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Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Metai XXIX, Dienraščio XXI

Jau iš kelių kolonijų pa
sigirdo balsai apie blankas 
rinkimui aukų dėl paramos 
Lietuvos Komunistų Parti
jos apšvietos darbui. Tų 
blankų jie niekur nemato ir 
apie jas nieko negirdi. 
Klausia, kame dalykas.

Bet blankos išsiuntinėtos 
lietuvių komunistų kuopų ir 
Literatūros Draugijos kuo
pų sekretoriams. Reikalau
kite .iš jų.

O tie sekretoriai, kurie, 
gavę blankas, pas save jas 
laiko, svietui neparodo, 
draugams neišdalina ir pa
tys aukų neparenka, elgia
si labai negerai. Tai visai 
nepateisinamas apsileidi
mas.

Amerikoje susikūrė pla
tus katalikų komitetas ko
vai prieš anti-semitizmą. 
Tai judėjimas, kurį mes vi- 

i, sveikiname. Į komitetų 
dna labai žymios katalikiš- 
os figūros — kunigai, pa- 
auliečiai, rašytojai, laikraš

tininkai.
Deja, dar nemačiau tų 

katalikų veikėjų surašė nei 
vienos lietuviškos pavardės. 
0 jos ten turėtų figūruoti. 
Tai būtų didelė garbė lie
tuviams ir prakilnus pasi
darbavimas geram tikslui.

Į šį komitetą, mano su
pratimu, turėtų įeiti kuni
gas Balkūnas. Jis yra pri
pažintas katalikų srovės ly
deriu. Ten jo figų ravimas 
parodytų, jog lietuviai ka
talikai irgi nusiteikę prieš 
anti-semitų pavietrę.

Mes kalbame apie lietu
vybę, apie lietuvių išgarsi
nimą, apie lietuvių pasiro
dymą visuose prakilniuose 
darbuose. Štai proga.

Yra tokia religijinė sek
ta, kurios lyderiu (“Kris
tum”) yra tūlas Judge Ru
therford. Jie šiomis dieno
mis laikė konferenciją di
džiulėje Madison Square 
Garden svetainėje.

Vienon sesijon, kada kal
bėjo pats “Kristus,” atėjo 
gauja fašistuojančių kunigo 
Coughlino pasekėjų ir su-| 
kėlė muštynes.

New Yorke coughliniečiai 
labai įsidrąsino. Jeigu ka
talikų bažnyčia oficialiai 
nuo jų neatsipalaiduos ir jų 
nepasmerks, tai jie privirs 
daug košės tiems patiems 
katalikams.

Chicago lietuvių Audito
rija vėl persiorganizavo. Ji 
buvo pakliuvus į didelius fi
nansinius negalavimus. 
Prasta vadovybė prastai iš
vedė.

O tai svarbi lietuviška 
įstaiga. Jos paleisti nerei
kėtų. Skaičiau sąstatą nau
jų direktorių. Jie atstovau
ja didžiules draugijas. Ge
riausio toms draugijoms 
pasisekimo Auditoriją iš
gelbėti lietuviams.

Yra tokių žmonių, kurie 
džiaugiasi, kad jie amžinai 
stovi ant vietos. Ot, girdi,

LAISVES” BROOKLYN!) PIKNIKE BUS TŪKSTANČIAI
Tūkstančiai Vokieti

jos Karių Suplaukė
Danzigan per Dieną

London. — Anglų kores
pondentai iš Danzigo pra
neša, jog per 24 valandas 
buvo slaptai įgabenta 4 
tūkst. nazių kareivių ir 
oficierių iš Rytų Prūsijos į 
Danzigą. Jie atkeliavo per
sirengę paprastais civiliais 
drabužiais. Buvo įšmuge- 
liuota ir ginklų iš Vokieti
jos į Danzigą.

Tūkstančiai Hitlerio ka
reivių patalpinti Danzigo 
kazermėse.

Daugelis Danzigo kazer- 
mių po pasaulinio karo bu
vo parsamdytos kaip san
dėliai įvairiom prekėm bei 
daiktam. Dabar naziai lie
pia biznieriam iškraustyt 
savo prekes iš tų kazermių. 
Jos reikalingos nazių ka
riuomenei Danzige.

Danzigo nazių valdžia 
tveria neva “liuosnorių” ka
riuomenės korpusą, o to 
korpuso branduolys tai at
siųsti iš Vokietijos kariai.

Pribuišai iš Vokietijos ir 
vietiniai Danzigo naziai 
muštruojasi per ištisas die
nas; nuolat praktikuojasi 
šaudyt kulkosvaidžiais ir 
šautuvais.
Prirengia Arklius, Maistą 
ir Kitką Karui

Hitleriška valdyba neva 

aš tebegiedu taip, kaip gie
dojau anais metais.

0 anie metai, tai nebe šie 
metai. Laikai visai pasikei
tė ir su jais ta senoji gies
mė paseno, nubluko, pasida
rė didžiausia kvailystė. Bet 
jie ją tebetraukia ir reika
lauja, kad mes juos pripa- 
žintumėme labai pastoviais 
žmonėmis, tiesiog didvy
riais.

Tas, žinoma, nereiškia, 
kad žmogus turi keistis, nu
trenkti senus marškinius ir 
griebti naujų, nors tie nau
jieji daug skystesni ir pras
tesni už senuosius. Reikia 
vartoti protą pasirinkimui.

Kiekvienas komunistų pa
sisukimas, kiekvienas takti
kos pakeitimas susilaukia 
tokių balsų: Kur atsidūrė
te? Kur nuvažiavote? De
šimt metų atgal sakėte vie
naip, o dabar jau kalbate 
kitaip. Man nebepakeliui su 
jumis...

Ir toks žmogelis sugrįžta 
atgal į “miškus.” Tuo tar
pu komunistų eilės prisipil
do ir padidėja naujais kovo
tojais, naujais veikėjais.

A m ž i n y bes garbintoj ai 
naujų kelių nesupranta, bet
juos supranta darbo mases, po $375 už tikietą.

“1 a isvo,” “nepriklausomo” 
miesto Danzigo suėmė iš 
gyventojų apie tūkstantį 
karui tinkamų arklių. ir 
krauna* mėsą į, sandelius sa
vo kariuomenei. Paskutinė
mis dienomis paskersta 3 
tūkstančiai kiaulių ir sudė
ta į šaldytuvus. Padalinta 
dujokaukės (maskos nuo 
nuodingų gesų) policijai ir 
suplauksiems kareiviam ir 
oficieriam iš Vokietijos.

Danzigo laivų statyklqs 
atleidinėja lenkus inžinie
rius, mechanikus ir darbi
ninkus. Nazių vyriausybė 
įsakė vokiečiam mokytojam 
pasilikt Danzige per vasa
rą.

Angly Premjeras Nuo
laidžiai Teisinosi Vo

kietijos Naziam
London. — Anglija neno

ri apsupt Vokietijos, ap
tvert nazius priešingomis 
jiem šalimis, — kaip bažijo- 
si Anglų ministeris pirmi
ninkas N. Chamberlain, kal
bėdamas seime. Jis tvirti
no, kad Anglijos valdžia 
draugiškai nusistačius lin
kui Vokietijos, bile tik na
ziai neužpultų kitų kraštų.

Premjeras Chamberlai- 
nas dejavo, jog naziai sklei
džia propagandą, kad An
glija norinti apsupt Vokieį 
tiją. Sako, tokia propagan
da “nuodija” santikius tarp 
Vokietijos ir Anglijos. Anot 
Chamberlaino, tai Anglija 
nenori varžyt Vokietijos 
biznio niekur. Dar daugiau, 
Anglų valdžia norėtų eit į 
derybas su Vokietija kas 
liečia karo laivynus ir kitus 
klausimus. Chamberlainas 
gailėjosi, kad Hitleris be 
priežasties panaikino 1937 
m. sutartį su Anglija. Ta 
sutartis buvo nustačius, kad 
Vokietijos karo laivynas 
bus 35 procentų dydžio ly
ginti su Anglijos laivynu.

“Dixie Clipper” Išnešė 22 
Keleivius j Europą

Port Washington, L. L, 
N. Y. — Trečiadienį iš čia 
išskrido, 3 vai. po pietų, di
džiulis lėktuvas “Dixie Clip
per” į Europą. ,Tąs lėktu
vas, sveriąs 41 toną ir pusę, 
neša 22 keleivius ir 11 įgu
los narių, komanduojamas 
kapitono A. O. D. Sullivano.

Buvo planuojama, kad 
per 22 valandas jis nuskris 
į Lisboną, Portugalijoj. Ke
leiviai sumokėjo kiekvienas

a

VISI LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI 
Į “LAISVES” PIKNIKĄ ŠĮ SEKMAD., LIE
POS 2, KLAŠČIAUS PARKE, MASPETH’E

Šį nedėldienį, liepos 2 d. nikas atsidaro 10 vai. ryto;
įvyksta didžiulis dienraščio 
“Laisvės” metinis piknikas 
—puikus pažmonys,—Klaš- 
čiaus Clinton Parke, Betts 
ir Maspeth Avenues, Mas- 
peth, N. Y.

Tūkstančiai lietuvių iš 
Brooklyno-New Yorko apy
gardos išanksto pirko ti- 
kietus bei pasižadėjo daly- 
vaut šioje iškilmėje didžiau
sio lietuviško dienraščio. Be 
to, autobusais atvažiuoja 
p a žangi dauguomenė iš 
Newarko, Elizabetho, Pa- 
tersono, Harrison-Kearny, 
Cliffside, N. J., Stamford- 
New Canaan, Conn., ir iš 
kitų miestų ir valstijų.

Daugelis svečių norės pa
matyt Pasaulinę Parodą, o 
“Laisvės” pikniko vieta ne
toli Pasaulinės Parodos. 
Važiuojant iš Parodos į 
“Laisvės” pikniką, reikia 
klaustis kelio į Maspethą. O. 
atvažiavus į Maspethą, 
klauskitės Clinton Parko, 
Betts Avenue.

Piknike dvi orkestros 
grieš lietuviškiems ir ame
rikoniškiems šokiams. Pik-

Minersville, Pa.
Birželio 28 d. persiskyrė 

su šiuo pasauliu Žiobų my
lima dukrelė, po sunkios 
operacijos, palikdama tėve
lius dideliam nuliūdime.

Dukrelė Jean baigė vie
nuoliktus metus savo am
žiaus, ir turėjo nepapras
tai sunkią operaciją, po ku
rios “stebuklingu” būdu iš
gyveno 11 dienų.

Labai gaila mergelės to
kias kančias perleidus, taip 
pat ir tėvelių likusių didžia
me nuliūdime. J. R.

Jeanė žiobiu te bus laido
jama liepos 1 d., 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Laisvose 
Kapinėse.

Kviečiame gimines ir 
draugus.

žiobų šeimyna.

Anglija ir Franci j a j ieško 
“Bargeno” su Fašistais 
Užpuolikais

Maskva, birž. 29. — So
vietų laikraščiai rašo, kad 
Anglija ir Franci ja iš tikro 
nenori daryt bendro apsigy
nimo sutarties su Sovietais. 
Todėl Anglų ir Francūzų 
valdovai gaišuoja, delsia ir 
tikisi tuo tarpu padaryt 
kokį “bargeną” su užpuoli
kais Hitleriu, Mussoliniu ir 
Japonija.

Sovietai Baus Policininkus, 
Kurie Neteisingai Areštuos 
žmones

0

muzika nuo 2-ros valandos 
dieną.

Piniginės dovanos prie 
įžangos tikietų: $10, $7, $5 
ir $3. Dovanomis galės pa
sinaudoti tik iš anksto pir
kusieji tikietus. Įžanga 40 
centų.

KETURI CHORAI
“Laisvės” pikniko progra

moje dainuos keturi chorai: 
Newarko Sietynas, vado
vaujamas B. šalinaitės; Eli
zabetho Bangos Choras, va
dovaujamas A. Klimaitės; 
Great Necko Pirmyn, vado
vaujamas G. Kazakevičiaus, 
ir Brooklyno Aidas, vado
vaujamas A. Žilinskaitės.

Piknikas įvyks pažymėtu 
laiku, nors ir lytų, nes Klas- 
čiaus Parke yra puiki salė, 
kur telpa apie 2,500 žmo
nių. s

Šis piknikas labai svarbus 
dalykas dienraščiui “Lais
vei.” Jame dalyvaudami, pa
rodysite, kaip branginate 
saviškių žmonių mokslinę ir 
politinę apšvietą lietuvių 
kalboje.

Žinios iš Lietuvos
Kaunas. — Atvyko nau

jasis Japonijos atstovas 
Lietuvai Ohtaka; buvo pri
imtas ministerio pirmininko 
Černiaus.

Kaunas, birž. 25. — Šau
lių šventė čia pažymėta di-, 
dėlėmis trijų dienų demons
tracijomis. Visuomenė su
aukojo šauliam 50 kulka- 
svaidžių, du lėktuvus ir 2,- 
000 šautuvų.

Havana, Kuba. — Lietu
va apmokėjo grįžimo lėšas 
iš čia į Lietuvą Juozui Put-I 
nai. Jis yra dalyvis kovų 
už Lietuvos nepriklausomy
bę. Putna buvo šešis metus 
išvargęs Kuboje ir netekęs 
sveikatos.

Detroito Vokiečiai Atmeta 
Hitlerio Įsakymą

Detroit, Mich. — Čionai- 
tinis vokiečių Turner orga
nizacijos suvažiavimas at
metė Hitlerio įsakymą, kad 
visi Amerikoj gyvenantieji 
vokiečiai, gimę 1920 m., 
turi važiuot Vokietijon at
likt verstino darbo ir ka
riuomenės tarnybą.

Berlin. — Vokietijos val
džia susigriebė aiškint, kad 
toks jos įsakymas esąs tai
komas tik tiem jauniem 
Amerikos vokiečiam, kurie 
nėra Jungtinių Valstijų pi
liečiai.

is-

Kongresmanai Atme
tė Senatorių Bilių Dėl 

Pinigų ir Sidabro
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 209 balsais prieš 161 
atmetė republikonų ir reak
cinių demokratų senatorių 
tarimą, reikalaujantį atimt 
iš prezidento Roosevelto tei
sę pigint arba nustatyt po
pierinio dolerio vertę. Kon
gresmanai taipgi nubalsavo 
atmest atžagareivių senato
rių tarimą, kur senatoriai 
nustato, kąd šalies valdžia 
mokėtų po apie 78 centus 
už unciją sidabro, perkamo 
iš amerikinių sidabro fabri
kantų ar šiaip makliorių.

Prez. Roosevelto valdžia 
iki šiol mokėjo tik apie 65 
centus už unciją sidabro,

■ .. - —................... ................i...

W. Churchill, Angly Po
litikas, Giria Hitlerį

ir Grasina Jam
London. — “šlykštūs ka

ro faktai grūmos Europai 
šią vasarą — liepos, rug
pjūčio ir rugsėjo mėnesiuo
se,” kalbėjo Winston Chur
chill, seniau buvęs Anglijos 
laivyno ministeris. Jis krei
pėsi ir tiesiog į Hitlerį: 
“Staptelėk, gerai apsimąs- 
tyk... Apsvarstyk, ar tam
stos viso amžiaus darbas 
nebus visiškai pražudytas 
(jeigu ’ pradėsi karą). O 
kiek tamsta iki šiol esi nu
veikęs, tai gal jau ir to už
sektų tamstai būti garsiu 
akyse istorijos — tamsta 
prikėlei Vokietiją iš bevil- 
tie.s ir sumušimo.”

Taip Hitleriui saldliežu- 
viavo ir pataikavo Winston 
Churchill, vienas žymiausių 
Anglijos dešiniųjų politikų; 
kartu jis ir grąsino, kad 
Anglija yra pasirengus gin
klais suvaldyt Hitlerį, jeigu 
jis neapsimąstys.

Churchill atžymėjo, kad 
didžiausias dabar pavojus 
iš nazių pusės gręsia Len
kijai. Prieš ją jau yra su
mobilizuotos galingos na
zių karo jėgos.

Buvęs Anglijos užsieninis 
ministeris Anthony Eden, 
kalbėdamas tame pačiame 
City Carlton Kliube su 
Churchilliu, davė anglam ši
tokį patarimą: “Būkite kie
tai šiurkštūs, atrodykite 
kietai šiurkštūs, kalbėkite 
kietai-šiurkščiai ir elgkitės 
kietai-šiurkščiai — tuomi 
daugiausiai padėsite išlai
kyt taiką,” kuriai grūmoja 
Hitleris ir Mussolinis.

ORAS
Šį penktadienį būsią lie

taus.

kurį gamino kapitalistai ke
liose vakarinėse Amerikos 
valstijose. Tuo tarpu val
džia galėjo pirkt, kiek tik 
nori, sidabro iš užsienių po 
43 centus už unciją. Dabar 
gi Amerikos valdžia numu
šė kainą svetimam sidabrui 
iki 38 centų ir pusės už un
ciją.

