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KRISLAI
Dar Vienas Draugas 

Mus Apleido!
Teofilius Sarapas.
Pradžia Gera.
Pavyzdys.
Kodėl Daktaras Koliojasi?

Rašo R. Mizara

Per labai trumputį laiką 
mūsų judėjimas neteko eilės 
gerų žmonių, gerų -veikėjų: 
Dauderienės, Adomėlio, Maže
lio, Antano Sungailos (iš 
Springfield, Ill.), na, ir štai, 
draugo Teofiliaus Sarapo !. . .

Visi dar, rodosi, galėjo gy
venti, galėjo veikti. Bet... Ir 
tas “bet” yra tokis žodis, ku
ris pateisina pačias blogiausias 
žinias.

Šie žodžiai rašomi, kai mi- 
rusis Teofilius Sarapas guli 
pašarvotas gražiajame Nor
wood© mieste, netoli Bostono.

Pažįstu draugą Sarapą nuo 
1915 metų. Drauge su juo te
ko veikti Lietuvių Socialistic 
Sąjungoj, kuri paskui pasikei
tė į Lietuvių Komunistų Są
jungą. Jis daug veikdavo LSS 
60 kuopoj, So. Bostone.

Tai buvo ramaus būdo, tak
tiškas draugas. Niekad per
daug jis neįsikarščiuodavo, 
bet argumentuos savo oponen
tams ir nenusileisdavo. Paskui 
jis, kai pirmoji jo žmona nu
mirė, nusikraustė į Norwoodą 
ir ten, apsivedęs su drauge 
Jarmalavičiene, gražiai gyve
no iki savo mirties.

—o—
Kad velioniui Sarapui visuo

met buvo arti širdies mūsų ju
dėjimas, rodo ir tas faktas, 
kad jis, prieš mirsiant, kaip 
girdėjome, paliko po piniginę 
dovaną “Laisvei” ir “Vilniai.” 
Jis priklausė visom mūsų na- 
cionalėm organizacijom; jis 
betarpiškai rėmė mūsų spau
dą ir visą judėjimą.

Liūdna ir skaudu netekus 
tokio draugo, mūsų... judėjimo 
veterano, kaip Teofilius Sara
pas. _

Giliausia užuojauta draugei 
Sarapienei, mirusiojo sūnui 
Alfredui Sarapui, Izabelei 
Jarmalavičiūtei, mirusiojo gi
minėms, draugams ir priete- 
liamš!

—o—
“Tiesa” rašo, kad Jubilėji- 

nio LŪS vajaus pradžia yra 
naši. ,

Jei tik dauguma narių su
krus, tai be jokio abejojimo 
organizacija savo tikslą—10,- 
OOO narių—pasieks sekančiais 
metais.

---o---
Šiomis dienomis New Yorke 

lankėsi iš Herrin, Ill., Juoza- 
pina Gudišauskaitė su savo 
drauge čikagiete Milda čes- 
niene. Juozapinos tėvai, bro
lis, sesutė ir ji pati—LDS na
riai. Vadinasi, visa šeima!

Jei kiekvienas LDS narys 
pasirūpintų įtraukti į organi- 

* zaciją visus savo šeimos na
rius, tai nejuntant LDS turė
tų kokią 15,000 narių! I 

šiuo 
rūpinti 
ypačiai

klausimu turėtų susi- 
kiekvienas LDS narys, 
šiuo vajaus metu.

■
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“Naujienų”* redaktorius ši
taip rašo:
“Kol jisai (“gen. Krivitskis”- 

Ginšbergas) buvo Maskvos 
diktatūros šulas, joks Mizara 
nebūtų išdrįsęs prieš jį Jdauk- 
sėti.. .”

Paliksime pačią klausimo 
esmę, o paimsime tik P. Gri
gaičio^ gražbylystę. Einant 
Grigaičio “pramintu taku,” 
dabar mes galėtum visuomet 
sakyti, kad jis, Grigaitis, ne 
kalba, ne rašo, bet kiauksi. 
Dėl to, žinoma, Grigaitis sa
kytų/kad mes jį koliojam.

