
krislai
Industriniai Raistai Nyksta.
Mussolinis ir Smetona
Mielaširdystės Laivas.
Vaikai ir Namai.

Rašo A. B.

Mūsų korespondentas rašo 
apie New Britainą:

“Pas mus*, unijinis judėjimas 
dar jaunutis, bet su kiekviena 
diena auga, stiprėja. Net ir 
policija suminkštėjo, leido 
liepos 24 dienos piknike šok
ti iki vėlumai vakaro, ką ki
tom draugijom draudžia. Kur 
vienybė, ten ir galybė.”

Kaip tik taip. Darbininku 
vienybė jau iššlavė iš Ameri
kos daug industriniu raistu. 
Kur reakcija siausdavo nesu
valdoma, ten šiandien darbi
ninkai gali laisvai organizuo
tis, susirinkti . ir aptarti savo 
interesus. Pavyzdžiui, Pits- 
burghas būdavo vienas iš to
kiu baisiu raistu. O šiandien 
ir ten darbininkai naudojasi 
demokratinėmis teisėmis.

Tai vis nuopelnas garbingo
jo CIO jiKlėjimo. štai kodėl 
taip pikta, kai šiandien ponas 
Martin sėja suiyntę automobi
listu unijoje iCpjomi silpnina 
visą CIO judėjimą. Jis ištiesu 
kunigiškai tarnauja reakcijai.

e

Smetona pamilo Mussolinį. 
Lietuvos kaziona spauda su
šilus bando itališką fašizmą 
įpiršti Lietuvos žmonėms. Tuo 
negarbingu darbu ypatingai 
atsižymi smetonininku leidžia
mas “Darbas.”

Tas laikraštis neatsidžiaugia 
Mussolinio laimėjimais. Nesti 
to “Darbo” numerio, kuriame 
nebūtu garbinamas Italijos fa
šizmas.

Mussolinis gi ir Hitleris— 
du lašai to paties purvino van
dens.

Bet už tai “Darbas” nepa
vargsta juodinęs Sovietu Są
jungą, vienintelę tikrą Lietu
vos užtarytoją prieš Lenkiją 
ir Vokietiją.

Nesenai Romoje įvyko tarp
tautinis “Darbo ir Džiaugsmo 
Kongresas.” Jį sušaukė Mus
solinis. Tai buvo pačiu juo
džiausių fašistu sueiga pasida
linimui mintimis, kaip plikiau 
apkirpti darbo ’žmones.

Ar manote, kad atsiliko 
Smetonos valdžia? Kur tau. 
“Darbas” sako:

“ ‘Darbo ir Džiaugsmo’ 
Kongrese Lietuvą atstovavo 
socialės apsaugos inspektorius
K. Kasakaitis, Darbo Rūmų 
pirmininkas Pr. Šulaitis, D R.
L. U-to direktorius Br. Toli- 
šius ir D. R. Dainos ir mu
zikos vadovas A. Makačinas.”

Ar žinote, ką šitie ponai 
atstovavo? Nugi, Lietuvos 
darbininkus! Dabar jau aiš
ku, kiek tame kongrese tebu
vo darbo.

Kalbėti lietuviai progos ne
gavę — kalbėję beveik išim
tinai tiktai italai ir vokiečiai 
fašistai. Lietuviški gi fašistė- 
liai tik sėdėjo ir klausėsi au
sis suglaudę.

Amerikiečiai, geros valios 
žmonės, renka pinigus pasiun
timui rugsėjo mėnesį tiesiai 
Barcelonon didelio laivo su 
maistu. Tai bus šio krašto de
mokratinių žmonių istorinis 
žygis. Jie tuomi parodys Is
panijos žmonėms savo nuošir
džią užuojautą.

Mes lietuviai irgi prisidėsi
me. Kur tik yra renkamos 
tam tikslui aukos, pažangieji 
lietuviai energingai dalyvauja.

New Yorko miesto švietimo 
departmento direktorius Dr. 
J. O’Brien kalba apie namų 
Įtaką ant mokyklos vaikų. Jei 
namuose esąs pragaras, tai 
vaikai baisiai kenčią ir fiziškai 
ir morališkai.

Tą visas protingas svietas 
senai žino. Deja, kaip O’-
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Liaudiečiai Užkariavo
15 Miestelių; Suėmė 

10,000 Fašistų 
m----

Barcelona, Ispanija, lie
pos 28.—Respublikiečiai at
ėmė jau 15 miestelių iš fa
šistų Katalonijos-Ebro upės 
fronte. Per tris dienas savo 
ofensyvos jie suėmė 10,000 
fašistų į nelaisvę, daugiau
sia italų ir maurų kareivių.

Respublikiečiai užkariavo 
jau didžiuma fašistų stra
teginio miestelio Gandesos, 
pietinėje to fronto dalyje. 
Respublikos artilerija iš 
kalnų bombarduoja fašistus 
likusioj Gandesos dalyje, o 

i liaudiečiai pėstininkai, va- 
■ dovaujami amerikiečių liuo- 
snorių, durklais veja prie
šus iš ten.

150 Italijos ir Vokietijos 
didžiųjų orlaivių, kiekvie
nas su dviem tonais bom
bų, neatlaidžiai diena ir 
naktį mėto bombas, bandy
dami sulaikyt liaudiečių žy
giavimą pirmyn.

Greitieji sovietiniai lėktu
vai “Chatos” ir įįąudiečių 
priešorlaivinės kanuolės ve
ja šalin nazių ir italų bom- 
bin inkus.

EXTRA!
LIAUDIEČIAI PERKIRTO 

FAŠISTŲ KORIDORIŲ 
Į JŪRĄ

Ebro frontas, Ispanija, 
liepos 28.—Liaudiečiai jau 
perkirto šiaurvakarinę dalį 
fašistų “koridoriaus,” į pie
tus nuo Gandesos. Tas fa
šistų koridorius ėjo į rytus 
iki Viduržemio Jūros.
PILIEČIAI TAIP PAT MU

ŠA FAŠISTUS Iš 
GANDESOS

Ebro Frontas, Ispanija, 
liepos 28.—Gandesos miesto 
piliečiai padeda liaudiečiam 
mušt fašistus laukan iš tos 
miesto dalies, kur fašistai 
dar laikosi.

Shanghai, liepos 28.— 
Chinai stipriai įsitvirtino 
prieš japonus už 20 mylių į 
vakarus nuo Kiukiango, ir 
nepraleidžia priešų toliau.

išvalė pavojingus
ŠNIPUS TROCKISTUS

SIBIRE
Maskva. — Per mėnesį 

laiko tapo išvalyta daug pa
vojingiausių šnipų-trockis- 
tų, kurie buvo įsiskverbę į 
Sovietų valdiškas įstaigas 
Sibire ir tarnavo Japonijai 
prieš Sovietų Sąjungą.
Brien, taip kiti aukšti viršylos 
mažai ką tedaro padaryti dar
bo masių namus taikos ir ra
mybės rojumi.

Ar gali būti laimė namuo
se milionų bedarbių, kurie su 
didelėmis šeimomis priversti 
gyventi iš pašalpos? Nei mais
to žmoniško, nei drabužių pa
dorių, nei pastogės sveikos tos 
šeimos neturi. Iš to kyla bar
niai, klapatai ir nervų suiri
mas.

Liaudiečiai Nebijo Franco Fa
šistų Užklupimo Vakarinia

me Ebros Upės Šone
Hendaye. — Kadangi Ka- 

talonijos liaudiečiai užvaldė 
svarbiuosius tiltus per Eb
ro upę, tai jie nebijo fašis
tų grūmojimų staiga “už
klupti” juos, prispirt prie 
vakarinio tos upės pakraš
čio ir daugį jų sunaikint bei 
nelaisvėn suimti.

Paskutiniais savo laimė
jimais liaudiečiai atmetė fa
šistus vidutiniai daugiau 
kaip 20 mylių į vakarus nuo, 
Ebro upės, 95-kių mylių | 
frontu.

Trenton, N. J.—šioj vals
tijoj yra bent 100,000 dar
bininkų, gaunančių po ma
žiau negu $11.30 algos peri 
savaitę. _______

Mussolinio Orlaiviai
I

Paskandino Anglijos 
Prekybinį Laivą

Valencia, Ispanija.—Itali
jos bombininkai, trečiu kar-! 
tu atakuodami, paskandino | 
Anglijos prekinį laivą “De-! 
llwyn,” nedidelėj Gandia 
prieplaukoj.

Laivas buvo 1,451-no tono 
įtalpos. Gandia prieplauka 
yra Ispanijos parsamdyta 
Anglijai. Taigi Mussolinio 
orlaiviai sužiniai naikino 
Anglų nuosavybę.

Tuo tarpu tik už pusės 
mylios nuo Gandia priep
laukos stovėjo du Anglijos 
šarvuotlaiviai.

Nazių Lėktuvai Bombardavo 
Ispanijos Prieplauką

Barcelona, Ispanija.—De
šimt Vokietijos didelių lėk
tuvų “Junkerių” smarkiai 
bombardavo Tarragona, Is
panijos respublikos prie
plaukos miestą.

PARAPIJINIAI M ORI
NIAI BUS DOVANAI 
VAŽIOJ AMI BUSAIS

Albany, N. Y. — Konsti
tucinis seimas New Yorko 
valstijos nutarė įrašyti į 
konstituciją, kad turi būt 
veltui busais važiojami ka
talikų parapijinių mokyklų 
vaikai į jų mokyklas ir at- 
gal- 

liepos 28.—Vokietijos ir Ita
lijos orlaiviai, taikydami 
bombas respublikos kariuo
menei, dažnai pataiko į bū
rius fašistų kareivių, ku
riuos suimtus respublikie
čiai varosi į Kataloniją. 
Taip fašistų bombiniųkai iš
žudė daugį saviškių ant Eb
ro upės pontoninių tiltų.

Ernies iš laietowos
<

Popiežius Palaimino p. A. 
Smetoną

Kaunas, liep. 20.—Arki
vyskupas Skvireckas ir mi
nisteris pirmininkas kuni
gas Mironas aplankė savo 
gimtinėje, Užulėnyje, atos
togaujantį prez. A. Smeto
ną. Arkivyskupas asmeniš
kai perdavė p. Smetonai po
piežiaus palaiminimą.

Naziai Buvo Užpuolę Už
sienio Skautes Klaipėdoje
Klaipėda, liepos 22.—Vo- 

kietininkų-nazių padaužos 
užpuolė kelias dešimtis už
sienių skaučių. Karo ko
mendantas du užpuolikus

Franco Skubi Permesti 
20,000 Karią Nuo Sa

gunto į Kataloniją
Hendaye, Franc.—Ispani

jos pasienis, liepos 28.—Fa
šistai su didžiausia pasku
ba siunčia 20,000 savo armi
jos iš Sagunto-Teruel fron
to į Katalonijus frontą; des
peratiškai stengiasi sustab
dyt kataloniečių žygiavimą 
pirmyn.

Iki tie 20,000 gen. Fran
co kareivių su tankais ir 
kanuolėmis pasieks Katalo- 
nijos frontą, jie turės per
sikraustyti 80 mylių į šiau
rius per rupius kalnus.

Karščiausias" ’fašistų sie
kimas per kelias paskutines 
savaites tai buvo užimt Sa
gunto miestą su prieplauka, 
pietiniame šone fašistų “ko
ridoriaus”, kuriuom jie yra 
atskyrę Kataloniją nuo di
džiumos Ispanijos respubli
kos; o nuo Sagunto jie būtų 
grūmęsi linkon Valencijos.

Dabar gi liaudiečiai, ko
manduojami generolo V. 
Rojo, savo žygiais iš Kata- 
lonijos į fašistų plotą bent 
laikinai suardė generolo 
Franco planus prieš Sagun
to ir Valenciją. O katalonie
čių svarbiausias tikslas ir 
buvo atliuosuot fašistų 
spaudimą rytiniame Teruel- 
Sagunto-Valencijos fronte.

GERAI VEIKIA LIAU
DIEČIŲ PRIEŠORLAI- 

VINeS KANUOLeS
Barcelona. — Ispanijos 

respublikiečių priešorlaivi
nės kanuolės taip tiksliai 
šaudo nazių ir Mussolinio 
bombininkus, kad pastarie
ji tegali veikt tik iš 15 iki 
20 tūkstančių pėdų aukščio, 
ir, suprantama, mažai kada 
tikslan pataiko.

Maskva. — Sovietų laik
raščiai pabrėžia, kad Ang
lijos valdžia paskyrė tik
riausią Hitlerio pakaliką 
lordą Runcimaną, kaip savo 
tarpininką Čechoslovakijai. 
Jo uždavinys yra išveržt 
kaip galint daugiau nusilei
dimų iš demokratinės Če- 
choslovakijos valdžios Su
detam vokiečiam naziam.

pasiuntė į priverčiamojo 
darbo stovyklą.

Grįžo Lietuvos Prekybos 
Delegacija iš Varšavos
Kaunas, liepos 22 dieną, 

iš Varšavos grįžo Lietuvos 
delegacija prekybos dery
boms su Lenkija. Derybos 
bus tęsiamos vėliau.

užsienio reikalų ministeri- i
jos genaralinis sekretorius
Urbšys ir Lenkijos pasiun- amžiaus,
.♦ -V -r • I 'Itinys Kaune pasikeitė susi-'^jm^Q dažais, kuriais ture- katerius prieš CIO Plieno 
tarimo notomis . nuo rug- j0 tepliot laikrodžių mime- Darbininkų Uniją,tarimo notomis i 
pjūčio 1 dien. atidaryt tau- pjus

____  . . ypač
dirbdama Radium;kaip streiklaužis prieš juosJLU  —       Vili UtlCUiLCl JLIUV11 vi J n | ---------------------------------- r  V ~ ~

tiniam susisiekimui sauske- Dial kompanijos dirbtuvėje. ' praeitą vasarą. Tuos daly
kus ruože — Marijampolė, Tai jau 10-ta dėl to miru-jkus į viešumą išvilko Jung- 
Suvalkai, Lentvaravas, Aly- sį darbininkė. Panaši mirtis j tinių Valstijų senatorių pa
tus ir Eišiškės. laukia dar nenkiu. Bosai C

litis ruože — Marijampole,

Auto. Darbo Unijos Gal 
va H. Martin Naudoja 
Lovestoną Kaip Šnipą

Detroit, Mich. — Homer
Martin, Jungtinės Automo
bilių Darbininkų Unijos 
pirmininkas, veda teismą 
prieš Frankensteeną ir ke
turis kitus unijos vice-pre- 
zidentus, apsistatęs 150 mu- 
šeikų-gorillų, ir neleidžia 
vidun kitų unijistų. Tie vi- 
ce-prezidentai jau pirmiau 
suspenduoti trockisto-loves- 
toniečio Martino neva už jų 
“raudonumą”.

Martiną remiantis H. J. 
Mitchel, unijos valdybos na
rys, kaltina Johną L. Lewi
s’^ CIO prezidentą, neva 
kaip “dalyvaujantį komu
nistų sąmoksle,” kuriuom 
jie, girdi, stengiasi “užval- 
dyt uniją.”

Kaltinamųjų advokatas 
M. Sugar klausimais priver
tė H. Martiną prisipažint, 
kad jis j ieškojo ir gavo J. 
Lowestone’o patarimų ir 
šnipiškų žinių prieš “komu
nistus Jungtinėje Auto. 
Darbininkų Unijoje.”

(Lovestoniečiai unijoj se
ka visai panašią politiką 
kaip ir trockistai.)

Anglijos Valdžia Kursto 
Araby-Žydy Skerdynes

London. — Anglijos sei
mo komunistas atstovas 
Wm. Gallacher pastatė 
klausimą kolonijų ministe- 
riui Malcolmui MacDonal- 
dui:

“Ar ne tiesa, kad valdžia 
tyčia kursto arabų-žydų 
tarpsavines žudynes Pales
tinoj, idant Anglija ten ga
lėtų lengviau šeimininkau
ti?”

Atžagareiviai seimo na
riai pasileido staugt ir 
spiegt, kad ministeris neat
sakytų to klausimo.

Caspe, Ispanija.—Fašistai 
skelbiasi, kad jie lėktuvų 
bombomis sunaikinę Kata- 
lonijos liaudiečių pontoni- 
nius tiltus per Ebro upę.

Trockistų Veikėjas
Republic Plieno Bosų
Šnipas - Provokatorius
Jau 10 Darbininkų Mirė Nuo 

Nuodingu Radimui) Dažu 
Illinois Dirbtuvėj

Ottawa, Ill.—Numirė Ca- Youngstowne, Ohio, ir tar- 
therina Donohue, 35 metų navo Republic Plieno Kor- 

, užsinuodijus ra- poracijai kaip šnipas-provo-

Tai jau 10-ta dėl to miru-jkus į viešumą išvilko Jung-

laukia dar penkių. Bosai 
vertė jas laižyt-seilint šepe
tukus, betepliojant tais nuo
dingais dažais laikrodžių 
numerius.

Paga51 valstijos industri
nės komisijos sprendimą, 
kompanija turėjo išmokėt 
$6,700 Catherinai Donohue.

Anglija Grąsina “Rim
tais” Žygiais Japonam

Grobikam Chinijoj
London. — Anglija darys 

“rimtus” žingsnius prieš 
Japoniją, jeigu japonai ne
siliaus naikinę Anglijos tei
sių Chinijoj, — persergėjo 
lordas Halifax, Anglijos už
sieninis ministeris kalbėda
mas seime. Diena pirmiau 
panašiai grasino premjeras 
Chamberlain.

AMERIKOS ADVOKATAI 
SMERKIA HITLERĮ

Cleveland, Ohio.—Prane
šama, kad Amerikos Advo
katų Susivienijimas išneš 
pasmerkimo r e z o 1 i u c iją 
prieš Hitlerio diktatūrą ir 
tautinių mažumų persekio
jimą.

Keturi Vaikai Gyvi Palaidoti 
Tarpkalnės Lindynėj

Cleveland, Ohio.—Kings
bury skardžios, siauros 
tarpkalnės šone įgriuvo ola- 
lindynė, kur žaidė penki 
vaikai. Išgelbėtas tik vie
nas Aug. Kuchinski, 8 metų. 
Žuvo L. Javozenbak, 10 me
tų; Agnes Aujkrzak, 8 m.; 
Ed. Kruczek, 9 m., ir Wm. 
Malzan, 13 metų.

IOWOS MILICIJA NE
PRALEIDŽIA SKEBŲ Į

MAYTAG FABRIKĄ
Newton, Iowa.—Guberna

toriaus Kraschelio milicija 
laiko visai uždarius Maytag 
skalbiamųjų mašinų fabri
ką, kol fabrikantai susitai-

V 7

kys su streikieriais.

ORAS
Šiandien taip pat bus 

giedra ir šilta.—N. Y. Oro 
Biuras.

Washington. — Harold 
Vargo (kuris dar vadinosi 
R. Brooks ir Ira Albert) 
buvo veiklus trockistų dar
buotojas Buffalo, N. Y., ir 

skirtas Pilietinių Laisvių 
Komitetas su senatorium 
Lafollette’u priekyje.

Į uniją tas gaivalas įsi- 
trynė su pagelba Youngs
town trockistų vado Šamo 
Franko ir B. Stylerio, ku
ris tada sekretoriavo Elme- 
riui Cope’ui, unijos padis- 
trikčio direktoriui. Dabar
Styler yra trockistų orga
nizatorius New Yorke.

Senatorių komisijai pa
tiekė įrodymus prieš troc- 
kistą šnipą - provokatorių 
Vargo trys Plieno Darbi
ninkų Unijos veikėjai iš 
Youngstowno: C. Fagan, J. 
Steuben ir Ed. K. Velisky. 
Kad Vargo taip tarnavo 
plieno bosam prieš darbi
ninkus, tai paliudijo ir mo
teris vardu Anna, su kuria 
jis gyveno kaip su pačia, 
nors nebuvo ją oficialiai ve
dęs. • >

Tad, negalėdamas išsisuk
ti, galop, ir pats Vargo pri
sipažino, kad jis nudavė 
esąs “karštas unijistas,” bet 
veikė kaip samdinys Repub
lic Plieno Korporacijos.

Vargo, be kitko, kurstė 
streikierius dinamitu sprog- 
dint tiltus ir ne tokius 
svarbius fabrikų pastatus, 
idant duot priekabę polici
jai ir fabrikantų padau
žoms šaudyti ir žudyti 
streikierius.

Republic Plieno Korpora
cijos privačios policijos su
perintendentas Williams 
pripažino kvočiantiem jį se
natoriam, kad jo bosai davė 
tūkstančius dolerių papir- 
kinėt tulus unijų organiza
torius ir streiko vadus.

Įvairios plieno kompani
jos dalinosi visomis gauna
momis šnipiškomis žiniomis 
prieš uniją ir streiko pla
nus, kaip parodė senato ko
misijos vedamas tardymas.

LIAUDIEČIŲ DAINOS 
APIE MUSSOLINIO 

“MAKARONUS”
Ebro Frontas, Ispanija.— 

Skamba visi keliai ir kalnai 
dainomis Ispanijos respub
likiečių, vejančių fašistus 
toliau į vakarus nuo Ebro 
upės.