Republikonai ir atgalei- 
viai senatoriai savo tarimu 
apie sidabrą stengėsi pasi- 
tarnaut amerikiniams jo fa
brikantams, apiplėšiant ša
lies iždą naudai šių fabri
kantų ir sidabro spekulian
tų Wall S try ty j e.

Tie reakcionieriai senato
riai, nutardami atimt iš 
prezidento galią nustatyt 
dolerio vertę, lyginant su 
kitų šalių pinigais, taipgi 
stengėsi pasitarnaut Wall 
Stryto kapitalistam-gemble- 
riam. Nes tada tų mekle- 
rių rankose būtų likęs nu
statymas dolerio vertės.

Prezidentas Rooseveltas 
gi nori, kad valdžios žiny
boje pasiliktų nustatymas 
popierinio dolerio vertės ir 
jo nupiginimas, labiausiai 
atsižvelgiant į daug piges
nius pinigus Pietinės Ame
rikos respublikų. Nes 'kai 
dolerio vertė būtų žemiau 
nustatyta, tada tos respu
blikos galėtų daugiau pirkt 
įvairių dirbinių iš Jungti
nių Valstijų; o tatai prisi
dėtų prie darbų dauginimo 
šioje šalyje, kaip kad pa
geidauja prez. Rooseveltas.

Senatas Skiria $73,000,000 
Daugiau Pašalpiniams 
Darbams

Washington, birž. 29. — 
Jungtinių Valstijų senatas 
nubalsavo padidint iki $1,- 
808,900,000 sumą pinigų 
WPA pašalpiniam darbam 
ir kitiems šalpos reikalams. 
Tai yra $73,300,000 dau
giau, negu atgaleiviai de
mokratai ir republikonai 
kongresmanai buvo nutarę 
tiem reikalam, pagal Wood- 
rumo bilių.

Senatorius paveikė milio- 
nai piliečių, protestuodami 
telegramomis, laiškais ir 
delegacijomis prieš kon- 
gresmanų tarimą.

Pagal dabartinį senato 
tarimą, tai 2,500,000 bedar
bių galėtų turėt WPA dar
bus. Senatas taipgi atmetė 
kai kuriuos kongresmanų 
priimtus suvaržymus prieš 
WPA.

Jeruzalė. — Palestinos 
žydai per dieną nušovė 10 
arabų.
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Taryba Kovai Su Netolerancija
New Yorke yra įsikūrusi Taryba Ko

vai Prieš Netoleranciją Amerikoj (Coun
cil Against Intolerance in America)^ Jo
sios tikslas kovoti su anti-semitizmu, su 
tais, kurie pjudo rases prieš rasę, tautą 
prieš tautą, tikybą prieš tikybą. Tarybą 
sudaro įvairių tikybų ir tautų žmonės.

Ši taryba liepos mėn. 4 d. ruošia per 
visą kraštą specialius programas, per 
radijus ir scenoj, kurie bus nukreipti 
prieš netoleranciją, už brolišką sugyve
nimą visų tautų, rasių ir tikybų.

Yra pagaminta speciališka deklaraci
ja (“an American Declaration of Toler
ance and Equality”), raginanti visus pi
liečius taikoj gyventi. Ši deklaracija bus 
skaityta liepos 4 d. per radijų ir paskelb
ta spaudoj.

Niekad Amerikoj nestigo tiek toleran
cijos, kaip šiandien. Todėl gerai daro tie 
žmonės, kurie už ją kovoja.

Rooseveltas ir Pietų Amerika
Kad pastojus Italijos ir Vokietijos fa

šistams kelią j Jungtines Valstijas, tai 
reikia pastoti fašistų agresoriams kelią į 
Pietų ir Centralinę Amerikas. Jeigu 
Italijos ir Vokietijos fašistai įsigalėtų 
ten, tada jie paimtų Panamos Kanalą ir 
pradėtų pulti turtingas Jungtines Vals-

įvyko 
dėjo

Tuo reikalu Pietų Amerikoj 
konferencija. Jungtinės Valstijos 
pastangų, kad sujungus tas šalis bendrai 
atsparai prieš fašistų agresorius. Bet 
Italijos ir Vokietijos fašistai jau stipriai 
yra įsigalėję Brazilijoj, Argentinoj ir 
kaip kuriose kitose šalyse, ir daug kliu
dė tai konferencijai.

Dabar Jungtinių Valstijų prezidentas 
Roosevelt siekia suteikti Pietų Amerikos 
respublikoms paskolą $500,000,000 sumoj 
pinigais ir reikmenimis. Jeigu tai būtų 
pravesta gyveriiman, tai tas daug padė
tų Pietų Amerikos respublikoms, su
tvirtintų jų ryšius su Jungtinėmis Vals
tijomis, pakirstų biznierių sabotažą Wall 
stryte ir sutvirtintų demokratiją ne vien 
Pietų Amerikoj, bet ir Centralinėj 
rikoj, taipgi suteiktų naujų jėgų 
jai Dalybai Jungtinėse Valstijose.

Šiam Roosevelto planui, kaip ir 
vienam kitam, kuris tik yra naudingas 
šios šalies progresui ir piliečiams, labai 
priešinasi buvęs prezdentas Hooveris ir 
kiti reakcinikai. Bet žmonių masės stovi 
su Rooseveltu.

LDS Vajus Jau Prasideda

Ame- 
Nau-

kiek-

Kadaise mes rašėme, kad Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Centro Valdy
ba nutarė paskelbti didelį vajų už gavi
mą naujų narių. Tasai vajus prasideda 
rytoj, liepos mėn. 1 d. ir baigsis su pra
džia birželio, 1940 metais.

“Tiesa” praneša, kad LDS nariai šį 
vajų pasitinka entuziastiškai-; organiza
toriai registruojasi darbui. LDS Centras 
paskyrė kiekvienai LDS kuopai po kvo
tą, kurią ji turi išpildyti, gaudama tam 
tikrą skaičių narių (sulyg kuopos narių 
skaičiumi).

Sekančiais metais įvyks Penktasis Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo Seimas. 
Tais pačiais metais sukaks lygiai 10 me
tų, kai LDS tapo įsteigtas. Taigi organi
zacija pasirįžo gauti per šį vajų tiek 
naujų narių, kad, minint jubilėjų, LDS 
turėtų nemažiau 10,000 narių. Dešimts 
metų—dešimts tūkstančių!

Nuo savęs mes linkime LDS nariams 
šimtu nuošimčiu laimėti savo pasimoji- 
ma.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Nesupykite ant manęs už 
mano kvailą klausimą. Bet 
aš noriu žinoti: Ar tiesa, 
kad visa Biblija buvo para
šyta žydų anoje žiloje se
novėje? Jeigu ne, tai kokios 
kitos tautos galvočiai prie 
to galėjo prisidėti?

Ačiū iš kalno.
Skaitytojas.

Atsakymas
Dauguma Biblijos raštų, 

be abejonės, yra žydų rašy
tojų bei pasakorių sudary
ta. Bet spėjama, kad, pav., 
Šv. Lukas galėjo būti grai
kas. O jo raštų Biblijoje 
pusėtinai daug esą.

Japonija Žada Jau Švelniau 
Elgtis su Anglais

■'Tientsin, Chinija. — Ja
ponijos generalis konsulas 
sakė, kad japonai toliau jau 
taip griežtai nekrės anglus, 
išeinančius iš Anglų Konce
sijos arba einančius j ją 
Tientsine.

Laikas Suvaldyti Franc. Karo Laivynas
Japonijos fašistai gvoltu veržiasi į di

delį karą. 1931 metais jie užėmė Man- 
džuriją. Tada, užimdami sake, kad kitų 
šalių reikalai nebus paliesti Mandžuri- 
joj. Bet kaip tik ten įsigalėjo, taip ir 
pradėjo puolimus ant Sovietų Sąjungos 
ir Mongolijos Liaudies Respublikos. Kitų 
šalių pirkliai ir kapitalistai buvo išvaryti 
laukan.

1937 metais Japonija užpuolė Chiniją. 
Ji vėl senu papratimu “užtikrino” An
gliją, Franciją, Jungtines Valstijas ir ki
tas šalis, kad jų reikalai nebus liesti. Bet 
kai tik tam tikrame Chinijos krašte įsi
galėjo, taip greitai ir prasidėjo japonų 
siutimas. Puolė Sovietų Sąjungos konsu
latus ir prekybos įstaigas. Nuskandino 
Jungt. Valstijų karo laivą ir padarė daug 
kitų paniekinančių žygių. O dabar blo- 
kaduoja anglus ir francūzus jų koncesi
jose Tientsin mieste ir kitur. Japonijos 
imperialistai kojomis spardo kitų šalių 
teises. Jiems nieko nereiškia jokios su
tartys.

Dar bjauriau jie elgiasi ant Mongoli
jos Liaudies Respublikos sienos. Nuo ge
gužės 11 dienos ten eina formalis ka
ras. Argi reikia dar didesnio karo, kada 
ore vienu kartu mušasi net iki 215 karo 
orlaivių?

Iš pradžios japonai puolė ant sausže- 
mio ir užėmė tam tikrus Mongolijos plo
tus. Mongolijos karo jėgos pribuvo ir 
japonus išvijo. Po to kelis kartus japo
nai puolė mongolus, bet buvo atmušti. 
Japonų buvo virš 400 užmušta ir daug 
sužeista. Mongolų užmuštų buvo 40 ir 
per 70 sužeistų.

Po to japonai pradėjo dideliu skai
čium karo lėktuvų užpuolimus. Birželio 
22 dieną net 120 japonų-mandžurų orlai
vių užpuolė mongolus. Prieš juos išstojo 
95 mongolų-Sovietų lėktuvai ir numušė 
31 japonų lėktuvą, o Sovietai neteko 12 
lėktuvų. Birželio 24 dieną vėl atskrido 60 
japonų lėktuvų. Prieš juos išstojo 60 so
vietinių. Oro kautynėse Sovietų lėktuvai 
nukovė 25 japonų lėktuvų, o Sovietai ne
teko 2. Birželio 26 dieną vėl 60 japonų 
lėktuvų užpuolė mongolus. Prieš juos iš
stojo 50 Sovietų ir mongolų lėktuvų. Oro 
kautynės tęsėsi dvi valandas. Japonai 
neteko 25 lėktuvų, o Sovietai 3.

Tokia padėtis juk negali ilgiau tęstis. 
Demokratinis pasaulis turėtų bendrai iš
stoti ir suvaldyti Japonijos karo pasiu
tėlius.

Neleidžia Žydy j Sveika- 
tines Maudynes Vokietijoj

■ I ................... s

Berlin. — Nazių valdžia 
uždraudė žydam naudotis 
maudyklomis sveikatinių 
vandenų bendrai su vokie
čiais ir kitais “arijais.” 
Jeigu žydas- parodys gydy
tojo liudijimą, kad jo svei
katai reikia tokių maudy
nių, tada naziai pasiųs jį į 
“žydišką” maudyklą, atski
rai atitvertą vien tik žy
dams.

Franci ja' turi didelį mo
dernišką jūrų karo laivy
ną. Skaitoma, kad jos lai
vynas yra ketvirtas pasau
lyj iš didžiųjų laivynų. Da
bartiniu laiku Franci j a tu
ri: 10 šarvuočių (3 seni); 
2 orlaivių vežikus; 10 dide
lių kruzerių; 12 lengvų ir 
greitų kruzerių; 69 naikin
tojų; 76 submarinų. Prie 
to, ji būdavo ja 5 naujus 
šarvuočius; 2 orlaivių ve
žikus; 3 didelius kruzerius; 
19 naikintojų ir 22 submari- 
nus. Trie šių laivų dar ne- 
priskaityta daugybė pagel- 
binių karo laivų, kaip tai 
minų statytojų, šlavikų, 
transportų, kraštų apsau
gos laivų, senų naikintojų, 

| katerių ir kitokių. Bendrai 
Franci jos karo laivynas tu
ri apie 360 karo laivų su 
800,000 tonų įtalpa. Tokios 
bendros informacijos. Bet 
mes matome reikalą kiek 
plačiau pakalbėti, nes šar
vuotis nėra lygus šarvuo
čiui, kruzeris kruzeriui.

šarvuočiai
Franci jos senesni, moder

nizuoti šarvuočiai yra: 
“Bretagne,” “Paris,” “Lor
raine” ir ’’Courbert.” Jie 
visi turi po 23,500 tonų įtal
pos; daro iki 23 mylių į va
landą; ginkluoti “Bretagne” 
ir “Lorraine” po 10 kanuo- 
lių 13.4 colių; 18 kanuolių 
5.5 colių ir daugybė priešor- 
laivinių. Antri du po 12 ka
nuolių po 12 colių; 22 ka
nuolių po 5.5 colių ir daug 
kitų mažesnių.

Franci j a dar turi “Con
dorcet,” “Dede rot,” “Vol
taire” ir “Danton” šarvuo
čius po 18,900 tonų, gin
kluotus po 4 kanuoles 12 
colių gerklėmis ir 12 ka
nuolių 9.5 Colių bei daugy
be mažesnių. Bet jie skaito
mi pasenusiais ir atgyvenu
siais.

Bet svarbiausias jėgas su
daro nauji šarvuočiai “Dun
kerque” ir “Strasburg.” Jie 
turi po 26,500 tonų įtalpos; 
tvirtai apšarvuoti, išvysto 
po 33 mylias į valandą. Jų 
apginklavimą sudaro: 8 ka
nuoles po 13 colių gerklė
mis; 16 kanuolių po 5 co
lius ir iki 40 mažesnių ka
nuolių prieš lėktuvus. Tai 
greiti, nauji, moderniški 
šarvuočiai.

Greta to Francija tik 
baigė statyti šarvuočius 
“Richelieu,” “Jean Bart” 
ir eina prie pabaigos “Cle
menceau” ir dar dviejų ki
tų šarvuočių. Jie turi po 
35,000 tonų įtalpos. Bus 
ginkluoti po 8 kanuoles 15- 
kos colių gerklėmis; 15 ka
nuolių po 5 colius; 12 ka
nuolių 100 milimetrų prieš 
lėktuvus ir daugeliu 37 mm. 
kanuolių.

Tai bus šarvuočiai, ku
rie lyginsis su bent kurios 
šalies didžiausiais šarvuo
čiais. Jų jėga yra lygi 150,- 
000 arkliams ir gali išvys
tyti iki 32 mazgų (apie 35 
mylias) į valandą. Elektros 
stotys turi po 11,000 kilo
vatų jėgos; elektros vielos 
sudaro 750 kilometrų ilgio; 
ant laivo yra 5,000 elektros 
lempų ir 4,000 kitokių apa
ratų. Tai savo rūšies gin
kluotas plaukiojantis mies
tas!

Orlaivių Vežikai
Francija turi orlaivių ve

žikus “Bearn” ir “Victor 

Hugo.” Pirmasis turi 22,- 
000 tonų įtalpos; ginkluotas 
8 kanuolėmis po 6 colius ir 
daugeliu priešorlaivinių ka
nuolių. Jis išvysto 25 my
lias į valandą ir gali vežti 
40 lėktuvų. “Victor Hugo” 
yra 12,500 tonų; ginkluo
tas 14 kanuolių po 6 colius; 
22 po 5 colius ir daugeliu 
mažesnių. Francija turi 
“Comendant Trest” 10,000 
tonų įtalpos orlaivių vežiką 
jūriniams orlaiviams, kuris 
veža 26 lėktuvus ir yra sti
priai ginkluotas.

Francija būdavo j a du 
naujus orlaivių vežikus' po 
21,000 tonų įtalpos, kurie 
bus ginkluoti 5 colių kanuo
lėmis ir dideliu skaičium 
mažesnių. Jų greitis sieks 
iki 35 mylių į valandą. Jiem 
skiria “Joffre” ir “Painle- 
ve” vardus.

Kruzeriai
Francija turi 10• pirmos 

rūšies kruzerių: “Duques
ne,” “Tornville,” “Suffren,” 
“Colbert,” “Lou v o is,” 
“Foch,” “Duppleix,” “Alge- 
ris,” “Degrass” ir “Lagali- 
sone”, kurie turi po 10,000 
tonų įtalpos; išvysto iki 34 
mylių į valandą greitį; gin
kluoti po 8 kanuoles 8 colių 
gerklėmis; 8 kanuoles po 3 
colius prieš orlaivius ir 
daug mažesnių. Tai yra 
kruzeriai w a s h i ngtoninio 
tipo.

Franci jos laivyne yra mo
derniški kruzeriai mažesnio 
tonažo: “Primaguet,” “La- 
motte-Picquet,” “D’Troni,” 
po 7,880 tonų; ginkluoti po 
8 kanuoles 6 colių gerklė
mis ir 4 prieš lėktuvus. Jie 
išvysto iki 34 mylių į va
landą.

K r u z e r iai “Mulhause,” 
“Metz,” “Pluton,” “Jeanne 
D’Aręh” turi po 5,600 to
nų; išvysto 28 mylias į va
landą; ginkluoti po 7 ka
nuoles 5.8 colių ir 2 prieš 
lėktuvus.

