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Bjaurybių Lizdai. 
444 Jaunuoliai. 
Jaunasis šolomskas. 
Geri Pasiūlymai. 
Puiki Pradžia.

(8 pusi, laida) Telephone STagg 2-3878Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Birželio (June) 3, 1938Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVIII, Dienraščio XXAr sekate spaudoje tyrinėji
mą vokiškų šnipų, kurie apsėdo 
Ameriką?

Tų bjaurybių privisę labai 
daug*. Areštai dar tik prasidė
jo. Roosevelto valdžia ima juos 
naga n.

----- o-----
Jeigu Vokietijos fašistai ši

tiek daug šnipų priveisė bur- 
^tmzinėje Amerikoje, tai tik ga
lima įsivaizdinti, kaip daug 
daugiau pastangų jie yra įdėję 
į šnipų veiklą Sovietų Sąjun
goje.

Keista tik tas. žmonės, ku
rie desperatiškai niekino Sovie
tų valdžią už gaudymą ir bau
dimą fašistų šnipų, šiandien nė 
žodžio nesako prieš Roosevelto 
valdžią. Gal ir jie pasimoki
no.

----- o-----
Kas sakė, kad jaunimo ne

galima gauti į mūsų organizaci
jas? Pasižiūrėkite į Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą. “Tie
sa” praneša, kad šiame vajuje 
jau įrašyta 144 jaunuoliai.

----- 0-----
Matt šolomskas, Philadelphi- 

jos šolomskų sūnus, geroką lai
ką buvęs “Vilnies” jaunuolių 
skyriaus redaktorium, leidžiasi 
į ilgą maršrutą. Apvažinės jis 
beveik visas lietuviškas koloni- 

jaunimo reika- 

jaunas, gabus
Jam reikia pa- 

jas. Darbuosis 
lais.

Tai naujas, 
mūsų veikėjas,
dėti, jo šitą maršrutą reikia pa
daryti pasekmingu.

----- O-----
Ypatingai reikia visiems su

sirūpinti platinimu ir palaiky
mu jaunimo žurnalo “The Voice 
of Lithuanian Americans”.

žurnalo antras numeris jau 
išėjo. Ar platinate? Ar jūsų 
sūnūs ir dukterys prenumeruo
ja ir skaito?

----- 0-----
“Tiesoje” skaitau LDS na

riams pasiūlymą steigt senelių 
prieglaudą ir moksleivių šelpi
mo fondą. Abudu sumanymai 
yra geri. Juos turėtų priimti 
būsimas LDS seimas.

----- 0—
’ Beje, kalbant apie LDS sei

mą, kuris įvyks Pittsburghe 
rugpjūčio 15, 16, 17 ir 18 die
nomis, reikia nepamiršti ruošia
mos jaunimo sporto olimpiados. 
Tai bus gražus, šturmingas mū
sų jaunimo sąskridis.

Drg. Orman tvirtina, kad ši 
olimpiada bus kur kas didesnė 
ir šaunesnė už olimpiadą, įvy
kusią du metai atgal Rocheste- 
ryje.

*

0

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Lehman pareiškė, kad 

Labai smagi žinia atėjo iš Peekskill miestelio valdybos 
Grand Rapids, Mich. Drg. A. išleistas patvarkymas prieš 
D. rašo:

“Turėjome susirinkimą Ko- šingas šalies konstitucijai, 
munistų Partijos lietuvių narių. Miestelio valdovai nuėjo 
Susitvėrė lietuviška kuopa iš, taip toli, kad areštuoja žmo- 
15 narių. Iki šiol vietinė sek-'nes net už dalinimą gatvė- 
cija mums neleido tverti lietu-' se Jungtinių Valstijų kon- 
višką kuopą, kol neturėjo 10( stitucijos ir Nepriklauso- 
lietuvių partijoje. Besirengiant! parejškimo.
prie šio susirinkimo, —- ---- •
dar penkius narius.
kad mums gerai seksis lietuvis- ketina pavest valstijos pro- 
koje dirvoje darbuotis”.

----- 0-----
žinoma, kad seksis.

Rapidse yra labai didelis būrys 
pažangių, progresyvių lietuvių. 
Partijos kuopa galės padėti vi
sam judėjimui. Tiktai reikia 
nepasitenkinti tais 15 narių. 
Man atrodo, kad gerai, smar
kiai pasileidus į darbą, šita kuo
pa neužilgo galėtų užaugti iki 
50 narių.

Kodėl ne?
Šitą klausimą draugai apsvar

stykite kuopos susirinkime.

Darbo Žmonių

Dienraštis
Kaina $5.50 Metams 

Brooklyne $6.00 
Metams

Kardinolas Atranda, Kad 
Sovietų Ginklai Neleidžia 

Franco’ui Greit Laimėt

Budapest, Vengrija. — 
G. y Tomas iš fašistinio Is
panijos ploto sveikino 250 
maldininkų, atvykusių iš to 
ploto į katalikų tarptautinį 
Eucharistinį Kongresą.

Jis perstatė generolą 
Franco “puikiu krikščio
niu,” popiežiaus “socialės” 
politikos vykdytojom, ir 
tvirtino, kad Franco laimė
siąs karą. Bet, sako, jeigu 
Ispanijos valdžia ir toliau 
gaus tiek sovietinių ginklų 
ir amunicijos, kaip paskuti
niais laikais per Francijos 
rubežių, tai karas galės už- 
trukt dar vieną žiemą.

Naziai Slapta Buriasi 
Prieš Čechoslovakija
Praha, čechoslovakija. — 

Pagal Anglijos agentų įkal
binėjimus, Čechoslovakija 
atšaukė daugį savo armijos 
iš ruožto, kuris rubežiuoja- 
si su Vokietija. Hitleris, ta
čiau, slapta mobilizuoja di
deles savo armijas Dresde- 
no ir Plaueno apygardose ir 
tose buvusios Austrijos sri
tyse, kurios sueina su Če
choslovakija, — nors nazių 
valdžia pirmiau pasiskelbė, 
būk jinai “ištraukianti” 
daugumą savo karo jėgų iš 
Čechoslovakijos kaimynys
tės. Dabar ten naziai suga
beno pontoninius tiltus 
greit pereit per upes ir di
delius daugius ginklų ir 
amunicijos.

Anglijos užsieninės mi
nisterijos narys Wm. 
Sprang nuolat kuždasi su 
Čechoslovakijos naziais vo
kiečiais, kokiais būdais pri
verst šalies valdžią duot 
jiems kuo didžiausių nusi
leidimų.

Gub. Lehman Smerkia Peek
skill Miestelio Carukus

lapelių skleidimą yra prie-

gavome:
Manau,! Gubernatorius Lehman

kurorui daryt žingsnius pa
naikinimui tokios politikie- 

Grand)rįų sauvalios Peekskille.

Chinai Atkariavo Dešimtį 
Miestą Nuo Japonų

Hankow, Chinija, birž. 2. 
— Chinai pietinėj dalyj 
Shansi provincijos atėmė iš 
japonų dešimt miestų. Japo
nų ofensyva ties Kaifengu, 
į vakarus nuo Lanfengo,

USA SAKO JAPONAM: 
SUGRĄŽINKITE UŽ
GROBTĄ NUOSAVYBĘ
Amerika Perspėja Japonus 
— Daugiau Nekliudyt Ame

rikiečių Nuosavybės
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vyriausybė per sa
vo užsieninį ministerį C. 
Hull’ą vėl pasiuntė Japoni
jai stiprų protestą, kad ja
ponų armija užgrobė ame
rikiečių misijas, biznius ir 
mokyklas Shanghajuj ir ki
tose japonų užimtose vieto
se Chinijoj. Protestas pri
mena, kad Japonijos val
džia jau ne sykį žadėjo su
grąžint amerikiečiam tas 
nuosavybes ir daugiau ne
kliudyt jų turto tenai.

Bet japonų armija tebe
naudoja amerikiečių baptis
tų universitetą Shanghajuj 
ir amerikinių misijų patal
pas Yangtze upės klonyj, 
kaip savo kariuomenės sto
vyklas bei kareivines. To 
negana. Japonai, ką tik ga
lėjo, išplėšė iš amerikinių 
mokyklų, misijų ir biznio 
įstaigų tose vietose, ir nelei
džia ten nė kojos įkelt ame
rikonam savininkam bei ve
dėjam.

Taigi Amerikos valdžia 
dabar dar griežčiau *' negu 
pirmesniais atvejais reika
lauja, kad Japonija tuoj aus 
sugrąžintų amerikiečiams 
minimas įstaigas.

Penki Floridos Policmanai 
Teisiami Kaip žmogžudžiai

Bartow, Florida. — Čia 
yra teisiami penki buvę po
licininkai, kad jie 1935 m. 
pagrobė ir mirtinai užplakė 
socialistą veikėją Shoema- 
kerį ir nuplakė E. Poulnotą. 
Teismas leidžia piktadarių 
advokatam nuolat rėkaut 
prieš “komunistus.”

Suimtas Johnstown Majoras 
Kaip Skebinis Grafteris

Johnstown, Pa. — Pagal 
apskrities detektyvų virši
ninko J. F. Carroll’io paro
dymą, liko suimtas ir po 
$2,500 parankos pastatytas 
miesto majoras D. J. Shields 
kaipo didelis parsidavėlis. 
Jis, paėmęs $36,449.50 iš 
Bethlehem Plieno kompani
jos, už tai prižadėjo jai su
laužyt CIO Plieno Darbinin
kų Unijos streiką prieš tą 
kompaniją, praeitą vasarą.

Išduota warrantas areš- 
tuot ir F. I. Connorą, mies
to finansų komisijos pirmi
ninką, kuris gavęs $25,000 
iš Bethlehem kompanijos 
kaip to streiko laužytojus.

jau sulaikyta. Chinai tebe- 
atakuoja 10,000 japonų, ap
suptų visomis pusėmis į 
šiaurius nuo Lanfengo. Pa- 
gelbon apsuptiem atsiųsta 
dar 1,000 japonu.

• Japonai, po įnirtusių ar
tilerijos ir orlaivių atakų, 
užėmė Pohsieną.

Areštavo Amerikietį Studen
tą Kaip Hitlerio Šnipą 

Čechoslovakijoje

Carlsbad, Čechoslovakija.- 
Tarp keturių suimtų įtaria
mų Vokietijos šnipų yra ir 
amerikietis studentas Wm. 
Mueff iš Chicagos. Jis tuoj 
atsišaukė į Jungtinių Vals
tijų atstovybę Prahoj, kad 
paveiktų Čechoslovakijos 
vyriausybę jį paleist.

Kitas nužiūrėtas Hitlerio 
šnipas tai gražuolė panelė 
Unity V. Freeman-Mitford, 
vadinama “Hitlerio angliš
ka draugė,” iš Londono. 
Laike prieš-fašistinės de
monstracijos Londone ba
landy j jinai prisisegė nazių 
svastikinį kryžių ir gavo 
apkult nuo minios.

Farmy Produktų Kainos 
Labai Žemyn Nupuolė
Washington. — Dar nie

kada per paskutinius ketve
rius metus nebuvo taip že
mai nupuolusios lauko ūkio 
produktų kainos, kaip da
bar, ypač grūdai, bovelna ir 
vaisiai. Vien pernai metais 
farmų produktų kainos nu
krito 30 procentų, kaip pra
neša Jungtinių ' Valstijų 
žemdirbystės ministerija.-

Dabar tos kainos apskri
tai tėra tokios kaip 1909- 
1914 metais; bet farmeriai 
šiuo laiku turi mokėt 25 
procentais brangiau, pirk
dami miestų dirbinius. To
dėl jiem dabar kur kas sun
kiau suvest galą su galu ne
gu tada.

Sušaudyta 40 Oficierių 
Manchuke už Sukilimą

Prieš Japoniją
Shanghai. — Jau balan

džio mėnesį įvyko smarkus 
sukilimas chinų kariuome
nės prieš japonus Manchu- 
kuo krašte, kuris randasi 
Japonijos “globoj.” — Bet 
aklina japonų cenzūra iki 
šiol išlaikė tą žinią slapty
bėje.

Karo teismas tada, pirmi
ninkaujant japonų genero
lui K. Uyedai nusmerkė su
šaudyt per 40 sukilėlių ofi
cierių, nekalbant apie aš
trias bausmes daugiui ka
reivių.

.Manchukuo sukilėliai pa
darė japonam daugybę nuo
stolių, sudegindami didelius 
jų gazolino sandėlius Darie- 
ne, sunaikindami bent šim
tą Japonijos lėktuvų Muk
dene ir tt.

Kalėjimas Kyšininkui Buffalo 
Miesto Majorui

Buffalo, N. Y. — Buvęs 
šio miesto majoras G. J. 
Zimmermann tapo nuteistas 
kalėjiman 2 iki 5 metų kaip 
grafteris,' kuris bent pen
kiais atvejais ėmė kyšius iš 
kontraktorių už pavedamus 
jiems didelius miestinius 
darbus.

FAŠISTAI PASTŪMĖ
LIAUD1EČIUS ATGAL

TERUEL FRONTE
Liaudiečiai Nukirto 12 Fa

šistų Lėktuvų — Savo 
Prarado Penkis

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Fašistai di
delėmis jėgomis orlaivių, 
tankų ir kanuolių grumiasi 
į pietus ir rytus nuo Terue
lio linkon Valencijos; ir pa
gal Associated Press prane
šima, jie randasi jau už 12 
mylių nuo Valencijos pro
vincijos kampučio. Liaudie- 
čiai turėjo apleist Aldehue- 
lą, už 6 mylių į pietų rytus 
nuo Teruelio.

Fašistai, tiesioginiai ko
manduojami generolo Fran
co, tapo sulaikyti ir atmušti 
prie Camarenos. i

Pasak fašistų, ;tai jie pra
laužę liaudiečių linijas įvai
riuose kalnuose ! 60 mylių 
fronte tarp Teruelio ir Al- 
bocacerio ir pastūmę liau- 
diečius 5 mylias atgal 
25-kių mylių ruože. Svar
biausias fašistų siekimas 
tai užvaldyt pajūrio vieške
lį žygiavimui linkon Sa
gunto prieplaukos.

Ispanijos respublikos ko- 
mandierius centraliniame 
fronte, generolas Jose Mia- 
ja statydina naujas tvirtu
mas, kad neleistų priešam 
persikelt per Mijares upę į 
pietus nuo Castellon de la 
Plana.
Naujas Liaudiečių Laimėji

mas Ore.
Madrid. — Didžioj oro 

kovoj tarp nazių ir italų 
lėktuvų, iš vienos pusės, ir 
respublikos orlaivių, iš an
tros, rytiniame fronte liko 
nukirsta žemyn dvylika fa
šistų lėktuvų. Fašistai gi 
nušovė penkis ' respublikos 
lėktuvus; keturi kurių nu
krito respublikiečių pusėn.

EXTRA!
3,200 VYRŲ JIEŠKO PA
GROBTO AR NUŽUDYTO 

VAIKO
Princeton, Florida, birž. 

2. — Federaliai valdžios 
agentai sulaikė ir klausinė
jo 30 asmenų,; tris iš jų 
smarkiai, ką jie žino apie 
pagrobtą penkių metų ber
niuką J. B. Cash.

Nors jo tėvas, gazolino 
stočių savininkas, sumokėjo 
praeitą antradienį $10,000 
vaikvagiam už sūnaus su
grąžinimą, bet vis dar nieko 
apie jį negirdėt.

3,200 vyrų metasi j ieš
kot žmogvagių arba vaiko, 
gyvo ar negyvo. Apskrities 
vyriausybė paskyrė $1,000 
už suradimą bent jo lavonu- 
ko.

Florence, Italija. — Neži
nia kas išvogė $100,000 ver
tės brangumynų iš turtin
gos amerikonės J. K. Bran- 
cfiienės kambarių.
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Roosevelt Reikalauja 
Daugiau Tiesioginių 

Šalpų Bedarbiam
Nušovė Pusbrolį Majorą ir 

Jo Žmoną
Three Forks, Montana, 

birž. 2. — John Kunze nu
šovė savo pusbrolį, šio mie
stelio majorą Augustą Kun
ze ir jo žmoną. Tapo suim
tas.

su-

Milan, Italija. — Mussoli- 
nio užsieninis ministeris 
Ciano sako, kad Italija 
megs dar tampresnius 
sius su Japonija prieš 
vietus.

So-

Sukilo Tūkstančiai 
Japonijos Kareivių

Hankow. — Japonų armi
jos brigada iš 2,000 kareivių 
suįkilo prieš savo komandie- 
riųs Tai ežero srity j, į va
karus nuo Shanghajaus. Jie 
šaukė: “Šalin grobimo ka
rą!” 400 sukilėlių tuoj bu
vo areštuoti.

Nuo karo pradžios iki šiol 
iš armijos pabėgo per 400 
japonų kareivių ir oficierių 
vien Shanghai srityj.

Osakoj ir kitur Japonijoj 
keli tūkstančiai kareiviu su
kėlė maištingas demonstra
cijas, atsisakydami plaukt 
karan prieš Chiniją.

Neduoda Amerikos Pilietybės 
CIO Unijų Vadui

Milwaukee, Wis. — Aps
krities teisėjas J. L. Grego
ry atsisakė duot pilietybės 
popieras G. Mickelsenui, 
CIO unijų centro sekreto- 
riui-iždininkui Wisconsino 
valstijoj. Sako, jo atsaky
mai į klausimus apie komu
nizmą “neaiškūs.”

Karas Kaštuoja Japonijai 
Po $5,000,000 Kasdieną
Tokio. — Karas su Chini

ja jau labai nualino Japoni
ją ekonominiai, kaip prane
ša Associated Press. Dažnai 
stinga žmonėm paprasčiau
sių kasdieninių reikmenų. 
Taksai pakelti 10 procentų 
aukščiau. Dirbinių išveži
mai iš Japonijos parduot 
svetur nupuolė 20 procentų. 
Griežtai suvaržyta įvežimas 
700 rūšių produktų iš už
sienių.

Karas su Chinija kasdien 
vidutiniai lėšuoja po 5 
lionus dolerių.

mi-

Šiandien gal bus lietaus. 
— N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 60. 
Saulėtekis 5:27; saulėleidis 
8.21.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas atrašė laiš
ką pažangiam demokratui 
senatoriui A. B. Adamsui, 
per kurį kreipiasi į senatą, 
kad greitai nubalsuotų $3,- 
247,000,000 viešiem darbam, 
bedarbių šelpimui ir šalies 
ūkio gaivinimui. Roosevel
tas prašo priimt tą bilių 
kaip galint “lankstesniame” 
pavidale, idant prezidentas 
galėtų skirt įvalias pinigų iš 
to fondo ir tiesioginėms pa
šalpoms.

