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Metams

Ruoškimės prie va
sarinių p a r e n g imu 
“Laisvės” paramai. 
Jie yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui^

Vieno laikraščio redaktov 
rius rašo: \

“Kiekvie nas Amerikos 
lietuvis profesionalas ir biz
nierius, kiekvienas darbi
ninkas ir kiekviena namų 
šeimininkė turime darbuo
tis, kad nei vienas lietuviš
kas doleris nenueitų berei
kalingai kitataučių naudai.” 

♦ * *
Mūsų laimė, kad lietuvių 

laikraščių nemoka skaityti 
tie kitataučiai. Jei jie juos 
skaitytų, tai lietuviams biz
nieriams ir profesionalams,^ 
labai daugeliui iš jų, reikė-; 
tų užsidaryti savo smukles/ 
krautuves ir ofisus. į♦ * *

Lietuviai labai išsimėčiu/- 
siai gyvena. Daugelis lietu
viškų biznierių ir profesio\- 
nalų laiko įstaigas tokiosę 
vietose, kur jeigu ir visį 
vietos lietuviai ir kiekvienį 
savo dolerį atneštų pas 

• juos, jie negalėtų iš jų pral 
gyventi. Jie daro biznį iš 
kitataučių.* * *

Aišku, lietuviams reikia 
vienas kitą paremti. Lietu
viai profesionalai ir biznie-i 
riai neturi pamiršti lietu
vių darbininkų, o lietuviai 
darbininkai lietuvių biznie
rių ir profesionalų. Kur 
vieni kitiems gali pridera-/ 
mai patarnauti, turi patąr-j 
nauti. Tasai bendradarbiai 
vimas turi remtis geru pa/- 
tarnavimu ir teisingumu.

* * *
Bet kaip visur, taip ir 

čia, reikia lygsvaros ir pro
to. Mes gyvename Ameriy 
koje, paskendę galingoj 
žmonių jūroje.
taučių negalime atsiskirt^ 
chiniška siena. Su jais rei
kia susieiti ir gyventi.. Tu
rime juose įsigyt 
vardą.

Nuo kita

gerą 
taip 

kiekvie-
Neturime 

jog jie 
lietuvyje maty-nam e

tų atsiskyrėlį ir fanatiką. 
Ir tie, kurie fanatizmą skel
bia, meškiškai patarnauja 
lietuvybei ir lietuviams,  j 
ypatingai lietuviams biznieį 
riams ir profesionalams, 
kurie juk gavę dolerį negai
li sakyti: šis lietuviškas, t^i 
geras, o šis kitatautiškas, 
tai į‘“garbage can.” \

♦ * ♦

Nei vienas nebeeiname 
jaunyn. Kiekvieno sveikata 
brangsta. Ją reikia pradėt 
rūpestingai taupyti.

Mes norime, kad visi 
draugai gyventų kuoilgiau- 

. šia. Socialinio ir visokio 
• darbo labai daug.

Clevelande sirginėjo drg.
VaupšaVaupša — geras, veiklus, 
nuoširdus draugas. Dabar 
jau sveiksta ir jau vėl pra
dėjo “Laisvei” rašinėti.

Serga norwoodietis drau
gas Grybas, taipgi senas 
veikėjas, nenuilstantis ko
votojas.

Rasime ir daugiau nega
luojančių ‘ draugų. Kasmet 
jų armija didėja, o ne ma
žėja.

♦ ♦ ♦ •
t

“Laisvės” administracija 
pasišovė-atlikti gražų ir di
delį darką. Ji išleis lietuviš
ką New Yorko Pasaulinės 
Parodos Albumą.

Tik dalis lietuvių tegalės

No. 146 Telefonas STagg 2-3878.

T
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Japonai Varo Laukan 
USA, Anglų ir Francū- 
I zų Laivus iš Swatow

b------------------------ --------------- T---------
Atmeta Japonų Įsakymą Iš
traukt Amerikos Laivus iš

Chinijos

Tientsin, Chinija, birželio 
22. — Jungtinės Valstijos ir 
Anglija atmetė Japonijos 
paliepimą atšaukt Ameri
kos ir Anglų karinius lai
vus iš Swatowo ir kitų Chi- 
nijos prieplaukų, kurias ja
ponai užėmė.

Anglija siunčia daugiau 
karinių laivų į tas prieplau
kas.

Čechijoj Naziai Sie
kia Užgrobt Visus 

Žydą Turtus
užimant

40

lANGLIJOS IR FRANCI- 
JOS LAIVAI NEAPLEI

SI SWATOWO
Swatow, Chinija, birž. 22. 

—Užėmus japonam šį mies
tą su prieplauka, pietinėj 
Chinijoj, japonų komandie- 
rius liepė kariniams lai
vams Amerikos, Anglijos ir 
Franci jos tuoj aus išplaukt 
iš Swatowo vandenų.

Anglija ir Franci j a atsi
sakė ištraukt savo karinius 
laivus iš Swatowo prieplau
kos. — Šiuos žodžius bera
šant, dar nežinia, ar Ame
rika sutiks atšaukt savo 
karinį laivą naikintuvą 
‘Pillsbury’ iš Swatowo van
denų. .

Swatowo prieplaukoj sto
vėjo Anglijos karinis laivas 
naikintuvas “Thanet.

Pirm japonam
Swatową, jame buvo 
amerikonų ir 80 anglų.

Japonų orlaiviai ir karo 
laivai per paskutinį pasiu
tusį bombardavimą užmušė 
tūkstantį Swatowo gyven
tojų ii\ sužeidė daug dau
giau.

Naziai Kursto Baltijos 
Šalis Atmest Siūlomą 

Jom Apsaugą
Helsingfors, Finija.—De

šinieji politikai Finijos 
(Suomijos) ir Estijos neva 
“bijo,” kad Anglija ir Fran
ci j a neprižadėtų išvien su 
Sovietais gint Latviją, Fini- 
ją ir Estiją nuo Vokietijos.

(Fašistiniai politikieriai 
skleidžia paskalus žodžiu ir 
per Latvijos, . Finijos ir 
Estijos laikraščiuš, būk So
vietai, eidami gint šiuos tris 
kraštus, girdi, “galėtų juos 
užimt.”)

Sovietų priešai Finijoj, 
Estijoj ir Latvijoj šneka, 
būk iš šių silpnų kraštų So
vietai taip pat “grąsintų” 
nepriklausomybei Švedijos 
ir Norvegijos. Todėl fašis-, 
tai ragina padaryt skirtin
gą karinę sutartį — tarp 
Švedijos, Norvegijos, Fini
jos, Estijos ir Latvijos (ne
va) “apsigynimui” nuo So- 
vietų.________ '_________
asmeniškai pamatyti Pa
saulinę Parodą šią vasarą ir 
ateinančią. Albume jįe su 
ja galės susipažinti ir na
mie būdami.* * *

Svarbu albumą iš anksto 
įsigyti ir tiems, kurie keti
na atvykti Parodon; Pribu
vę j on, žinosite, kur eiti ir 
ką pamatyti be didelių išsi- 
kaštavimų.

Todėl pravartu visiems 
įsigyti lietuvišką Pasauli
nės Parodos Albumą. Tos 
didžiulės ir gražios knygos 

1 kaina bus tiktai 25 centai.

' Praga. — Baronas von 
Neurath, Hitlerio paskirtas 
“globėjas” Čechijai-Moravi- 
jai, išleido “įstatymą,” kad 
žydai tartie kraštą turi su- 
registruot ikiUiepos. 31 d. 
sa.vo‘ pinigus, brangius pa
veikslus, biznius, namus, že
mes, visą savo auksą, plati
ną, serus, bonus, perlus, 
deimantus, įvairius brang
akmenius ir brangesnius 
drabužius. Žydų brangumy- 
nai turi būt iki tos dienos 
sunešti į nazių • paskirtą 
banką.
■ Žydai bus baudžiami ir 
už tai, jeigu jie pervedė bet 
kokią nuosavybę cechams 
ar kam kitam po kovo 17 d. 
iki šiol be naziu valdžios ■I
leidimo Čechijoj-]\Ioravijoj.

Uždrausta žydam pirkt 
bet kokį nekilnojamą turtą, 
šėrus ar bonus ar eit į bet 
kokius naujus biznius.

Dabartinis nazių “įstaty
mas” Čechijai laiko' “žy
dais” ne tik “pilnakraujus 
žydus,” bet ir visus šitokius 
žmones: kas turėjo bent 
tris žydiškus protėvius; kas 
turėjo du žydiškus protė
vius ir sekė žydų tikybą ar
ba susituokė su žydų tau
tos ypata po” to laiko, kai 
naziAi užėmė Čechoslovaki- 
ją (kovo 17 d.).

Ir vien tokių “žydų”, Če- 
chijoj-Moravijoj dabar esą 
200 tūkstančių.*

Nazių vyriausybė laips
niškai perves jų biznius ir 
nekilnojamas Nuosavybes į 
“arijų” (vokiečių) rankas. 
(O pinigus ir šiaip brangu- 
mynus nazių valdžia su
prantama, pati sau pasi- (

Gilinamas šventosios 
Uostas

Kaunas, birželio 21 d. —n 
Šventosios Uostas gilina
mas ir ruošiamas, kad į jį 
galėtų įplaukti ir šiek tiek 
didesni laivai.

LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSI
VIENIJIMAS REIKALAUJA 
ATMEST WOODRUMO EILIŲ

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo prezidentas R. 
Mizara pasiuntė sekančio turinių telegramą USA se
natui.

Brooklyn, N. Y.
Birž. 22 d., 1939 

Sen. Aiva Adams,
USA senato finansų komisijos pirmininkas, 
Washington, D. C.

Atstovų rūmo priėmimas Woodrumo biliaus, su
naikinančio WPA, ruošia baisų likimą Amerikos pilie
čiams ir visai tautai. Varde Lietuvų Darbininkų Su
sivienijimo virš 8,000 narių, aš raginu tamstą stovėti 
už atmetimą to biliaus ir už priėmimą Casey-Murray 
biliaus, garantuojančio darbus 3,000,000 bedarbių per 
sekančius apskritus metus.

R. MIZARA,
LDS Prezidentas.

Ministeris H. L. Ickes 
Smerkia Woodrumo 
Bilių, WPA ’’Bučerį”

--------------------------------- ------------------------ B ________

Kariniai Anglų Trokai Įve
žė Maisto į Užblokaduotą 

Koncesiją

Tientsin, birž. 22.—x Ne
žiūrint japonų blokados, 
keli Anglijos kariniai tro
kai įvežė maisto į japonų 
apgultą Anglų koncesiją 
Tientsine. Chinai japonų 
policininkai prie tos konce
sijos nudavė, būk “sergą,” 
ir pasišalino iš tos vietos, 
per kurią Anglijos trokai 
vežė maistą į savo koncesi
ją

TAS BILIUS TARNAUJA 
PRIVAČIAM PELNUI 

PRIEŠ BEDARBIUS
Washington. — Vidaus 

reikalų ministeris H. L. 
Ickes ugningai kalbėjo se
natinėje lėšų komisijoje 
prieš Woodrumo sumany
mą, kurį jau priėmė kon
greso atstovų rūmas. Ickes

Centre stovi F. C. Harrington, WPA direktorius, 
dešinėj kongresmanas C. A. Woodrum, kuriam pa
vyko sutaisyti ir pervaryti bilių, apkapojantį pinigų 

sumas WPA darbams; kairėj kongresmanas

ŽMONIŲ MINIOS PRIEŠ WOODRUM BILIŲ, 
UŽ CASEY-MURRAY ĮNEŠIMA KONGRESUI

Washington. — CIO uni
jų vadovybė, Nepartijinė 
Darbo Lyga, Jungtinė Au
to. Darbininkų Unija ir 
šimtai kitų unijų reikalau
ja, kad Jungtinių Valstijų 
kongresas priimtų Miirray- 
Casey sumanymą dėlei pa
šaipiųjų WPA darbų bedar
biams. Tos organizacijos 
karštai smerkia Woodrumo 
sumanymą, kuris jau pri
imtas kongreso atstovų rū
mo. Nes Woodrumo suma
nymas faktinai panaikintų 
visus WPA darbus bedar
biams.

Murray - Casey įnešimas 
ragina kongresą paskirt 
$2,250,000,000 viešiem WPA 
darbam, bedarbių šelpimui 
per metus. Pagal .šį bilių, 
tai 3 milionai bedarbių tu- 
rętų WPA darbus ir toliau.

Dabar Woodrumo bilius 
yra svarstomas senatinėje 
lėšų komisijoje. Miliūnai 
darbo žmonių reikalauja, 
kad šalies senatas atmestų 
šį pragaištingą bilių.

Minneapolis, Minn.— šios 
valstijos Farmierių - Darbi
ninkų Apšvietos Konferen
cija taip pat išstojo prieš 
Woodrumo sumanymą ir 
savo telegramoj senatinei

lėšų komisijai pareikalavo, lėktuvu.

kad ši komisija užgirtų Ca
sey-Murray įnešimą kon
gresui.

Japonam Teko Tik Griu
vėsiai Swatow Miesto

savaičių 
orlaivių 
bombar- 
sunaiki- 
vandens

Swatow, Chinija. — Ja
ponai, galop, užėmė šį Chi- 
nijos miestą su prieplauka, 
geriau sakant, tik jo grio- 
vėsius. Per dešimt 
jie kanuolėmiš ir 
bombomis nuolat 
davo 'Swatową, ir 
no elektros stotis,
patiekimą, telefonų stotį, 
policijos ir kariuomenės pa
talpas ir daugumą kitų pa
statų. Taigi japonai dabar 
tegavo miesto griovėsius ir 
degėsius.

Pirm japonam įžengiant į 
miestą dabar, jame tebuvo 
jau tik 1,500 chinų gyven
tojų, bet ir tie patys su sa
vo manta išsikraustė pirm 
aušros.

Lietuvos šauliai Nusipirko 
Du Lėktuvu

Kaunas, birželio 21 d. — 
Pastaruoju laiku Lietuvos 
Šaulių Sąjungos orlaivinin- 
kų '■ skyrius nusipirko du

Anglija Bruka Senus 
Siūlymus Sovietams 
Neva Kaip “Naujus”
Maskva. — Specialis An

gį i j o s pas iuntinys Wm. 
Strang ir Franci jos amba
sadorius Naggiar vėlCpįršo 
savo “naujus” pasiūlymus 
Sovietam dėlei bendro apsi
gynimo sutarties tarp tų 
trijų šalių. Bet Sovietų ko
misarų pirmininkas V. Mo
lotovas, užsieninis komisa
ras, pasakė jiem, jog čia 
tie patys senieji Anglijos- 
Francijos pasiūlymai.

Šie neva “nauji” Anglų- 
Francūzų valdovų planai 
taipgi atmeta Sovietų rei
kalavimą—užtikrint tuojau- 
tinę pagelbą Latvijai, Esti
jai ir Finijai (Suomijai), 
jeigu Hitleris darytų bet 
kokius karinius žingsnius 
prieš tuos tris mažus Balti
jos kraštus.
, Oficialė Sovietų spauda 
rašo, jog ir paskirtims pasi- 
kalbėjimas Anglijos ir 
Franci jos atstovų su Molo
tovu nedavė jokių pasek
mių. Nes Anglų - Francūzų 
valdžių pasiūlymai nedaro 
nė vieno žingsnio pirmyn.

Anglija ijc-^Francija Vers 
Japonus Praleist Jų Pilie

čiam Maistą

London, birž. 22. — Jeigu 
Japonija ir toliaus bloka- 
duos Anglų ir Francūžų 
koncesijas - kolonijas Tien- 
tsine, tai Anglija ir Fran
ci j a siųs savo karo laivus 
pralaužt blokadą ir prista
tyt valgių tenaitiniams An
glijos ir Franci jos pilie
čiams.

Milwaukee, Wis., birž. 22. 
—Primaišius vaisto sulfa- 
nilamido prie pieno, duoda
mo naujagimiam kūdikiam, 
apsaugoma jų regėjimas, 
nežiūrint, kokiomis bakteri
jomis būtų užsikrėtusios jų 
akys, kaip kad parodyta 
Amerikos Mokslo Sąjungos 
suvažiavime.

vadino tą sumanymą “bu- 
čeriu”-budeliu visų WPA 
projektų bedarbiams šelpti.

Woodrumo bilius skiria 
viešiems darbams tik $1,- 
477,000,000 per metus ir 
kartu nustato, kad apie pu
sė tų pinigų būtų išleista 
PWA darbam, o ne WPA 
darbam. Mat, PWA darbus | 
atlieka privačiai kontrakto
riai su reguliariais darbi- < 
ninkais, ne su pašalpiniais 
bedarbiais. Ickes karčiai 
kritikavo kongresmanus už 
permažai pinigų skyrimą 
WPA darbams ir už apri
bojimą, pagal kurį tik $25,- 
000 tegalėtų būt panaudota 
bile WPA ‘ projektui. Jis 
taipgi ragino palaikyt WP 
A teatrų projektus, kuriuos 
Woodrumo bilius reikalatija 
visus panaikinti.

i

ORAS

Šį penktadienį būsią 
lietaus.

Finija Jau Prižadėjus 
Sovietam Neginkluot

Alando Saly
Helsingfors, Finija.—Pra

nešama, kad Finijos vald 
iau prižadėjo Sovietam, 1 
jinai’ neginkluosianti Al 
do salų. Prieš jų ginklavi
mą protestavo Sovietai, ir 
Tautų Lygos Taryboje buvo 
nepriimtas reikalavimas Fi
nijos ir Švedijos leist joms 
iš vi/n statyt tvirtumas 
Alando"salose ir ginkluot 
jąsias.'

Tos salos guli vanden 
siaurumoj tarp Bothn 
užlajos ir Baltijos Jū 
Kanuolėmis iš šių salų gali 
ma būtų bombarduot Sovie
tų laivus, išplaukiant jiem 
iš Leningrado uosto ir Fi- 
niškos užlajos arba grįžtant 
atgal.

