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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulj!

rikos šnipai. Du iš jų yra žino
mi trockistai: Hugo Oehler ir
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Wolf Kaminsky.
šitie nenaudėliai gelbėjo Is

panijos trockistams ir tūliems 
> anarchistams nuversti Liaudies 

Fronto vyriausybę.
Kitais žodžiais, jie padėjo fa

šistams, Franco, Mussoliniui ir 
Hitleriui.

Tarpe tūkstančių amerikiečių 
kovotojų, vykstančių Ispanijon 
padėti liaudies valdžiai nugalėti 
fašizmų, pasirodo, nuvyksta ir 
nenaudėlių.

Trockistai dabar visur glau
džiai susiję su fašistais, tik jie 
veikia po atskira firma.

Jie “darbuojasi” “iš kairės”. 
v Jie apsimeta dideliais revoliu

cionieriais, labai kairiais dar
bininkų reikalų gynėjais. Tuo 
būdu jie mano galėsią ryškiau 
pasitarnauti fašizmui.

Dėlto darbininkai privalo į 
juos žiūrėti, kaip į fašistų tal
kininkus ir turi vyti iš savo 
tarpo!

Paskaitęs fašistų ir bendrai 
buržuazinėj spaudoj žinių apie 
Sovietų Sąjungą, mažiau pro
taująs žmogus gali pamanyti, 
kad ten viskas sugriuvo, nieko 
nėra.

Tai didelis apsigavimas. Fak
tai rodo, kad visose ūkio ir 
mokslo šakose Sovietų, Sąjunga 
šiuo tarpu daro didesnio pro
greso negu pernai šiuo laiku 
(o pernai—daugiau negu užper
nai, etc.).

šiub tarpu kasdien Sovietuo
se pagaminama:

40 tūkstančių tonų čigūno.
46 tūkstančiai tonų plieno.
Iškasama 334 tūkstančiai to

nų anglies.
Geležinkeliai išpildo planą 

daugiau, negu 100 nuošimčių.
Aukso gamyba šuoliais di

dėja.
Traktorių gamyba didėja.
Kolektyvai šiemet apsėjo že

mės trimi milionais hektarų 
daugiau, negu pereitais metais.

Panašūs dalykai yra mokslo, 
meno, švietimo srityse. Visur 
progresas, visur pažanga. Gyve
nimo produktų kainos krinta, 
nes gamyba didėja ir darbo na
šumas auga. Tai reiškia lengvė- 

>jimą žmonių gyvenimo.
Šitokios yra tikros žinios iš 

Sovietų Sąjungos.

Skandinavijos socialistų par
tijų lyderiai smarkiai kovoja 
prieš Antrojo Internacionalo 
vadą Louis de Broucke, kuris 
palankiai atsiliepė į Ispanijos 
darbininkų reikalavimą suda
ryt tarp komunistų ir socialistų 
bendrą frontą.

Tūli žmonės mano, kad Šve
dijos social-demokratija gali net 
pasitraukti iš Antrojo Interna
cionalo, jei pastarasis “broliau- 

* sis su Komunistų Internaciona
lu.”

Atspėkit, kam ji tokiu žygiu 
pasitarnautų ?

Tytuvėnuose, Raseinių aps
krityje, apsigyveno vienuolių 
jėzuitų, kurie varo smarkią 
konkurenciją su apylinkės 
klebonais.

Vienuoliai laiko mišias už 5 
* litus, o klebonai ima po 10. Dėl

to klebonai skelbia, būk vienuo
lių mišios “sausos ir niekam ne
vertos,’* rašo “L. Mintis.”

Jei ko, tarp jėzuitų ir klebo
nų gali iškilti nemažas karas— 
už saugas arba šlapias mišias.

Portugalijos fašistuojanti 
valdžiat atėmė iš Anglijos 
įgaliotinių teisę tėmyt, ar 

< nėra gabenama karo reik
menys Ispanijos fašistams 

į per Portugaliją.

3,990 MILICIJOS PASIUSTA KRIOŠINT 
PLIENO DARBININKU STREIKĄ INDIA

NOJ; AREŠTUOTA 75-ki CANTONE

SSRS SUĖMĖ JAPONU KARO LAIVU-
ų, KURIS SUŽEIDĖ SOVIETINI LAIVA 

IR UŽMUŠĖ DU JŪRININKU
Fašistinių Biznierių—Vigi- 

lančių Siautimas prieš 
Streikierius

Indianapolis, Ind.— Vals
tijos gubernatorius Town
send sumobilizavo 3,900 mi
licijos siųst prieš 22,000 
streikierių Inland Plieno 
korporacijos ir Youngstown 
Sheet and Tube kompanijos 
East Chicago j ir Indiana 
Harbor, Ind. Po tokia mi
licijos apsauga, kompani
jos žada atidaryt savo fab
rikus skebams. Gubernato
rius taip pat įsakė valstijos 
policijai būt prisirengusiai 
“pareigoms” prieš streikie
rius. Milicininkai ir valsti
jos kazokai ginkluojami 
specialiais šautuvais prieš 
“riaušininkus,” kulkasvai- 
džiais, ašarinėmis - troški
nančiomis bombomis ir ki
tais pabūklais.

Fra nei jos Vyriausybė 
Įgaliojama Taisyti Vals

tybės Finansus
Paryžius, liepos 1—Fran

ci jos seimo atstovų rūmas 
380 balsų prieš 228 davė pil
ną galią liaudies fronto val
džiai su C. Chautempsu 
priekyj taisyti šalies finan
sus pagal savo geriausią su
pratimą iki rugpjūčio 31 d., 
kaip kad valdžia reikalavo. 
Šį reikalavimą užgyrė ir se
natas 167 balsais prieš 82.

Komunistų vadas seime 
Jacques Dūdos pranešė, jog 
komunistų atstovai balsuoja 
už suteikimą tokios galios 
valdžiai, idant išlaikyt liau
dies frontą ir sumušt atža
gareivių intrigas prieš jį.

Finansų ministeris G. 
Bonnet pasakė, jog vien 
pereitą mėnesį iš Franci jos 
išplaukė į užsienius 7,500,- 
000,000 aukso franku. Jis 
pripažino, jog per metus 
kiekis aukso valstybės ižde 
sumažėjo nuo buvusių 3,636 
tonų iki dabartinių 2,504 
tonų. Pasirodė, kad Fran- 
cijos bankininkai ir kiti ka
pitalistai kiek pajėgdami 
čiulpė valstybės auksą ir 
daugį jo išsiuntė savo są- 
skaiton į. užsieninius ban
kus.

Valdžia dabar planuoja 
laikinai atimti aukso pa
grindą popieriniams fran
kams, leisti jiems nupigti 
nuo 20 frankų už dolerį iki 
25 frankų už dolerį; griež
tai slopinti privatines spe
kuliacijas, mušančias aukso 
vertę; padidinti taksus nuo 
įplaukų, pakelti kai kuriuos 
netiesioginius taksus; padi
dinti kainas važinėjimų ge
ležinkeliais ir sumažinti ka
rines išlaidas.

Kada seime buvo svarsto
ma valdžios reikalavimas 
suteikt jai plačią galia fi
nansams tvarkyti, tai liau
dies fronto priešai kartoti
nai kėlė ermyderį prieš ko
munistus ir kitus kalbėto
jus, reiškiančius pritarimą 
šiai vyriausybei, kad pora 
sykių buvo pertraukta net 
seimo posėdis, iki nutilo ler- 
mas. . _ i .13'

Canton, Ohio. — Daugme- 
niškai areštuojama plieno 
streikieriai. Su milic. ir po
licija išvien veikia 2,000 at- 
žagareiviškų biznierių, susi
dėję į fašistinę “vigilančių” 
organizaciją. Jie pasivadi
no “Piliečių Sąjunga Įstaty
mams Palaikyti.” Tos šai- 
kos komandieriai yra ban
kininkai, plieno kompanijų 
viršininkai ir kiti žymūs 
biznieriai. Iki birželio 30 d. 
jie kartu su policija sume
džiojo ir areštavo jau 75 
veiklius streikierius.

Šiuo tarpu vadai Darbo 
Federacijos ir Industrinio 
Komiteto unijų Cantone 
svaršto klausimą sutartino 
streiko prieš policijos ir fa
šistų terorą. Tarp areštuo
tų yra ir Plieno Darbininkų 
Organizavimo Komiteto sri
ties direktorius F. A. Har
desty. /

Policija Nušovė 7-nis 
Plieno Streikierius ' 
Kulkomis j Nugaras 
Washington. — Septyni iš 

dešimties Republic Plieno 
streiko pikietininkų Chica
go], Memorial Dienoj, buvo 
policijos nušauti kulkomis į 
nugaras, o trys kiti šūviais 
į šonus, kaip atrado ir pa
skelbė senatinė piliečių lais
vių komisija birž. 30 d.

Į senatorių komisijos ve
damus tardymus buvo pa
šauktas iš Chicagos polici
jos komisionierius J. P. All- 
man. Jis prisipažino, kad 
neskaitė miestinio daktaro 
raporto, kuris parodė, jog 
policininkai septynis pikie- 
tininkus nušovė iš užpaka
lio, o tris iš šonų. Komisio
nierius Allman sakė, kad po 
to užpuolimo policininkai 
jam pranešė tik, kad pikie- 
tininkai plytomis, akmeni
mis ir kitais įnagiais sužei- 
dę 30 policmanų; bet tuose 
pranešimuose visai nieko 
nebuvo sakoma apie polici
jos nušautus ir sužeistus 
darbininkus.

Chicagos policijos galva 
senatinėje komisijoje pilnai 
užgyrė tą savo policininkų 
žygį prieš streikierius. Po
licijos kapitonas J. L. Moo
ney pareiškė senatoriams, 
kad plieno streikieriai Chi- 
cagoj “visi esą agitatoriai 
ir raudoni, kuriuos tūli 
žmonės vadina komunistais. 
O raudonas, kaip aš supran
tu, yra tas, kuris nori nu
verst valdžią ir užpuldinė
ja policiją.”

Chicagos policijos komisi
onierius ir jo kapitonai taip
gi darė begėdiškai-kvailus 
spėliojimus, kad, girdi, “vie
ni pikietininkai galėję nu
šaut kitus.”

Mussolinis Nenori Girdot 
apie Savo Karių Atšaukimą 

iš Ispanijos
Roma, liep. 1.—Mussoli- 

nio organas “Popolo d’Ita- 
lia” šiurkščiai atmeta Fran
ci jos ir Anglijos pasiūly
mus atšaukt svetimų šalių 
kareivius iš Ispanijos.

"Laisves” Piknikas
Vose Pavilion Parke, 

Maynard’e, Mass.
Piknikas Jvyks Šį Sekmadienį, Liepos (July) 4-tą

12 chorų dalyvaus programoje; sporto žaislai, prakal
bos ir šokiai, griežiant gerai orkestrai. Iš visos Naujosios 
Anglijos visų nliestų atvyksta svečiai busais ir automo
biliais.

(Apie “Laisvės” pikniką Brooklyne skaitykite New 
Yorko ir Apylinkės žiniose.) sovietinį

Baltimore and Ohio geležin-| nijos spauda su pasigyrimu

EXTRA!

dianos valstijos darbo komi- skirtumo dėl veiklos streike
sionierius. arba unijoje.

Amūro 
Sovietų

London. — Italija sutiktų 
leist Anglijai ir Francijai 
pikietuot rytinius Ispanijos

Grasinantis Japonijos Rei
kalavimas Sovietams

Sovietai Protestuoja prieš 
Japonų Padarytą 

Užpuolimą

Youngstown, Ohio.—Plie
no streikierių organizato
rius Arthur Scott ir strei-

vandenis, jeigu Anglija pri-1 kieriai George Būndas ir 
pažintų pilnas karo teises ‘ John B orawiec atšaukė Jis- ~ 1 - - - "1 1 n X 4 4-i n lriii4inn

kompanijos darbininkų.. Fa
brikantai sutinka priimti 
visus streikierius, nedarant

atstovę. Sutarties kitos są- j Padarius pradinę sutartį, 
lygos bus išdirbtos per de-Į grįžta darban 12,000 tos 
rybas CIO unijos atstovų su 
fabrikantais. Jeigu reikės, 
derybose tarpininkaus In-

40,000 MAINIER1Ų MARŠUOSIĄ Į JOHNS- 
TOWNA TALKON PLIENO STREIKIERIAM

Johnstown, Pa. — James 
Mark, CIO direktorius 
streiko prieš Cambria fabri
ką, Bethlehem Plieno kor
poracijos,--sako, kad 40,000 
angliakasių atmaršuos šį 
sekmadienį į milžinišką mi
tingą Faith Grove, prie 
Johnstowno. Tai bus galin
giausias protestas prieš po
licijos ir kompaniškų gengs- 
terių terorą, kuriuom jie 
stengiasi sulaužyti streiką. 
Mitinge kalbės ir John L. 
Lewis. Jungtinės Mainierių 
Unijos prezidentas. Streiko 
direktorius J. Mark yra pir
mininkas šios unijos Antro 
Apskričio. Jis tariasi su 
Geležinkelių Brolijų (unijų) 
atstovais apie streiko šau-

Šimtai Tūkstančių Būsią 
Išmesti iš WPA Darbų .

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasirašė- 
kongreso priimtą bilių, ski
riantį $1,500,000,000 per me
tus visiems WPA pašalpi- 
niams darbams. Tai labai 
permaža suma pinigų. To
dėl šimtai tūkstančių bedar
bių būsią išmesti iš pašalpi- 
nių valdžios darbų. Jau 
New Yorke 12,000 bedarbių 
neteko tokių darbų.

Tokio, liepos 1.—Japoni
jos ministerių kabinetas 
grasinančiai reikalauja, kad 
Sovietai ištrauktų savo ka
riuomenę iš Sovietam pri
klausančių dviejų salų 
Amūro upėj. Japonija pri
skaito šias salas Manchu- 
1<uq kraštui, kurį valdo Ja
ponija.

Inland Plieno Kompanijos 
Darbininkai Laimėjo

East Chicago, Indiana, 
liepos 1.—Inland Plieno 
kompanija pasirašė pertai - 
ką (paliaubas) su Plieno 
Darbininkų Organizavimo 
Komitetu. Pripažįsta indus
trinę Plieno Darbininkų 
Uniją kaip visų jos nario 
atstovę. Sutarties kitos są- 

kimą prieš Pennsylvanijos, 

kelių linijas, aptarnaujan
čias Bethlehem «Plieno kor
poracijos fabrikus. Bosai 
labai susirūpinę tuom grę
siančiu gelžkeliečių streiku.

Milicija Durklais Sužeidė 
Aštuonis Streikierius

Canton, Ohio.—Paskuti
nėmis žiniomis, milicija 
durtuvais sužeidė aštuonis 
jaunuolius streikierius ir 
suėmė apie 80 pikietininkų, 
kada darbininkai pastojo 
kelią išleidimui skebų iš Re
public Plieno korporacijos 
fabriko.

Anglijos Lakūnas Iškilo 
53,973 Pėdas Aukštyn 
London. — Anglijos oro 

laivyno leitenantas M. J. 
Adams specialiu lėktuvu iš
kilo 53,973 pėdas aukštyn; 
taigi 2,575 pėdomis sumušė 
Italijos pulkininko Mario 
Pezzi aukščio rekordą.

Lakūnas Adams vilkėjo 
tam tikrą gumos “rūbą” su 
šalmu, kad jam nekenkė šal
tis ir permažas oro spaudi
mas aukštumoj. Nuo dide
lės oro atmainos perskilo jo 
lėktuvo viršus; bet jis vis 
tiek laimingai nusileido že
mėn.

“NAUJO IšGANYTOJAUS 
VAISINTOJAS”

Los Angeles, Calif.—Ei
na byla prieš negrų “dieviš
ko tėvo”, Father Divine bal
tą “apaštalą” J. W. Huntą, 
kad jis iš Colorado valsti
jos atsivežė 17 metų mer
gaitę Delight Jewett ir ly
tiškai ją išnaudojo. Šis “ap
aštalas” jai žadėjo: “Ką aš 
tau užveisiu, tai bus naujas 
Christus išganytojas.”

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
“L.” NUMERIS

ši “Laisvės” laida yra 
specialis Naujosios Angli
jos numeris, ryšyj su di
džiuoju Naujosios Angli
jos pikniku, rengiamu 
“Laisvės” naudai šį sek
madienį, liepos 4 dieną, 
Maynarde, Mass.

Maskva, liep. 1.—Sovietai 
pasiuntė Japonijai protestą, 
kad Japonijos- Manchukuo 
karinis laivukas 
upėj bombardavo 
šarvuotą laivuką. Japonų 
šoviniai sužeidė sovietinį 
laivuką ir užmušė du jo įgu
los narius ir sužeidė tris. 
Sovietiniai laivai atsišaudė, 
suėmė karinį Japonijos lai
vuką ir atsivarė jį į Amūro 
upės -Sovietų pakraštį. So
vietų ląivukas nebuvo nu
skandintas, kaip kad Japo- 

pranese.
Minimas Japonijos - Man

chukuo laivukas pirmas ap
šaudė Sovietų sienos sargus 
Sennukha - Sy^evski salos 
srityj, apie 75 mylių žemiau 
Blagovieščensko. Į japonų 
ugnį sovietiniai sargai atsa
kė šūviais nuo kranto. Tuo
met Japonijos - Manchukuo 
kanuolės ėmė bombarduot 
šarvuotą Sovietų laivuką 
sovietiniame Amūro upės 
pakraštyje.

Japonija, kuri padarė šią 
naują karinę provokaciją, 
taipgi neva protestuoja per 
savo ambasadorių Mamoru 
Shigemitsu Maskvoj.

Japonai meluodami pasa
koja, būk sovietinis laivu
kas plaukęs japoniškai-man- 
džūriška puse Amūro upės 
ir net būk “apšaudęs besi
maudančius japonus karei
vius!”

Japonų dienraštis “Nichi

Anglija Rengiasi Pri
pažint Karo Teises 
Ispanijos Fašistam 

generolui Franco’ui, Ispani
jos fašistų galvai. O gavęs 
tokias “teises” Franco ga- 
lėtų^savo ir “skolintais” iš 
Italijos ir Vokietijos karo 
laivais blokaduot Ispanijos kėjus. 
respublikos prieplaukas, ne- 
praleist į jas jokių įvežimų 
net iš “bepusiškų,” neitra- 
lių šalių. Ispanijos fašistai, 
kaip žinoma, senai reika
lauja sau tokių karo teisių.

Jau eilė pranešimų liūdi
ma, kad Anglų valdžia pa
lankiai svarsto tokį Musso- 
linio reikalavimą Franco 
naudai.
LAUKIAMA SOVIETŲ

LAKŪNŲ “LAISVĖS”
PIKNIKE BROOKLYNE
“Laisvės” Administraci

ja veda derybas per Sovie
tų Sąjungos konsulą ir So
vietų Draugų organizaciją 
New .Yorke gauti atskridu
sius Sovietų lakūnus kaipo 
svečius j didįjį “Laisves” 
pikniką Ulmer Parke, Brob- 
klyne, šį sekmadienį, Liepos- 
July 4 d. Tikimasi, kad bent 
vienas tų lakūnų dalyvaus 
mūsų piknike.

Nichi” rašo, kad jų valdžia 
skubotai siunčia daugiau 
armijos į to nuotikio vietą. 
Pasakoja, kad ir Sovietai 
siunčią ten savo kariuome
nę, šarvuotus laivukus ir 
lėktuvus.

Pranešimai iš Tokio sako, 
kad Japonų armijos koman
dieriai “jaučia pagundą/ 
daryt karinį žygį prieš Sibi
rą. Ta “pagunda” tai jų 
įsivaizdavimas, būk Sovietų 
Raudonojoj Armijoj esanti 
“betvarkė.” O apie “betvar- 
kę’>j1e svajoja remdamiesi 
tuom, kad Sovietai sušaudė 
aštuonis buvusius koman- 
dierius kaip Japonijos šni
pus.
Japonija Savinasi Salas Pri

klausančias Sovietam
Japonijos a m basadorius 

Shigemitsu Maskvoj pareiš
kė laikraščių koresponden
tams, kad Japonija nepri
pažįsta senosios Rusijos su
tarties sų Chinija, kuri 1861 
metais pervedė Rusijai Sen
nukha ir Bolšoi salas Amū
ro upėj. Shigemitsu sako, 
kad tos salos turi priklau
syt Manchukuo-Japonijai ir 
Japonai “pasiryžę jas pilnai- 
apginti kaip Manchukuo 
nuosavybę.”

Beveik tą pačią dieną, kai 
Sovietų užsienių reikalų ko* 
misaras Litvinov pasiūlė de
rybas ir Japonija jas pri
ėmė—taikiai išspręsti ginčą 
dėl Sovietų-Manchukuo ru- 
bežiaus, tai Japonijos kari
nis laivukas ir užpuolė So
vietų sienos sargybą ir jų 
šarvuotą laivuką Amūre.

Plieno Streikininkai At
šaukia Milicijos Padirb

tas “Išpažintis”

pažintis,” kurias padirbo 
milicijos šnipai su policijos 
detektyvais ir privertė kan
kinimais pasirašyti tuos tris 
suimtus plieno streiko vei- 

. Vadinamose “išpa
žintyse” pasakojama, būk 
streiko vadai “padarę są
mokslą dinamitu ir bombo
mis sprogdint plieno fabri
kus, geležinkelius, streiklau
žių namus, miesto elektros 
stotį” ir t. t.

Scott ir du jo draugai pa
rodo, kokį smurtą milicijos 
Šniukštai naudojo prieš 
juos kalėjime. .Be to, per 
kelias dienas visai neprilei
do net unijos advokatų prie 
areštuotų, iki milicijos šni
pai su policija suklastavo 
tas neva “išpažintis.”

