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Klaidinga, netikus politika il
gainiui sugadina jos autorius, 
ypatingai jei jie nebeturi vyriš
kos drąsos pamatę savo klaidas 
atitaisyti. Tai senai visiems ge
rai žinoma tiesa.

Tą dabar reikia pasakyti 
apie naujieriiečių sutvertą taip 
vadinamą “SLA Vakarų Komi
tetą.” Prieš SLA nominacijas 
jis sušilęs agitavo narius bal
suoti už fašistus Vinika ir Moc
kų.

Dabar, matyt, Grigaičiui ir 
kitiems “Vakarų Komiteto” va
dams paaiškėjo jų klaida ir jau 
savo pareiškime sako, kad ne
begalima remti Viniko ir Moc
kaus kandidatūras. Komitetas 
jau esąs įsitikinęs, kad fašistai 
turi padarę sutartį su Viniku 
ir Mockum.

Ar nekeista, kad “Vakarų 
Komitetas” tik dabar tą pa
matė, kuomet tas faktas buvo 
visiems aiškus ir žinomas jau 
labai senai.

Bet kokia iš to išvada? Jei 
pas “Vakarų Komiteto” vadus 
būtų vyriškos drąsos, tai jie 
nepasitenkintų vien tik pama
tymu savo klaidos. Jisai dabar 
atvirai pasakytų, kad SLA rin
kimuose visi nariai turėtų bal
suoti už visą pažangųjį sąrašą, 
būtent, Viniko vieton balsuoti 
už Miliauską, o į Mockaus vie
tą už Marcinkevičių (Martin). 
Deja, jis to nepadaro. Jis tik 
sako:

“Sekretoriaus ir vieno iždo 
globėjo klausime patys nariai 
kuopose suras, kaip jiems ge
riau pasielgti—r-ar balsuoti už 

' kurį naują kandidatą, ar visai 
susilaikyti nuo balsavimo.”

“Vakarų Komiteto” vadai 
patys nebežino, kur jie stovi. 
Paliko be pozicijos. Subankru
tavo.

Scrantono Taurų Kliubas il
gai palaikė fašistų “Vienybę” 
savo organu. Bet šiemet, pa
ties Tysliavos pranešimu, Kliu
bas atsisveikino su ta fašistine 
padykėle. Tysliava ir jo scran- 
toniniai kolegos labai pyksta. 
Bėdą už tą “tragediją” suver
čia ant brooklyniškio X. Strum- 
skio ir jo pakalenijos. Tai esąs 
jų pasidarbavimas.

Mums gi atrodo, kad Scran
tono Taurų Kliubas pasielgė la
bai gražiai, atsukdamas nuga
rą “Vienybei.” Tas parodo, 
kad Scrantono žmonės neatsi
lieka nuo progreso.

Tai pasirodo, kad Cleveland© 
lietuvių komunistų koncertas ir 
balius davė puikių rezultatų. 
Drg. Johnny J. Gendrick pri
siuntė to parengimo pusę pelno 
$54 Agitacijos Fondui ir dar 
priduria: “Komunistų Parti
jos lietuvių kuopa stiprėja kas
diena.”

Puiki finansine parama Agi
tacijos Fondui. Graži suma li
ko ir vietos komunistų veiklai. 
Matote, ką reiškia, kai draugai 
netingi veikti.

Nebe už jūrų jau ir “Lais
vės” bazaras. Jis įvyks Brook- 
lyne. šiemet bazaras ruošia
mas didelėj, gražioj patalpoj. 
Ten galės sutilpti labai daug 
svieto ir gražiai praleisti tris 
dienas—vasario 11, 12 ir 13/

Ne tik Brooklyno, bet ir iš 
tolimų kolonijų lietuviai turėtų 
nuoširdžiai dienraščio bazarą 
paremti.

Sovietų valdžia uždarinėja 
daug svetimų valstybių konsu
latų. Pasirodė, kad tie konsu
latai buvo kapitalistinių šnipų 
ir provokatorių gūštos. Ir ge
rai, kad tas gūštas dabar So
vietų valdžia išdrasko. sarą.mo.
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Atgaivint Lietuvoj SERIJ GEMBLERIAI stengiasi sudaryt
Demokratines Teises!
-Reikalauja ALDLD

SUIRUTĘ IR KURSTO PRIEŠ VALDŽIĄ

Brooklyn, N. Y., saus. 27. 
—Centras Amerikos Lietu
viu Darbininku Literatūros u v
Draugijos pasiuntė Kaunan 
tokio turinio kablegramą:
“Prezidentui Smetonai, 
Seimo Pirmininkui šakeniui 
Kaunas, Lietuva 
(Lithuania)

“Vardu šešių tūkstančių 

ninku Literatūros Draugi
jos narių reikalaujame at- 
steigti Lietuvoj ir naujoj 
konstitucijoj įtvirtinti de
mokratines žmonių teises, 
nustatytas steigiamojo sei
mo.

D. šolomskas,
ALDLD Sekretorius.”

Panašias kablegramas 
privalo tuoj siųsti kiekvie
na liet, organizacija bei kuo
pa. Masiniai susirinkimai 
turi priimt rezoliucijas, rei
kalaudami sugrąžint Lietu
vos žmonėms pilietines lais
ves ir užtikrinti jąsias nau
jinamoj konstitucijoj.

Roosevelt Kalbėsis su 
Auto. Unijos Vadais
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas kviečia, at
einantį antradienį, į Baltąjį 
Rūmą vadus Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos (CIO) pasitarti ekono
miniais klausimais automo
bilių pramonėje.

Su prezidentu kalbėsis 
unijos pirmininkas Homer 
Martin, vice-pirmininkas R. 
Frankensteen ir direktorius 
Wm. Munger. Jie, prie kit
ko, perstatys Rooseveltui 
būtiną reikalą greitos pa
šalpos desėtkams tūkstan
čių automobilių darbininkų, 
kuriuos fabrikantai paleido 
iš darbo paskutinėmis 
vaitėmis. |

sa-

Jersey City CIO Streikas
Jersey City, N. J. — Su

streikavo 500 darbininkų 
Crucible Plieno kompanijos. 
Tuom protestuoja, kad bosai 
laužo pasirašytą sutartį su 
CIO unija.

4 Amerikos Šarvuotlaiviai 
Australijos Iškilmėse

Sydney, Australija. — At
plaukė keturi Jungtinių 
Valstijų šarvuotlaiviai daly- 
vaut Australijos iškilmėse, 
per kurias minima 150 metų 
sukaktis nuo įsikūrimo Aus
tralijos valstybės.

Amerikos laivai buvo pa
sveikinti šūviais iš Austra
lijos kanuolių. Juos pasitiko 
20 Australijos lėktuvų.

Liaudiečiai Nuskynė Du 
Fašistų Lėktuvus

Teruel, Ispanija. — šeši 
fašistų lėktuvai bombarda
vo liaudiečių linijas Sierra 
Palomeroj, Teruel fronte. 
Liaudiečiai šūviais nuo že
mės nukirto du priešų lėk
tuvus ir sužeidė trečią, kadi 
jis rūkdamas pabėgo su tri
mis kitais fašistu orlaiviais.' v

RESPUBLIKIEČIAI LAIMI 
MŪŠIUS TERUEL FRONTE

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
pasienis. — Liaudiečiai pra
neša, kad jie žymiai pasiva
rė pirmyn, atakuodami fa
šistus kanuolėmis, tankais, 
šarvuotais automobiliais ir 
kitais pabūklais kalnuotoj 
srity j Į šiaurius nuo Terue- 
lio.

United Press žiniomis, 
400 Italijos ir Vokietijos 
lėktuvų per 10 valandų nuo
lat mėtė 1,500 svarų bombas 
į liaudiečių pozicijas, bet, 
kaip matoma, be pasekmių.

Fašistai, suprantama, už
ginčija liaudiečių laimėji
mus Teruelio srity j.

T V TU !

JAPONAS MUŠĖ AMERI
KOS ATSTOVĄ

Shanghai, Chinija, saus. 
27. — Amerikos atstovybės 
vedėjas J. M. Allison norėjo 
įeit į vieną chinų namą. 
Jam pastojo kelią japonas 
sargybinis kareivis ir kirto 
kumščiu į veidą. Japonų 
valdininkai greit atsiprašė;

SOVIETAI SUSTABDĖ 
PAŠTO SIUNTINIUS Iš 

JAPONIJOS

Maskva, saus. 27.— Sovie
tai sustabdė paštu siuntimą 
daiktų iš Japonijos į Sovie
tus ir iš Sovietų į Japoniją. 
Tuom pareiškia protestą dėl 
to, kad japonai sulaikė vie
ną Sovietų lėktuvą, kurs bu
vo priverstas nusileist Man- 
chukuo krašte.

^Nera patyirtinimo radio 
pranešimams, būk nutrauk
ti diplomatiniai ryšiai tarp 
Sovietų ir Japonijos ir būk 
Sovietai ir Japonija siunčią 
šimtą - tūkstantines armijas 
į pasienius tarp Manchu- 
kuo ir sovietinio Sibiro.)

Liaudiečiai Pralaužė Fašis
tų Linijas Pietinėj 

Saragossoj
Hendaye, Franc.-Ispanijos 

pasienis, saus. 27. — Liau
diečiai padarė staigią galin
gą ataką prieš fašistus ir savo trijų metų sūnaus pla- 
įsilaužė į pietinę fašistų vai- 'kim^*John Brown laikomas 
domą dalį Saragossą provin
cijos.

New York.' — Wall Stry- meniškai grūst Šerus parda- 
to šėrų gembleriai pasijuto vimui. Jų tikslas yra dirbti- 
skaudžiai įgilti prezidento naį nupuldyt šėrų kainas, 
Roosevelto pareiškimu, kad sukelt suirut guvergt ka]. 
didžiosios korporacijos ne- v. . • • • ta i i
turi kapot darbininkam ai-ci:į ant josios Dalybos 
gų, bet turi nupigint kainas valdžios ir išvystyt kuo pla- 
savo dirbinių. Todėl šėrųčiausią judėjimą prieš Roo- 
spekuliantai pradėjo daug- seveltą.

Didžiausi per 10 Metų 
Plieno Korp. Pelnai
New York. — Dalis kapi

talistų, Šerų gembleriai kiek 
įmanydami muša žemyn 
kainas Jungtinių Valstijų 
Plieno Korporacijos; sten
giasi nugąsdint korporaci
jos šėrų savininkus, patys 
pigiausiai tuos Šerus pirkt, 
o paskui brangiausiai juos 
parduot. Bet tikrumoj nėra 
krizio Plieno Korporacijos 
apyvartoj.

1937 m. ta korporacija ga
vo $99.903,000 gryno pelno, 
o 1936 m. jos pelnas buvo 
tik $50,500,000, kaip mato
me iš pačios korporacijos 
raporto sausio 26 d. š. m. 
Taigi Jungtinių Valstijų 
Plieno Korporacija pernai, 
pasikuopė daugiau pelno, 
negu bet kada per paskuti
nius 10 metų.

Korporacija taipgi rėkia, 
būk valdžia “smaugianti” 
biznį peraukštais taksais; 
bet ši korporacija temokės 
tik $5,000,000 taksų už ne
padalintus, neva “atsargoj” 
laikomus savo kapitalus.

Plieno korporacija šaukia, 
būk Naujoji Dalyba paker
tanti biznio pasitikėjimą, 
nors per vienus tik metus 
šios korporacijos pelnai f ak
linai dveją tiek aukščiau 
pakilo.

Sprogo 3,000 Bombų Franci- 
jos Fašistų; Užmušė 15

Paryžius. — Priemiestyje 
Villjuif, perkraustant bom
bas užgrobtas nuo francūzų 
fašistų, viena bombų dėžė 
eksplodavo; nuo to sprogo 
3,000 'bombų iš viso ir už
mušė penkis kareivius ii’ 10 j 
kitų, tarp jų kelis chemikus.'

Kai kas spėja, gal fašistų 
šnipai įvykdė tą sprogimą.

Suspendavo 800 Žydų Advo
katų Rumunijoj

Bucharest, Rumunija. — 
Fašistuojančių rumunų ad
vokatų draugijos suspenda
vo 800 žydų advokatų nuo 
vedimo bet kokių bylų. Sa
ko, būk reikią ištirt jų pi
lietybėj

Stambi Kaucija Areštuotam 
už Vaikučio Plakimą

Baltimorėj areštuotas už

500 parankos iki teis-

Amerikiečiai Ispanijoj 
Narsūs, Smagūs, Veiklūs

Barcelona, Ispanija. —Tai 
jau dvyliktą kartą genero
lo Franco fašistai savo te
legramose “sunaikino” ame
rikiečių liuosnorių Lincoln- 
Washington Batalioną, — 
rašo su pašaipa Robert Mi
nor, “Daily Workerio” ko
respondentas. Panašiai fa
šistai jau 14 mėnesių atgal 
savo taipraiteriais “užėmė 
Madridą”.

R. Minor persergėja am
erikiečius netikėt melagin
gai - žioplais fašistų prane
šimais iš Hendaye ir Sevil- 
lės.

Jis rašo ką tik sugrįžęs iš 
Teruel fronto; o ten jis ma
tė stebėtiną narsą, išsilavi
nimą ir veiklumą amerikie- v c
čių, kanadiečių ir anglų 
liuosnorių, kariaujančių po 
respublikos vėliava. Jie tik 
juokiasi, net krykštauja, 
girdėdami gen. Franco blo- 
fus, būk fašistai “iškapoję” 
ar “nušlavę” amerikiečius 
liuosnorius.

“Aš dar niekąda nema
čiau tokio džiaugsmo, kaip 
tarp amerikiečių liuosnorių, 
kuomet buvo atimtas iš fa
šistų Teruel,” sako Minor: 
“Mūsiškiai vyrukai šičia 
tik dega troškimu, kad dau
giau atvažiuotų amerikiečių 
liuosnorių.”

Federacija Vėl Almėsianti 
Vienybę su CIO Unijom

Washington. — Praneša
ma, kad Darbo Federacijos 
vadai ir vėl atmesią CIO 
vienybės pasiūlymą, reika
laujantį priimt į Federa
ciją visas CIO unijas.

Chinų Partizanai Vis Labiau 
Krikdo Japonų Armijas

Shanghai, saus. 27. —Jau 
trys savaitės, kaip chinų ka
riuomenė ir partizanai fak- 
tinai sustabdė japonų mar- 
šavimą pirmyn už 90 mylių 
į šiaurius nuo Suchow, sako 
amerikiečiai misionieriai.

Japonai buvo pasigyrę, 
būk jie atėmę iš chinų Ten- 
ghsieną, už 65 mylių į šiau
rius nuo Lung-Hai geležin
kelio linijos. Bet Tenghsien 
tebėra chinų rankose.

Vis smarkiau veikdami, 
greiti chinų partizanų bū
riai kartotinai atakuoja ir 
kapoja skystas, išdrikusias
japonų susisiekimų linijas, žiuot į eucharistinį kongre- 
kafp praneša Associated są Vengrijoj ateinančią va- 
Press.

Mainieriai. Nori “Draftuot” 
Rooseveltą 1940 Metais

Washington. — Aštuoni 
Jungtinės Mainierių Unijos 
lokalai per savo delegatus iš 
Ohio, West Virginijos ir 
Pennsylvanijos įnešė rezo
liuciją suvažiavimui tos uni
jos “draftuot” Rooseveltą 
kandidatuot trečiu kartu į 
Jungtinių Valstijų preziden
tus 1940 metu rinkimam.

GEN. FRANCO LAKŪNAI Už 
MUŠĖ 125 VALENCIJOJ

Madrid. — šeši fašistų 
lėktuvai vėl bombardavo 
Valencijos prieplauką ir 
miestą; vienu žygiu užmušė 
125 žmones, daugiausia mo
terų ir vaikų, kaip ir pa
prastai; sužeidė 208.

Tarp užmuštų yra ir An
glijos prekybos laivo “Do
ver Abbey” kapitonas Ar
nold Crome. Laivan tuo sy
kiu buvo kraunama Grin
džiai.

Mažųjų Biznierių Pasi
tarimas su Rooseveltu

Washington. — Jungtinių 
Valstijų prekybos ministe
rs Roper praneša, kad šau
kiama konferencija tarp 
valdžios narių ir 500 mažų
jų biznierių vas. 2 d. Tarsis 
apie biznio gaivinimo būdus.

Konferencija išrinks įga
liotinius eit pas prezidentą 
Rooseveltą tiesioginiai su 
juom pasikalbėt tais reika
lais.

Jau išsiuntinėta pakvieti
mai penkiem šimtam smul1 
kesnių biznierių.

REPUBLIKONAI REMIA
LYNČININKUS SE

NATORIUS

Washington, saus. 27. — 
Daugis republikonų senato
rių palaiko atžagareivius 
demokratus iš pietinių vals
tijų, idant sumušt įnešimą, 
reikalaujantį uždraust ūeg- 
rų lynčiavimą. Taigi lynči- 
ninkai senate galėsią daryt 
ermyderį (filibuster į) tol, 
kol tas sumanymas būsiąs 
nustelbtas.

ROOSEVELT PERMOKĖ
JO TAKSUS

Washington. — Preziden
tui Rooseveltui sugrąžinta 
$1,029 jo permokėtų val
džiai taksų.

Naziai Neleidžia Katalikų į 
Eucharistinį Kongresą

Hitlerio valdžia uždraudė
Vokietijos katalikam va-

Washington. — Jungtinės 
Mainierių Unijos suvažiavi
me, John L. Lewis pasakė 
galingą kalbą, siūlydamas 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadams apvienyt uniji
nį judėjimą Jungtinėse Val
stijose. 2,000 angliakasių 
delegatų, entuziastiškai pri
tardami Lewisui, savo uni
jos prezidentui, visi sukilo 
ir karštai jį sveikino.

Lewis pareiškė:
“Jeigu Federacija nori 

santaikos, aš patarsiu ketu
riem milionam CIO narių, 
kad jie vasario 1 d. maršuo- 
tų į Federacija — raiti, 
pėsti ar važiuoti,—jeigu Fe
deracija išduos čarterius 
CIO unijoms ir vėliau su
šauks suvažiavimą išdirbt 
galutino susitarimo smulk
menas.

“Bet jeigu tatai nepatiktų 
Federacijos vadams, mes 
darome pasiūlymą iš savo 
pusės, kad vasario 1 d. visi 
Federacijos nariai maršuo- 
tų į CIO—raiti, pėsti ar va
žiuoti, 
terius visoms jų unijoms ir 
vėliau sušauks suvažiavimą 
išdirbt galutino susitarimo 
smulkmenas.”

Lewis, CIO prezidentas, 
padarė šį naują taikos, pa
siūlymą už keleto valandų 
po to, kai Wm. Green, Ame-» 
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas, paskelbė Miami 
mieste, kad Federacija su
tiktų panaujint vienybės 
derybas, jeigu CIO to rei
kalaus.

Darbo Federacijos vadai 
iškrikdė pirmesnes derybas 
su CIO pernai gruodžio 21 
d., kada jie atsisakė priimt 
į Federaciją naujas CIO 
unijas ir sutiko priimt tik 
10 senesnių buvusių federa
cinių unijų, iš kurių pradi-' 
niai susidarė CIO.

o CIO išduos čar-

ANGLIJOS LAIVAS NE
PASIDAVĖ FAŠISTAM 
Gibraltar. — Fašistų šar

vuoti laivai buvo sustabdę 
Anglijos prekybos laivą 
“Sheafcrest;” bet tas 
klausė jų ir nuplaukė 
vais keliais.

ne
są-

CHINŲ ORO ŽYGIAI
Shanghai, saus. 27. —Chi- 

nų lakūnai sunaikino bei su
žeidė 12 iki 20 japonų orlai
vių, stovėjusių Nankingej 
sudegino priešų ’gazolino 
sandėlį ir bombardavo japo
nų kariuomenę Wuhu ir 
Hangchow’e.

Japonai sakosi nukirtę 
porą chinų lėktuvų.

ORAS
... * '

Šis penktadienis bus abel- 
nai giedrus ir’šaltas.—N. Y. 
Oro Biuras.

Vakar temperatūra 19. 
Saulėtekis 7:11; saulėleidis 
5:06.
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Hitleris ir Pabaltijo
Vokietijos fašistai ruošdami karą 

' prieš Sovietų Sąjungą yra labai susirū
pinę pavergimu Pabalti jos—Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. Mat, šie kraštai pla
čiai atidarytų Vokietijos fašistams duris 
į Sovietų Sąjungą.

Apie Lenkiją netenka kalbėti. Ji yra 
Vokietijos fašistų talkininkė ir visaip 
gelbėja Hitleriui pravesti jo planus Pa
baltijo je. Lenkijos užsienio ministeris 
Josef Beck yra atkaklus fašistas ir Hit
lerio prietelius. Jis tankiai važinėja į 
Berlyną, gauna ten patvarkymus ir pas
kui su pagelba savo agentų Lietuvoj, 
Latvijoj, Estijoj ir Finliandijoj stengiasi 
juos pravesti.

Ekbnominiai Lietuva, Latvija ir Esti
ja vis daugiau patenka į Vokietijos fa
šistų nelaisvę. Šios šalys veda prekybą 
su Vokietija. Vokietijos fašistai Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj perkasi sūrius, svies
tą, linus; mėsą, kiaušinius ir kitokį mais
tą bei žaliadaikčius. Už tuos tavorus mo
ka tik vokiškomis markėmis, kurias jo- 

‘ kia kita šalis nepriima, nes jų vertė labai 
nepastovi. Reiškia, Lietuva, Latvija ir 
Estija už tas markes gali vėl tik Vokie
tijoj pirkti sau reikmenų.

