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No. 29 (8 pusi, laida) Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Vasario (Febr.) 4, 1938 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVIII, . Dienraščio XXNe visur tamsu ir apsiniau
kę ir mūsą didžiojo krašto pie
tuose. Štai Nashville, Tennes
see, Fiske Universiteto ketu
rios dešimtys šeši mokytojai 
pasmerkė linčiavimą negrų ir 
pasisakė už kongresan įneštą 
bilių prieš linčo sistemą. Jie 
pasmerkė tuos pietinių valstijų 
senatorius, kurie sabotažuoja 
to biliaus priėmimą. Tai pro- 
gresyviškas pietinių valstijų in
teligentijos balsas.

So. Bostono “Darbininkas” 
tebepyksta ant komunistų — 
juo senyn jis eina, tuo daugiau 
pyksta. Jis drąsiai ima savo 
šilton globon visus katalikus ir 
saugo juos nuo “susitepimo” 
su komunizmu. Komunistai, sa
ko ta nelaiminga gazieta, pra
dėjo “medžioklę ant katalikų” 
ir “visokiais būdais stengiasi 
patraukti katalikus darbinini 
kus.” Jis komunistus lygina 
prie vilkų (ir kas gi gali ku
nigą Urbonavičių, “Darbinin
ko” editorialų autorių, pra
lenkti plūdime žmonių!), bet 
jie nieko nepešia.

Komunistai, pasak to kunigo, 
esą pasiutusiai gudrūs žmonės. 
Ot, jie pradėjo net patį popie
žių išnaudoti savo propagandai. 
Popiežius sakęs tik tą, kad jis 
sutinkąs priglausti “suklaidin
tus komunistų tikėjimo daly
kuose,” o komunistai jau kalbą, 
kad popiežius sakęs negalima 
komunistų ištiestą ranką atmes
ti kovoje už socialinį teisingu
mą.

Bet tai juk kun. Urbonavičius
pasistato save ir pastato popie- j ria. Tuom, sako, jis sulau- 
žių socialinio teisingumo prie-j 
šu. Tai irgi prasti pyragai. /

# Į
Tai, “komunistai visokiais 

būdais stengiasi patraukti ka* 
talikus darbininkus”—patrauk
ti kovon už gražesnį, švelnesnį 
gyvenimą. O kas svarbiausia, 
kad jie karštai tikisi katalikus 
darbininkus laimėti šitai pra
kilniai kovai. Jie net spėja, 
kad “Darbininko” pasisavintos,' 
globos dienos jau suskaitytos./

Vasario 1 dieną prasidėjo 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos metinis 
vajus. Tai turėtų būti visai 
organizacijai didelė rugiapjūtė. 
Darbo daug, bet tai darbas, ku
rio šilta ranka turėtų imtis 
kiekvienas ALDLD narys.

Kaip su ALDLD kuopomis? 
Ar jau visos pasiruošę vajui?

Buvo iš Europos pranešta, 
būk Tarptautinė Darbo Unijų 
Federacija atmetus pasiūlymą 
vienytis su Sovietų Sąjungos 
darbo unijomis. Federacijos 
dešinieji vadai nenorį nei kal
bėti apie sovietinių unijų įsi
leidimą į unijų internacionalą.

Tačiau dabar paaiški, kad 
tas pranešimas ir buržuazinės 
spaudos apsidžiaugimas buvo 
perankstyvas. Ištiesų Federa
cijos viršylos sutinką su vie
nybės pasiūlymais. Federaci
jos pildomoji taryba, laikysian
ti savo susirinkimą kovo 16 d. 
ir galutinai tą klausimą išsprę- 
sianti.

Brooklyne suorganizuota Ko
munistų Partijos lietuvių kuo
pa labai gražiai pradėjo savo 
darbą. Mačiau pereito sekma
dienio masiniam susirinkime 
viena naujai įstojusi partijon 
draugė uoliai pardavinėjo 
“Sunday Worker.” Berods de
šimts naujų narių įstojo pir
mam susirinkime. Sekamas su
sirinkimas įvyks šį pirmadienį, 
vasario 7 d. Jau man pačiam 
asmeniškai trejetas simpatikų 
sakė ateisią ' ir įsirašysią į

TAUTŲ LYGA TIK PRAŠO 
PAGELBOS CHINIJAI

Geneva. — Tautų Lygos 
Taryba priėmė rezoliuciją, 
kur išreiškia pritarimą už
pultai Chinijai; linki, kad 
šalys, priklausančios Tautų 
Lygai jokiais veiksmais ne
silpnintų Chinijos atsispyri
mo prieš Japoniją; sako, 
kad kiekviena Tautų Lygos 
šalis turėtų sau apsvarstyti, 
kiek jinai galėtų pagelbėti 
Chinijai.

Lygos Taryba taip pat iš
reiškia viltį, kad šalys, at
stovaujamos Taryboj, kal
bėsis su kitomis šalimis apie 
tolesnius žingsnius, kurie 
galėtų patarnaut užbaigi
mui Japonijos karo su Chi
nija.

Oficieriai Privertė Hitlerį 
Paleist Gen. Blombergą

Berlin. — Hitlei•is neno
rėjo paleisti savo karo mi- 
įiisterį maršalą von Blom
bergą, bet jį privertė armi
jos pulkininkai ir oficieriai.

Viena jų “sukilimo” prie
žastis prieš Blombergą bu
vus ta, kad jis apsivedė su 
savo sekretore, pusiau jau
nesne už jį, staliaus dukte- 

žęs karininkų taisykles.
Oficieriai nepatenkinti ir 

orlaivyno galva generolu 
H. Goeringu, kuris buvo liu
dininkas tose vedybose. Be
sikivirčijant karininkams su 
Hitlerio valdžia, įteikė re
zignaciją (atsistatydinimą) 
ir vyriausias armijos ko- 
mandierius gen. Fritsch. ,

Jersey Majoro Policija Sau
go Balsavimų Suktybes

Jersey City, N. J.—Nariai 
New Jersey valstijos seime
lio komisijos atvyko patik
rint rinkimų balsavimų kny
gas ir rekordus. Bet hitle
riškas miesto majoras Fr. 
Hague, pagarsėjęs balsavi
mų klastuotojas, pastatė 
ginkluotą policiją neprileist 
seimelio atstovų prie tų do
kumentų.

Atstovai su šerifu bandė 
prasilaužt prie saugos spin
tų (seifų), kur laikoma bal
savimų knygos ir popieriai. 
Bet Hague’o policija juos 
atrėmė atgal.

JAPONAI NUžUDe
AMERIKIEČIUS

Hankow, Chinija. — Pra
nešama, kad japonai užmu
šė tris amerikiečius misio
nierius; kun. A. Harshą, jo 
žmoną ir Minervą Neher, 
Shansi provincijoj.

kuopą. Naujos kuopos augimui 
prospektai labai gražūs.

Visi lietuvių komunistų vir
šylos gavo Centro Biuro cirku
liarą. Ten prašoma, kad drau
gai tuojau atsakytų, kiek jie 
vajaus metu įrašė į Komunistų 
Partiją lietuvių. Centre atsa
kymą gavome tiktai iš kelių ko
lonijų. Kodėl kiti draugai ty
lite, neatsakote į paklausimą? Greeną, Amerikos Darbo narys.

Anglija vis Pataikauja 
Italijai, Kas Liečia 

Jurų Piratus
Kviečia Mussolinį Skandint 

Jo Paties Submarinus!
London. — Užsieninis An

glijos ministeris A. Eden 
pasiūlė Francijos ir Italijos 
submarinams, kad šios trys 
šalys savo kariniais laivais 
skandintų piratus submari
nus, slankiojančius Vidur
žemio Jūroj, taigi ir vande
nyse į rytus nuo Ispanijos.

Tas Anglijos ministeris 
išsireiškė, būk dar “neži
nąs,” ar slaptas (Italijos) 
submarinas ar tik plaukio
jantis sproginys-mina nus
kandino Anglijos prekybos 
laivą “Endymion.”

Keistenybė tame, kad An
glijos valdžia puikiai žino, 
jog Italijos submarinai 
skandina bepusiškų šalių 
prekybos laivus, plaukian-

Perša Francijai 6 Nau- Japonai Sakosi Užėmę 
jus Karo Didlaivius Keturis Chinų Miestus
Paryžius, vas. 3.—Franci- 

jos laivyno ministeris Wm. 
Bertrand teigia seimui, kad 
per trejus metus reikią pa
sistatyt šešis naujus karo 
didlaivius po 35,000 tonų 
įtalpos. Tada Franci j a turė
tų aštuonis karo laivus po 
35,000 tonų.

Jeigu Japonija ar kuri ki
ta šalis planuotų didesnius 
kaip 35,000 tonų karinius 
laivus, tai keturi iš dabar 
reikalaujamų Franci jai nau
jų karo laivų galėtų būt pa
didinti iki 42,000 tonų įtal
pos.

KO REIKALAUJA “SMUL
KUSIS” BIZNIS

Washington, vas. 3.—Pra
nešama, kad 500 smulkiųjų 
(ir vidutinių) biznierių kon
ferencija statys tokius rei
kalavimus Roosevelto vald
žiai:

Užtart juos prieš stam
biuosius, monopolinius kapi
talistus; duot smulkiam biz
niui paskolų lengvais pro
centais ; sumažint taksus 
nuo nepadalintų pelnų; pa
daryti, kad darbininkai mo
kėtų lygiai kaip ir samdy
tojai į socialės apdraudos 
fondą; atmesti įnešimą 
kongresui, reikalaujantį su- 
trumpint darbo savaitę ir 
nustatyt, kiek samdytojai 
būtinai turi mokėt savo dar
bininkams; “pataisyt” Dar
bo Santikių Įstatymą, kad 
darbininkai būtų lygiai “at- 
sakomingi” kaip ir samdy
tojai.

Mainieriij Taryba Teis Gree- 
ną kaip Išdaviką

Washington, vas. 3.—Su
važiavimas Jungtinės Mai
nierių Unijos pavedė savo 
išrinktai tarybai teist W

New York. — Apskričio 
prokuroras Th. E. Dewey 
sako, bus išmokėta $5,000 
tiem asmenim, kurie nuro
dė, kur slapstėsi žmogžudiš
ki šmugelninkai George 
Weinberg ir ex-advokatas 
J. Richard (Dixie) Davis.

Jiedu tapo suimti viena
me apartmente vakarinėje 
Philadelphijos dalyje sykiu 
su Daviso mylėtine ir šmu
gelių sėbre Hope Dare (ki
taip Rickert), gražuole ak
tore.

Weinberg ir Davis varė 
“numerių” (policy) gengste- 
rišką biznį, kaip milžinišką 
loteriją, su kuria per metus 
ištraukė iš “publikos” po 50 
iki 100 milionų dolerių visoj 
šalyje.

Davis buvo advokatas ir 
SUĖMĖ KETURIS ŠNIPUS | “smagenys” to rakete, kurį

!=}—--------------- ---------------- -
čius į Ispanijos respubliką; 
tačiaus, nuolankauja Musso- 
liniui ir kviečia jį bendra
darbiauti prieš jo paties su
bmarinus piratus.

Franci ja pritaria sumany
mui bendrai veikt prieš tuos 
jūrų razbaininkus.

ARTILERIJOS DVIKOVA 
MADRIDO FRONTE

Madrid. — Fašistų artile
rija iš priemiesčių vėl bom
bardavo Madridą per 6 va
landas. Jiem atsakė respu- 
blikiečių kanuolės šūviu į 
šūvį.

ANGLIJOJ
London, vas. 3.—Pagal 

vienos Anglų šnipės parody
mus, tapo suimti 4 kariniai 
šnipai kokios tai svetimos 
šalies.

Shanghai, vas. 3.—Japo
nai praneša, kad jie atėmę 
iš chinų Pengpu, Mingk- 
wang ir Linhwaikan mies
tus, tarp Nankingo ir svar
baus geležinkelių centro Su- 
chowo.

Naujos Chinų armijos vi
su smarkumu telkias atmušt 
japonus Mingkwango srityj.

Japonai sakosi taip pat 
užėmę Tingyuaną.

Bet chinų vyriausybė ne
patvirtina tų japonų laimė- 
mu. v

Sen. Bilbo Reikalauja Depor- 
tuot Negrus j Afriką

Washington. — Demokra
tinis senatorius Wagner iš 
New Yorko žada panaujint 
reikalavimą išleist įstatymą, 
kuriuom būtų uždrausta 
lynčiuot negrus.

Republikonas senatorius 
Borah šneka, būk toks įsta
tymas būtų “priešingas” 
Amerikos konstitucijai.

Atžagareivis senatorius 
Bilbo giriasi, kad “turįs me
džiagos sakyt vieną kalbą 
per 30 dienų” senate prieš 
tą sumanymą, idant visai 
neleist jį balsavimui. Tokios 
trukdančios kalbos vadina
si “filibuster”.

Senatoriui Bilbo’ui “fili- 
busteriuojant”, beveik visi 
kiti senatoriai išslenka lau
kan. Jo “spyčių” klausosi 
tik keturi iki septynių sena
torių.

Bilbo, be kitko, šaukia de- 
portuot Amerikos negrus į 
Afriką.

Federac. pirmininką, kaipo 
darbininkų išdaviką.

Mainierių Unija yra stip
riausia dalis CIO, o Green S 7
iki šiol skaitėsi jų unijos

2 KRUVINI RAKETIERIAI 
IŠDUOTI UŽ $5,000

pirmiau varė išvien su geng- 
steriu Dutch Schultz. Pasta
rąjį, kaip žinoma, nužudė 
kiti raketieriai.

Weinberg ir Davis dabar 
laikomi teismui po $300,000 
užstato vienas ir kitas. Jų 
sėbrė Hope Dare paleista 
po $2,500 parankos iki teis
mo.

Davis yra apleidęs savo 
moterį New Yorke.
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SUBRUZDO ARMIJOS GE
NEROLAI PRIEŠ HITLE

RIO POLITIKĄ
Berlin, vas. 3.—Ne tik pa

sitraukiantis vyriausias Vo
kiečių armijos komandie- 
rius Fritsch, bet ir 18 kitų 
generolų išstojo prieš pago
nišką propagandą, kurią 
Hitleris veda per savo my- 
lėtinį vokišką latvį dr. Ro- 
senbergą. Jie reikalauja 
gerbti krikščionybę, kaip 
praneša Associated Press.

SUSIKŪLĖ 2 AMERIKOS 
KARINIAI LĖKTUVAI, 

ŽUVO 11 ŽMONIŲ
San Diego, Calif., vas. 3. 

—Ore ant jūros, 70 mylių 
nuo kranto, susidūrė du di
džiuliai lėktuvai Jungtinių 
Valstijų karo laivyno, da
lyvaujantieji manevruose. 
Abudu lėktuvai nukrito į 
vandenį, ir žuvo 11 jų la
kūnų, oficierių ir mechani
kų. Išgelbėta tik trys asme
nys, bet ir šie sužeisti.

SOVIETŲ LEDLAUŽIAI 
PASIEKS MOKSLININ

KUS ANT LEDO
Maskva, vas. 3.—Tvirtina- 

nama, kad ledlaužiai galės 
daplaukt iki trupančios le
do lyties, ant kurios randa
si keturi Sovietų mokslinin
kai.
Japonai Liepia Išsikraustyt 
Svetimšaliam iš Centralines

Chinijos
Shanghai, vas. 3.—Japonų 

komandieriai liepia išsi
kraustyti visiem svetimša
liam iš 150,000 ketvirtainių 
mylių ploto vidurinėj Chi- 
nijoj, kurią japonai žada, 
šturmuoti.

Vėl Perskilo Ledynas, 
Kur Randasi 4 Sovietų 

Mokslininkai ' 
 s-------— 

rekordus, ir turime maisto 
trim mėnesiam. Ledynas ir 
toliau vis skyla. Nebėra vie
tos ant jo įtaisyt radio siųs*

Sovietiniai Ledlaužiai Skubi
nasi Juos Gelbėti

Maskva, vąs. 3.—Įsakyta 
Sovietų ledlaužio “Murma- 
nec” kapitonui tuoj aus 
plaukt gelbėt keturis sovie
tinius mokslininkus, kurie 
žiemavo ant Šiauriu Poliaus 
plaukiančio ledyno.

Išplaukia ir kitas ledlau
žis “Taimyr”.

Maskva. — Antru kartu 
perskilo didžiulė ledo lytis, 
ant kurios randasi stovykla 
keturių sovietinių moksli
ninkų.

Jie vas. 2 d. per radio pra
nešė Maskvai:

“Mūsų ledynas tiek nus
kilo, kad turime tik 210 pė
dų ilgio ir 150 pėdų pločio 
lytį... Bet mes išgelbėjome 
visus savo instrumentus ir

Liaudiečiai Atėmė Vir
šukalnę iš Fašistų

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Liaudiečiai 
atkariavo nuo fašistų Culla- 
do Espina viršukalnę, 3,500 
pėdų aukščio, arti 
vie j a del Lozoya, 
mylių į šiaurius nuo 
do. Cullado Espina 
si Somosierra kalnų

Liaudies armija atgriebė 
nuo fašistų pozicijas Penna- 
rroya kasyklų srityje, Cor
doba provincijoj, pietinėj Is
panijoj.

Villa- 
už 35 

Madri- 
randa- 
fronte.

Du Senatoriai Atšaukia 
Sveikinimą Ispanijai

Washington. — Aukštieji 
katalikų dvasiškiai pradėjo 
bombarduot 26 senatorius 
ir 34 kongreso atstovus, ku
rie pasirašė sveikinimą de
mokratiniam Ispan. seimui. 
Sveikinimo pareiškimas gė
rėjosi didvyriška Ispanijos 
žmonių kova už laisvę.

Fašistam pritariantieji 
kunigai ir kiti atgaleiviai 
taip paveikė tūlus senato
rius, kad du senatoriai P. 
M. Brown ir C. L. Herring 
atšaukė savo parašus iš po 
to sveikinimo. Jie sakosi 
“nežinoję ką pasirašę”.

Tas Amerikos senatorių 
ir kongresmanų sveikini
mas buvo garsiai su pagar
ba perskaitytas ką tik įvy
kusiame Ispanijos seimo po
sėdyje.

Šiandien bus dalinai apsi
niaukę ir šalčiau vakarop. 
—N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 43. 
Saulėtekis 7:06; saulėleidis 
5:15.

siųstuvą ant kitos artimos 
lyties.”

Ledynas iš pradžios buvo 
trijų ketvirtainių mylių plo- . 
to. Po pirmam skilimui, Z 
stovykla liko ant pusės ket4 
virtainės mylios. Dabar mo
kslininkai su savo stovykla 
turi tik tiek ledo ploto, kaip 
“tennis lošimo kiemas,” sako 
N. Y. Times koresponden
tas W. Duranty.

Bet ledlaužis “Murma- 
nec” randasi tik už 60 my
lių nuo tos lyties ir audra’ 
aptilo. Todėl yra viltis juos' 
išgelbėt.

Ledlaužiai vežasi ir lėktu
vų. Be to, tiesiai skris keli 
kiti lėktuvai pagelbon. .

Ugnyj ir Vandenyj Žuvo 
4 Mussolinio Lakūnai .
Natai, Brazilija. — Žy

mus Italijos lakūnas kapito
nas M. Stoppani su dviem 
kitais oficieriais, vienu pa- 
oficieriu ir vienu mechani
ku skrido dideliu vanden-; 
lėktuvu iš Brazilijos per At-; 
lanto vandenyną į fašistiį 
prieplauką Cadizą, Ispanių ... 
joje.

Palėkus kelis šimtus my*J 
lių virš vandenyno, sugedi 
motoras. Tada orlaivis pa* 
suko atgal linkon Brazilijos 
ir pylė dalį gazolino į jū
rą, idant lengviau būtų 
skristi, kaip sako žinovai. 
Bepilant laukan gazoliną, 
jis užsidegė ir padegė lėk-

Liepsnodamas lėktuvas 
nukrito į jūrą. Taip ir žuvo 
ugnyj ir vandenyj keturi jo 
įgulos nariai. Išsigelbėjo tik 
kapitonas Stoppani, įsikib
damas į lėktuvo skeveldrą. 
Paskui vienas pasitaikęs 
Vokietijos vanden-lėktuvas 
išgriebė Stoppanį iš vand- 
dens.

Gen. Franco Sugrąžinsiąs 
Užgrobtą Amerikos Laivą
Washington. — Jungtinių 

Valstijų ambasadorius Ispa
nijai C. G. Bowers gavo pri? 
žadą iš fašistų galvos Fran
co sugrąžinti Amerikos ži
balinį laivą “Nantucket.” 
Fašistų kariniai laivai už
grobė jį sausio 17 d., už 80 
mylių nuo Ispanijos respub
likos pakraščio. “Nantu
cket” vežė respublikai sovie
tinį žibalą-aliejų.

Fašistų vyriausybė ketina 
paleist ir suimtus amerikie
čius, kapitoną J. E. Lęwisą 
ir jūrininkus. Bet jie už
grobs visą krovinį žibalo iš 
to laivo.
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Nauja Provokacija ir Nauja Audra
Gen. Franco komandoje povandeninė 

valtis (submarinas) užpuolė ir nuskandi
no laivą “Endymion”. Su juomi jūrų dug
nan nuvažiavo vienuolika anglų. Ispani
jos liaudies valdžia vėl pirštu parodė, jog 
tai darbas Italijos submarine.

