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Iš Romos praneša, kad fa
šistų įsakymu iš Italijos išva
romas Povilas C r e m o n a , 
“Christian Science Monitoro” 
korespondentas.

Už ką fašistai jį išvaro? 
Kuo jis jiems nenutinka? Ne
reikia nei aiškinti: jis bus pa
rašęs savo laikraščiui vieną ki
tą rašinj-korespondenciją, pa
sakančią daugiau tiesos apie 
tikrąją padėtį fašistų valdo
moj Italijoj.

Tiesa apie jų valdomus 
kraštus fašistams labai nepa
tinka.

Atsiminkim, dienraštis 
“Christian Science Monitor” 
(jis išeina Bostone) nėra ra- 
dikališkas, bet daugiau tiky- 
biškas.

Aną dieną spauda paskelbė, 
jog Anglijos premjeras Cham. 
berlainas pareiškęs, kad jam 
“krašto unaras rūpi daugiau, 
kaip taika.”

Jam rūpi ne unaras, o sti
prinimas fašistinių kraštų, 
žiūrėkit, ką jis daro su Ispa
nijos respublika; prie ko jis 
veda čechoslovakiją ?

Lietuvos Komunistų Parti
jos C. K. organas “Tiesa” rašo, 
kad šiemet, iki bald, mėnesio, 
Lietuvoj buvo padaryta 671 
varžytinės su bendra skola 4 
milionų 247 tūkstančių litų...”

Ir laikraštis pabrėžia:
“Aišku, jog varžytinės ir 

protestuoti vekseliai svarbiau
siai liečia smulkiuosius gyven
tojų sluogsnius, ypač kaimo 
biednuomenę. Tuo tarpu mo
nopolistinių sąjungų, Maisto, 
Pienocentro, Lietūkio pelnas 
pereitais metais siekė milio- 
nus litų.”

Galima pridėti: tos įstaigos 
ir šiemet uždirbs milionus li
tu, k

Nesenai Ispanijoj (ten, kur 
valdo fašistai) lankėsi renega
tas trockistas Doriot. šis su
tvėrimas kadaise buvo Fran- 
cijos Komunistų Partijoj. Kai 
jį iš ten išmetė, tai jis pasi
skelbė esąs “kairiuoju komu
nistu.” Paskui — trockistu. 
Dar vėliau — fašistu.

Tarpe trockisto ir fašisto 
šiandien skirtumas mažas — 
dažniausiai tik pasivadinime.

Iš Paryžiaus pranešama, kad 
Doriotą Ispanijos fašistai pa
sitiko su didžiausiu pagerbi
mu. Jo priimtuvėms buvo su
ruošti bankietai ir kitokios 
pramogos.

Vadinasi, tie Francijos dar
bo žmonės, kurie iki šiol apie 
Doriotą turėjo kokių nors iliu
zijų, dabar pilnai įsitikins, kas 
jis do paukštis.

Iki šiol Maskvoj ėjęs “Prie
kalas” tapo sulaikytas. Sa
koma, tenaitiniai mūsų drau
gai neužilgo pradėsią lietuvių 
kalboj leisti kitą žurnalą ar
ba laikraštį.

Tai gerai. Bet kodėl jie nie
ko nepraneša oficialiai? Jie 
turi atsiminti, kad “Prieka
lui” prenumeratos buvo ren
kamos per mūsų spaudą, vie
šai, todėl ir apie jo sulaiky
mą reikia per spaudą praneš
ti.

Vasara jau eina prie pa
baigos. New Yorke šiemet va
saros oras buvo ir tebėra la
bai prastas: daug lietaus, 
daug šlapumo, o mažai gie
dros.

Blogas oras pakenkia mūsų 
organizacijų ir dienraščių pik
nikams. O tai reiškia mažiau 
pinigų mūsų laikraščių admi-
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UIIDIECUI ATĖMĖ IS FRANKO I? N
Dviveidiška Kalba Angly Ministerio Pir
mininko Apie Taiką ir Užsienių Politiką
London. — Anglijos mi- riais galėtų kiek pagelbėti

nisteris pirmininkas N. 
Chamberlain bandė seime 
apgint savo valdžios užsie
ninę politiką. Jis pasakojo, 
būk ačiū Anglijos pastan
goms “dabar mažiau” grę- 
siąs Europai karas negu 
pusmetis atgal; būk ir Hit
leris darąs taikai naudingų 
“nusileidimų” ir būk Itali
ja “išlaikanti savo garbės 
žodį,” duotą Anglijai. (Pas
kutinis Chamberlaino saki
nys iššaukė paniekos juoką 
tarp darbiečių ir demokra
tinių seimo narių ir galeri
jose tarp svečių.)

Chamberlain pranešė, kad 
jis pasiuntė lordą Runcima- 
ną į Čechoslovakiją kaip 
“bepusišką” tyrinėtoją ir 
“taikytoją” Čechoslovakijos 
valdžios su naziais vokie
čiais, gyvenančiais to kraš
to ribose.

(Bet Runcimano misija 
tai įkalbėt Čechoslovakų 
valdžiai, kad duotų did- 
džiausių nusileidimų tiem 
naziam, taigi ir Hitleriui.)

Chamberlain sakė, kad 
Čechoslovakijos valdžia sa
vo sumanymus, kas liečia 
įvairių tautų teises, pirma 
turi priduot tenaitiniam na- 
zių vadui Henleinui, o tik 
paskui perstatyt tuos suma
nymus seimui!

Jis vėl pageidavo, kad 
svetimi kareiviai būtų at
šaukiami iš Ispanijos pagal 
Anglijos planą, nes tada ga
lėsianti būt praktikoj įvyk
dyta Anglų draugiškumo 
sutartis su Italija. (Ta su
tartis jau senokai pasirašy
ta.)

Anglija atmetė Chinijos 
prašymą paskolos, sakė 
Chamberlain, bet Anglų val
džia svarstanti būdus, ku-

H. MARTINO ĮRANKIS— 
BOSŲ ŠNIPAS

Detroit, Mich.—Jungtinės 
Auto. Darbininkų Unijos 
pirmininko, trockisto H. 
Martino įrankis “byloje” 
prieš jo suspenduotus pen
kis kovingus unijos vice
prezidentus yra kompanijų 
šnipas Fred Pieper; bet 
Martin jį laiko aukštoj vie
toj unijos valdyboj.

Barcelona. — Ispanijos 
respublikiečiai atmušė visas 
fašistų atakas Viver-Teruel 
fronte.
nistracijų ir organizacijų iž
duose.

“Laisvė” šiemet dar turės 
tris didelius piknikus: Phila- 
delphijoj, Connecticut valsti
joj ir šenadoryj. Darykim, 
draugai, viską, kad tie pikni
kai būtų pasekmingi.
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Chinijai.
Chamberlain taip pat per

sergėjo, kad nors Anglija 
yra taiki, bet jinai jau ga
lingai apsiginklavus ir pa
siruošus apgint savo teises 
ir garbę pasaulyje.

Pavojingai Serganti Šokikė 
Atmeta Operaciją, Kad

Nesugadint Pilvo Grožio
Chicago, Ill.—Nuogalė šo

kikė Ada Leonard pavojin
gai susirgo apendiko užde
gimu. Gydytojai ligoninėje 
sakė jai, kad būtinai reika
linga operacija, nes kitaip 
gręsia Adai mirtis, ypač, 
kada trūko sugedęs apendi- 
kas (aklažarnė).

Bet gražuolė Ada atmeta 
operaciją; sako, po operaci
jos liks ant pilvo randas; 
tai sugadins jos kūno dailu
mą. O jinai yra “strip-ty- 
zerka,” atseit tokia šokikė, 
kuri ant pagrindų nusivel
ka. suknelę, paskui marški
nėlius, dar kiek žiūrovus 
paerzinusi, nusimauna keli- 
naites, kad galų gale lieka 
nuogutėlė, tik su “figos” 
lapu ant pačios “necenzū- 
riškos” vietos.

Daktarai daro ką galėda
mi, besistengdami ją gydyt 
vaistais ir lediniais kompre
sais.

Trūkus apendikui, jinai 
gavo jau pavojingą vidurių 
plėvių įdegimą. Gydytojai 
įleidžia jai maisto tik me- 
dikalėmis adatomis stačiai 
į kraują. Bet Ada vis dar 
atsisako nuo operacijos. 
Nes randas ant pilvo gal 
reikštų jai darbo praradimą 
burleskuose ir naktiniuose 
kliubuose.

Roosevelt Dėkoja Sovietam 
Už Liepos 4 d. Sveikinimą
Maskva. — Prezidentas 

Rooseveltas atsiuntė padė
kos telegramą Vyriausio 
Sovieto pirmininkui M. Ka
lininui, kuris sveikino Jung
tines Valstijas ryšyj su Lie
pos 4 d., Amerikos nepri
klausomybės švente:

“Leiskite man išreikšti 
širdingą padėką Jūsų Eks
celencijai už draugiškus 
sveikinimus ryšyj su Ame
rikos nepriklausomybės su
kaktim. Malonėkite priimt 
mano nuoširdžius ir geriau
sius linkėjimus, kuriuos 
siunčiu Jums asmeniškai ir 
Sovietų Sąjungos tautoms.

“Franklin Roosevelt.”

Amerikos Lietuvių Sporto 
Laimėjimai Lietuvos

Olimpiadoj
Kaunas, liepos 25 dien.— 

100 metrų (109 jardai 1 pė
da) laisvu stiliumi plaukime 
Mačionis iš Philadelphijos 
laimėjo pirmą vietą, at
plaukdamas per 1:06 minu
tės, o Budrikas iš Čikagos 
—antrą vietą per 1:09 mi
nutės. 100 metrų plaukime 
nugara Bikinas iš Pittsbur
gh o laimėjo pirmą vietą, 
perplaukdamas per 1:24 mi
nutės. 4 x 100 metrų van
dens estafetinėje Amerikos 
lietuvių komanda laimėjo

Nužudytas Jaunuolis 
Kovoj Peiliu ir Gele
žim Dėlei Merginos
Chicago, Iii.-—Kai jaunuo

lio Roberto Sameco automo
bilyj vidunaktyj sėdėjo jis 
pats, graži mergaitė Irise 
Tabor, 18 metų, ir jos bro
liukas, prie Taborų namo, 
jie pamatė ateinantį Augus
tą Kuehl; .25 metų amžiaus, 
ką tai laikantį po savo “sve- 
deriu.”

Mergaitė pamanė, kad 
Augustas turi pasikišęs re
volverį ir suriko R. Same- 
cui, 21-nų metų jaunuoliui, 
“pasisaugok.” Samec tarė, 
“tik niekšiški bailiai vaikš
čioja taip apsiginklavę iš 
pasalų.”

Bematant Augustas, pri
siartinęs, išsitraukė didžiulį 
mėsinyčios peilį ir puolė ant 
Sameco. Pastarasis pasi
griebė geležinį strampą iš 
automobilio, iššoko laukan; 
ir prasidėjo mirtina kova. 
Už kelių sekundų ir krito 
Samec ties mergaitės kojo
mis, per pilvą nusmeigtas 
užpuoliko peiliu.

Jiedu abu buvo įsimylėję 
tą pačią mergaitę.

Augustas Kuehl, vokiškos 
kilmės, tapo areštuotas; jis 
pasakoja, “maniau, kad Sa
mec rengėsi sumušt mane.” 

(Iš paveikslų Taborai at
rodo panašūs į lietuvius.)

DAUGUMA GEN. FRAN
CO KAREIVIŲ-KELIOLI- 
KOS METŲ BERNIUKAI

Ebro frontas, Ispanija, 
liepos 27.—Tarp tūkstančių 
fašistų kareivių, kuriuos 
liaudiečiai suėmė nelaisvėn 
Katalonijos-Ebro upės fron
te, didelė dauguma yra is
panai ir italai jaunuoliai 
apie 18 metų amžiaus.

ORAS
Šiandien būsią giedra.— 

N. Y. Oro Biuras.

pirmą vietą, nuplaukdama 
per 11:68 minučių. Vanden- 
svidyje Amerikos lietuvių 
komanda laimėjo pirmą vie
tą ir finale prieš Jachtklu
bą laimėjo 4:2.

Ališauskas iš Čikagos 
bokse pralaimėjęs Marčiulio- 
niui (Lietuva) užėmė ant
rą vietą, Naujūnas iš Phi
ladelphijos nugalėjęs Ben- 
diką (Lietuva) laimėjo pir
mą vietą su aukso medaliu.

Tinklinyje (Volley Ball) 
Šiaulių jaunalietuvių spor
to komanda JSO nugalėjo 
Amerikos lietuviu komandą 
2:0.

Arabų-Žydų Skerdynės 
Palestinoj Kasdien 

Vis Žiaurėja
Haifa, Palestina. — Kad 

žydų užtaisyta bomba čia 
rinkoje mirtinai sudraskė 
39 arabus, tai arabai pei
liais ir akmenais nužudė 26 
žydus. Per bombos sprogi
mą ir po to įvykusius mū
šius dar sužeista 107 žmo
nės iš abiejų'pusių. Mieste 
rūksta ir liepsnoja desėtkai 
namų, kuriuos arabai pade
gė, keršydami žydams.

Jeruzalė. — Žydai padėjo 
užtaisytą bombą arabų dar
žovių rinkoj, kur tirštai su
eina arabai; bet bomba bu
vo atrasta ir sunaikinta už 
15 minučių pirm laiko nus
tatyto jai sprogti.

Arabai užtaisė bombą 
Edison Teatre pirm, negu 
suėjo ten žydai mokiniai. 
Ji taip pat laiku sunaikin
ta.

Anglai pakorė du arabus, 
pas kuriuos rado ginklus. 
Anglų- žydų konsteibeliai 
nušovė tris arabus iš būrio, 
kuris užpuolė tuos konstei- 
belius.

Arabai nužudė vieną žydą 
ir jo sūnų prie Jordano 
upės.

Amerikos Viešosios Nuo
monės Institutas, daryda
mas kvotą įvairiose valsti
jose atrado, kad šios ša
lies žmonės nusistatę prieš 
fašizmą tokia dauguma 
kaip 20 prieš 1.

Boston, Mass.—Nuo dide
lių liūčių ištvinus, Charles 
upė išėjo iš krantų Dedha- 
me ir plačiose apylinkėse ir 
užliejo gatves vandeniu iki 
8-nių colių; paplukdė šim
tus akrų laukų ir daržų ir 
privertė farmerius skubiai 
iškraustyt gyvulius ir nami
nius paukščius į saugesnes 
vietas.

Metai XXVIII, Dienraščio XX

Atkariavo Nuo Fašistą 2,000 Ketvirtainių 
Mylių Plotą; Suėmė 6,000 Priešų

v

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis, liepos 27.—Is
panų liaudiečiai (lojalistai), 
audringai užklupdami fašis
tus 95-kių mylių fronte, pie
tinėj Katalonijoj, per dvi 
dienas atkariavo nuo prie-
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Išrado Radio, Tarnausianti 
Negyviem Žmonėm, Žuvu- 

siem Oro Nelaimėse
Pasadena, Calif. — Jau

nas mokslininkas Ant. Kas- 
ton ir karininkas D. F. Ellis 
išrado įtaisą, kuris nesi
liautų davęs radio ženklus 
net po to, kai nukrinta, su
dūžta lėktuvas ir žūva jau 
visi jame buvę žmonės.

