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brooklyniečiai minės kovo 
mėn. 23 d. Kaune mirusįjį 
kompozitorių Miką Petrauską.

Petrauskas dautf užsipelnė 
lietuvių tautai bendrai ir dar
bo žmonėms, pažangiajai vi
suomenei—ypatingai, judėjus 
liaudies ir darbininkiškas dai-' 
nas, kurias jis apvilko muzi
kos rūbais, jos nusvers mūsų 
pusėn visus kitus jo darbus.

Mes,—ištikimi liaudies vai
kai,—mylime ir gerbiame tuos, 
kurie atsidavusiai darbuojasi 
liaudies reikalams, bet labai 
neapkenčiame liaudies priešų, | 
fašistų, ir su jais kovojam.

Dėlto mes mylime Miką 
Petrauska. Tam tikslui Lietu-
vių Meno Sąjunga suruošė šį 
mitingą, kuriame bus daino
mis, pianu ir smuiką pildomi 
vien tik Petrausko kūriniai.

Brooklyniečiai. d a 1 yvaukit 
šiame istoriniam susirinkime 
skaitlingai I

Chicagos kunigų laikraštis 
šaukia: Nei cento Ispanijos 
respublikos gynėjams.

Iš lietuviškų jagamasčių nie
kas ir nesitiki gauti. Bet kata
likai darbo žmonės duoda ir 
duos. Jie rėmė Ispanijos de
mokratinę valdžią ir ją rems.

Mes taipgi gerai žinome, 
kad katalikiškoj Baskijoj 
fronte randasi kunigų, kovo
jančių drauge su liaudiečiais 
prieš fašistus.

Vadinasi, pasaulyj dar esa
ma ir dorų kunigų.

/______________ —

Šiomis dienomis užsidarė 
Brooklyno vienas angliškas 
dienraštis, “Times-Union.” Ka
daise čia buvo trys dideli dien
raščiai : “Brooklyn Times“, 
“Union“ ir “Brooklyn Daily 
Eagle.”

Paskui “Times“ su “Union“ 
susivienijo. Pagaliau “Eagle” 
atpirko jį ir dabar visiškai 
likvidavo.

Nereikia nei aiškinti: daug 
spaustuvės ir redakcijos dar
bininkų bus išmesta iš darbo.

Dar visai rodosi nesenai 
New Yorke gyvavo šie angliš
ki d i e n r a š čiai: “Globė,“ 
“Herald,” “Mail,” du (rytinis 
ir vakarinis), “World.”

Kur jie šiandien?
z Užsidarė arba kiti laikraš
čiai, stambesni, juos “sugėrė.“ 
. Buržuazinė spauda laipsniš
kai pereina į didžturčių ran
kas, į* finansinio kapitalo kon
trolę.

Tas deda pareigą ant są
moningai susipratusių darbi
ninkų auklėti savo spaudą, sa
vo dienraščius, lietuviškus, 
“Laisvę“ ir “Vilnį“, ir angliš
kąjį “Daily Worker.”

Clevelando dirvinis kleckas 
(Karpiukas) jau išstojo ir 
prieš tuos veikalus, kurie ne
senai buvo vaidinti Kaune,— 
“Aušros Sūnų,“ “Kęstučio 
Mirtį,“ “Vytautas Pančiuose.“ 
Girdi, šitie veikalai “nekelia 
ūpo, nesibaigia Lietuvių pusės 
paėmimu viršaus, nors gal juo
se ir būna vienur ar kitur pa- 
sakyta-parašyta p r akeiksmas 
mūsų tautos priešams.“

Karpius mano, geriausia fa
šistai padarytų, jei vaidintų 
Karpiaus “veikalus.“'

29 Ispanijos rašytojai, mok
slininkai, artistai ir tapytojai 
—žymiausi tos tautos proto 
darbininkai, įskaitant garsųjį 
tapytoją Pablo Picasso,—išlei
do atsišaukimą, raginantį kul
tūriškąjį pasaulį stoti Ispanijos 
liaudžiai pagelbon. Jie netrok
šta tiktai užuojautos. Jie 
trokšta, kad kultūriškas pa
saulis suvaldytų Italijos ir Vo
kietijos fašistus, niekšiškai 
naikinančius Ispanijos miestus, 
kultūros pabūklus, žmones.

Jie teisingi. Ispanijai turi 
stoti pagelbon visas .kultūriš
kas pasaulis, kuriam rūpi iš- 
gelbėti nuo barbariškojo 
fašizmo žmonių sukurta kul-

Popiežius ir Toliau Remsiąs 
Vokiečiu Katalikus

Vatikanas. — Popiežius 
iškilmingai priėmė piligri
mus iš Bavarijos, Vokieti
jos, ir pasižadėjo kuom ga
lėdamas padėti katalikų 
bažnyčiai Vokietijoj atsilai
kyti prieš persekiojimus iš 
nazių pusės.

Hitlerio Mobilizacinė 
Kalba Danzige

Marienwerder, Rytų Prū
sai.—Pranešama, kad Hit
leris birž. 19 d. atvyks į 
Danzigą ir savo kalboj pa
sakys ką tokio, kad dauge
liui “reikėsią stebėtis.” Jis 
kalbės senovės Teutonų Vy- 

Ičių pilyj. Tai jie 600 metų 
atgal buvo užkariavę Dan
zigą; nuo tada Danzig buvo 
centras vokiečių vyčių “žy
giavimo į rytus.”

Kai kas supranta, kad 
Hitleris reikalaus paliuo- 
suot Danzigą nuo Tautų 
Lygos kontrolės. Dabar tas 
kraštas tarnauja kaip “be- 
pusiškas” Lenkijos korido
rius į Baltijos jūrą, pagal 
Versalės sutartį. Bet jau vi
sa Danzigo valdžia yra na
zių rankose.

Į Danzigo krašto pasienį 
sutraukta desėtkai tūkstan
čių Vokietijos armijos ir 
juodosios policijos.

SSRS KEIČIA GENEROLUS
Maskva. — Pakeisti ki

tais tapo keturių sričių 
Raudonosios Armijos ko- 
mandieriai: gen. Jeronimas 
Uborevičius, lietuvis (So
vietinėj Baltarusijoj), L E. 
Jakir (Ukrainoj) ir Levan- 
dovski (Užkaukazėj). Ubo- 
revičiaus vietą užims Bie- 
lov, Levandovskio—N. V. 
Kuibišev ir tt.

Iš tų pakeitimų kapitalis
tinė spauda išdirbo daug 
įvairių spėliojimų ir paska
lų apie tariamus neva 
“brūzdė j imus” Raudonoj o j 
Armijoj .

Chabarovske, Sibire, Ko
munistų Partijos apskričio 
konferencijoj I. M. Varei
kis, jo sekretorius, smerkė 
aštuonis asmenis, įsiskver
busius į atsakingas vietas 
pramonėje, kaipo “trockis- 
tus išdavikus ir žalotojus.”

Šaukia Japonijos Seimą
Tokio. — Japonijos val

džia nutarė sušaukt seimą. 
Buvęs ministeris pirminin
kas gen. S. Hayashi ne kar
tą grūmojo, kad galima bū
sią valdyt šalį ir be seimo 
pritarimo. Mat, paskuti
niuose rinkimuose seiman 
pravesta milžiniška daugu
ma pažangesnių atstovų, 
priešingų karinei-fašistinei 
Hayashio politikai. Bet 
Hayashi buvo priverstas 
pasitraukt, ir dabar naujas 
ministeris pirmininkas ku
nigaikštis F. Konoye jau 
šaukia seimą.

tūra, žmonių laisvė.
Tik suniekšėjęs trockistas ir 

subarbarėjęs fašistas gali 
lengvą širdimi praleisti pro 
ausis šį • bepartinių Ispanijos 
kultūros viršūnių balsą.

ANGLIJA PROTESTUOJA PRIEŠ 
ISPANIJOS FAŠISTU MINAS

Tai Fašisto Povandeninis Sproginys Sužeidė Anglijos 
Karinį Laivą “Hunter” ir Užmušė 8 Jo Jūreivius'

London. — Anglijos val
džia pasiuntė protestą Ispa
nijos fašistų komandieriui 
Franco’ui. Protestuoja, - kad 
fašistų minia (povandeninis 
sproginys) sužeidė Anglijos 
karinį laivą “Hunter” ir už
mušė aštuonis jo jūreivius 
gegužės 13 d. tarptautiniuo
se vandenyse, nepertoli nuo 
Almerijos.

Anglijos valdžia pasilaiko

Protestonai Varo per Šerengą Hitlerio 
Atstovą, Norintį Sugrįžt Bažnyčion

London. — Hitlerio am
basadorius Anglijoj, Joa
chim von Ribbentrop buvo 
atsimetęs nuo protestonų 
bažnyčios Vokietijoj. Bet 
jis pastebėjo, kad Londono 
ponai skersai į jį žiūri už 
nutraukimą ryšių su bažny
čia. Todėl Ribbentrop, po
litiniais sumetimais, nusi
tarė išnaujd sugrįžt į prote
stonų tikybą ir pasiuntė 
prašymą vyskupų tarybai 
Berlyne. Vyskupai atsaky
dami nurodė jam kreiptis į 
savo buvusios parapijos kle

Bailės Selassie Byla 
Prieš Mussolinj

Paryžius. — Buvęs Ethi- 
opijoš imperatorius Flaile 
Selassie užvedė bylą Fran
ci jos teismuose prieš Mus- 
solinį. Reikalauja, kad pri
pažintų Hailei Selassie teisę 
pardavinėti šėrus Ethiopi- 
jos geležinkelio. Tas gele
žinkelis buvo francūzų pas
tatytas, bet Haile Selassie 
savo valdžios vardu pirko 
$1,500,000 vertės jo šėrų.

Mussolinis yra pareiškęs, 
kad dabar Ethiopijos val
džios įdėtas kapitalas į tą 
geležinkelį “priklauso” Ita
lijai.

Unija Reikalauja Atlygint Už 
8 Nušautus Pikietus

Chicago, Ill.—Industrinė 
Plieno Darbininkų Unija 
ruošia bylą teismui prieš 
Republic Plieno korporaci
ją ir Chicagos policiją. Rei
kalauja, kad korporacija ir 
policijos valdyba atlygintų 
našlėms ir našlaičiams 8 
darbininkų, kuriuos polici
ja nušovė Memorial Dieno
je. Įrodoma, jog ta skerdy- 
nė buvo padaryta pagal bo
sų sąmokslą su policiją 
prieš Republic Plieno strei- 
kierius.

Belgijos Fašistai prieš Pa
leidimą Karo Kalinių

Brussels, Belgija.—Įnešta 
sumanymas Belgijos sena
tui, paliuosuot visus kari
nius, kalinius. 400 fašistuo- 
jančių pasaulinio karo ve
teranų sumetė savo meda
lius ant “nežinomo” karei
vio kapo, protestuodami 
prieš tą sumanymą.

teisę reikalaut iš fašistų 
atlyginimo.

Boston, Mass. ■— Sustrei
kavo 1,000 darbininkų, dir
busių dvidešimt dviejuose 
dideliuose maisto sandėliuo- 
se-šaldytuvuose. Streikie- 
rius remia laivakroviai ir 
jūrininkai. Streikas veda
mas dėl darbininkų reika
laujamos didesnės algos.

boną M. Niemoellerį. O pa
starasis laišku užklausė Ri- 
bbentropo: ar jūs grįžtate 
bažnyčion pagal religinius 
įsitikinimus, ar tik politi
niais išrokavimais?

Nežinia, ką Ribbentrop 
atsakys kunigui Niemoelle- 
riui. Šis kunigas yra vadas 
protestonų, k o v o j a n č ių 
prieš Hitlerio diktatūrą 
bažnytiniuose dalykuose. 
Kun. Niemoeller ‘ buvo Vo
kietijos submarino oficie- 
rium laike pasaulinio karo.

Iš Laikraštininkų Gildi
jos Suvažiavimo

St. Louis, Mo.—Amerikos 
Laikraštininkų Gildijos 
(unijos) suvažiavimo komi
sija bedarbių reikalais įne
šė pasiūlymą, kad šalies 
valdžia įsteigtų akademiją 
arba nuolatinį įvairių meno 
sakų departmentą, kuris 
duotų užsiėmimo bedar
biams profesionalams, arti
stams, rašytojams ir ki
tiems vadinamiems “balta- 
kalnieriams.”

Komisija savo raporte 
taipgi reikalauja, kad pa- 
šalpiniams WPA darbinin
kams būtų mokamos uniji
nės algos. Suvažiavimas 
priėmė jos raportą su pa
siūlymais.

118 balsais prieš 18 pri
imta sumanymas atsimest 
nuo Amerikos Darbo Fede
racijos ir prisidėt prie In
dustrinio O r g anizavimosi 
Komiteto (CIO). Pasirodė, 
jog Wm. Green ir kiti Fe
deracijos valdovai jau buvo 
pradėję labai varžyti Laik
raštininkų Gildiją.

Ši laikraščių rašytojų-re- 
porterių organizacija turi 
11,112 narių. Jau 47 stam
bios leidyklos pasirašė uni
jines sutartis su Laikrašti
ninkų Gildija.

Audra Šiaurės Poliuje
Maskva. — Sovietų moks

lininkai iš šiaurės poliaus 
pranešė per radio, kad birž. 
9 d. ten siautė smarki snie
go audra, bet oras buvo tik 
trejetu Fahrenheit laipsnių 
šaltesnis negu vandens už
šalimo pirmas punktas.

Reikalauja Milicijos Laužyt 
Statėju(Streiką

Kansas City, Mo.—Mies
to manadžerišfH. F. McEl
roy nesutinką^ kad policija 
laužytų namųiątatėjų darbi
ninkų streiką.! Todėl John
son apskričio [šerifas ir ko- 
misionieriai žada reikalauti 
gubernatoriau^ atsiust mi
licija prieš streikierius.

v—---- i ] - --
Medžio Darbininkai ir

į

Marininkai Remia CIO
Portland, Ore. — Medžio 

Darbininkų Federacijos su
važiavimas 48 balsais prieš 
8 nutarė leisti visiems na
riams referendumu balsuot, 
ar jie įstoja į Industrinio 
Organizavimosi Komitetą 
ar pasilieka Amerikos Dar
bo Federacijoj. Suvažiavi
mas pritarė : Industriniam 
Komitetui.

Portland, Oregon. — Pa- 
cifiko Vandenyno Marini n- 
kų Federacijos suvažiavi
mui įnešta, kad padarytų 
visuotinus balsavimus, kur 
patys nariai nuspręstų, ar 
jie nori IndustrinioOrga
nizavimosi Komiteto ar se
nosios Darbo Federacijos.

Masiniame marininkų su
sirinkime viešpatavo entu
ziastiškas pritarimas Indus
trinio Organizavimosi Ko
mitetui.

MIRĖ STALINO MOTINA
Maskva.—Mirė J. Stalino 

motina, Katerina G. Džuga- 
švili, Tiflise, Kaukaze, birž. 
4 d. Ji buvo 77 metų am
žiaus. Jinai ilgokai sirgo 
plaučių įdegimu ir širdies li
ga.

Stalino motina pirmą sy
kį Maskvon atsilankė 1935 
m. Tą jos atsilankymą ta
da plačiai aprašė ir pasauli
nė kapitalistų spauda, ypač 
kaip senutė didžiuojasi sa
vo sūnum. Sako, siuntėme 
jį į seminariją, o jis iš ten 
išėjo ir tapo “Kaukazo Le
ninu.”

Siūlų Darbininkų Didelis 
Streikas Newarke, N. J.
Newark, N. J.—Industri

nė unija iššaukė streikan 
1,200 Clark siūlų verpimo 
kompanijos d a r b i n inkų. 
Reikalauja pridėt 15 pro
centų algos, sutrumpint 
darbo savaitę iki 35 valan
dų, panaikint skubinimą, 
pilnai pripažint uniją ir 
duot kiekvienam darbinin
kui po vieną savaitę apmo
kamų atostogų kas metai.

Bulgarijos Laikraščiams 
Įsakyta Garbint Nazius 
Sofija, Bulgarija. — Fa- 

šistuojanti Bulgarijos val
džia verstinai paliepė vi
siems laikraščiams išspaus- 
dint pasveikinimus atsi
lankiusiam Hitlerio užsieni
niam ministeriui Neura- 
thui. Griežtai uždraudė bet 
ką rašyti prieš nazių val
džią.

Gibraltar.—Ispanijos res
publikos karo laivai bom
bardavo fašistų tvirtumą 
Ceutą, Ispaniškoj Morok- 
koj.

10,000 Unijistų Mar- 
šuosią Talkon Plieno
Streikui Monroe

MIKAS PETRAUSKAS, 
kurio mirties minėjimo va
karas įvyks šiandien, birže
lio 11 d., 8 v. v., Lietuvių 
Piliečių Kliube, Brooklyne.

EXTRA!
----o—o—

Sovietų Pareiškimas del 
Nazių ir Italijos 
“Bepusiškumo”

London, birž. 10.—Sovie
tų atstovas tarptautinėje, 
“nesikišimo” komisijoj rei
kalauja, kad visos 25 tos ko
misijos šalys spręstų, kokio
mis sąlygomis ir su kokiais 
apribavimais galėtų Vokie
tija ir Italija sugrįžti į šią 
komisiją.

Sovietų ambasadorius 
Maiski savo notoj atvirai 
pareiškė, jog naziai padarė 
karinę provokaciją prieš Is
panijos respubliką, o pas
kui, pasiremdami ta savo 
provokacija, subombardavo 
respublikos prieplauką Al
meria.

Federacija Aptaksuoja 
Narius Kovai Prieš In

dustrines Unijas
Washington. — Amerikos 

Darbo Federacijos prezi
dentas Wm. Green reika
lauja, kad visi 2,900,000 tos 
organizacijos narių kas mė
nesį mokėtų po centą extra 
duoklių kovai prieš indus
trines unijas, priklausan
čias prie Industrinio Orga
nizavimosi Komiteto.

Lenkijos Teisinas Nusmelkė 
Mirt Žydą Ex-Kareivj

Varšava.—Lenkų teismas 
nusmerkė mirti žydą darbi
ninką Judą L. Chasjelevi- 
čių, kad jis pernai nušovė 
armijos unteroficierių Janą 
Bujaką. Chasjelevičius sa
kė, jog kada jis tarnavo ka
riuomenei, tai Bu j akas jį 
bjauriai persekiojo; už tai 
jis Bu jakui ir atkeršijęs.

Teismo vedėjai Jr visi liu
dininkai pabrėžė, kad Buia- 
ko užmušėjas—žydas. Fa
šistinis teismas naudojo šią 
bylą kurstymui lenkų prieš 
žydus.

Ohio Gubernatorius Grasi
na Panaudoti Miliciją
Monroe, Mich., birž. 10.— 

Miesto majoras Knaggs ir 
šerifai apginklavo šimtus 
padaužų, kad užpultų strei
ko pikietininkus ir atidary
tų skebams Newton plieno 
fabriką, priklausantį Repu
blic korporacijai. Jis tą ža
dėjo padaryti vakar, bet 
dar nedrįso; bet majoras 
esąs pasirengęs šį penkta
dienį šturmuot pikietininkų 
eiles.

Industrinio Organizavi
mosi Komiteto vadai sako, 
kad jie partrauksią 8 iki 10 
tūkstančių unijinių darbi
ninkų iš Detroit, Ecorse ir 
River Rouge, idant padėtų 
pikietininkams atsilnikvti 
prieš Monroe maioro 
tinį “vaiską”.—Hearsto lai
kraščiai jau klykia, kad at- • 
maršuojanti “raudonųjų” 
darbininkų armija.

Pagal Michigano guber
natoriaus Murphy’o pakvie
timą, fabrikantai ir unija 
pasiuntė savo atstovus į 
Lansingą derėtis del strei
ko baigimo sąlygų.

Youngstown, Ohio.—Gu
bernatorius Devey pašaukė 
Republic Plieno korporaci

jos viršininkus ir industri
nės Plieno Darbininkų Uni
jos atstovus į derybas dėlei 
streiko baigimo. Guberna
torius prisimena, kad jis 
panaudosiąs valstijos karei
vius (miliciją), idant pa
stot kelią “betvarkei ir 
kraujo liejimui,” jeigu greit 
nebus padaryta taika tarp 
unijos ir korporacijos.

Unijos vadai ir korpora
cijos bosai sutiko važiuot 
į derybas pas gubernatorių.
Didelis Laimėjimas Elekt

ros Darbi ninku Flinto
Flint, ^Mich.—Pagal J. L. 