Šis naujas Franco - Mussolinio piratiš
kas žygis pusėtinai išjudino Anglijos 
žmones. Parlamente darbiečių atstovai 
reikalauja tuojaus grobti Viduržemio jū
roje kelius gen. Franco laivus. Anglija 
vėl pasiuntė pusę tuzino laivų gaudyt 
tuos naujus jūrų piratus ir skandinti.

Šis fašistų žygis iš naujo patvirtina tą 
mintį, jog jų fronte ne viskas sekasi. Jie 
desperatiškai bando neįleist į liaudiečių 
teritoriją jokių ta vorų. Štai ir susikerta 
su Anglija ir Francija.

Tik be galo juokinga tas, kad Anglijos 
valdžia kreipiasi ir pas Mussolinį, kvies
dama ir jį talkon gaudyti jūrų piratus! 
Tartum tie Anglijos kietakakčiai būtų 
visai akli, jog nemato, kad gen. Franco 
neturėjo nei vieno submarine ir pasida
ryti negalėjo. Jei jis vis tiek submarinų 
turi, tai jie priklauso Mussoliniui.

Dvasiški ja Nerimsta Savo Kailyje
Kaip sau norite, bet katalikų bažny

čios dvasiški ja jokiu būdu nenurimsta 
savo kailyje. Ji būtinai kiša savo nosį 
ten, kur visai neturi teisės kišti. Štai pa- 

» vyzdys.
New Yorko Manhattan pavieto prezi- 

dentas-Stanley M. Isaacs pasiskyrė savo 
pagelbininku žinomą komunistų “Dai
ly Workerio” bendradarbį ir veikėją 
draugą Simon W. Gerson. Tai kas 
čia tokio? Ko tas užkliuvo katalikų 
bažnyčios dvasiškijai? Berods nieko. 
Kas jai- rūpi, ką Isaacs pasiskyrė savo 
pagelbininkais? Betgi kunigas Cur
ran varde kokios ten Tarptautinės Ka
talikiškos Tiesos Draugijos pasiuntė 

J griežtą ir purviną protestą Isaacsui.
Tai ir negražu ir pavojinga pačiai ka

talikų bažnyčiai. Tas jos lindimas į gry
nus politinižsklausimus ant gero jai nie
kur neišėjo Vi r neišeis. Tokiais savo re
akciniais žygiais dvasiški j a sukelia prieš 
save darbo magęs,- nes ji aiškiai susijun
gia su pačiais juodžiausiais, reakcioniš- 
kiausiais visuomenės elementais, prieš 
kuriuos anksčiau ar vėliau darbo masės 
sukyla ir, žinoma, nebepasigaili ir dvasiš
ki jos. Tai puikiai parodo visa istorija.

Džiaugsmo Mūsą Priešams, o 
Mums Rimto Apdūmojimo

Keliais atvejais mes esame pabrėžę, 
kad United Mine Workers of America 
unijoj, kuri taip svarbų vaidmenį lošia 
C.I.O. judėjime, ne viskas eina taip, kaip 
mes norėtumėme ir kaip turėtų eiti. Ei
liniai nariai skundžiasi stoka demokra
tijos, dažnai kaltina unijos viršininkus 
užmiršime jų opiausių reikalų, per di
deliam nuolankavime savininkams ir tt. 
Komunistai ir jiems artimi mainieriai 
kovoja už reformas, už pataisymą pa
dėties.

Deja, tos revoliucinio judėjimo pas
tangos dar nedavė pilnai pageidaujamų 
rezultatų. Tą puikiai parodė dabartinė 
šios didelės unijos konvencija. Iš vienos 
pusės ji padarė daug gerų, pažangių ta
rimų, kaip tai: .pasmerkė fašizmą, pasi
sakė už kolektyvų taikos palaikymą, nu
tarė dar stipriau remti C.I.O. judėjimą, 
reikalavo daugiau W.P.A. darbų bedar
biams, pagrūmojo kova prieš bet kokį 
bandymą algas nukapoti ir tt. Visa tai 
labai gerai. Visa tai sveikina visa pa
žangioji visuomenė.

Bet, iš kitos pusės, konvencija nutarė

nesvietiškai pakelti didiesiems vadams 
algas. Pavyzdžiui, John Lewis iki šiol 
gaudavo dvyliką tūkstančių dolerių per 
metus, o konvencija nutarė mokėti atei
tyje dvidešimt penkius tūkstančius dole
rių. Tiesa, panašiai buvo pasielgta ir 
1936 metų konvencijoj, bet Lewis algos 
pakėlimo nepriėmė. Nėra žinios, ką jis 
darys šiemet. Beveik padvigubintos al
gos ir kitiems viršininkams. Atsižiūrint 
į tai, kaip sunki ir varginga yra eilinių 
unijos narių padėtis, šitas viršininkams 
algų kėlimas niekaip nėra pateisinamas.

Kitas konvencijos netikęs ir klaidin
gas žygis, tai palikimas konstitucijoje to 
punkto, kuris buvo priimtas anais reakci
niais laikais ir kuriame sakoma, kad ir 
komunistai, kaip ir “aidoblistai”, ku 
klūks klanai, nariai prekybos buto ir pa
našūs, negali priklausyti prie United 
Mine Workers of America. Praktikoje, 
žinoma, šis punktas paskutiniais keliais 
metais buvo negyva raidė, kas liečia ko
munistus—jie priklausė ir priklauso uni
joje. Tačiau konvencijos neišskyrimas 
komunistų, palikimas konstitucijos pasi
sakymo prieš juos, sukėlė buržuazinėje 
spaudoje neapsakomą džiaugsmą. Ot, 
girdi, komunistai taip nuoširdžiai remia 
Lewisa ir jo vadovaujamą C.I.O., o tuo 
tarpu Lewisas neužtarė savo konvenci
joje komunistų. Pačioje konvencijoje re
akcinis elementas bandė nušvilpti ir ne
leisti niekam komunistus apginti, reika
lauti konstitucijos pataisymo. Bet patsai 
Lewis leido kanadiečiui d. Arthur Pruet- 
tui pasiimti balsą ir komunistus apginti. 
Jis nutildė triukšmadarius ir liepė klau
sytis, ką Pruett turi pasakyti. Seniau 
tos unijos konvencijoje tokios privilegi
jos joks komunistų užtarėjas negaudavo.

Tegul buržuazinė spauda krykštauja, 
kad komunistai apturėjo “skaudų smū
gį” mainierių konvencijoje. Jos valia. Ji 
turi kuom nors pasitiešyti. Bet kaip mes 
galime tai visą išsiaiškinti ir suprasti? 
Gal būt Lewis ir kiti mainierių unijos va
dai, kurie jau senai nebeterorizuoja ko
munistų unijoje, pabijojo reakcinių ele
mentų ir todėl konstitucijoje uždraudimą 
prieš komunistus paliko? Jei būtų buvus 
konstitucija pataisyta, tai buržuazija bū
tų staugus, jog, o t, mes sakėme, kad Le
wis susibičiuliavo su komunistais—taip 
sako plieno karalius Girdler, taip nuo visų 
tvorų gieda William Green, Frey, Woll ir 
kiti Federacijos šulai. To gal mainierių 
unijos vadai ir pabijojo.

Bet mums daug svarbiau, tai tas fak
tas, kad revoliucinių mainierių nebuvo 
užtenkamai darbuotasi per šiuos du me
tu, idant laimėti unijos mases. Jeigu iš 
šešiolikos šimtų delegatų dauguma būtų 
klasiniai sąmoningi mainieriai, tai, aišku, 
unijos konstitucija būtų buvus pataisy
ta ir viršininkams algų pakėlimas visai 
nebūtų buvęs nei svarstytas, nes ir da
bartinės jų algos yra užtektinos. Štai 
kur klasiniai sąmoningiems mainieriams 
didelė pamoka. Jiems reikia daugiau ir 
nuosakiau veikti—gražiai ir atsargiai 
pertikrinti unijos mases, jog tas konsti
tucijos punktas netarnauja joms, jog jį 
reikia išmesti. Mes tikimės, kad ateis 
laikas, kada ir bus taip padaryta.

Tačiau mes norime atkartotinai pa
brėžti, kad jokiu būdu, tik dėl tų dviejų 
konvencijos netikusių žygių, negalima 
visą konvenciją vadinti, reakcioniška. 
Priešingai, kaipo tokia, daugumoje savo 
tarimų ir žygių, ši mainierių konvencija 
atliko didelį darbą, parodė pažangą.

“Kelias Į Naują Gyvenimą”
(Perskaičius ALDLD Nau

ją Knygą)
“Kelias į Naują Gyveni

mą” yra knyga, išleista 
A.L.D.L.D., kurios autorius 
yra A. Bimba. Knyga pa
puolė į mano rankas ir turė
jau progą perskaityti net du 
kartus.

Pastebėjau “Laisvėje” ra
ginimą, kad, kurie perskai
tys tą knygą, parašytų savo 
nuomonę į “Laisvę”. Ištik- 
rųjų tai yra ko pasiskaityti. 
Labai lengvai skaitoma kny
ga ir technika puiki.

Žmogus skaitai ir gėriesi 
tokio turinio ir mokslo iš
vadomis. Kuris ją perskai
tys, tas supras, kas šiandien 
yra pasaulyje ir kas buvo. 
Jau nekalbant apie Ameri
ką, nes mes daug patyrę 
ant savo nugaros ir matę 
savo akimis, knyga kalba 
apie viso pasaulio, europie
čių ir kitų kontinentų dar
bininkų gyvenimą ir pries
paudą. Man įdomu skaityti 
apie jau žilos senovės lai
kus, apie vergiją, baudžia
vą ir kaip keitėsi draugijos 
valdžios ir jųjų tvarka.

Pilnai galima sutikti ir su 
medicinos mokslo atradi
mais ir medicinos įgyvendi
nimą. Perskaitęs, pamanai 
sau, jeigu nebūt buvę tokių 
pasiaukojusių medicinos 
mokslo vyrų, tai dar ir šian
dien žmonija, o labiausia 
darbininkai, mirtų nuo įvai
rių ligų-epidemijų, kaip mu
sės nuo musmirinių grybų 
ir 11. ,

Jau čia nėra vietos ir ga
limybės išvedžioti ir išreikš

Pamatė Šviesą
Keliolika metų atgal Emil Vanderveb 

dė, žymus Belgijos socialistų vadas ir 
stambi figūra Antrajame Internacionale, 
buvo vienas iš konservatyviškiausių ir 
griežčiausiai prieš komunistus nusista
čiusių žmonių. Bet paskutiniais pora tre
jetu metų jis visai kitokiu žmogum pa
sirodė. Vanderveldė pasirodo vienas iš tų 
Antrajame Internacionale, kurie stoja už 
bendrą frontą su komunistais. Jis sakosi 
pamatęs ir įsitikinęs, jog kito kelio pa
sekmingai kovai prieš fašizmą nėra.

Vanderveldė sako: “Rusų revoliucijos 
susijungimas su Franci jos jakobininiu 
socializmu ir su Anglijos socialdemokra
tija sutvertų nenugalimą spėką, apiman
čią visus galingiausius revoliucinius ir 
progresyvius elementus Europoje, Ta- 
spėka sudaužytų Hitlerio Trečią Reichą 
ir Mussolinio Romišką-Ethidpišką Impe
riją.” Jis giria socialdemokrato Max 
Wernerio knygą “Kova tarpe socializmo 
ir fašizmo Europoje.” Peržvelgdamas tą

Ž o d i s Į M o t e r i s 
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Nors ir nelabai malonu, bet šiame svarbiame 
darbe mes esam priverstos šauktis jūsų, draugės, 
plačios paramos. Jau ne kartą būsit matę “Laisvėje”, 
kad rengiamasi prie bazaro. Darbininkiškas dien
raštis be plačios darbininkų paramos išsilaikyti ne
gali : kapitalistiniai dienraščiai pasilaiko iš gerai 
apmokamų, skelbimų, ko darbininkiški laikraščiai ne
turi, -todėl savo spaudos išlaikymu reikia patiems 
darbininkams kiek galint rūpintis. Mes gerai žino
me, kad kaip visuose bazaruose, taip ir būsimam, mo
terų triūsas vaidins labai svarbią užduotį, todėl Broo- 
klyno vietinė ALDLD Moterų 81 kuopa jau net tris 
susirinkimus turėjo prisirengimui prie to didelio dar
bo.

Kad parodyt, jog mūsų draugės rūpestingai prie 
bazaro rengiasi, čion sųminėsim tik vieną pavyzdį: 
viena draugė, apart baigiamos siuvinėti del bazaro 
staldengtės, da apsiėmė pasiūti dešimtį bovelninių 
suknelių (House dresses). Kitos draugės irgi pasi
ryžę atlikti nemažai įvairių darbų. Mes norim ištai
syti dvi savo būdeles; vienoje išdėstyti įvairius mo
terų meno dirbinius, gi kita būdelė turės reprezen
tuoti “Virėją”.

Brooklynietės savo užduotį pasiryžę atlikti rū
pestingai, jos pačios aukos įvairius daiktus ir dirbs 
visas tris dienas. Bet mes norime, kad kaip visuo
met, taip ir šiame bazare kolonijų draugės ateitų 
mūm į pagelbą. Paaukokite, kurios galit, įvairių 
meno dirbinių ir maisto dalykų. Yra pageidaujami 
įvairūs konservai, pyragaičiai ir pyragai. Maistas 
privalo būti pirmos rūšies, kad niekas negalėtų skųs
tis. Namie kepti pyragai. visuomet pageidaujami ir 
už juos galima peilio sukelti, o paskui, išlaimėjus, su 
draugais gerai pasivaišinti. Todėl, kurios tik išga
lite, bandykite atnešti į bazarą, arba, kad viena die
na nesusidarytų perdaug, o kitą dieną visai nebūt, 
pageidaujama, kad praneštumėte “Laisvės” antrašu 
drg. Sasnai, jog apsiimat iškept, o ji praneš, kurią 
dieną jūsų pyragas labiau pageidaujamas.

Aukas ir pranešimus siųskite “Laisvės” antrašu.
ALDLD Moterų 81 kp. Komitetas.

knygą Belgijos socialistų laikraštyje “Pe- 
uple,” Vanderveldė sako:

“Werner yra šimto procentų socialde
mokratas. Kaip ir visi kiti, kurie pergy
veno karčias pamokas prityrimų Vokie
tijoj, Italijoj arba Austrijoje, jisai stoja

už bendrą veikimą su komunistais ir 
skelbia Liaudies Fronto politiką ne tik 
Ispanijoje ir Francijoje, bet visur kitur. 
Bendras veikimas ir Liaudies Frontas 
galimas visur, nes visur jis yra reika
lingas.” , ’ •

ti visas mintis, kurios skai
tytojo vandentuvėje stovi 
perskaičius šią knygą.

Tiktai mano mintis nesu
tinka su tomis išvadomis, 
kurios padarytos skyriuje 
“Kada galva ir rankos susi
vienys.” Ten pradeda šitaip: 
“Nejaugi viena žmonijos da
lis amžinai tik rašys, skai
tys, studijuos, mokins, filo
sofuos, skambins pianu bei 
grieš smuiką ir svarstys 
svieto reikalus, tuo tarpu 
kita dalis tik anglį kas, plie
ną lies, mašinas gamins, že
mę ars, geležinkelius ties ir 
namus statys?” Pilnai su
prantu, kad tai bus komu
nizmo tvarkoje, bet tai ar 
galės taip būt ir ar tas pats 
darbininkas galės to visokio 
amato išmokti? Pav., piešė
jas artistas pieš vieną die
ną paveikslą, o jau antrą 
dieną eis točką stumti su 
žvyru. Inžinierius braižys 
planą kokiam tai budinkui 
arba tiltui, o jau po to eis 
anglių su šiupeliu kasti, į 
redakciją kokį žurnalą bei 
laikraštį suredaguoti. Ang
liakasys mainierys anglį 
kas, o toliau eis kur į ligo
ninę žmogui sergančiam 
operaciją daryti. Dar to
liau, ūkininkas ars žemę ir 
kitokius ūkės darbus dirbs, 
už kelių savaičių ar mėne
sių jau jam reikės drabu
žius siūti arba raštinėje 
dirbti. Redaktorius dirbs 
prie laikraščio kelis mėne
sius, o vėliau mes redakto
riaus darbą ir eis žmogui 
dantis taisyti ir tt., ir tam 
pan. Tai, mano supratimu, 

ir prie geriausios pasaulyje 
tvarkos (turiu mintyj prie 
komunistinės) nebus gali
ma tokį dalyką įgyvendinti, 
nes tai nebus jokios pro
dukcijos gyvenime praves
ta, nes mes žinome, kad ir 
labai išlavintam darbinin
kui, nuėjus prie naujo jam 
svetimo darbo, prie kurio 
jis nepratęs, nesiseka dirbti, 
ima daug laiko ligi pripran
ta, išmoksta.

Tai, sulig autoriaus išve
džiojimų, darbininkas visą 
savo gyvenimą tik kilnosis 
darbas nuo darbo ir vis prie 
naujo amato. Bet ligi jis iš-

LIETUVOS ŽINIOS
NEPILNAMEČIAI NETURI 
PRIEŽIŪROS IR AUKLĖJIMO

“Liet. Aidas” ir kiti laikraš
čiai dažnai rašo apie nepilna
mečių vaikų valkatavimą ir va- 
ginejimą. Prieš kurį laiką jų 
buvo sugauta daugiau ir pa
siųsta į nepilnamečių auklėji
mo įstaigą.

Lietuvoje yra gana daug ne
turtingų darbininkų šeimų. Kai 
kurios šeimos vaikais del sun
kių ekonominių priežasčių rū
pintis neturi galimybių. Ne 
tik juos auklėti, bet ir maitin
ti jų, bei aprengti neturi ištek
lių. Vien Kaune jų yra keli 
šimtai. Kur dar provincijos 
miestai, miesteliai ir kaimas. 
Visur tokių nelaimingų vaikų 
yra ir kas metai jų skaičius 
auga. Gyvenimas gatvėse juos 
išmoko vaginėti, o skurdas su
vedęs tokius vaikus būreliuose, 
išmoko ir kitokių blogų darbų.

Vaiko globa apleista. Ima
masi su vaikų valkatavimu ko
vos priemonių, bet ar tai su
mažins valkataujančių skaičių, 
abejotina?

Reikia susirūpinti valkatau
jančių neturtingų vaikų būkle. 
Kas iš jų bus, kai jie paaugės? 
Kol nevėlu, reikia ieškoti rim
tesnių būdų, kaip palengvinti 
tėvams ar globėjams užlaikyti 
vaikus.

Už Abortų Darymą Nubausta 
6 Metais Kalėjimo

Vilkijos gyventoja Elena 
Milbutienė kelioms moterims 
padarė abortus, o viena mo
teris, nuo Milbutienės padary
to aborto net mirė.

Apyg. teismas Milbutienę 
nubaudė šešeriais metais sunk, 
darbų kalėjimo. Ji padavė 
apeliacijos skundą, bet Rūmai 
jos skundą atmetė.

Sutuoktuvių Išvakarėse Kon
kurentas Užmušė Jaunikį
Vilkijos vals., Batniavų km., 

Br. Obelienis ir J. Stankus įsi
mylėjo vieną merginą ir abu 
norėję su ja susituokti.

Mergina pasirinkus Stankų 
ir jau buvo viskas paruošta 
vestuvėms, bet praėjusiais me
tais, vestuvių išvakarėse, Obe
lienis akmeniu Stankų užmu
šė.

Sausio 10 d. Kauno apyg. 
teismas jį pripažino kaltu ir 
nubaudė šešeriais metais sunk, 
darbų kalėjimo.

Klausimai ir Atsakymai
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Perplėšti Popieriniai 
Pinigai

Klausimas: — Aš turiu 
perplėštą dešimtinę notą ir 
nežinau ką su ja daryti?

Atsakymas: — Jeigu tam
sta turi tris penktadalius 
popierinės notos, tai Iždo

moks, tai, aš tikiu, jį gam
ta pašauks pas save, ir mirs 
darbininkas visko neišmo
kęs. .r.

Nors drg. Bimba ėmė tą r 
visą medžiagą iš mokslo ra
šė jų, kaip tai Marksas, En
gelsas, Leninas ir kiti ko
munizmo pirmtakūnai, bet 
tokia teoriją neatsako prak
tikai, o tik agitacinė forma. 
Gal evoliucijoj keliu išsivys
tys tokie darbininkai, kad 
jiems nereiks Haug laiko 
prie įvairiausių Sąmatų iš
mokti darbus dirbtk

\
Juozas Lažauskas.

ŠYPSENOS'
Ten Ne j ieško Vagių

Vagis A.: “Na ir kur gi 
tu galėjai pasislėpti, kuomet 
ištrūkai iš policijos?”

Vagis B.: “Miesto rotu
šėje.”

Vargiai Bus Galima
Jis: “Ar tamsta manai, 

kad mes galėsime po vedy
bų gyventi pas jūsų tėvus?”

Ji: “Tai bus klausimas, 
ar mes galėsime gyventi be 
jų”.

žargoniška Mirtis
Kaune, ant kampo Lais

vės alėjos, vienas vargšas 
smuikavo.' Kuomet pabaigė 
smuikavęs, prieina vaikutis 
ir klausia: “Kaip tamsta va
dini šitą melodiją?”

“Mano vaikeli, šitą melo
diją kompozitorius pavadino 
‘Generolo Žukausko Mir
tis’,” paaiškino vargšas.

Vaikutis: “Tai tikrai pa
siutusiai žargoniška mirtis.”

Abejotina
Jis : „ “Ar tamsta manai, 

kad jūsų tėvas gali pasi
priešinti, jeigu as tamstą 
vesčiau?”

