau ruošiasi. O ką daro kiti 
skyriai ?

Leitenantas A. R. Anders, Amerikos laivo Panay oficierius, sužeistas, guli prie upes 
Yangtze ir laukia pagelbos.

Sugriuvo Statomas Kauno Garažas, įėsavęs 600,000 Lity;
Nelaimėj Vienas Darbinink as Užmuštas; 17 Sužeista

Kaunas. — Sugriuvo bai
giamas statyt Kauno savi
valdybės labai didelis gara
žas, priemiestyje Šančiuose. 
Pasidarė nuostolių apie 650 
tūkstančių litų. Nelaimėje 
buvo užmuštas darbininkas 
Vladas Zakarauskas. Sun- 
k;ai sužeista darbininkai: 
Urbanavičius Antanas, Po- 
čiupis Vladas, Eimontas 
Juozas, Bisigirskis. Marijo
nas, Valinskas Jonas, Jalu- 
bauskaitė Ona, Šapkauskas 
Teofilius, Kelertas Julius; 
lengviau sužeisti: Landsber
gis Jurgis, Bernotas Kazys, 
Urbanavičius Juozas, Burk- 
ša Kazys, Jasinskas Boleslo
vas, Ratkus Adolfas, Val
kauskas Stasys, Buzas Ka
zys ir Bakanauskas Polikar
pas.

Norint griuvėsių sklypą 
nuvalyt, reikėsią išeikvot 
dar 200 iki 300 tūkstančių 
litų. Griuvėsiai bus sprog
dinami dinamitu.

Taip nelaimingai vėjais 
nuėjo tas didelis darbas, ku
riuo 'didžiavosi Kauno valdy
bos pareigūnai; jie sakė, 
kad Kaunas turėsiąs tokį 
garažą, kokio dar 'nėra jo
kioj kitoj Pabaltijo šalyj. 
Savivaldybė tą garažą^bu- 
davojosį ypač kaip patalpą 
auto-busams.

Statant be stulpų viduj, 
garažas būtų lėšavęs 1 mi- 
lioną ir 200 litų. Tad nutar
ta budavoti jį .su stulpais 
daug maž už pusę tos kai
nos. Tokį planą garažui pa
darė miestinis inžinierius 
Rudokas. '

1 . ____... T _____

Chinija Atsišaukia Į Ameriką, 
Angliją ir Franciją

Shanghai, saus. 6.—Chini- 
jos valdžia atsišaukė į Ame
riką, Angliją ir Franciją, 
kad nepripažintų japonam 
teisės šeimininkauti Shang- 
hajaus Tarptautinėj Daly, 
kaip kad reikalauja Japoni
ja.

' Pusmetis atgal prasidėjus 
^statybai, keli šimtai darbi
ninkų smarkiai dirbo nuo 
ankstybo ryto iki vėlaus va
karo, net šventadieniais, iki 
gruodžio; 11 d., kada ir įvy
ko nelaimė. Tuo tarpu ga
raže ir prie jo triūsėsi apie 
300 darbininkų, kaip pusė 
po dvyliktos valandos dar
bų prižiūrėtojas sušuko: :

“Gelbėkitės, garažas griū
va!”

Braškėjo, gniužo ir lūžo 
vienas stulpas po kito; kri
to dideli cemento gabalai. 
Viduj buvo apie 250 žmo
nių ; kilo sumišimas, riks
mai : “pasitrauk, praleisk, 
bėkime, žūvam!” ir visi puo
lė galvatrūkčiais veržtis lau
kan. Per pusę minutės iš 
garažo teliko tik griuvėsiai.

Garažo stogas, virš 4 tūk
stančių ketvirtainių jardų

Caballero Pavarytas iš Ispa
nijos Uniją Vadovybės

Valencia, Ispanija. — Di
delė dauguma socialistinės 
Generalės Darbininkų Uni
jos taip smalkiai spustelėjo 
buvusį savo generalį sekre
torių F. Largo Caballero, 
kad jis liko priverstas pasi
traukti. Dabar generaliu 
sekretorium tos didžiausios 
unijų organizacijos Ispani
joj tapo R. G. Peną, vienas 
iš Aąturijos mainierių suki
limo vadų 1934 m. •

Caballero pernai gegužės 
mėnesį buvo pašalintas iš 
ministerio pirmininko vie
tos. Nuo tada jis visą lai
ką ir kurstė Generalę Dar
bininkų Uniją, kad atsisa
kytų bendradarbiaut su da
bartine. respublikos valdžia. 
Bet didelė unijų dauguma 
stojo išvien su valdžia karui 
prieš fašistus.

Sindikalistų unijų sąjun
ga taipgi prižadėjo bendra
darbiaut su Liaudies Val
džia šiuo svarbiausiu reika
lu.

ploto, smelkdamas sukėlė 
tokį oro spaudimą, }<ad bė
gantieji iš jo buvo tarsi vie
sulo nešami.

f Kokiu tai laimingu būdu 
dešimtininkas- prižiūrėtojas 
išliko viduj gyvas, nepaspė
jęs pabėgt iš garažo, ir pa
skui visai sveikas išlipo iš 
griuvėsių.

Pajutę griuvimą,x persi
gandę arkliai su aštuoniais 
vežimais patys 'pabėgo, pa
darydami daug triukšmo.

Griuvimo Priežastys
Garažo suplanuotojas in

žinierius architektas Rudo
kas tuo tarpu atostogavo, o 
jį pavadavo kitas miesto 
inžinierius, nuo pat garažo 
statybos pradžios nieko ben
dra neturėjęs su tuo darbu.

Garažo sienos buvo tik 
dviejų plytų storio, kaip pa
prasto namo; be to, į jas 
buvęs budėta ir senų plytų.

Stulpų storis buvo 60 cen
timetrų visais- keturiais šo
nais. (Centimetras yra 
apie du penktadaliai colio). 
Stulpų “padai” buvo negana 
platūs.

Kai kurie žinovai kelia 
abejojimus, ar nebuvęs blo
gai pagamintas cementas: 
jis buvo maišomas ranko
mis, o ne techniškomis prie
monėmis. ■ *

Ant stogo buvę prisnigta 
apie 500 tonų sniego. O sto
go geležys, vielų tinklas ir 
betono (konkryto) sluoksnis 
apie 5 colių storio sudarė 
šimtus tūkstančių tonų sun
kumo; tam gi atlaikyt stul
pai gal buvę persilpni.

Fašistą Pagyras apie Liau- 
. diečiu Atstūmimą Atgal

Barcelona, Ispanija.’—Fa
šistai pasigarsino, kad jie 
pastūmę \ liaudiečius apie 
mylią atgal iš šiaurvakarių 
pusės linkon Teruelio. Liau
diečiai sako, kad tai tik nau
jas fašistų bergždžias pagy
ras.

Newark, N. J.—Šio mies
to Mokytojų Susivieniji
mas nusibalsavo nenešiot 
šilkinių pančiakų ir kitų 
dirbinių, pagamintų iš Japo
nijos šilko; to vieton naudot 
bovelnines kojines ir ameri
kinio dirbtino šilko parėdus. 
Tūom Newarko mokytojos 
ir mokytojai protestuoja 
prieš Japoniją, kaip Chini- 
jos užpuolikę.

Nereikalingi Karui žmones 
Turi Apleisti Madridą

Madrid. — Ispanijos vy
riausybė įsakė per 30 dienų 
išsikraustyt iš Madrido vi
siems tiems gyventojam, ku
rių buvimas šiame mieste 
nėra būtinai reikalingas ve
dimui karo.

Rumunų1 Karaliaus Mylcti- 
nė pas Beždžionių Liaukų 

SpeciaJistą
Paryžius, saus. 6.—Atvą- 

žiavus Rumunijos kai&liaus 
mylėtinė Magda Lupescu 
lankosi pas daktarą S. Vo- 
ronoffą, kuris pagarsėjo 
įdėjimais beždžionių lyties 
liaukų senyviem žmonėm, 
norintiem lytiškai pajaunėt 
ir pasmarkėt.

“ROBINSONO” PATI YRA 
AMERIKIETĖ

Maskva. — Vadinamo “D. 
L. Robinsono” pati yra Am
erikos pilietė Rutha M. Ru
bens, kaip patikrinta iš jos 
paveikslo. Bet dar nesuži
nota, kas per vienas yra tas 
“Robinson”, jos vyras. Jiedu 
suimti kaip nužiūrimi šni
pai.'

Teruel—“Mažasis Verdunas”
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis.—Po trijų sa
vaičių karčios kovos dėl Te
ruelio, jau apilso liaudiečių 
ir fašistų armijos, kuriose 
yra per 225,000 vyrų.

Mūšiuose dėl Teruelio iki 
šiol nukauta ir sužeista 20,- 
000 iki 30^000 kareivių iš 
abiejų pusių. United Press, 
vadina Teruelį “Mažuoju 
Verdunu.”

GAISRAI ANGLIJOS
KARO LAIVUOSE

Portsmouth, Anglija, sau
sio 6.—Valdžia tyrinėja, kas 
galėjo padegt ar atsitiktinai 
užsidegė karinis laivas 
“Hebe”. Tai jau ketvirtas 
gaisras Anglijos karo lai
vuose per 5 savaites.

ĮNEŠIMAS NAUDAI SE
NESNIŲ DARBININKŲ
Albany, N. Y:—Senato

rius P. W. Wiljiamson įtei
kė sumanymą valstijos sei
meliui išleist įstatymą, kad 
būtų baudžiami samdytojai, 
kurie paleidinės darbininkus 
virš 40 metų amžiaus kaip 
“persenus”.

Washington. — Iš Vy
riausio šalies Teismo pasi
traukia teisėjas Georgę Su
therland, priešas Naujosios 
Dalybos įstatymų, sulaukęs 
76 metų amžiaus. Jis aplęi- 
džia vietą nuo šio mėnesio 
18 d. Naudojasi kongreso 
nutarimu, kad Vyriausio 
Teismo teisėjai, pasiekę 75 
metų, gali pasitraukt su pil
na alga iki gyvos galvos, po 
$20,000 per metus.

Dabar prezidentas Roose- 
veltas galės skirt kitą Nau
josios Dalybos rėmėją į Vy
riausią Teismą.—Prezidento 
skiriamus šio teismo narius 
tvirtina senatas.

Taip būsianti užtikrinta 
dauguma pažangesnių teisė- 
jų-liberalų. Keturi dabarti
niai nariai Vyriausio Teis
mo: L. D. Brandeis, H<F. 
Stone, Ben. Cardozo ir H. 
L. Black palaiko Naujosios 
ftetybos įstatymus;- 
pirmininkas Č. E. Hughes 
svyruoja, bet paskutiniais 
laikais pažangesnėn pusėn; 
teisėjas O. J. Roberts taip 
pat dvejoja tarp liberalų ir 
atgaleiyių. Griežti atžaga
reiviai yra du teisėjai: J. C. 
McReynolds ir Pierce But
ler.

Roosevelt už Mažinimą 
Pašalpos Lęšy Dabar

Bet žada Daugiau Bedar
biam Skirt Pinigų, jei Ne

pagerės Darbai

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas < savo meti
niame pareiškime kongre
sui žada toliau reikalaut 
skirt daugiau pinigų bedar
biams šelpti, jeigu nepadau
gės darbų; bet šiuo tarpu 
prezidentas pataria kongre
sui paskirt bedarbių reika
lams tik $1,138,304,000 .se
kamiems metams, tai. yra, 
$841,356,000 mažiau negu 
einamais metais.

David Lasser, pirminin
kas Am. Darb. Susivienijimo, 
sako, “esu labai nusivylęs” 
tokiu mažinimu bedarbiam 
šalpos, nors Rooseveltas ir 
ketina reikalaut daugiau lė
šų tam tikslui, jeigu pasiro
dys, kad ekonominė padėtis 
šalyje neina geryn. 

■............. ..................................................... ..

Elizabeth, N. J.—Bežai
džiant šautuvu, H. Pierce, 
15 metų, atsitiktinai nušovė 
savo draugą Wm. Bodiną.

ORAS
Šį ketvirtadienį būsią lie

taus ar sniego ir šalčiau. 
—N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 42. 
Saulėtekis 7:20; saulėleidis 
4:43.
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»!j Naujos pražūties Senas Pranašas
; .“Naujienų” redaktorius kietai uždarė 
~1937 metų duris su nauja, didele prana- 

’ ’.Šyste, būtent, kad visa Sovietų Sąjunga 
'iv,Bestovi tik ant silpnutės vištos kojos ir 
ILkad bet kurią gražią dieną jos gali ir 

J- ant svieto nebelikti. Jos “armija su- 
demoralizuota^’, šaukia šis orakulas, “di- 

,\4^lomatiniu atžvilgiu, Sovietų Rusija pa- 
liko be vertės,” “jos prestyžas dingo”, 

ę,'.^darbininkai nepatenkinti”, “ūkininkų ir
- 'darbininkų judėjimas sudaro tikrą pavo- 
Jl.Zju jo (Stalino) diktatūrai”, visur “baisi 
•/ suirute.” Tai šitokį Sovietų Sąjungai, So- 
.."vietų valdžiai ir bolševikams laidotuvių

— maršą atrėžė Pijus Grigaitis savo laik- 
.reraščio gruodžio 30 dienos laidoje. Skai

tai žmogus ir ištiesu pradedi galvoti apie
i suirutę—kur, nors, kur nors, tik jau, ži

noma, ne socializmo žemėje...

“Diktatūros priemonėmis to darbo 
p;?1 atlikti negalima; ir diktatūrai vietos 
. J" nebus Rusijoje, kuomet jai nereikės 
/ • ’ daugiau kariauti su ginkluotomis kon- 

' tr-revoliucionierių'ir jų talkininkų jė- 
b;: gomis.” t?* •i5' /

Bet ir po šiai dienai proletarinė dik- 
l’ftatūra Sovietų valdžios formoje tebegy- 
B; Viloj a, ir jinai puikiai atstatė ir žemės 
F~tikį ir pramonę. Taip atstatė, kad, pavyz
di ožiui, valstiečių būklė pasikeitė sekamai: 
L"jSrieš revoliuciją Rusijos ūkininkas gau- 
|r"4^vo nuo 16 iki 20 pūdų kviečių, nuo 13 
įVjįi 15 pūdų avižų ir nuo 80 iki 100 pūdų 
r jyilvių. Kviečių jam užtekdavo tiktai iki 

Įyąlėdų. Tuosė pačiuose sodžiuose dabar 
K Įįplchozninkas (kolektyvio ūkio narys) 
e-jgąųnai vidutiniškai 240 pūdų kviečių, 

pūdų bulvių, 470 pūdų daržovių, 200 
Į.’ .pūdų runkelių ir 3,150 rublių pinigų, kaip 
-".ęąyo dalį iš kolektyvio ūkio produktų, 
f: .pakaitant naudos, kūną jam duoda jo 

privatinis žemės sklypas.
r ;įTo didelio fakto nebegali užginčyti nei 
;;.pats Grigaitis toje savo ilgoje tiradoje 
- .prfeš Sovietų valdžią ir bolševikus. Girdi, 
y"“jjkininkų atžvilgiu tai gerai”. Žinoma,

- Ir taip kasmet per visus dvidešimt vie- 
r- ’nūs metus “N.” suardo ir palaidoja So

vietų valdžią ir sovietinę tvarką. Nelai- 
r ifie tik tame, kad Sovietų valdžia atsisa- 
i’.... .kb būti gyva palaidota—net ir tada, kada 
H toks didelis ir mokytas žmogus, kaip Gri- 
p;Jgaitis, reikalauja, kad jinai gultų į grabą 

ir lystų po žeme. Neklauso ir tiek...
Ištiesu gi Grigaitis kasmet šitaip iš- 

‘‘ -dėsto mums ne Sovietų žemės padėtį, bet 
savo gilius, neišgydomus troškimus. Jis 

f ištroškęs matyti Sovietų Sąjungoje “bai
sią suirutę”, “darbininkų nepasitenkinu 

t jną”, jos “prestyžo dingysi^, k juo se- 
jiš-^ina, tuo dįd^nF, karštėsiu ir, ži- 

’"BOma, kvailesni tie jo troškimai darosi.
kad šita “N.” redaktoriaus prana- 

"gystė yra taip pat sena, kaip sena yra 
t Sovietų valdžia, tai galima matyti kad ir 
jl7iš sekamo: Dar 1920 metais, kai Sovietai 
*.'..baigė apsidirbti su ginkluotais kontr- 

revoliucionieriais ir lenkų užpuolimais, 
ėjo prie pramonės ir žemės ūkio at- 

statymo, jis teigė:

1 Klausimai ir Atsakymai v-:;.," _ _ _I*«J

I
r ;»tAr šią vasarą įvyks ant- 
L-ras Amerikos Lietuvių Kon

gresas, ar ne? J. K.

^Atsakymas:

.^l’ai priklausys nuo to, 
kaip į tai atsineš Amerikos 
Lietuvių Kongreso Vykdo- 

L masis Komitetas ir Kongre-

so skyriai. Jei jie nutars,

kad gerai—gerai, nes valstiečių būklė pa
gerėjus. Betgi tai toks faktas, kuris dul
kėmis paleidžia visus to paties “N.” re
daktoriaus plepalus apie Sovietų Sąjun
goje “nepasitenkinimą,” apie “baisią su
irutę”. Tai ko buvo verta jo 1920 metų 
pranašystė,- kad proletarinė diktatūra 
negalės šalies atstatyti?

Tiek apie žemės ūkį. Bet, girdi, “pra
monės darbininkų padėtis nepagerėjo nė- 
kiek”. Taip vįskas esą bfangu, kad jei 
darbininkas ir jo šeima nori “šiaip taip 
pavalgyti, tai jisai turi išleisti 90 nuoš. 
savo algos vien tik maistui”. Gerai, kad 
nors tiek mokytas redaktorius jau dalei- 
džia, būtent, nors jau pavalgyti Sovietų 
darbininkui duoda. Nelabai senai jis skel
bė filosofiją, kad Sovietų ne tik darbinin
kai, bet ir valstiečiai mirštą badu, kaip 
rudenį musės.

Tačiau ir šiuo svarbiu klausimu, vei
kiausia per neapsižiūrėjimą, arba dėl 
nepakankamo atsargumo, “N.” red. pats 
sau nosį nušluostė. Jis, būtent, ėmė ir pri
pažino tą tiesą, kad Sov. Sąjungos dar
bininkų padėtis arba būklė “priklauso 
nuo to, kiek pagaminama”. Mes visada 
taip .teigėme: socialistinėje santvarkoje 
žmonių būklė priklauso nuo to, kiek jie 
pasigamina visokių gyvenimui reika
lingų produktų. Ten nebėra parazitų, 
kurie tuos daiktus sunaudotų, arba atim
tų nuo žmonių ir išeikvotų, arba neduo
tų žmonėms jais naudotis. Grigaitis grie
žtai užginčydavo tokios santvarkos buvi
mą Sovietų Sąjungoje. Dabar gi jau pri
pažįsta, kad taip ištiesų yra.

Gerai. Dabar pažiūrėkime, ką parodo 
Sovietų žemės ūkio ir pramonės gamyba. 
Geriausio derliaus metais carų Rusijoje 
žemė duodavo 80,000,000 metriškų tonų 
grūdų per metus. Gi 1937 mietais Sovie
tų Sąjungos žemė davė net 115,000,000 
metriškų tonų grūdų. ’’

Senoj Rusijoj, būtent, 1913 metais, bu
vo pagaminta tiktai 8,300,000 porų če- ' 
verykų. Gi 1936 metais Sovietų Sąjunga 
pasigamino net 162,700,000 porų čevery- 
kų> arba net devynioliką sykių su vir- 

, šum daugiau! Chemikalų buvo pagamin
ta: 1913 m.—už 255 milionus rublių, 1936 
m.—už 3,463 milionus rublių, arba virš 
trylika sykių 'daugiau; garvežių: 1913 m. 
—418, 1936 m.—1,696; vagonų: 1913 m. 
—14,800, 1936 m.—77,900; žibalo: 1913 m. 
—9,234,000 tonų, 1936 m.—29,293,000 to- 
nų; anglies: 1913 m. — 29,100,000 tonų, 
1936 m.—126,400,000 tonų; plieno: 1913 
m. — 4,231,000 tonų, 1936 m.—16,400,000 
tonų; mašinų: 1913 m.—už 748 milionus 
rublių, 1936 m. (skaitant prieškarine 
rublio verte)—už 20,764 milionus rublių 
ir taip toliau. Sutraukus į daiktą, imant 
1913 metų vertę pamatan, sunkioji pra
monė 1913 metais davė produktų už 11 
bilionų rublių, 1936 metais—už apie 81 
bilioną rublių, arba apie septynius sy
kius daugiau. Lengvoji pramonė 1913 
metais davė produktų už 6,300,000,000 
rublių, 1936 m. — už 31,800,QOO,000 rub
lių, arba penkius sykius daugiau. 