Jie su ypatinga pašaipa 
dainuoja apie Mussolinio 
fašistus “makaronus”, ku
rių pulkus respublikiečiai 
vėl taip tragiškai supliekė.
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Baisi Lietuvos Darbininkų Padėtis
Kai mes nuolat rašome, kad vidutinis 

Lietuvos darbininkas šiuo tarpu kenčia 
ne tik baisią politinę priespaudą, bet ir 
labai žiaurų ekonominį išnaudojimą, tai 
tūli žmones tai bando nuginčyti. Argu
mentuodami prieš mūsų paduodamus 
faktus, tie žmonės, kuriems rūpi apginti 
fašistų diktatūra Lietuvoj, sako, kad 
mes imą žinias iš “tendencingos” spau
dos, t. y., tos spaudos, kuri nepritaria 

. fašizmo diktatūrai.
Į mūsų rankas pateko “netendencin- 

gas” laikaraštis, “Darbas”, kurį leidžia 
pati Lietuvos fašistų valdžia. Mes pa
dubsime keletą citatų iš paminėtojo laik
raščio apie Palemono įmones darbininkų 
padėtį.

“Darbas” (už liepos mėn. 17 d. š. m.) 
šitaip rašo:

Palemono stotyje veikia didžiausia Lietu
voje plytą ir durpių gaminimo Palemono 
įmonė. Abiejose įmonėse dirba apie 400 dar
bininką, iš ją apie 100 moterų.

Visas fabrikas užima apie 10 ha žemės 
plotą, kur pristatyta įvairaus didumo fabri
kui reikalingą pastatą. Nuo fabriko iki dur
pių ir molio kasimo vietų yra apie 7 km. 
Todėl į fabriką durpes ir molį gabena siau
ruoju traukinėliu.

Darbininkams mokama akorcline sistema, 
tačiau daugumas darbininku, dirbdami 12- 
20 vai. per dieną, uždirba nuo 80 centų iki 
8 lt.. Tačiau po 8 lt. dienai uždirbančių yra, 
palyginti, nedaug. Daugiausia darbininkai 
per 12-16 vai. uždirba tik 4,15 lt. Įdomu, 
kad šioje įmonėje beveik nė vienam darbi
ninkui nemoka viršvalandžių, o už nustatytą 
uždarbio normą (1,15 lt.) darbininkai turi 
dirbti mažiausia 12 vai. per dieną.
Įsitėmykit: dirbdamas per 12—16 vai., 

darbininkas teuždirba tik 4,45 lt.,—ma
žiau puspenkto lito. 16-ka valandų—tai 

. dviejų darbo dienų norma. Vadinasi, sun
kiai dirbdamas, darbininkas per aštuo- 
nias valandas tegali uždirbti apie 2 litu 
ir 20 centų!

Toliau:
Darbininkai nuo darbo pradžios iki pietų 

pertraukos ir po pietų dirba visu spartumu, 
neriasi iš kailio. Tačiau, kaip jie patys sako, 
nors ir mirtum beskubėdamas per 12 vai. 
daugiau neuždirbsi 2-1.5 lt. Už viršvalan
džius nemokama. Čia uždarbio normos tai
komos* ne 8, bet 12 vai. Jeigu darbininkas 
atsisako dirbti 12 vai. per dieną, atleidžia
mas, ir jo vieton samdomas kitas. . .

Čerpių gaminimo skyriuje dirba apie 20 
darbininkų. Už 1000 žalių čerpių pagami
nimą mašinomis mokama vienas litas. Nuo 
šio uždarbio dar atskaitoma 10%. Per dieną 
pagaminama iki 6000 čerpių. Dirbdami 
11-12 vai. Čerpių gamybos darbininkai už
dirba iki 5 lt. dienai. Tiek uždirba vyrai. 
Moterys per tą patį laiką uždirba iki 3 lt.. .

Želių plytų pristatytojai per dieną į kros
nis ar į sandėlius turi pristatyti per 12 vai. 
kasdien 5000 plytų. Tačiau yra daug atsiti
kimų, kad per tą laiką uždirba iki 1,50 lt.

Tas pats fašistų leidžiamas “Dar
bas” kitam numeryj rašo, kad nesenai 
pats “Darbo ir Socialūs apsaugos direkto
rius ir Darbo Rūmų pirmininkas” p. 

’ Akelaitis ir p. Šulaitis priėmė “Palemo
no” Virbalio plytinės darbininkų delega
ciją, kuri nurodė:

Virbalyje pragyvenimas yra brangesnis 
kaip kitose vietose, tačiau šioje įmonėje at
lyginimai mokami mažesni ir šiais metais 
dar daugiau sumažinti. Pernai gaudavo deg
tų plytų į vagonus pakrovėjai už 1000 ply
tų 30 et., o šiais metais tik 15 centų. Dir
bant 16 vai. per dieną galima uždirbti 2,40- 
3,45 et. Bet moka pagal nustatytas uždarbio 
normas. Preso prižiūrėtojai gavo 1937 m. 
už didelį tūkstantį plytų (apie 1200 št.) 35 

'/ et., o šiais metais moka tik 25 et. Lokomo- 
bilio kūrikai privalo dirbti 2 vai. veltui. Už 
lokomob. įkūrenimą nemoka. Jeigu plytų 
presas nedirba, mokama už 10 vai. darbo 
dieną 3,85 lt. Kiemo-sandėlio prižiūrėtojas,

kuris prižiūri plytas ir kitą medžiagą, dir
bant per dieną 10-12 vai. ir moka 3,45 lt. 
Be to, prižiūrėtojas verčiamas dirbti ir sek
madieniais kontoroje be atlyginimo.
Tai šitaip rašo fašistų laikraštis apie 

dalies Lietuvos darbininkų padėtį. Sun
ku ir įsivaizduoti, kaip tie žmonės dar 
gali palaikyti savo gyvybes!

Fašistinė valdžia Lietuvoj darbi
ninkams organizuotis į profesines są
jungas (darbo unijas) griežtai drau
džia. Draudžiama darbininkams ir strei
kuoti. Kaip greit bile darbininkas kur 
nors išeis streikan, taip greit jis bus po
licijos brutališkai užpultas, sumuštas ir 
suareštuotas.

Viršpaduotieji faktai raginte-ragina 
Amerikos lietuvius padėti savo broliams 
Lietuvoj nusikratyti fašizmo naštą. Kai 
ten bus atsteigta demokratinė santvar
ka, tai ir darbininkams kur kas buitis 
pagerės: jie galės laisvai organizuotis į 
darbo unijas ir kovoti už savo reikalus.

Būtų gerai, kad tie amerikiečiai, ku
rie vyks šią vasarą Lietuvon, bandytų 
susieiti su Palemono darbininkais ir su 
jais plačiau pasikalbėti. Be to, ne būtinai 
reikalinga susieiti su Palemono darbinin
kais; reikėtų susisiekti su bile fabriko 
arba šiaip darbo įmonės darbininkais ir 
jie suteiks svečiams apie save tokių fak
tų, kurie amerikiečius supurtys.

Negali Suprasti ir Tiek!
“Naujienos” mano, kad vadinimas troc- 

kistų trockistais “yra žemos rūšies de
magogija ir akių dūmimas.” Girdi, reikia 
stebėtis “komunistų užsispyrimu vadinti 
tuos opozicionierius ‘trockistais’.” “Nau
jienos” čia turi galvoj trockistus, susi
spietusius “N. Gadynės” pastogėje.

Bet kodėl tų sutvėrimų trockistais ne
vadinti,—Chicagos menševikų laikraštis 
nepasako. Ar dėlto, kad jie tokiais nesi- 
vadina? Jeigu vadovautis tuo, tai tuomet 
tik vieną Trockį būtų galima vadinti 
trockistu. Nes kiti visi jo pasekėjai šian
dien sarmatinasi tuo vardu vadintis. Kur 
jūs šiandien surasite trockistu, kuris sa
ve vadintųsi trockistu?! Jie to vardo gė
dinasi. Jie žino, kad šiandien trockistas 
darbininkų judėjime yra paniekos žodis. 
Kodėl? Todėl, kad tai, ką padarė trockis- 
tai Sovietų Sąjungoj, Ispanijoj, Chinijoj 
ir kituos kraštuos, trockizmą labai žemi
na. Kiekvienas doras darbininkas, far- 
merys ar intelektualas to pavadinimo bi
josi.

Todėl trockistai naudoja įvairius ki
tokius vardus. Kai kur jie dar ir šian
dien vadinasi “tikraisiais leninistais”, 
kitur—“socialistais.” Dar kitur surado 
įvairius kitokius pasivadinimus, gražiai 
atsimušančius j darbo žmonių masių au
sis.

Imkim Amerikos trockistus (ne lietu
viškus). Pirmiausiai jie vadinosi “kai
riaisiais komunistais,” “tikraisiais leninis
tais.” Paskui sugalvojo įstoti į Amerikos 
Socialistų Partiją. Tuomet ant to vardo 
spjovė. Įstojo į Socialistų Partiją, ją 
suskaldė ir dabar vėl jos išlaukyj ir jau 
vadinasi ne “kairiaisiais komunistais” 
bei “tikraisiais leninistais,” ale “kairiai
siais socialistais”.

Panašiai darė ir lietuviški trockistai, 
kuriuos šiandien Grigaitis priėmė pas sa
ve ant burdo. Jie niekad nesivadino 
“trockistais”.' Jie taip gi kadaise buvo 
“kairieji komunistai, tikrieji leninistai.” 
Šiandien jie spjaudo ant visko to, ką 
Leninas sukūrė, ką Leninas mokina! 
Šiandien jiems svarbu įsiskverbti pas so
cialistus ir ten įvairių trockistinių zbit- 
kų padaryti.

Taigi mums nesvarbu, kuo kas vadina
si. Svarbu, kas kokią ideologiją atsto
vauja. Sovietų Sąjungą ir komunistus 
šiandien tie sutvėrimai puola labiau, ne
gu kas kitas. Jie priešingi bendram 
frontui. Jie priešingi Liaudies Fronto 
sudarymui. Jie ardo viską, kas brangu 
taikai ir demokratijai. Kai kada jie žo
džiais neva pritaria tam ar kitam da
lykui, bet, žiūrėk, apsisuks jie, ir vėl savo 
trockistinę smalą verda.

Kaip tuomet tokius žmones pavadinti?
Suprantam, menševikų laikraščio re

daktoriui nepatinka, kad mes vadinam 
trockistais tuos žmones, kurie šiandien 
bando jam talkininkauti. Bet jei jis iš
tikimųjų norėtų juos pavadinti tikruoju 
vardu, tai, pasakysim tiesą, jis nesurastų 
jiems kitokio vardo, kaip “trockistai.”

Labai galimas daiktas, kad neims daug 
laiko, kai. jis juos panašiai ir pradės 
vadinti.

LIETUVOS ŽINIOS
KAUNAS

Vieningai Kovodami Laimėjo

Sragavičiaus fabriko darbi
ninkai ištvermingai kovojo ke
letą savaičių. Nors, kaip pa
prastai streikininkams val
džios, jų tarpe darbo' rūmų 
atstovai, netarpininkauja, bet 
bijodami streiko išsiplėtimo 
kituose fabrikuose, jie privers
ti buvo tarpininkauti. Sraga- 
vičius sutiko pakelti darbo už
mokesti 15c už darbo valandą 
(buvo reikalauta 20c), pasi
žadėjo sutvarkyti atsiskaity
mo knygeles, įregistruoti į li
gonių kasą, atlyginti už pusę i 
streiko dienų. Pažymėtinas! 
darbininkų solidarumas. Sra
gavičiaus darbininkams aukų 
buvo surinkta 2,000 litų. Strei
ko begyj streikuojantieji bu
vo aprūpinti po 1-3 lt. dienai, 
atsižvelgiant į šeimos sudėtį. 
Streiko metu buvo susikūręs 
streiko komitetas.

Geležinkelių dirbtuvių dar
bininkai žiemą buvo parašę 
direkcijai kolektyvų prašymą, 
po kuriuo surinko apie 500 
parašų. Buvo prašoma grą
žinti numuštąjį krizio metais 
darbo užmokestį ir vaikų 
priedus. Direkcija atsisakė 
patenkinti tą darbininkų pra
šymą, motyvuodama atsisaky
mą tuo, kad nesą pinigų. Ge
ležinkeliečiai priversti dabar, 
kad pragyvenus iš gaunamo 
užmokesčio, važinėti į provin-

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Mano /sužiedotine gyvena 
Europoje; Mes dabar norime 
apsivesti. Ar aš ją galiu par
sitraukti į šią šalį, jeigu mes 
tuoj po jos atvažiavimo apsi
vestom e ?
ATSAKYMAS

“Apsivedimai ant Ellis Is
land” jau senai išsibaigė. Jei
gu tamsta gali, tai patartina 
tamstai vykti Europon ir ten 
apsivesti. Po apsivedimo gali 
išpildyti prašymą dėl nekvoti- 
nės vizos savo žmonai, kuris 
Amerikos konsulo bus pasiųs
tas į Washingtona. Jeigu ne
gali vykti Europon tą pada
ryti, tai prašyk paprastos kvo
tinės vizos.

Jai pasiųsk užlaikymo afi- 
deivitą ir darodyrflą, kad gali 
užlaikyti ją, pranešdamas afi- 
deivite, kad ketini apsivesti, 
kaip greit ji atvažiuos. Jeigu 
tavo sužiedotine turi giminę, 
arba draugę čia, tai gerai bū
tų, jei ji irgi pasiųstų afidei- 
vitą, prižadėdama ją laikyti 
su savim iki apsivedimo.

F. L. I. S.

ciją pigesnių maisto produktų. 
Jie juokauja, kad grįžtama į 
v o 1 oečTų-—^oJš. u p a c i j o s laikus, 
kada reikėjo su maišais vaikš
čioti po kaimus maisto pro
duktų;

Kauno audinių fabriko ad
ministracija ruošiasi sumažin
ti darbininkams darbo užmo
kestį. Leidžiami gandai, kad 
fabrikas negalėsiąs išlaikyti 
konkurencijos su lenkų teksti
lės fabrikais, jei darbininkams 
bus palikti dabartiniai uždar
biai. Jei darbininkai nesutik
sią dirbti už mažesnį užmo
kestį, teksią fabriką uždaryti. 
Taip fabriko administracija 
ruošia dirvą sumažinti darbi
ninkams uždarbį.

Grasina. “Litekso” žemes
niųjų kategorijų darbininkai 
fabrikui pastatė reikalavimą 
padidinti darbo užmokestį. 
Savininkai atsisako ir kartu 
grasina, kad jei dėl darbinin
kų kaltės turės sustoti fabri
kas, tai juos bausią po 10 lt. 
bauda.

Neries fabrike liejikams su
mažino užmokestį, o darbo 
sąlygos vis dar bloginamos. 
Paskutiniuoju metu 4 liejyklos 
darbininkus teko nugabenti į 
sanatoriją: jų plaučiai visai 
pagadinti. Ventiliacijos fabri
ko administracija nė nemano 
įruošti.

Sadinskio fabrike darbinin
kai paskelbė streiką, reikalau
dami padidinti darbo užmo
kestį. Streikas tęsėsi tik 10 
minučių, nes reikalavimai bu- 
vo patenkinti.

Kaip Ponas Glemža Rūpinasi 
Darbininkais

Pienocentre dirba 200 žmo
nių.. Darbo sąlygos nepaken
čiamos. Didžiausias išnaudo
jimas. Yra tokių darbininkų, 
kurie pradeda dirbti nuo 3 
vai. ryto ir baigia 9 vai. va
karo, o uždirba vos 4-5 lt.

KLAIPĖDA

Celulozos Fabriko Darbininkai 
Streiką Laimėjo

Kadangi pragyvenimas pa
brango, o darbo užmokestis 
pasiliko tas pats, tai darbinin
kai nubalsavo streikuoti. Strei
kininkai pamainomis susirink
davo į savo vietas, bet nė vie
nas nedirbo, t. y. faktinai fa
brikas buvo darbininkų oku
puotas. Darbininkams pridė
jo reikalautus 5c už kiekvie
ną darbo valandą, o taipgi su
tiko užmokėti už visas streiko 
dienas. Celulozos fabriko dar
bininkų streiko įtakoj sujudo 
ir kiti darbininkai. Kaikurio-

* šaudo Ašarų dujas j streikierių akis, o paskui juos mušė.

se vietose fabrikantai, bijoda
mi streikų, sutiko padidinti 
darbo užmokestį. Pavyzdžiui, 
“Maisto” Klaipėdos fabriko 
direkcija, kaip laikraščiai 
skelbia, pati savo iniciatyva 
pakėlė darbininkams užmo
kestį po. 5c už darbo valandą.

Ir lentpjūvininkai subruzdo. 
Klaipėdos lentpjūvių darbinin- 
Ithi savo susirinkime priėmė 
rezoliuciją, reikalaudami, kad 
būtų mokamas senasis 1928 
m. darbo užmokestis, kuris 
buvo numuštas 1935 m.

Pirmoji Gegužės Suvalkijoj. 
Alytaus mieste buvo iškeltos 
trys vėliavos ir išlipyti geguži
niai lapeliai.

Mieste darbininkai rado pa
slėptą kom. gegužinę ir kitą 
literatūrą. Tuo metu darbo 
vietoj, kur rado tą literatūrą, 
pasisuko save nudundąs anti
fašistu ir dideliu demokratu 

i tūlas Kazys Šaltenis. Darbi
ninkai, matyt, jo nežinodami, 
neslėpė radinį nuo jo. Šaltenis 
tuoj pranešė policijai apie ras
tą literatūrą, bet nežiūrint į 
tai, gegužinė literatūra buvo 
išplatinta.

Likiškėliai. Čia buvo iškel
tos 2 vėliavos ir išlipinti pla
katai su atatinkamais obal- 
siais.

Svečio Pageidavimas
Visi svečiai linksmai nu

siteikę. Tik vienas jūrinin
kas nuobodžiauja. Šeiminin
kė maloniai jam pasiūlo:

—Gal tamsta išgersi stik
linę arbatos su spiritu?

—Labai prašau — atsako 
pralinksmėjęs jūreivis,—bet 
tik be arbatos.

žmonos Troškimas
Jurgila su reikalais ilges

niam laikui išvyko į Šiau
lius. Jis nesenai buvo ve
dos. Pasilikusi žmona nuo
bodžiavo. Ji jam pasiuntė 
telegramą: Man ilgu be ta
vęs, brangusis. Kai aš pa
matau spintoje .pakabintą 
tavo apsiaustą, tai aš vi
suomet pagalvoju, kodėl ne 
tu ten pakabintas.”

(Surinkta)
i

gWa 
i žilk1 4*

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964
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DAŽNAI ŠLAPINTIS 

VARO
Drauge daktare, prašau 

ir aš patarimo. Man jau 
virš dviejų metų reikia daž
nai šlapintis. Daktaras sa
kė, kad man arži pūslė 
(“irritable bladder”). Liepė 
valgyt daugiau daržovių ir 
vaisiu, c.

Iš ryto kai atsikeliu ir iš- 
sigeriu pieno ar vandens, 
tai tuoj turiu eiti šlapintis, 
po kokius 4 ar 5 kartus per 
valanda, v

Ir šiaip aš esu kokia tai 
lyg apsvaigusi, tingiu. Jei 
ką dirbu, tai greit pailstu. 
Jei karšta diena, tai galvą 
skauda.

Ar galėtų man būti ne- 
sveiki ink štai (“kidney 
trouble”)? Kiti mano pažįs
tami sako eit pas gydytoją, 
bet aš bijau, kad nelieptų 
eit ant operacijos. Kiti vėl 
sako, kad tik duos vaistų 
išvalyt inkstus ir pūslę, ir 
vėl bus gerai. Ar yra kokių 
vaistų, kurie gali išvalyt 
inkstus ir pūslę. Ar patar
tumėt man eiti pas gydyto
ja?

Aš neblogai užsilaikau. 
Negeriu svaiginančių gėri
mų ir nerūkau. Valgyt val
gau gerai: pieno, kiaušinių, 
daržovių, vaisių ir biskį 
mėsos.

Jei galėtumėt, patarkite 
per laišką; jei ne, tai per 
“Laisvę.” Iš kalno tariu 
ačiū. y

Atsakymas
Jums, Drauge, veikiausia 

taip ir yra: Jums pūsle yra 
arži. Perdaug jautrios jos 
plėvės, jautrūs ir jų kon
troliuojami nervai. Gal visa 
tai turi ryšių ir su kitais 
kūno organais ir liaukomis, 
—be abejonės, turi. Saky
sim, net ir mėnesinių sirgi
mai veikia inkstus. Taip gi 
gyvenimo pakaita. Maistas, 
gėrimas, dvasiniai įspūdžiai,

sąjūdžiai, oro atmainos: vi
sa tai atsiliepia ir į šlapini- 
mos organus.

I

Ar Jums galėtų būti ne
sveiki inkstai? Sulyg Jūsų 
nusiskundimais, Jums vei
kiausia ne inkstam ko trūk
sta, bet pūslei. Pūslė yra 
šlapimo rezervuaras, labai 
svarbus rezervuaras ir labai 
jautrus.