Tas įtaisas taip stipriai ir 
saugiai padarytas, kad, sa
koma, jei lėktuvas ir sudeg
tų, vis tiek įtaisas dar per 
4 dienas šauktų pagelbos 
trumpomis savo radio ban
gomis.

Japonai, Užėmę Kiukiangą, 
Žygiuoja Link Hankowo
Shanghai, liepos 27.—Ja

ponams šturmu užėmus 
Kiukiangą prie Yangtze 
upės, kariniai jų laivai nu
plaukė jau 30 mylių ta upe 
aukščiau Kiukiango. Dabar 
chinai, įsitvirtinę prie Tien- 
kiacheno, stengsis užkirst 
kelią japonam linkon Han
kowo, laikinojo sostamies- 
čio, kuris randasi už 105 
mylių toliau į vakarus.

Pranešama, kad Sovietų, 
Amerikos, Francijos, Ang- 

| lijos ir Italijos atstovybės 
jau rengiasi kraustytis iš 
Hankowo į Chungkingą, es
anti 500 mylių giliau Chini- 
joj. Chinų valdžia taip pat 

. žada perkelt savo centrą to- 
'liau į vakarus.

Išgelbėjo Moterį Pasinešusią 
Šokt Nuo 6-to Aukšto

Los Angeles, Calif.—Ka
zelė Hefley, 30 met. mergina, 
išlindo per viešbučio langą, 
atsistojo ant siauros palan
gės; ėmė spiegti, “jie nori 
mane užmušt!” ir grasino 
šokt nuo 6-to aukšto ir nu
sižudyti.

Tuoj atpleškėjo gaisrinin
kai su didžiuliais tinklais ir 
sustojo su jais ant šaligat
vio prie viešbučio, kad jeigu 
mergina šoks žemyn, tai ne
galėtų užsimušt.

Tuo tarpu vienas detekty
vas staiga įsilaužė į jos 
kambarį, pripuolė prie lan
go, pagriebė ją ir taip iš
gelbėjo nuo nusižudymo.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

šų dvyliką strateginių mies
tų ir miestelių, pradedant į 
šiaurius nuo Gandesos ir 
baigiant į pietus nuo Tor- 
tosos. Tarp liaudiečių užim
tų miestų-miestelių yra 
Tortosa, Flix, Venta, Morą 
de Ebro, M i ravėt, Asco, Ri- 
berroya, Fatarella, Benifa- 
set, Pinell ir Mugron. Viso 
jie atėmė iš fašistų daugiau 
kaip 2,000 ketvirtainių my
lių plotą.

Pats Gandesa miestas, 14 
mylių į vakarus nuo buvusio 
fronto, yra apsuptas liau
diečių iš rytų, pietų ir šiau
rių. O Gandesa tai fašistų 
karo centras toj srityj ir 
“stebulė” pustuzinio svar
bių vieškelių.

(Katalonija, šiaur-rytinė 
Ispanijos dalis, pirmiau bu
vo atkirsta fašistų “korido
rium” iki Viduržemio Jūros 
nuo Ispanijos didžiumos, ir 
tada Mussolinis ir Hitleris 
viešai džiaugėsi, kad jau 
“galas” Ispanijos respubli
kai. Dabar gi atkirstoji Ka
talonija davė fašistam tokį 
smūgį, kokio jie dar iki šiol 
neturėjo visame kare.)

Tarp 75,000 liaudiečių ka
reivių Katalonijos fronte 
puikiai pasižymi amerikie
čių liuosnorių Lincolno-Wa- 
shingtono Brigada. Joj yra 
ir lietuvių brooklyniečių.

Dabartiniais savo žvgiais 
liaudiečiai atmetė fašistus 
15 iki 22 mylių atgal Toliau 
į vakarus ir, apart 12 mies
tų-miestelių, užėmė daugį 
kaimų ir suėmė nelaisvėn 
bent 6,000 fašistų kareivių 
ir oficierių su daugiu gink
lų ir amunicijos. Tūkstan
čiai fašistų tapo nukauti bei 
sužeisti.

Ebro upės išsišakojimo 
salose liaudiečiai ir ameri
kiečiai žūtbūtinėmis kovo
mis durklais išvijo fašistus 
iš pozicijų, už 40 mylių nuo 
Viduržemio Jūros.

Per porą dienų liaudie
čiai atgriebė nuo fašistų di
džiulį žemės ruožtą, kurį 
fašistai buvo užkariavę tik 
per savaičių savaites.

Ebro paupyj prie Ampos- 
tos liaudiečiai suėmė visą 
priešų batalioną su itališkų 
kanuolių batarejomis.

Desėtkai itališkų ir vokiš
kų orlaivių visu įkaitimu 
mėtė bombas į žygiuojan
čius pirmyn liaudieČius, bet 
dar niekur nepajėgė sustab
dyti jų maršavimo pirmyn.

Burgos, Ispanija.—Liau
diečiai jau sulaikė fašistus, 
kurie paskutinėmis dieno
mis buvo užėmę kelis mies
telius vakariniame Estre- 
maduros fronte.
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Lojalistai Geriausiame Ūpe
New Yorko “Timeso” korespondentas 

Ispanijoj, p. Matthews, rašydamas iš 
Valencijos, sako, kad šiuo tarpu respu
blikos gynėjų eilėse ūpas yra aukštesnis, 
negu jis kada nors buvo. Jiems, mat, pa
vyko laimėti kelis žymius mūšius, kur 
fašistai prarado daug kareivių ir karo 
medžiagų.

Iš kitos pusės, paminėtas korespon
dentas rašo, pas fašistus viešpatauja nu
siminimas ir viskas yra arti panikos. 
Paimti j lojalistų nelaisvę kariai pasako
ja, kad fašistų eilėse ne tik nėra jokio 
entuziazmo, bet visur tik pesimizmas.

Tai labai svarbus reiškinys. Kol tik 
pas lojalistus bus geras ūpas, tol jiems 
geriau seksis kovoti su neprieteliais. Jei
gu fašistams nepavyks prasimušti į Va- 
lenciją, tai jie Ispanijos karo ir nelaimės.

Frank L. Shaw ............. Los Angeles
B. F. Dickman .................... St. Louis
Angelo J. Rossi ....... San Francisco
George E. Leach ........... Minneapolis
Robert S. Maestri .... New Orleans 
James G. Stewart................Cincinnati
M. C. Ellenstein ................ Newark
Bryce B. Smith ........... Kansas City
Andrew Broaddus ........... Louisville
Jos. K. Carson, Jr............. Columbus
Myron B. Gessaman ......... Columbus
George A. Sprague ................  Dallas
Wm. B. Hartsfield ............. Atlanta
Lee D. Schroy ........................ Akron
C. K. Quin .................... San Antonio
R. H. W. Dreschscl....... > Fort Worth
Jasper McLevy ............. Bridgeport
Mark L. Conkling ......... Des Moines
John M. Wallace ... Salt Lake City 
George C. Blume........... Jacksonville
F. G. Sutherlin ................ Spokane
R. E. L. Chancey...................... Tampa
Robert M. Hitch ...................Savannah
Edward N. Ament...............Berkeley
Max Templeton .................... Lansing
W. T. Wilson.............Winston Salem
Cecil F. Bates ........................ Mobile
D. Boone Dawson........... .  Charleston
James R. Law...................... Madison
John W. Kapp, Jr. .. Springfield, Ill. 
Daniel W. Hoan ............. Milwaukee
Akyva, kad šitame sąraše nesiranda

vardų majorų tokių miestų, kaip Bosto
nas ir Chicaga.

Vis vien mes manome, kad šis pareiš
kimas yra didelės politinės svarbos ir jis 
yra atkreiptas ne tik prieš Japonijos im
perialistus, bet ir prieš Italijos-Vokieti- 
jos ir Ispanijos fašistus, kurie barbariš
kai žudo Ispanijos respublikos miestų 
gyventojus.

Klausimai ir Atsakymai
Meldžiu paaiškinti šiuos 

klausimus:
1. Kas valde dali šiaurryti

nės Europos, tai yra, visą ry
tinį kraštą, buvusių Kauno, 
Vilniaus ir Gardino guberni
ją?

2. Kokios tautybės gyvento
jai didžiumoje gyveno tuomet, 
kai ten pirmutinė valstybė bu
vo organizuojama ?

3. Kokiu būdu ten dabar 
pasiliko mažai arba vietomis 
visai nepasiliko lietuvių gy
ventoji! ?

Ar galėtumėte kada nors 
duoti trumpą straipsnį iš se
novės etnologinės Lietuvos 
krašto istorijos? Aš manau, 
kad toks straipsnis šiuo laiku 
būtų labai naudingas dauge
liui, nes dabar dažnai tenka 
susitikti su sužiniais ir nesu- 
žiniais Lietuvos priešais net iš 
pačių lietuvių tarpo.

5. Kodėl ir kada geras ko
munistas turi ginti savo tautą 
arba savo tautybes kraštą ?

Skaitytojas V. T.
Atsakymas

“Laisvės” redakcija buvo 
• pavedus drg. J. Nalivaikai 

šiuos klausimus pastudijuoti ir 
duoti į juos atsakymus. Tai
gi, čia ir telpa jo atsakymai:

šitie visi klausimai nėra ga
nėtinai aiškūs. Juose nesima
to ryškios pradžios bei laiko

tarpio, apie kurį galėtume kal
bėti. Jeigu jūs turite mintyj, 
nuo kada lietuviai pradėjo 
apgyventi Baltijos jūrių pa
kraščius, tai paklausykite, ką 
velionis šernas sako savo su
taisytoj Etimologijoj:

“Apie atėjimą svarbiausių 
aviškų tautų į Europą randa
me istorijoj, bet ne visų šian
dien apgyvenančių aviškos kil
mės tautų atkakimo laiką pa
rodo istorija. Ji nepaduoda 
antai laiko, kada į Europą at
kako tautos lietuviškos kilmės, 
iš kurių iki šiai dienai užsiliko 
tik lietuviai ir latviai. Apie 
laiką atkakime lietuviškų gen
čių į Europą yra tik spėjimai 
ir tai priešingi vienas kitam, 
bet iš jų negalima spręsti, ka
tras iš jų stovi arčiau teisy
bės; ant galutino nusprendi
mo ar šiokio ar tokio per ma
žai dar surinkta davadų. D- 
ras Basanavičius už protėvius 
lietuvių laiko senovės trakus. 
Ir. Jonas prie lietuviškų gen
čių priskaito net tūlas viduri
nių amžių tautas, laikomas už 
germaniškos kilmės. Dabar 
pasimiręs Berlyno universiteto 
profesorius Virchow, pasirem
damas ant to, kad istorijoj ne
paminėta apie atkakimą lietu
viškų genčių į Europą, o at
kakę germanai rado jau lietu
vius Baltiškų jūrių pakrantė

Laiškas iš Ispanijos

se, išreiškia nuomonę, kad to
se pakrantėse lietuviškos tau
tos gyveno nuo labai senų lai
kų, taigi jos turėjo atkakti į 
Europą pirma negu kokia nors 
kita tauta. Tokios jau nuo
monės prisilaiko ir dar gyvas 
Karaliaučiaus pro f e s o r i u s 
Bezzenberger.”

Ši šerno Etimologija buvo 
rašyta kada nors pabaigoj de
vynioliktojo amžiaus, nes už 
jos sutaisymą Paryžiaus Pa
rodoje, 1900 m., gauta dova
na. šernas, kaip matome iš 
ištraukos, kalba ne tik apie 
lietuvius ir latvius, bet ir ki
tas lietuviškas gentis. Gal 
būt, jis turėjo mintyj letga- 
lius, kurie gyveno Dauguvos 
pajūrio pusėje; žemgalius jos 
kairiojoj pusėj; kuršius, kurie 
dar yra užsilikę ir iki šių die
nų Klaipėdos pajūryj. Kuršių 
kalba yra panaši į lietuvių 
ir latvių. Gi linkui Gandino 
(Su d a vos ir Dainavos krašte) 
buvo įsikūrę jotvingiai, labai 

■ karingi ir drąsūs žmonės. Jot
vingiai, kaip seniau spėjo 
žmonės, susimaišė su dzūkais 
ir jųjų gentis išgamėjo. Bet 
St. Matulaičio Lietuvių Tautos 
Istorija apie jotvingius va kaip 
kalba :

“Jotvingių šalis buvo tarsi 
pleištas įsikišusi tarpe lenkų 
iš vienos ir gudų iš kitos pu
sės. Dėliai to jotvingiams te
ko kovoti su priešais, užpuo
lančiais iš dviejų pusių: su 
lenkais ir gudais. Tie užpul
dinėjimai buvo taip dažni ir 
taip pragaištingi, kad jotvin
giai galų gale buvo išnaikin- 

(Tąsa ant 3 pusi.)
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Keista Toji Medicina
Laikraščiai rašė, kad Pa* 

nevėžyje prie per automo
bilio su vežimu susidūrimo 
katastrofą nukentėjusio vy
riškio pirmai pagelbai su
teikti buvo pašaukta akuše
rė. Suprask dabar šio pas
laptingojo mokslo gudry
bes. ..

Toli Matantis žemaitis
Kai vienas žemaitis per

skaitė laikraštyj, kad aus
trai reikalauja nepriklauso
mybės, nusispjovė ir tarė tą 
žinomą priežodį:

“Atsiminė numiręs per...”

Išradimas Po Išradimo
Garsusis mūsiškis kelnių 

sagos išradėjas Žygas dabar 
išrado viengungiams pato
bulintą lovą. Įdomu, kad iš
radėjas itin pamėgęs triūs
ti apie miegamąjį. Matyt, 
yra pasiryžęs visus miega
mojo reikmenis naujai per
būdavote

(Surinkta)

Bendradarbiavimas su Sovietą 
Sąjunga Būtinas

Andai vienam francūzų laikraštyj pa
rašė straipsnį buvęs Francijos orlaivi- 
ninkystės ministeris, p. Pierre Cot. Jis 
ten žymi, kad Francijai būtinai reikia 
palaikyti artimi ryšiai su Amerika ir stų, 
Sovietų Sąjunga. Ypatingai su pastarą
ja Francija turi palaikyti glaudžius ry
šius, kadangi nuo to priklausys Franci
jos likimas.

Nurodęs į tai, kaip Vokietijos naziai 
ginkluojasi, kaip jie viską šiuo tarpu dir
ba po obalsiu “kanuolės vietoj sviesto”, 
straipsnio autorius kreipia Francijos vi
suomenės domesį, jog šiandien tik glau
dus veikimas Francijos su Sovietais gali 
kraštą išgelbėt. Tiesa, Didžiosios Britani
jos pagelba Francijai labai reikalinga, 
bet jos vienos neužtektų, jei šiandien Vo
kietija ir Italija susivienytų ir pradėtų 
karą prieš jas abi.

Gražus Miestą Majorą Darbas!
33-jų Amerikos miestų majorai, vado

vaujant New Yorko miesto majorui La- 
Guardijai, priėmė griežtą rezoliuciją, 
smerkiančią Japonijos imperialistus dėl 
žvėriško bombardavimo Chinijos miestų. 
Ši rezoliucija buvo priimta po to, kai 
Kantono miesto majoras, Chinijoj, krei
pėsi pas juos daryti kokį nors tuo klau
simu žygį ir užtarti milionus Chinijos 
žmonių, kuriuos Tokio miesto barbarai 
naikina iš orlaivių bombomis.