Francija turi dar visą ei
lę kitų senesnių ir naujes
nių kruzerių. Bet ji didžiuo
jas ir mažais, greitais, “Val
my,” “Verdun,” “Guepar,” 
“Eprevier” kruzeriais, ku
rie turi po 2,700 tonų, gin
kluoti 5 colių kanuolėmis, 
bet išvysto iki 45 mylių į 
valandą.

Naikinto j’ai
Per du pastaruosius de- 

sėtkus metų apsiginklavi
mas ėjo daugiausiai kruze
rių, naikintojų, submarinų 
ir kitų mažesnių karo lai
vų srity j. Francija turi ne

mažai senesnių naikintojų, 
bet jos naikintojų laivynas 
veik visas naujas ir moder
niškas. Naikintojai “Ty- 
pori,” “Fortune,” “Basque/’ 
“Frondeur,” “Gerfaut” ir 
desėtkai kitų tos rūšies yra 
nuo 1,450 iki 1,600 tonų 
įtalpos. Jie visi stipriai ap
ginkluoti vidutine artileri
ja, torpedų tūbomis ir grei
ti. Francija pasibudavojo 
daug naikintojų vedėjų, ku
rie yra, kaip ir lengvi, grei
ti kruzeriai. “Mogador,” 
“Volta,” “Teribleu” rūšies 
naikintojų vedėjai turi nuo 
2,570 iki 2,885 tonų, stip
riai ginkluoti ir išvysto iki 
46 mazgų (apie 50 mylių) į 
valandą.

Naikintojai patogiose są
lygose gali muštis net su 
kruzeriais. Ispanijos liau- 
diečių naikintojas nuskan
dino pirmos rūšies fašistų 
kruzerį “Belearisą.”

Submarinai
Francija submarinų sri- 

tyj yra viena iš galingų 
valstybių. Dar 1929 metais 
ji išbūdavo jo ‘Surcout’ sub- 
mariną, kuris yra 3,250 to
nų įtalpos, stipriai ginkluo
tas artilerija. Tai povande
ninis kruzeris.

Jos submarinai “Van- 
geur”, “Pascal” ir “Pas
teur” rūšies yra 1,550 tonų 
ir aukščiau įtalpos, greiti ir 
gali atlikti tolimas keliones. 
“Doris” rūšies submarinai 
yra po 590 tonų įtalpos ir 
skiriami savo šalies apgyni
mui.
Ar Yra Francijai Pavojus?

Francija yra gerai apsi
ginklavus ant saužemio, ore 
ir jūroj. Jos armija geriau
sia iš kapitalistinių valsty
bių armijų. Jos orlaivynas 
galingas. .Jos jūrų laivynas 
yra didesnis už Italijos arba 
Vokietijos laivynus. Jos sie
nos aptvertos tvirtumomis. 
Karinė industrija yra ga
linga ir rezervai išlavinti.

Francijai nėra pavojaus 
iš “neprisirengimo karui” 
pusės. Jai pavojus iš jos ne
pastovios politikos pusės. Ji 
velkasi Anglijos politikos 
uodegoj. 1938 metais Angli
ja ir Francija, išduodamos 
Čechoslovakiją, sugriovė vi
są eilę Francijos sutarčių su 
kitomis valstybėmis, kaip 
tai Rumunija, Jugoslavija, 
Lenkija. Anglijos imperia
listai kritiškoj valandoj ga
li išduoti Franciją.

Bet gali įvykti ir kiton 
pusėn pasisukimas. Jeigu 
Anglijos valdonai nusista- 
tys prieš Vokietijos, Italijos 
ir Japonijos karo agreso
rius. Jeigu jie stos prieš 
juos kovon, tai žymiai pa

gerės Francijos padėtis; nes 
tada Europoj susidarys iš 
Francijos ir Anglijos blokas 
prieš Vokietijos ir Italijos 
bloką. Demokratinis blokas 
bus daug galingesnis. Jis 
gaus paramos iš mažesnių 
šalių. Rems tą bloką ir So
vietų Sąjunga, jeigu jis-tik- 
rai bus pasirengęs kovoti 
prieš karo agresorius. ••

š.

Easton, Pa.
Mirė d. Jonas Žąsinas

Birželio 19 d. numirė d.-Jo
nas žąsinas, 51 metų amžiaus. 
Jis jau ilgas laikas, suvirš 
metai, sirgo ir nors paskutiniu 
laikotarpiu buvo lig stipresnis, 
tačiau jokio darbo negalėjo 
dirbti, nes plaučiai buvo pri
traukti pilni pavojingų dulkių 
ir tas jį galutinai dabaigė.

Jonas žąsinas iš Lietuvos 
paėjo iš Panevėžio apskričio, 
Alizavo valsčiaus, Kalnogalių 
kaimo. Amerikon atvyko 1909 
metais ir visą laiką išgyveno 
Eastone. Buvo vedęs su ,Mi- 
chalina čelkunaite, su kuria 
susilaukė dviejų dukterų, Vio
let ir Virginia. Per pastaruo
sius 15 metų dirbo Ingersoll- 
Rand dirbtuvėje prie pavojin
go sveikatai darbo. Tokius il
gus metus išdirbus, kaipo 
“sand-blaster”, dulkės ės 
suėdė jo vidurius ir plauč: 
ir jaunas, stiprus vyras te 
be laiko nuvarytas kapan.

Jis buvo tykaus, malom 
būdo žmogus, su visais nuot 
kiai sugyveno. Buvo laisvų pa
žiūrų, skaitė nuolatiniai dien
raštį “Laisvę” ir per ilgą lai
ką priklausė prie ALDLD 13 
kuopos. Nore paskutiniu laiko
tarpiu jau nebuvo nariu dėlei 
ligos ir finansinio nedątek- 
liaus, tačiau ALDLD kuopos 
nariai pagelbėjo, kiek galint, 
gražiai, laisvai jį palaidoti 22 
d. birželio, ant Eastono kapi
nių. Išlydint iš namų ir ant ka
pinių trumpas atsisveikinimo 
prakalbėles sakė d. B. E. Sen- 
kevičienė. Buvo daug gražių 
vainikų nuo šeimynos, giminių, 
kaimynų, ALDLD 13 kr ir 
Ingersoll-Rand darbininkų.

Mes reiškiame gilią užuo
jautą mirusio draugo šeimy
nai, linkėdami ištvermės per
nešti skaudų smūgį.. O jūs, 
mielas drauge, ilsėkitės ra
miai, užbaigęs savo visus var
gus, nedateklius ir rūpesčius!

Eugenija.

Anglijos Ex-Karalius Norė
tų Grįžt Namo

London. — Buvęs Angli
jos karalius, dabartinis ku
nigaikštis Windsor norėtų 
rudenį su savo amerikiete 
žmona Simpsoniene sugrįžt 
ir apsi gyvent Anglijoj. Bet 
jis negalėsiąs to padaryt, 
jeigu nebūsiąs pakviestas 
karaliaus Jurgio, savo bro
lio.
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KAIP ŠILTŲJŲ KRAŠTU AUGALAI VEISIASI 
ŽIEMINĖJE SOVIETU DALYJE

Karščiausiame žemės ruo- trobose iki tam tikro laips- 
že, palei pusiaują (ekvato- nio, tai jie vaišinsis bile 
rių), niekada nebūna žie- kur, nežiūrint, ar ten būtų
mos, ir visada apie 12-kos 
valandų diena ir tiek pat 
naktis. Tai rodos, kad čia 
geriausiai turėtų augt viso
kie javai ir augalai. Bet 
taip nėra. Nes įvairūs ja
vai, daržovės ir kiti augalai 
reikalauja ilgesnės dienos. 
Taigi daugelis jų nesumez
ga savo sėklų ir nesiveisia 
toje amžinos vasaros juos
toje palei pusiaują.

Tolimoje šiaurinėje daly
je Sovietų Sąjungos saulė 
vasarą visai nenusileidžia 
per kelis mėnesius; per 
juos yra nuoltinė diena. Bet 
rudens-žiemos sezone per 
kelis mėnesius saulė ten vi
sai nepasirodo, ir tada yra 
viena ilgiausia naktis.

Javai ir kiti augalai iš tos 
ilgų dienų vietos, perkelti į 
šilčiausiają žemės sritį-pu- 
siaują, taip pat nesumegs 
sėklų ir nesivaisins. Nes čia 
jiem pertrumpa diena, nors 
ir amžina vasara.

Kai kurie ir Lietuvos ja
vai nesubręs ir nesivaisins 
toje amžinos vasaros vieto
je. Jiems ten bus pertrum- 
pos dienos.

Bet didysis augalų moks
lininkas T. D. Lyssenko So
vietuose atrado būdą, kad 
jeigu grūdus-sėklas išanks- 
to padaiginsi apšildomose

Kaip Ispaną Valdovai Naikino Peruvijos 
Inkų Tautą Viduramžiuose

Dabar yra ištirta, kaip 
ispanai plėšė inkų auksą, 
kaip jį pasidalino ir tt.

Peruvijos šalies — Inkų 
valstybės valdovas Atahual- 
pa žadėjo užpuolikams ispa
nams pripildyti kambarį 
auksu taip aukštai, kaip tik 
jis gali pasiekti, ir daugiau 
kaip tiek sidabro duoti su 
ta sąlyga, kad jie sugrąžin
tų jam laisvę. Jie davė jam 
du mėnesiu laiko tam auk
sui ir sidabrui surinkti. Jo 
pasiuntiniai, sekami ispanų, 
paplito po visą šalį. Jie iš
plėšė tas brangenybes iš 
Saulės Katedros, mieste 
Kuzko (Cuzco). Jie pagro
bė auksą iš šventyklos Pa- 
chakamak, — nors daug jo 
liko pakavote. Ispanai pa
ėmė aukso ir sidabro vazas, 
lėkštes, rakandus, šventyk
lų daiktus. Jie privertė in
kus dirbti devyniose liejy
klose sutirpirjimui tų daik
tų. Mažai ką vežėsi nesu
tirpinę.

Sulyg Ispanijos papročių, 
jų vadas Pizarro pasilaikė 
vieną grobio daiktą, ir jis 
pasirinko auksinį neštuvą 
(litter), sveriantį 200 svarų.

Dr. S. K. Lothrop iš Har
vardo Universiteto dabar 
apskaičiavo, kad tasai ispa
nų grobis buvo lygus $8,- 
344,307. Už tokią kainą is
panų valdovai, Vienok, neiš
pildė savo prižado; ne tik 
laisvės negrąžino inkų va- 

ilgos ar' trumpos vasarines 
dienos. O tų augalų sėklas 
paskui jau nereikės iš anks
to daigint. Iš jų išaugę ja
vai, vaisiai ir kt. augalai 
jau ir patys vaišinsis naujo
se vietose, nežiūrint dienos 
ilgio ar trumpumo. Vadina
si, iš pirmos jau naujos 
gentkartės jie įgyja naujas 
ypatybes, prisitaikančias 
prie naujų oro sąlygų.

Sovietinis mokslininkas 
Lyssenko “padaigipo” sėk
las visokių javų ir augalų iš 
šiltų bei karštų žemės apy
gardų, bet tik iki tol, kad 
diegas nepralaužė sėklų žie
ves. Paskui jis tas sėklas 
pasėjo bei pasodino šalto
siose šiaurinės Sovietijos 
vietose; ir tada jos ten iš
augo į javus ir daržoves ir 
davė tokias sėklas, kurios 
pačios savaimi tiko ten, ir 
daugiau jau nereikėjo dai
gint jas iš anksto.

Taip Lyssenko ir kiti su 
juom dirbantieji Sovietu 
mokslininkai padarė, kad 
šimtai naujų vaisių, daržo
vių ir javų dabar puikiai 
auga šaltosiose šiaurinėse 
Sovietijos srityse. O carinė
je Rusijoje būtų buvęs lai
komas tik “avigalviu” tas, 
kuris būtų sakęs, kad tai 
galimas dalykas. —N.

i dui Atahualpai, bet jį neuž
ilgo nužudė.

Ispanai turčiai, grobiais 
patrakę, dar daugiau susi
rinko aukso, kurį “necivili
zuoti”, “ignorantai” indėnai 
skaitė tiktai gražiu daiktu 
ir parankiu išdirbimui; jo
kios kitos vertės tam meta
lui jie nedavė.

Ispanijoj karūnai (kara
liaus šeimynai) priklausė 
to grobio penkta dalis. Dėl 
to užkariautojai tęsė tolyn 
liejimo darbą; grynijo auk
są ir liejo jį į vienokius ba
rus, kad paskui, pasidali
nant, nebūtų perdaug gin
čų.

Karalius Karolius V įsa
kė 1535 metais visą auksą 

į ir sidabrą iš Peruvijos su
tirpinti Ispanijoj. Tuomi 
baigiasi Peruvijos inkų tau
tos aukso-sidabro istorija. 
Tyrinėtojai neranda jokių 
dokumentų, kur būtų žinia, 
kas toliau su tomis brange
nybėmis daryta.

J. Baltrušaitis.
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Slovakų Mokytojai Turi 
Kariškai Muštruotis

Bratislava', Slovakija. — 
Pagal fašistinės , valdžios 
įsakymą, mokytojai viduri
nių mokyklų turi per ato
stogas (vakacijas) eit į ka
rinio lavinimo stovyklas, 
kad reikale jie galėtų būt 
armijos oficieriais.

Keista ir graudu, bet fak
tas liekas faktu: žymiau
sios mūsų kultūros įstaigos 
kažkodėl sugrūstos į buvu
sius tvartus, šiaip požemius, 
o viena net j išvietes (toi- 
letus),—kaip rašo “Lietu
vos Žinių” reporteris J. 
Ripka:

Apie universiteto knygy
ną vienu? kitur jau buvo 
rašyta. Džiūsta ten prof. 
Biržiška, džiūsta tarnauto
jai, o taip pat trokšta be 
oro ir skaitytojai — mokslo 
jaunimas. Tačiau abejoju, 
ar daugelis kas žino, kad ir 
Centralinė viešoji valstybi
nė skaitykla jau nuo senai 
yra įgrūsta į požemius, ku
rie būvi taikomi naktiniam 
restoranui ir iš visų pusių 
apsupti dvokiančiom išvie
tėm.

Rodos, visur esu landęs, 
visur buvojęs, bet šitokių 
“gražių” patalpų dargi Cen- 
tralinei bibliotekai negalė
jau įsivaizduoti. Nebūčiau 
patikėjęs, kad ir kažikoks 
rimtas reporteris ar rašyto
jas anksčiau manęs būtų 
apie tai parašęs.

Įsivaizduokit .sau “Pažan
gos” ir “Pienocentro” kie
mą. Pro langą matyt tik iš 
visų keturių pusių mūrai, į 
kiemą privažiuoja vežimų, 
pila anglis... Visų Lietuvos 
knygynų vedėjo kabinetas 
ir tarnautojų kambarėlis 
apačioj. Dar žemiau skaity
kla. Saulė, kad ir žeme ri
dinėtų, šių patalpų nepasie
kia. Dirba prie elektros 
šviesos. Tik pro geležim 
(lyg kalėjimo) pintus lan
gus veržiasi juodos dulkės, 
krinta popiergaliai ir kito
kios atmatos.

Nulipu į taip vadinamą 
raštinę tarnybiniais reika
lais. Dvokia, nors šok atgal, 
o nešvarus, drumzlinas van
duo apsėmęs grindis, kad 
reikia eiti kelines pasirai- 
čius...

—Iš kur čia tas vanduo? 
—klausiu vieno vieno tar
nautojo.

—Nagi—iš išvietės (toi- 
leto).

—Tai, dėl to taip ir dvo
kia?

—Jeigu ilgiau teks čia bū
ti, tai stipsim.

—Nieko, tamsta, — šyp
teli kitas.

—Pripratom ir kenčiam. 
Matyt, išvis lietuviškų kny
gų tokia dalia...

Kadangi mano batai jau 
baigia tarnauti, tai perdaug 
nesivaržydamas žengiau to
liau. Pundai prikrautų kny
gų, žurnalų komplektų ir 
šiaip įvairių provincijos 
skaityklom būtinų reikme
nų, kurie laukia savo iš
siuntimo eilės, apsemti tik
ro brūdo... Išblyškusi pa
nelė, matyt, mašininkė ar 
šiaip valdininkė, sėdi kam
pelyje pamėlynavusi ir pu- 
drina palūpį... Knygvedis 
sėdi kojas padėjęs ant kaž
kokių dėžių, o vedėjo Avi
žonio padėjėjas Radionas 
varto iš provincijos skai
tyklų gautus pranešimus ir 
be perstojo čiaudo.

Kultūros Židiniai Kauno Rūsiuose *
—Tai ir pas tamstą čia 

dvokia ?
—A, visur čia smarvė ir 

smarvė. Štai, matot, kas 
pritekėjo — tai vis iš išvie
tės (toileto).

—Keista... Kaip jūs čia 
ir dirbti galit?

—A, ot, dirbu. Šiuo mo
mentu valstybei gal yra ir 
svarbesnių dalykų, negu rū
pintis knygynam patalpas 
surasti. Esu pratęs tėvynei 
aukotis.