Bet kodėl gi jis taip daro? 
Todėl, kad jis neturi rimtes
nių argumentų. Jis yra des
peracijoj dėlto, kad jo bičiulis 
Ginsbergas yra numaskuotas 
ir Grigaitis jo apginti negali.

... —o—
Per metų metus P. Grigaitis

AMERIKA ATŠAUKĖ “DRAUGIŠKUMO” 
IR PREKYBOS SUTARTĮ SU JAPO

NIJA, KAIPO SMURTININKE
Sekamas žingsnis Būsiąs
Uždraust Karo Reikmenų

Išvežimą Japonam

Washington. — Amerikos 
valstybės ministerija su 
prezidento Roosevelto už
gynimu atšaukė “draugiš
kumo” ir prekybos sutartį 
su Japonija. Ta sutartis bu
vo padaryti 1911 metais.

Bet sutartis nustos vei
kus tik po šešių mėnesių 
nuo šio laiko. Nes toje 
Amerikos - Japonijos su
tartyje įrašyta, kad jinai 
tegalės būt panaikinta tik 
už pusės metų nuo to laiko, 
kai viena ar antra šalis pa
skelbs, jog sutartis atšau
kiama.

Jungtinės Valstijos at
šaukia prekybos ir “drau
giškumo” sutartį su Japo
nija todėl, kad japonai sa
vo užimtose vietose Chini
joj vis dažniau užpuldinėja 
Amerikos misionierius, biz
nierius, profesionalus ir 
pradėjo mušt gatvėse net

Francija Perveda Ispa
nijos Respublikos 
Auksą Gen. Frankui
Paryžius. — Teismas pa

tvarkė, kad Franci jos val
džia turi pervest $39,730,- 
000 aukso generolui Fran- 
co’ui. Tai auksas, kurį Is
panijos respublika porą 
metų laikė Francijos Banke 
“saugumui.”

Francijos teismas atmetė 
reikalavimus buvusiųjų Is
panijos respublikos virši
ninkų — neduot to aukso 
fašistams.

Chinijai ir Toliau Nesun
kiau Būsią Gintis nuo Ja

ponijos
Peiping, liep. 27. — So

vietai duoda daugiau gink
lų pagelbos Chinijai. Kova 
Chalkos upės fronte sutrau
kia vis didesnį skaičių japo
nų prieš Sovietus ir Išlau
kinę Mongoliją. Todėl Chi
nijai nebus sunkiau gintis 
nuo Japonijos net dabar, 
kai Anglija pripažino Japo
nijai pilną valią prieš Chi
niją.

lankė mokyklas, universitetus. 
Jis nešioja daktaro titulą. 
Bet kai jo raštus paskaitai, tai 
atrodo, kad jis mokinosi nie
ko daugiau, kaip tik koliotis, 
plūstis, kitus pravardžiuoti,— 
kraipyti kitaip negu jis ma
nančių žmonių pareikštas min
tis.

į Į
Tokia negraži jo /elgsena 

vidutinio piliečio galvosenoj 
žemina patį daktaro titulą, 
nes kiekvienas juk žino, kad 
koliotis neblogiau mokėdavo 
ir caristinio režimo laikų iz- 
voščikai, nors jie būtų nema
tę jokios mokyklos.

jūrininkus šios šalies kari
nių laivų.

Yra suprantama, jog pra
ėjus šešiems mėnesiams, 
Amerikos valdžia darys žy
gių sustabdyt praleidimą 
karo reikmenų iš šios šalies 
j Japoniją.

Ilgiausia, Pragaiš
tinga Sausra Ry- , 

tinėse V ai s tijose

New York. — Per pas
kutines 26 dienas čia ir ap
linkinėse valstijose nebuvo 
nė 6 procentų vieno colio 
lietaus. Dar “niekada pir
miau” nebuvę tokios saus
ros New Yorke, New Jer
sey, Pennsylvanijoj ir še
šiose Naujosios Anglijos 
valstijose, kaip dabar.

Long Islande, N. Y., ir 
New Jersey sausra jau su
naikinu 40 iki 50 procentų 
derliaus vien tik bulvių, ir 
skaudžiai palietė įvairius 
javus ir daržoves. Jeigu 
dar keletą dienų nebus bent 
vidutinio lietaus, tai saus
ros nuostoliai sieksią desėt- 
kus milionų dolerių.