ORAS
Šį penktadienį būsią gied

ra ir šilčiau Didžiajame 
New Yorke ir New Jersey, 
kaip numato Newyorkinis 
Oro Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
78 laipsnių. Saulėtekis 5:27; 
saulėleidis 8:31.
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Rooseveltai ir Du Pont 
Susigiminiavo

Prezidento sūnus Franklin D. Roose
velt apsivedė su panele Ethel Du Pont, 
parako, dinamito ir amunicijos karaliaus 
dukterim. Rooseveltai ir Du Pontai su
sigiminiavo. Žinoma, kiekvienas turi 
teisę pasirinkti sau porą. Bet šis susigi
miniavimas nėra paprastas. Dinamito 
karalius Du Pont yra vienas iš didžiausių 
karo organizatorių. Karas milionų mir
tis, tai jo, rugiapjūtė. Du Pontai Ame
rikos politikoj yra vieni iš reakcingiau
sių elementų, kurie ir pereitais preziden
tiniais rinkimais rėmė Hearsto ir fašisti
nės Liberty Lygo§ į prezidentus pastaty
tą Landoną. Du Pont prieš Roosevelto 
kandidatūrą kovojo visomis keturiomis. 
Du Pont dešimtimis tūkstančių dolerių 
aukojo hearstinei kampanijai prieš Roo- 
seveltą.

Dabar jaunųjų “meilė” visus skerspai- 
nius nugalėjo ir prezidentas susigiminia
vo su didžiausiu politiniu oponentu.

Iš šios giminystės galima laukti, kad 
prezidentas Rooseveltas dar daugiau da
rys nusileidimų šios šalies reakcinin
kams. Be abejo, ši giminystė turės savo 
atspindį į šalies politikos gyvenimą.

LDS Pastogėje
“Tiesa” paduoda konkrečių davinių 

apie einamąjį Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo vajų už naujus narius. Laik
raštis žymi:

Naujų narių įrašyme jau pasidarbavo 68 
kuopos. Iki šiol viso naujų narių įrašyta 
300.

Sulig kuopų, sekamai naujų narių įra
šyta:

66 kp., Hudson, Mass.—26.
62 kp., So. Boston—16.

5 kp., Philadelphia,—16.
1 kp., Brooklyn—14.

55 kp., Cleveland—11.
205 kp., Elizabeth—11.
102 k p., Chicago—8.
107 kp., W. Philadelphia—8.
201 kp., Cleveland—7.
141 kp., Seattle, Wash.—7.

6 kp., Binghamton—6.
Kitos kuopos gavo po mažiau. Iš vaji- 

ninkų daugiausia pasidarbavo sekantieji:
66 kuopos vajininkai, A. Sikorskis ir J. 

Jaskevičius, bendrai įrašė 19 naujų narių.
J. Burba, 62 kuopos vajininkas, įrašė 17 

į suaugusių skyrius ir 1 į vaikų skyrių. *
S. K. Mažanskas, 55 kuopos vajininkas, 

įrašė 15 į suaugusių skyrius ir 2 į vaikų 
skyrius. •

J. Rainys, 5 kuopos vajininkas, įrašė 11. 
Tos pačios kuopos kitas vajininkas, C. Chek 
įrašė 7.

F. Fermis, naujai susitvėrusios 107 kuo
pos vajininkas, įrašė 8 naujus narius.
Kurie tik draugai pasirįžta, tie ir turi 

pasekmių. Dar randasi visa eilė LDS 
kuopų, nepakėlusių nei piršto šiame va
juj:

Dėl vienybės vykdymo su APLA, “Tie
sa” tiek praneša:

Aukščiausios Prieglaudos Lietuvių Ame
rikoj 27-tas Seimas, įvykęs 20-21 dienomis 
birželio, Pittsburgh, Pa., užgyrė praplėstą 
sutartį susijungimui su Lietuvių Darbininkų 
Susi', ienijimu.

New Yorko Valstijos Apdraudos Depart- 
mentas reikalauja, kad vienybės sutarties 
projektas būtų pateiktas. LDS narių refe
rendumui; taipgi kad būtų pasiųsta pereito 
LDS Seimo delegatams nubalsuoti. Todėl 
visoms LDS kuopoms ir visiems buvusiems 
LDS 3-čio Seimo delegatams pasiųsta vie
nybės praplėstas sutarties projektas.

Kiekvienos LDS kuopos valdyba privalo 
narių susirinkimą sušaukti atvirutėmis; bū
tinai reikia atvirute ar laišku kiekvienam 
nariui pranešti, kad sekančiam susirinkime
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bus svarstoma ir balsuojama LDS-APLA 
vienybės sutartis.

Būtinai reikia suta/rties balsavimą atlikti 
sekančiam kuopos susirinkime, liepos mėne
sį. Tą privalo padaryti kiekviena LDS kuo
pa. Su vienybe ir taip jau ilgai užvilkta, 
žinoma, ne iš mūsų priežasties. Bet dabar, 
juo greičiau mūsą nariai vienybę užgirs sa
vo kuopų susirinkimuose, tuo greičiau galė
sime vienybę įvykinti.

Kiekvienai kuopai pasiųsta sutarties tek
stas lietuvių-ir anglų kalbose. Kuopos susi
rinkime galima lietuviškai ir angliškai su
tartį perskaityti, arba tik lietuviškai.
Tie mūsų skaitytojai, kurie dar nėra 

LDS nariai, raginami įstoti. Labai svar
bu įrašyti savo vaikus. Dabar papigin
tos įstojimo mokestys.

LDS auga su kiekviena diena. Kai su
sivienys su APLA, dar smarkiau praplės 
augimui dirvą ir naujas organizacines 
perspektyvas.

Ar Amerika Tylės?
Jungtinės Valstijos yra demokratinė 

respublika. Šios šalies kongresas priėmė 
rezoliuciją, pagal kurią neparduodama 
ginklai, amunicija ir karo medžiaga bent 
kokiai kariaujančiai šaliai. Ši šalis turi 
normalius diplomatinius ryšius su Ispa
nijos Liaudies Fronto valdžia. Vienok 
akivaizdoje tų faktų, ginklų, amunicijos 
ir karo medžiagų pardavimas legališkai 
Ispanijos valdžiai sulaikytas. Pasiteisi
nama tuom, būk ji yra kare su fašistais.

Tuo pačiu kartu ši šalis parduoda gin
klus, amuniciją ir karo medžiagas Itali
jai, Vokietijai, Portugalijai, Argentinai 
ir kitoms fašistų valdomoms šalims, ku
rios visaip remia Ispanijos fašistus kare 
prieš Ispanijos liaudį. Tie Amerikos gin
klai, amunicija aplinkiniais keliais eina 
prieš Ispanijos liaudį. Tai nedraugiškas 
ir negražus šios šalies atsinešimas linkui 
Ispanijos.

Vokietijos ir Italijos fašistai atvirai 
kariauja prieš Ispaniją. Jie patys nuo to 
nesigina. Italijoj skelbia laikraščiai 
šimtais vardus italų kareivių, kurie žuvo 
Ispanijoj. Italijos fašistai užėmė Balea- 
ricos salas. Jie užėmė Malagą. Jau nuo 
pirmiau Ispanijoj prieš liaudiečius karia
vo kelios Italijos armijos divizijos, o da
bar į Malagą vėl atvežė 35,000 kolonialių

;'Ti’ų iš Libijos—arabų;- šimtai Itali
joj i._.tuvų ir tankų veikia prieš liaudie
čius.

Vokietijos fašistai tą pat daro. Jų ir 
Italijos karo laivai puola Ispaniją. Na- 
•ziai subombardavo Almeriją, jų karo 
specialistai, lėktuvai, kanuoles užkariavo 
Bilbao. Jie lėktuvų ugnimi sunaikino vi
są eilę Ispanijos miestų ir miestelių. Hit
leris atvirai šaukia, kad Baskija turi būti 
fašistų užkariauta, nes ten yra daug me
talo rūdos, o rūda reikalinga Hitleriui. 
Vokietijos ir Italijos karas prieš Ispaniją 
visiems matomas. Tą mato visa eilė šios 
šalies kongresmanų ir senatorių, genero
lų ir valdininkų.

Kodėl gi Amerika parduoda ginklus 
Vokietijai ir Italijai? Kodėl, ši demokra
tinė respublika stovi ne demokratinės Is
panijos pusėj, bet faktiškai gelbsti fašis
tams? Kodėl prezidentas Rooseveltas ir 
jo valdžia nepritaiko kongreso priimtą 
Neutraliteto Aktą prie Vokietijos ir Ita
lijos fašistų?

Jungtinių Valstijų darbininkai, f ar
mėnai, pažangūs inteligentai, profesio
nalai ir visi piliečiai, mylį laisvę ir nu
sistatę prieš budelišką ir barbarišką fa
šizmą, turi reikalauti iš savo šalies val
džios, kad ginklai, amunicija ir karo me
džiagos tuoj aus būtų sulaikytos pardavi
nėti fašistų Vokietijai ir Italijai.

Daugiau tylėti negalima!

Kongresas Neatliko Pareigų
Po šešių mėnesių posėdžiavimo Jung

tinių Valstijų kongresas eina prie per
traukos, nes vasara, karščiai. 123 pro
gresyviai demokratai kongresmanai rei
kalauja ilgiau tęsti sesijas, nes daugelis 
klausimų dar neišspręsta.

Reikia pasakyti, kad kongrese tiks
liai buvo vilkinama tūli pažangūs suma
nymai. Kongresmanai išstojo prieš Ro
osevelto reikalavimą reformuoti Aukš- 
čiausį Teismą. Kongresmanai vedė už
puolimą ant bedarbių pašalpos ir viešų 
darbų. Reakciniai nusistatę kongresma
nai trukdė gyvenamių būdavojimo klau
simą ir daugelį kitų naudingų Amerikos 
visuomenės reikalams sumanymų. Ki
taip jie atsinešė į karinius reikalus;

Franko Krizis ir 
Kas Toliau?

Blumo valdžia griuvo su
sidūrus su finansiniu krizių. 
Jo vieton sudaryta Camille 
Chautemps valdžia, kurioj 
Blumas yra premjero pava
duotoju. Blumas reikala
vo diktatoriškų teisių fi
nansų reikale. Dabar nau
jos Francijos valdžios fi
nansų ministeris Georges 
Bonnet užreiškė, kad “be 
diktatoriškos galios” jis 
neina į ministeriją. Franci
jos parlamentas po karštų 
diskusijų priėmė finansų 
ministerio reikalavimą 380 
balsais prieš 228 balsus. Fi
nansų ministeriui Bonnet’- 
ui pavesta neribota gale. 
Franci j a jau pasiskubino 
pranešti Anglijai ir Jung
tinėms Valstijoms Ameri
kos, kad ji nesilaikys toliau 
finansinės sutarties, pada
rytos pereitų metų rudenį.

Francijos parlamento de
betuose paaiškėjo, kad, ka
da Blumo valdžia buvo su
daryta, tai Francijos ižde 
buvo 3,636 tonai aukso, o 
dabar, jau liko tik 2,505 to
nai. Per tą laiką iš Fran
cijos į užsienį auksu išvež
ta 7,500,000,000 frankų ver
tės. Kodėl? Francija iš už
sienio įveža daiktų daugiau, 
negu išveža. Už įvežamas 
prekes reikia damokėti auk
su. O čia pasaulyj karo pa
vojaus įtempta padėtis rei
kalauja daug pinigų apsi
ginklavimui., Tas viskas tuš
tina Francijos aukso rezer
vus ir didina franko finan
sinį krizį.

Kokią išeitį numato nau
ja valdžia ir ministeris 
Bonnet? Jų planas išgelbėti 
šalį per devaluaciją, tai 
yra, numušant žemiau fran
ko vertę. Dabar Francijos 
franko kuosas, lyginant su 
Jungt. Valstijų pinigais bu
vo 6.63 centais (šeši centai 
ir 63 dalys už franką). Nau
jas pasiūlymas yra numušti 
franko vertę iki 4 centų, ar
ba 25 frankai už dolerį. Ko
dėl stambus Francijos ka
pitalas šį planą pasirenka? 
Todėl, kad taip mano atka
riauti daugiau rinkų nuo 
kitų šalių, nes pinigų numu- 
šimas suteikia geresnę pro
gą nugalėti savo konkuren
tus rinkoj. Vokietijos fa
šistai, Anglijos imperialis
tai jau sujudo. Jie mato pa
vojingą būsimą francūzą 
kupčių, kuris su daug piges- j 
nėmis prekėmis rengiasi at
eiti.

Kodėl įvedus devaluaci- 
ją Francijos prekės būtų

pigesnės? Labai paprastai. 
Sakysim, Francijos darbi
ninkas dabar gauna už dar
bą 25 frankus, jis ir poMe- 
valųtacijos gaus 25 fran
kus, bet franko vertė jau 
daugiau kaip trečiadaliu 
bus mažesnė. Visi gyvenimo 
. ’eikmenys pabrangs; fak
tiškai jo alga daugiau kaip 
trečdaliu bus numušta. Bet 
iš to laimi kapitalistas, pre
kių pardavikas, nes prekes 
jam padaro už tą patį fran
kų skaičių, o rinkoj jis gau
na jų didesnį skaičių, nes 
frankas pigesnis. Devalua- 
cija yra sukrovimas finan
sinės naštos ant Francijos

Hudson, Mass.
Dar Kelios Pastabos Reikale 
Spaudos Pikniko Liepos 4 d., 

Maynard, Mass.

Visų mums artimų kolonijų 
darbininkai, su savais kapito
nais, malonėkite pribūt į pik
niką kaip anksčiau tik galit. 
Pribuvę kapitonai pirmiausia 
kreipkitės prie informacijų 
stalo, prie mūsų Generalio 
Gaspadoriaus Jack Yeskevi- 
čiaus, kuris turės prisisegęs 
didelę raudoną rožę prie krū
tinės. žinoma, kapitonai turi 
perstatyt savus darbininkus, 
kurie kur tinka ir kurie gal 
jau iš namų yra paskirti, ku
rie prie barčekių, kurie prie 
vartų, o kurie prie alaus. Ta
da mūsų gaspadorius paims 
kiek jam reikės ir pastatys 
prie darbo.

Taipgi su visais kitais reika
lais kreipkitės prie viršminė- 
tos vietos ir gaspadoriaus.

Taipgi visų kolonijų drau
gai atvežkit ir priduokit prie 
to stalo už parduotus tikietu- 
kus pinigus ir likusius tikietus. 
Hudsoniečiai turit sunešt už 
tikietukus pinigus ir liku
sius tikietus L. P. Kliuban, lie
pos 2-3 dd. vakarais, — būti
nai.

Taipgi, hudsoniečiai, kurie 
norėsit važiuot į pikniką bu- 
su, tai užsiregistruokit L. P. 
kliube pas bartenderį V. Van- 
džiulį, arba pas pikniko gas
padorius; kaina į abi puses 
50c ypatai, vaikams dykai. 
Busas išeis 11 vai. ryte nuo L. 
P. Kliubo Svetainės.

Taipgi mes prašom visų 
draugų ir draugių, kad visi 
kaip darbininkai, taip ir paša
liniai mūsų pritarėjai — visi 
tikrai dirbtų ir vieni kitus pri
žiūrėtų, kad niekur niekas pro 
šalis nebyrėtų.

Jeigu kas ką pastebėsit ne
teisingai dirbant, tai tuoj ra- 
portuokit to skyriaus gaspa- 
doriui. Ačiū.

Gaspadoriai.

darbo žmonių. Kartu tai 
yra skaudus smūgis ir 
smulkiem savininkam, ma
žiem biznieriam, nes jeigu 
kurio nuosavybė buvo 6,00.0 
frankų vertės, tat po įvedi
mo devaluacijos bus jau 
tik apie 3,600 frankų. Tūk
stančiai jų turės bankrūtyt. 
Štai kodėl Francijos parla
mente veik kumščių ėjo ko
va. Štai kodėl Francijos 
komunistai, gindami darbo 
žmones ir smulkius savinin
kus, kovojo prieš fašistinę 
diktatūrą, kurios siekiu yra 
finansinį krizį suversti ant 
darbo žmonių pečių ir kartu 
ant smulkių biznierių ir sa
vininkų, o suteikti progą 
pelnyti tiems, kurie preky
bą veda užsienyj—stam
biems kapitalistams.

Mes žinome, kaip Jungt. 
Valstijose atsiliepė į darbi
ninkų pragyvenimą dolerio 
nupiginimas 1932 metais, 
kaip pabrango pragyveni
mas, kaip pasunkėjo gyve
nimo sąlygos. Prie to dabar 
vedama Francijos liaudis. 
Mes žinome, kad šioj šalyj 
darbo žmonės sujudo kovo
ti, streikuoti; tas patsai 
laukiama ir Francijoj. Pra
sidės didelė banga streikų. 
Tuom kartu ar daug Fran
cijos kupčiams pavyks pel
nyti, ar daug iš devaluaci
jos bus sutvirtinti valstybės 
aukso rezervai, tai dar ki
tas klausimas, nes į franko 
devaluaciją, Vokietijos fa
šistai, Anglijos imperialis
tai ir kiti gali atsakyti sa
vo markės ir sterlingo de- 
valuacija. D. M. š.

ŠYPSENOS
NORWOOD, MASS. ~

Fourth Džulajaus Himnas 
(Sekant St. Jasilionį)

švinta Forth Džulajaus rytas, 
teikia mintis mums geras, 

Kad iš lovos išsiritus, tuoj 
M ey n ardą susirast.

Fourth Džulajaus vis lūkėjom, 
kvietėm eit greičiau pas mus, 

Dabar jis pats atkeliavo----
mūsų ūpas prakilnus.

Kiek ten svieto bus susirinkę! 
Tai dienraščiui pelno bus!

Sveiki gyvi, piknikieriai, vyrai, 
moters ir vaikai.

Vardan mūs dienraščio “Lais
vės,” sveikinam jus 
draugiškai.

Jaunas Senis.

I

Lawrence, Mass.
C.I.O. unijos lokalas gavo 

čarterį (No. 86). Kurie tik at
silanko į unijos raštinę, tai visi 
gali pamatyti čarterį.

Numatoma, kad greitu lai- 
i ku Lawrence tekstilinės dirb- 
■ tuvės bus sūorganizuotos iki 
75%. O kad tai padaryti, tai 
visi organizatoriai dirba išsi
juosę, nes nori užbaigti tą 
kvotą iki liepos 4 d. Jau da
bar mažai trūksta, bet yra to
kių žmonių, kurie bijosi ir 
laukia toliau, sakydami, kad 
dar laiko yra. Toks manymas 
yra blogas. Visi turėtume ko 
greičiausia stoti unijon ir ki
tus paraginti, o ne laukti to
liau, nes jau valanda išmušė, 
kada visi darbininkai turi būt 
organizuoti.

Grupė meksikiečių streikierių, dirbusių Amerikos kapi
talistų aliejaus šaltiniuose, Nuevo Laredo mieste, Mek

sikoj. Jie veda sunkią kovą su savo išnaudotojais.

tiems tikslams paskyrė dideles sumas pi
nigų, už kurias jau yra budavojama du 
dideli šarvuočiai, daugelis kreizerių ir 
kitų karo laivų, orlaivių ir gaminama 
daug ginklų.

Didžiuma kongresmanų neteisingai at
sinešė tarptautinėj politikoj linkui Ispa
nijos liaudies respublikos, leisdami Vo

Apsivedė draugė Paulina 
Kaškevičiutė su drg. Kundro
tu iš Montello, Mass, šliubą 
ėmė civilį. Draugė Kaškevi
čiutė ne kartą palinksmino 
apylinkės publiką su dainelė
mis. Taipgi priklauso prie 
LDS 125 kp. ir buvo jos se
kretorė, tik gaila, kad neilgai. 
Drg. K. apleidžia Lawrence ir 
apsigyvens Montello, Mass. 
Montelliečiai susilauks geros 
draugės.

Linkini gero gyvenimo ir 
šeimyniško sutikimo, o taipgi 
darbuotis darbininkiškam ju
dėjime.

Lawrence High School ap
dovanojo 696 mokinius diplo
mais. Tai dar pirmutiniai me
tai tiek daug studentų gavo 
diplomus. Bus tokių, kurie eis 
toliau aukštesnius mokslus, 
bet didžiuma jieškos darbo, 
nes neturi iš ko eiti aukštes
nius mokslus. Teko kalbėtis su 
keletu studentų ir studenčių, 
kurie apgailestauja, kad ne
gali pasiekti aukštesnio moks
lo, nes nėra ištekliaus. Jeigu 
visas valstybės aparatas būtų 
darbininkų rankose, tai visi 
gabesnieji jaunuoliai visuome
nės lėšomis galėtų pasiekti 
aukštesnių mokslų.

L. K. Biuras.

kietijos ir Italijos fašistams pirktis gink
lus Amerikoj ir naudoti juos prieš Ispa
nijos žmones.

Pažangių demokratų kongresmanų rei
kalavimas—tęsti sesijas, kol bus išspręs
ta visa eilė svarbių klausimų, yra vietoj 
ir tam pilnai pritaria šios šalies pažangūs 
piliečiai.

o

Madrid.—Gen. Franco at
siuntė daugiau savo kariuo
menės į Caso de Campo par
ką, prie Madrido vakarinio 
skverno ir į Jarama sritį
piet-rytiniame Madrido šq-- 
ne. Fašistai, matyt, steng-,. 
sis įvesti varžeshę apgulu/ . 
prieš Madridą.

■mhi

Norwoodieciu Militariškas 
Maršas Liepos 4 d.

Tram-tram-tram! N o r w o od- 
iečiai čia.