Lewiso ir kitų CIO vadų 
įsakymą, čia tapo užbaigtas 
elektros darbininkų strei
kas. Jis buvo aptemdęs ne 
tik Flintą, bet ir 190 kitų 
aplinkinių miestų, miestelių 
ir kaimų su virš 300,000 gy
ventojų.

Consumers Elektros kom
panija pasirašė sutartį su 
industrine unija; pridėjo po 
5 centus daugiau algos į 
valandą, įvedė 5 dienų, 40 
valandų darbo savaitę ir 
pilnai pripažino industrinę 
uniją, kuri susijungus su 
CIO Automobilių Darbinin
kų Unija. Be to, elektros 
darbininkai išgavo pusant- 
ra tiek daugiau algos už 
viršvalandžius ir dveja tiek 
daugiau už darbą šventa
dieniais.

i________________________________

ORAS .
New Yorko Oro Biuras 

lemia vidutinę šilimą ir gra
žų orą New Yorke ir New
Jersey šį penktadienį

Šiandien saulėtekis 5:28; 
saulėleidis 8:30.

Vakar temperatūra buvo 
80 laipsnių.
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of March 3, 1879.

Gildija Prisidėjo prie CIO
Reikia pasveikinti Amerikos Laikraš

tininkų Gildiją už tai, kad ji nutarė pri
sidėti prie CIO. Kaip spėjome, taip'ir 
atsitiko: suvažiavę į St Louis miestą sa
vo konvencijon, laikraštininkai unijistai 
nusitarė išstoti iš ADF ir dėtis prie Ko
miteto Industriniam Organigavimuisi. 
Be to, nutarta imti Gildijon visus prie 
laikraščių dirbančius raštinių darbinin
kus. Vadinasi, darys žingsnį pirmyn 
prie padarymo Gildijos labiau pramonine 
unija.

Po trijų metų savo gyvavimo, Gildija 
šiandien savo eilėse turi jau 10,000 na
rių, laikraščių redakcijų darbininkų.

Neims daug laiko, kai ši unija išaugs į 
pusę šimto tūkstančių arba ir daugiau 
narių.

Tai reikš didelį dalyką visam Ameri
kos darbininkų judėjimui.

Jau Astuoni Kapai
Kapų papuošimo dieną -Chicagos 

policija budeliškai nužudė septynis unijos 
plieno darbininkus. Šiomis dienomis nu
mirė dar vienas sužeistasis. Vadinasi, 
viso astuoni. Pora šimtų sumuštų ir 
kulkų subadytų kankinasi.

Kas už tą kriminališką darbą atsako? 
Labiausiai yra kaltas Thames E. Court
ney, Illinois valstijos prokuroras. Jis į 
trumpą laiką policijos pagelba sulaužė 
apie 80 streikų. Jis naudoja visokias 
žiaurumo priemones prieš streikuojan
čius darbininkus.

Illinois valstijos arba Jungtinių Vals- 
stijų federalė valdžia turi būtinai ištirti 
žmogžudystės prasikaltėlius ir patraukti 
atsakomybėn. Užpakalyj žmogžudžių 
stovi fašistinė Liberty League. Jų tiks
las buvo surengti Chicagoj naują Hay
market skerdynę ir provokaciją.

Amerikos laisvę mylinti darbininkija 
negali pąkęsti Chicagos krauju suteptos 
gėdos. Amerikos liaudis turį reikalauti 
iš šalies prezidento Roosevelto, kad jis 
patrauktų atsakomybėn poną Tomą Gir- 
dlerį, prezidentą Republic Steel Corp, už 
laužymą Wagnerio Įstatymo, pagal kurį 
darbininkai turi teisę organizuotis ir ka
pitalistai turi tartis su darbininkų unija.

Amerikos darbininkai turi daryti 
spaudimą į Illinois valstijos gubernato
rių Henry Horner ir Jungtinių Valstijų 
vyriausią prokurorą Michael Igoe, kad 
jie darytų žingsnius ištyrimui. Chica
gos gyventojų pareiga daryti spaudimą 
į Chicagos Miesto Tarybą, kad prašalin
tų iš vietų policijos vadus ir policininkus 
žmogžudžius ir pastatytų juos prieš įsta
tymus.

Illinois valstijos ir federalė valdžia pri
valo pašaukti atsakomybėn Chicagos 
miesto majorą Edward Kelly, policijos 
komisionierių Allmaną ir prokurorą Co
urtney už nužudymą aštuonių plieno 
darbininkų.

Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas 
atėjo Chicagos plieno darbininkams į pa- 
gėlbą, paimant savo globon sužeistus 
darbininkus ir sukeldamas virš $250,000 
kaucijos už areštuotus. Šis T. D. A. gra
žus žygis gali būti pavyzdžiu visiems 
Amerikos darbininkams jų solidarume ir

Sovietų Šarvuotis Klaipėdoj
Sovietų Sąjungos galingas šarvuotis 

“Maratas” lankėsi Anglijoj. Lietuvos 
valdžia užkvietė jį aplankyti Klaipėdos 
uostą. ’Gegužės 28 d., B valandą ryto, 
Sovietų šarvuotis pribuvo prie Klaipėdos 
ir apsistojo 3 mylių atstume nuo krašto, 
nes uosto sekluma neleido jam į jį įplauk
ti.

Mažu garlaiviu iš uosto pribuvo Sovie
tų Sąjungos atstovas Lietuvoj drg. Po
dolski ir karinis atašė Tiagunov. Po to 
šarvuočio komandierius drg. V. I. Ivano
vas ir kiti Sovietų karininkai išvyko į 
Klaipėdos uostą. Prieplauka buvo iš
puošta Lietuvos ir Sovietų Sąjungos vė
liavomis. Sovietų svečius sutiko Lietu
vos karo ministerijos atstovas generolas 
Rėklaitis, atstovai užsienio ministerijos 
ir Klaipėdos vyriausybė. Buvo išrikiuo
ta garbės kareivių kuopa ir benas. Be
nas pirmiausiai sugriežė “Internaciona
lą,” o paskui Lietuvos himną.

Sovietų karininkai visą dieną praleido 
mieste aplankydami įvairias įstaigas. 
Generolas Rėklaitis surengė svečiams 
bankietą, kuriame dalyvavo visa Klaipė
dos vyriausybė, Sov. Sąjungos atstovas 
Podolski, atašė Tiagunov, konsulas Klai
pėdos krašte drg. Milev. Gen. Rėklaitis 
pasakė kalbą apie tai, kaip artimai su- 
sirišusios Sovietų ir Lietuvos liaudys. 
“Marato^ komandierius padarė atsaky
mo kalbą.

Sekančią dieną maratiečiai buvo už
kviesti pas direktorijos prezidentą Bai- 
čusą ir eilę kitų įstaigų. Lietuvos armi
jos futbolininkai ruošė žaislus svečių pa
gerbimui. Lietuvos laikraščiai įtalpino 
šarvuočio paveikslą, o Klaipėdos gyven
tojai karštai sveikino Sovietų svečius.

Šis oficialis draugiškumas iš Lietuvos 
vyriausybės pusės linkui Sovietų Sąjun
gos yra todėl, kad Sovietų Sąjunga visa
da kietai stovėjo ir stovi už Lietuvos tau
tinę laisvę, jos neprigulmybę, prieš Len
kijos ir Vokietijos fašistų pasikėsinimus. 
Daug gražesnis, artimesnis, teisingesnis 
draugiškumas, sutikimas viešpatautų 
tarp abiejų šalių, jeigu Lietuvoje būtų 
atsteigta demokratinė tvarka, jeigu Lie
tuvos žmonės nebūtų prispausti fašisti
nės diktatūros.

Perkūnijos Pridarė Daug 
Nuostolių

Šiomis dienomis įvairiose 
šakių apskr. vietose buvo 
smarki perkūnija, kuri prida
rė, žmonėms daug nuostolių: 
nugadino vaismedžių, ką tik 
pražydusių vyšnių ir kriaušių 
žiedus. Taip pat Kidulių vals., 
Kukarskės km., į V. Sidzikaus
ko tvartą, per ventiliacijos 
skylę įtrenkė perkūnas, kur 
užtrenkė jo įnamio vienintelę 
karvę ir vienoj vietoj išgriovėm 
fundamentą, bet, laimė, tvartą 
neuždegė. O ' šiaudinės miest. 
nutrenkė prie medžio pririštą 
pil. šmidto šunį, kuris saugojo 
ten. baltinius ir pritrenkė šei
mininkę šmidtienę, kuri per tą 
griausmą ėjo „šunes paleisti. 
Taip pat daugelyje vietų per
kūnas įtrenkė į medžius ir pri
darė kitų nuostolių.

KAUNAS

Kauno Kurija Bylinėjas, 
Kaip del žemių, Taip ir del

Pinigų
1912 m. buvo įsikūrusi lietu

vių “Artojo” pasitikėjimo dr- 
ja, kurios tikslas buvo supirki
nėti iš rusų dvarus ir tų dvarų 
žemes kolonizuoti lietuviais. Ka
dangi oficialiai dr-ja negalėjo 
veikti, tai ji veikė savo narių 
vardais: kun. Jarulaičio, kun. 
Baltrūno, dr. Rugio, Zubovų, 
Kurkauskų ir kt. vardais.

Prieš karą “Artojas” užpir
ko didelius žemės plotus, kurie i 
po karo buvo paimti žemės re
formos reikalams. Kai valdžia 
pradėjo dvarininkams atlyginti 
už nusavintus dvarus, tai “Ar
tojo” nariai kreipės į žemės 
ūkio ministeriją, prašydami ir 
jiems atlyginti už nusavintą

žemės reformos reikalams že
mę.

žemės ūk. m-ja “Artojo” dr- 
jos nariams Šaukoto valsč., Ra
seinių apskr. davė miško, kurį 
“Artojas”’ tuojau pardavė ir 
gavo už jį per 100 tūkst. lt. Už 
mišką gauti pinigai buvo padė
ti ūkio banke adv. Nargelavi- 
čiaus ir Kauno apyg. teismo tei
sėjo Vaitiekavičiaus vardu. 
Kun. Baltrėnas turėjo 15 “Ar
tojo” akcijų po 1000 rub., tai 
jam iš to 100 tūkst. lt. išėjo 15 
tūkst. lt., bet jis 1922 m. testa
mento teises į tuos 15 tūkst. lt. 
užrašė Kauno vyskupijos kuri
jai, o 1923 m. išdavė raštelį 
Petrui Bimbai (pernai miru
siam), kuriuo tuos pačius 15 
tūkst. lt. perleido jam. Kun. 
Baltrėnas mirė 1928 m., testa
mentas seniai patvirtintas, tai 
kurija teismo keliu ieško tų 15 
tūkst. lt., o su procentais jau 18, 
tūkstančių litų.

Teisman stojo P. Bimbos tur
to teisių paveldėtoja Bimbienė.

Kadangi kun. Baltrėnas Bim
bai vėliau perleido teises į savo 
akcijas “Artojuje”, tai testa
mentas, kiek jis liečia “Arto- 
jaus” akcijas neturi reikšmės, 
nes anksčiau surašytas, tai apy
linkės teismas kurijos įgalioti
nio adv. Raulinaičio ieškinį at
metė.

Adv. Raulinaitis padavė apel. 
skundą Kauno apyg. teismui, 
prašydamas apylinkės teismo 
sprendimą panaikinti ir kuri
jai iš “Artojo” indėlio ūkio 
banke atiteisti 18 tūkst. litų.

Apyg. teisme Bimbienę at
stovavo jos įgaliotinis adv. E. 
Sudikas.

Ir Kauno apyg;. teismas ku
rijos ieškinį atmetė, be to, iš 
kurijos Bimbienei atiteisė 1,700 
lt. bylojimosi išlaidų. .

SOVIETAI PARYŽIAUS PARODOJE

minklo (obelisko) išrašyta 
penki punktai iš Konstitu
cijos.

Gretimai įrengta 6-ši el
ektros apšviesti Sovietų 
Sąjungos žemlapiai, rodan
ti atsiekimus industrijoj, 
augimą darbininkų kiekio, 
likvidavimą bedarbes, algų 
kilimą, socialį draudimą ir 
t. t.

Ant sienų daugybė diagra
mų, kurios parodo, kokią 
vietą pasaulyje užima So
vietų Sąjungos gamyba, jos 
atsiekimai, jos gamtiniai 
turtai—turtingiausia šalis. 
Čia pat parodomas augimas 
kolektyvizacijos žemės ūkių. 
Čia atvaizduojama darbi
ninkų poilsio namai, kuror
tai, vaikų sodeliai, moti
nystės teisės ir kiekvienoj 
vietoj pacituojama Sovietų 
Sąjungos Konstitucijos ata
tinkami punktai.

Atskiras skyrius yra pa
švęstas Sovietų jaunimui, 
rodantis jo progresą, daly
vavimą valstybės tvarkyme, 
šviesią ir malonią ateitį.

Šioje svetainėje yra ir ei
lė mašinų, kaip tai Čelebin- 
sko fabriko traktorius, Ma
skvoj pagamintas automo
bilius, žemės ūkio mašinos 
ir skaitlinės, parodančios 
kiek seniau ir dabar Sovie
tai jų pagamina.

Kultūros Plėtimasis
Antra svetainė pašvęsta 

parodymui Sovietų Sąjun
gos kultūros ir mokslo au
gimo, .beraštijos likvidavi
mo, laikraščių tiražo, kny
gų kiekio išleidimo ir tt. 
Didelis žemlapis parodo, 
kuriose Sovietų Sąjungos 
vietose yra kultūros įstai
gos. Daromi palyginimai 
tarpe caristinės Rusijos ir 
Sovietų Sąjungos. Caristi- 
nėj Rusijoj buvo 20 mokslo 
institutų ir laboratorijų su 
2,000 mokslininkų. Dabar 
Sovietų Sąjungoje yra 839 
mokslo institutai ir labora-

“Šviesos” No. 2
Jau išėjo iš spaudos Amerikos Lietu- 

. vių Darbininkų Literatūros Draugijos 
žurnalas “Šviesa” No. 2. Jame telpa se
kami straipsniai:

“C. I. O.”,—drg. V. Andrulio — apie 
Komitetą Industriniam Organizavimuisi; 
“Didžioji Pareiga”—redakcinis; “Mikas 
Petrauskas,”—R. Mizaros,—apie nesenai 
mirusį lietuvių kompozitorių; “Jonas 
Brown”—V. Zablacko; “Lietuvos Rašy
tojų žingsnis Pirmyn,” — A. Liuniečio; 
“Muzika Naujame Gyvenime,”—V. S.; 
“Lyties Klausimas ir Mūsų Jaunimas,”— 
Dr. Hannah Stone; “Jūrų Baisūnai,”— 
P. Mainer; “Karžygio šešėlis,”—St. Ja- 
silionio; “Užgeso Jauno Didvyrio Gyvy
bė,”—iš “R. A.”; “Sveikata,”—Dr. J. J. 
KaškiauČiaus ir “Vargo Veidas,” — V. 
Bom.

Yra plati peržvalga visos eilės knygų. 
Iš eilėraščių telpa: “Minčių Keliai” — 
Miško Darbininko; “Eisime Pergalių Ke
liais,”—St. Jasilionio ir “Neverkit pas 
Kapą,”—Juliaus Janonio,

Žurnale apščiai paveikslų.
“Šviesos” numerio turinys įvairus, 

daug teikiantis žinių jo skaitytojams. 
ALDLD narių pareiga, platinant šį žur
nalą, pasidarbuoti, kad gavus į organiza
ciją naujų narių. Juk kiekvienas ALDL- 
D narys “Šviesą” gauna už narinę duo
klę. Ji siunčiama nariams tiesiai į na
mus.

Paryžiuj atidaryta Pa
saulinio “Dailės ir Techni
kos Atsiekimo Paroda.” Da
lyvauja Sovietų* Sąjunga. Ji j 
prie šios parodos pradėjo i 
rengtis 1935 metais. Sovie
tų Pavilionas išbudavotas 
sulyg architekto B. M. Jo- 
fano plano. Jis užima dide
lį plotą. Yra judžiai, kur 
gali sutilpti 500 žmonių. 
Ant įėjimų įrengta papuo
šimai vaizduojanti 11-kos 
Sovietinių Respublikų vie
nybę. Ant kiekvieno įėjimo 
—atskiros sovietinės res
publikos atvaizdavimas, jos 
atsiekimas kultūroj, indus
trijoj, kaip žmonės gyvena, 
kuom jie daugiausiai užsi
ima. Ant svarbiausio įėjimo 
—didelis Sovietų Sąjungos

herbas ir gretimai ant 11 
marmurinių plytų parody
mai kiekvienos respublikos 
atsiekimų. Virš šio, įėjimo 

| pastatyta graži statula 82-jų 
pėdų aukščio: darbininkas 
ir valstietis didvyriškai at
sistoję ir laiko virš galvų 
sukryžiavotą kūjį ir pjau

tuvą. Sovietų Paviliono sie
nos pastatytos iš marmuro, 
kuris buvo atgabentas iš 
Sovietų šalies. Pavilionas 
pilnai meniškai, skoningai 
įrengtas!

Sovietų Atsiekimai
Pavilione viena svetainė 

pašvęsta Sovietų- Sąjungos 
Naujai Konstitucijai. Virš 
40 pėdų parfalinio pamink
lo yra sidabriniai Lenino ir 
Stalino atvaizdai. Ant pa-

So. Boston, Mass.
RADIO

Šio sekmadienio radio pro
grama per stotį WORL, 920 
kilocycles (randasi tarp stočių 
WHDH ir WBZ.) Programa 
įvyks nuo 2 iki 2:30 po pietų.
1— Trijų žvaigždžių orkestrą 

iš Hudsono.
2— Jieva Sidariūte, dainininke 

iš Hudsono.

Prašome parašyt po progra-; 
mos į stotį WORL, Myles Stan
dish Hotel, Boston, ' Mass., 
kaip patiko šios savaitės pro
grama, ir jei norit išgirst ko- 

Ikią dainą ar muziką.
Steponas Minkus,

garsintojas.

i to įpėdinį, tai yra, jeigu jie 
laimėtų karą.

I*

Serga Lenino Sesuo
Maskva. — Serga Lenino 

sesuo Marija II. UI j ano va. 
Ją vargina aukštas kraujo

San Sebastian, Ispanija.- 
Kalbama, kad fašistai galė
sią pasirinkt karalium Ot- _ 
toną, buvusį Austrijos sos-1 amžiaus.

spaudimas ir plaučių kana
lų sukietėjimas. Vieną kar
tą prasimušė kraujas į sme
genis. Jinai yra 59 metų

Naujas Raudonosios Armijos Kliubas, Minske.
I

tori jos su 90,000 mokslinin
kų! Pažvelgus į žemlapį, 
diagramas, skaitlines tuo- 
j'aus matosi, kokių milžiniš
kų progreso atsiekimų pa
daryta darbininkų laisvoj 
šalyj. .

Atskiri žemlapiai parodo 
kovą prieš gamtą, kaip vis 
toliau į šiaurės prasimuša 
sėjimas ir sodinimas vaisių 
ir javų, kaip nugalimos 
gamtinės kliūtys.

Apšvietą atvaizduoja ne 
vien skaitlinėmis, diagramo
mis, bet ir gražiais pieši
niais, kultūros darbais. Pa
dėta senesni ir dabartiniai 
knygų leidiniai, laikraščiai, 
kas parodo milžinišką pro
gresą popieros pagerinime, 
technikos darbe ir tt. Da
bar Sovietų Sąjunga turi 
9,259 laikraščius su 38,000,- 
000 egzempliorių tiražo. 
Caristinė Rusija, 1913 me
tais, turėjo 859 laikraščius 
su 2,700,000 egzempliorių ti
ražo.

Grožinė literatūra užima 
daug vietos, čia parodyta, 
kokius veikalus išleido sa
vų rašytojų ir kokių pada
ryta vertimai iš pasaulinių 
grožinės literatūros rašyto
ju , . .

Marksizmo - leninizmo 
klausimais užima daug vie
tos, kur parodoma, kaip 
skaitlingai platinasi moksli
nė literatūra, kaip milži
niškame skaičiuje egzęmp- 
liorių jų spausdinama.

Sovietų Daile
Trečioji svetainė Sovie

tų Paviliono pašvęsta dailei 
ir teatrui, čionai yra dar
bai 42-jų tapybos autorių. 
Jų tarpe žymaus piešėjo 
Gerasimovo-“Pirmoji Rau
donoji Raitarijos Armija”; 
“Stalinas XVI-tame Komu
nistų Partijos Suvažiavi
me”; “Vorošilovas ant Ar
klio” ir kiti, čia yra pieši
niai Brodskio, Jogansono, ! 
Kuznecovo, Sokolovo, Gre- 

kovo, Nesterovo ir kitų.