Airių Teroristai, Remiami 
Naziu, Sprogdino Geležin

kelių Stotis Londone
London. — Sprogo galin

gos bombos dviejose did
žiausiose geležinkelių stoty
se Londone. BombolCsu- 
draskė vieną žmogų, sužei
dė 22 ir padarė daug med
žiaginių nuostolių.

Anglijos valdžia sako, kad 
tai darbas airių teroristų, 
kurie vadinasi “Airijos Res
publikos armija” ir slaptai 
veikia.

Yra įrodymų, kad tie te
roristai gauna pinigų ir 
ginklų iš Vokietijos nazių.

Anglijos seimas išleido 
įstatymą, kuris reikalauja 
griežčiau kvost ir kontro- 
liuot airius Anglijoje.

Susekta airių teroristų 
sąmokslas susprogdint An
glijos seimo rūmus ir įvai
rias valdžios įstaigas.

Prez. Rooseveltas Pasirašy
siąs Hatch Bilių

Washington, liep. 27. — 
Daugelis politikų pranašau
ja, kad prezidentas Roose
veltas pasirašys kongreso 
priimtą Hatch sumanymą. 
Tas sumanymas uždraudžia 
pašalpiniams darbininkams 
aukot ar rinkt. aukas bet 
kokiem- kandidatam f į val
džios vietas. Jis taipgi už
draudžia bet kokį politinį 
veikimą visiem’ federaliam 
(šalies) tarnautojam.

Danzig. — Mažiuko Dan- 
zigox krašto naziai kasdien 
išlęidžia po $2,500 kariš
kiem prisirengimam.
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Japonija Mobilizuoja Milionus 
Vyru Prieš Sovietus

Tokio, liep. 27. — Japo
nija mobilizuoja milionus 
vyrų Manchukuo krašte ka
rui prieš Sovietus ir prieš 
Išlaukinę Liaudiškąją Mon
goliją. Įvesta griežtas karo 
stovis Manchuke. Japonai 
užkaria Manchukuo gyven
toj ams karinius darbus bei 
armijos tarnybą. — Tame 
krašte yra 34 milionai gy
ventojų.

Japonai siunčia naujas 
mechanizuotas divizijas ka
reivių prieš Sovietus ir Iš
laukinę Mongoliją, į Chal
kos ir Holstein upių fron-

Danzigo Naziai 
Užgrobia Visokią

Žydų Nuosavybę
Danzig. — Naziai Danzi

go valdovai išleido “įstaty
mą,” pagal kurį konfiskuo
ja žydų biznius, nekilnoja
mą jų nuosavybę ir kapita
lą. Naziai grobia taip pat 
nuosavybes, kuriose yra į- 
dėta bent kiek žydų pinigų; 
nepaiso, jei tokiose “mišrio
se” nuosavybėse yra įdėję 
daugiau pinigų lenkai ir ki
ti nežydai; ima jas lygiai, 
kaip ir grynai “žydiškas” 
nuosavybes.

Danzigo naziai taip pat 
grobia biznius ir nekilnoja
mus turtus, kurie buvo 
pirkti nuo žydų po kovo 
mėnesio 3 d. šiemet.

Gena žydus į Verstinus 
Darbus

Tūkstančius vyrų naziai 
Danzigo krašte ištraukė iš 
įvairių darbų ir paėmė į 
kariuomenę bei “policiją.” 
Tai naziai rengiasi varyt 
žydus į verstinus darbus 
vieton tų kareivių-“polici- 
ninkų.”

Danzigo krašte dabar esą 
tik 1,700 žydų. Jie tikėjosi 
išvykt į užsienius, bet na
ziai jų neišleisią, 'o įkinky
sią į įvairius prievartos 
darbus.