Tram-tram-tram! žingsniuo
jam pirmyn.
Kai su priešu susikausim, 
Visus plaukus jam nurausim, 
Į poreles susiglausim, 
Smarkia daina kai užtrauk

sim,
Ura-ura, visi šauksim.
Vis pirmyn, pirmyn, pirmyn!

Viens, du, trys. Kokis čia 
kvailys?

Tik jau jis mūs nepabaidys. 
Jei šioks nei toks visur pinas 
Ir prie mūsų vis kabinas. 
Greičiau, parše, galą gausi, 
Negu mumis nukariausi. 
Tuoj partrenksim, kaipo 

kvaišą,
Tartum kokį pelų maišą. 
Atsitrauk šalin, šalin!

Jaunas Senis.

Waterbury, Conn.'
Birželio 27 d. įvyko gana“ 

Šaunus piknikas, darbininkų 
jėgomis suruoštas. Buvo atvy^ 
kusių svečių ir iš kitų koloni
jų. Apart šokių ir kitokių pa
silinksminimų, pikniko progra
moj buvo ir ristynės, kas bu
vo įdomiausia dėl visų pikni- 
k i orių Ę ūtų gerai, kacU pikni^ 
kų programuose ristikų būtų 
dažniau, nes jie patraukia 
publiką ir suinteresuoja ją.

Buvo ir draugas Valaitis, 
kuris atsivežė gerą pluoštą ži- ’ 
nių iš pasaulio įvykių, ypač 
iš darbininkų judėjimo ir pro
greso. Toks svečias visuomet 
malonus ir p a g e i d aujamas.- 
Mano manymu, jeigu būtų 
kiekvienoj kolonijoj bent po 
5 tokius vyrus, tai gyvenimas 
turėtų skaitytis su judėjimu, o 
kol mes nejudėsim, tai gyve
nimas bus apmiręs. Taigi lin
kiu draugui Valaičiui visuo
met į Waterburį atvykti ir pa
įvairinti parengimus, taipgi' 
duoti darbininkams gaivinant 
čios ir geros medžiagos.

Visiems draugams turi būt 
žinotina, kad didelis būrys 
rengiasi į “Laisvės” pikniką, 
kuris įvyks liepos 4 d., Brook
lyn, N. Y. Iš Waterburio vie
nas auto-busas bus pilnas, o 
kitas išeis iš Oakville. Bet 
oakvilliečiai jo pripildyti ne
gali, tai turės dapildyt water- 
buriečiai. Waterburieciai turi 
daug giminių bei pažįstamų 
plačioje Amerikoje, tai bus 
geriausia proga susitikti “Lais
vės” piknike. Todėl važiuokite 
į “Laisvės” pikniką Brooklyne, 

ten susitiksime.
Juozelis.

Fašistai Rengiasi Kiečiau 
Apgult Madridą

Washington. — Atgalei- 
viai demokratai ir republi- 
konai kongreso nariai stem 
giasi priversti Rooseveltą 
pasisakyt prieš CIO vado.-, 
vau j amus streikus.
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Krokodilis Kaipo Judžių 
Žvaigždė

KADA ATSIRADO ŽEMĖ?
Dažnai stovi žmogus mie-jtas planetų. Pati didžioji iš 

sto gatvėje arba laukuose ir j jų — Jupiteris — 1,300 kar-

Kur Buvo Senovės Prū
sų Miestas Truso?

ŽĖGLINIŲ LAIVU KAPINES
i

Toj daly j ežero Viktori- galvoja kaip iš kur ir kada tų didesne už žemę. Bet ir 
jos, kuri prieina prie Ugan- atsirado žemė? Nenoromis gigantas Jupiteris — mažu- 
dos (Rytų Afrika), gyvena rodosi, kad žemė atsirado liukas palyginus su saule, o 
populiarė “judžių žvaigždė” i tokia, kokia ją dabar žmo- saulė — mažulytė palyginus 
—patelė-krokodilis va rd u'gus mato. Bet pirminėj že- su daugeliu žvaigždžių. Yra 
Lutembe. mėj ne tik nebuvo žmogaus I tokių žvaigždžių, kurios mi-

'.Nieks nežino jos amžiaus, su jo miestais, bet nebuvo lioną kartų didesnės už sau- 
Vieni seneliai mano, kad ji-1 nei žmonių, nei augalų, nei lę. Jos taip toli nuo mūsų, 
nai turi 50 metų, kiti—kad I gyvulių. i kad atrodo tiktai šviecian-
šimtą. j Sužinoti žemės atsiradi-I čiais taškais.

*7 ■> • * vįsu daugeliu žvaigždžių. Yra 
mėj ne tik nebuvo žmogaus I tokių žvaigždžių, kurios mi

tu didesnes už sau-

Keletas metu atgal vieti 1 padeda mums mokslas: Sunkiausi klausimai apie 
ai p-vvontoi'ii1 ir astronomija, pasaulių atsiradimą. Juk

j fina crnrnairdvaf n • l’i Astronomija tiria visą pa- niekas nebuvo to liudininku,niai gyventojai 
atydą į jos geraširdystę; ji
nai niekad neužpuldavo 
žmonių. Apie tai sužinojo 
judamų paveikslų išdirbėjai 
ir nuo to laiko ant Lutem- 
bos tapo suvartota daug fil
mų.

Atsilankymas daugybės 
turistų ir filmų kompanijų 
agentų, vietiniams gyvento
jams suteikė gerbūvį. Pas 
juos atsirado naujos stube- 
lės, dviračiai (bicycles) ir 

« europiškos drapanos. Ne
stebėtina, jog vietiniai gy
ventojai pradėjo garbinti 
krokodilį kaip dievą.

Turistams prašant, 
niai gyventojai šoka į 
ii, paprašo Lutembę 
ant kranto, kur jinai randa 
padėtą apipuvusios žuvies 
šmotą.
Atsitikime Lutembos mir

ties, rūpestingi vietiniai gy
ventojai, dabar bando pri- 
jaukint vieną iš sūnų “die
viškosios motinos.” — V. R.

i

i

i

vieti- 
ežera v

j

šaulį, žvaigždžių pasaulį, o 
geologija tik vieną žvaigž
džių pasaulio planetą—mū
sų žemę, jos praeitį ir da- Žmonės

sakysim, kaip atsirado že
mė, nes ji milioną kartų se
nesnė už visą žmoniją, 

atsirado žemėje 
bartį. į prieš keletą šimtų tūkstan-

Su tų mokslų pagelba i čių metų, o žemė gyvuoja, 
žmonija sužinojo, kad mes | veikiausiai, apie 2 bilionus 
gyvenam ant rutulio, kuris | metų. Iš kur tai žinoma? 
apie 30 kilometrų greitu
mu per sekundą lekia šaltoj ja. Ji tiria žemės plutą — 
pasaulio erdvėj. Be žemės, i tą tvirtą kiautą, kuris den- 
apie saulę sukasi dar kele-1 (Tąsa ant 4-to pusi.)

Atsakymą duoda geologi-

Žmogus Išgręžęs apie 50,000 Devynbalsiu 
Vamzdeliu, Senovės Liet. Muzikos Įrankių

Tautosakos rinkėjas Ba
lys Buračas Ukmergės ir 
Pabaisko apylinkėse surašė 
nemaža įvairių dainų, pa
tarlių ir rado daug vertin
gos etnografinės medžia
gos. Vidiškių apylinkėse 
Buračas susitiko su kaimo 
muzikantais, kurių daugu
mas grojo senoviniais muzi
kos prietaisais. Vidiškių 
muzikantai papasakojo, kad 
netoliese gyvena nagingas 
meistras, kuris plačiai apy
linkei dirbąs smuikus, lum
zdelius (vamzdelius) ir ki
tus muzikos prietaisus. Pa
baisko valsčiuje, Skominių 
kaime Buračas rado maža
žemį Kazį Čivylį, 
gręžė 
nuo jaunystes dienų išmo- 

kartų. Sėkmingų mokslinių! kęs gręžti lumzdelius. Kai 
tyrinėjimų dėka rasta daug jis buvęs mažas, tai Ukmer- 
naujų būdų ir vaistų, kurie gės, Pabaisko, Panevėžio 
duodą puikius rezultatus, apylinkėse lumzdelių muzi- 
Tam tikslui, daugiausia pri- ka baigusi išnykti. Čivylis _ . . - . .

' ryžosi konkuruoti su pirkti- lumzdelius ir susirin- 
niais armonikais ir jau tu-' kusius jaunuolius

Be Skausmų Gimdymas 
Sovietų Sąjungoj.

x Sovietų spauda iškelia di
delius Sovietų medicinos pa
siekimus gimdymą darant 
beskausmiu. Sovietų Sąjun
ga šį metodą ligoninėse pla
čiai praktikuoja. Priemonės 
prieš skausmą jau yra var
totos šimtus tūkstančių

fcjikomas hipnozas, bet ne 
visais atvejais hipnozui pa
siduodama. Daug kur var
tojamas vaistas “Aeron” 
kuris iki šiol buvo žinomas 
kaipo priemonė prieš pikti
nimą skrendant blogų oru. 
Vartojamos, ir vadinamos 
“linksminančios” dujos,” 
kurios esančios sėkmingiau
sios. Papratai priemonės 
prieš gimdymo skausmus 
duoda geras pasekmes 82 
atvejais iš 100.

Jieškos Meteorito
Šiais metais Sovietų 

kslų Akademija organizuo
ja ekspediciją j ieškoti mete
orito, kuris krito Tunguzų 
šalyj (Sibire). Kadangi 
jieškojimai ant žemės ne
duoda pakankamų rezulta
tų, tai šiais metais bus nau
dojama lėktuvas, tyrinėji
mui ir traukimui apylinkės 
paveikslų iš oro.

Dabar mokslininkai dirba 
ant matematiškų problemų 
sąryšyj su puolimu meteo
rito. Spėjama, jog neišpa
sakytos jėgos trenksmas, 
kuris tuomet įvyko, galėjo 
būt ne vien nuo meteorito, 
bet ir nuo gazinio debesio. 
Patsai gi meteoritas galėjo 
/rūkti, arba atsimušęs į že

minės paviršių, galėjo sugrįž
ti atgal ^.dausas.

Mo-

flį

kuris
lumzdelius. Čivylis

susidėjęs į krepšį, atvyko į 
vieną Kauno rinką. Prad
žioje mažai kas juo domėjo
si, nes neatsirado mokančių 
groti tuo senoviniu muzikos 
prietaisu. Čivylis ilgai, de
monstravo lumzdelius, kol 
pagaliau susirinkę smalsuo
liai vieną kitą lumzdelį nu
pirko. Kitą dieną jis jauYu- 
rėjo nepaprastą pasisekimą. 
Palyginti per trumpą laiką 
pardavė apie 200 lumzdelių. 
Smalsuolių būriai aplink jį 
turgavietėje vis augo. Čia 
antrą kartą Čivylį pamatė 
Buračas, kuris jį nusivedė 
į Tautosakos Archyvą. Či
vylis Tautosakos Archyve j 
fonografo plokšteles įgriežė 
nemaža retų liaudies melo
dijų, jų tarpe kelię senovi
nius šokius, piemenų maršą 
ir kt.

Iš Tautosakos Archyvo 
K. Čivylis buvo pakviestas 
pas skautus. Ten pardavė

rodamas 17—18 metų am
žiaus kasmet išgręždavęs 
1000—1200 lumzdelių. Pats 
mokėdamas puikiai griežti 
lumzdeliu, šios muzikos iš
mokė daug jaunuolių. Pa
mažu kaimo jaunimas vėl 
pradėjo vartoti lumzdelių 
muziką. Jau beveik užmirš
ta mūs protėvių muzika vėl 
pradėjo prigyti Pabaisko 
ir kitose artimesnėse ^apy
linkėse. Mažažemio Čivylio 
vardas vis labiau populiarė
jo. Kaimo muzikantai at
vykdavo pas jį prašyti se
novinių lietuvių melodijų, 
kurių jis moka labai daug. 
Nuo jaunystės dienų iki šių 
metų pavasario Čivylis jau 
išgręžęs apie 50,000 lumzde
lių. Jis sakosi geriausiai 
mokąs dirbti septynbalsius 
ir devynbalsius lumzdelius. 
Mat, lumzdeliais, kurie turi 
daugiau skylučių, galima 
pagriežti ir sudėtingesnes 
melodijas. Šios muzikos 
prietaisus Čivylis dirba iš 
uosio, lazdyno ir šaltekšnio. 
Geriausiai tinka šaltekšnis, 
nes geriau pasiduoda grę
žiamas.

K. Čivylis. buvo atvykęs 
ir į Kauną. Prieš vykdamas 
į Kauną pasidirbo apie 300 
puikių septynbalsių ir de
vynbalsių lumzdelių. Juos

i pamokė 
jais groti. Čivylį pasikvietė 
ir Kauno šauliai, kurie net 
prašė suorganizuoti lumz- 
delininkų orkestrą. Kelioli
ka lumzdelių nusipirko ir 
šauliai. Keli fotografai Či
vylį nufotografavo, o tapy
tojas J. Bagdonas pasikvie
tė į savo studiją, kur norįs 
nupiešti “lumzdelininkų ka
raliaus” portretą.

Čivylis net pristigo Kau
ne lumzdelių. Patenkintas 
tokiu pasisekimu išvyko į 
savo gimtąjį Skominių kai
mą. Išvykdamas sakėsi dar 
šią vasarą pasidirbsiąs ke
lis šimtus lumzdelių ir vėl 
atvyksiąs į Kauną.

Galingiausias Ledlaužis

Sovietuose jau baigiamas 
būdavot galingiausias pa
saulyj ledlaužis “Juozas 
Stalinas.” Ledlaužio maši
nerija turės 10,000 arklių 
jėgą. Laivas bus prireng
tas del ilgų plaukiojimų 
šiaurės vandenyse. Ledlau
žis galės vežtis su savim 3 
lėktuvus.

Šiais metais ledlaužis jau 
bus gatavas.

Elbingo miesto muzėjaus 
direktorius prof. Dr. Bruno 
Ehrlichas, kuris su savo 
asistentu Dr. Neugebaueriu 
veda čia svarbius kasinėji
mus ir paskelbė įdomų savo 
straipsnį, pavadintą “Vikin
gų radinys prie Elbingo,” 
kuriame negrinėja senųjų 
prūsų pasakiško miesto bu
vimo vietą. Sako, prie Bal
tijos jūros pietų buvusių vi
kingų prekybos vietų pri
klauso ir prie Elbingo bu
vęs Truso miestas. (Vikin
gų gadynė buvo apie 800- 
1050 metus.) Jei ir netaip 
garsus kaip Haithabu, Wol- 
linas ir švedų Birka, vis 
dėlto Truso turi savo vardą 
ir pasaulinėje literatūroje.

Prūsiškas Truso vardas 
rašto šaltiniuose tėra pami
nėtas tik du kartus, būtent, 
žinomojo vikingo Wulfsta- 
no jūrinės kelionės praneši
me apie 890 metus. Šiandie
ną vidaus ir užsienio tyrinė
tojai yra vieningos nuomo
nės, kad Truso turėjo būti 
prie Elbingo ir kad ežeras, 
kurio pakraštyje pagal 
Vulfrano pranešimą buvo 
Truso, yra Drausensee, ku
ris priešistoriniais laikais 
siekė iki pat šių dienų El
bingo mieste apylinkių. 
Taip pat nėra abejonės, 
kad dingęs senasis Truso 
vardas yra kilęs iš Elbingo 
aukštumų kraštinių sričių, 
kur jau dešimtys; metų yra 
atrandama prūsų vikingų 
laikų kapų ir sodybų lieka
nų. c

Dar daugiau šviesos apie 
Truso padėtį įnešė auto
riaus ir jo asistento Dr. Ne- 
ugebauerio vedami Elbingo 
miesto muzėjaus daryti di
deli kasinėjimai 1936 metais 
ir tęsti iki pat šių metų pra
džios. 1936 metais Elbingo 
miesto šiaurinėje srityje, 
vedant naują Scharnhorsto 
gatvę, be griaučių kapų, 
taip pat buvo rasta daug 
baltiškai prūsiškų ugnia
viečių, krosnių ir įrengimų 
ir kapų,, jų tarpe apie de
šimtį gausiai išpuoštų raite
lių kapų, kurie šalia kai
myninių didelių kapinynų 
turėjo priklausyti prie prū
siškosios Truso sodybos. 
Bet ypačiai didelės svarbos 
ir sprendžiamosios reikšmės 
vikingų sodybos Truso bu
vimo įrodymui turi 1937 
metų pradžioje atrastas di
desnis vikingų kapinynas 
naujoje Schichau sodyboje 
netoli didžiosios Elbingo 
geležinkelio stoties. Tų ka
pų tarpe ypačiai įdomūs 
gausiai papuošti moterų ka
pai. Puikūs kriauniniai ir 
dėžiniai sagčiai, dideli 
grandiniai kabantieji pa
puošalai, apirankės—kartą 
penkios viename kape, sag
čiai ir priedai iš žalvario ir 
stikliniai perlai tada sudarė 
^nuostabų moteries pasipuo
šimą. Žalvariniai papuoša
lai yra gausiai išraižyti de
vintojo ir dešimtojo am
žiaus braižiniais. Truso vi
kingai yra sudeginti ir su- 
laidoti ugniaduobėse. Ta- ■ 
čiau papuošalai rodo, kad 
čia buvo Gotlando salės šve
dų vikingai, kurie Truso 
prūsų mieste buvo apsigy
venę šalia baltiškųjų prūsų.

Tie kasinėjimai ir atradi
mai taipgi nušviečia seno-

Trys šimtai mažų saliu- 
kių Baltikos Jūrose sudaro 
Alandų salų archipelagą, 
kuris priklauso Suomijai 
(Finliandijai). Devyniasde- 
šimts tų saliukių yra apgy
ventos keletu tūkstančių 
žmonių, kurių dalis užsiima 
žuvininkyste, o kiti tarnau
ja ant žėglinių laivų, kaipo 
jūrininkai (matrosai).

Daugelis mano, jog žėg- 
linis laivynas jau atgyveno 
savo amžį, ir kad šiomis 
dienomis žėgliniai laiveliai 
vartojami tik dėl sporto ir 
jūrų pakraščių žuvininkys
tei. Visai ne taip. Lėtai 
einanti žėgliniai laivai yra 
pigiausias būdas transpor
to jūrėmis dėl daugelio ne
skubių ir negendančių pre
kių. Taip, pavyzdžiui, di
delė dalis Australijos javų, 

’gabenamų į Angliją, perve
žama Alandų žėglinių laivų 
pagelba.

Katės Kaipo Valstybės 
TarnautojosŠios salos yra centru viso 

pasaulio prekybos ir trans
porto žėgliniais laivais. 
Kasmet, tarpe vasario 
balandžio mėnesių, Alandų 1 apmokamų kačių, ’j agentai —i ..... .i-h--------- ------- *.•

Amerikos Jungtinėse Val- 
ir stiiose yra keli tūkstančiai 
’ _ y—1---- 2 kurios

firmų agentai važinėja,! sandėliuose nuo žiurkių ir 
prieplauka nuo prieplaukos,, pelių saugo įvairius siunti- 
supirkinėdami senus žėgli- nius. Nors tie keturkojai 
nius laivus už pusdykį. Tie sargai ir nėra oficialiai pa- 
laiyai, jau buvę-paskirti su- samdyti, vis dėlto jie yra 

...  1 j- surašyti specialiuose lapuo
se ir valstybės išlaikomi ir 
globojami. Jei kuri iš tų ka
čių susilaukia vaikų, apie 
tai pranešama pašto minis- 
teriui, kuris paprastai pa
sirūpina kačių ^iudžeto pa-

.. j Francūzijoje katės taip 
l)at tarnauja penkiuose di- 

v. i džiuosiuose karinių uostųvo amžių beveik viso pašau- sandgliuose. Ten jos eina 
io zeghmai laivai. O mažų t pačias pareigas, kaip 

salų gyventojai, ardydami ir j(į bičiuljįs amerikietės, laivus, jų lentas suvartoja -- 
pataisymui savo namų...

griovimui, būna atplukdo
mi į Alandų salas. Čia juos 
pataiso ir paleidžia darban 
dar keletą metų pervežimui 
įvairių sunkumų.

Vėliau gi, visiškai sutrū
niję laivai, grąžinami į Bal
ti ką ir čia po valiai užbai-1 didinimu, 
gia savo dienas dideliuose 
Alandų salų “žė - 
kapuose. Čia užbaigia sa- džiuosiuose karinių uostų

1 Ten jos eina

Kokio Amžiaus Žmogus Protingiausias, 
Gabiausias Mokslo Dalykus Studijuot?
Daugelio žmonių nuomo

ne, kartu su žmogaus fizi
nio subrendimo laiku bai
giasi ir jo mokymosi laikas. 
Girdi, mokytis galima tik 
jaunose dienose. Tokia nuo
monė yra klaidinga. Pagy
venę žmonės lygiai taip pat 
gali lengvai mokytis, kaip 
ir jauni. New Yorke Colum- 
bijos Universitete, buvo pa
darytas bandymas su 150 
asmenų—20—70 metų am
žiaus. Su kiekvienu mokiniu 
buvo daroma įvairūs tam 
tikslui paruošti eksperimen
tai, kurie įrodė, kad pagy
venę žmonės, taip pat ir tie, 
kurių amžius peršokęs še
šias dešimts metų, lygiai 
gerai galį mokytis, supras
ti ir atminti jiems dėsto
mus dalykus,,, kaip ir labai 
jauni. Yra tačiau du ryš
kūs skirtumai: pagyvenę 
žmonės mokymuisi turi pa
aukoti daugiau laiko negu 
jauni. Už tai vyresniojo am
žiaus greičiau supranta 
praktikinius ypatingus fak
tus, pavyzdžius ir žymiai 
geriau sugeba juos gru-

Seniau žmogaus protin
gumui ir galvotumui pažin
ti buvo toks metodas: įvai
raus amžiaus žmonėms bu
vo duodami tam tikri klau
simai, kuriuos tiriamieji tu
rėdavo atsakyti. Iš tokių 
bandymų paaiškėdavo, kad 
tikrai jaunesniojo amžiaus 
žmonės į duotuosius klausi
mus atsakydavo greičiau. 
Iš tokių pavyzdžių ir buvo 
sprendžiama, kad žmogus 
geriausia gali mokytis jau
nas būdamas. Tačiau dabar 
jau į tokių eksperimentų iš
davas žiūrima visai kitaip. 
Atsakymo į duotuosius 
klausimus greitis jokios di
desnės reikšmės nebeturi ir 
tariamasis jaunųjų žmonių 
vyraująs galvotumas atkri
to.