=::■.! r i........................ . ■■■■,

Čionai atvaizduojama ii*Hrž 
Sovietų skulptūros atsieki-/^/ 
mai, kur yra 21-mas kūri-/~į 
ny s—Andrėj evo, Merkuro< 
vo, Moto vilo vo, Minezero ir// 
kitų. //

Teatralis Sovietų atsieki- / 
mas parodytas, kaip daug * 
operų suvaidinama, kiek 
yra teatrų. Čia yra įrengtą 
tam tikri prietaisai, kurie 
veidrodžių pagelba parodo 
atskiras scenas iš operos ■ 
“Ramusis Donas”, perduo-• *•’ 
da balsą ir judėjimą. Kino-"”- 
skyriuje parodomi Sovietų 
judžių atsiekimai.

Sovietų Technika //
Ketvirta svetainė pašvęs-----

ta technikos progresui. Čia - •• 
parodoma, kaip Sovietai vis 
daugiau nugali Arktikos* 
gamtines kliūtis, kaip led-"*’- 
laužis “Krasinas” veda ilgą • ■ 
laivų virtinę tarpe ledų:., 
kalnų, kaip Sovietai atiden- .. 
gė daug naujų salų, ištaisė 
geografinius žemlapius, is-./., 
mieravo jūras, šiaurėje pri-.:.,. 
steigė apgyvendintų punk- 
tų, oro—radio stočių. //

Parodoma, kokį didelį..... ;
progresą Sovietų šalis pa- .- 
darė, prakasdama Baltųjų- ....
Baltiškų Jūrų kanalą, Mas-.....
kvos-Volgos Kanalą. Paro- t'/ 
dyta, kiek daug naujų laivų 
pasibudavojo, kaip naujai.....
perbūdavo j o prieplaukas, lt:::
koki padaryti pagerinimai ■•••• 
technikoj. y

Gelžkelių progresas at-.... L
vaizduoja, kiek daug nau--.•*• 
jų garvežių pabūdavo j a, • - • • • 
modeliai milžiniškų “SO” ir.., 
“FD” garvežių, kiek naujų /... 
vagonų pagamina, greitumo ...
padidinimas, technikos pa- . > / 
gerinimas.

Sovietą aviacija užima/ 
daug vietos, nes ji populia- 
riška visame pasaulyje. Ant /. ’, 
tam tikrų žemlapių parody- .... 
ta oro keliu tinklas. Yra 
lėktuvų modeliai? //

Penktoj' svetainėj -parodo //. 
naujų miestų būdavo j imą, 
senų perbudavojimą, nau- /• 
jus darbininkų gyvenamius, // 
kanalus, Sovietų Palocių, / .. 
komunikacijos atsiekimus......
Čia yra daug modelių, pa-1 ' 
veikslų, žemlapių ir diagra- 
mų.

Sovietų Pavilionas Pary- ^ 
žiu je yra įrengtas gražiai, 
planingai, rūpestingai. Kas. : >: 
jį aplankys, tas jausis, kad 
prieš savo akis mato ma-< 
žiukę Sovietų šalį, jos at-.;.’iš
vaizdą veidrodyje.

D. M. šolomskas. :

ŠYPSENOS

Turės Pastovų Darbą; . *
Vienas vaikinas, kuri’am ..... 

dažnai pasitaikydavo ką ,.;: 
nors pamesti, sukulti bei su- ;/ 
daužyti, sykį gavo darbą/.,, 
bliūdų bei puodų dirbtuvė-...- 
je, pakavimo skyriuje. T re- . 
čiąją dieną dirbdamas jis//; 
sukūlė didelę brangią vazą. . .... 
Algų mokėjimo dieną jį pa-... /
kvietė viršininko ofisan ir.....
pasakė, jog pusė'jo algos/.;/, 
kas savaitę bus atitraukia- 
ma, kol bus atsiskaityta už 
sukultąją vazą.

“O kiek gi ta vaza kaina- ? ,y- 
vo?” jaunuolis rūpestingai ' 
paklausė.

“Apie trys šimtai dole- ’ 
rių,” viršininkas atsakė, 

v. “Urei!” sušuko jaunuolis"-“ 
linksmai plodamas ranko
mis.

“Kas jums?...” stebėjos 
viršininkas. . //

“Puikus dalykas, tamsta,” /r 
atsakė vaikinas, “galų gale, ■ j 
dabar aš turėsiu pastovų 
darbą!”

' Surinko J. Barkus. •4
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DIRBTINIS LIETUS SOVIETUOSE NEAPSAKOMI MARIŲ TURTAI
“Lietuvos Žinios” paduo- , 

da aprašymą, kaip Sovie
tuose daroma dirbtinis lie
tus:

. Jau ne tik sausrų apskri- 
* čiuose, bet ir nepakanka- 
" mos drėgmės vietose prade

dama naudoti dirbtinis lie
tus. Jis gali būt gamina
mas bet kuriuo laiku, kai 
tik reikalingas; jo pagami
nama, kiek reikia ir kokios 
rūšies reikia.

Dirbtinio lietaus šaltiniai 
gali būti upės upeliai, kūd
ros, šuliniai ir kanalai. Iš 
tų vietų vanduo imamas su 
siurblio pagelba, kuris vei
kia varomas traktoriaus 
naftos varikliu ar elektriniu 
motoru.

Siurblys ima vandenį į 
tam tikrus vamzdžius, pa
dėtus reikalaujančiame lie
taus lauke,' o iš tų vamz- 

*džių per ypatingus įtaisus 
vanduo, po tinkamu spau
dimu, išmetamas į orą ir iš- 
laistomas kaip lietus po lau
ką. Lietaus smarkumas 
galima nustatyti. Be to, 
vamzdžiai galima iš vieno 
lauko perkelti į kitą.

Vienas toks dirbtinio lie
taus įtaisas 60 arklių jėgų 
gali per sezoną vidutiniškai 
aptarnauti 130 hektarų plo
tą sausros paliestoj vietoj; 
o kur nėra pastovaus arba 
pakankamo drėgnumo, ten 
įtaisas pajėgia aptarnaut 
nuo 200 iki 300 hektarų per 
sezoną. Įrengimas tokiam 
aptarnavimui lėšuoja nuo 
80 iki 300 rublių vidutiniš
kai kiekvienam hektarui.

-Vieno milimetro lietaus 
sluogsnis hektarui atsieina 
30 iki 70 kapeikų. Dirbtinai 
aplyjamo, hektaro derlius 
ne mažesnis, kaip nuo už
tenkamo gamtinio lietaus.

Sovietai rengiasi trečia
me šių metų bertainyj nau
dot dirbtinį lietų jau 1,500,- 
000 hektarų plote, daugiau
sia cukrinių runkelių aps
krityse Ukrainoj ir kitur. 
Tuo pat laiku Sovietai tiki
si turėti jau 20,000 įtaisų 
dirbtiniam lietui daryti.

Kodėl Gema Dvynukai?
Kodėl kartais gema du 

kūdikiai sykiu, o ne vienas, 
kaip paprastai? Tam yra 
dvi priežastys. Viena—tai 
vyro sėkla užvaisina du mo
tinos kiaušinėlius; antra— 
užvaisintas vienas kiaušinė
lis paskui pusiau perskyla 
ir abidvi dalys jau vystosi 
kaip atskiros gyvybės. Kai 
kada tos pusės ne visiškai 
atsiskiria nuo viena kitos; 
ir tuomet gema krūvon su
augę dvynukai, vadinami 
“Siamiškais” dvynukais.

Jeigu dvynukai gema iš 
dviejų atskirų kiaušinėlių, 
jie vadinami broliškais dvy
nukais; šiame atsitikime jie 
turi panašumo tik tiek, 
kaip bile broliai ar seserys. 
Bet jei dvynukai išsivysto 
iš to paties perskilusio kiau
šinėlio, tai jiedu būna taip 
labai panašūs vienas j ki
tą, ’ kad žiūrint sunku at
skirti.

Tokius dalykus atrado 
Carnegie Instituto prof. 
Streeter. —Z.

Perlefdus sidabro ato
mus (neapsakomai smul
kias dalelytes) per šviežią 
degtinę, ji gauna tokį sko
nį kaip šimto metų senumo 
šnapsas.

Bitės Nuavė Kelines 
Miestelio Majorui

Suckerbrook, N. Y., mies
telio majorui Carini Buck
land einant keliu, jį užpuo- 

jlė kelios bitės. Viena bitė 
kažin kaip įlindo majorui i 
kelines. Jis, bijodamas, kad 
bitė neįgiltų kur į opią vie
tą, greit nusiavė kelines. 

' Bet tuo tarpu pamatė, kad 
dar daugiau bičių atskren
da prie jo; tad jis, metęs 
savo kelines su bite, pasilei
do per laukus bėgt tik su 
trumputėmis apatinėmis.

—Už.

Sovietai Gamins Heliju
Kaip gauti saugių helijo 

dujų hydrogęno (vandeny- 
lio) 'fcesų, nuo kurių eksplo- 
davo Vokietijos baliūninis 
orlaivis “Hindenburg?” 
Tuo klausimu susirūpino ir 
Sovietų Sąjunga. Ji turi ke
lis sėkmingai veikiančius 
baliūninius orlaivius.

Iki šiol heli jaus dujų kiek 
reikiant turėjo tik Jungti
nės Valstijos.

Bet dabar padaryti ban
dymai centraliniuose Sovie- 
tijos plotuose atidengė, jog 
galima ten nemažai heli- 
jaus gauti iš natūralių du
jų. Žemės gręžimai įvairio
se vietose parodė didelę 
gausą helijaus, esamo na- 
turalėse dujose. To helijaus 
Sovietams užtektų ištisoms 
dešimtims metu.v

Jau užbaigta planai ir 
šiemet bus pradėtas statyt 
Sovietuose didžiulis fabri
kas, traukimui helijaus iš 
natūralių dujų.

Gazolino Gerinimas, Pri
maišant Alkoholio

Į devynias dalis gazolino 
įmaišius dešimtą dalį gry
no alkoholio, pasidaro ge
resnis kuras automobiliui, 
negu iš vieno tik gazolino. 
Bet tas alkoholio priemai
šas dar perbrangiai lėšuoja. 
Juk iš bušelio kviečių tega
lima gauti tik pustrečio ga
liono alkoholio, o iš bušelio 
kukuruzų (kornų)—2 galio
nu ir 4 dešimtadalius.

Norint pagaminti į valias 
grūdinio alkoholio, kad už
tektų pridėt jo dešimtą dalį 
prie viso gazolino, kuris su
naudojamas J u n g t i n ė se 
Valstijose per metus, tai 
reikėtų sueikvot 700,000,000 
bušelių grūdų kasmet, sako 
Chemijos Institutas (Fun
dacija) Atichison, Kansas 
valstijoj. Tai būtų sunaikin
ta ketvirta dalis viso grū
dų derliaus šioj šalyj; la
bai sumažėtų kiekis grūdų, 
reikalingų maistui ir paša- 
rui, ir grūdai dar labiau pa- 
|brangtų.

Taigi bent šiuo tarpu nė
ra ekonominio* išskaitliavi- 
mo perdirbinėt grūdus į al
koholį gazolinui gerint ar
ba jam taupyt.

Dabar bandoma saldžio
sios bulvės ir įvairūs auga
lai kaipo medžiagos daugv 
meniškai dirbt alkohblį.

—J. C. K.

Naktinis vaizdas Golden Gate Tilto, kaštavusio $35,000,000

GOLDEN GAT E' TILTAS
San Francisco ir apie 11 

aplinkinių apskričių įgalio
jo statyt tiltą per Golden 
Gate jūros sąsmaugą ir tam 
nubalsavo 35 milionus dole
rių. Tiltas buvo ir bus kon
troliuojamas tų apskričių 
išrinkto direktorių komite
to. Pati Californijos vals
tija neturi nieko prie tilto 
pridėjus.

Direktorių sąraše randa
si visi storkakliai, daugu
ma iš San Franciscb. Jie 
nuo pat pradžios ėmė, ima 
ir ims dideles algas, del ko 
jau praeityje kilo ir ateityj 
kils politinio paVydo dėl di
rektorių vietų ir algų. .

Kiekvienas apskritys da
bar moka nuskirtus mokes
čius, kol sumokės nubalsuo-

Chirurgija Daro Norma
lius iš “Idiotą”

Vienas 17 metų berniu
kas turėjo keistas kojas.
Jos buvo panašios į buožės 
galą, arba į. arklio kanopas. 
Dėl to jaunuolis buvo ne
drąsus, perdaug 
kaimynai laikė jį 
liu.” ’

lėtas; ir 
“puskvai-

Bet kai per operaciją ta
po jam kojos pataisytos, 
vaikinukas pasidarė sma
gus ir apsukrus. Jis virto 
net savo miestelio gražuo
liu “sportu”; ir nieks jau 
neabejoja apie jo proto 
sveikatą.

Per operaciją buvo api
pjaustyta jo kojų kaulai, 
raumenys, kremzlės; kur 
perdaug, nuimta, o kur per- 
mažai, tai pridėta, sulygin
ta, susiūta ir sugydyta. 

Kitas berniukas visai ne
galėjo vaikščioti: sirgo 
trūkčiojančiu paralyžium ir 
buvo laikomas “kaimišku 
idiotu.”

Bet kai vaikas buvo per 
tinkamą operaciją “ištiesin
tas,” kad galėjo vaikščioti, 
tai pasirodė, kad jis turi už
tenkamai ir protinių gabu
mų.

Tai tik du pavyzdžiai, ką 
šiandien padaro chirurgija, 
operacinė medicina, ypač 
pataisydama vaikus kūniš
kai ir “dvasiniai,”—kaip 
raportavo prof. Arm. Whit
man suvažiavime tokių gy
dytojų birž. 2 d. New Yor

ke. —J. C. K.

tą bonų sumą. Nereikia pa
miršti, kad tai šių apskri
čių darbo žmonės sumokės 
tą sumą pagal kiekvieno 
apskričio gyventojų skaičių 
ir žemės plotą.

Imant visus tuos apskri- 
čius sykiu, rasime, kad vie
ni daugiausia užsiima ūki- 
ninkyste, pienininkyste, me
džio apdirbimu, vaisių ir 
gyvulių auginimu, naminių 
paukščių auginimu, kiauši
nių apyvarta; kiti — vyn
uogių auginimu ir vyno dir
bimu, o treti ir metalo ga
myba. Lake apskrityje, be 
kitko, kasama gyvsidabris 
ir varoma apyvarta mine
raliniu vandeniu; Del Nor
te' apskrityj veikia plieno 
gamyba ir žuvininkystė; 
Trinity apskrityj kasama 
auksas, ir tt.

Golden Gate tiltas tiem 
apskričiam ir visai apylin
kei pasitarnaus greitesniam 
susisiekimui su San Fran
cisco; kai kam atneš daug 
naudos ir pelno. Bet daugu
ma paprasti} darbininkų 
šiuom tiltu nesinaudos, ir 
pasidžiaugs vien tik sunkia 
mokesčių našta.

Tilto Dydis
Golden Gate tilto ilgis 

skaitoma 7 mylios, bet pa
ties tilto struktūra turi 8,- 
981 pėdą ilgio. Ilgiausia pa
vienė tarpustulpė yra 4,200 
pėdų ir skaitoma ilgiausia 
pasaulyje.

Aukštis stulpų virš van
dens, ant kurių visas tiltas 
pastatytas, yra 746 pėdų. 
Po vandeniu tie stulnai su
leisti dar 118 pėdų gilumon.

Stambiausias stulpas yra 
300 pėdų pločio ir 155 pėdų 
storio; du dideli ir 29 maži 
stulpai.

Aukštis tarp vandens ir 
apatinės tilto “dėkos” sie
kia nuo 220 iki 246 pėdų, 
kad vienu urmu 10 karinių 
laivų gali lengvai po tilto 
apačia plaukti.

Sparų (cable) ilgis—7,- 
760 pėdų. Sparo storis dia
metre'yra 36 coliai. Sparų 
svoris—22,000 tonų; vielų 
per sparą yra 27,572. Viso 
vielų sparuose yra 80,000 
mylių. Sparų stiprumas 
traukimo yra 63,000,000 
svarų kiekvienam sparui.

Tilto struktūroj plieno 
yra suvartota 80,000 tonų.

Sparų įlaidos: Jie turi du 
trijų eilių įlaidų blokus, 

sveriančius po 64,000 tonų 
kiekvienas (kas tiltą laiko 
iš kraštų—šonų).

Cemento suvartota 330,- 
000 kūbiškų jardų; malia
vos—60,000 galionų. Žemės 
iškasta 511,000 kūbiškų jar
dų. Tiltui pastatyt sunaudo
ta 25,000,000 darbo valandų.

Kelio platumas per tiltą 
60 pėdų; šaligatviai pusvie- 
nuoliktos pėdos. Kelias še
šiomis “lėnomis” (eilėmis), 
po 3 į kiekvieną pusę, vien 
automobiliams.

Tiltas pabudavotas taip 
tvirtai, kad išlaikytų lygs
varą, nepaisant temperatū
ros permainų: šalčių, karš
čių, vėjų ir tt. San Fran- 
ciscoj normalė šilumos tem- 

(Tąsa 4-tam pusi.)

Kaip Elektra Apmigdo 
Gyvulius ir Žmones
Jaunas Sovietų profeso

rius Kalendarovas yra iš
radęs būdą, kaip apmigdyti 
arba “apmarinti” gyvius 
bei žmones su elektros pa
gelba.

Jau 1934 m. jis tuo būdu 
migdė varles. Įdeda varlei 
po oda ir į galą nugarkau
lio elektrodus (elektros sro
vės galūnes); paleidžia sro
vę, taip ir užmigdo varlę.

Mokslininkai pripažino, 
kad taip įjungus ir paleidus 
elektros srovę, tai varlė vi
siškai nustoja jautrumo. 
Bet kai išjungia sriovę, ir 
vėl varlė atgyja.

Panašūs bandymai buvo 
daromi šunims ir krali- 
kams. Galų gale, prof. Ka
lendarovas nuo gyvulių per
ėjo į žmones, ir pirmiausia 
elektriniai “apmarino” sa
ve.

Tokie bandymai žmonėms 
štai ką parodo: Iš karto 
žmogus jaučia lengvus dū
rius (dieglius) kaktoj, gal
vos traukimą; paskum iš
sisklaido regėjimas, nusilps
ta valia ir atbunka jautru
mas. Pamažu užsimerkia 
akys ir prasideda “elektros 
miegas.”

Bet srovę išjungus, žmo
gus vėl greit atkunta ir ge
rai jaučiasi.

Profesorius Kalendaro
vas turi parašęs jau 28 
mokslo raštus šiuo klausi
mu. Nesenai pagaminta ir

Vieno Elemento Pavertimas 
Kitu Įrodytas

Price tono Universiteto 
mokslininkai elektrizuotais 
helijaus atomais (dalelytė
mis) bombardavo chlorino 
atomus ir tuo būdu chlori
ną perdirbo i natrą, paskui 
j argoną. Bombardavimui 
naudojo mašiną vadinamą 
cyclotron. Bet reikėjo pa
leist 1.000,000 helijaus 
“kulkų”, kad pataikyt į vie- 
jią chlorino atomą.

O vis dėlto šis bandymas 
įrodo, jog vienas gamtinis 
elementas galima moksli
niais būdais paverst kitu.

Daugiau Faktu Apie Vėžį
Iš vėžio ligos skaudulio 

galima grynai išsunkti tik 
patį skystimą, kad jame ne
liks jokių vėžio kruopelių, 
arba celių. Bet įleidus tos 
sunkos gyvulėliui į kraują, 
jis užsikrės vėžiu, kaip pa
rodė bandymai padaryti 
Londono ligoninės moksli
ninkų.

Tūli anglies-vandenylio 
skystimai taip blogai veikia 
žmogaus kūną, kad gali iš
šaukti jame vėžį.

Kas kenkia kūno celėms 
sveikai augti ir vystytis, tai 
gali būt vėžio priežastis, 
sako Edinburgho Universi
teto profesorius A. Had- 
dow.

Dr. Ernst Waldschmidt- 
Leitz, direktorius Biochemi
jos Instituto Pragoj, Če- 
choslovakijoj, išrado būdą 
pažinti 95-se atsitikimuose 
iš kiekvieno šimto, ar žmo
gus turi vėžio ligą ar ne. 
Tam jis naudoja vadina
mą “sylphydryl” bandymą.