Šis pareiškimas, beje, buvo pasiųstas 
pasaulio Taikos konferencijai, kurios se
sijos dabar tęsiasi Paryžiuje.

Pareiškimas sako:
“Mes trokštame pareikšti savo protes

to balsus prieš beširdišką bombavimą ne
ginkluotų miestų. Kaipo vyriausi Ame
rikos miestų administratoriai, mes reiš
kiame savo pasibjaurėjimą ir pasipikti
nimą prieš barbarišką žudymą moterų 
ir vaikų. Pilnai suprasdami pavojų, ap
imantį iki šiol nematytą dalykų stovį, 
mes reiškiame pilniausią savo užuojautą 
ir stovime drauge su jumis ir jūsų pro
testu, taipgi pažadame savo paramą vi
som pastangom, atkreiptam sulaikymui 
tų brutališkumų pirmiau, negu jie nuga
lės mus visus.”

Po rezoliucija pasirašo sekančių mies
tų majorai:

F. H. I /d Guardia .. New York City
S. Davis Wilson ....... Philadelphia
Richard W. Reading ............. Detroit I

Kas Naudojasi Pavardžią 
Atlietuvinimu Lietuvoj?

Mūsų artimas bendradarbis Kaune 
mums rašo:

“Dabar Lietuvoj labai madoj viso- 
kiemš svieto parėjimams pasivadinti 
lietuviškomis pavardėmis. Pavyzdžiui, 
buvęs caro ochrankos šnipas ir koręs 
lietuvius, dabartinis lietuviškos žvalgy
bos politinio skyriaus viršininkas Spi
ridonovas vadinas Lašu. Buvęs Šiaulių 
pašto viršininkas Naidionovas dabar 
vadinasi Rasteika. Suvalkijos žvalgy
bos viršininkas ir vokiečių šnipas 
Schneider dabar vadinasi Šaulys. Mes 
iš savo pusės pasiūlytume pakeisti pla
čiai žinomas šias nelietuviškas pavar
des:

“Chodakovskis—Lietuvaitis.
“Staniševskis (susisiekimo ministe

ris)—Pataikūnas.
“Plechavič (generolas ir antras bro

lis pulkininkas, ulonų pulko vadas)— 
Skerdikas. Generolams: Wymer, Eng
ler, Tallat-Kelpša, Adamkievič, tauti
ninkų vadams: Janovič, Greblevski, 
Gudavič-pasirinkti gražias lietuviškas 
pavardes savo nuožiūra.”

Rugpjūčio 6-tąją
Šiemet, kaip ir kas metai, pradžioj 

rugpjūčio mėnesio įvyks plačios Ameri
kos žmonių demonstracijos už taiką. Šių 
metų demonstracijos įvyks rugpjūčio 
6-tą dieną, šeštadienį. Jas ruošia Ameri
kinė Sąjunga Taikai ir Demokratijai pa
laikyti (American League for Peace and 
Democracy).

Reikia daryti viskas, kad šių metų de
monstracijos būtų pačios didžiausios ir 
ryškiausios. Šiemet, mat, pasaulinio karo 
pavojus yra didesnis, negu jis buvo per
eitais metais. Fašistiniai kraštai—Italija, 
Vokietija, Japonija—švaisto pasauliui 
ginklais ir tikisi jį bile dieną pradėti. 
Italijos žygiai Ispanijoj, Vokietijos ma
nevrai Čechoslovakijoj ir Lietuvoj (dėl 
Klaipėdos), Japonijos provokacijos So
vietų pasienyj—vis tai ženklai, kurie ne
dvejojančiai sako, kad karas bile kada 
gali prasidėti. Be to, tie patys kraštai 
jau įsivėlę į karą Ispanijoj ir Chinijoj.

Taigi žiūrėkime, kad šiemet Ameri
kos žmonės galėtų pareikšti juo ryškes
nius savo protestus prieš imperialistų- 
fašistų pasimojimus pradėti pasaulinį 
karą.

“Laisvės” Redakcijai
Gerbiami idėjos draugai!

Jau daug laiko kaip nieko 
nerašau dėl jūsų, dėl mūsų 
dienraščio iš savo ir mūsų 
lietuvių gyvenimo, — kovo
jimo, šalia herojiškos Ispa
nijos liaudies armijos. Apie 
tai nerašau todėl, kad mano 
gyvenimo, geriaus pasakius, 
veikimo sąlygos nepavelija 
būt tose dalyse, bei toj apy
linkėj, kur randasi daugu
ma mūsų tautiečių. Pasku
tiniu laiku randuos atsisky
ręs nuo visų gana toli ir ki
tokiose sąlygose, tokiose, 
kurios nepavelija būt bei 
veikt šį tą tarpe savų tau
tiečių. Anksčiau turėjau pa
lankesnes tam sąlygas, o 
dabar tenkinuos tik susira
šinėjimais su nekurtais ir 
tai ne su visais, nes be tam
prių ryšių greit pasikeičia 
antrašai ir liekam kiek lai
ko be žinios vieni su kitais.

Bendrai, kiek tenka žino
ti, rodos, nieko tokio ypa
tingo nesiranda. Jokio bran
duolio, kaipo centro, per ku
rį galėtumėm, laikyt tamp
rius ryšius ir šį tą parašyti 
apie visus, nėra. Anksčiaus 
buvom pradėję prie šio ar
tintis, bet vėliaus, pasikei
tus bendrom apystovom, 
viskas pakriko. Tai ir vis
kas, ką tegaliu jums, drau
gai, šiuo momentu pasakyt 
apie lietuvišką mūsų gyve
nimą, v

.Bendrą padėtį šiais mo
mentais pergyvenam sun
kią. Kaip jau jums žinoma, 
jau nekuris laikas, kaip Ita- 
lijos-Vokietijos fašizmas vi
su barbariškumu veda puo
limą Aragonos ir Levantes 
fronte ir su pagelba milži
niškos sukoncentruotos Ha
li jos-Vokieti jos armijos, su 
jų moderniškiausiomis ka
ro mašinomis, priverčia mus 
kai kur užleisti mūsų pozi
cijas. Bet ne. taip lengvai 
jiem sekasi, kaip jie manė 
bei didžiuojasi. Jau daug 
kartų buvo nuskyrę datą 
“likviduot r a u d onuosius,” 
bet herojiškas liaudies ar
mijos priešinimasis jau ke

lius sykius jų numatytus 
laikus pavertė tuščiais ple
palais ir jei jiems kur pasi
seka kiek prasilaužt pir
myn, tai tik dėka masinio 
sukoncentravimo savo jė
gų ir per nelaimingų savo 
vergų lavonus, taip pat ir 
mūsų herojų lavonus, nes 
mūsiškiai nei vieno žingsnio 
dykai neužleidžia judošiš- 
kiems grobikams.

Šiandieną, daugiaus negu 
kada nors anksčiaus, liau
dis pažįsta savo kovos cha
rakterį, pilniausiai jau įsi
tikina, kad karą veda ne 
tik prieš nacionalius fašis
tus, bet prieš vokiškus-ita- 
liškus grobikus, kurie visu 
įsiutimu veržiasi pavergti 
Ispaniją ir paversti ją ver
giška kolonija. Supranta tą, 
kaip kovojanti fronte, taip 
ir dirbanti užpakalyj, kad 
šaliai gręsia pavojus fašiz
mui laimėjus, kad pardavi- 
kiški generolai jau senai 
pardavė ant kelių desėtkų 
metų jų šalies turtą už įgi
jimą karo medžiagos, kad 
žudyt jų sūnus, brolius ir 
šeimas ir, šalia to, kad ga
lima prarasti savo brangią 
nepriklausomybę, likt ver
gais po Vokietijos-Italijos 
letena. Matydama ir supras
dama šį pavojų fašizmui lai
mėjus, liaudis pasiryžus, 
kad ir kelius kartūs barba- 
riškesnius judošių puolimus 
atlaikyt. Š i a n d i eną, kaip 
fronte, taip ir užpakalyj, 
vyrauja lig šiol nebuvus vie
nybė, visi kaip vienas, par
tiniai ir bepartiniai, nieko 
daugiaus nežino, kaip tik 
gint savo nepriklausomybę, 
nežiūrint, kiek tas kainuotų 
kančiomis bei gyvybėmis. 
Liaudies tik vienintelis obal- 
sis: “Ispanija mūsų arba 
riiekėno!” Ir šiuo obalsiu 
vadovaujama liaudis ir jos 
armija Užleidžia savo pozi
cijos tik griuvėsius ir lavo
nus. Ji įsitikinus, kad nėra 
jėgos, kuri pajėgtų laimėt 
prieš liaudies valią, i

Tai tokioj padėtyj gyvena 
visa kovojanti liaudis.

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

Tel.s Humboldt 2—7964

Narių Reumatizmas
Gerb. gydytojau. Aš jūsų 

patarimus “Laisvės” dien
rašty j skaitau ir daug iš jų 
pasimokinau. Bet dar pra
šau patarti apie mano ligą.

Aš esu moteris 51 metų, 
5 pėdų ir 5 colių, 145—150 
svarų. Gyvenu ant ūkio. 
Vaikų neturėjau. Turėjau 
vieną operaciją: prieš 5 
mėnesius išpjovė man navi
ką iš gimtuvės. Valgau dau
giausia pieniškų ir daržo
vių.

Man rankas labai skauda 
per sąnarius, krumplius, 
ypač kai gaunu padirbėt 
ant laukų. Daktarai sako, 
kad turiu artritą arba kau
lų ramatą. Kaip kada tai 
rankos net sutinsta per na- 
rikaulius, o labiausia kai 
prieš kokį orą.

Nuo ko tas gali paeit ir 
kaip gydytis? Ar galima iš- 
gydyt?

Atsakymais
Jums, tur būt, taip ir yra. 

Įsisenėjęs narių įdegimas. 
Nuo ko tai paeina, kaip gy
dytis, ar galima išsigydyti? 
O t tai ir yra patys tie klau
simai, patys pamatiniai. Ir 
nelengva čia Jums tuoj taip 
stačiai ir tiesmukai atsa
kyt.

Matot, Drauge, reumatiz
mų yra bent kelios rūšys. 
Yra reumatizmū bakterinio 
paėjimo, dažniausia nuo ap
krėstų tonsilių, nuo suge
dusių dantų bei jų smagenų, 
nuo kokio veido kaulų vi
daus įdegimo. Jeigu greit 
ir nuodugniai prašalini pir
minę /apsikrėtimo priežastį 
—ir da šiaip sau higieniškai 
ūžsilaiKai, tai tokis reuma
tizmas gali po truputį per
eiti.

Yra reumatizmų dėl neti
kusio maisto, dėl netikusios 
medžiagų apykaitos. Čia 
daug gera galima padaryti, 
prisilaikant paprasto, nesu
gadinto gamtinio maisto. 
Ypač svarbu vitaminas D, 
saulės šviesos vitaminas. 
Tokios rūšies reumatikai 
geriausia ir išeina, kai daug 
kepinasi saulėj, kai nudega 
juodi, kaip indijonai, ir kai 
gyvena necivilizuotu, nesu
darkytu maistu. Ultra-vijo- 
lėtiniai spinduliai, žuvų alie
jus, kalkių preparatai irgi 
daug padeda.

Y ra r e u m a t i z mų dėl 
liaukų apsilpimo. Sakysim, 
tokios rūšies reumatizmą 
gauna tūlos moterys po gy
venimo permainai, jei liau
kos nesusitvarko.

Čia naudos esti iš liaukų 
preparatų, ypač jei gydy
tojas suteikia kiaušidžių 
ekstrakto. Ir kitokių liaukų, 
ypač skydinės, preparatai 
padeda atsigauti.

Yra reumatizmu nuo su- 
sižeidimų, nuo pakartojamų 
peršalimų. Yra ir maišytų 
reumatizmų, kur veikia 
bent kelios priežastys.

Jums, Drauge, be abejo, 
daug gera padarytų trum
pųjų bangų dijatermija 
(short wave diathermy). 
Tokia dijatermija padeda 
daug ligų atitaisyti. Ultra- 
vijoletiniai spinduliai taip 
gi labai gerai daro. Imkite 
žuvų aliejaus arba sutirš
tintų vitamino I) preparatų 
(viošteiol) pieno kalkių 
(calcium lactate jiowder) po 
šaukštuką 3 kartus kas die
na, su vandeniu arba su pie
nu. Maudynės, masažai, po
ilsis, geras oras, saulė, elek
tra bent kelių pavidalų—vi
sa tai būtų Jums naudon.
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Pranešimas iš Massachusetts
Svarbu Gražioms Merginoms

Kaip jau žinoma, Amerikos 
Lietuvių Kongreso Bostono 
Apskričio rengiamam piknike 
Labor Day, Maynarde, svar
biausiu programos punktu 
bus lietuvaičių gražuoli ų 
kontestas. Mes lietuviai turi
me gana daug stebėtinai gra
žių merginų, bet kaž kodėl 
nedrįstame jų, taip sakant, 
svietui parodyt. O tas yra 
reikalinga ir gal labai į svei
katą reklamuoti mūsų jaunuo
liu fiziškas ypatybes ir jų ga
bumus. Konteste kviečiamos 
dalyvauti lietuvaitės gražuo
lės iš visų Massachusetts kam
pų. Jokio skirtumo nedarys, 
kokių pažvalgų jų tėvai yra ar 
jos pačios, bile lietuvaitės ir 
turės lygią progą laimėti gra
žią sidabrinę taurę ir titulą 
Massachusetts gražiausios lie
tuvaitės 1938.

Kontestuotojos turi tuojau 
prisiųsti savo paveikslą mau

dymosi kostiume apskričio 
pirmininkui S. Michelsonui, 
253 Broadway, So. Boston, 
Mass. Tie paveikslai tilps 
laikraščiuose.

Kolonijų draugai turi pasi
stengti informuoti savąsias 
gražuoles, jei norite, kad jūsų 
kolonija būtų atstovaujama 
jūsų kolonijos gražuolėmis. 
O kad kiekviena kolonija turi 
gražuolių, tai nėra abejonės. 
Dabar stovi klausimas, kuri 
kolonija turi gražiausią lietu
vaitę? Na, parodykite.

Antras dalykas: Bostono 
apskričiui priklausančiųjų sky
rių valdybos malonėkite pri
siųsti savo kolonijų pikniko 
maršalus į pikniko konferen
ciją, liepos 31 d., 10 vai. ryte, 

Broadway, So. Boston,

Smagu pabūti tokioj vietoj ir 
pasiklausyti pusių šlamėjimo 
ir ošimo!

Nors Literatūros Draugijos 
apskritis rengia šį pikniką, bet

gražus,1 rengime daugiausia darbuoja-

Klausimai ir Atsakymaipiknikas, tik pasakysiu, kas 
ten yra. Gražus prūdas mau
dytis, valstijos inspektorių 
pripažintas tinkamiausiu žmo
gaus sveikatai.

Pikniko vieta
apskritas kalnas, apaugęs ža
liuojančiomis pušimis; aukš
tos, storos šimtametės pušys— 
kad ir keli susikibtum, negali
ma būtų apkabinti. Jos ošia,, 
kaip tikras lietuviškas šilas.

si Minersvillės draugai ir 
draugės, nes jie tam darbui 
turi daug patyrimo; tad gali
ma tikėtis, kad pasekmės bus 
geros. Na, tai iki pasimaty
mo ! Dėdė Kalnietis.