Žmogaus smegenys išsi
vysto tik vėlesniame amžiu
je. Žiūrint mūsų gyveni
mo sąlygų ir šių dienų vai
kų ir jaunimo auklėjimo ir 
mokymo sistemos, žmogus 
protinį subrendimą pasiekia 
tik turėdamas apie tris de
šimtis metų. Tada tik pra

ves prūsų-lietuvių praeitį, sideda jauno žmogaus ne fi- 
—N. i zinis, bet protinis subrendi-

mas. Nuo to laiko, kai rau
menų ir sąnarių liaunamas 
lėtai, bet sistematiškai pra
deda stingti ir mažėti, ly
giagrečiai pradeda augti jo 
proto jėga. Tuo būdu žmo
gaus protas lyginamas su 
geru vynu: jo vertė auga ly
giagrečiai su jo amžiumi ir 
viršūnę pasiekia tada, kai 
jo veidą išvagoja raukšlės.' 
Tarp vyno ir žmogaus pro
to yra toks skirtumas: vy
ną užtenka užkimšti ir pa
statyti į ramų rusi, o žmo
gaus protą visą laiką reikia 
lavinti ir duoti jam moksli
nių žinių, jei norime, kad 
būtų išnaudota visa jo ver
tė, kad jis padarytų tiek, 
kiek gali. Senas posakis 
sako, kad žmogus visą savo 
gyvenimą mokosi. Ir tai tie
sa. Visą gyvenimą renka
me patyrimus, lavinamės, 
nuolat vis gauname naujų, 
vertingų žinių. Ir tik tas, 
kuris nuolat, iki vėlyvos se
natvės stengėsi mokytis ir 
lavinti savo protą, tik tas 
gali pasiekti proto gabumų 
visumą. —L. ž.

Foto-Aparatai Akinių 
Rėmuose

Jų dieninės pajamos yra 10 
i centų, už kuriuos joms nu
perkama maisto. Dažnai 
joms tenka pekelti labai 
sunkias kovas su žiurkėmis 
ir bėgti nuo jų iš kovos lau
ko ąukruvintoms ir sukram
tytoms. Tada specialūs žmo
nės jas gydo ir globoja.

Londone Britų Muzėjuje 
buvo labai gedima dėl seno 
juodojo- Michaelio katino 
mirties, kuris šalia vidaus 
reikalų ministerijos katės - 
Emilijos, buvo vienas gar
siausių ir žinomiausių An
glijos valstybinių katinų. 
Katinas be jokių kliūčių ga
lėjo vaikščioti po visus mu
zėjaus skyrius. Tarp muzė
jaus 4arnauto jų ir valdinin-...
kų Michaelis turėjo gerų bi
čiulių, kurie jį labai mėgo. 
Jis labiausiai buvo pamėgęs 
Britų Muzėjaus A ig i p t o 
skyrių.

1 *

Gamtos Stebuklai Šiau
rės Ašigalyje

Dabar yra išdirbinė j ama 
mažiuliukai foto-aparatai, 
kuriuos galima prisegt prie 
švarko guziko arba prie ka
klaraiščio špilkųtės. Vokie
čių slaptoji policija “gesta
po” tuos aparatus turi pri
sitaisius prie akinių rėmų. 
Objektyvas tų aparatų yra 
didumo kai spilkutės gal
vutė. Aparato atidarymas 
yra pritaisytas prie dešinio
jo stiklo. Jį paspaudžia ne
pastebimai, būk tai besitai
sant akinius. Negatyvai tų 
aparatų milimetro didumo. 
Į juos reikia žiūrėt per pa
didinantį stiklą.

Mažyčiai paveiksliukai 
galima padidint iki bile mic
ros. V. R.

Kolchozai^Milionieriai
Kolchozų įplaukos 1936 

metais smarkiai padidėjo. 
Pav. įplaukos kolchozo var
du Stalinas (Dnepropetrov- 
sko apskr.) viršijo net trijų 
milionų rublių, o komunos 
vardu Leninas įplaukos su
darė apie 2 mil. rublių.

Apie Sovietų šiaurės eks
pedicijos gyvenimą prane
šama naujų įdomių smulk
menų. Pats juokingiausias 
esąs tas, kad šiaurės ašiga
lyje nėra kitos “dangaus 
pusės,” kaip tik pietūs. Į 
ten sueina visos meridi- 
janų linijos ir vistiek kuria 
jų būtų einama, kryptis vi
suomet bus tik į pietus. 
Poliaus diena trunka ištisus 
šešis mėnesius. Saulė* šiemet 
ten pasirodė jau kovo 19 d. 
ir nusileis tik rugsėjo 26 d. 
“Sutemų valandos” šiaurės 
ašigalyje trunka ištisas 50 
dienų.

Pietus šiaurės' ekspedici
jos dalyviai gali valgyti ka
da nori, nes pietų laikas, 
kaip saulė kerta kurį me- 
ridijaną, ten yra taip pat 
kiekvieną momentą. Tačiau 
kad savo laiko skaičiavime 
įvestų kurią nors tvarką, 
stovyklos gyventojai nuta
rė laikytis Maskvos laiko. •

Agar-Agar
Agar-agar yra gaunamas 

iš jūrų augalų ir vartoja
mas išdirbinėjimui marma- 
lado. Iki šiam laikui Sovie
tų Sąjunga agar-agar ga
bendavosi iš Japonijos, kuri 
buvo vienatinė šalis prista
tymui to brangaus produk
to. 1935 metais Karelijos 
pakraščiuose Baltųjų Jūrų 
buvo pastebėta agar-agar 
vandeniniai augalai. 1936 
m. jau buvo traukiami iš 
jūrų tie augalai. O pasta
ruoju laiku Sovietų šalis 
pakankamai pasigamina to 
produkto savo reikalams.

✓
 S

i?
 9

-V



• Puslapis Ketvirtas

Hudson, Mass.
Birželio 19 d. įvyko H. L. 

Piliečių Kliubo pusmetinis1 su
sirinkimas. Užbaigus kliubo 
reikalus, taipgi neužmiršta ir 
darbininkiški reikalai. Iš kliu
bo iždb paaukauta $5 kun. 
Mockaus .paramai, kuris dabar 
esąs blogoj padėtyj. Taipgi K. 
Urbonas surinko $3 smulkių ir 
ALDLD aukavo $2. Viso pa
siųsta kun. Mockui $10.

Kliubas atsinaujino “Daily 
Worker” prenumeratą. Buvo 
skaityta laiškas nuo TDA, pra
šant prisidėti prie sukėlimo 
$5000 vasariniam vaikučių 
“Milk Fund.” Vienbalsiai nu
tarta paaukauti $5.

Po susirinkimo įvyko kliubo 
vakarienė, kurią kliubas davė 
savo nariams ir rėmėjams vel
tui. Besilinksminant laike va
karienės, Jaskevičius paprašė 
aukų Lietuvos politinių kalinių 
naudai, kuriuos Smetonos val
džia pūdo kalėjimuose vien 
tik už tai, kad jie kovojo už 
darbininkų ir valstiečių reika
lus. Aukų surinkta $4. Visiems 
aukojusiems širdingai ačiū. 
Aukos pasiųstos komitetui, ku
ris rūpinasi sušelpti pol. ka
linius.

Birželio 20 d. įvyko bendras 
piknikas, kurį surengė bendrai 
visos Hudson© progresyvės 
draugijos. Publikos atsilankė 
neperdaugiausia. Beveik visi 
progresyviai hudsoniečiai da
lyvavo, tik kitų srovių žmonių 
nebuvo, nors jų daug priklau
so prie vietinės Laisvės Pa- 
šalpinės Draugijos. Jie joje pri
klauso vien tik dėl pašalpos 
gavimo. Kuomet suserga, tai 
kuogreičiausia šaukiasi, reika
laudami paramos, bet kuomet 
draugai surengia kokį paren
gimą, tai nenori dalyvauti ja

me, o jeigu ir dalyvauja, tai 
iš prievartos, bijodami užsi
mokėti bausmę. Draugijos rei
kalais rūpinasi vien tik pro
gresyviai.

Šiame piknike tapo neuž
miršta Ispanijos liaudies ko
vos prieš fašistus. Gynimui Is
panijos demokratijos šiame 
piknike per visą dieną darba
vosi St. Jankauskas. Jis už sa
vo pinigus papirko sieninį 
elektrinį laikrodį ir leido ant 
“punch board,” kurį laimėjo 
V. Stashis. Tas davė pelno Is
panijos liaudiečiams $9. Labai 
ačiū drg. St. Jankauskui už jo 
pasidarbavimą. Pinigai pasiųs
ta Bostono Komitetui.

Automobilio Nelaime
Birželio 15 d. tapo užmuš

tas lietuvis jaunuolis Jonas 
Kazlauskas, 18 m. amžiaus. 
Automobilis atsimušė į medį ir 
J. K. tapo užmuštas ant vie
tos, o kiti trys jo draugai tapo 
sužeisti, bet yra vilties, kad 
pasveiks.

Laidotuvės įvyko birželio 17 
d. su bažnytinėmis ceremoni
jomis. Apie 20 automobilių pa
lydėjo į kapus. Paliko dide
liame nuliūdime tėvelį, moti
ną, sesutę ir savo draugus.

Darbai
Šiuo tarpu Hudsone darbai 

prastai eina. Didžiausia čionai 
išdirbystė yra vilnų karšimP, 
kuri samdo apie 450 darbinin
kų. Bet jau trečias mėnesis 
kaip dirba tik 3 pakaitos po 
5 vai. j

Taipgi randasi dvi washing 
šapos, kurios per abi samdo 
apie 185 darbininkus. Prie 
siūlų verpimo dirba apie 200 
darb., daugiausia moterų ir 
jaunų merginų, kurios yra bai
siai išnaudojamos. Labai rei
kia skubinti ir už tai gauna 
menką atlyginimą. Prieš įve-

A. J. KUPSTIS
REAL ESTATE AGENTŪRA 

SENIAUSIA VISOJ NAUJOJOJ ANGLIJOJ 
PER 20 METŲ ESAMA TOJ PAČIOJ VIETOJ

• Parduodame ir išmainome namus, farmas ir 
krautuves visur.

S Taipgi esu Auctioneers. Galiu parduoti visokį 
turtą per Auctioną.

• Viską inšiurinam, kaip antai: namus, automo
bilius, gyvybę ir tt.

• Norintieji gerų bargenų, arba visokiais kitais 
reikalais, pirmiausiai kreipkitės pas mus.

• Namų kainos kyla! Dabartiniu laiku dar gali
ma įsigyti puikų namą, geroj vietoj, kuris neš 
dideles įeigas—įmokant tik $200.

A. J. KUPSTIS, 332 Broadway, So. Boston, Mass.
Telephone Sou 9423

a-

Teisingas ir Mandagus Patarnavimas

J. Sireikis, Pioneer Store

Montello, Mass.

Kada Atsirado Žemė?
“ W. Zinkevičius, Valgomy Daiktų Krautuvė

Frank Pūkelis

235 Montello St.

J. GUTAUSKAS
Paukščių Auginimo Farma

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

69 Hovendon Avė.,

Visuomet Atdara, Pristato j Namus
Geras Patarnavimas

J. SIDARAS 
CRYSTAL BOTTLING CO.

Išdirba Geriausios 
Rūšies Tonikus

ANTANAS BIMBA
Jis jau pasirengęs vykti į 

didįjį “Laisvės” pikniką, kuris 
įvyks 4-tą dieną liepos-July, 
Maynard, Mass. Jis ten sakys 
prakalbą svarbiais dienos 
klausimais.

dimą NRA kilo streikas prieš 
nepakenčiamas sąlygas, ir su 
pagelba vietos progresyvių lie
tuviu, kurie parūpino NTW 
unijos organizatorius, streikas 
tapo laimėtas. Bet kaip tik su
grįžo į dirbtuvę, tai taip greit 
pamiršo uniją, kad ji reikia, 
palaikyti, idant apsaugoti lai
mėjimus ir apsiginti nuo bosų, 
kurie kiek tik įmanydami 
spaudžia darbininkus.

Girdėjau, kad žada tuojaus 
atvažiuot CIO iš Maynard, 
kur jie jau baigia suorgani- 
zuot A. W. Co. darbininkus, ir 
pradėti organizavimo darbą 
Hudsone. Kadangi minėtoj 
dirbtuvėj dirba daug lietuvių 
moterų, tai patartina joms 
tuojaus įsirašyti į CIO uniją.

Kaip automobilių industri
jos darbininkai laimi streikus 
už pakėlimą algų ir sumažini
mą skubėjimo po vad. CIO, 
tai tas pats bus ir su tekstilės 
išdirbystės darbininkais. Dar
bas jau pradėtas. Organizato
riai dirba' išsijuosę dides
niuose miestuose už suorgani
zavimą stiprios tekstilės dar
bininkų unijos po vadovyste 
CIO, kuri tuojaus paduos rei
kalavimus pakelti darbinin- 

( kams algas ir sutrumpinti va
landas. žinoma, laimėjimas tų 
reikalavimų priklausys nuo 
mūs pačių. Jeigu mes stosime 
unijon ii’ laikysimės vienybės, 
tai laimėsime savo reikalavi
mus.

Metiniame susirinkime ver
čia visus narius dalyvauti, bet 
draugijos valdybos rinkimų 
nebūna, tik senuosius vienbal
siai užgiria, o jie paskui vi
sus me'tus gaspadoriauja sau- 
vališkai.

Keli metai atgal persikėlė 
susirinkimus laikyti į Kliubo 
svetainę, bet pabuvę trumpą 
laiką išėjo, nes Čia, matyt, ne
patiko visa progresyvė atmos
fera.

Vietos katalikės moterys 
palaiko R. K. Moterų Sąjungą, 
kuri narių turi apie 40. Daug 
jaunų iriergaičių priklauso 
prie Sąjungos. Matyt, kad ka
talikės moterys rūpinasi savo 
jaunuolėmis. Jos pralenkia 
progresyves moteris tame dar
be. Veikimo jokio pas jas nė
ra. Kartais surengia vakarie
nę pas kurią nors narę stuboj 
ir tas daroma iš eilės einant 
nuo stubos į stubą su vakarie
ne. žinoma, pas kurią tokia va
karienė įvyksta, tai toji dau
giausia nukenčia, nes ji turi 
svečius aprūpinti su valgiais 
ir gėrimais. Kitos narės atsi- I 
lankiusios ant vakarienės turi 
ką nors atsinešti, kaipo dova
ną. Įžangos į tokias vakarie
nes nebūna. Vyrai, atsilankę 
ant vakarienės turi pirkti ti- 
kietukus dėl laimėjimo. Bet 
yra tokių vyrų, kurie atsilanko 
vien tik dėl išnaudojimo: pa
valgo, prisigeria už dyką, pas-| 
kui dar sukelia trukšmą, už ką 1 
tankiai gauna išmest iš stubos. 
Paskui juokus krečia, kad 
gavo už dyką valgyt ir gert 
pas davatkas.

Pereitą žiemą su pagelba 
Kneiziuko tapo suorganizuota 
vyčių kuopa, bet veikimo jo
kio neparodė, nes jie nežino, 
kam tie vyčiai reikalingi. 
Taipgi ir suaugusieji, priklau
są prie tų vyčių, nežino, ką 
jie turi daryt,—gal darys ab-' 
lavas ant žvirblių.

Dzūkų Dėde.

Penktad., Liepos 2, 1937

Korporacijos Prezidentas A. PINKEVICH

31410 Columbia Road, So. Boston, Mass.
Tel. 2271, j namus 1512 W. Dedham 

Brockert’s yra išdirbamas Worcester, Mass.

CHARLES WAYSHVILL
BROCKERT’S ALE DISTRIBUTOR

Visoje Bostono Apylinkėj Pristato Alų Piknikams, 
Baliams, Bankietams, Vestuvėms
Reikalui esant kreipkitės šiuo antrašu:

3 
3

Hudsone randasi apie 500 
lietuvių. Rodos maža koloni
ja, bet jau nuo senų laikų pa
sidalino į dvi sroves — pro
gresyvius ir katalikus. Nors ir 
trečia srovė buvo, bet ji neil
gai gyvavo. Kaip tik moterys 
sužinojo, kad jų vyrai priklau
so prie tokios organizacijos, 
kuri neperka šventų mišių ir 
nekalba poterius laike susirin
kimų, taip greit jos privertė 
savo vyrus apleisti tą organi
zaciją (tai buvo Sandara) ir 
visus nusivarė į bažnyčią pote
rių kalbėti.

Progresyvė srovė čionai ge
riausia gyvuoja. Turi nuosavą 
namą susirinkimams laikyti. 
Namas priklauso kliubui, ku
ris visuomet suteikia svetainę 

j darbininkiškiems tikslams vel
tui. Taipgi vietos progresyviai 
lietuviai palaiko penkias drau
gijas, būtent: H. L. P. Kliubą 
su 55 nariais, H. L. Laisvės 
Draugija su 128 nariais, LDS 
—70 n., ALDLD—42 n., ir 
TDA—38 n.

Katalikų šrovė susigrupa
vus apie Šv. Juozapo Draugi
ją, kuri yra seniausia draugi
ja Hudsone ir turi savo narių 
dviejuose miesteliuose, Hudson 
ir Maynarde. Gyvuoja jau su- 
virš 30 metų. Iš sykio kaip su
siorganizavo, tai buvo katali
kiška ir vertė savo narius po 
prievarta atlikti velykinę išpa
žintį. Vėliau, susidarius drau
gijoj progresyvei grupei, po 
vadovyste F. Bagočiaus ir M. 
Rimkaus, kurie neapkentė ve
lykinės išpažinties ir pravarė 
tarimą panaikinantį tą įstaty
mų punktą. Nuo to laiko pra
dėjo daugiau narių rašytis 
draugijon ir visi geriau pradė
jo sugyventi. Bet tas tęsėsi ne
ilgai. Draugiją vėl užvaldė fa- 
šistuojanti elementai ir lais
vesni turėjo apleisti draugiją. 
Dabar tą draugiją valdo dik
tatoriai,—ką jie sako, taip 
tūri būti.

(Tąsą iš 3-čio puslp.) 
gia žemę. Upių krantuose, 
slėniuose, kasyklose ir ki
tur, kur žemės paviršius iš
griautas vandens arba žmo
nių, mes matome įvairius 
žemės sluogsnius. Jie yra 
savotiški seniausi žemės pa
minklai. Iš jų galima suži
noti žemės istoriją. Daugu
ma tokių žemės 
susidarė kuomet 
vės jūrų dugne, 
apie tai nesunku.

Pasiimkit kūjį,

gyvena vandenynuose. Rei
škia, nėra jokios abejonės, 
kad sluogsniai, kuriuose 
mes randam šimtus belme- 
nitų, kuomet tai susidarė 
jūrų dugne.

Po molio sluogsniu su bel- 
menitais mes randam bal
tojo akmens sluogsnį. Tai— 
kalkakmenis, iš kurio daro 
cementą. Jis yra daugiau 
300 metrų storio ir susidaro 
iš jūrų kiautukų likučių, 
bet jau kitų jūrų, nes šituo
se sluogsniuose jūs jau ne
rasite belmenitų.

Prieš kiek metų buvo ši
ta jūra mūsų šalyj? Tyri
mai rodo, kad metras pana
šaus jūrų kalkakmenio susi
daro apytikriai per milioną 
metų. Reiškia, jūra, paliku
si kalkakmenius, gyvavo 
šimtus milionų metų.

Kiekvienas žemės sluogs- 
nis yra visų gyvių ir auga
lų kapai, kurie gyveno to 
sluogsnio susidarymo metu. 
Tų gyvūnų likučiai suak
menėjo, pavirto į kietą ak
menį. Tas leidžia įsivaiz
duoti išmirusį praeities pa
saulį1 ir sekti jo išsivysty
mą.

Tuo keliu buvo įrodyta, 
kad seniausiais žemės gyva
vimo laikais atsirado gyvi 
sutvėrimai, kurie buvo daug 
paprastesni už, sakysim, 
kirminus. Daug vėliau atsi
rado žuvis, paskiau vandens 
ir žemės gyvūnai (varlės), 
dar vėliau šliužai (driežai, 
gyvates) ir pagaliaus žin
duoliai (žmogus yra aukš
čiausia žinduolių rūšis).

Seniausi žmogaus likučiai 
,buvo rasti tik naujo geolo- 
.ginio laiko žemės sluogs
niuose, kurie turi keletą 
šimtų tūkstančių metų.

Kiek reikėjo metų, kad iš 
pačių paprasčiausių, kad iš 
menkiausių gyvūnų galėjo 
išsivystyti toks sudėtingas 
ir įvairus gyvių pasaulis, 
kurį mes matome dabar 
apie save? Visiškai aišku, 
kad tą laiką reikalinga 
skaityti šimtais milionų me
tų. S.