Bet Finijos karo tarybos 
pirmininkas baronas feld
maršalas Karl Mannerheim 
reikalauja būtinai aptvir- 
tint ir apginkluot Alan 
salas, nepaisant Sovietų 
Tautų Lygos.

Kaunas, birželio 21 d. •— 
Geležinkelių valdyba ir Sa
vanorių Darbo Talka šio
mis dienomis pradeda Dar- 
bėnų-šventosios Uosto gele
žinkelio linijos statybą.
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Kodėl Nepasakyti?
“Draugas” pažypii tą faktą, kad New 

Yorke įsisteigė katalikų komitetas, anti
semitizmui mušti. Katalikų laikraštis žy- 
mi, kad “nusistatyti prieš kokią nors, 
tautą neleidžia krikščioniškos doros 
principai.” Jeigu taip,—gerai. Bet kodėl 
“Draugas” nepažymi to, kad vyriausiu 
Amerikos šių dienų anti-semitu yra nie
kas kitas, kaip kun. Coughlinas? Kam 
tatai slėpti?

Ar ne geriau būtų, jei “Draugas” ir 
kiti lietuvių katalikų laikraščiai pa
smerktų kun. Coughliną kaipo fašistą, 
kaipo anti-semitą?!

Pavyzdingasis Fordas
Chicagos “Draugas” ragina savo skai

tytojus imti iš automobilių magnato 
Henrio Fordo pavyzdžius savo gyveni
mui reguliuoti. Girdi, Fordas pasakęs, 
kad “žmonijai pirmiausiai rūpi darbas, 
O ne pelnas.” Todėl “Draugas” nurodo:

’ “Kas su atsidėjimu išdirba savo far- 
4 mą, tai tas gerai gyvena. Kas su atsi

dėjimu veikia biznį įsisteigęs, tai ir tas 
pasiekia pageidaujamų rezultatų. Tas, 
kur išsitobulina amate, tai ir jis susi
laukia geros ateities...”

Kiek čia šitoj “Draugo” filosofijoj tie
sos, kiekvienas, kiek tiek protaująs žmo- 

. gus gali suprasti. Šimtai tūkstančių ge
riausių ir darbščiausių farmerių šian
dien stovi prieš bankrūto vartus. Jie dir
bo sunkiai, jie dirbo rūpestingai, tačiau 
negali išsiversti ir bankai pasiima jų far- 
mas už morgičius.

Daugybė smulkių biznierių kas dien 
tampa išstumti iš savo biznelių, kadan
gi jie negali konkuruoti su stambiais 
bizniais, su chain stores, bandančiais 
sunaikinti smulkiuosius vertelgas.

ĮtJ.,:, 'į

Paimkim darbininkus ir net gerus 
amatninkus. Milięnai jų šiandien be dar
bo, nors dirbti jie trokšta, nors yra iš
silavinę ir savo amatus labai myli. Jie 
nenori pašalpų, bet darbų, tačiau jų ne- 

’ gauna. O pastaruoju laiku reakcininkai 
USA kongrese bando paleisti i§ darbų ir

•r

Taigi darbingumas ir sąžiningumas— 
ne viskas. Darbštumas ir sąžiningumas 
gali suteikti žmogui laimę socialistiniam 

" krašte, bet ne ten, kur viskas rymo iš- 
I naudojimu žmogaus žmogumi.
1 4
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Vyriausia darbo žmonių pareiga: or- 
nizuotis. Kai jie bus organizuoti, ben- 

i veikdami greičiau išsikovos žmoniš- 
es gyvenimo sąlygas. Bet šiuo atve- 

Henry Fordas nėra jokis pavyzdys:
jis draudžia savo darbininkams organi
zuotis į unijas; jo mušeikos kadaise nu-

Lenkija Išveja Tris Nazius 
T i Vokiečius Dvarininkus *

■ z

Varsa va. — I^enkų vy
riausybė paliepė išsikraus- 

iš Lenkijos pajūrio 
s dideliems vokiečiams 

rarininkamš, naziams. 
■c? '

Jaunų lenkų farmerių su
kimas suruošė demons- 

iciją prieš "Vokietiją. Su
kimas taipgi priėmė

V-...  .. ......... ....
žudė tris darbininkus; kiekvieną darbi
ninkų pasijudinimą susiorganizuoti For
das bando sunaikinti.

Akiregyj to “Draugas” perša jį. darbo 
žmonėms pavyzdžiu, kaip gyventi!

Keista Kombinacija
Žymioji Amerikos artistė, Tallulah 

Bankhead, nepamiršta ir visuomeniškų 
reikalų. Kaip kiti šio krašto pažangūs 
kino ir scenos artistai, bei rašytojai ar 
tapytojai, jinai veikliai reaguoja į kiek- 

~ vieną visuomeninį svarbesnį dalyką, štai 
šiuo tarpu ši žymi moteriškė apsilankė 
Washingtone USA senate reikalauti,, kad 
pražūtingas kraštui Woodrumo bilius 
būtų pataisytas pirmiau, negu senatas jį 
užgins^ t. y., kad šis bilius paskirtų pi
nigų federaliniams teatrams, suvaidinu
siems tokią puikią rolę Amerikos žmonių 
kultūriniam gyvenime.

Tallulah’os tėvas—žemesniojo atstovų 
buto pirmininkas. Josios dėdė—senato
rius. Vadinasi, ji turi kur pirmiausiai 
kreiptis ir iš kur darbą pradėti. Deja, 
spauda paskelbė, būk josios dėdė senato
rius Bankhead pareiškęs jai, kad jis ak
torės balso neklausysiąs, jis balsuosiąs 
su reakcininkais! Aišku, dėlto aktorė 
rankų nenuleidžia, bet veikia su kitais 
artistais, kad federaliniai teatrų projek
tai būtų išgelbėti, kad Amerikos menas 
būtų plečiamas, kad žmonių gyvenimas 
būtų gražesnis.

Kiekvienas protaująs žmogus, kiekvie
nas, kuriam rūpi palaikymas Amerikos 
žmonių gyvenimo lygio, turi paremti 
mūsų artistų žygius. Reikia siųsti sena
toriams, ypačiai senatoriui Aiva Adams, 
USA senato finansų komiteto pirminin
kui, reikalavimus, kad jie veiktų prieš 
sugriovimą WPA!

Italai Norį Atsikvėpti
Italijos fašistų diktatorius Mussolinis 

baisiai vargina žmones ne vien užsmau
gęs jų politinę, kultūrinę ir abelnai žmo
nių laisvę, bet ir apkraudamas didele f ir 
nansifie našta karo reikalams. Italija 
biedna šalis, o fašistų karo\ išlaidos di
delės. Pavergimas Ethiopijos, -Ispanijos 
ir Albanijos dar daugiau padidino karo 
išlaidas. Finansų ministeris sako, kad 
jau dabar už 1939 metus valstybės iždas 
turi 6,250,000,000 lirų nedatekliaus. Per
eitais metais deficitas buvo 12 bilionų li
rų. Valstybės skolos kas metai vis auga 
ir didesnė našta gula ant žmonių. Var
gas ir skurdas didėja.

Romos katalikų popiežiaus Pijaus XII 
atsišaukimas už taiką surado didelį pri
tarimą Italijos žmonėse. “Tai mūsų tė
vas! Tai jis išgelbės iš vargo!”—sako 
italai žmonės. Jie deda viltį, kad bus iš
vengta didelio karo. Tas parodo, kad 
Italijos žmonėse neturi Mussolinis ir Hit
leris pritarimo karo avantiūroms. Gi jei
gu prasidėtų didelis karas, vargas ir 
skurdas, badas ir nelaimės dar daugiau 
padidėtų. Tas neišvengiamai vestų prie 
fašistų viešpatavimo galo.

Karo Lėktuvai Francijai
Franci ja ne vien savo fabrikuose, bet 

ir Jungtinėse Valstijose stato šimtais ka
ro lėktuvus. Los Angeles mieste tik ke
turi karo lėktuvų budavojimo fabrikai 
turi 6,500 inžinierių, technikų ir 30,000 
darbininkų lėktuvų budavojimui. ’Fran- 
cijai jie stato 450 karo lėktuvų. Viso 
šioj šalyj Franci j a statydinasi api^ 800 
karo lėktuvų, už $110,000,000. Vien tie 
keturi fabrikai gali per mėnesį pastaty
ti 450 karo lėktuvų. Jų tarpe budavoja 
250 du-motorinių bombnešių, kurie galės 
daryti iki 400 mylių į valandą/ San
ta Monica ir El Segundo orlaivių fabri
kai, taipgi dirba Francijai.

Mes Skridom į 
Mėnulį

Fantazija, išmislas, — pa
sakys kiekvienas, išgirdęs 
mane sakant, kad aš skri
dau į mėnulį. — Gal kas ka
da nors ir skrido, tik jau 
ne tu.

O aš dar kartą tvirtinu, 
kad skridau į mėnulį. Pra
dėjom kilti" iš New Yorko, 
iš centralinio parko ir lei
domės vis artyn ir artyn 
prie mėnulio, kuris mums 
artėjant nuolat didėjo. Mū
sų iš viso buvo keliasdešimt 
žmonių: vyrų, moterų ir 
vaikų. Kai pradėjom kilti, 
buvo graži mėnesienos nak
tis. Aplinkų  j e matėsi visi 
miesto dangoraižiai. Vėliau 
jie išnyko, jų nebesimatė, 
juos užstojo debesys. Mėnu
lis pasidarė nepaprastai di
delis, aiškiai matėm jo duo
bes ir sustingusius kalnus, 
ant kurių nesimatė nei žo
lės, nei medžių. Mūsų ra- 
kieta, kurios viduje mes sė
dėjom, -lėkė nepaprastai 
greitai. Bėgdama iš inerci
jos ji turėjo prabėgti beo
rės erdvės ruožą. Visa ke
lionė buvo nepaprastai gra
ži. Vieną parą pabuvę ant 
mėnulio mes vėl grįžom at
gal ant žemės ir nusileidom 
New Yorko cent r aliniame 
parke... Planetariume.

Prie gamtos mokslų mu
ziejaus, kurį, be abejo, dau
gumas esate matę, yra Hay- 
deno Planetariumas, kur 
mes ir skridom į mėnulį. 
Skristi gali kiekvienas, kas 
tik ten patenka. Planeta
riumas yra astronomijos 
mokslų muziejus, kokių pa
saulyje dar labai maža. Ten 
nuėjus galima pamatyti vi
są saulės sistemą, iškritu
sius ant žemės »meteorus, 
dangaus kūnų paveikslus. 
O didžioje salėje šiokiadie
niais nuo vienuoliktos va
landos esti programa. Ji es
ti įvairi. Užvakar mums 
rodė ir aiškino apie mėnulį 
ir bandymus jį pasiekti. Pa
aiškinimai yra grynai mok
sliniai, jų pasiklausyti la
bai naudinga. Įėjimas į 
Planetariumą kaštuoja 25 
centus? Bet ten tikrai yra 
į ką pasižiūrėti ir ko pasi
klausyti. Ten pat yra daug 
vietos ir karams pasistaty
ti. Kas dar nesat į mėnulį 
skridę, pabandykit...

“L.” Rep.
Kaunas, V-26. Ministerių 

Tarybai nutarus, Plungės, 
Kelmės ir Kauno (girdiečių) 
prdgimnazijoms leista persior
ganizuoti į gimnazijas.

Penktadienis, Birž. 23, 1939

i Trylika asmeny tapo sužeista susirėmime tarp kompanijos mušeikų streikierių 
prie Allis-Chalmers fabriko Wisconsin© valstijoj. Šiuo metu streikas tapo už

baigtas, darbininkai priklausą automobilistų unijai (CIO) jj laimėjo.

Laiškas Laisvės Redakcijai
Londonas, 3-5-39.

Šiuo pranešu, kad prisiunčiu 
10 šilingų už jūsų siunčiamų 
laikraštį.

Šia pačia proga norėčiau ju
mis trumpai pranešti apie Lon
dono lietuvių veikimą, čia, Lon
done, nėra jokios' pažangesnės 
organizacijos, nes pažangesni 
žmonės turbūt išmirė, o naujų 
iki šiam laikui nesirado.

Gyvuoja šiaip taip katalikai 
ir sporto organizacija, laikosi 
lietuviai ir kliubą, tik labai jie 
silpnai veikia, kad ir surengia 
kada kokį didesnį balių sm vai
dinimais, tai veikalus (pastato 
tokius, kas visai neįdomūs ir 
nieko nereiškianti mūsų darbo 
žmonių interesams.

Arba ir koks kalbėtojas atsi
randa, tai ir nieko svarbesnio 
nepasako, tik taip nukalba lyg 
pataįkaudamas Lietuvos tauti
ninkų vyriausybei, kiek galėda
mas jąją teisina. Tokia kalba 
tai tik apsilenkimas teisingu
mui.

Dar daugiaus. Čia keli metai 
veikė tik labai silpnai Lietuvių 
Tautinės Jaunuomenės S-ga 
“Jaunoji Lietuva” Londono 
Prel. Maironio , Skyrius. Te
le o man b ū ti s u s i r inkime 
ir tada rinko nauja valdybą ir 
aš tapau išrinktas skyriaus pir
mininku. Tat balandžio mėn. 23 
d. sušaukiau susirinkimą. Pri
sirinko nedaug, neseniai iš Lie
tuvos atvažiavę. Tat aš kiek 
galėdamas apibudinau dabarti
nę Lietuvos padėtį, jos vyriau
sybininkų blogumus ir Jauna
lietuvių organizacijos kenks
mingumą ir dėlei to nuo pirmi- 
ninkystės atsisakiau ir patariau 
nė tų čekių ant antlapų nene
ši ot. •

Dabar mūsų yra iniciatorių 
būrelis, kurie norėtume veikti. 
Tad aš pasiūliau įsteigti Angli
jos Lietuvių Susivienijimo 
draugiją.

Dėlei šito viso kreipiuosi į 
jus, prašydamas patarti ar šiuo 
minėtu vardu būtų tinkama. 
Prašome taip pat jūsų painfor
muoti mums; jei galima, pra
šome prisiųsti kokias informa
cijas, kaip Amerikos pažanges
nės organizacijos tvarkosi.

Dar vienas klausimas: Da
bartės eina vajus dėlei aukavi- 
mo ginklų fondui, kaip imtis 
su šiuo klausimu, ar yra verta 
aukauti, kada Lietuvos fašistai 
atsižadėjo Vilniaus? Tie pinigai 
gali būti sunaudoti prieš mū
sų tėvus, brolius bei seseris.

Šiuo nuolankiai prašom “Lai
svės” Redaktoriaus- nuožiūra 
patalpinti į jūsų laikraštį arba 
malonėkit atsakyti per laišką, 
už ką būsiu labai dėkingas. 
Su draugiškais linkėjimais

A. Sinkevičius.
“LAISVĖS” RED. PASTA

BA. — Mūsų nuomone, londo- 
niečiai lietuviai labai gerai pa
darytų, jei įsteigtų Anglijos 
Lietuvių Susivienijimą. Iš tik
rųjų, iki šiol Anglijos lietuviuos 
viešpatavo apsnūdimas, neran
gumas; reikėtų pabusti. Infor
macijas, kaip steigti, manome, 
galėtų suteikti Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas (419 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y.), ar
ba Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje.

Dėlei rėmimo ginklų fondo:

aukojant Ginklų Fondui, Angli
jos lietuviai turėtų reikalauti, 
kad tie ginklai būtų sunaudo
jami Lietuvos nepriklausomy
bės gynimui, o ne pačių Lietu
vos žmonių slopinimui.

Hitleriečiai Grąsina 
Greit Užimt Danzigą

Berlin. — Naziai prana
šauja, kad trumpu laiku 
Danzigo klausimas būsiąs 
išspręstas Vokietijos nau
dai “visu šimtu procentų.”

Hitlerininkai dabar šėls
ta, kad Lenkų vyriausybe 
“suėmė traukinyje nazį 
Danzigo muitinės viršinin
ką J. Muellerį,” kada jis 
pervažiavęs per sieną į Len
kiją. Lenkai atsisaką paaiš
kint Danzigo valdžiai, ko
dėl jie areštavo tą nazp ‘.. f •' . >J  . • t

TRUSTAI “PATAISY. 
MAIS” NORI UŽMUŠT 
DARBO UNIJAS

Washington. — Trustai 
su savo peršamais “patai
symais” Šalies Darbo San- 
tikių Įstatymo ir Darbo Al
gų-Valandų Įstatymo sten
giasi užmušt darbininkų 
unijas, kaip pareiškė Elmer 
Andrews, administratorius 
Algų - Valandų Įstatymo.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

“Laisvės” Redakcija: Mū
sų kalbėtojai dažnai sako, 
kad ir mokytiems žmonėms 
Amerikoje rojaus nebeliko. 
Girdi, kolegijas baigę jau
ni žmonės kišeniuose dip-

lomus nešiojasi, bet gyvena 
iš tos ubagiškos pašalpos. 
Tačiau nė viefias jų nėra 
dar parodęs faktais, kiek 
tokių žmonių randasi. Gal 
jie perdeda? gal ir jūs 
neturite apčiuopiamų davi
nių? • '

Jaunų Mokytų žmonių

nuo nazių ir atkariau! Rytų 
Prūsiją nuo Vokietijos.

Jugoslavijos Valdžia Iš
tremia 20 Jos Kritikų

jzoliuciją gint Danzigą vykios.

SUIMTAS VOKIETYS 
KAIP ŠNIPAS PANAMOS 
KANALO RUOŽE

Balboa, Panamos Kana
lo Ruožas.—Jungtinių Val
stijų armijos policija suėmė 
vokietį A. Benderį, kaip 
nazių Šniukštą. Jis kaltina
mas, kad šnipinėju įrengi
mus Amerikos orlaivių sto-

Belgrad, Jugoslavija. — 
Valdžia išveja iš Jugoslavi
jos buvusį šalies minister į 
pirmininką M. Stojadinovi- 
čą ir 19 seimo atstovų už 
tai, kad jie kritikavo dabar
tinę valdžią, nuolankaujan
čią Hitleriui ir Mussoliniui.