—Jeigu ir tas visas išvie
tes “atimtų”, mano many
mu, vis tiek Centralinei 
skaityklai tos patalpos ne
tinkamos.

—Apie tai dviejų nuomo
nių negali būti.

Atėjo žmogus iš provinci
jos. Nulipau dar žemiau į 
viešosios skaityklos salę, 

j Didžiulės eilės knygų suti
ko mane gražiai išrikiuotos, 
sunumeruotos, bet ir jos, 
tartum gyvos, rodos, šauk
te ėmė šaukti:

“Čia mums dvokia, dvo
kia!”

Iš tikrųjų. Nespėjau dar 
apžvelgti mūsų didžiųjų ra
šytojų ir valstybės vyrų 
portretų, ant sienų kaban
čių, nespėjau pasigrožėti 
tvarkingai išdėliotais sta
lais ir kėdėm, ant kurių po 
pietų sėdi daugelis kaunie
čių ir skaito laikraščius, 
knygas, o jau iš kampo at-

—Tai del ko namų savi
ninkai nesutvarko?

—Tvarko, bet kas iš to.
Tarnautojai vengia kal

bėti, pasagoti apie savo sun
kią būklę. Bet iš visko aiš
ku: kai tik viršuj piliečiai 
geriau paužia, tai jau iš ry
to išvietės “sustreikuoja” ir 
užlieja ne tik grindis ir tar
nautojų, be abejo prakiuru
sius, pusbačius, bet ir “Spo- 
rūtą” išleistą geriausiame 
popiery ir tuos raštus, ku
riais visi kultūringieji Lie
tuvos skaitytojai dar tebe- 
sididžiuoja.

—Tur būt, ministerijai 
nieko nerašėt? Gal ji nieko 
nežino?

—Keletą kartų rašėm. 
Ministerija, tur būt, netiki, 
kad šitaip yra. Tiesa, de- 
partmento dir. p. Soblys bu
vo pas mus apsilankęs, ap
žiūrėjo, bet ką jis čia vienas 
padarys? Be to, tuo laiku ir 
potvynio tokio nebuvo...

Viešoji Skaitykla ir Akli 
Skaitytojai

Knygynų vedėjo p. Avi
žonio kabinetas trys žings
niai skersai,; trys išilgai. 
Palei sienas ir apie stalą 
baltos, lyg šarmo, dėmės. 
Knygų viršeliai apsėsti juo
dų dulkių sluoksniais ir jo 
patie’s veidas toks pilkas, 
suvargęs ir apdulkėjęs, kaip 
tos pačios knygos.

Svaras Uraniumo Duosiąs Tiek Karščio ir 
Jėgos, Kaip 1,250 Toną Anglies

Paryžiaus profesorius Fr. 
Joliot bando taip suskaidyt 
metalą uraniumą, kad jo 
svaras duotų tiek karščio, 
kiek gaunama iš 1,250 tonų 
kietosios anglies. O svaras 
to metalo kaštuoja tik porą 
dolerių. Uraniume yra ir 
radiumo.

Norint gaut tiek daug 
kuro iš uraniumo gabaliu
ko, reikės suskaidyt jo ato
mus, kaip kad vadinasi ne
apsakomai mažutėlės dale-? 
lytės uraniumo (ir bile ku
rių kitų elementų).

Iki šiol skaldymas urani
umo dalelyčių-atomų pusiau 
perbrangiai lėšuoja, ir dar 
nebuvo gana jų priskaldyta. 
Bet dabar yra nurodymų, 
kad toliau daug pigiau ir 
lengviau skaldysis tas meta
las. Esą pastebėta, jog kai 
kuriuose atsitikimuose, per
skėlus vieną kitą atomą 
uraniumo, paskui nuo jų 
“užsidega” ir sprogsta kiti 
atomai-dalelytės. Darosi, 
girdi, panašiai, kaip su žais
liniais sproginiais (fajer- 
krekėmis): išsprogdinai vie
ną, tai nuo jos sprogsta ir 
kitos arti esančios “fajer- 
krekės.”

Kol kas, tačiau, uraniumo 
dalelytės-atomai buvo pu
siau skaldoma tik štai kaip. 
Įdeda uraniumo gabaliuką 
į tam tikrą mašiną ir bom
barduoja smarkia elektros 
srove, sudaryta iš dar smul
kesnių dalelyčių, vadinamų 

neutronais. Kai neutronas 
pataiko į uraniumo atomą- 
dalelytę, tai jo atomas sky
la pusiau, ir skeveldrėlės 
lekia su nesvietišku greičiu 
ir jėga, išduodamos baisų 
karštį.

Kitas būdas skaldyt ura
niumo atomus tai su radiu
mo pagelba, bet radiumas 
yra begaliniai brangus ele
mentas ir permažai jo tėra. 
Todėl šiam darbui jis ne- 

, praktiškas.
Profesorius Joliot savo 

bandymais patyrė vieną 
svarbų dalyką, jog ir labai 
silpna neutronų - elektros 
srovė gali suskaidyt uraniu
mo atomus. O kada jie su
skaldomi, tai išduoda milži
niško stiprumo elektrinę 
srovę. Todėl su nedideliu 
kiekiu neutronų elektros 
galima pagamint nepalygi
namai didesnį daugį elektri
nės jėgos iš suskaldomų 
uraniumo atomų.

Jeigu tie profesoriaus Jo- 
lioto bandymai bus praktiš
kai pasekmingi, gabaliukas 
uraniumo, kainuojantis po
rą dolerių, duos tiek karš- 
čio-energijos, kaip kad var
tojant anglį, kuri kaštuotų 
bent 10 tūkstančių dolerių.

Prof. Joliot yra tarptau
tiniai garsus mokslininkas, 
ir už savo atradimus chemi
jos srityje jis 1935 metais 
buvo, apdovanotas tarptau
tine Nobelio dovana.

sivėrė durys ir tokia pat iš
viečių smarvė užėmė man 
kvapą. Rodos, seniausias 
Lietuvos knygininkas išlin
do kaip pelė iš po siauručių 
viena prie kitos prispaustų 
lentynų ir, paraudusiomis, 
mirkčiojančiomis iš po aki
nių akimis, į mane sužiuro.

—Ak, tai jūs būsite p. 
Ripka ?

—Taigi, tas pats. Gal, — 
sakau, — ką nors naujo ga
lėtumėt papasakoti?

—O kas čia naujo, kas 
čia • naujo?... Skaitytojų 
turim daug. Ateina iš var
gingiausių žmonių, tai kitas 
ir viršutinio švarko negali 
nusivilkti, nes dėvi vienais 
marškiniais. Pripurvina, 
primina, bet vis tiek malo
nu,—kad tik skaito.

—Vis prie elektros švie
sos dirbate?

—O kaip gi kitaip? Elek
tra—mūsų išganytoja. Juk 
rūsy rūsiausiam esame.

—Matau, kad jūs silpnas 
akis turite, tur būt, ir skai
tytojai apanka?

—Tikrai nežinau. Bet ku
rio silpnesnės akys, tai 
skundžiasi. Vienas, neperse
niai Viktoro Hugo roman? 
— “Žmogus, kuris juokiasi” 
skaitė^ skaitė ir pradėjo 
verkti. “Apakau, sako, ūmai 
apakau.” Gal kitą dieną jam 
ir geriau pasidarė....

—Bet čia pasiutiškai dvo
kia! Kaip čia žmones ir gali 
skaityti ?

—Laikraštis, knyga skai
tytojui kvepia, tai jis gal to 
dvokimo ir nebeužuodžia...

Mano paties, kad ir trum
pas šioj srityje patyrimas, 
bet vis dėlto jau aiškiai pa
rodė, kad viešąsias skaityk
las aplanko daugiausia dar- 

įbininkai ir moksleivija. Va
dinas, dirba jie dirbtuvėse, 
dirbtuvėlėse sunkiai per 
dieną net iki vakaro ir Čia, 
į tokį vis dėlto kultūros cen
trą atėję pailsėti, turi uos
tyti smarvę. Čia, pagalvo
jau, gali skaityti Antano 
Miškinio poemas, gražiuo
sius Salomėjos Neries eilė
raščius, Putiną, pagaliau 
patį Puškiną, o vis tik ir 
jie smarvės neįstengs nuga
lėti ...

—Čia, tamsta, dvokia iš 
šitų išviečių.

—Tai kiek, po biesų, tų 
išviečių čia yra? — susiner
vinau.

—Argi nematėt? Prieš 
pono vedėjo duris — viena 
išvietė, paskui ten, kampe, 
kita, tur būt, pastebėjot — 
kur visos knygos sudėtos? 
Tokia skylė yra... Ot šičia, 
štai čia, pas mane — tai 
trys ar keturios.

Prie tų naujųjų išviečių 
išrikiuoti senų; naujų leidi
nių pundai. Raudoni, žalsvi, 
geltoni viršeliai, liūdnai žiū
ri į “Pažangos” rūmų lu
bas ...

—Nemanykit tamsta; mes 
niekam neduodam tom iš
vietėm naudotis, — aiškino 
man knygyno vedėjas. —Ir 
iš kur ta tokia smarvė, aš 
ir pat nebesuprantu. O dul
kes juk valom ir valom kas-

AR ŽINAI, KAD?— 
ĮVAIRUS DALYKAI

Rašo Jaunutis
Prieš-istoriniai žvėrys di- 

nosaurai gyvendavo po tris 
šimtus metų; o gegužinė 
muselė gyvena vos vieną 
dieną.

Pasaulyje dar nėra buvę 
atsitikimo, kad dviejų žmo
nių pirštų nuospaudai būtų 
visai panašūs vieni kitiem. 
Net Dionne “penkiukių”, 
sykiu gimusių mergaičių, 
pirštų “raižiniai” yra skir
tingi.

Kuomet West Virginijos 
valstijoj 1935 m. buvo sodi
nami medeliai, tai tūli sakė, 
kad jeigu ten naujas miškas 
užaugs, tai jis būsiąs nerei
kalingas šiai šaliai. Bet da
bar tie medeliai jau užaugę . 
iki 30 pėdų, o medžių reika
lingumas tas pat, kaip buvo 
ir pirmiau.

Per metus žmonės Jung
tinėse Valstijose suvalgo 
žuvies už 100 milionų dole
rių.

1923 m. Amerikos žuvi
ninkystės departmentas pa
siuntė savo vyrus, kurie 
Mississippi upėj sugavo 140 
milionų mažų žuvyčių ir su- ... 
leido į saugius vandenis. Ki
taip, ten jos būtų ųugaišu- 
sios.

Salzburge, Vokietijoj (bu
vusioj Austrijoj) numirė 
tūla moteriškė vardu Zeller. 
Palaidojus ją, vagis naktį 
atkasė kapą ir atidarė gra
bą, kad nusimovus nuo la
vono piršto žiedą su dei
manto akute. Tada numirė
lė atgijo ir tūlą laiką gyve
no. Ant sienos namų, kur 
ji gyveno, yra didelis jos iš 
“mirusių atsikėlimo” auk
suotas kryžius. Jį gali ma
tyt kiekvienas žingeiduolis, 
kas tik atkeliauja j Salzbur- 
gą ir nueina j Dreifaltig- 
keits Platz gatvės num. 1.

Washington, D. C., Jung
tinių Valstijų sostinė, yra 
vienintelis miestas, kuris 
neturi savo majoro (bur
mistro) ir vietinės pol. par
tijos. Šalies prezidentas pa
skiria miesto valdininkus, o 
kongresas daro jam vieti
nius įstatymus.

Washingtonas yra dai
liausias visame pasaulyje 
sostamiestis.

Paryžius.—Franci jos val
džia uždraudė pardavinėt 
seną geležį Vokietijai.

Praga. — Nazių valdžia g 
užgiria tik tą Čechijos įsta
tymą, kuris griežtai už
draudžia darbininkam strei- 
kuot. 9 

dien, bet kas čia jas nuga
lės?

Ilgai vaikštinėti po cen- 
tralinę skaityklą nebepajė
giau. Nuo tos smarvės ėmė 
svaigti galva.

; JIį\.
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AUŠRA VAKARUOSE
a--------------
(VI—1—39)

(Bruožai iš Francijos Revoliucijos)
------------ Valstiečio Sūnus -----------

(Tąsa)

Ir štai pabaigoje aštuoniolikto šimtme
čio, 1789 metais, trenkia, kaip perkūnas, 
Francijos Revoliucija. Ji vystosi, plečia
si, gilinasi. Ji siekia apkarpyti kara
liaus galią, įvesti konstituciją, panaikin
ti baudžiavą. Alkanųjų minia apsupa 
Versaillę, nugali karaliaus ištikimą ar
miją ir priverčia jį su šeimyna persi
kraustyti į Paryžių, dalyvauti liaudies 
atstovų susirinkime, kuris jieško kelių 
geresniam visuomenės gyvenimui. Ka
ralius, jo giminė, visi viešpataujančios 
klasės nariai, ne vien Franci jo j, bet už- 
sienyj jaučia didelį įžeidimą.

—Karalių belaisviu padarė! — šaukia 
rojalistai.

—Tamsūnai diktuoja savo valią kara
liui! — kartoja Marė Antoinette.

—Kaip jie išdrįso suvaržyti karaliaus 
laisvę!—šaukia užsienyj kitų valstybių 
karaliai ir įsako mobilizuoti armiją, kad 
nubausti “buntauščikus” Francijoj.

—Vardan pavyzdžio, mes sudeginsiu), 
nuo žemės nušluosim Paryžių, kuris iš
drįso pasikėsinti ant Dievo pastatyto ka
raliaus! — rėkia Austrijos ir Prūsijos 
karaliai ir jų 80,000 armijos vadovystėj 
kunigaikštis Brunswick, Francijos kara
liaus giminaitis, perėjęs į Franciją.

—Jeigu kurių miestų, miestelių, kai-, 
mų francūzai gyventojai išdrįs mums 
priešintis, šaudys į mus, tai mes juos iš
naikinsime, jų namus sudeginsime! — 
šaukia kunigaikštis Brunswickas.

—Iš laivų kanuolių sugriausime visus 
Francijos pajūrio miestus ir miestelius! 
—rėkia Anglijos admirolas Nelsonas- ir 
jo karo laivai siunčia salvą po salvos 
baisių kanuolių ugnį į Toulon miestą, 
degina Marseilles miestą, griauna ir ki
tus.

Prieš Franciją išstojo visa karališka 
Europa. Iš pietų, šiaurių, rytų, vakarų 
trata būbnai, maršuoja armijos, kad su
naikinus Franciją. Iš jūrų bombarduo-

(26)
ja laivai. Francijos kunigaikščiai, gra- 

‘ fai, baronai, vyskupai, pralotai, ponai ir 
kiti bėga į užsienius, atsistoja svetimų 
armijų priešakiu ir jas veda prieš Fran
ci ją, kad išskerdus francūzus, kad krau
juose paskandinus revoliuciją! Linkui 
Francijos ritasi iš visų .pusių ugnies, 
plieno ir mirties baisenybė! Romos ka
talikų popiežius įsakė per dvidešimts 
keturias valandas skambinti varpais vi
same pasaulyje ir melstis už karaliaus 
dūšią. Jis palaimino visų karalių armi
jas, nepaisant ar jos buvo katalikiškos, 
stačiatikiškos, protestoniškos, mahome- 
toniškos ar kitokios, karan prieš Franci- 
ją. Popiežius paskelbė Franci ją ‘‘bedie
vių šalimi,” išstojusia prieš “Dievo pri
sakymus” ir užsitarnavusią mirties.

—Mirtis Francijai!
—Sunaikint Francijos buntauščikus!
—Išnaikint Francijos vyrus, moteris ir 

vaikus!
—Mirtis bedieviams ir karaliaus bu

deliams!
—Sunaikint miestus, miestelius ir kai

mus !
—Nušluot nuo žemės paviršiaus!
—Mirtis! Mirtis Francijai!... Mirtis

Šaukė visas karalių pasaulis, išstojęs 
prieš Franciją. Šaukė karaliai, grafai, 
baronai, kunigaikščiai, kardinolai, vys
kupai, pralotai, kunigai, ponai — visi, 
kuriems revoliucija buvo baisi.

Iš visų pusių tratėjo būbnai, šimtai 
tūkstančių išlavintų kareivių maršavo, 
kanuolės baubė, žemė drebėjo, degė 
miestai, miesteliai, kaimai, sukosi tam
sūs, juodi kaip anglis, dūmai.

Intervencija buvo baisi! Kitų šalių 
karvedžiai nugirdė kareivius, kad jie 
būtų žiauresni. Šaudė vyrus, moteris ir 
vaikus! Kapojo kardais, mindžiojo ar
kliais, degino viską, naikino, nes taip 
įsakyta!

(Bus daugiau)

Norwood, Mass
Visas Norwoodas Juda Del 

“Laisves” Pikniko, Kuris Atsi
bus Liepos 4-tą, Maynard, 

Massachusetts
D ra u-Lietuvių Literatūros 

gijos Moterų Kliubas rengia 
savo puikiausius rankdarbius 
dėl išleidimo ant tikietukų. 
Rankdarbiais daugiausia dar
buojasi draugės M. Krasaus
kienė ir M. Dovidonienė. O vi
sos kliubietės rengiasi tikietu- 
kus pardavinėti. Kliubietės pa
siryžę sukelti $100. Katros ko
lonijos moterys bandys pra
lenkti Norwoodo kliubietės?