Montello Biznieriai
Biznieriai, kurie čia garsinasi yra rėmėjai lietuvių 

apšvietos ir kultūros darbo. Reikalui esatit, 
kreipkitės pas juos.

E. V. WARABOW and Embalmer

10 Intervale Street., Montello, Mašs.
Tel. 2005 Brockton

A. RAILOS RESTAURANTAS
Patarnaujame Geriausios Rūšies Valgiais ir Geringais

Vietos Išdirbinio ir Importuotos Degtines ir Vynai 
Geriausios Rūšies Alus — Ales & Lagers

Lietuvių Tautiškam Name
666 N. Main Street, Montello, Mass.

ĮVAIRIŲ VALGOMŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ
MEATS AND GROCERIES

17 Arthur Street, Montello,-Mass.
Tel. 2254 M

sluogsnių 
tai seno- 
Įsitikinti

Pasiimkit kūjį, kad at
mušti uolą ir eikite geologi
jos ekskursijon. Kasinėjant 
jūs galite dažnai rasti taip 
vadinamą “velnio pirštą” — 
seniai išmirusio gyvūno 
belmenito kiautuką. Jam gi
miningi gyvūnai ir dabar

Valgomų Daiktų Krautuvė
Teisingas Patarnavimas
Telefonuokite: 3067

VINE STREET
Montello, Mass.

A. ATKINS, Route 102, Hudson, N. H
Brick House on Derry Road

Between Nashua and Derry, N. II.

LUNCHEONS, DINNERS, ROOMS
Telephone: 1566 W. 4, N. H.

M. F. PERRY & SON
Užlaikytojai ir Išvežiotojai Visokių Rūšių 

bei Išdirbimų Alaus ir Vyno

Brockton, Mass.
Arba Telefonuokite: 2870-977

P. VESSELIS
Valgomų Daiktų Krautuvė

BELLEVUE MARKET
MEATS & GROCERIES 
Visokių Mėsų Krautuve

34 Bellevue Ave.
Montello, Mass. 
Telefonas 2753

85 Arthur Street, 
Montello, Mass. 
Telephone 3245

Jimmy Adomaitis’ Pioneer Store
Visokių Valgių Krautuve, Puikus Pasirinkimas

(MEATS and GROCERIES)

18 Porter St., Brockton, Mass. Tel. 5441
i—-•

M. Wallent,
KEPU

Angliška ir

23 Bellevue Ave.,

Montello Baking Co
VISOKIŲ KEIKSŲ 

Lietuviška Ruginė Duona

Montello, Mass.

Union Furniture Co
Complete Home Furnishings, Frigidaires 

and Easy Washers
275 Main St Brockton, Mass

Parduoda apvalytus arba nevaly
tus paukščius, pristato į namus 
(Dressed or Undressed Poultry) 

Taipgi parduoda kiaušinius
571 N. Cary Street, 

Montello, Mass.

Gagel’s Market
Joseph Gagel, Prop.
įvairių Valgių Krautuve

Choice Groceries & Provisions

54 Arthur Street, 
Montello, Mass. 

Tel. 6276
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TELLS ABOUT THE MASSACRE

EDITORIAL

of Capital- 
and deeds 
free Lheir 
understandof Fascism. As they fight, we must 

enemy of thefor us. For they are fighting an

seen some of our friends hasten to the shores of 
enemy of the

technical units, 
of want! It is

not fight with

RICHMOND HILL 
RAMBLINGS

MATERIAL WANTED 
FOR LITH. MAG. 
THE VOICE!

DOINGS AND NEWS 
OF LAWRENCE

to see you

Richmond 
a meeting

We have read of Spain and of the role played by Spain’s democratic 
youth. We have heard of the youth who left the offices, schools and fac
tories so that they could serve better their elected government. This same 
youth went out unto the battlefields and fought the offspring- 
ism: Fascism. They accustomed themselves to unusual scenes 
and did not shirk the burdens and hardships. They fight to 
country from the leash 
that they are fighting

- working class!
We in America have

Spain and we have seen many more yearn to go. It is the 
working class whom our boys of the Lincoln and Washington Battalions 
fight! We have heard that our American lads familiarized themselves with 
trench-fighting ambulance driving and with service in the 
De not let our Americans and their allies feel the touch 
our duty to support them! They fight our enemy!

In America we also have battlefields. Though we do
flame and steel, we still do fight. We fight to spread the truth. We ex
pose the degenerates throned by the Capitalistic system!

Here in the land of the free we have enemies. Witness the recent 
strikecrushing activities, our age-old scourge by thieving politicians, the 
large and small editions of the Hearts, Duponts, Mellons and Morgans. 
We have seen our schools closed while costly battle ships slide into the 
waters. We do not need numerous words to explain our thoughts! We 
all know that an enemy exists!

Progressive Lithuanians of the Americas have their own miniature 
battlefields. To us falls the task of enlightening our befuddled country
men. We have the tasks of spreading culture and knowledge. We have 
organized our choruses, benevolent groups, literary and dramatic societies. 
They may seem to be little battlefields, but never-the-less, they are also 
teeth in the huge wheel of true progress. We must bend our backs and 
build these bulwarks against the slime of our enemies!

Amongst our Lithuanians are many who call themselves Lithuanians, 
friends of Lithuaniąns, and fellow-toilers. They operate various petty en
terprises; they form groups with which they lure our Lithuanian youth 
away from their progressive brothers and sisters; they are the enemies 
of progress and of the working class! These vultures, who line their own 
pockets while they befuddle both young and old, will ultimately reach 
the end of the rope. By organizing our choruses and various other groups 
into large and well stabilized organizations, we will drive the petty 
thieves to the end of the rope!

Friends, look around your group. Learn its faults and study its habits. 
Remedy that which is wrong and work onward with that which is right. 
All our groups should start drives to increase membership. Accustom 
yourselves as did our boys in Spain. Use oui- columns to furthur your aims.

Young people, continue your good work! In Youth’s hands the reigns of 
tomorrow will be placed! Don’t belittle your labors. Remember that saying 

• _ “Great oaks from little acorns grow.” Also our true Lithuanian proverb
.?• Lašas po lašui ir akmenį prakala!”

We will triumph in the end!
Graf Ernest, 

Substituting for the editors.

YOU AND YOUR LIFE
= By Boake Arthur -----------------

“What the heck,” thinks you, “I’ll 
ask her to go to the movies with 
me”. So you puff out your manly 
chest, straighten your tie and walk 
up to Clarabelle. “Hi, Clar-belle,” 
says you, “whatcha doin’ tomorrow 
night?”' “Doin’?” she comes back, 
“what’s it to you?”
SHUCKS—

Aw, gee whiz, somethin’ is wrong 
with our technique, we gotta try 
somethin’ else. Gosh, maybe Clar’
belle ain’t the kin’ of a girl we 
thought she was.

You’re right, Clarabelle isn’t the 
kind of girl you thought she was. 
She’s smart. She doesn’t want any 

, one around asking her what she is 
doing “tomorrow night.” That’s her 
business not yours, if you want a 
date ask for it and not what 
is doing “tomorrow night”.
IT’S A DATE—

“Clar’belle, may I take 
movies tomorrow night?” 
be: * “Clar’belle there’s a 
ture showing at the— 
night, may I take you?”

she

to direct you to the seats—you fol
low Clar’belle. When you do sit 
down don’t wrap your arm around 
Clarabelle like a boa-constrictor—it’s 
unnecessary. (Besides, my friend, 
you’re unkind to your arm—it does 
not feel so good 
nutes.) And for 
quiet—that is, 
speaks to you.
FINALE—

In leaving, step 
wait for her and 
cede you out of 
member that you 
see a movie—don’t proceed to see 
the - sights of the town. Of course 
it isn’t objectionable when Clar’belle 
asks you to. The best thing and 
most economical is to have a soda 
and home with her.

after a few mi- 
gosh sakes keep 

unless Clarabelle

out into the aisle, 
then let her pre- 
the theatre. Re
dated Clar’belle to

Chairman Philip Murray of the Steel Workers Organizing Com
mittee, testifying before a Senate committee in Washington, min
ces no words as he accuses Chicago police of “wanton murder and 
corruption” in the killing of ten Republic Steel picketeers. A sup
pressed Paramount newsreel, viewed by the LaFollette committee 
agents, showed the cops firing their revolvers pointblank into a 
dense crowd of unarmed men, women and children and then pur
suing and clubbing the survivors unmercifully. As yet justice has 
not been done in prosecuting those guilty of murder.

Make Hay While 
The Sun Shines

News Bits From 
Gardner Chorus

the 
may 

swell pic- 
tomorrow 
She may 

refuse your invitation because—well 
that’s her business too. Don’t re
peat the invitation because it will 
embarass Clar’belle and cause her 
to avoid you the next time.

If she accepts your invitation let 
her set the time—make sure you 
call for her at her home and not the 
corner durgstore. You will arrive at 
her home at the time prescribed and 
no other. She will probably be in 
her room at those eternal last touch
es. (That’s not fair Clar’belle, the 
young fella was punctual—why not 
you?) Since Clar’belle isn’t there 

* you proceed to introduce yourself to 
the family. The old folks may speak 
to you in Lithuanian—if you can, 
answer Jhem in Lithuanian. (There 
is no excuse for Lithuanian-Ameri
can youth being unable to speak, 
read, and write the Lithuanian lan- 

_ guage—it’s just negligence.)
AT LAST—

Clar’belle enters the room—you 
dive for your hat—then scram. Phew 
—young fella—that doesn’t go over 
big with the fam-lee. Sit around 
awhile—continue talking with the 
family—then after a few minutes 
get up from the chair. Each and 
every one in the family (those that 
are present) are said goodbye to and 

' then you leave with Clarabelle.
At the movies you allow the usher

you to 
or it

Should she ask you to come in
side—politely refuse (hard to do it, 
eh?). Make the goodbye snappy— 
after Clar’belle thanks you for the 
“lovely evenirig.” Then you just 
scram.
THIS IS—

Boake Arthur speaking, hi folks, 
how about some constructive criti
cism. What do you think of an ar
ticle of this type ? Any sugges
tions? Objections? Disapprovals? 
Approvals? What say, let me hear 
the worse of it.

Elizabeth!
Attention!

bus trip from Elizabeth to 
the Laisvė Picnic in Brooklyn has 
been organized. A round trip 
costs $1.00 and the bus leaves 
408 Court St., on July 4 at 1 
P. M. sharp.

Register as quickly as possible 
with S. Potsun, J. Sevins or C. 
Laksfnin or any other chorus 
member. We’ll be at 408 Court 
St. every evening at 8:30 P. M.

Stella Pociūnas.

“What’s the best exercise for re
ducing?”

“Just move the head slowly from 
right to left when asked to have a 
second helping.”

This coming Sunday many, of our 
readers and writers will scurry into 
Ulmer Park for the annual Laisvė 
Picnic in Brooklyn. Many farflung 
communities shall have their 
and 
All 
and 
tion

Now, couldn’t some of you writers 
and readers surrender at 
minutes of your time at 
in order to improve om
am sure everyone could.

I think that you out-of-townners 
ought to meet the editor. You should 
discuss ways of improving the sec
tion. You might even 
self to writing a few

Now, whilst you are 
think over just what 
wish to discuss. On Sunday you roll 
into the park and look around for 
the editor. I don’t think that he will 
be hard to find (though he may be 
hard to approach). The Youth Editor 
is about six feet and seven inches 
tall. He has also confided that he 
will wear a brown suit (probably 
so that you could distinguish be
tween him and the tree tops).

I also do believe that he would be 
delighted to receive a couple of ar
ticles from each well wishing reader. 
Whatever your program for the day 
is, do not neglect to speak to Wal
ter Kubilius, the editor.

Sincerely,
Graf Ernest.

sons 
daughters in the front lines, 

of us read each others articles 
all wish to make this Youth Sec- 
a finer and better one ...

their
cer- 
they 
siip- 
hun-\

least ten 
the picnic 
section ? I

pledge your- 
articles.
still at home, 

you would

Many thanks to Lawrence for the 
wonderful time we all had at 
outing at Sandy Beach. They 
tainly are grand hosts and can 
feed a crowd! We were even 
plied with sandwiches in case
ger overcame us on the way home.

The choruses ought to do a good 
job on at least one song at the Lai
svė picnic in Maynard, Mass, on the 
4th of July after rehearsing in Law
rence before leaving for Sandy 
Beach.,

V. S. of Worcester certainly took 
a job on himself when he offered to 
develop all the films taken. Let’s 
hope half of them come out!

I’ll bet a certain miss from Wore, 
didn’t exactly relish her nice orange
ade shower.-. ,

Some girls1’made themselves use-1 
ful by pushing stalled cars around 
the park. The charm worked though, 
didn’t it?

I wonder why that place is called 
Sandy Beach?

Why did the boys refuse those 
nice kisses the girls offeree! them? j 
You boys may never get such an i 
opportunity again. Think twice the | 
next time.

Not satisfied with having given 
us a grand time at Sandy Beach, 
Lawrence took us to Canobie Lake 
where we had another hilarious 
time in the amusement park. Luck
ily the merry-go-round didn’t break 
down.

We are now all looking forward 
to seeing
Picnic so don’t disappoint us. July 
4th is the big day! Zee Kay.

everyone at the Laisvė

SINS I HAVE COMMITTED
By AL KAIRUKŠTIS

The Catholic Church Puts Over a Fast One
(Part Two) 

then I can depend upon you,“So
Al, without fail?”

“Yeh, you want a frame for a 
painting above the alter, various pin- 
acles for picture frames and mold
ings for a side altar. That’s right, 
isn’t it?”

“Yes. Suppose you come down to 
the church tomorrow so you can get 
a better idea of what I want.”

“Alright”. And so the morrow 
found me in the church, stepping 
carefully past piled-up crucifixes, 
Mary’s and plaster saints. The good 
father was there also.

: “Ah, tu Bolševikas, ar ne?”
“Why, father, how can you say 

that when I sing in St. Cecelia’s 
Choir in Newark?” (I did at that 
time)

“Umph!”
Anyway, the ecclesiastical artist 

I (I was working under him) explain- 
' ed more fully what 
set to work.

Looking back on 
somehow feel that
was doing its best to queer the work. 
I was using plasteline (a wax-like 
substance) to make the preliminary 
model, 
when it 
usually 
wax to
collapsed.
true, but I carefully rebuilt the en
tire thing. Eventually it was finish
ed. The other moldings and pinacles 
likewise fared illy. The plaster casts 
broke several times, for no apparent 
reason, necessitating additional work. 

| But even they were finished and the

whole job shipped away.
“I’ll pay you something now, Al, 

and the balance when the priest 
pays me.”

“Okay, I’m not in any rush for the 
money.”

Weeks went by, then months. Still 
no payment. Came news, recently, 
that the priest has not paid the con
tractor (the one who hired me) as 
yet. So—the Catholic Church is 
still indebted to Albie for decorative 
work.

Wanna see some fun? Ask me if 
I want to decorate another Catholic 
church.

(To be continued)

FUNNYBONERS

he wanted and I

that summer I 
an adverse fate

Flaherty: “What was the last card 
Oi delt ye?”

O’Rourke: “’Twas a spade.”
Flaherty: “Oi know it was, Oi saw 

ye spit on yer hands before ye picked 
it up.”

After several weeks work, 
was almost finished, the un
warm weather caused the 
soften and the whole model

It was disheartening,

Herman: “Is your garden a success 
this year?”

Clayton: “Yes, all my neighbors 
have taken prizes at the show.”

Uncle Luke observes that an hour 
glass is made small in the middle to 
show the waste of time.”

Well folks, here I am again.. Re
cently I’ve been away to East Islip 
and imagine my Surprise when I 
found some Lithuanian people living 
there. They also read the Laisvė 
daily — can you imagine, all the 
Way out there? Joe Batvinis (that’s 
the party’s name) showed me around 
the whole town.

Listen you L.D.S.’ers in East Is
lip: there’s a swell state park known 
as “Hetcher’s State Park.” They 
have benches, tables, swings, fire
places, etc., exactly what we all want 
when we go on a picnic, so what do 
you say we all go on a picnic some 
day? They also have some exceed
ingly grand entertainment there. 
They have movies, inns, beaches, etc. 
(No, I’m not trying to sell the place, 
I’m just looking forward 
all enjoy yourselves.)

Now, to get back to 
Hill; we Ramblers have
the first Friday after July 4th. We 
are planning to have a beach party. 
Everyone is invited. Come one, come 
all and have a swell time. We don’t 
know exactly what beach or pool we 
are going to but as soon as I find 
out the place, date, and other parti
culars, I’ll inform you.

I presume we will also go op. a 
moonlight sail up the Hudson 
summer. I’ll also inform you 
give full particulars about this. 
How about some gossip?—

Who is the fellow Eleanor 
seen riding with?

Why doesn’t Tony come to 
meetings more often?

Who was the girl that was 
with Al? 
it?)

What girl goes around singing 
“The Merry-Go-Round Broke Down ?”

When are the Ramblers going to 
run another gathering?

What two girls in our club walk 
around in a daze? (Is it spring or 
can it be love?)

Well, I’ll say aufwiedersehen, (un
til we meet again next week). I hope 
you all enjoy yourselves on the Lai- 

I sve July 4th picnics.
Carrots.

this 
and

was

our

seen
(It couldn’t be S. could

Kids Love School 
No kidding!

NEW YORK.—Despite all that has 
been written to the contrary, school 
children DO like school.

That is so, at least according to 
a questionaire conducted here by the 
principal of P. S. 83. Fifty-two per
cent of the boys and seventy-nine 
percent of the girls in the school 
declared a secret liking for their 
classes.

Homework, however, was unani
mously declared a useless encum
brance on students’ out-of-school 
hours, thus keeping some shred of 
the old traditions of school children’s 
feelings toward their studies.

The difference in percentage of 
the different sexes as to their lik
ing school was explained by Dr. 
Louis Monash, principal of the school 
as being due to the girls’ willingness 
to conform to school routine.

One youngster liked school because 
he found it “good to pass the day 
when there is 
going on.”

One of those 
fence and gave 
wrote that “It’s
are in school, but it’s the getting up 
and getting ready for it.”

“When I w£s a baby, I thought 
school was dandy, būt now I know 
I was wrong,” another commented.

We are preparing to issue the Li- 
thpahian-American Magazine, the 
“VOICE” soon. For such a project 
we need material. Material that will 
be of interest to LithUanian-Ameri- 
cans. And where are we to obtain 
this material? Some of it will come 
from our professionally trained Li
thuanians,—teachers, doctors, law
yers, artists, etc., but the bulk of 
the material will and must come 
from you. And what incentive is there 
in writing for us ? Primarily, the 
satisfaction ih seeing your article or 
story printed in a magazine with a 
nation-wide circulation. Then those 
who have an aptitude or leaning for 
writing will receive professional re
coghition from us. For we intend to 
pay for all material published. Not 
much at first, it is true; however, 
as our financial standing becomes 
more firm, the remuneration will in
crease in a direct ratio. Since we 
intend to pay, we reserve the right 
to reject all material that fails to 
meet our requirements.

Now1 what sort of material is 
wanted? Stories that will prove in
teresting to Lithuanian-Americans 
(by the way, most of the articles 
and stories will be printed in Eng
lish); interviews with famous sports
men, actors, etc., of Lithuanian ex
traction; articles about Lithuania— 
past and present; personal experien
ces in college, factories, and on the 
road. In short, the field is unlimit
ed. Only one thing, the Lithuanian- 
American angle must be present. Ar
ticles that are based on religious 
prejudices, articles that are demo
go gic and anti-democratic, .articles 
that are obscene or pornographic, 
and articles that advocate war^jrill 
not be accepted. We stand for h'feace, 
progress, and democracy. Everyone 
is invited to write to the 
Lithuanian-Am er. Publishers,

Box 38, Station W, 
Brooklyn, N. Y.

Gallant: “Say. when I leave ’em I 
leave ’em cold!”

Blanche: “Oh, so you’re a mean- 
ie?”

Gallant: “Meanie? No, I’m a re
frigerator mechanic.”

Hank (stretching arms out to fujl 
lenght): “The fish I caught wakUfdt 
long. I never saw such a big one.”

Friend: 
did either.

After being dunked Uli Sugg* 
stuffed with sandwiches M or 
smoked over a chokv f . d ;•» 
a bright salmon-pimc • the «>uu, 
seasoned with caterpillars and mos
quitoes, and then churned up on an 
infernal merry-go-round, ’ * m one, 
still maintain I ha:d a go ime at 
our party at Sandy Beach.

Lots of other people ’-ad a good 
time too! Milly D. had such a hot 
time that she was left in culottes'to 
cool Off in Lawrence. We assure 
those in Worcester and one person 
in particular in Norwood Who may 
be anxious about Milly that we have 
been taking good care of her.
Snap Shots:

One of our genial hosts, Leo, 
seemed to be enjoying himself, but 
we can’t help feeling worried about 
his examinations on the next day.

Peter of Norwood had to depend 
on his “love to keep him warm” 
while a very inconsiderate couple 
drove off with his clothes. The afore 
mentioned couple are the same pair 
who bolted from the scene of action 
and caused us quite a bit of Worry 
at the Montello picnic. We had bet
ter watch them more closely in May
nard next Sunday.

Mary Z. and Olga V. had quTe a 
tussle with grand opera, bu. they 
ended up by learning a vwy cute 
ditty which they will be pleased to 
sing for you on July 18.

Al J. and Olga D. went chasing 
firebugs but must have fqund the 
creatures terribly elusive.