“Gaukite “LaisveF Naujų 
Skaitytojų.

9
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Buvęs Ispanijos respublikos premjeras dr. Nęgrin ir užsienio reikalų minis
teris Del Vayo svečiuojasi Meksikoj. Sėdi iš kaires į dešinę: Loredo Apa
ricio, dr. Negrinas, Del Vayo ir Vincas Lombardo, Meksikos Darbo Konfede

racijos vadas, pa žangus žmogus.

■: .’.'/A-V• f 2$<. y?

; Tėvas.
Atsakymas

Mes nesame matę pačių 
v ė 1 i a u s ių apskaičiavimų, 
kiek šiandien mokytų žmo
nių gyvena iš pašalpos. Bet 
1935 metais federalė val
džia buvo juos suskaičius ir 
paskelbus.. Tais metais pa- 
šalpgavių surašė buvo 528,- 
420 žmonių, kurie buvo lan
kę mokyklą per dvyliką me
tų. Tai' maždaug lyginasi 
aukštajai mokyklai (High 
School). O 22,958 žmonės 
buvo išsėdėję mokykloje po 
šešioliką metų. Tas gi maž
daug lyginasi kolegijos 
mokslui.

Tai pusėtina armija mo- ,
kytų žmonių bentį tais 
tais gyveno iš tos ubagiško 
pašalpos. Nėra pamato ti 
keti, kad šiandien in 
daug mažiau.



Gyvybes Stebuklai Vandens Laše Du Radijo Jubilejai Sovietuose
Vandens laše knibžda gy

vybė, ir gyviai jame taip 
pat veda kovą už būklę. 
Pirmą kartą matyti, kas de
dasi viename laše vandens, 
atrodo, kaip netikėtini ste
buklai.

Tokie gamtos stebuklai 
viename laše vandens dabar 
yra matomi Pasaulinėje 
New Yorko Parodoje, West
inghouse Buildinge, įrengi
me, kuris vadinamas Mi- 
krovivarium. Pats žodis Mi- 
crovivarium reiškia mažy
čių gyvių buveinę.

Gyviai esami laše nešva
raus vandens ten yra mato
mi du tūkstančius sykių pa
didinti ir atrodo tokio ry- 
džiofkaip triušiai (krali- 
kai). Tie keisti gyviai ju
da, veisiasi, ėda, dažnai vie
nas kitą ryja. Tai savotiš
kas dar neregėtas cirkas.

Jeigu žmogus būtų tiek 
padidintas, kaip gyviai to
kiame vandens laše, tai jis 
atrodytų treja tiek aukštes
nis negu Trylon bokštas, 
aukščiausias Parodoje. O 
Trylon bokštas turi 700 pė
dų aukščio.

Dauguma gyvių vandens 
laše yra protozojai, o lietu
viškai sakant, pirmagyviai. 
Tai gyvūnėliai, kurių vjsas 
kūnas susidaro iš vienos 
tiktai celės (narvelio arba 
klėtkelės). Taigi jų sudėtis 
labai paprasta; bet žiūrėki
te, kokios mitrios esybės 
gyvena tose menkutėse 
kruopelėse vienodos me
džiagos. Ir visas tas jų gy
venimas čia parodomas ju
damaisiais paveikslais, ne 
dirbtiniais, o tiesiog iš gam
tos perduodamais.

Kaip Parodoma
Kaip tatai padaro? Visų 

pirma padeda lašą vandens 
po mikroskopu, tai yra po 
moksliškai sutaikytais, su
dėtiniais padidinančiais sti
klais. Šitaip padidintas 
vaizdas gyvių viename laše 
paskui dar padidinamas, 
kaip judamieji paveikslai. 
Ant sienos tam pritaisyta 
balta apskrita pala penkių gyviai, bet maitinasi pana- 
pėdų išilgai ir tiek pat sker- ■ kaip augalai.
sai. Ir tada regykla vie- i 
no vandens lašo su jo gy-! 
viais užima visą tą palą.

Bet Mikrovivariume, toje vūnėliai mišriai, be paskirs- 
parodoje mažyčių gyvių bū- Į tymo, jie ėda vieni kitus, 
klės, yra dvylika mikrosko- bet pasirenka ėst ne savo, o 
pų; po kiekvienu padėta la- skirtingos veislės gyvūnė- 
šas vandens, šiuom ar tuom (liūs. O kurie neėda kitų 
skirtingas nuo kitų; ir gyvūnėlių, tie minta bakte- 
kiekvienas lašas su savo gy-1 rijomis. Antai, paramecijos 
vybe yra atšviečiamas ant maistas yra bakterijos, 
skirtingos palos. Taigi tuo Bet sakvsime, vieną lašą 
pačiu laiku matoma dvylika ' vandens užviešpatavo vie- 
judamųjų paveikslu iš dvv- nos rūšies gyvūnėliai. ' Tu 
likos atskirų vandens lašų • gyvūnėlių priviso perdaug 
su knibždančia kiekviena-, tokiai mažai vietai. Kas ta
me gyvybe.
Kaip Jie Atrodo, Gyvena, 

Veisiasi
Viename vandens laše 

profesorius Roemmert arba 
jo pavaduotojas rodo gyvū
nėlį vadinamą paramecia; 
gyvūnėlis panašus į kamba
rinę šliuriukę (pantapliu- 
ką). Pas paramecijas nėra 
dviejų lyčių, o tik viena

bendra lytis, sako prof. 
Roemmert; pas šiuos gyvū
nėlius nėra pataičių ar pa
tinėlių. Kaip jie tad veisia
si ir dauginasi? Nagi, pu
siau skildami. Kada para- 
mecija užauga ir subręsta, 
tai pusiau skyla į dvi dalis; 
paskui kiekviena dalis, kai 
subręsta, vėl skyla pusiau, 
ir taip toliau. Bet kai ka
da dvi paramecijos susi
glaudžia ir perleidžia viena 
kitai dalelytę medžiagos iš 
savo branduolčliu. Tatai, 
pasak kitų mokslininkų, yra 
savotiškas kaip ir lytiškas 
paramecijų susinešimas.

Kitame vandens laše ma
tome gyvūnėlius vardu di- 
dinia, kurie kitaip vadinami 
“nosiniais” gyvūnėliais; tai 
todėl, kad jie turi panašius 
į nosį a tvarus; per tuos jie 
ryja maistą. O didinijų 
maistas yra paramecijos.

Aiškintojas įleidžia para
mecijų į vandens lašą, ku
riame viešpatauja didini jos, 
ir čia paramecijoms greitai 
bus galas. Didinijos tuo- 
jaus puola paramecijas me
džiot ir suryja jąsias.

Kitame vandens laše siau
čia, raitosi, vinguliuoja gy
vūnėliai panašūs kaip ungu- 
riukai; dar kitame — hy
dros, kaip ir “raguoti” gy
vūnėliai. Bežiūrint, hydros 
šakelė nuskyla, ir plaukia 
sau šalin jau kaip atskira, 
nepriklausoma, savaranki 
esybė. Ta šakelė išaugo iš 
bumburėlio, hydros šone. 
Naujoji hydra irgi panašiai 
veisis — augs ant jos bum- 
burėliai - spurgai, vystysis 
jie į šakeles, o paskui ša
kelės taip pat atskils, jau 
kaip savarankūs gyvūnėliai. 
Tai yra belytiškas veisima
sis. Bet hydra kitais atve
jais vęisiasi ir lytiškai, ale 
tos pačios hydros šonuose 
auga 
klos, 
auga 
sios 
sluoksnio.

Vandens laše taipgi yra 
gyvūnėlių, kurie juda kaip

ir kiaušinėliai ir sė- 
Taip užsivaisinus, iš- 
nauja hydra iš seno- 

hydros paviršinio

Vieni Ėda Kitus
Kur laše ^ra įvairūs gy-

! da? Jie begyvendami ir be- 
siveisdami perankštoje vie
toje užnuodija vandenį pa
čiais savo kūnų gamtiniais 
veiksmais, ir nuo, tų nuodų 
patys išgaišta.
Lempa Naikinanti Mažy
čius Gyvius ir Bakterijas

Geriamajame vandenyje, 
žinoma, visi tie pirmagyviai 
ir bakterijos yra nepagėi- tas.

daujami įnąmiai. Kaip tad 
būtų sunaikintga 

sveikiausiu ir mokslingiau- 
siu būdu? Tiems gyviams 
žudyt prof. Roemmert var
toja vadinamą Sterilempą, 
pagamintą Westinghouse 
kompanijos; ir kaip tiktai 
jis užleidžia tos" lempos 
spindulius ant vandens la
šo, tuoj gyvūnėliai ima dre
bėti, susitraukia ir visi nu
gaišta. Šitoks jų naikinimas 
taip 'pat .čia matomas ju
damuose paveiksluose.

Kai kuriuos rodomus da
lykus aiškiną pats profeso
rius Roemmert, kitus jo pa
dėjėjai. Be to, ‘kai kurie 
aiškinimai yra įkalbėti į fo
nografo rekordus - plokšte
les ir taip pat gerai supran
tami.

Galėtų žmogus daug kny
gų perskaityt apie pirmagy- 
vius vandenyje, bet negau
tų tokio aiškaus supratimo 
ir tokių neužmirštamų fak
tų, kokius čia įgyja per ke
letą minučių. Ne veltui šį 
Parodos skyrių kasdien lan
ko po 8,000 žmonių. N. M.

PIRMA ELEKTRINĖ 
GYDYMO MAŠINA
Pirmąją elektrinę gydy

mo mašiną pasidarė episko- 
palų bažnyčios kunigas 
John Newton 1764 metais, 
Anglijoj, ir pradėjo jąja gy
dyt žmones nuo “visų ligų-” 
Greitai žmonės ėmė minio
mis plaukt pas tą kunigą 
gydytis. Kažin ar pagydė 
bent vieną, bet kalbos pla
čiai pasklido apie jo “ste
buklingąją” mašiną. Tad ki
ti dvasiškiai .ir šiaip seno
viški žmonės pradėjo skelbt, 
kad tas kunigas- esąs “raga
nius” ir veikiąs su “piktąja 
dvasia.” Prisiklausę tokių 
šnekų, i o paties parapi jonai 
ilgainiui taip sukilo prieš tą 
kunigą, kad jis turėjo gal
vatrūkčiais bėgt iš savo pa
rapijos Olnego miestelyje.

\

Silkė Saugo Vyšnias 
Nuo Paukščių

Gerb. Skaitytojai,
Kurie auginate vyšnias, 

o i as paukščiai užpuola ir 
nulesa, tai yra geriausiai 
šitaip apsaugoti, kad neles- 
tu: Nupirkite vieną ar dvi 
silkes, pagal medžio didu
mą, ir ant kokios kartukės 
prikabinkite ir įkelkite į 
vyšnios medžio viršūnę; tai 
tada paukščiai ir nelesa' 
vyšnių.

J. J. Ynamaitis.
Union City, Conn. ,

Darbo Santikių Komisija 
Apsaugojus nuo Daugelio 

Streikų

Washington, birž. 19. — 
Šalies Darbo San tikiu Ko
misija pernai sutaikė tiek 
darbininkų su samdytojais, 
kad išvengta streikų, kurie 
būtų lėšavę $33,400,000,
sako tos komisijos rapor- * «

Gen. L. Prchala, 
Čechoslovakijos patrio
tas, dabar Lenkijoj, kur 
organizuoja 18...000 čekų 

Legijoną Vokietijos 
naziams mušti.

Vaikų Augimas
Bemiegant Dieną

ne

Kai kurie Anglijos gydy
tojai patyrė, jog kai vaikai 
pamiega dieną, jie tuoj 
sparčiai paauga. Per porą 
valandų dienos miego, vai
kas penketo metų amžiaus 
paauga nuo ketvirtadalio 
colio net iki pusantro colio.

Tad galima būtų pama
nyt, kad pamigdant vaikus 
dieną, kiekvienas išaugtų į 
labai didelį vyrą ar moterį. 
Bet kai pamiegoję vaikai 
pradeda lakstyti ir žaisti, 
jie ir vėl greit sumažėja.

Anglų gydytojai, kurie 
darė tuos bandymus, todėl, 
sako, kad, galų gale, vai
kai augs tik tokio dydžio, 
kiek kuriam “skirta,” vis 
tiek, ar jie bus dienomis 
migdomi hr ne.

Suaugusių Augimas
Reikia pridurt, jog 

vien vaikai bemiegodami 
laikinai paauga. Šiek tiek 
pailgėja ir suaugę- žmonės 
po keleto valandų miego. 
Daugelis amerikiečių jau 
seniai žino, jog taip yra.

Nedidelio ūgio amerikie
čiai' naudojasi šiuom žinoji
mu, norėdami gaut kai ku
rias valdiškas tarnybas. Sa
kysime, nustatyta, jog į ko
kią civilę tarnybą nepriima 
vyrų, kurie netūri bent 5 
Pėdų ir 5 colių aukščio. O 
štai vyrukui, trūksta pusės 
ąr viso colio. Ką jis tad da
rys? Nagi, miegos visą 
naktį ir gulės dieną iki pa
skutines valandos, kada tu
rės eit į oficialį mieravimą.

Be to, jis stengsis ir eiti 
kuo mažiausiai. Jis greičiau 

: pasisamdys automobilį ir 
' važiuos jame beveik guls
čias. Nes einant ar stovint, 
spaudžiasi kremzlės ir plė
vės tarp nugarkaulio kau
liukų ir'įvairių kitų sąna
rių; taip žmogų ip trumpi
na jo paties kūno svoris.

Kaip galint ilgiau miego
damas ir gulėdamas, veng
damas stovėt ar sėdėt, taip 
tas vyrukas ir galės laiki
nais pasidaryt aukštesnis 
puse iki viso colio.

Miego Svarba Tikram 
Vaikų Augimui

J negalima sutikt su

Sovietų Sąjungoj m. gegužės 7 d. buvo paro- 
dvigubas radijo dytas antenos veikimas Ru

sų Fizikos Draugijoje.
Popovo padėjėjas Rybki

nas signalizavo Herco spin
duliais iš chemijos labora
torijos, o draugijos pirmi
ninkas F. Petruševskis pri
iminėjo signalus fizikos ka
binete. Kiekvieną priimtą 
raidę Petruševskis rašė 
kreida lentoje. Tokiu būdu 
buvo perduoti du žodžiai: 
“Henrikas Hercas.”

žodžiams atsiradus lento
je, bandymo stebėtojai su
kėlė Popovui ovacijas. 
Anais laikais toks bevielio 
susisiekimo būdas atrodė ti
kru stebuklu/

1897 m.' Popovas įrengė 
radijo — susisiekimą tarp 
Kronštato tvirtovės fortų ir 
Lebiažjo kaimo. Minėtuose* 
punktuose buvo paleisti ori
niai “aitvarai” :
išrastais “prietaisais elektri
niams svyravimams surasti 
ir užregistruoti.”

Taip išradėjas pavadino 
pirmąsias pasaulyje ante
nas. Šitokio įrengimo pa
galba galima buvo priimi
nėti telefono signalus per 
45 verstus.

1899 m. radijotelegrafu 
pirmą kartą pasinaudota 
susisiekti su užšokusiu ant 
akmenų prie Helgolando sa
lų rusų krantų apsaugos 
šarvuočiu “Generolu-admi- 
rolu Apraksinu.”

Viena iš pirmųjų radijo- 
telegramų buvo iš Peter
burgo pasiųsta ledlaužio 
“Jermako” kapitonui. Ji bu
vo tokio turinio: “Jerma
ko” vadui. Netoli Lavežari 
atskilo ledo lytis su žvejais. 
Suteikit pagalbą.”
Caro Valdžia Kreivai žiū

rėjo į Radijo Išradimą.
i

Caro vyriausybės biuro
kratai su nepasitikėjimu 
žiūrėjo į Popovo išradimą 
ir nenorėjo duoti pakanka
mai lėšų jam tobulinti. Gir- 

•di, *iš to nieko ypatingo ne
išeisią, tik pinigai būsią iš
eikvoti be reikalo.

Popovas atsidūrė sunkioje 
būklėje, nes turėjo jieškoti

Šiemet 
minimas 
jubilėjus.

Prieš 80 metų gimė radi
jo išradėjas, rusų fizikas 
A. Popovas, o prieš 40 metų 
Rusijoje telefono aparatais 
pirmą kąrtą buvo nustaty
tas radijo susisiekimas per 
atstumą..
Popovas Tai Pirmasis Radi

jo Išradėjas Pasaulyje.
Fizikas Popovas, susido

mėjęs elektromagnetinėmis 
Herco bangomis, ilgą laiką 
j ieškojo būdų joms priimi
nėti. Pagaliau, 1895 m. jis 
puikiai išsprendė šį klausi
mą, pasistatęs pirmąjį pa
saulyje radijo priimtuvą, 
kuris leido be vielų pagal

bos susisiekti už 638. metrų.
Pradžioje Popovas padarė 

aparatą elektros svyravi
mams ore registruoti, 1894 
m. jis pasinaudojo anglų fi
ziko Lodžo atrastu būdu 
elektromagnetinėms ban
goms perduoti per trumpą 
atstumą ir pasistatė primą- 
ją pasaulyje anteną. 1895

DIRBTINIAI DANTYS 
KARVĖM SOVIETUOSE

---------- I—

Lietuvoj arba carinėj Ru
sijoj būdavo, sugedo karvei 
dantys, tai jau ir galas jos 
amžiui, nors šiaip 'karvutė 
būtų gera ir pieninga. Nes 
be dantų kaip jinai ės žolę, 
šieną ar kitą karvišką pa
šarą? Taigi bedantę karvu
tė jau ir būdavo skiriama 
tik mėsai, o jos “žiponas” 
batams.