< • >

Kaip matote, šios skaitlinės yra už 
1Q36 metus, gi 1937 metais pramonė buvo 
dar 'keliolika nuošimčių aukštesnė. Va
dinasi, dar daugiau produktų buvo pa
gaminta. •
. Taigi, jeigu Sovietų Sąjungos žmonių 

būklė priklauso nuo to, kiek šalyje pa
gaminama produktų, ir jeigu 1937 metais 
buvo pagaminta j35 milionais tonų dau
giau grūdų ir net septynius sykius dau
giau pramonės produktų, negu 1913 me
tais, tai kur pamatas, kur pateisinimas 
tiems Grigaičio ir kitų Sovietų Sąjungos 
priešų tauškalams, kad Sovietų liaudies 
būkle ne tik nepagerėjo, bet dar pablo
gėjo?

Jie patys save muša ir kryžiavoja. Jie 
patys parodo, kad jų neapykanta senai 
pralenkė jų protą.

kad tokio kongreso reikia, 
tai įvyks, o jei pasisakys 
prieš, tai neįvyks. Kol kas 
tas klausimas tebėra neiš
rištas. Berods didžiumos 
nuomonė yra,'kad toks'kon
gresas turėtų būti sušauk
tas.

Mums atrodo, kad antro
jo kongreso klausimas turė
tų neužilgo būti galutinai 
išspręstas. Kongreso Komi
tetas turėtų formaliai atsi
klausti skyrių ir paskui ga

lutinai patvarkyti, ar bus 
šaukiamas antras kongresas 
šią vasarą, ar ne.

Passaic, N. J.—Iš namo 
miestinio" advokato J. J. 
Weinbęrgerio nežinia kas 
išpiešė $25,000 vertės bran- 
gumynų.

Barcelona, Ispanija. — 
Fašistų lakūnai čia bombo
mis užmušė 49 ir sužeidė 
60 nekariškių žmonių.

Niekšiški Trockisty ir Kitų Kontr-revoliu- grado ištremtas į šiaurę, į nedi-
• • • | » 1*0® 0 miestelį. C. apsistojo vie-ciomenų Darbo Metodai Sovietų Sąjungoj
1937 m. kovo mėn. draugas 

Stalinas Visasąjungines Komu
nistų (Bolševikų) Partijos Cen
tro Komiteto plenume aiškino, 
kad buržuazines valstybes siun
čia viena į kitą daugybę agentų. 
Japonija turi daugybę, savo 
agentų Amerikoj, o Amerika Ja
ponijoj. Anglija ir Francija 
samdo sau agentus Vokietijoj, o 
Vokietija — Anglijoj ir Franci- 
joj. Toks jau buržuazinių 
valstybių tarpusavio sugyveni
mo dėsnys.

J
Jeigu tai daro buržuazinės 

valstybės viena kitos atžvilgiu, 
tai dvigubai ir trigubai dau
giau visos buržuazinės ir ypač 
fašistinės šalys siunčia savo 
agentų į Sovietų Sąjungą. Ypač 
daug savo agentų siunčia į So
vietų Sąjungą Japonija ir Vo- 

/. kieti ja, o pastaruoju metu ir 
Lenkija. Be tp šitos fašistinės 
šalys išnaudoja dar šnipinėjimo 
tikslams Suomijos, Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Rumunijos ir 
kitų šalių žvalgybas. Aktyvų 
šnipinėjimo darbą Japonijos, 
Vokietijos ir Lenkijos naudai
veda ir ką&urie diplomatiniai 
atstovai ir tą šalių generalinių 
štabų antrieji skyriai.

Užsienio žvalgybų agentai 
verbuodavo ir verbuoja sau šni
pus iš įvairių SSRS visuomenės 
atmatų. Tikras radinys užsie
nio žvalgyboms yra trockistai, 
buchariniečiai, visokios sudau
žytų klasių liekanos, o taip pat 
kontr-revoliucionieriai iš eserų 
ir menševikų. Visi jie dėka sa
vo neapykantos Sovietų valdžiai 
ir socializmo laimėjimams tam
priai suaugo su užsienio žvalgy
bomis. Viena užsienio valsty
bės žvalgyba 1927-28 m. davė 
tokią instrukciją savo šnipams 
Sovietų Sąjungoj: šnipui rei
kia būtinai pralysti į karinį fa
briką, arba apsistoti netoli jo, 
kad kilus karui jį susprogdinti. 
Štai šitą užsięnio žvalgybos in
strukciją uoliai pildė pikčiąusi 
liaudies priešai, užsienio valsty
bių žvalgybų agentai — trockis
tai, zinovjeviečiai ir dešinieji. 
Tai jie liko savo tėvynės pik
čiausiais išdavikais. Supranta
ma todėl ta didžiulė Sovietų 
liaudies neapykantą tiems išga
moms ir išdavikams.

Kartu su trockistiniai bucha- 
r miškais Itontr-revoliucionie- 
riais ir diversantais ardymo 
darbą veda menševikai, eserai, 
baltagvardiečiai ir kiti antiso- 
vietiniai elementai. Viename 
didžiausių Leningrado fabrikų 
vienoj šnipų kontr-revoliučinėj 
organizacijoj, Jkuri ruošė ir vyk
dė diversijas ir žalojimo aktus, 
susiėjo vienos užsienio žvalgybos 
šnipai-tuzai, jos agentūra SSR 
S-oj—trockistai, zinovjeviečiai, 
buchariniečiai, o taip pat eserai 
ir menševikai.

Pirmoj eilėj trockistiniai-bu- 
chariniški šnipai-diversantai 
stengėsi varyti žalojimo darbą 
fabrikuose, dirbančiuose apsau
gos reikalams. Vienoj techniki- 
nėj laboratorijoj, kuri gamino 
sudėtingus įrankius, turinčius 
apsaugos reikšmės, dirbo sušau
dytojo Kamenevo sūnus—Alek
sandras Kamenevas. įsiutu
siam liaudies priešui Kamene- 
vui pavedus, jo sūnus sudarė 
laboratori j o j di versinę-žalę> j imo 
grupę. Ta grupė visaip kliu
dė tų' įrankių gamybą, nuolat 
darydavo įvairius pertvarky
mus, tuo darydama didelę žalą 

^Sovietų Sąjungos saugumui. 
Grupė išdirbo planą, kaip su
sprogdinti laboratoriją, jei kil
tų karas. Soyfetų liaudies lai
mei, ta viena. svarbiausių, sau
gumo reikšmės turinti, vieta bu
vo laiku išgelbėta, d žalotojų 
grupė suimta.

Visi žino, kokią didžiulę 
reikšmę turi plentai, šnipai irz 
diversantai negalėjo neatkreip
ti į šią sritį savo akies. Plen
tų Transporto Mokslo-Tyrinėji- 
mo Instituto vienas vadovauto

jų—D.—areštuotas tardymo me
tu papasakojo, kaip jį mokė 
ardyti plentų statybą liaudies 
priešas trockistas Serebriako
vas. Serebriakovas su minėtuo
ju D. susitarė institute nuolat 
daryti reorganizacijas, o jokio 
konkretaus darbo nedirbti. Vien 
1933-34 m. tas D. pravedė sa
vo institute 30 reorganizacijų: 
temos būdavo sistemačiai nui
mamos ir ^perdavinėjamos iš vie
no sektoriaus į kitą, iš vieno 
darbininko kitam; sektoriai bū
davo tai sudaromi, tai vėl pa
naikinami. Dori instituto dar
buotojai neparodė reikiamo bu
drumo ir priešai galėjo ilgai ža
loti. - •

Užsienio žvalgybos namaža 
dėmesio kreipia sovietiniam jau
nimui. Jos stengiasi jaunuolius 
nugirdyti, ištvirkiMi ir tuo bū
du įtraukti £ šnipinėjimo orga
nizacijas. 1935 m. gale buvo 
susekta šnipų-žalotoj ų-teroristų 
grupė, kuriai vadovavo neva 
aktyvus komjaunuolis C. Tas C. 
1928 m., kaip aktyvus trockis
tas už kontr-revoliucinius dar-

Vadų Auklėjimas
je I. Leninas

Reikalinga, kad visa par
tija sistemačiai, palengva 
ir pastoviai auklėtų sau tin
kamų žmonių centre, kad ji
nai matytų prieš save, kaip 
ant delno, visą veikimą 
kiekvieno kandidato į šią 
aukštą vietą, kad jinai susi
pažintų dargi su jųjų indi
vidualiais gabumais, su jų
jų silpnomis ir stipriomis 
pusėmis, su jųjų laimėji
mais ir “pralaimėjimais.”

Nei vienas politinis veikė
jas neišėjo savo karjeros be 
tų ar kitų pralaimėjimų, ir 
jeigu mes rimtai kalbame 
apie įtaką į mases, apie mū
sų užkariavimą masių “ge
ros valios,” tai mes visomis 
pajėgomis turim siekti to, 
kad tie pralaimėjimai nebū
tų slepiami ratelių ir grupių 
aprugusioj atmosferoj, kad 
jie būtų atiduodami teis
mui visų. Tatai atrodo ne
patogu paviršutiniai žiū
rint, tatai gali atrodyti 
“įžeidžiančiai” tam ar ki
tam pavieniui vadovui,—ta
čiau šį nepatogumo jausmą 
mes turime nugalėti, tatai 
yra mūsų priedermė prieš 
partiją, prieš darbininkų 
klasę. Tas ir tiktai tas duos 
galimybės visai masei (o ne 
pripuolamam ratelio arba 
grupės z sąstatui) įtakingų 
partijos darbininkų .pažinti 

i savo vadus ir pastatyt kiek
vieną iš jų į atitinkamą vie
tą. Tiktai platus paskelbi
mas ištaisė visus tiesiogi
nius, vieriapusius, kaprizi- 
nius nukrypimus, tiktai jis 
pakeičia kartais paikius ir 
juokingus “grupių” “kont- 
rus” į naudingą ir reikalin
gą partijos saviauklėjimp 
medžiagą.

Šviesos, daugiau šviesos! 
Mums reikalingas didžiulis 
koncertas; mums reikalinga 
išdirbti sau patyrimą, .kad 
teisingai jame roles paskirs
tyti, kad vienam duoti sen- 
timentalę smuiką, «antram 
g r i a u s m i ngą kontrįjasą, 
trečiam įteikti derižieriaus 
lazdelę. Te įvyksta gi i.štik- 
rųjų puikusis autoriaus šau
kimas duoti vietos visoms 
nuomonėms partijos organo 
ir visų partijos leidinių pus-- 
lapiuose, tesprendžia visi ir 
kiekvienas apie mūsų “gin
čus ir nesutikimus” vis vien

C. susiartino su ja ir apdirbo 
trockistinėj dvasioj. Grįžęs Le- 
ningradan jis pasiėmė ją kar
tu, įtaisė ją' vienam kariniam 
fabrike ir per kją ėmė kurti 
kontr-revoliucinę grupę iš nepa
stovių .komjaunuolių. C. ir jo 
žmonai pasisekė ištvirkinti kele
tą komjaunuolių ir mergaičių ir 
įtraukti juos į kontr-revoliucinį 
darbą.

Kitas faktas. 1936 m. gale 
Karelijos respublikoj Kestengo 
rajone miško pramonės ūkyj dir
bo trockistas š. ir eseras P. 
Kad įtraukt į savo .kontr-revo
liucinę bandą keletą jaunų vai
kinų ir merginų, jie pradėjo 
rengti kolektyvius išgėrimus ir 
tuo būdu sugebėjo ištvirkdyti 
keletą vaikinų ir merginų, tame 
skaičiuje ir keletą komjaunuo
lių. O paskui lengva jau bu
vo įtraukti juos į .kontr-revoliu
cinį darbą.

Štai kokiais niekšingais bū
dais dirba liaudies priešai ir už
sienio žvalgybų agentai trockis- 
tai ir kiti kontr-revoliucionie- 
riai. A. Ramutis. .

dėl kurios “notos”, peraš- 
triai tartos, vienų nuomone, 
melagingos, antrų, ir nevy
kusios, trečių nuomone. Tik
tai iš visos eilės tokių atvi
rų svarstymų ir tegali išsi
dirbti pas mus tikrai susi
dainavusi vadų kolegija, tik
tai šiai sąlygai esaiit darbi
ninkai bus pastatyti į tokią 
padėtį, kad negalėtų nustoti 
mus suprasti, tiktai tuomet 
mūsų “štabas” remsis ištik- 
rųjų gera ir sąmoninga ar
mijos valia, kuri eina paskui 
štabą ir tuo pačiu laiku ro
dančios kelią savo štabui!

(Iš “Laiškas į redakciją”, 
“Iskra” 53 Nr., 1903 m., 25 
lapkričio.)

UETUVOS ŽINIOS
Ir Vėl Pasikėsinimas 

Nusižudyti
j ŠIAULIAI.—XI. 28 d. Pašvi
tinio vi. Višeikių km. pieno nu
griebimo punkto vedėjo Mažei
kos Kazių bute sieros rūkštimi 
apsinuodijo pil. Gaubaitė Mari
jona, kuri greitosios ‘pagalbos 
automobiliu atvežta į Šiaulių m. 
ligoninę, žudėsi dėl meilės.

Ligonių Kasa
ŠIAULIAI. — Ligonių kasos 

taryba nutarė paskolinti Kauno 
ligonių .kasai 50,000 litų Biršto
no statomos didelės sanatorijos 
reikalams. Be to, konstatavus, 
kad šiemet narių skaičius vietoj 
numatytų 6,100 pakilo iki 7,400, 
nutarta šių metų sąmatą papil
dyti 125,000 litų. 1938 metų 
sąnjata priimta 701,000 lt.

Vienas Mokinys Smarkiai 
Sužeidė Kitą

UKMERGĖ.—Ukmergės ama
tų mokykloje susipešė du pirmos 
klasės mokiniai. Vienas iš jų 
metė į savo “priešą” specialų 
kirstuką geležiai kirsti ir patai
kė į koją. Kirstukas perkirto 
blauzdą ir palietė kaulą. Nelai
mingasis paguldytas į ligoninę.

Varžo Ūkius
RASEINIAI. — Pastaruoju 

metu pagausėjo ūkių varžytynių. 
Aną dieną iš varžytynių būvo 
parduoti net 5 ūkiai.

Kaunas Pėr Dieną Suvartoja 
28,000 Kg. Pieno

Apskaičiuota, kad Kauno gy
ventojai- per dieną suvartoja 
28,000 kilogramų pieno. 90% 
to kiekio atveža provincijos gy
ventojai. Palyginti šis suvarto
jamo pieno j kiekis Kaupui yra 

per mažas. Ypatingai pieno 
trūkumą jaučia darbininkai, ku
riems ypač šis produktas yra 
reikalingas ir naudingas. Ta
čiau kainos ir pristatymo at
žvilgiu pienas jiems dar pilnai 
neprieinamas.

Bežaisdami Susišaudė Vaikai
šiomis dienomis Marijampo

lėje įvyko skaudus ir pamokinąs 
įvykis,—montekristo šūviu sun
kiai sužeistas mažametis val
džios R. J. berniukų gimnazijos 
vice-direktoriaus J. Dailidės sū
nus. Nelaimė ištiko vaikams 
bežaidžiant užtąišytu montekris- 
tu, kuris iššovė^ įada, kai šūvis 

!buvo visai nelaukiamas.
■A--

Ligoninė Kaštuosianti Apie 
1,000,000 Lity

MARIJAMPOLĖ. — Dabar 
statoma moderniška apskričio li
goninė ir tikimasi, .kad būsianti 
gražiausia ir geriausia visoje 
Lietuvoje. Jos^ pastatai bū
sią baigti jau kitąmet. Iki šiol 
ligoninės statyba jau kaštavusi 
apie 100,000 litų,, tačiau tai yra 
tik pradžia. Ligoninė iš viso 
kaštuosianti apie 1,000,000 litų.

Malkų Kainos Kelia Nerimą
MARIJAMPOLĖ.—Kuro klau

simas dar vis aktualus Marijam
polėje. Už vidutinį vežimą mal
kų mokama 10-16 litų. Sande
liuose 1 kub. metras malkų kaš
tuoja *12-18 litų; durpių 1,000 
neatiduodama be 16 litų. To
.kios kainos darbininkijai, kuri 
likusi be darbo, tiesiog nepri
einamos.

Degtinė į Kapus Nuvarė
ZARASAI. — Lapkričio 26 d. 

Salake po turgaus iš ryto ras
tas miręs Plavėjų kaimo ūki
ninkas -r- pintinių dirbėjas P. 
Bazelis, apie 50 m. amžiaus, vi
soj apylinkėj žinomas girtuok
lis. Prieš tai dieną pardavęs 
turguje kiek savo dirbinių ir vi
są vakarą gėręs, vargšas naktį 
sušalo vienų namų kieme.

• • • .i .1 . .
Kyla Rinkos Kainos y

RASEINIAI. — Paskutiniu 
laiku pradėjo smarkiai brangti 
įvežami maisto produktai. Kai 
kurios kainos pakilo net 80%.

Taip pat labai mažai atveža
ma malkų, nes patys miestie
čiai miške brangiai moka. Tuo 
labai susirūpinusi miesto bied- 
nuomenė, nes užėjus šalčiams 
nekūrentuos kambariuos -šalta 
gyventi.

Kaip Žandarų Laikais ., t
ŠIAULIAI. — Šiauliuose Jur

gio parapijoj kunigai jau pra
dėjo kalėdoti. Bekalėdodamas 
kunigas ne tiek apie dievo žodį 
kalba, kiek įdomaujasi, kas ko
kius laikraščius skaito, ir visas 
gautas žinias stropiai užrašo į 
bloknotą. Įdomu, kam tas blok
uotas bus patiektas išvadas da
ryti . . .

Uždarė Pradžios Mokyklą
Prieš tryliką metų Varaščinos 

km. buvo įsteigta pradžios mo- - 
kykla. Mokyklą lankydavo dau
giau, kaip 30 vaikų. Dabar mo
kykla uždaryta ir tėvams suda
rė daug rūpesčių, nes jų maži 
vaikai į tolimesnes mokyklas 
nepajėgia nueiti- Visi būtų dė
kingi, kad mokykla būtų palik
ta toj pačioj vietoj.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Senam Pi jut — “Kalėdos 

Lietuvoje” tilps prie pirmos 
progos. Prašome rašinėti ir 
dažniau.

P. Butkevičiui. — Į jūsų 
klausimus atsakysime iš ei
lės. Da turime glėbį pirmiau 
gautų.

K. Staduliui. — Į jūsų 
klausimus atsakysime iš ei
lės.

Dr. Graičiūnui. — “Padi
dinkime materialinius ištek
lius” pakartoja tai, ką pir
miau esate keliais atvejais 
kalbėję bei rašę. Atleisite, 
kad šis straipsnelis netilps.
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Kaip Skruzdės Kariauja ir Ginkluojasi
P as i rodo, kad atskiri įjos bijo, kad svetimos kruz- 

skruzdynai ne tik karan ei- dės neužpultų viso skruzdy
ną vienas prieš kitą, bet ir no. Todėl,- kad lengviau bū- 
“ginkluojasi”. Patirt skruz- tų užpuolimo atveju gintis, 
džių “valstybių” santikius skruzdynas buvo tvirtina- 
buvo padaryti bandymai mas.

Vitaminas kaip Vaistas Smarkiem Gėrikam

viename Londono žvėrinčiu- 
je, kaip aprašo “Lietuvos 
Žinios”:

Tyrimui buvo paimti trys 
skruzdynai, kurie buvo ap
gyvendinti trijose mažytėse 
salelėse vienoje kūdroje. 
Skruzdynai tuomet gyveno 
ramiai, skruzdės bėgiojo sau 
po salelę, rinko maistą, sku-. 
jelius, šapelius, taisė skruz
dyną ir tt. Bet kartą tarp 
visų salelių buvo pratiesti 
siauri takeliai. Skruzdės, 
radusios naują taką, tuojau 
ėmė juo bėgti. Ir štai susi
tinka pusiaukelyj su kitų 
skruzdynų skruzdėmis. Ki
lo didžiausias sąmyšis, ka
ras: susitikusios svetimos 
skruzdės pradėdavo muštis, 
vienos kitas žudyti. Kai ku
riai pusei pasisekdavo nu
galėti, daugelį priešų išžu
dydavo, o daugelį paimdavo 
nelaisvėn ir nusivarydavo į 
savo skruzdyną. Skruzdy
nai pasijuto esą karo stovy.