Ji: “sunku pasakyti. Jei 
jis yra tokios minties, kaip 
aš, aišku, kad galima tikė
tis pasipriešinimo.”

Neatitinka Amžiui
Ponia: “Šitas paveikslas, 

kurį jūs padarėte, atrodo, 
jog aš daug senesnė.”

Fotografas: “Tas niekis. 
Vėliaus jums nereikės apie 
tai rūpintis.”

Neverta Lankytis
Pirma davatka (sutikus 

savo draugę): “Kažin ko
dėl tamstos pastaruoju lai
ku nematau lankant bažny
čią?”

Antra davatka: “Kad 
‘Garso’ redaktorius sako, 
jog visi lietuviški šventieji Y- 
pavirto į šlykštybes”.

Jaunutis.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Departmentas atpirks tą 
notą, duodamas tamstai pil
ną vertę. Bet jeigu turi ma
žiaus kaip tris penktas da
lis, tai galėsi gauti tik pusę 
notos vertės, ir pilna suma 
bus išmokėta tik tada, 
jeigu galėsi tinkamai da- 
rodyti, kad kita dalis tos 
notos sunaikinta.

Dėl informacijų tuo rei
kalu galima kreiptis prie 
Redemtion Division, Office 
of Treąsurer of the United 
States, Washington, D. C.

F. L. L S.
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Vaisinių Medžių 
Veisimas

ne

Kas nori pats savus me
džius užsiauginti, tinkamos 
yra sekamos priemonės: 
Parinkti sėklos gerai nuno
kusių vaisių tokių, kokių 
nori turėt. Rudenį sėklas 
pasėti. Pavasarį, kada me
deliai išleis tikruosius la
pus, persodinti tinkamon 
vieton eilėmis, kur juos bū
tų galima palaikyt liuosus 
nuo žolių ir teikti jiems 
trąšų.

Persodinant būtinai rei
kia nugnybt galą šaknies; 
tas reikalinga, kad medelis 
leistų šaknis į šalis, o 
gilyn—tai labai svarbu.

Augant medeliams, reikia 
nupjaustyt į šalis augančias 
šakutes, kaip tik jos prade
da išaugti; nereikia laukt, 
kol šoninės šakutės sukietės. 
Prašalinant šonines šakutes, 
galima turėt sveiką lygų 
medelio liemenį tokio aukš
tumo, kokio nori.

Kada medeliai paaugę, 
persodint juos į vietas, kur 
nori. Jei medeliai iš parink
tų gerų vaisių, tai turės to
kius pat vaisius—čiepyt 
reikės.

Medeliai Pirkti iš 
Auklėtuvių

Žmonės daugiausia perka 
medelius iš auklėtuvių, pa
sirinkę iš katalogų. Man te
ko pačiam pirkti, norint tu
rėt vaisių greičiau negu iš 
savų. Didesnę pusę pirktinių 
aš negalėjau palaikyt gyvais 
per vasaros karščius. Mat, 
iš auklėtuvės išsiunčiant, 
apatinės šoninės šakos buvo 
tik ką nupjaustytos, likę pla
čios žaizdos, šaknų mažai. 
Savus medelius kur sodinau, 
ten auga ir vaisius apščiai 
veda.

Kam reikalinga pirkt me
deliai, geriausia pirkt vienų 
metų. Toki medeliai neturi 
šoninių šakučių, geriau pri
gyja, negu trijų ar keturių 
metų su nupjaustytomis ša
kom. Dviejų metų taip pat 
geri, nors jau turi šonines 
šakutes. Kur vasarą "užtek

tinai lietaus, gal prigytų ge
rai ir didoki medeliai.

Sodint vaisinius medelius 
būtinai reikia paviršiuj že
mės, paskleidžiant šaknis į 
šalis. Iškast duobę tiek pla
čią, kiek reikia ištiestoms 
šaknims į šalis; pastatyt ten 
medelį ir smulkias žemes 
ranka įkratyt į šaknų tarpą, 
ir patį medelį pakratyt, kad 
žemės subyrėtų į šaknis; ta
da apipilt šaknis žeme ir su- 
mindžiot; po sumindžiojimo 
galima vandens užpilt. Ka
da vanduo susigeria į že
mę, tai likusią žemę pas
kleisti liuosai aplink mede
lį. Kas daug medelių sodina, 
nevartoja vandens.

Kas link medelių sodini
mo aš turėjau progą kalbė
tis su valdžios samdomu 
ekspertu. Jis pasakė tą pa
tį, kas čia parašyta. Jis pa
tvirtino supratimą, kad per- 
gilus įsodinimas kenkia me
džių vaisingumui.

ne-

4

DVIGUBAS AMŽIUS I
V a b a 1 i ūkas vadinamas 

vandenine blusa (daphnia) 
gyvena 29 dienas. Bet duok 
jam jaunam' maisto mažiau 
negu vidutiniai, paskui an
troj pusėj jo amžiaus šerk 
jį daugiau, kaip vidutiniai, 
o jis gyvens 42 iki 51 die
nos, tai yra, 13 iki 22 die
nų ilgiau negu paprastai.

Jeigu šis atradimas gali
ma būtų pritaikyt žmonėms, 
sako Brown Universiteto 
profesorius tyrinėtojas A. 
M. Banta (Providence), tad 
“siaurai” gyvenant iš jau
nystės, o “plačiai”—nuo pu
sės amžiaus, jie galėtų gy
vent 100 iki 140 metų.

Georgijos Universiteto še
ši studentai išbuvo be mie
go 100 valandų ir tuo tarpu 
gerai atliko pamokas, nors 
ir žiovaudami.

brangiausia spal-Tai bene bus didžiausia ir 
vuotiems paveikslams traukti mašina (kamera). 
Ji randasi Clevelande ir kaštuoja $25,000.
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KIEK GALĖTUME IŠBŪT NEVALGĘ, NEGERĘ? | Paskutinė Kelionė
Šventąja dvasia negyven

si, sako žmonės. O kanau
ninkas kunigas I. H. Noe 
norėjo įrodyti, kad jis bent 
per metus pasilaikysiąs 
“maistu iš dangaus”, be že
miško valgio ir gėrimo.

Praeitą savaitę supliuško 
tas jo žadamas stebuklas.

Kunigėlis pernai per me
tus nieko kito nevalgęs, tik 
čielus orindžius. Šiuos gi 
metus ketino nuo visko sau
sai užsigavėti. Nieko neėmė 
burnon vieną savaitę, kitą, 
ir sakė, kad “niekada savo 
(47 metų) amžiuje taip pui
kiai nesijautęs kaip dabar.”

Parapijonys matė, kaip 
jisai darosi panašus į pus
gyvę giltinę. Bet kunigas 
tikrino esąs “tvirtas” ir 
“dieviškai laimingas,” iki 
22-rą badavimo dieną nu
virto “nuo koto” ir apalpo.

Dieviškasis” kanaunin-

nę. Jam dar apalpusiam da
vė ten orindžiu sulčiu, ir 
taip, galop atsipeikėjęs, jis 
nustebo, pasijutęs ne dan
guj, bet paprastoj ligoni
nėj. Po to ir pradėjo laips
niškai valgyti, gal persitik
rinęs, kad jau praėjo ste
buklų gadynė.

Kun. Noe net nepasivijo 
pirmesnių badautojų rekor
do, kaip matome iš sekamų

“Leviathano”

Į JŪRŲ GELMES PAŽVELGUS
RYKLĖ-šARKIS

Bene tai plėšriausias jūrų 
gyvūnas, tai žuvis-žvėris, 
taip vadinamas Šarkis. Šar
kių tėvynė tai šiltų kraštų 
jūrų plotai. Šarkių netrūks
ta ir mūsų kaimynui At-I 
lantikui, pradedant saulė-' 
tos Floridos, baigiant Cali- 
fornijos pajūriais.

Šių plėšrūnų tiek prisivai- 
sino šiltuose jūrų vandeny
se ir jie taip įsidrąsino, kad 
maisto jiešlwdami, pradėjo 
šeimininkauti ne tik ryti
niuose Atlantiko pakraš
čiuose, bet ir upėse, kurios 
įteka į Atlantiką, kaip tai 
—Dalaware, Chesapeake ir 
kitose upių įtakose.

Tai pikčiausias ir vikriau
sias jūrų gyvūnas, kuris 
puola savo auką pikčiau ne
gu tigras, liūtas, vilkas ar 
kitas drąskūnas sausumos 
žvėris. Šarkis puola visokį 
gyvį, kas tik jūrosna paten
ka, o užvis labiausia myli 
žmogieną. Ypatingai Šarkio 
patelė, kuri paprastai užau
ga didesnė, negu patinas, iš
augus iki 15-18 pėdų ilgio, 
tik vienu savo išsižiojimu 
gali perkąsti žmogų pusiau 
ir padalinti į dvi dalis.

Per ilgus laikus šis plėš
rūnas buvo skaitomas nie
kam netinkančiu gyvūnu, ir 
žvejai juos radę tinkle, per
pjaudavo gerkles ir mesda
vo atgal į jūrą.

Būdavo ir tokių atsitiki
mų, kad jų prisiveisdavo 
tiek daug, jog ir valtelėse 
žmonėms būdavo pavojinga 
plaukioti, nes Šarkis savo 
vienu uodegos smūgiu per- 
kirsdavo valtelę pusiau ir 
suėsdavo joje buvusius žmo
nes. Tokiu būdu, kad pama
žinti ryklių knibždyną jū
rose, važinėdavo tam tikros 
ekspedicijos, suelektrizuoda- 
vo jūrų plotus ir elektros 
pagelba žudydavo Šarkius.

Vienok keletas metų at
gal tapo atrasta, kad iš Šar
kio odos galima gaminti ne 
tik moteriškus piniginius 
kapšelius, bet ir batus ir 
kitką. Taipgi surasta, kad 
Šarkio pelekai yra tinkami 
žmogaus maistui- ir labai

Rašo Senas Vincas 
skanūs. Iš Šarkio kepenų 
gaunamas tinkamas valgiui 
aliejus, o iš jo kūno išima
ma gana daug ir vertingų 
riebalų vaistams. Yra ap- 
skaitliuota, kad iš 18-20 pė
dų ilgio Šarkio galima gauti 
apie už penkiasdešimt dole
rių vertės medžiagų.

Todėl praeitais metais 
metais Šarkių tėvyjiėj, Pa- 
cifiko Vandenyne, prie Aus
tralijos, New South Wales 
vyriausybė įsteigė Šarkių 
gaudymo ir perdirbimo in-

dustriją. Tačiaus Šarkių 
gaudymas žvejams nėra pik
nikas. Juos gaudo milžiniš
kais, tvirtais tinklais .ir tik 
vienu už tiesimu tokio tink
lo ištraukiama po didelį 
kiekį visokio dydžio Šarkių.

Šarkis tiek žiaurus ir tiek 
pavojingas, kad jis kovoja ir 
keršija iki paskutinio gyvy
bės pulso. Jis ištrauktas iš 
vandens ilgai nenumiršta, ir 
nelaimė tam žvejui, ' kuris 
nepasisaugos, kad ir su per
pjauta gerkle Šarkio! Kad

Mokslas Pradėjo Daryli Stebuklus
New Orleans, La. ligon- 

butyj, sirgo 67 metų senis, 
John Wesley Amos, kaip 
štai šalia jo atveža ir pa
guldo jo gerą draugą, jau
ną vyrą, Franką Chabiną, 
kuriam, negesintų kalkių 
įkritus, nepagydomai buvo 
sunaikinta viena jo akis. 
Senis, išgirdęs draugo ne
laimę ir jausdamasis, kad jo 
gyvenimo dienos jau suskai
tytos, pasiūlė savo vieną akį 
draugui, ir daktarai tuoj 
ėmėsi už darbo. Pasekmin
gai išėmę senio akį; įdėję ir 
prigydę Frankio akidėj, pa
sigyrė pasauliui savo suga- 
bumais.

“Nesididžiuokite, b r oliai 
amerikiečiai,” šūktelėjo So
vietų Sąjungos profesorius, 
V. P. Filatov. “Gyvą akį tai 
ir šiaučius gali prigydyti 
gyvo žmogaus akidėje. Bet

atgydykite ir prigydykite 
negyvo žmogaus akį, tai tu
rėsite kuom ir pasigirti.”

Ir daktaras Filatov paro
dė, ką jis gali. Jis, išėmęs 
iš negyvo žmogaus akį ir 
išlaikęs net 6 dienas tam 
tikroj temperatūroj, sėk
mingai prigydė jauno darbi
ninko akidėj, kuris buvo ne
tekęs savo dešinės akies 
dirbtuvėj, ir dabar jis mi
rusio žmogaus akia mato 
daug geriau, negu su savą
ja.

Mokslas daro stebuklus ir 
gal netektų daug stebėtis, 
jei koks Sovietų Sąjungos 
daktaras mirusio protingo 
žmogaus galvą įčiepytų į 
kokio bepročio kamieną ir 
padarytų jį kaip protingu, 
taip ir tvirtu Sovietų Sąjun
gos piliečiu!

Senas Vincas.

SENI LAIKRAŠČIAI NAUDINGI ĮVAIRIEM DALYKAM
Kandys nemėgsta laikraš

čių atramento. Tad įvynio
jus vilnonius daiktus į lai
kraščius, kandys jų neka- 
poja. '

Suplėšius laikraščius į 
skiauteles, gerai išmirkius 
jas vandenyj, sutrynus į ko
šę ir nusunkus, dar kiek 
miltų pridėjus, susidaro ge
ras užkamšalas įvairiem 
plyšiam bei skylėm.

Po kilimų (karpetų) pa- 
tiesus laikraščius, jie taip 
pat saugoja nuo kandžių.

Seni laikraščiai labai tin
ka langus valyt ir nušluos
tyt ir veidrodžius gražiai 
nušveisti.

Apkamšius laikraščiais le
dą šaldytuve, jis ilgiau ne
ištirpsta. "

Laikant vandenį su ledu 
inde, jeigu jis bus visomis 
pusėmis apvyniotas laikraš
čiais ir iš viršaus taipgi po- 
piera sugniaužta, tai daug 
ilgiau nesutirps jame ledas 
ir pasilaikys šaltas vanduo.

./LA 
ir mirštantis Šarkis gali al
savo uodega nukirsti žVėjo 
nugarkaulį, o savo aštriais 
dantimis nukąsti žvejo ko-’ 
ją ar ranką.

Juk ir apie taip vadina
mą Velnio Salą (Alcatraz 
Island), Calif orni joj, kur 
nesenai tapo išbudavotas di- 
džiausiems k r i minalistams 
moderniškiausias kalėjimas, 
Šarkiai eina žvalgybinių 
pareigas. Jeigu iš to kalėji
mo kalinys kokiu stebuklin
gu būdu ir pabėgtų, tai Šar
kiai jį tuoj sučiups ir nei po 
kąsnelį visiems neišteks, 
kaipo atlyginimo už kalinio 
sugavimą.

SEA ANEMONE
Sea Anemone arba jūrų i 

vėjagėlė tai augmuo, kuris Į 
auga jūrų dugne ir pana-' 
šus į vazone augančią gėlę. 
Tos gėlės, į žmogaus rankų 
įpirštus panašus krūmokšlis, 
visokiomis spalvomis žibu
riuoja, augdamas jūros dug
ne. Bet išėmus iš vandens, 
visa jo grožė pražūva; tai 
viena tos gėlės ypatybė.

Antra tos gėlės ypatybė 
tai ta, kad ji ėda gyvas žu
vis. Todėl dar nėra nustaty- 

j ta, prie kokios veislės šią gė
lę priskaityti—augmenų ar 
gyvių? Ji auga jūros dug
ne, kaip augmuo, tai tiesa. 
Bet kodėl ji ėda gyvas žuvis 
ir išimta iš vandens—mirš
ta?

Ši gėlė tai gyvi žuvim 
spąstai. Kuomet ji laukia 
aukos, tai jos krūmokšlis iš
siskečia ir žiburiuoja stebė
tinomis spalvomis. Bet kaip 
tik atplaukus žuvis apsisto
ja krūmokšlio aikštelėje, 
krūmokšlis sučiumpa žuvį 
ir ją gyvą sužinda tam tikri 
gėlės muskulai.

Įima auginti vazone, tai ji ne 
vienai mūsų gražuolei nu
kąstų kad ir miltais apibars
tytą nosytę.

Istanbule turkų vyriausy
bė moka apie 20 centų už 
kiekvieno palaido 
mušimą. Taip per 
sius užmušta 2670

suns uz- 
8 mėne- 
šunų.

I

Badavimo Rekordai
Indų tautinis vadas Jatin- 

dranath Das, areštuotas 
1929 m. už sąmokslą prieš 
Anglijos viešpatavimą Indi
joj, paskelbė protesto bado 
streiką. Grynai išbūdavo 61 
dieną ir mirė kalėjime.

Taha Hussein, įkalintas 
už pasimojimą nužudyt Ai- 
gipto minister] pirmininką 
Sidki Pašą, protestuodamas, 
visiškai išbadavo 50 dienu, 
iki mirė kalėjime 1932 m. 
, j,Daktaras Tanner 1979 m. 
per 40 dienų neėmė bu r non 
jokio maisto, o menininkas- 
tapytojas Merlatti 1886 m. 
Paryžiuj grynai išbadavo 50 
dienų. Per tokius pasnin
kus vienas ir kitas taip su
nyko ir nusilpo, kad, mato
mai, būtų atsisveikinę su

1938 m. sausio 25 d., iš 
Hobokeno, N. J., išplaukė 
i paskutinę kelionę milžiniš- . 
kas Jungtinių Valstijų lai
vas “Leviathan”. Jis turi 
908 pędas ilgio, 100 pėdų 
pločio ir 58 pėdų virš Van
dens aukščio. Laivas yra 
54,500 tonų įtalpos. 

v 

“Leviathan” buvo išbuda- 
votas Vokietijoj 1913 me
tais ir priklausė vienai vo
kiečių laivų kompanijai. Jis 
tada vadinosi “Vaterland”., 
Kada pasaulinis karas pra
sidėjo, šis laivas buvo at
plaukęs į Jungtines Valsti
jas. Jis čia ir pasiliko, nes 
bijojo, kad Anglijos karo 
laivai jį nepačiuptų.

1917 metais prasidėjo ka- . 
ras tarp Jungtinių Valstijų 
ir Vokietijos. Tada šios ša
lies valdžia konfiskavo apie • 
200 vokiečių laivų, kurie bu
vo Amerikos prieplaukose, 
ir jų tarpe “Vaterlandą,? • 
kuris ir buvo perkrikštytas 
į “Leviathan”. Jūreiviai jį 
vadino trumpai “Levi”.

Karo metu jis tarnavo 
pervežimui Amerikos armi
jos į Franciją. Jis iš Ameiį 

1 kos atliko 11
šiuo pasauliu, jeigu nebūtų į 
gavę gydytojų pagelbos.

Ilgiausio badavimo rekor
das priklauso Airijos tauti
niam vadui T. MacSwiney, 
kovotojui už nepriklauso
mybę nuo Anglijos. Įmestas 
Londono kalėjimai!, jis 75 . 
dienas visiškai badavo, reik-' 
šdamas protestą prieš An-

71-iną dieną MacSwiney 
apalpo. Tuom pasinaudoda
mi, kalėjimo viršininkai 

I bandė įleisti skysto maisto 
i jam į vidurius. Bet kada 
MacSwiney atgavo sąmonę, 
jis vėl atsisakė nuo bet ko
kio maisto ir taip mirė.

Kas nežinoma, tai kiek 
vandens MacSwiney gėrė. 
O vis dėlto gal tik vienas 
iš tūkstančių galėtų išbūt 
gyvas taip ilgai nevalgęs, 
nežiūrint kiek vandens ger
tu. c

Mokslininkų Nuomonės
Fiziologai, žinovai žmo

gaus organizmo veikimo, 
sutinka, kad jeigu žmogus 
yra sveikas ir jeigu gerai 
maitinosi iki badavimo pra
džiai, tai jis galėtų bent 50 
dienų pasilaikyti be jokio 
valgio. Jie sako, gal toks ba- 
duolis išgyventų net iki 75 
dienų, jeigu šiltoj patalpoj 
būtų ir nieko daugiau ne
veiktų, tik sėdėtų ir gulėtų.

Vokietijos mokslininkas 
Puetter, tačiaus, tvirtina, 
kad visai sveikas žmogus 
galėtų pasilaikyti gyvas be 
valgio per 90 iki 100 dienų, 
jeigu jo badavimas būtų ve
damas mokslinėse sąlygose, 
panašiai kaip laboratorijose 
tiriama, kiek gali be maisto 
išgyvent šuva, katė, pelė ar 
koks kitas gyvis.

Bet tie patys žinovai per
sergėjau kad jeigu visiškas 
baduolis ir negers nieko, tai 
jam gręsia mirtis bėgyje 15 
iki 20 dienų. (Pirmiau mi- 

(Tasa 4-tam puslapyj)

kelion 
nuvežė apie 100,000 o! 
rių ir kareivių. Visas 
išmargintas, kaip kokia’ 
ra, kad geriau galėtų 
kuotis nuo submarinų.

Taip tas perkrikš 
“vokietys” tarnavo 
savo budavotojus ir si 
nuo vokiškų submarinų. Ži
noma, jis ųeplaukė vienas; 
plaukė daug transporto lai
vui kartu ir juos visu keliu 
lydėjo didelis skaičius grei
tų šarvuotlaivių ir naikintu
vų.