Bet Sovietuose ir dauge
lis bedančių žalmargių dar 
galės pagyvent. Nes kai sa
vieji karvės dantys sugen
da kolektyviame ūkyje, tai 
jai deda naujus, dirbtinius 
dantis, ir karvė jais mau
mo j a sau šieną, žolę, dobi
lus, kaip ir pirmiau.

Karvės su dirbtiniais dan-♦ 
timis bus rodomos ir di
džioj lauko ūkio parodoj, 
kuri įvyks Maskvoj šiemet 
rugpjūčio mėnesį.

Sovietų vyriausybės or-1 lėšų bandymams tęsti ir iš
ganąs “Izviestija” praeitą radimui tobulinti techniniu 
šeštadienį išspausdino ilgą atžvilgiu., Užsienių firmos 
pranešimą apie dirbtinius prašė parduoti joms išradi- 
karvių dantis; bet tas laik- mą, bet Popovas griežtai
raštis tedavė tik kelias eilu
tes vietos ‘Inaujiem” Angli
jos pasiūlymam dėlei ben
dro apsigynimo sutarties 
tarp Anglijos, Franci jos ir 
Sovietų. Nes dirbtiniai kar
vės dantys vis tiek yra ti
kresnis dalykas, negu tie 
šlubi planai Anglų politikie
rių., ' | 

viena nuomone minimų an
glų gydytojų, buk vaikų 
miegojimas dieną nereiš
kiąs, kad jie, galų gale, už
augs didesni. Nes jau se-_ 
niai patirta, kad jauni gy
vūnai, taigi ir vaikai, tikrai 
auga laike miego. Todėl aiš
ku, jog geriau ir ilgiau išsi
miegodamas naktį ar dieną, 
vaikas augs didesnis, negu 
nedamiegodamas. —N.

atsisakė.
Markoms Pasisavino Popo

vo Išradimą
1896 m. italas Markonis, 

naudodamasis Popovo ante
na, pakartojo visai pana
šius bandymus ir susilaukė 
gerų rezultatų. Jį finansa
vo italų valdžia, ir Marko
nis buvo paskelbtas radi j o- 
telegrafo išradėju.

Rusų-japonų karo metu 
caro; vyriausybė nusipirko 
savo karo laivams “italų” 
radijo telegrafo aparatus, 
nors galėjo juos turėti 
anksčiau, negu patys italai.

1905 m. Popovas buvo iš
rinktas Peterburgo Elek
trotechnikos 
rektorium ir 
metais mirė.

instituto (li
tais pačiais

Popovo draugams reika
laujant, 1908 m. buvo suda
ryta speciali komisija iątir-. 
ti, kam priklauso radijbte- 
legrafo išradimo pirmeny
bė. Komisijoje dalyvavo 
rtfšų ir užsienių mokslinin
kai specialistai. Pirminin
kavo profesorius O. Chvol- 
sonas.

Komisija, susipažinusi su 
atitinkamais dokumentais, 
konstatavo, kad fizikas Po ( 
povas pirmas išrado radijo- 
telegrafą. Markonio apara
tas atsirado metais vėliau 
ir turėjo Popovo • anteną. 
Markonis, demonstruoda
mas savo išradimą, nepra
nešė, kad pasinaudojo Po
povo antena.

Aukšta Radijo Pažanga 
Sovietuose

Sovietų Sąjungoje radijo- 

S 
s

su Popovo ' technikos pažanga pasiekė
. . . 1 iv. t • • • i rv G
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aukšto laipsnio. Sovietų Są
junga turi 75 radijo stotis. 
Jų tarpe yra galingiausia 
Europoje Kominterno sto
tis. Sovietų radijo tinklo 
galingumas užima pirmą 
vietą Europoje ir antrą pa
saulyje.

Radijas vaidina žymų 
vaidmenį ir Sovietų žemės 
ūkyje. • ■■

, Darbininkai laukuose vei
kia 4,500 trumpų bangų sto
čių. Per radiją perduodami 
patarimai kolektyviams^ 
ūkininkams ir darbinin-' 
kams, mašinų-traktorių sto
čių direktorių įsakymai ir 
tt. Per radiją daromi že
mės ūkio darbininkų pasita
rimai.

Sovietų. Arktika taip pat 
aprūpinta radijo stotimis. 
Prieš šešerius metus Sovie
tų Šiaurėje tebuvo 15 sto
čių. Dabar Ledjūrio salose 
ir pakrantėje dirba 50 sto
čių. Savo nurodymais ir 
pranešimais jos padeda lai
vams plaukti Šiaurės jūrų 
keliu ir užtikrina jiems sau
gumą.

Sovietų radijas aprūpina 
informacijomis laikraščius. 
Sovietų telegrafo agentūra 
(Tass) kasdien duoda in
formacijų 3,254 laikraš
čiams.

Kominterno stotis infor
muoja užsienius įvairiomis 
kalbomis.

. SSSR labai daug radijo 
mėgėjų, kurie - energingai 
dalyvauja šalies radijofika- 
cijoje. Kasmet daromos ra
dijo mėgėjų aparatų staty
bos parodos. , Paskutinėje 
parodoje buvo išstatyta 1,- 
116 naujų išradimų, iš ku
rių 500 gavo premijas.

(“Lietuvos Žinios”)

ii

Naziai Liepia Gimdyt 
Po 4 Kūdikius 

' Berįin. — Nazių partijos 
vadai liepia kiekvienai mo
teriai pagimdyt bent po k 
turis kūdikius. Jeigu j 
gimdys po 'mažiau, tai, s 
ko, negalės augt skai“’ 
Vokietijos gyventojų. T 
nai metais vokiečių skail. 
net sumažėjęs 42,065.
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Buvusiam Pakauiies Kaime 
Kaukia Sirenos

Reportažas Apie Petrašiūnus
Kauną didina ir tolimi jo 

priemiesčiai, kur dar netaip 
seniai buvo aplūžę kaimai. 
Seniau statė biznieriai fabri
kus Šančiuose, Vilijampolėje, 
o jei kokia įmonėlė įsisteig
davo kitame miesto kampe, 
jos egzistencija visi abejojo: 
koks fabrikas gali bujoti kai
me ?

Nuošalus buvo kaimas Pa
žaislio valsčiuje, prie pat Ne
muno kranto, apie 4 km. at
stu nuo Kauno, Petrašiūnai. 
Šio kaimo gyventojai — apie 
40 ūkininkų žemę dirbo ir iki 
šiai dienai dirba ilguose rė
žiuose, kurie, įpėdiniams turtą 
besidalijant, susiaurėjo tiek, 
kad tūlame net su akėčiomis 
nėra kur apsigręžti. Artimas 
Kaunas, graži vieta, patogus 
susisiekimas kaimą ilgainiui 
kėlė kaip ant mielių. Kelias, 
einąs į Pažaislį, buvo iš abie
jų pusių apstatytas didesniais 
ir mažesniais trobesiais, įsi
steigė viena kita krautuvė, I 
tlarbininkai išsinuomojo pi
gius butus, belgai pastatė ši- 
liminę elektros stotį, švedai— 
popierio fabriką ir Petrašiū
nai — buvęs kaimas — virto* 
mažu pramonės centru. Fabri
kas “gimdė” fabriką —- pa
skutiniais metais čia pradėjo 
veikti baltųjų plytų ir bituko 
įmonė; akc. “Neries” b-vė čia 
greit iš Kauno perkels meta
lo liejyklą. Jau šiandien Pe
trašiūnų fabrikuose nuolat 
dirba per 300 darbininkų, j 
Toks šeimų skaičius atsikėlė 
gyventi į dar nepamirštamai 
vadintą Petrašiūnų kaimą, jį 
privertė išaugti į miestelį su 
visais privalumais ir patogu
mais.

Petrašiūnai šiandien dar ne
turi senesnio miestelio išvaiz
dos, daugio ūkininkų namai 
“puošiasi” nudriskusiais šiau
diniais stogais, kiemuose sto
vi plūgai ir akėčios, taria
muose darželiuose ganosi ark
liai, bet jau gatvės kraštais 
pravesti šaligatviai, yra prie
glauda, bažnyčia, net gi vie
nuolynas, keli gydytojai, visa 
eilė karčiamų ir tt. Neigia
mas dalykas karčlamos, bet 
ką daryti, kad mūsuose jau 
tokia mada: jei pastatė baž
nyčią, apsigyveno gydytojas, 
atsidarė mokykla, tai būtinai 
j tą tarpą įsispraus ne viena 
ir katčiama.

Petrašiūnai ruošiasi smar
kiai augti, šiandien šio mies
telio ūkininkų rėžius du mati
ninkai skirsto į sklypus, ku
rių, tarp aikščių ir gatvių, 
bus net keli šimtai. Tais 
sklypais kauniškiai susidomė
ję labai plačiai, o per Klai
pėdos netekimo laikotarpjį 
juos graibstyte graibstė. Buvo 
tiek pakilusios kainos, kad už 
ketvirtainį metrą mokėta net 
8 litai. Dabar kainos krito ir

nuošalesnėje vietoje ketv. me
tras galima gauti po 1-2 litu.

Be įmonių pirmą didžiausį 
rūmą stato valsčiaus savival
dybė, kuriame tilps 10 kom
plektų pradžios mokykla, sa
vivaldybės įstaiga, sveikatos 
įstaiga, kulinarijos kursams 
patalpos su visais priedais, du 
butak ir erdvi 3-4 šimtų sėdi
mų vietų salė, kurioje bus 
įrengtas kino teatras, be to, 
sale galės naudotis visuomenė 
susirinkimams, kultūrinėms 
pramogoms ir tt. Greta šių 
rūmų statoma pirtis su atski
rais kambariais — klasėmis ir 
voniomis. Pirtyje vienu laiku 
galės maudytis iki 150 žmo
nių. Numatoma, kad pirtimi 
naudosis ir apylinkių kaimie
čiai, kurie iki šio laiko turė
jo tik natūralias maudykles 
Nemune, šie pastatai galuti
nai bus įrengti rugpjūčio 1 d. 
ir savivaldybei kaštuos apie 
580,000 litų.

Ši palyginamai milžiniška 
statyba valsčiaus ir miestelio 

įgyventoji! nebuvo sutikta su 
džiaugsmu, buvo visokių ne
pasitenkinimų : kaimiečiai nu
siminė, kodėl daugiau kaip 
pusė milijono litų investuoja
ma miesteliui, o kaimui nie
ko? Jų nuomone, bent pusė 
lėšų turėjo būti paskirta kai
mo mokykloms statyti. Nebu
vo šia statybai patenkinti ir 
miestiečiai: šaligatviais nega
lima praeiti, o statomas rū
mas, kokių ir Kaune nepcr- 
daugiausiai. Buvo ir skundų. 
Vietos- stambiosios įmonės 
statybai pritarė: elektros sto
tis ir popierio fabrikas solida
riai paaukojo 40,000 litų, o 
Gudinskas pasižadėjo bituko 
plytomis iškloti šaligatvius ir 
kiemo takus, žemės darbus 
atlikti valsčiaus ūkininkai 
dirbs po vieną dieną nuo 10 
hektarų. Toks natūralaus dar
bo paskirstymas duos apie 1,- 
000 darbo dienų. Tikimasi, 
kad šios darbo jėgos pakaks 
ir sporto aikštei sutvarkyti, 
kuri numatyta steigti prie 
statomųjų valsčiaus rūmų.

Valsčiaus savivaldybė visuo
menės parama yra pastačiusi 
6 kompl. mūrinę pradžios mo
kyklą Palemone, kuri kašta
vo 150,000 litų.

Kelių taisymo atžvilgiu 
valsčiaus ūkininkai nenusi- 
skundžia; mat, neperdaugiau- 
siai jų ir turi,—30 km. svar
biausių kelių taiso vietos įmo
nės.

Visuomeninis Petrašiūnų 
Gyvenimas

Šiandien daugiau, matpma, 
kiek jis pasireiškia šaulių ei
lėse, mat paskutiniu laiku šios 
kilnios organizacijos narių 
skaičius, kaip teko patirti, 
padidėjo dešimteriopai. Įta
kingoji politinė organizacija 
ir jos jaunoji atžala čia pa
sisekimo visiškai neturėjo.

Tiek jų gyvenimas žinomas, 
kiek sukasi apie vieną skirtą 
valsčiaus pareigūną. Nepasi
sekimai kelia bruzdėjimą, o 
kartu visos masės nepatenkin
tos.

Kritiška ir darbininkijos pa
dėtis : pilnai neišsivysčiusiam 
ir reikiamai nesusitvarkiusiam 
miestely trūksta kultūrinių 
pramogų, užmigdytas viešasis

gyvenimas, tad viskas “klesti” 
karčiamose. Kiek geriau susi
tvarkiusi popierio fabriko dar
bininkų dalis, nes turi patogią 
savo koloniją su kultūringais 
butais.

Anksčiau buvo tikėtasi, kad 
Petrašiūnai išaugs į vasarvie
tę. Bet dabar aiškėja, kad čia 
kuriasi fabrikų miestas.

F. Zl.

Eltos Žinios iš Lietuvos

Meksikos užsienio reikalų ministeris Edvardas Hays 
duoda čekį USA ambasadoriui, Juozui Daniels’ui; tai 
milijono dolerių ^ertės čekis, kurį Meksika prašo per
duoti Amerikos aliejaus magnatams, kurių aliejaus 
šaltinius Meksika konfiskavo. Viso Meksika turės su

mokėti $10,000,000.

Ryga, VI-1. — Rygos lietu
vis Tumas daro žygių pasiųsti 
New Yorko pasaulinėn paro- 
don Lietuvos lėktuvų traukinį. 
Lietuvos lakūnai tam sumany
mui pritaria. Toks skridimas, 
kuris eitų etapais: į Europos 
valstybių sostines, Afriką, iš 
čia skersa'i Atlantiką, Pietų 
Ameriką ir pagaliau šiaurės 
Ameriką — esąs galimas len
gvai įvykdyti. Tam tikslui 
Tumas siūlo išleisti specialias 
degtukų dėžutes, kurios kai
nuotų tik 5 centais brangiau. 
Iš parduotų dėžučių, kurias 
pirktų visi, ir New Yorko pa
rodos lankytojai, esą būtų ga
lima padengti visas skridimo 
išlaidas.

—o—
Kaunas, VI-1. — Naujoji 

Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti valdyba pasi
skirstė pareigomis. Pirminin
ku išrinktas adv. R. Skipitis, 
I vice-pirmininku — dir. Sur
vila, II vice-pirmininku—prof. 
Šleževičius, I sekretorium — 
Kazys Kasakaitis, II sekreto
rium—St. Gabaliauskas, kiti 
pasiliko valdybos nariais. Iš 
viso naująją valdybą sudaro 
12 asmenų.

—°—
Kaunas, V-26.—Kauno mies

to taryba gegužės 25 d. posė
dyje, be kita ko, nutarė leis
ti burmistrui praplėsti Ežerė
lių durpyną, išnuomuojant 
dar 100 hektarų durpyno ir 
pastatant dar dvi naujas dur
pių apdirbimo mašinas. Tam 
reikalui leista pasiskolinti 
278,000 lt. Tuo būdu durpių 
gamyba būsianti padidinta 
apie 60% (pernai čia buvo 
pagaminta 17.5 tūkstančių to
nų durpių).

—o—
Kaunas. — Ligšiolinis “El

tos” direktorius Pranas Daili
dė paskirtas Lietuvos įgaliotu 
ministru Latvijai gegužės 31 
d. išvyko į Rygą, kur perėmė 
savo pareigas. “Eltos” direk
toriaus pareigas laikinai pa
skirtas eiti “Eltos” vyr. re
daktorius Viktoras Kaman
tauskas.

—o—
Kaunas. — Iki 1939 rhetų 

sausio 1 d. mūsų valstybiniuo
se miškuose buvo: 287 brie
džiai, 173 elniai, 40 danielių, 
29,396 stirnos, 1,503 šernai, 
113 vilkų, 10,256 lapės, 76,- 
831 pilk, kiškis, 4,973 balt, 
kiškiai, 1 lūšys (Baisogalos 
miškų urėdijos miškuose), 3,- 
796 barsukai, 40,810 voverių, 
642 kiaunės, 84 ūdros, 57 au
dinės, 337 kurtiniai, 16,034 
tetirvinai, 20 fazanų (Moko
mosios, Panemunės, Rokiškio 
ir Utenos miškuose), 15,146 
jerubės, 26 gulbės (pastebė
tos 1938 m. vasarą Mokomo
sios, Marijampolės, Plungės, 
Telšių ir Varėnos apylinkėse), 
349 gervės, 683 juodieji gan
drai.

—o—
Kaunas. — švietimo Minis

terija nustatė taisykles antra
jai svetimai kalbai dėstyti 
gimnazijose. Reformuotoje vi
durinėje. mokykloje pirmoji 
Svetimoji kalba yra frąncūzų 
kalba. Tik didžiosiose gimna
zijose, kuriose Visos klasės tu
ri lygiagretes klases, šalia 
frąncūzų įvedama ir vokiečių 
kalba, kaip pirmoji svetimoji 
kalba; Tokių gimnazijų šiuo 
metu yra 8. Vokiečių kalba, 
kaip pirmoji svetimoji kalba, 
dėstoma ir klasikinėse gimna
zijose, kurių* šiuo metu yra'2. 
Tokiu būdu, iš 4? lietinių

zuve-

d.30 
grafų

gimnazijų antroji svetimoji 
katba būs :, vokiečių—29 gim
nazijose, anglų — 27 ir rusų 
—7 gimnazijose, 

rr—O—
Katinas. — Miškų Dėpart- 

mentas užpirko Vilniaus kraš
te 500,000 sterkų ikrų, kurias 
paleis į DUseto ežerą, Zarasų 
apskrityj. Neseniai ten .įleista 
200,000 išperintų sigu 
lių ir 30,000 vėžių.