We name Pat of Gardner as our 
star athlete. How many prizes did 
you win Pat, or did you ch: sei them 

’all? 
__

I firmly agree with Zee Kay that 
we cannot and must not postpone the 
date of our beach party on July 18. 
We have been planning it for seve
ral months and it would be a sjiame 
if someone smashed our plans. Bos
ton and Bridgewater have not enter
ed into any of the affairs we hhve 
been giving. How about meeting us 
July 18 at the Black Rocks, Saįis- 
bury Beach at 12 o’clock?

“Velnių” and “pipirų” to all of us 
who still do not know the Words to
the songs we are going to sing oY- 
the Fourth. Better get busy learn
ing them because time’s getting
short.

1 I hope to see you all again next 
Sunday, and my candid camera and

No, I don’t think you j I will be quite busy, so watch out!
Laura.

FACTS ABOUT NORWOOD
By A. Citizen -......... ............

no stick-ball game

who straddled the 
no definite opinion 
all right when you

Are You Young? 
Then Marry!

WASHINGTON, D. C.—The 
popular magazine of the :

Professor Mortar: “Remember, 
what you have learned, no one cah 
ever take from'you.”

Bored:
anything 
they ?”

most 
month 

among young people will probably be 
“The Child”, published here "by the 
U, S. Department of Labor.

The issue of the mbnth of June 
—month of marriages—carries an 
article giving a full list of the legal 
minimum marriage ages for children 
in each of the forty-eight, spates. 
Analyzing child-marriages from a 
legal point of view, the Department 
finds that the comh’ion law age of 
14 for boys and 12 for girls applies 
in many states.

But in 39 states the government 
of the state has stepped in and 
raised the minimum age above the 
common law age. The average sta
tutory age is between 16 and 18 for 
boys and between 14 and 16 for 
girls.

New Hampshire has the -highest 
statutory age requirement. It makes 
boys wait until they are 20 and girls 
until they are 18.

“Also, they can’t take away
I haven’t learned, can

She: “Why did you give that ėįheck 
room attendant a dollar tip?”

He: Because she gave me a $10 
hat!” ■ i

I see that “the member” for the 
Norwood chorus, write-up has no 
more vitality left in writing articles, 
or is he too absorbed’in convincing 
himself whether he should take a 
trip to Lawrence, a city which may 
hold some hopes for him, and find 
out whether it is “he” that’s the 
magnet or is it her craze for the 
lovely four-wheeled wagon he has? 
And ;v/hat happened to “Gone With 
the Wmd”? Has the breeze ceased 
since the warm weather rolled along 
or is it the “love bug” that’s got 
them all?
, This may be called malicious gos
sip or a scandal sheet, but it is 
only for the benefit of those involv
ed.

----- 0-—
What iš this I hear?—

• K

That a certain O. and her friend 
are having some bet about a man. 
This bet seems to end next Easter 
where one party or the winner will 
be benefited by a pair of shoes. Now 
girls—is that nice gambling over a 
man that may not be worth the 
worry ?

What happened to our most all- 
around girl who once, was the most 
jovial gal one could find? Seems 
to be struck by something, could it 
be the love bug? If so—then it 
has a queer reactioh and I wouldn’t 
want to be the victim of such a 
change. “S’too bad—yes sir—”. Why 
the sulk? In fact the once sunny 
disposition has clouded and seems 
quite sour at times. Brace up, HeF- 
ty, and act like yourself again.

What about her hairdresser 
friend? Is it true they had a spat 
over trifles? Once she lectured her 
friend on how to be more amiable, 
now the situation seems to have re
versed. Don’t tell me that some
thing is going to mar their ever
lasting friendship ?

Now a few words about “the 
member”. This “lady killer to-be” 
has bought a car and that seems to 
deprive him of going places to be a 
sport—or he probably doesn’t know 
what it is to be a “good egg”. He’s 
probably saving his pennies and liv
ing on interest—you know, five pen
nies make a nickel. Or again you 
may be waiting for a rainy day plus 
a day in Lawrence? S’matter—don’t 
you belong to the B.S.O.B.S.. any
more? You better not resign for 

I you’re better off there seeing you

haven’t read the book on “How to 
Treat Ladies” as yet. Don’t you 
know what it feels like to be civil 
and more human?

----- 0-----
No hard feeling but all this is a 

strain on the chorus’ ' t, i\ I gi ♦ J 
the members are jnu ? aiting fbr 
their vacation so there isn’t much 
of anybody presiding at the meet
ings now.

And Worcester’s a' uwarrl 
the winnings of the prize is most 
disappointing. Who would th’nk that 
such a good crowd would ent y other 
choruses because they v * re “so 
•good” in Connecticut coui . t satisfy 
their pride and superiority-complex 
in winning a prize. That only arous
es a different feeling in the hearts 
of other people towards you. After 
all, when you rate higher than we, 
you never hear us complaining, so - 
take ybūr defeat on the chin like 7 
you should and just say, “congratu
lations—you must have deserved i’

So Auf Wiedersehn my friends — 
An Observant Citizen.

EDITOR’S NOTE.
Because the above article has been 

received first, “Doings of Norwood’s 
L. L. R.” will be ušed ih Tuesday's 
issue instead of today’s.

Philadelphia!
Announcement! I

The bus to N. Y. Laisvė’s pic
nic leaves at 10 A. M. stiarp on 
Sunday morning^ All money for 
the bus tickets must he in be
fore we leave Philadelphia. Brook
lyn, kerė we coriie! I will bo see
ing yob all at the picnic!

A Little Red. i i

Vacationist: “Do you h? » a crime 
wave here at Death’s Ha if Acre?’

Gfiide: “Naw! When 
we can’t make people 
illegal things, we pass 
making them legal.”

s: 
an

see thu. į 
p doing/ 
ordinance

ridePat: “Is it dangerous io 
street car during a stoYm?”

Mikę: “Naw! The motorman is a 
conductor!”
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BOSTONO ŽINIOS
RADIO

Šios savaitės radio progra
mas per stotį W0RL 9:30 iki 
10 vai. ryte bus sekantis šį 
sekmadienį:
1— Trijų žvaigždžių orkestrą 

iš So. Botono.
2— Adelė Mickevičiūtė, daini

ninkė iš Providence, R. I.
3— Robertas Audickas, daini

ninkas iš So. Bostono.
Po programui prašome pa

rašyt laiškelį ar atvirutę į sto
tį WORL, Myles Standish Ho
tel, Lithuanian Program/ Bos
ton, Mass., pranešdami, kaip 
patiko šios savaitės progra
mas.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Paleis Daug WPA 
Darbininkų

Kadangi pramonė pagerėjo 
—“figeriuoja” politikieriai »— 
tai, esą, Massachusetts valsti
joj reikia paleisti apie 30,000 
viešųjų WPA darbų darbinin
kų. Ant tų darbų šioj valsti
joj paliksią apie 63,000 dar
bininkų. Esą, žiemai vėl gali
ma bus juos grąžinti prie vie
šųjų darbų. ,

šitas “kirtys” ypač palie- 
siąs “baltakalnierius” darbi
ninkus ir kitus specialistus. 
Labai norima suniažint “Adult 
Recreation” projektas. Bet čia 
darbininkai pakėlė didžiausį 
protestą, išsiuntinėjo delegaci
jas po įvairias įstaigas.

Bostono miesto majoras 
Mansfield, irgi tuomi susirū
pino. Jis žino, kad dauguma 
paleistų nuo WPA tuojau 
kreipsis į Welfare departa
mentą. .

-4^, Todėl majoras kreipėsi į 
senatorių David J. Walsh už
tarimo. Bet senatorius telegra
ma atsakė, kad viskas pri- 

Jdavso nuo pono Hopkins.

ALDLD 2-oje Kuopoje

Birželio 23 d. turėjom AL 
DLD 2-ros kuopos susirinkimą. 

, Daugiausiai laiko užėmė pri- 
j siffcngimas prie piknikų: bir

želio 27 Montelloj ir liepos 4 
1 Maynard e.

‘“Laisvės” piknikui May- 
n«ępde, tikietai beveik visi iš
platinti (o jų mes turėjom 
latjai daug). Tik iš trijų ko
misijos narių, kurie buvo iš
rinkti parinkt skelbimų į 
specialį “Laisvės” numerį, pa
aiškėjo, kad nei vienas iš jų, 

! nei'vieno apgarsinimo nega
vo.“ Negavo todėl, kad jų vi- 

I sai nejieškojo: “neturėjo lai- 
j ko”—buvo visų trijų atsaky

mas. Už tai gavo vėjo, bet ką 
į tai.*“mačys?” Reikia rausti 

mums. Drg. Šimaitis Montel- 
lojė surinkęs $28. O, va, para
pijas piknikui, birželio 13 d., 
parapijiečiai apkalėdojo visas 
karčiamas, žydiškas ir kito
kias įstaigas ir surinko apie 
$ite) grynais pinigais, o, ma- 

. nag; gavo ir produktais.
Mūsų apsileidimas čia ne

pateisinamas ir nedovanoti
nai

Sįmet per ALDLD vajų So. 
Bo&tonas laimėjo pirmą dova- 
nąfį-Raudonąją Vėliavą, ši
tam susirinkime nutarta, kaip 
tih’*pasibaigs piknikų sezonas, 
tui^au surengti specialus pa
regimas iškilmingam Raudo
nosios Vėliavos priėmimui. 
Tai- bus iš tikrųjų įspūdingas 
ir .jaudinantis vakaras.

šiam susirinkime sekreto
riavo drg. J. Krukonis. Buvu
siai Sekretorius, M. Kazlauskas, 
iš ;įos vietos rezignavo. Sako, 
jiį>gavęs naktinį darbą ir susi- 
rirfkimuose negalįs dalyvauti.

J. Krukoniui ne apsiėmus ir 
toliau sekretoriauti, sekreto- 

• rium išrinktas drg. Musteika.

Iš

Į\ L Visi Kaip Vienas!
— ■

Nepriklausomybės Dienos 
važiavimas, Rengiamas Ispa

nijos Demokratijai Remti 
rTokį išvažiavimą rengia Ko- 

ymunistų Partija ir Jaunųjų 
Komunistų Lyga.

Tai bus įvairus, tarptautinis [ slo, kažin ko nuveikti negalė- 
piknikas, kur turėsim progos 
susipažinti su kitataučiais, pa
sižiūrėt jų papročių ir kaip 
kiti piknikauja.

čia bus įvairi programa žai
dimų (baseball ir kiti), už- 
kandžių, minkštų gėrimų. 
Šokiai iki vidurnakčio.

Taigi nepamirškit ir visi 
būkit! Išvažiavimas bus pir
madienį, liepos (July) 5 d., 1 
v. po pietų, Caledonian Grove, 
Spring Street, West Roxbury.

Nuvažiuoti labai lengva.
Tik už dešimtuką. Važiuot iki
Forest Hills. Nulipt žemyn ir 
sėst į Charles River karą. Va
žiuoti kol karas eina, t. y., 

galui gatvekario linijos.ligi

Gal Gyvenimas 
Pagerėjo?

• Pagerėjo, Bet Klausimas, 
Kam?

Massachusetts automobilių 
registratorius Goodwin skel
bia, kad šiais metais, gegužės 
31 d. šioj valstijoj automobi
lių užregistruota 61,891 dau
giau, negu pernai. Šįmet užre
gistruota 884,779 -automobiliai 
ir už registraciją gauta $4,- 
858,501. Pernai gegužės 31 d. 
buvo užregistruota 822,888 
automobiliai ir buvo gauta įei- 
gų $4,644,246.

Privalom Padėkuoti

Kaip visiems žinoma, 
Bostono Laisvės Choras turėjo 
savo “Minstrel Show” Cam- 
bridge’uje. Tiesa, jis mums 
nepasisekė — buvo mažai pu
blikos. Bet draugams Stašiams 
privalom padėkuoti. Jie davė 
mums salę veltui. Tik už elek
trą vos įsiūlėm du doleriu. La
bai aęiu, drg. Stašiams.

Bet reikia papeikti kliubie- 
čius. Apačioj salės jie turi sa
vo gertuvę. Ten geria ir šoka. 
Šį kartą jie mums žadėjo pla
čiai dalyvauti mūsų parengi
me. Kadangi mūsų parengi
me nebuvo nei šokių, nei gė
rimų, tai, aišku, visa, ar di
džiuma publikos po programai 
būtų atlankius kliubą.

Bet visai prieš parengimą, 
mums nežinant, kliubiečiai su- 
siagitavo mus boikotuoti. Nu, 
ir bokotavo. Bet ar taip gra
žu daryti? Aišku, kad ne.

IŠGĄZDINO POLICIJĄ

Birželio 18 d. Melrose, 
Mass, nuo vieno WPA projek
to tapo išvogta 125 svarai di
namito ir daug kapsulių. Di
namitas buvo laikomas gerai 
įrengtam rūsyj ir dieną-naktį 
saugojamas.

ši misterišga vagystė sukėlė 
ant kojų visą vietos ir valsti
jos policiją. Tuo labiau, kad 
1904 metais Melrose, dinami
to sprogimas užmušė 12 žmo
nių ir 26 sužeidė.

Tuomet sprogo tik 50 svarų 
dinamito baksas, kuris iškrito 
iš ekspresinio vežimo ant 
Main Streeto. Jis gulėjo ant 
gatvekario bėgių ir kuomet 
einantis gatvekaris jį užkliu
dė, sutrenkė, tuomet ir įvyko 
baisi tragedija.

Mirtys
Bonifacas Stašys

Birželio 18 d. 
mirė gerai visiems

So. Bostone 
žinomas 

pažangus žmogus B. Stašys. 
Jis buvo jau 72 metų amžiaus, 
bet atrodė gana stiprus žmo
gus. Paskutiniu laiku sirgo 
apie 4 mėnesius ir neva pas
veiko. ®mė vaikščioti daug, 
kas, manoma, pakenkė jo silp
nai sveikatai. Atkrito. Antru 
kartu nuvežtas ligoninėn, jau 
gyvas iš ten nesugrįžo.

B. Stašys jaunatvę praleido 
Rygoj ir Liubave, Latvijoj, 
kur 1905 metais gana aktin
gai reiškėsi Rusijos revoliuci
ja.

Jos įtakoj velionis išaugo 
pažangiu žmogum ir tokiu li
ko iki mirties, žinoma, kaipo 
negavęs progos paragaut mok-

jo.
B. Stašys buvo laisvų pa

žiūrų žmogus. Per visą savo 
gyvenimą jis neprigulėjo, nei 
prie Romos bažnyčios, nei 
prie kitos kurios. Vienok sa
vo dora, žmoniškumu, darbš
tumu — pralenkė didžiumą 
tikinčiųjų.

Tokie žmonės, kurie gyve
na ne vien tik sau, bet gyve
na ir dirba visuomenei, žmo
nijai — turtų nesuveja. Nesu
vijo jų ir a. a. Stašys. Sulaukė 
senatvės, sunkios bedarbės ir 
pagelba iš šalies buvo neiš
vengiamai reikalinga. Tuo la
biau, kad jo gyvenimo draugė 
jau daug metų serga t. y. pu
siau paralyžiuota.

Vargo verčiamas velionis 
prisiglaudė prie Lietuvių Me
todistų žinyčios, kur tokiems 
šiek tiek padeda vietinis mi- 
nisteris, p. B. Kubilius, žiny- 
čioj Stašio kūnas ir pašarvo
tas buvo. Iš čia jis ir palaido
tas su protestoniškom apei
gom. Velionį palydėjo net 24 
automobiliai, kas parodo, kad 
jo turėta ganėtinai draugų.

Bonifacas Stašys priklausė 
ir buvo aktingu nariu net ke
lių pažangesnių vietos pašal- 
pinių draugijų, k. a. Vytauti- 
nės ir kitų.

Trokas Užmušė

Birželio pradžioj, Dorches- 
tery trokas užmušė apie šešių 
metų amžiaus vaikutį, Edvar
dą Lenčiauską. Gaila jaunutės 
gyvybės. Ir šita nelaimė tegul 
būna kitiems tėvams pasarga, 
kad neatsargu leisti vienus 
mažyčius į gatvę žaisti.

Širdies Ataka

Birželio 6, So. Bostone
ga mirė vos 49 metų Nikode
mas Klimas. Amerikoj išgyve
no apie 27 metus. Iš Lietuvos 
kilęs: Mindūnų kaimo, Malė- 
tų valsčiaus, Utenos apskričio.

Elzbieta Puneliūtė-Šeirienė

Mirė birželio 12 d. Cam
bridge, Mass., sulaukus 46 me
tų amžiaus. Amerikoj išgyve
no apie

prasti bendro veikimo naudin
gumą. Ir privalom sykiu veik
ti, nežiūrint kas kokios išvaiz
dos, arba rasės. Juodas ar bal
tas darbininkas-kė, turi ben
drus reikalus, yra bendrai iš-! 
naudojamas kapitalistų. Neg-, 
rų rasės darbininkai dar dau
giau skriaudžiami. O skriau
džiamuosius užstoti — tai mū
sų prievolė.

Pagirtinas darbas tų 
nuolių, kurie atmetę 
skirtumus dirba bendra

Žodis Jaunimui

i

«1

stai-

25 metus.

mes netekom lietuvių 
mėnesį. Aišku, buvo

Tiek 
birželio 
ir daugiau mirčių, tik jos visos 
sunku užrekorduoti.

Jonas.

SUSITUOKĖ

Per birželio mėnesį So. Bos
tone susituokė šios poros. 1. 
Harold Larson su Aldona Au- 
šėjūte, 2. Vincentas Kudirka 
su Severiną Trečiokaite iš 
Norwood, Mass. 3. Juozas Mu- 
liolis su Anele Juravičaite. 4. 
Pranciškus Dipartas su Izabe
le žurauskaite. 5. Juozas Kas
paras (graboriūs) su Florenci
ja Venyte. 6. Edvardas Tu
rauskas su Ona Navickiūte. 7, 
Daniel McKenna su Verveč- 
kaite. 8. William McCarthy su 
Anele Balčiauskaite. 9. Frede
rick Foley su Marijona Stre- 
kauskaite. 10. Peter Migneault 
su Marijona žarkauskaite. 11. 
Kasparas Kaliošius su Petro
nėle Jociene-Sideravičiute. 12. 
Feliksas Jakubauskas su Pau
lina Kazukoniene. 13. Jonas 
Lapinskas su Bronislava Baro- 
niūte. 14. Jurgis Planskią su 
Magdalena Leščinskaite.

Iš šios, nors nepilnos statis
tikos matosi, kad didžiumoj 
dar lietuviai tuokiasi tarpe 
savęs. Bet neišvengiamai pasi
taiko ir mišrių vedybų. r

Retas Koncertas
Birželio 21 d. Symphony 

Hall buvo surengtas specialiai 
negrų “Pops Koncertas.” Kon
certą rengė progresyviai nege
rai. Ir visais atžvilgiais jis pa
vyko gerai, žmonių buvo pilna 
svetainė. Ir smagu pažymėti, 
kad publika buvo įvairi, viso
kių rasių ir visi maišėsi, kaip 
vienos tautos žmonės.

Neatsiliko ir lietuviai. Pa
rengime daugiausiai dalyvavo 
iš jaunuolių. Pasirodo, kad 
pas mus jaunimas pradeda su-

j su
rasiu
Pl’O-

čia aš noriu tarti keletą 
žodžių mūsų jaunuoliams.

Draugės ir draugai! Jūs tu- 
irit “Laisvėje” jaunimo sky- 
i rių anglų kalboje. Anglų kal
boje jums geriau yra išsireikš
ti. Taigi ir rašykit į tą sky-i' 
rių visi ir visos. Dabartiniu' 
laiku tam skyriuj iš Bostono 
beveik nieks nerašė. Tik, va, 
po pikniko Montelloj, kažin 
kas jaunimo skyriuj angliškai 
aprašė, kad Laisvės Choras 

aš

LAWRENCO SKYRIUS
Prašome visus “Laisvės” skaitytojus ir 
(M ietelius remt šiuos biznierius, nes ir 

jie paremia naudingus darbus

gresyvį darbą. Tik šitaip dirb- j laimėjo dainų konteste. Ir 
darni iškovosim gražią ateitį! (Pabaiga 7 pusi.)

WORCESTERIO BIZNIERIAI
Žemiau pasiskelbę biznieriai prisideda su parama šiam 

piknikui ir kartu darbininkiškai spaudai. Reikalui 
esant kreipkitės pas juos

Tel. 4-3501 Tel. 4-3065
KOMPLIMENTAI NUO

JOSEPH J. DIRSA
GRABORIŪS IR BALSAMAVOTOJAS

Automobiliai patarnavimui bi kokiame reikale
NEW FUNERAL HOME

Worcester, Mass.13 Ellsworth Street,

SUNDAES AND CANDY
Mes Specializuojamės Patarnavimu bei Gaminimu 

Geriausių Valgių ir Lengvų Gėrimų 
ii 9 99

29 Millbury Street, Worcester, Mass.
Felix M. Gerbus, Savininkas

Tel. 7149-31801

Essex Packing Co., Inc.
616 Essex Street, Lawrence, Mass.

Specialistai šaltų ir šviežių Mest; Sutaisytojai 
Pagal Valdžios Inspekcijos No. 444 

Pristatome virš 1000 Grocernių ir Bučernių Naujojoj Anglijoj 
SUTAISOME PAGAL LIETUVIŠKO SKONIO

Jonas Struckas The Yeshinskas Insurance
Agency

Švari

BUČERNĖ ir GROSERNĖ
Vienatinis Lietuvis Apdrau- 
dos Agentas Worcesteryje

66 Ward Street
Worcester, Mass

10A Vernon Street,
Worcester, Mass.

A. MISIEWICZ
RINKTINĖS MĖSOS 

ir 

GROSERIAI

Worcester, Mass.