Karui pasibaigus, “Le
viathan” tarnavo parveži
mui amerikiečių iš Franci- 
jos atgal į Jungt. Valstijas. 
Tada jis atliko 9 keliones ir 
parvežė 93,746 oficierius ir 
kareivius.

Po karo ilgą laiką “Le
viathan” vežiojo keliaunin
kus tarp Europos ir Ame
rikos. Užviešpatavus kri
zini, mažiau buvo reikalin
gas jo patarnavimas. 1934 v 
metais jis buvo pastatytas 
Hobokeno prieplaukoj ir pa- ’ 
skelbtas netikusiu. Vėliaus 
jį nupirko viena Škotijos se
no metalo firma, kur jis 
bus sugriautas. Žinoma, 
“Leviathan” nėra dar taip 
baisiai senas, nes jis ir da
bar locnomis savo jėgomis 
rėžia Atlanto Vandenyno 
bangas, kad pasiekus Ško- 
tiją, kur užbaigs visas savo 
keliones. “Netikęs” todėl, 
kad viešpatauja krizis ir 
nėra kas jam veikti. š.

MAŠINA NAIKINANTI
SLOGOS BAKTERIJAS

Boston. — Naujosios An
glijos Medikaliame Centre 
sėkmingai išbandyta elek- 
tro-magnetinė mašina, kuri 
savo leidžiamais ’ trumpais 
spinduliais muša slogų bak
terijas nosy j, gerklėj ir gal
vos kiaurymėse.
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LEWISTON IR AUBURN, 
MAINE

Bjaurus Fabrikantų ir Policijos 
Suokalbis, Kuris Panašus į Sac- 
co-Vanzetti Buvusį Suokalbį. 
Valstijos Policija ir Prokuroras 
Tame Turi Rolę, šnipai ir Po
licija Išprovokavo Silpnaprotį 
Darbininką Prisipažinti Prie 

Nebūtų Dalykų.

Sausio 25 d., š. m., aukštes
niojo teismo (Superior Court) 
teisėjas nuteisė darbininką 
Adolphe Lafontaine nuo pusan
trų iki trijų metų į kalėjimą, 

‘ kaltinant jį padegime orlaivių 
garadžiaus, kuris sudegė perei
to gegužės mėn. iš 26 į 27 d. 
naktyje. CIO ' advokatas pa
duos apeliaciją į Aukščiausią 
Maine Valstijos Teismą. Kal- 

... tinairųisis laikomas po $5,200 
” užstato.

Štai kokia to viso dalyko is
torija. Sekite ją iki galo.

Tuom laiku, kuomet sudegė 
■' minėtas orlaivių garadžias, čia 

ėjo 19 čeverykų dirbtuvių strei
kas. Tame garadžiuje sykiu su 
kitais dar trijais orlaiviais su- 

,, degė ir vieno čeverykų fabri
kanto, Erving W. David, orlai- 

į“ vis. Todėl šnipai ir policija 
paleido paskalas, kad, girdi, ga- 

•’ radžiu sudeginę streikieriai, 
keršydami fabrikantui E. Da
vid. Streikieriai gi sprendė, 
.kad garadžius, jeigu jis buvo 
padegtas, tai padegė šnipai ir 
provokatoriai, kad apkaltinus ir 
diskreditavus streikierius ir U. 
S. W. A.—C. I. C. uniją, kuri 

>’' vedė • šį streiką.
... šis įvykis darbininkų ir 

streikierių tarpe greitai nuėjo į 
‘užmirštį; bet fabrikantai, šni

pai, policija ir vietinis proku
roras išdirbo slaptus planus ir 
pradėjo savo sumanymus vyk
dyti. Jie pasikvietė iš New 

..<♦ *Xpxko detektyvą (šnipą) Harry 
\ kuris čia atvažiavęs

* ^dfeadino Bergen, ir pradėjo 
• landžioti po stubas darbininkų 

?.■ streikierių.
; ■ S „^Pojlgo landžiojimo, šnipas H. 
i ;**l&ų*gen (H. Biaskey) susirado 

buvusį streikiei’h Adolphe 
Jxįfontaine, kuris pasitikėjo to 

gražiem pasakojimam ir 
su * tuo šnipu susidraugavo. 
(Turiu pasakyti, kad Adolphe 
Lafontaine protas nėra svei- 

' *. kas; jis buvo gydomas 51 dieną 
Auguštos ligonbutyj kaipo psi- 
chopatas.)

Silpnapročiui A. Lafontaine 
šnipas pasakojo, kad ir jis esąs 
ant juodo listo, kad ir jo vaka- 
rinėse valstijose policija jieš- 

k kanti už streikierių vadovavimą 
streikuose. Prižadėjo pastoroti 
kaipo savo geram draugui New 
Yorko mieste gerą darbą dėl 
A. Lafontaine, ir alga būsianti 

. ne mažesnė, kaip $40 į savaitę. 
Išsigerdavo sykiu alaus ir auto- 

„ mobiliu važinėdavo. žodžiu, 
šnipas Bergen (H. Biaskey) su 
A. Lafontaine pasidarė “neper
skiriami draugai.”

Kada šnipas pamatė, kad 
silpnaprotis A. L. tikrai jam 
pasitiki, tada sako: “Aš turiu 
Portland’e, Me.r gerą darbą; 

<t Mane vienas biznierius samdė 
sudeginti jo skalbyklą (laun- 

Jr dry) ir sykiu namą; namas su 
skalbykla yra apdraustas ant 

• 28 tūkstančių. Aš prašiau už 
sudeginimą, tai yra, už savo 

,. darbą, dviejų tūkstančių dole- 
rių; tas biznierius man siūlė 
$1,500. Bet aš vienas to darbo 

‘ ’ atlikti negaliu, todėl, kaipo sa- 
.. vo ištikimą draugą, aš norė- 

'* čiau jus priimti į partnerius 
ir už tą man pagelbėjimą aš 
jums duosiu $500.”

J A. Lafontaine su pasiūlymu
šnipo sutikęs. Tada šnipas 
Bergen liepė A. L. nupirkti di
namito, nes sykiais, esą, gal 
prisieis namas dinamituoti. A. 
Lafontaine atsako, kad jis ne
turi pinigų, šnipas Bergen iš
siėmęs iš kišenės »padavė $2.25. 
Padavęs pinigus, šnipas išėjo iš 
A. L. stubos. Palikęs vienas, 
A. Lafontaine ilgai svajojo ir 
mąstė, kad visgi darbas gan 

pavojingas ir rizikingas. Bet, 
matydamas prieš savo akis du 
savo išalkusius kūdikius ir jau
ną suvargusią savo moterį, o 
pats per ilgą laiką būdamas be
darbių eilėse,—nusprendė rizi
kuoti. Kadangi pats A. Lafon
taine neturėjo laiko, jis papra
šė savo draugo, kuris ir nupir
ko dėl jo dinamito už $1.95.

Dabar ant valandėlės paliksiu 
A. Lafontaine, o rašysiu apie 
šnipo ir policijos veiksmus šioj 
tragi-komedijoj. Kada šnipas 
Bergen (H. Biaskey) padavęs 
pinigus dėl nupirkimo dinamito 
išėjo, tai jis, Auburn miesto 
policijos viršininkas Rowe, 
Maine valstijos policijos virši
ninkas Towle, Maine valstijos 
policijos kapitonas Young ir 
prokuroras (Andr o s c o g g i n 
County Attorney) Frank Pow
ers padarė konferenciją ir pa
sidalino roles, kuris ką turi at
likti. Policijos kapitonas Young 
apsiėmė būti tuo “biznierium,” 
kuris neva samdo H. Bergeną 
sudeginti jo skalbyklą ir namą; 
jo pavardė bus “Rubens.” Die
ną dėl lošimo nuskyrė spalių 
27. Visa ta komedija nutarta 
laikyti “Eastland” viešbuty, 
Portland, Maine.

Auburn policijos viršininkas 
Rowe, prokuroras Powers, 
Maine policijos viršininkas 
Towle ir dar vienas šnipas (pa
starasis teisme nebuvo ir jo pa
vardė nebuvo paskjelbta) “East
land” viešbutyj kitam kamba
ryj klausys ausis pridėję prie 
sienos, kada eis derybos tarpe 
“biznieriaus Rubens” ir šnipo 
Bergen ir A. Lafontaine apie 
sudeginimą skalbyklos.

Dabar šnipas Bergen ateirtą 
pas A. Lafontaine ir praneša? 
kad spalio 27 d. reikia va
žiuoti į Portlandą atlikti darbą. 
Nuvažiuoja abu “draugai” į 
Portlandą, nusivežė ir dinami
tą. šnipas parodė tą namą su 
skalbykla, kurią reiks sude
ginti, ir nuėjo į “Eastland” 
viešbutį “susitikti” skalbyklos 
savininką “Mr Rubens,” su
baigti derybas ir paimti pini
gus už darbą. Einant į vieš
butį šnipas Bergen pataria A. 
Lafontaine kalbėti drąsiai ir 
balsiai, nes Mr. Rubens esąs 
kurčias, tai, esą, išlengvo kal
bant jis negalės girdėti. Nu
ėję į viešbutį, sutiko “Mr. Ru
bens” (policijos kapitoną 
Young) ir nuėjo visi trys į 
slaptą pasikalbėjimą.

Kada pradėjo derybas, tai 
šnipas Bergen lodydamas pirš
tu į A. Lafontaine, sako skal
byklos savininkui Rubens: “Aš 
su šiuo vyru sudinamitavom S. 
Franciske tiltą, Detroite sude- 
ginom 5 namus”. Ir jis išpasa
kojo čielą litaniją “atliktų” de
ginimo ir sprogdinimo darbų. 
Ant galo sako: “Mes sudegi
nome Auburn orlaivių gara- 
džių.”

Tada “Rubens” (Maine poli
cijos kapitonas Young) pa
klausė A. Lafontaine: “Ar tu 
dalyvavai Auburn, Maine, sude
ginime orlaivių garadžiaus?” 
(Visi šnipai teismę tvirtino, 
kad Lafontaine prisipažinęs. 
Bet pats A. Lafontaine teisme 
sakė, kad jis buvęs tame laike 
nepaprastam ūpe ir gerai ne
pamenąs ar sakęs, kad padėjo 
šnipui Befrgen sudeginti orlai
vių garadžių, ar ne.)

Kada derybos tarpe šnipo 
Bergen ir A. Lafontaine iš vie
nos pusės, ir “Mr. Rubens”— 
iš kitos ėjo prie pabaigos, tai į 
jų kambarį susigrūdo ta visa 
gauja šnipų ir policijos, kurie 
klausė už sienos, ir, A. Lafon
taine areštavo už padegimą or
laivių garadžiaus.

Sausio 19, 20, 21, ir 22 die
nomis Auburn’e atsibuvo teis
mas. Teisme A. Lafontaine 
prirodė, kad jis iš Lewiston, 
Me., gegužės 8 d., 1937 m., iš
važiavo į Newburyport, Mass., 
ir sugrįžo į Lewistoną rugpjū
čio 14 d. Todėl jis negalėjo 
padegti orlaivių garadžiaus, 
būdamas toliau negu 100 mylių. 
Buvo net penki liudininkai iš 

(Newburyport — dvi moterys ir 
trys vyrai. Viena moteris, 
Grace Daigle, iš Newburyport,

Piemenuko Pasakojimas apie Skurdą ir 
Tamsumą Lietuvoje

Šiomis dienomis į Cleve- 
landą pribuvo vaikiščias, 
kuris Lietuvoje pas buožes 
tarnavo už piemenuką. Šių 
žodžių rašytojai teiraujan- 
tis, jis papasakojo daug 
keistų ir* įdomių dalykų 
apie Lietuvos kaikuriuos 
gyvenimiškus r e i š k i nius. 
Kai kas pasakys: “Kokia 
čia svarba, ką piemuo kal
ba? Piemuo—piemeniškai ir 
pasakoja.” Aš gi į tai kitaip 
žiūriu. Man paprastutė ir 
atvira piemenuko kalba vi
suomet išrodo teisingesnė, 
negu kultyvuoto ir pilno 
amžiaus žmogaus.

Štai ką tas vargo bitė— 
piemenukas — papasakojo.

—Lietuvoje yra daug be
pročių. Ateina jie į namus 
pas ūkininkus. Kartais tik 
mažus vaikus randa namie, 
nes vasarą didieji dirba lau
kuose. Vaikus jie tai bota
gu sukapoja, tai šiaip su
muša ir išgązdina iki su
sirgimo. O kartais ir mote
rims esant namie, jie atėję 
daug blogo padaro. Jei ir 
užkištos durys būna, tai jie 
jas išlaužia; jie čįrūti. Kar
tais jie uždega Mo j ibius ir 
tvartus. Tieįp&iiSėliju labai 
suskurdę, *8aug b r u-
\ ‘-.tpąskurią A. Lafontaine buvo 
įnamiu^teišme liudijo, kad A.

jos namuose gegužėj 
26 ir 27 dienomis; ir kiti liudi
ninkai tą patį parodė. U. S. 
W. A. unijos lokalo (Newbury
port) kasierius teisme sakė, 
kad gegužės 26 d. į jo stubą 
atėjo A. Lafontaine, parodė 
unijos kortą ir prašė darbo. 
Kadangi jis darbo negalėjęs su
rasti, tai dav^s A. L. 35 cen
tus dėl pietų; ant rytojauš, ge
gužės 27 d., nuvažiavęs į Bosto
ną (į CIO ofisą) ir ten ga
vęs $10 pinigų, kuriuos tą pa
čią dieną atidavęs dėl A. La
fontaine, kaipo streikierių sa
vaitinę pašelpą. Parodė teisme 
ii- kortą, kad gegužės 27 d. 
išmokėta A. L. $10. žodžiu, 
aiškiausiai teisme buvo priro
dyta, kad streikieris A. L. ta
me laike, kada čia sudegė ga
radžius, buvo Newburyport, 
Mass. šnipai gi išplepėjo 
augščiau aprašytą visą komedi
ją, t. y., kaip jie “gudriai” su
galvojo ir išgavo “prisipažini
mą” nuo nelaimingo A. L. ži
noma, reikia suprasti, kad čia 
teisė ne A. Lafontaine, bet 
U. S. W. A—C. I. O. uniją! 
Tie mūsų valstijos reakcionie
riai ir fabrikantai, teisdami tą 
mažai žinomą streikierį, norėjo 
įrodyti, būk CIO unija degina 
namus ir kitokius teroristinius 
aktus atlieka. Nes kada proku
roras sakė džiurimenams savo 
spyčių, tai net su ašaromis 
akyse tarp daugybės savo nesą
monių pasakė: “CIO unija tu
ri apie keturis milionus narių; 
kožnas narys moka duoklių po 
25c į savaitę, kas sudaro vie
ną milioną dolerių į savaitę.” 
Ir, rodydamas pirštu į A. L., 
rėkė: “Kiek ta unija gali nu
samdyti tokių žmonių, kai šis, 
kurie degina namus, daužo lan
gus, muša ištikimesnius mūsų 
apgynėjus policijantus ir tt.”

Po tokios prokuroro juodžiau
sios prakalbos, pasakė gana 
įspūdingą kalbą CIO unijos ad
vokatas Raymond Rogers. Bet 
kietakakčiai džiurimenai pripa
žino A. Lafontaine kaltu pade
gime orlaivių garadžiaus. šis 
teismas yra tikrai sufrėmUotas 
ir panašus į teismus Thomo 
Mooney, Sacco-Vanzetti ir ki
tus. Tiktai skirtumas šiame 
teisme, kad prokuroras pats 
dalyvavo suokalbyj, pats areš
tavo, pats teisme darė apkalti
nimus ir džiurimenam sakė 
spyčių.

Gamtos Sūnus. 

do.... Jie išsiverčia savo 
drapanas kitu šonu, kad tas 
brudas nuo jų nubirėt. Jų 
yra ir senų, ir jaunų. Val
džiai pranešus, juos paima; 
bet ilgai jų nelaiko—palei
džia, tai ir vėl jie valkioja
si po kaimus.

Apie save ir tokių kaip 
jis gyvenimą jis paporino:

—Piemenukų g y v enimas 
Lietuvoje blogiausias. Ypač 
pas didelius ūkininkus ir 
dvaruose. Gyvulių daug, o 
piemenų permažai. Kur yra 
durpenyčių, tai kartais gy
vuliai įpuola. Piemuo atsa
ko: jį muša užvaizdą. Va
saros laike anksti kelia. Ga
nyti reikia iki vėlumai, nes 
vidurdienyj gyvuliai būna 
namie — vabalai kanda. Gy
vuliai gindamiesi nuo vaba
lų aplaužo tvoras — piemuo 
už Tai atsako, gauna muš
ti....

Jeigu Lietuvoje taip el
giasi su piemenukais, tai 
man buvo žingeidu, kaip ten 
elgiasi .su gyvuliais. Gavau 
štai kokį atsakymą:

—Su gyvuliais apseinama 
ir gi žiauriai, labai muša. 
Verčia arklį vesti daugiau, 
negu jis gali. Kartais ark
lys parvirsta, tai dar dau
giau muša.

Paklausus, koks ūkininkų 
namuose sugyvenimas, . tas 
jaunuolis sakė:

—Daugiausiai nesutinka; 
ypač kur daug vaikų yra. 
O vaikų pas ūkininkus yra 
daug. Kai kurie turi 15 ir 
net 20 vaikų. Daugelis jų 
miršta, o kai kurie auga pa
liegėliais. Tokiose šeimyno
se būna daug vaidų. Jie ba
rasi ir mušasi. Moterys ki
tos palieka vaikus ir namus 
ir eina į miestus tarnauti. 
Vyrai jieško, mėgina grą
žinti, bet nevisos grįžta na
mo.

Apie bažnyčias tas jau
nuolis pasakojo sekamai:

—Jas žino ir maži vaikai, 
nes joms pinigus renka po 
visą Lietuvą. Jų daug nau
jų būdavo j ama. Kaune baž
nyčią statė vardu “Prisikė
limo”. Jai daug pinigų ku
nigai surinko. Į atlaidus 
žmonės suvažiavę duoda li
tų kiek kuris išgali. Kuni
gai renka. Iš bažnyčios iš
ėję žmonės geria, o paskui 
—mušasi. Pagaliais vienas 
kitą muša, vežimus sudras
ko, ir paskui raiti namo jo
ja, o moterys pėsčios eina 
arba arklius veste parsive
da. Mušasi daugiausiai jau
ni, bet kai kada ir seniai.

Mokyklon šis jaunuolis 
ėjęs tris žiemas. Apie savo 
mokslo metą jis sakė:

—Į mokyklą reikėjo toli 
vaikščioti. Daug sniego, šal
ta. Mūsų mokytojas buvo 
piktas. Už mažą prasikal
timą vaikus palieka po pa
moku bausmes atbūti. O 
kaip vėlai namo pareini, tai 
ir nuo tėvų gauni pabaudos. 
Už nusikaltimus mokykloje 
visaip nubaudžiama: kar
tais tik kampe pastovėti šal
tame kambaryje, klūpoti 
ant. kokio kieto daikto, o 
kartais klūpoti ir rankas iš
kėlus plytą laikyti tam tik
rą laiką. Kiti vaikai neiš
kenčia, meta, plytą ir bėga, 
kur papuola.

Pradinėse mokyklose vai
kai mokinami neapykantos 
kitų tautų. Esą-:

—Sykį mokytojas 'vai
kams pasakojo, kad žydai 
katalikų vaikus pjauja ir jų 
kraują naudoja savo Vely

koms. Sakė, kad Vilniuje žy
dai, eidami pro Aušros Bro
mą nenusiima kepurių, bet 
nematomos dvasios jiems 
vistiek kepures nutraukia ir 
numeta,—sakė tas piemenu
kas.

Iš to piemenuko pasakoji
mų galima suprasti, kokis 
“mokslas” skiepijamas į 
priaugančios kartos sielas 
ir smegenys. Mokina visokių 
nesąmonių. Neįstabu, kad 
ten pas juos tiek daug pa
kvaišėlių, — fašistai juos 
peri ir auklėja. Tik išsivaiz
dinkite: Šeimynos perne- 
mier didelės, skurdas ir 
t a m s u m as neapsakomas; 
mokykla mažus vaikus mo
kina žiaurumo ir kitų tautų 
neapykantos; kunigai savo 
nuodus jiems pila.

Gaila ir gėda, kad dvide
šimtame amžiuje mūsų ne
laiminga šalelė turi pergy
venti tokias juodas valan
das.

Dilgėlė.

Oregon City, Ore.
Iš Mūsų Veikimo

Sausio 23 d. mūsų ALDLD 
223 kuopa laikė savo metinį 
susirinkimą pas draugus Mur- 
phius.

Susirinkimą atidarė organi
zatorė d. Eželskienė; pirmi
ninku išrinktas d. C. Marcen- 
kus.

Kuopos sekretorius d. Mur
phy davė labai gerą raportą 
iš viso pereitų metų kuopos 
veikimo ir jos gausią paramą 
darbininkiškų reikalų. Jo ra
portas vienbalsiai priimtas.

Organizatorius raportavo, 
kad kuopa eina savo parei
gas gerai: skleidžia apšvietą ir 
remia visas darbininkų kovas 
kiek tik išgali. Kuopai gauti 
du nauji nariai.

Skaitytas laiškas - atsišau
kimas nuo Liet. Meno Sąjun
gos Centro. Laiškas priimtas. 
Kuopa paskyrė iš iždo $3; 
draugė Eželskienė paėmė 
blanką ir dar parinks aukų 
L. M. S-gai.