—o—
Vilnius. — Gegužes 

grįždami iš svečių iš
Potockių nukrito ir užsimušė 
2 lenkų grafai — Zamoiskis ir 
J. Tiškevičius; pastarasis buvo 
didelių dvarų savininkas Vil
niaus krašte.

—o—
Apie Lietuvos Biudžetą

Kaunas, V-30. — Finansų 
ministeris ats. div. gen. J. Sut
kus gegužės 27 d. spaudos at
stovus painformavo apie per
tvarkymą šių metų valstybės 
biudžeto. Pirmiausia ministe
ris nurodė, kad šių metų biu
džetas buvo Seimo priimtas ir 
paskelbtas 367.9 mil. litų su
mai. Netekus Klaipėdos kraš- 
'V..... ...... — ~ • ----- —

to, kuris mūsų ūkiniame gyve
nime Užėmė stambią vietą, ki
lo reikalas iš pagrindų per
tvarkyti biudžetą. Pirmiausia 
teko atsisakyti nuo numaty
tos 17 milonų litų vidaus pa
skolos realizavimo. Be paja
mų sumažėjimo nuo vidaus 
paskolos atsisakymų, sumažės 
pajamos ir dėl Klaipėdos kri
zės, būtent, iš numatytų 325.1 
milionų litų paprastųjų mo
kesčių sumažinimo, nepapras
tosios pajamos sumažės 0.4 
mil. lt. Kartu su atsisakymu 
nutf vidaus paskolos biudžeti
nės pajamos sumažėja 38 mil. 
lt. Atsisakoma nuo naujų sta
tybų ir naujų įstaigų steigimo. 
Tuo bus sutaupoma apie 5 
mil. lt. Valstybės tarnauto
jams atlyginimas paliekamas 
koks mokamas ligi šiol. Trūks
tamoms pajamoms papildyti 
bus išleista iš monetų fondo 3 
mil. lt. Tųkiu būdu biudže
tas bus sumažintas 35 mil. lt. 
.Pernai primokėjimams už eks
portuojamus žemės produktus 
išleista apie 20 mil. lt., šiems 
metams buvo paskirta 10 mil. 
lt. Tačiau jau dabar tie 10 
milionų lt. . primokėjimams 
baigiami išleisti ir, kaip ma
tyt, ligi metų galo dar rei
kės išleisti apie 8 mil. lt. Tais 
sumetimais padidinti ■ akcizo 
mokesčiai ir įvesta nepapras
ti turto, verslo pelno ir dar
bo pajamų mokesčiai, iš kurių 
dar šiemet numatoma gauti 
apie 8 mil. papildomų paja- I 
mų. Tai būtų ta suma, kuri 
reikalinga primokėjimams už 
eksportuojamus produktus. 
Pertvarkyto biudžeto projek
tą antradienį pradės svarsty-1 
ti Ministcrių Taryba, o kai

M misterių 
perduotas 
lu Seimas 
papraston

Taryba priims, bus 
Seimui. Tuo tiks- 
bus sukviestas ne

sėsi j on.
---u— I

Kaunafe, V-30.—Šiomis die
nomis Kelių Valdyba sudarė 
su vienu rangovu sutartį Šiau
lių kelių rajone gelžbetoni
niam' Gaulės tiltui per šešu- 
vą pastatyti. Pagal sudarytą
ją sūtartį tilto betono darbai 
turės būti baigti iki šių metų 
rugsėjo 15 d., o galutina tilto 
statyba turės būti užbaigta 
šių metų gruodžio 1 d.

Tientsin, Chinija, birž. 
21. — Iškraustyta pora šim
tų anglų moterų ir vaikų iš 
japonų blokaduojamos An
glų koncesijos Tientsine, 
kur gręsia badas.

Naziij ir Lenkijos Neva 
“Turistai” Danzige

Danzig. — Praeitą sek
madienį čia suvažiavo dau
gelis Vokietijos nazių smo
gikų ir kariškių, persiren
gę kaip “turistai.” Jie su
gužėjo išgirst kalbą Goeb- 
belso, Hitlerio propagandos 
ministerjo.

Veiklieji Lenkijos pilie
čiai irgi nesnaudė ir skait
lingais būriais suplaukė į 
Danzigą, taipgi neva kaip 
“turistai.”

Jeigu naziai būtų mėgi- 
nę tąja proga daryt žygį 
prijungimui Danzigo prie 
Vokfetijos, lenkai buvo pa
siruošę atremt tokį nazių 
pasimojimą.

Puiki Vieta Vakacijom
Ant Aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

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

TURIME ATSKIRUS KAMBARIUS
Burdas $12 į savaitę; Vaikam $6.00.

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuo
se, Up State New York, kuri yra 
sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo 

geriausias ir sveikiausias klimatas.

Box 240 R. F. D. 2 Cauterskill Road 
CATSKILL, N. Y. Tel. Catskill 885F4

LAISVES’ PIKNIKAS
ET KETURI CHORAI DALYVAUS PIKNIKE

Sekmadienį, 2 Liepos July 2nd
Piknikas Prasidės 10 Vai. Ryto, Muzika nuo 2 P. M

BUS CLINTON PARK, Bc(ts h' Mas'”th Aves- MASPETH, N. Y
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Aido Choras iš Brooklyn©, kuris dalyvaus šiame piknike.

Taipgi programe dalyvaus Sietyno Choras, Newark, vadovaujamas B. šalinaitčs; Bangos Choras, 
Elizabeth, vadovaujamas Aldonos Klimaitės ir Pirmyn Choras, Great Neck, vad. Geo. Kazakevičiaus.

Dvi Orkestros Gros Šokiam
Pinigines dovanos prie įžangos bilieto per

kant iš anksto: 1-nia $10; 2-ra $7; 3-Čia $5 ir 
4-ta $3. Iš anksto įsigykite įžangos tikietą ir iš
bandykite savo laimę. Įžanga 40c asmeniui.

Bus daug svečių iš kitų miestų, nes dauge
lis bus atvykę į Pasaulinę Parodą. O dienraščio 
“Laisvės” pikhikas arti Pasaulinės Parodos. 
Prašomfe kreiptis į “Laisves” raštinę, 427 Lori
mer St., Brooklyn, ir įsigyti bilietus iš anksto.
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Education of Youth

for

re-

July 5 3:00- 3:30 P.M.
cn-

not

Unemployed girls

choruses will
Albert Jacobs and

for your prom and 
good time? I wonder

darling secretary, 
graduated the Ly-

dancer 
have a 
was.
25-26:

Indian GroVe 
a day to re-

In
21

Wednesday
Interviews at

en-
or

Paserkis’ birthday, 
say “Happy Birth-

* Arrangements still pending. ** Date and time yet to be confirmed. 
Consult your local daily newspapers for exact time and local stations.

SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES

They arc not able to earn 
money to buy clothes, and 
food and shelter, whereby 

children can enter high

in Seattle and Bridgeport, 
cities, the figures show that 
occupations less than one- 
the families had children in 

in • the managerial

NEW HAVEN, Conn.—The joint 
picnic this Sunday of the LDS ahd 
ALDLD districts in 
will make June 25 
member.

Monday July
Prominent Speaker

Tuesday June 27 10:45-11:00 p. M.
Senator Sheridan Downey—“Opportunity and Security

PUBLISHED EVERY 
TUESDAY AND 

FRIDAY

July 5
the World’s Fair. Youth interviewed on AYC Day.

If

3 - 10:30-11:00 P.M.
from Manhattan Center Mass Meeting 

Presentation of . . . “21,000,000”
2:30- 2:45 P.M.

$

—

■4 i 
a

kenktu puBlapia BAISY!

TWICE A WEEK

YEAR thousands of young 
(men and women., leave the high 

schools and colleges of America with 
a sheepskin in their hands and walk 
out into a world where rosy pic
tures of rosy futures quickly fade.

Will their education help them in 
spite of the economic depression 
that has placed the country in the 
doldrums for the past ten years? 
Will youth be able to live lives of 
peace and contentment in spite of 
the constant threats of war and the 
danger of reaction at home? And 
what can youth do to make the 
World of Tomorrow become an ac
tuality for them?

If we are to find answers to these 
?[uestions and many others, we must 
irst find the facts relating to youth 

and education in America. “Let us,” 
to Quote many, “look at the record.” 
Ahd these are the facts:

In The High Schools
More than 6,000,000 students were 

enrolled in the last four years of 
public high schools in 1938, accord
ing to the U. S. Office of Educa
tion.

The figure is a large one but the 
percentage of youth enrolled in 
school varies widely: In Alabama it 
is about 28%; in Arkansas, 33%; 
Mississippi, 35%; South Carolina, 
35%; while California, Nevada, Wy
oming, Washington and Utah have 
over 75%.

Not in School

WE SEEM TO FIND that not 
all of those who should be in 
school are in school. As in any ana

lysis of a social subject we must 
turn and study the economic fac
tors.

Regarding the numbers . of youth 
not in high school, Aubrey Wil
liams, NYA administrator, declared:

“We know that in America today 
there are 3,500,000 young people of 
high school age that are denied op
portunity to go to high school. We 
know that by and large, that Is 
not because there are not enough 
high schools . . . The real reason 
that these young people are denied 
opportunity to go to high school is 
because their fathers and mothers 
canrtot afford to send them to high

DATE CALENDAR
June

June

July

July

July

July

ENGLISH PART

24— Builders’ Beach party to 
Jacob Riis Park.

25— ALDLD picnic at Un
ion, N. J. Bangos, Siety- 
nos and Pirmyn choruses 
participating.

1—Aidbalsiai sing at opening 
of the American Youth 
Congress.

1- 4—Sessions of the
Youth Congress.

2— "Laisve’s” annual
Clinton Park in

American

picnic at 
Maspeth,

4—“Laisve’s” annual picnic in 
Maynard, Mass., where a 
chorus of 200 will sing.

5—American Youth Day at 
World’s Fair.

8—Celebration party by 
new LDS branch, 
Maspeth Cavalcades.

August 5—LDS Metropolitan Coun
cil Moonlight Cruise up 
the Hudson River, 
your “passports” in

July

July

the

the 
the

vance.

Get
ad-

Tea Men Drink Coffee
NEW YORK.—About 200 of 

nations leading tea executives 
tWo-day merchandising 

the New York World’s 
drinking coffee “for a

eluded a 
forum at 
Fair by 
change.”

the 
con-

i school, 
jenough 
to buy 
those 
school.”

Students who leave school before 
graduation are by no means the dul
lest pupils. A recent study of such 
students in Houston, Texas, showed 
that those who have to leave school 
are, on the average, as bright as 
those who stay. Of students who 
dropped out of school there, 61% 
said they were forced to do so for 
financial reasons.

High Schools students come lar
gely from families where the fathers 
are in the better paid occupations 
as shown in an Office of Education 
follow-up survey based on earlier 
studies 
In both 
for all 
third of
high school;
groups, more than nine out of ten 
had children in high school; but 
where the father was engaged in 
one of the lowest paid occupations, 
not even two out of ten were 
presented in the high schools.

College Education’

SOME 1,350, 000 students were
rolled in colleges and universities 

of the U. S. in 1937-8. In addition, 
about 140,000 students ‘were enrolled 
in normal schools and teachers’ col
leges.

Total figure of about 1,500,000 in 
all colleges and normal schools in 
1937-8 still represents only about 
14% of the estimated ten million 
youth of college age in the United 
States. Only one in seven was 
rolled in any kind of college 
normal.

Naturally one might say that
all students are either fit or need a 
college education. But more than 
once the reactionaries have broken 
their own contempt of education by 
crying that industry has jobs—if 
only there were enoligh really cap
able and trained men to take them.

The U. S. Office of Education re
cently estimated that only 2.8% of 
the general population over 21 years 
of age were college graduates, 
addition, about 4% of those over 
had had “some college work.”

The Financial yAngle
Those from families with higher 

incomes get to college; those from 
families with lower incomes, find it 
much harder. Among the 3,000,000 
young persons of college age from 
families with incomes o( $1,700 up, 
one out of every five was in col
lege; but among those 6,500,000 
young persons from families below 
this level, only one out Of every 26 
was able to attend college.

yotrth

any kind of vocational 
This is less than one in 
of the entire youth popu-

Vocational Training
Fewer than three million 

in the United States. in 1937 were 
receiving 
education, 
seven out 
lation.

About 500,000 youth were receiv
ing some kind of vocational training 
in connection with the NYA and 
CCC.

Report of the President’s Advisory 
Committee on Education last year 
recognized “the need for sound and 
adequate programs of vocational 
education.” It recommended increase 
of Federal grants for such educa
tion; improved training of teachers; 
revision of laws on vocational edu
cation; “a just a'nd equitable/distri
bution of the Federal funds for vo
cational education in states main
taining separate schools for Ne
groes;” and a special minimum age 
of 17 to be established for instruc
tion designed to prepare for a spe
cific trade or industrial occupation.

TIDC* on Newspaper 
I I ■ O Reporting

HOICE OF WORDS in a news story cannot be stressed too much.
The writer for the progressive labor press must be more careful than 

any other reporter in the business of selecting words for his account of a 
news event.

Read a news story in the Tory press and you will firfd such terms as 
"riot” and “alien” used freely to slander labor 
these words should be taboo in the press that 
these groups.

Take the word “riot.” Over a period of years 
up by the monopoly press to cover up every attack by police and armed 
thugs on strikers. In its use today is always an Inference of violence sup
posedly created by workers, rather than by the armed ,open shop forces.

The word “alien” falls into a similar category by reason of its constant 
use to libel foreign-born workers. Red-baiting measures like the notorious 
Hobbs Bill, which would put all non-naturalized persons in concentrations 
camps, build up their hymn of hate by free use of such words as “alien” 
which has come to mean something foreign to all that is American.

Actually some of our best citizens are foreign born workers who love 
democracy. To call these people “alien” is to put a label on them for the 
purpose of discrimination.

Another group of words which should be studied and used with care 
by the fledgling reporter are the words to describe racial or national 
groups. Words like “Jap” and “Hurts” are absAlutely taboo. Although 
Hitler and ’ the Mikado have aroused hate throughout the world ^gainst 
the German and Japanese governments, the people of these lands remain 
for the most part opposed to their policies.

To insult these people is out of the question.
A general rule to follow in usage of controversial words is: “Don’t use 

any term reflecting oh the labor movement or any racial or national 
groups.”

and foreign-born. Both 
is designed to aid both

the word has been built

(Continued)

EDUCATION-STORIES

SONS OF LIBERTY

is?•j

GENERAL GEORGE WASH-- 
INGTON (Montagu Love): at) 
top;' Haym į Salomon (Clauds’ 
Rains) at upper left'—the pa-' 
triotic Philadelphia citizen who' 
raised vast sums to aid^Wash- 
ington to win a final'victory' 
over the British;-' Nathan Hale

(Larry Williams) — lower left — is visited in prison by Haym Salomon.; 
Several of the thrilling scenes in "Sons of Liberty," Warners’ featur-; 
ette in Technicolor, which is one of the historical series for which'} 
Harry M. Warner recently received the ''Patriotic Service" medal 
awarded by the.Motion_Picture.Academy of,Arts.and.Sciences^

Chi Gives Stockyard 
Razz to
Mass. Hopes

4 Yrs of CCNY 
Climaxed by 
Grad Party

B’more Leaders 
Look Over Activity

BALTIMORE, Md.—The month of 
June is a very busy month for the 
Baltimore Lithuanian Leaders—what 
with all their examinations and ac
tivities:

On June 4 we had a very success
ful strawberry festival. June 9 saw 
the monthly meeting at Mrs. Jacobs. 
The club members agreed to give up 
the hall for the summer. The , next 
meetings will be held at the homes 
of each member, with a committee 
supplying the refreshments and en
tertainments after the meetings.

Helen Jacobs, Alfred Ekevvise and 
John Lockwich promised to become 
LDS' insurance members when the 
LDS membership drive begins. I 
hope that the other members that 
are not insurance members will join 
too.

Some of the members went on a 
straw ride on June 10 but we never 
heard if they had a good time.

Last Friday the social-recreation 
group held its meetihg at the spon
sor’s home. The sports group and 
the social-recreation group decided 
to combine and they are having an 
outing to Tolchester Beach on July 
13, Thursday. Members that were 
not at the meeting will take notice.

We all meet at 8 o’clock by the 
boat. The bokt leaves 8:45 so don’t 
be late, and tell the parents not 
to worry. The sponsor will be with 
us.

June 20: Ruth 
All the members 
day to you!”

June 21: Our 
Mildred Deltuva,
ric. All the club members send their 
their congratulations to you. P. S. 
Mildred, did you find that good 
looking 
did you 
who he

June
Neary have their birthdays, 
club members extend to you 
best wishes for a happy birth- 

-—???

Roy 
The 
their 
day.

Tune In on .Your Radio for 
The Congress of Youth

RADIO PROGRAMS SCHEDULED IN CONNECTION WITH THE 
CONGRESS OF YOUTH’!!’

Saturday June 24 5:00- 5:30 P. M. NBC RED
How Can Farm and City Youth Cooperate?” Floyd Reeves, Moderator.

2 Farm Youth, 2 Urban Youth—Round Table Discussion.
CBS

Urban Youth.”
MUTUAL

Raymond
Friday June 30 11:15-11:30 P.M.

Father and Son—“Youth Problems of Today and Yesterday’
pram Swing and son, H. V. Kaltenborn and Rolf, Bruce Bliven and Bruce, Jr.

Monday . July
“True or False”—2 teams 

teams

3 10:00-10:30 P.M. NBC BLUfe
under quizzing of Harry Hagen. One of the 
representing AYC Youth.

INTERCITY

Wednesday
Ceremony at Court of Peace. Grover A. Whalen.