—N/

Sovietu Pasiekimai 
Perliejant Kraują

Kijeve, Sovietų Sąjungoj, 
vyksta konferencija, skiria
ma pranešimams ir svarsty
mams apie kraujo perlieji- 
mus sergantiem skarletina, 
dėmėtąja šiltine, dizinterija 
ir kitomis ligomis.

Surinkta gausinga med
žiaga liudija, kokia galinga 
priemonė yra tam tikro 
daugio kraujo perliejimas 
iš sveiko žmogaus į ligonio 
kraujagysles, ypač skarleti
no j, jei tik perliejimas pa
daromas pačioj ligos pra
džioj.

Kaip rodo Kijevo Kraujo 
Perliejimo Instituto . davi
niai, daugelyje atsitikimų 
tuo būdu visiškai pagydoma 
kruvinoji viduriavimo liga 
per porą trejetą dienų.

—L. ž.

Nazių Lėktuvai Ispanijoj

New York Post rašytojas 
O’Hara atžymi, kad Vokie
tijos lėktuvai Ispanijoj pa
sirodė daug prasčiau už So
vietų lėktuvus ir blogiau už 
Franci jos išdirbystės lėktu
vus. Sako, kad net Italijos 
lėktuvai smarkiau ir vik
riau veikia už nazių “juo
duosius paukščius.” 

judamieji paveikslai, paro- 
dantieji elektrinio miego 
padarymą ir jo veikimą.

—N. M.

Treji metai atgal atsida
rė cheminis fabrikas Kure 
Beach, arti Wilmingtono, 
North' Caroli no j, traukt iš 
marių vandens elementą 
brominą. O brominas yra 
naudojamas gerinti gazoli
ną automobiliams, ir vien 
tas duoda Kure Beach 
kompanijai stambių pelnų. 
Bet marių vandenyje yra 
ir kitokio daugeriopo turto.

Per paskutinius dvyliką 
mėnesių buvo per ta dirbvk- 
lą pervarytą 158,735,000 
svaru jūrinio vandens, ir 
štai kokių gerybių jame bu
vo, apart bromino, kaip 
skaičiuoja žinovai chemi
kai :

Paprastos druskos 2,140,- 
000 tonu už $33,200,000.

Medikalės Epsom . drus
kos 542,500 tonu už $18,- 
050,000.

Chloro kalci jo 118,000 
tonu už $2,270,000.

Chloro natro. (potassium 
chloride) 61,000 tonų—jis 
būtų vertas $4,880,000, per
dirbus ji j trąšas, kurių už
tektų milionui akrų žemės.

Magnezijo 48,000 tonų už 
$33,600,000, kad jo užtek
tų dėl 1,500.000,000 fotę- 
grafinių “žaibinių” (flash) 
lempučių arba 100,000 lėk
tuvų ;

Alumino 139 tonai už 
$58,000; jo būtų gana pis
tonams 68,000 automobi
liu.

Strontijo karbonato 160 to
nu už $99,600; jo užtektų 
nagamint miliona įvairio
mis spalvomis žėrinčių, gra
žiu Geriamųjų stiklu.

145 tonai geležies už 
$17,000.

9 tonai ir 400 svarų va
rio už $2.760.

Tiek aukso, kad iš jo Ga
lima 'būtu nuliet 5 colių kir
ba vertą $42,000.

Sidabro už $29,300, arba 
tiek, kad iš jo galima būtų 
nuliet kamuolį 25 colių 
skersai-išilgai (diametre). 

. Sudėjus visų šių minera
lu vertę, iš tų 158,735,000 
svaru mariu vandens gau- 

itųsi $96.379,460.
Bet Kure Beach kompa

nija dar nieko daugiau ne- 
, ima iš mariu, tik bromina. 
Sakoma, kad įvairūs kiti 

i mineralai kol kas pigiau lė- 
i šuoja iš žemės kasti, negu iš 
jūrų vandens traukti. Bet 
neabejotina, kad ateitvi bus 

‘ surasta nauji, pigesni bū
dai to vandens išnaudoji
mui ; ir tada jūros pasida
rys didysis gamtinio turto 

j šaltinis.
Marių vanduo negardus 

gerti, bet jame vra sveika
tai naudingu mineralu.

Štai kodėl Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius sako, kad nuryt 
viena kitą burną marių 
vandens tai patartinas da
lykas. —N. M.

Užmuša. Idant Palaidot 
Paskirtu Laiku

Jei kuris Cholonan indi- 
ionų gentės narys, Andes 
kalnuose, Pietinėj Amerikoj 
sunkiai suserga, tai gentės 
vadas paskiria dieną, kada 
jis turi būt palaidotas: O 
jeigu iki tos dienos ligonis 
nenumiršta, tai jis užmuša
mas ir vis tiek tą dieną pa
laidojamas. — N. D.

Naujai paskirtas Japoni
jos ministeris pirmininkas 
kunigaikštis F. Konoe pa
reiškė, kad jo žmona valdo 
jį “geležine ranka.”
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Pecis dirbo barzdaskutykloj vieno ge
riausių New Yorko hotelių, kur už kam
barį moka net iki penkiasdešimt dolerių 
dienai. Nors jam nereikėdavo dirbti sek
madieniais, tačiau jis ateidavo į hotelį ir 
pasiteiraudavo pas patarnautojus, ar 
kas nereikalauja barzdaskučio patarna
vimo. Buvo nemažai atsitikimų, kad jo 
pareikalaudavo. Jis nueidavo į kambarį 
ir atlikdavo, kas reikia.

Jo patarnavimo daugiausia reikalau
davo apie pietus, kada ponai pradeda 
keltis. Tokiu būdu, dažnai, jis rasdavo 

\ savo klijentus pusnuogius, arba ir visai 
nuogus.

“Kas tie do žmones, kurie gyvena No. 
950 kambaryj?” klausia Pecis vieno ge- 

,«<- rai jam pažystamo tarnautojo, kuris at
ėjo barzdaskutyklon apsikirpti.

“Tai ponas Larkinas, multi-milijonie- 
‘ rius,” atsakė patarnautojas: “Tai ką, gal 

tau jo pačiukė patinka?”
“Kam dar ir klausi,” sako Petras, ki- 

tas barzdaskutys.
Nors Pecis buvo ženotas, tačiaus tas 

jo nesulaikė nuo mergininkavimo.
“Galite jūs iš manęs juoktis,” atkirto 

Pecis: “Bet jeigu jūs bile vienas būtu- 
‘7’ mėtė matę tą, ką aš vakar mačiau, tai 
h . ir jūs būtumėte jautęsis taip, kaip ir aš.”

“Kur čia ne, kur čia ne,” sako patar- 
77 nautojas: “Ponia Larkinienė buvo kadai- 
Mll> se jo private sekretorka, pas jį ofise dir

bo. Ji moka patraukiančiai ‘aktintl.’ Tur 
būt ji ir tau jausmus nemažai sužadino. 
Ji ir kavalierių-džigolų turi, vyre, nebi
jok.”

, . “Na, vyručiai, jeigu norite, tai jums 
papasakosiu apie savo nuotikį su ponais 

’ ••• Larkinais, kaip jūs juos vadinate, va- 
! . kar,” sako Pecis, atsisėdęs krėslan ir

užsirūkęs cigaretą ilgoj cigarnyčioj.
“Nu, tai drožk, drožk, tik perdaug ne- 

1 meluok—mes tave žinome,” prasitarė
Petras, kirpdamas klijentui plaukus.

— “Mano mieli džentelmenai,” sako Pe- 
' 7 eis, kaip jis mėgdavo pradėt kalbą, “aš 

jums nieko neturiu pameluoti. Šį syk gal 
nepajėgsiu dasakyt tiek, kiek man teko

I vakar pergyventi.
“Vakar rytą, vienuoliktą valandą, gau

nu žinią, kad manęs reikalauja į kamba- 
rį No. 950,” pradėjo Pecis: “Susidėjau, 

-- kas reikia, ir nuėjau. Pabarškinu į duris.
‘Eik į vidų’, pasigirdo moteriškas plonas 
balselis. Atidariau duris—jauna mote
riškė iškišo galvą iš kito kambario ir 
liepia man sėstis, iki ponas atsikels. At-

I sisėdau.
I “Tuoj atėjo ir ponas, jos vedamas. 
L . Vieną ranką ji turėjo jam uždėjus ant 

pečių, o kita ranka jo ranką laikė. Tas 
ponas senas, senas žmogelis, gal aštuntą 
dešimtį metelių varąs, biskį palinkęs, 

. «a plaukai žilutėliai—stačiai balti—ir tų tik 
"" kur-ne-kur likę, veidas parudavęs, su 
.7 raudonom gyslelėm išmargintas. O ji, 

’ < — dievulėli tu mano, gražutė-gražutėlė, ko- 
| kios trisdešimt metų—gal ir mažiau—
( balta, kai iš pieno nulieta geriausio

< skulptoriaus. Jos plaukai šviesiai-višnia- 
’ 'Avi, aukštai pasipūtę ir taktingai garba- 
z nuoti; antakėliai tamsūs ir gražiai, plo- 

’ nai išpešioti, po kuriais radosi jos aiš- 
kios,—it kalbančios,—mėlynos akutės, 
padabintos tamsiais ir nemažais blakstie- 
nais.

“‘Ar tu geras barzdaskutys?’ drebė- 
f damas suriko senis, žiūrėdamas į ma- 

, ; ne. Aš atsistojau ir atsakiau, jog esu
prisirengęs jį patenkint jo pareikalavi- 

Į'J I ’ me ir atlikti darbą pagal jo norą.
j • “ ‘Tu turi būt, turi būt geras, jeigu

nori mane patenkinti,’ vėl supurkštė se- 
’ . ; ' nis: ‘Aš nepaprastas paukštis: bus blo- 

; . gai, jeigu nepatenkinsi,’ ir senis atsisėdo 
į krėslą.

“Nepaisyk pono Karkino šiurkščios 
kalbos,’ sako moteriškė: ‘Jo tokia.mada.’ 

7’ .. “Aš greit jį apsiautalu apsupimu ir 
' pradėjau kirpti plaukus, o ji laikė jo

I ranką.
“‘Ar gerai jis kerpa?’ sušuko senis.
“ ‘Gerai, gerai, širdele,’ sako ji. 
“‘Atnešk briandės!’, senis vėl suriko. 
Ji atnešė bonką trijų žvaigždžių brian-

! dės ir pripylė geroką stikliuką. Senis iš- 
-*• maukė, kai vandenį, ir vėl šuktelėjo: 

/^%^Kirpk, kirpk, negaišuok—aš pavargau!’ 
“Moteriškė pabučiavo seniui veidan, ir 

sako: ‘Tu, širdele, pabūk čia vienas, aš 
Jte* eisiu biskį kitan kambarin.’

“‘Tik ilgai nebūk!’ kriokia senis: ‘Ne-

| žinai, ką tas sutvėrimas gali man pada
lyt’ .......... . .

“Kaip tik ji pasitraukė, senis pradėjo 
judėt, krutėt, kai jautis gylių apstotas. 
Vilnoniu kimonu apsivilkęs, apsitūlojęs, 
jokiu būdu negaliu nei prieiti, nei nu
kirpti tų jo plaukapalaikių. Besikrapšty- 
damas, kaip višta perėkšla, jis nusidegi
no cigaretu pirštus, ir cigaretą trenkė 
žemyn, tuo pat syk labai sukrutėdamas. 
Mano žirklės suglemžė jo plaukus ir jam 
biskį įpešiau.

“‘Anita, Anita! jau tas mėsininkas 
mane apdirbo!’ sukriokė senis nežmoniš
ku balsu, skerečiodamas rankomis į vi
sas puses. Aš pasitraukiau šalin, kai nuo 
kokio vėjo malūno.

“Ta jo Anita atbėgo iš kito kambario, 
apkabino jį, pabučiavo, ir sako: ‘Tai nie
ko, tai nieko, balandėli tu mano, širdele 
tu mano. O t, jis tik biskutį tau peštelė- 
>jo, brangusis kvietkeli,’ vis bučiuodama 
ir glostydama jį.

“Tai nebenueik, būk čia,—tas velnias 
mane pribaigs!’ dar suriko senis. Ji, glos
tydama ir bučiuodama, jį ir vėl nurami
no, kai kokį vištelį. Prašypsojo ji į mane 
ir paprašė, idant vėl pradėčiau. Senis jau 
ir vėl snaudė.

“Kadangi ji dabar vieną ranką laikė 
ant jo veido, o kita—jo ranką turėjo, tai 
jos veidas buvo visai arti mano. Aš bi
jojau vėl seniui įpešti, vienok mano akys 
buvo daugiau ant moteriškės, negu ant 
senio plaukų. Ji buvo apsirengus labai 
plona naktine suknele, beveik visai per
matoma ir žemokai iškirpta krūtine. 
Kadangi ji buvo pasilenkus prie senio 
prieš mane, tai jos gražios, baltos, kai 
iš kokio balčiausio marmuro ar perlo ge
riausio artisto išskoptos krūtys, kabojo 
prieš mano akis. Jai biskį sukrutėjus, 
viena krūtis išsirito viršun suknelės. 
Tuomet aš nebežinojau, kas man darėsi: 
rodėsi, būk aš visas degu ir drebu, žirk
les tik tekšėdamas ir neliesdamas senio 
plaukų. Ji suknelę truktelėjo, ir krūtis, 
kai kokia balta bolelė įsirito po suknele.”

“Tai tau reikėjo jai ją įdėt į suknelę,” 
Petras sako, nusikvatojęs.

“O gal tu manai, kad aš to nenorė
jau?” sako Pecis: “Nežinau, kas mane 
sulaikė jos negriebus glėbin. Aš mačiau, 
kad ji mano sujudimą pastebėjo, nes bis
kį pasitraukė ir šyptelėjo į mane pažiū
rėjus.

7‘‘Anita, Anita, kur briandė? p: 
senis šuktelėjo. Pati pripylė stiklą 
dės ir padavė seniui. Senis išgėrė, 
užmigo. Jam miegant ir barzdą r 
biau.

“Man beskutant jam barzdą, moteriš
kė paglostė senio smakrą, o paskui taip
gi ir mano smakrą pačiupinėjo, sakyda
ma: ‘Ar ir tavo veidas taip švelnus, kaip 
tu nuskutei pono Larkino?’

“Dabar ištikrųjų norėjau ją griebti 
glėbin, tik per plauką susilaikiau, kada 
pamislinau, kad jeigu tas senis pajustų, 
tai gyva pekla užvirtų.

“Kada aš užbaigiau darbą, moteriškė 
pabudino senį ir nuvedė jį kitan kam
barin į lovą.

“ ‘Ponas Larkinas jau miega,’ ji sako, 
išėjus iš kambario, ir akį man mirktelė
dama.

“Tai, vyručiai,” sako Pecis, “maniau, 
kad mano laimingiausia dienelė atėjo. 
Dar tokio lėliško moteriškės kūnelio ne
buvau čiupinėjęs savo amželyj. Ir ve, 
štai, ji ėjo linkui manęs, didele šypsą ant 
jos angeliško grožybės veidelio. Aš sto
vėjau, kaip suakmenėjęs, ir laukiau jos 
prisiartinant prie manęs.

“Barkšt, barkšt, pasigirdo barškėsis 
duryse,” sako Pecis: “Vietoj eiti prie ma
nęs, moteriškė pasisukę prie durų ir jas 
pradarė.

“ ‘Oh, tai tu, Džeki—eik vidun,’ sako ji: 
‘Ponas Larkinas jau miega.’

“Įeina aukštas, liesas vyrukas, juodu 
ploščiumi apsivilkęs ir kietą skribėlaitę 
rankoj laikąs. Jo plaukai buvo sutapnoti, 
suglostyti, kai kokio krutomų paveikslų 
aktoriaus, o po nosia kyšojo šviežiai su
sukti, suvaksuoti mažyčiai juodi ūseliai.

“Paprašius jį eiti vidun, moteriškė 
priėjo prie stalelio, kur matėsi nemažai 
pinigų: penkinių, dešimkių ir dvidešim- 
kių. Ji paėmė penkinę, padavė man- ir 
atidarė duris eiti laukan.”

“Tai, reiškia, tave džigolas ir apdirbo, 
nedavė tau progos pasimeiluoti su multi-

milijonieriaus jauna ir lipšnia pačiuke,” 
nusikvatojęs Petras pridūrė.

“Ir dar kaip apdirbo, tas prakeikta
sis!”’sako Pecis, mušdamas cigaretą iš 
cigarnyčios: “Stačiai gardžiausį meilės 
kąsnelį iš burnos ištraukė, kokio gal dau
giau savo amžiuj neturėsiu progos gau
ti. Jeigu kūs visus džigolus išnuodintų, 
tai nežinau, ką duočiau.”

—....J----------- ....................

“Neburčyk,” sako juokdamasis Pet
ras: “Gavai penkinę už valandos darbą, 
ir būk pasitenkinęs.”

“Ah, kvaily, penkinę aš bile kada už
sidirbsiu,” atkirto Pecis, “bet prie tokio 
angeliško kūnelio gal niekados nebetu
rėsiu laimės prisiartinti....”

A. Gilman.

brian- 
ir vėl 
ugrai-

GOLDEN GATE
TILTAS

kiamo biznio; bet viešbučių 
darbininkų streikas ir. kitų 
organizacijų pasipriešini
mas majoro Rossi politikai 
’neatnešė jam laukiamų pa
sekmių.

Tilto dekoracijų komite
tas visur iškabinėjo Vokie
tijos fašistų svastikinį kry
žių su kitų šalių vėliavomis.

Darbininkai, patėmiję ka
bant nazių ženklus parodų 
gatvėse, tuoj pasiuntė ko
mitetą nuo įvairių organi
zacijų ir pareikalavo majo
ro Rossi, kad svastikos bū
tų . nuo gatvių prašalintos. 
Organizacijų komitetas pa
reiškė, jog svastika yra 
įžeidimas Amerikos demo
kratijai.

Majorui Rossi nesutikus 
su komiteto reikalavimu, 
darbininkai- patys pradėjo 
rankioti svastikas , kurios 
buvo iškabinėtos 
gatvių ir virš jų.

26 darbo unijos 
kroviai griežtai • 
dalyvauti parodoj 
majoro garbinama svastika. 
Majoras įsižeidęs piktai įsa
kė policijai areštuoti ir bau
sti visus tuos, kas drįs ran-

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
peratūra yra 70 laipsnių; 
šalčio nebūna daugiau kaip 
30 laipsnių virš zero.

Viskas Naiijoviška
Tilto apšvietimui varto

jama “sodium garų” elek
trinės lempos. Elektros 
sriovė 4,000 voltų perka
ma nuo P. G. & Ė. Kompa
nijos. Tai sriovei nutrūkus 
per kokią nelaimę, tuoj “ga- 
zo” inžinas automatiškai 
pradėtų gaminti tiltui elek
tra.

ĮTiltas turi visus naujoviš
ko stiliaus susisiekimo įtai
sus, automatiškai veikian
čius.

Jis pradėtas būdavot 1933 
m. sausio 5 d.; atidarytas 
publikai 1937 m. gegužės 27 
dieną.
Tilto Atidarymas ir Nazių 

Svastika
San Francisco miesto ma

joras Rossi tilto atidarymui 
kvietė visus iš visur, kad kioti iškabintas svastikas, 
pasidaryti sau politinio ka- 'Vokietijos ambasadorius, 
pitalo, o savo sėbram rei- 1 Hitlerio agentas už tai pa-'

gyrė poną Rossi ir pareiš
kė, kad ir jis pats nebūtų 
galėjęs geriau padaryti.

Kiek .žuvo Darbininkų 
Bestatant Tiltą

Kiek Golden Gate tiltas 
darbininkų prarijo? Kiek 
darbininkų žuvo ir susižei
dė bestatant šį tiltą, sunku' 
pasakyti, nes tikrų žinių ne
išduodama. Bet yra žinoma, 
kad žuvo bent 12 darbinin
kų, kurie paliko našles su 
našlaičiais.

Tilto valdyba turėtų rū
pintis šiais našlaičiais; bet 
taip nėra. Tą parodo mies
to Darbo Unijų Centras,1

------------- r------- , “ 
kuris rengia balių jiems su-, 
šelpti. Unijų Centro tikslas 
yra sukelti $20,000 palaiky
mui tų našlaičių. Čia tie pa
tys darbininkai savo pra- 
kaitiniais centais apmokės 
kitų iškaščius. Ar ne tei
singiau būtų, kad patys kal
tininkai užsimokėtų baus
mes šelpimui žuvusių dar
bininkų našlių ir našlaičių?

Pacific.