Kadangi tos markės kitur nepriima
mos ir už jas tik Vokietijoj gali pirktis 

.. sau mašinas ir kitus reikmenis, tai Vo
kietijos fašistai nuolatos brangiai lupa 
už mašineriją. To pasekmėj Pabalti jos 
šalys nuolatos lenda Vokietijai į skolą, 
nes jų prekyba neša deficitą. Štai Estija 
skolinga Vokietijai 2,000,000 markių. Gi 
Lietuva Vokietijai skolinga net 11,000,- 
000 litų. Štai kokį baisų deficitą neša 

« Lietuvai jos prekyba su Vokietija!
Bet tai ne viskas. Vokietijos fašistai 

prigrūdo savo šnipų Latvijon, Estijon ir 
, Lietuvon. Estijoj ir Latvijoj nuo senai 

įsigalėję vokiečiai baronai ir jie visaip 
padeda Hitlerio agentams. Tankiai ten 
vokiečiai šnipai vyksta po priedanga tu
ristų. Šiemet į Estiją rengiasi atvykti 
net 10,000 vokiečių “turistų?’ žinoma, 
kad jų tarpe bus daug šnipų.

Lietuva kiek daugiau priešinasi vo
kiečių šnipų veiklai, nes ji bijo netekti 
Klaipėdos. Bet ir Lietuvoj, ypatingai 
Klaipėdos krašte, labai galingos šnipų 
organizacijos. “Pravda” rašo, kad Lietu
voj ir Estijoj vargiai galima rasti Vo
kiečių^ fabriką, krautuvę, bent kokią 
“kultūros” užeigą ar įstaigą, kur nebūtų 
Hitlerio šnipų lizdo.

Paimkime Klaipėdos kraštą; ten lega- 
Į liškai veikia Hitlerio šnipų jaunimo or

ganizacija, kuri vadinasi “Perlekiąs 
Paukštis.” Tie fašistai susirišę su fašis
tų centrais Tilžėj ir Karaliaučiuj ir iš 
Vokietijos fašistų ima visas instrukcijas.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos dabarti
nės valdžios nors žodžiais ir sakosi, kad 
kovoja prieš Vokietijos fašistus, bet dar
bais to nerodo. Visų šių šalių sostinėse 
eina vokiečių kalboje fašistiniai dienraš
čiai, kurie finansuojami iš Berlyno, ku- 
rie atvirai rašo už šių šalių bendradar
biavimą ir net susijungimą su Vokietija. 

’ Lietuvos sostinėj Kaune eina vokiečių fa
šistų dienraštis “Deutsches Nachringen.”

Pastaruoju laiku į Pabalti ją vis tan
kiau atvyksta Italijos ir Japonijos šni
pai, vokiečių fašistų talkininkai. Lap- 

’ kričio 9, 1937 metais, į Estiją buvo at
vykę 6 japonai, kurie skelbėsi _neva spe
cialistais. Jie gerai kalbėjo rusų kalba, 
klausinėjo apie Estijos santikius su So
vietų Sąjunga ir kada tarpe tų šalių bus 

; - karas. Net Estijos spauda išsireiškė, kad

tai buvo šnipai. Vis tankiau atsilankb 
italų fašistų šnipai, kurie dangstosi vi
sokiais vardais, tai kultūros atstovais, 
tai žurnalistais, tai mechanikais.

Pabaltijos kraštų darbininkai ir vals
tiečiai neapkenčia Vokietijos fašistų. 
Dar jie neužmiršo vokiečių okupacijos 
laikų, nagaikos ir persekiojimų. Jie žino, 
kad Vokietijos fašistai atneštų jiems dar 
vargingesnį ekonominį ir politinį gyveni
mą ir atimtų tautinę laisvę. Bet Pabalti
jos dabartinės fašistinės valdžios patai
kauja Hitleriui ir jo fašistinei karo po
litikai.

Aviacijos Teroras
Ispanijos fašistų nepasisekimai prie 

Teruelio įvarė juos į pasiutimą. Kelis 
kartus jie gyrėsi atsiėmę Teruelį, bet 
vis buvo melas. “Apgailestavo,” kad jie 
turėję sunaikinti amerikiečių Lincolno- 
Washingtono batalioną, bet pasirodė, kad 
ne fašistai sunaikino tuos kovotojus, bet 
kovotojai iškirto du eskadronus fašistų 
—maurų rai tari jos.

Liaudiečiai sako, kad Teruelis dabar 
neturi tokios didelės svarbos, idant už' 
jį jie muštųsi iki paskutinio. Liaudiečiai 
savo darbą ten atliko. Jie užpuolė fašis
tus, sumušė, apsupo ir kelis tūkstančius 
suėmė į nelaisvę. Dabar liaudiečiai lai
kys tą miestą tol, kol jie galės daugiau 
fašistams padaryti žalos, negu patys tu
rėti nuostolių. Jeigu matys, kad Teruelis 
neša nuostolius, tai pasitrauks į pirmes
nes kalnų pozicijas. Fašistai gal krykš
tautų, girtųsi “pergale,” bet tai būtų tik 
savo sąžinės raminimas ir kitų apgavi- 
nėjimas. Juk jie per 18-ką mėnesių lai
kė tą miestą ir kalnų nenuvertė. Žinoma, 
tas nereiškia, kad liaudiečiai išvengimui 
kovos mano jį apleisti. Teruelio likimas 
prigulės nuo sugabios liaudiečių taktikos.

Kaip ten nebūtų su Teruelio miestu, 
bet jis sugriovė fašistų planus. Genero
las Franco per daugelį mėnesių gabeno 
kanuoles, lėktuvus, amuniciją ir fašistus 
ir rengėsi prie ofensyvo. Bet ne jis ofen- 
syvą pradėjo, bet liaudiečiai ir gerai jam 
iškaršė kailį. Už tai fašistai puolėsi bom
barduoti Ispanijos miestus ir žudyti ne
kaltus žmones. Jie naktimis, kaip kokie 
vagys, puola Barceloną, Valenciją, Pai- 
geierdą ir kitus miestus. Jiems gelbsti 
nuo Majorca salos Italijos budeliai la
kūnai ir lėktuvai. Šimtus moterų, vaikų 
ir senelių išžudė.

Liaudiečių lėktuvai atsakė į fašistų or
laivių terorą bombarduodami vokiečių 
fašistų barakus Sevilėj, karinius punktus 
fašistų sostinėj Salamancoj ir gelžkelių

I tiltus.
K

Tuo kartu ore įvyko keli mūšiai. Sausio 
21 dieną Teruelio fronte mušėsi iki 100 
lėktuvų iš abiejų pusių. Fašistai pralai
mėjo. Liaudiečiai neteko 2 lėktuvų, tuo 
kartu_jie numušė 10 fašistų lėktuvų, 2 
bomberius jų tarpe.

Sausio 25 dieną 40 liaudiečių lėktuvų 
kulkasvaidžiais pylė ugnį į fašistus Te
ruelio apkasuose. Tą pat dieną tris fa-/ 
šistų lėktuvus numušė. Šie mūšiai ir 
bombardavimas fašistų valdomų miestų 
kiek apstabdė fašistų lėktuvų terorą 
prieš liaudiškos Ispanijos civilius gyven
tojus. Sako, kad fašistai vartoja naujus 
Italijos “Breda-65” lėktuvus, kurie da
ro po 260 mylių į valandą ir turi po 4 
kulkasvaidžius.

Į Jungtines Valstijas grįžo kapitonas 
Hans Amlie, kuris komandavo Lincolno- 
Washingtono Batalioną, du kartus buvo 
sužeistas. Jis sako, kad už Ispanijos de
mokratiją kaunasi apie 3,000 amerikie
čių. Jau apie 400 jų užmušta. Dabar am
erikiečiai gerai išsilavinę ir apsiginklavę.

Jis sakė, kad Ispanijos liaudis kovą lai
mės. Fašistai Lovoj a svetimų šalių dur
tuvais. Pas generolą Franco yra 120,000 
italų fašistų; 75,000 maurų; 12,000 vo
kiečių; 8,000 portugalų ir.apie 150,000 is
panų, daugiausiai po prievarta paimtų į 
armiją.

Ispanai nenori kovoti prieš liaudiečius. 
Kiekviena liaudiečių kuopa turi gerą gar
siakalbį (“alto vox”), per kurį kalba f 
fašistų apkasus, saukia kareivius atsi
sakyti kariauti. Atsišaukimai gerai. vei
kia, nes kiekvieną dieną atbėga kareivių

I iš fašistų pusės į liaudiečių pusę.

ALDLD REIKALAI
 H----------------------------------------------------

Knyga “Kelias į Naują 
Gyvenimą”

Apie 1937 metų mūsų knygą 
jau gauname atsiliepimų. Pa
vienis narys G. Mapas rašo, 
kad tai “tikras veidrodis Ame
rikos gyvenimo.” Jam labiausia 
patinka, kad šioje knygoje kal
bama apie Jungtines Valstijas, 
kur mes gyvename.

Knyga išsiuntinėta visoms 
kuopoms ir pavieniams na
riams. Nariai, kurie dar ne- 
atsiėmėte, tai nueikite i sekamą 
kuopos susirinkimą ir gausite 
taip labąi reikalingą knygą.

“Šviesos” No. 1
Mūsų žurnalo “Šviesos” No. 

1 bus gatavas apie vidurį vasa
rio mėnesio. Mes prašome kuo
pas ir pavienius narius platinti 
žurnalą lietuvių tarpe ir kal
binti juos į Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
giją. Atminkite, kad “šviesa” 
yra vienintelis Amerikoj lietu
vių žurnalas, ginantis darbo 
žmonių reikalus, “šviesa” turė
tų rastis kiekvieno lietuvio sta
bo j e.

Mūsų Vajus už Naujus 
Narius

Su vasario 1 diena prasideda 
ALDLD vajus už naujus narius 
ir jis tęsis iki Pirmai Gegužės. 
Vajaus metu prirašomi nauji 
nariai be jokio Įstojimo, nors 
mūsų organizacijon įstojimas 
ir taip yra labai mažas.

Vajaus metu kuopos rengki- 
te prakalbas, paskaitų ir ap- 
švietos vakarus ir aiškinki! lie
tuviams ALDLD organizacijos 
svarbą ir reikšmę.

Vajaus ^reikale yra išsiunti
nėta kiekvienai kuopai laiškai. 
Kuopoms, kurios daugiausiai 
gaus naujų narių, bus skiria
mos dovanos. Visi ir visos sto
kime darban.

Mokėkite Duokles
Tuojaus mokėkite duokles už 

1938 metus. Anksčiau kuopos 
nariai sumokės duokles, dau
giau kuopos valdyba turės lai
ko rūpintis nauju narių gavi
mo reikalais. Iš kitos pusės, tas 
palengvins centrui leidime 
“Šviesos” ir šių metų knygos. 
1938 metais nariai gaus vėl 
puikią apysaką apie Amerikos 
lietuvių gyvenimą. Apie jos tu
rinį bus parašyta vėliau.

Kaip kuriose kuopose dar 
yra narių, nepasimokėjtįsių už 
1937 metus. Tuojaus matykite 
tuos draugus ir gaukite jų 
duokles už 1937 ir 1938 metus.

Kuopos Laimėję Dovaną
1937 metais, per mūsų dien

raščių vajų už naujus skaityto
jus, ALDLD Centro Komite
tas paskelbė, kad kurios ALD
LD kuopos dalyvaus vajuje sa
vo vardu ir gaus nemažiau 20 
pilnų (metinių) skaitytojų, tai 
yra, nemažiau 400 punktų, tik 
tos bus priskaitomos prie va
jaus dovanų gavimo.

ALDLD CK. buvo paskyręs 
pinigais keturias dovanas: $20, 
$15, $10 ir $5.

Vajuje dalyvavo kelios ALD
LD kuopos savo vardu, bet tik 
trys kuopos pasiekė punktų 
kvotą, kad būti priskaitomomis 
prie dovanų gavimo, būtent:

ALDLD 20 kp., Bingham
ton, N. Y., “Laisvės” vajuje 
gavo 876 punktus; ALDLD 
145 kp., Los Angeles, Calif., 
“Vilnies” vajuje gavo 750 
punktų ir ALDLD ’ 136 kp., 
Harrison-Kearny, N. J., “Lais
ves” vajuje gavo 585 punktus.

Kadangi tik trys kuopos pa
siekė reikalingą punktų skai
čių, tai tik trys dovanos ir 
duodamos kuopoms, būtent se
kamos : ALDLD 20 kp. gauna 
$15.00; ALDLD 145 kp. — 
$10.00 ir ALDLD 136 kp. 
$5.00. Ačiū kuopoms, kurios 
dienraščių vajuje darbavosi 
mūsų organizacijos vardu.

D. M. Šolomskas,
ALDLD. CK. Sekretorius, 

46 Ten Eyck Št., B’klyn, N. Y.

Duokite ir Man Balsą
Drg. A. Bimba parašyda

mas knygą: “Kelias į Nau
ją Gyvenimą”, tikrai gra
žiai patarnavo ALDLD. 
Knygą perskaičiau. Bet dar 
skaitysiu ir studijuosiu, ką 
patariu kiekvienam Dr-jos 
nariui.

Knyga gerai skaitosi ir 
suteikia daug šiurpulingų 
istorinių ir šiandieninių fak
tų. Tai gražus indėlis į dar
bininko knygynėlį. Tai veid
rodis, parodas valdančiosios 
klasės niekšystes.

Protaujantis darbo žmo
gus, išstudijavęs šią knygą, 
tikrai atras kelią į naują 
gyvenimą. Aš tikiu, kad ši 
knyga bus išversta į dauge
lį kalbų. Aldiečių pareiga, 
kad per šį vajų kuodau- 
gįausia gauti naujų narių.

A. Eglaitis.
Montreal, Canada.

SOVIETŲ SĄJUNGOJ
SSSR TURTAI

Sovietų Sąjunga jau užima 
pirmą vietą pasaulyj esamais 
žemėj turtais. Geležies rūdos 
priskaitoma iki 260,000,000,000 
(du šimtai ir šešiosdešimts 
miliardų) tonų, žibalo iki 6,- 
400,000,000 tonų; anglies 1,- 
.654,000,000 tonų. Sovietų Są
jungos upės gilios, didelės ir 
galingos. Pastačius ant jų 
vandens varomas elektros ga
minimo stotis, jos galėtų duoti 
iki 280,000,000 kilovatų-val. 
jėgos’. Jau yra pastatyta virš 
30 tokių stočių, kurios duoda 
iki 1,000,000 kilovatų. Reiškia, 
upių energijos dar tik viena 
280-ta dalis išnaudota.

Apdirbamos žemes 1913 me
tais Rusijoj buvo 105,000,000 
hektarų, o 1937 m. jau 136,- 
00l),000. Prie to reikia atminti, 
kad tai ant mažesnio valstybės 
ploto, nes 1913 metų plotan 
įskaitoma Lenkijos, Lietuvos 
ir kitų šalių apdirbamoji žemė, 
kurios po revoliucijai nuo 
SSSR atsiskyrė.

1913 metais Rusijos liaudies 
įplaukos buvo 21,000,000,000 
rublių. Gi 1937 metais jos pa
siekė 100,000,000,000 rublių.

ŠIAURIŲ LEDAI KELIAUJA
Praeitą rudenį šiaurių Did- 

jūryj įšalo trys Sovietų led
laužiai -— “Sadko,” “Malygin” 
ir “Sedov.” Jie visi ledo neša
mi į šiaurryčius. Sausio 10 d. 
jie buvo ant 78.08° šiaurinės 
platumos ir 144.24° rytinės il
gumos, tai reiškia kiek į šiau
rę nuo salyno, vadinamo Nau
juoju Sibiru.

Sovietų valdžia organizuoja 
keturis lėktuvus, kurie vadovy
bėj Sovietų Sąjungos didvyrių 
Molokovo, Aleksėjevo, Orlovo ir 
Syrokvašos skris linkui ledlau
žių. Jie nuneš paštą ir kitų 
reikmenų. Ant ledlaužių ran
dasi ir šiaurių tyrinėtojas pro
fesorius R. Samoilovič. Jis 
praneša, kad mokslininkai daug 
naujo patyrė, nes ledlaužiai yra 
vietoj, kur dar niekas pir
miau nebuvo.

Maisto Gamyba
Sovietų Sąjungos maisto ko

misariatas paskelbė, kad 1938 
metais tos šalies maisto gamy
ba kovos už pagaminimą: 900,- 
000 tonų mėsos; 330,000 tonų 
dešrų; 16,300 centnerių žuvų; 
2,700,Q00 tonų smulkaus cuk
raus; 1,150,000 tonų plytelėmis 
cukraus; 9,000,000 tonų duonos 
ir pyragų; 885,000 tonų pieno 
produktų; 1,050,000 tonų kon
servų dėžių; 180,000 K tonų 
karvių sviesto; 33,000 tonų sū
rių; '540,000 tonų augmenų 
aliejų; 891,000 tonų įvairių py
ragaičių ; 285,000 tonų makaro

nų ; 39,000 tonų šaldytų valgių; 
18,000 tonų arbatos; 28,000 to
nų džiovintų vaisių; 8,450,000 
litrų vynuogių vyno; 3,080,000 
litrų kitokių uogų vyno; 1,000,- 
000 bonkų šampano; 106,000,- 
000,000 ■ cigaretų ; 5,600,000 
dėžučių tabako ir 560,000 to
nų muilo.

Abelnai gerėja šalies žmonių 
gyvenimas, gerėja maistas ir 
daugėja kiekis kitų reikmenų. 
1928 metais tik 14 rūšių gami
no dešras, gi 1937 metais jau 
net 150 rūšių. Pradžioj pirmos 
penkjmetinės įvairių pyragaičių 
buvo 527 rūšys, o 1937 metais 
jau pasiekė 2,678 rūšis. 1928 
metais buvo 155 rūšys konser
vų, gi 1937 metais jau pasiekė 
266 rūšis. 1938 metais skiria
ma maisto komisariatui 14,- 
000,000,000 rublių, kas ant

12% viršina 1937 metų išlai
das.

Motinų ir Vaikučių
' Reikalai :

1914 metais Rusijoj buvo tik ■ 
9 moderniški motinystės punk
tai, gi prie Sovietų, 1937 me
tais jau buvo 4,175. 1914 m. 
gimdymo namuose buvo tik 6,- 
824 lovos, gi 1937 metais jau 
81,342 lovos. Mat, prie caro 
tvarkos motinos gimdydavo kū
dikius kur nors skarmaluose 
užpečkyj.

1914 metais Rusijoj buvo tik 
550 vaikų darželiuose lovelės. 
Prie Sovietų, 1937 metais, jau 
buvo 627,817 lovelės. 1914 me
tais tik 7,000 vaikučių pirm 
mokyklos amžiaus gaudavo pa-' 
silsėti vaikų darželiuose, gi 
prie Sovietų, 1937 metais, ta 
proga naudojos 4,271,000 vai
kučių.

LIETUVOS ŽINIOS
NAUJŲ METŲ DIENĄ BRO

LIS NUŠOVĖ BROLį
DAUGŲ VALS.—Atažalyno 

km. broliai Kazys ir Silvestras 
Mačioniai Naujų Metų rytą iš
važiavo medžioti. Apie 8 v. 
vyresniam broliui Kaziui be
važiuojant pasitaikė paslysti ir 
jis netikėtai paspaudė šautuvo 
spyną. Užtaisytas kurapkoms 
šaudyti šūvis teko jaunesniam 
broliui Silvestrui į krūtinę.

Pašautasis užvežtas pas ar- 
timiaušį ūkininką mirė, vyres
niojo brolio laimei spėjęs išsi
reikšti, kad brolis, nekaltas, 
nors jis nuo jo rankos mirštąs.

Pažymėtina, kad velionis 
Silvestras Mačionis savo apy
linkėj buvo populiarus visuo
menininkas, tai netikėta jo mir
tis sujaudino jį pažinojusius 
gyventojus.

GRIŪVA NAUJAS TILTAS
RASEINIAI.—1935 m. buvo 

pastatytas nemažas gelžbeto
ninis tiltas per Dubysos upę, 
Raseiniai—Grinkiškis vieškely
je. Dabar tiltas jau keliose 
vietose iškilęs. Tilto remontas 
atseisiąs apie 10 tūkstančių li
tų. Su tiltą stačiusiu rangovu 
atsiskaityta, o inžinierius, da
ręs tilto projektą yra išvykęs 
iš Lietuvos ir apsigyvenęs už
sienyje.

BIRŠTONE SUĖMĖ 
ŽMOGŽUDĮ

Prieš pat Kalėdas Alytuje 
buvo nužudyta ck. Gronienę. 
Nužudyta plėšimo tikslais. 
Kriminalinė policija išaiškino, 
kad Gronienę nužudė pil. Ado
mas Simulevičius, nesniai pa
leistas iš kalėjimo. Nužudęs 
Gronienę Simulevičius pabėgo 
į Birštono valsčių, kur dabar 
ir suimtas.

KUNIGAS “PAGERBĖ” MIRŠ
TANTĮ LAISVAMANĮ

Daugų klebonas Sabaliaus
kas šiomis dienomis, kalėdoda- 

Įmas Čižiūnų kaime, užtiko 
mirties patale gulintį laisvų 
pažiūrų žmogų, Lučinską Ju
lių apie 60 m. amžiaus.

Bandė siūlyti priešmirtinius 
sakramentus, bet ligoniui atsi
sakius priimti, Naujų Metų 
dieną per pamokslą paskelbė 
baigiantį dienas laisvamanį 
velniui parsidavusiu.

žmonės šypsosi iš tokio pri- 
mityvo.