Tyrėjai pastebėjo, kad 
skruzdės kiek begalėdamos 
ėmė stiprinti skruzdynus: 
nešė didesnius šapus, akme
nėlius ir tt. Buvo aišku, kad

Kodėl Vaismedžiai Daž
nai Neveda Vaisių

Pirma priežastis vaisių 
nevedimo tai pergilus įso
dinimas vaisinių medžių į 
žemę, arba įsodinti medžiai 
tampa vandens apnešti sto
ru žemės sluogsniu. Toki 
medžiai gali augti gerai ir 
būt sveiki, bet vaisių ant jų 
būna mažai ar visai nebū
na. Tokius medžius vargiai 
gali pataisyt, įčiepijant ir 
geros rūšies medžiais.

Kita priežastis, kad vai
siniai medžiai mažai veda 
vaisių tai bloga rūšis. Šito
kius medžius galima patai
syt, įčiepijant geros rūšies 
medžiais.

Pergilus vaisinių medžių 
įsodinimas duoda nuostolius 
savininkui: medžiai užima 
plotą, priežiūra reikalinga 
o. naudos mažai.

Apie dešimt metų atgal 
aš pagelbėjau naujai pradė
jusiam ūkininkui pasodint 
kelias dešimtis vaisinių me
delių, daugiausia geros rū
šies obelų. Aš, turėdamas 
patyrimo sodinime vaisinių 
medžių, patariau jam sodin
ti paviršiuj, bet jis mane 
pertarė: kad vasarą nėra 
lietaus, tai būtinai reikia 
sodint giliau, kad jaunas 
medelis turėtų drėgnumo 
žemėje. Tai buvo jo klaida, 
nes vasarą nesant lietaus 
žemė išdžiūsta giliai, o jei 
ir palyja biskį, tai lietus su
drėkina tik žemės paviršių, 
o medžių šaknų esamų gi
liau nepasiekia. Jo jauni 
medeliai auga gerai, bet 
vaisių mažai teveda. Vyš
nios išdžiūvo pirmą vasarą.

Kadangi tūli “Laisvės” 
skaitytojai nori žinių apie

Po kiek laiko takeliai, 
jungianti skruzdynus, buvo 
išgriauti. Skruzdžių nuste
bimas vėl buvo didelis. Bet 
dabar jos vis dėlto jau bu
vo “pamokytos,” kad netoli 
kur tai yra kiti skruzdynai; 
todėl skruzdyno stiprinusios 
nenustojo ir toliau nešė ša
pus, lipino skujelius ir tt. 
Skruzdynai nuolat buvo 
saugojami.

Tyrėjai dabar pastebėjo 
dar vieną įdomų dalyką: 
skruzdės rinko mažyčius 
medžio gabalėlius, kuriuos 
nuleisdavo į vandenį ir mė
gindavo ant jų keltis į 
“priešo ž e m ę”. Matyti, 
skruzdės norėjo pasidirbti 
sau “laivus”, kuriais galėtų 
užpulti kitą skruzdyną, 
esantį už “jūrių-marių.”

MAŽAKRAUJYSTĖ IR 
RŪKŠTIES STOKA

Pas daūgumą sergančių 
“pragaištinga mažakraujys
te” yra permažai rakšties. 
Juos gydant, paprastai duo
da valgyt daug kepenų ir 
gert rakšties.

Atlantis Žemynas Tikrai 
Buvęs bet Nuskendęs
Senovės raštuose yra pa

davimai, jog kadaise buvo 
didelis Atlantis žemynas, 
gyvenamas labai daugelio 
žmonių, bet jis nugrimzdo 
Atlanto Vandenynan.

Tuos padavimus dabar 
patvirtina prof. W. H. Bra
dley. mokslininkas Jungti
nių Valstijų Geologinės Ap
žvalgos. Savo tvirtinimą jis 
remia sluoksniais vandeny
no dugno nuosėdų, kadaise 
veikusiu ten ugniakalnių la
va ir kitais daviniais. Jis, 
pagal tuos davinius, spren
džia. jog Atlantis vienur po 
vandeniu paniro 20 tūkstan
čių metų atgal, kitur net 
200 tūkstančių metų.

Kaip Greit Skrajos?
Sovietų mokslininkai pri

leidžia, jog kada bus išras
ta lėktuvai, kurie galės 
skrajoti stratosferoj, apie 
3Q mylių aukšty j, tai jie ga
lės daryti į valandą bent 
1,000 mylių. Mat, ten jau 
taip skystas oras, kad jis 
daug mažiau galės sulaikyti 
lėktuvo skridimą pirmyn.

Skaitykite ar Giedokite...
Vienas laiškas, įmestas 

Wabash, Ind., pašto dėžu
tei! buvo šitokiu vardu už- 
adresuotas: Mr. Kananino- 
heaokuuhomeeopukaimana- 
alphilohinokeaweaweulama- 
kaokalani Judd, Honolulu.

Vaikščiojant dažnai su
mažėja kojų skaudėjimas, 
sako vienas specialistas.

sodininkystę, aš galiu tų ži
nių teikti, tik jei galėsiu 
parašyt.

A. Krajauskas.

Šis paveikslas parodo, kaip Amerikos karinio laivo Panay įgula gelbstisi, kuomet 
laivas pradėjo skęsti. Kairėje pusėje matosi laivelis, į kurį buvo sudėti įgulos su
žeistieji nariai.

SPONGIA-KEMPINE
Rašo J. E. Gužas

Daugelis esame matę sa
votišką kempinę spongia ar- 

iba naudoję ją. Maudydamie- 
į si vonioj, žmonės “spon- 
džia” bružuojasi sau odą. 
Teplioto jai tokia kempine 
valo kambarių sienas pirm 
maliavoj ant jas išnaujo. 
Naudojama jinai ir įvairiais 
kitais atvejais—valymui bei 
sugėrimui.

Bet kas gi yra “spen
džia”—augrnuo ar gyvūnė

lis? Gal ne vienas apsigau- 
name, kada turime į pana
šius klausimus išsireikšti 
nuomonę. Tiesa, nėra prasi
žengimas, jei ir nepataiko
me į “tašką” atsakyti. Vie
nok spendžia yra įdomi, 
ypatinga gyvybe, kuomet ją 
natūralę tyrinėji. Gi apdirb
ta naudojimui jinai visai 
nepanaši į tą, kas ji ištikrų- 
jų yra. Jei taip, tai mes ją 
patyrinėkime iš arti; gal 
pasiseks ko naujo pastebėti, 
apie ką pirmiau esame nė 
nemanę.

Istorija
Spendžia yra žinoma nuo 

gilios senovės laikų. Tai 
vienas iš senai žinomų gy
vūnėlių: jos liekanos yra 
randamos Cambrijinės ga
dynės uolose, seniausiose iš 
visų, kokias tik žino geolo
gijos mokslas. Spondžia bu
vo vartojama žmonių nuo 
nežinomų laikų. Taipgi ir 
šiandien nemažiau. Vienas 
žymėtinas faktas, tai jos 
mokėjimas prie gyvenimo 
apystovų prisitaikyti. Dau
gelis panašių į spondžia gy
vybių šiandie terandama 
tik anglies sluoksnyje su
akmenėję, o jinai, su j.omis 
gyvenus, ir dabar puikiai 
gyvuoja visame plačiame 
sviete.

Jei mes ’patyrinėtume 
spondžios “žilą” praeitį, tai 
daug ko įdomaus rastume. 
Ji daug mums pasakytų, 
galbūt, nemažiau,t kaip ir 
mūsų seniausi protėviai....

Kas Ji?
Žiloje praeityje buvo ne

žinoma, katrai giminei

spondžia priklauso — aug
menų ar gyvūnų. Visaip 
manyta, spėta, bet šiandien 
ji yra žinoma, kaipo ne
vaikščiojantis, augmens pa
našumo, gyvūnas, kurio gy
venimo įpročiai yra labai 
artimi augmeniui. Tačiau 
spondžia skiriasi ir nuo kitų 
gyvių grupių, turi labai pa
prastą sudėtį, nes neturi nei 
ryškių išlaukinių organų 
nei tam tikro pastovaus 
pavidalo. Spondžios priklau
so vadinamai bestuburinių 
gyvulių rūšiai.

Subudavojimas
Spendžiu yra randama 

labai mažo ūgio, bet jų yra 
ir iki keturių pėdų aukštu
mo. Vienos jų yra labai 
tvirtos, diržingos, it oda; 
kitos, netvirtos; bet jų visų 
bendras subudavojimas vi
suose atsitikimuose yra tas 
pats. Jų kūnas susideda iš 
masės celių-lastelių; jį pa
laiko savotiškoj formoje va
dinami “groblai”-skeletonas. 
O skeletonas subudavotas iš 
labai plonų driksnelių, va- 
laknėlįų, kurių medžiaga 
vadinasi “spondžinu.”

Spondžia susideda iš dide
lio kiekio atskirų kūnelių, 
susijungusių krūvon. Kiek
vienas kūnelis turi vieną ga
lą atdarą, o antrą aklą. At
darasis galas turi apvalias 
“lūpukes”, iš kurių tai išsi- 
kiša “irkliukai,” tai vėl įsi
traukia vidun. Tie “irkliu
kai” yra vadinami flagellos. 
Jos visada ir visada juda į 
vieną, tai antrą pusę....

Raumenų nei nervų siste
mos spondžia neturi, o vie
nok turi šiokią tokią pajau
tą. Kada pasikeičia van
dens aplinkybės, kuriame 
spondžios randas, pastebi
ma įvairių skylučių ant kū
no tai atsidarymas, tai su
sitraukimas, taipgi ir “bur
na” prasidaro, tai užsida
ro. ... Tokis ypatingas judė- 
sis leidžia manyti, jog spon
džios organizmas turi šiokią 
tokią pajautą, jei nervų ir 
neturi'.

Maistas
Spondžia gyva, tai mais

tas reikalingas. Ale koks? 
Ji maža, tai kaip ima mais
tą? Manykite, kaip norite. 
Ji maitinasi pati save tuom, 
ką gauna.

Aukščiau atžymėjom, kad 
spondžia turi “burną.” Ji 
yra tiksliai gamtos duota, o 
priedui turi lyg ir “dantu
kus” — flagellas. Flagellos 
nuolat plevėsuoja, mosikuo
ja, juda, tai kartu ir van
denį sujudina aplink savę. 
Kam? Aišku, tą daro savo 
naudai. Taip vanduo suju
dintas banguoja, mainosi, 
tai nešasi iš lauko į vidų, 
tai iš vidaus laukan. Įplauk
damas į vidų, vanduo sykiu 
atneša ir maisto medžiagų, 
šiokiu ar tokiu.t

Tas maistas susideda iš 
viencelių algae, protozoa— 
viencelių. gyvūnėlių ir kitų 
sudėtinių, ištirpusių orga
ninių kūnų....

Kur Randasi?
Kaip aukščiau buvo pa

sakyta, kad spondžių palai
kai yra randami senoviš- 
kiausiuose uolų sluoksniuo- 

;se. Nesupraskime, kad spon
džia kada buvo sausžemio 
gyventoja. Ne. Ji išimtinai 
yra vandens pilietė, z Vie
nos jų daugiau mėgs
ta negilų, prūdo vande
nį ar kanalo, bet didžiu
ma jų gyvena jūrų vande
nyje po visą platų pasaulį. 
Jos gyvena daugiausia įsiki
bę prie akmens, kokio kiau
to ar ko kito; kitos įsikibę 
į dumblą tam tikromis iš
augomis, lyg “šaknelėmis”, 
kuomet dar trečios yra ran
dama liuosos-besivolioją ant 
jūrų dugno. Kartais ir kiti 
gyviai su jomis draugingai 
sugyvena.

Spondžia prekybos reika
lams,. sakoma,- yra tinka
miausia rytiniame ruožte 
Viduržemio Jūros, kaip tai, 
arti Syrijos, Mažosios Azi
jos, Aigipto, taip pat Vaka
rų Indijoj ir kitur. Tiesa, 

(Tąsa 4-tam pusi.)

Jeigu žmogus tik retkar
čiais “nusilesa” alkoholiam, 
per šventes ar pokilius, tai 
nieko jam nekenkia,—sako 
daktaras Norman Jolliffe, 
galva protligių skyriaus 
New Yorko miesto ligoninių 
valdybos. Tokiam nereikia 
jokių ypatingų vaistų išsi- 
pagiriot, nors patariama 
blaivytis skystimais, kaip 
kad vandeniu, pienu ar ko
kiu šarmišku gėrimu, be al
koholio.

Bet bloga tiem, kurie sy
kį “įsismaginę” paskui per 
dienų dienas ir naktis nega
li “hukelt savo smakru nuo 
saliūno baro,” sako tas ži
novas. Tokie daeina iki ju
dėjimo nervų paralyžiaus, 
akių aptemimo, raumenų 
skausmų, klejojimų ir kitų 
blogumų. Jiem jau reikia 
vaisto; o vienas geriausių 
vaistų panašiuose atsitiki
muose vra dirbtinis vitami
nas BĮ., kurio galima ne
brangiai pirkt vaistinėse, 
sako dr. Jolliffee. Tuom vi
taminu jis per penketą me
tų gydė daugiau kaip 1,000 
persigėrėlių, ir su gana ge
romis pasėkomis.

Degtinėje yra gana daug > 
paprasto kūro-maisto, bet 
visai nėra vitamino B. Dėl 
to įdega nervai ir girtumo

Krizis Dėlei Valdovu 
“Pasaulio Stoge”

Londono “Daily Herald” 
praneša, kad Tibete, kuris 
vadinamas “pasaulio sto
gu,” dabar yra iškilęs rim
tas religinis ir politinis kri
vis. Mat, Chinijoj mirė iš
tremtasis dvasinis Tibeto 
lyderis Taši Lama.

Tibetas f ak tinai turi du 
valdovu: Dalai Lamą—“gar
bingąjį karalių” ir Taši La
mą—“garbingąjį m o k y to-

Kai vienas jų miršta, ti
betiečiai tiki, kad jo dvasia 
pereina į kurį nors tik ką 
gimusį vaiką. Dalai Lama 
mirė 1935 m. ir jau dveji 
metai, kai Tibeto dvasinin
kai žvaigždžių ir horoskopų 
pagęlba jieško vaiko, kuria
me tūnotų perėjusi Dalai 
Lamos dvasia.

Nors prieš kelis mėnesius 
buvo pranešta, kad toks vai
kas jau rastas, tačiau iki 
šiolei tos žinios nepatvirtin
tos. Matyt, naujojo Dalai 
Lamos dar nėra. Dabar Ti
beto dvasininkai turi dar 
naują “bėdą,” reikia jieško- 
ti ir kur “įsikūnijo” miru
sio Taši Lamos dvasia. Bet 
visa nelaimė yra ta, kad da
bar nėra Taši Laryos, kuris 
patvirtintų, kad surastame 
vaike tikrai vra Dalai La- ,v
mos dvasia, nėra nė Dalai 
Lamos, kuris patvirtintų, 
kuriame vaike yra Taši La
mos dvasia.

Tą reikalą turės išspręs
ti Betingo buddistų vienuo
lyno viršininkas, 23 metų 
amžiaus. Tačiau tai gali su
kelti didelių neramumų to
kiame krašte kaip Tibetas, 
kurį faktinai valdo vienuo
liai.

ligonis lieka bejėgis, kaip 
nurodo tas gydytojas. Bet 
įdėjus kelių centų vertės vi
tamino BĮ į* puskvortę •al
koholio, galima būtų išvengt 
tokio nelaimingo stovio. O 
jeigu kas jau vienu pradė
jimu ilgai “šuto” paprastu 
alkoholiu, tai patartina nau
dot vitaminą BĮ išsipagirio- 
jimūi. 7

Kas geria alkoholį ir val
go tiek pat, kaip blaivas’bū
damas, tokiam ne taip rei
kia šio vitamino; jis gauna 
jo iš maisto. Didžiausias 
vargas su tais, kurie tiek 
geria, kad užmuša norą nor
maliai valgyti. Jieifcs vita
minas BĮ tai tikrai naudin
gas atradimas. —N. M.

Amerikos ir Vokietijos 
Darbininko Alga

Plieno darbininkas CIO 
uriijistas Amerikoj per pus
antros valandos tiek uždir
ba, kaip naziškoj Vokieti
joj darbininkas per 7*va
landas, skaitant tuom, kiek 
katras gali maisto nusipirkt 
už savo uždarbį.

j
i

Prezidento Roosevelto kri- 
tiktai dar nesugavo jį klai
dingai ištariant nė vieną žo
dį.

Šuva Nugaišo iŠ Siel
varto, Katei Nugaišus

•-----
Jeigu kokie du žmonės 

labai nesutinka, nuolat 
pykstasi, barasi, mušasi,-tai 
paprastai sakome, kad juo
du gyvena, kaip šuva su-ka
te. Taip sakoma .todėl, 
kad šunes su katėmis tik
rai daugiausia nesugyvena. 
Bet ir čia pasitaiko išimčių. 
O Šliukenau miestelyj (šiau
rės Bohemijoj) nesenai bu
vo tiesiog nuostabus atsiti
kimas.

Viena šeimyna turėjo bkl- 
tą, gražią katę ir didelį šu
nį. Gyvendami kartu, juodu 
ne tik nesipešė, bet taip su
sidraugavo, kad visuomet 
stengdavosi būti drauge, 
abu kartu bėgiodavo, žais
davo ir tt. Taip tęsėsi dau
gelį metų. Pagaliau katė pa
seno ir vieną gražią dieną 
nugaišo. Šuva tuojau pasi
gedo gerosios savo draugės, 
žaidimų bendrininkės. Jis 
pasidarė nepaprastai liūd
nas, cypė ir pagaliau nieke 
nebeėdė.

Šuva buvo nuvežtas pas 
gyvulių gydytoją, bet tas 
negalėjo rasti jokios ligos. 
Taip kelioliką dienų pasi
kankinęs šuva nugaišo. Ne
liko nieko kito, kaip prileis
ti, kad šun^ nuliūdimo,--su
sigraužimo'ir neėdimo prie
žastis buvo katės nugaiši- 
mas. ' 7 x

Taigi nevišuomet šuva su 
kate blogai sugyvena, o šis 
atsitikimas rodo, kad kar
tais tarp šuns ir katės gali 
susidaryti tokia draugystė; 
kokios retai ir tarp žmonių 
terasi. —“L. Ž.,:

Hankow. — 40 Japonijos 
lėktuvų bombardavo čia chi- 
nų orlaivių stotį.

v. 4
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PETRELIS-KUPRELIS
..... .......... SENAS VINCAS

Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo 3
(Tąsa)

Petrelis manė, kad šitas vaikėzas iš 
jo tik tyčiojasi, bet norėdamas įtikinti 
jį savo tragiška padėtim, įdėbė į antrąjį 
savo ašarose paskendusias akis, išplėtė 
delnus ir pavebleno:

“Bet supraskie gi, kad aš neturiu nei 
tėvo, nei motinos ir nuo vakar vakaro 

1 dar nesu nieko valgęs.”
“O.aš, ar tu manai, kad turiu du tėvu 

ir dvi riiotinas? Ar tu.manai, kad tik tu 
< vienas esi sirata? O, o, vyreli! Tai tu dar 

nepažįsti gyvenimo, nemoki j ieškoti ir 
pats sau duris atsidaryti... Ašaras, vai
kine, atiduok bobom, nės jos tau nieko 
nepadės. Žliumbti, tai ištižėlio ir vėp- 
šos užsiėmimas. Dabar pasakyk man, ar 
tu tikrai neturi tėvų?”