Taipgi d. N. Grybienė ener
gingai darbuojas dėl moterų 
stalo valgių surinkimo. Drau
gas Leonas Trakimavičius, ir 
M. Dovidonis, ir J. Krasaus
kas darbuojas busų organiza
vime. Net 20 draugų ir drau
gių yra paėmę įžangos tikietų 
pardavinėjimui. Manoma, kad 
Norvvoode bus parduota už- 
apie $70. Lietuvių Lavinimus 
Ratelio Choras dainas prakti
kuojasi, idant kuo geriausiai 
sudainavus. Todėl Norwoodas 
pasirodys visu šimtu nuošim
čiu “Laisvės” piknike May
nard, Mass. Busas išeis nuo 
Lietuvių Svetainės 11:30 vai. 
iš ryto. Mokestis į abi pusi tik 
75c.

Serga Btivę Gefri Veikėjai
Drg. T. Sarapas jau 5-tas 

mėnuo guli lovoj. Jaučias kiek 
geriau, bet iš lovos dar negali 
atsikelti.

Drg. J. Grybas jau tris sa
vaites kaip guli su koja skau
dančia. Bet jau pradėjo eiti 
geryn ir draugas Grybas tik
rina, kad iki 4-tai liepos bus 
sveikas ir galės ažiuoti į May
nard “Laisvės” pikniką. Gry
bas labai džiaugiasi, kad 
draugai ir draugės gražiai

darbuojasi ir be jo pagelbos.
Ona Trečiokienė tik parva

žiavo iš ligoninės po operaci
jos ant “apendiks”. O dabar 
vyrą Joną Trečioką suparali- 
zavo, sako, nesunkiai, bet 
daktaras sakęs, kad jis turi 
gulėt lovoj ir ims laiko pasi
taisymui apie 5-6 savaites. 
Linkėtina visiems kuogreičiau- 
sia pasveikti.

Gražios Sidabrinės Vestuvės

Mirė Gabi Muzike ir Mokyto
ja Veronika Bigeliūtė- 

Dauderiene

Draugų Jono ir Marijos Do- 
vidonių sidabrinės vestuvės at
sibuvo birželio 11 d., 1939, 
Lietuvių Svetainėje. Dalyvavo 
apie 150 žmonių. Parengimo 
reikalais rūpinosi jų duktė 
Olga Dovidoniutė, S. Blazio- 
nienė M. Krasauskienė, ir 
daugelis pagelbėjo. Vestuvių 
25 metų atžymėjimui taip 
gražiai viskas buvo prirengta, 
kad Norwoode dar pirmos to
kios vestuvės. Linkiu J. ir M. 
Dovidoniam ilgo ir linksmaus 
gyvenimo, ir ant toliau dar^ 
buotis darbininkų judėjime.

Garner Bijo, kad Senatas 
Neparemtų Roosevelto 
Kandidatūros

Washington. — Senate 
buvo kilęs sumanymas leist 

| senatoriam nubalsuot, ar 
jie stotų už ar prieš prezi
dento Roosevelto kandida
tavimą trečiai tarnybai. Bet 
vice-prezidentas Gar peris, 
“hoove rinis denąokratas,” 
taip išmanevravo, kad tas 
klausimas neleistas balsuo
ti.

Pats Garneris, mulkis at
žagareivis, norėtų būt kan
didatu į Jungtinių Valstijų 
prezidentus 1940 metų rin
kimuose.

Chicagos muzikalę šeimyną 
patiko nelaimė. Pereitą antra
dienį mirė viena jos rimta ir 
nenuilstanti darbuotoja, Vero
nika Bigeliūtė-Dauderienė.

Paliko ji š|i pasaulį būdama 
pačioj jaunystėj, vos 38 metų 
amžiaus. Jos graži siela, ku
ri kalbėdavo tiek daug per 
jos piano skambinimą ir gru
pes dainininkų, kuriuos ji 
taip mėgo ir pasišventusiai 
mokino, liko vien tik gražūs 
atsiminimai. . X

Veronika, arba Verna, kaip 
mes buvome papratę ją vadin
ti, paėjo iš labai muzikalūs 
šeimos. Visi trys jos broliai 
ir pati Verna daugel metų 
studijavo muziką, įvairius in
strumentus ir nemažai daly
vavo mūsų lietuvių parengi- 

j muose. Iš visų, rodos, Verną 
turi ilgiausią ir gražiausią re
kordą visuomenės veiklos. Mu
ziką pradėjo studijuoti būda
ma visai maža mergaitė. Ka
dangi jos tėvai buvo progre- 
syviško palinkimo, tad Verną 
nuo pat mažens pradėjo da
lyvauti pažangiųjų parengi
muose kaipo pianistė, daini
ninkė ir vaidintoja.

Visai jaunutė būdama, ji 
pradėjo dainuoti ir Birutės 
chore.

Keli metai atgal, Verna iš
tekėjo irgi už dailės mylėto
jo ir dainininko, Povilo Dau- 
derio. Apsigyveno jiedu 
Waukegan’e ir užlaikė duon- 
kepyklą. Nežiūrint to, kad 
Verna buvo be galo užimta 
savo namais ir biznio reika
lais, ji visgi neapleido muzi
kos ir tankiai rodydavosi sce
noj, daugiausia kaipo akom

panistė savo dainininkui vyrui 
ir kitiems solistams.

Mokino Chorą Waukegane
Per kelis metus ji buvo mo

kytoja Waukegano Liuosybės 
Choro, ir po jos vadovybe šis 
choras turėjo ne vieną pasek
mingą parengimą.

Ir todėl, su skausmu širdy
je išgirdome, kad žmogus, ku
ris tiek daug prisidėjo prie 
lietuvių kultūrinės veiklos, 
kuris tykiai, be jokių didelių 
pretenzijų, šūkavimų ir pripa
žinimų dirbo, ir dar daugel 
metų galėjo dirbti, buvo šal
to likimo paimtas iš mūsų 
tarpo.

Liūdi jos motulė, liūdi jos 
vyras ir trys broliai. Liūdi 
skaitlinga giminė ir draugai ir 
pažįstami. Visi rasite daug 
paguodos, daug nusiraminimo 
tuose gražiuose atsiminimuo
se, kuriuos Vcrnos kilni siela 
ir pavyzdingas gyvenimas su
tvėrė ir paliko jos amžinai at
minčiai. Nora Gugienč.

A.L.D.LD. REIKALAI
Visų LLD Kuopų Atydai 

12-tam Apskrityj
Šių metų šeštą mėnesį jau 

baigiam, o dar kuopose daug 
randasi narių, kurie duoklių 
į centrą už šiuos metus nėra 
pasimokėję. Mes visos ir vi
si žinom, kad mes Centro 
Komitetui labai trukdom dar
bą. taip darydami. Mokėkim 
duokles kaip galint greičiau. 
Jeigu mes norim laiku gaut 
žurnalą “Šviesą” ir tą taip se
niai laukiamą knygą, kurią 
Centro Komitetas taip rūpina
si išleisti, tai turime subrusti.

Taipgi visose 
buokimės gaut 
Dabar, vasaros 
kuose sueiname 
ir draugų, kurie 
organizacijos
reikia darbuotis, kad kuopose 
pakeltum narių skaičių, 
gi nereikia pamiršt ir 
mo.

Apskr. Rast. J.

kuopose dar
nai! jų narių, 
laiku, pikni- 

daug draugių 
dar nėra šios

nariais. Būtinai

Taip
jau ni-

P1TTSBURGHO IR APIEUNKeS ŽINIOS
is Įvykusio Pikniko

Birželio 25 d. Amerikos Lie
tuvių Kongreso Pittsburgh o 
skyrius buvo surengęs pikni
ką Franklin farm oje. Diena 
buvo labai graži, bet į pikniką 
publikos atsilankė per mažai. 
Kaipo parengimą tokios dide
lės ir svarbios organizacijos, 
rodos, turėjo visi paremti. Bet 

Mat, pas mus 
tebėviešpatauj a

pasiskirstymas, 
nepajėgiame

Pittsburgh e 
kokis tai 
rio niekaip 
naikinti.

Tą pačia

H-

ku-

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 ve- J 
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. '

SKELBKITĖS "LAISVĖJE
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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.

rašus ant peticijos, turėjo va
žiuoti iš vieno krašto miestoI 
į kitą, tai yra, iš vieno pikni
ko į kitą. Tai yra tie patys 
žmonės, kurie dirba už demo
kratus, už Naująją Dalybą, 
idant padėjus savo žmogų į 
kandidatus ateinančiais rinki
mais.

Ateityje turėtumėm visi su
sivienyti ir bendrai darbuotis.

—o—
Kaip man teko nugirsti, tai 

northsidietės moterys sujudo 
darbuotis dėl motorų suvažia
vimo, kuris įvyks Brooklyne 
šį rudenį. Birželio 23 dieną 
jos turėjo susirinkimą su Mc
Kees Rocks moterimis ir nu
sitarė būtinai pasiųsti į suva
žiavimą kokias dvi delegates.

Bravo, North Sides ir Mc
Kees Rocks moterys!

Reporteris.

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. I). 2 Cau te įskili Road
CATSKILL, N. Y. Tel. CatskiU 885F4

Vasarinis Išpardavimas
pas

Henry Narins & Sons
Vyram, Jauniem Vyram ir Vaikam Siūtai, taipgi vien 

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

Vyry ir Jauny Vyry Siūtai vėliausių inady bei modelių Ir visokių 
Dydžių, pritaikyti taip, kad tinka kai prigyja kiekvienam . . .

Pirmiau Apkainuoti Siūtai

su-buvo 
piknikai, 

tai Balsuotojų Lygos ir švento 
Vincento Parapijos. Toksai 
pasiskirstymas pakenkė vi
siems piknikams.

Dabar, žinoma, po laikui. 
Vieni kitiems išmetinėja, ko
dėl tą pačią dieną rengė ir 
vieni kitiems pakenkė.

Jau nekalbėsiu apie para
piją, nors ji irgi turėjo veng
ti tos klaidos. Bet kaip Bal
suotojų Lyga ir Kongreso Sky
rius surengė tą pačią dieną 
piknikus atskyrium, tai jau di
džiausia klaida. Abidvi yra 
tokios organizacijos, kurios 
sakosi norinčios sutraukti vi
sus lietuvius į vieną grupę ir 
pasisakyt už ką balsuosime, 
bet nesusiėjo į daiktą ir ne
susitarė turėti vieną parengi
mą. Tai jau neleistina.

Tie žmonės,, kurie rinko pa-

dieną 
dar du

i

Reikalauja Priimt Dar Miliū
nus Žydų j Palestiną

New York. — Amerikos 
žydų Sionistų suvažiavime 
įvairūs kalbėtojai reikalavo, 
kad Anglija įleistų dar bent; 
4 milionus žydų į Palestiną.

Danzig. — Vietinė nazių 
spauda ragina saviškius būt 
visai prisirengusius karui 
išvien su Vokietija prieš 
Lenkiją.

. $24.50, dabar $18.50
$21.50, dabar $16.50
$19.50, dabar $14.50 

siūtų, jrokuojant mėlynus (blueMūsų Vaiky Department© ant visy 
sorge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame 

nuolaidų 30 nuošimčių.

Vasarines Sportiškos Kelnes 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

i

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S
FAIR

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro- 
dų, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite j 

Lietuvių Centrų

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

Kliubo Gaspadorlus

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą'

- rESTAurM<T
uv*’"“:G

KVlUbe Sau- 
5ite

, uviškos 
g t i « es 
5ių ’r
rimų

TELEFONAS 
EVergreen 4-9672

Galite naudotis mūsų 10 Išmokėjimo Planu, jei jūs to pageidaujate.

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie

/? AND

Fairview Restaurant & Bar

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Geri Steikai ir Kiloki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Vieta mašinom pastatyti. Ši Įstaiga yra 
skersai gatvę nuo Marine budinko, 

arti Corona entrance Į ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y. <
Telephone: Havcmeyor 9-9118 .

•>:
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TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S4th OF CLUB ACTIVITIES

of July EDUCATION-STORIES

Directions

Attention!Reveal Truth About
the

Billings’ JailI

To all out of towners who

that day.

A special program for the

tours of various

CavaLcaDerS Hold
First PartyTun-

Phillies’ Thanks
For Picnic Aid

In

justice

Discussion Panels

privileged, (festively decorated

destructable

fats and
un

politics andb)

the

d)

g)

h)

appreciate the
—M. A. B.who had been

Liths Attending

be

Com.Tillie Gegnas,

Have You Yours?

R o 05^prevent squeaks in

us:

and one

been such a success) we ex- 
our heartiest thanks and hope 
we may be able to repay 
with our services in the near

but 
the

of the 
brought

on 
an

the guards take 
like, to work

education.
and cultur-

the picnic 
because of

on 
are

called "Social 
could learn a 
would-be fas-

Five more 
needed be-

full and final report 
will be given at a

of the 
future

the 
the 
the

this do- 
public 

printed 
farthest

of the 
fought 
forces 
them.

Photographic Magic
YORK.- Mysteries

NEW 
but the

American 
of

study the 
delegates 

discussion

American 
vicious than

pavilions 
acquaint 
problems

Turn 
ride 

Turn 
Rust 
right

Jef- 
pro. 
sum

school!
The Thirteenth Guest.

is stolen
365 days

de-
of

World’s Fair Day

exhibit 
Fair is 
the ma-

now, 
efforts of the people 
government for them-

on which 
to work, 

the entire 
butter and

bo
are 
en

truths to 
all men 
they are 

Creator

This

i watch- 
would-bc 

— and that 
with the New

R. trestle) Turn 
to Hall.

not 
t he 

peace

will be presented in the 
Room of Manhattan 

the night of July 3rd. 
only 25 cents.

During the week 
gross will be divided 
and "House” which 
problems of youth,
will break up into panel 
groups among which are:

(radii ion 
of Val- 
are the 
working

struggle

Among those
Sholomskas of 

of Richmond

of Thomas

that 
equal, that 
by their Creator with 
inalienable Kights, that 
these are Life, Liberty

The Congress officially 
morrow morning. After 
tration of the delegates, 
Guardia will be the
speaker welcoming the 
Joe Caddcn, executive secretary of 
the American Youth Congress, will 
deliver the keynote speech.

and sixty three 
six delegates of the 
in America meeting 
read and adopted a

The findings of the various panels 
will be received and discussed, 
the Joint Session Monday and 
years’ project will be planned 
the basis of the panel findings.

demo- 
the

opens to- 
the regis- 
Mayor La 

chief guest 
Congress.

YORK.—The men behind

Oil-less Oil Wells
YORK.—Don’t look now, 

only oil in the oil well der
rick that pounds away day in and
day out at the petroleum 
of the New York World’s 
used to 
chinery.

in Ame-
a solid

MASPETH, L. I. 
caders of Maspcth 
show what they 
first "Celebration 
July 8.

to dinner might 
the wild, if one 

the acrobatic 
the clatter of

relax.
Youth Congress will be held and 
special 
will be made to further
the delegates with the 
they have discussed.

of the “facts?’
Hold your 

that:

at 
a 

on

and we 
to us by 
the demo-

from lack of
prisoners receive prac-

vegetables although the
a big farm, 

are made

The Caval- 
e all set to 

can do at. their 
Party” to be held

your favorites and 
admission 

you Io free gifts each 
attends is assured a 

Music! Dancing! Re-

Several Lithuanian youth will 
participating in the American Youth 
Congress sessions, 
expected are Matt 
Chicago, Al Klimas
Hill, Walter Kubilius, John Orman 
and Kay Michelson of Now York, 
Anthony Kuzmickas and Al Matuza 
of Shenandoah.

end the Con- 
into a "Senate” 
will 
The

company against 
employment.
grudgingly provided 
and officials make 

from the graft,

as now, the Tories

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND
FRIDAY

One hundred 
years ago fifty 
British colonies 
in Philadelphia 
document which struck at the chains 
of dictatorship.

Three or four days later 
cument was read in the 
square of Philadelphia and 
copies of it were sent to 
corners of the colonies.

It was July 4, 1776. 
years of struggle were 
fore King George HI and his Tory 
supporters received their final 
feat. But the democratic ideal 
America was born on

“We hold these 
self-evident, 
created 
dowed 
certain 
among
and the pursuit of Happiness. 
That to secure these rights, Gov
ernments are instituted among 
Men, deriving their just powers 
from the consent of the governed. 
That whenever any Form of Go
vernment becomes destructive of 
these ends, it is the Kight of the 
People to alter or to Abolish it, 
and to institute new Govern
ment, laying its foundations on 
such principles and organizing its 
powers in such form, as to them 
shall seem most likely to effect 
their Safety and Happiness.’ 