CUKRAUS FABRIKE DARB. 
IR TARNAUTOJAI ARBATĄ 
GERIA SU SAVU CUKRUM

MARIJAMPOLĖ.—Cukraus 
fabrike ilgą laiką kiekvienas 
kontoros tarnautojas gaudavo 
po 1.5 kg. cukraus kas mė
nuo, kurį suvartodavo gerda
mas arbatą pertraukos tarp 
darbo metu. Šita norma prieš 
keletą mėnesių buvo sumažin
ta iki 1.5 kg. kas du mėnesiai, 
ok dabar jau visai nubraukta. 
Be to, anksčiau Kalėdų šven
tėms kiekvienas darbininkas 
gaudavo po 5 kg. cukraus. Šie
met cukraus gavo tik sezoni
niai darbininkai. Didelis eko

nomiškumas jaučiamas ir kt. ’ 
srityse. Atrodo, kad cukraus., 
fabriko administracija jau ne
sitenkina tuo milžinišku pelnu, 
kurį atnešė jai šie metai (dar
bas ėjo sklandžiai, runkelių 
cukringumas ne paprastas), o 
stengiasi pelną didinti, begrai
bydami nuo tarnautojų ir dar
bininkų tuos menkus trupinius, 
kuriuos anksčiau pasiūlė ir te
sėjo.

DARBININKAI SKUNDŽIASI
UŽVENTIS.—Šiaulių apskr. 

Užvenčio dvare yra spirito va
rykla, geras valcų malūnas, 
lentpjūvė, plytinė ir pirmoji 
Lietuvoje tabako plantacija. 
Visų šių įmonių, kuriose dirba 
keliasdešimts darbininkų, savi
ninkė yra p. Smilgevičienė. 
Anksčiau darbininkai dirbda
vo po 14—16 vai. per dieną, 
o dabar po Darbo inspekto
riaus atsilankymo, įvesta 10-12 
vai. darbo diena, o tabako 
plantacijoj dar daugiau. Ta
čiau blogiausia, kad labai ma
žas darbininkams uždarbis ir 
nelaiku jis mokamas, kartais 
net po 2-3 mėn. Prieš Kalė
das darbininkai gavo tik po 5 
Lt. Už juos dar jie turėjo 
pirkti malkų ir pačioms šven
tėms teliko tik po 2 Lt.

BESIBYLINĖDAMAS S U S I- 
JAUDINO IR TEISME MIRĖ

DARBĖNAI.—Darbėnų mie
stelio gyventojas M. jZimonas, 
62 metų amžiaus, Kretingos 
apylinkės teisme turėjo bylą. 
Del bylos sprendimo jis susi
jaudino ir teismo buste mirė.

AUTOBUSAS SUVAŽINĖJO 
ŽMOGŲ

■ZARASAI.—Gruodžio 24 d. 
iš ryto Daugailiuose, Zarasų 
apskr., ant plento koks tai 
žmogus laukė savo sūnaus iš 
kariuomenės atvažiuojančio 
Kalėdų atostogų, Kaž kaip per 
neatsargumą jis pateko po au
tobusu, kuris jį sumaigė. Ne-V 
laimingasis vietoje mirė. Da
bar tas įvykis aiškinamas.

N. Y. Semelis Atmetejnesima 
Prieš Vaiky Darbą

Albany] N. Y. — Dešinie
ji demokratai ir republiko- 
nai New Yorko valstijos 
seimelyj vėl atmetė įnešimą 
pataisyt šalies konstituciją 
taip, kad būtų uždraūsta 
vaikų darbas. Prieš tokį 
k o n s t i t u ei jos pataisymą 
smarkiausiai kovojo katali
ku bažnyčios vadai.

Seimelis 124 balsais prieš 
17 nutarė tik, kad būtų už
drausta vaikų dirbiniai iš 
vienos valstijos pardavinėt 
kitose valstijose.

Penki darbieČiai atstovai 
pareiškė, jog toks uždraudi
mas yra tik politikieriškas 
monas. Jie reikalavo įdėt 
šalies konstitucijon patai
symą prieš vaikų darbą.
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Jaunumas j Evoliucija
Beveik visi žmonės nori 

atrodyti jaunais kaip galint 
ilgiau. Tuo tikslu masažuo- 
jasi veidus, dažosi pražylan
čius plaukus, stengiasi su- 
laibint savo liemenis ir su- 
mažint pagurklius įvairiais 
būdais; per metus sunaudo
ja už šimtus milionų dole
rių “gražylų” ir neva jau
ninančių vaistų.

Jungtinių Valstijų Viešos 
Sveikatos Biuras nepeikia 
žmonių pastangas liktis jau
nais kaip galint ilgiau. Bet 
jis pataria geriau laikytis 
sveikatos taisyklių. Nes 
sveikata yra ir geriausia 
jaunumo palaikytoja. Bet 
Sveikatos Biuras perspėja, 
kad nėra tokio vaisto, kuris 
kokiu tai stebuklingu būdu 
sugrąžintų jaunystę.

“Pačiu jau fiziologiniu 
žvilgsniu, tokia permaina 
atgal į jaunystę nėra gali
ma. Senatvė neišvengiama. 
Sveikata daug priklauso 
nuo to, ar normaliai žmo
gaus kūne dirba daugybė 
įvairių gilių-liaukų. Kuomet 
žmogus sensta, tų liaukų 
veiklumas mažėja, ir galop 
visai sustoja,” primena Svei
katos Biuras.

“Tie, kurie nori būti svei
ki senatvėje (ir atrodyti 
jaunesniais), turi padėti 
tvirtus sveikatos pamatus 
jaunystėje... O atjaunėji- 
mas, kurio kas norėtų įsi
gyt be jokių pastangų, yra 
tik pasaka.” —FLIS.

W. A. Walthers, amerikie
tis, išrado vielų pasagas po 
Čeverykais, kad ledu einant 
neslystų.
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Kada perleidžia X-spindu- 
lius per kiaušinėlius musės 
vadinamos “drosofile,” iš 
tokių kiaušinėlių išsivysto 
naujo pavidalo musės. Ne 
tik jos pačios skirtingos nuo 
pradinių drosofilių. Tuos 
skirtumus matome ir jų vai
kuose ir vaikų vaikuose.

Bet vadinami visatiniai 
(kosmiški) spinduliai yra 
kur kas landesni už X-spin- 
dulius, pereina per daug sto
resnes medžiagas, net į že
mės gelmes. Ir kuomet pa- 
smarkėja visatinių spindu
lių veikimas, tai gali patar
naut išvystymui skirtingos 
rūšies gyvių, sako Pittsbur- 
gho Universiteto profeso
rius O. L. Reiser.

Kada ant saulės susidaro 
didieji plėtmai, kaip kad pa
skutiniais metais, daugiau 
atskrenda visatinių spindu
lių ant žemės; ir jie gali 
ypač paveikti aukštųjų kal
nų gyvius ir augalus, kad 
keistųsi linkon skirtingų gv- 
vių ir augalų rūšių. — Di
džiųjų gi saulės plėtmų lai
kotarpiai kartojasi daug 
maž kas 11 metų.

Gyvių ir augalų rūšys, 
dėl įvairių gamtos aplinky
bių, dėl lytinio pasirinkimo 
ir kovos dėl būklės, evoliu
cijos keliu, keičiasi labai lė
tai per milionus ir šimtus 
milionų metų. Bet prof. Rei
ser tvirtina, kad per pakitė
jusi veikimą visatinių Spin
dulių gali kur kas trumpes
niu laiku išsirutuliuoti nau
ji gyviu ir augmenų pavida
lai.' N. M.

KIEK DABAR PASAULYJ GYVENTOJU?
“Tautų Lygos Metraštis” 

skaičiuoja, kad 1937 metų 
gale pasaulyje buvę 2 bilio- 
nai ir 100 milionų gyvento
jų (arba 2,100,000,000), nors 
pripažįsta, kad tas skait
muo nėra galutinai tikras, 
tik apytikris. Taip antai, 
sako, kad Chinijoj gyveną 
350 iki 500 miljonų žmonių.

Jei sustatytum visus 2 
bilionus ir 100 milionų žmo
nių petis prie peties, jie su
tilptų į 30 ketvirtainių ki
lometrų. Taigi užtektų pu
sės to ploto, kurį užima Pa
ryžius, visai žmonijai taip 
sustatyti.

Europoj yra 435 milionai 
krikščionių ir 32 milionai 
nekrikščionių. (Matyt, pri
skaito krikščionims ir dau
gį Sovietų piliečių, nesekan
čių jokios religijos.)

Iš 435 mil. tariamų krik
ščionių Europoj esą 202 mi
lionai katalikų.

Azijoj 27 milionai krikš
čionių ir 970 mil. nekrikš
čionių. Pasaulio religijos 
procentais yra skaitomos se
kamai :

Katalikų 19%, Konfuci
jaus sekėjų (daugiausia 
Azijoj) 16%, mahometonų 
13%, indusų 12%, buddistų 
11%, protestantų 9%, žydų 
nepilnai vienas nuošimtis 
(devyni dešimtadaliai).
AMERIKOJ AUgIjSIŲ

GALVOS ILGESNĖS
Amerikoj augusių ateivių 

vaikų galvos abelnai yra il
gesnės negu jų tėvų, kaip 
parodo Cornell Universiteto 
profesorius C. R. Stockard.

Ar Vym—Vafai?
Daugelis moterų sako: 

vyrai tai tik maži vaikai.
Vienas New Yorko laik

raštis pasiuntė reporterį 
apklausinėti pustuzinį mote
rų, ar jos iš tikro laiko vy
rus suaugusiais vaikais.

Keturios šeimininkės pa
tvirtino tokią nuomonę apie 
vyrus. Viena valgių padavė
ja restorane dar pridūrė, 
kad suaugę vyrai elgiasi 
daugiau kaip maži vaikai, o 
ne kaip didesni jaunuoliai.

šešta, studentė, atrado, 
kad tūli vyrai yra kaip ma
ži vaikai, bet kiti elgiasi 
kaip pritinka jų amžiui. Ji
nai dar pridėjo, kad “mote- 

irys yra protiniai kur kas 
labiau subrendusios už vy
rus.”

Viena šeimininkė tvirtina, 
kad vyrai “nesiskaito su jo
kiu protu nei logika.” Pen
kios iš šešių užklaustų mo
terų sako patyrusios, kad 
vyrai yra pilni vaikiškų už
mačių. ir norėtų elgtis, kaip 
jiem “ant seilės užeina.” Jos 
pataria moterims apsieiti su 
vyrais, kaip motinos apsiei
na su vaikais. O motina 
kaip elgiasi ?—Paglamonėja, 
palepina, bet kitą sykį ir su
bara ar pabaudžia.

Bet tai netikęs “suprati
mas,” lygiai blogas, kaip 
tamsuolių posakis apie mo
teris: “Ilgas plaukas, trum
pas razumas.”

Vienas reiškia pasinešima 
“motiniškai” valdyti vyrus, 
antras—vyriškai pavergti 
moteris. —N.

VIRŠŽMOGIU VEISLESJIEŠKOTOJAS
Amerikietis Eugene Ar

nett pelnė apie milioną do
lerių apdraudos bizniu. Ta
da metė biznį ir leidosi į ty
rinėjimus gorint žmonių vei
slę, kad išeitų “antžmogiai”, 
arba “viršžmogiai.”

Jis samdėsi 17 pagelbi- 
ninkų. Bet perdaug bandy
mų darė ir tiesiog ant savo 
moteries, kad jinai neišken
tė ir po septynių metų per- 
siskvrė. <7

Arnett tikėjo, kad jeigu 
tvarkysi kūno liaukas-glan- 
dsus ir parinksi - tinkamą 
maistą, pagal jo receptą, tai 
išsivystysią tokie fiziniai ir 
protiniai puikūs žmonės, ko
kiu d ai* nėra, v

Jis pats tik sykį pilnai 
pavalgydavo per savaitę, 
kaip liudijo jo žmona per
skyrų teisme 1934 m.

Jis planavo įsteigti kolo
niją, kur'žmonės pagal jo 
nurodymus gyventų ir pus
nuogiai vaikščiotų, “pana
šiai, kaip senovės graikai.”

Kasdien Arnett perskai- 
tydavęs bent po vieną kny
gą; protiniai dirbdavęs ne 
mažiau 100 valandų per sa
vaitę.

Bet visa, ką jis savo ty
rinėjimais pasiekė, tai išvys
tė vieną naujos rūšies agur
ką, kurį pavadino “gourd- 
cumber’iu.” Tas jo agurkas 
nebijąs sausros.

Arnett dabar mirė, sulau
kęs 62 metų.

Indijos vegetarų vadas 
Nand Kavi pasakoja, būk 
nebūtų karų, jei žmonės ne
valgytų. mėsos.

Sodas reikalauja tinka
mos priežiūros, bet už tą 
priežiūrą užmoka gausiai.

Lietuvoje man esant pen
kių metų amžiaus, mano tė
vas gavo vietą prižiūrėti 
mažą ūkį, kurio savininkas 
dar nebuvo užaugęs. ''Ten 
buvo mažas sodas. Pavasa
rį tėvas apkreikė visą sodo 
žeme smulkiu mėšlu, ir iš- 
pjaustė padžiūvusias šakas. 
Mat, tėvas buvo už berną 
Vokietijoj, tai ten jam tek
davo ir sode padirbėti.

Kada žemė atšilo, mano 
močiutė ėmus šakę ir špatą, 
pakvietė ir mane į sodą že
mę kasinėti.—Kur daugiau 
saulė apšviečia, sodinsim 
daržoves,—sake ji, o kur 
mažiau—gėles; mat, vaike
li, reikia žemės paviršių iš
purenti, tai medžiai gaus 
trąšos, tad bus daug vaisių.

Kada medžiai ėmėsi sklei
sti lapus, mano tėvas nusi
vedė mane i sodą ir parodė 
pluoštelius voratinklių ant 
medžio lapų: — žiūrėk, vai
ke, ten kirmėlės jau pradėjo 
skleistis; tu įlipk į medį ir 
nurink tas kirmėles. Jeigu 
jų nenn rinksi m, tai jos nu- 
ės lapus, ir medžiai neturės 
vaisiu, c

Man tas darbas buvo ma
lonus—sluokiau į medžius, 
nurinkau kirmėles; močiu
tei pagelbėjau žoles ravinė- 
ti. t

Vasaros pabaigoj pradėjo 
pribręst , vaisiai? vyšnios, 
grūšios ir obuoliai. Obuolių 
daug: vieni geri vasaros pa
baigoj, o kiti žiemą. Kož-

lauda iš Jo
na metą tas sodas davė ne
mažai vaisių.

Tenka paminėti ir jauną 
aukštą ąžuoliuką krašte kie
mo arti sodo. Pavasarį, kaip 
tik ąžuolas išsprogsta, kark
vabaliai mėgsta jo jaunus 
lapus nuvalgyt. Tėvas įsi
kimba į ąžuolą ir purto, 
kad nukrėst žemyn karkva
balius, bet ąžuolas menkai 

j sukruta; tada aš įsluokiu į 
ąžuolą ir nupurtau vabalus 

į žemyn, o juos suryja antys. 
Čia du geri dalykai: apsau
ga ąžuolo nuo vabalų ir mė
sos maistas antims.

Praėjus keliems metams, 
jaunas savininkas parsi
kraustė gyventi. Jo suprati
mu, kvailystė žiūrėt į , me
džius; reikia žiūrėt į žemę, 
iš kur gausi duonos.

Trims metams praėjus, jo 
sodas jau mažai turėjo ža
lių šakų; todėl tapo iškirs
tas; taipgi ir ąžuolas.

Vėliau jaunas ūkininkas 
suprato padaręs klaidą, ka
da jo kūdikiai taikėsi pasi
grobt vaisių iš kaimyno jau
no sodo. A. K.

ŠIMTAMEČIAI NEGRAI 
IR BALTIEJI

I

Jungtinių Valstijų gyven
tojų sąrašai 1930 m. parodė, 
kad šioj šalyj tada buvo 3,- 
964 žmonės po 100 ir dau
giau metų amžiaus.

Tame skaičiuje buvo 2,- 
647 šimtamečiai ir dar se
nesni negrai, nors negrų 
tauta sudaro tik 10-tą pro
centą visų gyventojų.

J. Kamarinskis
“Nektaras ir ambrozija— 

tai dievų maistas, bet, ma
no manymu, šokoladas daug 
daugiau vertas to vardo. 
Kakao milteliai, gerai pa
ruošti su cukrumi, — vie
nas didžiausių žmonijos at
radimų.” Taip rašė 1684 m. 
Paryžiaus gydytojas Bašo, 
gindamas šį naują, iš Ame

rikos atvežtą, produktą.
Tais laikais tai buvo drą

sus pareiškimas. Kakao, 
kaip kiekvienas naujas at
radimas, turėjo aršių prie
šų, ypač dvasininkų tarpe. 
Pav., italas Benconi pareiš
kė, kad “kakao tinka tik 
kiaulių ėdalui.”

Dabar tokie posakiai ne
noromis sukelia nusišypso
jimą.

Paklausti, “kas yra gar
džiausia?”, vaikai dažniau
siai atsako: “šokoladas.” 
Tačiau šokoladas ne tik 
aromatiškas skanėstas: tai 
rimtas maisto dalykas, kai 
reikia lengvo, maistingo, 
portatyvaus (lengvai pane
šamo), ilgai negendančio 
maisto keliautojams, lakū
nams, medžiotojams, alpi
nistams (kalnų laipioto
jams). Nedidelė šokolado 
plytelė greit grąžina orga
nizmui jėgas, gerai atgaivi
na nervų sistemą. Dabar ka
kao ir jos gaminiai išplitę 
po visą pasaulį. Šokoladą ir 

kakao mėgsta ne tik vaikai, 
bet ir suaugusieji, tačiau ne 
kiekvienas šokolado varto
tojas žino įstabųjį augalą, 
iš kurio gaunamas kakao. 
Kur ir kaip auga tas auga
las? Kokiu būdu iš jo gami
namas šokoladas?

Iš šokolado krautuvės 
persikelsime toli į pietus, į 
Pietų Amerikos tropikines 
šalis—kakao tėvynę.

Vandeny nais izoliuota 
nuo pasaulio tūkstančius 
metų saugojo Amerika savo 
žemyne kakao medį, kol 
europiečiai, atradę Naująjį 
Pasaulį, išvežiojo kakao 
sėklas po visas šalis, kur tik 
šis kaitriosios saulės vaikas 
gali augti.

Kakao pirmosios gimti
nės reikia jieškoti drėgnuo
se pirmykščiuose miškuose, 
augančiuose Amazonės ir 
Orinoko upių pakrantėse. 
Ekvadoro miškuose neretai 
galima užtikt ištisi laukinio 
kakao krūmokšniai.

Tropikų miškai — iš tie
sų puikus gamtos tvarinys. 
Ten medžiai auga keliais 
aukštais: pirmąjį aukštą su
daro mūsų kraštuose nema
tyti medžiai gigantai 40—50 
metrų aukščio, po jų eina 
antras aukštas žemesnių 
medžių apie 25 m. aukščio 
ir, pagaliau, trečiajame 
aukšte prie šių žaliųjų mil

žinų prisišlieję auga nedi
deli medeliai ir krūmai, ku
rių tarpe neaukštesnis už 
12 m., kakao medis. Ant jų 
kartosi ir vyniojasi Ii j anos, 
visur auga orchidėjos. Šią 
turtingąją florą (augmeni
ją) pagyvina beždžionių ir 
papūgų rykavimai, šliaužio
ja dideli smaugliai.

Laukiniai medžiai šiuose 
beveik neįžengiamuose miš
kuose kasmet duoda pasa
kišką derlių, bet vaisius su 
brangiomis sėklomis (pupo
mis) suėda beždžiones, ir 
tik nežymią., dalį surenka 
žmogus.

1519 metais Meksikos už
kariavimo metu ispanai, va
dovaujami Fernando Kor
težo, pirmieji iš europiečių 
susipažino su kakao. Gyve
nusieji Meksikoje actekai, 
sena indėnų giminė, jau se
nai brangino ir veisė kakao 
medį. Meksikos legenda 
(padavimas) sako, kad die
vas Kvetcalkoatlis padova
nojęs žmonėms šį stebuk
lingą medį, kad jie galėtų 
patirt dieviškojo maisto 
skonį, šios legendos paveik
tas ir žinomasis botanikas 
Linnejus kakao medį moks
liškai pavadino Theobroma 
cacao. Theo-broma graikiš
kai reiškia “dievų maistas.”

Pirmiesiems ispanams vi
sai nepatiko actekų gami

namas kartus kakao van
duo. Tuo laiku europiečiai 
cukraus dar nemokėjo ga
minti, o actekams jis visai 
nebuvo žinomas.

Kakao gėrimą indėnai 
maišydavo su vandeniu, ku
kurūzų miltais ir paskanin
davo paprastai vanile.

Montezuma, actekų kara
lius, suruošė ispanų garbei 
puikią puotą, kurioje buvo 
paduotas tirštas tystantis 
kakao, sumaišytas ne tik 
su vanile, bet ir su medum. 
50 ąsočių tiršto saldaus šo
kolado išgėrė iš aukso tau
rių svečiai ispanai ir 2000 
ąsočių actekų dvaro diduo
menė. Gėrimas padare sve
čiams didelio įspūdžio.

Indėnai kakao pupas var
tojo pinigų vietoj. Triušis 
kainavo 10 pupų, už vergą 
reikėjo mokėt 100 pupų. 
Net ‘ nugalėtosios giminės 
mokėjo nugalėtojams duok
lę kakao pupomis.