PASAULINES ŽINIOS
Franco Fašistai Perdaug Gi-I’f™^ yi™Lnubgg' 
riasi Laimėjimais Vakaruose

į 376 
Mass.

ALK įBostono
Apskričio Sekr.

\ S. Zavis.

Anglių Užteks Dėl
3,700 Mėty

Japonijos Beetles

Valencia. — Ispanijos val
džia pripažįsta, kad fašistai 
užėmė Castuerą, vakarinėj 
Estremaduros provincijoj, 
pasinaudodami tuom, jog 
ten permažai buvo respubli
kos kariuomenės.

(Fašistai giriasi, būk žy- 
gyj prieš Castuerą jie su
ėmę 14,000 respublikiečių į 
nelaisvę. Bet pagyras neti
kėtinas todėl, kad ten buvo 
tik viena fašistų kariuome-

dama per 45.8 seknudas.
Lengvaatlėtikoje pasiekta 

11 Lietuvos rekordų. Lauko 
ir stalo teniso rungtynėse 
Amerikos lietuviai nedaly
vavo.

Bokse Amerikos lietuviai 
Ališauskas, Martinaitis ir 
Nojūnas laimėjo po du susi
tikimus, pateko finalan.

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
ti, o jų žemes apgyveno jų 
išnaikintojai lenkai iš vakarų 
pusės (šių dienų Gardino, Su
valkų, Lomžos ir Sedleco da
lys) ir gudai iš rytų pusės 
(Gardino gubernijoj).

“Letgaliai dažnai patekda
vo po valdžia savo kaimynų 
estų ir didelių jau tuomet ru
sų valstybių. Kada buvo Kar
dininkų Brolija latvių žemėje, 
tada ji buvo apgyventa letga- 

ten 
ir

Mes tankiai pagalvojame, 
kaip ilgai žmonijai užteks 
anglių kurui. Mes matome 
spaudoje, kad nekurios ka
syklos užsidarė išimdamos 
visą anglį, kitur visai silp
nai dirba ir sakoma baigia 
anglį imti. Tačiau šiomis 
dienomis International La- 
boT paskelbė raportą, kiek 
yra pasaulyj anglių. Iš ra
porto patiriame, kad žmo
nijai užteks 37-niem šimt
mečiam anglių kurui.

Jeigu atsitikime anglių 
produkcija pakiltų 0,5 nuo
šimčiais, tai raportas sako, 
kad pakaktų šešiems šimt
mečiam ir jeigu produkcija 
pakiltų dar dviem nuošim
čiais, tai angliai išsibaigtų 
į du šimtus metų. Tačiaus 
apskaičiuojama, kad anglių 
rezervas pasauliniu mašta
bu siekia abelnai 4,600,000 
milionų metriškų tonų.

Kiek Kuri šalis Turi
Suvienytos Valstijos turi 

didžiausį anglių rezervą, bū
tent, skaičiuje 1,974,000 mi
lionų metriškų tonų. Met- 
riškas tonas turi 2,204,06 
svarus. Antra šalis, tai So
vietų Sąjunga su 1,075,000 
milionų metriškų tonų. Vo
kietija trečia su 289,000 mi- 
lionais metriškų tonų. Ka
nada su 286,000 milionais, 
Chinija su 220,000 milionų. 
Anglija—200,000 milionų ir 
Lenkija su 138,000 milionais 
metriškų tonų.

Sovietų Sąjunga, imant 
nuo 1925 iki 1935 metų, iš
kasė anglių 30,3 milionus 
metriškų tonų ir apskai
čiuojama, kad Sovietų 
jungai pakaks anglių 
478 metams, arba 1,037 
tams, jeigu produkcija
glių pakiltų 0,5 nuošimčiais.

Suvienytos Valstijos iška
sa anglies per metus laiko 
535-8 milionus metriškų to
nų, tai pakaktų dar 3,688 
metam, bet jeigu produkci
ja pakiltų 0,5 nuošimčiais, 
tai užtektų 593 metam. An
glijoj iškasama į metus lai
ko anglių 230,3 metriškų 
tonų ir Anglijai pakaktų tik 
866 metam, bet jeigu atsi
tikime gamyba pakiltų 0,5 
nuošimčiais, tai rezervas su
sidaro tik 329 metų. Vokie
tijoj iškasama anglies 148,1 
milionas metriškų tonų, nuo 
1925 iki 1935 metų, ir turi 
pakankamai 1,951 metams. 
Lenkijoje nuo 1925 iki 1935 
metų iškasama kiekvienais

Šią vasarą vabalai, vadi
nami Japonijos Beetles, pri
darė daug žalos sodam ir 
parkam, miestų užlaiko- 
miem. Japonijos Beetles 
yra mažos su rudais spar
nais. Tačiaus kvietku ir ne
kuriu medžių lapus smar
kiai nuėda, palieka vien tik 
skylėtos medžių šakos.

New Jersey valstijos Ru
therford’s miestelis užšriu- 
bavo mokyklų vaikus tų va
balų gaudymui ir, jau sa
koma, sugavo jų 440,000. 
Taip skelbia dr. Milton 
Longaker, kuris suorgani
zavo vaikų kompaniją va
balų gaudymui. Vaikų žais
lų instruktorius paskelbė, 
kad kiekvienas, kuris su
gaus 200 Japonijos Betles, 
gaus saldainių ir kuris su
gaus jų 5,000, tas gaus tris 
tikietus į vietinį teatrą. Tas 
rodo, kad minimų vabalų 
šiais metais yra labai daug, 
jęi taip lengva jų tiek daug 
pagauti. Reikia priminti dar 
ir tas, kad minimi vabalai 
tirštai bent kurį medį ar 
kvietką apgula ir jie pagau
ti nėra sunku, nes nesibijo 
žmogaus.

Italijos Fašistai Planuoja 
Smurtą Prieš žydus

Roma. — Italijos fašistų 
partijos sekretorius A. Sta- 
race pareiškė, jog Mussoli- 
nio valdžia vykdys “italų 
veislės grynumo principus,” 
kuriuos praeitą savaitę pa
skelbė dešimt fašistų profe
sorių. Būsią daromi 
niai, kad apsaugot 
vadinamus “arijus,” 
europiečius,” idant
“nesudarkytų” jų veislės.— 
Žymėtina, kad Italijoj skai
toma apie 44,000,000 gyven
tojų, tarp kurių yra tik 40,- 
000 žydų, taigi neišeina nė 
po vieną žydą kiekvienam 
tūkstančiui “arijų.”

Mussoliniečiai 
pasekt Hitlerio
smurte prieš žydus. Fašistų 
partijos sekretorius sieloja
si, kad žydai vis buvę prie
šingi fašizmui, nors Musso- 
linis iki šiol “gerai su jais

London. — Per tolymatos 
(televizijos) radio vaidina
mas Shakespeare’o veikalas 
“Julius Caesar” buvo ne 
tik girdimas, bet ir mato
mas per šimtus mylių.

Aktoriai buvo apsirengę 
naujoviškais drabužiais, ir 
senovės Romos imperato
riaus Caesario armijos šiam 
vaidinime buvo taip gink
luotos ir įrengtos kaip šian
dieninė kariuomenė.

Wilkes Barre, Pa

Pilietis.

Shenandoah, Pa.
Besirengiant Prie “Laisvės”

Pikniko

me-
an-

Kaip jau daugeliui yra ži
noma, ALDLD 9-tas apskritis 
rengia gražų pikniką dienraš
čio “Laisvės” naudai, kuris 
įvyks 7-tą d. rugpjūčio, Dan- 
do’s Grove, Llewellyn, Pa., vi
sai netoli Minersvillės.

Kiek teko patirti, tai rengė
jai deda daug darbo ir ener
gijos, kad šis piknikas iš ti
krųjų būtų didelis ir gražus 
ir kad visi dalyviai būtų so
tūs ir linksmi. Jeigu tik oras 
būtų tinkamas, tai iš tikrųjų 
čia suplauks daug gražaus 
svietelio iš visos apylinkės — 
iš arti ir iš toli.

Kur tik yra rengiama kokis 
piknikas, tai rengėjai dažnai 
stengiasi kiek galint išgirti iš- 
zalatinti pikniko vietą. O ka
da žmogus nuvažiuoji į pik
niką, tai apart rengėjų, ran
di mažą būrelį žmonių ir ke
letą vystančių medelių. Tai 
ir būna visa pikniko scena.

Aš nemanau čionai girti, ar 
peikti Dando’s Grove, kame 
atsibus šiemetinis “Laisvės”

metais po 37,8 milionus 
metriškų tonų ir jai pakak
tų dar 3,651 metams.

Pilietis.

žings- 
i talus, 
“indo- 
žydai

ruošiasi 
pavyzdį

Amerikos Lietuvių Sporti
ninkai Gerai Pasirodė 

Lietuvos Olimpiadoj

d.Kaunas. — Liepos 22 
Lietuvos Sporto Olimpiada 
su pasisekimu tęsiama to
liau, kuria lanko keliolika 
tūkstančiu žmonių. C c

Liepos 20 d. baigta leng
voji atletika, kurioje Ameri
kos lietuviai pasirodė gerai. 
Disko metime pirmą vietą 
laimėjo Bernotas iš Pitts- 

I burgho, numesdamas 40.56 
metrų (133 pėdas). Šuolyje 
į tolį Bernotas laimėjo ant
rą vietą, nušokdamas 6.66 
metrus (21 pėdą 10 colių). 
Bėgime 40 metrų (131 pė
da 2 coliai) su kliūtimis pir
mas atbėgo Prokopas per 
6.14 sekundų. 80 metrų (262 
pėdas 8 coliai) su kliūtimis 
pirma atbėgo Bložytė iš 
Čikagos per 14.1 sekundas. 
Rutulio stūmime ji laimėjo 
antrą vietą, nustumdama 
11,26 metrus. 400 metrų 
(1311 pėdų 8 colius) bėgi
me Liutkus atbėgo antras 
51.7 sekundas. Šokime aukš
tyn su kartimi Sidabras lai
mėjo antrą vietą, iššokda- 
damas 3.50 metrų (10 pėdų 
5 colius).

Olimpinėje estafetėje (800 
x400x200x200 metrų) Ame
rikos lietuvių komanda lai
mėjo pirmą vietą, nubėgda
ma per 3:42,8 minutes. 4x- 
100 metrų antroj estafetėje

VISKO PO BISKĮ
Su pradžia vasaros ir be

darbių skaičius šioje apielin
kėje labai pasidaugino, nes 
kasyklos labai sušlubavo su 
darbo dienų skaičium, šiuom 
laiku Luzerne apskrityj randa
si 4,710 bedarbių mainierių 
ant “unemployment compens
ation” arba “social security,” 
ir kascjien stovi didžiausia ei
lė užsiregistruot ant to “secu
rity.” Kaip kada net areštų 
įvyksta už pirmenybę.

Prie upės krantų taisymo 
daug’ buvo paleista, buvo ban
doma atsikratyti vietos darbi
ninkų. čia buvo atvežta iš ki
tų valstijų (iš pietų) darbi
ninkų ir bandė numųšt mo
kestį vietos darbininkams.

Vietos spaudoje ir vėl rašo
ma, kad tuojaus bedarbiams 
bus daug darbo, nes inžinie
riai jau turi užbaigę planus 
platint East End Boulevard ir 
Bear Creek vieškelį, 
bus platinamas Ashley 
vard ir kitokių darbų 
Bet gali būti taip, kaip
vieškeliu, kuris buvo suplanuo
ta būdavot 
jos valstiją, 
bedarbiams 
išsiuntinėta
darbo, kurio ir dabar da nesi
girdi.

lių, žemgalių ir kuršių, o 
veik žemės viduriu teka 
Dauguvos upėj”

Iš šio padavimo galima 
prasti, kad likusieji letgaliai ir 
žemgaliai susimaišė su latviais 
ii* estais, nes 1106 m. Jarosla
vas nuveikė žemgalius ir visa 
jų veislę ir kariuomenę. Už
mušė jų 9-nis tūkstančius. 
Kuršiai, kaip matėme aukš
čiau, dar gyvuoja Klaipėdos 
pajūryj, bet jųjų yra visai ma 
žas skaičius.

Manome, kad šis vienas ra
šinys atsakys į jūsų veik visus 
klausimus, nes jis paliečia 
Gardino guberniją ir koki 
žmonės tuo laiku ten gyveno. 
Taipgi dėlei kokios priežasties 
ten mažai pasiliko lietuvių, o 
vietomis visai išnyko.

Kauno guberniją, kaip ži
nome, apgyveno aukštaičiai ir 
žemaičiai. Kai lietuviai netu
rėjo savos valstybės, gyveno 
šeimynomis ir giminėmis. Jom 
vadovavo kunigaikščiai arba 
rikiai. Atsigynimui nuo prie
šų kelios dešimtys tokių ku
nigaikščių susivienydavo ir 
stodavo mūšin. Tik Mindau- 
gis pradėjo jungti lietuvių gi
mines ir jėga privertė kitus 
kunigaikščius pripažinti savo 
vyresnybę. Tai buvo 1236 m. 
Čia galima suprasti, kad ne- 
kitokia buvo ir Vilniaus gu
bernijos istorija.

Einant prie užbaigos, reikia 
prisiminti, kad per -šimtmečius 
lietuvius naikino kaiminkos 
tautos. Rusai rusino, lenkai

lenkino, vokiečiai vokietino. 
Juk kada vokiečiai paėmė Lie
tuvos dalį, tai jųjų pusėn nu
ėjo apie milionas lietuvių, o 
dabar ten yra jau tik apie šim
tas tūkstančių. Kiti susimai
šė su vokiečiais arba prūsais.

Dabartinis Vilniaus guber
nijos lenkinimas yra tęsinys 

! nuo pirmesnių amžių. Zig
mantas Augustas, buvęs kuni
gaikštis (1544-1572) parsi
kvietė savo dvaran daugybę 
lenkų ir Vilnių gerokai sulen
kino. Dabar jie turi daugiau 
progos varyti lenkinimo dar
bą, ir jeigu jis trauksis dar 
per kelias gentkartes, — lietu
vius tame sklype išnaikins, j rengti “Laisves” naudai

Tokis jau yra visų imperialistų 
valdymo siekis, kad padarius 
savo tautą didesne, galingesne. 
Nuo to neatsilieka ir lenkai. 
Tik, žinoma, nereikia supras-* 
ti, kad tą daro visa lenkų tau
ta. Tauta, kaipo tokia, su
prantama, no visa, jau veda 
kovą prieš tuos grobuonis, nes 
jųjų toki žygiai naikina tą 
pačią tautą kitokiu būdu, čia 
gal išsiris ir komunisto klau
simas — kada ir dėl ko jis 
turi ginti savo tautą ir jos ne
priklausomybę. J. N.

K i e k v i e nas miestas ir 
miestelis turi ką nors su-

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

piliete moteriškė su nepiliečiu vyru.

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS” 

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c arba 5c U. S. A. pašto 
ženkleliai-stamps.