** ** ** INTERCITY
Cabinet Meeting in the World of Tomorrow. Youth assembles 

as Cabinet Secretaries in 1989. ,

Brutal Treatment 
Of “Asylum” Girls

Five Choruses at 
Conn. Picnic

CHICAGO, Ill.—Friendly competi
tion is the spice of organizational 
life and the East and West arc 
proving this during the LDS Mem
bership Drive.

When Massachusetts youth held 
their conference lagt month a chal
lenge was flung to Chicago to get 
100 members first. Winner to get 
50 dollars from the losing council. 
Chicago debated for a moment but 
soon accepted and the race is on.

While Chicago has many years of 
active life and experience behind 
it, the Massachusetts youth feel that 
they have rich uncultivated field to 
plow—time alone will pick the win
ner!

The competition between LDS 
Councils is spreading. Latest chal
lenge comes from the Metropolitan 
area where the Council challenges 
the Cleveland LDS branches to race 
for the enrollment of 50 new mem
bers. The loser is to present winner 
with a trophy. No news from Cleve
land yet, but the Metropolitan Coun
cil waits with optimism.

» —In The Race.

Hawk Also 
A Fair Attraction

NEW YORK—The rush ,is on to 
see the New York World’s Fair 
1939—but don’t think for one. mo
ment that the greatest city in the 
world is hiding its light, or its 
billion and one lights under any 
bushel. New York is the companion 
lure which is attracting the 60,000,- 
000 or more visitors to its own show 
this summer.

Orange and blue, the New York 
World’s Fair colors, are on display, 
everywhere—from the great main 
stem, Broadway,, to the show win
dows of Fifth Avenue. Even the 
“white wings,” that army of workers 
that makes New York the cleanest 
city in the world, will be attired in 
spotless uniforms of natty blue with 
orange insjgnias. '

It’s going to be an orange and 
blue party, or endless round of par
ties, with orange and blue flags 
waving everywhere and you—that 
you, that is coming to see the Fair 
—sportihg an orange and blue but
ton on your lapel. It is rumored 
that even some of the gay colored 
fishes in New York’s aquarium, 
probably the greatest single attrac
tion for the out-of-town visitor, will 
be decked out in these colors.

New Yofk is teeming with ex
hibits, old and new, for the many 
men, women and children who will 
be seeing the city for the first time

BROOKLYN, N. Y.— The banquet 
hall of Citizens’ Club was filled to 
overflowing during, the party held 
for Kay Michelson upon his gradua
tion from C. C. N. Y.
- The party was 4sponsored by a 

group of Kay’s friends and held last 
Saturday on the eve of his< gradua
tion. This fall Kay will attend the 
Columbia School of Law on a facul
ty scholarship he has won for his 
high scholastic ability.

John Orman, ’Secretary of the 
LDS Nat’l Youth Cofnmittee, presi
ded as mastei' of ceremonies and in
troduced several speakers who ex
pressed their .best Wishes for Kay’s 
future success. Among the youth to 
voice their congratulations were Vy
tautas Zablackas of the Metropoli
tan LDS Youth Council, Walter Ku
bilius, editor 'of the Laisve Youth 
Section, and Anthony Linkus of the 
Amalgamated Union. A telegram 
from the membership of the Brook
lyn Builders, of which Kay is presi
dent, was read.

Honored guest of the banquet was 
L. Hollander, famed labor leader 
and member of the N. Y. City Coun
cil. Mr. Hollander expressed his 
hope that Kay would continue to 
work, not only among the Lith
uanian people, but also among the 
progressives of America Who are 
fighting for peace and democracy.

Dancing to George Kazakevich’s 
orchestra was held soon after the 
banquet. ,

s ■ ——t-—-—■

Builders SwimParty 
At Riis Park

BROOKLYN, N. Y.—LDS Build
ers hold their first beach party of 
the year this Saturday afternoon to 
Jacob Riis Park ih Long Island. 
Members will meet at 12:30 in front 
o/ 419 Lorimer Street' anti go in 
a group to the beach. Be prompt!

Fair Food Prices Fair
NEW YORK.—The 80-restaurants 

at the New York World’s Fair can 
feed 43,000 persons at a single sit
ting. Most of them charge popular 
prices. The average luncheon, con
sisting of soup, meat, two vege
tables, dessert and coffee, costs from 
50 to 85 cents.

along the Gay White Way will put 
on their finest shows for the cele
bration, while Rockefeller Center, 
with its famous Music Hall and 
other attractions, will be one .of the 
first sights sought out by the cele-. 
brators, who Will. oWn the town,' 
East Side, West Side, from Green-

Detroit Aces Team 
Game Schedule

DETROIT, Mich. — There’s 
life in the ole town yet and 
L.D.S. plus Aido Chorus baseball 
team are certainly going to town.

The boys were having a tuff time 
of it and they need our support. Let 
them have it! The games will be 
good and definitely worth seeing. 
This is the schedule of games, you 
are invited' to attend:

June 23—Roosevelt; June 26— 
Southwestern; June 30— Craft; July 
3—Southwestern; July 7—Dingeman.

The various fields as so located: 
Southwestern: W. Wort and Water
man. Roosevelt: Linwood near Tux
edo. Vinewood: No. of Michigan, and 
Dingeman: Martin near McGraw.

Youth Caravan 
Treks Across 
Country to Cong

still 
the

NEW YORK. — An American 
youth crusade across the continent 
from San Francisco to New York 
is on the way to the sixth annual 
American Youth Congress which 
closes with an American Youth Day 
at the New York World’s Fair 
July 5.

The longest and most complete 
the many cross-country treksųto c
verge at the site of the Fair for 
the opening of the five-day meeting, 
the Californian caravan is being 
supervised from start to finish as a 
project of the California Youth Mo
del Legislature.

All along the route city and state 
youth councils welcome “Senators” 

the 
will 
ap-

on

n*

CHICAGO.
sent by magistrates to a state ’asy
lum” for being hungry and without 
support are subjected to nothing less 
than medieval torture, a 23-year old 
Negro girl, Sara Lee Barran has 
revealed here.

Typical of the methods described 
by this girl just released after a six 
month term in the Chicago Dixon 
State hospital is the “routine” pun
ishment for disobeying rules—“the 
packs.”

The victims are stripped and 
wrapped in heavy blankets over 
which a stream of hot or cold 
water is allowed to run. Then heavy 
cords are tied round the blankets 
and the prisoner is left to gasp for 
breath as the arteries and lungs 
tighten under the pressure.

“I saw them pack Katherine Saun
ders, a 22 year old Negro girl” Sara 
Lee Barran reported. “For three 
hours she lay on the floor of the 
bathroom gasping. When I peeped 
ąt her, the attendant struck me and 
called me a ‘damned black nigger.’ 
Finally a white girl, Helen Dorsey, 
went in and undid the pack when 
the attendant Wasn’t looking.”

Those who balk at the food are 
forcibly fed with tubes. Often pa- 
tiens who ask to be excused from 
work on account of sickness are 
punished by being forced to polish 
floors with home-made mops sup
per-time until midnight.

Food consists of dried fruit, day 
in day out. Even then, the white 
people get the first pick, the Ne
groes generally getting the left
overs.

“L would as soon have been on a 
chain-gang in Georgia,” declared 
Sara Lee Barran.

Colour discrimination by the at
tendants in this “hospital” is used , 
to set members of the two races 
against each other, the whites not 
being allowed to associate with “nig
ger trash,” and Negroes told not to 
mix with “white trash.” Insane 
asyluhis throughout the country hire 
large numbers of White Southern
ers who bring with them all the 
prejudices of their sections while 
Working for sub-standard wages.

The story of how a 21 year-old 
Negro girl expecting A bkby died 
from neglect and cruelty was also 
told by the girl.

“We all knew that Irene Garrison 
was a mighty sick girl and on the 
sly we did everything we could for 
her. The doctors did not send her 
to the infirmary and one day the 
attendant ran her out of bed while 
she was groaning in agony. She lay 
bn the floor crying and saying she 
Was going to tell her mother. Then 
“they finally took her to the infir- 
Imary ahd I found out next day she 
Was dead.”

Five Connecticut
take part in the program: Daina 
Chorus of New Haven; the Jau
nuolių Chorus of Bridgeport; Laisves 
Chorus of Hartford; Vilijos Chorus 
of Waterbury and Torrington fccho 
Chorus. Just to hear these choruses 
sing is enough of an attraction to 
draw visitors from all parts of the 
state.

Admission to Indian Grove in New 
Haven is 25 cents. The popular 
Golden Bells orchestra will supply 
both Lithuanian and modem music 
for dancing. Hartford is sending 
three busloads of visitors — how 
many from your city? . ’ ’

—Ave.
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American

America’s

and “Representatives,” while 
stream of cars, bušes, trailers 
become wider and wider as it 
proaches the Congress city.

It is expected that the major 
number of delegates to this Con
gress, being sponsored by no fewer 
than a hundred of the most pro
minent personalities in
public life, will travel on the cara
van.

The attention of all 
progressive youth will be concen
trated on the main problems being 
discussed in the Congress, the ques
tions of interfaith and inter-racial 
understanding; participation in po
litics and government; recreation 
and cultural activities; action for 
peace.

The New York World’s Fair Com
mittee is also providing special en-

ligion; Young American Artists Side- 
Walk Show of prints, water-colours 
fend etchings; Youth’s enquiring re
porter; and an evening program on 
the parade ground Where Will be 
presented:

Folk dancing by nationality 
groups; folk sohgs and community 
Singing by American groups; living 
hewspapers; chorus singing accom
panied by the New York Civic Sym
phony with sorigs led by noted con
ductors and singers.

and are hungry for ekcitėirneht. The Wibh Village to the Bronx Zoo, this tertainment for the delegates with 
theatres and moving. picture palacessummer. youth-services in the Temple of Re-cbtintry.

Dark clouds overhead in the mor
ning but summer breezes soon bring 
the sun out once again. Pushed 
aside Selsam’s “What is Philoso
phy?” and took the Grand St car 
to Maspeth for an afternoon of soft
ball with the Cavalcaders. Not that 
we are great athletes but a dash 
around the bases once in a while 
is good for that stenographers, chair 
feeling which all white-collarltes 
have. Chances for Builders’ softball 
team have weakened, according to 
I. C. Awl reports, and so the boys 
decided to have joint practice with 
the Maspeth lads . . .

To home and thence to Kay Mi
chelson’s graduation party at- the 
Citizen's Club where a group of Us 
ekchahged vignettes in 
courses of the 
Toastmaster J. Orman was at his 
usual best. All particularly pleased 
at Kay’s thanks and comments that 
his Lithuanian-cousciousness he owes 
to his mother and his working-class 
philosophy to his father.

After the banquet congratulated 
him and thought of all other Lith 
youth who this month have gradu
ated higher institutions of teaming 
—splendid accomplishment of Lith
uanian-American youth.

Spent the rest of the evening 
singing “For he’s a jolly* good fel
low” and 
“Kaip aš 
and the 
‘‘friendly” 
about it.

Many and many a toast to our
selves and our futures and all the 
charming waitresses who so wil
lingly served the group of us.

Left the hall in the wee hours 
of the morning ahd homeward bound 
with a discussion on the rtieahing

between 
delicious - dinner.

the inevitable Lithuanian 
turėjau jauną meugete,*’ 
also equally inevitable 
advice to do something

Czechoslovakia has produced more 
ping-pong champions than any other and purpose of life and love. 

And thus to bed.
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AUŠRA VAKARUOSE
(Bruožai iš'Francijos Revoliucijos)

-------------------------------- Valstiečio Sūnus ----------------------------------- 0
(20)

SO: BOSTON, MASS.

(Tąsa)

Monarchistai veikė. Buvo aišku, kad 
Francija neišvengs piliečių karo. Provin
cijose ėjo žiauri kova tarpe besiliuosuo- 
jančių baudžiauninkų ir dvarponijos bei 
kunigijos. Liepos 16, 1791 metais mo
narchistai paskelbė, kad jie grąžina ka
raliui galią, nesiskaito su liaudies valia 
ir De Mars Aikštėj suruošė skerdynes, 
kur kelis šimtus respublikos šalininkų 
nužudė.

Užpuolime ant liaudies Marso Aikštėj 
dalyvavo 1,200 Nacionalės Gvardijos 
pėstininkų, keli eskadronai raitarijos ir 
trys kanuolės vadovystėj generolo La 
Fayette. La Fayette tuo dar kartą įrodė, 
kad jis revoliucijoj tarnauja tik reak
ciniams elementams. Jo viešpatavimui 
artinosi galas. Franci jo j prasidėjo na
minis karas. * * *

Tuo kartu Europoj ėjo greitas prisi
rengimas užpuolimui ant Franci jos, kad 
pasmaugus revoliuciją. Visokiomis kal
bomis šaukė:

—Mirtis vagių Francijai!
—Mirtis kraugeriams!
—Mirtis sukilėliam?—buntauščikams!
—Mirtis tamsūnams!
—Kaip jie išdrįso sukilti prieš karalių, 

Dievo pastatytą!
Tratėjo būbnai. Armijų pulkai marša- 

vo linkui Franci jos. Kunigai įvairių ti
kėjimų meldėsi už karaliaus sveikatą, 
šventino ginklus ir laimino armijas. Po
piežius prakeikė Franci ją, paskelbė be
dievių šalimi, kuri išdrįso sukilti prieš 

. Dievo pastatytą karalių ir nusakytą 
tvarką.

Liepos 25 dieną, 1792 metais, tai yra 
šešis mėnesius pirm, negu buvo karaliui 
nukirsta galva, vokiškas kunigaikštis 
Brunswick, Francijos karaliaus brolėnas, 
su 80,000 austrų ir vokiečių armiją per
ėjo į Francija ir paskelbė manifestą.

< Tarpe kitko, jis sakė:
“Varde Austrijos imperatoriaus, Prū

sijos karaliaus, ir Brunswick© kuni
gaikščio iš Dievo malonės skelbiu ši ma
nifestą, kad mūsų armija eina padaryti 
anarchijai gala Francijoj, sustabdyti už
puolimus ant karaliaus sosto ir bažny
čios altoriaus, atsteigti karališkos val
džios galią, gražinti karaliui galią, lais
vę ir saugumą.”

Ir toliau jis rašė:
“Miestų, miestelių ir kaimų gyvento

jai, kurie išdrjs priešintis mūsų impera
toriškos didybės ir karališkos galios ar
mijoms, šaudys į mus, tai bus ant vietos 
nubausti pagal visus karo lauko teismo 
įstatymus,—jų namai bus sudeginti ir 
sunaikinti!”

“Įsakome Paryžiaus miesto visiems 
gyventojams, be jokio skirtumo, tuojau 
be jokių atidėliojimų, pasiduoti Franci
jos karaliui. Mūsų imperatoriška didybė 
ir karališka galia uždeda Paryžiui no 
mirties bausme ir visais karo lauko teis
mo įstatymais, be jokių Suminkštinimu, 
atsakomybe už viską, kas tik neatsitikti! 
su visais buvusiais karaliaus viršinin
kais. Prie to, mes pareiškiame varde im
peratoriškos didybės ir karališkos ga
lios, kad, vardan pavyzdžio, atkeršy

sime Paryžiui taip, kad jis tą niekados 
neužmirštų, jis bus atiduotas galutinam 
sunaikinimui, kurstytojai begailestingai 
nubausti, jeigu kas nors atsitiks su ka
ralium, jeigu bus padarytas užpuolimas 
ant Tuileries Palociaus, jeigu Francijos 
karaliaus didenybei bus padaryta nors 
mažiausia skriauda ir jeigu jis būtinai 
nebus paliuosuotas ir suteikta jam ir jo 
šeimynai laisvė ir saugumas!

“Iš antros pusės, jeigu Paryžiaus gy
ventojai greitai ir teisingai išpildys mū
sų įsakymą, tai mūsų imperatoriška ir 
karališka aukštybė prižada Paryžiaus 
miestui užtarimą akyse Francijos kara
liaus didesnybės, kad išprašyti jo gyven
tojams dovanojimą už jų prasikaltimus 
ir paklydimus.

“Ant galo, mūsų karališka ir impera
toriška didenybė pareiškia, kad skaito
me Francijos įstatymais tik tuos įstaty
mus, kurie buvo išleisti Francijos kara
liaus tada, kada j O laisvę niekas dar ne
varžė!”

Tai taip grūmojo Paryžiui ir Franci
jai kunigaikštis Brunswickas, kuris į- 
žengė j Francija su 80,000 austrų ir vo
kiečių, kad kraujuose paskandinus revo
liuciją. Paskui jį maršavo kitos armijos 
vėl vedamos karalių ir jų generolų. Ka
ralių valdoma Europa ėjo ant Francijos, 
kad išnaikinti jos žmones, miestus, na
mus, viską, kam jie išdrįso jieškoti ge
resnio gyvenimo ir pasiliuosuoti iš ver
gijos!

Bet neišgąsdino Francijos liaudį nei 
tironiški grūmojimai kunigaikščio Brun- 
swicko, nei jo armija. Francijos žmonės 
stojo po ginklu, jie mobilizavosi kovai ir 
apsigynimui. Skambėjo dainos, gaudė 
varpai, tratėjo būbnai, dešimtimis tūks
tančių rinkosi vyrai ir moterys. Liaudis 
.pasirengė teisingoj kovoj geriau numir
ti, negu pasiduoti. ,

Paryžiaus gyventojai labiausiai suju
do. Jo darbo masės, demokratinė liaudis 
išsiliejo į gatves.

—Šalin tironai!
—Prie ginklo!
—Geriau numirti, negu vergauti!
—Galas karaliui išdavikui!
—Mirtis austrijokei ir jos šaikai!
—Šalin karalius!
—Tegul gyvuoja respublika!
Skambėjo balsai.
—Prie Tuileries!... Prie Tuileries!— 

šaukė minia.
Francija puolė priešai iš lauko pusės. 