Rooseveltas sako, jog per 
paskutines šešias savaites 
privačiai darbai vėl pablo
gėjo ir bedarbių skaičius 
labiau pakilo. Taigi įvairūs 
nauji vieši WPA darbai, 
kurie bus pradėti vasarą ir 
rudeni, kol kas neteiks be- 
darbiam tuoj auti nūs para
mos, kuri jau dabar būtinai 
reikalinga.

Daugumos demokratų 
senatorių vadas Barkley, 
todėl įnešė palikt preziden
tui $1,425,000,000 skirt tie
sioginėms pašalpoms įvai- 
riose valstijose, pagal rei
kalą. Bet dešinieji demo
kratai, susibūrę su republi- 
konais, atmetė šį pasiūly
mą, kaipo “duodantį prezi
dentui perdaug galios.” Ta
da senatorius Barkley įne
šė leist prezidentui 125,000,- 
000 skirt tiesioginėm pašal
pom, jeigu to reikės; ir šis 
pasiūlymas tapo priimtas.

Mass. Politikierių Juodieji 
Melai Prieš Komunistus
Boston, Mass. — Valsti

jos seimelio tam tyčia komi
sija per aštuonis mėnesius • 
neva tyrinėjo komunistinį 
veikimą ir dabar paskelbė 
raportą, kur apie 2,000 pus
lapių prirašyta tokių išmis- 
lų, kaip kad: komunistai, 
girdi, “užvaldę” CIO mari- 
ninkų unijas, idant galėtų 
suparalyžuot šią šalį, kilus 
bet kokiam karui su užsie
niais; bile karą jie būk norį 
paverst revoliuciniu karu 
prieš Amerikos tvarką; būk 
komunistų mokyklose moki
nama gadint elektros dina
mai, mėtant į juos fonogra
fų griežimo adatas, ir būk 
ten dėstoma, kaip sprogdint 
garinius inžinus, gadint lai
vu bei orlaiviu vairavimo • 
mašineriją ir kt. tai būk to
kiais tikslais komunistai už
imą vadovaujamas vietas 
CIO unijose ir tt.

Tai melagingiausias, pro- 
vokatoriškiausias oficialis 
neva “dokumentas” iš visų 
purvinų popierių, kokie iki 
šiol buvo paskelbti Ameri
koj prieš komunistus.

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas N. 
Chamberlain siūlosi “tai- * * 
kyt” Ispanijos respubliką su 
fašistais.
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Socialinis Draudimas 
Sovietą Sąjungoj

Daugelio kapitalistinių šalių darbinin
kai ilgus dešimtmečius kovoja dėl teisės 
gauti pašalpą ligoje, senatvėje, bedarbėj, 
gimdymo metu. Vienose šalyse darbinin
kai iškovojo šiokias tokias galimybes 
kaikurioms socialinio draudimo rūšims, 
kitur jie nelaimės metu vis dar priversti 
tenkintis savo asmeninėmis sutaupomis, 
ar savo nedidelių organizacijų bei lab
darybės draugijų pašalpomis. Pilno so
cialinio draudimo nėra nė vienoje ka
pitalistinėje šalyje. Dargi tose šalyse, 
kur kai kurios socialinio draudimo rūšys 
veikia, jos toli gražu neapima visų dir
bančiųjų, o tik geriau organizuotus dar
bininkų vienetus. Ir kas svarbiausia, so
cialinio draudimo išlaidos gula sunkia 
našta ant pačių dirbančiųjų pečių, nes 
jie iš savo kišenės turi sumokėti žymią 
socialinio draudimo išlaidų dalį.

Spalio revoliucija garantavo Sovietų 
Sąjungos darbo žmonėms pilną visų rū
šių socialinį draudimą. 1936 m. pabai
goje priimtoji Staliniškoji Konstitucija 
iš naujo garantavo sovietų piliečiams 
teisę poilsiui, teisę gauti pašalpas ligoje, 
senatvėje, gimdymo metu ir visuose ki
tuose atvejuose, kada žmogui reikalinga 
pagelba. Ta konstitucijos garantuota tei
sė yra faktas, sovietų gyvenimo tikrovė, 
o ne pageidavimas, kad tas būtų ateityje. 
1937 m. buvo panaikinti kai kurie socia
linio draudimo suvaržymai, seniau tai
kyti sovietinių įstaigų tarnautojams. 
Dabar ir darbininkai ir tarnautojai turi 
lygias teises visų rūšių socialinio drau
dimo pašalpoms gauti.

Visus socialinio draudimo reikalus 
Sovietų Sąjungoje dabar tvarko pačios 
darbininkų profsąjungos. Jei paimti tik 
šią sovietų profsąjungų darbo sritį ir 
tai mes puikiai galėsim suprasti, kokią 
didžiulę rolę sovietų profsąjungos lošia 
Sovietų Sąjungos gyvenime. Socialinio 
draudimo reikalams profsąjungos gau
na iš valstybės, iš fabrikų ir įstaigų ad
ministracijų milžiniškas sumas ir visas 
jas profsąjungos tvarko savo nuožiūra. 
Kokioje šalyje mes rasime tokią padėtį, 
kur būtų toks pasitikėjimas darbininkų 
otganizacijomis ? To nėra nė vienoj ka
pitalistinėj šalyje.

Per pirmus 4 pirmosios penkmetinės 
metus socialinio draudimo reikalams So
vietų Sąjungoje buvo išleista 10 miliar- 
dų rublių, o per 4 antrosios penkmetinės 
tnetūs—26,5 miliardo rublių. 1937 m. so
cialinio draudimo pajamos siekė 5,5 mi
liardo rublių, o 1938 m. numatoma sieks 
6,3 miliardo rublių. 1938 m. socialinio 
draudimo reikalams numatoma išleisti 
5,9 miliardo rublių, iš kurių 3,4 miliardo 
eis apdraustųjų pašalpomc ir pensijoms, 
654 milionai rublių bus išleista apdraus
tųjų vaikų aptarnavimui, 1 miliardas 
rublių pailsio namams, sanatarijoms ir 
kurortams, arti 1 miliardo rublių nėš
čioms motinoms; tuo tarpu organizaci- 
riiai-administracijos aparto išlaikymui 
iŠ Visos beveik 6 miliardų rublių sumos 
skiriama tik 80 milionų rublių.

Socialinis draudimas Sovietų Sąjungo
je apima didžiules mases žmonių. Jau 
1987 m. apdraustųjų skaičius siekė 26,7 
milionų žmonių. Socialinio draudimo rei
kalams išleidžiamos sumos kasmet auga. 
Vis geriau aprūpinant darbininkus ir 
tarnautojus reikalingu poilsiu, vis gerė
jant jų materialiniam stoviui, kartu ma
žėja susirgimų skaičius. Apskaičiuota, 
kad 1937 metais kiekvienam šimtui dir
bančiųjų nedarbo dienų (dėl susirgimų) 
skaičius sumažėjo 15% palyginus su 1936 
m. Traktorių pramonės, elektros maši

nų statybos, žemės ūkio mašinų statybos, 
transporto mašinų statybos, centralinių 
rajonų juodosios metalurgijos fabrikuo
se susirgimų skaičius 1937 m. sumažėjo 
palyginus su 1936 m. nuo 20 iki 31%. 
Netekimas darbingumo dėl nelaimingų 
įvykių tose pat pramonės šakose suma
žėjo nuo 18 iki 26 procentų. Tuo tarpu 
kapitalistinėse šalyse, pavyzdžiui hitleri
nėj Vokietijoj, darbininkų susirgimų 
skaičius nuo 1932 m. iki 1936 m., pagal 
pačių fašistų davinius, padidėjo 40,9 
procento.

Didžiulį dėmėsi Sovietų Sąjungoj 
profsąjungos kreipia nėščių moterų ir 
gimdančių motinų aprūpinimui. Tai ma
tyti ir iš socialinio draudimo išlaidų. 
1938 m. nėščioms ir gimdančioms mote
rims sušelpti skirta 990 milionų rublių 
prieš 785 milionus 1937 m. ir 376 milio- 
nus 1936 metais. Sovietų vyriausybė. iš 
savo lėšų jau išmokėjo daugiavaikėms 
motinoms daugiau miliardo rublių. Štai 
kaip rūpinasi motinomis šalyje, kur val
džioje yra darbininkų ir valstiečių at
stovai, o ne išnaudotojų buržujų atsto
vai!

651 milioną rublių socialinio draudi
mo keliu šiemet skiriama vaikų aptar
navimui prieš 510 milionų rublių, išleistų 
1937 m. Vien socialinio draudimo lėšo
mis 1938 metais bus išvežta į pionierių 
lagerius už miestų 389 tūkstančiai vai
kų, prieš 309 tūkstančius vaikų 1937 me
tais. Aplamai gi išvežamų į užmiesčius 
ir kurortus vaikų skaičius bus žymiai 
didesnis. Fabrikai ir įstaigos išlaiko savo 
lėšomis vaikų kolonijas (vaikams nuo 3 
iki 8 metų) ir pionierių lagerius (vai
kams nuo 9 iki 15 metų). Šiemet numa
toma duoti poilsį užmiesčiuose ir gydyti 
kurortuose daugiau, kaip 2 milionus 
darbininkų ir tarnautojų vaikų.

1938 m. sovietų profsąjungos pasiųs į 
poilsio namus (po 2 savaites) 2 milionus 
280 tūkstančių savo narių (1937 m. pa
siuntė 2 mil. ir 8 tūkstančius); 439 tūks
tančiai profsąjungų narių galės gydytis 
sanatorijose ir kurortuose (1—lį mėn.) 
prieš 353 tūkstančius, pasiųstus 1937 
m. Be to, profsąjungos pasiųs 1.6 milio- 
no savo narių į išeiginių dienų bazes 
(vienos dienos poilsis specialiuose na
muose). O kiek darbininkų ir tarnautojų 
pasiųs dar pačios įstaigos ir fabrikai 
savo lėšomis! Štai kaip Sovietų Sąjun
goj rūpinamasi darbo žmonių sveikata.

Sanatorijomis ir kurortais naudojasi 
ne tik darbininkai ir tarnautojai, bet pa
skutiniais laikais ima vis daugiau reika
lauti sau vietos ir valstiečiai kolchoznin- 
kai. Geriau susitvarkę kolchozai jau turi 
įsirengę savo nariams poilsio namus. 
Daugelyje vietų vietiniuose kurortuose 
ir sanatorijose gydosi namažas skaičius 
kolchozninkų, pirmoj eilėj stachanovie- 
čių. 1938 m. vien didžiuosiuose visasą
junginės reikšmės kurortuose ir sana
torijose kolchozninkams skirta 5 tūks
tančiai vietų.

Visi tie daviniai rodo, kaip plačiai So
vietų Sąjungoje pastatytas socialinis 
draudimas: draudimas ligoje, nelaimin
guose atsitikimuose, senatvėje, nėštumo 
ir gimdymo metu. Tik vienos rūšies so
cialinis draudimas neturi išlaidų, tai — 
draudimas bedarbės metu. Sovietų Są
jungoje bedarbių nėra.

Tai nereiškia, žinoma, kad socialinio 
draudimo srityje Sovietų Sąjungoje vis
kas puikiausia vyksta, kad čia nėra jo
kių trūkumų. Anaiptol! Tų trūkumų 
daug ir jų niekas neslepia, juos negai
lestingai kritikuoja ir šalina. Socialinio 
draudimo organuose nemaža yra biuro
kratinių elementų, nemaža yra trūkumų 
su revizijų reikalais, profsąjungos ne 
visuomet duoda savo darbo socialinio 
draudimo srityje apyskaitas savo narių 
viešuose susirinkimuose ir pan. Į socia
linio draudimo organus, kaip paaiškėjo, 
buvo pralindę ir liaudies priešų iš troc- 
kistų ir buchariniečių tarpo, kurie są
moningai stengėsi sukompromituoti 
profsąjungas darbininkų akyse: jie vog
davo stambias socialinio draudimo reika
lams skirtas sumas, sąmoningai išskirs- 
tydavo ir “užšaldydavo” ilgai nebaigia
mose kurortų ir sanatorijų statybose di
deles valstybės skirtų pinigų sumas ir 
pan. Su tokiais priešais Sovietų valdžios 
organai ir elgiasi kaip su priešais: juos 
ne tik šalina iš socialinio draudimo or
ganų, bet ypač piktus žalotojus sodina į 
kalėjimus ir baudžia. A. Ramutis. 
1938. V. 18.

Kiekvienas darbas sulyg 
plano yra sėkmingas. Drg. 
A. Stripeika dar balandžio 
mėnesį sakėsi jau organi
zuojąs vajininkų grupę dar
buotis sekančiame “Lais
vės” vajuje, kuris bus spa
lių mėnesį. Dabar, prasidė
jus vasaros sezonui, drg. 
Stripeika rašo:

“Brangus drg. P. Bukni! 
Aš pri duodu tris naujus 
skaitytojus, 2 metinius, vie
ną pusei metų. Mes su drau
gais J. Warwickais ir K. 
Čiurliais buvome ant farmų. 
Ir ten nepamiršom pakal
binti, kad užsirašytų dien
raštį ‘Laisvę.’ Dabar aš tu
riu gerą pagelbininką, tai 
drg. Jonas Warwicką. Jis 
gerai storojasi gauti naujų 
skaitytojų. Yra tikęs būti 
“Laisvės” agentu, moka 
gražiai žmones prikalbinti, 
neužgaudamas jų. Mes na
mie būdami, “Laisvės” skai
tytojų nebūtume gavę. Aš 
matau daug draugų, kurie 
plačiai važinėja, ale apie 
‘Laisvę’ tai visai bijo ir pri
siminti.
“Draugiškai, A. Stripeika.”

Labai teisingai rašo d. 
Stripeika, kad kur tik eisi 
ir prisiminsi savo dienraštį, 
visada gausi naujų skaity
tojų. Labai džiaugiamės, kad 
drg. Jonas Warwickas dar-

Klausimai ir Atsakymai
Būtų ge$ai, kad jūs paaiš

kintumėte, kaip darbininkams 
gyvenasi Sovietų Sąjungoje ir 
kaip jie gyvena fašistinėse ša
lyse, Vokietijoj, Italijoje ir tt. 
Nes fašistai arba kurie prita
ria fašistams sako, kad dabar 
pas juos goriau, negu pirma 
buvo. Ir aš pats kdrtais mis- 
linu, kibą fašistai turi ką nors 
tokio gero, nes kaipgi jie ga
lėtų savo žmones taip sumul- 
kinti, jog jų jie klauso. Pa
vyzdžiui, jie dabar Ispanijon 
siunčia tūkstančius žmonių ir 
pastarieji nesipriešina. Man 
tenka daug sykių argumentuo
ti su vokiečiais. Girdi, kas iš 
to, kad Sovietuose dirba ir už
dirba, bet vėl viską atima, 
nes viskas baisiai brangu ir 
tt.

Taigi, jeigu jūs galėtumėte 
viską smulkmeniškai išaiškin
ti, tai būtų aiškiau argumen
tuoti. Meldžiu tą padaryti 
per “Laisvę.”
Atsakymas

Juk “Laisvėje” ir šiaip dar
bininkiškoje spaudoje dažnai 
esti tie dalykai aiškinami .ir 
draugai turėtų tuos raštus 
skaityti ir pasidėti, idant, rei
kalui prisiėjus, turėtų medžia
gos argumentams. Aišku, kad 
jokiu būdu negalima vienu sy
kiu šiame skyriuje tai pada
ryti. Norint smulkmeniškai, 
kaip sakote, išaiškinti darbi
ninkų padėtį Sovietų Sąjungo
je ir visose fašistinėse šalyse, 
prisieitų kelius tuzinus ilgų 
straipsnių parašyti, šios die
nos “Laisvėje” editorialu telpa 
geras draugo Ramučio straips
nis “Socialinis Draudimas So
vietų Sąjungoje.” Skaitykite, 
įsitėmykite faktus.

Kad Vokietijos ir Italijos 
i žmonės kol kas nesukyla prieš 

savo prispaudėjus, tai, viena, 
jie dar nepakankamai susi
pratę, antra—jie baisiai pri
spausti. Ir pasijudinti nega
li. Bet kada nors sukils. Juos 
tam ruošia slaptai veikiančios 
komunistinės partijos.

Tai kvailiausias argumentas, 
kad iš Sovietų darbininkų 
“viską atima.” Kas gi iš jų 
viską atima? Kapitalistų ir 
dvarininkų nebėra. Visi žmo
nės, tinkami darbui, dirba. 
Nėra milionų bedarbių, ku
riuos reiktų šelpti. Tai kur 
tie jų darbo vaisiai dingsta? 
Aišku, kad vienoje ar kitoje 
formoje juos suvartoja tie pa
tys žmonės.

DARBAS SULYG PLANO
buojasi platinime savo dien
raščio ir, kaip drg. Stripei
ka nupiešia, turi talento ta
me darbe. Šis d. Stripeikos 
laiškeli^ yra puikus primini
mas visiems dienraščio 
“Laisvės” patriotams, kad 
ir svečiuojantis, ir atsto- 
gaujant ir parengimus lan
kant, reikia kalbinti žmo
nes skaityti “Laisvę.”

“Laisvė” vis dar labai su
spausta finansiniai. Visi 
dirbantieji ir turintieji at
liekamo grašio privalo šiek 
tiek prisidėti su aukomis, 
privalo padėti savo dienraš
čiui pergyventi vasaros 
sunklaikį. Tuo reikalu pra
šome pasiskaityti gražų lai
škelį :

“Godotina ‘Laisvės’ Ad
ministracija: Prisiunčiu už 
‘Laisvę’ $5.50. Nors prenu
merata dar nepasibaigus, 
bet atnaujinu; $5 Ispanijos 
kovotojam prieš fašistus; 
$3 dėl kovotojų, kurie su
grįžo iš Ispanijos ir $2 dėl 
‘Laisvės’ reikalų. Su pagar
ba, Isidore Certivitius, Mil
ton, Wash.”

Gražus, draugiškas, ir gi
liai jausmingas balsas drau
go Certivitiuso iš tolimo

USA KOMUNISTŲ PARTIJOS SVEI
KINIMAS J. STALINUI

Dešimtasis Komunistų Partijos suva
žiavimas pasiuntė sekantį generaliniam 
Sovietų Sąjungos Komunistų Partijos 
sekretoriui J. Stalinui sveikinimą:

“Nuoširdžiu entuziazmu ir meile, mes, 
delegatai į 10-tąjį USA Komunistų Par
tijos suvažiavimą, atstovaują 75,000 Par
tijos ir 20,000 Komunistinės Jaunimo Są
jungos narių, esančių glaudžioj vienybėj, 
siunčiame jums ir per jus garbingai 
SSSR broliškai Partijai ir visiems So
vietų žmonėms, mūsų revoliucinius svei
kinimus.