Policija Užklupo Nazių Šnipų 
Lizdą Madride

Madrid.—Ispanijos polici
ja suėmė du asmenis kaip 
Hitlerio šnipus. Pas juos 
rado susirašinėjimus su na
zių vadais. Vienas nešio
josi ispanų fašistų vado 
Jose Primo de Riveros re
komenduojantį laišką, su 
kuriuo šnipas galėtų prieiti 
prie “vokiečių vado.” Kiti 
-sučiupti dokumentai taipgi 
rodo, kad Hitlerio agentai 
padėjo Ispanijos fašistam 
priruošt sukilimą prieš 
liaudies valdžią.

NATURAL - LAX - HERB TEA

šalimis

ir laiva- 
atsisakė 
su pono

MEDI

CINAL

HERBS 
IN

1 BOX

NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 
paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekj už $1.00 bei dau- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box' 186, BROOKLYN, N.Y.

[Išvažiavimas
į Dainos ir Ristynės
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Rengia ALDLD 3-čias ir LDS 5-tas Apskričiai

AL. NORKUS
Ristikas 170 sv. vogos

Sekmadienį

June
1937

Merrymakers 
Orchestra

Trijų Round’ų
Ristynės

Ristikai iš New Yorko

Įžanga 25 Centai
JOHN GUDIŠKIS 

Ristikas 175 sv. vogos

LIETUVIU PARKE, Už Lakewood, WATERBURY, CONN.
Programoje dalyvaus: Laisvės Choras iš Hartford, Jaunuolių Choras iš Torrington, 

pirmu kartu pasirodys Waterburyje, Vilijos Choro Dubeltavas Kvartetas irgi pirmu kar
tu dainuos. Tai bus puiki sporto ir muzikos programa.

širdingai kviečiame visus skaitlingai atsilankyti, pasigėrėti gera programa ir smagiai 
pasišokt. RENGeJAI.
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LAISVE YOUTH SECTION
BROOKLYN ITEMS 

AND BREVITIES
BIG PICNIC A HIT 
IN WATERBURY

Candid Chatter.
Well, the summer is upon us 

again, and that means picnic, beach 
parties, boat excursions etc. All of 
which should be good sources for 
data to fill up some of my columns. 
(I mean “data” not “dirt!”)

Along with so many others, I 
add my voice in asking for the 
turn of our youth section to 
four page issue.

The noise you must have heard 
throughout Brooklyn recently was 
not the crash of buildings or any
thing of the sort. It was just so 
many masculine hearts breaking 
when their owners heard the news 
that Bernice (Bunny to us) Shellen 
was married to Joseph Sukaskas on 
May 29th, and good luck to the both 
of them!

You notice how many old songs of 
yesteryear are being revived over 
the radio these days? I’d say we are 
hearing more of the old songs than 
new ones. Ah, me oh my, I always 
did have a warm spot in my musical 
heart for the tender ballads of the 
clays gone by.

A pet peeve of mine is this newest 
craze which has ’ now become the __  „ ___
number one national jnenace. Hi-Li! coming down at least. Last week 
There isn’t a block in Brooklyn I 
can walk along that I don’t get 
bombarded by dozens of those little 
rubber sponge balls attached to a 
long rubber string which is attached 
to a sort of ping-pong paddle and 
someone holding the darned thing, 
swinging it in a semi-circular mo
tion 
air, 
To 
one 
went to a neighborhood movie. What 
do I see going on in front of the 
Theatre but a Hi-Li contest! Seems 
that every kid in Williamsburgh was 
there with his ot her Hi-Li outfit 
paddling away for dear life as well 
as for a bar of candy, roller skates, 
bycycles and other prizes. To top it 
all, I have been told that the 
BuiLDerS are even going in for the 
craze too.

For you mathematical puzzle fans, 
try working this one out, then we 
can say so long for now and thanks 
for reading. Here is the puzzle.

Open this newspaper at random 
and select a word. Any word. Double 
the number of the page and multi
ply by 489,701. Add 5. If this is all 
you have to do, you will be far bet
ter off taking a nap.

Floyd Dewey.

trying to 
hitting it 
get away 
Saturday

too 
re- 
its

keep the ball in the 
as often as possible, 
from this craze for 
afternoon at least, I

The memory of a mad, dashing 
day, a tempestuous rainstorm, and 
a few broken hearts are all that re
main of our so-long-planned for 
June 6th picnic, but then, there will 
be other mad days, more element- 
weathered picnics,—and—more brok
en hearts.

Oh the whole, though, we had one 
of the most successful picnics that 
Waterbury has evei* held, despite the 
fact that the deadful rainstorm we 
had in the evening drove away a 
great many of the jolly Picnickers, 

this (picnic we mean) of course, was 1 
just the beginning of many more 
such to come during the summer.

The- program as a whole was ex
cellent and from what we hear—very 
well liked, especially the widely ad
vertised Worcester Aido Group and 
its girls ensemble. Hartford and Tor
rington, likewise made excellent 
showing—so much so that the parti
cipation of the various choruses has 
spurred our youth on so that all 
our ex-chorus members and some 
new one have made strong promises 
to attend the coming rehearsal Fri
day night—so all are urged to be pre-’ 
sent and here’s hoping that our tea
cher and janitor will cooperate by

there were 10 or 11 members who 
showed up and found the hall locked. 
Bad business!

Waterbury is aiming to wake up 
again—so already we have organized 
a cohort of writers who will try to 
keep Waterbury on the map. I’ve 
been elected to be Stooge No. 1.— 
quite fortunately because there 
seems to be plenty, too much in fact, 
to write after yesterday’s picnic.

Glimpses: Seems that our Pete K. 
was quite evidently shaggin’ it up 
with the Worcester damsels. ’S too 
bad you’re 
Pete.

going away to Europe,

(or girl) in the disguise 
she ? Garbo ? Or the Du

The lady
—who was
ches of Windsor? Quite an idea for 
attracting attention!

Adele Ramoška spent a great deal 
of time arguing with several of the 
Worcesterites over something or 

’ ' other.
And our own invincible heart- 

i breaker herself looked as though she 
■ were going to loose several nights’ 
' sleep after that dashing chorus prof. 
’ from . Worcester left. Oh well, my 
I dear, there are more chorusep and, 
i more profs—so cheer up!

Next week shall hear from Stooge 
2. Maybe!

‘eepin Tom.

A PLEA TO HARTFORD!
I am tired of looking and waiting 

till I am able to see-at least a small 
article about the -Hartford Youth 
movement. When I read the Youth 
Section I cannot find, even with a 
flashlight, anything about our ci
ty’s youth activity. It seems as if 
everything here is organized and 
there is nothing to write about. But 
it is true?

No, on the contrary, there is a 
great deal to write about if only our 
more advanced *youth would take 
over more of their responsibility in 
their youth organizations as the Li
thuanian Chorus and the LDS and 
other working-class organizations. 

, Through our Youth Section we are 
able to acquaint many youth with 
working-class affairs and place them 
on the right road by which they 
should live.

What happened to the Laisves 
Chorus and the LDS correspondents 
that they make no appearance in 
the Youth Section? Where have R. 
Ramoška and M. Dagilis dissapear- 
ed too? Where are the Ramanaus
kai youths? Where is Johnny from 
John St.? Why don’t they ever write 
what is being done in the Laisve 
Chorus and the LDS youth branch?

Don’t give up to the summer’s 
warmth but take care of our L. Cho-

strength so that it would be able to 
catch more youth on its hooks. For 
that reason we intelligent youth 
should not let fascism get its claws 
on our nation’s youth but we should 
fight back with our own organiza
tions that unite our youth for bet
ter ideals and accomplishments.

Youth W. B.

Liths To Hold
Spanish Fiesta

In order to' aid and comfort our 
friends, who left this country to go 
to a foreign land to fight against 
Fascism at a time when the de
pression was slowly being overcome 
and life looked much brighter, the 
Lithuanian Friends of the Lincoln 
Batallion were organized. This Or
ganization’s aims are high and wor
thy ones, and should be supported by 
everyone.

The Lithuanian Friends of the Lin
coln Batallion are going to raise 
funds in order to supply our friends 
—suffering from all the horrors of 
war including lack of proper nour
ishment, tobacco, literature, foreign 
news? and the countless other things 
which make life bearable—with a

rus and the LDS youth branch with few luxuries and many necessities.
even more enthusiasm than before!

If I were to write as well as my 
young comrades, than I would write 
more than now. I am in poor health 
and that is my main excuse for de
clining. But at least it makes me 
happy to read how my young com
rades work for the benefit of their 
class.
Youth Section Editor:

Will you tell us what 
doing about writing the 
Lithuanian songs in the 
tion ? I think it would 
thing to print some Lithuanian na
tional songs.
Hartford Youth:

Let everyone hear what you are 
doing in this city and sign up some 
of your friends to the movement.

Friends, we know that in this na
tion fascism works with all its

you intend 
well-known 
Youth Sec- 
be a good

YOU ARE IN THE ARMY NOW!

In Germany, if you, are in the army you’re just as good as behind the plow. These boys from 
the Hitler youth organization are at work on a large field near the damp at Barlsben, 
where they also receive military instruction. Rich Nazi landlords sometimes get the ser
vices of the kids almost free, which helps beat down the pay of farm labor.

Philadelphia Cracks 
And Chorus Bits

FROM SPAIN Worcester Chorus 
Makes Big Hit

1 i

forget, I want to remind 
that next Sunday, June

Before I 
all of you 
13th, is the date of the Lyros Cho
rus picnic. It will be held at the 
Mikolaičio farms in Eddington, Pa. 
The Lyros Chorus and the Lithac 
A. C. Sport Club members will par
ticipate in filling out an entertain
ing program. Come out and bring 
your friends! Spend your day in this 
enjoyable way! (gee, I’m getting 
poetic). By supporting the picnic 
you’ll be supporting the chorus.

Our sincerest thanks to all those 
who lent a hand in making our out
ing at Burholme park last week a 
successful one. And twice thanks to 
Larry, Helen and Felix, who worked 
hard even tho not on the Committee. 
It is on occasions like these that we 
find out how many members really 
have, the chorus interests at heart.

Pardon Me for Shouting but:
It seems pretty definite that our 

two fighting Irish chorus members 
are definitely that way about each 
other. It is even rumored that they 
have middle-aisled and are keeping 
it secret. However you can’t believe 
every thing you hear.

A Little Red.

An American movies star applying 
for a passport.

Clerk: Married?
She: Occasionally.

To The Laisve Staff, 
Dear Comrades:

Thank you for your kind consi
deration in scalding the most wel
come copies of your paper. There 
are times that I forget I am a Li
thuanian for in this fight against 
fascism 
t atives 
as a 
group, 
to me 
alone i 
others 
siasin 
_ I‘m 
tion abridged, but notice that it’s in
terest is maintained, more so than 
the recent copies of the 
glish Section I’ve seen.

Our boys are still in 
lines, establishing a sort 
thon record. This is not a 
alize that in the fighting of this war 
our forces are not too great. We 
just have to hold our places till our 
well-earned rest comes. But youi 
ought to experience the spirit that 
permeates the lines. “We shall pass” 
is not an empty phrase when spok
en, but a menacing thing uttered 
with a clenched fist. We’ll not let 
you down.

Salud All!

in this
we battle not as represen- 

of a certain nationality but 
united anti-fascist conscious
The issues of Laisve bring 
reminders that we are not 

in this combat, though the 
bear not alms but enthu- 

and monetry support.
sorry to see the English Sec-

Vilnis Eh-

the same 
of mara- 
jibe. I re-

Bunni.

IN THE YEARS CONE BY
Younger bays of People in the News

WORCESTER BITS The Editor 
Sqauwks

In this week’s column I won’t dil
ly-dally with odds and ends from 
here and there that I select now and 
then, but will plunge directly into 
“The Beader Writes” which features 
A. E. B. from Elizabeth.

off in

appro- 
own? 
better

It’s very hard to pass judgment 
on how we sang Sunday in Water
bury, especially since there was a 
little disagreement before we went. 
I think it would be better to let 
Waterbury tell us what they thought 
of our singing and chorus—be frank, 
how about it? We want to thank you 

' very much for paying our expenses 
1 —very generous of you, to say the 
least.

The dance hall must be cool (in 
the winter time) but probably doing 
that step of yours—the shag, I guess 
it is—,you wouldn’t even cool 
winter!

Who raided the bus and 
priated sandwiches not their 
Next time we’ll make some 
sandwiches (with arsenic).

When people are told what time 
they are to return to the bus they 
should follow instructions rather 
than selfishly keep the rest waiting. 
The rain was no excuse, . some 
managed to get through. By the way, 
rainwater isn’t too bad even when 
it runs off from the top of the bus. 
If you’re from Missouri just ask 
Helen P. and me.

It was some lively ride home with 
half of the members in the arms of 
(now don’t get me wrong) the Sand
man.

i Now we have to settle down and 
arrange our own picnic, July 28. All 
suggestions will be duly considered.

Congratulations to two of our 
Worcester natives, Bernice Shellan 
and Joe SukaskaS for their recent 
matrimonial venture.

Worcester’s Lithuanian population

On Saturday, June 19, at 7:30 
P. M. a Spanish Fiesta is going to 
be held by the Lithuanian Friends of 
the Lincoln Batallion. Not only is 
the purpose worthy of attendance, 
but the entertainment, which the 
members of this Organization are 
Arranging, is new and novel. Enter
tainers worthy of the occasion will 
be brought down. An announcement 
at a later date will give all details
of this Spanish Fiesta to be held in ■ 
a redecorated and renovated Laisve, is on the decrease, it seems to me.

Many of our friends have passed 
away this winter, but no one has 
said “I do” nor have there been any 
births. Something should be done or 
we’ll become an extinct race, like the 
Dodo birds.

Remember, members, 
chorus practices, as we 
engagements ahead of 
plus other good times.

Loyal Sympathizer. '

She: “Sister told me that a cat 
has nine lives, but I don’t believe it.”

He: “Why not? Think of frogs.
They croak every night.”

----- 0—0-----
She: “Did you hear about Herbert 

stepping in front of a big bus?”
He (alarmed): “Was he hurt
She: “No, it was backing up.

to come to 
have many 

us to sing,

As to “Your Life,” well, the editor 
is impatiently waiting’ for the col
umn as well as you are. You can 
rest assured that when S. Rengle 
does complete the research he is now 
undertaking, it will be found in the 
Youth Section.

Once in a while my editorial dig
nity is ruffled but perhaps I mis
interpret what you say about the 
Editorials. The fact is that nobody 
writes the Editorials but me. If I 
have ever written anything that con
flicts with newspaper policy, the 
fault is mine alone.

Your two suggestions are worthy 
ones and I hope I will be in a posi
tion to use both. Like all good things 
in life, both will entail the use of 
money and thus the difficulty arises. 
But still, the plans have 
if possible, will be used.

You will notice in this 
the “Brooklyn Brevities” 
a Phoenix from smouldering embers 
(ahem!) to shine once again in the 
pages of the Youth Section. Floyd 
Dewey, after a long absence, has 
shown where his heart truly belongs 
and will now be a frequent contribu
tor to those pages. Welcome home, 
Floyd!

“Whoever carries a rifle is 
idiot.” Who said that? A pacifist 
a soap-box orator? Not 
was none other than that 
arist, Benito 
said a long 
Doochay still 
sends Italian 
willingly against Spanish democracy. 
Someday the “idiot” 
rifle to the one who 
front end forwards.

merit

issue 
arises

Mussolini, 
time ago 
believes it 
soldiers to

and

that 
like

an 
or 
itat all, 

arch-mil it- 
That was 
but Heel 
when he 
fight un-

Amigos, you perhaps are wonder
ing why there were no comments on 
the Memorial Day singing. Well, to 
make it brief, the Aidos Chorus has 
been heard once too often in our 
own fair city so they don’t appre
ciate us, but at Waterbury it was 
different. I don’t want to say too 
much, but most of us have sore 
wrists from hand shaking and con
gratulations. Our teacher will have 
callouses on his back from patting, 
but above all, let none of this praise 
swell our heads too much because 
we sing in Brockton on Sunday 
June 13. So lets all do our best 
once again! 7

And to think that our Executive 
Comm, hadn’t any confidence in us! 
They thought we’d be a big flop or 
that we would fail to be up to stand
ard. Well, what can you say now?

Only two things were not so good 
in Waterbury for us. Some hungry 
wolves ransacked and devoured our 
most delicious lunches; I hope they 
get fat. The other* was a storm, and 
boy does it rain out there! The 
thunder is like an earthquake, it 
shakes the ground.

Some of our former members just 
couldn’t take it and went home just 
before the singing of the Aido Cho
rus, I bet it’ll break theix* hearts 
when they learn that we made good!

Amigo Mio

THE READER WRITES
Elizabeth, N. J.

My Dear Editor:
Where in the h ... do some read

ers get the idea the Youth Section 
is the same under your direction? 
I’ve noticed plenty of improvement 
in the structure and the articles of 
the Youthv Section. And right here 
I’m going to give you a few point
ers as to how I and the Elizabeth 
readers feel about the Youth Section.

We’re wondering, as many others 
are that get Laisve, what has be
come of our brained-son, . Stanley 
Rengle. His articles “Your Life” are 
really good. “Your Life” should be 
made a permanent feature of the 
Youth Section, please continue him. 
His articles seem to be getting more 
interesting each time.

Those articles under “Spotlight on 
Elizabeth” should not be printed. I 
agree there’s much truth in what is 
written but its not doing Elizabeth 
any good.

Articles 
right but 
all aren’t
ly there are quite 
them to write their 
when it will count, 

j Editorials are enjoyed by many 
'but you must remember that “Edito- 
j rials” are opinions of the paper. You 
i should not allow others to write edi- 
i toriais unless you are willing to 
: back them up.

Printing of songs is taboo—takes 
up too much space and few are in
terested (radio’s taken care of that).

I’ve got two pet suggestions to 
make, they are:

Rouse competition among the writ
ers to Laisve. Offer a prize for cer
tain types of literature. I’d suggest 
that judges be some of the more 
prdminent writers dr readers.

Publish a Laisve “Yearbook” with 
the most important articles in it. 
Some readers like a permanent re
cord of good articles which can be 
reread.

by Al Kairukštis are all- 
we must 
interested

remember that 
in >art. Probab- 
a few but get 
opinions, that’s

Philip Murray, dour Scotch-bom chairman of the Steel Workers Or
ganizing Committee, has both sleeves rolled up in a fight with three major 
steel companies. His career as a labor organizer started in the same way* 
in a rough and tumble fight.

The fist fight that touched off Murray’s career, and, he sayfc, gave 
purpose to his life, happened one hot afternoon in 1904 after he had beeh 
in the pit for a twelve-hour shift. When he got to the top of the pit 
he accused the weighmaster of the Keystone Coal and Coke Uk)., his '6ih- 
ployers, of not giving him credit for all the coal he had mined. A fijfrit 
started and Murray, with his sleeves rolled up, licked the weighmaster. ;

Right there his careeY in the labor movement started. The coal com
pany fired him, the story spread throughout Westmoreland Coutity, Pa., 
and the next morning 600 miners went out on strike. At a hasty mass 
meeting the United Mine Workers of America was formed and young Mur
ray, then only 18 years old, was elected president.

“That experience I consider fortunate”, Murray says. “It has direct
ed my life ever since and thus I have been spared the trying hours many 
young men face in deciding what career to pursue.”

Ever since Philip Murray was born in Lanarkshire, Scotland, in 1886, 
the mine pits have been his life. He admits that he has a one-track mind 
that is devoted entirely to labor and industry. This is easy to understand 
for his earliest memory is of a snowy day when his father took him to 
a meeting of Scotch union miners. They had just won a strike and & 
wage increase and young Murray never forgot their rejoicing. At 10 he 
entered the pits with his father. At night they both studied labor hidtoTy 
and economics. Greatly influenced by English Liberalism, his father in
troduced Philip to union activity at an early age. In 1902 when young 
Murray was 16 the family emigrated to this country. The night of thefr 
arrival they trudged six miles through a snow Storm near Pittsburgh With 
their worldly goods on their backs to the home of a relative. Soon after
ward, Murray and his father found jobs in the coal pits and Murray‘s 
American experience began.

He has reached the top of the heap in the miners’ union. He is noW 
vice-president of the United Mine Workers of America. Ttyey re-elect him 
now automatically, ft was hard work getting there. After his shift fti 
the mines, Murray would come home and study for two or three hOUrtJ. 
Once he saved sixty dollars and bought a correspondence course in mathe
matics. Now presidents of steel companies admit that he is a match for 
the keenest minds among their college-trained executives. Born in Scot
land, Murray is known as a shrewd trader at the conference table.