Nutarta imti dalyvumą AL 
DLD vajuje gavimui naujų na
rių. Laike vajaus nauji nariai 
bus priimami už pusę įstojimo. 
Antrą pusę įstojimo kuopa pa
dengs patĮ. čia randasi keletas 
simpatingų šeimynų, tai mano
me jie ir bus su darbininkų ju
dėjimu. Jais yra draugai Ma- 
tickai, Mikėnai, Antanaičiai 

‘ir dar keletas. Kuopa nutarė 
tuos mūsų artimus draugus bū
tinai kviesti į ALDLD šeimy
ną. Kuopa mano, kad tie drau
gai neatsisakys priklausyti 
prie tos mūsų brangios apšvie- 
tos organizacijos — ALDLD.

Taipgi nutarta duoti Cent
rui sumanymą, kad būt pakel
tos diskusijos kas link paminė
jimo dviejų metų Ispanijos 
liaudies kovų sukakties su bar
bariškuoju fašizmu.. Kuopos 
nuomone, tas būtų gana prak
tišku dalyku. Tokios sukakties 
atžymėjimui būtų galima su
ruošti masiniai mitingai su 
prakalbomis. O kur kalbėto
jus pasiųst negalėtume, tai 
Centras ten turėtų parūpinti 
paskaitas, kad kuopos pačios 
galėtų savo publiškuose susi
rinkimuose skaityti ir'išaiškin
ti žmonėms tų didžių kovų 
svarbą ir reikšmę.

Kuopos valdyba šiems me
tams susideda iš sekamų drau
gų : org. išrinktas d. Ambra
sas, rašt. — W. Murphy, ižd. 
— F. Ulckis. C. M.

$4,000 PLĖŠIMAS 
WORCESTERYJ

Worcester, Mass*. — Trys 
plėšikai užpuolė A. C. Ba- 
coną, iždininką J. Nelson 
Manning čeverykų kompani
jos; primušė jį, pasigrobė 
$4,000 ir pabėgo automobi
liu.

KIEK GALĖTUME IŠBŪT 
NEVALGĘ, NEGĖRĖ?

(Tasa iš 3-čio puslapio) 
nėtas kunigas, beje, nuryda
vo gurkšniuką komunijos 
vyno laike mišių. Antra ver
tus, jis nusilpnino savo kū
ną, per metus pirm to mis
damas vien tik orindžiais.)

Nors žmogus badauja, vis 
tiek pas jį atsiranda atmatų 
iš besidėvinčio kūno; ir van
duo reikalingas apsivalymui 
nuo tų vidujinių atmatų.

Badavimas yra skaudžiau
sias per tris keturias die
nas iš pradžios; paskui 
tūlą laiką beveik visai pra
nyksta noras valgyti; ir fi
ziologai sako, kad bado mir
tis esanti “nesunki”. Bet 
susilaikymas nuo gėrimo, 
troškinimasis tai nuolatinė 
kankynė nuo antros trečios 
dienos iki pabaigos.

—N. M.

South Bostono Bargenai!
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.
•

Dėl platesnių informacijų kreipkitės pas:

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

Bostono Biznieriai ir Profesionalai
WILLIAM’S TAVERN

K. TARUSHKA
Gražus pasirinkimas geriau

sių ir skaniausių valgių
227 W. BROADWAY•

So. Boston, Mass.

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas

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

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

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
Jis yra daromas iŠ grynų miežių salyklos su Europiškais apyniais. 

Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistą.

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

jis priduoda kūnui šilumos.
Lietuvių bizniai, kurie verčiatėsi alum tuojau rašykite prezidentui 

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

' Brockert Brewing Co., Inc.
■j 81 Lafayette Street Worcester, Mass.

Japonai Užėmę Pengpu
Shanghai, vas. 2.—Japo

nai sakosi atėmę iš chinų 
svarbų strateginį miestą 
Pengpu prie Tientsin-Pu- 
kow geležinkelio, 90 mylių į 
pietus nuo Suchow.

Neapsakomu įnirtimu ker
tasi 500,000 armijos iš abie
jų pusių.

Liaudiečiai Atmetė Fašistus 
Atgal Penarroyoje

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis.—Respublikos 
kariuomenė iššlavė fašistus 
laukan iš visų pozicijų, ku
rias pastarieji buvo užėmę 
Penarroya srity j, piet-va- 
karinėj Ispanijoj. Ta sritis 
turtinga kasyklomis vario, 
anglies, geležies ir alavo 
(švino). w

Cairo, Aigiptas, vas. 2.— 
Karaliukas Farouk, po žmo
nių riaušių prieš jo valdžią, 
paleido seimą.

0-------------------------------------------------0

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

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

0------------------------------------------------- 0

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta

355 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

Tel. Sou. 0558
Norwood Skyrius:

1044 Washington St.
Tel. Norwood 1498-W
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TWICE A WEEK ENGLISH PART

GOD SAVE THE DUČE
Step by step thousands of militia

men marched singing the new fas
cist hymn, “God Save the Duce”. 
Oddly enough, the hymn is quite 
appropriate for, looking at the in
ternational scene, we find Muzzie’s 
seat not so comfortable. In fact, if 
we may express an opinion, it will 
take more than God to save the Duce.

Just the other day Benito inaugu
rated the “passo Romano” (otherwise 
known as the ‘goose-step’) for his 
fascist militia. The goose-step, you 
older readers may remember, was 
the famous marching style used by 
the Germans in the World War. Mi
litary authorities agree that the step 
is difficult and not the most effi
cient method of marching. However, 
let us hear from Mussolini:

“It is a step that has a difficult 
style demanding preparation and 
training. That is why we want it. 
It is a step that sedentary, pot
bellied and deficient people—the so- 
called half-pints—will never be able 
to do. That is why we like it”.

Not being soldiers we hesitate to 
offer an opinion but after reading, 
“pot-bellied and deficient people—the 
so-called half-pints”, we are more 
than positive that II Doochay will 
soon forget his sudden infatuation.

Forgive our frankness, Benito!

ON MARRIAGE
Banks may open and close, tariffs 

may rise and fall and wars may 
come and go but when the sacred in
stitution 6f matrimony is in danger 
—then, my friends, the situation is 
critical.

The Marriage License Bureau re
ports that in January of last year 
2,278 licenses were issued. This year 
only 1,275 were given out. Cynics 
and sophisticates say that the three- 
day waiting law has given some 
people a chance to change their 
minds and escape the heavy bonds 
of matrimony. Perhaps so, our low
er natures whisper, but it is possi
ble that the dry topic of economics 
and recession may have more to do 
with it than we think.

Unfortunately, this writer has 
had little opportunity to question 
bachelor friends and old maid mai
dens as to the reasons for their celi
bacy.

Won’t some unmarried lad or lass 
come to our aid and tell us if it is 
true that broken pay-checks and not 
broken hearts are the chief causes 
of non-marriage ?

With beating heart this writer 
awaits an answer. If we do not 
find the answer in time we fear 
that frustration and cynicism will at 
last win a final victory in this 
column. If you have forgotten the 
address, please send your replies 
and letters to:
Laisve Youth Section,

427 Lorimer Street,
Brooklyn, N. Y.

SHORT AND SWEET
JABBINGS

Fifty thousand men were lined up 
outside one of the new factories 
opened under Mussolini—to make ar
maments. All were turned away, 
except a few stalwart blackshirts. 
There were sent to the medical ex
aminer. The doctor, who admitted 
two applicants at a time to his of
fice, rejected nearly everyone. Final
ly the last two blackshirts were ad
mitted. v

“Your parents?” the doctor barked 
at the first applicant.

“Both dead. Father died at 48 
years of age from pneumonia; my 
mother at 58 from kidney trouble”.

“Absolutely unsatisfactory! Case 
rejected!” shouted the doctor. “Next 
applicant”.

This one looked at the doctor and 
said, “Both my parents are dead, 
too. My father fell out of a bomb
ing plane at the age of 92; and my 
mother died at 101 in childbirth”.

He' got the job.

Liths T. A. C.
Meet St. George A. A.

This Friday night the Liths Trans
figuration A. C. will meet the strong 
St. George A. A. wh» were the first 
team to upset the Morris Park K of 
C this season. The St. George A. A. 
have added a few college players to 
their staff and now consist of all 
leading college players. The Lithua
nians must win this game to be in 
the play-offs and also to continue 
their winning streak of 9 straight 
victories on their court to 10. The 
Liths will have in their line-up the 
leaders of the L. I. Pro League, T. 
Krygeris and T. Kepezinskas. So 
don’t forget you Liths, come down 
and cheer for your team at Betts 
and Maspeth Avenue.

We ought to be proud of having 
such a team. Admision 35 cents. 
Dancing before and after games.
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Norwood Comes Back To Life
I have noticed that the Youth Sec

tion doesn’t have many articles from 
the choruses, especially Norwood, so 
I took it upon myself to write a few 
things. (Whv not write regularly?— 
Ed.)

Boy, oh boy—what an exciting 
basketball game was played last 
Saturday with Worcester. I think 
they were a bit too self-confident 
in winning. The girls’ game was a 
good, clean game, the score being 
19-18 in favor of Norwood. The 
Worcester girls were always one 
basket ahead until the Norwoodettes 
caught up in the last quarter. The 
score was 18-18, and it was then 
that the girls fought for the gain
ing point disregarding rules and 
fouls, and our best guard, Jennie, 
was put out in the last quarter. 
So we girls fought all the harder.

Everybody was worked up in a 
fever and—alas! Of all luck, one 
of the Worcester girls made a foul 
on our star* forward. Just then the 
whistle blew for the game was over, 
but Ann Katz was allowed the free 
shot and she calmly sank the basket 
without touching the rim thus fav
oring us with the one point that 
we needed. But the jokc was on us 
for Ann didn’t even realize that 
the game was over when she made

_______________________________

that shot and that we all were wait
ing in anticipation of the outcome. 
The Norwood Boys also were vic
torious.

The game and dance was held at 
our best auditorium in Norwood and 
a certain Miss didn’t rate “aces” 
when she said, “Let’s get out of this 
dump”. Our new Jr. High School 
being a dump, I’d like to challenge 
you to find a better hall plus show
ers and separate locker rooms for 
Norwood to play in at Worcester, 
then I’ll eat my words. Or did you 
say that because, of poor sportsman
ship? We girls did our best to 
please you all with a clean place 
to play in.

By the way, I also heard someone 
call our best guard, Jennie, a “dirty 
player”. Why? Is it because at 
last we found someone that can keep 
up to Nellie and her passes? If 
that being the case, why wasn’t she 
thrown out before the third quarter? 
After all, we didn’t bribe Vinny 
Grub, you know. Besides, it was she 
who received severe bruises on the 
legs. But she isn’t complaining of 
any dirty work on anybody’s part.

Outside of that you girls played 
a wonderful game, and we sincerely 
enjoy playing with you girls.

So Au Revoir, “The Looker-On”.

ShortsOnSports
Apostoli vs. Lee

Fred Apostoli, who last month 
knocked-out the champion of his di
vision, Freddie Steele, in an over- 
the-weight match, takes on a tough 
hombre this evening at the Madison 
Square Garden in the Nebraska 
Wildcat, Glenn Lee. The boys will 
tangle for 12 rounds or less and the 
further it goes the more I like Lee’s 
chances of winning as he is what is 
termed a distance fighter, or, as the 
fight progresses the better he gets. 
Four six round prelim bouts are list
ed as follows, Bernie Friedkin vs. 
Jack Sharkey Jr., Pete Lello vs. 
Charley Gomer, Frankie Blaii' vs. 
Gordon Wallace and Young Chappie 
vs. Johnny Cabello.

A Temperamental Lith
If the New York Yankees will pay 

the doctor bills Johnny Broaca in
curred treating his arm last sum
mer after he deserted the team, he 
claims he will go south with them 
and show them a thing or two. Atta
boy, Johnny!

Sirutis Errs
Yustin Sirutis, a lanky Lith who 

is too clever a fighter for his own 
good (none of the top-notchers will 
meet him) has been appointed box
ing instructor at C.C.N.Y. To my 
mind Sirutis is foolish in not going 
to England, where he would be an 
over-night sensation. They go for 
his type of boxing over there.

Karolis Požėla
Carl Pojello, Lithuanian heavy

weight wrestler, now campaigning in 
London, England, is not amongst 
those listed in the “Ring” magazine 
rankings even though he could toss 
all but perhaps five of the two hun
dred and fifty names on the list.

LoDeStars Find 
Hiking is the Life

When the . Newark LDS branch 
decides to go on a hike, it really 
goes!

The LoDeStars met at the entrance 
of Weequahic Park on Sunday, Jan
uary 30th. After a bit of baseball 
the score went something like this: 
lots of fouls, one pair of extremely 
muddy pants belonging to Danny, 
a few good hits, one sprained pinky, 
one ripped skirt belonging to Mil
dred and a bunch of very hungry 
people.

After we had each stored away 
our share of “wheaties” the serious 
business of the day was at hand, 
I mean under foot. We finally de
cided to walk around the lake which 
is about a three and a half to four 
mile trip.

We started off with a balmy 
breeze blowing across a lake covered 
thinly with ice as scenery. Wc had 
no idea that big rocks made such 
big holes in ice, that so many little 
stones fit inside of, or did we?

Our first surprise came when we 
glanced around to find Violet T. 
singing “She’ll be riding six white 
horses when she comes” and com
pleting the picture by using the 
limb of a tree as a horse. Pete’s 
big surprise came when he doubted 
that the ice was thin and went 
through into the water. The super
surprise though, came when John-

SPORTS HIGHLIGHT 
FROM GARDNER

Gardner Lyros Boys’ basketball 
team forfeits their home aqd out-of- 
town game to Bridgewater.

The girls who lost their game to 
the Norwood lassies are looking for
ward to redeeming themselves just 
as soon as Norwood sets the date.

The game with the Worcester 
girls’ and boys’ teams is to be played 
in Worcester, Feb. J 8th.

The season of basketball is draw
ing to a close and soon we will 
be rolling the balls. The choruses 
that are planning to have bowling 
teams please send in to the chair
man so that a schedule can be made. 
We hope to have some new teams 
so Norwood, Worcester and Gardner 
will not have to battle for the trophy 
again. Lena Netzel,

Sports Committee.

HARTFORD CHORUS 
TRIES NEW DEAL
To be or not to be, that was the 

question. And, unlike Hamlet, Hart
ford solved its problem—with a very 
capable leader, Drg. V. Visockis. The 
chorus has been revived so much 
that we’re not satisfied with out 
membership of fifty but are rooting 
for a hundred.

We’ve been practicing for several 
months so industriously that when 
we sing, the roof blows off. If you 
don’t believe that, come to 227 Law
rence St. on Feb. 6th and sec for 
yourself. If our singing doesn’t hit 
the spot, you’ll certainly be dazzled 
by the pretty peasant girls.

So come at 2:30 promptly and if 
we don’t give you a most enjoyable 
afternoon, well—then the dance later 
on Will certainly get rid of those 
blues. —Hartfordite.

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

Worcester During the “Spring”

Nat Fleischer, editor of the Ring 
mag, even though he excludes Po
jello from the list, pays Carl a great 
tribute when he says that were Carl 
to meet the cream of the wrestlers 
in shooting matches, he could with
out a doubt whip GO percent of 
them. There are about twelve wrest
lers included in the so-called ‘cream’.

Tom Yermal.

JUST AN OLD TALE 
OF NAZI-LAND

Fritz and his friend Heinrich, a 
jobless worker, were walking along 
the docks of Kiel. Fritz, a Nazi en
thusiast, waved his hand at the har
bor and said: “Isn’t it wonderful 
what our Leader has brough about 
in such a short time, Heinrich? A 
few months ago, shipping was at a 
standstill. All the sailors and dock 
workers were jobless. Today they 
are happily at work, filled with the 
spirit of New Germany. They sing 
the Horst Wessel song as they go 
about loading and unloading. I tell 
you it’s wonderful”.

Heinrich looked around and saw 
only the deserted harbor, emptier 
than ever. A few ragged sailors 
and stevedores were cowering in cor
ners to dodge thc chill winds. No
body was singing, and the boats in 
the harbor were unused and rusting.

He turned to Fritz. ?‘lVIan, are you 
crazy...?”

Fritz became very indignant, “Oh 
well”, he said, “can I help it if you 
don’t read the newspapers?”

Surgeon: “Do peaches disagree 
with you?”

Playboy: “They certainly do!
Most of them sue me for breach 
of-promise!

Richmond Hill 
Dance “Swell”

Last Saturday thc Lithuanian 
youth of Brooklyn marched out to 
thc wilds of Richmond Hill to at
tend the Annual Dance of the LDS 
Ramblers. Good music, good refresh
ments, good fun added to all to give 
us one big grand evening that will 
not be forgotten readily.
Thanks For:

The Snowball Fite which was the 
biggest feature of all...The Xylo
phone player...Georgie K’s orches
tra...The music until 1:30...And all 
the other swell things.

J. Orman, the LDS National Youth 
Secretary, made a speech about in
fantile paralysis and the assembled 
youth contributed to a collection for 
President Roosevelt’s fund to fight 
infantile paralysis.

The Brooklyn BuiLDerS and Aido 
Chorus were very well represented 
and we all had a swell time. —Al.

Mabel: “So you’re engaged to 
a doctor! Is he wealthy?”

Clarice: “Sure! Do .you think
I’m getting married for my health?”

ny S. tried to support the added 
weight of two hikers while hanging 
onto a tree. My, what a'crash!

Although footsore and weary we 
had a good time and look forward 
to another LoDeStar get-together.

—Ven.

“He once called me his ‘loyal’ employee.”
“Yeah, and now you’re a bum. He signed with the union.”

Springtime was in the air—balmy 
breezes blew, and the sun beat down 
our backs. It was a lovely day for 
the out-of-doors, only it was not 
exactly ideal for a skating party 
which the chorus held down the 
Bend last Sunday. However, a few 
of the enthusiasts managed to do 
a little skating, or should I say a 
new form of sport—swimming on 
skates.

The coinmittee got together re
freshments and afterwards in the 
evening, music. Such sociability and 
fun will always liven up and keep 
a group together. What happened 
to some of our members? They 
disappeared very early in the game. 
Was the night-before too much? I’m 
sure it was for some. You see, the 
Worcester Chorus returned home a 
vanquished lot, both fellows and 
girls. At last the boys met some 
one who could handle the basketball 
better than they. The only excuse 
the girls have to offer is the insuf
ficient amount of zest. You were 
leading right along, and then at the 
last moment you bowed in defeat. 
If. there is a return game (about 
which I hear rumors), play with all 
your hearts. Norwood deserves credit 
for the fine place they selected for 
the game, showers and all, but the

orchestra disappointed us. I guess 
we have to take the bad with the 
good.

Intensive preparations for a super
ordinary concert to be held in the 
middle of March are keeping Wor
cester Chorus members busy. A 
great deal of difficulty has been ex
perienced in obtaining feature solo
ists, who, when we do get them, 
will most certainly be unusual at
tractions in ‘these here parts’. The 
surrounding Mass, district should 
watch this page closely for future 
announcements in regard to our 
program. To the chorus members 
who would like to participate in this 
conceit, we wish to announce that 
soon registration will be closed, and 
no one will be able to sing at this 
affair unless they attend chorus re
hearsals regularly' and learn the 
songs. We do not want singers on 
the stage who do not know their 
songs.

Best luck and wishes to one of our 
former chorus members whom Hy
men has caught in his snare—the 
former Mildred Balchunas but now 
Mrs. Dofiald Jones. Wedding bells 
have begun to chime quite often 
here in our midst. Who are the 
next victims? M. D.

Detroit Column

Marry A Young 
Girl? “Bah!”

UNIONVILLE, Conn.—Just plain 
fed up with young girls “that keep 
me up till 3 in the morning and get 
me al) worn out”, John Lorenick, 
twenty-two, announced that he’s go
ing to marry Miss Henrietta W. Pei- 
per, seventy, a Spinster, within the 
next few days.

His fiancee, a practical nurse who 
owns considerable property in Con
necticut and Florida, went with him 
to apply for a marriage license and 
then the couple went to New Britain, 
where Miss Peiper bought an auto
mobile.

Wants Wife to Help Him

All Quiet In 
The Aido Chorus

Last Friday night the chorus pre
sident delivered a “pep” talk to the 
assembled members. The most ob
served fact was that the members 
were so quiet you honestly could 
hear our hearts tick. A few resolu
tions were speedily adopted.

The first was that all members 
who have been absent since the 
start of the year will please show 
up at the next rehearsal. We’re all 
rolling up our sleeves to attack this 
second half of our winter season.

The second was the picking of a 
date for our middle of March mas
querade dance.

Hurry! Hurry! While you read 
this article gather up your hat and 
coat and pack • a cake or sump’n 
and grab the limited for Porter Hall, 
4097 Porter, because that’s where 
the gang that’s going on the sleigh 
ride, Saturday, Feb. 5th is leaving 
at 6:30 P. M. Be there at 6 P. M. 
because transportation to Romeo may 
be difficult to find for late arrivals? 
Each one bring some-one-thing and 
we’ll pool everything together and 
there will be our eats. For this 
pot-luck lunch plus 30 cents, you’ll 
get something you couldn’t get else
where for less than a dollar. Don’t 
miss it; it may never happen again.