This document, now one of 
backbones of democracy in 
world, was based on a faith in
ability of Man to govern himself; 
on a belief that tyranny and dic- 
atorship must give way to 
id democracy.
With such beliefs the men 
riy American colonies 
ainst the superior armed 

England and conquered

Tories Betray
The aristocracy, the 

the prosperous, then, even as 
despised the 
to win a new 
selves.

Then, even
fought against the rising democratic 
tide, sabotaged and attempted to 
discredit it, but the surge of 
people washed them aside.

The struggle was a hard 
Washington’s army was poor, 
soldiers starving. Munitions

one. 
3'he 
and 

supplies scarce. In the face of these 
tremendous odds the army did not 
surrender but kept the flames of 
liberty burning till they flashed into 
victory.

People’s Aid
America was not alone in her 

struggle for democracy. Frenchmen, 
Lithuanians, Germans and Poles 
flocked to her standards in her 
battle for freedom. Lafayette, Kos
ciusko, Steuben, Pulaski and others 
figured greatly in the war—their 
spirit to live again in the Interna
tional Brigade of Spain.

has marched forward 
the dread days of Valley 

the victory of York- 
Revolution, won by the 

of peasants and

America 
much since 
Forge and 
town. The 
blood and pain 
workers, still lives in the struggles 
of American labor for a better life.

For Reaching 
“Laisvė” Picnic

will 
ride to Laisve’s Picnic this Sunday, 
July 2, at Klashus Clinton Hall: 
From New England:—

Enter New York on Hutchinson 
River Parkway and then to Fas torn 
Blvd. Cross Whitestone Bridge. Ride 
along highway for about 10 minutes 
to Grand Central Parkway and turn 
left. Ride to World’s Fair Blvd, 
right on Queens Blvd, and 
about 3 minutes to Grand Ave. 
eft and ride about 2 miles to

St. (at R. 
four blocks

I From New Jersey:—
Enter New York via Holland 

nel. Along Canal St. to Lafayette St. 
Turn left to Schiff Pkwy to cross 
Williamsburgh Bridge. Circle the 
Plaza to Grand Street and drive 
ahead 20 minutes (3!£ miles) to 
Rust St. (R. R. trestle). Turn left 
four blocks to Hall.

Surprise Party for 
High School Grad,

BROOKLYN, N. Y. — Last Sa
turday evening, the Abazorius’ home 
filled with shouts of "Surprise,” 
upon the arrival of Johnny Simo- 
navičius, fresh from his High School 
graduation. With no persuasion ne
cessary, we all rambled down to the 

basement thus 
upstairs from 
insects—jittcr-

saving the carpets 
those 
bugs. Between dances we indulged 
in the luxury of highballs (ginger
ale only for babes under 18) which 
soon ’melted the ice’ and. created a 
mood for waltzing (good ole Straus- 
sy).

Our hostesses’ call 
have been a call of 
were to judge by 
scramble upstairs,

I knives, forks (no false teeth—the 
'adults ate later) and squeals (fem.) 
of delight at the amusing favors 
each guest drew by strings attached 
to a three-leaf clover centerpiece. 
This emblem signified success in the 
futures of Johnny and another feted 
graduate, Charlie of Bridgeport, 
Conn. Before indulging in the relish
ing vitals our guests of honor open- 

which 
thank 

‘butch-

Modern Traitors
The Tories during the American 

Revolution worked actively to betray 
Washington’s, army. Today they still 
work, but use far more subtle 
methods.

They emulate Hitler and Mussoli
ni in their efforts to smash the 
trade unions and all progressive 
people’s *organizations. The National 
Labor Relations Act, with its re
cognition of the right of labor to 
collective bargaining, is the parti
cular aim of their fight against 
labor. They are trying to destroy 
the WPA and all efforts of the 
New Deal to relieve the acute 
suffering of millions of American 
families.

They have one common 
Word -these Tories and 
American Hitlerites 
watchword: Down 
beat

This threat to 
cracy is far more 
threats of 1776.

ed the graduation gifts, 
brought on a landslide of 
you’s decorated with loud 
kccs.’ M-M-mmmm-mmm-mm-M!—•
a sound of complete satisfaction af
ter a swell dinner. (There’s another 
sound which we shall eliminate out 
of justice to the male of the species 
who specialize in its rendition.)

After dinner, no more dancing, 
just walking (nice stars) talking, 
let him do it all (about himself), 
sitting, (cool nite—hold me tight) 
etc. For the etcetera and details I 
refer you to my diary.

Aside to all girls with designs 
aviators: Johnny is going to 
aviation

NEW 
photographic dark room are 
out in the open at the New York 
World’s Fair. In two of the exhibits, 
photographic printers work behind 
amber glass instead of in the dark 
and the public can watch photo
graphs being* developed and printed.

TOMORROW’S CITIZENS MEET

YORK. — Terrible condi- 
the United States Califor- 
Folsom, where Warren K. 

fellow prisoner of rrom 
is incarcerated, have been 
following the expiration of

The Laisvė Youth Section 
will not be published this 
Tuesday, July 4. All cor
respondence and articles 
will be used instead for 
Friday’s issue.

The Editors, LYS, 
427 Lorimer St.

/ Brooklyn, N. Y.

3,000 Youth Delegates Expected at 
Sessions of American Youth Congress

Being avid readers of all things 
politic we borrowed some recent co
pies of a magazine 
Justice” to see if we 
thing or two from 
cists.

The People’s Road
We have this question before 

How can democracy triumph again 
as it did in the Revolutionary War?

We do well in following the ex
ample set for us by the soldiers, 
farmers, workers and pioneers under 
Washington: unite and take the 
offensive for progress!

All the democratic forces 
rica must unite to form 
block against reaction.

We have a revolutionary 
in America—the memories 
ley Forge and Gettysburg 
memories of the 
class -its record 
progress.

The principles
ferson are the principles of all 
gressive Americans. Let us 
them up:

1. There can he no social health 
In a society where the selfish 
private interest of a small group 
are imposed on the masses of 
the people by the government:

With music by 
a method whereby your 
ticket allows 
person who 
swell lime, 
freshmen Is!

Tickets are 50c each and must be 
purchased in advance. The Celebra
tion- Party will be held next Satur
day evening at the Lithuanian-Ame
rican Citizens Club, 60-39 Perry 
Ave. in Maspcth. Take Grand St. 
car and get off at 61st St. Walk 
two blocks to left. We’ll be seeing 
you! —F. C.

B’klyn Aido Holds 
Special Rehearsal

BROOKLYN, N. Y. -- There will 
be a special rehearsal meeting of the 
Aido Chorus (his Friday at 8 p. m. 
at 419 Lorimer St. It is important 
that everyone attend this rehearsal 
as wo have an important engage
ment to sing at the "L.” picnic this 
Sunday.

NEW 
tions in 
nia jail, 
Billings, 
Mooney, 
revealed
a former convict’s parole period.

For three years the lips of Patsy 
Ciambrelli have been sealed about 
this story of men who deliberately 
crush their heads under truck 
wheels and die because they are dy
ing anyway from starvation and 
lack of medical attention, because of 
his fear of retaliation and being sent 
back, his parole suspended.

The democratic Californian admi
nistration elected last November has 
hinted, following these revelations, 
that it is contemplating criminal 
action against the prison authori
ties*' responsible.

Ciambrelli, no criminal though a 
convict for years, was, like Billings 
and Mooney, sentenced on a framed- 
up charge due to his labour activi
ties. He was one of a group in
volved in a case trumped-up by the 
Standard Oil 
strikers in its

Filthy food, 
while wardens
substantial profits 
is the rule in Folsom jail, according 
to Ciambrelli.

Money, provided from outside to 
buy ham for the prisoners 
and the men given beans 
a year.

Suffering 
butter, the 
tically no 
prison has
the convicts 
capable of supporting 
prison with greens, meat, 
milk.

"Bad, killing, as the food is there 
there are still worse things at Fol
som,” Patsy Ciambrelli said.

"They have a special room in the 
prison garage where 
anybody they don’t 
him over.”

A negro prisoner
"insolent” to a guard was taken in 
there with chains hanging all over 
him. When a couple of laughing 
guards came out later they were 
carrying a bloody mass of clothing, 
blood and pounds of shackcis but 
the form and features of the man 
could not be distinguished.

They took this man to the prison 
hospital because they -.needed a 
death certificate. Twenty-four hours 
later the prison doctor provided the 
certificate that the man had died 
of “natural causes.”

Hospital treatment in Folsom was 
illustrated by Ciambrelli’s story of 
an ex-serviceman convict, Charley 
Galley.

"Charley suffered excruciatingly 
from stomach ulcers—maybe cancer. 
They wouldn’t let him in the hospital. 
They wouldn’t give him anything 
but beans to cat. He was dying by Shouts can’t be heard from the 
inches and the pain was too much “hole.”

for him.
"Another prisoner and I helped 

him compose a letter to the Ameri
can Legion and to the Veterans of 
Foreign Wars.

"Prison censors wouldn’t let the 
letter go out.

"One day, when he was being dri
ven out so sick that he could hardly 
stand, to work digging ditches in 
the hot sun, he told us ho wasn’t 
going back in.

"He waited until a loaded truck 
rolled near then ho threw a coat 
over head and stuck his head under 
the wheel.”

Other have died in "the hole” 
when the prison guards work off 

1 “their energy” al night on fhem.

NEW YORK CITY.—Tomorrow morning over 3,000 young 
people, representing the “lost generation” of modern America, 
will convehe here to face and discuss the manifold problems fac
ing every young man and woman. The Congress will be in ses
sion for the next four days and the representatives of America’s 
youth will exchange viewpoints0 
and ideas in order to for
mulate a policy which young Ame
rica can follow in order to achieve 
peace and strengthen democracy.

Gala Programs

Regular sessions will bo held im
mediately after the opening joint 
session. Saturday evening a "Wel
come Dance” will be held at the 
main ballroom of Manhattan Center 
where delegates will have the chance 
to get acquainted with each other. 
The Lithuanian Aidbalsiai, under the 
direction of B. Shclleh, will partici
pate in the program.

PHILADELPHIA, Pa. — The 
ros Chorus Picnic Com. of June 
18 wishes to thank everyone who 
attended their picnic. The steady 
and new participants of the chorus 
who attended this affair on such 
a cool and bcat-around-the-clouds 
day were more than welcome.

And these are some 
that we picked up. 
breath while you read

New York is an Oriental city... 
Gen. Franco is the savior of civili
zation. .. The May Day parade was 
a “dismal” flop because a measely 
250,000 participated... There is ah 
"Invisible High Command” seeking tb 
fulfill the plans of the “anti- 
Christ” by double-crossing Hitler 
and tricking him to take Czecho
slovakia. .. By 1945 New York will 
be just a mass of smoking ruins... 
Italy “rescued” Albania.. Hitler 
had no time to meddle in the affairs 
of the world so Austria, Memel, 
Spain and Czechoslovakia never 
really happened... Adolph’s speeches 
calm the war fears of the world/.. 
Allied troops were really support
ing the Soviets when they shot them 
down in 1919.. The World’s Fair 
is only a smut show—there’s nothing 
there, my dear, but burlesque queens 
romping about... Capitalist, com
munist, fascist, un American, de
mocrat, banker, alien, etc.—all meah 
the same thing, no fooling... “Con
fessions of a Nazi Spy” isn’t nice... 
All those who do not agree with 
Gen. Mosely or Father Coughlin 
are: rats, murderous terrorists, 
Moscow plotters, grinning ghouls, 
aliens, bloody shirts, etc...

All these “facts” can be found in 
the May issues of Social Justice.

We intended to write on some 
of the pseudo-Americans that are 
so notorious nowadays but have 
been saved the job. So many con
demn themselves with such elo
quence that we cannot add anything.

Interfaith and interracial 
ders landing.
Participation in 
government.
Opportunities for 
Recreation, sports 
al activities.
Opportunity and security for 
rural youth.
Opportunity and security for 
urban youth.
Peace action.
Better health and clean living.

Our thanks also to the chorus 
members for their presence. Their 
singing was acelaimed by everyone 
as one of the best performances 
they have done.

To the older folks (without their 
cooperation the picnic would not 
have 
tend 
that 
them
future. Our thanks again to such 
swell people as Mrs. Smith, Mr. 
Bulak, Mr. Butville, Mrs. Šapranaus
kas, Mr. Masonis, Mrs. Palpini, Mrs, 
Olekis, Mrs. Griciunas, Mr. Bender, 
Mrs. Adams, Mrs. Block, and to 
Mrs. Macenas, who donated a cheese 
for raffling, and Mrs. Petrelle, who 
was kind and thoughtful enough to 
make fish cates for 
did not bring them 
cloudy day.

We, too, deeply
that such loyal chorus mem- 
as Al Merkus, Vete Zelinskas, 
Ray Gedviles showed in aiding 

committee. Now, last, but not

help 
bers 
And 
the
least, my most sincerest regards to 
the Picnic Com.—Joe Adams, Jesse 
Stutkis, Aldona Žilinskas and Eli
zabeth Mulokiute—who did their 
best to make the event a success.

The 
picnic 
date.

'Phe four days of sessions and dis
cussions will bo climaxed on Wed
nesday by the American Youth Con
gress Day at the New York World’s 
Fair. Delegates, who have worked 

to help solved the problems of Ame
rica’s youth, will have a chance to

BROOKLYN, N. Y.— Tickets for 
the Metropolitan LDS Moonlight 
Cruise up the Hudson River on 
August 5 are now ready. Buy your 
tickets now and so be sure to have 
a good time sailing in the moonlight 
on a Saturday eve and enjoying 
yourself.

—BLaDeS.

TIPS

“21,000,000”
Dramatic Epic of 
American Youth

NEW YORK CITY. — Dramatic 
entertainment will not lag far be
hind at the American Youth Cong
ress. In what promises to be ohe 
of the most dramatic aspects of the 
sixth Youth Congress the presenta
tion of a play, “21,000,000,” will re
late the role of youth in building a 
broad democratic front in our 
American democracy.

In the choral living newspaper 
style, with a dash of pageantry artd 
March of Time, the script will be a 
living document of the progressive 
youth movement in America. Attor
ney General Frank Murphy will be 
woven into the story as guest speak
er.

The play 
Promenade 
Center 
Tickets

NEW
the dozens of cold drink counters 
sprinkled over the grounds of the 
New York World’s Fair don’t need 
to look at a thermometer to know 
when the day is hot. They can 
gauge the temperature by the speed 
with which the nickels roll in for 
iced pop.

on Newspaper 
Reporting

government must be based on the 
democratic will of the people.

2. Political equality can exist 
only where there Is something 
like economic equality, that, is, 
where the ownership of the 
wealth and productive powers of 
the country is spread broadly 
among the people.

Today we sec wealth concentrated 
in a few hands and one class striv
ing to impose fascist dictatorship 
upon us. The results we can see 
everywhere.

On this Fourth of July, remem
bering the dead of revolution, the 
struggles and aims of those who 
fell, we can conclude with only 
thought.

The American Revolution has 
been lost. We arc winning it in 
fight for labor’s rights, for
on earth, for democracy, for political 
and economic justice.

Our fight will he won 
can bring that day closer 

working for the unity of 
cratic forces in America.

i.-p-'t

CAPITALIZATION
T MAY SEEM a bit monotonous to deal with such small items as whkt 
words should be capitalized and what should not.
And yet, we can warn again that it is precisely attention to such de

tails as this which aid the city desk immeasurably, and assure publication 
of news items.

Each paper has slightly different rules on this subject. Again, the stu
dy of a paper itself is the best way to learn what particular practice to 
follow.

As for the Daily Record, it observes the rules which we shall set down 
here. We recommend 
strive to follow these 
agree.

that all correspondents, sending in items to us, 
rules. They arc not difficult to master, you will

CAPITALIZE:
1. All proper nouns,
2. "The” and “A” in titles of books, plays and lectures.
3. Titles of officials, like "President Lewis, of the CIO,” but, “John L. 

Lewis, president of the CIO.”
4. Organizations’ names: Association of Lithuanian Workers, Demo

cratic Party.
5. Geographical names: Chicago River.
6. Streets and avenues: Halsted St.
7. Holidays: Fourth of July.
8. Names of races: Negroes, Indians.
9. Names of political bodies: Congress, City Hall, White House, U. S. 

Navy, French Cabinet.
10. Directions as sections of the nation: the North.Side, the Loop, the 

South, the Middle West.
11. Datelines: WASHINGTON, June 24,—(UP)—
12. Names of bills: Labor Act.

(Continued)

months, days of week, but not seasons.



šeštas puslapis
MS'.',... ■ " =

LAISVĖ Penktadienis, Birž. 30, 1939 ,

Du Dideli Laisves Piknikai
Brooklyn, N. Y., July 2nd Maynard, Mass., July 4

Šį sekmadienį 2 d. liepos dienraščio 
“Laisves” piknikas bus

KLAŠČIAUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth

Šį antradienį 4 d. liepos, dienraščio 
“Laisves” piknikas Ims i

VOSE PAVILION PARK
Piknikas prasidės 10 valandą ryto; muzika šokiams 
nuo 2 vai. po pietų. Programas 3 vai. po pietų.