He once had a chance to get on the other side of the fence. The 
president of a steel company offered him an executive job at $5,<)Q0 & 
year, three times what he was making in the pits. Murray turned down 
the offer. That same year he was elected to his first big post in the U. 
M. W. A. when he became a member of the International Executive Board.

Murray shows the marks of. his .early life. Today as he sits in hife 
office in the Pittsburg skyscraper headquarters of the S. W. O. C., his 
shaggy brows almost hide deep-sunken eyes. His face is pallid, his* eyes 
have the dull, fixed look of most miners.
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— The 
sitdown

AMSTERDAN, Holland. 
Dutch have ’caught the 
fever. Some 200 of 300 pupils at 
Zaandam High School started a sit- 
down strike when they were inform
ed that the birthday of Princess Jn-

liana would not be a school holiday. 
The Wiayor of Zaandam refused to 
admit a delegation of the striking 
students and teachers finally suc
ceeded in convincing them they 
should return to their studies.

THE LMS 2nd DISTRICT
On May 9th we had a meeting in 

So. Boston at which all seven cho
ruses in oūr district were represent
ed. It was quite an enthusiastic con
ference for the twenty-five delegates 
elxcept for the few who thought we 
were undertaking something bigger 
than we could handle.

The Gardner delegates were some
what pessimistic about the opera 
(Kornavilio Varpai) which we are 
to have next fall. I bet they will 
know its glamorous songs better 
than any other ehorus in the district!

There is one thing about the ope
ra which I would like to make clear. 
We all know that we must make 
joint rehearsals. When the actors 
and singers are chosen from the se
ven different choruses there Will be 
some trips to make to the rehear- 
.sals. We decided that each chorus 
should pay its transpoitation. Per
sonally I think if we select the cast 
for the opera among those who are 
interested in it, there wouldn’t be so 
many bills to pay. Many of the 
spoYt games took place on the dist
rict basis last winter; they didn’t 
have to be financed by us, why can’t 
we de the same with these trips? 
If there will be cases where the in
dividuals can’t pay themselves, then 
it’s up to the chorus to take care 
of their members.

The opera Kornavilio Varpai ac
cording to our musical director’s re
port, is very interesting. It is some
thing that Lithuanians in New Eng
land never had for a long time. It 
will be a better present to your mo
ther than the one she got on Mo
ther’s Day. She will hear songs and 
music in her most beloved tunes, she 
will understand the words in her 
native language. Therefore 
worth our while learning it.

I am not' a nationalist and
is no desire in me to preserve the 
Lithuanian tongue in America, but 
it’s a good thing to master more 
than one language. I often think, 
why can’t we have a universal lan
guage so we could speak to all the 
world,? But before we can speak 
to the world, let’s sing the opera 
songs to ouy older people whom we 
get support from.

Finally we set the date for our

it is

there

The date isdistrict annual picnic.
—August 29th, the place—Maple 
Park 
great 
make 
other 
quite 
sponsored by mostly Lithuanian^ 
Americans,s therefore we are plan
ning to have some of our program 
suit them.

The final plans will be made in 
Maynard, July 4th, when Lawrence 
and the district executive committee 
meets. Watch the Youth Section for 
further notices concerping the pic
nic.

So long until June 13th when I 
will see you all at the big singing 
contest at the National Park in Mon
tello.

There was ain Lawrence.
deal of discussion on how to 
this picnic different from 
Lithuanian-held picnics. IPs 
true that this outing is being

Alec Kander,
L.M.S. 2nd District Vive-Pres.

NEWS OF SPORTS
NEWARK STARS: So the whole 

bunch of you think you’re good 
enough to play bąli? Remember 
the date: June 27th. The game at 
Old Cider Mill with the Brooklyn 
All-Stars. *

If you mugs can spare the time 
and energy, we will have a prac
tice game this Sunday, June 13th 
at Meadow Grove.

Dusty.
u

Rifles Required
BERLIN, Germany.—Rifle and pis

tol practice will be a major sport for 
members ,of the Hitler Youth orga
nization, it was announced here by 
Hans von Tschammer und Osten, 
Reich sports leader.

Another exercise that has been gi
ven a more important position on 
the list of required exercises is 
called “orienting a Hitler youth 
member.” This consists of approach
ing and retreating from an imagina
ry ■enemy position.

Membership in the Hitler Youth is 
now compulsory under the State 
Youth Law.

* ♦ *

Salesman: Yes, mam, this bracelet 
is unique. It was given to Josephine 
by Napoleon. We are selling a 
of them this summer.
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Puslapis Šeštas
■ ........ v

Paterson, N. J.
Ar Laimės?

Jau bus trys savaitės, kai 
streikuoja Little Falls Laundry 
darbininkai. Jie pasakoja, kad 
Šiame fabrike darbininkai bai
siai išnaudojami skubinimo 
sistema, o uždarbis mažas, 
ubagiškas, tad darbininkai iš- 
ėjo f streiką reikalaudami al
gos pakėlimo, valandų suliuni-

rai būtų, kad būtų Patersone 
surengta pramoga mūsiškių 
organizacijų, bet tegul d. R. 
M. skaito pranešimus iš Pater- 
sono, tai tada matys, ar gali
ma buvo surengti, ar ne. Pa
tersone gegužes 30 d. įvyko 
piknikas šv. Kazimiero Pašal- 
pinės Draugijos, tai būtume, 
pakenkę mes patys sau, jei 
Patersono progresyvūs organi
zacijos rengtų pikniką tą pa
čią -dieną. Vien tik laukiant 
I > r< ><>i J \ • i o publikos P:’l •'! s<>ro i

riuos buvo uždėtos kaucijos, 
tie taipgi prasišalino, o kauci
jos uždėjėjai finansiniai labai 
sunkiai nukentėjo. Todėl maž
daug tokiai padėčiai esant 
daugelis lietuvių ir lenkų abe
joja francūzų darbininkų nuo
širdumui ir šiuo sykiu; jie 
mano, kad šiuo sykiu kad jr 
rašosi francūzai į uniją, kurių 
čia didžiuma yra, tai streikui 
kilus jie vėl nueis streiklau- 
žiaut. O kiti visai nemano, kad 
Prancūzai stoja ir dabar i

kio$ geros mintys, tai galima 
tikėtis, kad Cambridge gali 
pralenkti ir didesnius miestus.

Reporteris.

Elizabeth, N. J.

Penktai!, Birželio 11, 1937

ct.mins ir pareiš
kė, kad Little Falls Laundry 
operuos (dirbs) su skebų pa- 
gelba.

Trečiadienį, 2 d. birželio, 
kompanijos pasamdyti gengs- 
teriai padaužos ir vietinė po
licija su šerifu pradėjo pikie- 
tininkus daužyti lazdomis ir 
dujų bombomis nuodyti. Likos 
sužeista apie 30 žmonių. Ęet 
streikieriai ir vėl pikietavo.

Kompanija pamačius, kad 
negali streiką sulaužytai, par
sikvietė du šimtus valstijos 
kazokų, tačiau pikieto nepajė
gė sulaikyt. Pikietuoti pade
da dajerių (dažytojų) unija. 
Didelis pikietas būna kas ry
tas. Streikieriai tikisi laimėti. 
Streiką vadovauja Komitetas 
Industriniam O r g a nizavimui 
CIO.
Shantytown Bus Panaikintas.

Kas tas per miestas yra 
Shantytown? Ant žemlapio 
nesiranda, bet yra visai netoli 
nuo Patersono, randasi tarpe 
West Broadway ir Redwood 
Ave., ant kranto Molly Ann’s 
upelio (brook), čia bedarbiai 
prisistatė iš blėtų šantukių 
(būdukių) ir urvų kalne, gy
vendami iš išmatų. Miestas 
veždavo pelenus, liekanas, iš
matas, o Santytown piliečiai 
rinkdavo jas pragyvenimui, 
gyvendami pusbadžiai.

Praeitots žiemos laiku dau
gelis sušalo, negyvi išbuvo bū
dose po kelias savaites, pakol 
surado, kas su tuo piliečiu at
sitiko. Shantytown naujiena ir 
miestą palietė. Antro Wardo 
gyventojai susirašė po peticija 
ir pasiuntė Patersono majorui 
Hinchliffe, kad Shantytown 
turi būt panaikintas dėl ne
švaros ir sarmatos Patersonui. 
Majoras tą peticiją užgyrė ir 
prisakė miesto darbininkams 
nugriauti būdas (shanties), 
panaikinti Shantytown miestą, 
o piliečius pasiųsti į biednųjų 
namą (poor house).

Shantytown atsirado Her
bert Hooverio administracijos 
laikais. •

Ar Būtų Gerai?

“Laisvės” No. 130, Krisluo
se, d. R. Mizara rašo: Kodėl, 
pav., nebuvo galima suruošti 
pramoga kur nors Patersone 
per dvi dienas švenčiu sekmn-

: dieni i. e ■■ ; ’ I ’ •

Dr. William Flitcroft, liau
dies mokyklų galva, ir komi- 
sionierius Richard E. O’Dea 
praneša, kad su pradžia nau
jo mokyklos termino rugsėjo 
mėnesį bus įvedama liaudies 
mokyklose pirštų antspaudų 
ėmimas nuo vaikučių iki už
baigusių liaudies mokyklas. 
Girdi, tas reikalinga, nes atsi
tikus tokiai nelaimei, kaip 
Texas mieste atsitiko, užmušė 
virš šešis šimtus mokyklos vai
kučių, pirštų antspauda pa
gelbės tėvams surasti vaiko 
kūną.

Iš Įvykusių Paskaitų.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 123 kuopa turėjo su
rengus sveikatos klausimu pa
skaitas daktarui Palevičiui. iš 
Detroit, Mich. Paskaitos įvyko 
šeštadienį, geg. 29 d. Publi
kos atsilankė vidutiniai. Dak
taras Palevičius kalbėjo, kaip 
reikia apsisaugoti nuo įvairių 
ligų ir užsikrėtimų, kaip reikia 
valgius gaminti ir maistą nau
doti. Gaspadinės iš tų paskai
tų daug pasįmokins, bus vi
siems naudos.

Duota daugelis klausimų, 
kuriuos Dr. Palevičius tinka
mai atsakinėjo.

J. Matačiūnas.

Nashua, N. H.

J ....................... f

kad šiuo tarpu francūzai labai 
lengvai stoja į CIO ir didžiu
ma jų jau yra susirašiusių į 
CIO.

Todėl noriu pasakyt lietu
viams ir kitiems, kurie atidė- 
liojate stojimą į CIO tik to
dėl, kad nepasitikite Prancū
zam ir laukiate kol visi fran
cūzai ’įstos į CIO, tai mano 
supratimu klystate.

Draugai darbininkai, niekas 
nereikia mieruot vien tik pra
eitim. Reikia žiūrėt, kaip šian
dien dalykai vystosi, šiandien 
francūzai lengvai eina į uni
ją, tai mes turime nepasilikti 
nuo jų ir be jokių atidėlioji
mų stot į CIO. Ir juo greičiau 
tą padarysite, tuo bus geriau. 
Jeigu lietuviai ir kiti nestos 
dabar į CIO tuojaus, tai ir 
francūzai gali pradėt sakyt, 
kad jei jie nestoja į CIO, tai 
kam mum vieniem reikalinga 
unija.

Lietuviai savo nepaslanku
mu gali daug žalos padaryt 
dėlei unijos. .

Šiaip, lietuviai gerai atsilie
pia apie uniją. Jie mano, 
kad CIO dirba gerą darbą, or
ganizuodama darbininkus.

Todėl, draugai darbininkai, 
savo geras simpatijas link 
unijos paverskime aktyvu. 
Stokime patys į CIO ir ragin
kime kitus stot į CIO. Neuž
tenka vien tik simpatizuot 
unijai. Simpatijom unijos ne
suorganizuosime, kol patys ne
įstosime į unija.

J. B.

Mūsų Naujienos
Mūsų jaunuoliai pradėjo ener

gingai veikti LDS vajuje. Veik
lus j.'iunasis Kny Augulis snvo

1 . ■ 1 1 ■ 1 ' 1 <■>...> . ■. > , I I I, . > n .

Kuopą.
Jaunuoliai verti už tai pagy

rimo, o mes visi turime jiems 
pagelbėti šiame darbe. Tegul 
būna obalsis — “Padarykime 
skaitlingą LDS jaunuolių kuo
pą Elizabethe.”

Lietuvių Darbininkų Progre- 
syvis Kliubas savo susirinkime, 
2 dieną birželio, apkalbant iš
duotą raportą iš vietinio šelpi
mo komiteto “Ispanijos' Demo
kratijai Ginti,” paaukavo iš sa
vo iždo $5 sušelpimui Ispani
jos liaudies.

L. D. P. Kliubas gana skait
lingai sustiprėjo nariais, iždas 
ir neblogame stovyje, bet kas 
trūksta mūsų kliubiečiams, tai 
kultūrinio prasilavinimo nau
dingai savo liuosą laiką pralei
sti.

Koletas'mėnesių atgal, laike 
V. Andrulio draugiško pasikal
bėjimo, keletas mūsų draugų 
prižadėjo įstot į Komunistų 
Partiją, bet tie mūsų draugai 
savo prižadą taip užmiršo, kaip 
tas pernykštis sniegas sutirpo.

Well, draugai, mes jokių bū
du nesustiprinsime savo vietinį 
lietuvių darbininkų judėjimą 
be Komunistų Partijos vadovy
bės.

30 centų — į tenai ir atgal. 
“L.” Reporteris.

Puerto Rico Tautininkai 
Šaudė į Priešą Teisėją

San Juan, Puerto Rico.— 
Trys ar keturi nežinomi 
vyrai muse apie tuzinų re
volverio šūvių į Jungtinių 

i Valstijų apskrities teisė ją 
R. A. Cooper, bet nė vieno 
l<1'i]<'i io ru'1'111 u h'
. . uei’vO Rico tautie
čiai tuomi keršiję tam tei
sėjui, kuris nuteisė Al. 
Camposą ir septynis kitus 
jų tautinius veikėjus po 6 
iki 10 metų į Atlantos ka
lėjimą. Jie baudžiami “už 
sąmokslą nuverst Jungtinių

I

Valstijų valdžią” ir pa-1 
skelbt Puerto Rico salą ne- . 
priklausoma nuo Amerikos. '

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

’telefonas EVergreen 7-4331

—————
Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Josephine Kasmočius’ Pavilion
Šiuomi pranešama, kad Mrs. Josephine .Kasmočius 

naujai Įtaisė puikiame sodne, po tyrum dangum 
šokiam platformą bei pavilion.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

JOSEPHINE KASMOČIUS’ PAVILION
91 Steamboat Road,

Naujam Kasmočių PaviHone 
kestros kiekvieną šeštadienį 
darni pasilinksmint važiuokite pas Kasmoi 

sodną, tyram oTe pasišokt ir pasivaišint.

Čia yra Restauracija, kur gaminama visoki valgiai ir 
yra geriausių Amerikos išdirbimo ir Importuotų 

Degtinių, Vyno ir Alaus

Great Neck, N. Y.
bus šokiai prie geros or- 
ir sekmadienį. Tad nore

lius j puikų

Kasmočiai moka tikrai gražiai priimti svečius. Kas tik atsilanko 
jaučiasi pilnai patenkintas. .

Pradėjus man darbuotis 
Naujojoj Anglijoj tarpe lietu
vių darbininkų, dirbančių au
dimo pramonėj, kad įtraukus 
juos į Textile Workers Indus
trial Organization, arba CIO, 
pasirodo, kad daugiausia dar
bo reikės padėt tai Nashua, 
N. II. Mat, praeityje įvykę 
streikai audimo pramonėj, 
1916 ir 1924 metais, Nashua 
lietuvius ir lenkus darbininkus 
apvylė, daugiausiai francūzai 
darbininkai. Tuomet francū
zai, vieni visai neišėjo į strei
ką, o kiti, kunigu raginami, 
tuojaus sugrįžo i darbą, palik
dami kovos lauke lietuvius ir 
lenkus, ir. žinoma, jiems prisi
ėjo sunkiai kovot su streiko 
laužytojais. Streikai buvo pra
laimėti ir daugelis iš jų nete
ko darbu, ir turėjo anleist 
Nashua. Taiogi, kurio buvo

Cambridge, Mass.

Artinasi mūsų ALDLD II 
Apskričio piknikas, tai visi, ku
rie neturite savo automobilių, 
ateikite į L. D. P. Kliubą, 408 
Court St.,-1:30 vai. po pietų, 
13 d. birželio, nes iš tenai galė
site nuvažiuoti busu, užmokant

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper B-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.
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PUIKI VIETA VAKACIJOM
Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnhi 

aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

Kainos Suaugusiems $12.00 Į Savaitę.

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York, 
kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R. F. D. 2, CauterskiU Road
Catskill, N. Y. TeL Catskill 890F4

<l><l><l><l><l><|>
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Laisvės” Piknikas Maynard, Mass
Kaip kitais metais, taip ir šiemet Massa
chusetts pažangiosios lietuvių organizaci
jos rengia “Laisvės” naudai pikniką ir skiria 

pinigines dovanas prie Įžangos bilieto.

Pirma $25, Antra $20, Trečia $15 
Penkios Dovanos po $10 ir 28 po $5

Pikniko bilietai jau gatavi ir dabar juos reikia pla
tinti. Prašome visų, kurie esate aplaikę bilietus, 
tuojaus platinti. Kiekvienas “Laisvės” rėmėjas turi 

padėti platinti kalbamus tikietus.

Piknikas Įvyks Sekmadienį

Liepos 4 July, ant Rytojaus Šventė
BUS VOSE PAVILION PARK

MAYNARD, MASS.

. “Laisvės” piknikuose čia visuomet būdavo daug sve
čių iš toliau. Gi šiemet turėtų būt dar daugiau, 

' nes ant rytojaus šventė
i

sfn įsigykite Įžangos Bilietus
Ir jau Dabar Samdykitės Busus Važiavimui i Pikniką

Gražiai Pavyko Susirinkinias

Birželio 6 d. Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 8 kp. įvyko specia
liai sušauktas susirinkimas, 
kuriame dalyvavo ir apskričio 
org. d. J. Grybas. Susirinki
mas atsibuvo Lietuvių Piliečių 
Kliubo kambary. Į susirinkimą 
atsilankė apie trečdalis kuo
pos narių, bet rimtai dalykus 
rišo. Visi nesusipratimai tarpe 
kuopos nariu likosi likviduoti. 
Draugas J. Vinskevičius davė 
kaip ir skundą prieš kuopą 
arba jos narius, už įvairius 
dalykėlius. Bet po išdiskusavi-

• nariu ar pašaliniu žmonių 
kalbas kuona neima atsakomy
bės. ALDLD 8 kp. vienbalsiai 
nripažino. kad draugas J. 
Vinskevičius yra vienas se
niausių ir veikliausiu mūsų 
kp. narių ir nėra nieko blogo 
padaręs dėl darbininkiško ju
dėjimo, apart gero. Visi drau
gai ir draugės sutiko, kad 
mažiau kalbėti, o daugiaus 
veikti, kaip ALDLD kuopos 
auklėiime. taip ir abelnam 
veikime. Komunistų Partijos 
pikniko tikietukų platinimui 
naėmė draugai: Vaskys ir 
Andruliunai. o “Laisvės” pik
niko. 4-tos liepos, kuris atsibus 
Maynard, Mass., tai pasiėmė 
visi buvę susirinkime, viso iš-, 
dalino net 15 serijų. “Laisvės” 
administracija Cambridge AL 
DLD 8 kp. pamiršo prisiųsti 
pikniko tikietuku, todėl drau
gas Grybas aprūpino.
Po Susirinkimui Geras Obal- 

šis Iškeltas

Po draugiško susirinkimo 
keletui draugų pas draugą 
Vinskevičių besikalbant, d. 
Vinskevičius iškėlė obalsį, kad 
ALDLD 8 kp. turi paske.lbti 
vajų už gavimą naujų narių ir 
katras narys gaus daugiau 
narių, tas turi būti paskelbtas 
kuopos čampionu. 'Draugas 
Juozas Morkūnas ant vietos 
pasižadėjo gauti 4-ris narius į 
ALDLD 8 kp.

Kada pas draugus kyla to-

Pavasarinis Piknikas
Kurį Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos Antras Apskritys

Nedėlioj, Birželio 13 June, Meadow Grove Parke, Cranford, N. J.
Prasidės 1-mą valandą po pietų ir tęsis iki vėlai nakčia
ŠOKIAMS GRIEŠ LIETUVIŲ ORKESTRĄ. ĮŽANGA 25c

MMMRm

Sietyno Choras iš Newark, N. J.

Dailės programą duos Brooklyn© Aido Choras, Newarko Sietyno Choras, Elizabetho Bangos Choras ir 
Great Necko Pirmyn Choras.