“Su daugeliu ir greit priaugančių mi
lionų amerikiečių, mes esame tvirtai nu
sistatę sąmoningume apie bendrus rei
kalus mūsų Jungtinių Valstijų ir Sovietų 
žmonių prieš fašistinius karo ruošėjus. 
Mūsų suvažiavimas siunčia savo sveikini
mus ir padėką jūsų didžiai vadovybei, 
po kuria trockistai-buchariniečiai, agen
tai fašizmo, buvo nugalėti jų provokaci
niuose tiksluose suruošti karą ir tapo 
pilnai numaskuoti prieš taiką mylinčius 
pasaulio žmones. Mes ypačiai esame dė
kingi, kad Sovietų masės, jūsų vadovy
bėje, suardė trockistų-fašistų bjaurią 
sutartį atiduoti Sovietų Tolimųjų Rytų 
provincijas ir aliejaus šaltinius Japoni
jos fašistų - militaristų klikai, kaipo re
sursus vedimui karo prieš USA.

“Mes sveikiname betarpiškus Sovietų 
žmonių laimėjimus ūkyje. Jie parodė ne
paprastą vertę nematytos pasaulyje ir 
vis augančios demokratijos, kuri gyvuoja 
socialistinėj tėvynėj.

“Daugiau galios esamam ir vis besi
plečiančiam prieteliškumui tarpe Jungti
nių Valstijų ir SSSR žmonių!

“Tegyvuoja vadai, kovoją už taiką, 
Sąjunga Sovietų Socialistinių Respubli
kų, josios didžioji Komunistų Partija ir 
nepalaužiamas pasaulio progreso, demo
kratijos ir socializmo vadas—draugas 
Stalinas!” , .

Pasirašo:
Wm. Z. Foster,- pirmininkas.
Earl Browder, general, sekretorius.
Sveikinimas Jurgiui Dimitrovui

Jungtinių Valstijų Komunistų Parti
jos dešimtasis suvažiavimas pasiuntė 
Jurgiui Dimitrovui, o per jį visam Ko
munistų Internacionalui, sekantį' sveiki
nimą:

“Dešimtasis USA Komunistų Parti
jos suvažiavimas, įpėdinis demokratinių 
1776 ir 1861 metų revoliucijų tradicijų, 
ir įpėdinis garbingų darbininkų klasės 
kovų, siunčia savo karščiausius sveiki
nimus Komunistų Internacionalui ir jo 
vadui, Jurgiui Dimitrovui, ištikimiau
siam bendradarbiui Stalino, vadui kovų 
prieš fašizmą ir karą, vadui visų anti
fašistų, herojui* ir vadui darbininkų kla
sės.

“Kai grąsinąs Hitlerio šešėlis pasirodė 
taikos ir demokratijos horizonte, tai jūs, 
drauge Diftiitrovai, nazių teisme Leipzi-

nietis, kurio žmona nesenai 
mirė, net ir liūdesio su
spaustas savo dienraščiui 
paaukojo $5.

Daugiau aukų po 50c ga
vome nuo sekamų draugų:

Anna Philipse, Stamford, 
Conn., Martin Kvedas, De
troit, Mich., A. Senkus, 
Grand Rapids, Mich., John 
Shagov, Anson, Me., W. Gei- 
bes, Cleveland, Ohio ir W. 
Propest, Detroit, Mich.

Ačiuodami draūgam už 
aukščiau pažymėtas dova
nas, tikimės, kad juos pa
seks kiti draugai ir padės 
savo dienraščiui pergyventi 
vasaros sauslaikį.

Daug padės draugijos ir 
įvairios organizacijos tuo-

krašto.
Draugė Motuzienė iš She

nandoah, Pa., nuo Lietuvių
Moterų Apšvietos Kliubo jau po parengimų užsimo- 
prisiuntė $5 kaipo auką sa- kėdamos už spaudos darbus 
vo dienraščiui. Draugas ir pasiskelbimus savo pa- 
Juozas Judžentas, brookly- rengimų. P. Buknys.
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Dešimtojo Kum. Partijos Suvažiavimo 
Sveikinimai Stalinui ir Dimitrovui

ge, nuplėšėte maską nuo fašizmo veido 
ir parodėte žmonėms jo bjaurų besti- 
jiškurną. Teisme žmonių teisėtumo jūs 
parodėte, kad fašistai prokurorai ir tei
sėjai yra paprasti kriminalistai.

“Jūs parodėte, kad fašizmas, netgi sa
vo kieme nėra neįgalimas; jūs suteikėte 
drąsos ir vadovybę pasisklaidžiusiom 
darbininkų klasės ir visų žmonių jėgom 
—parodėte kelią į pergalę.

“Septintajam Komunistų Internacio
nalo kongrese, jūsų vadovybėje, mes pa
matėme, kaip gali būti pasiekta pergalė 
—kaip įsteigti darbininkų klasės ir žmo
nių vienybę, prieš kurią bile kokis fašiz
mo ginklas privalo sutrupėti į šipulius.

‘Jūsų pavyzdis ir jūsų mokymai labai 
daug įkvepia ir vadovauja mūsų suva
žiavimą ir mūsų Partiją steigimui tos 
viūenybės, už kurią Amerikos komunis
tai darbuojasi čionai.

“Trečiu kartu Amerikos istorijoj mes 
stovime prieš pekliškų jėgų antpuolį, ku
ris pasirįžęs sunaikinti namus, kultūrą, 
laisvę mūsų gražiosios šalies. Tačiau, 
kaip 1776 ir 1861, kada suvienyti ir de
mokratiški žmonės sutiko priešą su ne
nugalima drąsa ir pasirįžimu, taip ir 
šiandien, turint prieš akis naują priešą, 
—demokratinis frontas už darbus, atei
ties užtikrinimą, taiką ir demokratiją 
yra steigiamas naujai sukurtoj Ameri
kos demokratijos ugnyj, kur darbininkų 
klasė ima iniciatyvą.

“Mes išmokome iš jūs, kaip tą ugnį 
išnaujo uždegti. Mes išmokome iš jūs, 
kaip sujungti tarptautiškumą mūsų so
cialistinio paveldėjimo su geriausiomis 
mūsų praeities istorijos patriotų revoliu
cinėmis tradicijomis.

“Tarptautinė darbininkų klasė, jūsų 
vadovybėje, kuria savo vienybę ir vie
nybę visų žmonių prieš karą ir karo ruo
šėjus—fašistinius agresorius ir trockis- 
tus-buchariniečius, fašistų agentus.

“Priešakyj taikos jėgų stovi Sovietų 
Sąjunga, socialistinis kraštas—tvirtuma, 
nustatyta prieš fašizmą ir karą. Mes mo- 
kinamės panašiai, kaip Ispanija ir Chi- 
nija išmoko, kad kovoti yra. ne tik tarp
tautinė prievolė, bet taipjau tai yra vie
nintelis būdas mūsų šalies taikos apsau
gai, kad Amerika stosis jai priklausomoj 
vietoj podraug su Sovietų Sąjunga sau
goti pasaulio taiką.

“Mūsų suvažiavimas pažada jums ir 
Komunistų Internacionalui mūsų tvirtą 
nusistatymą sekti pavyzdžiu, kurį jūs 
mums suteikėte; stovėti priešakyje-ko
vos prieš reakciją, karą ir fašizmą; 
cementuoti Amerikos žmonių vieny
bę demokratijos pergalei, ir, per de
mokratiją, už galutiną pasiekimą ge
riausių troškimų visų tų, kurie kovo
jo prieš priespaudą praeityje — pa
naikinimą nuo žemės paviršiaus tiro
nijos ir priespaudos ant visados—sie
kimą tikslo Markso, Engelso, Lenino ir 
Stalino vadovybės—laimėjimo socialisti
nio pasaulio, platesnės ir aukštesnės de
mokratijos.”
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GELTONASIS DRUGYS i AMAZON UPĖS ŽUVIS
BRAZILIJOJE i -DRASKUNAS Atkasama Žiloji Lietuvos Praeitis SAIDOKAS KAIPO SPORTO 

ĮRANKIS
Per pastaruosius kelioli

ka metu iš Pietines Ameri
kos miestu buvo visiškai iš
varytas geltonasis drugys, 
kuris pirmiau nusinešdavo 
šimtus tūkstančių gyvasčių. 
Nesenai, tačiau, ta baisi li
ga vėl pasirodė, bet ne mies
tuose, o tolimesnėse vietose 
Sao Paulo valstijos.

Amerikos mokslininkų ty
rinėjimai surado įdomių 
faktų “persikėlimo” tos li
gos.

Pasirodo, jog dabar liga 
išnešiojama ne tų uodų, 
kurie yra prasiplatinę mies
tuose, o kitų vabzdžių, gy-! 
venančių giriose, kurie iki' 
šiol skaitėsi visiškai nepa
vojingi. Dėlto, jeigu pirma 
geltonuoju drugiu susirgda-i 
vo lygiai visoki miesto gy-i 
ventojai, tai dabar juomi 
suserga tiktai vyrai, kurie 
dirba giriose ir vyresnieji 
vaikai, kurie darbo vieton 
pristato maista.

V. R.

šviečia ir šviesai Užgesus.

i

Yra tam tikrų atšviečia- 
lų maliavų. Nutepliojus jo- 
lis popierą, galima išsikar- 
pt pageidaujamus pavida
lu ir prisilipdint prie lubų. 
Kai elektra dega, tai prisi
geria šviesos į maliavą to- 

* kics popieros. Užsukus tad 
?leitrą, pati popiera dar 
švemiai šviečia per 5 iki 6 
vahndų.

Tatai naudinga vaikam, 
bijantiem gulėti visiškoj 
tamsoj. Iškarpius gi iš taip 
nutepliotos popieros pavida
lus žvaigždžių, gyvulių, 
paukščių, maži vaikai dar 
tuomi ir džiaugiasi.

Automobilis Tiesiai Bėga, 
Nors Vairuotojas Miega

Naujas Bendix reguliuo
tojas - “stabilaizeris” auto
mobiliams palaiko mašiną 
tiesioj linijoj, nors automo- 
biliono gumos struktūrų ir 
pats vairuotojas būtų užmi
gęs, o mašina pleškėtų 70 
mylių per valandą.

čechas Netyčia Pašovęs Du 
Nazius, Jo Tautos

> Niekintojus

Praha, birž. 1. — Kai vie
noj valgykloj čechas puska
rininkis pareikalavo muzi
kantų pagriežt čechiškų 
liaudies dainų, vokiečiai na- 
ziai ėmė cechus plūst ir jam 
grasint. Jis tada šovė į grin
dis, ir kulka atšokdama su
žeidė du nazius.

Čechoslovakų vyriausybė 
tyrinėja tą nuotikį.

Komunistų Partija Gina 
USA Konstituciją

New York, birž. 1. — Visi 
vietiniai kapitalistų laikraš
čiai atžymėjo kaip “naujie
ną,” jog Amerikos Komu-
nistų Partijos suvažiavimas 
įrašė į savo 1938 m. platfor
mą, kad Partija “gins Jung
tinių Valstijų konstituciją” 
ir joj reiškiamus demokra
tijos principus nuo fašisti

nių pasimojimų.

Tarpe gyvuojančių ant 
■ sausumos gyvūnų randasi 
i nemažai draskūnų, su ku
riais susitikęs žmogus rizi- 

! kuoja tapti jų auka. Pavo- 
! jingų žmogaus priešų, ku- 
; rie gali atimti gyvastį, taip
gi randasi ir jūrose, pav., 
Šarkiai ir sprutai (aštuonia- 
kojai).

Bet, veikiausia, nedauge
liui yra žinoma, jog randa
si nedidelė žuvis (apie 10 
colių ilgio) gyvuojanti ek
vatorinės Brazilijos upėse, 
kuri yra priskaitoma prie 
didžiausių žmogaus priešų. 
Tų žuvų pilna ne tik didžio
joj Amazonės upėj, bet ir vi
suose upeliuose ir ežeruose 
Amazonės klonyje. Ja vadi
na “pirancha,” kas indijo- 
nų kalboj reiškia: “pirą”— 
žuvis, o “ancha”—dantys. ( 
Ir ištikrųjų, jos snukyje, 
panašiam į buldogo, randa
si aštrūs dantys ir labai 
stiprūs žandai. Iš vieno sy
kio jinai gali nukąsti žmo
gaus pirštą. Plaukiant lai-
veliu upe negalima nuleisti 
rankos į vandenį, nes tuomi 
rizikuosi netekti vieno arba 
net ir kelių pirštų.

Piranchos gyvena pulkais 
ir kartu jos užpuola ant bile 
šiltakraujo gyvūno, nepai
sant ar tai bus gyvulys, vai
kas ar užaugęs žmogus. 
Kraujo kvapsny s tas žuvis 
suerzina iki pasiutimo, ir 
užpuolusios ant savo aukos, 
jos bematant sudrasko ją,
nuplėšydamos mėsą nuo 
kaulų ir suėsdamos viską, 
ką tik gali praryti.

Nesvietiškas tų žuvų pik
tumas ir užpuolimas dide
liais būriais padaro žmogų 
bejėgiu gintis ir nemažai 
Amazonės klonio gyvento
jų yra žuvę nuo tų draskū
nų. V. R.

Vandenį Atstumiąs Skystis
Dvi merginos, apsirengu

sios delikatnomis vasarinė
mis suknelėmis, -leido ant 
savo drabužių pilt vandenį 
chemikalų parodoj Londo
ne; paskui pasipurtė, ir vėl 
liko visiškai sausos. Jos sė
dosi ant kėdžių, kur buvo 
palieta geriamosios sodos; 
gulė ant sofų, ant kurių bu
vo pripilta arbatos, ir tie 
skystimai visai nekibo prie 
merginų suknelių bei koji
nių.

Tais bandymais buvo įro
doma naudingumas naujai 
išrasto cheminio skysčio va
dinamo velan. Perleidus 
juomi audinius, pradedant 
šilku ir baigiant storais vil
nonais, paskui jie ir nepri
siima vandens bei “atstu
mia” jį.

Nei skalbimas nei valy
mas nepanaikina apsaugos, 
kokia suteikia velan, kaip 
rašo Illustrated London 
News. N. M.

Norman K. Davis, 59 me
tų amžiaus, ilgus metus tar
navęs kaip Amerikos atsto
vas įvairiose šalyse, negali 
gerai susikalbėt jokia sveti
ma kalba.

Tyrinėtojai iš Vytauto D. 
Kultūros Muzejaus jau -ku
ris laikas pirmiau atkasė 
Eigulių piliakalnyje seno
viškų puodų šukes, geležies 
gargažius, senovės pilies 
medžių sienų įspaudas mo
lyje ir kt. Tas piliakalnis 
guli Lapių valsčiuje, deši
niajame Neries (Vilijos) 
krante, netoli Kauno. Jis 
minimas jau trylikto am
žiaus istoriniuose užrašuo
se. Čia kadais stovėjo medi
nė pilis, bet ją kryžiuočiai 
sudegino.

Kitame Neries krante, 
Sargėnuose, atrasta šį pa
vasarį senovės kapinynai vi
sai atsitiktinai, beimant 
graužą (žvyrą) statybos 
reikalams. Darbininkas Lu- 
kaševičius kovo 29 d. į mu- 
zejų atnešė įvairių daiktų, 
kuriuos surado prie vienų 
griaučių (skeletono). Tik 
tada muzejus pasiuntė savo 
tyrinėtojus.

Sargėnų kapinyne iki šio
laiko ištirti 56 kapai—lietu
vių gilios praeities liudinin
kai. Čia mirusieji buvo lai
dojami negiliai, tik pusės iki 
vieno jardo gilumo duobėse. 
Daugelio kapų dugne padė
ta po keturis akmenis — du 
prie galvos ir du prie kojų. 
Vyrai buvo laidojami galvo
mis į vakarus, o moterys į 
rytus. Vyrų kapuose suras
ta žalvarinių segių su aku-

ENISEI MARMURAS Didžiausia “Galva” Milžiniški Sliekai LANGAS į JŪRAS
Upė Enisei (Sibire, So

vietų Sąjungoj) ima savo 
tekėjimo pradžią tarpe 
marmurinių akmenų. Kal
neliai rožavo ir balto mar
muro randasi abiejose pu
sėse tos upės. Vienas iš tų 
kalnelių yra iškilęs net 
1,600 pėdų virš upės pavir
šiaus. Tai Kebik-Kordon 
marmurinis kalnas.

Tiktai viename tame kal
ne apskaitliuojama i 9 mi- 
lionus baltojo ir 3į mil. ro
žavo kubiškų metrų mar
muro.

Pagal grožinę ir techniki
nę sudėtį enisejinis marmu
ras skaitomas vienas iš ge
riausių pasaulyje. Jis bus 
vartojamas budavojimui So
vietų Rūmų Maskvoje. Jau 
dabar eina marmuro kirti
mo ir apdirbimo darbai. 
Prie marmurinio kalnelio 
išaugo nemažas darbinin
kiškas kaimelis.

V. R.

Įtaisas Nusakantis Kiek 
Reikia šviesos.

Foto-elektrinė celė, pri
taisyta prie elektros vielų, 
pati užžibina, kiek reikia 
šviesų kambaryj, kai dienos 
laiku ar pavakariais pasida
ro pertamsu. — Tai išradi
mas General Electric kom
panijos inžinierių.

. Los Angeles, Calif. — Ro
bertas Thieme čia dagyve- 
no iki 105 metų amžiaus. 
Jis buvo vedęs 15 sykių. Pa
skutinė jo žmona mirė 1916 
metais.

temis, geležinių lazdelių, 
smeigtukų drabužiams su
segti, o kai kurių rankų 
kaulus puošia stambios me
talinės apyrankės (branza- 
letai), pagražintos įvairio
mis auku temis.

Moterų kapuose rasta 
daugeriopi galvos papuoša
lai, įvijiniai (sprenžinos pa
vidalo) antsmilkiniai, padir
bti iš žalvario; daug įvai
riaspalvių stiklinių ir ema
linių karolių (kokių Lietu
voj randama jau nuo šešto 
amžiaus); kaklo papuošalai, 
sudaryti iš žalvario įvijos 
vielos gabalėlių ir suvynio
ti! skardelių (blekučių), se
noviškų smeigtukų-spilkų, 
ylų, apyrankių ir žiedų. Vi
sokios rūšies papuošalų taip 
pat atrasta ir vaikų kapuo
se.