Sugrįžęs į Madridą, Kor
težas kartu su auksu ir ki
tu karo grobiu .atvežė kara
liui dovanų ir kakao pupų.

Iš tų laikų išliko ir acte
ku žodžiai “kakoatlis” ir 
“šokolatlis” — senoviniai 
kakao ir šokolado pavadini
mai.

Kakao Plantacijos
Sukultūrintas kakao me

dis turi nedaugiau 8 metrų 
aukščio. Daugybė kvepian
čių žiedų auga tiesiog ant 
stiebo ir storų šakų; čia už
auga ir ovaliniai (pailgai- 
apvalainūs) su rusva medi
ne žieve vaisiai (ankštys), 
kurių, viduje būna 30—70 
sėklų. Šios sėklos, arba pu
pos—tai busimosios šokola
do plytelės ir kakao mil
telių dėžutės. Šviežios pu
pos yra nemaloniai kartaus 
skonio, perlaužtos — bal
tos spalvos ir turi silpną 
kakao kvapą bei skonį. Ka
kao medis gyvena paprastai 
60 metų, rečiau iki 80 metų.

Iš vieno medžio, esant ge
ram derliui, gaunama iki 
1 kilogramo kakao pupų, 
pradedant nuo 5 iki 40 jo 
amžiaus metų.

Kakao medis gali papras
toje žemėje augti tik tropi
kuose, ir tai ne visur. Jam 
reikalingas vienodas drėg
nai karštas tropikų klima
tas. Geriausia vidutinė me
tų temperatūra turi būti 
+26°, kritulių (drėgmės iš 
oro)’ kiekis 2000 mm per 
metus ir daugiau, tempera
tūra neturi niekada nu
krist žemiau +10°; žodžiu, 
kakao reikalauja nuolat to
kios aplinkos, kaip, pav., 
šiltnamy, bet nepakelia tie
sioginių deginančių saulės 
spindulių. Beveik visada 

tenka kakao plantacijas ap
sodint aukštais medžiais, 
kad jie savo šešėliu dengtų 
kakao medžius.

štai kaip vienas ameri
kiečių žurnalas aprašo ka
kao plantaciją.

“Reikia įsivaizduoti tą 
tirštą ūksmę, kurioj skęsta 
kakao plantacijos Brazilijo
je. Nežiūrint .aukštųjų me
džių temdytųjų šešėlio, pa
čius kakao medelius sodina 
tokiomis tankiomis eilėmis, 
kad jų šakos viršuje susipi
na, ir po jų plačiais lapais 
būna tamsu net pusiaudienį. 
Nukritę lapai- sudaro žemė
je storą sluoksnį, kuriame 
mėgsta gyventi viena nuo
dingiausių jų Brazilijos gy
vačių “jararaka,” o žolės ir 
jokių augalų čia nebūna. 
Bręstant vaisiams, kakao 
plantacijos būna labai gra
žios: oranžiniai vaisiai tirš
tai kabo ant stiebų ir storų
jų šakų, papūgos gyvina 
plantacijas, n e nutilsiančiais 
ryksmais, o daugybė ryš
kiaspalvių žydrių, raudonų 
ir juodų peteliškių plezdena 
aplinkui.”

Dabar kakao medžiai so
dinami rečiau.

Įdomios kakao kultūros 
ypatybės tropikinio žemės 
ūkio sąlygose.

Jei medeliai turi augti 
aukštų medžių temdytojų 

pavėsyj, tai kodėl tam tiks
lui nesodint naudingų me« 
džių? Iš tikrųjų, kakao da
bar sodina kartu su kakao 
ar alyvų palmėmis, kola 
medžiu, duodančiu brangius 
riešutus kola, kaučuko me
džiu, o jauniems kakao me
deliams temdyti sodina ba
nanus, dynių medžius, ku
rie, deja, savo skaniais vai
siais privilioja į plantacijas 
žiurkių. Sodina ir daug kitų 
medžių. Po jaunais kakao 
medeliais, kol jie dar nesu
augę, sodina kukurūzus ir 
pupas.

Ž e m d i r b iui tropikuose 
tenka ginti derlių nuo dau
gybės įvairių grobuonių, 
kenkėjų, ligų. Papūgos, bež
džionės, žiurkės, dar baises
nės skruzdės, įvairūs auga
lai parazitai, lijanos — pa
siryžę sunaikinti kakao 
plantaciją. Su visu tuo ten
ka grumtis, norint išsaugoti 
kakao medžių gyvybę ir su
rinkti brangias jų pupas.

Pav., Madagaskare, plan
tacijas nuniokoja žiurkės ir 
tam tikra rūšis skraidančių 
pelių, kurios suryja dar ne
subrendusius vaisius. No
rint nusikratyti šių svečių, 
tenka specialiai įvairiose 
plantacijos vietose sodinti 
cukrinių nendrių krūmus, 
kuriuos graužikai labiau

(Tąsa 4-tam pužlp.)
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======= SENAS VINCAS =====
Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo

(Tąsa)

Misteriškasai Džimis buvo kiek už pa
tį šeimininką jaunesnis, vikresnis ir, su
prantama, gražesnis. Pati šeimininkė 
nors kitus visus ir pravardžiavo jau skai
tytojams žinomais būdvardžiais, šitą vy
rą išimdavo iš savo “gražiakalbystės” žo
dynėlio, ir vadindavo jį viso labo tik— 
“Džimuk”.ar “Džimeli”. O dirstelėjus jam 
į veidą, primerkdavo savo mažutes, kur
miškas akis, praskėsdavo lūpas, parody
davo didelę viršutiniuose dantyse švar- 
plą, ir taip padarydavo tą padarą, kurį 
mes vadiname šypsena.

Džimis buvo lietuvis, taipgi turėjo au
tomobiliuką, kuriuom jis vienas, tankiai 
ir su šeimininke, išvažiuodavo ir gan vė
lokai grįždavo. Tai buvo toks vaiduoklis, 
kad čia buvo, čia ir vėl prapuolė. Kaip 
tik įeidavo į galvijinę, taip ir dingdavo, 
lig kad žemė jį prarydavo. Tankiai ten 
prapuldavo ir pati šeimininkė.

Tankiai pas juos atvažiuodavo ir gra
žiai pasirengusių, į kokius biznierius pa
našių vyrų moterų, kuriuos Žiabriėnė 
vadindavo “svečiais”, bet pats Žiabrys su 
jais nieko bendro neturėdavo. Su tais 
“svečiais” baliavodavo tik pati šeiminin
kė bei Džimis, ir “svečiams” išvažiavus 
šeimininkė pasidarydavo labai linksma. 
Ji net ir Petrelį pradėdavo vadinti “pu
pyte”, Aldoną—“rūtyte”, o savo vyrą, 
kurį kitaip nevadindavo kaip tik “kelmu” 
ar “sena rupuže”, pavadindavo “širdu- 
ku.”

Misteriški trokai atvažiuodavo nakties 
metu ir, tarsi vagys, kaip atslinkdavo, 
taip ir išslinkdavo be šviesų ar prigesin
tomis šviesomis. Duonius atvežęs duoną 
daug daugiau ko tai išsiveždavo, negu 
palikdavo.

Šita misterija negalėjo prašliaužti pro 
siratėlių akis nesudomėjus jų sąmonės. 
Jie tankiai ir niekam negirdint apie tai 
kalbėdavo, statydavo klausimus, bet nie
kas jokio atsakymo neduodavo, o jie pa
tys buvo dar perjauni, nepatyrę tos ap
linkumos, kas už kulisų dedasi Amerikos 
blaivybės laikotarpyje. Tai buvo tokia 
misterija, taip gerai sutvarkyta, taip gi
liai paslėpta, kad tame betvarkės ūkyje 
ir praktiškiausiam taip vadinamam “pro- 
bišinui” galėjo apmonyti akis, suglūmy- 
ti mintis-ir sumaišyti pėdas.

Vieną kartą atbėgo pas Petrelį uždu- 
sus Aldona ir patyliukais sušnibždėjo: 
“Ar tu žinai, ką aš mačiau? Tu žinai tą 
skrynią, kurioje esą karvių miltai?”

“Žinau,” atsakė šis.
“Ta skrynia iškilo į orą ir iš po jos iš-

ŠYPSENOS
KAS DĖL KO KENČIA
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lindo Džimis I”

“Ar jis tave matė?”
“Matė... Bet aš nusidaviau jo nema

tanti.”
Po to Petrelis, progai pasitaikius, po 

kelis lygiai kartus apžiūrėjo skrynią, ju
dino, egzaminavo, bet nieko įtariamo ne
rado. Paskui jis, kiekvienai progai pa
sitaikius, apžiūrinėdavo galvijinę, ar po 
ja nėra skiepo.'Bet ir čia nieko nepešė ir 
misterijos nesusekęs padarė išvedimą, 
kad Aldonos akyse tai galėjo pasirodyti. 
“Juk žmogus ne žiurkė, kad po skrynia 
galėtų pasikasti,” pasakė pats sau Pet
relis.
Skaudus Smūgis Nukrinta ant Petrelio
Nors jiedu nepaisė Žiabrienės ujimo, 

nepaisė ir to, jei nepaspėjus pabėgti, kliu
vo viena-kita kuprinė, bet Petrelio sielos 
gilumoj, minties sandėlyj, visai nesuži- 
niai pradėjo kas tai nerimauti, drumstis, 
rusėti kas tai panašaus į prisiartinančią 
audrą ar besižiebiantį gaisrą. Jo mintys 
jį ruošė, drąsino, ugdė prie kokio tai drą
saus pasiryžimo, prie 
riškos pergalės.

kokios tai didvy-
*

rytą, Aldona žen- 
slenkstį su pilna

Vieną vidurvasario 
gdama per galvijinės 
milžtuve pieno, paslydo, susižeidė koją 
ir paliejo pieną. Šeimininkė, kuri ėjo iš 
paskos, išvadinus ją šiokia ir tokia, su
leido vienos rankos pirštus į jos garbi
nius, o kumščia pradėjo lyginti jos nuga
rą. Tuo tarpu, kur buvęs, kur nebuvęs, 
prišoko ir Petrelis, pagriebęs ir užlaužęs 
Žiabrienės ranką, sušuko:

“Gana! Nuo šios dienos, kaip ant ma
nęs, taip ir ant jos, nedrįsk uždėti savo 
prakeiktos rankos!”

Šeimininkės mažutės akys išsprogo, 
kaip už pažiaunių suimtos gyvatės; bur
na atvėpo, kaip atšildyto lavono. Ji pa
leido Aldoną ir abiem kumščiais užsimo
jo ant Petrelio, bet šis nenusigando ir 
nebėgo.... Jis pasismaukė rankoves, su
gniaužė kumštis ir gatavai jas laikyda
mas, riktelėjo:

“Na ir pradėk! Aš gatavas!”
“Ar tu, gyvatės išnara, dar man į akis 

šoksi!? Aš tavo ir kaulus išnarstysiu, 
benkarte tu!”

Tai užbliovus kirto kumščia Petreliui į 
galvą. Bet šis taip vikriai ir tokiu sunkiu 
smūgiu atmušė jos sunkią ranką, kad 
ranka ką tik neišniro iš peties. Tada ji 
nuleido rankas ir apsižvelgė aplink, kas 
davė suprasti, jog ji likviduoja kovą.

(Bus daugiau)

Marlboro, Mass

Vadinamas “Dievu Maistas’-Kakao arba Cocoa

Bėdos, vargai visus žmones skaudžiai muša-peša, 
Nevien tiktai darbininkai skurdo naštą neša.
Štai darbdavys susigriaužęs, mano reiks pražūti,
Nes jo skurdžiai darbininkai nori žmonėm būti I
Jau ir valdžia nepajėgia jo pilnai užtarti,’ 
Viena išeitis jam liko, tiktai pasikarti.
Karčiamninkas, kaip koks voras, į tinklą vilioja, 
Jei nei vieno nepagauna, piktai bėdavoja.
Stovi vienas pats už baro, nosį pakabinęs,
Keik žmones, kad neina gerti alaus ir degtinės.
Prabaščius pakaušį krapšto labai nusiminęs, 
Ne dėl dangaus, ne dėl peklos ir ne dėl tėvynės;
Bet kad mažai gauna šliūbų, dar mažiau krikštynų, 
Mažai mišių teparduoda, mažai pakasynų.
O kaip tyčia, gaspadinė ėmė sirguliuoti,
Mat ir vėl atėjo laikas jai “kur nors” važiuoti.
Net graborius sugraudintas pravirko kaip vaikas,
Jis nematė kitus verkiant gana ilgas laikas.
Epidemija nesiaučia, žmonės sveiki-tvirti,
Ką čia biesą reiks daryti, kad nieks nenor mirti?
Tūli redaktoriai turi baisiai skaudžią bėdą,— 
Juos komunistų idėjos tartum ėste ėda.
Jei Ispanijos fašistus gerokai apdaužo, 
“Draugo” redaktoriui širdį tartum replėms gniaužo.
Kuomet Lietuvos piliečiai prieš fašistus kyla, 
Tysliavą, Karpių, Vitaitį bado kaip su yla.
O kad Sąjunga Sovietų nuolat pirmyn žengia, 
Tai redaktorių “Naujienų“ tartum rimbu engia.
Atsiprašant, tie, kas rašo “Naująją Gadynę,”
Jaučia, kad jiem visas svietas spiria į sėdynę.

Raguotis.

DRAUGŲ RAMS POKILIS
Pereitų metų pabaigoj drau

gai Jokšai surengė šaunų po- 
kilį savo ūkėje, Marlboro, 
Mass., dėl draugų Leono ir Ur
šulės Rams (Rimšų), iš So. 
Bostono, jų 16 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties ir Uršulės 
gimtadienio proga.

Draugai Leonas ir Uršulė 
Rams yra nuoširdūs ir drau
giški žmonės, todėl ir susirin
ko gerokas būrys artimų drau
gų. Besilinksminant, prisimin
ta apie Lietuvos^ politkalinius ir 
tuoj ant vietos surinkta $9.50. 
Pinigai priduoti Amerikos Lie
tuvių Kongreso Mass. Apskri
čio komitetui, žemiau telpa 
vardai aukavusių.

Po $1: Cl. Sabeckas, J. 
Amaguda, J. Jokšas, L Kubiliū
nas; I. Fall 75c; po 50c: K. Lu
kas, A. Lukas, J. Kubilis, S. 
Kubilis, A. Pastelis, A. Jokšas, 
J. Taurinskas, L. Rams; po 
25c: G. Jokšas, K. J? Vaškis ir 
P. Vaškis.

Visiems aukavusiems nuošir
dus ačiū! Ig. Kubiliūnas.

NUO REDAKCIJOS.—Malo
nėtame, kad tokie dalykai būtų 
nevilkinami. Pokilis įvyko per
eito meto pabaigoj, o žinia laik
raštį pasiekė tik sausio 26 d.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

(Tasa iš 3-čio pusi.) 
mėgsta ir kakao vaisius pa
lieka ramybėje. Tokiu būdu 
tenka žemdirbiui išsipirkti, 
kad priešai pasigailėtų jo 
derliaus.

Fomos saloje, gulinčioje 
šalia Vakarų Afrikos, žiur
kės kasmet suėda už 3 mi- 
lionus frankų kakao. Išgel
bėjimui nuo žiurkių buvo 
bandyta paleist prieš jas 
plėšrius žvėrelius mangus- 
tus, bet jie, išnaikinę visas 
žiurkes, pas igardžiuodami 
puolė kakao vaisius. Teko 
gelbėti derlių ir nuo 
“gelbėtojų.”

Vaisių Rinkimas ir 
Apdirbimas

Kakao medis auga, žydi 
ir duoda vaisius per ištisus 
metus. Vis dėlto, kiekvieno
je šaly, kur tik auginama ši 
brangi kultūra, būna pa
grindiniai vaisių rinkimo 
periodai (daugiausia du 
trys). Pav., Kolumbijoje, 
tie periodai būna birželio ir 
gruodžio mėnesiais. Kakao 
medžių auginimo taisyklės 
griežtai draudžia skinti vai
sius nuo medžio, lipti į jį ir 
purtyti, nes medis turi labai 
daug sulčių ir daug jų ne
tenka per žaizdas.

Vaisiai reikia nupjaut, 
stovint žemėje, peiliu arba 
kreivu aštriu peiliu, pritai
sytu prie 2—3 metrų ilgio 
bambuko lazdos.

Nuimtos pupos pirma su
dėtingu būdu džiovinamos 
ir rauginamos, ir tik tada 
jos pasidaro tinkamos šoko
ladui ar kakao milteliams 
gaminti.

Pupas, išimtas iš ankščių, 
deda į dėžes arba, primity
viu būdu, į krūvas ar net 
duobes, iškastas žemėje. Ge
riau įruoštose plantacijose 
pupos, skirtos džiovinimui 
ir rauginįmui, arba fermen
tacijai, dfežėse vežamos į 
specialias \patalpas.

Veikiant tam tikriems 
rauginamiems grybeliams ir 
pačiose pupose vykstant gy
vybės procesams, pupų krū
vos įkaista iki 48° ir per 
2 ar 5—6 dienas (tai parei
na nuo jų rūšies) pupose 
vyksta, kaip ir vynuogių vy
no gamyboje, alkoholinis rū
gimas arba fermentacija. 
Rezultate pupos įgyja rudą 
spalvą ir stipriau pasireiš
kia kakao kvapas bei skonis. 
Paskui džiovyklose, arba 
tiesiog saulės atakaitoje, 
raugintos pupos džiovina
mos.

Po šių procesų pupos 
nustoja iki 65% savo svo
rio.

Tuo ir baigiasi darbas, 
prirengiant kakao pupas 
rinkai, o toliau jau praside
da šokolado fabriko darbas.

Kakao Maistingumas, 
šokoladas

Kakao — labai maistin
gas produktas, kąip rodo jos 
cheminė sudėtis: 12% bal
tymų, 52% riebalų, 23% an
gliavandenių, 1,5% teobro- 
mino, 6% vandens, 3,5% pe
lenų ir 2% skaidulingų me
džiagų (daugelio analizų vi
dutiniai duomenys). Skanio
je šokolado plytelėje balty
mų yra tiek pat, kiek mėsoj, 
o riebalų net daugiau negu 
liesoj mėsoje. Be to, kakao 
pasižymi labai dideliu kalo
ringumu. Pav., 100 gramų 
maištingiausių pieno pro
duktų duoda 70 kalorijų 
(karščio - energijos viene
tų), 100 gramų kiaušinių— 
127 kai., 100 g. mėsos—152

šių

kai., o 100 g. gero šokolado 
—540 kalorijų.

Ypatingas kakao skonis ir 
kvapas ir jo gaivinąs ner
vų sistemą veikimas parei
na nuo jame esančio teobro- 
mino.

Iš kakao pupų galimą 
gauti daug įvairių produk
tų. Pažiūrėsime, kaip gami
nami svarbiausieji produk
tai—kakao ir šokoladas.

Pardžioj pupos patenka į 
didelius būgnus. Čia jos V2 
—2 valandas kepinamos 130 
140° tejnperatūroje ir įgyja 
tikrą kakao kvapą bei sko
nį. Taip paruoštos pupos 
s p e c i a 1 i o m is mašinomis 
smulkinamos, išgliaudomos 
iš jų lukštų ir malamos; po 
to, jos jau virsta rusva, 
klampia ir kvepiančia mase.

Gaminant sausus milte
lius, iš šios masės reikia iš
spausti brangiausią iš visų 
augalinių kakao aliejų, ku
ris vartojamas saldainių ga
myboje, parfumerijoje, me
dicinoje ir iš dalies maisto 
reikalams.

Šokoladą gaminant, alie
jaus mažiau išspaudžiama 
arba ir visai nespaudžiama. 
Rusvąją kakao masę sumai
šo su įvairiais prieskoniais, 
duodančiais šokoladui pa
geidaujamą kvapą. Po to 
masė dedama į formeles, ir 
—šokolado plytelės baigtos: 
belieka jas tik išdžiovinti ir 
suvynioti į alavo bei papras
tus

neturėtų tik save kredituoti. 
Tame dalyke veikia ir partijie
čiai ir partijos bei “Laisvės” 
pritarėjai, kurie net komisijos 
sąstate sudaro didžiumą.

Todėl aš noriu pasakyti, kad 
šitokia yda, kuri čia plėtojasi 
per ilgus metus, turėtų būt iš
gydyta per kokį nors gydytoją.

A. Vitkus.
Nuo Redakcijos.—Mums ro

dos, draugai kad jūs ten savo 
ydas lengvai galite pataisyt ant 
vietos. Nerūstaukite, jeigu jū
sų polemikas žymiai sutrumpi
nome. Jūsų ginčą skaitome 
baigtu.

San Francisco, Calif
Sausio 15 d. čia pribuvo iš 

fašistinės Vokietijos valdžios 
atstovas p. Keliger. Ant Polk 
ir Turk gatvių kampo vokiečių 
fašistai ir jų plauko žmonės 
Kelingeriui suruošė pasitikimu 
Gi darbininkai tam kruvinoj^ 
fašizmo atstovui suruošė_ *7*5” 
testo demonstraciją su ^ūkiais 
prieš fašizmą ir už dem1®^ _ 
ją. Protesto demonsti aciJ°J 
dalyvavo virš 200 asmenį’. ^u" 
rių tarpe buvo žymus sk®.l-s 
ir moterų. *

popierėlius.
“Kultūra”.

Baltimore, Md
Bereikalingas Draugo Partijie- 

čio Išmetinėjimas
“Laisvėš” sausio 12 d. lai

doj, tarp kitų dalykėlių, išsi
reiškiau apie draugų sparow- 
pointiečių gražų pasidarbavimą 
gavime KP naujų narių. Ten 
pažymėjau, jog sparowpointie- 
čiai visai nesigirdami, bet pra
lenkė narių skaičiumi baltimo- 
riečius. Baigdamas ten pasta
čiau paklausimą: “Ką dabar 
sakysite, baltimoriečiai?”