Netoli nuo Pasaulinės Parodos. Važiuojant iš Parodos j “Laisvės” 
pikniką, reikia klaustis kelio j Maspeth. O atvažiavę į Maspeth, 

klauskitės Clinton Park, Betts Ave.

Dvi Orkestros Gros Šokiams
Piknikas prasidės 10 vai. ryto, muzika nuo 2-ros vai. po pietų.

Piniginės Dovanos Prie Įžangos

Šią ja dovanų proga pasinaudos tik tie, kurie iš ank
sto pirks įžangos bilietus. Įžanga 40 centų

Keturi Chorai Dalyvaus Programoje
Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovaujamas B. Šalinaitės. Ban
gos Choras iš Elizabeth, N. J., vadovaujamas A. Klimaitės. Pirmyn 
Choras iš Great Neck, N. Y., vadovaujamas G. Kazakevičiaus ir Aido

Choras iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas A. Žilinskaitės.
Bus daug svečių iš kitų miestų. Tai puiki proga įsigyt naujų pažinčių

$200 Bus Išdalinta Dovanomis 
Pirma Dovana $50

Tos stambios piniginės dovanos bus duodamos prie įžangos bilieto. 
Būkite šiame piknike ir pasinaudokite dovanų proga.

Massachusetts Lietuvių Choras iš 200 Balsų 
Šis choras dainuos Amerikos Himnų, vad. I. Jermalavičiutei. Lietu
vos Himnų, vad. Mažeikaitei, Gardnerio Choro mokytojai. “Jeigu 
Karas Kiltų Rytoj,” vad. B. Petruškevičiaus, Lowell’io Choro moky
tojaus. Taipgi dainuos Laisvės Vyrų Choras, iš So. Bostono, vado

vaujant M. K. Boliui. . I

Ensemble “Aidbalsiai,” iš Brooklyn, N. Y.
Tikrai šio pikniko programoj dalyvauja Ensemblis “Aidbalsiai” iš Brooklyn©, vad. B.

<

šalinaitės, susidedantis iš 10-ties asmenų. Tai grupe puikiai išsilavinusių dainininkų

Prakalbas sakys A. BIMBA, “Laisves” redaktorius 
M. J. WIDMAN, Naujos Anglijos CIO Direktorius

I

i

Bert Orris Orkestrą iš Brockton
Gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius

Jei ir lyty, piknikas vistiek įvyks, nes Klaščiaus Parke 
yra puiki sale, kur telpa apie 2,500 žmonių

Šis “Laisves” piknikas bus filmuojamas ir rodomas 
kituose miestuose.

t
i į

Šie du piknikai yra labai svarbus dalykas dienraščiui “Laisvei.” Jų pasisekimas moraliai ir materialiai 
reikš tai, kad pažangioji Amerikos lietuviu visuomene brangina apšvietę, remia savo spaudą. Todėl visus 
apšvietę branginančius žmones kviečiame dalyvauti šiuose piknikuose ir prašome darbuotis, kad kuo plates 
nes mases žmonių dalyvautu šiose didėlėse mūsų spaudos iškilmėse "Laisvės" Administracija
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So. Boston, Mass.
NAUJIENA

Kubiliūno radio programa 
prasidės nedėlioj, liepos 2, iš 
WCOP, kaip 8:30 ryte. Nusi- 
statykit radio priimtuvus ant 
1120 k. Dabar Kubiliūno pro
gramą bus galima gerai gir
dėti Massachusetts, N c w 
Hampshire, Maine, Rhode Is
land ir Connecticut valstijose.

Programą pildys dainininkė 
Adelė Mickevičiūtė, pianistė 
Alice Niukas, Elena Žukaus
kaitė, Ignas Kubiliūnas ir Ol
ga Šukiūtė.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
EASTON, PA.

Tarptautinis Piknikas
Sekmadieny, liepos 2 d. yra ren

giamas gražus ir iškilmingas tarp
tautinis piknikas “Močiutės” Bloor 
ūkėj, netoli Quakertown, Pa. Pro
grama susidės iš lošimo, muzikos, 
dainų ir žaismių. Kalbėtojais bus 
Elizabeth Gurley Flynn, Ted Gall, 
Mother Bloor ir kiti. Prasidės ly
giai 2 vai. po pietų. Nuvažiavimas 
nesunkus, išvažiavus iš Bethlehem, 
Pa., paimkite Limeport kelią ir se
kite iškabas "April Farms.”

Kviečiami visi dalyvauti ir pasi
linksminti. Rengia Lehigh Valley 
Darbininkiškos Spaudos Komitetas. 
— Rengėjai. (152-153)

me visokių žaislų. Įžanga 35c asme
niui. Grieš gera orkestrą šokiams. 
Lietuviai, dalyvaukime masiniai šia
me K. P. piknike, pasirodykime ki
tom tautom, kad ir mes stojame 
kartu paremti savo klases partiją.— 
K. P. (151-153)

MINERSVILLE, PA.
LDS 158 kp. ir Moterų Apšvietos 

Kliubo piknikas įvyks 2 d. liepos, 
Marlyn Parke. Piknikas prasidės nuo 
ryto ir tęsis iki vėlai naktį. Užkvie- 
čiame pibliką skaitlingai dalyvauti. 
— Kom. (150-152)

Busas išeis 12 vai. dieną nuo 29 En
dicott St., Lietuvių Svetainės. — 
J. M. L. (150-152)

DETROIT, MICH.
Liepos 2, 3 ir 4 dd. įvyks didelis 

piknikas. Ruošia Michigan Apskričio 
Komunistų Partija. Įžanga 15c. Bus 
Camp Liberty, arti Halstcd Rd., lie
pos 2 d., kalbės Wm. Patterson, vie
nas iš redaktorių nuo dienraščio 
“Record” o liepos 4 d., kalbės Mo-

čiutė Bloor, jos prakalbos tema bus: 
“Kaip Gali Žmonės Laimėti 1940 
Metais?” Bus ir visokių žaislų, gė
rimų, valgių ir tt. Grieš Gloster 
Current’s Orkestrą. Kviečiame lietu
vius dalyvauti šiame piknike.

(150-152)

Mateušas Simonavicius:
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

MONTELLO, MASS.
Liet. Darb. Susivienijimo kp. su 

Stoughtono LDS kp. bendrai rengia 
pikniką, kuris įvyks 1, 2, 3 ir 4 dd. 
Liet. Taut. Namo Parke. Šeštadienį, 
šokiai prasidės 8 vai. vakaro. Sek
madienį, piknikas prasidės 12 vai. 
dieną, pirmadienį, šokiai prasidės 8 
vai. vakaro, antradienį, piknikas pra
sidės 12 vai. dieną. Susivienijimo 

| nariai būtinai turi dalyvauti savo 
'piknike. Taigi kviečiame montellie- 
I čius ir iš apylinkės svečius dalyvauti.

A. Sauka, A. Baronas, Kom.
(152-154)

---- O-----
MINKAUS RADIO 

PROGRAMA 
šeštadienio, liepos 1, radio 

programa per stotį W O R L , 
nuo 8 iki 8.30 ryte, bus se
kanti :

1— žinios
2— Muzika

3—Radio Kontestas ,
Sekmadienio, liepos 2, radio 

programa per stotį W O R L, 
nuo 9:30 iki 10:30 ryte, 
Sekanti. (redaktorius ir Močiutė Bloor. Bus

1—Modernistics orkestrą iš didelė programa, žaislai, įvairių tau- 
Cambridge ,ų skanaus valR‘° ir įvairių gėrimų.

o r<i * o I Liet. organizacijos irgi dalyvauja.
Gabijos Cnoias is oO.pikniką rengia Komunistų Parti- 

Bostono, vadovaujant S. Pati- jos 3 Distriktas su visų tautų orga- 
rai

3— Dainininkai Akvilė Siau- į 
riūtė iš Dorchestcrio ir Stasys 
Paura iš So. Bostono.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

WILKES-BARRE, PA.
LLD 12 Apskričio Valdybos Narių 

Žiniai! Liepos 2 d., Apskričio Valdy
bos susirinkimas įvyks pas drg. O. 
Žiūrienę, Inkermane. Šis susirinki
mas bus gana svarbus, nes čia rei
kės sutvarkyti visi dalykai dienraš
čio “Laisvės” pikniko, kuris įvyks 
liepos 16 d. Susirinkimas prasidės 

ryto, turime anksti baigt, nes 
vai. dieną bus kitokių svarbių 
Visi nariai dalyvaukite lai- 

(150-152)

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

PHILADELPHIA, PA.
Antradienį, 4 d. liepos įvyksta vi- 

bllS Liūtų didelis piknikas. Kalbės 
į Clarence Hathaway, “Daily Worker” 
I redaktorius ir

nizaci.joms. Central Park, 6401-6501 
IN. 2nd St. Pradžia 9 vai. ryto. Va
žiuokite gatvekariais No. 47 iki su
stoja, eikit į 2nd gatvę ir pasisukit 
po kairei ir eikit iki vartų.

(152-153)

Haverhill, Mass
DU IŠVAŽIAVIMAI

Sulijo Pikniką
Amerikos Lietuvių Kongre

so vietinis skyrius rengė pik
niką 25 d. birželio, Lietuvių 
Piliečių Gedemino Kliubo 
Parke, Bradford, Mass. Ka
dangi lietus pusėtinai lijo, tai 
piknikas neįvyko, todėl komi
sija su kitais nariais pasitarė 
ir rengia pikniką naudai su- 
šelpimo Klaipėdos pabėgėlių 
sekmadienį, 2 d. liepos, L. P. 

. G. Kliubo Parke, Bradford, 
Mass. Pradžia 10 vai. ryte.

—o—
Apie didžiulį “Laisvės” pik

niką, kuris atsibus 4 d. liepos, 
Maynarde, publika čionai pu
sėtinai plačiai kalba ir rengia
si važiuot. B ūsas jau pasam
dytas ir išeis nuo Lietuvių Pi
liečiu Gedemino Kliubo, 11-tą 
vai. ryte. Kelionė į abi pusi 
$1. Labai gera proga pasi
važinėti ir dalyvauti su dide
le minia žmonių Maynarde.

Wilkes-Barre, Pa

9 v. 
nuo 12 
darbų.
k u.

liquor#

Gaminam valgius ir 
t u r irno Amerikos 
išdirbhno ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. 1

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewcs elevelterlo stoties

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

2£ *

WYOMING, PA.
ALDLD 12 kp. susirinkimas įvyks 

5 fl. liepos, 201—3rjl St., 7:30 v. v. 
Draugai susirinkite, nes reikės dar
bininkus išrinkti dirbti piknike, ku
ris įvyks 16 d. liepos. Pikniką ruo
šia ALDLD 12 Apskritys. — Kom.

(152-153)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 5 

d. liepos, 7:30 v. v., 15-17 Ann St. 
Visi draugai ir drauges esate kvie
čiami dalyvauti šiame susirinkime, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
— Kom. (151-153)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. ekstra susirinki

mas įvyks 30 fl. birželio. Susirinki
mas šaukiamas dėl geresnio prisi
rengimo prie dienraščio "Laisves” 
pikniko. Todėl visi nariai dalyvau
kite, nes šio pikniko pasekmės pri
klausys nuo mūsų. — J. Jaskevičius, 
Sekr. (151-152)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 3 d. pirmadienio vakare, L. 
Tautiškame Name, pradžia 7:30 v. 
vakaro. Nariai malonėkite visi atsi
lankyti. — Valdyba. (151-153)

BALTIMORE, MD.
Komunistų Partija rengia gražų 

metinį pikniką, 4 d. liepos, pradžia 
10 vai. ryto ir tęsis iki vėlai vakaro. 
Bus Liberty Park, Eastern and Mof
fett Avės. Bus gerų kalbėtojų, kurie 
aiškins kas link 1940 m. prezidento 
rinkimus ir kitais klausimais. Turi-

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. rengia paskaitas 

birželio 30 d. Lietuvių Svetainėj, 
Vernor Highway ir 25-tos gatves, 
didžiojoj svetainėj. Durys bus atda
ros 7:30 v. v., paskaitos prasidės 8 
vai. vakaro. Įžanga veltui.

Vakaro kalbėtoju bus žymus žur
nalistas iš Lietuvos, Juozas Jurginis. 
Jis nesenai atvykęs iš Lietuvos ir 
pasakys daug įdomių dalykų. Todėl 
kviečiame visus dalyvauti, išgirsti 
svečią. — Kom.' (150-152)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. svarbus susirinki

mas įvyks penktadienį, birželio 30 
d., 7:30 v. v. Jurginej Svet., 180 
New York Avė. Draugai, visi būkite 
susirinkimo, nes turime nominuoti 
kandidatus į Centro Valdybą, taipgi 
nepamirškite ir duokles užsimokėti 
už šiuos metus. — Sekretorius.

(150-152)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Grahorius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JOSŲ 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.
<85 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

šis Tas iš LLD 43 Kuopos 
Susirinkimo, Kuris Įvyko 

Birželio 24-tą d.
Susirinkime narių daugiau

sia nebuvo, vos 15-ka. Bet li
kosi padaryta visa eilė gerų 
tarimų. Buvo skaityta du ga- I 
na svarbūs laiškai. Vienas nuo 1 
LLD Centro Komiteto, kuria
me atsišaukiama paramos iš
leidimui knygos, kuri nemažai 
kainuos. Ir kitas laiškas su 
blanka aukų rinkimui dėl pa
ramos lietuvių kovotojų, kurie 
kovojo prieš pasaulinį fašiz
mą už Ispanijos demokratija, 
taipgi ir už mūsų visų reika
lu*.

Po trumpam apkalbėjimui ] 
buvo nutarta šiuos dalykus I 
remt pagal išgalę. Beje, blan

dą aukų rinkimui pasiėmė jau
nuolė M. Radzevičiūtė, kuri 

iom reikalu darbuosis.
Šiam susirinkime buvo nu

tarta kuopos susirinkimus lai
kyti per vasaros sezoną kas 
trečią pirmadienį, vietoj kaip 
buvo sekmadieniais. Susirin- 

ai bus toj pačioj vietoj ir 
tuom pačiu laiku.

Mūsų kuopoje duoklių mo
jimas eina silpnokai. Lai

kas visiems pasimokėti, nes 
centre pinigai labai reikalin- 

Kuopos Koresp.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovės

Tcl.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SODES IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

JU

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame- 

Rei-
esant ir

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir

Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais. 
kalui

3M p a d i d inu tokio 
1 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 Line. 

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

Namų Rakandų Krautuve

EVergrecn 7-6673

*

Open Day and Night VARPO KEPTUVĖ

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US

Office Rhone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Rožančiai Ir Kryželiai 
Daimantiniai žiedai 

Laikrodėliai

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iŠ ryto

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šį speciali pasiūlymų

301 Grand Street Telefonas:
Brooklyn, N. Y.

n 12 i

H

s
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI).

J|aa

V AT. ANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

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

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

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

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 2 liepos, 10-tą v. 
ryto po num. 1415 S. 2nd St. Visi 
nariai prašomi dalyvauti ir naujų 
narių atsivesti. Taipgi jau laikas 
mokėt duokles. — Valdyba.
(150-152)

WORCESTER, MASS.
Kas norėsit važiuoti į “Laisvės“ 

pikniką 4 dieną liepos, Maynard, 
Mass., su busu, užsiregistruoti ga
lit šiose vietose: pas draugus Ki- 
žius, 29 Endicott St. ir pas dd. Šiu- 
pienius. Olympia Parke. Kelionė 
busu į abi pusi 75 centai ypatai.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

: CHRONIŠKOS

LIGOS

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MfiŠLAŽARNfiS NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LĖS 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, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

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

I
Valandos 9 A. TA. iki 8 P. M. 

Sekmadienį 9 iki 3,

DIRMAVONftM

WO V ^™%ToTM

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios mados rakandai virtuvei, miegamajam, 

venamąjam, ir valgomąjam kambariam.

Šios Savaites Specialai 
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98

nuo

gy-

Stalui šaukštai, peiliai ir 
sieniniai laikrodžiai

$1.00
.... 6.50
2.00

2

Aplankykite mūsų 
religini daiktų departmentą, spccialis 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

Russian & "Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y,

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room* Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 
NEWARK, N. J.

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausią 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas, 

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



KAIP PASIEKT “LAISVĖS” PIKNIKĄ

Lietuviams Kriaučiams

ir

E. Klimaitė Baigė Mokyklą

(Brooklyno priemies-

Motery Seimo Bankietas

Atidarys Tunelį

pra-

rs
3

NOTARY
PUBLIC

A & P kompanija čia turinti 
725 krautuves su 3,250 darbi
ninkų, sutiko leist darbininkų 
balsavimus pasirinkimui unijos.

Fair 
ant

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, pt 
užtikrintas ir už prieinama ka

Dr. JOHN WALUK
161 NO. Cth STREET

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4802 FLATLANDS AVENUE

visus 
rugsėjo

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th ST.

moteriškės. $10.00, valgis, ir 
Kreipkitės tarp 11 ir 3 vai. 
7133 Cooper Ave., Glendale, 

(149-151)

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
ir pagal sutarti.