Bet tyrinėtojai neaptiko 
jokių karstų-grabų pėdsakų 
tame Sargėnų kapinyne; 
užtat daugelyje kapų viršuj 
kaulų palaikų rado anglies 
liekanas. Tai greičiausia 
laidotuvių puotų liekanos, 
nes seniausiais laikais buvo 
tokios puotos ruošiamos ant 
palaidotų žmonių kapų.

Žinovai kapų priskaito 
daugumą Sargėnų antram 
amžiui krikščionių gady
nės; taigi tie kapai bus apie 
17 šimtmečių senumo. O jų 
senumas sprendžiamas pa
gal gerai datuotas akines

Busimoj 1939 metais New 
Yorke Pasaulinėj Parodoj 
bus pabudavota milžiniška 
kaukuolė panašiai kaip pla- 
neta-riumas. Žmonės galės 
įeiti į vidų tos “negyvos 
galvos”, vaikščiot ant mil
žiniško liežuvio, dantų, ir 
net galės įeit į gerklę ir į 
kvėpavimo kanalus. Viduje 
tos kaukuolės bus vadas- 
specialistas, kuris aiškins 
žmonėms apie žmogaus gal
vos subudavpjimą, apie vei
kimą centralės nervų siste
mos ir tt. Sakoma, labai x 
įdomus būsiąs smagėnų vai
zdas. V. R.

“PIANAS-MOKYTOJAS”
Carl Rupp išrado taria

mą “Mokytoją-Pianą” (Ma
ster Piano). Šis pianas vei
kia motoriniu mechanizmu. 
Jei žmogus nori išmokt 
skambint kokį muzikos ga
balą, įsideda jį (pavidale 
“rolės”) į pianą; bet kol jis 
nepaspaus klavišio, tol pia
nas tylės. O kurį klavišį 
reikia paspaust, tai parodo 
žiburėlis po tuom klavišiu. 
Suprantama, tie klavišiai 
yra pagaminti iš peršviečia
mos medžiagos.

“Sekretų Nepaisančios Ja
pono Daržovės...

Vienas japonas daržovių 
pardavinėtojas Seattle, 
Washington valstijoj, prika
lė tokią iškabą prie savo bi
znio stalo ant šaligatvio: 
“Daržovė graži ir šviežia ir 
nieko nepaiso apie Jungti
nių Valstijų sekretus kaip 
kad laivynas ir tvirtovė.” 

seges. Viename kape rasta 
karinis kirvis ir žalvario 
pasaginė (patkavėlė) su 
mažais įvijiniais atriestais 
galais.

Įvijinių antsmilkinių gal
vos papuošalų čia atkasta 
moterų kapuose per 20. Tie 
papuošalai priskiriami an
tro amžiaus antrajai pusei. 
Sakoma, • kad jų centras 
greičiausiai buvęs tik Lietu
voj. Už dabartinės Lietuvos 
ribų dar jų surasta tik Lat
vijoje (Lazdiniuose).

Antrame Eigulių kapiny
ne, kitoj pusėj Neries (Vili
jos) upės, ištirta 37 kapai, 
vieni nuo antro-ketvirto am
žiaus, kiti kiek vėlesnių lai
kų. Čia, be kitko, surasta 
titnaginių Svidrų kultūros 
strėlių ir kitų dirbinių iš 
akmens vidurinio amžiaus, 
tai yra, nuo aštuonių iki 
trijų tūkstančių metų pirm 
krikščionių gadynės.

Radikių kaimo kapinėse, 
šilelyje mažo kalnelio, už
tikta puodų šukės ir titnago 
dirbinių skeveldros iš nau- 
ja-akmeninio amžiaus, bu
vusio 3,000—1,500 metų 
pirm krikščionių gadynės. 
Tai pėdsakai anų laikų so
dybos; ir iš jų sprendžiama, 
kad jau tuo laiku čia galėjo 
gyventi indo - europiečiai, 
protėviai aisčių: lietuvių, 
latvių, prūsų.

Netoli nuo čia, vieno ūki

Paprasti lietaus sliekai 
pas mus pasitaiko iki 5-6 
colių ilgio. Tačiaus šiltuose 
(tropiškuose) kraštuose jie 
užauga daug ilgesni. Did
žiausi pasaulyje lietaus slie
kai užauga Ekvadore (Pie
tų Amerikoje), kur jie pa
siekia, kartais, pusantro 
jardo ilgio. Vieno tokio slie
ko užtektų meškeriotojui 
visai dienai žuvis gaudyti.

123 Milionai Žiurkių
Nepaisant visokių būdų 

naikinimo žiurkių, Jungti
nių Valstijų gyventojai ne
gali jų nusikratyti, o jos at
neša milžiniškus nuostolius 
visai valstybei.

Pagal žemės ūkio minis
terijos aprokavimą, Jungti
nėse Valstijose šiuo laiku 
randasi 123 milionai žiur
kių, t. y. beveik tiek pat 
kiek ir žmonių. Vadinas, 
ant kiekvieno žmogaus yra 
viena žiurkė-parazitas.

V. R.

šimtą Pačių Pavarė, Dar 
Šimtą Pasilaiko

Sisowath Monivong, 63 j 
metų, karalius Kambodijos, 
Francijos globojamo krašto 
Indo-Chinoj, iki šiol turėjo 
200 pačių. Dabar šimtą jų 
pavaro, nes reikią taupyt 
lėšas. Bet jis dar pasilaiko 
šimtą pačių.

Prancūzė Nadia Boulan
ger, 50 metų, yra viena iš 
gabiausių pasaulyj simfoni
jos orkestrų konduktorių, 
muzikos rašytojų ir kritikų. 

ninko lauke rikiuojasi žy
mės degintinių kapų iš 11-to 
iki 13-to amžiaus. Vėjo nu-į 
gairintame smėlyje lengvai l 
surandama likučiai kaulų į 
sudegintų žmonių kūnų, i 
daugybė senoviškų puodų i 
šukių, įvairūs žalvariniai! 
papuošalai ir anglių likti-' 
čiai. Daugumas papuošalų ■ 
yra ugnies sugadinti, kiti < 
nuo karščio susilieję į vieną 1 
gabalą.

Visas ruožtas abiem pu
sėm Neries yra lyg nusėtas 
įvairiomis senovės liekano-! 
mis, ir jos liudija, kad Lie
tuvos kraštas jąu nuo la
bai senų laikų buvo nuolat 
apgyventas. Senieji jo gy
ventojai tvėrė kultūrą, ku
rios žymių yra ir šiandieni
nėje Lietuvos žmonių kultū
roje.

Veršvų piliakalnyje taip 
pat surasta akmens am
žiaus titnaginių dirbinių ir 
senovės puodų liekanų, o 
paskutinėmis dienomis—la
bai gražūs įvairiaspalviai, 
stikliniai ir emaliniai karo
liai, kokių iki šiol Lietuvoj' 
dar nebuvo aptikta.

Einant toliau nuo Kauno 
linkon Raudondvario, kasi
nėjama kapinynas, kurio iš
kasenos liudija, kad juose 
buvo laidojami žmonės tre
čiame ir ketvirtame am
žiuose. —A.

Originalis, naujai išgal
votas būdas tėmyt į jūrų 
gyventojus nesenai tapo iš-, 
bandytas vienos mokslinės 
ekspedicijos, kuri tyrinėjo 
jūrų fauną (gyvūniją) Flo
ridos pakraščiuose. Jie iš
pjovė keturkampę skylę lai
velio dugne ir įdėjo stiklą. 
Virš stiklo padarė stogelį, 
kad stikle neatsimuštų švie
sos spinduliai. Švariam, per
matomam vandenyj per to
kį “langą” galima aiškiai 
matyti, kas dedasi vandeny
je, po laiveliu. Nelabai gi
liose vietose gražiai matyt 
jūrų dugno augalai, siūbuo
ja tamsūs maurai, kyšuoja 
balti, geltoni ir raudoni ko
ralai. Po tą gražų vaizdą 
nardo įvairių veislių, viso
kio dydžio ir spalvos žuvys. 
Jos plaukioja pavienėmis ir 
grupėmis, landžiodamos po 
jūrų dugno augalus.

Ekspedicijos dalyviai per 
naujai išrastą langą turėjo 
progos nutraukti daug gra
žiu fotografišku vaizdu.

V. R.

Radio “Slaugė”
Zenith Radio korporacija 

garsina savo “radio slaugę,” 
pritaikytą motinoms. Kam
baryj, kur guli mažas kūdi
kis, yra įtaisytas mažiukas 
radio perduotuvas, ir bile 
kuriame kitame kambaryje, 
kur motina dirba, jinai gali 
įspaust į paprastas elektros 
skylutes sienoj mažą radio 
imtuvėlį; tada jau girdės 
kiekvieną kūdikio garsą, 
net jo kvėpavimą; ir visai 
lengva bus motinai girdėt,

Saidokas, primityvių žmo
nių gyvenime vartotas kai
po ginklas ir kaipo medžio
jimo įrankis, dar ir po šiai 
dienai yra užsilikęs ir var
tojamas—pas tūlas atsiliku
sias tauteles, gyvenančias 
Afrikos ir Australijos brūz
gynuose, kur civilizacijos 
spinduliai dar nepasiekė.

Tarpe senovės gyventojų 
pagarsėję šauliai buvo fra
kai, kretai, parthai, numi- 
dai ir skitai; viduriniais am
žiais buvo pagarsėję Ang
lijos šauliai.

Nepaisant išradimo ug
nim šaunamo įrankio, sai
dokas Anglijoj dar buvo 
vartojamas XVII šimtmety
je, o kaipo sporto įrankis 
saidokas vartojamas ir po 
šiai dienai.

Šaudymas iš saidoko įgy
ja vis didesnį populiarumą, 
Anglijoj gyvuoja nacionalė 
organizacija šaulių iš sai
doko. Kas metai ta organi
zacija surengia šaulių pa
rodas, kas geriausia patai
kys į taikyklį. Daug to 
sporto mylėtojų sueina pa
žiūrėt tokid parodų. Gerai 
išsilavinę šauliai į nedidelį 
taikyklį pataiko nuo 150 ir 
daugiau jardų atstumos.

V. R.
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Naujas Oro Milžinas

Seattle, Wash. — čia ban
doma naujas didžiokas Boe
ing lėktuvas; jis sveria 41 
toną ir pusę; jo liemens il
gis 109 pėdos; sparnai 152 
pėdų ilgio; aukštis 28 pėdų 
ir pusės; greitis 200 mylių 
per valandą. Jis galėsiąs 
nešt 74. keleivius, apart pus
tuzinio įgulos narių ir skrist 
6,500 mylių be apsistojimo. 
Jo inžinai išvystysią 4,000 
arklių jėgų.

Prieš-Ugn'ms Chemikalas
Apipurkšk langų užlaidas, 

audimu apmuštus krėslus ir 
kt. nesenai išrastu chemika
lu vadinamu igncx, ir tie 
audiniai- bus apsaugoti nuo 
ugnies, kaip liudija New 
Yorko miesto gaisrininkų, 
valdyba. Pamirkyk jame šil
kines kojines ar kitus deli- 
katnus moterų dangos daik
tus, ir jie neužsidegsią.

Ignex yra tokis tyras, 
kad nepalieka jokių žymių 
net ant juodo šilko ir ne
kenkia nors ir ploniausiem 
audiniam ir negadina jų 
spalvos. Be to, jis neturįs 
savyje jokių nuodingų ypa
tybių. N. M.

1

Jungtinių Valstijų auto
mobilistai per metus išlei
džia savo mašinom ir važi
nėjimo reikmenim $7,500,- 
000, kaip atranda valdiškas 
Kelių Biuras.

jeigu paaugęs vaikutis ban
dys atsidaryt langą, pats 
grius arba kokį daiktą par
vers bei numes.

Tas išradimas pritaiko
mas ir prie lovos ir būsiąs 
naudingas ligoniam, kuriem 
reikia pasišaukt patarnavi
mo iš kito kambario.

J. C.
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vesti arkliai. Gaisro priežastis 
neaiški.
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Garsinkite savo biznį dien
rašty j “Laisvėj.” Bostono Biznieriai ir Profesionalai

Žemiau telpantis straipsnis yra kal
ba, sakyta Wm. Z. Fosterio, dešimta
jame Komunistų,, Partijos suvažiavi
me. — “L.” Red.
Komunistų Partija yra Partija demo

kratijos ir socializmo partija. Komunis
tų Partija ne tik išreiškia plačias demo- 
kratines-revoliucines Amerikos žmonių 
tradicijas, bet taipgi socialistines tradi
cijas sąmoningo darbininkų klasės ele
mento. Prieš Komunistų Partijos įstei
gimą 1919 m. gyvavo keletas kitų revo
liucinių organizacijų, tarpe kurių vy
riausiomis buvo Socialistų Darbo Parti
ja, Socialistų Partija ir Pasaulio Pramo
nes Darbininkai (IWW). Šiame laiko
tarpy j paminėtosios organizacijos vaidi
no žymią rolę klasių kovoje ir proleta
riato stiprinime. Bet kadangi Jos nesu
gebėjo pritaikyti savo programų prie 
klasių t kovos sąlygų ir, dėl tuojautinių 
darbininkų reikalavimų, tos organizaci
jos buvo istorijos nustumtos į šalį ir jos 
arba išsigimė į sektas arba tebegyvena 
išsigimimo procesą. Komunistų Partija 
paėmė iš jų svyruojančių rankų socializ
mo vėliavą ir dabar neša ją pasekmingai 
į pergalę.

Socialistų Darbo Partija buvo vyriau
sia revoliucinė Amerikos darbininkų 
partija nuo 1870 iki 1900 metų, kai įsi
steigė Socialistų Partija. Geriausias 
revoliucinės Socialistų Darbo Partijos 
tradicijas atstovauja Danieliaus De Le
ono darbai. Tačiau SDP negalėjo įgyven
dinti savo marksistinių principų į ryškią 
klasių kovą ir to pasėkoj jinai senai išsi
gimė į menkutę, siaurą anti-komunistinę, 
anti-sovietinę, anti-ADF ir anti-CIO 
sektą.

Socialistų Partija nuo 1900 iki 1919 
buvo revoliucinių darbininkų pripažinta 
kaipo partija socializmo. Jos gražiausios 
revoliucinės tradicijos yra įkūnytos gar
binguose Eugenijaus V. Dėbso ir Char
les E. Ruthenbergo varduose. Bet ilgi 
metai dešiniojo oportunizmo, įnešto 
smulkiai-buržuazinių vadų, ir, per pasta
ruosius keletą metų, kairiųjų sektantų ir 
trockistu, beveik suskaldė Socialistu Par- C 7 V
tiją. Jinai pasiliko tiktai apie su 4,000 
nariu, jos balsai rinkimuose sumažėjo 
iki vieno ketvirtadalio; josios įtaka ka
tastrofiškai nupuolė, ir toji partija greit 
skęsta pusiau-trockistinėn klampynėm.

naudojo jų laimėjimais ir bando saugotis 
jų klaidų. Jinai įkvepia darbininkus jų 
praeities laikų revoliucine dvasia ir atžy
mi jų konstruktyvius pasiekimus. Komu
nistų Partija atstovauja viską, kas yra 
gražiausio ir revoliucingiausio Amerikos 
darbininkų klasės istorijoj. Savo prisidė
jimu prie Komunistų Internacionalo, Ko
munistų Partija taipjau neša į Jungtines 
Valstijas geriausias viso pasaulio darbi-

I ninku tradicijas.
Prieš keletą metų tūkstančiai darbi

ninkų, nusistačiusių revoliuciniai ir pasi- 
I rįžusiai kovoti prieš kapitalizmą, prisi

dėjo patys prie Socialistų Partijos arba 
IWW, bei buvo jų įtakoj. Tačiau jie bu
vo nuvilti ir atstumti šitų organizacijų 
oportunistinių lyderių nusistatymo, taip 
kad jie pasitraukė nuo tų organizacijų 
ir didelis jų skaičius susimaišė ir pata
po neveiklūs revoliuciniam judėjime.

Kokis didelis darbininkų skaičius per
ėjo per Sį. P. ir IWW gali geriausiai pa: 
rodyti tasai faktas, kad 1920 m. S. P. 
dar vis turėjo apie 30,000 narių ar dau
giau ir gavo 920,000 balsų prezidenti
niuose rinkimuose, o IWW 1918 metais 
turėjo narių apie 150,000 ir turėjo daug 
įtakos kituose darbininkų tūkstančiuose. 
Be to, didelis rekrūtų skaičius buvo be
tarpiškai stoją ir išeiną iš tų organiza
cijų per eilę metų po to.

Daugelis šitų teisingų darbininkų, nu
viltų S. P. ir IWW oportunizmo, pradėjo 
suprasti įvykių logiką ir įstojo Komunis
tų Partijom Jie surado, jog Komunistų 
Partija yra socializmo vėliavos nešėja ši
toj šalyj ir dėlto jie jon įstojo. (Pav., d. 
Gurley Flynn man sakė, kad iš 307 Ko
munistų Partijos narių Spokane, Wash- 
ingtono valstijoj, 204 yra buvę kadaise 
IWW nariai. Draugas Raport, Washing- 
tono distrikto sekretorius, informuoja 
mane, kad panaši tendencija yra visur 
ten, kur IWW turėjo daug narių ir kur 
Partija išnaudoja ankstybas revoliuci
nes IWW tradicijas). Tačiaus visvien 
dar dešimtys tūkstančių buvusiųjų S. P. 
ir IWW narių ir prijautė jų tebepasilie- 
ka mūsų Partijos išlaukyje. Partija nori 
šitų neorganizuotų, teisingų, proletari
nių kovotojų ir jie turėtų būti josios na
riais.

Komunistų Partija reiškia nuošird
žiausią užkvietimą tiems darbininkų kla
sės kovotojams, kurie negalėjo surasti

Gimnazijos Kapelionui 
Išdaužė Langą

Gimnazijos kapelionas kun. 
Lukošiūnas pasiskundė policijai, 
kad jam nakties metu išdaužė 
langą. Spėjama, kad tai mo
kinių keršto darbas.

Pasodino Daug Medžių
Gegužes 6 d. Kretingoje bu

vo surengta mokyklų medelių 
sodinimo švente, kurioje daly
vavo arti 1,000 mokinių. Me
deliais mokiniai apsodino ke
letą gatvių ir miesto parko 
dalį.

SO. BOSTON, MASS.