Į mano pastabą ir paklausi
mą d. Partijietis “Laisvės” No. 
15 daro man pastabą ir duo
da keletą paklahsimų.

Drg. Partijietis ten rašo: 
“Suorganizavome Lyros Chorą, 
kuris gerai gyvuoja; surengė
me 2 prakalbas; vieną pasek
mingą vakarienę, kuri davė 
pelno $60; vieną balių su kon
certu, ir ruošiamės prie dide
lio ‘Laisvės’ pikniko.” Ir ten 
pat d. Partijietis klausia: “O 
ar daug prie to kuom nors pri
sidėjo d. Vitkus? Gal prirašė 
kokį naują narį prie kokios or
ganizacijos? Ar davė nors ko
kį gerą sumanymą dėl labo 
mūsų judėjimo? Ar bandė pa
dėt mums pardavinėt darbinin
kišką spaudą?”

Lyros Choro sutvėrimas la
bai geras darbas, d. Partij ie
tį, bet kreditas už tai dar ne
priklauso d. Partijiečiui ar tik 
vieniems partij iečiams; tame 
padirbėta ir kitų darbininkų.

Vakarienėje dirbo irgi ne 
vien tik partijiečiai. Ar jau į 
taip trumpą laiką d. Partijietis 
užmiršai, kad toje vakarienėje 
aš turėjau atsakomingą darbą 

įžangos tikietą užsimo- 
kuomet pats sau buvai 
ir linksmįnais šokiais 

jokio įžangos mokesčio?
dėl prirašymo organi-

ir dar 
kėjau, 
liuosas 
net be

Kas
zacijoms naujų narių, tai, ma
nau, kad mudu stovime lygiai...

Kas dėl literatūros platini
mo, turiu pasakyti štai ką: 
ją platina tam tikrai paskirti 
draugai—kpygiai. O jeigu taip 
daug turima literatūros ir ne
galima apsidirbti — netylėkite, 
tuomet pagelbėsime.

Besiruošimu prie “Laisvės” 
pikniko' d. Partijietis taip pat I

TURĖJĘ teisę bėgt
KALĖJIMO...

Iš

Binghamton, N. Y.—Fe- 
deralis teismas veda bylą 
prieš J. J. O’Connell’io 
žmogvagius J. J. Oley ir P. 
Geary, kurie buvo pabėgę iš 
kalėjimo, bet tapo sugauti.

Jie sakosi “turėję teisę” 
bėgti iš kalėjimo, kadangi 
buvę “neteisingai” įkalinti.

ALDLD 153 kp. suruošė . va
karienę, kuri labai gražiai Voa- 
vyko. Pelno liko $32. Ž1A0-
nės pilnai buvo patenkinti. I

Ta pati kuopa savo pastara
jame susirinkime paaukavo Is
panijos liaudies kovoms su fa\ 
šizmu $10. 1

John Kaslauskas.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę'’ Savo Draugams

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

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

Randų įplaukia $1,438.00 į metus.

Savininkas sutinka namą mainyti ant ūkės.

Del platesnių informacijų kreipkitės pas:

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

Bostono Biznieriai ir Profesionalai
S- B

WILLIAM’S TAVERN
K. TARUSHKA

Gražus pasirinkimas geriau
sių ir skaniausių valgių
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Darro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

s

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

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

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta

355 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel. Sou. 0558
Norwood Skyrius: 

1044 Washington St. 
Tel. Norwood 1498-W

LIETUVIŲ
Jonas Skritulskis

Prezidentas

ORUI ATVĖSTANT GERKITE CREMO ALE
Lietuviai, visur reikalaukite lietuvių bravoro alaus, pada
ryto iš grynų miežių sulyklos, stipraus ir priimnaus geHK
Jis yra gaminamas vėliausio mokslo būdais, ilgų metų patyrirnais ir 

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Duokite Man Cremo Ale!
Taip šaukįa žmones orui atvėsus. Nes člius-ale yra 

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

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanus.

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

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

Penkevičiui bravoro antrašu:

Tbe Cremo Brewing Co., Inc.
Belden Street New Britain, Conn.

BRAVORO ALUS
Į Antanas Penkevičius
I Sales Manager
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ON POETRY
Did you ever write poetry? Well, 

yes, I did too. But that was a long 
time ago. About nine years ago, I 
should say. Since then I have de
cided to leave poetry to those who 
are capable. I may have a poetic 
nature but writing poetry is a dif
ferent matter! But, anyway, glanc
ing through the morning’s papers I 
notice that a gentleman named Hi
rohito, Son of Heaven, has written 
a little couplet about peace and en
tered into a poetry contest. I wish 
him the best of luck and hope that 
his poem may achieve recognition, 
as, I am sure, it deserves it.

The text, although not given, in all 
probability deals with the beautiful 
olive branch, the peaceful snow-cap
ped Fujiyama and the lovely gardens 
where birds flit from branch to 
branch as the lowly but happy coolie 
sings his song of love to the blushing 
geisha girl behind the fluttering fan.

Ah, yes, a pretty poem no doubt. 
But while I close my eyes and dream 
of the dream-state that poem would 
induce I seem to see quite another 
picture. It is a picture in which 
the lovely geisha girl fleees from 
a falling temple as the bombs sent 
by the Son of Heaven fall in the 
picturesque valley. The coolie is 
singing, but a different song, not 
one of love but of war as he carries 
his rifle and marches with his 
brothers from Shansi, Suiyan and 
Kweichow to meet the invading ar
mies sent by the Son of Heaven.

In his poem Hirohito makes the 
devout wish that peace would come 
to the world just as it has come 
to bis blossom gardens. As for 
China, the Panay, the ever-approach
ing danger of war—aaah, why dis
turb the peace and tranquility of a 
beautiful poem with the thought of 
Japanese bombs, paid for by silk 
stockings, dropping in peaceful val
leys as thousands flee in panic.. .And 
if China is conquered—let the Son of 
Heaven write another poem and 
contemplate the Phillipines, Honolu
lu...

Our many youthful Lithuanian 
poets should write a poem, a 
strong poem, strong as a unified 
will and let that poem be called 
BOYCOTT!

—0—0—0—
NOTHING NEW

If any one of us were to stand on 
some corner and at the top of our 
lungs shout, “The Hell with Ameri
ca!”, I am sure something drastic 
would happen. We all love our coun
try and we all prefer to live here 
than any other place. But such, 
evidently, are not the thoughts of 
the upper class. Lately Barbara 
Hutton renounced American citizen
ship and now Lorraine Manville 
Dresselhuys has followed in the beat
en path and decided to make Holland 
her home.

She may have her reasons, tho’. 
We must give the girl justice. But 
what possible reason can she give? 
Does she prefer the Queen of Hol
land to President Roosevelt? Are 
the Dutch preferable to the yankees, 
southerners, hill-billies, westerners, 
and just plain Americans? If so, 
then it is a bad comment upon Mrs. 
Dresselhuys.

On the other hand the slight item 
of a $8,000,000.00 inheritance may 
have something to do with the mat
ter. If there is ever a choice be
tween cash and citizenship—you may 
be sure the parasites will take the 
cash.

—0—0—0—
LDS SPARKS

The Chicago LDS Sparks youth 
branch has sent in application blanks 
for about forty new members. The 
signing-up of these new youth mem
bers will make the Sparks one of 
the strongest LDS youth branches 
in the country with a membership 
probably reaching 150!

While we may find fewer Lithua
nian youth in New England and New 
York there is no reason why such 
a fine increase cannot be duplicated 
by branches in the East. If mem
bership were only increased by one- 
half the activity and benefits that 
would follow would be doubled!

We have also heard that the 
Sparks have intentions of starting 
their own community house in Chi
cago, such a plan is the best possi
ble proof available of the results 
when a branch increases its member
ship to over a hundred. A Commu
nity House would be the center of 
Lithuanian youth activity. It would 
be able to hold dances and affairs 
without the difficulty that all head
quarter-less branches find. It could 
hold its meetings and activities every 
evening of the week in a clean hall 
or room without having to go from 
hall to hall seeking a meeting-place.

LDS branches in the East should 
seriously consider the possibility of 
having independent club-rooms in 
order to hold the branch together 
and supply the members with the 
activity they want.

TWICE A WEEK
PUBLISHED EVERY

TUESDAY AND 
FRIDAY

TERUEL FIGHTING CONTINUES

SPORT REPORT

Wave after wave of Fascist attackers are beaten back as Loyalist 
troops continue to hold the strategic city of Teruel. The American 
boys of the Lincoln and Washington Battalions took active part in 
engagements.

January 15:
The mighty Norwood teams travel

ed to Worcester, full of confidence 
for the previous week they had de
feated both Gardner teams. They 
came a trifle late and by that time 
Worcester had a worried team pac
ing the floor. Norwood went on the 
floor against Worcester, the girls 
being first. Gardner had defeated 
the Worcester girls in their game 
so Norwood said /‘easy pickings!”

First quarter: Worcester 6, Nor
wood 2. Anna Katz said, “Oh, they 
will soon get tired. Remember what 
Gardner did to them?” At the half: 
Worcester 16, Nonvood 10. Mary 
Zurba said to Anna, “I thought you 
said they’d get tired?”. Third quar
ter: Worcester 23, Norwood 12.

At time out the Norwood girls 
got together and they were all de
termined to hold them down and 
when the final whistle blew, the 
Norwood girls were really surprised 
as the final score was: Worcester 28, 
Norwood 16.

The Wocester Boys had an easy 
victory over the Norwood team 
(which isn’t a chorus team). At the 
quarter: Worcester 9, Norwood 2. I 
At the half: Worcester 15, Norwood i 
4. At the 3rd quarter: Worcester1 
19, Norwood 13. Then and there the • 
game became rough, and how! An i 
argument started among some of 
the boys and fox- a moment it look- 1 
ed very bad. Then a few by-stand- 
ers stepped in and the game went 
on. Final score: Worcester 27, Nor
wood 19,—not counting the bruises 
and bumps!

DAUGHTER OF AMBASSADOR DODD 
SAYS FASCISM MUST BE CRUSHED

Declaring that the Sino-Japanese 
war is directly related to a struggle 
of Fascism versus Democracy, Mar
tha Dodd, daughter of William Dodd, 
U. S. Ambassador to Germany un
til last December, added her support 
to the Boycott Japanese Goods Con
ference, called by the China Aid 
Council of the American League for 
Peace and Democracy.

Miss Dodd has spent the last four 
years in Germany with her fathei' 
during which time he earned the re
putation of being one of Nazi Ger
many’s most vigorous opponents. 
Following a description of various 
experiences there, Miss Dodd said: 
“It is ridiculous to think that the 
Far Eastern trouble is not related 
to the general conflict of Fascism 
and Democracy. War and Aggression 
are the very roots of Fascism, and 
it is highly necessary at this time 
that we do all in our power to 
quarantine aggressor nations”.

In asserting her belief in the boy
cott the former ambassador’s daugh
ter said that-the Japanese invasion 
of China follows the same national 
philosophy that is today finding 
expression in Italy and Germany 
and prompting them to plunge the 
world into another great war.

Despite the fact that in Dictator 
states there is a complete absence 
of internal criticism of foreign or 
national policy,- Miss Dodd declared 
that a large percentage of the popu
lation is dissatisfied.

'Tn my opinion nearly one half 
of all German residents living with
in the boundaries of. the state are 
discontent and eager for change of

o

Detroit To Present
“Kova Už Idėjas”

January 22:
Worcester went to Bridgewater 

and got another scare for a good 
three-quarters of the game. Bridge
water will have to learn how to hold 
the lead. There was only a boys’ 
game as the Bridgewater girle have 
no team,—so all forfeit games are 
out.

The boys’ game started off with 
a bang and at the 1st quarter: 
Bridgewatei* 9, Worcester 8. In the 
2nd quarter Worcestei' seemed to be 
flatfooted and lost. Bridgewatei’ was 
going very smooth and at the end 
of the half Worcester was on the 
short end of the score by 6 points. 
The score being 18 to 12 in favor of 
the hometowners. In the 3rd quar
ter Worcester started to awaken and 
at the end of the quarter Worcester 
had 25 and Bridgewater 21. In the 
final quarter Worcester came to 
life and when the final whistle blew, 
Worcester had won—40 to 25.
Close-up:

The Gartlner-Bridgewater game of 
January 15th was not reported to me 
—so that’s why I report for 2 weeks 
at this time. The Norwood-Gard
ner game fox' Jan. 22 was left to a 
later date.

And now I make my plea again 
for all who are interested in Bowl- į 
ing. The season will open in March. 
If there are no more teams than 
Worcester, Norwood and Gardner— 
then expect to see a schedule in a 
few weeks. x J. Kižys, 

. Dist. Sports Chairman.

government”, says Miss Dodd. ‘‘But 
of course it it impossible to judge 
present or future anti-Hitler feeling 
there because everyone is afraid to 
voice an opinion that might be con
strued as critical to the Nazi party”.

In speaking of personal experienc
es in Berlin during the last four 
years, she said that the Embassy 
and the Ambassador’s family were 
under constant surveilance and that 
the German government stopped 
them in any attempt to seek out 
accurate social information.

In referring to the Boycott Japan
ese Goods Conference, called by the 
China Aid Council of the American 
League, Miss Dodd said: “The pro
ject is one of extreme importance to 
consolidate the various democratic 
forces working with similar ends 
in mind—the quarantine of Fascism. 
A Boycott of Japanese goods is the 
least any man, woman or child can 
do for the oppressed Chinese and for 
Democracy.”

This Conference will be held at 
the New School for Social ..Research, 
66 W. 12th St., Feb. 5th, at one 
o’clock.

EDITOR’S NOTE: All corres
pondence submitted to the Youth 
Section must be accompanied by 
the name and address of the writer. 
Such information, of course, will be 
withheld.

Brave men have dared to examine 
lies which had long been taught 

i not because they were free thinkers, 
but because they were such stern 
thinkers that the lie could no long

er escape them. Ruskin.

Ah, the time draws near for the 
biggest occasion of the season and 
of many seasons in the past. The 
name of the operetta, “Kova Už 
Idėjas”, could easily be called “The 
New Faces fox* 1938”. Several of 
the characters will be enacted by 
capable new members. This affair 
is really two-in-one. The dance that 
will be held directly after the oper
etta isn’t a “fill in” as the dances 
have beexx in the past. The eleven 
piece all-stax* orchestra led by Leo 
Castorri, is well known on the West 
Side.

This is taking a lot of expense 
but if the public attends in a good
ly number there will be biggex' and 
even better dances in the future. 
This operetta and Valentine dance 
will be held Feb. 13th at the Lithua
nian Hall. Since we cannot afford 
to keep the dancers waiting after 
9:00 P. M., the operetta will have 
to start at exactly 5:30 P. M. Lith
uanian affairs in Detroit are known 
fox* their tardy beginnings and late 
endings, but let me impress every
one that this affair cannot start later 
than 5:30 P. M. because dancing will 
begin at 9:00 P. M. sharp. So my 
advice (and pass it around) is be 
there at 5:00 P. M. in order to 
get a good seat.

The Detroit Aido Chorus is going 
to experience something on Feb. 5th 
that comes only once in a life time 
to most city critters. To be more 
explicit, it’s a sleigh ride, with all 
the trappings, all around the coun
tryside of Romeo. A good time is 
inevitable. The chorus members may 
bring prospective members if they 
wish, as a matter of fact I urge 
you to bring them. It’s a good 
chance to enjoy something rare and 
have a swell time. Be there, don’t 
miss it fox' anything.

Hold on there, did you subscribe 
to the “Voice”? I know there are a 
good number of young Lithuanian 
people who are ashamed of their 
Lithuanian origin. When I ask why, 
the ultimate answer falls back to a 
lack of knowledge concerning Lith
uania’s exciting history and strug
gling present. By subscribing to the 
VOICE you will learn to appreciate 
Lithuania and gain some interesting 
knowledge that is not to be had 
anywhere.

Last Thursday the chorus went 
through rehearsals with the main ac
tors. The results were promising 
and by the time the chorus goes on 
the stage, the acting will perhaps 
be even better than it has ever 
been before. Your Pal,

So Long.

Youth of State 
Meet Tonight

One thousand youth from all parts 
of New York State will meet tonight 
at the City College Auditorium to 
attend the three-day sessions of the 
Model New York State Legislature.

The youth, representing various 
organizations ,will meet and discuss 
the present business recession, its 
effects upon them, and the manifold 
problems facing the youth today.

Mrs. Franklin D. Roosevelt will 
address the youth delegates at the 
opening session, and speaking on the 
same platform will be Newbold Mor
ris, President of the City Council, 
and Aubrey Williams, Executive Di
rector of the National Youth Ad
ministration. Greetings to the As
sembly, meeting undex* the auspices 
of the City Council of the American 
Youth Congress, will be read from 
Governor Herbert H. Lehman.

Following the “gubernatorial” mes
sage to be read by William W. Hinc
kley, Chairman of the Congress, the 
delegates will reassemble the next 
morning in committees dealing with 
such topics as education, public 
health, peace, crime, housing and 
labor.

Ramblers Jamboree 
Tomorrow Nite

Saturday evenings are valuable 
evenings so why waste them by 
staying home? What could be bet- 
ter than an evening of merriment 
as a result of attending the well- 
known Ramblers Jamboree?

The LDS Richmond Hill Ramblers 
are holding their Annual Dance and 
have taken great pains in order to 
prepare for you an evening of joy— 
and in short, a good time.

A snowball fite will be one of the 
many featured attractions plus Geo. 
Kazakevich’s well known Radio Or
chestra.

The dance is being held this Sa
turday evening at the Casino Ball
room in Richmond Hill. Tickets are 
45 cents at the door and 35c in ad
vance. So hurry up and buy yours

ENGLISH PART
SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

Fascist Attempt To Limit 
Educational Facilities For 
Poorer U.S. College Students

ATTENTION! Nationwide Protest Against Reactionary
— Newark LoDeStars — Proposal To Limit Education Among Youth
The L.D.S. Youth Branch 203 is 

having its first hike of the new year 
on Sunday, January 30. We’re go
ing to hike through the beautiful 
Weequahic Park in Newark.

We meet on the cornel’ of Meeker 
Ave. and Frelingheysen Ave., at the 
entrance to the park, at 9:00 A. M. 
and shall wait no longer than 9:15.

Bring your lunch, dress up warm
ly and be prepared for one graxxd 
time. If there happens to be some 
snow’ on the ground, that will mean 
still more fun, so don’t forget, come 
one, come all, and bring your friends.

Sports Committee.

Philly Chorus Bits 
And News Items

Many people have read about fili
bustering in the United States Sen
ate, but in order to learn what fili
bustering is really about, they should 
attend one the monthly meetings of 
the Lyros Chorus.

Cassie T. has finally graduated 
from High school and has been 
turned out into the cruel world to 
earn a living.

Turk has his elevatox’ license but 
all he is getting so fax' is his ups 
and downs.

What happened to G. W. ? He 
doesn’t walk out during rehearsals 
to take a rest.

Why doesn’t Alice A. or Fanny 
G. teach the girls’ sextette instead of 
worrying about someone else teach
ing them? I personally think Franny 
has a good voice and would make 
a very good teacher.

Cassie T. has started a new fad 
at the chorus. Instead of polishing 
her fingernails with the customary 
color, she is using a green polish.

A Heartful Of Ixxve
That love is more than fascination 
Is not a foolish proclamation;
For it’s the thrill of admiration 
Accompanied by fond elation. 
In some romantic situation, 
According to one’s inclination. 
So, if you get my implication, 
Here is my ardent declaration: 
To love you,is my avocation— 
To win you, nxv determination.

—“Smiles”

FLEISCHER TO FLORIDA?— 
Cartoonist Max Fleischer whose 
animated cartoons of Popeye and 
Betty Boop are distributed by Para
mount, is planning to move his en
tire office staff and production de
partment to tax-free Florida, where I 
the administration assures him no 
em barrasing labor trouble will 
wrinkle his placid brow. Under 
Fleischer, it will be remembered, 
the artists who drew Popeye and 
Betty Boop recently returned after 
a prolonged strike.

A UTH CHAMP?
Time axxd again this question has 

been asked of me, “Who is the 
heavyweight boxer amongst the Li
thuanians, now that Jack Sharkey 
has retired?” To the best of my 
knowledge there are only two heavy
weights of Lithuanian extraction 
performing at the present time and 
both in the vicinity of New York. 
Yustin Sirutis, hailing from Jamaica

HIGH SCHOOL FROSH, 10, 
CHAFES AT THE DELAY

CHESTER, Pa.—Charles Herman 
Fritz, ready to entex- high school 
at ten years of age, figured he might 
have done a lot better if they hadn’t 
lield him back.

Because school authorities decid
ed a prodigy needed brakes, 180- 
pound Charles spent three whole 
years dawdling through the primary 
course in which ordinary children 
remain for eight years. He finished 
the first five grades in seven months. 
Then school authorities clamped 
down.

fox- you have only one day left!
The hall, before we forget, is lo

cated at 114th Street and Liberty 
Avenue and it can be reached by 
the Fulton St. B.M.T. line going to 
Richmond Hill. —Youngster.

The reactionary proposal of Harvard University’s president, 
James B. Conant, to limit the enrollment of college students in 
the United States was met by a barrage of protest.