Tel. Navarre 8-1919

galima 
vals- 
Nos.

im- 
va- 
ra- 
pro

gelžkelio bėgių. Sukt

nenorės 
pagerbti 

nepaprastas viešnias 
arčiau susi
laiką

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbo. Esu patyręs šo

feris ir mechanikas, lietuvis. Kam 
reikalinga tokio darbininko, prašau 
rašyti sekamu antrašu: K. G., 427 
Lorimor Street, Brooklyn, N. Y.

(150-151)

Reikalingas darbininkas dėl pri
žiūrėjimo vištų pas lietuvius. Geis
tina, kad būtų pusamžis arba ir se
nesnis žmogus. Nuolatinis darbas, 
valgis ir gulėjimas. Mokestis pra
džiai 10 dolerių į mėnesį, bet geram 
darbininkui bus mokama daug 
aukščiau. — Carl Wieduttes, Er- 
vvinna, Pa. (152-154)

REIKALAVIMAI
Reikalinga viduramžė moteriškei 

prie namų prižiūrėjimo, gyventi prie 
senyvos 
guolis, 
dienom,

AIDIEČIAMS
Choro pamokos įvyks bir

želio 30-tos vakarą. Visi pra
šomi dalyvaut, nes sekmadienį 
turėsime išstot su dainomis 
“Laisvės” piknike.

M. Brovvniūtė.

LAISVĖAštuntas puslapis

RtPUBLK
CALIFORNIA 

PORT

žiuokit
šit vos
apačią
kairėn.

“Laisvės” įstaiga randasi

(šaldytuvai Nužemintam 
Kainom)

$9.50 už jūsų seną šaldy
tuvą (ice box), nepaisant 
kaip senas ar mažas 

būtų, nežiūrint, kad 
užlanginė dėžė.

BIRUTE GAIŽAUSKAITE, 
rl jums patarnaus, suteiks vi
sas informacijas jūsų patogu
mui. Jei jūs gyvenate per toli, 
tai mūsų reprezentatorius at
važiuos pas jus su automobiliu , 
ir atsiveš jus j mūsų showroom 

(parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvų už taip žemai kai $8.50 J mėnesį. Panirs tyki t! 

Juk tai pigiau, 
NAUDOKITĖS 

Tuojau šaukite EV.

Noh Wko^/g^^Zlnloi
GAISRE SUŽEISTA 

PENKI ŽMONĖS
Iškilus gaisrui neapsaugo

tuose namuose, 521 W. 42nd 
St., N. Y., jie taip greit su
pleškėjo, kad niekas nespėjo 
išgelbėti jokio turto ir žmonės 
ne visi sveiki beištrūko, 5 nu
kentėjo nuo dūmų, ugnies bei 
sproginėjančių stiklų. Jie iš
liko gyvi tik dėlto, kad gais
ras iškilo vakare, ne naktį.

Pribuvęs gaisro scenon ma
joras LaGuardia pareiškė, kad 
už gaisrais naikinimą žmonių 
turto ir pavojų gyvybėms at- 
sakomingi Apeliacijų Teismo 
teisėjai, kurie savo nuospren
džiais leidžia palikt namus be 
apsaugos, nors miesto butų 
komisijos būna įsakyta namus 
apsaugot arba uždaryt. Ta
čiau ponam teisėjam žmonių 
gyvybė ir turtas atrodo ne
brangu prieš stambiųjų neju- 
domo tinto savininkų pelnus.

Vasarą Sveikiau
Pereitą savaitę po mažiau 

brooklyniečių bepaguldė 
plaučių uždegimas, difterija, 
skarlatina, tymai ir kokliu
šas. šios ligos mažiau bujoja 
vasaros metu. Tačiau plaučių 
uždegimu dar vis mirė 14 
žmonių. Tas rodo, kad “šal
čiai,” kuriems panašiai pra
sideda ir plaučių uždegimas, 
pavojingi ir vasarą.

Nuo visokių priežasčių mirė 
467; trys žuvo auto nelaimė
se. Gimė 772.

Masiniai Važiuoja j “Laisves” 
Pikniką

Newark, N. J.
Newarkieciai busais važiuoja į “Laisvės” pikniką 2 d. 

liepos-July, Brooklyn, N. Y. Bušai išeis nuo Jurginės Sa
lės, 180 New York Avė., 12:30 vai. dieną. Kaina 75c į 
abi pusi. Prašome užsisakyti vietas iš anksto. Kreipkitės 
pas Mikšį, 189 Ferry St., Henry Doril, 84 Ann St., K. 
Žukauskienę, 560 S. Clinton St., E. Orange, ir J. Jami
son, 128 Roosevelt Ave., Livingston, N. J.

Elizabeth, N. J.
Bangos choras nusamdė didelį busą važiuoti į “Lais

vės” pikniką 2 d. liepos. Kelionė į abi pusi $1.00. Busas 
išvažiuos nuo LDP Kliubo, 408 Court St., 11:30 vai. ryto. 
Kurie nori važiuoti sykiu, malonėkite užsiregistruoti pas 
Joe Kiršlį arba C. Andriūną.

Paterson, N. J.
Draugai patersoniečiai organizuoja auto-busą į “L.” 

pikniką liepos 2 d. Auto-busas išeis 10 vai. ryto, nuo Ba- 
kanausko Svetainės. Pasažieriai yra prašomi pribūti pa
skirtu laiku. Norintieji važiuoti prašomi užsiregistruoti 
pas komisiją: J. Bimbą, W. Prapiestienę ir pas kitus 
LLD narius. Kelionė į abi pusi $1.15.

Stamford-New Canaan, Conn.
Draugai iš Stamfordo ir New Canaan ruošia didelį au

tobusą važiavimui į “Laisvės” pikniką. Nors jie nepra
neša informacijų apie važiavimą, bet manome, kad galite 
kreiptis pas A. Petrikonį, 41 Taff Avė., Stamforde, nes 
jis rūpinasi apie suruošimą autobuso.

Harrison-Kearny, N. J.
LLD 136 kp. turi nusamdžius busą važiuoti i “L.” pik

niką, 2 d. liepos. Kelionė į abi puses 90c. Autobusas išeis 
nuo Hamilton ir No. 4th St., Harrisone.,, 12 vai. dieną. 
Kurie nori kartu važiuoti, prašome užsiregistruoti 
P. Marsoną, 22 Davis St., Harrisone, P. Ramoška, 
Bergen Ave., Kearny ir K. Kuzmickas, ' 304 John 
Harrisone. Prašome nesi vėluoti, nes laiko mažai.

Cliffside, N. J.
Cliffsidiečiai atvyksta “Laisvės” piknikan autobuse, 

kurie išvažiuos nuo Charles Green Svetainės, 267 Walker j 
Street, 12:30 vai. dieną. Kelionė į abi pusi 85c. Kas nori 
važiuoti, prašome užsiregistruoti po viršminėtu antrašu.

į Great Neck, N. Y.
Pirmyn Choras nusamdė du busus važiuoti į “Laisvės” 

pikniką, 2 d. liepos. Kelionė į abi pusi 50c. Bušai išva
žiuos nuo Kasmočių Svet., 1 vai. po pietų. Kurie norite 
važiuoti, prašome užsiregistruoti pas Laužaitienę arba 
Klastom

Iš Naujosios Anglijos
Įvažiuojant New Yorkan 

Hutchinson River Parkway 
keliu ir paskiau Eastern Blvd. 
Pervažiuokite Wh i t e s t o n e 
Bridge. Važiuokit tuo keliu 
apie 10 minučių iki Central 
Parkway ir pasukit į kairę. 
Važiuokit iki World’s 
Blvd. Pasukit dešinėn
Queens Blvd ir važiuokit apie 
3 minutes iki Grand Ave. Pa
sukit kairėn ir važiuokit apie 
2 mylias (miles) iki Rust St. 
Ji randasi prie pat gelžkelio 
bėgių, einančių aukštai skersai 
Grand Avenue. Pasukit Rust 
gatve po dešinei ir už 4 blo
kų rasite Klaščiaus salę ir 
parką.

Norintieji pirma užvažiuot 
“Laisvėn,” važiuokite toliau 
ta pačia Grand Ave. ir pasu
kit Grand Strytu iki Lorimer 
St. Pasukit po kairei. Už 
dviejų blokų yra “Laisvė.”

Iš New Jersey
Įvažiuokite New Yorkan 

Holland Tuneliu. Važiuokit 
Canal St. iki Lafayette St. Pa
sukit kairėn iki Schiff Park
way ir važiuokit per Williams- 
burgo Tiltą. Apsukę kairėn 
aplink pleciaus du šonus, 
k it Grand St. ir juomi 

iki Rust St., kurį 
tik pravažiavę

pas 
293 
St.,

vos už kelių blokų nuo Wil- 
liamsburgo Plaza, tad iš čia 
važiuojant labai pakeliui už
sukti, * tik du bloku iš kelio.

Važiuojant 
Parodos ir 
k Jaustis 
važiavę 
Clinton

iš Pasaulinės 
iš visur reikia 

kelio į Maspeth, o at- 
į Maspeth klaust 

Parko, Betts Ave.
Gatvekariais

Arčiausia priveža Grand 
St. ir Flushing Ave. ir Flush
ing gatvekariai. Jais važiuo
jant irgi išlipt prie Rust St. 
Nuolat važinėjantieji gatveka
riais žino, kur juos gaut. Va
žiuojant subvėmis juos gali 
gaut netoli sekamų stočių: 
Grand karą prie Marcy Ave. 
ant BMT Jamaica linijos ir 
prie Grand St., ant BMT 
Canarsie linijos. Flushing 
Avenue karą gausite 
prie Park Row, New Yorke; 
prie Sands St., Brooklyne; 
taipgi prie Broadway ant Ja
maica linijos ir prie Wyckoff 
ant Canarsie linijos, ir prie 
Flushing ant Independent li
nijos Brooklyne.

“Laisvės” piknikas įvyks jau 
šį sekmadienį, liepos 2-rą, 
Klaščiaus Clinton Parke, Betts 
ir Maspeth Avės,,. Maspeth, 
N.
tis).

Užbaigtuvėms Lietuvių Mo
terų Seimo, kuris čia įvyks 
rugsėjo 7, 8 ir 9 dienomis, 
rugsėjo 9-tos vakarą rengiama 
šaunus ^bankietas. Jis bus nau
jai ištaisytame Royal Palace, 
vienoj iš puikiausiu bankie- 
tams salių šioj apylinkėj. Ji 
dabar remontuojama po išde
gimo pereitą žiemą, sykiu ir 
naujovinama—gražinama, ge
rinama. ’ ’

Bankiete numatoma turėti 
virš 500 svečių. Vien delega
čių tikimasi suvažiuosiant iš 
visos Amerikos per šimtą. O 
juk ir brooklyniečiai 
liktis namie, norės 
tolimas,
ir sykiu su jomis 
pažinti, smagiai 
leisti.

Moterys prašo 
sas pasilaikyti
liuosa bankietui. Ir ne tik 
silaikyt liuosa, bet taip 
įsigyt iš anksto bilietus, 
rie, rodos, jau gatavi ar
gatavi už dienos kitos. Kaina 
$1.25.

ir vi- 
9-tą 
pa- 
pat 
ku
bus

Seimo Žinios
Trečiadienio vakarą įvyku

siame moterų susirinkime, 
šaukėjų sekretorė K. Petri k ie- 
nė pateikė plačių žinių, kaip 
Seimui rengiasi visos plačios 
Amerikos moterys ir iš Seimo 
Šaukėjų Komiteto darbuotės.

Patsai Seimas būsiąs tokiu, 
kokio nėra buvę, ir iš jau at- 

Į likto darbo matosi, kad jis 
tokiu bus. Jame bus puikių 
paskaitų, judžiai, apart žino
mų seimams sportų ir disku
sijų. Liaudies sveikatai pa
švęstoj sesijoj dalyvausiąs ir 
kunigas. Kadangi sesijos bus 
tik dienomis, tad vakarams 
taipgi numatoma puikios pro
gramos — ekskursijos į mies
to įdomiausias vietas, su jau
nomis gerai miestą ir jo isto
riją žinančiomis vadovėmis. 
Puikus koncertas.

Susirinkime visapusiai ap- 
diskusuota tie klausimai ir iš
rinkta Seimo reikalams komi
sijos, taipgi atlikta tūli kiti 
svarbūs ir skubūs darbai. Drg. 
Stankaitienė atnešė parodyt 
nepaprastai gražių rankdar
bių. Tūli iš jų, veikiausia, bus 
išstatyti šeiminėj rankdarbių 
parodoj Brooklyno Muzėjuje.

MINĖS LIEPOS 4-TĄ 
IR GARIBALDI

Vito Marcantonio, vieninte
lis darbietis kongresmanas, 
bus vyriausiu kalbėtoju Ne
priklausomybės Dienos minė
jime šį antradienį, liepos 4-tą, 
Washington Square Parke, 
New Yorke. Iškilmės prasi
dės 3 vai. po pietų. Jas ren
gia Amerikos italų sudarytas 
komitetas tikslu paminėt Ket
virtą Liepos ir Garibaldi gim
tadienį.

Komitetą sudarė Garibaldi 
Brigados Veteranų sušaukta 
konferencija. Komiteto pirmi
ninku yra profesorius Gaspa
ri Nocotri, sekretorium — II. 
Humbert Galleani, nesenai su
grįžęs iš Franci jos koncen
tracijos kempių, buvęs žymus 
Tarpt. Brigados vadas gyni
me liaudies valdžios Ispanijoj.

Emily Klimas, 16 metų am
žiaus, vakar pabaigė Adams 
High School mokslą. Emily 
yra duktė draugų M. Klimų, 
Richmond Hill, N. Y., kurių 
sūnus Charles Olgerd taipgi 
šį mėnesį baigė mokslą Poly
technic Institute.

Emily, kad ir jauna, yra 
labai gabi ne tik moksle, bet 
ir mūsų kultūriniam veikime. 
Ji—buvusi Aido Choro sekre
torė, dabar darbuojasi chore 
prie kitų komisijų. Ji taipgi 
nauja ir veikli narė LDS Jau
nuolių kuopos Brooklyno.

Užklausta apie ateitį, Emi
ly sako, kad dar mokysis.

Nuo birželio 30-tos bus žy
miai pagreitintas susisieki
mas mašinomis tarp New Jer
sey ir Midtown Manhattan 
(New Yorko Centro). Atida
roma Lincoln Tunelio pasku
tinė dalis.
įvažiuoti iš New Jersey 
tijos keliu (highways) 
1 ir 3.
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XAVERAS STRUM5KIS
ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM.

SAVAS PAS SAVA

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje 

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.
Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą ,

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

Sesutės Vaznytės 
Baigė Mokyklas

Olga Vaznytė (angliškai:; 
Wagnis) baigė Eastern High i 
School, Brooklyne. Mokslą' 
baigė su pagyrimu. Sekantį 
rudenį Olga mano įstoti į i 
Brooklyno kolegiją ir mokytis j 
pedagogikoj.

Karolina Vaznytė baigė Ju
nior High School (196). Jinai 
sekant įrudenį mano įstoti į 
komercinę mokyklą ir patapti 
stenografe.

Abi sesutės yra Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo na
rės; jų sesuo, Ona, beje, dir-l 
ba LDS centraiinėj raštinėj.

Kriaučių Unijos 54-to Sky
riaus ekstra ir mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, 
birželio 30-ta, 7:30 vai. vaka- 
re, Amalgameitų salėj, 11-27 
Arion PL, Brooklyn, N. Y. 
Visi skyriaus nariai malonėkit 
dalyvauti, nes bus rinkimai 
delegato, vice-pirmininko 
sekretoriaus.

Sekr. C. Nečiunskas.

ATSIŠAUKITE!
Sekmadienį, birželio 24 d., Union, 

N. J., ALDLD 2-ro Apskričio pikni
ke, aš padaviau mergaitei palaikyti 
mano baltą skūrinį ridikui) (pocket
book) keliom minutėm. Sugrįžus ne
radau nei mergaitės nei ridikulio. 
Prašau tos mergaitės (pavardės ne
žinau) arba kas rado tą ridikui) su
grąžinti man, už ką būsiu labai dė
kinga. Marion Grozan, 23 Heinrich 
St., Cranford, N. J.

3
3
3

Penktadienis, Birž. 30, 1^39

B ROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

(Ji VIENATINIS LIETUVIŠKAS'ir Ii m
KABARETAS

STANLEY MISUNAS 
Savininkas

Muzika ir Floot Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienj 
Degtinės; Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Trie R. K. O. Republic Teatro

Telephone 

STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro

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

D’ORAZIO KRAUTUVĖSE 
REFRIGERATOR BARGAINS

ir

ku

negu kad Ice-box’is kainuoja per mėnesį.
PROGA! TAI YRA RIBOTAM LAIKUI.
7-6111 
4-6562

CHARLES D’ORAZIO & SON
139 Meeker Ave. 664 Grand Street
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. If,