----- 0-----
Judging from the operetta rehear

sal last week, the chorus is in very 
good condition while some of the 
main characters are in a very doubt
ful state. If the main characters 
will work a little harder the oper
etta Kova Už Idėjas will be the best 
program of the entire winter season, 
not only from the viewpoint of act
ing and singing but also from the 
virtues contained within itself. The 
eleven piece all-star orchestra led by 
Leo Castorri, is a feature in itself. 
The Detroit public is also going to 
find something novel in the fact 
that the operetta is going to start 
exactly at 5:30 P. M. and not an 
hour later as most programs do. This 
exact time is necessary because the 
dancing will have to start at exact
ly 9 P. M. in order to meet the 
demands of the incoming dancers 
who will be paying regular ballroom 
prices. You can attend this two-in- 
one affair at Lithuanian Hall and 
save a dime if you buy your ticket 
in advance from any chorus mem
ber. Whatever you do, don’t miss 
this gigantic swingout.

After the operetta the committee 
has decided to have pictures taken 
of the Aido Chorus in all its new
ness. 1

Some chorus members have been 
remarking that we haven’t had any 
invitations to sing outside of De
troit. Something in this trend was 
mentioned about Rochester. I won
der where the light will shine, in 
U. S. or Canada ?
School for Lithuanian:

A grammar school is being or
ganized for old and young people 
who wish to learn or improve their 
Lithuanian grammar. You can find 
out more by coming to Porter Hall 
on Sundays at 11 A. M. or the same 
place on Monday nights at 8 P. M. 
when classes in political education 
are held.
For Lith Youth:

The “Voice”, which will bring to 
you in condensed form the activities 
most interesting to Lithuanian youth 
printed in the English language, is 
coming forth in a few short weeks. 
You won’t have to spend your nights 
reading twelve year old handouts 
anymore if you have subscribed to 
the “Voice”.
The L. 1). S.:

I hear the L.D.S. youth branch of 
Detroit is planning to start kicking 
the gong around town soon. It looks 
like the youth of Detroit are in for 
a new era of activity. I hope so. 
For the benefit of those who don’t 
know what the L.D.S. is: It is an 
insurance organization operating on 
a non-profit basis, therefore assur
ing you the lowest possible rates. ‘It 
also offers a basis upon which a real 
sports, social or educational or all-in- 
one club can be organized. At 11 
A. M. any Sunday at Porter Hall, 
there will always be someone who 
will give you more particulars or 
sign you up. You’ve got your chance 
to build up a real sports club; use
it. Your pal, 

So Long.

Lorenick, a 180-pound six. footer 
who lives on a farm with his par
ents, was pretty sharp with people 
who asked why he’s going to 'marry 
somebody more than .three times 
his age. \

“Why should I marry some young
girl that would keep me out drink
ing and running around until I’d 

all worn out the next morning?” 
.he demanded.

JUST A REMINDER 
FOR LMS EXEC.

I A reminder to the Executive 
Committee of the L.M.S. 2nd Dis
trict of the meeting scheduled for 
Sunday, February 6th at 1(1:30 
a. m. at 376 Broadway, South Bos
ton. We have the information 
regarding the Russian films so 
we can discuss plans, for showing 
them. Preliminary plans for our 
annua] picnic will also be discuss
ed. x Mary Zurba, Sec’t’y.

VALENTINE FOR
CLEVELANDITES

Come and choose your valentine 
at the Collin wood-LeaDerS Valen
tine dance, to be held Sunday, 
February 13th, at the Lithuanian 
Workers Hall, 920 E. 79th Street, 
at 8 p. m. Good music, refresh
ments and prizes too! Oh boy! 
Will be seeing you! “Anyhow” ,

ml

The third—we voted to put 
play (probably a comedy?) to be 
presented in early April. The cast 
and directors will be assembled from 
our own rank and file members. We 
will be able to put the play on 
easily because we have many chor
isters who are experienced actors. In 
the past few years they have been 
helping several young theatre groups. 
Now—alma-mater calls!

Hiram and Co.

on a

Newark Holds 
Annual Banquet

A Bridgewater One 
Wenders

ATTENTION TO
ONE AND ALL

thc little blank space, pro
in your little red or black 

corresponding with the date,

In 
vidcd 
book, 
Sunday, March 19, 1938, mark:

“Must attend thc affair to be 
sponsored by the Lithuanian Com
mittee to Aid, Spanish Democra
cy”.

More information about this af
fair will he given at a later date.

BROOKLYN AIDO 
MEMBERS NOTICE!

Valio, it comes—the event of the 
year—a yearly event. The Sietyno 
Chorus brings to you what you have 
waited for, a Festival with food and 
drink fit only for gods.

You will be able to Hance to an 
appetite from 4:00 p. m. to 7:00 
p. m.—for this time has been set 
aąide for you and you to dance and 
enjoy yourself before you sup—yes, 
you dine at 7:00 p. m.

A fine prograrp—short and enter
taining—will help make your even
ing more interesting and enjoyable.

This fine festivity will take place 
at the well known St. George’s Hall 
—180 New .York Ave., Newark, N. J. 
on February 6th, 1938, a Sunday.

Lest I should forget—you will 
be able to dance after you have 
your fill of turkey.

A nominal fee of $1.00 grants 
the privilege to enjoy 
amongst your friends.

thought when 
the snowdrifts

also 
had

you 
yourself 
—Dope.

meeting 
the door 
teacher 
she mad

broke up last 
opened and in 
and asked for 
or wasn’t she?

All members wishing to sing on 
the opening day of Laisve’s Ba
zaar will have to. attend tonight’s 
rehearsal. - Pres.

Personal: What happened to 
Walter Incas? Please communi
cate, with E. C. D.

tall beer and a 
t

a ‘Hitler herr-

take a dried-up

Customer: “One 
Hitler herring”.

Waiter: “What’s 
ing’ ?”

Customer: “Just
salt herring, remove thq- brains, take 
out the heart, and prop the mouth 
wide open”.

•Soar not too high to fall, but 
stoop to rise. Massinger.

I wonder:—
What the teacher 

she found her car in 
Sunday morning?

Why the 
week when 
walked our 
help? Was

If the girls aren’t thirsty for (m) 
ale after eating all those pretzels?

Why the Worcester boys can’t 
make more than 40 points when they 
play the Bridgewater boys?

What happened to the Bridgewater 
and Gardner games? Is there some 
good reason or is it just because 
the Gardner boys are just plain lazy 
or are they afraid of Bridgewater?

If Wg will get any response from 
here, there, and everywhere 
concert and dance which is 
held ^n February 19, 
Westerly Side Hall on 
Bridgewater ?

Hope to see you all,
The Silent Wonderer. ’

1938, 
Broad

there.

to our 
to be 

at the 
Street,

J

t

% • /?
_ M

Uncle Lem says that there is no 
greater tragedy than falling in love 
with a girl you don’t like.

There is no defeat except 
within. There is really no. i 
mountable barrier save your 
inherent weakness of purpose.

Emerson. A
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Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo 25
(Tąsa)

Džiakiui šis paskutinis šposas buvo 
daugiau, negu purvina mazgote per bur
ną. Tai didžiausias pasityčiojimas ir 
skaudžiausias įžeidimas žiuliko žiulikui. 
Jis kuo tik neekspliodavo iš piktumo, jo 
kraujas virė gyslose.

Tuo tarpu prisiartino Petrelis ir, ne
sitverdamas iš juoko, pasiteiravo: “Tai 
kas čia atsitiko, Džiakeli?”

“Užsidaryk savo prakeiktą snukį, o su- 
jieškok mano diržą! Ta prakeikta žiur
kė sukirto mane taip, kaip tą mergą net 
su trečiu vaiku!”

“O ant kiek jis tave apmovė?”
“Kiek tik rado.. . Bet, smulkius štai 

visgi paliko”.
“Tai reiškia, kad ne storžievis, bet 

tikras džentelmonas.”
“Tai kiaulė, o ne džentelmonas! Jis ne 

tiek mane apskuto, kiek įžeidė. Kur tu 
matei, kad džentelmonas savo profesijos 
bičiuliui ir kelines numautų?”

Užsimovęs kelines ir vis tebekeikda
mas Džiakis priėjo prie blekinės ir suki
šo abi rankas, kad suradus revolverį. 
Bet.... sukišęs rankas į kokią tai smalą 
ar maliavą, net pajuodo iš piktumo! Jis 
apvertė blekinę, šluostėsi rankas į popie- 
ras ir keikė net susiriesdamas. Taip be
sirausdamas po popieras, užčiuopė ir sa
vo revolverį. Bet kuomet revolveris bu
vo nesusitepęs smalą, Džiakio įtūžimas 
kiek atslūgo, o įsikišęs revolverį į kiše
nių, išstūmė: “Einam, po velniais! Nes 
tas benkartas sugrįžęs gali abudu be 
kelinių paleisti.”

Į kambarį jiedu įėjo tylėdami. Petre
lis įvirtęs į lovą tuoj užmigo. Nes tai 
pirmu kart jo gyvenime prisiėjo taip ba- 
liavoti, taip daug įspūdžių įsigyti, tiek 
daug pamatyti, įsikaušti ir taip vėlai at
gulti. Džiakis ilgai dar vaikščiojo po 
kambarį, rūkydamas vieną, paskui kitą 
cigaretus ir pusbalsiai sukeikdamas ant 
užpuoliko. Jam rodėsi, kad šitaip tokiam 
su tokiu apsieit, taip paniekint tos pa
čios profesijos bičiulį, tai tikrai kiauliš
kas pasielgimas. * * ♦

Kada Petrelis atsibudo ir dirstelėjo į 
ant stalo gulintį Džiakio laikrodėlį, buvo 
lygiai dešimta valanda ryto. Džiakis mie
gojo aukštielninkas, truputį pravėręs lū
pas ir sukandęs dantis. Jo dešinioji ran
ka su sugniaužta kumščia gulėjo virš jo 
galvos. Rodėsi, kad jis ir miegodamas 
dar vis tebekeikia ir grūmoja užpuolikui.

Petrelis, iššokęs iš lovos ir apsirengęs, 
truputį užsimąstė atsisėdęs ant krėslo. 
Gal būt, kad jis nuodugniau stengėsi pri
siminti vakarykščius nuotikius bei įspū
džius. O gal jo mintys skrajojo virš Žiab- 
rio ūkio ir j ieškojo Aldonos? Paskui pa
sitraukė savęs link vieną iš ten pat gu
linčių lakštų popieros, paišelį ir parašė 
šiuos žodžius:

“Gerasai mano prieteliau ir senas 
bičiuli:

“Dėkoju tau už vaišes, nakvynę, šir
dingą draugiškumą ir įMiką. Dabar, ka
da ir tu pats palikai mednesnis ir už 
mane, pasukęs liuteriją, netik nieko ne- 
išlošei, bet ir savo pralošei, grąžinu 
visus pinigus tau atgal.

“Aš einu į žvejų respubliką jieškoti 
savo dėdės Vilio. Kur apsistosiu ir ką 

' pradėsiu ateityj—tai ateities dalykas 
ir mano laimės ar nelaimės lemtis.

“Tikėdamasis su tavim dar pasima
tyti, apleidžiu tavo kambarį, linkėda
mas tau kuogeriausio pasisekimo.

“Iki pasimatymo, Petrelis.”
Tai parašęs, padėjo popierą anį sta

lo, o ant popieros Džiakio duotus pini
gus, ant pinigų uždėjo jo laikroduką, dar 
kartą pažvelgė į miegantį Džiakį, nusi
šypsojo ir išėjo. />

Pirmiausia jis priėjo tą mūrą, kurio 
kerte užlipdavo iki stogo ir vėl nulipda
vo. Tai jo vaikystės dienų didžiausias 
pragyvenimo šaltinis, čia jam švystelėjo 
prošvaistė gražios ateities, tai darbas 
cirke. Ir čia jam, tik truputį toliau, ta 
ateities žara užgeso ir tarsi gražus stik
linis žaisliukas, iškritęs iš jo rankų—su
dužo.. .. Jo ranką sukando spąstai ir, jis 
dabar lengvai atsiduso, tarytum būtų 
perplaukęs per audrotą jūrą, įkritęs į ją

vaiku, o išplaukęs kupra paženklintu vy
ruku.

Jis stovėjo užsimąstęs ir klausė pats 
savęs: “Na, kažin, argi aš dabar nega
lėčiau tai padaryti?”

Bet ant to klausimo kas tai sukuždėjo 
jo paties sąmonėj: “O kur padėsi savo 
prakeiktą kuprą?”

Į šitą klausimą jis atsakė tik giliu at
sidūsėjimu ir nukiūtino iki savo buvusios 
respublikos, jau skaitytojams žinomo 
skiepo. Bet čia, tos lūšnelės vietoj, po 
kuria Petrelis su savo draugais gyveno, 
stovėjo gezolino stotis ir minkštų gėrimų 
krautuvėlė.

Petrelis nusipirko buteliuką lemonado, 
atsisėdo ant lauko pusėj esamo suoliuko 
ir užsimąstė, norėdamas prisiminti savo 
vaikystės draugus. Jis aiškiai prisiminė 
pirmųjų draugų veidus, kaip tai: Džia
kio, Džiovo, Kasčio, Babės, Vudžio, Vilio 
ir “Anės.” Bet paskutiniųjų draugų vei
dų nuo kurių jį atskyrė prieglauda, pri
siminti nepajėgė. Jie jam, tarsi šešėliai, 
tik šmašėliavo pro akis, prabėgo ir vėl 
išnyko.

Savo Dėdę Vilį Susiradus
Po kelių lygiai dienų vaikščiojimo ir 

klausinėjimo žvejų respublikos piliečių, 
visgi jam pavyko susirasti savo gerąjį 
dėdę Vilį. Pirmu kart jiedu susitikę, puo
lė vienas antram į glėbius—bučiavosi, 
džiaugėsi ir iš džiaugsmo verkė. Paskui 
tos džiaugsmo ašaros persikeitė į sielos 
gailesčio ašaras... Petrelis graudžiai ap
siverkė pamatęs, kad dėdė neturi kairės 
rankos net iki alkūnės. O dėdė atsimokė
jo tokiu pat gailestingumu ir užuojauta, 
pamatęs Petrelio kuprą.

Tačiau iš veido, kaktos, akių, lūpų ir 
viso nuaugimo, Petrelis buvo taip pana
šus į dėdę Vilį, kaip du bijūno žiedai: 
vienas jau baigęs peržydėti, o antras ką- 
tik pražydęs. Tik žiaurios gyvenimo au
dros abudu buvo pažeidusios neužgydo- ' 
momis žaizdomis.

Tos kūno žaizdos jų sielose, tarsi stip
resniam vėjeliui pūstelėjus į prigesusią 
ugniakurą, uždegė užuojautos žydinį. Jie
du labiau įkainavo kito pergyventas kan
čias, negu paties savo. Dėdė manė, kad 
ką jis pergyveno, matė ir iškentėjo nuož
maus karo lauke, tai tik atvaizda, tik še
šėlis to brutališkumo, kokį pergyveno 
Petrelis. O Petrelis manė, kad jo tos 
žiaurios buities laikotarpis, ta kupra, tai 
tik peliukė prieš -dramblį, pastačius gre
ta dėdės pergyventos kančios brolžudin- 
go karo fronte.

Tai vėl susitiko dvi sielos bei dvi šir
dys, kurios jei vieną kas užgavo, antroji 
labiau jautė; jei viena liūdėjo, antroji 
vaitojo; jei viena džiaugėsi, antroji 
krykštavo iš džiaugsmo.* $ *

Dėdė Vilis su kitais trim darbininkais 
dirbo ant vieno žvejų laivo. To laivo sa
vininkais buvo trys “kompanai”—tėvas, 
sūnus ir žentas. Tėvas laivo kapitonas, 
sūnus jo pagelbininkas, o žentas—žvejų 
užveizda. Nors jis apie žvejybą ir nieko 
neišmanė, tačiau buvo labai duosnus sa
vo pamokomis bei pastabomis. Išvažia
vus į jūras, šie trys -darbininkai atlikda
vo patį sunkiausi ir pavojingiausį darbą. 
Jie leido tinklus, traukė juos su žuvimis 
ant laivo, darinėjo žuvis, sortavo jas ir 
tt. Gi “kompanai” tik žiūrėjo, kaip šie 
dirbo, arba kazyriavo.

Nors vyriausybė ir buvo dėdei Viliui 
“padovanojus” dirbtinę ranką, bet jis tos 
rankos prie šio darbo naudoti visai ne
galėjo. Jis prisitaisydavo sau prie liku
sios rankos geležinį vąšą ir didesnes žu
vis daug greičiau sučiupdavo su tuom 
kabliu, negu kitas su sveika ranka. Taip 
pat ir tinklas jam labai sekdavosi leisti 
per tą kablį, leidžiant jį į vandenį ar 
traukiant su žuvimis ir neatgrubdavo 
pirštai, kuomet būdavo šalta.

Dirbtinę ranką, kuri, galbūt, būtų ti
kus tik raštininkui, Vilis prisidėdavo tik 
eidamas pas žmones ar valgydamas. Mat,1 
su jos pirštais galėdavo suimti šakutę ar 
kitaip jam pagelbėdavo. Ji taip buvo ge
rai padirbta, kad nežinąs visai negalėda
vo pastebėti, jog tai ne tikra jo ranka.

. LAISVĖ
------------- -----■■■■— ■

Philadelphia, Pa.
Svarbus Pranešimas 

t

Nedelioj, vasario 6 d. Liet. 
Komunistų Frakcija šaukia la
bai svarbų susirinkimą, kaip 3 
vai. po pietų, Liaudies Name, 
730 Fairmount Ave. Į viršmi- 
netą susirinkimą kviečiami at
silankyti geriausi revoliucinio 
darbininkų judėjimo ir Komu
nistų Partijos simpatikai. šia
me susirinkime bus svarstomi 
labai svarbūs klausimai grei
tais bėgančiais reikalais. Apie 
juos kalbės čia pribuvęs drg. 
A. Bimba, Amerikos Komunis
tų Partijos Lietuvių Centro 
Biuro sekretorius.

Kviečiam visus dalyvauti 
kuo skaitlingiausiai, nes labai 
svarbu.

K. P. Liet. Frakcija.

Newark, N. J.
Pas Mus Nekokios Naujienos
E. Newarke ir Harrisone fa

brikai ėję visai susilpnėjo. Pu
sė darbininkų paleistų, o kurie 
ir dirba, tai tik po 2-3 dienas 
savaitėje. Kaikurios dirbtuvės 
visai duris užsidarė ir sako ne
turinčios užsakymų. Darbų 
nėra—nėra duonos. O kaip gy
vent?

Mire A. Valancevičiene
Agota Valancevičienė po tė

vais vadinosi Kureišiukė. Ame
rikoje išgyveno apie 40 metų. 
Paliko 2 sūnų, brolį ir seserį 
Amerikoje ir vieną brolį ir se
serį Lietuvoje. Paėjo iš Lie
tuvos: Žaslių parapijos, Trakų 
apskričio.

“Linksminasi”

ti apverktinų “linksmybių.” 
Daugelis girtų vyrų ir moterė
lių džiūgauja, dainuoja, šoka, 
kad net grindys braška. Dau
gelis, matomai, jų užsiima tam 
tikra “profesija.” Ypač lenkų 
tautybės moterėlės grimsta į 
tas “linksmybes.”

Radio Valanda
Harrišoniečiai mėgsta lietu

višką radio valandą, kuri pa
staruoju laiku eina vis geryn. 
Žmonėms dainos labai patinka.

šiame sektory lietuvių mažai, 
o ir tie patys mažai lietuviškus 
laikraščius teskaito. Kad ir 
mažai mokėdami, graibstosi 
“polckų gazietų.” Patariu to
kiems skaityti “Laisvę,” nes ji 
daug lengviau suprantama ir 
rodo darbininkams teisinga ke
lią. A. K.

£uslapiš šeštas
i 1 . ...................

Prieš Polit. Kalinių Kanki
nimą Japonijoj

Tokio.—Pažangesni Japo
nijos seimo nariai aštriai 
kritikavo teismų agentus, 
kad jie kankina politinius 
areštantus, versdami juos 
prisipažinti.

ANGLIJOS PASKOLOS
SAVO BIZNIERIAM

London. — Anglijos val
džia nutarė skolint ilges
niam laikui pinigų banki
ninkams ir pramonininkams 
įvairiose imperijos dalyse, 
bizniui platint.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

HARTFORD, CONN.

(Bus daugiau)

Scranton, Pa.
Scrantone, kaip ir visur, yra 

visokių įvairybių, bet spaudoj 
nieko nesimato. O tai labai yra 
blogas dalykas.

Čia lankėsi kanadietis drau
gas Matas Guoba, kuris važi
nėja po Suvienytas Valstijas 
(lietuvių kolonijas) su prakal
bų maršrutu. Sausio 16 d. jam 
buvo surengtos prakalbos. 
Nors publikos buvo neperdau- 
giausiai, bet prakalba tai buvo 
gana gera. Gavo “Liaudies 
Balsui” keletą prenumeratų, o 
po tam, pagelbstint dd. R. Je- 
nušaičiui ir P. Šlekaičiui perė
jo per pirmeiviškus biznierius, 
kur gavo keletą prenumeratų 
ir šiaip aukų viršminėtam lai
kraščiui. Drg. Guoba išvažiavo 
iš Scrantono užganėdintas.

ALDLD 39 kp. bendrai su 
kitoms 16-ka įvairių organiza
cijų rengia apvaikščiojimą 
Lietuvos neprigulmybės. Tai 
svarbus dalykas.

Komunistų Partija rengia 
Lenino mirties paminėjimą 
nedelioj, vasario 6 dieną, 
7:30 vai. vakare, Eagle’s Sve
tainėje, 227 Wyoming Ave. 
Įžanga 20c.