Bijote operacijos. Nema
nau, Drauge, kad čia būtų 
koks reikalas operaciją da
ryt.

Ar yra tokių vaistų, ku
rie galėtų “išvalyt” inkstus 
ir pūslę? Dėl buvimo ir yra, 
bet su tokiais vaistais at
sargumo reikia. Be tiesiogi
nes gydytojo priežiūros to
kių vaistų vartoti nepatar
tina.

Ar Jums eiti pas gydyto
ją? Gal būt, tai ir būtų ge- 
riausis daiktas. Bent tada 
tikrai žinotumėt, kas Jums 
yra.

O kolei kas, bus Jums 
naudon keletas paprastų pa
stabų. Kad pūslės (ir kitų 
organų) plėvės pasidarytų 
atsparesnės ir sveikesnės, 
reikėtų daugiau vitaminų, 
ypač vitamino A, D ir B. 
Imkite žuvų aliejaus arba jo 
ekstrakto: tai gausite vita
minų A ir I), o tų dviejų 
vitaminų labai dažnai trūk
sta mūsų paprastuose val
giuose.

Imkite džiovintų bravoro 
(mielių, miltelių arba table
čių pavidale. Mielės turi vi
tamino B, labai reikalingo 
nervams, plėvėms ir da 
daug kam.

Bus gerai Jums imti ir 
lodo tinktūros, po lašą kas 
pora dienų, su pienu. \

Būkite dažniau ant sau
les. Druskos vartokite lie- 
perdaugiausia, nebent Vi 
kada daug tenka prakaitu 
ti,—tuomet daugiau reiki 
druskos. Vasarą bendra 
daugiau druskos reikia.
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GYVŪNŲ JĖGA PALYGINANT SU ŽMOGAUS JĖGA Bulvės IstorijaMusių. Veisimasis
Kaip Greit?—Musės gali; 

veistis stebėtinai greit. Josi 
užauga ir lytiniai subręsta, 
į apie dešimtį dienų nuo gi-! 
mimo dienos. Vvstymosi 
greitį dalinai nulemia kli
matas: šiltame greičiau, 
šaltame lėčiau veisiasi.

Veisimosi sezonas papras
tai prasideda balandžio-ge
gužės mėnesį; baigias rug
sėjo-spalio mėnesį. Pats tir
ščiausias musių skaičius es- ■ 
ti rugpjūčio-rugsėjo mėnesį.! 
Vėliau jų skaičius greit re-j 
tėja. Musės šalto oro nega
li atlaikyti — pirmi rudens' 
šalčiai jas išmuša. Labai re
tas atsitikimas, kad musė; 
išbūna per žiemą. Bet jų pu- 
pės yra labai atsjiarios 
prieš šaltą orą. Rudens me
tu jos įsiknisa į žemę ar kur 
kitur ii* “užmiega” iki se
kančiam pavasariui. Kada 
saulė užkaitina, pavasarį 
pupės išlenda jau pilnai iš
sivystę į muses. Tad musių 
giminė taip ii* išlieka neiš- 
nvkus iš metu i metus. V € C

Musių amžius i 
Vidutiniai jos gyvena de
šimtį savaičių. Palyginamai , 
trumpas musės amžius, bet 
ji savo šeimą gali labai 
greit padidinti ir j trumpą 
laiką. Mat, patelės deda ma- j M .
žiausia šimtą kiaušinėlių i pataikas tuieti svei- 
ant karto ii* deda juos veik 
kas savaitė. Jei iš visų kiau
šinėlių išaugtų po musę, iri 
jei visos “anūkės” tą patį i 
atliktu, tai vienos muses 4 Z
amžiaus laikotarpiu musė

Blusa
Blusa, kuri turi vos 2 mi-

“prieglaudos” jau pilnai iš 
sivysčius musele.

Jauna muselė, pilna gyvu-i limetru ilgio (apie 12 dalį 
mo ir visapusiai apsiginkla- colio), gali nušokti 
vus, tuojaus pradeda eiti metro ir daugiau, 
visas savo motinos įgimtas i žmogui tokius tvirtus, paly-i 
užduotis: ji rūpinas : 
maisto gauti, ir naujos šei
mos dauginimosi reikalais 
nemažiau domisi. Kitai]) sa
kant, iš pirmos dienos gal' 
skristi, maisto susirasti ir

Didelio žalio žiogo bajsas 
.kties laiku galima girdėt 

Suteikite i aPie už pusrnylio tolumo.! 
' Į Jeigu vidutinio žmogaus 

sau'ginant jo didumui, musku-1 balsas, SV(į1?^ .k>
kis, tai jis lengvai peršoks! tūkstančiai tokių! ja
per Woolwortho būdingą.

Musės ligų perus gali per
duoti daugeliu būdų, bet čia 
mes kalbėsime vien apie du:

Pirmas: Musė yra mėgė
ja visokio brudo, nešvarių 
vietų nuolatinė gyventoja,

i kur ir milionai įvairiu bak-

beslankiodamos 
vietas, aplimpa

Pad muses, 
po tokias

1 i mūsų namus ai* ant mais
to produktų palieka. Aišku, 
mes, dasilytėdami ar apkrės
tą maistą valgydami, gali-1 
me tapti auka vienos ar ki
tos ligos visai nekaltai. rfad 

trumpas, j ijvara turj p(fti yisada pir-j 
moję vietoje ir visur.

Ant ras: Musės didžiumo
je minta krauju. Jei tokia 
musė save pasisotinus ligo
to gyvulio krauju, o kitą!

4. 1. * 1 4. —4. • • •

ko gyvulio ar žmogaus ■

skaitlingą giminę. Kiek yra 
žinoma, tai musės kiaušinė
liai ne visi pasiekia skirtą

! sai netikėtai sveikam. Mat,, 
! sergančio gyvulio kraujas! 
i esti pilnas ligos perų, o mu- , 
i sė, prisivalgius ligos para- 
zitų, paskui įleisdama svei-

| kam gyvuliui ar žmogui, sy

Maistas. — Vienos jų i 
minta vien gyvulių krauju: | 
kitos augmenų sunka ar ki
ta organine medžiaga. Ge
malas larva minta išimti-! 
nai išmatomis—mėšlu. To
dėl musės savo kiaušinėlius 
visada taiko dėti į išmatas. i 
Joms arklio mėšlas labai įI 
“širdį,” bet neradę, ką ge-1 
riausiai mėgsta, tenkinasi 
bile gyvulio išmatomis, pū
vančiais vaisiais, daržovė
mis, žuvimis ar mėsa. Ki
tai}) sakant, turi labai platų, 
pasirinkimą savo veislės 
“sėklai” sėti.

Metamorfoza. — Laipsniai 
—stadijos, per kurias musė 
besivystydama pereina, va
dinasi metamorfoza, kitais 
žodžiais, persimainymas iš 
žemesnės formos į aukštes
nę. Tokių laipsnių musė tu
ri keturis: kiaušinėlis, lar
va, pupė ir musė.

Musės gemalas — larva 
išsiperi į vieną parą iš kiau
šinėlio, bet iki užauga į 
musę, ima dešimtį dienų. 
Naujus musės gemalus pa
sitaiko matyti vasarą iš
matų induose. Jie esti labai 
panašūs į kirmėlaitę: ėda 
visokį brudą su didžiausiu 
godumu per ketvertą dienų 
ar ilgiau, o vėliau pereina 
į aukštesnę stadiją—į pupę.

Pupė, pasirenka tinkamą 
sau vietą, eina “miegotų.” 
Ji ramiai būna apie penke
tą dienų ir išlenda iš savo

imant su tą menkute bitele!'kuris palikęs pusę savo ko-
■ jų pirštuose kokio nors vai-
I ko, kuris norėjo jį pagauti,' 
nulėks sau taip smarkiai, 

;• lyg kad nieko būtu neatsiti-' 
ke.v

Gegužinis vabzdys roplio-1 
‘ ii žeme, 

žiogučių, lygintųsi jo svo-! paukštis
i riui, tai jo balsą galima bū- sus vidurius, 
tų girdėt už 3000 mylių. ’
_____ i sakant, New Yorko o vis dar godžiai ėda medų, j 1532 ar 1535 metais pirmu j žiūrėjo tik, kaip į kiaulių irGegužinis vabzdys long- j Aiškiau !

ui pat! xm()n(“!S prie Atlantiko ga
lėtu susikalbėt su San 
Francisco žmonėmis prie 

galėtų l*acifiko be 'pagelbos telefo- 
1 no, be radio, o vien tik sa- 
i vo locnu balsu.

j gu žmogus turėtų tokią jė 
gą, tai jis lengvai 
nešti toną sunkumo.

Ką gi tad reiškia mūsų at
vūnų gajumo jėgą, geriau 
sakant, i priešinimąsi mir
čiai. Paimkim ilgakojį uodą,

Dabar bulvės valgomos'valei žmonėms.
• j visame pasaulyj. Bulvės Anglijoj ilgai bulves va- 
’I gimtinė yra Pietų Amerika dino “Gardovo kartufliai,” 

—Ecuador, Peru ir Bolivi- nes jūreivis Gardovas jų 
ja. Čia jas pirmiausiai auk-; parvežė 1711 metais ir pra
dėjo indėnai. dėjo sodinti. 1708 metais

I Į Europą bulvė pirmu1 buvo })ripažinta, kad bulvės 
nepaisant, kad i kartu pateko apie vidurį tinkamos tik paršiukus šer- 
jam iškirto vi-į XVI šimtmečio. Pirmiausiai! ti. Švedijoj bulvės pasirodė 

I bulvę aprašė Amerikoj a})-! 1766 motais.
Bite gi su atplėštu pilvu, į silankęs Pedro Kez de Leon.' Visur į bulvę iš pradžios

i o širšes galva, atskirta nuo kartu iš Amerikos bulvės; gyvulių pašarą. Bet jau pa- 
! liemens, bando įkąst, taip buvo atvežtos į Ispaniją, bet!baigoje XVIII ir pradžioje 
' lygiai, kaip begalvis liemuo ‘ 
i stengiasi įgilt, kuomet pri- 
! kiši pirštą.

Labai abejotina, kad žmo
gus, perdurtas jiešmu, be 
rankų ii* kojų, jaustų norą 
bėgt, valgyt ir kast.

V. R.

jos‘greitai ten išnyko. Ita-j XIX šimtmečių žmonės pra- 
lijon bulvės pateko 1580 me-'dėjo bulves valgyti šutin
tais, bet pirmas auginimas tas, keptas, virtas, iš jų vir- 
priklauso tik prie 1588 me- i ti sriuba, daryti krakmolą 
tų. Ispanijoj ir Italijoj ta-’ir kepti sumaišius su ru-

KIEK ŠUNES SUPRANTA ŽMONIŲ KALBĄ
—Gyvuliai supranta, tik 

nemoka kalbėt,—sako žmo
nės. Kas tik turi šunį, ark-

veik kiekvienas savininkas 
mėgsta pašnekėt apie savo 
keturkojo draugo gudrumą. 
O farmerių moterys papa
sakotų jums net apie vie
nos ar kitos vištelės supra
tingumą.

;ai liečia gyvuliu su
pą, ką. žmonės jiem 
arba ką rengiasi jiem

savaite trys mo- 
iau įlinkės nuėjo 

nuo savo automobilio ir pa
klydo dykumose New Mex
ico valstijos vakarinėj dalyj. 
Ketui ias dienas išbuvo be

i dina.
N a i k i n i m o Pr icm on es

Musėm naikinti yra daugimv‘ds.^° van(J.ens’ 
ir įvairių būdų, bet iie visi i džiojant, bejieskant 
į gurbą šluot tetinka, jei Uaip pnijlvšo jų cm 
mes nesirūpinsime namuti-1 •U)S bko^ beveik basos 
nę priežastį, veisimosi 
vietas, išnaikinti. Tačiaus 

! reikia taikytis prie gyveni
mo, nes viso svieto negi 

įgalima įtikinti, kad pagrin
dinę priežastį susirūpintų- 
nugalėti, tad prisieina lopy- j pradėjo kreipt saulės spin- 
ti gyvenimo trūkumai, kaip Į dūlins į aukštesnes uolas.!

Kiti žmonės iš tolo pastebū-1 
jo nepaprastą švyturiavimą 
ant uolų; nutėmijo, iš kum 
tie spinduliai ten ateina; ir 
sulig to jau greit surado

kelio, 
•ykai,

i Gal nutų ir žuvusios, jeigu 
i viena jų nebūtų dasiprotė- 
ijus panaudot savo mažytį

ti gyvenimo trūkumai, 
geriausia galime ir moka-Į 
me. Todėl, čia keletą žino-1 
mų ir rečiau vartojamų! ! 
priemonių nurodysime.

Sietukai. — Jie yra labai : 
tinkami namų apsaugos bū-! 
dai nuo mušiu ir kitu vabz-: 
džių. Visi gerai žinome tą. 
Apart stubos, maistas turi! 
būti apsaugotas, laikomas- 
po sietukais. vasara. Argi 
tas daroma? Ne! Jei taip, I 
tai mes savęs nė kiek ne
apsaugo jame nuo tikrojo. 
pavojaus, tik nuduodamo. 1 
Tokia apsauga išeitų taip,: 
kaip žiemą ėjimas per snie- i 
gą viena basa, o kita ap
auta koja—visas kūnas vis- 
tiek į pavojų pastatytas.

Limpama popiera patar
nauja tikslui, galima nau-, 
doti. Ji galima namie pasi
daryti, bet neatsieis pigiau, 
kaip perkant jau gatavai i 
padarytos. Tad čia neverta 
nė aiškinti jos gaminimo

(Tąsa ant 4-to puslp.)

vinio įrankį.
Jinai tuom veidrodėliu

būtu duot ir blizgančia 
skarda (bloke), didoku ži
bančiai nušveistu peiliu ir 
kt.,—nors veidrodis geriau
siai atmuša saulės spindu
lius. O jeigu žinotum Mor
se telegrafo ženklus, tai to
kiais švyturiavimais galima 
būtu iš tolo aiškiai susikal
bėt su telegrafistais, lavin
tais jūrininkais, lakūnais ir 
kitais, kurie Morse ženklus 
turi lengvai pažinti.

daryt—šert, laukan išleist, 
baust ir„tt. Bet savaime aiš
ku, kad gyvuliai turi dar 
savotišką garsų bei judėji
mu kalbą, suprantamą ki
tiem bent tos pačios rūšies 
gyvuliams.

Kiek žodžių šuva supran
ta ar gali suprasti? Šį klau
simą moksliniai tyrinėjo dr. 
W. J. Funk, puikus anglų 
kalbos žinovas, žodynu re- 
daktorius. Pirmiausia jis 
kamantinėjo šešis savo šu
nis, paskui ir svetimus, pir
ma susidraugaudamas su 
jais.

Dr. Funk atrado, kad vi
dutinis kambarinis šuniu
kas supranta apie 60 žodžių, 
tai daug maž tiek, kaip pus
antrų metu vidutinis kūdi
kis. O cirkų šunes yra iš
mokinami suprast daugiau 
kaip 250 žodžių. Net skur
džius benamis šunytis, ku
ris negirdi mandagios j jį 
kreipiamos kalbos, ir tai su
pranta kokį desėtką žodžių. 
Tai daugiausia keiksmai, 
grūmojimai, šalin vijimai.

Pasirodo, kad šunes gana 
• lengvai išmoksta suprast 
į keletą desėtkų žodžių fran- 
Įcūziškai, angliškai, rusiš
kai, vokiškai, ispaniškai ir 
net chiniškai, nors jie nebū- 

! tų specialiai mokinami. (Dr. 
į Funk nebandė lietuvių kal- 
I bos.) Tų žodžių prasmę jie 
pasiekia, t ė m y d a m i, ką 

i žmonės sako, bet ką dary
dami, žinoma, labiau šiai 
apie dalykus, kurie paliečia 
patį šunį.

G a b i a u s i as tarp šunų 
“kalbininkas,” sako dakta
ras Funk, tai chiniškas šu
niukas “pekingese” (peki-

Beveik kiekvienas šuva, 
esąs geruose santikiuose su 
savo šeimininkais, supran
ta tokius žodžius:

Lot, kalbėt, nutilt, pa-

LONDONAS-PARYŽIUS Į
57 MINUTES

BIBLIJINIO MIESTO 
LIEKANOS

Chicagos Universiteto 
mokslininkai atkasė įvairias 
liekanas biblijinio miesto 
Armageddono, kuris gyva
vo apie 5,000 metų atgal.

Nauji lėktuvai, kurie le
kioja tarp Londono ir Pary
žiaus, žymiai pagreitino su- 
sinešimą tarp Anglijos ir 
Franci jos. 330 kilometrų at
stumas Paryžiaus nuo Lon
dono perlekiamas į 57 mi-| 
nutes. —V. R.

da bulves vadino “tartufe- 
li”, nuo ko vėliau rusai pa
vadino “kartofli.” Rusijoj 
XVIII amžiuje bulves vadi
no “tartufeli” ir “kartufeli” 
ir net “potėtesais,” nuo an- čių bulvių kiekvienai guber- 
glų žodžio “potatoes’, o kai nijai ii* reikalavo jas so- 
kurie dar jas vadino “žemės dinti. Dar 1774 metais Ru- 
obuoliais.”

Europoj tvirtai bulvė at- poniai;
sistojo tik 1586 metais, nes'dojo. Bet jau 1780 metais

i pasklido po 
Rusiją ir Lietuvą.

Taip bulvė, atvykus iš 
Amerikos, laipsniškai užka
riavo vieną po kitai Euro
pos šalis, o europiečiai pas-

giais duoną.
Rusijoj 1765 metais bul

vių platinimas buvo paimtas 
Į valstybės rankas. Senatas 
išsiuntinėjo tam tikrą skai-

laukt, sustot, atsitūpt, atsi
stot, “bai-bai,” greit, gult,
lova, ėst, valgyt, “kusi-ku- 
si.”

Dauguma kambarinių šu- tada ji daugelyj šalių pasi-■ bulvės plačiai

sijoj bulves sodino tik dvar- 
valstiečiai jų nenau

niuku dar supranta: bu
čiuot, gėda, blogai elgies, 
“ice-cream,” laukan-oran.

Bet dr. Funk, matyt, ne
tyčiomis pražiūrėjo vieną 
trumpą žodelį—“ne,” kurį 
visi šunes turėtų suprast. 
Tą nemalonų sau žodį jie 
tankiai girdi. —N. M.

Keistas Senis Rašytojas 
G. Bernard Shaw

Anglų rašytojui G. B. 
Shaw’ui sukako 82 metai: 
amžiaus šią savaitę, ir jis 
dar ką tik pabaigė naują 
stambų savo veikalą “Gene
va.” Gydytojai pataria jam 
mažiau viešai kalbėt ir tau
pyt jėgas; sako, kad jo 
kraujas darosi perskystas. 
Bet jau 20 metų atgal dak
tarai ir asmeniniai draugai 
jam sakė, “sensti,” “silpno
ji.” O jis per tą porą desėt
kų metų tolimus kraštus ap
keliavo, daug kalbų pasakė 
ir parašė kūrinius ne pras
tesnius kaip pirmiau.

Shaw, airių kilmės, vienas 
garsiausių Anglijos rašyto
jų, atrodo keistas daugeliui 
žmonių. Jis, $av., giriasi, 
kad esąs geresnis rašytojas 
ir už Shakespeare’ą; dažnai 
blofina, bet, kaip išsitarė 
vienam kitam artimam sa
vo draugui, jis tatai daro, 
kad žmonės kreiptų .į jį dau
giau domės; šiuom ar tuom, 

I sako, turiu nuolat garsintis, 
nes kitaip busiu užmirštas.

Shaw iš paviršiaus atro
do pasipūtęs, bet jis “paro
dė širdį” ne vienam skur
džiui, kuriam padėjo išsi- 
dirbt į rašytojus, ir pats 
garsino tokių naujokų ta
lentus.

Daugelis Shaw’o veikalų 
yra socialistinės pakraipos.

Kai kas statė jam klausi
mą, kodėl jis taip pasek
mingas kaipo r a š y t o j as. 
Shaw atsakė: Gerai 
čiau Markso veikalus.

Shaw nėra baigęs 
aukštesnio mokslo.

Andai apsilankęs

skai-

Sovie-

rodė ir pradėta auginti. Bet 
jų buvo labai mažai dar so
dinama. Anglija dar 1589 
metais bulves sodino tik so
duose ir tik 1684 metais, 
veik už šimto metų, pradė
jo daugiau jų sodinti.

Franci j 6 j bulvė buvo ži
noma XVII šimtmety j, ir 
XVIII šimtmetyj ji jau jga-

wetiisTian' Pasaulinė Paroda New 
ei jos biednai liaudžiai bulvė | yor](e J939 ĮyĮetais 
buvo vyriausias maistas.