KELRČDIS iš Elizabetho and West Jersey ir Broad gatvių imkite Union gatvekarį 49 ir važiuokit j vakarus iki 
Garwood stoties. Išlipę eikit iki North Avė., sukite po dešinei iki Cedar Street ir paskui eikite Cedar Streetu iki Brook
side Hospital, sukite po kairei ir Division Avenue iki Meadow Grove. Ten bus piknikas.

Automobiliais važiuokite į Elizabeth, N. J. Važiuokit North Broad Street iki Westfield Ave. Westfield Ave. važiuo
kite iki North Ave., Garwood, N. J. North Ave. važiuokite iki Cedar Street. Čia sukite po tiesei, kaip aukščiau nurodyta.



Penktad, Birželio 11, 1937 Puslapis Septintas

Harrison - Kearny, N. JMinersville, Pa riai pinigais ir fountain plunksna su 
paišeliu. Kadangi lietui užėjus dau
gelis draugų neatslankč į pikniką ir 
nesugrąžino laimėjimų knygeles ir 
kiti prieš lietų bėgo namo, tai lai
mėjimo traukimas neįvyko. Draugai, 
kurie pirkot laimėjimo bilietukus, ne- 
nūmeskit, bet ateikit po num. 17 Ann 
St., Harrison, N. J., šeštadieni, bir
želio 12 d. 
mes 
džių

šeštadienį,
8 v. .v. Matysit kas lai- 

paskirtas dovanas. Bus užkan- 
ir gėrimų, taipgi muzika.

Jersey City, N. J.
Nors truputį ir suvėlintai, 

bet visgi manau bus vietoj pa
sidalinti su lietuviška progresy- 
ve visuomene apie pirmą pava
sarinį atbudimą po šaltos žie
mos snūduriavimo.

Tas malonus jaukumas, kaip 
pas visą prigimtį pasireiškia, 
taip ir pas žmones-darbinin- 
kus, nes gauna progos susirin
kti į didesnius būrelius ant ty
ro oro, susieiti su tolimesnių 
vietų draugais, maloniai laiką 
praleisti, pasikalbant apie kas
dieninius savo vargus ir užda
vinius klasių kovoje. Ir taip, 
nejučiomis, diena linksmai pra
bėga.

Gegužės 30-31 dd. Minersvil- 
lės komunistų vienetas ir ALD 
LD kuopa turėjo surengę pik
niką. Dienos buvo labai pato
gios tokiam parengimui, ir pu
blikos atsilankė vidutiniai, at-

sižvelgiant į tai, kad piknikai 
buvo surengta ir kitų srovių.

Apart vietinių atsilankė ir 
svečių shenandoariečių, redin- 
giečių ir net iš tolimo New Yor- 
ko Jurgis Sliesoraitis su savo 
šeima ir jo uošve Barzdevičie- 
nė; svečiai pridavė daugiau 
energijos mincrsviliėčiams.

Kreipiant domę į viską, aš 
noriu pareikšti savo įspūdžius, 
kaip man keistai atsivaizdavo 
šio pikniko įvairumai. Nukar
šę seneliai turėjo užimt patar
nautojų vietas ir linksmint su
sirinkusius. Tas darbas tiktų 
daug geriau jaunuoliams, kurių 
žydėjimo laikas tiktai prasidė
jo, o ne seneliams su baltomis 
galvomis.

Kas kaltas tame? Gal mes 
patys kalti už apsileidimą ir ne- 
išauklėjimą jaunųjų kadrų?

J. Ramanauskas.

Binghamton, N. Y

Didieji Piknikai sek-

Progresas
1 Paskelbtas planas kasimui 

tunelio iš Jersey City priemies
čio Greenville, sujungiant su 
Bay Ridge, Brooklyno prie
miesčiu. Finansavimui to dar
bo prisideda kelios gelžkelių 
kompanijos, šis darbas buvo 
planuojamas 15-ka metų at
gal, ir tik dabar, sakoma, bus 
prieita prie konstruktyvi© dar
bo. Tunelis bus trys ir pusė 
mylios ilgumo, kaštuos 57 mi- 
lionus dolerių.

Tunelis nebus automobi
liams važiuoti, bet sunkiosios 
pramonės gelžkelių karų tran- 
sportacijai; bus viena linija į 
vieną pusę, o kita linija į ki
tą pusę. Sakoma galės per
važiuoti 5,000 karų į dieną ir 
palengvins transportaciją.

Į s i v a izduokit, skaitytojai, 
(kuomet viršaus jūrų plaukioja 
i laivai, Laisvės Stovyla ir imi
gracijos namai ant tam tikrų 
saliukių, bet tuom pačiu tar
pu per tas vietas po vandeniu 
bus tunelis-kelias, kuriuo vaik
ščios tavoriniai traukiniai.

Automobiliai

Montello, Mass.
Chorų Dainavimo Kontestas

Bus Birželio 12 ir 13 June
LIETUVIŲ 

TAUTIŠKAM PARKE
irPiniginės dovanos choram 

piniginės dovanos prie 
įžangos bilieto.

Rengia Liet. Komunistų P-jos Dist.

New York-New Jersey
Sekmadienį 13 Birž.-June
MEADOW GROVE PARK, 

Cranford, N. J:
ALDLD 2-ro Apskričio Konferencija 

ir piknikas.

susirinkimo, kuris įvyks laukia (Kir
by Park Athletic Field), penktadie
nį, birželio 11 d., 7 v. v.

Komitetas atsišaukia j visus dar
bininkus Luzerne County, kad paro
dyt savo simpatiją, rėmimą, nepai
sant, kad ir sulaikytas permitas dėl 
“Tag Day,” dalyvaudami šiame ma
siniame mitinge. __

(135-137) ..X*

bus 12 ir 13 dd. birželio, Montello, 
Mass., Lietuvių Tautiškam Parke.

Šiame piknike dalyvaus tūkstan
čiai' žmonių, todėl draugai, žinote, 
kad keletas Montello draugų-gių ne
galės aptarnauti. Būtinai reikalinga, 
kad frakcija išrinktų po keletą dar
bininkų pagelbėti. Ypač artimesnes 
Frakcijos kaip S. Boston, Norwood, 
Stoughton turi duoti po keletą dar- 
bininkų-kių. Darbininkai turi but 
parke nevėliau kaip 11 vai. ryto, čia 
Montellos draugai, kaipo pikniko 
gaspadoriai paskirstys darbus ir tt. 
Piknikas bus didelis,’ turėsime puikią 
programą ir visokių 
gėrimu.

K. P. L. F, 
Biuro Sekr.

ALDLD 136 kuopos pikni
kas, kuris atsibuvo pereitą 
sekmadienį, nepavyko, nes lie
tus sugadino, žmonių buvo jau 
susirinkę pusėtinas būrelis ir 
pradėjo jau linksmintis, bet 
lietus ėmė smarkiai pilti ir vi
sus išvaikė į visas puses, dau
gelis susėdo į automobilius ir 
išvažiavo. Bet likusieji susi
koncentravo į ten esančią 
“barnę,” biskį apvalė, susodi
no muzikantus ir išnaujo pra
dėjo pikniką. Bet, kadangi 
apie pusė žmonių jau buvo iš
siskirstę, tai programą nei 
nepradėjome, kurioje turėjo 
dainuoti Sietyno Choras, turė
jo būti laimėjimai ir kiti pa
margini m ai.

Gerbiamieji piknikieriai ir 
visi tie, kurie turite nusipirkę 
lamėjimų tikietukus, nenusi
minkite, nes jūsų “lucky” ti- 
kietukai nenueis niekais. Pik
niko komisija ir kuopos komi
tetas nutarė surengti šio ne
pavykusio pikniko pabaigą, 
kur bus traukiami laimėjimų 
tikietukai ir abelnai užbaigi
mas pikniko.

Viršminėtas pikniko užbai
gos vakarėlis įvyks sekančiam 
šeštadienyj (subatoj), tai yra 
12 d. birželio, Labor Lyceum, 
15-17 Ann St., Harrison, N. J., 
8 vai. vakaro. Bus muzikantai 
šokiams ir kiti pamarginimai. 
Įžanga bus veltui. Prašom vi
sus atsilankyti. .

Komisija.
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Bitininkų Atydai
SO. BOSTON, MASS.

iškilmingiausi mūsų pikniką, 
įvyks šį sekmadienį, birželio 

Mass. So. bostoniečiai

ku-T 
ris 
Montello, 
rėš gražų nuvažiavimą gerais busais, 
už žemą kainą. Bušai išeis 12 vai. 
nuo Broadway ir E St. kampo. Ne- 
sivėluokit. Gailčsitčs nebuvę šioj pa-t

tu-

vasario šventėj.
Kviečia Rengėjai.

(136-138)

SCRANTON, PA.
Sekmadienį, birželio 13 d. įvyks 

Darbininkų Sustv. (Workers Order) 
piknikas, High Workers Grove. Gera 
muzika grieš šokiams. Bus užkan
džių ir įvairių gėrimų. Taigi kviečia
me atsilankyti ir praleisti laiką links
minantis ir kvėpuojant ant kalno 
tyrą orą. Pradžia 1-mą vai. po pie.t. 
Nuoširdžiai kviečia North Scranton 
Branch.

(136-137)

1-nio Dist.

v
Nelaukit iki inspektorius ateis ir 

j privers bites sudegint dėl Ąmerikoniš- 
j ko-Europiško Įpuolančio arba Juodo 
Puvimo (Foul Brood).

Negana, kad turėsit nuostuolj, bet 
■ būsit priversti atlikti barbarišką dar- 
I bą.

Minėtos ligos lengvai yra išvengia- 
, mos. Mes padirbant prietaisą ir para- 
šom patarimus, lietuviškai ir angliš- 

i kai, ir siunčiam i visas dalis pasaulio,

LAWRENCE, MASS.
cel io 12 d.. 7 v. v. ALDLD 37

U. Kliubo 
nes turė- 
jjil^hikui, ‘ tik už Vieną Dolerį.

Naudojant mūsų patarimus su prie' 
taisais. netik ligos dingsta, bet ener 
gija su produkcija padidėja iki 75 
nuošimčių. I, kitokius klausimus 
laiškus neatsakinėjam.

1 K. S. BARANOWSKY
15 Franklin Street

TEL. 524-W HUDSON. MASS.

sime

kp. susirinkimas įvyks L. 
"‘si nariai būkite,1 

inkti darbininkus 
yks 4 d. liepos, 

naudai, Maynard, Mass. Turimo ir
kitų svarbiu dalykų svarstyti. Kitas 
svarbus pranešimas, tai kas link va- 
žiaviniįy į Montello, Mass., birželio 13 
d. Katrie norite važiuot, tai praneš
kite šeštadienį, kad būtų užtikrinta 
vieta. Išvažiuosime sekmadienį, 10:30 
vai. ryto, nuo L. U. Kliubo Svet. 
Būkite visi, su mašinom ir be maši
nų.

K o m.

j

*•

per

. r r

X? '■$
■ ■FOTOGRAFASHUDSON, MASS.

Birželio 13 d., 5 v. v. įvyks spe- 
cialis susirinkimas ALDLD 103 kp. 
Visi nariai turite pribūti, nes šis su
sirinkimas bus paskutinis prieš įvyks
tantį “Laisvės” pikniką, 
daug ką apkalbėti ir taipgi 
riai

PLYMOUTH, PA.
Trys organizacijos, kaip ALDLD, 

LDS ir DP bendrai rengia pikniką, 
13 d. birželio, Radzilos Ūkūj. Bus 
<>eri muzikantai. Kviečiame iš visos 
apylinkės lietuvius dalyvaut.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-61)11

-Jt
■» 1J
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Turėsime 
visi nu

turėsime ta dienų piknike dirbti.
(136-137)

Margumynai
LDS jaunuolių kuopos pik

nikas pereitą sekmadienį, birž.
6 d., išrodė, bus gana 
mingas; svečių vis dauginosi
ir dauginosi. Jau buvo atva
žiavę du tuzinai automobilių 
ir tikėtasi dar daugiau. Bet 
nelabasis lietus pakrikdė vis
ką. Matant, kad lietus ateina, 
dalis svečių išvažiavo, o kurie 
liko, tai po lietui irgi turėjo 
vykti namon, nes pikniko vie
ta buvo peršlapi.

* * *
. Tą pačią dieną lietus išgąz- 
dino ir miestiečius. Nes palijo 
visu smarkumu tiek daug, 
kad trumpam laikui buvo net 
kai kurios gatvės apsemtos, 
skiepai pripildyti vandens.

#

LDS 6 k p. susirinkime, birž.
7 d. visi nariai gavo Centro 
išleistą knygą “Tūli mūsų pa
razitai.” Kuopon įrašyta du 
nauji nariai. Baigiant susirin
kimą, perskaityta dr. • Kaš- 
k i a u č i a us įdomi paskaita, 
“Kaip maitintis, kad būti svei
ku.”

Vienoj katalikų bažnyčioj 
įvyko sekamas dalykas. Pa
skelbta spaudoje ir kunigai iš 
sakyklų pranešė, kad sekma
dienį, 16 d. gegužės įvyks au
tomobilių pašventinimas. Pa
skirtu laiku suvažiavo apie 
2,000 automobilių, žiopsotojų 
irgi apsčiai, na, ir atvirame 
lauke įvyko cirkas,—automo
bilių pašventinimas, dirbo su
šilę bent keli kunigai. Bet ką 
tas pašventinimas reiškia? 
Reiškia, mano manymu, tą, jog 
savo rūšies gudrus triksas 
laikyti žmones tamsybėj, 
automobilių nuo nelaimių 
apsaugos.

Mirtingumas

PRANEŠIMAI IS KITUR

SHENANDOAH, PA
APLA 4-tos kp. mėnesinis 

rinkimas Įvyks, sekmadienį, 
birželio, 10 vai. ryto, “Sweet’s 
Visi nariai būkite laiku, nes yra daug 
reikalų aptarti, taipgi atsiveskit 
naujų narių.

APLA 4-tos kp. piknikas įvyks 
sekmadienį, 13 d. birželio, K) vai. 
ryto, visiems gerai žinoma Lando
mam Parke. Bus skanių valgių ir gė- 
rinnj ir labai gera vieta maudytis, 

įgai kviečiame visus atsilanky- 
smagiai praleisti dieną.

Kviečia Rengėjai.

SU SI

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 
rželio 12 d., 7 v. v. Bakanausko 
et. Būtinai visi kuopos nariai susi

nės randasi daug svarbių 
aptarti.

rinkite, 
reikalų

WILKES-BARRE, PA.
Dėlei sulaikymo permito laikyti 

“Tag Day”, kad sukelti pinigų Ispa
nijos liaudiečiams, kurie yra po

ti ir

pa-! 
Tas
ne-

PHILADELPHIA, PA.
Apsigynimo 9 kuopos susirinkimas 

įvyks 14 d. birželio, 8 v. v., 735 
Fairmount Ave. Visi nariai būkite 
laiku. Turėsime svarbių pranešimų 
iš distrikto, nes bus organizatorius. 
Taipgi atsiveskite nauju nariu.

, Valdyba. '
(137-139)

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97 kp., LDS 60 kp. ir 

munistų Partija 
želiu 
man 
mų. 
kite

Ko-
'ji rengia pikniką, 

13 d., Radzvillo’s Faunoj 
Park. Bus gerų valgių ir 
Muzika grieš šokiams. Malonė 
visi draugai pribūti piknike.

K o m.

In-

šiaurės Amerikos Komitetas 
mui Ispanijos Demokratijai 
šiandien, kad ruošiasi prie masinio I J4

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi.

• <4 .

mas.

bet

1

I

(137-139)

K. Biuras.

GARSINKITĖS SAVO BIZN| 
DIENRASTYJ “LAISVĖJ^”

laike 
visus 

reikia 
vieną

atsilan- 
įeinant 

Pradžia
sa- 
jus 
yra

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Sekmadienį, 22 August
Rengia A.L.D.L.D. 2-ras Apsk.

Kp. Sekr. J. V. S.
(137-138)

į Liet. Svetainę, 
šonines duris, 
vakare.

Bostono Apielinkė
Sekmadienį, 4 Liepos (J»Jy)

VOSE PAVILION PARK 
Maynard, Mass.

Rengia Bostono apielinkės draugijų 
apskričiai naudai dienraščio ‘Laisves’.

Waterbury, Conn.
Išvažiavimas—Dainos— 

Ristynės
Sekmadienį, 27 birželio-June

LIETUVIŲ PARKE, 
(Už LAKEWOOD)

Rengia ALDLD ir LDS Apskričiai

Visoms Komunistu Frakcijoms 
Mass. Valstijoj

Dūliai distrikto pikniko, kuris atsi-

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155-tos moterų kp. 

rinkimas 
dienio Į 
mėnesio, 
birželi p 
Endico'tt 
kite, nes yra 
aptarti.

susi- 
permainytas iš antro antra- 
antrą pirmadienį kiekvieno 
Sekantis susirinkimas įvyks 
14 <1.. 7:30 vai. vak., 29 
St. Visos draugės dalyvau- 

daug svarbių dalykų

pavasarinis 
M i ke
lt)-v.

i. Šo- 
Ižan-

I.yros

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks 13 d. birželio, 2-rą vai. po 
pietų, B. Potcliunb Svet., <53 Bank 
St. Draugės ir draugai visi dalyvau
kite ir pasistengkite duokles užsimo
kėti, kad nesiliktumūt suspenduoti. 
Taipgi kuopai yra s1 
Reikalinga draugių' ir 
mos!

draugų para- 
Atsiveskite ir nauju nariu.

Fin. Sekr.' J. V. S.
(137-138)

GREAT NECK, N. Y.
TDA 48 kp. ir ALDLD 72 kp. 

bendrai susirinkimas įvyks 14 d. 
birželio (pirmadieni), Kasmočių 
Svet., 8 vai. vak,. Abiejų draugijų 
nariai visi privalote dalyvauti. Nes

OFISO VALANDOS 

nuo 1-3 dieną ir nuo 7--8 vakare

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

New Yorko Apylinkė 
Ekskursija į Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu 

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York

}

n

h
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1

*
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Hartford, Conn.
Sekmadienį, 13 birž. (June)

LIETUVIŲ PARKE 
Station 24, Glastonbury Lane

Dainuos choras, kalbės drau
gijų pirmininkai ir D. M. Šo- 
lomskas iš Brooklyn. Šokiam 
gera muzika. Rengia Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugystė, 

paminėjimui 25 metų savo 
jubilėjaus.

S>< * *

LDS 6 kp. nariuose kįla su
manymas, kad nusipirkus kur 
už miesto prie upės vasarna
mį. Jame būtų galima turėti 
smagius išvažiavimus kaip su
augusiems, taip ir jaunuo
liams. Klausimas diskusuoja- 
mas narių, ir jis jau buvo pa
keltas susirinkime, kuris iš
rinko komisiją pajięškojimui 
tinkamos vietos ir sužinojimui 
kainos.

Per 19 savaičių šių metų 
Jersey City mieste mirė 10 
vaikučių,. kuomet per tą patį 
laiką pereitais metais mirė 87. 
Abelnas mirimų skaičius per bus labai svarbus bendras susirinki-

Org. F. K. ir P. B.
(137-139)

119 šių mėtų savaičių buvo, 
2,306, kuomet per tą patį lai- i 
ką pereitais metais mirimų bu
vo 2,295. Reiškia vaikučių 
mirtingumas sumažėjo, 
abelnas skaičius padidėjo.

Medical Centre

ELIZABETH, N. J.
Pasarga: Visi, kurie važiuosite į' 

ALDLD U Apskričio pikniką, 13 d.J 
birželio ir neturintiems savo .automo-; 
bilių, ateikite Į LDP .Kliubą, r 408 i 
Court SI., kaip 1:30 *Val.’ po pietų, i 
nes tenai išeis busas, kuris nuves, 
visus į pikniko vietą už 30c. į abi 
puses. •Kom.

(136-137)

t«

Brooklyn, N. Y.
Sekmadienį, 4 liepos (July)

ULMER PARKE
Rengia dienraštis “Laisve”

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS 

SU $250.00 DOVANŲ
Sekmadienį, 5 September 

WESTVILLE GROVE PARK 
At Route 47, Westville, N. J.