Kalbėtoja bus močiutė Bloor, 
kuri yra jau 76 m. amžiaus, 
bet dar gana stipri dvasioje; 
neseniai sugrįžus iš Sovietų ša
lies; pasakys daug žingeidžių 
dalykų. Nė vienas nepraleiski
te šios progos neatsilankęs, 
nes tai yra nenuilstanti kovo
toja už proletariato reikalus.

T. D.

Bedarbei ir skurdui bu jo
jant, saliūnuose tenka pastebė-

DIDŽIAUSIAS 
BARCENAS

SOUTH BOSTONE
Kampinis namas, Storas ir 5 

šeimynos, Storas per 35 metus 
išrendavotas aptiekos bizniui, la
bai įgyvendintas, ypatingai daug 
lietuvių apgyventoj vietoj. Per
dėm atnaujintas iš vidaus ir lau
ko. Nauji aržuoliniai “florai” per 
visą namą, 5 baltos sinkos, 5 nau
ji pečiai, pilnai išrendavotas labai 
pavyzdingomis šeimynomis, visas 
išpopieruotas, išpentintas iš vidaus 
ir iš lauko. Rendų atneša $1,438 
j metus. Apmokėjus visas išlaidas 
gryno pelno lieka arti $1,000.00 
per metus. Yra įvažiavimas au
tomobiliams. Busas sustoja arti 
namo.

Galima mainyti ir ant farmos. 
Norintieji pasinaudoti šiuo nepa
prastu bargenu, tuojaus kreipkitės 
pas:

A. J. KUPSTIS
332 West Broadway, 
South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 9423

Newark, N, J.

Los Angeles, Calif.
Rakandų Apmušinėtojai 

Prisidėjo Prie CIO
Sausio 25 d. rakandų apmu- 

šinėtojų (Upholsterers) unijos 
15-tas lokalus prisidėjo prie 
CIO. Tam buvo sušauktas spe- 
cialis susirinkimas, kuriame 
230 balsais prieš 60 pasisakė 
už prisidėjimą prie Unjted 
Furniture Union of America, 
kuri yra CIO šeimynoje, šis 
lokalas turi virš 700 narių ir 
prigulėjo prie Amerikos Darbo 
Federacijos. Bet dabar rakan
dų dirbėjai, sykiu su kitų in
dustrijų darbininkais, pasiryžo 
eiti industriniu keliu. Dabar 
lauksime, kada kitas rakandų 
dirbėjų lokalas, num. 1651, pa
seks savo draugų pėdomis. Tuo
met gurėsime tvirtą organizaci
ją ir lengviau bus iškovoti ge
resnes darbo sąlygas, o taipgi 
suorganizuoti n e o r ganizuotus 
darbininkus.

’ Naujoji United Furniture 
į Unija po CIO vadovybe tįk 6 
savaitės kaip susiorganizavo, o 
jau turi 23 tūkstančius y naujų 
narių. Aišku, kad tokios unijos 
mums reikėjo, ir dabar, jai su
sitvėrus, darbininkai prie jos 
dėsis. Senos amatinės unijos 
nyksta savo formoje ir persior
ganizuoja ant industrinių pa
matų, atidarydamos duris pla
čioms darbo masėms tapti or
ganizuotomis. ‘M. P.

Turkių Vakarienė
Rengia Sietyno Choras

Vasario 6 February
ŠV. JURGIO SALĖJE
180 New York Avė.

Newark, N. J.
Šokiai prasidės 4 vai. po pietų, 
o vakarienė ir programa 7 v. v. 

Po vakarienės—šokiai

Gerbiamieji! Visi žinote, kad 
Sietyno Choras visados pasiro
do su geromis vakarienėmis, 

taip ir šiemet bus dar . . 
šaunesnė ir skanesnė

ĮŽANGA $1.00

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

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON ’ 

1375 E. 18 St., Brooklyn, N. Y.
REIKALINGA AGENTŲ

t

Didelis ir Gražus Koncertas
Rengia Laisvės Choras po vadovyste drg. V. Visockio

Sekmad., Vasario 6 February 
Svetainėje, 227 Lawrence St.

Svetainės durys- atdaros nuo 1:30 vai. po pietų 
Programa prasidės 2:30 vai. po pietų

PROGRAMOJ DALYVAUS VIEN TIK CHORISTAI
Merginos sulęš vieną aktą veikalo “UOGAUTOJAS” iš 
operetės. Vyrai dainuos iš veikalo “Blinda,” bus solistų, 
duetų ir kvartetų. Taip pat grieš smuiko solų pritariant 
pianui. O visas choras turi daug naujų dainų ir bus visos 

dainuojamos. Jaunuolių geriausia orkestrą grieš 
programoj ir laike pertraukos.

Taigi gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, kaip vietiniai, taip ir įš apy
linkės gerai žinote, kad Laisvės Choras visuomet atsižymi parengimuose. 
Bet šiuo kartu, kaip su nauju mokytoju ir nemažai paaugęs jaunuo
liais, tai deda ko geriausias spėkas, kad padarius genaus už praeitį. 
Įžanga tik 35c ir 50c.

Už tą patį tikietą galėsite praleisti linksmai laiką prie tos pačios 
Orkestros po num. 57 Park St., Laisves Choro Svet. Ten bus gėrimų 
ir skanių užkandžių. ' Kviečia KOMISIJA.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

20-ties Metų Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Laisvė” išleido spe- 

ciališką masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES 
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Parašė R. Mizara

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

(1) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę
ir laisvę.

(2) Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę ?
(3) Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

(4) Ką tuomet darė, su kuo ėjo, dabartiniai
“tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

(5) Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių
laisvę dabar?

Knygelė nedidelė, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui. 

ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisvės 

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge prjvalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

Platintojams, imantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kurie kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Siųskit užsakymus tuojau.

LAISVE
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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BOSTONO IR AP1ELINKES ŽINIOS
Iškilmingai Apvaikščiojom 
Lenino Mirties Paminėjimą

artistas ir savo tautinėm “pai- 
pom” raliavo “skačmanas”.

Jonas K. P.

Leninas — tas darbo klasės 
didžiausias tėvas — mirė 14 
metų atgal. Ir kas metai viso 
pasaulio kraštuose, kur tik yra 
bent grupelė susipratusių dar
bininkų, jo mirties atmintis — 
švenčiama.

Didysis Bostonas, kaip kas
met, taip ir šįmet, sausio 30 d. 
Symphony Hall, iškilmingai 
atšventė Lenino mirties sūkak-

Kur Praleisim Sekmadienį?

Dirbam, ar nedirbam—dau
giau uždirbam, ar mažiau — 
sekmadieniui atėjus, vis kur 
nors “išlendam,” norim pasi
žmonėti.

Na ir žmonimės, kaip kas iš
mano. Vieni daukia-nesulaukia 
pirmos valandos, kad tik kuo- 
greičiausiai atidarytų “saliū- 
nus.”

portą ir prieita prie 
delegatų.sekantiems. , metams. 
Čia, va, - mūsų pirmininkas nei 
iš šio, nei iš to, pareiškia, kad 
jis nieko apie Lietuvių Kon
gresą nežino, kad Piliečių Kliu
bas nori lietuviams vienybės ir 
su Lietuvių Kongresu nieko 
bendro neturi. Fin. raštinin
kui Beleckui už Kongresą pa
kalbėjus, susirinkimas nubal
savo pasilikti bendram .fronte 
ir išrinko delegatus. Z.

rinkimo I tus ir dalyvauti, nęs vsis parengimas

Philadelphia, Pa
VIEŠA PADĖKA

.yra metinis. Gasj?adorius A. Sauka. 
“ - (23-30)’ - - - ■* ■

mu-

Atidaro. Eina “žmonėtis” ir 
“nusižmoni” taip, kad ryto 
metą randa kišenių su “sky
le” —tai yra, neranda kiše- 
niuje nei užkeikto cento. O 
galvą kaip kūjais daužo, o dar
bą eiti nesinori.

feet yra ir .gražių, naudingų, 
kultūringų pasižmonėjimų. 
Juose gali gražiai, smagiai lai- Į 
ką praleisti. Gali savo atšilau-1 
kymu paremti gražų, kultūrin
gą dalyką, sakysim gerą orga
nizaciją.

Didžiulė salė prisipildė pil
na žmonių. Oficialiai paskelb
ta, kad šitoj minėtinoj šven
tėj dalyvavo 2,500 žmonių. 
Mitingui vadovavo mūsų gabu
sis drg. Phil Frankfeld — Ko
munistų Partijos sekretorius 
Mass valstijoje. Kalbėjo: Har
ry J. Canter — kandidatavęs 
į Mass, valst. gubernatorius; 
už aktyvų veikimą Sacco- 
Vanzetti byloje, vieniems me
tams buvo ištremtas į Deer Is
land, gyvenęs ir dirbęs keletą ____
metų Sovietų Sąjungoje. I Taigi aš šitaip išaiškinau

Pamatiniu kalbėtoju buvo dalykus savo draugui Pilypui, 
drg. Patrick Toohey — žymus O jis ir sako:

darbininkų nedėlioj, vasario 6 dienąairių-amerikonų 
lyderis. Jis dabar yra Ameri
kos Komunistų Partijos Cent
ro Komiteto narys.

Drg. Toohey kalbėjo dau
giau valandos laiko ir palietė 
visas gyvenimo problemas, šių 
dienų pasaulio politikos situa
ciją ir baigė žodžiais: “šian
dien prieš mus stovi tik du aiš
kūs keliai: kelias į išganymą, 
į tikrą demokratiją per socia- 
lizmą-komunizmą ; arba — ke
lias į pražūtį, į civilizacijos- 
kultūros griuvimą per fašizmą. 
Kurį kelią žmonija pasirinks 
— priklausys nuo jos. Proleta
riatas — ta didžioji žmonijos 
masė, nedvejojamai ir tai 
šiandien jau, ranka į ranką — 
turėtų žengti demokratijos, 
taikos, socializmo keliu.” 

žodžiu tariant, kad atpasa
koti drg. Toohey kalbą—reik 
parašyti knygą. O kad susi
pažinus ir pastudijavus jo pa
liestus klausimus—reikia per
skaityti kelioliką tomų knygų.

Drg. Frankfeldas, kaipo 
pirmininkaująs, kalbėjo keliais 
atvėjas. Taigi turėjom tris, 
be galo gerus kalbėtojus.

Po vienos-antros kalbos su
sirinkimo vienbalsiai buvo pri
imta keliolika labai gerų, ak
tualių rezoliucijų (Tekstų jų 
po ranka neturiu). Be abejo 
jos tilps Daily Worker’y.

Kadangi vakaro programa 
buvo plati, tai ir aukų rinki
mui ne daug laiko duota. Vie- 
nuok surinkta $376.57.

Dailės Programa

Tai kur dabar
ei-

ti?” “Eiva — sakau — į 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo vakarienę. Ten brolau, 
ir pinigų nedaug išleisime, ir 
pavalgysime tiek, kad diržai 
reikės atsileisti. Jau kur An
tanas Jankus gaspadoriauja, 
tai

Širdingai dėkavojam visiems, 
kurie dalyvavote šermenyse ir 
laidotuvėse mano buvusio gyve
nimo draugo, Juozo Čekanaus
ko. širdingai ačiū kliubams už 
suteikimą grabnešių. Visiems 
ačiū už vainikus, ir tiems, ku
rie dalyvavo su mašinomis. 
Ačiū graboriui J. Kavaliauskui 

i už gerą ir mandagų patarnavi- 
I mą.

Bet neačiuoju koresponden
tui, kuris šermenis visaip iš
peizojo per “Laisvę” (su num. 
1, šių metų) ; jis visus Phila- 
delphijos laisvamanius sutrau
kė ant mano nabašninko, J. 
Čekanausko, šermenų. Aš pa
silikus našlė su vaikeliais lin
kiu jam tokios pat užmokesties 
po mirties.

C. Ckekanaus kieno.

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras važiuoa į “Lais

vės” Bazarą, sekmadienį 13 d. vasa
rio. Yra užsakytas didelis busas. 
Greatneckiečiai norintieji važiuot į 
“L.” bazarą, tai užsisakykite buse 
vietą. 75c asmeniui. Bųsąs išeis nuo 
Kasmočių Svet., kaip 4:30 vai. vak. 
Galite užsisakyti pas Pirmyn Choro 
Komitetą;- o ant greitųjų galite pa
šaukti Tel. Great Nėck, 2139 F. Klas
tom (29-30)

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, vasario 6 d. bus

zikalis parengimas Lietuviij Svet., 
6835 Superior Ave., 3 vai. po pietų. 
Rengia Jaunųjų Kom. Lyga, šiame 
parengime dalyvaus 8 kultūrinės or- 
ganizaijos, tarp jų bus ir Lyros Cho
ras. Bus 3 dovanos kontestantams, 
kurie geriausiai atsižymės. Taip pat 
kalbės jaunuolis, kuris nesenai su
grįžo iš Ispanijos. Lietuviai mylinti 
išgirsti gerą kalbėtoją, kuris pasa
kys kokia dabar padėtis Ispanijoj ir 
pamatyt gerą, programą, atsilanky
kite. įžanga 35c. —I. A. V.

: •" • (28-30)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, va
sario 4 d. pas drg. O. Mikolojūnienę, 
47 Hazle St., 7:30 v. v. Visos nares 
esate kviečiamos dalyvauti šiame su
sirinkime, nes turime daug svarbių 
reikalų apkalbėti? Kaip tai ALDLD 
vajus, Tarptautinė Moterų Diena ir 
kiti reikalai, kurie turi būti greitai 
aptarti. Taipgi svarbu ir naujų na
rių atsivesti, tad nepamirškite jųjų 
pakalbint. Laikina Sekr. O. Girnie- 
nė. (28-29)

valgyt “plenti”. — Eisim, 
sakė Pilypas.

Dzie Prauda.

Mass. Draugu 
Žiniai

KODĖL ATIDĖTA ISPA
NIJOS SEIMO SESIJOS
Barcelona, Ispanija.—Val

džia laikinai atidėjo Ispani
jos seimo susirinkimą. Su
prantama, kad seimui prasi
dėjus fašistai juo pasiučiau 
bombarduotų Barceloną.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Bos-

Šv.
ba-

GREAT NECK, N. Y.
šeštadienį, vasario 5 d. įvyks 

Franciškaus Draug. linksmas 
liūs, A. ir J. Kasmočių Svet., 91
Steamboat Rd. Pradžia 7:30 v. v. 
ir tęsis iki vėlai nakties. šokiams 
grieš J. Navicko Night Owls Orkes
trą. Įžanga 40c asmeniui. Vaikams 
20c. Kviečiame visus skaitlingai 
lyvauti, nes užtikriname visiems 
ksmai laika praleisti. — Kom.

(28-29)

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97 kp. rengia puikią va

karienę, sekmadienį, vasario 6 d. 
pas d. R. Dzervi, namuose po num. 
418 Palmer St. Visi apylinkės drau
gai ir draugės kviečiami atsilankyt. 
Kurie norės kozyriuot meldžiam at
sinešt savo kazyres. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Įžanga 25c. Kviečiame vi
sus. Kurie atvažiuos Plymouth gatve- 
kariu arba Division St., “Bušu”, rei
kia išlipti, prie Jeanette St. Paėjus 
vieną bloką prieš kalnuką pasukt po 
tiesiai ir jau antras namas nuo kam
po. Kurie savais karais atvažiuos, 
tas pats kelrodis. Nuo Main St. pa
sukt Jeanette St. ir tt. —Kom.

(28-29)
da- 
lin-

NEWARK, N. J.
Vietinis Sietyno Choras rengia 

karionę, kuri įvyks sekmadienį, 6 d. 
vasario. Lietuvių Sveti, 180 New 
York Avė. Pirm vakarienės, 4 vai. po 
pietų bus šokiai, o vakarienė bus 
duodama 7 v. v. Po vakarienės vėl 
tęsis šokiai prie puikios orkestros. 
įžanga $1.00. — Sietynas.

(28-29)

va-

SO. BOSTON, MASS. 
Isitemykite Visi!

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu
bas, kuris po dešimts metų gyvuoja 
ant 376 Broadway, vasario 6 d. sek
madienį, rčngia puikią vakarienę. Vi
si žino ir; aiškinti nereikia, kad už 
mažą įžangą , šis Kliubas visuomet 
duoda gerą vakarienę. Tikimės visus 
matyti šį sekmadienį kaip 8 v. v.— 
Rengėjai. (28-29)

Apart naudingų kalbų ir re
zoliucijų, šis apvaikščiojimas 
pasižymėjo labai puikia meno 
programa.

( Čia dalyvavo Rusų-Ukrainie- 
choras, žydų choras ir lie

tuvių “Laisvės' 
Bostono, 
apie 150 
daugiau).

šventei
rai gražiai išėjo ant scenos ir 
susėdo. Pirmininkui atidarius 
programą, visi chorai bendrai, 
publikai pritariant, sudainavo 
Amerikos himną ir Internacio
nalą. Prakalbų tarpe, visi 
chorai bendrai sudainavo dar 
“Solidarity”. Bendrai dainuo
jant chorams dirigavo mūsų 
Izabela Jarmalavičiutė-Kugel. 
Paskui dainavo vienas “Lais
vės” choras: vieną angliškai ir 
dvi lietuviškai. Pasirodė pui
kiai ir publikai padarė gerą 
įspūdį, kadangi lietuvių choras 
tokiose iškilmėse, rodos, pirmu 
kart dalyvauja.

Toliau dainavo rusų-ukrai- 
nieČių choras rusiškai ir žy
dų žydiškai. Dainas išpildė 
be galo gerai ir jei pirmininkas 
būtų leidęs publika būt šau
kus ir šaukus kartoti.

Puikiai deklamavo negras

choras is So. 
Visi chorai sudarė 
žmonių (gal būt ir

prasidėjus—visi cho-

Am. Lietuvių Kongreso 
tono Apskričio Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo prakal
bos įvyks šiose vietose:

So. Bostone — sekmadienį, 
vasario 13 d., po pietų, Lietu- 
visų Svetainėj. Kalbėtojai: A. 
Bimba ir St. Michelsonas.

Montelloj—sekmadienį, vasa
rio 13, vakare. Kalbės St. 
Michelsonas.

Lawrence—sekmadienį, vasa
rio 13, vakare. Kalbės A. Bim
ba.

Hudsone—šeštadienį, vasario 
19, vakare. Kalbės A. Bimba.

Norwoode — sekmadienį, va
sario 20, po pietų. Kalbės A. 
Bimba.

Worcestery—sekmadienį, va
sario 20, vakare. Kalbės A. 
Bimba.

Kiekviena iš viršuj minėtų 
kolonijų prie prakalbų turės 
skirtingas koncertines progra
mas ir nekuriose vietose pagel- 
binius kalbėtojus.

Visi lietuviai yra kviečiami 
skaitlingai atsilankyti į šiuos 
susirinkimus, nes jie įvyksta 
kaip tik tuo laiku, kada jau ir 
Lietuvoje visi demokratiniai 
nusistatę mūsų broliai jungiasi 
į bendrą frontą kovai už at- 
steigimą demokratijos Lietuvoj. 
Tad ir mes čia būtinai turime 
imtis už darbo, kad visais gali
mais būdais pagelbėjus savo 
broliams pasekmingai nusikra
tyti fašistinį jungą ir atsteigti 
demokratiją.

Massachusetts Valstijos 
Apskričio Raštininkas, 

S. Žuvis.

CLEVELAND, OHIO
Pirmadienį, vasario 7 d. įvyks TD 

A. 11 kp. susirinkimas, Liet. Darb. 
Svet., 920 E. 79th St., 7:30 v. v. 
Visi valdybos nariai nepamirškite šį 
susirinkimą, nes yra labai svarbu^. 
Taip pat visi nariai atsinešjdtę duok- 
lių knygutes, kad galėtumėt duokles 
laiku apsimokėti. — Sekr. I' .A. V.

(29-30)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
d. vasario, Liaudies Name, 735 

Fairmount Ave., 7:30 v. v. Visi na
riai dalyvaukite 
kės prisirengti 
minėjimo 16 d. 
ir kitų svarbių 
Sekr. J. S. Rainys.

7

susirinkime, nes rei- 
prie Lenino mirties 
šio menesio, turime 
dalykų svarstyti. — 

(29-30)

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. svarbus susirinkimas 

‘įvyks pirmadienį, 7 d. vasario, 407 
Lafayette St., 7:30 v. v. Kalbos drg. 
Matas Guoba, atstovas nuo “Liau
dies Balso,” Kanados Lietuviij laik
raščio. Todėl bus svarbu išgirsti apie 
mūsų brolių kanadiečių veikimą ir 
pasekmes jų darbų. Be to, kuopos 
susirinkimas bus atliktas kaip ir 
prideda. — Kp. Rast. (29-30)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 7 d., 7 v. v. Liet. Taut. Na
mo Svet. Visi nariai būtinai turite 
dalyvauti, nes daug naujų ir svarbių 
klausimų yra apkalbėti. — A. 
ka. (29-30)

Sau-

Cambridge, Mass
Cambridge’iaus Piliečių Kliu- 

bas savo metiniam susirinkime 
įvesdino naftją 1938 m. valdy
bą, kuri susideda iš pavyzdin
gų žmonių.

Iš raportų paaiškėjo, .kad 
kliubas per pereitus metus pa
sidarė gražaus pelno ir gražiai 
sugyveno. Vienas kuriozas ta
me susirinkime įvyko, kuris 
vertas paminėjimo.