B. & K. Capitol Market
GROSERIAI

3

Liberty Garage
PETRAS YUSKINAS

Savininkas

Tel. 6-2831

y

ir kitokį valgomi daiktai

Tel. 6-0086

118 Millbury Street,

Worcester, Mass.

Francis A. Shatas
Fotografuojame Studijoj sė
dint, Namų Fotografijas, Iš
laukinius Paveikslus, Gru
pių ir Budinkų. Kopijuo

jame ir Braižuojame
Tel. 40273

24 Millbury Street, 
Worcester, Mass.

• 8 Lafayette Street, 

Worcester, Mass.

Jonas Špakauskas
Užlaikome

Geriausius ir šviežiausius

VALGIUS
KAINOS PRIEINAMOS
46 Lafayette Street, 

Worcester, Mass.

D. KIRMIL
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

99 Park Street,

Lawrence, Mass.
Geriausias ir Šviežiausias Tavo-

• ras Dideliam Pasirinkime

Pristato Tavorą Piknikam 
ir Baliam

PALM GARDEN Lawrence, Mass.
Savininkai

JONAS ir JUOZAS KAZLAUSKAI
Graži ir švari užeiga pavieniams ir grupėms

Atskiras kambarys moterims užeit
Specialių Gėrimų Sutaisytojas yra iš Paryžiaus 

ATDARA IR NEDĖLIOM
Eidami iš Teatrų ar šiaip pasivaikštinėdami užeikite

UNION LUNCH “ST
Savininkas yra Visiems Žinomas

JONAS URBONAS
Čia visuomet rasite šviežio Alaus Hacker’s, Diamond ir Harvard.

Degtinių ir
moterims

Taipgi visokios rūšies 
Atskiras kambarys 

DRAUGIŠKAS PATARNAVIMAS. ATDARA

Valgių
užeit

IR NEDĖLIOM.

CENTRAI CAFE 21-23 Broadway LEllllmL LHrL Methuen, Mass.
SAVININKAS PETRAS YANUKONIS

Naujoje vietoje užlaiko Alų, Vynus ir Degtines 
Graži vieta,''atskiras kambarys moterims 

Aplankykite, o jis mandagiai patarnaus kiekvienam
ATDARA IR NEDĖLIOM

ęTANIFYN fAFF simua p.a st OlHllLilul m lull lj Lawrence, Mass.
SAVININKAS S. PUIDOKAS

švari vieta, puikus pasirinkimas Alaus
Specialiai prašykite “Vanagėlio”

Atskiras kambarys moterims. Patarnavimas mandagus visiems.

Tel. 29512

National Bottling Co.
Savininkai Bulota ir Morkus

54 Boston Street,
Methuen, Mass.

Geriausi Sodos Išdirbėjai
Pristato Krautuvėm, Baliam, 
rėm ir Piknikam šioj Apylinkėj

Pa-

Tel. 5809

Sophie’s Beauty Shoppe
Savininkė S. Penkauskiene

33 Chestnut Street, 
Lawrence, Mass.

Duoda Permanents su Mašina ir 
be Mašinos

Darbų gvarantuoja 
Kainos Visom Prieinamos

Stanley J. Sokolowski
Plumbing & Heating

119 Union Street, 
Lawrence, Mass.

Parduoda Oil Burnerius
Geriausių Išdirbėjų

\ Sudeda Alaus Pompas 
Barrumiuose

Su Reikalu Kreipkitės

------- ----------- ---- -------—
Tel. 6064

M. J. BASSETT
HARDWARE CO.

258-260-262 Park Street,
Lawrence, Mass.

•
Parduoda Paintą, Varnišj, Sienom 
Popierj, Spynas, Ūkio įrankius 

ir tam panašius daiktus.
Mandagus Patarnavimas

EDDIE’S CAFE
174 Park Street, 

Lawrence, Mass.
Savininkas E. Meškauskas

čia galima užeit ir moterim.
Alus Šviežias

Mandagus Patarnavimas
Atdaras ir Nedėldieniais

Čeveryku Hospitalis
290 Park Street, 

Lawrence, Mass.
•

Jonas Urbačius padaro iš 
senų čeveryku kaip naujus

Darbų gvarantuoja
' KAINOS ŽEMOS

A. F. SWEETRA
AGENTAS

Laivakorčių ir Inšiurinimo

NOTARY PUBLIC
•

135 Newbury Street,

Lawrence, Mass.
Tel. 20074

JONO MILVIDO
GROSERN® ir BUčERNfi

Tavoras visuomet šviežias

Ateikite ir Persitikrinkite

353 Hempshire Streetj

Lawrence, Mass.

Visi Būkime “Laisves” Piknike šį Sekmadienį, Liepos 
„ (July) 4-tą, Vose Pavilion Parke, Maynard, Mass.

Dainos, Ristynes, Prakalbos ir šokiai.
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BOSTONO IR APIEUNKES ŽINIOS
RETAS KONCERTAS

(Tąsa iš 6-to pusi.) 

mačiau, kaip jaunimas vienas 
iš kito stvarstė tą numerį ir 
godžiai skaitė.

- Taigi, gerbiamieji, paduo
kite daugiau žinių iš dirbtu
vių, iš parengimų, parašykit 
savo įspūdžių iš gyvenimo. 
Tuomi parodysit savo gabu
mus, parodysit, kad mokat su
prasti savo reikalus.

Ateitis priklauso jums. Jūs 
privalot jau dabar mokytis, 
gvildenti, kaip ta ateitis page
rint, kaip užpildyt tas spra
gas, tuos trūkumus, ko mes su- 
augę-seniai iki šiol nepada- 
rėm.

Išjudinkit mūsų surambėju
sias spėkas! Pliekit į kailį už 
apsileidimą, už nerangumą. 
Dalyvaukit spaudoj ir kritikoj. 
Pakedenkit senių trūkumus ir 
darbininkišką judėjimą veskit 
taip, kaip to reikalauja šių 
dienų gyvenimas.

Jaunatvė netruks prabėgti. 
Metai, kiti, jūs tapsit tėvais 
ir motinomis ir tada pamaty
sit realį gyvenimą, šių dienų 
sistemą, kurią reikia iš pama
tų keisti. M. Tylūnas.

Visi, Kas Gyvas, į 
“Laisvės” Pikniką

Jis Įvyks Sekmadienį, Liepos 
4 d., Garsiam “fordžiulajuj”, 
Maynard, Mass, Vose Pavilion

Visi žinote — vasara—pik
nikų laikas. Ir vasara — labai 
trumpa. Tik švyst, ir... jos 
nėr. Taigi naudokitės vasaros 
proga. Bent sykį į savaitę rei
kia išvažiuoti iš miesto ir pa
kvėpuoti tyru oru.

“Laisvės” piknikai, kaip ži
note, kasmet būna dideli ir 
gražūs. Apart gražių dainų, 
kalbų ir kitų pramogų, čia su
tiksit būrius savo draugų, pa
žįstamų ir prietelių. O svar
biausia, kiekvienas čia išban
dys savo giliuką. Ne tik kad 
įžengsi į pikniką, bet su tuo 
įžangos tikietu, jei turėsi di
delį giliuką, laimėsi net $25. 
Jei mažiau giliukingas — lai
mėsi $20, $15, $10, o penkinę 
tai jau “šiur,” nes tokių lai
mingų bus net 28 žmonės.

So. Bostono draugai-ės tik 
už 75c galės smagiai pasiva
žinėti busais, kurie išeis nedė- 
lioj, liepos 4 d., 11 vai. dieną, 
nuo 376 Broadway (palei 
banką). Važiuodami dainuo
sim, juokus krėsim. Tai bus 
linksma!

Todėl, 
“Laisvės”

Gražus
Linksma širdužėlė. 
Rai, rai, ra-ta-tai, 
Linksma širdužėlė.
Imkit karą iš garadžiaus, 
Piknikan važiuokit!
Rai, rai, ra-ta-tai, 
Piknikan važiuokit.
Kas 
štai 
Rai, 
štai
Geras kelias, graži vieta 
Ir draugai svetingi.
Rai, rai, ra-ta-tai, 
Ir draugai svetingi.
Rasit Joną ir Barborą, 
Rasit Baltramiejų.
Rai, rai, ra-ta-tai, 
Rasit Baltramiejų.
Sveika, Ona ir Elena, 
Sveika, Magdalena!

, Rai, rai, ra-ta-tai, 
Sveika, Magdalena!

* Taigi
Pasmatysim Maynardėly, 
“Laisvės” piknikėly.
Rai rai ir dar rai,
“Laisvės” piknikėly.
Ot, jum ir daina! Tik,

to dzūko, pritaikykit natelį ir 
bus dainelė, kaip stangelė. 
Nu, ir važiuodami dainuosim.

Bostoniškiai draugai mano, 
kad jie pripildys net septynis 
busus. Cambridge’iui irgi bus 
pasiųstas busas. Tai visi susi
rinkit prie Stašių svetainės.

Jonas.

visi važiuojam 
pikniką, nes bus . . 
rytas, graži diena,

neturit savo karo, 
busas ant Broadwės. 
rai, ra-ta-tai,
busas ant Broadwes.

Šiais metais prisirengimas 
prie spaudos pikniko eina visu 
smarkumu. Tikietų išplatini
mas bus da*ug didesnis negu 
pereitais metais. Visi kalba ir 
rengiasi prie pikniko daug 
smarkiau negu pernai. Mūsų 
draugės moterys ir draugai 
vyrai tikietus platina labai ge
rai. Tikimės, kad šiais metais 
sukirsim kitas kolonijas su ti
kietų pardavimu.

U. Grigienė.

mą. Būk gudrus, organizuo,- 
kis!”

ALDLD 11 kuopos Koresp.,
J. M. L.

Worcester, Mass
Iš ALDLD 11 Kuopos 

Susirinkimo

Mūsų Draugės Moterys—Nuo
širdžios Dienraščio “Laisvės” 

Rėmėjos
Birželio 21 d. įvykęs ALDL 

D moterų kuopos susirinkimas 
buvo skaitlingesnis už pirmes- 
nius susirinkimus. Svarbiausias 
klausimas šiame susirinkime, 
tai buvo “Laisv.” piknikas, ku
ris įvyks liepos 4 d., Maynard, 
Mass. Visos draugės suteikė 
daug gerų sumanymų, patari
mų, kad piknikas būtų pasek
mingas kaip moraliai, taip ir 
finansiniai. Visos draugės pa
sižadėjo prisidėti
įvairiais daiktais, taipgi rinki
me skelbimų bei darbu pačia
me piknike.
Kodėl Mes Remiam “Laisvę?”

“Laisvė,” kaipo organizato
rė ir švietėja plačių masių per 
visą savo 26 metų gyvavimo 
laiką daug' ir visapusiai rūpi- įr naujų narių.

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

2 d. liepos, 7:30 v. v., 15-17 Ann St., 
Harrison, N. J. Draugai malonėkite 
visi būt šiame susirinkime, nes yra 
labai daug- svarbių dalykų. Nepa
mirškite, kad paskutinis prisirengimo 
pasitarimas kas link “Laisvės” pik
niko važiavimo busu, nes Maršonas 
ir Marcinkevičius išduos pilnus ra
portus. Busas išvažiuos nuo John ir 
Hamilton St.

su aukom kd.
SUS

Birželio 27 d. į šį susirinki
mą draugam reikėjo skaitlin- 
giau susirinkti, nes dienraščio 
“Laisvės” piknikas jau čia pat, 
4-tą dieną liepos. Reikės pa
gelbės piknike, o draugai į tą 
klausimą taip šaltai žiūri, vis
ką palieka tik keliem drau
gam ir draugėm padaryti. Ši
taip negerai, vyrai. Mes turi
me imti pavyzdį iš ALDLD 

| 155 moterų kuopos. Jų susi
rinkimai visada yra skaitlingi 
ir kuomet prisieina išrinkti 
komisiją ar darbininkių ko
kiam parengimui, tai kaip 
matai ir gatava. Nejaugi, 
draugai, mums nerūpi apšvie- 
ta, nerūpi dienraščio palaiky
mas? Juk tai mūsų ginklas 
prieš visokį išnaudojimą, prieš 
karą, prieš fašizmą. Ateityje 
būkime visi susirinkimuose. 
Šiame susirinkime smagu bu
vo matyti drg. D. Vaitelį, ku
ris po ilgos ligos pradeda pa
sveikti. O drg. V. Jaučius, 
mūsų finansų sekretorius ser
ga, negalėjo nei susirinkime 
dalyvauti. Gerai, kad drg. i 
Bakšys niekad nepavargsta, I 
kur tik trūksta kokioj vietoj t 
žmogaus, tai vis Juozas ir už
ima. Mažai yra tokių Juozų. 
Nors worcesteriečių yra daug,

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras yra paėmęs du bu

su važiavimui į “Laisvės” pikniką, 
kuris įvyks 4 d. liepos, Ulmer Par
ke. Norintieji linksmai važiuoti sy
kiu su choristais, prašome užsisakyti 
vietą buse pas šiuos komisijos na
rius: P. Beeis, J. Kupčinskas, Ch. 
Laužaitis, F. Klastom Bušai išeis nuo 
J. Kasmočių Svet., 9.1. Steamboat'

, 12:30 vai. po pietų. Vienas bu- 
jaunuoliams, kitas suaugusiems.

Tvarkymo Kom.
(154-155)

, GREAT NECK, N. Y.
LDS 24 kp. pusmetinis susirinki- 

. mas įvyks penktadienį, 2 d. liepos, 
... 8 vai. vakare, KasmočienėS Svct. Vi

si nariai dalyvaukite laiku, nes yra 
svarbių dalykų aptarti. Atsiveskite

uosi moterų reikalais. “Laisvė” 
daug padėjo mums, lietuvėms, 
organizuotis, šviestis, augti | 
klasiniame susipratimo. Mes j

Fin. Sekr. A. A. L.
(154-155)

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, liepos 2 d., 

, įvyks susirinkimasžinome, kad moteris per šimt-Jvak., įvyks susirinkimas po num. 
mečius, apart bendro išnau- *735 Fairmount Ąve. Į šį susirinkimą 
dojimo ir priespaudos, kaipo,f 
darbininkų klasės narė, dar 
buvo pažeminta, pavergta, ku
rios vieta, sakoma, turėjo būt 
virtuvėj prie pečiaus. Kas ne
žino tėvukų, tėvų, vyrų griež
tus nusistatymus, kad mokslas 
reikalingas tik vaikams, bet 
ne mergaitėms. Mat, vyrai, 
apart buvimo šeimynos galva, 
dar turi išlaukinį pasaulį' su
tvarkyti. Mergaitei gi, kaipo 
būsiančiai pečiaus prižiūrėto
jai ir vaikų auklėtojai, apšvie- 
ta nereikalinga.

“Laisvė” nuo pat pradžios 
vedė nuoseklią agitaciją prieš 
moterų pavergimo ir pažemi- 

jlnimo palaikytojus. Dėjo ir de- 
! da pastangas pertikrinti pla
čias mases, kad moteris turi! daržovių. Kainuos jums čia la-į 
būt lygi darbininkų klasės na- 

bet daugelis sulindo į šiaudus, 1organizaciniai, taip ii 
o apie susirinkimus turbūt nė 
nesapnuoja.

Ispanijos gelbėjimui kuponų 
platinime jau pasidarbavo šie 
draugai: S. Janulis, V. Nor
kus, P. Butkevičia ir P. Ba
nionis. Visi išplatino po $2 
vertės. Šis draugų darbas pui
kiai įvertinamas paramai Is
panijos kovotojam prieš fa
šistus. Drg. P. Butkevičius ro
dė man laišką nuo Ispanijos 
Gelbėjimo Komiteto. Dėkavo- 
ja už $6 auką dėl Ispanijos 
kovotojų prieš fašizmą. Drg. 
Butkevičius netik pasidarbuo
ja, bet ir pats aukauja. Jis ir 
“Laisvės” piknikui bilietukų 
už visus daugiau išplatino. Jis 
yra senas žmogus. Kaip pasi
rodys jaunesni mūsų darbuoto
jai, pranešiu vėliau.

"ė, kaip organizaciniai, taip ir 
apšvietoj, idant iškovojus ga
lutiną darbininkų klasės pasi- 
liuosavimą iš kapitalo jungo. 
“Laisvė” stipriai pabrėžė tą 
faktą, kad išauklėti šviesią, 
pavyzdingą šeimyną, tai pati 
auklėtoja-motina turi būt ap- 
sišvietus, bei tinkamai prisi
rengus šiam svarbiam darbui.

“Laisvė” daug pasitarnau
ja aiškindama sveikatos klau
simą, maisto gaminimą ir kt. 
štai kodėl mes taip labai įkai
nuojame “Laisvės” suvaidintą 
ir tebevaidinamą svarbią rolę 
mūsų ir visos darb. klasės 
gyvenime, ir todėl mes taip 
nuoširdžiai ją remiame. Pa
augus gi mūsų šeimynoms, 
“Laisvė” taipgi pamatė svarbą 
įvesti jaunuolių reikalų riši
mui anglų kalba vedamą sky
rių. Sena Skaitytoja.

yra kviečiami visi tie, kurie važiuos 
į “Laisvės” pikniką 4 d. liepos, 
Brooklyne. Komisija nori sužinoti, 
kiek važiuos ir sudaryti tvarką.

Kom.
(153-155)

NEW KENSINGTON, PA.
Al’LA 9-tos kp. susirinkimas įvyks 

liepos 4-tą d., 2 vai. po pietų, savame 
name, 1126—3rd Avė. Būtinai visi 
dalyvaukite ir išgirsite raportą iš 
Al’LA 27-to Seimo, tai;/pat sužino
sit apie Al’LA ir LDS vienybę.

P. Povilaitis, pirm.

SMAGIOS VIETOS
ATOSTOGAUTI

Pas lietuvius farmerius, čia 
yra gražios maudynes ir neto
li nueiti. Namuose yra visi pa
togumai. Gausit šviežio pieno, 
sviesto, kiaušinių ir įvairių

bai nedaug, nes mes čia savoj 
užaugintus produktus pigiai 
parduodam. Dėl informacijų 
rašykite:

Jos. Jackiin, P. 0. Box 345, <
Shelter Island Heights,

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

rašosi į uniją ir iš- 
kokį aplinkraštį 

“Kaip ilgai Nortono 
kad mes 
ir diplo-

SAKO

v

“NE JOKIŲ DAMOKftJI- 
MŲ UŽ 12 ‘WEAR-EVER’ 
ALUMINO INDŲ, KADA 
JCS PERKATE ELEKTRI- 
NJ PEČIŲ NUO UŽGIRIO 
VERTEIVŲ) IR ATIDUO- 
DAT SAVO SENĄ PEČIŲ-”

K

APPLIANCE 
DEALER

Vardas..,
Adresas.

Z.-*, •

jūs perkate sau elektrinį 
pečių, tai mes priskai- 
tysime prie pirkimo kai
nos visą jūsų įmokėtą 
rendą. Ar jūs randavo- 
jate ar perkate, įdėji
mas uždyką.

UŽDYKĄ — Mes turime nau
ją 38 puslapių knygą Virtuvei 
Suplanuoti. Kaip sunaujovinti. 
Pilna nurodymų taupančių darbą. 
5 puslapiai įvairių valgių recep
tų. Prisiųskite kujx>ną gauti vie
ną egzempliorių sau.

Dėl Smullcmeną
ŽIŪRĖKITE ŠIO ŽENKLO 
ARBA TELEFONUOKITE 

TRIANGLE 5-6000

Brooklyn Edison Co. Inc. (BL-20) 
380 Pearl Street, Brooklyn, N. Y.

Atsiųskite man uždyką jūsų naują 
Virtuvės Planavimo Knygą su darbą-- 
taupančiais nurodymais naujoviškai 
virtuvei.

Šią vasarą man nebaisus virimas 
mano elektrinis pečius yra 
taip vėsus! MRS. M. M. GOTTEHRER

1858 West llth Street, Brooklyn. “Ai 
tiktai pasisamdžiau šį pečių, bet ai tik
rai noriu pirkti. Jis yra stebėtinas . . . 
taip vėsus ir taip spartus. Ai turiu virti 
apsčiai daržovių, bet lai visai nėra var
go, kai turiu šį elektrinį pečių.”

Kiekviena vartotoja, su 
kuria mes tik pasikalbame, 

sako tą patį. “Vėsus? Žinomas 
dalykas! Aš neturėjau supratimo, 
kad valgių gaminimas galėtų būti 
taip vėsus. Aš daugiau jau nieko 
nenaudosiu, kaip tik elektrinį pe
čių.”

Toks savaimi išsiveržiantis en
tuziazmas tikrai yra įtikinantis. 
Moterys žino iš paties vartojimo, 
kaip yra lengva ir greita ir vėsu 
virti elektriniai. Jos mums sako; 
kaip karštį pasilaikančios viršuti
nės dalys * taupo elektros sriovę. 
Jos tik džiaugiasi liuosu laiku, ku
rį jos turi ačiū savaimi veikian
tiems kontroliuotojams, ir pasise
ka viskas, ką jos verda ar kepa, 
dėka lygių temperatūrų.

Neatidėliokite to kitai dienai. 
Ateikite, leiskite mums parodyt, 
kaip veikia nauji elektriniai pečiai 
už jus.

PARANDAVOJAMAS IŠBANDYT PASITEN
KINIMUI BROOKLYN EDISON

ELEKTRINIS PEČIUS
ĮDEDAMAS UŽDYKĄ!

Mes nemokamai įdėsime 
vienos ar dviejų šeimy
nų namuose Brooklyne 
naujovišką baltą porce- 
lėninį elektrinį pečių, ir 
jeigu bėgyj 14 mėnesių

Rudis Kilowatt 
(Jūsų elektrinis 

tarnas)

BROOKLYN EDISON COMPANY, INC. Į

Madrido Priemiesty Išnešė 
m Oran Daug Priešų

Madrid. — Liaudiečių pa
kasti sprogimai po fašistų

------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .—u? ■

pozicijomis U n i v e rsiteto priešams. Daugis maurų ir 
Mieste, Madrido priemies- kitų fašistų kareivių tapą — 
tyj, padarė dikčiai žalos išnešti oran iš apkasų.