“Aš turbūt jų ir neturėjau.”
“Kvaily! Tai kas, tu manai, tave iš

perėjo?—višta? Neturi kas tavim rūpin-
I tusi?” z~~

“Ne.”
“Bet tu nori gyventi?”
“Jei nepastipsiu badu.”
“Tai koks tavo vardas?”
“Petras”.
“O mano vardas—Džiakis. Pavardžių 

ir nereikia, nes kaip tik sykį policija su
žinos tavo pavardę, tai antrusyk jau ži- 

įi nos, kas tu esi. Su vienu vardu visai 
kas kita: Šiandien tave sučiupo, pasi- 

v. duok Petru, o jei pakliūsi kitu kart, sa
li kykis, kad esi Jurgis. Policisto, vaikine, 
!j reikia saugotis kaip velnio! Pakliuvai į 

I jo rankas, sudie brangi laisve! Ar tu nesi 
’ buvęs prieglaudoj?”

“Ne.”
“Tai tu dar esi žioplas, nežinai ką rei- 

I škia laisvė ir kaip ji yra brangi į patai- 
I sos namus pakliuvusiam siratėliui. O ar 

tu esi ką girdėjęs apie pragarą?”
“Taip. Sako, kad ten velniai žmonių

* dūšias smaloš katiluose virina.”
| “O ar tu žinai, kur pekla randasi?”

• • ^>w?Te.” . ,
“Tai pakliuvęs į pataisos namus suži- 

4 nosi... Aš iš ten jau trys savaitės, kaip 
ištrūkau—hurrrrr... Na, nusišluostyk 
ašaras ir einam, įei nori gyventi.”

Bet pažiūrėjęs į Petrelio basas kojas, 
sukiužusią jupelę, skylėtus marškinius, 

'viena iki kelių nutrūkusią kiška kelines 
ir į didelę, kaip ant kuolo kabančią ke
purę, dadėjo: “Pasiutusiai suvargęs, vel
niškai įtariamai atrodai ir kiauliškai ap
skretusiu -veidu! Ar tu atsimeni, kada 
prauseisi? Na, trauk tave velniai! Sek 
paskui mane, kaip sekdavai paskui savo 
motinos andaroką ir nežliumbk!”* * $

Prie vienos iš didesnių miesto gatve
lių, antraeilio biznio dalyje, stovėjo dide
lis, keturių aukštų, raudonų plytai trio- 
besis, o virš jo durių kabojo didelė *iška- 

I ba su užrašu: “Turkiška pirtis ir mau- 
dymosi prūdai su šiltu jūrų vandeniu. 
Atvira dieną ir naktį. Kambariai dėl 
nakvynės, saliūnas ir restauranas su ge
riausiu patarnavimu.”

Šalia šito milžiniško mūro tūnojo, tarsi 
šernas šalia dramblio, medinis, vieno 
aukšto namelis, kurio priekyje, po tam 
tikru stogeliu, sėdėjo senukė ir senu
kas: vienas pardavinėjo laikraščius bei 
žurnalus, o antras—cigarus, cigaretus ir 
tabaką.

Gi šį namelį, nuo antro didesnio namo 
-iš/ kito šono, skyrė siaura, į tuneliuką 
panaši eliukė, kuri vedė į užpakalinį na
melio galą, į laiptus žemyn ir į skiepą. 
Į šitą tai eliukę įslinko viena ilgesnė, an
tra trumpesnė žmogystės. Juos įlydė j o jų 
pačių Šešėliai, kurie išnyko ant pliko ce
mentinio šaligatvio, elektros šviesos at

švaistėje. Tai Petrelis įkiūtino paskui 
Džiakį.

Džiakis pravėrė skiepo duris ir, man
dagumo delei, įleido pirma svetį, užda
rė duris, atsikreipęs į apie stalą ant dė
žių sėdinčius ir kazymojančius savo 
draugus, prabilo:

“Geras vakaras, bičiuliai. Parsivedžiau 
naują pilietį į mūsų respubliką, ar pri
imsite?”,

Vaikėzai, kurių buvo apie pustuzinis, 
metė kazyras ir, tarsi tirdami, sudėbė 
savo kuklias akis į Petrelio veidą ir lig 
kritikuodami, vedžiojo akimis nuo galvos 
iki kojų ir vėl atgal.

'“Susipažinkite,” vėl pradėjo Džiakis. 
“Jo vardas Petras, o čia tai Džiovas, čia 
—Kastis, čia—Babis, čia—Vudis, čia— 
Vilis, o šitas storasis, tai mūsų gaspadi- 
nė—Anė.”

Susipažinimas ir sveikinimasis ėjo ga
na sklandžiai, kas davė suprasti, kad čia 
tokių naujų piliečių gana tankiai pasitai
ko užklysti ir apsistoti. Vietiniai tos res
publikos piliečiai, sveikindami Petrelį, 
spustelėjo jo ranką, reikšdami užuojau
tą bei širdingumą. Bet pats Petrelis, ar 
tai iš nuovargio, nedrąsos bei alkio, tik 
padavinėjo savo ranką, tarsi pusiau su
paralyžiuotą, pusiau nevaldomą.

“Ane!” šūktelėjo Džiakis. “Duok jam 
ką ūžkąsti, nes jis pasiutusiai alkanas.”

“Anė” nusirangė nuo bačkutės, atidarė 
vieną prezervuotų daržovių blekinaitę, 
supylė į nediduką virdulį, užpylė truputį 
vandenio; popieromis užkūrė ten esantį 
pečiuką, o pastačius virdulį ant ugnies, 
pradėjo pjaustyti dešros ir raikyti duo
nos.

Ši “Anė”, ištikrųjų, buvo juokingas su
tvėrimėlis. Tai buvo trumpas, o storas ir 
nerangus, kaip meška, vaikiūkštis. Jis 
turėjo baltą, kukorišką kepuraitę ant 
galvos, avėjo trumpomis, tik sulig kelių 
kelnaitėmis, vilkėjo ilgą, net iki kelių nu- 

' tysusiais skvernais megstinę jupelę, ant 
pilvo turėjo baltą priekaištę ’ ir basnir
čias įsinėręs į batukus.

Jis, kaip toks nerangus, netinkamas jo
kiame “darbe”, tapo paskirtas gaspadine 
ir duota jam vardas—Anė. '

Iki vakarienė tapo pagaminta, alka
nam Petreliui minutos tyso į valandas. 
Jis turėjo progos apžvelgti būsimus savo 
draugus ir palocių, kuriame teks gyven
ti. Iš visų šios respublikos piliečių, Džia
kis atrodė didžiausias, tvirčiausias ir vi
sas tos respublikos diktatorius. Nes jei 
kuriam ką pasakė ar paliepė, įsakymas 
buvo noriai ir vikriai pildomas. O Pet
relis atrodė mažiausias, silpniausias, la
biausia nudriskęs, baisiausia suvargęs ir 
purviniausias.

Skiepas buvo" gana jaukus ir kaip to
kiems įnamiams pusėtinai švarus. Jo 
sienos nors ir nelygios, bet kalkėmis iš
kaitytos; alsa lygiai cimentu išlieta ir 
švariai užlaikoma. Viename pasienyj ty
sojo patiesta pustuzinis matrasų, užties
tų storais užklodais, iš po kurių kyšojo 
po dvi, apyšvarias priegalves.

Skiepas buvo šiltas ir jaukus ne nuo 
to popiėriais užkurto mažo pečiuko, bet 
nuo anapus sienos didelių pečių, kurie 
degė dieną ir naktį, šildydami vandenį 
maudynėms ir darydami garus turkiškai 
pirčiai. Tokiu būdu šio skiepo viena sie
na netik buvo visuomet šilta, bet ir kar
štoka.

Kada Petrelis, iššveitęs zupę, pradėjo 
ryti dešrą su duona, Džiakis padarė pa
stabą: “Patarčiau tau, jaunas žioplink, 
perdaug neprisiryti, kad paskui nereikė
tų vesti pas daktarą, ar pirkti už kvoterį 
kastorijos.”

(Bus daugiau)

kio j blogoj padėtyj, kad jie bi
le laiku gali netekti savo to ma
žo namuko ar loto, kuris dar iki 
šiol buvo išlaikytas. Dabar vėl 
bedarbė duoda skaudų smūgį 
kiekvienam darbininkui, o la
biausia jaučia mažų namų savi
ninkai tie, kurie tur/ išmokėt 
didelius mokesčius.

Aptardami savo reikalus, jie 
įrodinėjo, kad jie, kaipo maži 
savininkai, jokiu būdu mažom 
grupelėm negalėsią sulaikyti 
valdžią ir. bankierius nuo “for- 
klozavimo” jų namukų. Jie sa
ko, kad Clevelande turi būti ma
siniai organizuoti visi mažų na
mų savininkai ir tik tada dešim
timis tūkstančių organizuotai 
galėtų išreikalauti valdžios, kad 
jų nuosavybę išlaikius nuo ban- 
kierių grobimo už neišmokėtus 
nuošimčius ir morgičius, neskai
tant taksų.

Buvo svarstyta, kaip tinka
miau būtų galima suorganizuoti 
'mažų namų savininkų^mitingus 
dėl geresnio veikimo, 
sušaukti mažų namų savininkų 
masinius mitingus, kur tik ga
lima. Įstojimas į Small Home 
and Land Federation kaštuoja 
vienas doleris. Patartina ma
žiems savininkams stoti į šią or
ganizaciją ir kovoti už savo 
nuosavybę prieš uždedamus di
desnius taksus ir kitus mokes
čius, kuriuos nebegalima išsimo
kėti. Taipgi buvo diskusuota, 
kad jei šiais metais pakels tak
sus, tai reikės mokėt $4 nuo 
kiekvieno $1000. Jei namukas 
bus apkainuotas $6,000, tai pri
sieis mokėti taksų $24 daugiau, 
negu mokama iki šiol. Taigi, 
mažų namų savininkai, gerai pa
galvokite, organizuokitės ir ko
vokite. I. A. V.

So. Barre. Mass spondžią yra gerai išmu
šama, išplakama, švariai iš

Užsidarė Dirbtuvė
Esanti čia vilnų dirbtuvė nuo 

Kalėdų visai užsidarė ’duris. 
Buvo raminančių kalbų, būk po 
Naujų Metų vėl atsidarys, bet 
kol kas dar vis tebestovi. Dirb
tuvė prigulinti kokiai tai Angli
jos kompanijai. Vilnas čia tik 
išdirbdavo-priruošdavo, bet ver
pimui ir audimui išsiųsdavo/ki- 
tur. Seniau šioje dirbtuvėje 
dirbo apie 700 darbininkų -ir 
net trijomis pakaitomis. Bet 
nuo pereito ' rugsėjo mėnesio 
daug darbininkų buvo paleistų 
ir liko tik apie 200; o dabar 
visai nedirbama.

spaudžiama iš jos visos “mė
sos” - gleivės. Paskui liku
sios švarios gyslutės, skele- 
tono . valakuos padžiauna
mos prieš saulę.

N a t ū r a 1 ė išdžiūvus 
spondžią yra gelsvai ruda 
ar raudona, bet rinkoje 
mes anatome visai šviesias

ar baltas spondžias. Šviesi 
spendžia yra išbaltinta che
mikalais. Ji gamtiniai ne
auga tokia ir nėra savaimi 
geresnė už rusvos spalvos 
spondžią, tik dailesnė pažiū
rėti ir švaresnė, nes chemi
kalais peik kelis atvejus 
plauta, mirkyta, tai daug 
medžiagų iš jos pašalinta ir 
išplauta.

South Bostono Bargenai!

K •
f Cleveland, Ohio

Iš Korespondentų, Susirinkimo 
KM'' ■I Gruodžio 28 Cleveland© lietu
viai korespondentai turėjo susi
rinkimą ir apkalbėjo, kaip tin- 

t kamiau būtų galima užpildyti 
Cleveland© žiniomis kas savai-

I tę vieną “Vilnies” laikraščio

parašyti. Taip pat išsidirbo 
planą rinkti biznierių garsini
mus į laikraštį.

Šis korespondentų susirinki
mas buvo nedidelis, bet manome, 
kad į trumpą laiką prisidės ne
mažai liuosnorįų korespondentų. 
Tarp tų trys iš jaunuolių ap
siėmė rašyti.

Lietuvių čia gyvena apie 12-13 
šeimynų ir keletas pavienių. Aš 
manau, kad čia būtų galima su
tverti LDS ar ALDLD kuopą, 
jeigu worcesterieciai kiek prigel- 
bėtų. Worcester mums yra ar- 

Nutarta timiausia lietuvių didžiulė kolo- 
ateiti mums tal- 

Tatai kalėtų padaryt va-
nija, kuri g.
kon.
saros metu, surengiant kokį pik
niką ar išvažiavimą, ir pasakius 
agitacinę prakalbėlę.

Kai d. Reikauskas čia buvo 
atvažiavęs, tai gavo “Laisvei” 
keletą skaitytojų.

Worcesterieciai,
talkon! Gal bus

ateikite mum 
pasekmių.

žvalgas.

Shanghai. — Japonų lėk
tuvai bombomis kartotinai 
naikina Hankowa, dabarti
nę laikiną Chinijos sostinę.

Binghamton, N. Y

Mexico City. <— Kepyklų 
streikierių susikirtime su 
skebais tapo užmuštas vie
nas skebas.

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

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

Randų įplaukia $1,438.00 į metus.

Savininkas sutinka namą mainyti ant ūkės.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės pas:

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

Bostono Biznieriai ir Profesionalai
F. J. Bagočius

ADVOKATAS 

Veda visokias provas

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

CHARLIE & CHRIS
Automobilių Mechanikai 

Oficialiai Inspektoriai, 
ALA Patarnautojai

Atdara p<?r naklj
454 W. BROADWAY

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

Korespondentai pasiskirstė į 
upes, kas iš kur ir kų turėtų

Mažų. Namų Savininkų, Reikalai
Sausio 2 įvyko mažų namų sa

vininkų mitingas. Buvo plačiai

apkalbama dabar sunki padėtis 
mažų namų savininkų, kurie 
taip jau prislėgti dideliais mo
kesčiais, o dar vis didinami 
taksai ant mažų nuosavybių, taip 
jau žmogų be galo bankieriai 
prislėgę laiko.

Po įvairių raportų, patys ma
žų namų savininkai įrodinėjo, 
kad Clevelande randasi virš 32,- 
000 mažų namų savininkų, ku
rie skolinosi sumas pinigų dėl, 
palaikymo savo nuosavybės, bet 
šiandien tie visi skolintojai to-

Amerikos Lietuvių, Kongreso 
Skyriaus Veikla

Amerikos Lietuvių Kongreso 
skyrius, įsikūręs pabaigoj 1936 
metų, pereitais metais (1937) 
pasirodė tik vienu žymesniu 
darbu—suruošė minėjimą Lietu
vos nepriklausomybės. Vėliau 
paskleidė centro išleistus lape
lius, nušviečiančius Lietuvos 
svečių (Galvydžio ir Kvyklio) 
misijos tikslus. Tačiau lapelių 
paskleidime nepavartota siste
ma pasiekti visus čia gyvenan
čius lietuvius. Lapeliai dalinti 
tik susirinkimuose. O reikia 
atmint, kad toli ne visi lietuviai 
dalyvauja organizacijų susirin
kimuose ir pramogose.

Dabar eina darbas — rinkti 
parašus po peticija, reikalau
jant, kad Lietuvos vyriausybė 
paliuosuotų antifašistinius poli
tinius kalinius. Kongreso kon
ferencija, įvykusi sausio 2 d. šių 
metų, nutarė tuo reikalu atlan
kyti visus lietuvius gyventojus 
šiame mieste. Tai gražus pasi- 
mojimas! Ir jis bus nesunkiai 
atliktas, nes darban stoja be at
sisakymo beveik visi organizaci
jų delegatai. Reikia tikėtis, kad 
šio miesto lietuviai tinkamai šį 
pasimojimą parems — padės sa
vo parašus po peticija. Juk šį 
reikalą remia kaip užsienio lie
tuviai, taip ir pačios Lietuvos 
gyventojai'— darbininkai ir in
teligentija. Buvusieji prezi
dentai Al. Stulginskas ir Kaz. 
Grinius taip pat yra pasirašę po 
peticija. ,

ši konferencija taip pat nu
tiesė planus suruošimui pramo
gos minėti Lietuvos nepriklau
somybės dvidešimtmetį. Minėji
mas įvyks Lietuvių Svetainėje, 
vasario 12 d. Manoma turėti 
šaunią koncertinę programą, 
trumpas kalbas, ir šokius. Įžan
gos bilietų kainą nutarta daryti 
labai prieinanąą—tik 25 centus!

Konferencijoj prisiminta lais
vamany bes skelbėjas, nūdien 
esąs paliegęs, kun. M. X. Moc
kus. Jo paramai ant vietos su
mesta $3.00.

Sekretorius J. A. Kaminskas 
įteikė delegatams kopijas meti
nio raporto? kuriame atžymėta 
nudirbtieji skyriaus darbai. J.

SP0NG1A-KEMPINĖ

galo, kada atsiliuo- 
pradeda gyventi, 

kaip naujas indi vi

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
spondžią yra ir Jungtinių 
Valstijų vandenyse, būtent, 
Floridos, Nassau ir kituose 
pakraščiuose, bet jos nėra 
tokios aukštos rūšies, kaip 
pirmesnių apylinkių. -

Kaip Veisias?
Spondžios veisiasi trimis 

sekamais būdais:
1. Augliavimusi, arba 

bumburavimusi, kuriuo vei
sias daugelis ir kitų gyvū
nėlių ir augmenų. Auglis 
vienas ar daugiau išauga 
ant spondžios, panašus vi
somis ypatybėmis į motiną, 
ir ant 
su o j a, 
augti, 
dualas.

2. Belytiškas veisimasis 
tankiausiai pasireiškia tarp 
gelaus (“prėsko”) vandens 
spondžią, kanalų vandeny
se ir kt. Rudens laike spen
džia apauga mažyčiais aug
liukais, panašiais į grūde
lius. Kada spendžia anksti 
žiemą miršta, tie—grūdeliai 
pasiliuosuoja; atėjus sekan
čiam pavasariui pradeda gy
venti ir augti kaip nauja 
spondžią.

3. Lytiškas veisimasis yra 
pas daugumą spondžią. Ap- 
veistas kiaušinėlis pas mo
tiną išsivysto į vadinamą 
larvą—perą, kirmėlaitė. Pa
gimdyta larva, paplaukiojus 
laisvai vandenyje per kele
tą dienų, apsistoja ant vie
tos, prikimba į kokį daiktą 
ir išauga į tėvams panašią 
spondžią.

Prircngimas Rinkai
Spendžia yra narūnų nu

plėšiama nuo akmenų tam 
tikrais geležiniais kabliais ar 
tinklu ištraukiama. Ji tada 
įkasama į smėlį keletui die
nų, kad apipūtų; vėliau 
įmerkiama vandenin ir kele
tą savaičių laikoma. Tuomet

MWH

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta

355 W. BROADWAY
So. Boston, Mass. '

Tel. Sou. 0558
Norwood Skyrius: 

1044 Washington St. 
Tel. Norwood 1498-W

WILLIAM’S TAVERN
K. TARUSHKA

Gražus pasirinkimas geriau
sių ir skaniausių valgių
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

Pauls Men’s Shop
Lion Brand Marškiniai 
Manhattan Underwear 
(Apatiniai Drabužiai)

Skrybėlės ir Kaklaraiščiai 
Mūsų Speciališkumas

456 BROADWAY
So. Boston

THE SUPREME WAVE
Reguliarė kaina $7.00 

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

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

So. Boston 
Tel. Sou. 4645

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

daiktus.
220 E STREET

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 9328 

--------------------------------- ---------------(į

J. DOYLE, Inc.
Parduoda visokius gėrimus 

parengimams ir pristato 
į namus.

303 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIčIUS, Prezidentas

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

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

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
yra daromas iš grynų miežių salyklos su Ųuropiškais apyniais. 
Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistų.

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

jis priduoda kūnui šilumos. z
- Lietuvių bizniai, kurie ver^iatėsi alum tuojau rašykite prezidentui 
Antanui Penkevičiui reikalaudami pristatyti lietuvių bravoro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savo kalboje—lietuviškai adresuodami:

Brockert Brewing Co., Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass.
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I’m

by John Little, New 
executive secretary at 
New York State Con- 
in the Livingston, 301

\

Puslapis PenRlffS

TWICE A WEEK
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

NEW NEWS FROM 
NEW HAVEN.

In the past few days.several let
ters commenting upon the Youth 
Section have come to the Editorial 
Sanctum. Judging from these let- 

M tera we may say that a great num
ber of the youth read and appreciate 
the Youth Section but seldom write 
in to let us know about it.