S--------------------------------------------- fij

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

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

0---------------------------------------------E

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

WILLIAM’S TAVERN
K. TARUSHKA

Gražus pasirinkimas geriau
sių ir skaniausių valgių
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

DIDŽIAUSIAS 
i BARGENAS

RADIO
1— Antano Partiko orkestrą 

iš Worcester, Mass.
2— Seserys Alikoniūtės, dai- 

ninkes, iš Worcesterio.
3— Alikoniūtė, armonistė, iš 

Worcesterio.
4— Alikoniūtė ir Partikus 

padainuos duetus.
Po programos prašome pa

rašyt laiškelį ar atvirutę į sto
tį WORL, Lithuanian Pro
gram, Myles Standish Hotel, 
Boston, Mass., pranešdami sa
vo įspūdžius.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta

355 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel. Sou. 0558
Norwood Skyrius: 

1044 Washington St. 
Tel. Norwood 1498-W

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis

Prezidentas

ORUI ATŠYLANT GERKITE CREMO ALE
Antanas Penkevičius

Sales Manager

Lietuviai, visur reikalaukite lietuvių bravoro alaus, pada
ryto iš grynų miežių salyklos, stipraus ir priimnaus gerti.
Jis yra gaminamas vėliausio mokslo būdais, ilgų metų patyrimais ir 

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Duokite Man Cremo Ale!
Taip šaukia žmones orui atšylant. Nes ėlius-ale yra 

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

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanus.

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

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

Penkevičiui bravaro antrašu:

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

SOUTH BOSTONE

Kampinis namas, storas ir 5 
šeimynos. štoras per 35 metus 
išrendavotas aptiekos bizniui, la
bai jgyvendintas, ypatingai daug 
lietuvių apgyventoj vietoj. Per
dėm atnaujintas iš vidaus ir lau
ko. Nauji aržuoliniai “florai” per 
visą namą, 5 baltos sinkos, 5 nau
ji pečiai, pilnai išrendavotas labai 
pavyzdingomis šeimynomis, visas 

I išpopieruotas, išpentintas iš vidaus 
ir iš lauko. Rcndų atneša $1,438 
j metus. Apmokėjus visas išlaidas 
gryno pelno lieka arti $1,000.00 

I per metus. Yra jvažiavimas au
tomobiliams. Busas sustoja arti 
namo.

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

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

Telephone SOUth Boston 9423
m, I

------ ----------------------------------- ;-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- velL

Puikiausias Piknikas/
RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-ras APSKRITYS !

Bus Sekmadienį, Birželio 26 June, 1938
Programą duos: Brooklyno Aido Choras, Newark© Sietyno Choras, Elizabetho

Bangos Choras ir Great Necko Pirmyn Choras

BUS OLD CIDER MILL GROVE, VAUX HALL ROAD, UNION, N. J.
ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ

Pasaulio Pramonės Darbininkai buvo 
įkurta 1905 metais. Per kokią 15-ką me
tų ši organizacija taipgi buvo potencia- 
lis revoliucinių darbininkų ginklas. Ji
nai įrašė Amerikos darbiriinkų judėjimo 
istorijon gražiausius puslapius ir tos or
ganizacijos tradicijos yra gražiausiai at
stovaujamos William D. Haywoodo, Eli
zabeth Gurley Flynn ir Frank Little. Ta
čiau PPD (IWW), ankstybai priėmusi 
sindikalistinį nusistatymą, nesugebėjo 
pasiliuosuotiwnuo ąjiti-politikalizmo, du- 
beltavo-unijizmo, anti-religinio sektan- 
tizmo, ir, vėlesniais laikais, nuo anti-so- 
vietizmo. Tuo būdu ji susitraukė savo 
sektantiškon dabartinėn pozicijon.

Komunistų Partija yra paveldėja ir 
tęsėja geriausių Socialistų Darbo Parti
jos, Socialistų Partijos ir Pasaulio Pra
monės Darbininkų tradicijų. Jinai pasi
mokino iš klasių kovų prityrimų, pasi-

sau politinės buveinės nei S. P., nei 
IWW. Jinai kviečia juos patapti nariais 
Komunistų Partijos—Partijos Markso, 
Engelso, Lenino, Stalino ir Dimitrovo— 
Partijos Ruthenbergo ir Haywoodo. Ko
munistų Partija yra partija kiekvieno 
darbininko, kuris trokšta ryškiai kovo- 

i ti prieš fašizmą ir karą, kuris nusispren- 
dęs kovoti prieš kapitalizmo sistemą. 
Buvusieji S. P. ir IWW kovotojai suras 
Komunistų Partijoj organizaciją, kuri 
žino, kaip ginti darbininkų reikalus ka
pitalizme, taipjau, šiaip šviesti ir orga
nizuoti darbo žmonių mases įsteigimui 
socializmo. Komunistų Partija išstato 
naudojimui praeities revoliucines Socia
listų Darbo Partijos, Socialistų Partijos 
ir Pasaulio Pramonės Darbininkų tradi
cijas, kurių paminėtosios organizacijos 
daugiau nebeatstovauja.

Win. Z. Foster.

LIETUVOS ŽINIOS
'ALYTUS i žmoną ir jau dveji metai su

--------  i ja gyvena. Bakšia rengęsis už 
Rado Užmuštą Batsiuvį |lai jam k(,,.Syti j,., bQk lai_ nct 

Gegužės 4 d. rytą Alytuje, į bandęs išplikinti savo konku- 
Suvalkų pusėj, ties žydų kapais rentui akis. Tačiau žmonos mei- 
esanciame griovy vietiniai gy-|lūžis likęs sveikas ir iškėlęs 
ventojai pastebėjo lavoną. At- Bakšiai bylą. Gegužės 3 d. ta 
vykus policijai jo kišenėje rado byla buvo sprendžiama teisme, 
pasą. Paaiškėjo, kad tai Ned- bet Bakšia buvo išteisintas, 
zingės miestelio gyventojas Al- v ,
eksas Bakšia, apie 45 m. amž.,' kad užmuštasis
kuris prieš kelerius metus gy-Il!aksla 1 atvyko ^'uz5s 
veno Alytuje ir vertėsi batsiu- ck su nauj°kais viename veži- 
vio amatu. Nuo 1935 m. jisi^ ir Yalūno restorane girtavo, 
išsikėlė gyventi j Nedzingę. Uz-!k^®j° vak vak' i *r> 
muštas kietu daiktu j galvą. |matyt’ 6jo Pas savo «vogerį 
Kas jį užmušė, kol kas neišaiš- 'nakvoti.
kinta. Antrą Kartą Sėja Laukus

Velionis nesugyveno su vienu1 šiemet ankstyvam pavasariui 
piliečiu, kuris buvo paviliojęs jo nusišypsojus kovo — balandžio

mėn. ūkininkai ypač smėlėtuos 
laukuos pradėjo sėti žirnius ir 
avižas, bet orui atšalus, pasėti 
grūdai sugedo ir ūkininkai iš 
naujo dabar atsėja dirvas.

PANEVĖŽYS

Sudegė Ūkininko Klojimas, 
Daržinė ir Jauja

Šiomis dienomis Vabalninko 
vai., Vaidagių k., sudegė Baniu
lio klojimas, daržinė ir pilna ne
mintų linų jauja. Padaryta nuo
stolį apie 10,000 Lt. Spėjama, 

! kad trobesius bus kas nors pa
degęs. Turtas buvo apdraustas 
Alytaus savitarpio draud. drau
gijoje.

Sudegė Tvartai
Gegužės 7 d. vidurdienį Miš- 

kiniškių k., Utenos v., sudegė 
vieno ūkininko tvartai ir, kal
bama, kartu sudegę nespėti iš-

Pelnas nuo šio pikniko bus ne vien tik apskričio naudai, a le kartu ir išmokėjimui “Laisvės” naujos Intertype mašinos. 
Tad rūpinkimės, kad šis piknikas pavyktų.

Sietyno Choras, kuris dalyvaus šio pikniko programoje

Apskritys yra išleidęs tikietų knygeles ir išsiuntinejas jas kuopoms platinimui. Kuopos privalo rūpintis jų 
platinimu, o dienraštį “Laisvę” remiančioj i visuomene yra prašoma įsigyti tų tikietukų kuo daugiausia.

ĮŽANGA 25 CENTAI. PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ
Širdingai kviečiame skaitlingai atsilankyti. _______ RENGĖJAI.

KELRODIS: No. 10 busas eina nuo Pennsylvania stoties, Market St., Newarke per Hillside, priveža 
prie J)at parko vartų. Springfield Ave. gatvekariai ir busai į Irvington Centrą (5 corners). Čia imkit 
“Union Vaux Hall Road” busą ant kampo Clinton Ave. Išlipkit ant “Vaux Hall Road” po kairei, pusė 
bloko iki parko.

AUTOMOBILIŲ KELIAS: Springfield Ave. iki “Vaux Hall Road” po kairei iki parko.
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Doran—First to Advance
Whatever may be said about the 

Mussolinian terror, one fact remains 
bright and shiny: the trains now run 
on time. What ever may be said 
about Hitler’s dementia, one fact 
remains brighten an otherwise 
dusty shield: the people will gain 
Strength through Joy by using auto
mobiles.

The Persian Empire rolled on to 
power by well-greased chariots. Who 
are we to say that Hitler may not 
actually gain the love and admira
tion of the German people by giving 
them automobiles at $396 per? Why, 
Herbie Hoover was elected because 
he promised a car in every garage.

Yes, the new automobiles may be 
an important propagandic and po
litical factor in the history of a dis
eased world. Germany will be self- 
sufficient (heil!). Germany will 
give a car to the masses ( 
The auto will triumph once and for 
all (heil!).

Only two 
expects the 
ing so they 
costs sixty cents a gallon.

Cannon instead of butter (heil!). 
Autos instead of sauer-kraut and 
pigs knuckles (heil!). Gasoline in
stead of milk (heil!). Flat 
instead of food and warmth 
peace and life and freedom ...

--------0--------
If anyone tells you that young 

people are not interested in the 
embargo on Spain, you can tell that 
person to go straight to the nether
most regions.

Over 20,000 
men marched 
Memorial Day 
These youth were vitally concerned 
with the constant threat of war. 
When war does 
youth who will

The time to 
NOW.

Mass protest 
most powerful weapon.

Quite a number 
youth marched, 
some more youth whom I did not 
see at the parade, but who were 
there. Practically all of them 
marched with other organizations 
and groups. At the next parade 
of this type more efforts should be 
made to organize the Lith-American 
youth to march in one large con
tingent.

"Dave symbolizes the best that is 
in American youth. We will build 
our testimonial to him by building 
a powerful Young Communist Lea
gue, by recruiting thousands to fill 
the gap left in our ranks by his 
death. Together with us the youth 
of America Will remember and hon
or him, and because of this remem
brance and as part of this homage 
will spur themselves on to ever 
more determined and relentless 
struggle for democracy and against 
fascism. We pledge to renew with 
even greater vigor our efforts to 
mobilize the whole progressive youth 
movement to aid the People’s Gov
ernment of Spain to press to a suc
cessful conclusion the fight to lift 
the shameful embargo and to pass 
the O’Connell Peace Bill. In this 

(heilD* I struggle and in the hearts of those
. J * ’ tirkrx fierhf Tlnvn Will 11V0

Poem and Song Drive 
by M’land Chorus

Ramblings of the 
Second District

B’more Thanks for 
Picnic Success

things bothei' me. Hitler 
people to give up eat- 

may buy cars. Gasoline

who fight, Dave will live.
National Committee, Y. C. L., 

Gil Green, Angelo Herndon,
Carl Ross”.

tires 
and

young men and wo- 
last Saturday in the 
Youth Peace Parade.

come it will be the 
be shot to pieces.
stop that future is

still remains the 
Use it.

of Lithuanian
Each day I find

Can Our Elections 
Be Improved?

I’ve seen many elections of offi
cers in our ^choruses. One thing 
that didn’t seem right was the lazy 
way the people selected their can
didates. Often somebody was elect
ed just because they were well liked 
by a number of friends; or else he 
or she belonged to the crowd that 
held the most members; or else he 
or she thought that they would like 
to be officials.

Some choruses elect the same pre
siding members year in and year 
out, just because they hate to em
barrass an older but incapable 
member.

It is nobody else but the executive 
committees who are responsible for 
the successes or failures. They or
ganize the chorus, hold it to disci
pline, raise funds and lead in all 
the hard work. They may not re
ceive any publicity but they are the 
real heroes and heroines, 
must we continue 
our choruses by 
who don’t know 
about the work?

So why 
to be unfair to 

electing officials 
the first thing

get the probableWhy can’t we 
candidates for the jobs, and a few 
weeks before election, have them 
explain their platforms? This way 
we could know just what each can
didate wants to accomplish. In our 
towns, cities, colleges and high 
schools, we have our candidates set 
out a few weeks before election. 
We hear their speeches and learn 
their platforms. We can only class 
them by the way they worked in 
any past positions.

“Lowell or bust”

THE “VOICE”
Of Lith-Americans

NOW OUT!

Have YOU < 
Subscribed?

1 year—$1.50
1 year—$1.00

Lithuanian-American Publishers 
Box 38, Station W, 

Brooklyn, N. Y.

Outstanding YCL Leader Killed in Spain; 
‘‘First to Advance, Last to Retreat”

for poets among the 
the Baltimore Lyros 

show their talents, is 
Charles Granofsky, our

Flicker

Just a few short days ago one of 
the bravest hearts of the Young 
Communist League stopped beating. 
Dave Doran was killed in action in 
Spain.

Dave was a young man whose 
whole life was dedicated to the Lea
gue and the struggle against war 
and fascism. He lived the life of 
a typical working class young man 
and joined the Young Communist 
League in 1930. Within a short 
time his tireless energy and courage 
made him accept the post of Dis
trict Organizer for the YCL in the 
south. In the face of terror and 
persecution, Dave Doran built the 
first YCL groups in that part of our 
country. In the western part of 
Pennsylvania he worked among the 
coal miners and steel workers as 
District Organizer.

These abilities made him one of 
the most valuable and developed 
members of the YCL National Com-

By Manngreen
TIP—M. G. M. has received 

official "intimidations” from 
Goebbels’ office suggesting that if 
the projected film "Three Com
rades” based on Erich Maria Re
marque’s book contains any material 
offensive to the Nazis that: 1) . . . 
all German M. G. M. properties will 
be confiscated ... 2) . . . M. G. M. 
pix will be barred from every screen 
in Germany and allied countries!! 
. . . This follows closely the Franco 
attempt to intimidate Walter Wan- 
ger, producer of the pro-Loyalist 
picture "Blockade.” Franco’s agents 
demanded that Wanger change the 
John Howard Lawson script to con
form with the views of the Spanish 
and Italian Fascists ... or face 
retaliation!!! Producer Wanger is 
wavering and may capitulate to 
Franco. Should he do so, and 
change the original Lawson script, -----------  -• — ----- — — -
the American public must be pre- wonder why he is so quiet. Perhaps 
pared to strike out immediately and 
barrage Wanger with thousands of 
protest letters. Hitler and Franco 
must not be allowed to dictate the 
politics of American motion pict
ures!!

! un- 
Herr

* ♦ *
Theatre’s "Golden Boy” 

to London this summer ... 
All the Living” and “The

Group 
will tour 
where 
Women” are currently being blue-
penciled by the Lord High Cen
sor ... and where "Bury the Dead” 
is still banned . . . base hits now 
rank almost as high in the 
as curtain 
third of a 
ball club 
Boy” and

theatre 
of "one 
a base- 
"Golden

calls. The cast 
nation” organized 
and challenged 
the Mercury Theatre to 

come out from behind their make-up
and cross bats at sixty paces. No 
box scores available.

As many people, as many liars.

More News About the 
LMS Dist. Picnic

offer a large

two weeks 
a two-day 
and varied

11th, the

Lin-mittee. When he joined the 
coin Brigade it was with the deep
est conviction that he risked his 
life in the fight for freedom and 
democracy in Spain. The banner of 
the YCL was held in strong hands 
on the battle fronts.

Dave became Commissar of War 
of the Lincoln Brigade following the 
victorious operations at Belchite. 
Dave took upon himself the task of 
raising the fightipg capacity of the 
Brigade. He fought at the front 
and his heroism is now one of the 
legends of the Brigade. "Truly it 
can be said of Doran (the highest 
praise any commissar can receive) 
he was the first to advance, the last 
to retreat”.

Dave Doran gave his life that de
mocracy may live. Let us make that 
death worthy by building up the Y. 
C. L. of which he was a member 
and continuing the struggle till war 
and fascism, the twin enemies of 
life, arc destroyed.

The drive 
members of 
Chorus, to 
now oij. Mr.
conductor, has offered to compose 
music to the best Lithuanian poem 
submitted. All are eligible and age 
at either end is no limit, 
on you lads and 
time you are in 
just sit down and 
tiful thoughts to
test has originated with Mr. Gran
ofsky and if the song turns out 
well, it could even be included in 
the list of songs the Lyros 'Chorus 
now sings.
Food For

Did M. 
two week 
K. and E.

So 
lassies, the 

a romantic 
transfer the 
paper.

come 
next 

mood 
beau-

This con-

want

and 
bringing! 
them. If 
come to 
12th at 

Mass....

night, June 
will swing the latest and

The gala event is just 
off. The picnic, being 
affair, will 
program.

Saturday 
Swingsters
old time rhythms from 8:00 p. m. 
to 11:30. This is just the beginning.

On Sunday the offering is more 
varied. There will be a round
robin in volley ball, swimming race, 
novelty races and the presentation 
of trophies to winning teams. So 
much for sports.

The musical program will be very 
good. Topping the bill is the Aido 
Chorus of Brooklyn, N. Y., the num
ber one chorus of these parts. You 
can be sure of a well sung selection 
of songs from these New Yorkers. 
Lowell, our newest but peppy group, 
will render a few songs and I am 
sure they will give a perfect account 
of themselves. All other musical 
groups in the Second District will 
also participate in the program.

In the "cocktail lounge” smiling 
fems instead of gruff males will 
serve you. The menu and the bar 
offering will be varied.

A word to ticket agents. Take 
them out of your drawers and get 
rid of them. Make use of what time 
you have left and remember—the 
more sold, the greater the return to 
us in credit and financial reimburse
ment to our respective groups for 
the hard work.

The committee in charge of the 
vittles would like suggestions from 
all other choruses and ask you to 
write to them as soon as possible. 
Address: Aido Chorus, Picnic Comm., 
29 Endicott St., Worcester, Mass.

Last but not least, the Swingsters 
will return and soothe you from 3 
to 11 on Sunday. Remember, June 
11-12 for the time of your lives.