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

LAISVES'PIKNIKAS•S

PHlIAnELTHUOJ
Didysis piknikas, kurį kas metai rengia Philadelphijos lietuvių organizacijos 

dienraščio “Laisvės” naudai, šiemet bus

Boule- 
būsią. 
su tuo

per Pennsylvani- 
kada pavieniams 
net laiškai buvo 

prisirengt prie

Liepos 18-tą dieną Rock
view Penitentiary likosi sude
gintas A. Fugmann, kuris bu
vo apkaltintas siuntinėjime 
bombų skirtingoms ypatoms 
laike buvusio streiko, kur 
Tom Maloney ir jojo sūnus li
kosi užmušti ir daug kitų su
žeista. Visi tie siuntiniai bu
vo kaipo Velykų dovanos, nes 
visi juos gavo pirm Velykų 
penktadieni. Laidotuvės įvyko 
sudeginant jojo kūną iš naujo 
ir labai privatiškai, nes kapų 
valdyba pranešė, kad kapinės 
bus uždarytos 12:30 vai., kad 
neįsileist žingeiduolių ant ka
pų.

Šioje apielinkėje daug vi
sokių vagysčių atliekama, kaip 
tai, automobilių, krautuvių, 
aludžių ir ant gatvių apiplė
šimų esti. Prieš keletą dienų 
likosi apiplėštas ir gerokai ap
daužytas J. V. Stankevičius, 
kuris dabar randasi gydytojo 
priežiūroj.

Vietos Plikis.

Sekmadienį, 4-tą Rugsėjo - September
Dviejų Dienų Šventėje. Ant Rytojaus Labor Day

MIKOLAIČIO PARKE

Bus Nepaprastai Gražus Programas, Kuriame Dalyvaus Net 5 Chorai:

AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y. 
SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J. 
BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. J. 
LYROS CHORAS iš Baltimore, Md., ir 
LYROS CHORAS iš Philadelphijos

c

*

Tiek daug chorų iš tolimų miestų, kiek daug jaunimo privažiuos su chorais. O kiek pri
važiuos busais? Vien tik iš Brooklyn© atvažiuos 6 busai. Kiek suvažiuos iš Baltimorės, 
iš Newarko, iš Pennsylvanijos mainų srities miestų ir iš kitur

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ
Kalbės Rojus Mizara “Laisvės” Redaktorius

Dideles pinigines dovanos bus duodamos prie įžangos bilieto:
l-ma $50,2-ra $25, 5-kios po $10 ir 10-tis po $5

Iš anksto įsigykite įžangos bilietus ir naudokitės dovanų proga. Bilietų pla
tintojai darbuokites. Kur tik eidami, ką tik sutikdami siūlykite bilietus.
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SENAS PIJUS. Apysakaite Iš Praeities Laikų

STEBUKLINGAS ALVITAS
IWMTS

(Tąsa)
Dvaro daržuose piemenaitės motina ir 

kelios dvarokės dirbo, ravėjo žoles iš 
tarpo barščių bei kopūstų ir netikėtai 
pamačiusios, kad dvasiškas ekonomas, 
greta savo šyvio parsiveda Onutę, mote
rys nusistebėjo, o ponia, stovėdama prie 
daržo tvoros, sarkastiškai nusijuokė. 
Onutės motina, per tvorą išlindusi, su
riko :

—Dvasiškas tėveli, kas atsitiko,—ar 
mergaitė susižeidė?...

—Nesusižeidė, bet šitą ščyra mergaitę 
šventa dvasia pristojo. Na, eikite šian 
arčiaus visos, meldžiu ir jus, poniute, ar
čiaus. O dabar tu, mergaite, čion prie 
liudininkų, pasakyk ščyra teisybę, ar tik
rai tau tame medyje šventa dvasia pasi
rodė? Tik nemeluok. Sekmadienį tu turi 
prieiti išpažinties ir pačiam dievui, per 
jo tarną, viską ščėslyvai papasakot į jo 
ausį,—pareiškė ekonomas.

Onutė atsiklaupė, tris syk persižegno
jo, rankas ant krūtinės kryžium sudėjo 
ir pareiškė, kad tikrai medyje matė sa
vo patronką—šventą Oną. Moterys gi 
į mergaitę žiūrėdamos, lyg sutartinai, vi
sos kartu atsiduso ir kartu pareiškė, kad 
jos pilnai tam tiki, ką Onutė pasakojo, 
kad stebuklai apsireiškė... O ekonomas, 
dirstelėjęs į ponią, o ponia į jį, nusijuokė, 
bet juoką slėpė, kad moterys nematytų...

—Taigi, matote,—ekonomas pareiškė, 
—tik cnatlyva ir ščyromis akimis mer
gaitė tegali dvasią šventą matyti. O jūs 
gi, moterėlės laiko negaišykite, prie cu- 
dauno medžio neikite, nes jūs nematysi
te,—pridūrė ekonomas.

tarp šventų asabų—klebonijoj—užaugu
si, bet... Onutė gi tris kartus persi
žegnojo ir pirštu parodė Onytei šventą
ją ir .galva nulenkė žemyn.

—Tu, gi durnele, čion tik stovyla ir... 
—Onytei balsas nutrūko, nes ūmai su
sigriebė, kad reikia tylėti....

Onutės, grįždamos į dvarą, laukuose 
susitiko jojantį dvasišką ekonomą ir 
jam užtikrino, kad tikrai gyvą šventą
ją matė ir girdėjo jos prašymą, kad ji 
trokšta apsigyventi dievo namuose— 
naujoj gražioj bažnyčioj, arti to medžio, 
kurioje ji, jos atlankytojams, garbinto
jams, suteiks dangaus ir žemės visokias 
gerybes, raškažius.

Prie dvaro vartų pati ponia, keli dva
ro kumečiai ir būrys dvarokių, patiko 
merginas ir su dideliu žingeidumu rik
telėjo:

—Panelės, ar matėte šventąją!?
—Abidvi matėme.—Bet, tik.;.
—Tik judvi ir galite matyti,—ponia 

perkirto panelei Onytei kalbą, kuri dar 
norėjo ką tai sakyti, ir merginas nusi
vedė į pakajus.

Sekmadienio rytą nepaprastai daug 
žmonių prisirinko į bažnyčią, nes žingei
dumas traukė, ypatingai moteris, kad 
tikrai sužinoti, ar šventoji dar vis tame 
medyje kankinasi... Ir sužinojo.

Kunigas, i sakykla isilipes, ir pamoks-
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Piknikas įvyks visiems ge
rai žinomam lietuviškam par
ke. Visus užkviečia.dalyvauti* 
komitetas.
Pastaba Del Atsibuvusio Liet. 

Literatūros Draugijos 12-to 
Apskričio Pikniko

Piknikas įvyko liepos 17 d. 
Man, kaipo senam bedančiui, 
buvo viskas malonu ir gražu. 
Vieta graži ir patogi, gerai 
šokom ir uliavojom iki vėlu
mui nakties.

Kas liečia mūsų gaspadinės, 
kurios valgius gamino, tai, 
brace, kas kita. Joms prisiėjo 
sunkiai pakutavoti, kaip ko
kioj fondrėj prie geležies lie
jimo. Nors aš 
d žiu užsirašęs, 
joms priklauso 
už tą darbą .

Drg. Jonas Gasiūnas pasakė 
Įspūdingą, nors neilgą prakal-

Drg. H. Spenceris taipgi 
į publiką 

Ispanijos 
kovotojų, 
buvo su- 

. Ačiū au-

nesu jų pavar- 
tačiau vis tiek 
didelis kreditas

Berengei’, Francijos delegacijos pirmininkas, sako kalbą tarptautinėjHenri 
konferencijoj Evian mieste, Franci joj, apie Vokietijos ir Austrijos pabėgėlius 

ir kaip būtų galima juos kur nors priglausti.

Binghamton, N. Y. WORCESTER, MASS. Scranton, Pa.

bą. 
prabilo angliškai ; 
apie parvežimą iš 
sužeistu amerikonu 
Paprašė ir aukų ir 
rinkta $4 su centais, 
koto jams. Piknike buvo rinkta 
aukų ir “Laisvei” ir tapo su
rinkta $16.

Pikniko Šokikas.

Ne tik tarp dvaro kumečių/bet ūmai 
visoj apielinkėj, pasklydo kalbos, ypatin
gai tarp moterų, kad arti Alvito bažny- 

• čios, ant pat ežero kranto, yra eudau- 
nas medis, kuriame apsireiškė stebuklai 
—sėdi šventa Ona, kurią dvaro pieme
naitė Onutė Sabukaitė matė ir su ja kal
bėjosi.

Pasakos, kalbos apie eudauną Alvitą, 
jo medį, kas kart didinosi, plėtėsi... O 
dvaro ekonomas galvojo, mąstė, kaip ge
riausiai tas žmonių kalbas užtvirtinti.

Buvo tai ketvirtadienis. Dvasiškas 
ekonomas savo šyviu išjodamas pro dva
ro kiemo vartus, pastebėjo keliuku į 
dvarą atvažiuojantį apsiputojusiais, pui
kiais arkliais, o dar puikesne karieta, 
ką tai lyg pažįstamą. Tai buvo Vilkaviš
kio prabašeiaus karieta, eržilai ir fur- 
monas (važnyčia), o minkštoj karietoj 
sėdėjo geltonplaukė gražuolė, panelė 
Onytė, prabašeiaus augintinė. Atvažiavo 
į dvarą tarp ponaičių pasilsėti, praleisti 
vasaros vakacijas, na, ir pamatyti eudau
ną medį.

Visų pirma, pati ponia panelę Onytę 
supažindino su Onute, buvusia piemenai
te, o dabar ponios pakajauka,—cnatlyva 

' mergele, ir supažindinusi pasakė, kad ry
toj anksti rytą Onutė nusives panelę 
Onytę pas eudaunąjį medį. O dvasiška
sis ekonomas, arti jų stovėdamas, pri
dūrė:

—Aš pilnai tikiu, kad juodvi abi, kai
po ščyros ir nuodėmėmis nesusitepę pa
nelės, savo nekaltomis akelėmis tikrai 
pamatysite tame “eudaunam” gluosnyje 
jūsų patronką—šventą Oną.

Penktadienio rytas. Saulutė voš dar 
tik tekėjo ir savo rausvais spinduliais 
maloniai glostė, bučiavo pievose įvairiai 
žydinčias laukines gėles, ant kurių žiedų 
ir lapelių, o taipgi ir ant žolės, iš po nak
ties, blizgėjo purpuriniai rasos lašai, vė
jo nenukrėsti.

Iš dvaro tiesiai per pievas, Onutė ir 
panelė Onytė, šilkines sukneles aukš- 
čiaus kelių pasikėlusios ir basomis kojo
mis rasą nuo žolės ir gėlių krėsdamos, 
o ilgus gelsvus plaukus per pečius pasi- 
leidusios, labai atsargiai, patykėliai, ro
dosi, kad paukštelį nuo lizdelio nenubau- 
dytų, artinosi prie eudaunojo medžio, 
kad pasimatyti su savo patronka. Onu
tė dar ištolo pastebėjo, nes ji gerai žino
jo, kurioj medžio pusėj tas dvišakimas, 
į kurį šventoji įsilipa. Tačiaus kleboni
jos augintinė ir arti priėjusi, šventosios 
nematė, nors ji tikėjosi esanti ščyra,—

—Nuo šios dienos, mano mieli para- 
pijonai, tarpe jūsų ir visų tikinčiųjų te
gul išnyksta ir mažiausia abejonė apie 
dievo cūdus aname medyje, kuriame 
daug kartų apsireiškė šventos Onos dva
sia šventa, kurią daug sykių matė savo 
ščyromis akimis piemenaitė Onutė ir pa
nelė Onytė, cnatlyvai Vilkaviškio klebo
nijoj išauklėta. Šiame gi dievo name, šio
je bažnytėlėje, tarpe jūsų yra toji mer
gelė, kuri per išpažintį pačiam dievui, 
per kunigo ausį, pasisakė, kad ji ne tik 
savo patronkos Onos dvasią šventą matė, 
bet ir jos balsą, prašymą girdėjo. Šven
toji per nekaltos mergelės širdį prašo 
nuo jūsų gausių aukų pastatymui naujos 
bažnyčios, ir klebonijos, į kurią pareis 
šventa Ona ir mes, kiekvieną metą, ap- 
vaikščiosim šventos Onos cūdaunus at
laidus; o jūs, gausiai jai aukodami ir 
prie jos melsdamiesi, išprašysite po mir
ties ^dangaus karalystę, o šiame sviete, 
marnastyje, visokias l'oskas.

Karštai tikinti kaimiečiai, ypatingai 
moterys, nešė aukojo kunigėliui ne tik 
paskutinį rublį, trikaipeikį, sudilusį dvy
lekį, o ir kiaušinius, sūrius, avinus, par
šus, veršius—vis dievui ant garbės, dėl 
naujos bažnyčios, klebonijos.

III.
Vasara greitai praėjo, nes kas tik yra 

vargdieniui linksmesnio, malonesnio, 
gražesnio—viskas, apart vargo, neil
gam ...

Rudeniui atėjus, viskas gamtoje pa
niuro, nuliūdo; medžių lapai, o taip gi 
ir eudauno medžio, pagelto, nukrito, vė
jas išnešiojo į visas puses, o daugiau- 
.siai į ežerą. Darželiuose rūtos nuvyto— 
mergelės nuliūdo, nes jau ir bernelio 
artojėlio dainelės negirdėt, kaip kad va
saros laiku.. .r

Bet naujoje gražioje klebonijoj jokio 
liūdnumo, jokios marnasties nebuvo, nes 
joje apsigyveno ne viens kunigėlis G., bu
vęs dvaro dvasišku ekonomu, ale ir abi
dvi cnatlyvosios Onutės,—viena už gas- 
padinę, antra—tarnaite; nes kunigas nu
sitarė tuodvi gražuoles nepaleisti iš dva
siškos globos, kad jos neišsiplepėtų apie 
jo sugalvotus cūdus...

Žiemai besiartinant, jau apie pusė 
naujos bažnyčios, naujų šventai Onai na
mų buvo pastatyta. Tačiaus mielaširdin- 
gasis dievas atsiuntė sniegų pūgas ir 
šaltą orą, kad jo namų darbą sutruk
dyti ...
‘ —Naujai eudaunai bažnyčiai būtinai 
reikia ir naujų, garsiai skambančių, į 
dangų šaukiančių, varpų,—kunigas iš 
ambonijos sakydavo.

Kunigas, su dvarponio pritarimu, nau
jus tris varpus užsteliavo Vokietijoj. .