Vokietijoj bulvės pasiro- T. —
dė 1650 metais; tiesa, ju bu-' IUtą metą balandžio 30 
vo ir 1602 metais, bet jos'dieną, sukankant lygiai 150 
greitai iš ten išnyko. Iš kar- metų nuo Jurgio Washing- 
to bulvė buvo skaitoma tikUono inauguracijos New 
gyvuliams pašaras, bet lai-1 Yorko, bus atidaryta pasau
kė Septynių Metu Karo iš Hnė paroda, kuri savo di- 
jos pradėjo daryti įvairų! durnu, puošnumu, įvairumu 

__ ___  . ___ \ — į ir turtingumu tris kartus 
tuose, jis visai gražiai atsi-iyj1’^ Chicayo^ Šimtmetinę 
liepė apie jų tvarką. Boti 
tiesias.-klasinės linijos Shaw j 
neišlaiko ir ne kartą pats' 
sau prieštarauja. Pav., jis ■ 
skaudžiai plaka Hitlerį už j 
barbarišką žydų persekioji-1 
mą, bet, iš antros pusės, gi-! 
ria Hitlerį už Austrijos pri
jungimą Vokietijai. Jam at
rodė, kad tuo būdu esą su
vienijami tautiečiai ir kad 
austrams buvę pertrošku, sezonus aplankė apie 38,- 
subraklintiem siaurose šie- 650,000 vizitoriu, 
nose savo mažos šalies.— 
Nežinia, ar jis jau suprato 
šia savo klaida.

Duodamas spaudon savo 
raštus, G. B. Shaw neleidžia 
redaktoriams ar leidykloms 
taisyt nė vieno jo žodžio.

Amerikos Federal iam 
WPA teatrui jis davė leidi
mą vaidint vieną savo vei
kalą tik tokia sąlyga, kad 
įžangos į vaidinimą nebus 
imama daugiau kaip pusė 
dolerio.

Shaw visai nevalgo mėsos 
ir nenaudoja muilo prausi- 
muisi. Jo galva žila, kaip

I žydinti obelė; bet veidas 
skaistus beveik kai}) mer
gaitės.

Tai vienintelis žinomas 
vegeterijonas, kuris tokio 
amžiais sulaukė, išlaikyda
mas savo gabumus iki po 
82 metų. —J. C.

rikon ir Australijon, kad 
lo visame 
I). M. š.pasaulyje.

j Parodą, įvykusią 1933-34 
’metais. New Yorko paroda 
I užims 1,216 akerių žemės 
I plotą ir jos ištaisymas kaš- 
. tuos apie $150,000,000, tuo 
I tarpu kai Chicagos paroda 
1 užėmė vos 124 akerius ir 
I kaštavo, suprantama, taip- 
' gi tik apie trečdalį aukščiau 
minėtos sumos.

Chicagos parodą per du

o New 
Yorke, tikimasi, bėgiu šešių 
mėnesių pritraukti apie 50,- 
000,000 vizitoriu.

PER T E L E F O N Ą JAU 
GALIMA IR PASIMATYT

Washington. — Newyor- 
kietis Al. McLean Nicolson 
užpatentavo savo išrastą te- 
levizijos-tolimatos prietaisą 
prie telefono, kur žmonės, 
kalbėdamiesi per telefoną, 
aiškiai mato viens kitą. Iš
radimas kol kas išbandytas 
tik tarp skirtingų aukštų 
didnamių; bet galima būsią 
matytis ir už šimtų mylių.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės. z
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MASKVA
Tūkstančiai žmonių taria 

šį žodį su panieka ir baime. 
Jiems tas žodis reiškia ne
pakenčiamą žodį “komunis
tai,” kelia susirūpinimą, 
baimę dėl savo kapitalų, gy
venimo smagybių, privilegi
jų.

Milionai žmonių taria ši 
žodį su meile ir viltimi. Už 
tūkstančių kilometrų į vi
sas puses šviečia penkios 
raudonos rubininės Krem
liaus žvaigždės, tvyskančius 
dieną ir naktį Maskvos pa
dangėje. Jų šviesa brangi 
milionų pavergtųjų širdžiai, 
nes ji rodo jiems kelią į 
šviesesnę ateitį, budina juo
se pasiryžimą kovai už ge
resnį rytojų.

Maskva šiandien centras, 
į kurį atkreiptos milionų 
akys, kuriame gimsta gran
dioziški sumanymai ir pla
nai, keičiantieji ištisų kraš
tų veidą, čia prasideda did
vyrių, drąsuolių žygiai. Iš 
čia Papaninas su savo drau
gais išlėkė užkariauti šiau
rūs Polių. Iš čia Čkalovas 
su Gromovu pradėjo, savo 
skridimą, kad sujungti dvi 
didžiąsias šalis—SSRS ir 
Ameriką — t a i p d a u g 
padariusias žmonijos pro
gresui. Iš čia lakūnas Koki- 
naki pakilo su savo raudo
nuoju orlaiviu, kad po 24 
valandų nusileisti Didžiojo 
vandenyno pakrantėse už 
daugiau kaip 8 tūkstančių 
kilometru.

Šiandien Maskva vienas 
didesniųjų pasaulio miestų. 
Jame gyvena 3 mil. 900 tūk
stančių gyventojų. 1926 m. 
Maskvoj tebuvo pusantro 
miliono, o prieš karą 1,6 mi- 
liono. Tačiau, jeigu kas su
skaitytų Maskvos gyvento
jus dieną per vieną valandą, 
tai ątrastų, kad jų čia dau
giau 4 milionų. Dėl butų 
stokos, 300 tūkstančiu mas- 
kviečių gyvena aplink Mas
kvą esančiuose kaimuose ir 
tik darbo metu atvažiuoja 
Maskvon. Susisiekimas su 
Maskva neblogas: į visas 
puses išeina 11 geležinkelių 
linijų. Keturios tų linijų 
elektrifikuotos. Elektriniai

Dar ne taip senai Mask
avai gręsė pavojus netekti 
i vandens. Maskviečiai išger- 
1 davo 60% Maskvos upės 
vandens. Sujungus Maskvos 
upę su Volga kanalu pavo
jus “ištrokšti” praėjo. Šian- 

: dien šlifuoto granito kran- 
1 tus Maskvos upėje skalau
ja vandeningos Volgos van- 
1 denys, o Maskvos upės pa- 
Į virsiu raižo trijų aukštų 
Volgos garlaiviai. Kiekvie- 

' nam maskviečių! dabar ten- 
• ka žymiai daugiau vandens, 
; kaip berlyniečiui, vieniečiui 
■ ir londoniečiui. O kuo dau- 
I giau mieste vandens, tuo jis 
’švaresnis, tuo jo gyvento- 
! jai kultūringesni.

Per tris metus Maskvoje ' 
’pastatyta 11 naujų, plačių 
i tiltu ir rekonstruktuota 3 ? • 1 seni. Tai buvo didžiulis dar-! 
bas, bet jis įvykdytas per 

Į nepaprastai trumpą laiką.
Maskvos perstatymo pla

nas numatė pastatyti Mas
kvoje 530 naujų mokyklų i 
vaikams. 1936 ir 1937 m J 

! jau pastatyta 221 mokyla. 
’ 1938 m. baigiama statyti 
dar 57 mokyklos. Maskvie-j 
čių vaikai gauna šviesias! 

I erdvias patalpas. Jiems ne
bereiks mokytis į dvi ir net i 
tris pamainas, o užteks vie
tos visiems mokytis rytais.

Statyba Maskvoje didele.' 
Tiesinamos, lyginamos gat
vės; griūva seni, nedideli i 
namukai ir net 4—5 aukš-

traukiniai išeina iš kiekvie- s^° esančiuose

—opus klausimas. Miestas 
greit išaugo, bet būtų ne
suspėta lygiai tiek pat pa-
statyti. Gal nebūtų taip 
sunku su butais, jei butų 
statyboje nebūtų gerokai 
pasidarbavę žalotojai. Di
džiulės lėšos, skirtos butų 

i statybai, nebūdavo išnaudo- 
' jamos. Daug statybų buvo 
ilgiems metams užtęsta, 

į kad tik ilgiau darbo žmo- 
| nes negautų pakenčiamų 
' butų, šiandien tai faktais 
! nustatyta ir įrodyta pačių 
’žalotojų parodymais. Butų 
i statybos planas per pasku
tinius tris metus neišpildy
tas. Pagal Maskvos persta
tymo planą numatyta per 
10 metų pastatyti 15 milio- 
ntf kvadratinių metrų ploto 
butu arba butu skaičių Ma
skvoje padvigubinti. Fakti- 
nai 1937 m. atiduota naudo
jimui gatavų būtų — 54,5 
tūkstančiai kvadratiniu me
trų. 1938 m., pašalinus iš 
statybos organus žalotojus, 
tikimasi paruošti gyvento
jams 700 tūkstančių kvad- 
' ratinių metrų butam.

Per tris paskutinius me
tus Maskvoje pastatyta 100 
vaiku sodeliu ir 61 vaiku ve v
lopšelis, 12 gimdymo namų, 
išplėsta eile ligoninių ir pa
statyta naujų. 1938 m. ruo
šiamasi pastatyti dar 70 
vaikų lopšelių, 46 vaikų so
delius, 6 korpusus prie li
goninių užkrečiamiems li
goniams, 4 pieno virtuves ir 
kitas medicinos įstaigas.

Maskvoje statomas tik
tų milžinai, kad užleist savo i vienas gigantas — Sovietų 
vietą tiesioms, lygioms gat- Rūmai. Jo modelį amerikie- 
vėms, aikštėms. Visur dygs- čiai pamatys New Yorko 
ta didžiuliai namai. Mask- parodoj 1939 m. Sovietų rū- 
vai erdvės pakanka, jos ne- mų aukštis sieks 420 metrų, 
varžo privatinės nuosavy- Jis bus aukščiausias pasau- 
bės varžtai ir jos pasekmė lyj namas—socialistinės ga- 
Amerikos miestuose—dan-Į dynes monumentas. Kol kas 
goraižiai, kuriuose gyven- rūmams padėti tik pamatai, 
tojams yra daug nepatogu-į l metų galą maskviečiai jau 
mų. Maskvoje statomi ne-j ims matyti bekylantį galin- 
mažiau 6 aukštų ir retai • gą rūmų korpusą.
daugiau 8 aukštų gyvena- Milioninis miestas įvelka
mieji namai, visuomet dide- Jauja ir didelio transporto, 
ii, kiekvieno miesto kvarta- j Prieš karą pagrindinės 
Jo dailininko priežiūroj, —'transporto šakos buvo 
to dailininko, kuris ■ pagal | tramvajus ir 17 tūkstančių 
išdirbtą planą atsakomingas ; vežikų. Šiandien Maskvoje 
už architektūrinę kvartalo ■ vežiką retai pamatysi—jie 
išvaizdą. Ir taip ne tik mie-1 baigia nykti ir vežioja jie 

: sto centre, bet ir prie mie- į nebe keleivius, o pilietį su
rajonuose, kokiais gramezdiškais daik-

nos stoties kas 5-7 minutės, kad centras nesiskirtų nuo tais, kuriam nepatogu pasi- 
22,5 tūkstančio žmonių kas- pakraščių. Tiesa, miesto pa- naudoti kitomis transporto 
dien išvažiuoja iš Maskvos į kraščiuos laikinai statomi priemonėmis. Bet ir čia kro- 
tolimą kelionę ir 470 tūks-i standartiniai dviejų aukštų vinių taksi baigia vežiką iš- 
tančių—į aplink miestą es- namukai 10-12 šeimų.- Bet įstumti. 1924 m. Maskvoje 
ančius rajonus. ' jie tik laikini, mediniai, ap-jbuvo tik 15 taksi lengvųjų

Prieš karą Maskvą vadin- Štukaturinti ir savo laiku mašinų. 1936 m. jų buvo 
davo dideliu kaimu. Kada; kus pakeisti tokiais pat mū- jau 450, o dabar yra 1,200
paklausdavo, kiek Maskvoj Daniais gigantais. lengvųjų ir 568 krovinių
cerkvių, kiekvienas atsaky-; Butų klausimas Maskvoje i taksi. Maskvoje nebepama- 
davo: padaugink 40 iš 40 .. . . ------ -------------------------------------------

tyti atsilikusių senų lengvų
jų mašinų. Jos iš Maskvos 
išvytos į provinciją. AJų vie
toj laksto sovietų gamybos 
standartiniai “M-I” ir liuk
susiniai, su radio “Zis-I”. 
Šių metų gale lengvųjų tak
si skaičius Maskvoje padidi
namas iki 4,000, o krovinių 
taksi — iki 1500. Autobu- 

|sų skaičius padidėjo iki 
1422, troleibusu — iki 569, 
tramvajų vagonu — iki 
2385.

A u t o m o b i lių skaičius 
Maskvoje smarkiai auga ir 
tas verčia skubinti gatvių 
rekonstrukciją. Prisiėjo pa
naikinti eilę bulvarų ir už
lieti juos asfaltu, kad auto
mobiliai turėtu kur važiuo
ti. Vietoj bulvarų, plečiami 
parkai. Be to, pagal Mas
kvos perstatymo planą, ap

dink Maskvą uždrausta kir
sti miškus. Miškų juosta 
sups didžiąją Maskvą iš vi
sų pusių. O Maskvos apy
linkėse puikūs miškai: pu
šynai, pušynai, kai kur la
puotieji, eglynai. Visas ge
ležinkelių linijas numato
ma elektrifikuoti ir angli
mis kūrenamus garvežius 
neprileisti iki miesto bent 
per 100 kilometrų, kad jie 
neterštu miesto oro.

Toji miškų juosta jau da
bar maskviečių mėgstama 
poilsio vieta. Vasarą apie 
200 tūkstančiu maskviečiu 
išvažiuoja i Maskvos apy
linkes “ant dačų”. Palei ge
ležinkelio linijas įvairios or
ganizacijos pušynuose pri
statė namų ir čia leidžia gy
venti vasaros metu savo 
žmonėms. Kiti maskviečiai 
važiuoja į apylinkių kaimus 
ir savo lėšomis samdosi 
kambarį visai vasarai už 
400-500 ir daugiau tūkstan
čio rublių,—žiūrint kokie 
patogumai yra: upė, šilas, 
gelžkelio artumas, pačio na
mo įrengimo puošnumas ir 
visos kitos pirkliškos savy
bės. Tačiau žymiai daugiau 
maskviečių gražiomis išei
ginėmis dienomis išvažiuoja 
vienai dienai. Tokią dieną 
miškuose pilna žmonių šei
momis ir poromis.

Maskviečiai t u r t ingėja. 
Kasdien jie vidutiniškai pa
deda į taupomąsias kasas 
762 tūkstančius ■ rubliu. In
dėlininkais tau p o m osiose 
kasose yra apie 2 milionai 
maskviečiu. Vidutinis tokio 
indėlininko indėlis siekia 
šiemet jau daugiau 1000 
rublių.

Kaskart daugiau produk
tų maskviečiai suvartoja. 
1937 m. palyginus su 1933 
m. m a s k v i e č iai nupirko 
daugiau mėsos 208 nuoš., la

šinių—811 nuoš., sviesto— 
214 nuoš., kiaušinių—788%, 
muilo—193 nuoš., cukraus— 
182 nuoš., medvilninių au
dinių — 115 nuoš., vilnonių 
—466,7 nuoš. Tai rodo ky
lant maskviečiu ir visos ša
lies gerbūvį.

Pasikeitė Maskva ir savo
pramonės verte. Prieš karą 
tai buvo tekstilės įmonių 
miestas. Šiandien Maskva—
metalo pramonės centras. 
Čia gaminami automobiliai, 
visokios mašinos, elektros 
įrankiai. Išsiplėtė ir senos 
pramonės šakos. 1937 m. 
Maskvos pramonė pagami
no prekių už 14,1 miliardo 
rublių. Tai keliolika pro
centų visos SSRS gamy
bos. Metalo pramonės ga
myba Maskvoje palyginus 
su 1913 m. išaugo dabar 65 
kartus; siuvimo pramonė 
išaugo 72 kartu; silikatų- 
keramikos pramonė — 35 
kartus. Dargi tekstilės pra
monė dabar pagamina 5,5 
karto daugiau, kaip 1913 
metais.

Ir kaip gi po viso to mas
kvietis nesididžiuos savo 
miestu, kaip Sovietų pilie
tis nesididžiuos savo socia
listine sostine?!

A. Ramutis.
1938-VII-13.

MUSIŲ VEISIMASIS
(Tąsa iš 3-čio puslp.) 

procesas.
F o r m. a 1 in — skiedinys, 

tinkamai sutaisytas, yra la
bai efektyvus musėms nuo
das. Nekėblus namie pasi
gaminti. Imk formalino-for- 
maldehyde tris dalis ir dvi 
dalis vandens, gerai išmai
šyk, ir gatava. Gali pieno 
vietoj vandens vartoti. Mu
sė mėgsta geriau. Į lėkšte
les įpylęs, padėk, kur musių 
randasi. Trupinių duonos 
galima padėti į vidurį lėkš
tės, tai musė turės kur nu
tūpti. Vandens ar kitų mu
sėm prieinamų gėralų kam
baryje neturi būti. Musė 
gavus atsigert pasveiktų, 
nenusinuodytų for m a 1 ino 
mišiniu... Veltui tada bū
tų pastangos.

Sodium Salicylate.—Geras 
nuodas, kaip ir formalin. 
Imk jo miltelių tris arbati
nius šaukštelius ir ištirpink 
į pusę kvortos vandens. To
kį pat saiką rudo cukraus 
įdėk, kiek miltelių,—musė 
mėgsta saldumą. Vartok 
kaip formaline mišinį.

Mussolinis Išveja Anglijos 
Kataliką Korespondentą
Roma. — Fašistų valdžia 

liepė per 8 dienas apleist 
Italiją dr. P. Cremonai, ko
respondentui “Krikščionių 
Mokslo Monitor’io” ir 
“London Observer’io.” Jis 
jau 16 metų gyveno Italijoj.

Mussoliniečiai iš pradžios 
įtarė dr. Cremoną kaip “žy
dą.” Bet jis dokumentais 
parodė, kad jo familija jau 
per 12 gentkarčių yra ka
talikai. Jis pats yra Angli
jos pilietis, gimęs Malta sa
loje. Bet fašistai jį vis tiek 
išveja todėl, kad jis “kenk-

smingai” kalbėjęs apie kai 
kuriuos aukštus Italijos fa
šistus.

Leningrad, liepos 27.—Dar 
nepaskelbta, dėl kokios prie
žasties Sovietų vyriausybė 
neišleidžia ant kranto 66 
amerikiečius turistus, at
plaukusius “Reliance” laivu.
a —------ —------ ---------------- U

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

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

□---------------------------------------------0

Dienraščio laisvės' Naudai 
PIKNIKAI

WATERBURY, CONN.
Visos Connecticut Valstijos

NAKTINIS PIKNIKAS
Naudai dienraščio Laisvės bus

Šeštadienį, Rugpjūčio 27 August
LIETUVIŲ PARKE

Už LAKEWOOD
Piknikas prasidės 5-tą vai. po pietų ir tęsis per visą 

naktį. Bus chorų iš tolimų kolonijų.

ĮŽANGA 35c SU UŽKANDŽIAIS.

PHILADELPHIA, PA.
Šiemet “L.” piknikas ten bus naujoj vietoj, vadinamoj'

MIKOLAIČIO PARKE
/ EDDINGTON, PA.

Sekmadienį, 4 Rugsejo-Sept. 
e

Stambios piniginės dovanos prie įžangos bilieto •

1-ma Dovana .$50 Pinigais
KITOS NEDAUG SMULKESNES

Puiki dailės programa ir gera orkestrą gros šokiams.

E. HARTFORD, CONN.
Spaudos Piknikas

Sekmadienį, Rugsėjo 11 September
LIETUVIŲ PARKE

Light House Grove, prie Glastonbury Kelio

ir gausi cerkvių skaičių. 
Šiandien tai atrodo kaip 
pasaka—tiek pasikeitė Mas
kvos veidas.

1935 m. liepos 10 d. buvo; 
užtvirtintas generalinis Ma-1 
skvos perstatymo planas,' 
kurį reiks įvykdyt per 10 
metų. Tokį grandiozinį pla
ną galėjo užsibrėžti tik so-Į 
cialistinė sostinė, kurios ne
varžo privatinės nuosavy
bės, rentos varžtai. Praėjo 
trys metai ir Maskva gali 
pasigirti jau daug ką pa-; 
riusi. Pradėjo veikti gra
žiausias pasaulyje metro. 
Jis dar nedidelis—26,5 ki
lometro. 1939 metų gale 
Maskvos metro pailgės dar 
13,8 kilometrų. Tačiau jau 
ir dabar Maskvos transpor
te metro lošia žymų vaid-' 

'menį, perveždamas kasdien 
apie pusę miliono žmonių. 
Per tris metus Maskvos me

Čiang-kai-šekas ir jo žmona kalbasi su Tarptautiniu Studentų Delegacijos at
stovais Chinijoj.

a

tro pervežė jau 490 milio-j 
nų žmonių. ‘

Detroit, Mich.
Kursim Bedarbių Organizaciją

Fašistuojanti valdančiosios 
klases elementai verkia, būk 
trūkstą pinigų žmonėms šelp
ti. Bet kur tie pinigai dingo, 
kurie buvo paskirti?