Brooklyn Aidos Enjoy Banasevicli, Witkus Art
Picnic Trip Exhibition

Thought:
B. and T. B. enjoy their 
vacation ? ... Why do M.

P. rush down to the base
ment after each rehearsal ?... That 
also goes for A. E. and “Ping Pong” 
...Where did R. P. (so she claims) 
learn to drive ? ... The sopranos have 
improved tremendously in the last 
two weeks ... Why we didn’t sing 
our latest song Tuesday . . . Mary 
Klimas expressed a desire to see her 
name in print... Why do J. P. and 
A. S. keep an anxious eye on the 
tenors ? ... Why I. B. doesn’t want 
to play "ring around the rosie”?... 
The growing membership of the cho
rus.

“S. s. I. C. White”.

6 a. m. Sunday morning the 
Chorus bus left, followed by 

We started sing- 
as we left.
was so quiet the

At 
Aido 
two other buses, 
ing songs as soon

I wonder why J
whole trip? (was it because he was 
trying to make an impression on the 
girl from Great Neck?).

Why was H. B. so sad and gloomy- 
eyed? Was it because someone was 
sitting with whom she wanted to 
sit?... Too bad he had to play 
somewhere, A. B. But don’t worry, 
you met someone you didin’t expect 
to.

Whenever J. sits with H. K. I

you’d better sit with her always... 
It doesn’t seem that what some
one wrote about a combination last 
week is true. They seem to be 
pretty good friends.

M. B. seemed to be having a good 
time with those fellows she met in 
Baltimore. (Next time introduce 
me) ... Albina sure can get mad 
when she wants to, especially 
seat. It would do her good 
on a wheel for a while ...

So I see Tony S. has a new 
What!
Boy, L. was 
kill.
as for our singing, we did very well. 
I heard several people remark, 
"Such lovely voices! And an all
youth chorus!” Boy, I sure felt 
swell. Baltimore sure is a pulchri
tudinous city, and 
when it is sunny, 
were very friendly 
see them again.

P. S. Don’t forget to bring blan
kets next time so we won’t freeze 
as we did.

over a 
to sit

flame.
No blonde this time?... 

sure dressed up to 
Find any prospects ? ... Well,

I think more so 
The people there 
and let’s hope to

—Somebody.

Prepare Final Plans for 
Youth Congress

Forty-one countries have already 
signified their intention of having 
delegates at the World Youth Con
gress at Vassar this summer. Cables 
being received in New York these 
days bear such addresses as Burma, 
India; Sofia, Bulgaria; Bucharest, 
Rumania; Bantu and Nigeria, Africa.

All of them tell of small or larg
er delegations raising money for 
the long journey. Twenty-five are 
coming from Rumania, twelve from 
Spain, ten from the Soviet Union, 
fifty from Mexico—and these with 
the financial assistance of the Mexi
can government. The dates are Au
gust 15th to 24th.

—James Lerner.

There is no target, but people 
shoulder their guns and squint their 
eyes, aiming with great precision. 
Some even are quite certain they 
have struck the bull’s eye. Here 
and there, however, one shoots at 
random, taking delight merely in 
the handling of the gun and the re
port of the discharge, and most of 
all in the echoes which are the deli
cate nuances of sound. He is the 
poet of the Earth.

The relationship between man and 
the universe might be compared to 
that of a melodramatic actor who is 
reciting a pompous piece to a deaf 
and dumb person whose 
turned upon him and who 
engaged in filing his nails.

back is 
is busily

take theOnly a sober man can 
part of a drunkard. The drunkard’s 
ambition is to prove that he is so-

—Wm. Dupsha.ber.

Witkus and Ignatius Ba- 
two well-known young 
artists, are holding an

A splendid turnout was the resul 
of Laisve’s Picnic in Baltimore las 
Sunday. Everything was run of 
smoothly and each chorus partici 
pating did a fine job in displayinj 
their respective talents. That sex 
tette was a novel Idea and th< 
motions they used, to emphaaia 
their emotions, have yet to becom< 
a common thing in this part of the 
land.

William 
nasevičius, 
Lithuanian 
exhibition of their paintings in the 
Maspeth Public Library.

Ig. Banasevičius, the better-known 
among Lithuanian youth, has been 
the artist for the cover of the 
second ^OICE issue. He has also 
taken motion pictures of Lith-Ame- 
rican events.

Ten paintings by Witkus and nine 
by Banasevičius are featured in the 
exhibition which will be open until i 
June 18. The Maspeth Public Li
brary is at 71-10 Grand Ave., Mas
peth, L. I.

First Picnic Held by 
Oakland LDS Youth

Hello folks, I suppose it’s use
less for me to say, "sell your tick
ets for the L.M.S. 2nd District Pic
nic”, but I would say this, "ask all 
the people to refrain from selling 
other picnic tickets until they come 
to our picnic in June, cause people 
who buy for one picnic, don’t 
to take any for another”.

The picnic write-ups look very 
interesting, I only hope that the 
people pay a bit more attention 
than they did on last Xmas Day... 
Rumors have it that Brooklyn Aido 
Chorus is coming out 100%, 
what nice songs they are 
No one can afford to miss 
you want to hear them, 
our picnic June 11th and 
Olympia Park, Worcester,

And now, how about some news 
from Bridgewater, So. Boston, Mon
tello, and Lawrence! We have the 
vice-organizer in Bridgewater, the 
treasurer in 
cial Sec. in 
advertising 
and hardly 
these parts.

Gardner is busy preparing to de
fend that volley ball trophy. They 
are also preparing to fill a bus... 
Worcester, the only team last year 
to give Gardner any competition in 
volley ball, says, "this year it will 
be different” ... Norwood says, "we 
won’t be out of the picture”. So 
look out for a surprise, the rest of 
you, as Norwood is working very 
hard to make the program and 
nič a success...

Lowell, the newest addition to 
district, is working and has an 
on the sports program ... 
passing thought, ‘ — ------

So. Boston, the finan- 
Lawrence, the greatest 
manager in Montello, 
a thing is seen from 
What say, wake up!...

The Baltimore Lyros Chorus woulc 
like to thank the separate choruse: 
for their cooperation and the ob
servers who journeyed down, up, anč 
towards Baltimore for this affair 
We’re looking forward to the daj 
this coming September when we’U 
have the privilege of coining Up tc 
Philadelphia for their picnic.

In comparing the capacity of the 
dance floor to the actual number, 
the popularity of dancing ran neck 
to neck with that of the bar. In most 
cases, the young ones danced while 
the old ones "guzzed”. Generally 
speaking, a good time was experienc
ed by all and here’s my vote fot 
more of these merry gatherings.

Our chorus also extends its thanks 
to flhyone connected with the pic
nic and its functions that I failed 
to mentioned and to all who help
ed to make it a grand success.

Albert J. Jus Reviews.

pic-

Our struggles are at bottom the 
endeavor to rationalize an irrational 
universe.

the 
eye 

. Just a 
“all work is hard!

to do, if it’s left to one person”. 
Until you hear from me again, I 
remain your correspondent.

—Retlaw ChinwelL

the L.D.S.

the first 
has given

Youth pic-

picnic the
individual-

First picnic of the season in the 
East Bay. On May 22 there gather
ed at the Rakausky Gardens in 
Oakland, California, a group of Li
thuanians for 
nic.

This being 
Youth Branch
ly, and the third affair since its 
organization in November 1937, it 
was considered a success by youth 
and adults.

A Mexican sandwich and cake 
plate was raffled off, and taken by 
Mrs. J. King of Redwood City, and 
Mrs. B. Gegute gave a rousing! 
speech on behalf of the new Branch | 
asking the Lithuanian adults to give 
it their full support.

Anna and Amelia Rakausky, Ame
lia Robinson, and yours truly served 
on the committee and worked at the 

Olga will leave for picnic.

LODESTAR MEMBER 
GRADUATES

Olga Yureff, member of Newark’s 
LoDeStars, recently graduated from 
the Presbyterian Nurse Training 
Hospital with high honors. This1 
coming fall/ Olga will leave for picnic. Special mention should be 
Philadelphia th continue her studies.' given to the two sisters who made 
The L. Y. S. takes this opportunityi the "kelbasis”, and did much outside 
to wish Olga the best of luck 
success in her field.

VOICE OF LITH-AMERICANS
Youth Magazine to Uphold Principles of Democracy, 

Peace and Progress; True Non-Partisanship
On the American Lithuanian hori-į The text of C. V. Liūtas’ letter, 

zon there has dawned a new month- while undoubtedly sincere, is built 
ly magazine. It is called The Voice upon a mistaken interpretation of one 

I Of Lithuanian Americans. A com- editorial in the new magazine. Since 
the writer quotes definite statements 
it will be necessary to discuss these 
statements instead of studying the 
magazine in broad generalizations.

"We firmly believe that the ideals 
of Peace, Progress and Democracy 
must be spread to all Lithuanian- 
Americans”. To our mind this is 
the clearest explanation possible of 
the stand the "Voice” will take on 
important matters. This open de
claration of policy leaves no loop
holes through which the editors 
might clamber into the "old rut” 
which the writer fears.

In this day and age 
ry, race-hatred and 
cloud the issues of life 
to find that the editors of the 
"Voice’’ make no claim to infalli
bility and God-given righteousness. 
The Publishers deserve all the credit 
in the world for honestly stating 
they shall try to be "progressive, 
unprejudiced, and fair to all Lithua
nian people”. Any statements to 
the contrary would make the maga- 

another voice in the hy- 
chorus 

of.
honest

of Lithuanian Americans. A com
mendable title, and in its first edi
torial there is this sentence: "Our 
readers should feel that at last 
they have a publication which is 
neither harrow nor partisan.” There 
is also the sentence. "We firmly be
lieve that the ideals of Peace, Pro
gress and Democracy must be spread 
to all Lithuanian-Americans”. These 
quotations sound very high in pur
pose and a reader is convinced the 
representatives of the Lithuanian- 
Americans by way of their Voice 
are sincere; however, the conscien
tious reader gets an entirely con
trary point of view.

In the same editorial is found the 
following sentence: "Our aim is to 
present the truth as we see it”. 
(Your writer emphasizes sentence 
parts which help prove the contra
dictions of the editorial). In fact, 
this sentence is strong enough to 
convict the editors of biased opin
ion. There are a few other exam
ples which help create a contrary 
view. The following quotations from 
the same editors arc used to empha
size what a conscientious reader 
finds: “Whenever possible, on con
troversial questions, both sides of 
the argument will be presented ... 
We shall attempt to be progressive, 
unprejudiced, and fair to all Lithua
nian people, but wo do not expect 
to stretch fairness beyond the limits 
of truth” (as the editors see it).

and work to make the affair a success, 
and it was a success for the Branch 
made 45 dollars clear profit.

Thanks and sincere appreciation 
are extended by the Branch to Mrs. 
B. Gegute, Mr. J. Kaross, and Mr. 
J. Chaplik of the Adult Branch 
for lending us a helping hand.

Immediately after the picnic a 
meeting was held; five dollars was 
donated for the Spanish Loyalists 
and five dollars for China, and this 
Branch would like to 
the Best Branch in the 
is doing in this line?

hisWhen a man acknowledges 
inferiority ho merely means to state 
his superiority over his neighbors by 
daring to utter a disagreeable fact 
about himself.

Make sure that you do not 
tice what you preach, 
your words 
deeds.

Let at 
be finer than

prac- 
least
your

when bigot
propaganda 

we are glad

War is a 
who believe 
value.

thosegame played by 
a human being has no

know what
Golden State

E. K.

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

They’re applauding—it must be good”.

z 7

These latter quotations prove the 
editors are evasive on the issues 
they claim to uphold. This is de
finitely true because the following 
questions are raised: Why didn’t 
the editors state definitely that, "On 
controversial questions both sides of 
the argument will be presented”? 
Why didn’t they state definitely 
that, "We shall be progressive, un
prejudiced, and fair to all Lithua
nian people, etc”? And why did 
they have the brazenness to suggest 
fairness can be stretched?

It is unnecessary to draw con
clusions, because it is all too ob
vious. The new born Voice is in an 
old rut. The rut being partisanship. 
It is with sadness this reader, a 
member of the younger generation, 
accepts the conclusion. The maga
zine will endeavor to shape a one 
sided point of view, 
open minded, 
tated with 
faction will 
difficult for 
voice of 
should be a sincere urge for calm 
sailing. There should lx* no parti
sanship because partisanship is a 
form of special privilege, and thebe 
cannot be any fairness under any 
prejudiced “clique” cooperation.

C. V. Liūtas.

It will not be 
In a sea already agi- 

factionalism, another 
merely make it more 
calm sailing. The real 
Lithuanian Americans

Lithuanian youth

and Unprejudiced 
that the columns 

should be wide

zine just 
pocritical 
are tired

Being 
does not mean
of the magazine 
open to mud-slingers, self-concerned 
demogogues, and the vicious propa
ganda of fascists. Fairness can exist 
only as long as truth. If, on con
troversial questions, some writers 
attempt to bring in principles oppos
ed to the decency and progressive
ness of Lithuanian-Americans, then 
we believe the Voice would best fol
low the ideals of Peace, Progress 
and Democracy by refusing to accept 
such material.

Neither Man nor Magazine can 
stand on two opposing principles at 
the same time. The VOICE has de
finitely and openly stated its stand 
for the principles of Peace, Demo
cracy and Progress. This is honesty. 
This is open-mindedness. To call 
such a stand “factionalism” is to 
call white, black.

Never in the world has the human 
race faced such an upheaval of so
cial and economic forces as it does 
now. We all desire calm sailing 
but wo cannot remain blind and hy
pocritically bleat "non-partisan!” On 
<jne side we have Peace, Progress 
and Democracy; on the other side 
we have War, Reaction and Fas
cism. A choice must be made.

In standing unwaveringly for the 
former wo believe the VOICE has 
taken the only possible step in or
der to be progressive, unprejudiced 
and fair to all Lith-Americans. 
There remains no question as to 
its honesty and sincerity. Because 
of this, we believe the VOICE de- 
serves the complete and hearty co
operation of ALL Lithuanian-Ameri
can youth.

L. Y. S. Editor.
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III. Klastos
Į (Tąsa) 45

—Jūs čia klajojote, jaunas žmogau,— 
pasakė gydytojas,—sakėte įvairias pa
vardes. Bet tai nieko, manimi galite pil
nai pasitikėti. Kada tai aš ir pats buvau 
šiomis idėjomis persiėmęs.. Aš viską už
laikysiu slaptybėje.

Vienas ligoninės tarnautojų perspėjo 
'Sazonova, kad šis gydytojas yra slapto
sios policijos agentas.

—Na, ir ko jūs dabar šūkaujate?—Pa
lakė gydytojas, kuomet Sazonovas pa
prašė jį išeiti.—Na, gerai: aš pašauk- 

I siu feldšerį, kuris aptvarkys jums žaizdą.
Pasirodė, kad ir šis feldšeris buvo 

(slaptosios policijos agentas.
34. Šiuomi užbaigiame mūsų istorinius 

pasakojimus. Ir stačiai gaila darosi! Tu
rime dar didelę krūvą medžiagos. Bet, 
kad neprasikalsti prieš grožės formą, 
nusprendėme jau sustoti.

Tiktai gal prabėgamai kaip ką pažy
mėsime. Įmesime taip sakant, kibirkštį 
d jūsų vaidentuvę. O jūs jau, geradėjai, 
patys ten užbaigiate paveikslą piešti.

Pažymėsime nors provokatorius. Štai 
kur iki aukščiausio laipsnio klastos žy
dėjo. Pavyzdžiui, vienas Azefas ko ver
ias! Arba, sakysime, Zubatovas. Tai bu
vo kas tokio negirdėto. Šis ponas, pagal
ba policijos, tuojaus pradėjo organizuoti 
darbininkišką judėjimą. Ir netgi surengė 
streikus. Tai šuva!

Pažymėsime taipgi prekybinio pasau
lio atstovus su jų garsiu obalsiu—“Ne
apgausi—neparduosi.” Atkreipsime jūsų 
atydą į buržuazinę buitį, prie kurios daž
nai šunyčiai kepsnius lapnoja, o darbo 
žmonės tik į tai žiūri.

Ant galo, pažymėsime labai minkštą 
jponų rašėjų plunksną, kurie kartais ra
šė toli gražu ne tą, ką manė. Ir atbulai.

Ak, mes negalime atsisakyti nuo sma
gumo paduoti dar vieną, taip sakant, 
trumpą rašinėlį, kuriame daug ką gali
ma matyti.

Nežinomas Madrido rašėjas parašė 
1680 metais apie generalį auto-da-fe (Is
panijoj iškilminga procesija vedant nu- 
pmerktuosius sudeginimui ant laužo.— 
Vert.) Ve kaip jis rašo:

35. Tik pirmiau reikia pasakyti ve ką. 
Laike inkvizicijos valstybiniai prasikal
tėliai ir eretikai (atskalūnai) dažnai bu
vo teisiami sudeginimui ant laužo. Bet 
kurie gailėdavosi už savo papildytus dar
bus, tuos pirmiau pasmaugdavo, o jau 
paskui negyvus degindavo ant laužo. At- 
kakalius griešininkus gyvus degindavo 
ant laužo.

Ir štai aprašyto j as tų iškilmių sako:
“Šie pastarieji (tai yra, atkaklieji) ėjo 

baisiai išbalusiais veidais, aptemdytomis 
lir tartum liepsną leidžiančiomis akimis, 
tokia išvaizda, kad rodėsi velnių apsės
ti...” “Atverstieji gi ėjo dideliausiu ra
mumu, nusižeminimu ir dvasiniu links
mumu/ir rodėsi, kad per juos dievo ma
lonė švietė. Galima buvo manyti, kad jau 
jie iškelti į dangų.. .” “Po to prasikaltė
liai buvo žudomi. Pirmiausiai pasmau
giami garrota (geležinis žiedais—Vert.) 
atverstieji, paskui buvo gyvi deginami 
(atkaklieji, pas kuriuos pasireiškė nekan
trumas, apmauda ir nusiminimas.”

Puikiai parašyta! Ir taip, kas, vei
kiausiai, reikalavosi. Stačiai per eilutes 
matome šlykštų rašė j o snukį, kuris prisi
lenkė prie popieros. Šaiposi! Parsidavu
si esybė! Surado dvasinį linksmumą pas 
nuteistuosius mirtin žmones.

Pagaliaus, suprantama. Veikiausiai, 
lapnoti reikia. Šeimyna. Žmona. Vaikai. 
Argi mažai! Bet visgi kalės vaikas! Dil
gėlinė sėkla!