Prominent educators joined with labor and youth groups in 
condemning the plan for “a diminution in the total number of students 
in the universities of this country” made by the Harvard Prexy in his 
annual report to the Board of Overseers.

a------------------------------------------------ »The American Youth Congress, 
through its chairman, William W. 
Hinckley, was emphatic in telling 
what it thought of this “remedy”:

“This is a vicious proposal”, 
said Hinckley, “and seems to be 
part of a pattern. Young people 
are anxious for more educational 
opportunities, not less.

AN ANSWER
T think Professor Conant will 

get his answer on March 10 to 12, 
when 5,000 young people inarch 
on Washington in the Youth Pil
grimage for Jobs and Education, 
for passage of the Fletcher-Harri
son-Black Bill for Federal aid on 
education and the American 
Youth Act. And incidentally there 
will be professional educators 
among the marchers”.
Professoi' Childs of Teachers’ Col

lege at Columbia said:
Dr. Conant’s statement illus

trates that he has thought very 
little, if at all, about a desiraGle 
higher education for a democratic 
country like the United States.

“More than he recognizes, his 
suggestion for the restriction of 
enrollment is a consequence of 
an economy which is restricting 
production”.

NO SOLUTION
Dean Morton D. Gottschall of the 

City College of New York, reached 
at his office, said that he considered 
Dr. Conant’s suggestion no solution 
to the problem facing the youth 
today.

There is a real problem in the 
youngster who comes to college 
for vocational study and goes out 
with the feeling that he is better 
equipped to get ahead because of 
his education, only to find op
portunity severely limited.

“The solution for that problem, 
however, lies not in limiting edu
cation. Economic changes—a 
change in our social organization 
is needed”.
Pointing out that trade unionism 

has always been the champion of 
extending education for the people, 
Moxris U. Schappes, of the execu
tive board of the College Teachers’ 
Union and a member of the Eng
lish Department of C. C. N. Y., 
said, in part:

PRAISES UNIONS
“It is easier to plow under crops 

and grains than it is to plow un
der brains, because the intelli
gence of man teaches him how to 
resist the attacks of fascist ideolo
gists even when they appear un

is one of these boys and Eddie Ho
gan (Yuskas) of Waterbury, Conn., 
is the other. Both these boys tip 
the scales at 200 pounds or better; 
one a boxer, Sirutis, and the other, 
Hogan, a slugger.

On paper, this shapes up to be a 
good fight, and as these boys have 
never met (that is, in a ring en
gagement) some smart matchmaker 
would be doing himself a favor by 
bringing the boys together and bill
ing the contest as for the heavy
weight title of Lithuania. I’m sure 
that a couple of thousand Lith fans 
would attend such a contest and I’ll 
do my best to have my friend and 
Matchmaker of the Broadway Arena, 
Max Joss, endeavor to make this 
match.

Another favorite who used to ap
pear regularly at the Arena and one 
who is going great guns at his home 
town in Scranton, Pa. is Wildcat 
O’Conner (Mathis) also a Lithua
nian. O’Conner has not been seen at 
the Broadway lately and we were 
just wondering why. The Wildcat 
recently scored a knock-out over the 
highly touted Eddie McKeever. A 
bout that would go great, in our 
estimation, would be one between 
Wildcat O’Conner and Irish Eddie 
Brink. This one would be worth go
ing miles to see.

der the Harvard liberal guise of 
a Dr. Conant.

“The trade union movement of 
the early 20th century will see to 
it that Dr. Conant’s reactionary 
ideas have no greater immortality 
tl>an is conferred upon them by a 
news report in the New York 
'Limes”.
Francis Franklin, national educa

tional director of the Young Com
munist League, urged that this sign 
of reaction be made the signal for 
a more intensive drive for passage of 
the American Youth Act and the 
Black-Fletchei' Education Bill. He 
said:

CITES PAST
“Educational opportunity for all 

has always been the ideal of the 
American people. Yet President 
Conant of Harvard apparently 
would like to go back to the old 
days when Governor Barkley of 
Virginia could exclaim, ‘Thank 
God we have no free public 
schools’. Or perhaps he is taking 
a lesson from Hitler, who also be
lieves in a ‘diminution in the to
tal number of students in the 
uni versi tits’.”
Joseph Lašh, leader of the Amer- 

i ican Student Union, did a fine job 
in blasting Dr. Conant’s suggestion.

“So long as the vast bulk oF 
Americans with an income of $2,000 
ox' less receive no medical, dental 
or eye caxe; so long as there is a 
big percentage of illiteracy existing, 
particularly in the South; so long 
as there is a vast need for low cost 
housing, it is shortsighted of Dr. 
Conant to say that we have too 
many physicians, dentists, engineers, 
teachers, etc.

“In terms of community and na
tional need, we are not producing 
enough professional people.”

TRANSFIGURATION UTHS 
FACE HARLEQUINS

IN RETURN GAME
Tonight, ’(he Harlequins are set to 

try to reverse the gears of the (Li
thuanian) Transfiguration Club and 
show that their overtime victory of 
two weeks ago can be duplicated 
on the home court (Betts and Mas- 
peth Avenues, Maspeth, L. I.) of the 
Maspeth Club. Managers Dewy and 
Shevlin have their “clowns” all key
ed up and say that they are ready 
for tonight’s battle. Manager George 
Blecka of the Liths is intent on 
preserving his record of 8 straight 
victories on the home couxt and 
promises to have his boys ready for 
the battle. So all in all, there pro
mises to be fireworks at the Maspeth
court when these two evenly match
ed teams face one another tonight.

The Harlequin team will have a 
job on their hands in an attempt 
to hold the “midgets” from breaking 
loose. Augustinas, Hance, Kryger 
and Kappen have shown their fine 
battle in the past few games and 
will require close and constant guard
ing on the part of the “Clowns” in 
order to keep them from scoring. On 
the other hand, the Maspeth boys 
will have their hands full, with Mac- 
Mahon, Nemecek, Marty (F. D.) No
lan, and Dickie Lee, not to mention 
Rodint, Knapp, Shevlin and others.

Just as their last meeting testified, 
there seems to be all indications 
that another rough brawling battle 
will be on hand, and Referee Rap- 
pius will have his hands full in 
quieting the boys down. The extra 
incentive of the Maspeth boys to 
keep on the top of the League, and 
avenge their previous setback, and 
the added zest of the Harlequins to 
keep their record clean and add the 
“Trans” (Lithuanians) Club as their 
victims, will put both teams on their 
toes, a battle from the beginning to 
the end. So, come one, come all! 
See the antics of the Clowns, the 
“Shaggers”, the “Big Appiers”, Joe 
Kania in person, his all stars, the 
two League high scorers, Tony Kry- 
ger and Tony Kappėn, plus dancing 
before and after the game, tonight,

Tom Yermal. all for a small nominal fee.
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Tai buvęs amerikietis aktorius juodveidis Waylan Rudd, 
kuris gyvena Sovietų Sąjungoje ir dalyvavo rinkimuose į 
Vyriausį Sovietą. Jis sako niekada negalėjęs balsuoti gy
vendamas Jungtinių Valstijų pietinėse valstijose.

K

bosai mainose, kurie daro pa
tvarkymus ir laike nelaiinių 
yra kur kaip prisišaukti.

Bet dirbant nuo 11 vai. iki 
ryto, tai pražūtis. Viena, tą 
pakaitu žmonės yra mie
guisti, nes dienos miegas nėra 
geru poilsiu; kita, tai nėra bo
sų ir laike nelaimės nėra kam 
niekur šauktis pagelbos, nes 
visi lauke miega. O kad kur ir 
yra koks bosas, tai kol jis pri- 
baladoja miegančius, tai nelai
mės patiktas turi ir numirti, 
žodžiu, ta pakaita ne darbui, 
bet išdykavimui ir šunims.

Tokiu būdu UMWA 1-mo 
distrikto viršininkai klabina 
taikymo boardą, kad, šis panai
kintų tokį kompanijų prakti
kavimą.

Neatgaus Algų

“Subankrutavusi” ir neišmo
kėjusi 1,400 darb. .$100,000 
algomis Wyoming Valley Col
lieries komp. (Swoyersville, 
Pa.) federaliam teisme, sausio 
6 d., pareiškė, kad, kaip su 
kokiais įnamiais su UMWA jo
kio reikalo neturėsianti. Nors 
valdžia komp. duoda laiko iki 
kovo 1 d. persiorganizuoti, bet 
distrikto prez. pareiškė, kad 
nežiūrint kaip kompanija su
sitvarkys, o mainierių algos 
žlugo. Požeminis.

Waterbury, Conn
SĄJŪDIS

Paskutiniu laiku darbai 
sustojo, kad mažai kas 
dirbti. Sakoma, kad Waterbu
ry buvo 10,000 susiregistravu- 
sių „bedarbių. Tai ne baikos!

Sąjūdis darbininkuose buvo 
pakilęs, kad kas nors daryti, 
bet tuo momentu prasidėjo re
gistracija bedarbių, kas, sako
ma, pagelbės bent tūliems.
Vieniem, Geriau, Kitiem Blogiau

Angliakasiai bėdavoja, kad 
šią žiemą anglių pareikalavi
mas mažas; neperka anglių— 
nėra darbo. Miestiečiai bėda
voja, kad nėra pinigų anglių 
pirkti ir jie pusiau 
kambariuose gyvena,
kasiai prašo “dievo” šalčio, gi 
miestiečiai — šilumos, šalčiai 
užėjo, miestiečiai darbininkai 
jaučiasi blogai, o angliakasiams 
ar bus geriau,—nežinia. Kad
visi darbininkai butų organi-1 
zuoti, gerovė būtų garantuota!

Rooseveltas

taip 
liko

šaltuose 
Angį i a-

ir skaldytojas. “Darbininkas 
net Lietuvių Knygos Lygą ap
šaukė “raudona,” nors toje ly
goje tepriklauso tik katalikai ir 
tautininkai. Komentarų, ma
nau, nereikia, kad žinojus ko
kių pažiūrų žmogų “Darbinin
kas” gina. ,

Ką Dabar Jie Sakys?
Lietuviški reakciniai elemen

tai čia verda smalą kiek tik 
drūti. Aleksiniai berneliai pa
statė daktarui Frank Hole 
“ultimatumą,” kad jis pasi
trauktų iš waterburiškės SLA 
kuopos, arba nuo jų plauko or
ganizacijos. Daktaras, žinoma, 
susidemoralizavo ir išpildė jų 
reikalavimą. Ryšyje su tuom, 
aleksiniai išniekino SLA, kai
po “bedievišką,” nekatalikišką 
organizaciją, į kurią, esą, ne- 
katalikams nevalia priklausyti.

Ką dabar pasakys “Tėvynės” 
redaktorius p.-Vitaitis ir “Vie
nybės” redaktorius Juozas 
Tysliava savo prieteliui 
Aleksiui ? Juozelis.

Nashua, N. H

Laisves Bazaras Jau Arti
Jis Bus

Vasario 11,12 ir 13 Feb
IDEAL BALLROOM SALEJE

Knickerbocker ir Flushing Avenues, Brooklyne

10 Mil. Skaitlinė Susmuko
Kada U. M. W. A. atnauji

no dar metams senąją kietųjų 
anglių darb. sutartį su baro
nais, tai tuo pačiu sykiu vadai 
skelbė, kad kompanijos turin
čios didelius pareikalavimus 
anglies visuose svieto kampuo
se, o Kanada net 10 mil. tonų 

žsisakiusi. Mažai kas tam ti
kėjo (nors mainieriai netikėjo 
ir priešinosi seną sutartį priim
ki tokią, kaip ji yra, vienok 
“95 nuošimčiais” jų “priim
ta”). Kad netikėliai neklydo, 
dabar paaiški.

Štai dabar baronai prirengė 
memorandumą Britanijos val
džiai dėl ko jie reikalauja, 
kad ta valdžia nuimtų tarifą, 
71c nuo tono, už įvežamą Ka- 
nadon anglį. Jie rokuoja, kad 
tas augštas tarifas esąs pama
tine kliūtimi, dėlko Kanada 
tegali, pirkti vos kelis šimtus 
‘ūkstančių tonų per metus.

nemuš tarifą, baronai mano, 
kad pirkimas anglies padvigu
bės ir patrigubės.

Bet jokiu būdu Kanada ne
galės pirkti daugiau negu 5 
mil. tonų, nes ji daugiau nega
lėtų suvartoti.

Reiškia, 10 mil. skaitline į 
metą pavirto bevartojant tiks
lui, kad mainieriai balsuotų už 
pratęsimą sutarties. Tas pats, 
žinoma, vyks ir su “viso svie
to” kampų užsakymais.

Industrijoj Ramu

Po to, kaip baronai atsisakė 
mokėti kompensaciją nuo 1 d. 
sausio (atsisakymą pareiškė 
60 dienų prieš sausio 1 d.), 
mainieriuose ėjo diskusijos 
apie vykdymą generalio strei
ko šioje industrijoje. Jau da
bar ir visas mėnuo baigiasi, o 
apie streiką negirdėti. Kurios 
mainos dirba, tai dirba be jo
kio darbininkų murmėjimo už 
streiką.

Kodėl mainieriai taip greit

kompensacijos įstatymus jie 
pildys “liuosnoriai.” Reiškia, 
pražūties dar nėra dėl kasėjų. 
Su laiku gal kokiais diploma
tiniais keliais privers unija ba
ronus priimti ir įstatymų 
taisymus.

Bilda Žeme

pa

Pittstono sektoryj, nuo sau
sio 1 d., tikrai pradėjo bildė
ti žemė. Tai pirmu sykiu bė
gyje 7 metų tas jaučiama. Vi
sos mainos, kiek jų čia yra, 
pradėjo dirbti. Nuo skėlimo 
anglies šūvių, daugelis išsigąs
ta. Ypatingai tas jaučiama In- 
kermane. O Pittstone kelios 
gatvės, su daugeliu mainierių 
namų, nusileido žemyn sukrai- 
pydamos namus ir į paniką 
pastatydamos mainierių šei
mas.

ainė savo nuomonę? To
dėl, kad generalį streiką pas
kelbti nėra lengvas darbas. 
Unijos viršininkai streiko idė
ją ignoravo. O jie, kaip tik ir 

Iyra tie, kurie autorizuoti tą 
darbą atlikti. Be viršininkų 
pritarimo ir akcijos, mainie- 
riams reikėtų, streiką skel
biant, jieškoti naujų vadų, ki
tą iždą tverti. Tas reikštų uni
jinį dualizmą — sukilimą 
prieš Lewisą. Kenčiama dar ir 

' dėlto, kad laukiama akcijos ir 
iš specialės legislatures sėsl
ios, kuri proponuojama Šaukti 
~reitoj ateityj. Prie to, baro- 
nai jau pareiškė, kad senus

Industrija išsisiūbavo, bet 
nereiškia, kad visi dirba ir nė
ra bedarbių. Mašinos čia rau
sia anglį, kraipo tas gatves ir 
namus su menko skaitliaus 
darbininkų pagelba.

Kompanijos Noras Neišdegč

Nesenai rašiau (Pittston, 
Pa. žinose), kad The Pittston 
komp. norėjo išnuomuoti Ewen 
kasyklą Tony Rose. Tas komp. 
nepavyko. Vieną, Tony Rose 
nesiskubino greit kasyklą im
ti, o kita — darbininkai nepa
kentė kasyklų uždarymo. Kaip 
tik gruodžio 17 d. kasykla li
ko uždaryta ir darb. dažinojo, 
kad T. Rose suka apie ją uo
degą (o tokiuose atsitikimuo
se ima keli mėn. laiko), tuoj 
darbininkai susiregistravo dėl 
nedarbą kompensacijos. Po su- 
giregistravimui valdžios agen
tai, su VMWA 1-mo distrikto 
viršininkais, užklausė komp. 
ofiso (telefonu), kada komp. 
galės paskirti laiką šių dviejų 
įstaigų atstovams ir komp. 
apie pasikalbėjimą reikale pa- 
varymo iš darbo 1,400 darbi
ninkų ? To ir užteko. Komp. 
pasakė, kad kasykla pradės 
operuoti sausio 5 d. Pirmoj 
pusėj sausio operuota 7 dienos 
ir operuoja antroji. O T. Bose 
— nei balso nebeliko.

Nori Panaikinti 11-tos Vai. 
Pakaitą

Nors visur mainose prakti
kuojama trys pakaitos, bet 1- 
me distrikte tas taip kompani
ją įgyvendinta, kad veda mai- 
nierius iš kantrybės. Gana jau 
yra bloga, kad dirbama dvi 
pakaitos: nuo 7 iki 3:80 ir 
iluo 3:30 iki 11 va!., bet vis 
vien dar tomis pakaitomis yra

Dievo Namai—Ne Apsauga
Prancūzais apgyvento j mies

to daly j, ant Hollis St., randa
si katalikių bažnyčia. Tikintie
ji eidami pro šalį nusiima ke
pures ir atiduoda pagarbą baž
nyčios šaltiems mūrams. Bet 
štai aną dieną pora vyri] ėję 
pro šalį to dievnamio nusiėmė 
kepures ir . . . automobilis vi
su smarkumu juos partrenkė 
ant žemės. Vienas liko užmuš
tas vietoj, o kitas nuo žaizdų 
mirė ligoninėj rytdieną. Už
muštieji yra lenkų tautybės. 
Vienas jų paliko didelę šeimy
ną didžiausiame nuliūdime, ši 
didelė nelaimė turėtų būt pa
sarga, kad gatve einant visuo
met reikia pasivaktuoti.
7 Jaunuoliai Nusmerkti Kalėti

šio miesto 7 jaunuoliai, ku
rių amžius tarp 17-22 metų, 
likosi teismo pasiųsti į taip va
dinamą pataisos (House of 
Correction) kalėjimą už plėši
kavimą ir vagišiavimą. Keturi 
iš jų apeliavo į aukštesnį teis
mą ir laikomi po .$1,000 kauci
jos. Kalėti jau nuėjo trys, ku
rių tarpe yra vienas 19 metų 
jaunuolis Antanas Degulis. Vi
si nusmerkti vieniems metams 
kalėti.

Siaučiant bedarbei, didėj 
vagystės bei plėšikavimai.

Pataisau Klaidą
Pereitoj mano korespondenci

joj, kur buvo rašyta apie ben
dras prakalbas Lietuvos nepri- 
gulmybei minėti ii' ten pasaky
ta būk tas buvo svarstyta Pe
tro ir Povilo Draugystėj. Tu
rėjo būt: “Šv. Kazimiero Drau
gystėj.” Viską Patyręs.

a ir

BIJOJO, KAD POLICMA- 
NAS ANTRĄ SYKĮ NE
MUŠTŲ; TAI NUŠOVĖ JĮ

Jersey City, N. J. — Mar- 
gareta Pearsonienė teisina
si, kad nenorėjus nušaut 
savo vyrų policmanų;' jinai 
tik grųsinus jam, kad jis 
antrų kartų jos nemuštų tų 
patį vakarų.

MUSSOLINIO LAKŪNAI 
BRAZILIJOJ

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Atskrido du Italijos, lėk
tuvai 3,200 myliu iš Dakaro, 
Afrikos. Vienų vairavęs 
Mussolinio sūnus Bruno.

Trečias sykiu skridęs lėk
tuvas sugedo ir buvo pri
verstas nusileist Natale,

Prezidentas Roseveltas 
dėlto darbininkus užstoja 
riau, negu kiti buvę preziden
tai. Rooseveltas ne vieną nau
dingą sumanymą yra įnešęs dėl 
darbo klasės; žinoma, darbinin
kuose juomi pasitikėjimas di
desnis, negu kitais; bet visgi 
Rooseveltas galėtų daugiau nu
veikti, negu veikia. Jis pre
zidentas, *jo sprendžiamasis žo
dis galioja. Kodėl gi jis ne
gali visokių meklerių ir raketų 
sutvarkyti? O už vis pirmiau
siai tai pagyvinti darbus. Be
darbė ir valdžiai neina į svei
katą.

Iš Esmės Taip, Praktikoj 
Kitaip

Demokratija tai skambantis 
žodis, darbininkui artimas, ži
noma, demokratija, jeigu ji 
taip veiktų, kaip kad užsibrė
žusi, tai ir Amerikoj kitaip bū-

Bet ištiesų tik esmėj pa- 
demokratais, 
kapitalistų;

ir ‘Vienybės’ 
fyad ‘ir mes 
taip ir sakė.

vis 
ge-

tų.
sivadinę save tūli 
o veikia naudai 
juk, kad paėmus 
štabą, jie sakys, 
demokratai’; tūli
O pirmutiniai, kurie veria pei
lį demokratijos širdin. Jeigu 
demokratija tokia jau gera, tai 
nereikalingi būtų nei socialis
tai, nei komunistai. Savaimi 
suprantama, kad demokratija 
mum artimesnė negu kruvina
sis 
nis

musolinizmas arba dabarti- 
Ru mun i j os “gogasizm as. ’

Geras Radio
Jau kelintas sekmadienis, 
Vaizbos Butas čia duodakai 

gerus lietuviškus radio pusva
landžius iš stoties WBRY. Toks 
radio pusvalandis buvo jau se
nai laukiamas, šį radio pus
valandį veda energingas Vaiz
bos Buto vedėjas Dr. M. Col- 
ney (Aukštakalnis), 
mas vis gerinamas, 
mas imama 
negu imdavo 
Aleksis.

Geriau

Progra- 
Už rekla- 

per pusę mažiau, 
(o gal dar ir ima)

Negu Niekas
Kurie darbininkai nedirbo, o 

užsiregistravo, girdėti, kad jau 
greitu laiku gaus šiokią tokią 
paramą, apie pusę algos, ką 
uždirbdavo dirbtuvėje. Geriau, 
negu niekas. z

“Darbininkas”
Bostono “Darbininkas” ne- 

jieško teisybės, bet išsijuosęs 
gina vargonininką A. Jis tary
tum nežino, kad tas jo gina
mas asmuo Waterburyje žino
mas kaipo lietuvių kiršintojas

Didele ir graži svetainė, puikus steičius.