Tuileries Palociuje laisvai sėdėio kara
lius, karalienė, jo giminė ir kiti išdavi
kai! Karalius vis dar skaitėsi Francijos 
karalium. Tuo kartu jis su užsienio in
tervencija rūpinosi uždėti retežius Fran
cijai ant rankų, o jos kovotojams ruošė 
kapus!

—Prie Tuileries!
Liaudis šturmu paėmė Tuileries Pa- 

locių, areštavo karalių Liudviką šešio
liktąjį, jo žmoną, visą jo artimųjų šai- 
ką ir padėjo į Temple kalėjimą;

Paimant Tuileries Palocius įvyko kru
vinas susikirtimas. Jį išprovokavo kara
liui ištikimi samdyti kareiviai šveicarai, 
dvarponiai ir karališkos. giminės nariai.

(Bus daugiau)

Radio Programa

Šeštadienio, June 24-to ra
dio programa per stoti W0RL, 
8 :()0 iki 8 :30 vai. ryte bus se
kanti :

1— Dainininkai Adeline Lu- 
sis ir Povilas Lapenas, Jr., iš 
So. Bostono.

2— Pianistės Olga Irena Ra- 
simavičiutė ir Olga Yarutis iš 
So. Bostono.

3— RADIO KONTESTAS.

Sekmadienio, June 25-to ra
dio programa per stoti WORL,

9:30 iki 10:30 vai. ryte bus 
sekanti:

1— Longino Buinio, Jr., Ca
valiers orkestrą iš Cambridge.

2— Dainininkės Zosė Vait- 
kiutė ir Agnes Byanskiutė iš 
Montello.

3— —Andrew Yuga, iš South 
Bostono pasakys monologą.

Steponas Minkus.

Kubiliūno Radio Programa
Nedėlioj, birželio 25, iš sto

ties WMEX, 1500 k., prasi
dės 10:45 ryto. Programą pil
dys Ignas Kubiliūnas, Elena 
Žukauskaitė ir Olga šukiūtė.

Svarbus Pranešimas
Nedėlioj, liepos (July) 2,

Igno Kubiliūno Radio Progra
ma bus girdima iš WCOP ra
dio stoties. Prasidės nuo 8 :30 
iki 9 kiekvieną nedėldienį.

Bradley Beach, N. Y.— 
Suvažiavimas žydų ateivių 
iš Lenkijos nutarė remt 
Lenkiją apsigynimui nuo 
Hitlerio.

Siūlo Mulkint Darbininkus 
Šerais

W ashington. — Senato 
finansinėj komisijoj repUb- 
likonai pervarė patarimą, 
kad kompanijos padarytų 
savo darbininkus šiokiais 
tokiais šėrininkais; tai, gir
di, jie nestreikuotu.

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite 
NEW YORK 

WORLD’S 

FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

v

Svarbi Naujiena Visiems
Iki šiol daug kas norėjo pasiskaityti svečio Juozo 

Jurginio rašinių. “Laisvė.” norėdama savo, skaitytojams ir 
pažįstamiems pasitarnauti, iš Kauno parsitraukė kelias 
dešimts J. Jurginio parašytos knygos kopijų. Knyga va
dinasi “Nansenas,” joje yra daug įdomių ir naudingų ži
nių iš istorijos, Geografijos ir politikos. Nansenas buvo 
žymus norvegų mokslininkas, ledynų tyrinėtojas ir vė
liau politikas, gelbėjęs karo belaisvius, pabėgėlius ir or
ganizavęs pagelbą Sovietų Sąjungai, kai ten 1921-22 
metais buvo’badas. Iš knygos paaiškės, kaip įvairių ša
lių kapitalistai ir visoki juodašimčiai tą Nanseno orga
nizuotą pagelbą trukdė.

Nepraleiskite progos. Tą knygą įsigykite. Ji 320 
pusi, didumo, gražiai atspausdinta ir kaštuoja 80 centų. 
Gaunama ‘Laisvės’ ofise, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

• Tel.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM ČOLLINS
i Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: saliū- 

nams, krautuvėms, .vestuvėms, ir tt.
Reikalaukite visur to vardo 

SODAS IR ALAUS
91-98 Warwick St., Newark, N. J.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Vasarinis Išpardavimas
pas

Henry Narius & Sons
Vyram, Jauniem. Vyram ir Vaikam Siūtai, taipgi vien 

tik kelnes parduodam nužemintom kainom, kad 
padaryti vietos mūsų rudeniniam drabužiam.

Vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtai vėliausių madų bei modelių ir visokių 
Dydžių, pritaikyti taip, kad tinka kai prigyja kiekvienam . . .

Pirmiau Apkainuoti Siūtai $24.50, dabar $18.50
” ” ” $21.50, dabar $16.50
” ” ” $19.50, dabar $14.50

Mūsų Valkų Departmente ant visų siūtų, įrokuojant mėlynus (blue 
serge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame 

nuolaidų 30 nuošimčių.

Vasarines Sportiškos Kelnės vertes $2.50
Specialiai apkainuotos taip žemai, kaip $1.65

Dabar laikas užpildyti Jūsų vasarinius reikalingumus, 
ypatingai šiomis žemomis kainomis.

HENRY NARINS & SONS 
670 GRAND ST. Kampas Manhattan Avė. 
Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889

Galite naudotis mūsų 10 Išmokėjimo Planu, jei jūs to pAgeidaujate. 
_______________________________________________________________ I

Legtine!’ 
a\giU ir 8C’ 

rimų

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro
dą, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite į 

Lietuvių Centrą

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
JURGIS KARPUS I TELEFONAS

Kiiubo Gaspadoriuš EVergreen 4-9672

DIDELIS METINIS IŠVAŽIAVIMAS
RENGIA LLD 3-ČIAS IR LDS 5-TAS APSKRIČIAI

Sekmadienį, Birželio 25 June PraaXį2 val
. Piknikas įvyks, kad ir lytų
GRAŽIAME LIETUVIŲ DARŽE - INDIAN GROVE

WEST HAVEN, CONN.
Prakalbų sakys R. Mizara, dienraščio “Laisvės” Redaktorius, iš Brooklyno

Laisvės ^Choras iš Harfordo, dalyvaus šiame piknike.

PROGRAMA: Dainuos penki chorai: Choras “Daina” iš New Haven, Jaunuolių Choras iš Bridge
port, Laisvės Choras iš Hartford, Vilijos Choras iš Waterbury ir “Echo” Choras iš Torrington.

Muzika: “Golden Bells” Orkestrą iš Bridgeport, Conn, grieš amerikoniškus ir lietuviškus šokius.
Indian Grove yra gražus daržas, puiki didelė nauja svetainė, elektros šviesos

Komisija pasirengus turėti ir kitokio sporto. Kviečiame visus dalyvauti. ' ĮŽANGA 25c.
» • ■ *.'

KELRODIS: Atvažiavę į New Haven, važiuokite j West Haven. Atvažiavę į West Haven Centrą, pa
imkite 162 kelią; pavažiavę apie pusę mylios, tėmykite ženklą. Indian Grove į vakarų pusę.

I .................................................................... . ................I...................— »..........................■« I I II 'M— ‘ "-M1 ■ —......................    „■„■I................  ■■■! ■■ .......■■■ i ■■ i ■ i —m———ĮįUMąeą————
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Detroit, Mich. kia, kad darbininkai laimėjo
200%, o Martinas pralaimėjo
100%. Alvinas.

eis 11 vai. ryto nuo Laisvės Choro 
Svetainės^ 57 Park St. — A. Visoc- 
kienė. (145-146)

Parengimai ir Pramogos
Birželio 25 d. 10 vai. ry

te Detroito Lietuvių Kliubas ir 
Keistučio Draugija turės lai
vo ekskursijų į Putinbay sala. 
Tikietų pardavėjai turi būt 
prieš 9 vai. ryte ant 1-st St. 
ir West Jefferson Ave.

—o—
Birželio 25 d. 10 vai. ry

te, 4097 Porter svetainėj 
laisvamanių 2 kp. susirinki
mas. Visi nariai privalo da
lyvauti.

—o—
Apie Spaudos Pikniką

Jau nedaug laiko liko iki 
Detroito Lietuvių Sąryšio ren
giamo pikniko, kuris įvyks lie
pos 23 d., Capitol Parke. Šio 
pikniko pelnas eis dėl darbi
ninkiškų laikraščių. Dabar 
yra platinama tikietai dėl lai
mėjimo tos dienos dovanų ir 
tikietas geras dėl įžangos.

Detroito ir apielinkės lietu
viai privalo įsigyti pikniko ti
kietų ir dalyvauti piknike, nes 
bus daug įvairumų, žaislų ir 
svečių net iš Chicagos.

Alvinas.

Pittsburgh, Pa.
Paskutinis Pranešimas

PLYMOUTH, PA.
Plymouth Laisvų kapų draugijos 

susirinkimas įvyks 25 d. birželio, 
7:30 v. v., 613 Main St. Edwards- 
ville/Pa. Prašome narius dalyvaut. 
—Kom. (146-1J7)

Trumpos Žinutės
Eina prie Susivienijimo
Detroito sena Keistučio Pa- 

šelpinė Draugija vedė derybas 
dėl vienijimosi su Lietuvių Pi
liečių Kliubu Jlamtramckc. 
Birželio 18 d. įvyko abiejų 
organizacijų susirinkimai ir 
didžiuma priėmė komisijos 
sutarties derybų planą. Tas 
reiškia, kad tos abi stambios 
draugijos sueis į vieną kūną 
nuo šio pusmečio. Geros klo
ties joms gyvuoti!

—o—
Dėl LDS Gerovės

Praėjusį sekmadienį (Įvyko 
Detroitiečių Kliubo . .didžiulis 
piknikas ir skaitlingai dalyva
vo žmonių įvairių pakraipų. 
Mūsų gerai žinomas Dr. M. D. 
Palevičius ir jo žmona savo 
gerlaikį ten išnaudojo, kalbin
dami stoti į LDS organizaci
ją. Neteko ’patirti pasekmes, 
bet kiekvienas liko pakalbin
tas stoti į LDS. žinome, kad 
kiekvienas turi savo giminių 
ar pažįstamų, tad būtinai pri
valome nors po vieną narį 
įrašyti į Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą. Dabar galima 
įstoti be įstojimo mokesties.

ALDLD 10 Apskričio Reikalai
Dar nesenai įvyko ALDLD 

10 Apskričio konferencija.1 
Konferencijoj tūli draugai' 
kalbėjo, kad Apskritys mažai 
ką nuveikė. Kalbėjo apie jo 
panaikinimą. Bet tuo klausi
mu reikėtų plačiau pakalbėti 
ir man atrodo, kad draugai 
darytume klaidą, kalbėdami 
apie Apskričio likvidavimą. 
Mano nuomone, vietoj likvi
duoti, turėtume daryti suma
nymus ir daugiau pastangų 
organizuoti narius į ALDLD. 
Tada pasigerintų abelnds vei
kimas ir apskritys daugiau ga
lėtų veikti. Tai mano tokia 
mintis. . ♦’

—o—
Streikų Laikotarpis

Dar nesenai užsibaigė di
džiulis Briggs dirbtuvės strei
kas, ką buvo apšauktas dėl 
kompanijos bandymo atidėlio
ti užgyrimą sutarties. Strei
kas baigėsi su geru laimėjimu, 
ir tas streikas daug pagelbė
jo dėl kitų dirbtuvių UAW, 
CIO, priėmimo sutarties.

Kaip baigėsi Detroito strei
kas, tuojau H. Martinas norė
jo save pasigarsinti ir Flint’o 
dirbtuvėse apšaukė streiką. 
Bet kada prisiėjo su puse tu
zino pikietų kelis tūkstančius 
darbininkų pikietuoti, tai pasi
šaukė visokių padaužų gaują 
ir bandė savo tikslą atsiekti 
prieš CIO. Bet kaip tas vis
kas subliūško. Dabar pas ge
neral Motors nė vienas marti- 
nietis neturi teisės eiti į dar
bą be CIO guziko. Tas reiš-

HH

Pittsburgho Lietuvių Kon
greso didžiulis piknikas jau 
ateinantį sekmadienį, 25 d. 
birželio (June), Franklin 
Grove, Franklin, Pa. Pereituo
se “Laisvės” dviejuose nume
riuose mūsų reporterio buvo 
padarytos klaidos kaslink kel
rodžio. Buvo pasakyta, kad 
važiuojant iš Pittsburgho rei
kia sukt į kairę. Tai labai 
klaidingai. Turi būt sekamas 
kelrodis: Nuo Pittsburgho va
žiuoti Ohio River bulevardu 
Route 88. Privažiavus Horn 
Camp Road, sukt į dešinę ir 
važiuot iki Bellevue Garden 
ir sukt į dešinę ir važiuot tie
siai į farmą.

Komiteto Narys.

THOMPSON, OHIO
LLD 15 Apskričio Konferencija ir 

pirmas farmerių piknikas įvyks 25 
d. birželio. Bus drg. Grinių ūkėje. 
Pradžia anksti ryto, ir tęsis iki vė
lai vakaro. Įžangos nebus. Kelrodis: 
Clevelandiečiai važiuokite keliu 6 
per Chardoną iki Hambden; akro- 
niečiai, keliu 44 į Chardoną; young- 
stoniečiai keliu 422 iki Auburn, po 
tam 44 į Chardoną. Iš čia abieji 
6 keliu į Hambden. Nuo Hambden 
visiems vienas 166 kelias iki 86. Su
kite kairėn 86 ir už ketvirtadalio 
mylios po kaires Grinių ūkė. Pikni
ke bus 'įvairių gėrimų, valgių ir tt. 
Kviečiame visus dalyvaut. — Kom.

(145-146)

ELIZABETH, N. J.
Kurie norite važiuoti liepos 2 d. 

į "Laisvės” pikniką, Maspethe su 
Bangos Choru, tai tuoj užsisakykite 
vietas autobuse, nes choras nųsanu 
dė didelį ir gražų autobusą. Kelionė 
į abi pusi $1.00. Autobusas išeis nuo 
LDP kliubo, 408 Court St., 11:30 
vai. ryto. Prašome nesivėluoti. Užsi
registruokite pas J. Kiršlį arba C. 
Andriūną. (144-146)

Kelrodis: Važiuokite Frankford Ave. 
iki City Line, sukite po kairei į 
Knights 2nd. Gatvekariais No. 5, 3 
arija Frankford "L” iki Bridge St., 
nuo čia imkite gatvekaiį 66 iki City 
Line. Prie City Line lauks automo
bilius, kuriame nuveš žmones į pik
niką. — Kom. (144-146)

===== 1 . ■■■■■■■T"1

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, birželio 25 d., Phila. 

Darb. Org. Veik Komitetas ruošia 
pikniką. Bus Mikolaičio Gražiame 
Sodne, Eddington, Pa. Įžanga 25 cen
tai. Muzika pirmos rūšies. Pradžia 
10 vai. ryto ir tęsis iki vėlai naktį. 
Turėsime šaltų valgių ir gėrimų.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WILKES-BARRE, PA.

LLD 43 kp. susirinkimas įvyks 24 
d. birželio, 7 v. v. pas M. Norbutą, 
210 Hazle St. Nariai būtinai daly
vaukite, nes yra rengiamas kuopos 
piknikas ir reikia išrinkti darbinin
kus. Piknikas bus 2 d. liepos, Pet
raičio ūkėje. Taipgi nepamirškite už
simokėti duokles, atsiveskite ir nau
jų narių. Pereitą sekmadienį, dėl 
tūlų aplinkybių kuopos susirinkimas 
neįvyko. — J. V. S. ( 145-146)

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kp. piknikas įvyks birže

lio 25 d., Balčikonio darže, visiems 
gerai žinoma vieta, prie vandenio. 
Turėjime lieutviškų dešrų ir gerų 
gėrimų. Bus ir visokių žaidimų kaip! 
tai virvės traukimas, patkavų meti
mas, plaukimas ir tt. Laimėtojas 
gaus dovaną. Taipgi prašome tų, ku
rie turi automobilius nevažiuokite 
vieni, bet atsiveskite tuos, kurie ne
turi karų. Piknikas prasidės anksti 
ir tęsis iki vėlai. Kviečiame visus 
dalyvauti. — Kom. (145-146)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos su

sirinkimas įvyks birželio 25 d., 2 v. 
po pietų, 40 Ferry St. Kviečiame vi
sus draugus dalyvauti, nes turime 
daug svarbių dalykų aptarti.—Kom.

(145-146)

HARTFORD, CONN.
ALDLD ir • LDS Conn. Valstijos 

apskričių piknikas įvyks birželio 25 
d. Indian Grove, New Havene. Da
lyvaus visi Conn, valstijos chorai, 
kalbės R. Mizara, “Laisvės” Redak
torius, iš Brooklyno. Nuo Hartfordo 
Organizacijų atvyks trys autobusai. 
Bilietai greitai platinasi, todėl kas 
norite gauti vietos kreipkitės į 
Laivės Choro valdybą ir narius. Bi
lietas į abi pusi $1.00. Autobusai iš-

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y. 

Gerai Patryę Barberini

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

I^aidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Dr. Herman Mendlowitz
88 MetaJ Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS 

Nuo 1—8 diena ir nuo 7—8 vak.
NEDALIOMIS 

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J 
Kampas E, 28rd Street

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

d

a

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.
Ž9-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle <5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Open Day and Night

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

a Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes ei e vėl ter io stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

Lietuvių Kuro Kompanija 
• ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

DIRMAVONfiM
Į JB B 1/ jft B1? UI . ■) SUŽIEDOTUVftM w w IR vedybom

r i

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MfiŠLAŽARNfiS .NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PCS- 
LfiS LIGOS. Chroniškos ir stai
gios ligos vyrų ir moterų. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu. Leiskite man iš
aiškinti jums jūsų ligą.

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
K-Spinduliai 

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieni 9 iki 3.