Ir taip, šiomis velniškomis eilutėmis 
užbaigiame mūsų istorinius pasakojimus. 
I Ir, pusiau perplėšta širdimi, uždengia
me pageltusius nuo purvų istorijos pus-

1 Ve ką ji pasakoja.
36. Ji pasakoja, kad pasaulinės istori

jos eigoje, šio labo buvo labai daug ir 
kur tu nespjausi, tai vis į šį labą patai-

Ir, abelnai, veik kiekvienas istorijos 
puslapis užkimštas šia veikme.

Ji lankė puikius rūmus ir palocius. Ji 
pažiūrėdavo į biednas bakūžes ir pasi
gailėjimo vertas lūšneles. Ir jos dvasia 
dalyvavo tai čia, tai ten.

Vargšai kartais eidavo šiuo slidžiu ke
leliu, kad nepamesti savo gyvybės siūlą. 
O turčiai dažnai parodydavo savo klas
tas delei pikto ir miesčioniško pobūdžio.

O kas liečia dvasiškius ir karalius, tai 
jie, kaip mes matome, ypatingai pasižy
mėjo.

Taip, žinoma, čia kalba ėjo apie pra
ėjusius amžius ir šimtmečius. Ir ve žin- 
geidu žinoti, kaip dabar dalykai dedasi.

Motinėlė Europa, žinoma, turi buržu
azinę tvarką, ir ten klastos, be abejonės, 
randasi praeities aukštumoj. Ir ten jokio 
skirtumo, greičiausiai, neįvyko.

O kas liečia mus, tai pas mus gyveni
me, žinoma, didelės permainos. Ir daug 
įvairių gerų dalykų įvyko, apie kuriuos 
jau mes minėjbme pereituose skyriuose. 
Bet klastų pas mus, žinoma, randasi.

37. Kas liečia klastų, tai—deja!—Pas 
mus jų, be abejonės, taipgi dar yra.

Ir būtų keista, jeigu jų visai nebūtų. 
Galima sakyti per tiek šimtmečių jas 
tvėrė ir auklėjo. Ir, veikiausiai, negali 
būt taip, kad vienas-du—ir nieko nėra.

Ne, pas mus klastų, žinoma, yra. Ir 
pas mus netgi tam tikrus užvardijimus 
pritaikė—kombinuotojai, avantiūristai, 
aferistai, arabai ir taip toliau. Iš ko aiš
kiai matosi, kad ir pas mus to labo pilnai 
užtenka.

Tiktai pas mus tas gerai, kad yra pil
nas įsitikinimas, jog laikui bėgant to ne
bus. Ir iš kur tas galės būti, kuomet tam 
jokių priežasčių nepasiliks.

Bet kol kas, žinoma, ir mūsų akiratyje 
panašių dalykų yra. Na, imkime ir pa
žiūrėkime, kokie tie dalykai. Imkime ir 
taikslia satyra pažymėkime tą, kas rei
kalinga pažymėti.

Ir taip, prasideda pasakojimai iš mū
sų gyvenimo.

PASAKOJIMAI APIE KLASTAS
1. žingeidi Kooperacijoj Vagystė

Vagysčių pas mus yra. Bet jų visgi žy
miai mažiau.

Kaip kas jau spėjo persidirbti ir dau
giau nevagia. O tūlus nepatenkina, kaip 
čia pasakius, pasirinkimas assortimento 
(pasirinkimas įmonėj ar krautuvėj esan
čių geresnių prekių.—Vert.). Tūli gi, ne
matydami savininkų ir milionierių, per
sikeitė ir dabar iš valstybės vagia.

Bet, žinoma, natūralūs daiktas, vagia 
ne taip, kaip jie pirmiau tą darydavo.

Dabar tik durnius vagia, kuris nesu
pranta dabartinės gadynės.

O daugelis puikiai supranta dabartinę 
gadynę ir jau persiima naujausia jos ei
ga.

Pavyzdžiui, nesenai mūsų kooperaci
joj įvyko vagystė. Ir už šios vagystės 
visgi matosi filosofinė mintis.

Ve kaip tas buvo.
Kooperacija. Bendrai, kooperatyvas. 

Taip sakant, atviras skirstytojas.
Natūralu, daug prekių. Eksportinės 

antys guli lange. Žuvis vašyla, nežinia 
kodėl, irgi. Kiaulinės, atsiprašau, skerde
nos. Sūriai. Tai čia valgomi daiktai. Ne
valgomų daiktų irgi daug ir įvairių. Mo
teriškos pančiakos. Šukos. Ir taip to- 
liaus.

Visa tai gausiai primėtyta ir, taip sa
kant, labai patogiai randasi ant lentynų.

Ir, savaime suprantama, visa tai at
kreipė keno tai žvilgsnį.

Trumpiau kalbant: nakties laiku, per 
užpakalines duris, kas toks įsikraustė į 
krautuvę ir ten gerokai pašeimininkavo.

Ir svarbiausia—kiemsargis vartuose 
miegojo, ir nieko tokio nepastebėjo.

Kokie tai sapnai,—sako,—šią naktį 
man ištikrųjų sapnavosi, bet šiaip nieko 
ypatingo negirdėjau ir nepastebėjau.

O jis visgi labai nusigando, kuomet 
ši vagystė tapo surasta. Bėgiojo po krau
tuvę, prie visų kabinę josi. Maldavo ant 
jo kaltę nesuversti. Ir taip toliau.

(Daugiau bus)

TRUPUČIUKAI

Gegužes T5 d. pas draugus 
Stupurus suėjo draugų būre
lis liuesam pasikalbėjimui ir 
bendram laiko praleidimui. 
Apart pažmonio, sumanyta 
bent kiek sudėti aukų para
mai Ispanijos liaudies, pasvei
kinant ją 2 metų herojiškos 
kovos sukakties proga.

Aukų sudėta $11. Aukauta 
sekamai: d. J. Valeskis $5.20; 
po $1: W. Murphy, M. Janu- 
kaitis ir J. Stupur; Urbonai 
75c; Korsak 45c; po 50c: A. 
Murphy, Karbanskienė ir E. 
Pupeliūtė.

Visiems ir visoms už aukas 
tariame ačiū.

Su šia auka mes, Oregono 
lietuviai, sveikiname Ispanijos 
liaudį jos 2 metų herojiškų ko
vų prieš fašizmą sukakties 
proga. Taipgi sveikiname Abr. 
Lincolno Pulko karžygius, pa
dedančius Ispanijos liaudžiai 
apsiginti nuo plėšraus fašiz
mo.

Nors mes esame skaičiumi 
menki, bet Ispanijos reikalams 
jau šukelėm apie $70. Ir to
liau nemanome atsilikti nuo to 
svarbaus darbo.

Gegužės 18 d. įvyko ALDLD 
4 kuopos susirinkimas draugų 
Stupurų kambariuose.

Tarp kita ko, nutarta ben
drai su Oregon City draugais 
surengti pikniką gražioj drau
gų Ulskių ūkėj. Tai bus birže
lio (June) 12 d. Visi mūsų 
draugai ir prieteliai tą dieną 
turėtų gerai įsitėmyti ir daly
vauti piknike.

Šiame susirinkime įsirašė į 
Draugiją d. J. Grobliauskienė. 
Tai malonus dalykas.

Kuršėnų Žemaitis.

METINIS PIKNIKAS
Dalyvauja Aido Choras iš Brooklyn, N. Y
Bostono Apylinkės Lietuviai turės progą išgirst seniausį Lietuvių Chorą Amerikoje, 
tai Brooklyn© Aido Chorą, kurį dabar mokina Aldona Žilinskaitė.

Piknikas bos Birželio 11 ir 12
Taipgi dalyvaus visi Massachusetts Valstijos Chorai ir bus įvairių žaislų, Sporto 
Lenktynės: plaukimas, Volley Ball, bėgimas ir kiti žaislai. Puikios dovanos laimėto
jams lenktynėse. Taip pat bus duodama piniginės dovanos prie įžangos bilieto.

Piknikas Bus Olympia Park
WORCESTER, MASS.

Apart lengvesnių sportiškų žaislų, kaip aukščiau suminėta, bus ir ristynių. Kaip 
matote, bus labai žingeidi programa ir aišku, kad bus daug publikos iš kitų miestų. 
Bus proga pasimatyti su senais pažįstamais ir įsigyt naujų pažinčių. O tuo pat kart 
dar bus proga laimėti pinigines dovanas prie įžangos.

l-ma $20; 2 prizai po $10.00; 6 prizai po $5.00 ir 12 prizu po $2.50

Šokiai Bus Šeštadienio Vakare ir Visą Dieną Sekmadienį
Visų Menininkų ir kitų Meno Rėmėjų, kurie esate paėmę platinimui įžangos bilie
tukus, prašome platinti juos kur tik išeinate, nes jau laikas trumpas.

“GaukitstaKS.” Nauių GARSINKITES “LAISVĖJE

IŠVAŽIAVIMAS
_________________________________________________________ z_________________________________________________________________ _  

1 ' L ' l r i i_________________ j —— i 11

Rengia A. L. D. L. D. 3-čias, L. D. S. 5-tas ir L. M. S. 4-tas Apskričiai

Įvyks Nedėlioj, 5 d. Birželio—June
LIETUVIŲ DARŽE, už Lakewood Ežero, WATERBURY, CONN.

PRADŽIA 12-tą VALANDĄ DIENĄ
)  •.'__________

MERRY MAKERS ORKESTRĄ ĮŽANGA 25c

Laisvės Choras iš Hartford, Conn., kuris dalyvaus šio pikniko programoje. 
------- -------------------------------- 1------------------------------------------------------------------------------------------------ —---- ----------

Dainuos,Trys Chorai: Laisvės Choras iš Hartford, Jaunuolių Choras iš Bridge
port ir Daina Choras iš New Haven. Jie Dainuos Naujausias Dainas.

Apart puikios programos, gera muzika grieš šokiam, ir bus visokių valgių ir gėrimų. Tad prašome vi
sos apylinkės lietuvių visuomenę atsilankyti į šį pikniką, kur būsite visi pasitenkinę. Rengėjai.



Penktad., Birželio 3, 1938

Cambridge, Mass.
Vieša Padėka

Nors ir pavėluotai, vienok 
jaučiu pareigą išreikšti viešą 
padėką tiems geraširdžiams, 
kurie man taip gausiai pagel
bėjo nelaimėj. Tais didelio 
žmoniškumo ir širdingumo as
menimis yra p. E. Bernotienė 
iš Brighton, Mass., p. Janu- 

’ šiene ir F. Gabalius iš Cam
bridge, Mass.

Kuomet žmogų nelaimė ar 
liga prispaudžia, tai jeigu ar
timieji ir geros širdies žmo
nės atlanko nelaimingojo 
grintelę, suramina jį draugin
gu žodeliu, tai, rodos, kad ne 
tik skausmas sumažėja, bet ir 
žaizdos greičiau gyja . . .

Esu invalidas jau aštuoni 
metai. Nevaldau strėnų ir 
kojų, kurias pakirto piktasai 
paralyžius. Tokioj padėtyj 
neturtingam žmogui esant, su
prantama, mažai besiranda 
prietelių . . . Kiti dar ir pa
šaipos žodį numeta. Tas te
ko patirti. Bet, tiek to . . .

Bet yra žmonių, kurie pate
kusį nelaimėn gelbėja, parodo 
savo brolišką meilę ir širdį. 
Tokiais pasirodė esą viršuj su
minėti asmenys.

Pavyzdžiui, E. Bernotiene, 
raštininkė didelės Vienybės 
Draugystės, kurios nariu ir ašs 
esu, kaip tik sužinojo maų'6' 
vargingą padėtį, tai ji dėl ma
nęs surinko arti šimto dolerių. 
Ji pašventė daug triūso ir 

energijos platindama tam ti
krus jos pačios parūpintus ti- 
kietelius, kad tuomi padavus 
man brolišką pagelbos ranką.

Po ilgoko laiko vėl buvau 
sušelptas, šį kartą, apart ge
rosios p. Bernotienės, jau dar
bavosi geraširdis Franciškus 
Gabalius ir p. A. Janušienė. 
Šie gerieji žmonės mane su
šelpė antru sykiu pereitą me
tą, bet padėkos žodį jiems iš
reikšti tegaliu tik dabar!

Tariu širdingiausį ačiū Jums, 
dėl manęs brangios esybės, ir 
linkiu Jums visų geriausių pa
sisekimų Jūsų gyvenime ir 
darbuose!

Jonas Laukaitis.
47 Union St.
Cambridge, Mass.

Mexico City, geg. 27.— 
Dar 1,100 dalyvių fašisto 
Cedillo sukilimo su ginklais 
pasidavė valdžios kariuome
nei.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
LOWELL, MASS.

Sekmadieni, birželio 5 d., įvyks 
puikus piknikas Švedo Parke, Cobble 
Stone Inn, Westford, Mass. Rengia 
IWO ir L. Darb, Kliubas. Kviečia
me kaip lowelliečius taip ir iš arti
mesnių kolonijų būti tame piknike, 
kur galėsime smagiai laiką praleist. 
(1^-130) Kviečia Komisija.

DETROIT, MICH.
LDS 21 kp. susirinkimas įvyks

birželio 5 d., sekmadienio popietį, 1 
vai. 4097 Porter St. Bus nominaci
jos Centro Valdybos ir renkami de
legatai į Seimą. A. Gailiušis.
(129-130)

SCRANTON, PA.
Birželio 25 ir 26 dd. šiame mieste 

(Jermyn Viešbutyje) įvyks ALK 
Konferencija, tai serantoniečiai yra 
prašomi parūpinti delegatams nak
vynių, kiek kas gali savo namuose. 
Parūpinę vietas tuojau, praneškite 
skaitlių vietų ir antrašus drg. V, 
Valukui, 1126 Albright Ave., Scran
ton, Pa. ALK Wilkes-Barre’io Sky
riaus Komitetas. (129-130)

WILKES-BARRE, PA.
Prašome ALK Wilkes-Barre Sky

riaus Organizacijų įsitemyti, kad AL 
K konferencija jau čia pat. Įvyks 
birželio 25 ir 26 dd. Jermyn Hotel, 
Scrantone. ALK Centralinio Komi
teto nustatyta, kad tik skyriai rinks 
delegatus, o ne pavienes organizaci
jos. Kaip žinoma, mūsų Skyrius ne
seniai laikė savo metinę konferen
ciją. Dėl to, kad no seniai laikė ir 
dėl pustuzinio daugiau priežasčių, 
dėl rinkimo delegatų Kongreso kon- 
ferencijon, kita konferencija buvo 
neįmanoma sušaukti. Nors tatai bus 
priešinga Centro taisyklėm, bet ki
tokio išėjimo mums nelieka, kaip 
rinkti delegatus pavieniose organi
zacijose kurios priklauso skyriuje. 
ALK Konferencija turės mums už 
tai atleisti. O mes subruskime ir 
rinkime delegatus. Delegatų skai
čius nenusakoma. Manome, kad po 
vieną nuo Organizacijos nebus per
daug.

Wilkes-barre’io Skyriaus 
(129-130) Komitetas.

CLEVELAND, OHIO
Birželio 3 d. įvyksta Liet. Korųu- 

nistų Frakcijos susirinkimas, 7:30 v. 
vak., 920 E. 79th St. Visi frakcijos 
nariai dalyvaukite, nes turėsime iš
rinkti delegatus į Lietuvių Kom. Na- 
cionalę Konvenciją. Taip pat dele

LAISVE

gatai išduos raportą iš Lietuvių Ko
munistų Konferencijos 'atsibuvusios 
Chicagojo. Prie to turinio Frakcijos 
reikalus apsvarstyti. Prašome visų 
narių pribūti paskirtu laiku. IAV.

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 2 d. birželio, 7:30 v. v. 
Lietuvių Kliube, 4 ir Upland Gatvių. 
Būtinai dalyvaukite visi šiame susi
rinkime, nes bus balsavimas patai
sų. P. Dudontenė, Sekr.

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

sekmadienį, 5 d. birželio, Ražanskų 
farmukėje, Hillside. Prašome New- 
arko ir apylinkės lietuvius būti mū
sų linksmam parengimo. Viršminė- 
tas piknikas yra rengiamas naudai 
Ispanijos kovotojų prieš barbarišką 
fašizmą. Todėl yra užduotis kiek
vieno doro žmogaus remti tokius pa
rengimus. (128-129)

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

penktadienį, 3 d. birželio, 7.30 v. v. j 
15-17 Ann St., Harrisone. Susirinki
mas bus labai svarbus, todėl prašo
me visų skaitlingai dalyvauti. Bus 
balsavimas, ALDLD žurnalo, knygų, 
pikniko reikalai ir prisirengimas į 
“Laisvės” pikniką. Beje, bus renka
mi delegatai į ALDLD konferenci
ją. (128-129)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, birželio 3 d., 7:30 v. v. 
3014 Yemans. Visi nariai būkite lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti, taipgi reikės rinkti delega
tus . į ALDLD suvažiavimą, kuris 
įvyks liepos 1 ir 2 dd. Brooklyne. 
Nepamirškite duokles pasimokėt.
(128-129) A. Varaneckicnė, Sekr.

BRIDGEWATER-BOSTON, 
MASS.

Bridgewatorio ir Bostono progre- 
syviškos organizacijos bendrai ren

gia pikniką kuris įvyks 5 d. birželio, 
sekmadienį. Šis piknikas turėjo 
įvykti 29 d. gegužės bet iš priežas
ties, kad kaimynai Montelliečiai ren
gė atidarymą Tautiško parko, kuris 
tęsė per tris dienas, tai permainom 
datą. Piknikas įvyks Grange Par
ke, Bridgewateryje. Turėsime gerą 
muziką, įvairių valgių ir gėrimų. 
Kviečiame visus dalyvauti, ypač 
montclliečius, paremti savo kaimy
nus. Įžanga veltui. (128-129)

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. pusmetinis susirinki

mas įvyks penktadienį, birželio 3 d., 
8 vai. vak. A. Tenio Svet., Winans 
Ave. ir 16th St. Draugai ir draugės, 
būtinai dalyvaukite, nes jau artina
si LDS Seimas, turėsime tarti apie 
delegatų siuntimą, taipgi vajus eina 
prie pabaigos, turime smarkiai pa
dirbėti, kad išpildyti mūsų kvotą, 
tai nepamirškite naujų narių gauti. 
(128-129) O. Vertclienč.

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 5 d., 2 vai. po pietų. Bą- 
kanausko Svet. . Susirinkimas įvyks
ta savaitę pirmiau, ries birželio 12-tą 
svetainė paiimta dėl vestuvių. Kuo
pos nariai būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes randasi daug nepa
prastų reikalų. Kp. Valdyba.
(128-129) , • .