(Bus daugiau)

Iš Liet. Literatūros Draugijos
XII Apskričio Išvažiavimo 

Liepos 17 Dieną

Piknikas buvo surengtas 
dienraščio “Laisvės” naudai 
per apskritį. Mūsų Liet. Lite
ratūros Draugijos 20 kuopos 
moterų skyrius gerai atsižymė
jo suorganizuodamas net 2 
busus su virš 60 važiuotojų, 
žinoma, turėjome labai, labai 
gerų talkininkų iš draugų vy
rų, būtent, draugus Povilą
Mikalajūną, Joną Vaičekaus- mu. 
ką (gėlininką), šie 2 drau
gai yra virš minėtos organi
zacijos nariai. Bet draugas 
Jonas Ogentas 
šiai darbavosi

Liepos 29 d., šį penktadienį,

cott St., yra rengiamas masi
nis mitingas pagerbimui Ispa
nijoj žuvusių dviejų kovotojų 
—Dave Doran ir Irving Keith. 
Bus programa, kuri susidės iš 
dainų ir prakalbų. Juozas Sa
kalauskas, kuris tik sugrįžo iš 
Ispanijos, stengsis būti šiame 
susirinkime. Jis dabar randa- 

jsi New Yorke, kur Lincolno 
Bataliono Draugų Organiza
cija rūpinasi jo rankos gydy-

Mitingą ruošia bendromis 
spėkomis Komunistų Partija ir 
Jaunųjų Komunistų Lyga, 

gal daugiau-Į Kviečiame visus lietuvius da- 
surinkdamas j lyvauti. F. A.

važiuotojus del busų, visai ne
būdamas organizacijos nariu 
nei “Laisves” skaitytoju. Už 
tai jums, drauge, priklauso di
delis proletariškas ačiū!

Čia paduosiu vardus, kurios 
drauges ir draugai gavo va
žiuotojų Į pikniką: J. Ogentas 
ir J. Vaičikauskas 17; M. 
žvirbliene 11 ; M. Sedoniene ir 
J. K. Navalinskienč 10; O. ir 
P. Mikalajūnai 8; A. Žemai
tiene 6; U. šimoliūniene 5; 
A. Maldai k i ene 5.

Skyrius taria širdingiausį 
ačiū visiems ir visoms .

J. K. Navalinskienč.
Nuo Redakcijos. Del vietos 

stokos ir kadangi apie pačią

Išlėkė atgal Anglijos van- 
den-lėktuvas “Mercury,” 
kuris praeitą savaitę atskri
do iš Airijos, kur jis pra
dėjo savo kelionę nuo kito 
pakilusio, daug didesnio 
lėktuvo kupros, prie kurios 
“Mercury” buvo prikabin
tas.

Paskutinis Pranešimas Apie 
Liet. Literatūros Draugijos 

39 Kuopos Pikniką

Piknikas' įvyks liepos 31 d., 
tai yra, šį sekmadienį. Pik
niko ruošimo komisija pilnai 
pasirengus tą darbą nuošir
džiai atlikti. Mūsų geros, pri
tyrusios gaspadinės, kaip gir
dėt, apsiėmė tą dieną smarkiai 
padirbėti. Tomis draugėmis 
yra Kupstienė, Vanagaitienė, 
Proleikienė ir Gluosnienė.

Piknike patarnavimui jaunų 
mergaičių irgi netruks. Mat, 
čionai yra susitveręs Lietuvių 
Mergaičių Progresyvis ' 
bas. Teko pasikalbėti 
Kliubo viršininkėmis, 
prižadėjo ateiti talkon 
sa savo grupe, kurių 
25.

Apie tą lietuvaičių 
kitu kartu reikės plačiau pa
kalbėti. Tuo tarpu esame la
bai užimti savo pikniko reika
lais.

Pikniko plakatai jau pa
skleisti. Jei kurie draugai, ta
čiau, tebesinešioja kišeniuje, 
tai malonėkite tuojau išdalin
ti žmonėms.

Anglija ketina per metus 
pasibudavot 2,000 naujų ka
ro lėktuvu.

Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes-Barre ir Apielinkės

gų pirmiau, tai jūsų korespon
denciją turėjome žymiai su
trumpinti. Atleisite.

So. Boston, Mass.
RADIO PROGRAMA

Šio sekmadienio radio pro
grama iš stoties W0RL, 920 
kilocycles, 9:30 vai. ryte, bus 
sekanti:

1— Longin Buinio Cavaliers 
orkestras iš Cambridge.

2— 11 armonijos Grupe iš 
Bostono, vadovaujant Elenai

Prašome po programos pa
rašyt laišką ar atvirutę apie 
savo įspūdžius, adresuojant į 
Station WORL, Myles Stand
ish Hotel, Lithuanian Pro
gram, Boston, Mass.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

Paryžius. — Pirmadienį 
buvo atlaikytos čia mišios 
už nazių nužudytą Austri
jos ministerį pirmininką 
Dollfussą 1934 m. Mišias už
sakė grupė katalikų, pabė
gusių iš Austrijos nuo na
zių persekiojimų.—Hitleri
ninkai neleistų laikyt mi
šias už Dollfussą jų užgrob
toje Austrijoje.

Kliu- 
i su 

tai jos 
su vi- 
esama

kliuba

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 43-čia kuopa ir Lietuvių 
Komunistų Frakcija bendrai 
rengia labai smagų išvažiavi-' 
mą, kuris įvyks rugpjūčio 
(August) 14, A. Valinčiaus 
Ūkyj, visiem gerai žinomoj 
vietoj, kuri visiem patinka, 
šis išvažiavimas yra rengia
mas dėl labai svarbaus tikslo, 
todėl vietos ir apielinkės lietu
vius ir lietuvaites kviečiame 
skaitlingai dalyvauti.

Mes čia suvažiavę 
dieną praleisime po 
medžiais. Prie geros 
šokiams, gorų valgių 
mu. Pasinaudokim 
praleist smagiai dieną 
moj vietoj ir tarp daugelio sa
vo draugių bei draugų. Kvie
čiame visas ir visus.

Aš Būsiu.

smagiai 
lapotais 
muzikos 
ir gėri- 

proga 
tinka-

.METINIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo III Apskritys

Sekmadieni, 31 Liepos-July
P. VAIČIONIO (MEA DOW GROVE) DARŽE

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

PRADŽIA 12-tą VAL. DIENĄ 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 menuo, 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.

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 Brooklyno: BMT ar 8th Ave. Subway važiuokite iki Fulton gatves. Eikite Ful- 
- ton gatve j 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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ALDLD REIKALAI
ALDLD 15 Apskričio Pusmetinės 

Konferencijos Protokolas

Amerikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 15-to Apskričio 
pusmetinė konferencija įvyko liepos 
17 d. dd. Levcrthų Svetainėje, Bed
ford, Ohio.

Konferenciją atidarė organizato
rius J. Kulakauskas, primindamas 
konferencijos svarbą ir kviesdamas 
delegatus rimtai svarstyti draugi
jos reikalus.

Mandatų komisijon paskirta ir už- 
girta šie draugai: J. Kasparavičius, 
V. Levertha, ir J. Rūbas. Kol man
datai peržiūrėta, buvo pakviesta ei
lė delegatų pareikšti savo mintis 
apie mūsų organizacijos reikalus ir 
jos darbuotę.

Mandatų komisija raportavo, kad 
šios kuopos yra prisiuntę delegatus į 
konferenciją:

22 kp., Cleveland, O., 7 delegatus; 
51 kp., Middlefield, O., 4; 57 kp., 
Corlett, O.. 3; 59 kp., Akron, O., 2; 
90 kp., Youngstown, O., 3; 101 kp. 
Bedford, O., 2; 190 kp., Colinvvood, 
()., 6. Viso konferencijoj dalyvavo 7 
kuopos su 27 delegatais. Suteikta 
sprendžiamas balsas Apskričio Ko
miteto nariams ir patariamas balsas 
svečiams. Visos kuopos ir jų rinkti 
delegatai dalyvauja konferencijoj.

Konferencijos pirmininku išrink
tas P. Nemura, sekretorium J. Ma
žeika, rezoliucijų komisijon išrink
ta: J. Rudis, J. Kasparavičia. Ro- 
mandienė ir A. Mockaitis.

Dienotvarkis skaitytas ir priimtas. 
Metinės konferencijos protokolas 
priimtas su mažu pataisymu. ♦

Apskričio Valdybos Raportai.

Organizatorius raportavo, kad vei
kė su kitais valdybos nariais organi
zacijos reikalais ir nurodė, kad yra 
galimybių Dayton, O., sutverti kuo
pą. Kartu dalyvavo su kitais dviem 
komitete nariais Akron, O. vietos 
kuopai padėti dalykus ir veikimą 
pagerinti.

Sekertorius raportavo, kad su 
apskr. valdybos nariais buvo sušau
kęs visų trijų kuopų narių susirinki
mą dėl nacionalės mūsų organizaci
jos konferencijos ir "Šviesos” kny
gų anketos apdiskusavimo. Tame su
sirinkime buvo diskusuota viršminė- 
toj anketoj išdėti klausimai ir bal
suota ant jų. Ten pat buvo nutarta 
dalyvauti konferencijoj. Delegatais 
išrinkta J. Rudis ir J. Mažeika. Nu
tarta pasveikinti suvažiavimą su $5.

Drg. J. Bondžinskaitci rengtas 
prakalbti maršrutas pavyko gerai. 
Moterų kliubą suorganizavo Cleve- 
lande.

Moterų komiteto ir d. Simanaus- 
kienės pasidarbavimu nuo veikimo 
"Iš Meilūs,” kuris buvo suvaidintas 
vas. 20 d. š. m., pelno liko $60.58.

Metinė konferencija buvo palikus 
naujam komitetui d. Švelnienės pa
siskundimą ant 59 kp. valdybos iš
tirti. Toks tyrimas įvyko birželio 
19 d. Pranešiau 59 kp. valdybai, kad 
sušauktų visus kuopos narius ir d. 
Š-nę. Tyrinėjimas ėjo prie 8 59 kp. 
narių ir d. Š-nės. Išklausius abiejų 
pusių, pasirodo, kad ypatiškumai vi
same kame. Nesigynė nuo to nei kp. 
valdyba, nei skundėja. Baigimui tų 
nesusipratimų pasiūlėm sekamai: 
kuopa priima d. Š-nės mokesčius ir 
duoda jai progą veikti, bet ta iš
lyga, kad d. š-nė vengs daugiaus 
susirinkimuose kelti ypatiškumus. 
Taipgi Apskričio Komiteto narys da
lyvaus nekurį laiką 59 kp. susi lin
kimuose, kad pagelbėjus tarpe kp. 
narių ir d. Š-nės dalykams su
švelnėti.

Kartu 59 kp. skundė A. L. Kon
greso vietos skyrius už neprisiunli- 
mą delegatų. Čia pertikrinome 
draugus, kad jie klaidą darė nedaly
vaudami tame skyriuje. Pasižadėjo 
tą klaidą pataisyti. Tikime, kad dd. 
akroniečiai pažadus išpildys.

Finansinis Raportas

įplaukos buvo iš sekamų šaltinių: 
Išmokėjus pereitoj metinėj konf. 

aukas ir išlaidas ižde liko $29.15 
Pelnas nuo rengto perstatymo "Iš

Meilės” vas. 20 d., 1938 m. 60.58 
Surinkta aukų per d. Bondžinskai-

tės prakalbas Ispanijos lojalis- 
tams 8.45

Motinų komiteto surinktos aukos
Lincolno batalionui 12.00

Aukos surinktos laike d. Bondžin- 
kaitės maršruto lėšų padeng 9.40

Viso labo susidaro $119.58

Išlaidos buvo sekamos:
K. Romandienei sąryšyj su d. B-

tės prakalbų maršrutu $1.00
P. Nemurai išlaidos dėl vežiojimo

d. B-1 ės 2.00
Bondžinskailės maršruto išlaid. 5.15
Pasveikinimas "Vilnies” šėrininkų 

suvažiavimui 10.00
Moterų komiteto aukos Lincolno 

batalionui 12.00
Aukos Ispanijos našlaičiam, su

rinktos apskr. prakalbose. 8.45
Buvusio sekr. J. Rudžio išlaidos 3.16
Delegatų kelionės lėšos į Naciona-

lį suvažiavimą • 44.00
Pasveikinimas Lit. • Draugijos su

važiavimui 5.00
Ižangos-laimėjimo dveji tikietai

dėl apskričio pikniko $8.64

Viso išmokėta per 6 men.
1938 m. $99.40

Atėmus išlaidas kasoj lieka 20.18
Iždininkas d. D. P. Boika, nega

lėdamas dalyvauti, prisiuntė konfe
rencijai pasveikinimą ir raportą raš
tu.

Moterų komitete tik viena narė 
dalyvavo, kitų dviejų ir raporto ne
buvo. Visi raportai be diskusijų pri
imti vienbalsiai.

Delegatų Raportas Iš Nacionallo 
Suvažiavimo.

Raportuoja d. J. Rudis: Suvažiavi
mą atidarė d. Matulis. Dr. J. J. 
Kaškiaučius, pirm. Centro Komiteto, 
negalėjo dalyvauti. Kaip ir mūsų 
konferencija, prasidėjo su prakalbč- 
lėm veikėjų iš kolonijų, kol manda
tai buvo sutvarkyti. Tas sukėlė pu
sėtinai gero ūpo delegatam. Už Cen
tro Komitetą d. D. M. Šolomskas iš
davė raportą. Jame ne viskas buvo 
iš 7 metų veikimo, t. y. nuo perei
to suvažiavimo. Buvo nepasitenki
nusių dėl to. Ant delegatų paklau
simų ir pastabų d. Šolomskas storai 
užvažiavo delegatam ir jie nutilo. 
Dig. A. Bimbos raportas dėl knygų 
ir "šviesos” buvo gerai prirengtas. 
Jokių raportų iš kolonijų-kuopų ne
buvo. Suvažiavimo geriausia paži
ba buvo, tai Moterų Sesija. Čia bu
vo ir gerų pasiūlymų, raportų ir dis
kusijų. Toliams sakė: Nemanykite, 
kad mūsų organizacija nėra nuvei
kus gerų darbų ir plačiai pasklcidus 
savo išleistos literatūros. Ji auga, 
nariais ir įtaka. Geriausiu suvažiavi
mo nutarimu bus, tai pasibriežimas 
gauti "šviesai” 1,000 skaitytojų ir 
organizacijai narių. Kiti du delegatai 
ne ką galėjo daugiaus dadėti prie 
d. Rudžio raporto dėlei stokos lai
ko. Raportas priimtas.

Kuopų Raportai

190 kp., Collinwood, O. narių turi 
51; du mirė, būtent, dd. Menskienė 
ir Martinka. (Čia pirm, paprašė vi
sų atsistoti pagerbti mirusius na
rius). Susirinkimus laiko reguliariai, 
narių tik trečdalis juose dalyvauja. 
Su 1 (1. liepos turi ižde $23.71. Mi
rusiom nariam kp. nupirko po vaini
ką, kurie kainavo $17. Priklauso 
prie Komiteto už Taiką ir Demokra
tiją. Turėjo pikniką, pelne $26.20. 
Nemažai pasidarbavo prie surengi
mo Motinų Dienos parado. Turėjo 
delegatę Literatūros Draugijos suva
žiavime. Yra išaukavus darbininkų 
reikalams $25. Žurnalui "Voice” ga
vo 9 prenumeratas.

90 kp., Youngstown, O., narių turi 
22; užsimokėję už 1938 m. 21; turė
jo tris parengimus, pelnė $18.15; 
platina knygutę “Katalikai Prieš 
Fašizmą”; ižde turi $25.33.

59 kp., Akron, O., narių turi 17; 
pasimokėjo už šiuos metus 9; naujų 
gauta 1. Turėjo vienas prakalbas. 
Ižde pinigų turi $38.74.