Telefonas: Humboldt 2-7964Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

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

NEWARK, N. J.

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.-~-

i rt

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi,

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks 5 d. liepos, 7:30 v. v., Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Draugai 
visi būkime laiku, mes turėsime 3 
svarbius, dalykus apkąlbėti. Bus 
kalbama apie pirktąjį turtą ir apie 
Namo Pastogės klausimą ir kitką.

Sekr. J. S. Rainys.
(155-156)

OAKVILLE, CONN.
Paskutinis pranešimas tiems, ku

rie važiuos į “Laisvės” pikniką, 4 d. 
liepos, Brooklyne. Linksma pranešt, 
kad mūsų busas bus pilnutėlis, išva
žiuosim 7:30 v. ryto. Pribūkite visi 
laiku prie Autoyre dirbtuvės, River
side St. V. K.

(155-156)

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvių Laisvo Kapyno Draugija 

rengia didelį pikniką sekmadienį, 4 
d. liepos, Ko-operatyvo Darže, Green 
Lakė. Bus gera muzika šokiams, 
grieš amerikoniškus ir lietuviškus 
šokius. Kviečiame visus dalyvauti 
šiame piknike, taip pat ir iš 
mesnių kolonijų. Užtikrinam, 
smagiai laiką praleisite.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER) 
šermenis ir palaidoji! tin- 

rieinarfia kainą
automobilius vestuvėm 

krikštynom ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

Vedu 
kainai ir už prieinamą kainą
Parsamdau 
parom,

FOTOGRAFAS
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- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 

, spalvom.

jie

Kom.

Telephone: EVergreen 8-S770

anot

greitai pristato.

(154-156)

Cheese Cake, 
Cake. Stollen,

toli- 
kad

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y

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

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenmore 5-6151

Dabar trumpai iš Norton 
Co. Dovanas darbininkam štai 
kokias sugalvojo: kurie dar
bininkai jau yra išdirbę daug 
metų, tai tiem bosai duoda po 
diplomą ir po medalį. Ot ko
kis bjaurus pasityčiojimas iš 
darbo žmonių! Kurie per 
daugybę metų, nuo jaunystės 
iki senatvės, išvergavo kom
panijai, sukrovė didžiausius 
turtus,—už tai gavo paliudiji
mą ir medalį. Bet po tų do
vanų darbininkai pradėjo ne- 

I rimauti, atsirado tarp jų CIO 
i organizatorių. Jau laiko susi
rinkimus, 
leido štai 
(lapelį) :
Kompanija mano, 
priimsim medalius 
mus už eilę metų sunkaus 
darbo ? Ar tik taip 
parodyti jų dėkingumą už
tuos didelius pelnus jiems su
krautus ? Tai tikrai prasčiau- 
sios rūšies išeitis, bet tas nėra, 
ką mes norim. Mos norim ką 
nors reikalingesnio. Mes no
rim vakacijų su užmokesčiu, 
mes norim mažiau paskubos 
darbe ir 10 centų algos pakė
limo, ir jeigu kompanija iki 
šiol to nežinojo, tai juos CIO 
prižadės.” Baigia lapelį su 
šiuo pasakymu: “Mes, darbi
ninkai, turim organizuotis, 
kad apsaugojus savo šeimy
nas, nuo tų “geraširdžių,” pi
nigų grobikų, ‘džentelmenų’, 
kurie mano, kad mes jiem ti
kėsim, jog jie teišgali mums 
duoti už ilgų metų ištikimą 
tarnavimą tik medalį ir diplo-

WILKES-BARRE, PA.
Draugai Lincoln Bataliono, kad su

šelpt kariaujančius už demokratiją 
Ispanijoj, rengia labai smagų . išva
žiavimą liepos 4-tą d., Simko Glen 
Park, Ransom Ferry. Važiuojan
tiems su automobiliais imkit kelią 
309. Kurie neturi automobilių, tiems 
bus parūpinta kelionė. Susirinkite į 
Workers Alliance raštine, 225į S. 
Main St., transportaciją gausite šio
mis valandomis: 10, 11 ir 12 iš ry
to. Kelione į abi puses tik 25c. Bus 
geras kalbėtojas, gerų valgių ir gė
rimų. Visus ir visas kviečiame da
lyvauti.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
. Home Tel. PUBLIC

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

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.

Rūgšti ruginė, sn/di ruginė, clelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolhu

Siunčiame duonų per paštą į, kitus miestus, specialiai 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas. *

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



Puslapis Aštuntas ' LAISVE

Laisvės” Piknikas Bus Šį Sekmadienį, Liepos (July) 4-tą d 
Ulmer Park, Gale 25th Avenue, Brooklyn, N. Y.

&

Ketveri Metai Kalėti Už 
“Nelegalę” Operaciją

'OVC^ FUTURE 1 
A LITTLE EVERY WEEK 
MAIL DEPOSITS INVITED/

Penktad., Liepos 2, 1937

Norite Pasimatyt Su 
Senais Draugais?

Plaukia į Lietuvą

Be abejo, jūs turite puikių 
atminčių. Mes visi jų turime. 
Tūli mūs kūdikystės ir jau
natvės draugai išvyko į Jung
tines Valstijas pirm mūs ir 
nutrūko su jais ryšiai. Kiti ka
da nors buvo mums žinomi 
čionai, bet aplinkybių vaikomi 
atsidūrė mums nežinomoj vie
toj. Apie juos tankiai prisime
name ir pagalvojame: “Kažin 
ar dar teks sueit?”

Vieta, kur galima tikėtis 
sueit daug senų draugų ir 
įgyt vertingų naujų pažinčių, 
yra “Laisvės” piknike. Didelę, 
po visą šalį pasisklaidžiusią 
laisviečių šeimą sudaro pats 
pažangiausias elementas Ame
rikos lietuvių išeivijoj. Tūks
tančiai mylinčių pažangą lie
tuvių, visokių įsitikinimų, bus 
šiame “Laisvės” piknike iš to
limų ir artimų kolonijų. Virš 
poros desėtkų didžiulių busų 
ir šimtai mašinų, traukinių, 
taipgi subvių bei gatvekarių iš 
paties šio didmiesčio visų kraš
tų atveš ne vieną, apie kurį 

. svajojame, susitikti norime.
Pasinaudokim proga.

“Laisvės” didysis piknikas 
įvyks jau šį sekmadienį, 4 lie
pos (July), Ulmer Parke, 
gale 25th Avė., Brooklyne. 
Prasidės nuo 10 vai. ryto ir 
tęsis iki pusiaunakčio. Dvi or- 
kestros šokiams. Keturi cho
rai pildys programą. Ant vie
tos užkandžiai ir gėrimai. 
Prie iš anksto pirktų įžangos 
bilietų keturios dovanos: $10, 
$7, $5 ir $3. Bilietas 40c.

Brooklyniečiams 
mas menininkas ir 
nos mėgėjas, J.

gerai žino- 
žymus sce- 
Lazauskas, 

šiandien, liepos 2 dieną, išplau
kia į Lietuvą. Anksčiaus mane 
ten apsigyventi, nes yra palik
ta jo vardu vidutinė ūkė, taip
gi dar tebegyvena jo sena mo
tina ir brolis, kurie kviečia jį 
apsilankyti, bet vėliaus mintį 
pakeitė ir po poros mėnesių ma
no grįžti.

J. Lazauskas
važiuoja vienas, c
ir mažiukė dukrelė

Brooklyne. J. Lazauskas

je 
pa-

■

J USA I Į “LAISVĖS”
PIKNIKĄ BROOKLYNE

Jis 
draugė 
silieka 
yra kilimo iš Dzūkijos; jis ma
no parvažiavęs apsilankyti ir 
kitose vietose, ne tik po Dzū
kiją, bet ir apie Kauną pasi
žvalgyti. Linkėtina J. Lazaus
kui smagios kelionės, o sugrį
žus vėl būti Liaudies Teatro ne
nuilstamu veikėju.

V eismūniiskis.

LINDEN, N. J.
Busas išvažiuos 12:30 vai. po pie

tų nuo W’ood Ave. ir 15th St. Kelio
nė j abi puses $1.00. *

NEW HAVEN, CONN.
Bušai ir automobiliai išeis 8 vai. 

ryto, _kampas Humphrey ir Wallace 
laikuSts. Prašome nesivėluoti, nes 

išvažiuosim.

BAYONNE, N. J.
Busas išvažiuos nuo Panelio 

gos, 347 Avenue E, 10 vai. 
Round Trip $1.00.

jstai- 
ryto.

NEWARK, N. J.
Išvažiuos nuo Jurginės Svet.. 180 

New York Ave., 10 vai. ryto. Kelio
nė i abi puses 80c. Prašome nesivė- 
luoti.

OAKVILLE, CONN.
Didelis busas išvažiuos nuo 

Autoyre dirbtuvės. Riverside St., kaip 
7:30 vai. ryto. Kelionė į abi puses 
$2.25.

ELIZABETH, N. J.
Busas išeis nuo ’408 Court Street 

1-mą vai. po pietų. Round Trip $1. 
Prašome visų susirinkti laiku, kad 
galėtume išvažiuoti paskirtą valandą.

CLIFpSIDE, N. J.
Busas išeis nuo Greeniaus įstai

gos, 267 Walker St., 11:30 vai. ryto. 
Round Trip $1. Norintieji važiuot, 
kreipkitės aukščiau paduotu antrašu.

HARRISON, N. J.
Bosai išeis nuo dviejų vietų. Nuo 

Marcinkevičiaus, kampas Hamilton ir 
John Sts.’ ir nuo Hamilton ir 4th 
Sts., kaip 11 vai. ryto. Round Trip 
tikietas 75c.

PHILADELPHIA, PA.
Bušai išeis nuo dviejų vietų. Nuo 

drg. Tureikienės, 143 Pierce St., 8:30 
vai. ryto ir nuo 735 Fairmount Ave., 
9-tą vai. ryto. Prašome visų būti lai
ku.

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras yra paėmęs du bu- 

su. Išvažiuos nuo J. Kasmočių Svet., 
91 Steamboat Rd., 12:30 vai. po pie
tų. Norintieji važiuot, prašomi pri- 
bflt prie paduoto antrąšo.

RIDGEWOOD, N. Y.
Dr. Martin Luther’io Draugijos bu

sas išeis 1 v. dieną nuo šapalo-Vai- 
ginio Restauracijos, 147 Thames St., 
Round Trip $1.00.

WILLIAMSBURG, N. Y.
Dr. Martin Luther Draugijos bu

sas > išeis nuo Stasio Masulio Res
tauracijos, 518 Grand St., 1-mą vai. 
po pietų. Round Trip $1.00. Prašome 
Visų susirinkti laiku.

PATERSON, N. J.
Išeis nuo 62 Lafayette St., 10 vai. 

ryto. Tikietas $1.10, Kreipkitės po 
num. 831 River St.

Atsisveikinimo Žodis
•. Lietuvių Liaudies Teatro 
draugėms ir dr-gams ir kitiems 
pažįstamiems, tariu širdingą at
sisveikinimo žodį. Be to linkiu 
teatrininkams , ir režisieriui J. 
Valenčiui neimti ilgų ‘atostogų’, 
o imti ką nors mokintis atei
nančiam rudeniui perstatymui 
sceniško. Nuo savęs, aš pasi
žadu jums ką nors atsiųsti pa
rinkęs Lietuvoj išleistų naujų 
veikalų.

Taigi viso gero Jurris linkiu, 
išplaukdamas 2 liepos, kaip 11 
vai ryte.

J. Lazauskas.

Sustreikavo Columbus 
' Foundry Darbininkai

irColumbus bronzo, vario 
alumino liejykla randasi 244 

Ridge),

dirbome 
bosai; li-

vieno

sako: 
some-

Tūkstančiai Pasitiko 
Sovietų Lakūnus

Trys Sovietų lakūnai, kurie 
atskrido iš Maskvos į Vancou
ver per šiaurių Polių, trečia
dienio popietį pribuvę New 
Yorkan stotyje buvo pasitikti 
tūkstančių newyorkiečių, nors 
apie jų atvykimą mažai kam 
iš anksto tebuvo žinoma. Sto
tyje buvo susibūrusi dviejų 
tūkstančių minia. Požemis ne
šini darbininkai jau pradėjo 
grupuotis visa valanda anks- 

i čiau.
Vos tik lydimi ambasado

riaus Trojanovskio lakūnai pa
sirodė, stotyj kilo audra svei
kinimų iš tūkstančių laukian
čiųjų ir rožės, tarsi norėdamos 
pasirodyt, kad ir jos moka 
skrist, sudarė sukurį skrai
duolių aplink lakūnus. Vietos 
veikiantis konsulas Paul Bo
rovoy pasveikino juos ir įtei
kė rožių bukietą nuo konsula
to darbininkų.

i čia pat buvo ir delegacijos 
'iš Sovietų konsulato, Sovietų 
Sąjungos Draugų, majoro La- 
Guardijos pasiuntinys Harold 
Fowler, 50 policistų, penki ka
pitonai, saržentas ir 10 detek
tyvų po policijos inspektoriaus 
Schillingo kamanda. Kokiu tai 
policijos išrokavimu buvo ir 
taip vadinamas Alien Squad, 
kurio vadas leitenantas J. 
Donelly aiškinosi laikraštinin
kams, kad jam buvę 
“saugot” lakūnus, kol 
bus.

Tūkstančiai žmonių
nuo šaligatvių ir mėtė gėles į 
atdarame automobiliuje 
važiuojančius lakūnus. 
6th Ave. WPA pikietai 
mentui apleido savo pareigas,
kad pamatyt ir pasveikint sve
čius. Visu keliu nuo Pennsyl
vania stoties iki City Hali, 
taipgi ją pasiekus aidėjo svei
kinimai, kadangi ir čia jų lau
kė apie 2,000.

Miesto Salėj juos priėmė 
pats majoras LaGuardia, kur 
su vertėjo pagelba jie turėjo 
trumpą pasikalbėjimą.

Pereitą savaitę Long Island 
City apskričio teisme liko nu
smeigtas kalejiman gydytojas 
Wm. 1. Jablon, iš So. Ozone 
Parko. Gydytojas turės būt 
Sing Singe nuo dvejų iki ket
veri ų metų.

Prisaikintųjų teismas rado 
d-rą Jabloną kaltu padarius 
vadinamą “nelegalę” operaci
ją, po kurios moteriškė numi
rusi. D-ras buvo areštuotas 
pereitą r u g p j ū č i o mėnesį 
(apie tai tada buvo “Laisvėj” 
rašyta). Kartu buvo teistas 
tūlas vyras E. T. Birmingham, 
kuris atvežęs pas gydytoją sa
vo mylėtinę, tūlą vedusią mo
teriškę Peggy Lynch, kad jai 
padarytų persileidimą (abor- 
ciją). Tas vyras irgi pripažin
tas kaltu, bet jam bausmė 
suspenduota.

D-ras Jablon as visą 
tvirtino draudžiamosios
racijos nedaręs, nes tatai bu
vę jau kur kitur padaryta. Jis' 
tik bandęs sulaikyt prasidė-

BUSHWIC]
(.HAND ST.AtGRAKAM AVĖ. UHOOKLYN

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kuopos susirinkimas 

Įvyks pirmadienį, liepos 5 d., “Lais
ves” raštinėj. Pradžia 8 v. v. Drau
gai visi dalyvaukite susirinkime, de
legatas išduos raportą iš šeinio. 
Taipgi atsiveskite ir naujų draugų i 
kuopą.

A. Baltaitis.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimo draugūs tarpe 

30 ir 40 m. amžiaus. Sunkumo 120-j 
140 sv., be vaikų. Mylinti muzikų, 
dainas. Man nubodo vienam; esu ge
rai sustovintis. Atsiliepkit. George’s 
Printing, Rd. I, Warren, Micb.

(154-156)

Pajieškau dėdės V. česnul Savičiaus, 
iš Lietuvos paeina Daržininkų kai-> 
mo, Kaniavos valsčiaus, Nočios para
pijos. Pirmiaus gyveno apie Scran- 
tono apylinkę. Aš būsiu labai dėkin
ga, kad jisai pats atsišauktų, 

j jeigu kas žinote apie 
man pranešt. Valerija 

jusį moters kraujo apsinuodi- tė (po vyru Grigienė), 19 Water St., 
jimą; tačiaus moteris numirė. Hudson, Mass, 
ir dabar gydytojas jau nu- 
smerktas.

Teisėjas C. S. Golden, skir
damas bausmę, dar apgailes
tavo, kad įstatymai tik “tokią 
mažą” bausmę leidžia skirt; 
girdi, jei tai jo valia būtų, tai 
gydytojas per metų metus 
laisvės nematytų.. . .

D-ras Jablonas buvo plačiai 
žinomas savo apylinkėje, kai
po sąžiningas ir sugabus gy
dytojas, kurio daugelis pasi
ges.

laika
ope-

arba 
jį malonėkite 
Česnulevičiu

(154-156)

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

J. Barkus.

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vakare

NEDfiLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

įsakyta 
jie čion

tėmijo

pra- 
Prie
mo-

Coney Islandas dabar lenk- 
tyniuos “padorumo” mieroje 
su Yonkersu. Teisėjas Rudich 
pripažino Sam Bregerį kaltu 
už tai, kad pastarasis išėjo 
ant gatvės vien su maudymosi 
kelinaitėmis, nuoga krūtine.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
pusmetinis susirinkimas įvyks 2 d. 
liepos (July), Kliubo Svet., 280 
Union Avenue, 7:30 v* v. Yra svarbu 
kad kiekvienas narys ateitų ir užsi
mokėtų narines mokestis, kad neliktų 
suspenduotas nuo pašalpos arba iš
brauktas iš Kliubo, Taip pat įsitė- 
mykite. kad Kliubo didysis piknikas 

I jvyks 31 d. liepos Dexter Park. Rei- 
I kės apkalbet ir pikniko reikalus.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Yra Kuo Pasidžiaugt

pereitų

Bėgiu gegužės mėnesio mie
sto dalyje Richmond važiuotės 
nelaimės sumažėjo 50 nuoš. ir 
mirtys iš tos priežasties suma
žėjo visu 100 nuoš. palyginus 
su tuo pat mėnesiu
metų. Tik gaila, kad toks da
lykas yra naujiena. O tai yra 
dėlto, kad perretai taip atsi
tinka. Toks rekordąs tačiau 
paliautų buvęs naujiena, jei 
mūsų piliečiai atmestų pa
protį už viską kaltinti kitus, 
o priprastų patys būt atsarges
ni.

Trafiko Stotis “L”

GARSINK1TES SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

—59th St. (Bay
Brooklyne.

Pastaruoju laiku 
tik 9 samdiniai ir 2 
ko skebauti 2 darbininkai ir
bosai, kurie yra savininkais 
liejyklos. Bet atrodo, kad bo
sai ilgai neišsilaikys, nes pir
madienio rytą “giedojo,” kad 
negalį ir nekelsią nei 
cento daugiau.

Antradienio rytą jau 
“We are willing to do
thing,” bet unijos atstovo ne
būnant, negalėjome tartis. 
Mat Moulders and Helpers' 
Unija ir lokalas 87 yra dalis 
A. F. of L., tad nors ir CIO 
aplink, mus smarkiai veikia, 
bet A. F. of L. dar savo se
noviško biurokratizmo neatsi
sako, jiem telefonu parankiau | 
su bosu pasikalbėti, negu su, 
darbininkais turėti pasitarimą' 
ir bosus paspausti.

Prašome lietuvių molderių' 
bei pagelbininkų (helpers) 
čionai nejieškoti darbo.

J. Seeger.

Teisėjas Pinto išgyvenusiam 
poroje 37 metus Koenigui pa
tarė išsivest žmoną ant pietų, 
užfundyt jai “cocktail,” bet 
pačiam negert. Paskiau ją nu
vest į teatrą.
ateit į teismą raportuot. Jie
du atsidūrė teisme 
skundžiant vyrą už girtavimą, 
o vyrui skundžiant žmoną už 
“bambėjimą.”

Ant rytojaus

žmonai

□
s
R
s

5
R
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FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, Laisves” Name

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

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

nTTTrTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT^

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

LAISVES” PIKNIKUI
LIETUVIŠKAS MONOPOLIS SIŪLO:

hl*h«y

Lietuvos Valstybinė
Wilson
Calvert’s Special
Calvert’s Reserve
Seagram’s 5
Seagram’s 7
Republic Rye 2 metu

4-5
kvorta
paintė
kvorta
paintė
kvorta
paintė
kvorta
paintė
kvorta
paintė

kvorta

$3.49
2.21
1.14
2.22
1.14
2.76
1.42
2.32

' 1.19
2.89
1.49

1.89
.98

"Special

mt ontMuiic ca

Monopolis bus atdaras visą dieną pirmadienį, Liepos 5-tą dieną.

REPUBLIC LIQUOR STORE
415-17 REAP ST. prie Grand St. BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-2089 L72

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

*
Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

B r. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST. 

----- ---- _—_

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

---------------------- .------- ... ...»

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

• • ‘ Amerikoniškos ir Importuotos Degtines
Taipgi Lietuvos Valstybinė i

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

MATEUŠAS SIMONA VIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET,
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

NATURAL - LAX - HERB TEA

12
MEDI

CINAL

HERBS
IN M

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, čekį už $1.00 bei dau
ginus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:

JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

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.

Telefonuokite: EVergrecn 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