Sniegas įkalino 50 Vaiky

■a-

2—Dainininkes 
dokiutė ir Rožė Merkeliutė iš 
So. Bostono.

išini Ii j a Ru-

Nadia Sipovich, Vera Popoff ir Vera Sipovich
Tai šokikai iš Philadelphijos* artistų grupės, kuri susideda 
iš 20 asmenų, rusų ir lietuvių artistų. Jie vaidins Čigonų 

gyvenimą formoje operetės, su dainom, šokiais 
ir stygų orkestros muzika. (

Marquette, Mich. — Tick 
prisnigo ir pripustė, kad 50 
mokinių visiškai negali išeit 
iš Ironwood mokyklos.

Snieguose žuvo bent 4 
žmonės. Pusnys sustabdė 
šimtus automobilių ant vieš
keliu, v

So. Boston, Mass.
Sekančios nedėlios, Jan. 30 

d. radio programa per stoti 
WORL (920 kil.) 
te bus sekanti:

1—Al Stevens 
So. Bostono.

3—Jonas Krukonis iš So. 
Bostono pasakys monologą 
“Čigonė.”

Po programai prašome pa
rašyt laiškelį ar atvirutę pra
nešdami kaip patiko šjos nedė
lios dainos, muzika ir juokai. 
Rašykite į Lithuanian Pro
gram, Station WORL, Myles 
Standish Hotel, Boston, Mass.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Philadelphia, Pa.
Svarbus Pranešimas

ALDLD 10 k p. rengiamas 
vakarėlis ant 29 sausio, Rusų 
Name, 735 Fairmount Ave., 
yra atšauktas dėl priežasties, 
kad tą patį vakarą rengiamas 
mūs draugingo Rep. Susivieni
jimo vakaras. Virš minėtas va
karėlis bus suruoštas vėliau ir 
apie tai bus pranešta spaudoj.

Rengimo Komisija.

KAIP ILGĖJA AMERIKOS 
ŽMONIŲ AMŽIUS

Per 37 paskutinius metus 
bendras žmonių amžius Jun
gtinėse Valstijose pakilo 12 
metu.

Jeigu 1900 m. gimusiem 
kūdikiam buvo lemta abel- 
nai gyvent iki 49 metų am
žiaus, tai 1937 m. gimę kū-j 
dikiai galėsią vidutiniai da-Į 
gyventi iki- 61 metų,—skai-l 
čiuoja H. F. Dorn, Jungti
nių Valstijų Sveikatos Biu
ro statistikas.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
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. 
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IŠTISA BAZARO PROGRAMA:

Vasario 11 d.
Penktadienį, 11 d. vasario, bazaras prasidės 6-tą vai. 

vakare; šokiam grieš Mikalausko orkestrą; programa 
duos Brooklyno Aido Choras. Visiem atsilankiusiem 
bus duodama dovanų gražūs sieniniai kalendoriai. Ki
tais vakarais kalendoriai nebus duodami, vien tik penk
tadienio vakare. Tad norintieji gauti dovanų puikų 
kalendorių, ateikite į bazarą penktadienio vakaru. 
Įžanga tik 20c asmeniui. Ateikite penktadienio vaka
re, naudokitės dovanų proga ir pigesne įžanga.

Vasario 12 d.
šeštadienį, 12 d. vasario, bazaras prasidės 5-tą vai. 

vakare, šokiams grieš Retikevičiaus orkestrą, progra
mą duos lietuvių ir rusų garsioji artistų grupė iš Phi- 
ladelphijos. Jie duos operetišką programą. Bus šokių, 
solų, duetų ir dainuos visa grupė. Tai bus nepaprastai 
graži programa. Tai ta pati grupė, kuri pernai “Lais
ves” bazare sukėlė daug ovacijų. Įžanga 25c asme
niui. šiemet jie dainuos ir lietuviškų dainų, taipgi tu
rės ir stygų orkestrą.

* Vasario 13 d.
Sekmadienį, 13 d. vasario, vaikų diena nuo 1 vai. 

dieną iki penktai valandai. Įžanga vaikam veltui. Taip
gi bus vaikam duodama dovanos ir vaikai galės pirktis 
gerus daiktus nuo lc ir aukštyn. O suaugusiem tai 
paskutinis vakaras bazaro; šokiams grieš George Ka
zakevičiaus Orkestrą; programą duos Sietyno Choras 
iš Nekark, N. J. ir Pirmyn Choras iš Great Neck, 
N. Y. Tai bus gražus būrys svečių iš kitų miestų. Vi
siem atsilankiusiem bus duodama puiki dovana, kurią 
paskelbsime vėliau. Įžanga 25c. asmeniui.

Jie visi
Naudo- 
d ienom

Bazare bus daugybės gerų ir brangių daiktų, 
bus išparduodami už nepaprastai žemas kainas, 
kites tąja nepaprastai didele proga. Visom trim 
bilietas 50 centų; įsigykite iš anksto tą trijų dienų bilietą 
ir būkite bazare visas tris dienas.

Kiekvienas širdingas “Laisvės” rėmėjas privalo pasi
darbuoti bazarui. Prisidėti su dovana arba padėti surinkti 
dovanų. Reikia lankytis po biznio įstaigas ir namus ir pra
šyti “Laisvės” bazarui dovanų. Labai laukiame dovanų iš 
kitų miestų. \

* X ■ ' r"4.



LAISVI Puslapis Septintas

VARPO KEPTUVE

Waterbu

NA

oo

PRANEŠIMAI IŠ KITUR Notary Public

(BIELIAUSKAS)

660 Grand Street

New Britain, Conn Valgykite Medų
Pradeda Vieningai Dirbti

rui

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS

LIETUVIŲ KORO KOMPANIJA
J. Balsys

Vikutis

h tik

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos įmylimiems pašarvoti dovanai

jo lie
jam 

klaida

metiniam 
žiūrėjimo

vaikščioti, 
ganėtinai 
greitai ir

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Mas- 
Rutha 

kuri

7:30 vai 
Svetaine- 
dalyvauti 
apkalbėti

USA vėl Reikalauja Leist 
Pasikalbėt su Rubensiene

žento Dr 
namuose

ir lenkų susi vieni j i- 
nutarė bendrai surengti

Vilčiauskas buvo

Sausio 15 dieną būrys jersie- 
čių dalyvavo suruoštam pokilyj 
buvusios APLA 49 kuopos, da
bar LDS 159 kuopos, New Yor
ke. Pokilis įvyko Piliečių Kliu- 
be, 280 Union Ave., Brooklyn,

“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.

jleidžiami veltui. — 
(22-24)

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Vasario 13-tą d. įvyks Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mo prakalbos. Rengia bendrai 
Laisvės Draugija su Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 133

■ žentas pasiėmė jį 
Waterbury, kur ir 
būdamas 67 metų

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

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

110 East W Sti, ' 
Tarp 4th Ąveiji^p .ir Irviiįg71’lącė 
9 A. M. iki «8 P. M., d Sekjnadiettj 

9 A. M; iki:3?P; ML

P. S. Norintieji apie velionį 
gauti daugiau žinių, kreipki
tės šiuo adresu:

F. Klaston, 11 Orchard St., 
Great Neck, N. Y.

LA1SNIUOTAS GRABORIUS
Brooklyn, N. Y

Draugas 
laisvų pažiūrų žmogus, skaitė 
“Laisvę.” Prigulėjo prie vieti
nės ALDLD kuopos, kol sklo- 
kininkai kuopą sugriovė.

Kadangi buvo linksmo ir 
svetingo būdo žmogus, tai tu
rėjo nemažai draugų.

F, Kl-ston.

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Komunistų Frakcijos su

sirinkimas įvyks sausio 30-tą, 10 v. 
ryto, paprastoj vietoj. Malonėkite vi
si nariai pribūti j laiką. Atsiveskite 
ir naujų narių prirašyti prie Parti
jos. — Valdyba. (22-24)

kuopa. Užkviesta geri kalbėto
jai; bus ir programa. Dainuos 
L. Kavaliauskaitė ir P. Pakal
niškis, iš Brooklyn, N. Y. Pra
kalbos įvyks Ukrainų svetainėj, 
158 Mercer St. Pradžia lygiai 
4-tą valandą po pietų. Daly
vauki! skaitlingai ir pasakykit 
tiem, kurie, atsitikime, negaus 
plakatų ar nematys šio prane
šimo.

Svečių galėjo būti apie 40 
ypatų. Valgant ir įsigeriant, 
prasidėjo kalbos. Kalbėjo A. 
Matulevičius, Reklis, Kaąergis, 
Grigas, Jasaitis, Burkus, K. 
Kreivėnas, ir buvęs APLA cen
tro sekretorius J. Gasiūnas. Vi
si perbėgo organizacijos eigą, 
kaip iš Lietuvių Politikos Kliu- 
bo likosi APLA 49-ta kuopa ir 
vėliau LDS 159 kuopa. Pokilis 
pasibaigė gražioj nuotaikoj.

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS 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 PŪSLES 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, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

Nesenai keletas skirtingų 
1WO kuopų, tai yra ru- 
Bristolio, rusų iš Meri- 
lenkų iš Hartfordo ir 

lenkų ir ukrainų iš New 
surengė gražų paren-

BALTIMORE, MD.
Lenino mirties paminėjimo ap- 

vaikščiojimas įvyks sekmadienį, 30 
d. sausio, 8 vai. vak., Lehman’s Hall, 
848 N. Howard St. Kalbės Močiutė 
E. R. Bloor, tik ką sugrįžus iš So
vietų Sąjungos, ji pasakys daug ką 
svarbaus. Antras kalbėtojas drg. P. 
Cacchione, buvęs kandidatas New 
Yorko miesto į aldermanus. Taipgi 
bus gražus programas. Dainuos žydų 
Choras darbininkiškas dainas, smui
ko solo, grieš Sylvia Angel, kuri ne
senai pabaigė muzikos konservatori
ją, taip pat turėsime € Bohemian 
Folk Dancers, kurie šoks tautiškus 
šokius. Lietuviai kviečiami- atsilan
kyti. Įžanga 25c. Bedarbiams 10c. 
Jeigu kurie negales užsimokėti 10c, 
bus

Washington. — Jungtinių 
Valstijų užsieninis ministe- 
ris C. Hull vėl pasiuntė rei
kalavimą Sovietų vyriausy
bei, kad leistų Amerikos 
ambasados atstovui 
kvoj pasikalbėt su 
Marie Rubens’iene, 
areštuota kaip nužiūrima 
šnipė. Jinai į Sovietus at
vyko su klastingu pasportu 
kaip “Robinsonienė.” Taria
mas jos vyras “Robinson” 
yra jau įkaitintas kaip šni
pas.

Amerikos valdžia sako, 
kad Sovietai pagal 1933 
m. sutartį privalo tuoj leist 
amerikinei atstovybei pasi
kalbėt su Jungtinių Valsti
jų piliečiais, kaip tik jie bū
na areštuojami Sovietuose. 

'• Sovietai nurodė, jog ta 
sutartis leidžia tokius pasi
kalbėjimus tik po to, kaip 
būna užbaigta tyrinėjimai 
prieš areštuota Amerikos

Gerb. draugai ir drauges, per AL 
DLD 28-tos kp. susirinkimus, disku
sijų 'rengimą komisiją bardavot, kad 
komisija apsileidus, nedirba, nesu
rengia diskusijų. Sykį komisija pa
budo, ir rengia labai svarbiais klau
simais diskusijas. Bet komisija rei
kalauja, nuo tų, kurie bombardavo 
komisiją, kad ateitų į diskusijas ge
rai prisirengę diskusuoti. Visus ii’ vi
sas užkviečia — Komisija. (22-24)

WATERBURY, CONN.
Lietuvio Sveikatos Kultūros Kliu- 

bas rengia pamokas (instrukcijas), 
sekmadienį, January 30 dieną, 2:30 
po pietų, tęsis iki 5 vai. vakare, sve
tainėj 774 Bank St., Waterbury 
Conn. Su tikslu, kaip ir kokiu būdu 
maistą tinkamai pagaminti, iškepti 
ir kaip fruktus ir daržoves tinkamai 
pririnkti, kad būtų sveikesnis mais
tas. Baigdami pamokas, turėsim iš
mėginimo užkandžių. Kiekvienas na
rys būtinai turi atsivesti nors tris 
draugus.

Kitas reguliaris susirinkimas atsi
bus Feb. 4 dieną, virš minėto j vietoj. 
Turėsim svečių kalbėtojų, kurie aiš
kins apie Indigestion ir Arthritis. 
Nariai šio Kliubo ateikite ir atsives
kite savo d raug us. (22-23)

kalėjimus ir kankina, daugeliui 
jų atėmė gyvastis. Ir už ką? 
—nagi už tai, kad šie vargšai 
nebegali toliau pakęsti bai
siausio skurdo ir drįsta prieš 
tai protestuoti ir reikalauti de
mokratinių teisių. Tai štai už 
ką tie vargšai taip kankinami. 
O ką gi Sovietų Rusijoj areš
tuoja ir baudžia?—Nagi, kapi
talistinių (ypatingai fašistinių) 
valdžių atsiųstus šnipus ir pro
vokatorius, kurie tiksliai sten
giasi griauti naujai pabudavo- 
tus fabrikus, deginti ir - žudyti 
darbininkų mylimus vadus. 
Tai štai už ką ten juos areštuo
ja ir tinkamai baudžia.”

Fašistėlis tik nervavosi, bet, 
negalėdamas nieko atsakyti, bė
giojo j ieškodamas šios organi
zacijos valdybos. Susiradęs ją 
reikalavo ir prašė, kad parašų 
rinkikus sustabdytų ir išvytų 
laukan. Bet negavęs pritarimo 
ypatiškai prašinėjo, kad nesira- 
šytų. Bet nekažikiek, vargšas, 
laimėjo. W. Zelin.

Kadangi šios visos organiza
cijos skleidžia darbininkišką 
apšvietą ir kultūrą tarpe savo 
kalbą vartojančių žmonių lygi
nai taip, kaip ir mūsiškis 
LDS, tai šiuo sykiu jie kviečia 
ir lietuvius atsilankyti į jų ben
drai rengiamą pramogą, kad 
lietuviai galėtų ' pasisemti žin
geidumo, kuris bus teikiamas 
koncerte, tai gal bus užkviestas 
ir Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas į tą bendrą parengimą. 
Manoma, kad daugelis lietuvių, 
susidomėjusių šių kelių tautų 
bendra veikla, ateis pasigrožėti 
koncertu ir pasišokti.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. metinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, 30 d., 2-rą 
vai. po pietų po num. 143 Pierce St. 
Draugės ir Draugai, malonėkite at
silankyti į susirinkimą, nes daug 
svarbių dalykų turim apsvarstymui. 
Yra rengiamas balius vasario 19; rin
kimas naujos valdybos; pertikrinimas 
knygų ir atsiimsite knygą, drg. A. 
Bimbos parašytą “Kelias Į Gyveni
mą.” Taipgi prašome nariij užsimo
kėti duokles už 1937 m., nes Cent- 

reikainga pinigų. —L. Tureikis.
(22-24)

Jeruzale. — Pagal anglų 
teismo nuosprendį liko pa
karti trys arabai už vieno 
žydo nužudymą ir už gink
luotą kovą prieš Anglijos 
viešpatavimą Palestinoje.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasiu duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

tautų 
sų iš 
deno, 
rusų, 
Britą i no 
girną bendrai, kuris davė dide
lės naudos tom kuopom, o sy
kiu ir Ispanijos nukentėjusiems 

< nuo fašistų teroro vaikučiams.
Tą tokį gražų darbą paste

bėję rusų, lenkų, ukrainų IWO 
apskričiai 
m as 
visų apskričių vardu kur kas 
didesnį, gražesnį parengimą, 
t. y. koncertą su šokiais, kuris 
jau įvyks šeštadienį, vasario 5 
d., didžiulėj T. A. B. S. svetai
nėj, 575 Main St., New Bri- 
taine. Programa prasidės 7:30 
vai. vakare.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Laisvės Draugijos 
susirinkime knygų 
komisija pateikė sekamą rapor
tą: Per 1937 metų antrą pus
metį padėtą į banką $300.00 ir 
tai apmokėjus visas išlaidas— 
ligoniam, už mirusius, ir drau
gijos viršininkų algas. Banke 
randasi draugijos pinigų $7,- 
591.98.

Draugija narių turi arti 80. 
Reiškia, pagal narių skaičių 
draugija finansais y*ra tvirta. 
Tvarka gera; draugija progre- 
syvė ir remia darbininkų ju
dėjimą. Visi sutikime gyvena.

PATERSON, N. J.
Kaip visuomet, taip ir šiemet Kom, 

Partija rengia masinį susirinkimą pa
minėjimui Lenino mirties sukaktuvių 
Įvyks sekmadienį, 30 d. sausio, 8 vai 
vak. Įžanga 15c. Carpenters Svet. 
46 Van Hauten St. Bus gerų kalbė
tojų 
cret,

Keli žodžiai iš drg. VilČiaus- 
ko biografijos.

Simonas Vilčiauskas paėjo 
iš Lietuvos: Joniškio parapi
jos, kaimo Linkaičių, Šiaulių 
apskričio. Iš amato buvo kal
vis. į šią šalį atkeliavo 1905 
metais ir, su mažomis išimti
mis, gyveno mažam miestelyj, 
Huntington, L. L, N. Y. čia jis 
užgyveno nuosavą stubelę ir 
gyveno iki apsirgo rimta liga. 
Jo duktė 
pas save 
pasimirė, 
amžiaus.

žmonių buvo ne- 
Nekuriuos blogas 
Bet kurie atsilan- 
labai patenkinti

Guobos prakalba^

SHENANDOAH, PA.
Sausio 30 d. bus laikomas susi

rinkimas ALDLD 17-tos kuopos, 2-rą 
vai. po pietų, J. Kučinsko name, 
113-115 E. Center St. Visi nariai da
lyvauki! susirinkime ir atsiveskite 
nauju nariu prirašyt prie organizaci
jos. — e. M. (22-24)

Mirė Simonas Vilčiauskas, Se
nas Long Island Gyventojas

Sausio 17 d. mirė Simonas 
Vilčiauskas, senas Huntington, 
N. Y., gyventojas. Draugas 
Vilčiauskas pasimirė savo du
kters Kristynos ir 
J. S. Stanislovaičio 
Waterbury, Conn.

Tapo palaidotas 
ry, Lietuvių Susivienijimo Lai
svose Kapinėse. Ant jo laido
tuvių negalėjo daug susirinkti 
jo artimi kaimynai, draugai 
dėl tolimos kelionės, nes drg. 
S. Vilčiausko namai yra Hun
tington, L. L, kur jis išgyveno 
30 metų. Sausio 20 d. po pie
tų įvyko laidotuvės, ir tik vie
tiniai, Stanislovaičių artimi 
draugai, sudarė nemažą būrį 
palydėtųjų drg. Vilčiausko kū
no į kapus. Prie duobės drg. 
Vilčiausko švogeris V. Jakštys 
(Senas Vincas) pasakė pasku
tinio atsisveikinimo jaudinan
čią parkalbėlę.

Draugas Vilčiauskas paliko 
giliam nuliūdime savo žmoną 
Jadvygą, dukterį Kristyną 
(Dr. J. Stanislovaičio žmoną) ; 
sūnus—Matą, Viktorą ir Lau
ryną, ir marčią Aldoną (Klas- 
tauskaitę).

Draugas J. B. Paserpskis iš
gulėjęs lovoje savaitę laiko 
jaučiasi geriau. Daktaro įsa
kymu, jau gali biskį 
Tačiaus dar nėra 
tvirtas. Linkiu jam 
pilnai pasveikti.

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. rengia diskusijąs 

temoje: Bedarbė, Fašizmas ir Karas., 
Įvyks nedėlioj, 30 d. sausip, 1938, 7 į 
vai. vakare, svetainėj 774 Bank Si. i

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. mėnesinis susirin 

Rimas įvyks vasario 1 d., 
vak. H. L. Piliečių Kliubo 
je. Visi nariai malonėkite 
nes turėsime daug reikalų 
Taipgi gausite po knygą už 1937 m. 
“Kelias į Naują Gyvenimą.” .— Sekr 
Jaskevičius. (23-24)

W1LKES.-BARRE, pa.
Sausio 30 d. čia rengiama labai 

svarbus masinis susirinkimas — Pa
minėjimas Lenino mirties sukaktu
vių. Kalbės Močiutė Bloor ir kiti, 
taipgi bus rodoma ir judomi paveik
slai apie Black Legion, Mūs Milionai 
ir vietos paroda prieš karą, kuri įvy
ko Nov.-Lapkr. 11 d. Kviečiame vie
tos ir apylinkės lietuvius skaitlingai 
dalyvauti. Manfield Hall, kampas E. 
Northampton ir Washington Sts. 
Pradžia 7 vai. vak. (22-24)

bus rodomas judis “The Se 
— J. Matačiunas. (22-24)

Sausio 18 d. čia kalbėjo drg 
M. Guoba, iš Kanados.

Prakalbose 
daugiausia, 
oras sulaikė, 
kė, tie buvo 
draugo M 
Kalbėtojas labai aiškiai išdėstė 
apie Kanados lietuvių gyveni
mą, jųjų organizacijas ir visą 
veiklą darbininkiškame judėji
me.

Taipgi kalbėjo apie Lietuvą: 
kokia ten padėtis prie smetoni
nės valdžios; aiškiausiai išdės
tė šiandieninį Lietuvos darbi
ninkų gyvenimą.