* * *

Ateinantį pirmadienį, birž. 
14 d. LDS jaunuolių kuopa 
turės prelekciją sveikatos 
klausime. Prelegentu bus dr. 
Pine. Kaip jaunuoliai, taip ir 
suaugusieji kviečiami 
kyti 
per

Gydytojų Suvažiavimas Re
mia Gimdymų Kontrolę

Atlantic City, N. J.—Am
erikos Gydytojų Susivieni
jimas sav© 88-metiniame su
važiavime vienbalsiai užgy- 
rė gimdymų kontrolę ir pa
skyrė komisiją tyrinėti tin
kamiausius būdus, kuriais 
galėtų poros apsisaugoti 
nuo nepageidaujamų kūdi- 

mo. Suprantama, 
/tojų Susivieniji

mas ves kovą, idant gimdy
mo kontrolė būtų įstaty
miškai užgirta.

Ispanų Fašistai Bombardavo 
San Pol ir Valenciją ,

Barcelona, Ispanija.—Fa
šistų karo laivai bombarda
vo. San Pol, paleisdami dau
giau kaip 75 šovinius į šį 
pajūrinį respublikos miestą, 
bet mažai žalos tepadarė. 
Respublikiečių lėktuvai nu
vijo priešų laivus.

Valencija, Ispanija.—Ke
turi Vokietijos lėktuvai 
bombardavo šią laikiną Is
panijos sostinę, bet nuosto- 
iu mažai tepadarė. Valdžios 

lėktuvai ir priešorlaivines 
kanuolės nuvijo fašistų lėk
tuvus.

Medical Centre, prie kurio 
statomas naujas namas, su
streikavo darbininkai. Miesto 
gaspadorius turės galvosūkį 
rišimui streiko klausimo, nors 
jam tas nepatinka ir prieš jo 
norą, bet ką padarysi, turi 
skaitytis su įvykiais.

Dievas Šaukia
Mūsų prabaščius suruošė 

misijas šv. Antano vardu. Iš
siuntinėjo laiškus parapijonam 
ir neparapijonam. Laiške 
koma, kad pats dievas 
šaukia per mano lūpas, tai 
per kun. Stonio lūpas.

Well, well, ką jūs parapijo- 
nai sakysite, kad tokį grieš- 
ninką kun. Stonį, kaip ir visus 
parapijonus, dievas įgaliojo 
kalbėti. Tačiaus reikia pa
klausti kun. Stonį, kada ir ko
kiu laiku jisai turėjo pasikal
bėjimą su dievu.

Nonsensas.
Tame laiške kiekvienas pa- 

rapijonas ir neparapijonas 
rado du konvertuku, kuridbse 
kun. Stonis ragipa įdėti aukų 
laike atsilankymo bažnyčioje 
į misijas, čia ir vėl tenka pa
klausti prabaščiaus,—tai kam 
tokis tankus prašymas pinigų 
iš suvargusių parapijonų?

Pagalinus Stonis pasa’ko 
teisybę, kad mažas skaičius 
lietuvių ėjo velykinės ir ragi
na eiti prie išpažinties 
misijų. Parapijonus ir 
Jersey City lietuvius 
pagirti, kad supranta
pamatinį dalyką, tai tą, kad 
išpažintis tai yra savo rūšies 
išmislas ir nėra reikalo pasa
koti tokių dalykų kunigams, 
kas namuose atsitinka ir t. p.

Kepelienė, buvus kun. gas- 
padinė, susirgo, randasi ligo
ninėj. Jos pažįstami kviečiami 
ją atlankyti.

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, birželio 14 d., 7:30 v. v?, 
Laisvės Choro Svet., .57 Park St. 
Prašome visus narius atsilankyti, nes 
turūšiij»e daug svarbių dalykų aptar
ti ir sužinosite apie vajaus pasek
mes, taipgi, kurie dar neužsimokėję, 
ateikite užsimokėti.

J. V. Margaitis.
'■ (137-139)

PHILADELPHIA, PA.
Atydai tiems, kurie norite važiuoti 

į “Laisves” pikniką, Brooklyne, lie
pos 4 d.: Mes organizuojame bucus, 
tikietas nebrangus.. Tikietus galima 
gauti arba užsiregistruoti pas šiuos 
draugus—J. S. Rainis. .110 W. 
Thompson St., W. Scotch, 134 W. 
Master St., A. J. Smith, <5809 N. 
Fairbill St., Tureikiene, 143 Pierce 
St., Ė. Mulokiute, 2316 Margaret St. 
Bušai išeis nuo 143 Pierce St., ly
giai 8:30 vai. ryto, nuo 735 Fair
mount Avė., 9 vai. ryto. Nesivėluo- 
kite, nes .išvažiuosime laiku.

(137-139)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 13 d. birželio, sekmadie
nio ryte/1 10:30 vai., B. Poteliūno 
Svet., ,53pBank St. Draugai, stengki- 
tes pribirti laikui Taipgi atsiveskite 
nors po į vieną naują narį įrašyti. 
Draugai,/ neleiskit laiką veltui, bet 
kreipkit daugiau svarbos j lankymą 
susirinkimuose ir draugijos reika
lais!

. > EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, birželio 13 d., 2-rą vai. 
po pietų, Easton Baking Co. Svet., 
34 No. 7th St. Malonėkite nesivė- 
luoti, nes turėsime diskusijas Ispani
jos klausimu.

Prot. Rast. K. B.
(137-138)

HARRISON-KEARNY, n. j.
ALDLD 136 kp. praneša visiem 

apylinkes lietuviam, kurie buvote 
piknike ir kurie nebuvote pereitam 
sekmadienį, 6 d. birželio, kad buvo 
leidžiama ant laimėjimo penki dole-

LOWELL, MASS.
Svarbu visiems tekstilės darbų dar

bininkams, tėmykite: Ateinantį šešta
dienį, birželio 12 d., atvažiuoja uni
jos organizatorius iš New Jersey 
valstijos. Organizatorius yra lietuvis, 
todėl labai gera proga lietuviams, 
tekstiles darbininkams, dalyvauti to
kiame susirinkime ir girdėti svarbų 
pranešimą.

Susirinkimas Įvyks kaip 8:30 vai. 
vak., 338 Center’St. Dalyvaukite visi, 
kas tik galit.

Tekstilės Darbininkas.

PHILADELPHIA, PA1
Pirmas Lyros Choro_ 

piknikas įvyks 13 d. birželio, 
laičio Parke. Eddington, Pa? 
ryto ir tęsis iki vėlai nakči 
kiams grieš Lietuvių Orkestrą, 
ga 25c. Programą išpildys 
Choras ir Sporto programą pildys 
Lith. A. C. Kliubo nariai. .Trokas 
nuveš žmones nuo City Line į parką 
iki 5 vai. vak.

Automobiliais važiuokit Frankford 
Ave. iki City Line, sukite po kairiai 
į Knights 2nd. Sekite iškabas. Gat- 
vekariu 66 važiuokit iki City Line, 
čia trokas nuveš į parką. Kom.

(136-137)

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tol. Evergreen 7-1312

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
’ Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

1 iŠ

Rūgsti ruginė, sm;di ruginė, vielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama uoliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Doughnuts, Pics, Pastries, Apple Turnovers 

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

Varpas Bakery,

Cheese Cake, 
Cake. Stollen, i 
ir Jelly Rolls, 
greitai pristato, 
svorį ir kainas.

Brooklyn, N. Y
WWW

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Tclefonuokite: EVergrecn 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661

_ <» ji 
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Penktad., Birželio 11, 1937Puslapis Aštuntas

Lankėsi “Laisvėje”

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Visi I Petrauskui Minėt Koncertą 

Ir Prakalbas Šį Vakarą
Naujo Teatro Mokyklos Šimansko-Petkausko Krautu- 

Vasarinis Kursas vė Naujoj Vietoj

Visi dainų, muzikos ir abelnai meno ir liaudies apšvietos

kad tuomi išreikšti pagarbą lietuvių kompozitoriui, lietuviškos 
operos tėvui Mikui Petrauskui, mirusiam kovo 23 d., šių metų.

Muzikos kūrėją, kaip ir kiekvieną žmogų, galima geriausia 
įvertinti tada, kada gerai pažįstame jo darbus. Dėlto Lietuvių 
Meno Sąjunga, kuri rengia Šį vakarą, sumobilizavo gražų būrį 
geriausių meno spėkų, kurios išpildys kelioliką geriausių Miko 
Petrausko kompozicijų. : . ji • ;

Prasidėjo Naujo Teatro Mo-1 
kyklos vasariniam kursui re-

Šiomis dienomis teko užeit 
K. šimansko ir A. Petkausko

gistracija ir tęsis iki prasidės j valgomi] daiktų krautuvėn, tai 
pamokos birželio 21. > Vieta :1 yra bučernėn ir grosernėn. ši 
117 West 46th St, N. Y. I krautuvė

Mokyklos dešimties savaičių ''Grand St 1 r 11 rl ii za rl n o vv» H 4 i w i rz 1 w /A 1 i I • -m
mą lošimui ir dirigavimui.

Pereiti} metų vasarinį kursą ! 
lankė 98 studentai, o žieminį 
—apie 250. Jie atstovavo-virš 
50 dramos grupių ir buvo su
važiavę iš 16 skirtingų miestų. 
Jų tarpe buvo profesionalių 
teatro darbininkų ir mylėtojų, 
pragyvenimą darančių 55-se 
profesijose-amatuose. šį termi
ną tikimasi turėt kur kas dau
giau studentų.

I krautuvė nesenai perkelta 
jnaujon vieton, po num. 380 

------- -----  ---------- 4 G*«.id St., tarpe Rodney St.
kursas duoda pamatinį žinoji- jr jyfarcy Avė. (Seniau buvo 
mą lošimui ir dirigavimui. |po num< 394 Grahd St.)

Kaip paprastai, viršminėtoj 
krautuvėj visuomet būna pil
na pirkėjų-kostumerių, tai se
niau nebūdavo kur nei atsistot 
ir laukt savo kaleinos nusi
pirkt reikiamų daiktų. Bet 
dabar, naujoj vietoj, kitaip 
yra: viętos užtenkamai, susi
kimšimo nėra, kaip senoj vie
toj, nors ir dabar pirkėjų vi
sad tąsi, kada tik užeini. 
Krautuve išrodo švariai užlai
koma ir viskas geroj tvarkoj.

Linkiu ši m an sk u i ir Pet- 
kauskui gero pasisekimo nau
joj vietoj. P. š.

. Ketvirtadienį lankėsi “Lais
vės” įstaigoj svečiai chicagie- 
čiai, M. žebraitienė ir jo sū
nus Tex žebfaitis su žmona. 
Svečiai dideli mūsų dienraščio 
“Vilnies”, Chicagoj, patriotai,; 
tikrino, kad jų įstaiga gražes
nė, tačiau jie su geriausiais 
linkėjimais pasirodė ir “Lais
vei”. Drg. žebraitienė paau
kojo $3 “Laisvės” linotypui ir 
$2 Ispanijai. Draugas Tex au
kojo $1 “L.” linotypui.

Svečiai aplankė ir LDS 
įstaigą, kadangi jie yra ir LDS 
nariais, o drg. Tex dar yra ir j 
žymus LDS sportininkas.

Rep.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 p. p.

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Br. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Ateiviy Gynimas Padeda 
Gavime Pilietybės

Seniau atidarytas At. Gyn. 
Komiteto skyrius pagelbėjimui 
išgavime pilietybės dabar pra
plečiamas, vietoj 3 dienų, bus 
duodami patarimai ir padeda
ma išpildyti blankos 
savaitės dienomis nuo
vai. po pietų (šešt. ir sekma
dienį neveikia). Vieta: Room 
1409, 100 Fifth Ave., New 
York City.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Ona Jasinckiute, pajieškau sa

vo brolio—Juozo Jasincko ir seserių 
Marės (po vyru Janulionienč) ir Ta- 
filios (po vyru Katilienė). Visi' pa
eina iš Lietuvos, Suvalkų guberni
jos, Vovėrų kaimo, Liškevos valš<: 
čiaus. Brolis pirmiau gyveno Harri
son, N. J, o seserys turbūt abidvi 
gyveno pirma Akron, Ohio. Brangus 1 
broli ir brangios sesutės, prašau 
greitai atsišaukti. Man labai būtų 
malonu su jumis susirašinėti. Aš 
esu gyva ir gyvenu Lietuvoj. Ona 
Jasinckiute, po vyru Juralevičienė. 
Prašau atsisaukt. Jei kas kitas žino 
apie juos, busiu dėkinga, kad praneš
tumėt man. Rašykit: Teižininkų kai
mas, Šventažario raiščius ir paštas, 
Sainų apskritys, Lithuania.

(136-138)

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

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

9

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
Žinomos Kaipo The Morrell Street Baths

29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y.
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

ANTANAS VIŠNIAUSKAS,ALDONA KLIMAITĖ,

“Lais-

Bus Dvieju Dienu Šventėje

Sekmadienį, 4 Liepos-Jnly
Svet. Įžanga iš anksto

Brooklyniečiy Sveikata

K. Depsas Vis Tebeserga

N-d-r-s.

visomis
1 iki 5

TURKISH 
SY»AH ROOM

M OMUI M

baritonas, dainuos 
M. Petrausko kūrinį 
“Naujoji Gadynė”.

Brooklyno prezidentas In
gersoll r e i k a l a vo paskirt 
$100,000 pravedimui tyrimo, 
kiek kainuotų panaikint Ful
ton “elevated” liniją.

“LAISVES” PIKNIKAS

Bus toje pačioje vietoje, kur būdavo kitais metais

ULMER PARK MUSIC HALL
GALE 25th AVE. BROOKLYN, N. Y.

4-rios Dovanos prie įžangos Bilieto Perkant Išanksto 

1-ma $10, 2-ra $7, 3-čia $5 ir 4-ta $3.
ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI 

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus ir naudokitės 
Dovanų Proga.

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Švelniabalsė soprano, dainuos ; Iš Bayonne, N. J., žymusis šios 
Petrausko “Valio Dalgelė,” ir apielinkės baritonas, dainuos 

“Tykiai, Tykiai, Nemunėlis
Teka.”

Nėra valandų sekmadieniais.
0-------------------- -----------------------

ACCOMMODATIONS

Vyrams Trečiadieniais, 'Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šežtadie- 

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktj 
šeštadienio naktį 75c. 

Specialės kainos savaitei.

MATEUŠAS SIMON AVIČTŲS 
, GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

> *; y.;-

A

A Y4Z-- .-MUM..-'

Puikiausias garas, rusiškasTfTurkiškas garinis kambarys, didelis prū
das maudytis su šviežiu artezpnišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Dalyvaukime Ispaniškam 
Vakarėlyje

PRANAS PAKALNIŠKIS, 
Dainuos “Mažas Yra Mano 
Stonas,” iš operetės “Kamin- 
kretis”, ir “Jausk ir Mylėk,”

Kelios dienos atgal 
vėj” buvo aprašyta apie nese
nai susitvėrusią kuopelę, kuri 
užsivadina Amerikos Lietuvės 
Draugės Abrahamo Lincolno 
Bataliono, ir apie jos tikslą su- 
sitvėrimui. Visą tą vėl neat
kartosiu, tiktai noriu priminti, 
kad birželio 19-ta ši kuopelė 
rengia Ispanišką Vakarą, nau
dai Lincolno Bataliono. Bus 
labai graži prograipa, įvairių 
užkandžių ir gėrimų, taip pat 
gera orkestrą šokiam. Pradžia 
7 :30, programa 9 :30 vai. vak. 
Nuo lietuvių programoj daly
vaus A. Klimaitė. Įvyks “Lais
vės
35c., prie durų 40c.

Kviečiame visus Brooklyno 
ir iš apylinkės lietuvius daly
vauti šiame parengime. Atsi
veskite ir svetimtaučius. Apie 
programą bus parašyta vėliau. 
Remkime Abrahomo Lincolno 
Batalioną! L. K.

* BRONĖ L. ŠALINAITĖ, 
4os vadovybėje Aidbalsių Vy
rų Kvartetas, Merginų Trio, 
Ensatnblis, ir Aido Choras dai- , ,____ „ ,
nuos Petrausko kompozicijas. 1 abi Miko Petrausko sukurtos.

Kvartetas dainuos: “Pirmoji Gegužės,” “Razbaininkų Dai
na” ir “Per Amžius.” , ,

Trio dainuos: “šią Nedėlėlę,” “Ko Liūdit, Sveteliai”? ir 
“Vaikinuką Aš Mylėjau,” iš op. “Velnias Išradėjas.”

Ensamblis dainuos: “Revoliucijos Himną” ir “Sveika, Gyva 
Mūs Sesute,” iš op. “Velnias Išradėjas”.

Aido Choras dainuos: “Nelaukim Mes Broliai,.” “Gegužinė 
Ūaina,” “Neverkit Pas Kapą”.

Be virš minėtų, programos pildyme dar dalyvauja L. Kava
liauskaitė, 
keliūniūtė, 
R. Mizara

‘ Visa tai įvyks penktadienį, 11 birželio, 8 vai. Vakaro, Lie
tuvių Am. Piliečių Kliubo Salėj, 280 Union Ąve., Brooklyne. 
Įžanga dykai. ' Rengėjai.

A. Depsiūtė, A. Žilinskaitė, A. Velička, K. Men- 
A. Jeskevičiūtė, Jonas Velička, V. .Kazakevičius, 
duos paskaitą apie M. Petrausko gyvenimą.

Sveiksta
> Barbora Mureiklenė po sun

kios septynių savaičių ligos 
pradėjo sveikti ir po truputį 
vaikščioti. Labai dėkavoja sa
vo draugėms ir draugams, ku
rie pirmiau ir dabar nepatingi 
aplankyti nelaimėje ir skaus
muose esančią.
^Randasi savo namuose, 17 
Fillmore PI., Brooklyne, N. Y. 
O Kaimietis.

Pratęs “Sales Tax”
'z ■ ’

Miesto Aldermanųy Taryba 
vienbalsiai nutarė' pratęst 
“Sales Tax”, (donį ant pirki
nių) dar vieniems' metams, 
kurie prasideda su 1 liepos. 
Kiti trys užgirti 
taksai yra ant
taipgi visuomenės aptarnavi
mo ir korporacijų įplaukų.

pratęsimui 
nuosavybių,

Programoje Dalyvaus Keturi Chorai: 
LY^OS CHORAS iš Philadelphijos, 

Vadovaujamas J. Jurčikonio

Diphtheria vis plečiasi ir jos 
paimamų aukų skaičius dau
gėja. Iki šiol visame didmies
tyje jau buvo 33 mirimai bė
giu 22 savaičių, kuomet per
eitais metais tuo pat laiku te
buvo 12 mirčių,' nors ir tos ga
lėjo būti išvengtos, jei motinos 
įčiepytų vaikus, jaunesnius 6 
metų.

Tymais naujų susirgimų per
eitą savaitę buvo 96. Tymai 
yra rimta liga ir kūdikiui su
sirgus nelaukiant reikia pra
dėt gydymą: paguldyt lovon, 
neleist prie ligonio kitų vaikų, 
pašaukt daktarą.

Viso mirčių per savaitę 
Brooklyne buvo 487, iš tų nu'o 
plaučių uždegimo—26, nuo 
influenzos—5, automobilių ne
laimėse—7.

Gimė 811.

SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J.
Vadovaujamas B. L. Šalinaites

PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y.
Vadovaujamas Aldonos Klimaitės

AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y.
Vadovaujamas B. L. Šalinaites

Dvi Orkestros Grieš Šokiams

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

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS"

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji: tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ 

KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15c 
Prielankus Patarnavimas . 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

^Laisvės” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas” .
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis

Daily Worker”
Kaina už ekzempliorių 3c

Majoras Uždavė Per Kišenių 
Stambiajam Bizniui

Majoras LaGuardia buvo 
pakviestas dalyvauti labai mo
dernizuotų namų įrengimui 
reikmenų parodoje, kurią ati
darė 14 stambių kompanijų, 
50 W. 40th St., N. Y. Atida
rymo ceremonijų kalboj majo
ras pareiškė savo nepasitenki
nimą, kad minioms Amerikos 
darbininkų algų skalė neduo
da naudotis tais naujoviškais, 
gražiais namais, sakydamas:

“Kol Amerikos darbo žmo
nės ir farmeriai nebus pakelti 
iki to laipsnio, kad galėtų 
pirkt kas jiems reikalinga, vi
sos parodos pasaulyje neduos 
nieko gero.

Andai teko aplankyti lais- 
vietį d. K. Depsą, kuris dar 
vis tebeserga. Ligonis gerokai 
sumenkęs. Šią savaitę ar kitą 
jis mano išvykti kur nors į 
kurortą New Jersey valstijoj 
ir ten sustiprinti savo sveika
tą.

Linkėtina jam greito pa
sveikimo.
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Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas linkui svečių. 
Jis turi gražaus patyrimo tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi-

Stanley Masiulio Įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street
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Notary Public Tel. StAgg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street, Brooklyn, N

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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