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 5 d. birželio, 9 vaf. ryto. 
S. Bakanausko Svet. Visi nariai bū
kite laiku, nes turėsime nominaciją 
į Centro Valdybą ir turėsime rinkti 
delegatus į Seimą. Visi nariai atei
kite, taipgi nepamirškite narinių 
duoklių užsimokėti. J. Matačiunas. 
(128-129)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. birželio, penktadienio vakaro, 7 
vai. Prašome tų narių įsitėmyti, kat
rie nebuvo pereitam susirinkime, 
kad susirinkimai perkelti iš kiekvie

no pirmo sekmadienio menesio j 
žiedno mėnesio pirmą penktadienio 
vakarą. Visi ir .visos nariai būtinai 
dalyvaukite. Bus balsavimas “Švie
sos” ir knygų leidimo klausimas. 
Taipgi delegatų siuntimo į ALDLD 
suvažiavimą. Susirinkimas įvyks 210 
Hazle St. Kp. Sekr. J. V. S.
(128-129)

SHENANDOAH, PA.
Sekmadienį, 5 d. birželio, LDS 34 

kp. rengia gražų pikniką, vieta gra
ži ir visiems žinoma Laudeman Gi
raitėj. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės lietuvius dalyvauti. Bus ska
nių valgių, gėrimų ir kitokių įvairu
mų. Kviečia Rengėjai.
(128-129)

SO. BOSTON, MASS.
Bendras, Didelis Trijų Orga

nizacijų Piknikas
Įvyks 4 ir 5 dienomis birželio

(June), Tautiškam Parke, Montello, 

Yra Lietuvių Parkas, Gražioj Vietoj
Galima laikyti išvažiavimus bei piknikus ir šiaip 
galima bile kada nuvažiavus pasilinksminti.

Parke yra daug stalų. Taip pat ant vietos 
galima gaut šiltų užkandžių, visokio alaus.

Prašome lietuvius atsilankyti į parką. Galite atsivežti ir 
savo pietus. Vieta veltui.

Šeštadieniais ir sekmadieniais visi važiuokite j 
LIBERTY PARKĄ

UŽKVIEČIA SAVININKAI

F. L A S E C K S
1144 Liberty Ave. Hillside, N. J.

Mass. Bus įvairių žaislų ir gera 
muzikalė programa, skanių užkan
džių ir gėrimų. Ten bus galima py 
simatyti su draugais ir pažįstamais, t 
kurių nematėme per ilgą žiemą. Ten 
tyras oras ir puiki pasilsiu! vieta.

Rengia ALDLD 2-ros kuopos mo- . 
te rys sykiu su Bendra kuopa ir su—-< 
Montellos draugais.

Kviečiame visus atsilankyti.
(128-129) Rengėjos.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 3 d. •> 
biržclio-June, pas drg. O. Girnienę, 
4 Welton Ave. Pradžia 7:30 v. v. 
Draugės, šis susirinkimas bus ga- * 
na svarbus, tad visos būtinai turime 
dalyvauti jame, nes dėl ALDLD de
legatų bendro suvažiavimo daug rei
kalų reikia atlikti. Prie progos nepa-' 
nrirkit ir naujų narių atsivesti į Mo
terų skyrių prirašyti. M. Kulbienė, 
(128-129) Sekr.
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letuvių•p.Arti 1,000
Jau Prisirašę Per Šį Vajų Į

LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMĄ
' f M > , ■ * ■ 1 >. . ...

Naujų Narių Įrašymo Vajus Dar Tęsis Iki Birželio Menesio Pabaigos
s------------------------------------------------------------------------------------- --------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h

Dar Jūs Galite Pasinaudot Nupigintu Įstojimu Ir Sutaupint Tarp 
$2.00 ir $5.00, Įsirašant į LDS Per Gegužės ir Birželio Mėnesius
0 --------------------------------------------------------------- )--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—w

BE ATIDĖLIOJIMO UŽTIKRINK SAU IR SAVO ŠEIMAI GERĄ PAŠALPĄ IR APDRAUDĄ
Šiandien Įmokėti Keli Centai Rytoj Gali Atnešti Reikalingą Pagelbą Atsitikime Nelaimės

0

Geras Apsidraudimas, Didesnis Užtikrinimas. Mažiau Rūpesčio, Daugiau 
Smagumo Kiekvienos šeimos Namuose

LDS Suteikia
Pašalpos: $6, $9, $12, ir $15 per Savaitę. 

Apdraudos: $150, $300, $600 ir $1,000.

Galima Apsidrausti Visam Amžiui arba Įsirašyti 
Ant 20 Metų “Endowment” Plano

LDS Jau Išmokėjo Daugiau $250,000.00 Virš 
Trims Tūkstančiams Lietuvių 

Pašalpomis ir Apdrauda

t?

LDS Priima-“-
Nariais Vyrus, Moteris, Jaunimą, Vaikus. 

Ištisos Lietuvių Šeimos Priguli prie LDS.

Jau 8,000 Lietuvių Yra Apdraudę Savo Sveikatą 
ir Gyvastj Tvirtame Susivienijime

Tūkstančiai Lietuvių Šeimų Priguli Prie Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Ir Tuo Būdu Užtikrina Sau Gerą Pašalpą Ir Apdraudą

LDS Kuopos po Visą šalį Veikia Lietuvių Kultū
ros ir Apšvietos Dirvoj ir Abelnai Pažangiajam 

Darbininkų Judėjime

0-

&

3.

s

Del Platesnių Informacijų Kreipkitės į LDS Kuopų Savo Mieste Arba Sekamu Antrašu:

Lietuviu Darbininku Susivienijimas, 419 Lorimer Sft., Brooklyn, N. Y
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LAISVE Penktad., Birželio 3, 1938

Blew Tork© Ir Apielinke.s Žinios<1

ARTISTAS JONAS VALENTIS KALBĖS APIE “’Jį,™11 “Muzika Visiems”

H-

šioje prelekcijoj bus smulk-' AĮej|gje j MŪSŲ Vakarą! 
sniškai nagrinėjama režisūraimeniškai nagrinėjama ---------- -

ir vaidyba. Kitaip sakant, tai. 
režisieriaus ir aktoriaus parei
gos, užduotys, jų mokslo visi: 
painumai bus nagrinėjama šioje 
paskaitoje. Ypatingai vaidinto
jai, choristai, režisieriai ir kri-į 
tikai kviečiami dalyvauti šiose 
paskaitose.

Jonas Valentis yra jau gerai; 
žinomas, kaip profesionalas re-; 
žisierius ir aktorius.• Jis per ei
lę metų lankė teatro meno kur
sus ir gerai žino tą meno sritį.

Šiandien, penktadienį, birže
lio 3, įvyks Aido Choro pus
metinis mitingas. Bus renka
ma - nauja valdyba. Taipgi

Šio šeštadienio vakarą, “Lais-|bus svarstoma kiti labai svar
ai vės” Salėj, mūsų kuopa turėsi būs klausimai. Pamoka bus 

smagu balių—šokius, programa' pirmiau, taip kaip visada nuo 
ir visą, kas reikalinga geram i8 vai. Mitingas prasidės 9:30 
pasilinksminimui ir pasisvečia
vimui. įžanga 25c.

Komunistą 1 kp. Valdyba.

John Little Kalbės Apie 
Ispaniją

vai. Netik choriečiai, bet taip
gi ir garbes nariai yra kvie
čiami būt šiame susirinkime. 
Nesivčluokite.

Choro Pirmininkas.

Tokį obalsį turi WPA Pa
silinksminimo Programų ren
gėjai. Kaip jis vykdoma, vi
suomenė turės progą pamatyt 
šį vakarą, birželio 3, Wash
ington Irving High School Au
ditorijoj, kur WPA duodamoj 
programoj dalyvaus virš 600 
narių iš 25 skirtingų muzika- 
liškų grupių. Amžiumi pro
gramos piidytojai esą nuo 
jaunesnių mokyklos amžiaus 
vaiku iki motinu ir senuku. Cl C «

Telephone: EVergrecn 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

GSYEAflSŪESBHVICE
O 7Z4i/ZWRITF... norim cy

GRAND ST.ATGRAHAM AVE..BUOOKLYN

RANDA VOJIMAI
Pasirandavoja fornišiotas kamba

rys, vienam arba dviem asmenim, 
nes yra dubeltavas kambarys. Vi- 

i sada šiltas vanduo ir visi kiti pato- 
Į gumai. Kreipkitės šio antrašu: 
Juozas Lukoševičius, 1137 Blake 

I Ave., Brooklyn, N. Y. (128-130)

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Clement Vokietaitis
J
B

Dr. JOHN VVALUK
161 NO. 6th STREET

LIET. KOM. FRAKCIJOS 
SUSIRINKIMAS

Jo paskaita įvyks sekmadienį, Komunistų 
birželio 5 d., 8 vai. vakare, ‘Lai
svės’ svetainėj.

New Jersey Radio

Penktad. vakarą 1,500 Jaunų 
i Lygos vadų su- 

, kviesta į speciali susirinkimą, 
j kuris suruošta viešbutyje Cen- 
1 ter pagęrbt savo vadą John! 
■ Little ir išgirst jo i“‘ 1 
dugnų raportą iš lankymosi j vai vakaro, “Laisves” salėj. 
Ispanijos kovos fronte, iš kur (Visų šio didmiesčio komunistų 
jis sugrįžo pereitą savaitę, i kuopų

asmeniškus svoi- j riai privalo dalyvaut. Pribūki-

Visų lietuvių komunistų 
. Didžiajam New Yorke svar- 
; bus susirinkimas įvyks šį pir- 

nuo- madienį, birželio 6, lygiai 8

ir sekcijų lietuviai na

Ant namų stogo, 861 Gates 
Ave., pagautas darbų pardavi
mo raketierius, kuris susirinkęs 
$1,600 už nesamus darbus. De
tektyvai jį vijosi stogais per ke
lis namus.

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y. '

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE t

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

Tel. Mansfield 6-8787

Mes, New Jersey lietuvių 
radio valandos vedėjai, gir
dime nemalonia žinia, kad v * Z
WMBQ radio stotį nori uždą- • 
ryti arba kita stotis noiji ją į 
užimti. Tuomet lietuviai gal t 
ir negirdės lietuviškų progra
mų. Jeigu tas ištiktųjų įvyk
tų, tai mes siunčiame užuo
jautos žodį visiems lietuvių 
kalboj radio programų vedė-1 g* strahf 
jams ir jų klausytojams. | ale butų

j Jis parvežė
jkinimus nuo Lincolno Brigados! te laiku. Frakcijos susirinkimo 
(karių amerikiečiams drau
gams, taipgi pundą paveikslų.

senai nebuvo, tad yra daug 
reikalų. Valdyba.

CHRONIŠKOS
LIGOS

Tel. Virginia 7-4499

LIETUVIS GRABORIUS

Pripažįsta Nepaprastą 
Butų Padėtį Vaikų Mušimo Mėgėjas 

Myli Mussolinį

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Stoka butų buvo specialiai 
atžymėta 4-to Distrikto Teis- 

’ j me, Brooklyne, per teisėją J. 
- r. ™ i Remdamasis speci- 

krizio
Tuo pačiu kartu primenant pritaikyta Civil Practice Akto I 

visiems jūsų skaitytojams, kad 1436 Sekcija, teisėjas patvar-j 
radio kė, kad rendauninkas John jmes duodam lietuvių 

programas kožną sekmadienį,

i, teisėjas patvan
ka d rendauninkas John 

Davis, 104 Dumont Ave., ne-
9-ta valanda iš ryto, per str^ gali būt išmestas iš buto per 
tj WHOM, Jersey City, N. J. į 6 mėnesius. Tuomi pripažįs- 
Kurie pripratę klausyti lietu-j tania, kad norint susirast tin- 
vių kalboj programos, 
džiame atsisukti savo

mel-1 karną butą šeimai su mažu ar- 
priim- ba vidutiniu išteklium reika- 

tuvą į stotį WHOM, 1450 ki- linga jo jieškot per pusmetį 
kaip laiko.locycles, nedėlios rytą, 

devynios.

Radio Vedėjai. Į Brooklyniečm Sveikata

Teisėjo Harris (kuris liepė 1 
motinai mušt vaiką) rekorduo- j 
se randama sekamas inciden- į 

laikotarpiui 1 tas
Rugpjūčio mėn., 1937, prieš ! 

jį stojo Bernard Gailina, 24 ; 
metų, bedarbis pašalpgavis, i 
kaltinamas “netvarkos dary- I 
me.” Bedarbį pasiųsdamas į 
kalėjimą, teisėjas Harris sa
kė :

“Taip Mussolinis padarytų. 
Aš ką tik sugrįžau iš Italijos. 
Ten teismai nepakęstų tokių 
dalykų. Mussolinis žino, kaip 
apsieit su tokiais, kain tų.

Prisipažino Samdės 
Šnipus

kuris 
Nacionalės 

Tarybos, 80

Union skun-

Labai įdomių parodymų iš
gauta apie unijų smaugimo 
taktiką iš Western "Union vir
šininko p. Newcombe Carlton, 
viešajame tyrinėjime, 
dabar vedama 
Darbo Santikiu 
Center St., N. Y.

Prieš Western
dą padarė American Com
munications Association, CIO 
uniją. Tyrinėjime šią uniją 
atstovauja Sidney Cohn, o 
kompaniją—J. C. Dunningan.

Taryba kaltina WU sudary
me kompaniškos unijos ir va
ru brukime į ją darbininkų, 
palaikyme darbininkams šni
pinėt sistemą; išrinkime iš 
darbininkų nelegaliai virš 
$500,000 mokestimis į kom- 
panišką uniją; grasinime dar
bininkų nuo stojimo į CIO uni
ją. •

Kvotime Carltonas pripaži
no, kad kompanija nusistačius 
iŠvarinėt iš darbo turinčius ry
šių su darbininkų organizaci
ja. Kompanija palaikė juo
dąjį sąrašą ir samdė šnipus. 
Kada buvo parodyti faktai, 
Carltonas prisipažino kompa- 
nišką uniją sumanęs 1912 m.

Jis pakartojo, kain jis ne
siskaitė su Karo Darbo Tary
ba, atsisakė pildyt buvusio 
vyriausio teisėjo Taft’o ir pre
zidento Roosevelto pasiūlymą 
sugrąžint darbininkus, prava
rytus už įstojimą’ AFL uni- 
Jon 1918 metais.

Tyrinėjimas tęsiamas toliau.
Imant atydon faktus, kurie 

iškeliama šiame ir kituose pa
našiuose tyrinėjimuose, visai 
nestebėtina, kad buržuaziia 
visus teisėtumo norinčius val
džios žmones apšaukia raudo
naisiais komunistais. Kas gi 
Keletą metų atgal būtų tikė
jęs. kad toki industriniai vieš
pačiai. kaip Carltonas, 
pašaukti aiškintis dėl savo 
darbų.

Mirimu nuo visokių priežas
čių pereitą savaitę buvo 481, 
mažiausia bėgiu pastarųjų 19- 
kos savaičių. Pereitu metų tą 
pat savaitę mirė 505.

Tačiau ir gimimų “koman-1 
da” paėmus “atostogų”—gimė 

i 707 arba 68 mažiau už pir- 
■ mesnę savaitę ir mažiausia bė- 
!giu 7 savaičių.

Automobiliu nelaimėse per 
savaitę Brooklyne žuvo 5, o 
nuo pradžios metu—103. Man- 
hattane tuo pat laiku žuvo 
137, Queens’c—60, Bronxe—50, 

i Richmonde—6.
Tymais susirgimai 

ne dar vis daugėja, 
tose miesto 
mažėjimas, 
susirgo 870.
padėt suvaldyt ta liga, 
gali padaryt visai atskiriant 
susirgusius vaikus nuo sveikų
jų. ši liga, nors nėra labai 
mirtinga, tačiau palieka vai
kuose blogas pasėkas. Pavyz- 
din, Chicagoj, iš tymu mergai
tė susirgo mieglige. Tas paro
do. kaip daug gali tymai -pa- 
žeist vaikų sveikatą.

Iki Pasimatymo!

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir, 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS! 
ir ĮSISENĖJŲ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, IIE- 
MORROIDAI ir kiti MĖŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio n o s u p r a n tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 
Tyrimai Atliekami

Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. Z-INS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St, N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M, o Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę, dėl pošermeninių pietų. 

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

būtu

dalyse 
Pereita

Tėvai

Brookly- 
nors ki- 
įmatoma 

savaitę 
prašomi 

O ta

Vitkaus ir Banasevičiaus 
Kūrinių Paroda

Prasidėjo su birželio 1-ma 
tęsis iki 18-tos dienos Wil

liam Vitkaus ir Igno Banase- 
vieiaus piešinių paroda Mas- 
petho Viešajam Knygyne, 71- 
10 Grand Ave., Maspeth, L I. 
Išstatyta 19 paveikslu.

Rep.

ir

Antradienį prasidėjo tyrinėji
mas dėl nuskendimo ekskursi
nio laivo Mandalay. Taipgi ti
ria, ar negalės jį iškelt, išgelbėt 
nuo dinamitavimo.

Jones Beach kas vakarą 
veltui šokiai nuo 9:30 iki 
siaunakčio. Prasidės su 11 
mėnesio. .

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
• 4 «

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

MMMM

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043
Aš manau, kad šį sekma

dienį, 5 d. birželio, visi pasi
matysime Forest Parke, ALD- 
LD 185 kp., LDS 13 kp. ir jau
nuolių kuopos išvažiavime.

Taigi, iki pasimatymo. Ko
pūstai jau užkaisti ir dešrai- 
tės verda. V. P.

(129-130)

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergrecn 7-1385

padarau 
paveiks

iu r aj avus 
su ame- 

Rei-

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
MATTHEW P. BALLAS

3

S

bus i 
pu-i 
šio ;

183A. & P. krautuvėn, 66 W.
St., N. Y., atėję plėšikai sulai
kė vedėją, patarnautoją ir pir-j 
kėją, ir atėmę $154, paliko už
rakintus prausykloj. |

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. ___ .
kai u i esant 
padidinu toki 
dydžio, kokio 
geidaujama. Tai- 
nogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

-l1

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

VALANDOSE—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.
S

3
3

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

C Norint būti sveiku ir stipriu— •
GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI — VALGYK

A. OMU

SEa #

rįOfięįTĮgr

v

5^'z4 ■

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

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

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

5
£ 
£

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

iimimimim.imimimim imi mi mmwwm mtWMWMWiini įmini mm wi

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

3
I

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

‘A-

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• e •

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661