Choruses and LDS branches can 
use this youth paper as a means of 
publicizing and building up their or
ganizations. Not only can the Youth 
Section be used by various youth 
groups to help popularize their af- 

►fairs and activities but also as a 
/means of fostering writers among 
the Lithuanian youth. Poets, report
ers, musicians, dramatists, authors 

land all other writers should use this 
twice-weekly page to put their work 
in front of ’ progressive Lithuanian 
youth and see the manner in which 
It is criticized and commented upon.

If you think the Youth Section 
can’t be better, look at it again for 
we believe there is constant room 
for improvement. The letters you 
write to the Editor are the means 
by which we may judge the desires 
and opinions of the readers. This 
paper is your paper and you should 

‘write-in to let us know what you
think of it.

Laisve Yo Section* 
427 LorimerXStreet

Brooklyn,
----- 0-

ONE OUT OF FIVE
Four out of five may have 

tooth brush, B. O., homitosis, dingy 
ile or water-on-the-knee but the 

is sure to Be on relief in New

per cent of the population 
ork City is on either work

pink

o

fif
York.

Twen 
of New 
or home relief, according to an esti
mate made by a W.P.A. administra
tor.

About 615,000 employables are on 
relief of various sorts and their 
dependents bring the total to 1,634,- 
000 men, women and children who 
undeniably live below the subsis
tence level. The effect that this 
“^ilr have o.’i the average health of

Gosh darn! Everytime I open my 
mouth I put my foot in it.

John Orman was here in New 
Haven last Thursday for the pur
pose of reorganizing our defunct 
LDS Youth Branch. Yes, sir! De
funct is just the word for it.
ashamed to say it, but for the past 
year something had happened to our 
members and our local branch was 
practically on the rocks. Notice, I 
say was,—because we sincerely hope 
that the coming year will be a bet
ter one. Things had slumped so far 
that it was necessary to have Uncle 
Orman come down and give us a 
pep talk. And to all outward ap
pearances that pep talk seemed to 
have the desired effect because the 
branch is already planning a social in 
order to bring together the lagging 
members and also to attract pros
pective members. Many young folk 
have already promised to attend 
affair.

The social is being held in 
Lithuanian Hall, on Front St., 
Monday, Jan. 10th, 1938. The 
mission is free, and everyone is 
vited to attend. Isn’t that enticing 
enough? We hope it is.

Now I suppose you’ll be wondering 
what I meant when I said I always 
put my foot in it. Well, after Uncle 
Orman gave us the pep talk, he 
says, “Who is going to write it up 
in Laisve?” sort of giving me the 
eye, and here I was looking up at 
the ceiling, not even noticing what 
he was saying. I opened my mouth 
to sneeze and what do you suppose 
he says.

“You’re elected”, says he, quick 
as a flash, right there in front of 
everybody. And there I was, left 
holding the bag. Gosh darn!

Jay.

the

the 
on 

ad- 
in-

2ND ANNUAL DANCE 
BY RICHMOND HILL

• . 'Til* have o.'i the average health of 
the New Yorker can well be imagined.

VOICE DRIVE GOES 
ON TILL SUCCESS

Only two more short months and 
we may expect to see the VOICE 
magazine issued. Lithuanian youth 
have been slow in subscribing be
cause they felt like waiting till the 
magazine came out. But the maga
zine will not come out until the 
necessary quota of subscriptions and 
cash on hand has been filled.

At least five hundred subscriptions 
must come in before the first issue 
can be sent to the printers. Most 
of the subs have already come in 
but still more are needed. Of course 
when the magazine is issued many 
subs will immediately come in but 
they are really needed NOW in or
der to insure and guarantee twelve 
issues for every subscriber, 
tablished the magazine is 

• grow but at this stage the 
tion of every single person 
ed.

• In several cities volunteer solicitors 
are collecting subs and everybody 
is asked to help as much as possible 
iflrf/rder to make the drive success
ful

Subscriptions are $1.50 a year. All 
subs should be sent to:

Lithuanian-American Publishers 
Box 38, Sta. W, Brooklyn, N. Y.

It will be only the SECOND An
nual Dance the Richmond Hill Ramb
lers have held but the FIRST and 
BIGGEST real, terrific and elaborate 
dance any LDS branch has ever 
given before in Brooklyn! /

The Big Day will be the 29th of 
January—a Saturday evening. The 
Big Place will be the Casino Ball
room on Liberty Avenue and 114th 
Street. The Big Orchestra will be 
Georgie Kazakevich’s K-men. The 
“Big Apple” will be on the program 
as well as a grand floor show plus 
other novelties. Tickets will soon be 
on sale and all your friends are all 
set to buy theirs immediately.

Nothing will be spared to make 
this dance the biggest and bestest 
ever held by a youth branch in New 
York. We’ll be seeing you there... 
Ramblers:

Just incidently, there will be a 
business meeting tonight so don’t 
forget to attend.

Kas?

EDITOR'S NOTE
Once es- 
sure to 
coopera- 
is need-

toAll articles and letters 
the Youth Section must be ac
companied with the name and 
address of the writer. Need
less to say, such information 
is confidential.

Campus Pete: “I’ll get mar
ried only when I meej, a girl who 
is my direct opposite.”

Co-Ed: “Well, there are a lot of 
good-looking, intelligent and wealthy 
girls at this school.”

What's Funny?
The world’s first pot of tea was 

brewed as a beverage because a 
Chinese mandarin sought to hide the 
awful taste of Yangtze River water 
by steeping in it a few dried leaves 
of a shrub that grew in his garden.

She: “Who bpke the window?” 
Little boy: “Mother did, but it 

was dad’s fault.”
He ran in front of it.”

The only completely foolproof 
plane is one that won’t fly.

air-

“Mama
Her

“Was

had 
teeth

she

a ter-
were

badly

She’s asleep

Louise: “I can’t understand why 
those players are so wild.”

Why do you think they’re

Little boy: 
rible accident! 
smashed.”

Little girl: 
hurt?”

Little boy: “Sh-h-h!
and doesn’t know yet that I stepped 
on them!”

Mistress: Was my husband happy 
while I was away on my vacation?

Servant: Well, ma’am, at first he 
was/in fine spirits. Then he was less 

„ cheerful, and yesterday he. was the 
bluest man I ever saw. U

“No taunt has 
as the one that 
is tantamount to 
rism.” — Paul

hurt us 
National 
intellectual barba- 
Joseph Goebbels, 

Nazi Minister of Propaganda.
As they say, the truth will hurt!

so much 
Socialism

Louis: 
wild?’

Louise:
the team

“Well, I just read where 
has three trainers.”

She: Daddy, why do you object to 
my becoming engaged? Is 
cause of my youth?

Father: Yes, he’s hopeless.

She: “Ah,’ there’s nothing 
than to be old and bent.”

Worm: “llow about being 
and broke?”

it be-

worse

young-

Servant: “Your car is at the door, 
madam.”

Mistress: “Yes, I hear it knock
ing.

A ward in the American evacuation hospital at Tarancdn, 
established with funds collected in the U. S., as it looked 
after Franco’s Fascist airmen dropped bombs for the third 
time in a week.

Elizabeth Youth
Activity Revived

Have you heard our solar system 
is doomed to destruction? Then you 
must have heard the Vanguards are 
no more.

But wait—’tain’t true. You heard 
wrong—the Vanguards are livelier 
than ever. Our girls and boys have 
been secretly busy gathering and 
discussing ideas and plans for a 
lively 1938.

To put.the “official stamp” on the 
treasure-chest of ideas and plans, a 
meeting will be held in the club
house, Jan. 8th, at 6:30 p. m. The 
meeting promises to be short and to 
the point—no red tape.

Our girls, comprising the social 
committee, have given serious 
thought of an entertainment in the 
very near future. The boys aren’t 
to be caught off guard either—sports 
is what they promise. And because 
the girls and boys of the Vanguards 
are primarily interested in inter
branch activity the outcome of this 
meeting effects every’ LDS 
in the East.

We’ve only begun our

member

fight...
Ren.

PAUL ROBESON REWRITES 
AN OLD CLASSIC

and sick o’tryin’ 
livin’ »and feared of

River, he just keeps

Lithuania s Anthem
Author Honored

Eighty years ago Vincent Kudirka 
was born. To remember ’that event 
the Lithuanian Art League will hold 
a special memorial meeting this Wed
nesday evening.

Vincent Kudirka spent his life 
fighting for a free Lithuania and 
despite the terror of the czarist days 
he managed to do his part in build
ing up a Lithuanian national spirit. 
He was also the writer of the Lithua
nian National Anthem that is now 
sung in all parts of Lithuania.

A talk upon the life and activity 
of V. Kudirka will be given by Dr. 
A. Petrick. The program of the 
evening will be filled by A. Klimai- 
tč, L. Kavaliauskaitė, P. Pakalniškis 
and A. Velička.

The meeting will be held in the 
Lithuanian-American Citizens Club of 
Brooklyn at 280 Union Avenue, and 
no admission will be charged.

PROFS AND TEACHERS 
OUT ON STRIKE

LONDON.—Britain’s first “gown 
and mortar board strikers”, consist
ing of 26 correspondence course tu
tors who are striking for better pay, 
marched in a drenching rain wearing 
professional gowns and headgear.

Through dense London traffic they 
marched from Oxford Street to Fleet 
Street where H. H., Elvin, chairman 
of the Trades Union Congress and

Who doesn’t know 01’ Man River?
I get weary
I’m tired of 

dying.
But 01’ Man

rollin’ along.
Everyone has been singing it for general secretary of the National 

years. Paul Robeson sang it the first 
time in “Show Boat”. It made musi
cal history.

But now Paul Robeson comes along 
and changes it and here is how it 
goes:

“I’m not weary and sick o’tryin’
I must keep on struggling until

I’m dyin’ ”
It is a new version that he’ll be 

singing from now on.
The occasion for this change was 

the meeting that took place in Lon- 
doh Dec. 19th, where more than 
9,000 members of the English Labor 
Party met and demanded “arms, food 
and justice for democratic Spain”.

Union of Clerks and Administrative 
Workers, visited newspaper offices 
and explained the strikers’ case.

The strikers, who claim university

THE RULING CLAHSS

SUNDAY OUTING WITH 
LDS BUILDERS

Now is the time for all good mem
bers to go out with the BuiLDerS 
and have a good time.

The occasion is an outing to Sun
ken Meadows on. January 9th, 1938. 
We are going in cars and therefore 
must have the names of all those 
who wish to come. All members of 
the Brooklyn BuiLDerS who wish to 
go on this trip to Sunken Meadows 
must register immediately with Alda 
Orman or John Grybas. Otherwise 
—no go.

A sufficient number of cars have' 
already been obtained and everyone 
going will meet early Sunday morn
ing at 9 A. M. for a really swell 
time with the Brooklyn BuiLDerS. 
Just watch our dust!

Mem.ber.

Uncle Luke says if a fellow burns 
the candle at both ends he’ll 
like a light.

go out

Smith,New Bank Clerk: “Miss 
do you retire a loan?’’

Stenog: “Oh, no, Į sleep with 
Aunt Emma.

WORCESTER AFFAIR 
A BIG SUCCESS

LITTLE S REPORTS 
IN YCL PAMPHLET

DETROIT NEW YEAR 
- ENDS WITH PARTY

So our Spanish friend, Amigo Mio, 
is retiring. Have you dried up your 
well of inspiration? Except for the 
very beginning your articles have 
been good and have filled up my 
intermissions.

Worcester Aido Chorus has 
the New Year remarkably 

First our New Year’s Cabaret 
attracted a large, hungry 

Thanks to Mrs. Kuda-

The 
begun 
well. 
Dance 
jovial crowd,
rauskas we can expect good financial 
returns. Just one person like her 
can make loads of difference in the 
success of an affair. She solicited all 
the food ,then spent the day prepar
ing it, besides that she disposed of 
many tickets. The chorus should be 
very grateful to her and pleased to 
have fiuch a member. However, just 
because we do have such people, let 
us not leave all the work to them— 
a little bit of cooperation, please.

Of course the boys deserve a little 
credit for the fine job they did in 
decorating the hall. Really, it look
ed bettet than it ever did before. 
What happened to the grand march? 
Can’t we ever learn to conduct one 
properly? We’d like to thank Nor
wood, Montello and Gardner for their 
visit, but why didn’t the latter take 
along some of the? other sex ? 
worry, boys, we’ve learned to 
plenty of competition.

To continue beginning the New 
Year in proper style, Mrs. K. again 
supervised a party aft^er chorus re- 
heasal where every one had a grand 
time. Thanks to the impromptu three 
piece orchestra, we could dance to 
our heart’s content. Where there’s 
a will, there’s a way.

The date for the annual chorus 
supper has not yet been settled, but 
watch this column for it.

I hear that the Norwood girls ex
pect to give us a trimming. It may 
be so, but 1 don’t know.

In closing, let nic remind everyone 
to turn in their tickets for 
Year’s dance as quickly as
so the final report can be made.

M. I).

A “must” in the library of every 
member of the Young Communist 
League is the “Wake Up and Live” 
report made 
York State 
the League’s 
vention, held 
Schermerhorn* Street, Brooklyn, No
vember 28-30. The report has just 
been published by the New York 
State Committee of the YCL, fol
lowing the instructions of the Con
vention and it js being sold at all 
Younjr Communist League branches 
and Workers’ Bookshops for five 
cents.

In conjunction with this pamphlet 
the State Committee has also issued 
the New York State By-laws as rati
fied by the Convention.

News Items of Philly
Chorus

. Talk about ambitious people—you 
should hate seen the new committee 
(the boys) swing into action. They 
couldn’t wait until the old year was 
out to start activity. When they 
saw that the party was too quiet, 
the song-dance idea was tried out.

Right there the party really start
ed for the young folks. After that 
every kind of entertainment went 
through the mill and everyone that 
wanted to, had a good time. Albert 
Rye takes the cake as the biggest 
pep-inciter of the evening. I won
der who Joan was waiting for? 
Anyhow, Sophie was having a nice 
time with Ray; you had to be there 
to appreciate it. Alfonse wasn’t do
ing so bad with Ray’s cousin. Joe 
and Ann set the form and pace for 
all of the married couples.

I feel sorry for those guys that 
didn’t show up Thursday night for 
the men’s special practice. After the 
practice a Dutchman was drained 
while Al Stass and Ray Leiben shar
ed the lime light in recalling 
Lithuanian songs and so on 
11:00 P. M.

Everybody enjoyed the trip to 
W. W. J. studios. It was both edu
cational and not a bit drab, as some 
had predicted. As a matter of fact, 
I’m ready to go again..

Four of our choristers had to go 
to Indiana to see if the ice-skating 
there would leave bruises. It seems 
their suspicions were well founded.

'I hope 
us again

WOW, 
having a 
ter chorus practice, 
hiking and skating along with a> 
tasty repast of grub and toboggan
ing if weather permits. Come to 
practice dressed for the hike? What
ever you do, don’t 
be fun, i\o end.

The Dqtroit Aido 
vi ted to sing Jan 
prepared and give 
got; show everybody that the many 
new members not only enlarged the 
chorus but also improved it.

Your Pal, So Long.

the

miss it, there’ll

by A. REDFIELD

NEWS BRIEFS
What are you doing now,

Selling underthings to Nu-

him Out Soon

1 year—$1.50

the New 
they can

Don’t 
take

old 
till

Artists)—Be- 
indictment of 
housing con- 

and in

or an equivalent degree, receive 
average salaries /of about $18 per 
week.

Grand'Rapids will be with 
since the holidays are over.

1 almost forgot! We’re 
big hike Jan 9th right af- 

There will be

Chorus was in- 
16th. Let’s be 
them all we’ve

Brunette: pother, I simply won’t 
marry Joe. He’s an atheist, and 
doesn’t believe in Hell.

Mother: My dear, marry Joe, and 
I’ll convince him that he’s wrong.

I offer my humblest apologies to 
Genie Marčėnas for forgetting to 
congratulate her on her fine per
formance in our recent operetta. I 
hope I will be forgiven for my 
blunder.

Congratulations are in order for 
our music teacher on his marriage 
New Year’s Day. To John Buolak 
and Ethel Putres, our newlyweds, we, 
the members of the Phila. Lyros 
Chorus, extend our best wishes for a 
successful marriage.

Attention: E. P., there is a certain 
young lady who' misses you a lot 
and would sure be glad to see you. 
Her birthday, in case you forget, is 
January 7th. Smiles.

Associated Film Audiences 
the best ten pictures of the 
Here’s how they line up:
Life of Emile Zola (Warner

VETERANS TO BOYCOTT 
JAPANESE GOODS

WASHINGTON.—A boycott of Ja
panese and German made products 
was announced by the Army and 
Navy Union, ex-service men’s organi
zation, inspired directly by the bomb
ing of the USS Panay in which one 
of the Union’s members was killed, 
according to John J. Grim, legisla
ture chairman.

“We believe that in retaliation of 
that attack, and with the hope of 
averting a world conflict in the very 
near future, the American people 
should do everything in their power 
to prevent a dollar of American 
money from going to Japan”.

The Union urged a boycott of Ger
man products “because of religious 
and fraternal persecutions”.

BALTIMORE ACTIVITY 
IN WORK AND PLAY

Stop twiddling your thumbs, J. P. You’re making me dizzy

The 
picks 
year.

The
Brothers)—Because it is not only 
a thrilling and moving indictment 
of social injustice, but sounds a 
mighty cry for social action that will 
wipe out the forces of war, intoler
ance and reaction.

Dead End (United 
cause it is a fervent 
a society that allows
ditions that foster crime 
equality of opportunity.
'Black Legion (Warner Brothers)— 

Because it is a scathing indictment 
of terrorism and a brilliantly realis
tic production.

They Won’t Forget (Warner Bros.) 
—Because it vividly portrays the vi
cious web of sectional prejudice and 
a perverted power of the press.

The Road Back (Universal)— Tho’ 
much of the vitality and' power of 
the book is lost in the film presenta
tion it is one of the best anti-war 
films produced in America.

Captain Courageous (Metro-Gold- 
wyn-Mayer)—Because it was a mov
ingly enacted and a compelling por
trayal of the fine qualities of work 
and working people.

The Good Earth (Metro-Goldwyn- 
Mayer)—Because it was the first 
realistic portrayal of the Chinese 
people.

The Plough and the Stars (Radio- 
Keith-Orpheum)—Because while the 
film was not quite as powerful as 
it might have been, it nevertheless 
was a most worth-while effort to 
show a people’s historical fight for 
liberty.

You Only Live Once (United Ar
tists)—Although a gangster story, it 
contained as such, strong social over
tones and was brilliantly directed.

On January 2nd the Baltimore Ly
ros Chorus had its first rehearsal 
in the new year. Again this Sun
day a treat was in store for the 
members after chorus practice. The 
treat was a “Surprise gift” party 
and from my observation everyone 
heartily enjoyed opening the gifts 
for the inspection of everyone pre
sent. a.

But there is more to this chorus 
besides rehearsals and parties. On 
January 16th we are going to sing 
at the Polish Hall located at 510 So. 
Broadway. The concert is held by 
the Lithuanian LDS branch 48 and 
arranged by a Russian group. We 
hope all of you come to see it be
cause it will be a mighty interesting 
occasion. And as we are always 
looking forward (and never behind) 
we are looking forward to January 
21st at Lehman’s Hall. We have 
accepted to participate in the Lenin 
Memorial meeting which will be held 
at that time. The hall is located 
at 848 North Howard St.

The chorus is looking forward to 
you being there, and when we say 
you, we mean you who enjoy being 
among friends and like to chat and 
have a good time.

Helen Juškevičius.

I'!“:;? uMMzJ

A great German general recently 
condemned Hitler’s folly in attack
ing at one and the same time the 
Jews, the Catholics and the Pro
testants. “But I did not know you 
vtffere such a religious man”, inter
jected a foreigner who was present.

“I’m not”, said the general, “I 
look at it from the technical point 
of view, and I know that no army 
which goes into battle without some 
hope of an after-life will fight well. 
Hitler’s advisors are allowing 
to ruin our raw material”.

She:
Ed?”

Ed:
dist colonies.”

She: “What kind of under
things?”

Ed: “Cushions.”

MASSACHUSETTS 
ATTENTION

THE “VOICE
Of Lith-Americans

Coming

Have YOU
Subscribed?