Trumpai sakant, kalbėjo apie 
svarbiausius šių dienų pasauli
nius įvykius,—kas dabar viso
se šalyse veikiama, ir kokios 
pasekmės gali iš dabartinės pa
saulinės padėties išeiti.

Finansinės paramos dėl “L. 
Balso” visai mažai buvo sukel
ta laike prakalbų — virš trijų 
dolerių; bet tuom pačiu sykiu 
buvo gauta mūsų miestelyj apie 
6 skaitytojai. Prakalbos, ga
lima sakyt, gerai pavyko. Atsi
lankę likosi labai patenkinti.

Buvęs.

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. rengia linksmą šokių 

vakarą, Welcome Hall, Winans Ave., 
ir kampas 16th St. Pradžia 8 vai. 
vak. ir tęsis iki vėlai nakties. Šo
kiams grieš gerai žinoma Gorskio 
Orkestrą. Įžanga- 25c. Kviečiame vi
sus vietinius ir iš apylinkės skaitlin
gai dalyvaut šiame parengime. —• 
Kom. V (22-23)

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: ■ Ve r green 7-4311

STIPRUS VALGYDAMI

peticija prie 
Š. (kuris la- 
mandriu vy

ru), ir užkalbino jį labai man
dagiai, ragindamas pasirašyti. 
Ir ką jūs manote, kad jau ati
darė jis savo kakarinę, tai tik 
ritasi fašistiniai kultūriški žo
deliai iš jo burnos. Paskui 
biskutį atsikvėpęs prabilo: “Ko 
jūs norit nuo Lietuvos val
džios: kad ji paliuosuotų krimi
nalistus, kurie eina prieš val
džią ir visą Lietuvą? Jie už
sitarnavo sušaudyti ir į kalėji
mus sugrūsti! Ir tu eini prieš 
Lietuvą, tai ir tau taip būtų, 
jeigu tu būtum Lietuvoj.”

Paskui dar atsiminęs kad 
jau suriks: “Kodėl jūs neren
ka! parašų prieš Rusiją? Juk 
tenai sušaudo kasdien po pen
kis šimtus žmonių!”

Draugas Kušlis prašė 
sikarščiuoti ir atsakė 
“Tamsta turi didelę 
sakydamas, kad aš einu prieš 
Lietuvą;’kaip tik priešingai— 
aš ir mano visi draugai einame 
už Lietuvą ir mūsų brolius ir 
seseris, kurie žudomi ir kanki
nami per smetoninius fašistus; 
o kas link valdžios, tai juk vi
si žinome, kad jos niekas nerin
ko—ta valdžia atsirado kaip 
grybas iš po nakties; vadinasi, 
Smetona su savo keliais gink
luotais razbaininkais užpuolė 
teisėtą valdžią ir išvaikė.”

Kas link Rusijos, drg. Kuš
lis taip pat atsakė tinkamai, 
paaiškindamas sekančiai: “Po
nas Š. pats esi darbininkas ir 
taip pat sakaisi, kad viską ži
nai, o vienok nežinai kame 
skirtumas tarpe Lietuvos ir 
Rusijos valdžių. Lietuvos fa
šistinė valdžia, kaipo paskuti
nis kapitalizmo tūzas, areštuoja 
mūsų brolius ir seseris darbi
ninkus ir darbininkes, grūda į

OFISO VALANDOS 
nuo 1--3 dieną ir nuo 7—8 vak, 

NEDĖLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. is ryto

Stephen Aromiskis
(Armakauskaa)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

Keamy, N. J.
Sausio 9 d. Lietuvos Sūnų 

ir Dukterų pašelpinė draugija 
turėjo parengus card party, 
kame buvo susirinkęs pusėtinas 
būrys žmonių. Ypatingai mū
sų ALDLD 136 kuopos ir šiaip 
jau progresyvių žmonių sudarė 
didesnę pusę publikos. Pagir
tinas dalykas.

Po kortų lošimo ir išdalini
mo gabiausiems lošėjams dova
nų, prasidėjo šokiai ir šiaip 
jau pasilinksminimai. Kadangi 
mūsų draugai turėjo peticijų, 
po kuriom yra'renkami para
šai prieš Lietuvos fašistinę 
valdžią, kad būtų paleisti poli
tiniai kaliniai ir atsteigta de
mokratija Lietuvoje, tai dd. 
Kušlis ir Josmantienė tuojaus 
šoko į darbą rinkimui parašų. 
Susitiko protaujančių ir teisin
gų lietuvių, kurie pasirašė po 
peticija; bet sutiko ir tokių 
tamsių, kurie nieko nežino 
apart plūdimo ir jieškojimo 
priekabių. Pavyzdin, drg. Kuš
lis prieina su 
skurdžiaus pono 
bai save statosi

Jersey City, N. J.
NU0T1KIAI

Sausio 19 dieną likosi palai
dotas Antanas Gumauskas, 
North Arlington© kapinėse. 
Palydovų buvo apstus būrys,— 
23 mašinos. Dauguma moterų; 
laidojo su bažnytinėmis cere
monijomis; dalyvavo trys kuni
gai. Tačiaus palydovai sušalo. 
Bažnyčios sienos ir grindys, 
kaip ledas; šilumos nebuvo. 
Vainikų buvo daug.

Kun. Kemėšis sakydamas pa
mokslą nesuminėjo, ką velionis 
gyvendamas nuveikė, kaip iš
augino šeimyną. Bet kalbėjo 
apie Lozorių ir į ką žmogus tu
ri tikėti. Nepaisant, kad. už sa
vo patarnavimą pasiėmė $80.

Laidotuves prižiūrėjo grabo- 
rius Shawkonis, 306 John St., 
Harrison, N. J. Savo užduotį 
atliko pagirtinai.

Grįžus nuo kapinių Gumaus- 
kienė palydovus pavaišino ska
niais pietais. Bent tris kartus 
sodino svečius prie stalų.

LEWISTON-AUBURN, ME.
ALDLD 31 kp. įvyks metinis susi

rinkimas 30 d. sausio, 1:30 vai. po 
pietų, šv. Baltramiejaus Svet. Visi 
nariai dalyvaukite, nes yra labai 
svarbių reikalų aptarti ir nauja 
kuopos valdyba reikės rinkti.

(22-24)

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

INC. • i 
v-: '-Brooklyn, N. Y;

’ ždTelefonas EVergreen 7-1661 ■ • ■
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Puslapis Aštuntas

New Yorko Apielinkes Žinios BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

S

Ir pagal sutarti 
Tel. Mansfield 6-8787

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Jau kelios dešimtys unijų

VALANDOS:
1—2 p. p.

(šahnskas)
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.
Turim puikiai įtaisytą Koplyčių 
ir salę dėl po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Kodėl Smetona Nori Keisti Lietuvos 
Konstitucija, Kurios Jis Nepildė?

Unijos Rems Boikoto 
Konferenciją

Padėkite Mums Būti 
Organizuotais!

Tel. Virginia 7-4499

Penktad., Sausio 28, 1938

Pasklidus žiniai, jog Smeto
na susišaukė specialę seimo se
siją, kad išdirbtų Lietuvai nau
ją konstituciją, Amerikos lie
tuviuose pasireiškė didelis su
sirūpinimas. Kyla klausimai, 
dėl ko Smetona nori keist kons
tituciją? Ko jai trūksta? Ko 
perdaug? Ypatingai visus rū
pina Smetonos susidomėjimas 
taisymu konstitucijos, kurią jis 
yra sutrempęs. O ji buvo Lie
tuvos steigiamojo seimo priim
ta.

Kviečiame j Lietuvių Amer.jP 
Piliečių Kliubo 30 M.

Jubilčjinj Bankietą
Brooklyno ir apylinkės lie-, 

tuviai darbininkai, biznieriai ir : 
profesionalai kviečiami atsi-! 
alnkyti į Lietuvių Amer.

■ ! pasisakė už “Boycott Japanese 
loods” konferenciją, kuri 

j įvyks 5 vasario, 66 W. 12th 
| St., New Yorke.

New Yorko Maritime Coun- 
i cil, kuris atstovauja 13 loka- 
' lų su 22,000 narių, irgi užgi- 
i ria konferenciją. Tikimasi, 
į kad konf. atstovaus mažiausia 

I 100,000 unijistų.

Kooperuokite Teatrininkams

Jau visiems “Laisvės” skaity
tojams žinoma ir ne kartą gy
venime patirta, kad nelengva 
yra suorganizuoti ir palaikyti 
organizacijas. Juo labiau tas 
yra sunkiau tarp jaunimo, ta
čiau mes, jaunieji, esame jau 
nemažai atsiekę ir atsieksime 
daugiau, jei visi mums padėsi
te.

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

sario (Feb.), 280 Union Ave., 
Brooklyne. Pramoga — šokiai 
prasidės 6 v. vak., vakariene 
7:30 vai. vakare.

Komisija pasirengus jumis 
pasitikti su geriausiu maistu, 
gėrimais, orkestrą šokiams ir 
koncertine programa, kurią 
pildys visų mylimi dainininkai 

, P. Pakalniškis, 
>, Lilija Kavaliaus- 

tė, Bir. Simanauskaitė. V.
Retikevičiaus Orkestrą grieš 
amerikoniškus ir lietuviškus į no dalyko nori nuo savo simpa- 
šokius. Bus kalbos senųjų Liet. Į tiku, gerų prietelių ir jų vai- 

Pil. Kliubo veikėjų ir sve-: dinimus lankančių žmonių—tai 
atlik- kooperacijos.

darbus ir ką turi atlikti i Ta kooperacija jūs bus, jeigu 
i atsilankysite į LLT metinį susi- 
I rinkimą, kuris įvyks šį nedėl-

11 vai. ry
te, “Laisvės” svetainėj, 46 Ten

Jau tūkstančiams lietuvių te
ko matyti ir gėrėtis vaidinant 
Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatro vaidintojus, teko girdėti 
apie jų intensyvų, pasišventu
si, menišką ir sykiu kultūri
nį darbą; todėl ši pati orga
nizacija save atsirekomenduo- 
ja savo darbais ir šiuo tarpu 
populiarizuoti jos neprisieina.

Bet tie tęatrininkai tik vie-

Rytoj vakarą, šeštadienį, 
sausio 29,\LDS jaunimo kuopa 
Ramblers turės smagų pažino
ti į Casino Ballroom, Liberty 
Avenue ir 114th St., Richmond 
Hill. Kam galima, prašome 
mus paremti savo atsilankymu. 
Grieš G. Kazakevičiaus orkes
trą. Įžanga iš anksto 35c, 
prie durų 45c. P. J.

GARSINKITES SAVO BIZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Telephone: EVergreen 8-8770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorių*

Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kalinių; par- 
samdo automobilius ir karieta? 
veselijoms, krikštynpms ir pa 

sivažinėjimapas.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS valandos: 
9—12 ryte 

(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST. Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-8040

-j

*

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

Matas Guoba
Kad gaut į tuos klausimus 

nuodugnų atsakymą, reikėtų vi
siems dalyvaut prakalbose, ku
riose jie bus gvildenama to 
klausimo geriausių žinovų.

Tuomi ir kitais svarbiais 
dienos klausimais kalbės Matas 
Guoba, svečias kalbėtojas iš 
Kanados, ir Antanas Bimba, 
vienas iš “Laisvės” redaktorių.

Gražią dainų programą išpil
dys Aido Choro Aidbalsiai.

Prakalbos įvyks šį Sekmadie
nį, 30 sausio, 2 vai. po pietų, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Įžanga nemo
kamai. Rengia Brooklyno Lie
tuvių Komunistų ir ALDLD 
Williamsburgo kuopos.

Kirviu Nužudyta Trijtj
Vaiky Motina •

Mrs. Frances Cardaro, 43 
metų, trijų paaugusių vaikų 
motina, rasta mirtinai sukapo
ta kirviu savo namuose, 409 
49th St. Ją rado be sąmonės 
grįžęs iš darbo sūnus Carmine, 
6 vai. trečiadienio vakaro. Už 
pusantros valandos ji mirė 
Norvegų Ligonbutyje. Jos 18- 
kos metų duktė taipgi buvus 
tuo laiku darbe, o antrasis, 17 
metų, sūnus jieškojęs darbo.

Kaimynai pasakojo polici
jai, kad jie girdėjo garsius šū
kavimus ir barnį apie 1 vai. 
po pietų, bet nekreipė domės, 
kadangi toki triukšmavimai 
ten buvę paprastu dalyku.

Šalę sužeistosios rasta kir
vukas. Išvartytos kėdės ir sta
lai rodo, kad tarp nelaimingo
sios ir jos žudeikos ėjo ilga ir 
smarki kova. Policija perklau- 
sinėjo vaikus ir jieško jų tėvo, 
kuris esąs be darbo.

čių, kurie pasakys 30 m
tus
del labo lietuvių ateityje.

Tikietas vien šokiam 25c
Vakarienės ir šokių tikietas ( dienį sausio 30 d 
$1.50. šis yra jau paskutinis.
pakvietimas ir paskutinė pro-!Eyck St. 
ga nusipirkti tikietą. Juos ga
lima gauti pas Kliubo gaspa- 
dorių ir bartenderius, taipgi 
pas Rengimo Komisiją.

Tikietų pasiėmusieji pardavi
mui pinigus ir likusius tikietus 
grąžinkite ne vėliau vasario 2 
d. vakaro.

Dar sykį prašome 
džiai pasidarbuoti su 
už ką išanksto tariam

Lauksim skaitlingai 
kąnčių 5 d. vasario.

Rengimo Komisija.

Ateikite, kam tik aplinkybės 
leidžia; kiekvieno dalyvavimas 
pageidautinas ir svarbus;

Mes laukiame iš jūs naujų 
'■sumanymų, rimtos kritikos ir 
patiekimo ateičiai gerų planų.

L. L. T. Sek r.,
P. r>aranauskas.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

I’Arp Ten Eyck ir Maujer Sts.

p? M.

Pečlų muskulus gelia? 
' Petys ištampytas? 
Suteiks malonų palengvinimą 

keli vykrųs ištrynimai.

PAIN-EXPELLER1S 
parduodamas po 35c. ir 70c. 

visose vaistinėse.

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai. M

STREET,126 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewea eleveiterio stoties.

BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 7-8886

nuoxir- 
mumis, 

ačiū.
atsilan-

ANGLIES KAINOS 
PERAUKŠTOS

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T?4 Triangle 5-3621 

Brooklyn, N. Y.

Buvęs Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Vokietijai Wm 
E. Dodd iš Washingtono telefo
nu kalbės į New Yorko Anti- 
Nazi mitingą, Carnegie Hall, 
N. Y., šio sekmadienio vakarą.

Majoras LaGuardia Įteikė 
anglies kainų nustatymo ko- 

Imisijai, Washingtone, peticijas, 
kuriose sakoma, kad miestas iš
moka milioną dolerių į metus 
daugiau, negu išmokėdavo se
nomis kainomis. Viena petici
ja kalba vardan miesto val
džios, kita—vardan vartotojų.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn. N. Y

Paskutinė Diena
Sausio 28

Dubcltnvas I’erstaryinaH

“Mes Esame Iš Kronstadt’
ir

“Ispanijos Žemė”
Rodoma be pertraukos; kainos prieinamos, 

rodoma

New Broadway Theatre
246 Broadway

Near Marcy Ave. Station
Brooklyn, N. Y.

|P7Js
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

I. FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Stasiukaitis Su Mizara 
Sugrįžo iš Floridos

ži-

Žymus Katalikų Vadas 
Stoja Už Progresą

(5 «enų padarau nau
jus paveikslus ir kra- 
javus sudarau bu ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
spalvom.

»■

^CBURNER
M 'INVENTED

. - • k Z '• t

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europisko 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

3

S
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš

kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

saulės ir pasilsėję, 
dar gerokai pasi- 
su savo rašoma

susitikę nemažai
Pastarosiomis dieno-

COOK and HEAT Without Coa 
In Your Present Ot* VVOOCI
Stove or Furnace— 
hotter - cheap- " 
ER —No Ashes or Dirt XVr- 
— Twice the Heat Quick 
nt ONE HALF THE COST.

COOKS A MEAL
FOR LESS

Beats any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per
formance. Hurns cheap oil a new Slipt’info 
way. without pre-generating Any stove 
or clogging Up'. Quick intense RANGE or 
heat l>V Simple Turn of Valve, eusnacs 
It crisis drudgery and dirt of HEAT at
coal or wood; cuts fuel bills in Turn of Valvei 
half, pays for itself quickly by wlint IT SAVES.

OOfUJ {£ PHONE FOR FREE 
rriU^E DEMONSTRATION

KP

fcfwwwwZi tAtwwwwtirwWw>injwWi>niiWW toi *

JOHN VALENA
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos 
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ELIUS 

Skersai gatvės nuo Grand Paradise Sales 

321 Grand Street Brooklyn, J4. Y.
Kampas Havemeyer St. ' 

Telefonas: EVergreen 7-9851

“Nei bedarbiai, neigi Ame
rikos liaudis neturėtų daug il
giau toleruoti mūs industrinių 
ir politinių vadų nesugebėjimą 
prašalint tą naikinantį neda- 
teklių tarp pertekliaus.”

Taip pareiškė ne koks rau
donasis, bet aukštas dvasiškis 
ir laipsniuotas socialės etikos 
profesorius Katalikų Univer
siteto kunigas John A. Ryan. 
Jisai tą pasakė Katalikų Kon
ferencijoj Industrinėms Pro
blemoms rišti, ši dviejų dienų 
konferencija įvyko antradienį 
ir trečiadienį, Columbus Kliu- 
be, 1 Prospect Park 
Brooklyne.

Jisai pagerinimui 
padėties siūlė:

“Aukštesnes algas
džiulei darbininkų sekcijai, 
kuri dabar yra nedamokama, 
numažinimą nuošimčių skales 
ir panaikint monopolių pel
nus,” taipgi “daugiau paskyrų 
viešiems darbams.”
' Kalba, kaip komunistas! 

Kažin ar lietuviški kunigai, 
kurie taip vergiškai 
stambiųjų kapitalistų 
kalus, dabar apšauks ir 
gą Ryan raudonuoju, 
kad apšaukia kiekvieną,
ką nors veikia gynimui darbo 
žmonių reikalų ?

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

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

No Obligation
interested in getting MORE 

AT LESS COST should phone 
below for demonstration and

M
Anyone
HEAT 
number ________  ___
full explanation of this amazing “HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Salos RopresentalivA

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS 

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood 

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

53-82 72nd PLACE

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER) 
Vedu iermenis ir palaidųjų tin

kamai ir už prieinamų kainų
Pnrenmdftu nutomobilius veituvė* 
Barėm, krikStynom ir kitokieai 

, reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) BROOKLYN. N. Y.

Geo. Stasiukaitis, gerai 
nomas “Laisvės” rėmėjas 
Cliffside, N. J. ir Rojus Miza
ra, “Laisvės” redaktorius, pe
reitą trečiadienį sugrįžo iš 
Floridos po atostogavimo ten 
trejetą savaičių. Abu dikčiai 
“pasigavę
o d. Mizara 
įręs pirmyn 
knyga.

Floridoj 
lietuvių,
mis ten pribuvę ir brooklynie- 
čiai Mickūnas, M. Bushon ir 
jos motina Čirikienė, J. ir M. 
Tamkevičiai.

Mylintiems vasarą, sako d. 
Mizara, labai praktiška imt 
atostogas žiemos metu ir pa
matyti tą skirtingą Amerikos 
kraštą, taipgi sutrumpinti sau 
žiemą. Kada čia dejuojame, 
jog šalta, ten temperatūra virš 
70 ir vanduo visuomet šiltesnis 
už orą, smagu pasimaudyt.

Važiuoti parankiau prieš 
kalėdas, kada viskas prieina
ma, normališkos kainos, šio
mis dienomis, prasidėjus turis
tų sezonui, viskas keleriopai 
pabrangsta. Pavyzdin, kamba
rys, už kurį reikėdavo mokėt 
$10 į savaitę, galop sausio mė
nesio pakeliama iki $35 savai
tei. Rep.

West,

esamos

tai di-

f PHONE PULASKI 5-1090

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir DailydSs

OPEN DAY AND NIGHT

Metinis Balius

Išsikirphite ir Pasilaikykite

gina 
rei- 

kuni- 
kaip 
kuris

Ofisų darbininkų unija šauks 
Scripps - Howard laikraščių 
kompaniją teisman, jei pastaro
ji neatšauks renegato Ben Stol- 
bergo melų prieš uniją.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. mTfor gents.

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

• ' . P. BIĘLIAUSKAS
948-950 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.

Lt*. s V ■
W’
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Lietuvių Namų Savininkų
-

Lietuvių Namų Savininkų 
\ Sąjunga ruošia savo trečią me

tini balią šį šeštadienį, sausio 
29, Apreiškimo Parapijos sa- 
Bj, Brooklyne. Įžanga prie du
rų 40c, turintiem garsinimų 
korteles — 30c. Bus orkestrą 
šokiams ir baliuose jau žinomų 

ižių. Reporteris.

Iš Rinaldi Co. raštinės, 247 
?.'FYont St., pavogta $1,000 ir 

$.3,500 vertybių.
Vidurvakarinėms valsti

joms vėl gręsia sausra.

Povilas Intkauskis, iš Flush
ing, dirbdamas prie budavoja- 
mo namo 4 E. 70th St., N. Y., 
krisdamas nuo palaipos ant 
palaipos, nuo 7 aukšto nukri
to ant žemės ir gana sunkiai 
susižeidė.

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 

rpaliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 
klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

Turkish Room, Russian
Room, 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.

Amer.jP