Atrodo, jog čia yra diskri
minacija prieš darbininkus. 
Nukerta pašalpą ant 50%, 
taipgi daugumui užgina WPA 
darbus. Ar gali pašaipgavis 
su šeimyna iš trijų žmonių 
pragyventi už $3.25 per dvi 
savaites? Jokiu būdu negali. 
O šeimyna iš šešių gauna še
šis dolerius per menesį.

Didžiuma bedarbiu stačiai 
badauja. Čia reikia bedarbių 
organizacijos. ’ Tokia organi
zacija vadinasi Workers Alli
ance. Visi bedarbiai, kurie 
negalite gauti pašalpos, atei
kite po num. 4097 Porter St., 
liepos 29 d., 2 vai. po pietų. 
Sutversime Workers Alliance 
skyrių, kad kovot dėl duonos 
ir druskos. Be organizacijos 
nieko negalime padaryti.

“Laisvės” skaitytojai, para
ginkite ateiti Į susirinkimą 
tuos, kuriuos žinote, kad ne
gauna pašalpos.

P. Žemaitis.

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis I Antanas Pcnkevičius

Prezidentas | Sales Manager

ORUI ATŠYLANT GERKITE CREMO ALE
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 jjetuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

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

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

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanus.
*

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

pagerina apetitų 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.
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Mcinvl, Lithuania
While the A Han tie Ocean, is cross

ed hv planes, a suicide gels on a 
city's nerves, rackets are exposed 
in New York, a strip-tease girl re
fuses an operation and Chamberlain 
wauls to marry the Mediterranean 
and Teutonic Butcher Boys, silent 
Lithuania glumly marches on.

No blaring headlines for Lithua
nia this time. No twelve inch ban
ners scream that Lithuania has 
twentv-four hours to live, but ne
vertheless the facts remain and the 
amber land is still laced with the 
possibility of dying a sudden death 
when a German army crosses its 
border.

As an example of the attitude 
the Nazis hold, read this gem from 
one of the Berlin newspapers:

“Tlie Lithuanian Government is 
mistaken if it believes that the Ger
man Keich will forget the distress of 
its brothers who live in adjoining 
countries. By brutal force Lithua
nia has succeeded in establishing 
the quiet of a cometary in Memel 
for the last twelve years, but she 
has failed to win the heads and 
hearts of the Memellandcrs ... ”

Hitler, in his drive for new con
quests to appease the people, has 
rep-itedly made known his intention 
of having Klaipeda returned to Ger
many. Such a return means the 
economic and political death ol Li
thuania. r

Once before Lithuania hafc found 
that the sfaunchesl and strongest 
friend of her independence was the 
Soviet Union. Let us hope that if 
a crisis develops the Lithuanian peo
ple will know where to turn.

The passage quoted is an ominous 
hint that Lithuania may be next on 
the Slaughter List of the Butcher 
Boys. Manchuria. Ethiopia, Spain, 
China. Austria. Lithuania?...

M»UES

Nationwide efforts ol 40 metro
politan chiefs of police, aided |-y 
radio broadcasts, have failed to lo
cate wandering Jeff Davis, “King 
of American Hoboes’’, sought by 
Bob Burns for aid in production of 
hobo sequences in Burns film “I he 
Arkansas Traveler” at Paramount 
st udio.

As soon as the “King" is found, 
efforts will be made to bring him Io 
Hollywood by plane in order to 
have him on the set five days hence 
when the hobo scenes are scheduled 
to go into production.

Davis is considered* the nation’s 
leading authority on hoboes, a sub
ject on which lie has delivered lec
tures at Dartmouth and other uni
versities. His official title is that 
of President of the International Mi
gratory Workers Union with head
quarters in Chicago.

The Modern 
Dictionary

Blacklist A list of the names 
of unionists, and sometimes workers 
merely sympathetic to unionism, 
circulated among anti-union employ
ers to aid them in discharging em
ploy ees whose former strike or uni
on activities in other plants may he 
r< pealed in the new place of em
ployment. Often the lists are main
tained by employers- or trade asso
ciations and are checked before 
hiring a new employee. If any ap
plicant’s name is on such a black- 
Ji.-.l he is refused the job he is seek
ing. It is difficult for him to ob
tain actual proof of this kind of 
di .crimination, since the lists are se
cretly circulated.

--C -
Casual Workers ... Workers with

out a trade or skill who, not being 
attached to a particular industry, 
are irregularly employed. Many of 
them become migratory workers, 
imi haps following the crops during 
tlie harvest months and construc
tion projects during the cold months. 
Women and children, especially in 
the agricultural division, number 
among the itinerants. Their pay, 
working and living standards ary 
usually sub-subsistence.

t eatrai Labor Council... A feder
ation of union locals of various 
trades in a city or county. Operat
ing under slightly differing names in 
different localities, these councils 
consider and act on matters of gen
eral benefit to workers in the vicini
ty. Each union local has a stipu
lated number of delegates with vot
ing power, who participate in regu
lar meetings of the body.
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Music and Racial 
Humbug

“Musical culture has never beep 
entirely national though it has 1 re- 
quently taken on racial and oven 
national idioms. Tied to language 
only by means song, music has 
been cherished and practiced by 
people and in countries entirely 
foreign to the land of its origin.

“Although Bach never left Ger
many, he knew the French music 
imported by the German Court in 
his day. His inventive mind was 
fertilized by French ideas. Men like 
Hcndel, Mozart, Meyerbeer and 
Mendelssohn learned from Italy; 
Beethoven studied all the music ol 
his time that he could lay his hands 
on. f

“No one nation can claim song, 
sonata, symphony, or opera as its 
personal invention. The opera had 
its origin in a mixture of Italian 
musical and theatrical trends and 
Greek dramatic forms. As a medium 
and seed of musical expression, it 
has been known in Europe since 
1600”. "The Music of the People” 
by William Van De Wall.

Stoughton Thankful 
for Shell Visit

We thank everyone or anyone who 
is responsible for sending us such 
a stirring organizer as Matt Shol- 
omskas. lie certainly deserves a 
great deal ol credit lor stirring up 
the enthusiasm of our little group 
and there is a great deal of it.

On such short notice it was very
hard for us to get together as a 
whole. The few that did come were 
inspired by the talk that Mr. Sliol- 
omskas presented to us.

Our second meeting brought more 
and I give throe cheers to the mem
bers of our temporary committee, 
Tony Radvilas, Johnnie Grubinskas 
and Nellie Aikovich. 1 am sure that 
you will hear much more about 
them in the near future.

Matt certainly got. a very good 
impression of New England weather 
while he was here, rain, rain, all 
tin* time.

As a readi r of t he Laisve Youth 
Section and of the Tiesa 1 had hop
ed to see news allbut Stoughton in 
them.

We had a very important meeting 
scheduled lor '1'uesday, July 26th. 1 
hope to sec a write-up about this 
meeting.

Lots of luck to Mall and to our 
L.D.S. Youth Division of Stoughton.

—Lillian. Lavas.
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TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

“You would get a $200,000 breach of promise suit just when 
papa’s ready to give the men’a wage cut’’.

Workers—■ Writers
Young Men and Women are Needed to Write the Novels, 

Stories and Poems of the American People
by Meridet Lesueur

HO WILL be the future sing
ers and writers of America? 
Who in (he past have writ

ten the songs and told the stories of 
the building of America? How many 
thousands of timber workers told 
(he many stories of Paul Bunyan 
and the Blue Ox, after a hard day’s 
work, over the campfire? How many 
thousands of negro and white work
ers in the South made up the work 
songs, the chain gang poems, the 
mourning chants I hat tell of tlie life 
of black and white workers below 
the Mason-Dixon line?

America is finding out that, the 
nicest vital song, poetry and litera-

• *

South Africa Joins World Youth Congress Move
ment; Europe Delegates to Sail August 4th

FARIS. — South Africa, cent re of
Nazi propaganda, notorious for the 
color-bar policy of ils government, 
has just, taken an historic step to- 

i wards the creation of a democratic 
front as the result of a recently 
concluded conference.

It was the first conference ever 
held in South Africa at which Eu
ropeans and non-Europeans met Io 
thrash out a united policy.

It. was the first conference ever 
field in South Africa for Peace. The 
initiator of this was the youth move
ment of South Africa.

Called at Johannesburg, under the 
auspices of the South African Youth- 

tPeace Council, 40 organizations were 
represented.

One of the objects of the confer
ence, was a discussion on I he com
ing World Youth Congress to be 
held in New York on August 15 to 
23. And one of the concrete re
sults of the conference was the

Great Neck Youth Hold 
World Congress Meet I

Į The Lithuanian youth of Great 
Neck are up on their toes in mat
ters that are of world-wide interest 
at this moment. In preparation for 
the Second World Youth Congress 
the Lithuanian Youth Committee of 
Great Neck has organized a “Lithua
nian Night” to be held at 91 Steam
boat Road on August 5th.

'1'he main purpose of this .gather
ing will be to explain the operations, 

Į aims and principles of the World 
į Youth Congress and how they affect 
I Lithuanian independence and world 
(peace. Three youth speakers are 
scheduled; Kay Michelson, VOICE 
Editorial Board member; Bertha Ful
ton, prominent youth leader and 
Walter Kubilius, Laisve Youth Sec
tion editor. Olga Lukauskas will 
preside as chairman.

election of two delegates to go Io 
New York as (he represen tat ives 
of the native youth.

A fortnight previously a European 
youth conference representing 20 
organizations set. up a temporary na
tional committee with representa
tives from all important towns and 
cities in the Union and several 
smaller ones.

Meanwhile world preparalions for 
the sending of delegates and ob
servers to the World Youth Con
gress have reached the final stages.

, Already 50 delegates have been 
elected from Britain, six from Bel
gium and 20 from France. There 
will also be 20 delegates from Cze
choslovakia, ten Irom the Scandi
navian countries, ten from the Bal
kans, 19 Rumanians, six Poles and 
12 Spaniards.

There is to be a delegation of 
five from the Soviet. Union.

Among the' other countries Irom 
which delegations are being sent, are 
China, Aust ralia, New Zealand, /In
dia, Indonesia, Burma, Egypt and 
Lebanon and many others.

Delegations from Europe will sail 
on board the President Roosevelt 
leaving Le Harve on August 4th.

Builders Decide to go 
Rustic on Us

Well, fellahs, you had better start 
looking for your moth-eaten si raw 
hats and you gals hunt up your very 
nicest sun bonnets ‘cause all of you 
are cordially invited to attend the 
first, biggest and best Barn Dance 
to bo sponsored by the L.D.S. Build
ers on Saturday, August 6th, .1938 at 
Laisvo Hall.

You are positively assured a. swell 
time beqau.se all the elements ol a 
good program are present... singing,
dancing, games, etc.

—Farmurotte.

Baltimore Splashes
The arrival of the International 

Picnic brought cloudy weather, but 
Good King Sol came shining through 
with a good natured smile for all 
our youthful supporters. Large was 
the. crowd and merry that, turned 
out to enjoy the bathing, dancing 
and games.
Big Splashes Seen and Heard:

Seen ... The fairer sox coming 
from the water holding bruised spots 
from too much playful activities. 
Were the Tarzans too much for 
you?... Two fair mermaids splash
ing around in all their attire. Was 
that an 1890 costume or a new 
style?... Our serious minded Anna 
enjoying a childish game of Spud... 
Our Martha Raye and Ida, not Mrs. 
Eddie Cantor, shoving and carrying 
themselves to the rippling .rhythm 
(?) instead of enjoying the warm 
waves.

lizard... “I TOLD you to bring 
your bathing suit” ... “Please, don’t 
duck me, I can’t swim!”... “He 
could have plenty of girlfriends if 
only he was taller!’’... “Where is 
Helen?”... “Look! Somebody tied 
my clothes in knots” ...

Just a word of warning to Balti
more Chorus members, Madame 
Snoopnose is on the loose. She sees 
all, knows all, and TELLS ALL!

Madame Snoopnose.

W cester Holds Doran 
Memorial Meeting

A memorial meeting, commemo
rating the deaths of Dave Doran 
and Irving Keith, two American 
boys who were killed while light
ing in Spain, will be held at Endi
cott St. Hall, 29 Endicott St., Fri
day evening, July 29.

ture, has long been produced by the 
worker building railroads over vast. 

• empire, hewing trees, ploughing (he 
prairie, planting the wheat.

Walt Whitman
Walt Whitman, that good poet of 

work and open road, traveling over 
the praises of thq middle west, 
after the Civil War, when the frills 
and daintiness of English literature 
was all our hearty pioneers had, 
said this:

“When I mix with these inter
mingling, swami of alert, turbulant, 

I good natured, independent cit izens, 
mechanics, young persons, at the 
idea of this mass of men, so fresh 
and free, so loving and so proud, a 
singular awe falls upon me. I feel, 
with dignity and amazement, that 
among our genius and talented, writ
ers or speakers, few or none have 
yet really spoken to this people, 
created a single image, making mark 
for them, or absorbed the central 
spirit and the idiosyncracies which 
are theirs and which so far re
main uncelebrated, inexperienced.

“I say I have not seen a single 
writer, artist, or lecturer that has 
confronted the voracious but ever 
erect and active Apervadi ng, indulg
ing will and typic aspiration of the 
land in a spirit, kindred to itself. 
Do you call these genteel little crea
tures American poets? Do you 
term that perpetual pistareon paste- 

ipot work American art, American 
drama, taste, verse? 1 think I hear 
echoed, as from some mountain top 
afar in the West, the scornful laugh 
of I he genius of these States”.

Not to Forget
No wonder the American worker 

has dubbed literature as “highbrow”. 
But it is a tragedy that he has been 
duped and tricked by the poisonous 
lies of the “pulp” press; these thou
sands of magazines go pandering to 

i tlie. worst tastes of the American 
people, making them feel that true 
drama is not in the every day life 
of an American city, or farm, or 
steel mill, but. in murder, in vio
lence. Isn’t it. to make us forget 
the everyday life in America that 
these highly colored lies are in
vented? When the American work
er starts to remember, remember 
the struggle for the eight-hour day, 
Haymarket, Ludlow, Bloody Sunday, 
(he long fight for unionization com
ing to a head now in steel, coal, 
textile, oil; when he begins to re
member his real heroes, and write 
stories about the thousands of work
ers who were blacklisted for orga- j 
nizing coal and steel, those work
ers buried with every railroad tie of 
Jim Hill’s railroad, (he prairie wo
men who endure drouth and famine, 
and dust storms, and unarmed men 
and women and children facing the 
murderous gangs of (he steel barons. 
When the American worker starts 
to remember them we will have li
terature.

Then there will be “something to 
write home about”.

(to be continued)

Joseph Sacal, a local Lithuanian 
youth, will make an effort to be in 
Worcester that evening. Joe has 
just returned from Spain and is at 
the present time in New York 
where the Friends of the Abraham 
Lincoln Battalion have arranged to 
have medical treatment given him 
for his light arm which was wound
ed by shrapnel while he was in 
Spain.

A program has been arranged by 
the committee consisting of vocal 
solos, musical numbers and also in
teresting speakers.

This meeting is being held under 
the joint auspices of the Communist 
Party and the Young Communist 
League of Worcester. F. A.

“Butcher Boy”

Worcester Gives Rousing Welcome to Joe 
Sacal, Lith-Amer. Lincoln Brigade Vet

The pouring rain meant nothing 
to the forty of us who went to 
meet Joo Sacal at the station on 
his return from Spain. Had the 
weather been nicer, this number 
would sūrely have been increased. 
The Y.C.L. presented him with a 
floral offering, and also carried a 
largo while “Welcome Home, Joe” 
banner, while friends sent in tele
grams. Words cannot express ade
quately how happy we were to see 
Joo coming back as well as he is. 
Except for his arm (and a little 
moustache) he has not changed 
much outwardly. Inside he must 
look on a different world, or at 
least he must look at it from an 
angle with a wealth of experience 
behind him.

Al ter a brief rest at home, he was 
taken to the Workers’ Center where 
a party had been arranged in his 
honor. A representative from each

A Letter to the B more 
Correspondents

Dear Baltimore Lyros Chorus 
Writers: I have read and studied 
most of the articles sent to the 
Laisve Youth Section. For one 
thing—all I see is that they either 
describe a girl’s dress or make fun 
of the way people dress up.

People dress the best way 
can, even during this depression 
they dress the best way they can 
afford. Nor is it nice' to call peo
ple nicknames.

Self criticism is o. k. in some 
cases. For example: if somebody 
comes to the chorus rehearsal with 
chewing gum in his mouth he should 
be criticized because we know that 
chewing gum affects our voices. 
Also, it would be very nice to write 
about chorus activities and Educa
tional Instructions.

Lockraven, M<1. July 20, 1938
Ten colored men were killed when 

dynamite exploded in the Lockraven 
tunnel. Whoever was responsible 
for this terrible explosion did not 
do right by employing the inex
perienced colored workers to work 
in unloading of dynamite. They 
should have employed experienced 
workers on the job. They figured 
money was more important than hu
man life.

nationality then spoke a few words 
of * greeting, welcoming Joe home. 
Lastly Joo expressed himself brief
ly. Perhaps later we can hear more 
about his experiences after he has 
had a little rest.

All the refreshments that were 
served had been collected from busi
ness men, thus making no expense 
for the committee. Joe’s heroic sac
rifice could never be equalled by any 
amount of money. The people 
gathered there, however, wanted to 
do something at least lor him, and 
made personal contributions.

The following is a list of those 
who contributed:

$5.00
John Green

$2.00
M. Deksnis; Mr. and Mrs. Kudą- 

rauskas
$1.00

T. and T.; Silver; H. Raulausaitis; 
Barbara; J.; Lazaroff; Dremlub; 
Steinhilbcr; Goldenberg; Green; Ka- 
sulis; Sukackas; Tumanis; A. A. 
Belgauskas; Mrs. Shipman; R. Liu
strom; Mr and Mrs. Wallent; Vol- 
kis; Price; Katz; JI. Thyden; Eric 
and Helmis; Alice Stankus.
Mr. and Mrs. Dablstrom; Mr. and 
Mrs, Erickson; M. Shipman;

$1.10
Chaikin

$.50
Olson; Helen K.; C.; Ausenis; Ver- 

basius; Sophie; Vera; Luboff; To- 
imoch; P. Sadauskas; W. Maki; Mrs.
I Bakšys; Lazaravich; Mrs. E. Trash; 
Mrs. Kelley; Sklutas; Butkevich; 
Franklin; Friend

Tailors and factory workers are 
complaining that they have no work. 
Commissioner of Labor and Statis
tics announced that jobs and pay
rolls continue to drop.

They are dropping still lower than 
last year at this time. —I. B.

Friend; Coller; Katz; Gurauski; 
B. Dupsha; Belon; S. Goldenberg; 
Mason; Bessie.

Last week more money had been 
collected, a total of $9.75. The ones 
who donated this sum are not known 
to me, consequently it would be a 
good idea for those who did the col
lecting to write these names to the 
paper.

From the collection proper, $52.11 
was brought in, and from the food 
which has been left over and sold, 
another $2 was added, making the 
total about $51. Compared to what 
Joe has gone through, this sum 
means nothing at all. Yet it is the 
best that we, his friends, can do 
for him at present. We all wish him 
the best of luck in the future.---- -

—The Committee.

B’KLYN AIDO CHORUS
A special meeting of the Brooklyn 

Aldo Chorus will be held this Fri
day evening. All members arc ask
ed to attend in order to settle im
portant matters. The meeting will 
begin at 8 p. in.

—Vito Brunza.

Tall Good-Looking Blonde

A man in Liverpool left a pair of 
trousers to his wife. “She wanted 
to wear them in life now’ she can 
wear them in death,” he stated.

Detroit Aces Tied With 
Three in Tourney

Because the Aces lost two games 
last week there is a three-way lie 
for first place in the I.W.O. Tourna
ment.

Monday, July 19, the Aces lost 
the game to Detrola by a score of 
9-8. It was a very exciting game 
and many fans showed up. Tony 
Podolskis did a fine job of pitch
ing and batting when he made a 3 
base hit bringing in 2 runs. This 
was the first game ever lost in 
which Tony pitched. Al Stasz also 
made a 3 base hit. Frank Nienus, 
catcher, was very good making sev
eral fast plays.

The game played July 21. was lost 
to the Crusaders by a score of 4-2. 
Vito Petrui pitched a fine game but 
had some bad breaks. George Po
dolskis made a very good catch be
sides those made by Louis Dravid- 
zius and Alfonse Rye. Chuck Tvas
ka is the Aces’ star base stealer. He 
stole-4 bases in this game.

My next correspondence will let 
you know who the champs are.

I wish to correct John Orman. I 
am not the manager of the LDS 
Aido Aces. Alfonse Rye is the man
ager.

Milly Jlliimber,
Sports Editor.

By Lewis Allan
She was a tall good-looking blond, 

and she had been coming into the 
restaurant regularly during the past 
week. The Boss always had his 
eyes peeled for a good-looking dame, 
lie couldn’t get to first base with 
the waitresses so he tried to make 
the customers — if they let him. 
Most of the time they just laughed 
at him. But he had a big car, even 
if he was fat and bald, and once in 
a while he did manage to get a date. 
When he did, the customers never 
came back.