57 kp. Corlet, O., narių turi 39; 
pasimokėjusių 15; naujų gauta 5; 
vienas narys, Janušauskas, mirė 
(čia konferencija pagerbė mirusį at
sistojimu); turėjo 4 parengimus ir

pelne nuo jų $51.54. Pasiuntė dele
gatą j A. L. Kongreso konferenciją 
Scrantone. Išaukauta darb. reika
lams $12. Mirusiam nariui nupirko 
vainiką už $8. Sergančiam nariui 
gėlių už $2. Iždo turi $76.65.

51 kp., Middlefield, O., narių turi 
37; užsimokėję už š. m. 17; naujų 
gavo 6; Ispanijos liaudies kovai pa
aukavo iš iždo $15 ir nariai sudėjo 
$5; kitiem darbininkų reikalams 
$15.50. Ižde turi $42.16. Turėjo tris 
parengimus.

101 kp., Bedford, Ohio, narių turi 
20 ir visi pasimokėję už šiuos me
tus. Parengimų turėjo du ir vienas 
prakalbas. Aukavo darbininkiškiem 
reikalam sulig išgalės. Prieš šią kon
ferenciją į kelias dienas dd. Le
vert hai su kuopiečių ir kaimynų pa
rama į kelias dienas pastatė svetai
nę (didelis plojimas). Ižde turi $8.03.

22 kp., Cleveland, O., narių turi 
64; pasimokėjo už šiuos metus 44; 
naujų gauta 10; turėjo tris parengi
mus, vieną iš jų Ispanijos naudai, 
kuris davė pelno $41.91. Ispanijos 
kovotojams sukolektavo $14.20; dėl 
Motinų Dienos — $6.60; dėl Chinijos 
— $2.41; "Vilnies” suvažiavimui pa
sveikinimui sukelta $43.50; jaunuolių 
žurnalui "Voice” pasveikinimas — 
$5.25. Prisidėjo su $5 prie pasiunti
mo dcleg. į Lit. Dr-jos Suvažiavimą. 
Literatūros parduota už $34.05. Ga
vo prenumeratų: “Voice” 8; "Prie
kalui” 4; "Laisvei’’ 4 ir "Vilniai” 3. 
Ižde turi $16.00.

Po trumpų diskusijų visi raportai 
priimta.

PRANEŠIMAI E KITUR
GRAND RAPIDS, MICH.

LDS 41 kp. rengia bendrą pikni
ką su Liet. Kom. Partijos kuopa. 
Įvyks 31 d. liepos prie Lamberton 
Lake. 4 mylios nuo Grand Rapids, 
ant Plainfield Rd. Žymiausia progra- 
mo dalis tai prakalba, kurią pasakys 
"Vilnios” redaktorius F. Abekas. Ge
ra orkestrą šokiams. Laimėjimas tri
jų prizų visai veltui. Patogi vieta 
maudytis. — Kviečia Kom.

(175-176)

HUDSON, MASS.
Linksmas Piknikas.

Rengia bendrai visos Hudson ke
turios organizacijos. Įvyks 31 d. lie
pos, Inter-Colonial Hali, Fort Mea
dow, Marlboro Ežero. Užkviečiame 
iš visos apylinkes lietuvius dalyvau
ti šiame pikniko ir linksmai praleisti 
laiką tyrame oro ir prie Linksmybės 
Orkcstros, kuri per visą dieną gros 
lietuviškus ir angliškus šokius. Tie 
kurio norėsite pasimaudyti yra dide
lis ežeras. Bus skanių valgių ir gori
mų. Atsilankiusieji nesigailėsite. — 
Kom. (175-176)

Nutarimai:

Pasirodo, kad naujų narių gavime 
dvi kuopos yra išpildę kvotas; ūki
ninkų Middlefield 51 ir Centro Clev. 
22 kp., joms išmokėti metinėj konfe
rencijoj skirtas dovanas: pirmai 
$2.50, pastarajai — $3.

Nutarta paraginti kuopas, kad 
daugiaus pasidarbuotų platinime 
jaunuolių žurnalo “Voice” ir drauge, 
sulyg išgalės, paaukautų iš savo iž
dų. žurnalui paaukauta $5.

Nutarta kviesti visas 15-to apskr. 
kuopas, kad užsisakytų Earl Brovv- 
der’io brošiūros "Broliška Ranka 
Katalikams” ir gerai paskleisti}’ tar
pe mūsų brolių katalikų.

Nutarta paaukauti iš iždo $5 del 
grįžtančių sužeistų Lincolno bata
liono narių ir kartu raginti, kad 
kuopos sulig išgalės tolygiai pada
rytų, paaukaujant iš iždų ir suren
giant po parengimą tam tikslui.

Nutarta paraginti visus narius, 
kad patys dalyvautų rugp. 9 d. Ohio 
"primarėse” ir ragintų kitus balsuoti 
(nominuoti) Nepartinės Darbo Ly
gos užgirtus kandidatus.

Pikniko komisija raportavo, kad 
piknikas įvyks rugp. 21 d. d. Sta- 
nionio ūkėj, Montville, O.

Priimta šios rezoliucijos: unijų 
klausimu, taikos ir demokratijos, 
Ispanijos, suvažiavimo tarimais ir 
moterų klausimu.

Metinei konferencijai vietą palikta 
paskirti Apskričio Komitetui.

Laike pietų, kuriuos pagamino 101 
kp. gaspadinės, delegatai ir svečiai 
suaukavo Ispanijos lincolnicčiam ve
teranam ir lėšom padengti $18.

. Konferencija pasibaigė 3:20 vai. 
po pietų.

Konferencijos pirmininkas
P. Nemura.

Konferencijos sekretorius
J. Mažeika.

Budapešte fašistiniai stu
dentai buvo suruošę susi
rinkimą nukreiptą prieš de
mokratišką čechoslovakij ą. 
Jie rėkė “Šalin čechoslova- 
kija, kitų tautų pavergėja! 
Šalin Sovietams drauginga 
Čechoslovakija!” P a b a i gę 
mitingą jie norėjo padaryti 
užpuolimą ant cechų konsu
lato, bet policija juos su
trukdė. Tada jie savo kerš
tą išliejo išdaužydami žydų 
krautuvių ir kavinių lan
gus.____________________

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

' .4#

Anglijos kareiviai “daro tvarką” Jaffa mieste, Palestinoj, kur nuolat karto
jasi susirėmimai tarp arabų ir žydų.

rinkimas įvyks pas Antaną Aponiką, 
411 E. Pine SI. Visi nariai dalyvau
kite, nes yra svarbių reikalų aptarti.

MAHANOYXITY, PA.
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 

dalyvauti LDS kp.' pikniko ir įkurtu
vėse. Įvyks liepos (July) 31. d., 
Lakeside Giraitėje. Prašome svečius 
skaitlingai atsilankyti, visi bus pri
imti mandagiai ir širdingai. — Kvie
čia Kuopos Kom. (175-176)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

29 d. liepos, penktadienio vakare, 
7:30 vai. Jurginėj Svet., 180 New 
York Avė. Susirinkimas bus svarbus, 
nes delegatai iš ALDLD Centro Su
sivienijimo išduos raportus ir tt. — 
Sekr. (175-176)

ti. Kviečiame ir no partijiečius atsi
lankyti. — Valdyba. (174-175)

BINGHAMTON, N. Y.

raportas iš atsibuvusio Lietuvių Ko
munistų Suvažiavimo ir apdiskusuo- 
ta ir kiti reikalai, liečianti vietos 
veikimą. Tad visi lietuviai komu-

Svarbus Susirinkimas
Vietos lietuviai komunistai šaukia 

svarbų susirinkimų, kuris įvyks ket
virtadienį, liepos 28-tą dieną, Lietu
vių Svetainėje (įeiti per šonines du
ris), pradžia 7:30 vai. vakare.

Šiame susirinkime bus išklausytas

nistai, jų pritatrėjai ir rėmėjai esa
te kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime ir sykiu su draugais parti- 
jiečiais išdiskusuoti tūlus klausimus 
ir padaryti gerus planus pasekmin
gam veikimui lietuvių darbininkų 
tarpe. — Komunistė. (174-175)

WORCESTER, MASS.
Iš priežasties lietaus, ALDLD Mo

torų kuopos rengiamas draugiškas 
organizacinis pokilis, liepos 23 d. ne
įvyko. Nukeltas į liepos 30 d. toj pa
čioj vietoj, Olympia Parke, 4 vai. po 
pietų. Prašome visas nares, simpati
jos dalyvauti ir pavadinti savo pa
žįstamus. —1 Kom. (175-176)

HARTFORD, CONN.
Connecticut Suvienytos Darbinin

kų Organizacijos rengia 15-tą meti
nį Valstijos pikniką, Shutzon Parke. 
Įvyks sekmadienį, liepos 31 d. Įėji
mas ant Barbour St., šalo Keney 
Park. Bus šokių, žaislų ir pagarsėjęs 
kalbėtojas dalyvaus programų. 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) '

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

Front St., atsibus laimėjimas des- 
kos,' kurią leidžia LDS 16 kp. Visi 
draugai susirinkite, kurie turite bi
lietukus, ir kurie neturite. Bus išsi
gert, užsikąsi ir pasišokt. Prasidės 3 
vai. po pietų. — Komisija.

(175-176)

MAHANOY CITY, PA.
LDS kp. susirinkimas įvyks šešta

dienį, 30 d. liepos, 7 vai. vak. Susi-

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. svarbus susirinki-, 

mas įvyks šeštadienį, liepos 30 d., 7i 
vai. vak. J. Kučinsko namuose, E., 
Center St. Visi nariai dalyvaukite,! 
nes bus renkama darbininkai dirbti: 
"Laisvės” piknike, kuris įvyks 7 d.I 
rugpjūčio. Taipgi, kurie esate sko-į 
lingi už šiuos metus, malonėkite už-, 
simoketi. — Kp. Valdyba.

(175-176)

WORCESTER, MASS.
Ketvirtadienį, 28 d. liepos, po num. 

29 Endicott St. bus išduota rapor
tai iš suvažiavimų ALDLD ir Ame
rikos Lietuvių Komunistų. Visi na
riai tų organizacijų dalyvaukite ir 
šimpa!ikai prašomi dalyvauti.—J. M. 
L. (174-175)

BALTIMORE, MD.

Liet. Kom. Frakcijos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, liepos 28 d. 7:30 
v. v., 111 S. Poppleton St. Kviečia
me visus skaitlingai dalyvauti, nes 
turime daug svarbių dalykų aptarti. 
Taipgi prašome atsivesti ir savo 
draugų prirašyti prie Partijos. — 
Org. A. Z. (174-175)

PHILADELPHIA, PA.
Ketvirtadienį, "liepos 28 d., 7:30 v. 

v., /735 Fairmount Ave. įvyks Kom. 
Partijos (Liet. Kuopos) svarbus su
trinkimas. Prašome visų dalyvauti 
ir atsivesti naujų narių. Bus labai 
svarbių raportų. Šiame susirinkime 
dalyvaus vienas draugas, kuris buvo 
Ispanijoj nuo pat pradžios kovų, pa
sakys daug įspūdingų dalykų. Atei
kite ir ne nariai. — Kom.

(174-175)

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre ir apylinkes A. K. 

Partijos Liet. Frakcijos susirinki
mas įvyks liepos 28 d., 7 v. v. Par
tijos raštinėj, 109 S. Washington 
St. Visi nariai būtinai dalyvauki!, 
turėsim labai svarbių dalykų aptar

PASILIKI! JAUNOS

Jums kasdieninis stiklas šviežio pieno yra viena ge
riausių ir pigiausių priemonių palaikyt gražų, jau
ną veidą. Nes pienas duoda jūsų sistemai extra- 
turtingą gausą kalkių, to elemento, kurį daugelis 
garsių odos specialistų skiria kaip receptą prieš 
veido odos nesveikumus. Tai kodėl gi nesekt Pieniš
ku Keliu? Jis veda j grožę, romantiškumą ir laimę.

THE STATE OF NEW YORK

Shenandoah - Minersville, Pa.

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

Bus Sekmadienį 7 Rugpjūčio-August
Puikus Programas ir Įvairūs Žaislai 

GROS PUIKI

Dando’s Grove
ORKESTRĄ

, LlewellyiyP
toliau visi “Laisvės” patri-Iš visos šios apielinkės ir iš 

jotai, visi apšvietą mylinti žmonės yra prašomi dalyvau
ti šiame piknike ir tuomi paremti dienraštį “Laisvę”

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

ciališky masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES 
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Paraše R. Mizara

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

(1) Kas kovojo už lietuves nepriklausomybę
ir laisvę.

(2) Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę?

(3) Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos
katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

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

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

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

ĮSIGYK1T ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.

Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisves 
Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

•
Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 

masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 
pardavinėjama.

Knygutės kaina tik 5 centai

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

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas, aiškus, kalba lengva, populiari.

Siųskit užsakymus tuojau.

LAISVE
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

_____  f ____

Varpo Keptuvė
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake
Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. 
Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, 
Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly 
Rolls. Siunčiame duonas per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj 
ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y;
■ ■................ - - ■ ■ ■ -a
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NeivYorto^/ž^feZInkH
Dėl Unemployment 

Insurance
Iš Albany praneša, kad 

kiekvieną savaitę ten gauna 
nemažiau 100,000 bedarbių 
aplikacijų, kad jiems būtų iš
mokama unemployment in
surance (nedarbo draudimas). 
Daugeliui ilgai tekdavo lauk
ti, kol jie gaudavo čekį nuo

Albany biuras praneša, kad 
ant blankų buvo tam tikrų 
nelabai aiškių formulavimų. 
Daugelis blankas pildydami 
neteisingai išpildydavo ir tas 
sutrukdydavo jų draudimo ga
vimą. Ateityj bus daromos 
aikesnės blankos, aiškesniais 
formulavimais. Dabar kiekvie
nas ir kiekviena, norįs gauti tą

skaityti ir gerai išpildyti blan
ką, tai tada be keblumų gaus, 
kas jam priklauso.

New Yorko Valstija Paims Važiuokit į LDS Apskri- Į Žuliku, Neteko
Fašistų Siegfried Kempę
New Yorko valstijos virši

ninkai pareiškė, kad nepaisant 
visokių nazių skymų, jie pa
ims jų Siegfried kempę, Yap- 
hanke, už tai, kad jie nesu
moka uždėtos bausmės $10,- 
000 už laužymą valstijos įsta
tymų.

Vokiečiai 
darni sudarė 
mentus, būk kempės namai ir 
žeme nepriguli fašistų organi
zacijai, bet yra atskirų asme
nų privatinė nuosavybe ir to
dėl nepaliečiama. Matysime, 
kas iš to išeis.

šistai gudravo-
įvairius doku-

Praves Naują Kelią
Tarpe Grand Central di

džiulio kelio ir Kew Gardens! 
bus pravestas naujas kelias 
keturių mylių ilgio. Jo dar
bai greitai prasidės. Lėšuos 
iki $539,620.

Lietuviai Partrauks iš Ispanijos Vieną

Antradienį Lietuvių Komite-Į spaudė 
tas Pagelbai Ispanijos Demo
kratijai laikė posėdį ir nutarė 
perduoti iš surinktų aukų $125 
partraukimui vieno amerikie
čio iš Ispanijos. Tiek atsieina 
vieno draugo grąžinimas į A- 
meriką. ši garbė priklauso vi
siems lietuviams, kurie aukavo 
pinigus per Lietuvių Komitetą. 
Komitetas < atsikreipia į vi
sus lietuvius, kad ir ateityj 
remtų taip prakilnų darbą.