There is to be a meeting of j 
the L.M.S. 2nd District Com
mittee Sunday, January 9th at 
10:30 at 376 Broadway, So. 
Boston. It is absolutely ne
cessary that all people who 
worked on the operetta com
mittee be present with com
plete returns on tickets, adver
tisements, etc. Mary Zurba.

Lithuanian-American Publishers 
Box 38, Station W, 

Brooklyn, N. Y.
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Teruel ir Fašistų Me 
lai apie Pergales

mais; slydumas, trijų pėdų | 
sniego gilumas ant aerodro
mų labai trukdė ' liaudie- 
čiams. Fašistai turėjo ketu
ris lėktuvus prieš liaudie- 
čių vieną. ' .

Gruodžio 29 d. fašistai
įtūžusiai puolė ant San ^aį reikalingas savo laikraštis, 
Blas de Campillo ir kalno nes mflSų spauda retai juos pa- 
La Muela. Sekančią dieną siekia. Bet Kanados draugai

“LIAUDIES
Kanadoj leidžiamas 

dies Balsas” yra darbo 
savaitraštis. Kanadiečiaihs la-

i

J

BALSO”
“Ljiau-

žmoniųTeruelio frontas visas lai- rašė, kad mūšiuose dalyvau- 
kas kabojo, kaip kokis kar- ja 300,000 kareivių. Gruo
das. Čia buvo fašistai giliai džio 30 dieną fašistams pa- 
įlinęlę į liaudiečių valdomąitaikaująs korespondentas 
teritoriją ir sudarė, kaip ko- William P. Carney rašė, ėjo baisiausi mūšiai. Gruo-• vieni negali išlaikyti ir tobulin
ki kišenių. Iš čia fašistai" ----- - —
ruošėsi pradėti didelį puo
limą, kad pusiau perkirtus 
liaudiečių valdomą Ispani
jos dalį, atkirtus Madridą 
nuo Barcelonos. Fašistai 
prie šios ofensyvos ilgai 
rengėsi.

Liaudiečių Strategija
Pereitais metais, kada fa

šistai ruošėsi pradėti dide
lį puolimą ant Madrido, tai 
liaudiečiai sutraukė jėgas ir 
patys pirmieji pradėjo puo
limą į vakarus nuo Madrido 
ant fašistų, kur jie užėmė 
Brunetę ir eilę kitų miestų. 
Fašistai pusę liepos mėne- 
sio praleido darydarni 
kontr-atakas, kad atimti 
Brunetę ir kitas nuo jų at
imtas teritorijas. Jie ten ne
teko apie 50,000 geriausių 
savo kareivių, virš 100 lėk
tuvų, daug tankų ir kitokių 
ginklų. Jie nepajėgė ne tik 
padaryti puolimą ant Mad
rido, bet nei atimti iš liau
diečių tą plotą, kurį jie pir
mą valdė. .

Po to, kaip fašistai nuga
lėjo apsuptus baskiečius ir 
asturiečius, tai jie per kelis 
mėnesius gabeno ginklus, 
armiją, lėktuvus '______
sektoriui) ir garsiai šaukė, 
kad čia liaudiečius mirtinai 
sumuš. Fašistų generolas 
Franco net ultimatumą liau- 
diečiams buvo įteikęs, reika
laudamas pasiduoti jo malo
nei iki 5 d. gruodžio, 1937 
m., nes kitaip “nebus pasi
gailėjimo.” Italijos ir Vokie
tijos fašistai pasiuntė jam 
daug armijos, lėktuvų, tan
kų ir karo specialistų. Fa
šistai rengėsi prie didelio 
puolimo.

Liaudiečių karo vadai su
prato, kad gintis bus sun-Į 
kiau, kada priešas pasirinks 
tinkamiausią poziciją puoli
mui. Taigi, jie pasiryžo už
bėgti fašistams už akių.
Liaudiečiai Paima Teruelį

Gruodžio 21 dieną liau
diečiai netikėtai užklupo fa- 
š i s.t u s Te ruelyj, išmušė 
jų jėgas, paėmė 1,600 fa
šistų nelaisvėn mieste ir 
apie 6,000 miesto apylinkė
se. Po mūšių liaudiečiai ten 
palaidojo per 3,000 fašistų 
užmuštų. Liaudiečiams teko 
daug ir ginklų. Fašistų keli 
tūkstančiai suspėjo sulysti 
į seminariją ir kitus di
džiuosius namus, kur jie 
užsibarikadavo. Iš tūlų na
mų liaudiečiai juos jau* iš
grūdo, bet dar vienam vieš- 
butyj ir šiuos žodžius rašant 
(5 d. sausio) jie laikosi.

Aišku buvo, kad fašistai

kad fašistai prie Teruelio džio 31 (penktadienį), fa- ti savo laikraštį. Kas metai 
sutraukė 150,000 kareivių; I šistai užėmė vakarinę pusę jie prisiunčia pas mus savo at- 
200 kanuolių batarėjų; 900 
bombiniu orlaiviu ir “liau- 
diečiu frontą sulaužė.” Se- V L
kančią dieną fašistai pas
kelbė, kad jie būk atsiėmė 
Teruelį, sunaikino daug 
liaudiečių armijos, paliuo- 
savo savuosius, kurie buvo 
apsupti mieste.

Tuo kartu iš liaudiečių 
pusės gaudavome žinias, 
kad eina baisūs mūšiai, kad 
siaučia didžiausi pusniai, 
sniego priversta po 3-4 pė
das gylio, slyduma, bet liau- 
d i e č i a i a t m uša fašistų 
kontr-atakas.

Per naujus metus fašis
tai paskelbė šventę ir ap
vaikščiojo “didžiausią per
galę atsiėmimu Teruelio.” 
Romoj, Berlyne apvaikščio
ta fašistų pergalė. Garsiai 
šaukta, kad fašistai ne tik 
atsiėmė Teruelį, bet baisiai 
sumušė liaudiečius ir tuom 
užtikrino sau karo laimėji
mą. I •

Fašistų Melai
i Jau nuo senai pastebėta, 
kad fašistai bjauriai meluo- 

Teruelfo ja’ nuolatos giriasi. Bet la
biausiai jie apsimelavo Te
ruelio “atsiėmimu.”

Sausio 2 d. atėjo žinios, 
kad už Teruelį eina baisūs 
mūšiai. Liaudiečių kulkas- 
vaidžiai ir kanuolės, lėktu
vai ir kovotojai net durtu-į susitiko su reguliare Ispani- 
vais atmuša fašistų puoli-'jos armija.”

d.,pranešta, i Matthews mano, kad jau 
kad 200,000 žmonių musasi perį0(įaį baigėsi prie 
Teruelio fronte. Liaudiečiai pirmas — liaudie-
sumusė fasistus Concludo ir j*— jį'paėmė; antras—liau- 
Muela frontuose. Teruelyj e jįe,gįai atmušė pasiutusias 
liaudiečiai uzeme Valdžios 
Palocių, iš ten išmušė fašis
tus. Pau& rad° JŲ lavonų. jaUg nuostolių. Trečias pe- 
Sausm^.4 d..prnnęsta, kadjie rį0(jas bus: arĮ)a liaudiečiai 

| tęs savo ofensyvą grūsda- 
mi toliau fašistus iš to ki- 
šeniaus, arba fašistai vėl 
bandys pulti „liaudiečius. 
Bet mūšiai prie Teruelio pa
rodė, kad liaudiečiai turi' 
galingą ir gerai išlavintą 
armiją, kuri galų gale pada
rys fašistų viešpatavimui 

ios

La Muela kalno, susidarė la
bai rimta padėtis. Liaudie- 
čiai negalėjo susisiekti su 
kaip kuriomis savo dalimis. 
Šeštadienį (per naujus me
tus), kada fašistai šventė 
“Teruelio pergalę,” tai jie 
visur buvo sulaikyti su di
džiausiais nuostoliais. Sek
madienį liaudiečiai vėl pra
dėjo puolimą ant fašistų ir 
atsiėmė San Bias de Cam
pillo ir tūlas pozicijas ant 
La Muela kalno.

Tuo tarpu liaudiečiai 
energingai dirbo, nuvalė ae
rodromus, pakilo jų lėktuvai 
ir uždavė fašistų lėktuvams 
smūgį, nors pastarųjų bu
vo daug daugiau. Korespon
dentas rašo, kad liaudiečiai 
Teruelyj gardžiai juokėsi 
klausydami ir skaitydami 
fašistų žinias, kad būk tas 
miestas jau fašistų rankose.

Bus Galas Fašistams
Korespon dentas buvo, 

Santa Clara vienuolyne, kur 
dar vis pagrindyj ėjo mū
šiai. Jis niatė, kaip liaudie- 
čių tankai ir sunkvežimiai 
važiavo per La Muela kai
na. Besikalbant su liaudie- 
čių oficierium tas pareiškė: 
“Fašistai manė, kad jie pa
vergs visą Ispaniją, kaip 
Baskiją ir Asturiją pavergė. 
Dabar jie patyrė. Dabar jię

.fašistų kontr-atakas, pada
rydami fašistams labai

tik fašistai neatsiėmė Te
ruelį, bet visos jų atakos 
atmuštos.

Korespondentai Vyksta 
Frontan

Korespondentas H. L. 
Matthews ir du francūzai 
laikraštininkai nutarė vyk- 
ti į Teruelį, kad tikrai pa-v.le°7'-avll.1.‘ tyrus ir “savo akimis pa-^ lr lslalsvlns Ispanų 
mačius” tikrą dalykų padė
tį. Sausio 5 d. jis rašė “N. 
Y. Timese” smulkmeniš- 
kiausiai apie visą padėtį kas 
tik įvyko Teruelio fronte. 
Sako, kad fašistų radio pa-

• • • . • •! — • lietuvių pcll ClOCJ/1, 1 UAllCHUU ICAAAD

Slgynmai taip paveikė . į Lietuvos vyriausybės paliusuot

žmones.

Athol, Mass.
Atholy pasirodė peticijų 

blankos, ant kurių renkami 
lietuvių parašai, reikalaujant

Matthews, kad dvi mylias 
nedavažiavęs Teruelio pali
ko automobilių ir pėsčias 
nuėjo į miestą. Ir «štai ką 
jis sako:

, “Fašistų k o ntr-ofensyva

politinius Lietuvos kalinius. 
Rodos, tai prakilnus darbas, 
stoti už paliuosavimą nekaltų 
žmonių, yra kiekvieno doro ir 
krikščipniško žmogaus. 'Ant tų 
peticijų yra pasirašę kai kurie 
padorūs lietuviai katalikai. 
Bet daugelis pasirašiusių skun
džiasi, kad, esą, Piliečių Kliu- 
be kai kurie elementai labai 
rūstauja ir kolioja tuos pado
rius žmones, kurie pasirašė.

Tai mat, kokių pas mus 
žmonių beesama.. . Tamsu
mas. J. D.

pradės pasiutusias kontr-1 atsnmh Teruelį hko sulau- 
atakas ant Teruelio. Viena, ' 
jie puls, kad paliuosavus uV1fai
savuosius, kurių apie 5,000 —
buvo apsupti namuose. An
tra, fašistai norės atsiimti 
Teruelį, kuris sudaro labai 
strateginę poziciją. Liaudie
čiai tą žinojo. Jie ūmai pra
dėjo tvirtinti užimtas pozi
cijas, kad atrėmus fašistų 
kontr-atakas.

Baisiausi Mūšiai
“New York * Times” 

respondentas Herbert L. 
Matthews rašė, kad gruo
džio 28 dieną fašistai pra
dėjo pasiutusį puolimą ant tomobilinius s u nkvežimius pėdos lentpjūvėms ateinančiais 
Teruelio. Sekančią dieną su amunicija ir padrūtini- metais.

ko-

nebuvo pasiekę Teruelį, ne
buvo padarę ryšių su jų 
grupe, apsupta Teruelio 
skiepuose; nebuvo suėmę jo
kio liaudiečių , generalinio 
štabo ir tikrumoje nebuvo 
sudarę rimto pavojaus mies
tui, kuris buvo ir tebėra 
liaudiečiųvaldžios rankose.”

Taigi, visas fašistų pasi
gyrimo pasakas jis sudau-' 
žo į šipulius.’ Toliaus kores
pondentas rašo, kad kovos 
buvo didelės. Gilus sniegas greičiausia, 
buvo sulaikęs liaudiečių au- miško ihedžiagos tiekimo Klai-

r

stovus, kurie parenka prenume
ratų, aukų, plačiau supažindina 
su jų gyvenimo sąlygomis ir 
pateikia daug žinių. Dabar 
“Liaudies Balsas” nusprendė 
prisiųsti taipgi vieną iš veikliau
sių draugų, kuris pateiks daug 
žinių. “Liaudies Balso” atsto
vas bus čia virš mėnesį laiko ir 
aplankys rytines valstijas. Jis 
bus sekamose vietose ir sekamo
mis dienomis:

Sausio 11-12 Rochester, N. Y.
” 13-14 Binghamtone

15-16 Scranton, Pa.M

Baltimore, Md
Parėmė Lyros Chorą

Gruodžio 18 d. LDS ir ALD 
LD kuopos bendrai suruošė 
vakarienę palaikymui naujo 
choro “Lyra.” Skaitlingas 
draugų ir draugių atsilanky
mas į vakarienę liudija, kad 
jaunutis choras ‘Lyra’ turi gra
žaus pritarimo vietos lietuvių 
tarpe.

Suaugusieji ir jaunimas visi 
bendrai ir gražiai linksminosi, 
be jokių kam nors užmetimų 
ar išmetinėjimų.

Vakarienė buvo taip gausi 
ir skaniai sutaisyta, jog dau
gelis net stebėjos, kaip už to
kią žemą įžangą (75c) galima 
buvo ir. paruošti. Bet rengimo 
komisija sako, kad vistiek dar 
liks gražaus pelno. O už tai 
turi būt didelė padėka mūsų 
geriesiems ūkininkams ir biz
nieriams, kurie taip daug da
lykų suaukavo, sakydami; kad 
tos aukos skaitomos kaipo Ka
lėdų dovanos rengėjams ir 
jaunam Lyros Chorui. Už tai ir 
įžanga buvo maža.

Vakarui gabiai pirmininka
vo d. Deltuva. Jis iššaukinėjo 
programos pildytojus. Pir
miausiai dvi daini gražiai su
dainavo mūsų jaunasai Lyros 
Choras, Jaunutis Lekavičiu- 
kas (P. Lekavičiaus sūnus) 
puikiai pagrojo ant armoni
kos, kuri už jį patį veik dides
nė. Dainininkė Neshova rusiš
kai sudainavo dvi daini, paly
dint pianu “Lyros” mokytojui 
C. Granaskiui. Svečiai ir vieš
nios programa liko pilnai pa
tenkinti.

Programai užsibaigus, vaka
ro pirmininkas kvietė jaunuo
lių tėvus leisti savo vaikus dai
nuoti į Lyros chorą.

Lyros Choro pamokos įvyk
sta sekmadięniais, Lietuvių 
Svetainėj, 851 Hollins St.

Vardan Lyros Choro ir or
ganizacijų, tariame širdingą 
ačiū visiems ir visoms, kurie 
tik kuom nors prisidėjo prie 
to gražaus vakaro priruošimo 
ir išpildymo!

Lyros Ch. Narys.

Lankėsi Sovietų Rusijos 
Prekybos Atstovas

Klaipėdon buvo - atvykęs So
vietų Rusijos prekybos atstovas 
Lietuvai p. šapyro, kuris turė
jo eilę pasitarimų su Medžio sin
dikato valdyba. Be to, p. Šapy- 
ro aplankė Klaipėdos lentpjūves 
ir susipažino su uostu. Tartasi, I

l dėl “Eksportlieso”

Jei Past skubinsi t— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus: 
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.

dalinta pirkti abi arba bile 
kurią vieną

Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite: 
J. barkUs 

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

NEWARK, N. J.
Netuščia “parė.”

Gruodžio 26 d. pas drau 
.gus Drūseikus buvo draugi 
būrelio bankįetėlis. Susėdu:

Dirbkime nuoširdžiai, pagelbėki
me draugams kanadiečiams iš
laikyme jų savaitraščio ir susi
pažinkime su Kanadoj gyvenan
čių lietuvių sąlygomis. Apie pa
rengimus, laiką ir vietą praneš- prje stalo ir besivaišinant, ne- i AT TAT TT . s,, . • . . .kite1 į ALDLD centrą.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr.

46 Ten Eyck. St.
Brooklyn, N. Y.

pamiršta ir Ispanijos kovotojų. 
Sumesta keletas centų. Auko
jo sekamai: dd. J. Drūseika h 
J. Balčiūnas po $1; A. Janušo
nis 50c; po 25c: J. Kunickis, 
C. Bulrggis, J. šomkus ir A. 
Elgert; V. Žilinskas 10c. — 
Viso — $3.35c.

Varde Ispanijos kovotojų 
tariu širdingą ačiū! x

A. Janušonis.

Laivu i

W-
Telefonas: Humboldt 2-7964

Nėra valandų sekmadieniais.

PHONE PULASKI 5-1090 '

Berlin. — Nazių laikraš-* 
tis “Angriff” reikalauja at
imt bet kokias speciales tei
ses iš katalikų bažnyčios.

Shanghai. — Penki japo
nų karo laivai bombardavo 
Chinijos prieplaukos miestą 
Amoy.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

27
28
29
31

Washington.
statybos darbai 1937 metais 
Amerikoj pakilo 6 nuošim
čiais aukščiau 1936 m.

RUSSIAN and TURKISH BATHS,
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN,

OPEN DAY AND NIGHT

SPECIAL RATES

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m. 

to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

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

NEWARK, N. J.

■ 
V.!

REIKALAIS
17-18 Wilkes-Barre
19 Shenandoah, Pa.
20 Minersville
21 Reading, Pa.

” 22 Eastone
” 23-24 Philadelphijoj
” 25-26 Baltimore, Md.

Chester, Pa.
Elizabeth, N. J. 
30 Newarke 
Bayonne, N. J.

Vasario 1 Patersone
” 2 Great Neck, N. Y.

' ” 3-4-5-6 Brooklyne
Vasario 7-13 bus Connecticut 

valstijoj, ALDLD 3-čio apskri
čio ribose. Kolonijoms dienas 
paskirs drg. V. J. Valaitis.

Su vasario 14 d. pradės savo 
maršrutą ' Massachusetts ir 
Maine valstijose. Kolonijoms 
dienas paskirs ALDLD 7 apskr. 
sekretorė drg. D. Lukiane.

Draugės ir Draugai! Kur tik 
galima, rengkite susirinkimus 
ir prakalbas. Kvieskite į susi
rinkimus visus mūsų organizaci
jų narius, skaitytojus ir simpa- 
tikus. Greitai mes sužinosime 
vardą draugo, kuris atvyks, ir 
galėsime padėti ant plakatų.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tains pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą prisiusime NATU- 
RAL-LAX-HERB TEA.

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON

P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
REIKALINGA AGENTŲ

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night ' 
Saturday Night 75c

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., FrL Sat. and 

Sun. all day and night.

BUS DIDELĖJE SALĖJE

Knickerbocker Avenue, ir kampas Flushing Avenue, Brookyn, N. Y.

Puikus steičius, salėje telpa apie 2,000 žmonių

BAZARAS BUS

11,12 ir 13 
Vasario-February

Kiekvieną vakarą bus puiki dailės 
programa, gera orkestrą šokiams.

Laukiame Bazarui Dovanu!

B 
k~

r
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r Haverhill, Mass

Smoke and Talk

MŪSŲ NUOTRUPOS
Lietuvių- Pik Kliubas turėjo 

. pramogą sutinkant Naujus Me
tus ir Naujuose Metuose. Nau
jus Metus sutinkant turėta taip 
vadinama
pramoga. Tą patį vakarą pana
šų dalyką turėjo ir broliai ka
talikai. Ar jie tai darė tiksliai 
pakenkti kliubui ar ne—nesiimu 
spręsti, bet .keistai elgėsi tūlas 
“progresyvis” biznierėlis, kuris 
nukaitęs darbavosi už katalikų 
pramogą.

Naujų Metų dienoje kliubas 
turėjo gerą baliuką. Kiekvienas 
kliubo narys gavo $1 vertės bar- 
čekių, kaipo Naujų Metų dova
ną. Tai ir prisirinko daug. Bu
vo ir tokių, kurie šiaip niekuo
met niekur nenueina.

tie pašaliniai darbai ir ne kiek 
beliko “Laisvei” pasidarbuoti.