“Don’t mix business with pleas
ure”, he said winking, “unless you 
can afford it”.

And he could.
From the moment the blond first 

walked into the store, he fell Till 
over himself trying to pave the way 
for the big moment. Every day he 
kept fluttering around hci' table, 
getting her special service, hurrying 
the waitress.

‘‘They’re slow as molasses, these 
girls”, he told her confidentially.

“They’re not even worth the ten 
idollars a week I give them. It’s 
charity. And imagine, they’re kick
ing about ten hours a day!”

The blond raised her eyebrows.
“What do they think this town is, 

New York? A restaurant owner’s 
still got his rights out here... But 
why should I bother your pretty 
little head with shop talk, huh?” 
And he beamed paternally down at 
tier.

The blond listened politely.
“Look, sweetheart, I wanna ask 

you somethin’ personal. How about 
me and you...” Suddenly lie stop
ped, with his mouth wide open. 
Something unusual, was happening in 
the store. The waitresses were tak
ing off their aprons.

“Excuse me”, he apologized and 
rushed away.

He stopped the first girl.
“What’s going on here?” he 

whispered. “Are you all crazy"?
“Strike”, she replied.
“Strike! You can’t do this to me!”

No? Just take a look and see”.grinned.

He did. Tlie girls were walking 
out. He ran from one to the other.

“Listen, girls. Don’t be foolish. I 
can get ten others for every one of 
you”. ,

He followed them to the door.
“Don’t I treat you right? What 

do you want anyway?”
“Union wages and union hours”.
“Union wages and union hours! 

What do you want to do, ruin me!”
He stood in the doorway, dis

traught. Two of the girls began 
picketing.

“My God! It’s a conspiracy!” He 
shook his fists and ran back into 
the store.

Some of the customers were leav
ing.

lie waved his arms. Don’t go. 
You’ll gel. service if 1 have to wait 
on you myself”.

“When?” somebody shouted, “Next 
year?”

The Boss looked around helpless
ly. The other customers laughed 
and started moving out. Only the 
blond remained seated. He walked 
over to her. When the last cus
tomer left.

“Thanks”, he said gratefully. 
“Thanks for sticking with me”.

“Oh, I wouldn't leave now”, she 
replied sweetly, “especially not now”.

“Thanks”, he repeated. “You’re 
wonderful. Even with all this trouble 
I’m having, I still think you’re won
derful. And before I phone the 
agency for some girls, I wanna ask 
you a question”,

"Sure, go right ahead”.
“Listen, beautiful, I wanna make 

a date with you”.
“That’s exactly what I’m waiting 

for”.
His face glowed, “No kidding? 

Honey, you’re a peach... you’re a 
doll ... you’re ... When shall we 
make il for?”

“Right now”.
“Right now?” He looked puzzled.
“Yes, now. I want to talk busi

ness. You see, I represent the 
Union”.

The two pickets looked in and

beqau.se
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SENAS PIJUS. Apysakaite Iš Praeities Laikų

STEBUKLINGAS ALVITAS
PASTABOS

(Pabaiga)
Žiemos laiku, kuomet keliai pasidaro 

slidūs, varpus traukiniu parvežė ant Ky
bartų stoties, o iš ten, į Alvitą, dvaro 
rogėmis šešetu arklių traukiant roges į 
vietą. Bet ir čion gerasis dievas pakišo 
koją, — bevažiuojant ežero krantu, jau 
suvis arti vietos, rogės į sniegą pasviro 
ir visi trys varpai nuo rogių ant ežero 
ledo nukrito—ledas lūžo ir varpai at
sidūrė ežero gelmėse. Tai buvo skaudi 
dievo rykštė Alvito parapijonams.

Pavasariui išaušus, kuomet jau Alvi
to ežero vanduo nuo saulės šiltų spindu
lių atšilo, dvaro ponia su klebonu susi
tarusi, parsikvietė iš Latvijos narą, ku
ris pasinėrė i ežerą, kad surasti sken
duolius varpus, užnerti ant jų lenciūgus 
ir varpus iškelti ant kranto. Narūnas 
varpus surado. Bet deja, kuomet vėl pa
sinėrė ir jau nusinešė lenciūgus, tai jau 
prie varpų negalėjo prieiti, nes, girdi, 
ant varpų jau tupėjo dideli juodi šunys 
ir narą neprileido,—nes tai buvę visi 
trys varpai velnių apsėsti. Mat, sako, 
parmazonai vokiečiai, varpus dirbdami, 
juos apčėravojo, užkerėjo.

Užkerėtieji varpai, seneliai sakydavo, 
ir po šiai dienai pasiliko pragaro gel
mėse, o Į cudauną Alvito bažnyčią buvo 
parvežti nauji varpai, tik jau ne iš Vo
kietijos. .. kurių nupirkimui ir vėl bied- 
ni kaimiečiai suaukojo kelis tūkstantė
lius rublių, dievui ant garbės, o jo tar
nui ir tarnaitėms ant raškažių...

Liepos mėnesio pradžioje, pačiam va
saros karštyje, pačioje darbymetėje, iš 
tolimų Lietuvos kampų, net iš Žemaičių 
žemės ir iš anapus Nemuno žmonės va
žiuoti ir pėsti, keliais ir per laukus, 
rinkosi i Alvitą—į šventos Onos cudau- 
nus atlaidus. Tai buvo diena, kurioje su 
didžiausiomis ceremonijomis prasidėjo 
šventos Onos atlaidai; tai buvo atidary
mas naujų dievo namų, į kuriuos iš me
džio parsikraustė stebuklingoji šventa 
Ona.

Bažnyčioje, didžiajame altoriuje įdėjo 
milžiniško didumo šventos Onos abrozą, 
tačiaus, senukai sakydavo, kai į abrozą 
ir į panelę Onytę, klebonijos gaspadinę, 
įsižiūrėjus, tai lyg du lašai vandens, nie
kuo nesiskiria viena nuo kitos... O prie 
pat altoriaus pastatė didelę šventos Onos 
stovylą ir prie jos kojų padėjo didelį gur
bą, į kurį kiekvienas privalėjo įdėti 
stambią auką, kad apturėti nuo jos viso
kias loskas.

Afieroms dėti gurbas tai ir buvo gi 
patsai svarbiausias stebuklingo Alvito 
įsteigimo tikslas!

Įšventinimo gi ceremonijų laiku, šalę 
šventos stovylos vienoje pusėje stovėjo 
panelė Onytė, o kitoj Onutė,—šventosios 
atradėja; abidvi apsivilkusios geltono 
šilko suknelėmis, o savo ilgus šviesius 
plaukus per liemenį paleidusios, su žalių 
rūtų vainikais ant galvos, kaipo cnat- 
lyvos, ščyros panelės, kurioms Onos dva
sia šventa medyje apsireiškė. Seinų 
pralotas per pamokslą sakė:

—Kiekvienas, griekuose paskendęs, ar 
tai sveikatos nustojęs, žmogus, kuris tik 
trokšta apturėt po mirties danguje raš- 
kažius, o ant šio svieto marnasties viso
kias loskas, privalote atiduoti šventajai 
stambiausias aukas ir tris eiles apeiti, 
lauko pusėje, nuogais klupščiais aplinkui 
bažnyčią, o tikrai apturėsite nuo Onos 
visokias loskas, ko tik jūs prašysite,— 
pridūrė pralotas, pamokslą baigdamas.

Žmonės, vienas per kitą, grūdosi prie

cudaunos stovylos—prie jos gurbelio ir 
jai afieravojo paskutinę savo kapeiką!

IV.
Kiekvieną metą, nors kviečiai ir per

nokę iš varpų nepjauti byrėtų, Lietuvos 
tamsūs ūkininkai, pabažni žmonės, dar
bo dieną viską meta į šalį ir visi į Alvito 
cudaunus atlaidus, tikėdami apturėti vi
sokių gerybių,—ir apturi.

Į stebuklingą Alvitą, kaip ir į kitas 
pamačlyvas vietas, sueina visokių žmo
nelių—aklų, kurčių, raišų, padususių ir 
visaip sergančių—sveikatą atgauti. Bet, 
deja, ne vienas, šiaip-taip sugrįžęs, nuo 
nuovargio ūmai dievui dūšią atiduoda! 
Bet tai čion jau jų pačių kaltė, kad ne 
pasveiko ir loskos neapturėjo, nes per
daug mizerną šventąją afierą davė ir, 
aišku, ščyrai į stebuklus netiki,—kuni
gai ir davatkos aiškindavo ir dar viro- 
žija...

Į Alvito atlaidus ne tik katalikai ėjo 
ir, tikiuosi, eina, bet ir žydai savo veži
mų palukašius saldinių obuolių ir anks
tybųjų vyšnių prisipylę traukia į cudau
ną vietą, pamačies jieškodami.

O jau tų Lietuvos fabrikantų, visokių 
amatininkų, su įvairiais savo išdirbiniais 
—spragilai, kultuvės, geldos, šiūpelės, 
šluotos, klumpės, ragažės, akėčios, žag
rės, vindai, staklės ir kiti grįčios-ū’kio 
padarai,—vieni ant savo kupros, kiti 
girgždančiu vežimu,—prineša devynias 
galybes. Ir vis įieško pamačies—kad gau
ti plutą duonos! O kiti, savo tavorą par
davę, pinigą aukoja šventai Onai...

Apart maldininkų ir prekiautojų, bū
davo prieina ir privažiuoja daugybės 
įvairių ubagų,—daugelis žulikų pasipel- 
nijimo tikslais. Daugelis dar gana tvir
tų vyrų, būdavo, užsiželdina barzdą ir 
ilgus plaukus, kad mizernai išrodytų, ko
jų blauzdas, ranką ar tai krūtinę, apte- 
pa kiaušinio tryniu, arba šutintos bulvės 
ir miltų suplaktais “klijais,” kad išrody
tų tikros ‘Tonos—šašai” ir, lyg tikri 
“lozoriai,” ‘Tonuotas” blauzdas atkišę, 
verkdami, prašo išmaldos, susimyĮėji
mo. .. O gautą iš praeivio auką prižada 
šventai Onai afieravoti, kad jų “ronos” 
nugytų—ir “nugyja”. Na ir mielaširdin- 
gi žmonės, matydami ‘Tonuotus” pavar
gėlius, šelpia—trikapeikį ar dešimtuką 
numeta; o gaspadinės lašinių* ar dešros 
šmotą pasuka.

Atlaidams pasibaigus, kuomet jau 
žmonės išsiskirsto, “koliekos-ubagai” sa
vo kriukius į vieną ranką pasiima, o kiti 
šventoriuje palieka, kad “įrodyt” “ste
buklų galingumą”—kad “raiši”... “pa
sveiko”. . . kaip kad davatkos ir kunigas 
tvirtindavo... ubagai susitaria ir į Pa
ežerių giraitę (mišką) susirinkdavo, kad 
gautas atlaiduose išmaldas “afieravoti,” 
kur, per Vilkaviškį eidami, pasiperka ko 
tik reikia...—pauliavoti, ką mes vadi
nam pikniku!

Seni žmonės, kuriuos kiti bedieviais 
vadino, sakydavo, kad stebuklingajam 
Alvitui įsikūrus,—kam pamačydavo ar 
ne,—o trims tikrai pamačijo—tai pra- 
baščiui, karčemninkui ir šventų brostvų 
pardavėjui (karabelninkui), na, ir uba
gams !...

Šios apysakaitės rašėjui, savo jaunose 
dienose ir, galima pridėt, žioplystės lai
kais irgi teko Alvito cudaunuose atlai
duose dalyvauti. Tačiaus, deja, jokių los- 
kų nei gerybių ant šio svieto marnasties 
nuo cudaunos Onos neapturėjau, kaip ir 
visi kiti stebuklingų vietų atlankyto
jai.
6-10-38. Paterson, N. J.

Po Laiko

Tūlas redaktorius sako, kad 
“komunistai silpni.” Ve ką 
jis įsivaizduoja: “Prieš 1930 
m. SLA seimą komunistai bu
vo silpni, ir jų spauda pasi
sakė, kad seime dalyvavo tik 
32 komunistinio tipo žmonės. 
Bot tautininkų-sandariečių su 
socialistų spėkomis jie buvo 
visai nublokšti” 1930 m. SLA 
seime.

Taigi, ve, prie ko redakto
rius nubaladojo: komunistų 
tik 32, bet sandarieČių ir tau
tininkų nebuvo kartu sudėjus 
nei tiek, nes jiems nugalėti 32 
reikėjo socialistų pagalbos.

Toliau rašo: “dabar seime 
buvo ( 1938 m.) 265 balsuo
tojai delegatai. Vitaitis gavo 115 
balsų, Jurgelionis 149 bal.; sa-

DETROITO ŽINIOS
Draugiškas Išvažiavimas

Jau senai yra nutarta turėti 
draugišką išvažiavimą, turint 
liuoso laiko. Sekamas sekmadie
nis, liepos 31 d., yra liuesas, tad 
mes neturime praleisti šios pro
gos. Išvažiavimas įvyks ant 
Belle Isle parke, arti kvietkyno, 
tarpe muzikos standų. Ten bus 
galima turėti draugiškus pasi
kalbėjimus ii* diskusijas. Kvie
čia Literatūros Draugijos 188 
kp. Pradžia apie 3 vai. po pietų.

Boikotas Prieš Krogerio 
Krautuves

Kiek laiko atgal Detroite 
įvyko konvencija moterų orga
nizacijų, ir ten liko padarytas 
tarimas, kad nepirkti iš Kroge
rio krautuvių jokių daiktų, kol 
nebus taikiai baigtas darbinin
kų streikas. Tokį tarimą ir lie
tuvių moterys turėtų remti ir 
boikotuoti pikietuojamas krau
tuves, nepirkti jokio maisto, 
kol eina streikas. Krogeris yra 
didelis reakcionierius, užlaiko 
milžinišką kepyklą ir šimtus 
groserio krautuvių.

Ten jau apie septynios savai
tės darbininkai pasipriešino al
gų kapojimui ir mėtymams dar
bininkų iš darbo už prigulėjimą 
prie unijos.
Uždraudė Rodyti “Blockade”

ko, už Vitaitį nebalsavo ir kai 
kurie mūsiškiai, o socialistų te
galėjo būti nedaugiau kaip 
100 delegatų, ir tie nėra jokie 
socialistai, išėmus keletą.” 
“Taip,” baigdamas priduria: 
“geroj tvarkoj ir su socialistais 
Susivienijime galima lengvai 
apsidirbti.”

Ve ką aš pridursiu nuo sa
vęs: Jeigu 1930 m. seime ga
lėjo sandariečiai - tautininkai 
sudaryti bendras spėkas ir su
sitarti su socialistais prieš ko
munistus, tai kodėl dabar tas 
redaktorius nedalyvavo su sa
vo pasekėjais “bendro fronto” 
konferencijoj? Gal būtų ga
vęs daugiau pasekėjų ir būtų 
laimėjęs SLA seime. Bet šis 
“bendras frontas” tai visų 
Amerikos lietuvių konferenci
ja, kurioje nuplėšė kaukes 
nuo veidų tokiems redakto
riams. O jeigu ir minėtasis 
redaktorius būtų dalyvavęs 
“bendro fronto” konferenci
joj, gal jis būtų vienas iš 
geriausių “bendrafrontiečių.” 
Tai tiek mes matome, kaį jie 
iš visų pusių nori lupti vienus, 
o paskiau apgailestauja, kad 
jie socialistams kailio^ neišlu- 
pė.

Jaunuoliai

Seniai dažnai primeta, būk 
Amerikos lietuviai jaunuoliai 
nekooperuoja su senesniais 
lietuviais.

Taip, gal ir galima tas būtų 
sakyti, bet gi kokiais būdais 
seniai jaunimą gali patenkin
ti?

Jaunuoliai kreipėsi pagal
bos pas senius “Voice” reika
lu, bet daug storžievių yra, 
kurie'piestu prięš tai stoja. Ir 
kaip gi jaunuoliai dirbs, kad 
seniai jų tinkamai neparemia?

“Broliška Ranka Katalikams”
Taip, tai svarbi brošiūrėlė 

ir kiekvienam prieinama įsi
gyti. Waterburio draugai, 
teko girdėti, užsisakė 100 bro
šiūrėlių, kurios teks Waterbu
rio lietuviams. Jas katalikai, 
be abejo, skaitys įdomiai, ir 
katalikai darbininkai kitAip

žiūrės į kitos pažiūros darbi
ninkus. Už tat dabar jau 
tarp katalikų davatkų yra pla
čiai diskusuojama, kad tos 
brošiūrėlės nebūtų katalikų 
darbininkų skaitomos.

Katalikai darbininkai yra 
kas kita, negu storpilvis kuni
gas, ar koks vargonininkas. 
Katalikai darbininkai kenčia 
dar didesnį išnaudojimą, negu 
laisvieji darbininkai, ir jie 
skaitys “Broliška Ranka Ka
talikams,” kas suartins abiejų 
rūšių darbininkus į bendrą pa
gerinimą bendros ateities.

Juozelis.

24 Valandas Važinėjo su 
Nušautos Moteries Lavonu 

Automobilio Priekyje
Chico, Cal. liep. 27.—Ay. 

Ross, miškų darbininkas, 
pasigėręs, nušovė D. Boyd- 

I ienę, smuklės savininko mo- 
‘ terį; pasisodino jos lavoną 
šalia savęs automobilyj, 
prieky j, ir taip važinėjo per 
24 valandas. Galų gale, jį 
suėmė patys miškų darbi
ninkai ir atidavė policijai.

K i e k v i e nas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

Svarbus Bostono Apielinkes
PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Pirmasis Apskritys

Šeštadienį ir Sekmadienį

30-tą ir 31-mą dd. Liepos-July
Lietuvių Tautiškam Parke, Montello, Mass.

•
Liepos 30-tą bus Piknikas su smagiais Lietuviškais ir 

Amerikoniškais Šokiais.
Kviečiame lietuvių visuomenę skaitlingai suvažiuoti ir 

smagiai laiką praleisti.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo I-mojo Apskričio valdyba 

prašo visų kuopų skaitlingai atsilankyti j minėtą pikniką, nes 
sueisit daug pažįstamų ir smagiai laiką praleisk.

Kviečia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
I-masis Apskritys.

Shenandoah - Minersville, Pa

Dienraščio “Laisvės” Naudai
Rengia Literatūros Draugijos 9-tas Apskritys

Bus Sekmadienį 7 Rugpjūčio-August
Puikus Programas ir Įvairūs Žaislai

GROS PUIKI ORKESTRĄ
t

Dando’s Grove, Llewellyn, Pa
Iš visos šios apielinkes ir iš toliau visi “Laisves” patri- 
jotai, visi apšvietą mylinti žmonės yra prašomi dalyvau
ti šiame piknike ir tuomi paremti dienraštį “Laisvę”

New Britain, Conn.
Unijų Judėjimas Kyla

Pirmasis CIO unijų piknikas, 
įvykęs liepos 24 d., buvo milži
niškas. Mat, po astuonių dienų 
lietaus, žmonės nešėsi j laukus 
ir jie suėjo ant unijos paren
gimo sustiprint darbininkų ju
dėjimą. Daug lietuvių darbavos, 
padėjo šį pikniką sudaryt dide
lį, daug jų ir pačiam piknike 
buvo.

Programa susidėjo iš prakal
bų. Kalbėjo kongresmanas H. 
P. Koppleman. Jis nurodė, kad 
prie ateinančių rinkimų reikia 
prisirengti, nes esą tokių kan
didatų, kurie įsikibę į preziden- 

ito drapanų skvernus bando pa
tekti į Kongresą, o ten nesi
stengia nieko naudingo praves
ti dėl liaudies gerovės. Šis kon
gresmanas vienas iš liberališ- 
kesnių ir jis vėl kandidatuoja. 
Antras vėlokai pribuvo, tai 
miesto majoras G. J. Coyle. Jis 
davė vėjo miesto taryboj sėdin-

tiem torėm. Jis taikė tiem, ku
rie iš republikonų partijos visą 
progresą bando sulaikyti šiame 
mieste. Majoras sakė daugiau 
padėsiąs bedarbių prie WPA 
darbų. Bandysiąs pravesti na
mų statybą, naujos miesto rotu- 
žės ir tt. Anot jo, jei žmonės jį 
rems, į du metu laiko New Bri- 
taino miestas atrodys į naują 
miestą.

Pas mus unijinis judėjimas 
dar jaunutis, bet su kiekviena 
'diena auga, stiprėja, net ir po
licija suminkštėjo, leido šokti

Dar nė sykio nebuvo rodyti 
krutami paveikslai “Blockade,” 
filmą apie Ispanijos .karą, bet 
kaip greit buvo pasirengę tą fil
mą rodyti, tuoj katalikų įstai
gos ir tūli reakcionieriai už
draudė.