Nami| Rakandų Krautuve
A. WEITZNER

VERTEIVIS •

Divonai-UždangaifLinolijos
Vėliausios mados rakandai virtuvei, miegamajam, gy- 

venamąjam, ir valgomąjam kambariam.

Šios Savaitės Specialai
Veltiniai divonai geriausios rūšies

Didelis pasirinkimas už $2.98
- ■■■-.. . - . t. ...........................— ..................

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut ši speclalį pasiūlymą

301 Grand $treet Telefonas: 
Brooklyn, N. Y. EVergreen 7-6673

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed<» Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

a ft ft ft ft* e* e * ft ft * ft ft ft ft ft ft ft ft e ft ft-

nuoRožančiai ir Kryželiai 
Daimantiniai Žiedai 

Laikrodėliai

Stalui šaukštai, peiliai ir 
sieniniai laikrodžiai

$1.00
.... 6.50
2.00

m 12 1
C

Aplankykite mūsų 
religiniu daiktų departmentą, specialia 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis 1

4
4

\4 
4
4 
4
4
4
4 
4
<
4 
4
4
4
4
4 
4
4

4
4 
4
4
4 
4 
4

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

NORMALIŠKAS SIUVIMAS NETU
RI NUVARGINTI REGĖJIMĄ. JEI 
TAIP DAROSI, TAI KREiPKITfiŠ 
PAS SPECIALISTĄ AKIŲ REGĖJI
MO EGZAMINACIJAI TUOJAUS.

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

237 GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 P. M. 
Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.

Telefonas EVergreen 7-0986.

Įsteigta Nuo 1892 metų
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

tarpe Graham ir Manhattan Avės.,
Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-2173

Kita Krautuvė Randasi PŲAINFIELD, N. J. po antrašu.
206 WEST FRONT STREET

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y-
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

10% NUOLAIDOS PRIE Š5O SKELBIMO.

w WW • • w w'w' v"w

s------ —————————————————----------------- ----------------------------e

i Telefonas: Humboldt 2-7964

•. - DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J. *
' VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais. *

į---- :------ ------ --- ----—,-- ---- ----- --- 4

i

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raišiu duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukes. 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 Rollą.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristatę s 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorį ir kaina% :

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn N. Y.

MhM 'A'**
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NewYorko^i^zfeZInios
Naujas Kovos Būdas
Trečiadienio vakare apie 

300 darbininkų unijistų, pri
klausančių CIO valytojų ir 
dažytojų, taipgi Amalgameitų 
unijai, maršavo Broadway 
gatve nuo 42nd iki 47th St. 
nešini protesto plakatus prieš 
streiklaužių darbą Kent Clean
ers dirbtuvėse. Mat tai jau 
priprasta New Yorko gyvento
jams matyti pikietininkus. Bet 
nuo 11 valandos vakaro iki 
11:15 tai buvo 
kovos būdas. Iš 
idge viešbučių 
apie 500 žaislų
lių (baliūnų) su pririštais prie 
jais protesto plakatais ir ant 
baliūnų užrašais. Tie baliūnai 
leidosi žemyn, nes tam tikras 
svoris traukė juos, o žmonės 
gaudė ir skaitė ant jų ir prie 
jų pririštus streikierių obal- 
sius.

Kada Independence Button 
Works kompanijos knygvedė 
Anna Bergą ėjo iš banko su 

j $868 pinigų, skiriamų darbi
ninkams algoms, tai ant jos 
užpuolė plėšikas ir atėmė.

Kaip Nuvažiuoti j Apskr 
Pikniką Traukiniais?

Vieša Padėka

nauios rusies
Astor Clar- 

buvo išleista 
guminių pūs-

NedėHoj Važiuokite į 
Apskričio Pikniką

Sekmadienį, birželio 25 die- 
ą, įvyks metinis Literatūros 

Apskričio 
gražiame 

GROVE 
Union,

Ateinantį sekmadienį įvyks 
ALDLD 2-ro apskr. piknikas 
Old Cider Mill Grove, Union, 
N. J. Kadangi jau buvo “Lais
vėj” nurodyta, kaip nuvažiuot 
;i pikniką automobiliais, tai 
čia nurodysiu, kaip nuvažiuot 
iš Brooklyno, kurie neturi au
tomobilio. Iš Brooklyno' reikia 
imt ant Broadway Broad St. 
(Jamaica) eleveiterį ir va
žiuoti iki Fulton St. Ten išli
pus eit 2 bloku į West pusę 
iki Hudson Tube stoties. Imt 
traukinį į Newarka. Newarke 
prie stoties reikia paimt busą
No. 10 (Hillside), kuris pri-|viską 
veža prie pat Old Cider Mill 
Grove.

Visiems tiems . draugams, 
kurie darbavosi ir kurie atsi
lankė ant mano kolegijos už
baigimo pagerbtuvių bankieto 
birželio 17 d., š. m., noriu iš
reikšti viešą padėką. Ypatin
gai ačiuoju draugams Žilins
kui, Ormanui, ir Kreivėnui-už 
jų didelį pasidarbavimą šiame 
reikale, ir draugėms gaspadi- 
nėms šolomskienei, Višniaus- 
kienei, Kalakauskienei ir Ber
notienei. Taipgi visiems mano 
jaunuoliams draugams , iš 
Brooklyno LDS jaunuolių kuo
pos ir iš- Aidą Choro, kurie 
dirbo laike vakarienės esu dė
kingas. Ir taipgi ačiuoju d. 
šalinaitei ir “Aidbalsiams” 
už jų padainavimą laike pro
gramos.

Dėlei visų žingeidumo galiu 
pranešti, kad priėmiau nuo d. 
A. Žilinsko $121.50 kaipo pel
ną likusį nuo vakarienės. Au- 

viso priėmiau $75. Už 
esu dėkingas, ir sykiu 

su manim visiems ačiuoja ir 
mano tėveliai Vincas ir Marė 
Michelsonai.

K. Michelson.

Į savaitę laiko Brooklyne, 
nuo 11 iki 17 dienos birželio, 
mirė 469 žmonės. Tuo pačiu 
kartu užgimė 1,774. kūdikiai. 
Nuo škarletinos mirė 34 vai
kai ir žmonės, nuo kokliušo 
26, o kiti nuo kitokių ligų.

Trisdešimts metų atgal, 15- 
17 Doyers. St., gyvennamiuose 
labai buvo didelis gaisras, 
da apdegė 30 žmonių, iš 
rių 20 mirė. Trečiadienį 
vėl kilo gaisras, kuriame
degė 7 žmonės. Aišku, kad to
ki gyvennamiai netinkami ir 
miestas 
prieš 
mus.

ten

turėtu imtis žygių 
tokius pavojingus na-

N. Calvert, apie 45 metų 
nusišovė iš revolverio Roose 
velt viešbuty j r

61-mas Metinis 61-mas ^Metinis

Lankėsi “Laisvėje1Draugijos Antro 
piknikas. Jis bus 
OLD CIDER MILL 
parke, Vaux Hall Rd 
N. J.

Programos išpildyme daly
vaus Sietyno, Bangos ir Pir
myn chorai. Bus pasakyta ir 
prakalba, šokiams grieš geri 
muzikantai.

Iš Brooklyno važiuojant au
tomobiliais važiuokit No. 1 
keliu, už Newarko orlaivių 
lauko, ten biskį pavažiavus 
sukite į dešinę, į kelią No. 29 
ir važiuokite, kol privažiuosi
te Vaux Hall kelią, ten sukite 
po dešinei. Vaux Hall keliu 
pavažiavus rasite ir pikniko 
vietą.

Kas neturi automobiliu, tai 
bus pajogu nuvažiuoti busu. 
Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas nusamdė gražų ir di
delį busą, kuris išeis 11 valan
dą dieną, nuo kampo Ten 
Eyck ir Lorimer gatvių, “Lais
vės” svetainės. Busu kelionė į 
abi puses bus tik $1, tai paly
ginamai pigiai.

Į pikniką įžanga tik 25 cen
tai. Prie įžangos bus duoda
mos laimėjusiems dovanos, ku
rių pirmoji yra $20 pinigais.

Ponia May Walthour dar 
sausio mėnesį padavė teisman 
reikalaudama laikinų perski- 
rų nuo savo vyro James. Ji sa
ko, kad jis ją„ “nežmoniškai 
užlaiko.” Reikalauja $30 į sa
vaitę alimonijos ir $350 teis
mo lėšų. Jie vedė 10 metų at
gal. May buvo dainininkė ir 
šokikė, o James yra dviračio 
lenktyniuotojas.

Teisme May ‘daug apkalti
nimų iškėlė prieš savo Jamesą, 
o vyras prieš savo pačiukę. 
James sako, kad visa, ką tik 
sako jo žmona, tai netiesa, tik 
du dalykai tiesa, kad jie vedė 
rugpjūčio 15, 1929 metais ir 
kad ji atsisakė gimdyti vaikus 
“bijodama sugadinti savo figū
rą.” Prie to vyras skundėsi tei
sėjui. kad jo moteris įvairiais 
žodžiais įžeisdavo jį, o jeigu 
ir gražiu žodelių truko, tai ta
da naudodavo apsiavo kurką. 
Teisėjas mosikavo rankomis, 
kartodamas: “žinau, tai pa
prastus šeiminįškas nesmagu- 
mėlis.”

Trečiadienį lankėsi “Lais
vės” įstaigoj svečiai iš Cleve
land, Ohio, kaip tai: Adella 
Bekevic, Auldy Zebris, Paul 
Kurulis ir Viktoras Žukas. Su 
jais kartu buvo ir J. Graibąs, 
iš Carl PI., L. I.

Jie mano praleisti keletą 
dienų New Yorke, apžiūrėti 
Pasaulinę Parodą.

Rengia Lietuviu Draugystė Šv. Jurgio 
Šeštadienį, Birželio 24 June 

KLASČIAUS CLINTON PARKE
Maspeth ir Betts Avės., Maspeth, L. L 
prieš dvi orkęstros, ne vien lietuviškus ir ameriko
niškus šokius, bet surinktų iš viso pasaulio, vėliau
sios mados šokius,, draugystės nario Prof. J. Na

vicko Nakties Pelėdų Orkestrą. 
Aętra orkestrą—V. Retikevičiaus.

Pradžia ;2 v. po pietų Įžanga 40c
‘ . .i\_____ JĮ.- ______£______ - / ._______ ._____________ ,_______ . 1 < -

PARDAVIMAI
Parsiduoda Grosernė ir Delicates

sen krautuvė. Galima padaryti gerą 
pragyvenimą. Renda $20 į mėnesi. 
Yra trys kambariai užpakalyje krau
tuvės. Prašome kreiptis pas: F. K. 
22 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

(146-147)

PIKNIKAS NUKELTAS
LDS 3-čio Apskričio piknikas nu

keliamas iš 6-tos j 27-tą rugpjūčio 
Organizacijos prašomos nerengti ki
tų pramogų tą dieną. —■ Komisija.

(146-147)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 2 dideli kambariai 

dėl 3 ar 4 vyrų, graži vieta, lengvas 
privažiavimas iš visur. Kreipkitės: 
Mrs. Virbalienė, 5968 Charles St., 
Maspeth, N. Y. (144-146)

sais. Kaina $1 “round trip.” Išeis 11’ 
vai. ryto, nuo kampo Lorimer ir Ten 
Eyck Sts, Brooklyne. Visi prašomi j 
užsiregistruot ne vėliau birželio 23' 
ir 24-tos, pas Depsienę, Mikalaus
kienę, Petkienę ir “Laisvės” rašti-! 
nėj. — Komisija. (146-147)

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y. I

Bušai J LLD Pikniką šį Sekmadienį
Liet. Literatūros Draugijos Ap

skričio piknikan birželio 25-tą,1 
Union, N. J., smagiausia važiuot bu-' Dr. JOHN WALUK

161 NO. 6th STREET

4802 FLATLANDS AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

KABARETAS

- Muzika ir Floor Show kiekvieną
penktadienį ir šeštadienį

PARAMOUNT CABARET

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 SO. 4th ST.

Degtinės, Konjakai, Vynąi, 
Alus ir Valgiai

473 Grand St. Brooklyn, N.Y.
Prie R. K. O. Republic Teatro

STANLEY MISUNAS
Savininkas

BROOKLYNO . LIETUVIAI GYDYTOJAI

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

šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS įj &£re 

ir pagal sutarti.
Tel. Navarre 8-1919

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

LJ VIENATINIS LIETUVIŠKAS
l'ir J /"M

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys vienam vy

rui, netoli “Laisvės” raštinės pas 
rimtus žmones. Atsišaukite: I. U., 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

Pasaulinėj .Parodoj susitiko 
dvi seserys, Lodnerienė atvy
kus iš Alabama ir Argentinie- 
nė, vietinė iš Queens, kurios 
nesimatė per 32 metus.

Ant didžiulio kelio Merrit 
Parkway įvedė sistemą .pasi- 
mokėti 10 centų už-automobi
lį. Mat, surinktus pinigus nau
dos tokio pat kelio pravedi- 
mui iki Hartford. Auto savi
ninkai kelia protestą.

Matusevičiaus Radio valan
da šį šeštadienį bus 9 vai. ry
to, 1350 kc. iš stoties WBNX, 
New York.

Ši stotis turėjo tiktai 1,000 
watts spėkos, bet dabar Fe
deral Communications Com- 
mision, Washingtone, autori
zavo įsigyti 5,000 watts spė
kos. Bus galima ir tolimes
niuose miestuose išgirst įvai
rius programus per šią stotį.

Taip pat p. ^Matusevičius 
kviečia savo pažįstamus bei 
draugus kreiptis pas jį reika
le gėlių. Jis užlaiko Gėlių 
Darželį (krautuvę) po 524 
Grand St., Brooklyne. Pristato 
gėlių vestuvėms, šermenims ir 
visokiom parėm.

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) » 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

’SJk'Ss*

PIKNIKAS SU PROGRAMA
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys

Sekmadienį, Birželio 25 June
Prasidės 12 vai. dieną. Įžanga 25c Asmeniui 

OLD CIDER MILL GROVE,
VAUX HALL ROAD, < UNION, N. J

Programoje taipgi dalyvaus Sietyno Choras iš Newark 
vad. B. šalinaitei; Bangos Choras iš Elįzabetho, vad 
Aldonai Klimaitei; Pirmyn Choras iš Great Neck, vad 
Geo. Kazakevičiui. Taipgi bus trumpa prakalba.

GERA MUZIKA ŠOKIAM 
GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

naudingų laimėjimų, kurių 
reikalams. Prašome tikietų 
kuo daugiausia išplatinti

Kviečiame skaitlingai atsilankyti į šį

Bus ir 
apšvietos 
tis, kad

pelnas skiriamas 
platintojų darbuo- 
prieš parengimą, 

parengimą.
KELRODIS: No. 10 busas eina nuo Pennsylvanijos stoties, Market 

St., Newarke per Hillside, priveža prie pat parko vartų. Springfield 
Ave. Gatvekariai ir busai į Irvington Centrą (5 corners). Čia imkite 
“Union Vaux Hall Road” busą ant kampo Clinton Ave. Išlipkite ant 
“Vaux Hall Road” po kairei, pusė bloko iki parko.

AUTOMOBILIŲ KELIAS: Springfield Ave. iki "Vaux Hall Road” 
po kairei iki parko.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
pelkele savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
1 . .

Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 
alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N- Y.

VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Broo Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta parsieita; * 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai..

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Būsiamą pirmadienį, balan
džio 26 dieną, 8:15 vai. vaka
re, iš radio stoties WCNW, 
1500 kil., girdėsite visą pusva
landį lietuvių programos, va
dovaujamos LRD, dir. J. Gin- 
kaus. Gros Nakties Pelė*dų or
kestrą, vadovaujama J. Navi
ko. Bus žymių dainininkų, 
anansorius V. Ubarevičius ir 
kiti. Klausykite LRD rądio 
pręgramos kas pirmadienis, 
8:15 vai. ir kas ketvirtadienis, 
7 vai. vakare.

Brooklyno turčiai, susijungę 
į Chamber of Commerce, at
laikė susirinkimą ir kursto pi
liečius rašyti senatui laiškus ir 
protestuoti prieš kongreso nu
tarimą skirti $1,735,000,000 
federalei pašalpai. Piliečiai, 
neklausykite turčių!

Battery-Brooklyno Tilto sta
tybai gauta ,gub. Lehmano už- 

j gyrimas, jis pasirašė Feinberg 
bilių, 'kuris taip pat nusako 
pratęst West Sjde Elevated 
Highway iki Battery Place ir 
Brooklyno El. Highway nuo 
statysimo tilto iki Owl’s Head 

I Park.

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

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų
»

Fairview Restaurant & Bar

EgT Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

AND

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valg 
, Degtinės, Vynai ir Alus
Vieta mašinom pastatyti. Ši įstaiga yra 
x skersai gatvę nuo Marine budinko, 

arti Corona entrance i ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.
Telephone: Havemeyer 9-9110

REFRIGERATOR BARGAINS
(šaldytuvai Nužemintom Kainom)

0
89.50 už. jūsų seną šaldytuvą (ice 
box), nepaisant kaip senas ar ma
žas jis būtų, nežiūrint, kad ir už- 

langinė dėžė. '

BIRUTĖ GAIŽAUSKAITĖ, kuri 
jums patarnaus, suteiks visas in- 
formacijas jūsų patogumui. Jei jūs 
gyvenate per toli, tai mūsų repre- 
zehtatorius atvažiuos pas jus su 
automobiliu ir atsiveš jus į mūsų 

showroom (parodos kambarį).

Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausi šaldytuvą už taip žemai kai $3.50 j mėnesį. Pamąstykit!

. Juk tai pigiau, negu kad ice-box’is kainuoja per mėnesį. 
Naudokitės Proga! Tai Yra Ribotam Laikui 

Tuojau šaukite EV. 7-6111 ,
4-6562

Charles D’Orazio & Son
Į39 Meeker Ave. - • 664 Grand Street

k