žinant, kad platinant “Lais
vę” dirbi vieną iš didžiausių 
darbų, kad tai yra pasiekimas 
vis daugiau lietuvių darbinin
kų su klasine apšvieta, kuri yra 
klasinė darbd liaudies mokykla, 
—tai ir energijos, ir drąsos, ir 
laiko turi rastis.

Baigiant turiu padėkavot 
draugėms ne vajininkėms: Ža
lienei iš Hillside ir Skeistaitie- 
nei iš Newarko, kad jos irgi pa
gelbėjo man su naujais skaity
tojais.

Ir taip Newarkas turės kilt 
“Laisvės” skaitytojais vis aukš
tyn ir aukštyn kiekvienais me
tais, kol man sąlygos leis šia
me taip svarbiame darbe daly
vauti. K. Žukauskienė.

Baltimore, Md

BOSTONO IR APMES ŽINIOS
RADIO

Šio sekmadienio, sausio 9 ra
dio programa per stotį WORL, 
(920 kilocycles), 9:30 valan
dą ryte, bus sekanti:

1— Cosmopolitan Strings or
kestrą iš Norwoodo.

2— Jieva Sidariutė, 
ninkė iš Hudson, Mass.

3— Robertas Audickas, dai
nininkas iš Dedham, Mass.

Po programai prašome pa
rašyt laiškelį ar atvirutę, pra
nešant, kaip patiko šios ne
dėlios dainos ir muzika. Pra
šome rašyt į Station WORL, 
Lithuanian Program, Myles 
Standish Hotel, Boston, Mass.

Steponas Minkus,
garsintojas.

kyšiu, kad mums, seniams ir 
senstelėjusiems — tikrai yra 
ko parausti ir susisarmatyti.

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, sąusio 9 d. Lietuvių Kliu- 
be, 4th ir Upland Gatvė, 2:30 vai. po 
pietų. Visi nariai dalyvaukite, nes 
turime daug svarbių dalykų aptart. 
— Sekr. N. Dudonis. (4-5)

HILLSIDE, N. J.
ALDLD 200 kp. susirinkimas įvyks 

šeštadienį, 8 d. sausio. Bus renkama 
. nauja valdyba 1938 m. Stengkites 

Ją davė drg. A. J. draugai visi atsivesti nors po vieną 
naują narį įrašyti. Tą pačią dieną 
įvyks ir LDS ■ susirinkimas. Dalyvau
kite visi. — O. Žaliene. (4-5)

Štai, mūsų S. Bostonas šiam 
žurnalui davė tik... vieną prenu- 

, meratą.
daini-' Kupstis, SLA. 43 kuopos susi- 

I rinkime, kur mudviem teko ge
rokai šiuo klausimu susikirsti 
su f asistuojančiais žmonėmis.

VARPO KEPTUVE

Bereikalinga Isteriką
Gruodžio 26 d. įvyko Laisvės 

i Choro kambary pasilinksmini- 
i mas. Apie 9 vai. vakare už

geso žiburiai (fiūzas išdegė). 
Pora draugų nubėgo į skiepą ir 
ten, netyčia, išsuko netikrąjį 
fiūzą. Tas užgesino saliūno 
šviesas kokiai pusei minutės. Sa- 
liūninkas dėlei to bjauriausiai 
pradėjo plūstis ir net grasinti 
“Deer Islandu.” žmonės žiūrė
jo į jį kaipo į kokį isteriką.

♦ 1 “Užsimokėjo" . . .
Čia buvo užsilikusi viena ske- 

binė čeverykų dirbtuvė, 
dinosi Williams Shoe Co.

! dirbo keletas ir lietuvių, kurie 
žinomi kaipo “geri tėvynainiai.” 
Dirbdavo jie tenai po keliolika 
valandų į dieną ir net šventadie
niais. Bet mokėt tai gaudavo 
kada-ne-kada — vis užvilkdavo. 
Pagalios kompanija, matydama, 
kad kaikurie darbininkai gali 
pareikalauti savo užvilktų algų, 
ėmė ir “išmūfino” savo dirbtuvę 
j kitą miestą, palikdama ap- 
skriaustus darbininkus. Ar iš 
to darbininkai pasimokys ir su- 

‘ pras, kad'reikia unijos? Taip, 
w^Jkaikurie pasimokys, bet bus ir 

tokių, kurie, anot patarlės, “lau
kas gimęs, laukas ir gaiš.”

Detka.

Mūšy Legionieriai
Amerikos Legiono Stepono 

Dariaus Postas, kalėdų proga, 
pasirūpino sušelpti neturtin
gas bedarbių šeimas “beske- 
tais.” šitam gražiam tikslui S. 
Dariaus Postas padėjo daug 
darbo, kad sudarius fondą. 
Rengė “beano” pares, bankie- 
tus ir panašiai, o kalėdų su
laukus, daugelį neturtingų šei
mų apdovanojo tikrai turtingo
mis dovanomis. ,

Alkanam ne lėlės, žaisliu-

Ji va
joje

Newark, N. J,
“Laisvės" Vajui Užsibaigus
Dar pora savaičių prieš įvyk

siant “Laisvės” vajui, ALDLD 
5 kuopos susirinkime išrinkta 
oficialė komisija darbuotis dėl 
“Laisvės” iš apie tuzino drau
gų, Manyta, kad Newarkas 
laimės pirmą dovaną.

Tačiaus su apgaila reikia žy
mėti, kad iš didelio būrio tik 2 
draugai kiek pagelbėjo, o didžiu
ma pramiegojo savo laiką.

Gi drg. D. nors neapsiėmė, ta
čiaus žadėjo pagelbėt vis vien. 
Bet... tas “bet!” Ne tik šis 
draugas nepagelbėjo, bet net pa
mykė, sudildindamas virš 200 
jnmktų.

Apsilankius keliose vietose ga
vau išvyt ir iškoliot: “Jūs visi 
vagys. Užsjmokėjęs gauni ra
ginimą iš “Laisvės” vėl užsimo
kėk” Tiek to. Vienur gauni pa- 
koliot, kitur gražiai pasikalbi 
su žmonėmis, besidalindamas 
mintimis, džiaugsmais ir var
gais.

Darbininkiško laikraščio pla
tinimas, aišku savaimi, darbas 
yra nelengvas ir reikalaująs 
daug pasišventimo, energijos ir 
prityrimo, ko pas mane stokavo 
pradedant darbą. Praėjusių me
tų praktika jau daug padėjo 
šiem metam, ir taip žingsnis po 
žingsnio įgauni vis daugiau 
praktikos, daugiau drąsos.

Nors kaipo moteriai, kuriai 
peikia namų ruoša ir šeimyna 
rūpintis, apsitvarkyt, o prie to 
ir organizacijų darbas taipgi at
likt (o šiais metais, kaip tyčia, 
Sietyno Choras tuo pat laiku sta
tė scenoj operetę “Meilės Nu
skriausta,” kur reikėjo aktyviai 
datyvaut praktikose 2-3 kartus 
i jigvąitę)-—taip ir atėmė laiką

Nubausti “Algic" Jūreiviai
I

Teismas apkaltino keturiolika 
laivo “Algic” įgulos narių už 
“sukilimą.” Teismas tęsėsi tris 
dienas. Gruodžio 20 d. teisme, 
su pagelba hearstinio senato- ■ 
riaus Copelando ir senatoriaus 
Vandenbergo, virš minėti jūrei
viai rasti kaltais remiantis iš-į 
leistu įstatymu 1790 m. prieš kaį, ar cinciliukai brangu. Jam 
sukilimus. Šis įstatymas virš . rūpi duonos kąsnis, na ir “šol- 
140 metų senumo. Pagal to deris” būtų gerai, 
įstatymo nurodymą, už panašų 
“prasikaltimą” asmuo ,gali būt 
nubaustas penkiais metais kalė
jimu arba $5,000 piniginės pa
baudos, arba ir vienu ir kitu. 
Bet teisėjas W. C. Chesnut sar- 
matinosi tokio įstatymo žiauru
mo, tai davė mažesnę bausmę— 
devyniems “prasikaltėliams” da
vė po 60 dienų kalėjimo, o 5— 
po $50 piniginės baudos. Daly
kai perkeltas į aukštesnį teismą. 
Jūreiviai visi po kaucijomis.

Apie tai, kaip viskas atsitiko 
ant to laivo ir kaip tas “sukili
mas” įvyko, labai įdomiai pasa
koja patys jūreiviai. Nors trum
pai kaikuriuos pasakojimus čia 1 nieko taip ir neparašė, 
paduodu.

Laivas “Algic” plaukiojo tar
pe Baltimorės ir Pietų Ameri
kos šalių. Grįždamas iš Pietų 
Amerikos šalių, jis sustojo kai- 
kuriose prieplaukose. Sustojo 
Montevideo prieplaukoje. Ten 
jūreiviai pamatė atplaukiant lai
velį pilną vyrų. Tai buvo Na
tional Maritime Unijos nariai. 
Atplaukusieji pranešė, kad “Al
gic” yra paliestas streiko. Unijos 
komitetas sušaukė susirinkimą 
ir nutarta laivo nekrauti, jeigu 
Montevideo dokų darbininkai. 
streikuoja. Kapitonas Gainard, 
užtai laivo įgulą paskelbė “suki- Į 
lėliais” ir sulaikė laivo garą, kas 
sulaikė laivo operavimą.

Kitą dieną jūreiviai nutarė 
laivą operuoti. /Pasileista iš 

i Montevideo į Victoria, Braziliją. 
Šiame uoste prasidėjo tikra tra
gedija. Kapitonas Gainard nu
sprendė atkeršyti jūreiviams. 
Jis atsisakė išleisti laivo įgulą 
ant sausžemio, nors taip daryti 
jis neturi jokios teisės. Keturi 
šio laivo įgulos nariai atsisakė 
kapitono nuosprendį pildyt. Jie 
pasiėmė laivelį ir plaukė į kran
tą. Bet jų laivelis apvirto. Plau
kusiųjų gyvybė pavojuje. Laivo 
“Algic” įgula prašo kapitono pa-1 
gelbos laivelį, gelbėjimui skęs
tančių, bet kapitonas griežtai at- 

1 sisakė. Jūreivis Howard Gill pri
gėrė ten pat, netoli “Algic” lai
vo.

Legionieriai maistu ir apdo
vanojo.

Automobilių Aukos
Prieš kalėdų savaitę (ir per 

j kalėdas) Mass, valstijoj auto- 
I mobiliai užmušė 22 žmones.
Per gruodžio mėnesio 26 die
nas — čia užmušta 54 žmonės. 
Pereitais metais per visą gruo
dį žuvo 58 žmonės.

Aksidentų ir mirčių dau
giausiai įvyksta dėl girtų ma
šinos vairuotojų.
laiko buvo sulaikyti 

, girtas vairuotojas.

Per savaitę 
net 61

O štai, va, iki šiol niekas 
kad ne- 

' laimė patiko ir mūsų gerą1 
draugą M. Kazlauską.

Dar per “Thanksgiving,” 
drg. Kazlauskas, apie 10 v. n., 
ėjo iš darbo ir tapo automobi- 
liaus sunkiai suvažinėtas. Li
goninėj išgulėjo keletą savai
čių. Draugai buvo susirūpinę 
jo likimu. Bet dabar drg. Kaz
lauskas namie, jaučiasi beveik 
sveikas, bet daktaras, tuo tar-- 
pu neleidžia iš namų išeiti.

Apie šią nelaimę rengiausi 
parašyti tuč-tuojau, bet infor
macijų negavau, nors klausi
nėjau ir vieną, ir kitą drau
gą. Jonas.

Valdžios įstatymai rodo, kad

Trumpai Kalbant
Tai jau ir po kalėdų, ir po 

naujų metų. Pradedam nau
ją gyvenimo barą — 1938 me
tus.

Rimti žmonės, paparstai — 
naujus metus pradėdami — 
daro sau nutarimus, rezoliuci
jas, arba pasižadėjimus, 
žada, sakysim, vengti, ar vi
sai nevykdyti savo buvusių 
blogų papročių, ar padarytų 
klaidų.

Dar daugiau; nusitariama 
atlikti ką nors gero, prakil
naus, visuomeniško, darbinin
kiško.

Taigi, va: naujų metų pro
ga, aš ir iš bedarbio “profesi
jos” pasižadu tuojau savo vai
kams užprenumeruoti metams 
“The Voice of Lithuanian 
Americans.”

Pasižadėkite ir jūs, drau
gės ir draugai, nors savo vai
kams, šį ,žurnalą užrašyti! 
Nors savo vaikams — vietoj 
pirmiau j ieškoti svetimų !

Drg. J. Ormanas, pirmiau 
drg. Siurba, čia lankėsi. Tikiu 
dalykai pagerės.

Mū-za N-sto.

Mass. Draugų Domei!
Lietuvių Meno Sąjungos 2- 

ro Apskričio Komiteto posėdis 
įvyks sekantį sekmadienį, sau
sio 9 d., 10:30 vai. iš ryto, po 
num. 376 Broadway, So. Bos
ton, Mass.

šiame posėdyje būtinai turi 
dalyvauti visi tie draugai ir 
draugės, kurie-ios turėjo atsa- 
komingus darbus prie neseniai 
vaidintos operetės. Turi būt 
grąžinti tikietai ir kiti grąžin
tini dalykai. Mary Zurba.

Great Neck, N. Y.
Mirė A. Vaškelis

Sausio 4 d. čia mirė senas 
Great Necko gyventojas Anta
nas Vaškelis, gyvenęs savo na
muose po num. 2 Morris Lane, 
Great Neck, L. I. Bus palaido
tas šeštadienį, sausio 8 d., Ho
ly Road kapinėse, Westches
ter, L. I. Pašarvotas savo na
muose augščiau minėtu adre
su. Laidotuvėmis rūpinasi 
Brooklyno graborius J. Garš
va.

Palyginamai, velionis buvo 
dar nesenas žmogus — 54 me
tų. Paliko nuliūdime savo gra
žiai išaugintą šeimyną, kuri 
jau suaugusi. Velionis buvo 
katalikiškų pažiūrų žmogus. 
Buvo ramaus būdo ir neblogų 
elgesių žmogus. Rep.

WILKES-BARRE, PA.
Visų Darb. organizacijų Luzerne 

County konferencija įvyks 8 d. sau
sio. Šioje konferencijoje bus svarsto
mas prisirengimas prie Lenino Mir
ties paminėjimo. Pradžia 8 vai. vak., 
225į S. Main St. Visos organizaci
jos yra prašomos išrinkti delegatus. 
Lenino Mirties paminėjimas įvyks 30 
d. sausio, Manfield Svet., dalyvaut 
geri kalbėtojai ir bus rodoma kruta- 
mi paveikslai. (4-5)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. metinis susirinki

mas įvyks sausio 10-tą, 7:30 vai. va
kare, Laisvės Choro Svet., 57 Park 
St. .Prašome visų narių dalyvauti,su
sirinkime, nes turėsime daug svarbių 
dalykų aptarti, bus raportas praeitų 
metų, ką mes.nuveikėm ir ką turėsi
me veikti šiais metais. Taipgi pradė
sime užsimokėti duokles. Atsiveskite 
ir nauju narių įrašyti į kuopą.

(5-6)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

9 d. sausio, Easton Baking Co. Svet. 
Pradžia 2-rą vai. po pietų. Visi drau
gai būkite ir naujų atsiveskite. — 
Sekr. (5-6)

PITTSBURGH, PA.
LDS 145 kp. rengia vakarienę 

pa marginimais ir šokiais. Įvyks 
\|. vasario (Feb.), L. M. D. Svet., 142 
Orr SU Pradžia 4-tą. vai. po pietų. 
Vakariene bus duodama lygiai kaip 
6 vai. vakare. Visos kitos Draugijos 
malonėkite minėtą dieną nieko 
rengti. Kviečiame visus dalyvauti 
je vakarienėje ir kartu linksmai 
ką praleisti. (5-6)

WASHINGTON, PA.

su
20

ne- 
šio- 
lai-

36-42 Stagg St. TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniausi.

O.E

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IR, 
STIPRUS VALGYDAMI •

O

Rūgšti rugine, gardi ruginė, Cielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cakp, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Piet, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls 

Siunčiame duonų per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

ALDLD 236 kp. susirinkimas įvyks j (J 
9 d. sausio, paprastoj vietoj. Visi A , 
LDLD nariai malonėkite dalyvauti 
susirinkime, bus renkama 1938 m. - 
valdyba ir gausite knygą “Kelias į 

būti :Gyvenimą.” Todėl nepamirškite 
visi nariai. — M. Yanavičienė.

(4-5)

WILKES-BARRE, PA.
Vietinių LDS ir • APLA kuopų 

įvyks bendras kuopų suvienijimas į 
LDS 7-tą kuopą. Susirinkimas įvyks! 
9 d. sausio, 2-rą vai. po pietų. B.i 
Poteliūno Svet., 53 Bank St. Bus; 
bendrai abiejų kuopų rinkimas, LDS 
7 kp. valdybos pareigų ėjimo 1938, 
m. Yra svarbu, kad abiejų kuopų na-

J

i-

r*••• * - , -------- V t ■*. 4.

riai ir valdybos dalyvautų paskirtu ;L 
laiku. LDS 7 kp. nariams yra pasiųs- ih
tos atvirutes šiuo klausimu. — Fin 
Sekr. J. V. Stankevičius. (4-5)

PHILADELPHIA, PA.
Visų darbininkiškų organizacijų 

masinis susirinkimas yra šaukiamas 
ateinantį ketvirtadienį, 6 d. sausio, 
735 Fairmount Ave., 8 vai. vak.

Draugės ir draugai: Prieš kalėdas 
buvo šaukiamas. Veikiančio Kom. su-, 
sirinkimas, bet mažai delegatų atsi-1 
lankė, štai koki reikalai: Visa eilė

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
EASTON, PA.

ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks
d. sausio, 2-rą vai. po pietų, Eas- parengimų seka: “Laisvės” Bankieto 

ton Baking Co. Svet., 34 N. 7th St.
Malonėkite būti laiku, nes turėsime' nauja kampanija. Tik keletas draugų 
po susirinkimo diskusijas. Kodėl Chi- 
nijoj kompartija susivienija su liau
dininkais kovai prieš fašizmą? — 
Sekr. K. B. (4-5)

9

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks sek

madienį, 9 d. sausio, 2 vai. po pietų, 
“Sweet’s Hall.” Būtinai visi nariaiSO11UU1-I uau. uuuua; vwi

Pasi- I dalyvaukite, nes yra daug svarbių da- 
' IJ^U aptart. Taipgi neužmirškite ir 
atsivesti naujų narių. — Sekr. S. Ku
zmickas. (4-5)

Taip daro, sakau, rimti žmo
nės. Taip padarykim ir mes: i 
“Laisvės” skaitytojai, pažan-' 
gūs darbininkai, L.___ ....
Partijos nariai ir jos pritarė- 
jai.

»

svarstymas, Ispanijos pagelbai eina

dirbom “L.” vajuje, kiti nieko nevei
kė. Mūsų veikimas pageidauja akty
vumo, kuomet fašizmas dūksta. — 
Veik. Kom. Valdyba. (3-5)

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

Nuliūdimo valandoj, kreipkitžs pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir ui prieinamu kainą

try

<f>

<!>

d>

<t>

<♦>

Valgykite Medų
“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

<♦)

>

<!>

<♦>

<♦>
Valgykite Medų Vietoj Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius
<t>

CHRONIŠKOS

LIGOS <♦>

<t>

>

!>

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį
<♦>

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas ALDLD 49- 

tos kuopos įvyks sekmadienį, 9 d. 
sausio pas drg. Butvilus, 4620 Mel
rose St. Pradžia 10 vai. ryto. Bus 
raportai ir rinkimai. Būkite visi. —- 
Kp. Sekr. * (4-5)

N. S. PITTSBURGH, PA.
Partijos susirinkimas įvyks sekma

dienį, 9 d. sausio, 12 vai. dieną, o 
Komunistų 2-rą vai. turėsime važiuoti į kitą su- 

- J - t American League for 
i Peace and Democracy. Todėl kviečiu 
visus narius, senus ii’ naujus Pitts- 
burghe ir iš apylinkės dalyvauti šia-

GYDOMOS <♦> <♦>

Darbo me susirinkime ir naujų atsivesti 
kapitonas, matydamas skęstantį dirvos plotai didžiausi. Pasiža- 1318 Reedsdale St. — Ižd. D. Dia- 
ar tai pasažierių, ar tai jūreivį, dėt nereikia nei kunigui, nei 
turi viską daryti, kad gelbėjus. advokatui, nei draugui. Pasi- 
Priešingai — kapitonas papuola žadėk sau ! 
po didele bausme.