Pereitais metais kliubas pri
klausė prie Am. Liet. Kongreso 
Demokratijai Ginti. Susirinki
me delegatai išdavė metinį ra-

READING, PA.
ALDLD 143 kp. rengia puikų Ba

lių, kuris įvyks šeštadienį, 5 d. vasa
rio, 7:30 v. v. Poinsettia Hall, 216 
Washington St. Turėsime skanių val
gių ir gėrimų, šokiams grieš gera 
orkestrą. Kviečiamą vietinius ir iš 
apylinkės. draugus dalyvauti, pralei
site linksmai laiką ir tuom pat kar
tu paremsite darbininkišką organi-

I zaciją. — T. Zambusevičienė.
(28-29)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas 

sekmadienį, vasariu 6-tą, 10 vai. ry
to, S. Bakanausko Svet. Visi nariai 
būkite laiku, nes turėsime daug da
lykų aptarti. Turėsime išrinkti dar
bininkus dėl Baliaus. — J. Mataoiū- 
nas. (28-29)

įvyks

DETROIT, MICH.
LDS 21 kp. susirinkimas įvyks 6 

d. vasario, 1 vai. po pietų. Draugijų 
Svet., 4097 Porter St. Kviečiame vi
sus narius dalyvauti ir užsimokėti 
savo duokles. APLA 47 kp. narių pa
liudijimai ir prisiųsti iš Centro, tad 
ateikite pasiimti. -

MONTELLO, MASS.
Vakarienė ir Šokiai

LDS 67 kp. metinis parengimas 
įvyks vasario, 5 d., Liet. Taut. Namo 
Svet. Pradžia 6 v. v. Kviečiame iš vi
sos apylinkės skaitlingai atsilankyti. 
Pastaba LDS 67 kp. nariams,: Visi , - - • —
nariai būtinai turite pasipirkti tikie-I šeštadienį, 5 d.

* A. Gailusis. 
(28-29)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

šeštadienį, vasario 5 d,, 7:30 v. v., 
17 Ann St. Susirinkimas įvyks dieną 
pirmiau, užtat kad sekmadienį, vasa
rio 6 d. Sietyno Choras rengia vaka
rienę. Malonėkite visi atsilankyti j 
susirinkimą, nes turime daug svar
bių dalykų aptarti. Bus išduota ra
portas 2-ro Apskr. konf. Taip pat 
galėsite atsiimti drg. Bimbos para
šytą knygą. “Kelias į Naują Gyve
nimą.” .•

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. Kliubo vakarienė įvyks 

. Vasario. Gedemirio

F. Shimkus. (28-29)

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes ,

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

maliavom arba išpopieruojame kambarius.
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

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

P. BIELIAUSKAS
948-950 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.

1 Išsikirpkite ir Pasilaikykite

■■■■ H

Puslapis Septintas

VARPO KEPTUVE

HARTFORD, CONN.

Notary Public Tel. Stagg 2*5043

Valgykite Medų<♦)

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

LIGOS <♦>

CHRONIŠKOS <!>

GYDOMOS

MMŲIŲIlŲIM MM
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 
Kampas E. 23rd St.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

apylinkę orui atvestant.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį,' vasario 4 d., 7:30 vai.

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

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dienų ir nuo 7—8 vak, 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Vasario 5 d., 7:30 v. v. 57 Park 
St. Laisvės Choro Svetainėje įvyks 
labai svarbus susirinkimas Laisvės 
Choro narių. Malonėkite dalyvauti 
visi nariai ir taip pat garbės nariai 
pribūkite. Turėsime daug dalykų ap
kalbėti kas link rengiamo koncerto.
— Rengėjai. (28-29)

Salėje, 575 Joseph Ave., 6:30 vai. 
vak. Turėsime visokių skanių už
kandžių’ ir įvairių “gėrimų. Daug ti
kintų yra parduota, tikimės turėti 
daug svečių. Po vakarienės galėsi
me visi linksmai pasišokti prie pui
kios orkestros. Kviečiame visus. — 
J. Baronas. (28-29)

riai dalyvaukite, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Knyga “Kelias į 
Naują Gyvenimą” yra atėjus ir ku
rių duoklės užmokėtos už 1937 m. 
galėsit atsiimti knygą. — A. Vara- 
neckienė, Sekr. (27-29)

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)
LAISNIUOTAS

GRABORIUS
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan jLve. 
,, Brpęklyn, N. .

, Telefonas: EVergreen 7-4335

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

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

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

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 Jolly Rolls.

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

vak., 3014 Yemans. Būtinai visi »a-Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y

1XLT rcmmrni

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos i

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 PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ir 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu -turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS 

y K

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 3 P. M.

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

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 “Laisves” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

LIETUVIU KŪRO KOMPANIJA

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

/ Telefonas EVergreen 7-1661
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Pagerbs Partijos 
Budavotojus

Komunistų Partijos Centro 
Komitetas pilname savo sąsta
te, su savo vadais Earl Brow- 
deriu ir Wm. Z. Fosteriu, da
lyvaus Komunistų Partijos Bu- 
davotojų Kongreso delegatų 
pasitikimo bankiete 18-tą šio 
mėnesio, Odd Fellows Temple, 
New Yorke.

Į minėtą kongresą tikimasi 
atvyksiant 500 delegatų iš vi
sos plačios Amerikos. Šios 
apylinkės partinės kuopos, 
taipgi organizacijos, gali iš
rinkt du žymiausius narius, 
kaipo delegatus j šį bankietą. 
Jiems vieta turi but užsisaky
ta iš anksto, lėšuoja po $2.50 
vienam. Sykiu sudaryta planai 
priėmimui virš 1,000 svečių.

Bus trumpa, bet nepapras
tai įspūdinga programa.

Užsakykit vietas per: Wm. 
E. Browder, Room 507, 35 E. 
12th St., New York City.

Williamsburge Nori Atimt 
Iš Bedarbių Pašalpą

Workers Alliance 90-tos kp. 
susirinkime, įvykusiame vasario 
2 d., valdybos raportuose pasi
rodė, kad visos juodosios fa
šistinės spėkos organizuojasi už 
atėmimą tos mažos bedarbių 
gaunamos pašalpos.

Bedarbiai išrinko tris delega
tus nueiti į Amerikos Darbo 
Partijos raštinę ir prašyti, kad 
partija padėtų bedarbiam iško
voti WPA darbus ar didesnę 
pašalpą.

Išrinko komisiją iš trijų na
rių pagaminimui protesto prieš 
fašistų puolimą ant bedarbių ir 
reikalauti, kad Albany valdinin
kai suteiktų valstijos bedar
biams WPA darbus.

Komisija iš penkių narių pa
sižadėjo išdalinti lapelius, šau
kiančius į demonstraciją vasa
rio 19-tą, 11 vai. ryto, ant Wall 
Street, už atidarymą WPA dar
bų. Ir visi nariai pasižadėjo 
darbuotis, kad sutraukti kuo 
daugiausia žmonių į tą kapita
listinę karalystę—Wall St., o 
nuo ten maršuos prie City Hali.

Nuo šios demonstracijos la
bai daug priklauso laimėjimas 
ar pralaimėjimas, todėl padary
kime tą paradą didžiausiu New 
Yorko istorijoj ir priverskime 
auksinius dievaičius išpildyti 
16-kos milionų Amerikos pus
badžių ar badaujančių žmonių 
reikalavimus. Kaimietis.

S. W. Farber Darbininkai 
Tęsia Streiką

Pusantro šimto vario ir žal
vario darbininkų, CIO narių, 
užstreikavo S. W. Farber šapą, 
141 S. 5th St., ir yra pasiryžę, 
kaip jie sako, “nors ir iki rug
sėjo” laikytis streike, kol bo
sai išpildys reikalavimus. Dar
bininkai, net šeimynų užlaiky- 
tojai, gaudavę algos nuo dešim
ties iki 12 dolerių į savaitę.

Jie reikalauja unijinės ša- 
pos, rašytos sutarties, 40 va
landų savaitės ii $16 minimum 
algos į savaitę.

Beams Pasirašė Naują 
Sutartį Su Unija

Hearns departmentinių krau
tuvių savininkai pasirašė sutar
tį su Department Store Em
ployees Unija. Sutartis galios 
tris metus. Paliečia ąpie 2,- 
000 darbininkų. Tai yra pa- 
naujinimas sutarties, padary
tos balandžio mėnesį, 1937 me
tų, ir užtikrina pirmoj sutar- 
tyj įrašytus laimėjimus: 40 
valandų 5 dienų savaitę di
džiumoj departmentų, laiką ir 
pusę už viršlaikius, vakacijas 
su alga ir komitetą rišimui ne
susipratimų.

Brooklyniečių Sveikata
Pereitą savaitę buvo 17 nau

jų susirgimų difterija, dešimčia 
daugiau, negu pirmesnę savai
tę. Tas parodo, kaip svarbu 
mažus vaikučius įčiepyti nuo 
tos ligos.

Skarlatina susirgimai taipgi 
padaugėję. Tymais susirgo kiek 
maželiai!. Mažiau būta susir
gimų ir mirčių plaučių uždegi
mu.

Nuo visokių priežasčių per 
savaitę mirė 517, arba 56 ma
žiau už pirmesnę savaitę ir 68 
mažiau už pereitų metų tą pat 
savaitę. Septyni žuvo auto ne
laimėse, kas sudaro nuo naujų 
metų jau 29 tokių mirčių 
Brooklyne, neskaitant kitų 
miesto daliu.

Amerikono Akimis Žiūrint į 
Sovietų Sąjungą

Belmont Teatre, 48th St. ir 
7th Avė., N. Y., šio mėnesio 
8-tą pradės rodyti nepaprastą 
judį, užvadintą “Russia Mar
ches On.”

Mr. Charles Ffancis Drake, 
žymus amerikonas, buvęs arti
miausias bendradarbis Eugeni
jaus V. Dėbso, kandidato į 
Jungt. Valst. prezidentus ant 
Socialistų Partijos tikieto, as
meniškai parinko vaizdus ir 
prižiūrėjo pagaminimą filmos. 
Jo siekiu buvo parodyt savo 
draugams amerikiečiams ne 
tik Sovietų atsiekimus, bet ir 
įvairiausias fazes Sovietų pi
liečių gyvenimo. Įdomu pama
tyt.

Paremkite Mokyklėlę
Visiems malonu matyti Ame

rikoje priaugančią lietuvių 
gentkartę mokant savo tėvų 
gimtąją kalbą ir rašybą, pri
rengtais užimti savo tėvų vie
tas palaikyme ir budavojime 
jų įsteigtų organizacijų.

Kad tam prirengti augantį 
lietuvių jaunimą, gyvuoja At
eities žiedo Vaikų Mokyklėlė, 
kurios pamokos įvyksta kas 
šeštadienio popietį, “Laisvės” 
Salėj. Mokyklėlės naudai ren
giamą pramogą šį sekmadienį, 
6 vasario, 419 Lorimer St., rei
kėtų visiem paremt savo atsi
lankymu.

Gubernatorius Gelbės 
Newyorkietj Negrą

New Yorko darbininkų dele
gacija, su Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo advokatu 
Barney Rothstein, nuvyko pas 
gubernatorių Lehman prašyti 
gelbėti negrą Louis Doe nuo iš
siuntimo į South Carolina, kur 
jam gręsia 15 metų baisios re
težių katorgos.

Delegaciją priėmė gubernato
riaus patarėjas Sobel ir, po pa
sitarimo su gubernatorium, pa
reiškė, kad Lehmanas rašys S. 
Carolina gubernatoriui, prašy
damas sulaikyt reikalavimą pri
statyt Louis Doe.*

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Vasario 2-rą d. pasimirė sa
vo namuose, 25 Little St., John 
Matusevičius, 55 m. amžiaus. 
Bus palaidotas šeštadienį, va
sario 5 d., šv. Jono Kapinėse.

Laidotuvių pareigom rūpi
nasi graborius J. Garšva.

William Tubbs penki metai 
atgal išvengė baudos už nužu
dymą 6 metų sūnaus, aiškin- 
damosi buvęs beprotybės sui- 
imtas. Bet dabar jis pripažin
tas protingu ir Queens teisme 
iš naujo teisiamas žudystėje. •

Parkų komisionierius Moses 
pasiūlė planą ištiesinti kai ku
riuos aštrius vingius Central 
Parko keliuose ir tuomi pa- 
reitinti važiuotę.

Turės Sugrąžinti 
Streikierius

Nacionalė Darbo Santikių 
Taryba patvarkė, kad laivų bu- 
davojimo kompanijos, tame 
skaičiuje ir Robins Dry-Dock 
and Repair Co., Brooklyne, tu
ri sugrąžint darbininkus, ku
rie buvo palikti už dirbtuvės 
vartų iš priežasties pereito 
streiko. Atšaukus streiką, daug 
streikierių buvo sugrąžinti at
gal, bet tūli buvo diskriminuo
ta.

Tarybos raštinėj apskaičiuo
jama, kad apie 120 iš 1,200 
streikierių tebėra be darbo. Ta
ryba įsako išmokėti pilnas al
gas tiems, kurie negrąžinta 
darban.

Streikas buvo atšauktas 19-tą 
pereito rugpjūčio po pavyzdih- 
go laikymosi kovos lauke per 
9 savaites, nors pikietai buvo 
žiauriausia puolami kompani
jos mušeikų ir'policijos.

Komediją “Išdykusi Pati” 
Lošime Elizabethe

Apsirgus mūsų aktorkai Al
donai šertvietytei, kuri turėjo 
didelę rolę komedijoj “Išdyku
si Pati,” nekurie žmonės tei
raujasi, kaip mes dabar lošim 
minėtą komediją Elizabethe.

Taigi, pranešu visiem^, kad 
Aldonos šertvietytės rolę loš 
L. Kavaliauskaitė ir kad loši
mas vasario 6-tą dieną, Lietu
vių Laisvės Svetainėj, Eliza
bethe, įvyks paskirtu laiku— 
6 :30 vai. vakare.

Turiu pasakyti, kad Lietu
vių Liaudies Teatre yra tokių 
aktorkų, kurios gali rolę iš-
mokti į vieną savaitę laiko.

Taipgi, apgajlestauju, kad 
Aldona serga ir linkiu greit 
pasveikti ir vėl stoti į mėno
darbą. J. Juška.

Muzikos Mylėtojams
Downtown Muzikos Mokyk

la, 63 E. 12th St., skelbia re
gistraciją naujam terminui. 
Tarp kitų naujų kursų, pas
kelbęs kompozitorius Hans Eis- 
ler mokins orkestracijos,. o 
Mare Blitzstein, kompozitorius 
ir autorius “The Cradle Will 
Rock” duos kursą temoje 
“Muzika Sąryšyje su Teatru.”

New Yorko smulkieji biznie
riai pasiuntė 100 narių delega
ciją į nacionalę smulkiųjų biz
nierių konferenciją, Washing
tone.

Kafeterijų Darbininkai 
Stato Bosam Sąlygas

Kafeterijų Darbininkų Uni
jos Lokalas 302, per savo pre
zidentą William Mes.evich, pa
siuntė bosų organizacijai, Af
filiated Restaurateurs, Inc., 
reikalavimą atnaujint pasitari
mus išpildymui darbininkų rei
kalavimų. Jis kalbėjo varde 
4,000 darbininkų, dirbančių 400 
nepriklausomų kafeterijų.

Unija reikalauja tuojau 
įsteigt 8 valandų darbo dieną, 
vakacijas su alga ir pakelti al
gas 10 nuošimčių.

Reikalavo {statymo 
Prieš Linčiavimą

Harleme virš 500 žmonių su
sirinko prie 125th St. ir 7th 
Avė. trečiadienio vakarą ir, 
nežiūrint stiproko šalčio, atlai
kė atvirame ore mitingą,- kuria
me pasmerkta reakcionierių se
natorių ir kongresmanų užsi
mojimas nepraleist Wagner- 
Van Nuys Biliaus. Tasai bi- 
lius atsuktas prieš linčiavimą.

Oscar Olsen, 52 metų, alie
jinio laivo Pep stewardas, ei
damas laivan nukrito nuo til
telio vandenin .ir prigėrė.

I Skaldymas Ar Klaida?
Mažų namų savininkų regu-

Haris susirinkimas būna pasku
tinį ketvirtadienį mėnesio, 7:30 
Į vakaro, Falcon Hali, 190 Grand
St., Brooklyne.

Gruodžio mėnesį savininkai 
padarė tarimą, kad nei vienas 
nemokėtų už vandenį bilos iki 

'sekančio susirinkimo, sausio 27. 
i Pirmininkas J. - Wasselle pasi- 
j žadėjo pasiųsti visiems nariams 
pakvietimus. Jis taip ir pada
rė. Savininkai laukė su nekan
trybe sekančio susirinkimo, 
manydami apie numažinimą 
vandens kainų. Gauna pakvie
timą, kad susirinkimas įvyks 
sausio 28, diena vėliau, negu 
būdavo paprasti , susirinkimai. 
Komitetas ir maža dalis narių
susirinko ketvirtadienį, o kiti— 
penktadienį.

Pastarieji, sužinoję, kad su
sirinkimas įvyko ketvirtadienį, 

'ėjo namo pikti. Nežinia, ar 
| tiksliai padaryta skėlimas su
sirinkimo, ar tokia nelemta 
klaida įvyko. Kaimietis.

Americo Simonetti, Brook
lyn© Miesto raštinės darbinin
kas, paleistas po $2,500 kau
cija iki teismo. Jis kaltinamas 
neteisingai įrašęs ir pakvita
vęs'tūlo asmens taksus. Įka
lintas ir tas taksų mokėtojas.

Howard Frenkel, 11 metų, 
išbuvęs 5 metus pas tėvą, da
bar pavestas motinos globai 
nebegali prie jos priprast. Jis 
per dvi savaites 3 kartus bėgo 
pas tėvą, bet tapo pagautas ir 
sugrąžintas pas motiną. Gimi
nės maldauja motiną išleist 
vaiką.

PAJIEŠKOJAMI
Aš, Ona Ruseckiutė, po vyru Veli- 

vienė, pajieškau savo pusbrolio Jono 
Bieliausko, kuris pirmiau gyveno pas 
mane Girardville, Pa. Meldžiu jo pa
ties atsišaukti ai- kas žino kur jis 
randasi, pranešti šiuo antrašu: Ona 
Veliviene, 407 B Street, Girardville, 
Pa. (28-30)

Pajieškau savo tėvo, Stasio Gu- 
zausko, jis paeina"iš Lietuvos iš Sa- 
dos miestelio. Girdėjau, kad gyvena 
Boston, Mass. Prašau atsišaukti arba 
kas žinote kur jis randasi malonėkite 
pranešti už ką būsiu labai dėkingas. 
Pranas Guzauskas, 623 Potter St., 
Chester, Pa. (27-29)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

13 ienų padarau nau
ju* paveikslui ir kra- 
javui sudarau su am»- 
rikonižkais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
spalvom.

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 

Parsamdau automobilius vestu- 
, vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam

PARENGIMAI
BRONX, N. Y.

Liet. Am. Demokratų Kliubo šeš
tas metinis balius įvyks šeštadienį, 
vasario 5 d. Royal Mansion, 1315 
Boston Rd., arti 169-tos gatvės. 
Grieš labai gerai žinęma orkestrą, 
fžanga tiktai 50c. Kviečiame jaunimą 
ir suaugusius skaitlingai dalyvauti 
šiame baliuje ir linksmai laiką pra
leisti. ■— Kom. (28-30)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja krautuvė, priešais 

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubą. 
Tinkamas barzdaskutyklai, saldainių 
krautuvei, grocernei arba graboriaus 
koplyčiai. Žema renda. Adresas: 282 
Union Avė., kampas Stagg St., Broo
klyne. šaukite telefonu: E. Schwartz, 
Triangle 5-9668, (26-31)

PAI N-1XPELLEP.

\

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p.

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

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

Tel. Mansfield 6-8787
• >

VALANDOS:
9—12 . ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-91 OS

IrtU Muk Rt|. U. S. F* U Of.

Trys gentkartės išbandė ir 
užgyrė šf seną linimentą kaipo 

patikimą vaistą.

W. 0 lik O '*f A M O U i
II NI M E NT

Skaudėjimas muskulų bent kurioj 
dalyje kimo greitai paleng

vinamai

WE PAYy&r 63,
5Avc£^^CON5ECUT,VJTU DIVIDENDS

BUSHWICK
GRAND ST. AT GRAHAM AVE. BROOKIYN

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(Šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų.

Teikiam, nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

COOK and HEAT Without Coa 
In Your Preient Or.WOOCl
Stovo or Furnace— 
HOTTER — CHEAP. 
ER —No Alhea or Dirt 
— Twice the Heat Quick 
at ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL

FOR LESS
Beats any oil burner over gotten 
out for low cost, perfect per
formance. Burns clieap oil a new |ip, .|nfo 
way. without pre-generating Any STOVE A
or clogging up. Quick Intense RANGE er rf
heat by Simple Turn of Valve, eurnace ---  •
It ends drudgery and dirt of HEAT at
coal or wood; cuts fuel bills in Turn of Valvet 
half, pays for Itself quickly by what IT HAVES.

DUAMF PHONE for free rrlUllE DEMONSTRATION 
No Obligation

Anyone interested in getting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazing “HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.

INVENTED

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

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—f2 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-8040

i------ —

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name
• • •

GERIAUSIOS ROSIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta p ar šie

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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I Mateušas Simonavičius j
> GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA >

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nede- 
liomjs atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

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

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS 
Skersai gatves nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

F