Dabar trys darbininkiškos 
organizacijos deda pastangas— 
reikalauja, kad minėta filmą 
būtų rodoma Detroite. Mes irgi 
neturime sėdėti rankas sudėję 
ir tylėti nieko nesakę. Siųskite 
protestus Mr. Hudson’ui, galvai 
teatrų korporacijos. Rašykite 
sekamai: Mr. Hudson, The 
United Detroit Theaters Corp., 
Stroh Bldg., Detroit, Mich. 
Taipgi galima protestuoti tele
fonu: iCherry 4231. Reikalauki- 
mei kad būtų rodoma minėta 
filmą!

Po Spaudos Pikniko

Pirmas piknikas nepavyko, 
tai antrasis buvo labai puikus 
ir viskas gerai pavyko. Verta 
ačiuoti mūsų publikai ir pikni
ko darbininkams už gausų atsi
lankymą ir paramą.

Alvinas.

METINIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo III Apskritys

Sekmadien|F 31 Liepos-July
P. VAIČIONIO (MEADOW GROVE) DARŽE

| CRANEORD, N. J.
Gera Orkestrą Grieš šokiams. Užkandžiai ir Gėrimai Bus Ant Vietos

I PRADŽIA 12-tą VAL. DIENĄ Q ĮŽANGA 25 CENTAI

Programoj dalyvaus trys chorai: BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. J., vadov. 
A. Klimaitės; SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., vad. B. Šalinaitės, ir AIDO 
CHORAS iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas A. Žilinskaitės.

Taipgi bus leidžiama ant išlaimėjimo 6 1 ube AC-DC Emerson Radio $30.00 vertės.

Liepos mėnuo, tai yra linksmiausias metų laikotarpis ir kiekvienas trokšta pakvė
puoti tyru oru, pasivaikščioti po lapuotais medžiais girioje, pasigrožėti malonia 
gamta; tad tokiam praleidimui linksmai laiko mes rasime vietą tik P. Vaičionio 
ūkyje, čia suvažiuos chorai; susidarys didelis būrys jaunimo, taipgi ir suaugusių. 
Galėsime visi kartu linksmai pasišnekučiuoti ir smagiai pasišokti.iki vėlumai vakaro, ką kitom 

draugijom draudžia. Kur vieny
bė, ten ir galybė!

Ar žinot, kad šiame mieste 
yra 7,017 gyvenamų namų ir 
prie jų 17,000 verandų? Viena 
mergaitė nupuolus nuo veran
dos užsimušė, tad jau daro ty
rimą visų namų laiptų, kad. bū
tų saugūs. Gerai, kad peržiūri
ma, tik bėda ta, kad pervėlai, 
jau vienos gyvasties nėra.

Nusiklausęs.

KELRODIS. Iš Elizabeth©: West Jersey ir Broad gatvių imkite Union Bus 49 
ir važiuokite į vakarus iki Garwood stoties. Išlipę eikite North Ave., sukite po 
dešinei iki Cedar St. ir paskui eikite Cedar St. iki Brookside Hospital, sukite po 
kairei ir Division Ave. iki Meadow Grove.

Iš Brooklyn©: BMT ar 8th Ave. Subway važiuokite iki Fulton gatvės. Eikite Ful
ton gatve į West gatvę ir imkite Central Railroad of New Jersey trūkį į Garwood, 
N. J. Iš čia sekite Elizabetho kelrodį.

Automobiliais iš visur važiuokite į Elizabeth, N. J. Važiuokite North Broad St. 
iki Westfield Ave. Westfield Ave. važiuokite iki North Ave., Garwood, N. J. North 
Ave. važiuokite iki Cedar St. čia sukite po dešinei, kaip aukščiau nurodyta.
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LAISVE

Skaitytojų Balsai Įgauti, liepsnojanti. Jos liepsnos 
liežuviai siekia iki 300,000 my-

Tikėjimas, Mokslas ir Kam 
Aš Tikiu

Kuomet aš augau, tai buvau 
labai tikintis. Tankiai melsda- 
vausi, kietai tikėjau kataliku 
bažnyčios mokinimui, daug 
skaičiau kunigu parašytu kny
gų: ’ Raktas j Dangų,” “Praga
ras,” “Istorija šventųjų Gyve
nimo” ir daug kitų jų raštų. 
Skaitant “šventųjų” gyvenimą, 
radau tik vieną Izidorių iš dar
bo žmonių—artoją. Kiti visi bu
vę didikai, ponai, karaliai, ku
nigaikščiai, popiežiai, vyskupai, 
vienuoliai, kaip kur ir kunigas. 
Tas mane žingeidavo: kodėl nė
ra šventų iš darbo žmonių, dak
tarų, inžinierių, mokytojų, juk 
jie tarnauja žmonijai, tai ir 
dievui.

Atvykus Amerikon
Būdamas tik 12-kos metų am

žiaus atvažiavau pas brolį Kazį 
į Ameriką. Brolis pasakojo 
man, kad Amerikos valdžia vai
kus iki 16-kos metų mokina dy
kai. Jis sako, galėsi eiti moky
klon. Bet kas duos duoną, tai 
jis nieko nesakė.

Brolis palaikė mane vieną 
mėnesį, kaipo svečią, o po to 
nusivedė prie anglies kasyklos 
ir gavo man darbą prie laužy
klos — rinkti akmenis iš ang
lies. Darbas buvo labai įky
rus.

Dirbau ir mąsčiau apie per
skaitytus raštus apie “šventuo
sius.” Maniau, kodėl gi taip 
yra, juk jeigu darbo žmonės 
dirba naudai žmonijos, tai kar
tu ir naudai dievo. Bet kodėl
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tik iš didikų tampa “šventi?”
J tai atsakymą radau labai 

aiškų, bet negreitai ir ne ku
nigų raštuose, bet daugybės ki
tų žmonių raštuose. Kaip tai: 
geografijoj, geologijoj, biologi
joj, astronomijoj ir kituose.

Gal jums bus žingeidi!, kaip 
aš suradau tą atsakymą tokio
se knygose, juk jos neaiškina 
apie “šventuosius,” dangų, pra
garą, dievą ir tikėjimą. Tos 
knygos kalba, mokina apie tai, 
kas tapo ištirta, ką žmofiės tik
rai žino, o ne taip ką mano.

Man geografija papasakojo, 
kad žemė yra dabai sena, kad ji 
yra apvali, kaip kamuolys ir 
milžiniško didumo, nuolatos su
kasi aplinkui saulę periodiškai 
kaitaliodama savo poziciją, kas 
sudaro vienur dieną, kitur nak
tį ir metų laikus — vasarą, 
žiemą, rudenį, pavasarį. Kad ji 
kaip kur spjaudosi ugnimi — 
vulkanai, kur iš jos vidaus ver
čiasi, kaip verdanti smala, 
kaip kada sudaro drebėjimus ir 
kitus veiksmus.

Tą skaitydamas prisiminiau 
Biblijos pašalei, kur sakoma, 
kad dievas sutverė žemę iš nie
ko, padėjo ant vandens, kaip 
plaukiojantį blyną. Gi mokslas 
parodo, kad nors vandens yra 
daug, bet ne žemė ant jo plau
kioja, o vanduo randasi ant že
mės. Biblija sako, kad paskui 
dievas sutvėrė saulę, žvaigždes, 
veją, žvėris ir ant gak/žmogų, 
o dar vėliau jam paiką—rojų, 
kur pasodino ir tą uždraustą 
medį, nuo kurio draudė valgyti 
vaisius.

Biblija sako, kad dievas su
tverė žmogų ant savo paveikslo, 
tai yra lygiai tokį pat, kaip jis 
pats yra. Su geografija susipa
žinus kilo man klausimas: tai 
kokis tas dievas yra, kokiai ra
sei jis panašus ir kokiai rasei 
priklausė visų tėvas Adomas: 
negrams, baltiems, rudiems, 
geltoniems, semitams ar anijo
nams? Toliau susitikau su 
priešingumais ir kitais klausi
mais. Pagal bibliją, tai saulė 
keliauja aplinkui žemę ir pagal 
reikalą ją galima net sustabdy
ti, gi geografija mokina, kad 
žemė sukasi aplink savo ašį į 
24 valandas- nuo ko darosi die
nos ir naktys ir besisukdama 
bėga aplinkui saulę. Saulė 
traukia žemę ir kitus Kūnus 
prie savęs. Sužinojau ii- tai, 
•kad žemė sukdamosi nešasi su

savimi upes, jūras, miestus — 
viską...

Geografija mokina, kad žemė 
dalinasi į penkias pasaulio da
lis, turi amžinos žiemos kraš
tus, šiltus, vidutinius ir karštus 
kraštus. Y ra tropiškas kraštas 
ties pat viduriu žemės, kur 
nuolatos yra vasara, kvietkai 
žydi, šilta. Toliau patyriau, kad 
žemes viduryj yra ugnis ir 
daug kitko sužinojau.

Ką Man Pasakė Geologija?
Ji mokina, kad žeme susitve

rė labai, labai senai — bilionai 
metų atgal, kad žemės istorija 
turi atskiras gadynes, periodus, 
kuriuose gyveno skirtingi tvari
niai, augo skirtingi augmenys, 
šliaužiai, žuvys, žvėrys, paukš
čiai ir žmones. Ji mokina, kad 
ant žemės keitėsi klimatas, kad 
didjūriai’ ir jūros taip pat kei
tė savo pozicijas, kad vienur 
atsirasdavo upės ir ežerai, o ki
tur išnykdavo, kad vienur da
rydavosi karšta, o kitur atvė
so, kad per daugelį metų krito 
ant jos paparčiai, augmenys, 
žemės sluogsniai savyje išlaikė 
labai senai išnykusių gyvūnų 
kautus, paveikslus, jų suakme
nėjusias formas. Milžiniškų gy
vūnų riebalai susirinko žemėj 
ir dabar tą ištraukia pavidale 
aliejaus, o kaulai sudarė kalkių 
sluogsnius.

žemė yra “gyva,” ji turi savo 
šilumą, jos krūtinė alsuoja, o 
kada ji atsidusta, tai žemė su
dreba. Jos viduriai — laborato
rija, nuolatos veikia, dirba ir 
gamina neapsakomus turtus, 
tuos, kuriuos žmonės randa — 
auksą, sidabrą, platiną, geležį, 
anglį, aliejų ir įvairius minera
lus.

Kas žemę šildo jos viduje? 
žemes gelmėse yra taip daug 
įvairiausių elementų, kaip tai, 
radi ūmo, kuris yra labai karš
tas, šviesus, nuolatos veikiantis. 
Jo atomai žemės spaudžiami 
sprogsta į elektronus, kurie 
nuolatos skaldo kitus elementus 
kas ir sudaro nuolatines eksplo
zijas, ten nuolatos dega, verda, 
kunkuliuoja ir vietomis išsiver
žia per vulkanus į žemės pavir- 
šį. Tos požeminės karštos jė
gos sudaro ir žemės drebėjimą. 
Ir taip žemė nuolatos keičia sa
vo sudėtį, tik labai lėtai, pova- 
liai, kad žmogus tą negali pas
tebėti. žemė keičiasi per tūks
tančius metų, o žmogus gyvena 
tik desėtkus metų.

Gi biblija sako, kad dievas 
žemę sutvėrė iš nieko. Kada pa
lyginau jos senovės sapalioji
mus su mokslo patyrimais, tai 
pamačiau, kokia ten netiesa ir 
kaip kunigai meluoja skelbdami 
pagal bibliją žemės atsiradimą. 
Biblija pasakoja, būk dievas 
antradienį sutvėrė žemę.

Trečiadienį jis sutvėrė gyvu
lius ant žemės. Gi biologija aiš
kina apie atsiradimą gyvybės 
ant žemės. Ji faktais įrodo, kad 
gyvybės sutvėrimas, tai ne vie
nos dienos darbas, bet milionų 
melų gamtos darbas. Saulės 
spinduliai sutvėrė viencėlę gy
vybę, atsiradus orui ir tinka
mom sąlygom. Vėliau išsivystė 
daugcėlės gyvybės. Mokslas ro
do, kad gyviai per milionus me
tų gyveno, vieni nyko, kiti jų 
vietą užėmė, keitėsi, taip, kol 
net išsivystė šių dienų gyviai ir 
žmogus. Tobulinosi kiolįyJeųa 
gyvybe, tobulinasi ji ir dabar. 
Kokis tai skirtumas tarpe mok
slo ir biblijos!

Ką iš Astronomijos 
Pasimokinau ?

Iš astronomijos sužinojau vi
sai ką kita, negu iš “švento” 
rašto. Sužinojau apie baisų 
aukštį, dausos erdves ir gražu
mą. Biblija mokina, kad dievas 
ketvirtą dieną sutvėrė saulę ir 
pakabino ant dangaus. Iš astro
nomijos raštų sužinojau, kad 
saulė apskriti, kad tai baisiai 
didelis kamuolys virš astuonių 
milionų mylių diametriniai ir 
yra iUtokių pat medžiagų, kaip 
ir m ūsų/žemė, tik ji dar yra de-

Aplinkui saulę sukasi kitos 
planetos: Merkuras, Venus, že
mė, Marsas, Saturnas, Jupite
ris, Uranus ir Neptūnas. Tai 
saulės sistema, kuri abelnai už
ima apie 908 milionus diamet
riniai mylių. Saulė ir gi neka
bo danguj ant kokio retežio, bet 
ji taip, kaip ir žemė, skrenda, 
lekia pirmyn su visa savo sis
tema. Taigi dangaus erdvė, ku
rioj keliauja saulė su savo pla
netomis ir mūsų žeme, yra be 
galo didelė.

Na, tai kur tas šventųjų dan
gus? — klausiau pats savęs. 
Pragaras, tai čia ant žemės 
darbo žmonėms, kurie pavergti 
turčių ir despotų. Pragaro po
nus taip dvasiškija uoliai ir gi
na . . .

Kada pastudijavau ir tikėji
mo atsiradimą, tai suradau, kad 
jis taip pat keistai tvėrėsi, kei
tėsi ir dabar tikėjimų yra daug. 
Senovėj tamsus, atsilikęs žmo
gus savo baimėj sutvėrė tam ti
krą tikėjimą, kol tas tikėjimas 
galų gale buvo savaip padirb
tas, pritaikytas naujovinei ga
dynei. Valdančiajai klasei tikė
jimas yra labai naudingas, nes 
jo pagelba ir pagelba policijos, 
šnipų ii’ armijos gali suvaldyti 
milionus... Kunigų pasakoji
mai apie dievą, dangų, šventuo
sius, tai yra protiniai nuodai.

Amžina gyvybė, kuri bendrai 
visiems gerą, tai organinė elek
tra, tai gamtos apdovanojimas, 
km is suteikia galimybę ir pro
gą žmogui gyventi. Kaip greitai 
gamtinės pajėgos išsisemia, kū
nas suserga, taip greitai gyvy
bė užgęsta. Niekas nerado sau
same medyj organinės elektros, 
niekas jos nerado nei mirusia
me kūne žmogaus, nei kito gy
vūno.

Tai tokius manyj pakeitimus 
padarė tikėjimo klausimu nie
kas kitas, kaip tik abelno moks
lo raštų skaitymas... Jeigu tai 
būtų tikyba tokia, kuri mokytų 
visuotinos vienybės dirbančiąja 
liaudį, ekonominės ir politinės 
laisvės j ieškotų, kuri vestų ko
vą prieš neteisybę, vestų darbo 
žmones prie pasiliuosavimo iš 
po despotų jungo, tai tokia ti
kyba būtų mano tikyba. Bet ta, 
kuri mokina nuolankauti tur
čiams, tai ji siūlo tikintiems ne 
kokį pomirtinį dangų, bet ver
gavimą ponams ir darbo žmo
nių pavergėjams.

Aš nebandau įkalbėti, kad 
žmogus yra vien tik gyvulys, 
kaip kurie taip tvirtina, 
nesupranta žmogaus vertės 
žmogus daug kuo skiriasi
žemesnių gyvulių. Jis turi idė
jas, siekimus prie ko nors pra
kilnaus, sugebi sukurti kuri
nius, kaip tai muzikoj, literatū
roj, istorijoj, moksle ir gali net 
pačią gamtą patobulinti, pri
versti ją žmonijos naudai dirb
ti. Nepaisant kiek kapitalizmo 
sugadinti elementai žalos atlie
ka, bet žmonės, kurie nenustoję 
žmoniškumo, jie pralenkia blo
gųjų darbus ir išlaiko žmogaus 
vardą virš gyvulių. Viena kar
ta palieka kitai kartai savo 
patyrimus, savo vaisius. Kur ir 
kas matė tekį pasišventimą pas 
kitus gyvūnus, kaip pas žmogų, 
dirbantį dėl bendro visų labo! 
Žmogus yra tobulesnis gamtos 
tvarinys, kaip kiti. Kultūros is
torija tik ir mirga paveikslais, 
biografijomis tokių žmonių, ku
rie labui visuomenes dirbo, kaip 
Giordano
Marksas, Leninas, Liebknechtas 
ir kiti

Atskaita Liet. Draugę 
Komiteto už BaL, Geg. 
ir Birž. Mėnesius, 1938
Įplaukos Balandžio

(Chicago, 111.,
Per Mrs. K. Pikelis 

Cleveland, Ohio,
per M. Valentą ....

Bloomfield, N. J.,

Men.

$2.00

3.45

Rochester, N. Y.,
per W. Lastauską .... 5.50

Viso ............. $13.95

Įplaukos Gegužės Mėn.
Harrison, N. J., 

per J. Blažiūną .... $13.80
Wilmerdiifg, Pa., 

per S. Evans ......
Waterbury, Conn.,

per A. Balčiūną ....
New York, N. Y., 

per drg. Bagdoną . .

Viso
Įplaukos Birželio

Auburn, Me., 
per A. Apsegienę

Nanticoke, Pa.,
per E. Cibulskienę . .. .

Bridgeport, Conn.,
per J. B. Jusaitį . . . .

Suffield, Conn., 
per G. Žilinską.......

PRANEŠIMAI IŠ KITUR f vai. po pietų. — Komisija.
BOSTONO APYLINKĖJ 

PIKNIKAS
(175-176)

.L

Rengia Lietuvių Darb. Susivieniji->ll»ll«
mo Pirmas Apskritys. Įvyks šešta
dienį, 30 ir 31 dd. liepos. Lietuvių 
tautiškam Parke, Montello, Mass. 
Liepos 30-tą bus piknikas su sma-j 
giais lietuviškais ir amerikoniškais: 
šokiais. Kviečiame visus skaitlingai i 
dalyvauti. (176-177)

GRAND RAPIDS, MICH.
LDS 41 kp. rengia bendrą pikni

ką su Liet. Kom. Partijos kuopa. 
Įvyks 31 d. liepos prie Lamberton I

3.00 Lake. 4 mylios nuo Grand Rapids, 
ant Plainfield Rd. Žymiausia progra
mų dalis tai prakalba, kurią pasakys 
“Vilnies” redaktorius F. Abekas. Ge-Į 
ra orkestrą šokiams. Laimėjimas Iri- 
jų prizų visai veltui. Patogi vieta 
maudytis. — Kviečia Kom.

(175-176)

2.50

8.00

1.00

$25.30

Men.

$8.27

.50

1.00

$12.77
Išlaidų, balandžio ir (jeyužės 

m ėnesiicose neb uvo

Viso

Išlaidos Birželio Mėn.
Lietuvon pasiųsta .... $300.00
Už persiuntimą ......... 3.00

kc- 
lie-

HUDSON, MASS. 
Linksmas Piknikas.

Rengia bendrai visos Hudson 
turios organizacijos. Įvyks 31 d.
pos, Intcr-Colonial Hali, Fort Mea
dow, Marlboro Ežero. Užkviečiame 
iš visos apylinkės lietuvius dalyvau
ti šiame piknike ir linksmai praleisti 
laiką tyrame ore ir prie Linksmybės 
Orkestros, kuri per visą dieną gros 
lietuviškus ir angliškus šokius. Tie 
kurie norėsite pasimaudyti yra dide
lis ežeras. Bus skanių valgių ir gėri
mų. Atsilankiusieji nesigailėsite. — 
Kom. (175-176)

WORCESTER, MASS.
priežasties lietaus, ALDLD Mo- 
kuopos rengiamas draugiškas

Iš 
terų 
organizacinis pokilis, liepos 23 d. ne
įvyko. Nukeltas į liepos 30 d. toj pa
čioj vietoj, Olympia Parko, 4 vai. po 
pietų. Prašome visas nares, simpati- 
kes dalyvauti ir pavadinti savo pa
žįstamus. — Kom. (175-176)

j Clement Vokietaitis
I ^LIETUVIS ADVOKATAS
B 50 Court Street
Į Tel. Triangle 5-3622
S Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz 
88 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. 
NEDfiLIOMIS 

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EvergTcen 8-7179
ainnlijnniininiiiinnniiinniiiiiiiniiniiiiiniiiiiiiiiiinnniniiiifiiiiiiiiniiniiimHmmnninnnmic

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. Mrd St.