į Gal manote kapitonui buvo iš
kelta byla? Ne. Distrikto pro
kuroras Flynn prieš kapitono 
kriminalį pasielgimą piršto ne
pajudino, o viską darė, kad ap
kaltinus jūreivius, kam jie gel
bėjo Montevideo streikuojančius 
darbininkus. * / Tas Pats.

O pasižadėti verta.

Štai tik vienas pavyzdys.
Gruodžio 28. d. “Laisvėje” 

skaitau: “Draugai, pasiskaity
kite ir susisarmatykit.” Kalba 
eina apie jaunimo numatytą 
lęisti žurnalą anglį kalboje: 
“The Voice of Lithuanian 
Americans.”

Čia gimusių jaunuolių šis 
pasimojimas be galo gražus, 
kilnus. Tuo klausimu aš kalbė-Užprenumeruok Dienraštį j 1............. - —----------------- ---------

“Laisvę” Savo Draugams I siu kitoj vietoj, čia tik paša

mont. (4-5)

DETROIT, MICH.
Lietuvių Laisvamanių Etinės 

tūros Draugijos 2 kp. susirinkimas 
jvyks sekmadienį, 9 d. sausio, 2-rą 
vai. po pietų. Draugijų Svet'., 4097 
Porter St. Bus rinkimas kuopos val
dybos, bus iš laisvamanių suvažiavi
mo raportai ir daug kitų svarbių rei
kalų. Visi nariai ir norint būti nariais 
kviečiami atsilankyti. — Valdyba.

(4-5)

Kul-

PITTSBURGH, PA.
9 d. sausio, atsibus dramatiškas 

grupės susirinkimas, 7 vai. vak. pas ( 
drg. Norkus, 1318 - Reedsdale St., 
North Sidėje. Visi nariai malonėkite 
susirinkt ir atsiverkite savo draugus.

(4-5)

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, OPOS ir ,NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ir 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, jr jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPJNDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS 

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas) 

DR. ZINS
Jsisteibęs per 25 metus.

110 East 16th St, N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį

9 -A. M. iki 3 P. M.

<♦>

<t>

<!>

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
\ ir apsirūpinkite su medum.

LIETUVIŲ KŪRO KOMPANIJA
Įdedame 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

<♦>

>
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PAJIEŠKOJIMAI

Lietuvių Komunistų 
Bankieto Reikalai

Rengiamės skubiai prie iš
kilmingo metinio bankieto, ku
ris įvyks 16 sausio Liet. Am. 
Piliečių Kliubo Svetainėj, 280 
Union Avė. Turime paėmę abi
dvi svetaines, vakarieniausime 
žemiausioj, o šoksime aukš
čiausioj. Jam Posela Orkestrą 
grieš liet, ir amerikoniškus šo
kius. Tikietai vien tik šokiams 
35 centai, o vakarienei ir šo
kiams vienas doleris, perkant 
išanksto. Pasinaudokite proga, 
draugai, prie durų reikės mo
kėti $1.25. Tikietų galima 
gauti “Laisvės” raštinėj.

Koncertinę programą išpil
dys keturi solistai: A. Velička, 
P. Pakalniškis, Aldona Klimai- 
tė ir Lillian Kavaliauskaitė.

žodis kitas apie daininin
kus. Jie daug kartų yra dai
navę mūsų įvairiuose parengi
muose. Publika myli jų dainas 
ir jų talentas yra būti profe
sionaliais dainininkais. Bet, 
deja, jų gyvenimo istorija, 
kaip mūsų visų darbo klasės 
žmonių. Nuo kūdikystės reikia 
užsidirbti visas pragyvenimo 
reikmenis. Algos, vos galą su 
galu gali sudurti, mokslui ne
belieka. Bet nusiskriausdami 
ekonominiai ir atliekamu lai
ku lavinas muzikos ir dainų. 
Todėl publika įvertina jų pasi
ryžimą kaip ir dainas.

Lietuvių Komunistų Frakci
ja kviečia Brooklyn© ir Apy
linkės lietuvius dalyvauti me
tiniam bankiete. Kitos organi
zacijos rengia po kelis kartus 
į metus. Mes vieną kartą. To
kiu būdu mes, rengėjai, dėsi
me visas galimas pastangas — 
duoti gerinusį maistą ir gėri
mus. Duodame gerą orkestrą 
ir programą iš dainų ir kalbų.

Ko mes norime iš jūsų, lietu
viai darbininkai, biznieriai ir 
profesionalai, tai kad jūs bū
tumėte su mumis 16 dieną 
sausio Liet. Am, Piliečių Kliu- 
be, kur visi praleisime laiką 
linksmai.

Liet. Kom. Fr.
Komitetas.

Siūlo Neparduot Gaso 
Girtiems

Tūli saugios važiuotos propa
gandistai siūlo įvest patvarky
mą, kuris neleistų parduot ga- 
solinos girtiems auto vairuoto- 

'jams ir tuomi priverstų išsipa
girioti pirm, negu jie gales va
žiuoti toliau ir patys papulti ne
laimėn ar užgauti'kitus.

Susižeidė
Drg. Nekvedavičienė sirginė- 

ja. Eidama šlapiais laiptais, ji
nai paslydo ir pasileido žemyn, 
po savimi parmušdama ir laip
tus mazgojusią kaiminką. Iš 
karto abi juokėsi iš savo nelai
mės, ' bet paskiau viena ir kita 
pajuto savyje skausmų; pas d. 
Nekvedavičienę skausmai pasi
reiškė taip stiprūs, jog turėjo 
vykti ligoninėn, kur nuėmė X- 
spinduliais paveikslus ir su- 
bandažavo. Būna namie, 316 
So. 4th St. Rep. (

Ateities Žiedo Vaikų 
Mokykla 8 Sausio

šeštadienį, 2 vai. po pietų, 
prasidės pamokos. Prašomi vi
si mokiniai lankytis ir atsives
ti naujų. Mokinama rašybos, 
rašymo straipsnelių ir kores
pondencijų, sporto, žaislų ir 
dainų.

Kas liečia mokyklos tvar
kymo komitetą, mes manome, 
kad mokinimas jaunuolius ra
šinėti straipsnelius yra geras 
dalykas. “Laisvės” redakcija 
duoda mokinių rašinėliams 
kampelį. Tai tas kampelis tu
rėtų būti užpildomas kalba
mais rašiniais.

Tie Visi rašinėliai, papuošę 
minimą kampelį, tai buvo 
dviejų mergaičių, o berniukai 
dar nepasirodė. . šiais metais 
bandysime iš naujo. Turės Vi
si tą padaryti. Tėvai turėtų 
mokytojams padėti, paraginti 
vaikus.

Mokyklos Tvarkymo "Kom.
Narys G. Kuraitis.

Cacchione Neišgavo 
Perskaitliavimo

Aukščiausio Teismo teisėjas 
MacCrate trečiadienį nuspren
dė neleisti perskaitliavimo vi
sų Brooklyno “councilmanų” 
rinkimų balotų, nežiūrint, kad 
daliname patikrinime skaitlįa- 
vimų Cacchione dasidėjo apie 
250 balsų.

Tuojau po rinkimų jisai bu
vo paskelbta pralaimėjusių 
rinkimus tik 245 balsais, pas
kiau Rinkimų Taryba paskel
bė, kad pralaimėjęs 367 bal
sais.

Teisėjas savo uždraudimą 
perskaitliuot pamatavo tuo
mi, kad naujame miesto čar- 
teryje nesą įstatymo, kuris 
leistų perskaitliavimą, jei nė
ra įrodyta suktybių. Jisai sa
ko, kad čia nebuvę suktybių, 
tik klaidos dėl panašumo pa
vardžių dviejų kandidatų, 
Cacchione ir Cashmore.

Cacchione tarsis su savo ad
vokatu David M. Freedmanu 
apie tolimesnius žygius. Į.

Mirė J. Jeskevičius
Sausio 6-ta diena mirė Jur

gis Jeskevičius, sulaukęs 79 
metų amžiaus. Pašarvotas gra- 
boriaus J. Garšvos šermeninėj, 
231 Bedford Ave., Brooklyne. 
Šeštadienį, 8-tą sausio, bus iš
vežtas į Mahanoy City, Pa., 
palaidojimui.

Velionis Jeskevičius paėjo iš 
Daukšių kaimo, Suvalkijos. 
Amerikon atvyko 50 metų at
gal ir didesnę dalį to laiko 
pragyveno Mahanoy City. Yra 
dirbęs mainose, vėliau buvęs 
biznierių. Pastaraisiais 13-ka 
metų gyveno su vaikais, Broo
klyne. Iki pat priešpaskutinių 
laikų buvo gana stiprus ir tik 
keliomis pastarosiomis savaitė
mis sunkiai sirgo.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime dukteris, Eleną ir 
Amelią, ir sūnų Juozą.

Nežiūrint, kad jo vaikai iš
augo laisvi, o Elena su Amelia 
iškilo į žymias veikėjas, uži
mančias svarbią vietą darbi
ninkų judėjime, senukas Jes
kevičius nebepajėgė pilnai 
žengti su vaikais. Jis visą lai
ką buvo ir pasiliko stipriai re
ligingas žmogus, tačiau simpa
tizavo darbininkų judėjimui, 
skaitė darbininkišką spaudą ir 
atydžiai sekė dabartinius įvy
kius Ispanijoj, laukė liaudie- 
čių laimėjimo, i

Laisviečiai reiškia giliausios 
užuojautos liūdesio ištiktai šei
mynai.

Mrs. T; Kowalski, 520 5th 
St., gavo nuo savo brolio “spe
cial delivery” laišką, kuriame 
praneša nusižudąs. Susirūpinu
si sesuo pašaukė Governor 
Clinton* Viešbutį, kur brolis ža
dėjo žudytis, bet jau buvo vė
lu, jis rasta pasikoręs savo dir
žu.

Pajieškau apsivedimui merginos 
' arba našles apie 40 m. amžiaus. Pla
čiau paaiškinsiu laišku. Rašykite: J.

• Kelmelis, 136 • McKibbin St., Brook
lyn, N. Y. (2-4)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parunmdau automobilius vestuvėm 
{tarėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Grabelius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: HVergreen 7-4311

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

B r. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

Policistas Žuvo Kovoj 
Su Plėšikais

Ketvirtadienio ryto 1:30 va
landą į McElory’s Restauraną, 
30 W. 31st St., N. Y., įėjo trys 
plėšikai ir revoleriais grasin
dami įsakė apie 20-čiai kostu- 
merių sustot eilėn.

Plėšimą pamatęs, einąs toj 
apylinkėj pareigas policistas 
Frank Zaccor, su revolveriu 
rankoj, įbėgo į restauraną. 
Plėšikai paleido į jį šūvius ir 
vienas perėjo per smilkinį. Ta
čiau policistas spėjo pašaut 
vieną plėšikų, o du pabėgo. 
Pašautasis plėšikas kol kas ne
pažintas.

Zaccor tarnavo policijoj per 
14 metų. Liko žmona ir du 
vaikai. Gyveno Baisley Park, 
Queens.

Kviečiame Pasilinksmint
šeštadienio vakarą, 8 sausio, 

“Laisvės” salėj, įvyks 14-to As
sembly Distrikto Kom. Partijos 
1-mos kuopos pasilinksmini
mas. Pramogoj bus ir kitatau
čių, tačiaus didžiumą publikos, 
tikimasi, sudarys lietuviai, nes 
ir kuopoje lietuviai didelėj di
džiumoj. čia priklauso ir dau
gelis laisviečių.

Bus šokiai ir programa. Su
vaidins sceną iš “Waiting for 
Lefty,” dainuos L. Kavaliaus
kaitė. Kalbės Lincolno Briga
dos narys, nesenai sugrįžęs iš 
Ispanijos. Dalis pelno skiria
ma Ispanijos paramai. Įžanga 
išanksto 25c, prie durų—35c.

K. P. 1 kp. Komisija.

Keista Vagystė
Bensonhųrst National Banko 

skyriaus, 8515 Bay Parkway, 
išvogta $25,000, kurie buvę 
skiepe esančioj saugiojoj šė
poj, atrakinamoj tik viršinin
kams. Vagystė įvykus darbo 
laiku, bet niekas nepastebėjo, 
dėlto kamantinėta ir banko 
darbininkai, tačiau vagystė li
kosi neišaiškinta.

Lankėsi “Laisvėje”
Šiomis dienomis lankėsi 

Brooklyne draugai Kavoliai iš 
Brockton, Mass. Jiedu svečia
vosi per d. Kavolienės brolį P. 
Buknį, “Laisvės” gaspadorių. 
Ta proga aplankė ir apžiūrėjo 
“Laisvės” įstaigą, taipgi atsi
naujino prenumeratą. Išvyko 
trečiadienį, žadėdami dar ap
silankyti pas giminaičius Wa
terbury, Conn. Rep.

William B. Herland’ui, nau
jai paskirtam tyrinėjimų ko- 
misionieriui, pavesta išrinkt iš 
Kings Apskričio prekybininkų 
nedamokėtus “sales tax”.

Automaty Streikas 
Užbaigtas

Penkis mėnesius užsitęsęs 
Horn & Hardart automatiškų 
valgyklų streikas užbaigtas 
pereitą trečiadienį. Valstijos 
Tarpininkavimo Tarybai pade
dant, prieita prie šiokios tokios 
taikos tarp unijos ir restaura- 
nų savininkų.

Kompanija sutiko sugrąžint 
darban 345 darbininkus iš 430 
streikierių, grąžinant ne ma
žiau 50 į mėnesį. Tomis sąly
gomis unija sutiko sulaikyti 
pikietus prie kompanijos 44 
valgyklų.

Streikieriai sutartį priėmė 
tuo supratimu, kad priėjus 
taikos bus proga stipriau or
ganizaciniai padirbėt išgavimui 
unijos sąlygų visiems Horn & 
Hardart darbininkams.

Paskutiniame derybų pasi
tarime, antradienį, dalyvavo 
Tarpininkavimo Tarybos pir
mininkas Arthur S. Meyer, Si
dney Elliot Cohen, abiejų uni
jų advokatas, taipgi George 
Haight, kompanijos advoka
tas, E. K. Daly, preziden
tas, Frank Hardart, kasinin
kas.

Penkių mėnesių streikas at
sižymėjo kovingais masiniais 
pikietais ir ypatingomis naujo
vėmis pikieto srityje. Kartą 
pikietai buvo sugulę ant šali
gatvio priešais restauraną pa
čioje širdyje miesto, prie 
Times Square, ir taip sulaikė 
visą judėjimą per kelis blokus 
aplink. Aikštė buvo užtvenkta 
minių. Bėgiu streiko įvyko virš 
tūkstantis areštų.

Streikui bendrai vadovavo 
Cafeteria Workers Unijos Lo- 
kalas 302 ir Bakery and Con
fectionery Workers Lokalas 
87.___________ ■_______

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 50 kp. parengimas Įvyks sek
madienį, 9 d. sausio, Community 
Svet., 723 — 5th Avė., kampas 23 
St. Šokiai prasidės 5 vai., koncertas 
8:30.vai. vak. Įžanga 40c. Programa 
bus turtinga, įvairi. Prieš ir po pro
gramos tęsis šokiai prie orkestros. 
Kviečiame visus atsilankyti į šį sma
gų parengimą. •— Kom._______(4-5)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbo ant ūkės, pusėti

nai gerai esu patyręs apie visokius 
ūkės darbus per 15 metų. Mokų au
gint kalafijonus, broselsprauts (ma
žus kopūstus) Nr. karves melžt. Pas
kutiniu laiku, pter 5 vasaras dirbau 
pas gerą sodininką, gerai patyriau 
kaip reikia pasoaint vaismedžius ir 
juos prižiūrėt nuo visokių vabalų. 
Amžiaus esu 45 m. Kam reikia ant 
ūkės darbininko prašau atsišaukti pa
žymėtu antrašu ir kiek algos mokė
site. Louis šilabaitis, RFD 3, Put
nam, Conn. (4-6)

Pajieškau Petro Poškos (Pascoe), 
jis vadinasi keliom pravardėm. Yra 
vidutinio ūgio, stambaus sudėjimo, 
plikas, raudono veido. Ant vienos 
rankos pritrauktas pirštas ir yra 
barzdaskutys. Biskutį švebeldžioja. 
Kas praneš apie jį gaus $5.0(1 dovai- 
nų. Prašome pranešti “Laisvės” raš
tinei, 427 Lorimer St., Brooklyn, N.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuviu Gimnastikų Kliubo susi
rinkimas įvyks penktadienį, sausio 7- 
tą, 8 v. v. Savo patalpoj, 168 Marcy 
Ave. Prašome narių laiku dalyvauti 
susirinkime. Rinksime naują valdybą 
1938 metams. Sekr.

LIETUVIŲ GIMNASTIKŲ 
KLIUBAS 

šeštadienį, 8 January 
Šis Kliubas rengia 

HOT DOG PARĘ 
Prasidės 9-tą vai. vakare 

Bus lietuviška ir amerikoniška 
muzika. ĮParė bus kliubo name 

168 Marcy Ave., 
Brooklyn, N. Y. 

Kviečiame visus ii’ visas— 
KLIUBAS.

ONI HUNDRED AND FIFTY TWO

SUCCESSIVE
WEDENDS

_________________ __________________ >

I^BUSHWICK
SAVINGS BANK

GRANO ST.ATGRAHAM AVE.. BROOKLYN

INTEREST FOR H O7 QUARTER ENDING 
DEC. 3 i it AT Z/° P E R ANNUM

INTEREST FROM DAY OF DEPOSIT

a * L 

PAIO DEPOSITORS

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Workers Alliance rusų skyrius No. 
60 šaukia susirinkmą 10 d. sausio, 
8 vai. vakare. Ant dienotvarkio yra 
rinkimas naujos valdybos, taipgi bus 
klausimas pikietavimo prie Relief 
Bureau Greenpoint. Visi draugai ma
lonėkite dalyvauti šiame susirinkime. 
Susirinkimas įvyks 28 Graham Ave., 
Brooklyn, N. Y. — Org. M. Unifa- 
ciev. , (5-6)

[Tūkstančiai paslekS palengvi- 
nlma rčlimų Ir skausmų nuvar
gintuose muskuluose su keliais 

išsitrynimais.

PAIN-EXPELLERIS
•u “Inakro” vaisbaženkliu yra 
\ naudojamas per 70 metų.

WORLD FAMOUS

LINIMENT

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

SO Court Street 
Tit Triangle B-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street > 
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

DABAR RODOMA 
Puikus Sovietų Judis 

"Baltic Deputy” 
PRIEINAMA ĮŽANGA 

Rodymas be Pertraukos

New Broadway Theatre
246 Broadway

Near Marcy Ave. Station / 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 1-1770

J. GARŠVA
Graborins (Undertaker)

Laidotuvių Direktoriui.
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES’
. UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai, vėliau riot- 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

• I
Dr. Herman Mendlowitz j 

88 METAI PRAKTIKOS 

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.1

Tel. Evergreen 7-1312
---------- !!

OFISO VALANDOS 
nuo 1-8 dieną ir nuo 7-8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 18 iki 12 vai. ii ryto

~ FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 2lrd 8t.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM JSTAIGA

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. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki v 6 I a i.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewea eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8888
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FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

GERIAUSIOS Rūšies VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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JOHN VALEN
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINES ir vynai

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖL1US
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

321 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer St. '

Telefonas: EVergreen 7-9851
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Šia proga mes dėkavojame savo kostumeriams uz jų 
paramą ir kurie davė mums galimybę persikraustyti 
nuo 409 Lorimer Street į moderniškesnę krautuvę, ku
rioje užlaikysime pilną pasirinkimą geriausių degtinių 

' ir vynų, ant vietos išdirbtų ir importuotų.
,—Mūsų Kostumeriai Gaus Gražią Dovaną— 
L^’ Aukštos Rūšies Kalendorių.JU Hyman Berger

Z X NAUJAS ANTRAŠAS
245 GRAHAM AVENUE

Kampas Maujer Street

Wiliiamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą nerokuojame

Specialė Didelė Bbiika Importuotos Lietuviškos Vodkos-$L
' Telefonuokite: Evergreen 7-2375