Toliau komitete buvo disku- 
suojama, kaip sukelti daugiau 
aukų bendriems Ispanijos liau
dies reikalams, antro sužeisto 
draugo grąžinimui į Ameriką, 
siuntimui pundelių amerikie
čiams kovotojams.

Nedarbas skaudžiai

darbininkus, tame 
skaičiuje ir lietuvius, ir aukų 
plaukimas apsistojo. Komite
tas padarė planus tų darbų 
finansavimui ir kreipsis į vi
sas organizacijas ir laisvę my
linčius žmones.

Komiteto draugai susirūpi
nę, kaip ir ką surengti drg. 
Juozo Sakalausko pasitikimui. 
Juozas čia buvo tik vieną die
ną, vėliau išvyko į Worcester), 
bet greitai grįš į New Yorką, 
kur jis bus daktarų priežiū
roj. Kadangi, nežinia kada ir 
kiek laiko jis turės nuo gydy
mosi, tai tam reikalui išrinkta 
komisija, kuri stengsis susi
tarti su drg. Sakalausku ir jo 
gydytojais.

čio Pikniką Daug Savo Taupinių

Daugiau Pageltos Ispanijai Gerins Miesto Maudynes
Tik sugrįžo iš Ispanijos 

slaugė Dorothy Fontaine, ku
ri ten išbuvo virš metus lai
ko gelbėdama sužeistus liau- 
diečius. Ji buvo su amerikie
čiais kovotojais. Sako, kad ka
da išvažiavo atgal į Ameriką, 
tai amerikiečius paliko fronte 
pilnus energijos ir pasišventi
mo kovai. Jos padavimais, ne
paisant įvairių nepasisekimų, 
liaudiečiai yra giliai įsitikinę, 
kad galų gale jie kovą laimės.

Fontaine sako, kad geriausia 
Amerikos žmonių pagelba Is
panijos liaudžiai bus, tai rei
kalavimas, kad ši šalis nuimtų 
draudimą Ispanijos legališkai 
valdžiai pirktis čia ginklų, ir 
daugiau teiktų aukų—pinigais, 
medikamentais ir kitomis reik
menimis.

Parkų ir maudynių komisio- 
nierius pranešė, kad nepai
sant, jog Rockaway dalyj 
įsteigta naujos labai geros 
Riis Park maudynės, bet vis 
vien artimesnės maudynės per
daug tirštai žmonių užkimštos. 
Sako, kad po Labor Day bus 
pradėta darbai, kad dar visą 
eilę jūrų pakraščio išvalius ir 
pavertus į tinkamas maudy
nes.

Į Mirė J. Kalminukas Į

Yonkers, N. Y., liepos 25 d. 
mirė J. Kalminukas, 18 metų 
vaikinas. Bus palaidotas ket
virtadienį, liepos 28 d. Paliko 
liūdėsyj tėvus ir broliuką.

Reporteris.

Pinigų Karalystėj Brooklyniečių Sveikata

Fran.k H* Phipps užvedė 
teismą prieš Harrison Wil
liams & Co., reikalaujant at
mokėti jam 1,000 šėrų, arba 
$5,474,353. Kas šioje byloje 
įdomu, tai tas, kad 1929 m. 
H. Williams pradėjo elektros 
biznį su $2,072,000 kapitalo, o 
dabar jo ir elektros kompani
jos turtas siekia $606,000,000. 
Taip į trumpą laiką jie pra
turtėjo ir savo turtus skaito 
šimtais milionų dolerių. O vis 
tai turtas, kurį jiems pagami
no darbininkai savo prakaitu.

Taip labai pralobus, H. Wil
liams brangiausiai aprėdė sa
vo pačiutę Moną, kuri Paryžiuj 
laimėjo kontestą, kaipo gražiau
siai apsirėdžiusi moteris. Mona 
pinigų nesigailėjo, nes ji vien 
“cocktail” gėrimui pasipirko

ikiPraeitą savaitę, nuo 17 
23 d. liepos, Brooklyne mirė 
489 žmonės. Nuo plaučių už
degimo mirė net 18 žmonių. 
Automobilių nelaimėse žuvo 4 
žmonės. Per tą pat savaitę gi
mė 840 kūdikių.

atgalTrokas važiuodamas 
užmušė mergaitę M. Walker, 
9 metų, 88 McKeever PI., ku
ri tuo kartu užpakalyj troko 
b o vi josi.

Ateinantį sekmadienį, liepos 
31 d., Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Trečiasis Apskritis 
rengia labai didelį pikniką su 
dovanomis ir koncertine pro
grama . Jis įvyks Meadow 
Grove, Cranford, N. J. Vieta 
yra labai graži, erdvi; pilna 
lapuotų medžių ir įvairių žo
lynų. Apart smagios vietos, 
čia suvažiuos jaunimas ir se
nimas: chorai dalyvaus, kuo
pų nariai ir simpatikaL mūsų 
organizacijų. Svečių bus iš to
li ir iš arti, kur visi smagiai, 
draugingai praleisime dieną.

Kaip teko nugirsti, tai pro
gramą pildys net trys chorai: 

I Bangos Choras iš Elizabetho, 
j vadovaujamas Al. Klimaitės; 
i Sietyno Choras iš Newarko, 
vadovaujamas B. šalinaitės, ir 
Aido Choras iš Brooklyno, va
dovaujamas Aid. Žilinskaitės.

Tikimės turėti piknike ir 
naujenybių. Viena jų—6 tū
bų AC-DC Emerson radio, 
$30 vertės, bus duodama do
vana.

Pagerins Komunikacijų

mo.

Per Brooklyną ir Queens ei
na traukiniai Atlantic Avė. 
Jie sudaro labai daug keblu- 

Kada traukiniai užeina,
tai automobiliai priversti ap
sistoti ir laukti, kas užkemša 
gatves. Long Island Railroad 
Co. gelžkelis padaro visiems' 
labai daug nesmagumo. Jau 
nuo senai tarpe miesto ir kom
panijos ėjo derybos, kad pa
darius tiltus arba tunelius per 
gelžkelį. Dabar jau prieita 
prie susitarimo, pagal kurį bus 
prašalinta 22 automobilių ir 
gelžkelio kryžkeliai. Tai bus 
didelis darbas. Pravedimas 
tiltų ir tunelių atsieis net 
$23,000,000.

Nassau legislatūra nutarė 
bausti tuos, kurie nebūdami 
jokių užsienio karų vetera
nais nešioja tokius ženklelius.

Lietuviai Kliubiečiai 
Kviečia Visus į Pikniką

Šį šeštadienį, liepos 30, Dex
ter Parke, Lietuvių Amerikos 
Piliečių 'Kliubas duos savo 31- 
mą metinį smagų pikniką na
riams ir svečiams.

Pradžia 2 vai. po pietų ir 
tęsis iki vėlumos.

Apie Liet. Amer. Piliečių 
Kliubą nereikia daug rašyti, 
nes jis, neatsitikdamas nuo vi
suomeniškų darbų, yra plačiai 
žinomas ne tik brooklynie
čių ir apielinkės lietuvių, bet 
ir per visą Amerikos šalį. 
Kliubas veikia bendrai su kito
mis organizacijomis, kaip poli
tiniam, taip ir > ekonominiam 
žmonių gyvenime.

Prie 40 centų įžangos bus 
duodamos dovanos. 1-ma $5, 
2-ra $3, 3-čia $2. Už didelio 
obuolio ir polkos šokius bus 
duodamos dovanos. Taigi yra 
visiems viltis laimėti ką nors, 
kaip suaugusiems, taip ir jau
niems.

Matykimės su savo drau
gais, kad galėtume bendrai su
sieiti ir pasilinksminti Kliubo 
vasariniam pažmonyj. Užpra
šome ir laukiame visų!

jakučių už $3,750, už kiekvie
ną jakutę pamokėjo po $750.

Taip jau ši kapitalistinė 
tvarka subudavota, kad tie, 
kurie sunkiai dirba, sutveria 
visus turtus, tai patys skurs
ta, bet už tai turčiai nei pa
tys nebežino, kaip gyventi.

Ocean Causeway 
Beach, susikūlė 
trys automobiliai.

kelio, 
vienu

Visi

Ant 
Jones 
kartu 
baisiai sudaužyti. A. Hender
son užmuštas ant vietos, o kiti 
penki asmenys skaudžiai su
žeisti. Nelaimių didžiausias 
kaltininkas — neatsargumas ir 
skubėsis.

Trys Židikai prisigerino prie 
Mary Rausch, 820 W. 47th 
St., ir iš jos išviliojo $3,750 
jos sunkiai sutaupytų pinigų. 
Tai buvo dar pereitais metais. 
Jie įkalbėjo jai, kad reikia ge
riau paslėpti pinigus negu lai
kyti banke.

Moteris nuėjo i banką ir iš
siėmė pinigus. Jai buvo duota 
trys popierinės bumažkos po 
$1,000 kiekviena, kurių nume
rius banko darbininkas nusi
rašė, o likusieji $750 išmokėta 
mažesniais. Kada moteris ir 
žulikai pinigus vyniojo, tai jie 
dingo.

Vėliau su pažymėtu nume
riu tūkstantinės atėjo iškeist 
i banką atėjo tūlas P. Vezban. 
Jį ant vietos areštavo. Kiek 
vėliau su kita tūkstantine pa
kliuvo ir S. Kawula. Jie abu 
gavo nuo 5 iki 10 metų Sing 
Sing kalėjimo. Ilgiausiai iš
silaikė Sam Harris, bet dabar 
ir jis pakliuvo. Taigi, moteris 
atgavo tik dali savo taupinių. 
Kitus pinigus Židikai pralei
do.

nuo 11:50 vai. ryte iki 10:40 
vakare, tai yra be 10 minučių 
11 valandų. Kelis kartus jis 
gėle vandens, kurio jam sti
kle padavė policija, bet kiek
vienu kartu taip “atsargiai,” 
kad negalėtų j j pagauti.

Kada jis darė tuos manev
rus, tai tuo kartu gatvėj buvo 
pilna žmonių, kurie tėmijo. 
Tūli susinešė žiūronus, kėdės, 
atsisėdo ir tėmijo, kaip kokį 
'spektaklį. Tūli juokavo, kiti 
sunkiai dūsavo.

Sako, kad Warde susipyko j 
su savo seserim. Matyt, kad 1 
jam buvo neviskas namie.

centų asmeniui. Todėl prašomo 
skaitlingai dalyvauti ir naudotis pro
ga. Tikimės tamstos skaitlingai at
silankysite. Rengimo Kom.

(175-176)

PAJIEŠKO.IIMAI
Pajieškau senyvo žmogaus dirbti 

prie ūkės. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės po num. 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (173-175)

Dr. Herman Mendlowiiz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
g
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Susižeidė P. Styra
rytąPraeito šeštadienio 

dirbtuvėje sužeidė P. Styrai 
kairės rankos du vidurinius 
pirštus. Juos prispaudė apie 
septynių šimtų svarų geležis. 
Spėjama, kad toje vietoje pa
linko grindų lenta, kitaip bū
tų visai juos geležis nuspau
dus,
sugijim ui 
ko.

Styra 
narys ir 
Avenue.

Gydytojas sako, kad jų 
ims apie mėnesį lai-

yra Piliečių Kliubo 
gyvena 313 Union

J. N.

Avantiūristas Per 11-ką 
4 Valandų Demonstravo 

Prieš Nusižudysiant
John Warde, 26 metų am

žiaus vyras, veikiausiai suma
nė keisčiausia mirti ir pirm to 
atkreipti tūkstančių atydą į 
tai. Jis išlindo pro langą iš 
Gotham viešbučio, ant 17-to 
aukšto, išlipo ant šalisienio, 
kuris turi 200 pėdų ilgio ir 2 
pėdas pločio.

Warde vaikštinėjo tuo kraš
tu net 11 valandų laiko grū
modamas pulti žemyn. Tas 
atkreipė atydą ne vien jo gi
minių, bet miesto policijos, 
gaisrininkų ir tūkstančių žmo
nių, nos Gotham viešbutis yra 
miesto centro, ant Fifth A ve. 
ir 55th St.

Warde sesuo kelis kartus iš
lindus pro kitą langą prašė jį 
geruoju, su ašaromis, kad jis 
grįžtų atgal, bet jis neklausė. 
Pribuvo policija, gaisrininkai. 
Kelis kartus policistai — vie
nas pro vieną langą, kitas pro 
kitą išlindę — maldavo jį, bet 
jis neklausė. Jeigu kas eis 
pas jį, tai jis šoks tiesiai že
myn—tokis buvo jo grūmoji
mas.

Pagaliau gaisrininkai ir po
licistai iš viršaus nuleido gel
bėjimo sietus, kuriuos pakabi
no ties šešioliktu ' aukštu, tai 
yra kiek žemiau, negu Warde 
demonstravo. Taip manė pa
gauti jį į tuos sietus ir išgel
bėti. Bet kada Warde pama
tė, kad sietai užtraukti, kad 
policistai' nori jį nustumti į 
juos, tai jis, 10:40 vai. va
kare, šoko žemyn. Tik apie 
vieną colį pataikė pro sietus 
ir krisdamas atsimušė į namo 
sienos iškyšulį, pagaliau atsi
mušė į šalygatvį. Daktarai 
sako, kad neliko nei vienas jo 
kaulelis sveikas.

John Warde demonstravo

Laivyno lakūnai išbandė 
naujausios rūšies parašiutus. 
Sako, kad jie turi daug pa
gerinimų, lyginant su pirmes
ni ais.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Gerbiamieji Brooklyno ir Apylin
kės Lietuvių Visuomene ir Organiza
cijos: Širdingai kviečiame atsilan
kyti j Liet. Amerikos Piliečių Kliu- 
bo 31-mų metinj pikniką, šeštadieni, 
liepos (July) 30 d. Dexter Park. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Čia rasite 
malonaus pasitenkinimo, seni ir jau
ni. Šis piknikas bus šiuomi įvairus, 
nes prie įžangos bilieto bus duoda
mos dovanos $3 ii' $2.
kontestas. Už lietuvišką polką ir už 
amerikonišką šokį “Big Apple,” bus 
po dvi dovanas $3 ir $2. Taipgi bus 
ir kitokių žaislų. Įžanga bus tik 40

Bus šokių

PIKNIKAS! PIKNIKAS!!
Sekmadieni, liepos (July) 31 d, 

bus Liet. Darb. Susivienijimo III 
Apskr. piknikas, Meadow Grove, 
Cranford, N. J. Apylinkės lietuviai 
ir LDS kuopų nariai, esate visi nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti mūsų 
parengime. Vieta ir gamta čia labai 
puiki, tad atsilankę pilnai jausitės 
užganėdinti. Turėsime turtingą dai
nų programą, trys chorai jį išpildys. 
Šokiam grieš gera orkestrą. Valgių 
ir gėrimų bus įvairių, nereikės nė 
trokšti, ne alkis kęsti. Visi dalyvau
kime. —- Kom. (175-176)

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokioj pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
jvaizk m spalvom.

ir pavienių.
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glemnore 5-6191

Telephone: EVergreen 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 j

Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge»cl Patyrę Barberiai 
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 įtaisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeninių pietų.'
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4385

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn

ACIJA
“Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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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 BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties 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.

Ličiu viii Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamų 
“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