Bušai Į Philadelphijos Pikniką
Iš Brooklyno 6 busai veš publiką Į Philadelphijos 

pikniką, kuris įvyks sekmadienį

Rugsėjo 4 September
Ant rytojaus bus Labor Day Šventė

Bušai iš Brooklyno i Philadelphijos pikniką 
išeis iš sekamu vietų:

Nuo Vaiginio-Šapalo Salės
147 Thames St., Ridgewood, N. Y.

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo J. Juškos čeverykų Krautuvės
79 Hudson Avenue, Central Brooklyn

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo W. Zabelskio Salės
61-38 56th Rd., Maspeth, L. I.

Busas išeis 8 vai. ryto
HARTFORD, CONN.

Connecticut Suvienytos Darbinin
kų Organizacijos rengia 15-tą meti
nį Valstijos pikniką, Shutzen Parke. 
Įvyks sekmadienį, liepos 31 d. Įėji
mas ant Barbour St., sale Keney 
Park. Bus šokių, žaislų ir pagarsėjęs 
kalbėtojas dalyvaus programe. Tu
rėsime ir vaišinimų dėl pardavimo. 
Kadangi šis piknikas ruošiamas įvai
rių tautų, tai turėtų būti sėkmingas. 
Pelnas bus skiriamas Kom. Partijai, 
pagelbėti ateinantiems balsavimams. 
Dalyvaus svečių nuo visų Connecti
cut miestų, nes šis bus Valstijos pik
nikas. Todėl prašome nepamiršti bū
ti šiame piknike, galėsite susitikti 
su senais pažįstamais ir įsigyti nau
jus draugus. — V. T. (175-176)

Nuo “Laisves” Salės
427 Lorimer Street, Brooklyn

Bušai išeis 8:30 vai. ryto. Prie “Laisvės” suvažiuos visi 
ir iš čia visi kartu trauks Į pikniką

KELIONĖ Į ABI PUSI $1.75$303.00

Sutrauka
mėn. $52.02

690.20

Viso

įplaukų per 3Viso
Kovo 31 ižde buvo

Sykiu . . .
Išlaidų per 3 mėn.

$742.22
buvo 303.00

Birželio 30 ižde lieka $439.22 
J. Weiss, Sckr.

NEW HAVEN, CONN.
Liepos 31 d., Lietuvių Svct., 243 

Front St., atsibus laimėjimas des- 
kos, kurią leidžia LDS 16 kp. Visi 
draugai susirinkite, kurie turite bi
lietukus, ir kurie neturite. Bus i.šsi-

Tuojaus užsirašykite važiuoti į “Laisvės 
pikniką ir įsigykite buso bilietą.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nžra valandų sekmadieniais.

Barcelona, Ispanija, liep. 
pajuokia fašistus, kurie pa
sigyrė, kad jie suėmę “14,- 
000” liaudiečių į nelaisvę 
27.—Respublikos karininkai 
E'stręmaduroj, vakariniame 

fronte. Kadangi ten 
tik apie 12,000 fašistų 

iuomenės iš viso, tai ge
nerolo Franco blofas yra 
perdaug aiškus.

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznierian^

Berlin, liepos 27.—Hitle
rininkai labai džiaugiasi, 
kad Anglija atsiunčia Če- 
choslovakijon savo “tarpi
ninką” lordą Runcimaną 
kaip nazių vokiečių advoka
tą.

Bruno,

Kom. Veteranas.

KRYLENKO— LIAUDIES 
PRIEŠAS, TROCKISTAS- 

BUCHARINIETIS
Maskva. — —Vyriausias 

Sovietų prokuroras Andrius 
Višinskis, rašydamas “Prą- 
vdoje,” kaltina 1 Krylenko, 
pirmiau buvusį prokurorą, 
kaip “trockietį ir buchari- 
nietį liaudies priešą,” glo
bėją kriminalių sąmoksli
ninkų prieš Sovietų val
džią.

WORCESTER, MASS

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergrecn 7-4335

Jis Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 31 JULY
Bus Puikioje Vietoje

OLYMPIA PARK
Kad būtų smagus ir linksmas piknikas, tad kviečiame vi
sus vietinius ir iš apylinkių draugus ir svečius skaitlingai 
suvažiuoti.

Bus Skaniu Valgiu ir Gėrimu

Visiems atsilankiusiems užtikrinam, kad piknikas bus 
vienas iš smagiausių.

Gros Gera Orkestrą

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Now Y>rkO"ZW///c Žinios
Kriaučiai Nupirko Skutų 

Kliubo Pikniko Tikietų
PIKNIKAS! PIKNIKAS!!

Sekmadienį, liepos (July) .31 (1.. 
i

bus Liet. Darb. Susivienijimo III
Apskr. piknikas, Meadow Grove,

! parengime. Vieta ir gamta čia labai 
puiki, tad atsilankę* pilnai jausitės 
užganėdinti. Turėsime tuitingą dai
nų programą, trys chorai jj išpildys. 
Šokiam grieš gera orkestrą. Valgių

C. Broaklyno Lietuviai 
Rengias “L” Piknikan

Visi į IDS Apskričio Pikniką!
Central Brook lyno lietuviai 

visada masiniai važiavo ir va
žiuoja i “Laisves” pikniką, 
kuris kas metai Įvyksta Phi- 
ladelphijoj. Dabar jau ir iš 
kitu miesto daliu važiuos bu- 
sai. Kiek man teko sužinoti, 
tai šiemet, apart to, kad nuo 
“Laisvės” išeis du ar trys bu- 
sai, dar išeis busai iš Maspe- 
tho, Ridgewoodo ir, rodosi, iš 
So. Brook lyno. Tai ir gerai, 
kad visame Brook lyne lietu
viai sujudo ir rengiasi Į savo 
dienraščio pikniką.

Bet Central Brooklyno nie
kas nesubytino ir nesubytys. 
Mūsų lietuviai, “Laisvės” pa
triotai, kasmet važiuoja ma
siniai ir labai smagioj kompa
nijoj. Jie šiemet dar daugiau 
ruošiasi.

Iš Central Brooklyno busas 
išeis nuo drg. Juškos čeverykų 
krautuvės, 79 Hudson Ave. 
Busas išvažiuos lygiai 8 vai. 
ryto. Bilietus galite gauti pas 
d. Jušką krautuvėj ir pas ki
tus Central Brooklyno drau
gus. Įsigykite iš anksto. Tikie
tų kaina i abi puses $1.75. 
Busas nuveš ir parveš Į vietą.

Centralbrooklynietis.

ŠĮ sekmadienį, liepos 31 d., 
visi būkime Meadow Grove— 
P. Vaičionio darže, Cranford, 

j N. J. Ten Įvyks labai pui
kus piknikas. JĮ rengia Lie
tuvių Darbininkų Susi vieni ji- 

imo Trečiasis Apskritys.
Vieta piknikui yra labai pa

togi, smagi; giraitė pilna puoš- 
!nių medžių-krūmokšlių ir Įvai
riausių žolynų. Tad ji savo 
žaliu rūbu galės paslėpti sve- 

ičius nuo karštų saulės spindu
lių, jei ir būtų tas nepaken
čiama. Viskas, ką mes priva
lome pasižadėti, tai pripildyti 
šią giraitę, skaitlingai daly
vauti. Visi būsite tinkamai 
priimti, aptarnauti skaniais 
gėrimais ir valgiais. Jauni ir 
seni taipgi smagiai galės pasi- 
.šokti prie geros orkestrus iki 
vėlybam vakarui ....

Tarpe kitų smagumų, turė
sime progą užgirsti puikią 

i programą. Ją pildys net trys 
mūsų geriausi chorai. Jų są
stato čia neminėsiu. Meldžiu 
žiūrėti Į mūsų skelbimą kitoj 
vietoj. Tiek tenka pasakyti 
apie chorus: visada jie mėgsta 
naujenybes — jų duos apsčiai 
ir šiuo kartu. Pasinaudokim, 
n esi ga i lesi m.

Kitų naujenybių irgi turė

sime- piknike. Viena jų: še
šių tūbų AC-DC Emerson ra
dio, $30 vertės, bus, duodama 
dovana. Vienas iš dalyvių bū
sime laimingas “numeris.”

Žodis Kuopų Valdybom
Jau buvo čia prisiminta, nu

rodyta, kad kuopų valdybos 
būtinai priduotų parduotų ti- 
kietukų antrašus ir pinigus. 
Dabar dar kartą čia noriu pa
brėžti kuopų sekretorių žiniai, 
kad specialių laiškų nelaukite, 
nei raginimų šiame reikale. 
Patys save raginkite ir pla
tintojus minėtų tikietukų, kad 
atsiteistu iki šios subatos. Jei 
patogu, atvežkite Į pikniką, o 
jei ne, tai atvežkite Į “Lais
vės” raštinę, d6 Ten Eyck St., 
Brooklyn. Priduodami pažy
mėkite mano vardą.
Pasižadėjusieji Dirbti Piknike

Draugės ir draugai, kurie 
apsiėmėte dirbti piknike liepos 
31 dieną, visi malonėkite at
vykti Į vietą kaip 11:30 vai. 
dieną. Prieš pradėsiant sve
čiam rinktis, turėsime pasi
tarti, darbus užimti. Nei vie
nas nesivėl nokime, būkime 
punktualūs.

J. E. Gužas,
I.DS III Apskr. Sekr.

Konfiskavo Naziy 
Kempę

Suffolk apskričio valdžia 
konfiskavo vokiečių nazių 
Siegfried kempę, Yaphanke. 
Kempė turi 46 akerius žemės, 
83 namus, jos bendra vertė 
apkainuojama iki $150,000.

Fašistai atsisako mokėti 
$10,000 bausmę, kuri teismo 
ant ju uždėta. Jie neva išpar
davė tuos namus. ir žemę pri
vatiniams žmonoms, bet val
džia nesiskaito, nes tie nauji 
“savininkai” visi atsiradę 
bėgyj šešių savaičių laiko, tai 
yra tada, kada fašistai jau 
buvo teisme ir numato, kad jie 
bus nubausti.

Ridgewoodiecbi Vyks Į 
“Laisvės” Pikniką

Trečiadienio vakare Lietuvių 
Kriaučių 51-tas skyrius nupir-* ' iko šimtą tikietų Piliečių Kliu-j 
bo pikniko, Įvykstančio šešta
dieni, Dexter Parke. J. N.

Tūla mergele Camille La 
Mont gailiai ašaroja ir sako,' 
kad silpnaprotis John Wardo,i 
kuris po 11 valandų demonstra
vimo nušoko iŠ Gotham vieš- j 
bučio, buvo jos vaikinas.

Atsisako Atiduoti Ispanijai | 
Jai Priklausantį Laivų j
New Yorke stovi/ veik nuo 1 

pat karo pradžios Ispanijos Į 
laivas “Nevemar.” Ispanijos | 
liaudies valdžia re i k alavo, kad I 
tas laivas būtų jai perduotas. ■ 
Bet teisėjas G. G. Galston, 
prisilaikydamas Jungt. Valsti- 

j jų Aukščiausio Teismo pa-J 
.tvarkymo, atsisakė išduoti. I 
Mat, laivo savininkų kompa-1 
nija Nevigacion reikalauja iš 
Amerikos valdžios, kad laivas! 
būtų sulaikytas.

Cranford, N. ,1. Apylinkės lietuviai 
ir IJ)S kuopų nariai, esate visi nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti , mūsų

ir gėrimų bus įvairių, nereikės ne 
trokši), nė alkis kęsti. Visi dalyvau
kime. Kom. (175-176)

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

D r. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9228

IIr. EI). W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4(h ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

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

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

Dienraščio “Laisvės” meti
nis piknikas -Philadelphijoj 
Įvyks sekmadienį, rugsėjo 
(September) 4 dieną. Gi ant 
rytojaus bus' švente Labor 
Day, tai labai geras laikas. 
Visada iš Ridgewoodo, Brook
lyno dalies, daug., žmonių va
žiuoja Į “Ta” pikniką Philadel
phijoj. Dar daugiau važiuos 
šiemet. Todėl užsakytas mums

Šiandien Bus Lietuviu Kon-j 
greso Delegatų Susirinkimas

Amerikos Lietuvių Kongre
so Brooklyno Skyriaus komite
to susirinkimas Įvyks šiandien, 1 
Piliečių Kliube. Jame Scran-: 
tono konferencijos delegatai 
išduos raportą. J. N.

r
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Minia Matė Liepsnojantį 
Didelį Meteorą

Trečiadienį, 1 vai. ryte, New 
Yorke ir apielinkėj daug žmo
nių matė liepsnojantį meteo
rą. Jis pasirodė arti sietyno. 
Meteoras perėjo šiaurių pa
dangės puse. Buvo didesnis už 
mėnulį ir daug aiškesnis.

Meteoro pasirodymas sukėlė 
daug žingeidumo. žmonės, 
kurie jį matė, iš karto palaikė 
už leidžiamas Į orą šviesas, 
paskui orlaivį, kokią nors eks
ploziją. Vėliau pradėjo tele
fonais šaukti laikraščius ir 
Planetariumą, klausiant kas 
tai yra.

Planetarium vedėjas Ch. 
Federel tuo kartu tėmijo dan
gaus dausas per didelį žiūro
ną. Iš pradžios ir jis patsai 
manė, kad gal kas nors ne
gero yra su orlaiviu. Bet grei
tai įsitikino, kad tai yra me
teoras.

Meteoras yra kokis nors 
dangiškas kūnas arba jo at
skala. Dausose jų visada yra. 
Kai jie pasiekia žemės atmos
ferą, tai krisdami įkaista, 
įdenga, pasidaro šviesūs, kol 
kur nors nukrinta. Nemažai 
ant žemės yra atrasta meteo
rų. Bet tankiausiai jie krin
ta į ežerus arba jūras.

Du Peršovė — Gavo Kalėti
Nazar Antanuk, 46 metų, 

124 E. 4th St., pereitą mė
nesį peršovė Franką Galubą, 
21 metų, ir jo motiną, kurie 
gyvena 697 Wales Ave. Už 
tai jis gavo nuo 2 iki 4 metų 
kalėti Sing Sing kalėjime. Abu 
peršautieji sveiksta.

Močiutės Bloor Pagarba Pirmadienį Bus Lietuviu
Sekmadienį, liepos 31 d., 

Pleasant Bay Parke, atsibus 
milžiniškas išvažiavimas, pik
nikas, parengimas. Jis ruošia
mas pagerbimui Močiutės Ella 
Reeve Bloor, kuri sulaukė 76 
metus amžiaus. Ella Bloor nuo 
pat jaunų dienų dirba darbi
ninkų gerovei, šis parengimas 
bus vienas iš geriausių, nes jis 
bus pilnas Įvairumo. Parke bus 
surengta švyturių paradas, sa
komos kalbos,, traukiami ju- 
džiams paveikslai.

Močiutė Bloor yra gimus ant 
! Staten Island, tai iš tos miesto 
dalies ruošiasi skaitlingai daly
vauti darbininkų masės. Močiu
tė Bloor gauna daug pasveikini
mų. Komunistų Partijos Centro 
Komitetas išleido specialĮ pa
reiškimą, kuriame reiškia Mo
čiutei didelę padėką už jos nu
veiktus darbus ir linki taip did
vyriškai darbuotis ir ateityj. 
Dalyvaukite masiniai. Įžanga 
tik 35 centai.

Komunistę Mitingas

Pasirašė Kontraktą

Lyga New York o Teatrų 
Savininkų pasirašė sutartį su 
tikietų pardavėjais. Kada bū
na kur nors vaidinamas geres
nis veikalas, tai tam tikri as
menys superka tikietus ir pa
skui juos labai brangiai par
davinėja. Sulyg dabartinės 
sutarties tie asmenys turi im
ti nedaugiau, kaip 75 centus 
už reguliarę kainą tikietų bak- 
se. Bet vargiai spekuliantai 
sutartį pildys, nes kada yra 
norinčių gauti tikietus, tai jie 

'ima kuo brangiausiai.

Ateinantį pirmadienį, rug
pjūčio 1 d., 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj Įvyks lietu
vių komunistų kuopos susirin
kimas. Po atliktų organizaci
jos reikalų bus diskusijos te
moj : “Komunistų ir katalikų 
masių santikiai ir bendras vei
kimas.” Diskusijoms pamatau 
bus imama drg. Browderio 
brošiūraitė “Komunistų Išties
ta Ranka Katalikams,” kuri 
dabar tik išėjo iš spaudos. Tą 
brošiūraitę galima gauti “Lais
vėj.” Nariai turėtų gauti pirm 
susirinkimo ir perskaityti, kad 
diskusijų metu galėtų geriau 
orientuotis. Į šį susirinkimą 
kviečiami ir komunistų simpa
tikai.

Kurie dar negavote kontro
lės ženklelio, tai atsineškite 
mokesčių knygeles ir gaukite. 
Taipgi kurie užpereitą susirin
kimą mokėdamiesi negavote 
štampų, tai atsineškite knygu
tes ir gausite. Valdyba.

Aido Choro Narių Atydai
Visi Aido Choro nariai susi

rinkit šį penktadienį. Tai bus 
paskutinė proga mums ap
svarstyt važiavimą Į /Cranford, 
N. J. sekmadienį, July 31, 1938. 
Yra labai svarbu, kad mes da
lyvautume šiame piknike. Tai 
nepamirškit visi Aido Choro 
nariai būti “Laisvėj,” penkta
dienį, 8 vai. vakare.

Vito Brunza.

Eina Brolio Blogu Keliu
Areštuotas jaunuolis Antho

ny Ossido, 18 metų amžiaus, 
105-24—150th St., Jamaica, ir 
Įkalintas už vagystę. Vagystėj 
jį apkaltino mažos valgyklos 
savininkas Kalaiken.

Anthony Ossido buvo pasta
tytas prieš teisėją Ch. Solo
mon, kuris praeitais metais 
Ossidos vyresnį brolį Salvato
re Ossido nuteisė už žmogžu
dystę elektros kėdėj sudegin
ti. Salvatore buvo sudegintas 
sausio 6 dieną.

Teisėjas labai nustebo, kad 
prieš jį atsistojo jau antras 
brolis. Jis pasakė jam aštrią 
prakalbą ir tik po $1,500 kau
cijos jį paleido.

didelis busas, kuris išeis tą 
dieną nuo Vaiginio-Šapalo sa
lės, 147 Thames St. Iš anksto 
Įsigykite tikietus. Į abi puses 
tikietų kaina bus tik $1.75. 
Busas išeis lygiai 8 vai. ryto. 
Matykite Ridgewoodo draugus 
Bernotą, Kalvaiti, Sakalauską, 
arba kitus ir gausite tikietus. 
Galite ir per “Laisvės” raštine 
užsisakyti telefonu arba as
meniškai. Ridgewoodietis.

PAJIEŠKOJIMAI
I Pajieškau darbo pas gerus lietu- : 
i vius, tinkama esu vaikų dažiūrėti ' 
arba prie st ūbos dirbti. Kam veika- ' 
linga tokia moteris, kreipkitės šiuo ■ 
antrašu: M. V., .37 York Avė., Pa-j 
terson, N. J. (176-177)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.

S

Rytoj Kliubo Piknikas
Rytoj, liepos 30 Hieną, Dex

ter Parke, prie Jamaica Ave., 
Woodhavene, Įvyks Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo me
tinis piknikas, šokiams bus 
gera orkestrą. Kaip kasmet, 
taip ir šiemet laukiama daug 
svečių ir viešnių. Lietuviai 
raginami skaitlingai dalyvauti 
kliubo piknike.

MASPETH, N. Y.
Kas Veikiama Maspethe

Jau visiem žinoma, kad Phi- 
ladelphijos ir jos apylinkės 
darbininkiškos o r g a nizacijos 
rengia dienraščiui “Laisvei” 
pikniką Eddington, Pa.

Gal kas paklaus, ką bendro 
tas turi su Maspeth u ?

O štai ką!
Maspethiečiai smarkiai ruo

šiasi Į minimą pikniką važiuot 
busti iš Maspetho.

Draugai Kaulinis ir Kalvai
tis yra vyriausi šio buso orga
nizatoriai. Jie pasižada 37 pa- 
sažierių busą pripildyt su kau
pu vien maspethiečiais.

Negana to. Drgg. Kalvaitis 
ir Kaulinis žada kviesi Vincą 
Škėmą, Juozą Cedroną iš 
Flatbušio ir J. Šapoką ir W.
Zabelskį iš Maspetho, sau pa- 
gelbori.

Maspetho busas išeis Į “Lai
svės” pikniką nuo W. 'Zabels- 
kio svetainės, 61-38—56th Rd., 
Maspeth, nedėlioj, 4 Septem
ber, 8 v. ryto.

Tikietų kaina Į abi pusi 
$1.75. Jų galima bus gaut 
pas Kalvaičius, Kaulinius, Za- 
blackus ir Zabelskius.

Į darbą, draugai!
Maspethiškis.

Šiemet į pirmus 6 mėnesius 
laiko pagamino 69,800 tonų 
blėtos. Pereitais metais per 
tuos pat mėnesius buvo paga
minta 81,800 tonų.

417 Lorimer St. Brooklyn
• o •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Laisves” Name
3
3

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.
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Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairu m spalvom.

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

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

Telephone: 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.

UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gavi Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytų Koplyčią 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVĖ.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661