Philadelphijoj Suimta ir 
Namo Sugrąžinta “Miss

Brooklyn.”
Philadelphia, Pa. — Čia 

suimta Elinore Bertrand, 
16 metų mergaitė, kuri N. 
Y. Pasaulinėje Parodoje bu
vo išrinkta kaipo gražiau
sia Brooklyno mergina. Ji
nai po to pabėgo į Philadel- 
phiją ir uždarbiavo, parda
vinėdama apatinius moterų 
drabužius ir žurnalus, vaik
ščiodama nuo durų prie du
rų. Dabar jinai jau sugrą
žinta namo pas tėvus į 
Brooklyną.

Danzig. — Nazių teismas 
įkalino vienam mėnesiui de
šimt Lenkijos studentų, ku
rie buvo per sieną perėję į! 
Danzigo pusę.

prieš .Chiniją, tai 
duos Chinijai dar 
ginklų ir amunici-

Japonai pasakoja, kad 
pirmadienį jie tame fronte 
nušovę žemyn “59” sovieti
nius orlaivius, o nuo gegu
žės 11 d. iki šiol “700” iš 
viso.

Japonijos valdžia bijo, 
kad dabar, susitarus jai su 
Anglija 
Sovietai 
daugiau 
jos.

Sovietai ir Išlaukinė Mon
golija siunčia daugiau savo 
kariuomenės į Chalkos upės 
frontą atremt japonus.

Anglija Pripažįsta 
Japonam Galią Jau 

“Visoje” Chinijoje
Tokio, liep. 27. — Japoni

jos valdžios atstovas pareiš
kė korespondentams užsie
nių laikraščių, jog Anglija 
pripažįsta japonus valdo
vais visų tų Chinijos plotų, 
kuriu-os japonai yra užėmę.

Pagal kitus pranešimus, 
tai Anglijos valdžia duoda 
Japonijai visą galią Chini- 
joj abelnai. Todėl Japonija 
jau mandagiai veda dery
bas su Anglijos atstovais 
dėlei nuėmimo japonų blo
kados nuo Anglų koncesijų 
Tięntsine ir kitur Chinijoj, 
vietose, kurias japonai yra 
užkariavę.

Tyrinėtojas Stabdo Melus 
Prieš Komunistus

San Francisco, Calif. — 
Šalies . valdžios atstovas - 
tyrinėtojas James Landis 
paliepė išbraukt iš užrašų 
pasakojimus neva “liudinin
kų,” kurie šnekėjo, būk ko
munistai siuntinėję baltą
sias merginas, savo parti
jos nares, traukt negrus vy
rus į Komunistų Partiją. 
Kandis uždraudė tokius 
pliauškalus.

Tyrinėjamas yra Harry 
Bridges, CIO unijų vadas 
vakariniame Amerikos šo
ne,—ar jis bet kada buvo 
ar yra narys Amerikos Ko
munistų Partijos. Kapita
listų pasamdyti “svietkai” 
pasakoja, kad Bridges “bent 
keli metai atgal buvęs K. 
Partijos narys.” Tai, girdi, 
jis turėtų būt deportuotas 
atgal į Australiją, kaipo ko
munistas, kuris nėra Ame
rikos pilietis.

Bridges sako, kad jis nie
kad nepriklausė ir nepri
klauso Amerikos Komunis
tų Partijai.

Prieš Bridges’^ “liudija” 
išmesti iš CIO unijų asme
nys ir įvairūs šnipiški 
fašistiniai gaivalai.

bei

ORAS
Laukiama biskio lietaus, lijos 11,500,000. ,

MONGOLAI - SOVIETAI SUNAIKINO 74 
JAPONIJOS LĖKTUVUS, PRARADĘ 

TIK 15-KA SAVO LĖKTUVU
Atmuša Visus Japonų štur- 

mavimus Rytiniame šone - 
Chalkos Upės

Maskva. — Japonai vėl 
šturmavo pozicijas Sovietų 
ir Išlaukinių Mongolų, ryti-

Įkaitino 104 Žmog
žudiškai Užpultus 

Harlano Mainierius

Harlan, Kentucky. — An- 
gliakasyklų bosų parinktas 
prisiekdintųjų teismas įkai
tino 104 mainierius streiko 
pikietininkus. Dabar jie lai
komi reguliariam teismui 
po $535,000 parankų (bėlų) 
iš viso.

Tuos mainierius užpuolė 
milicija ir ginkluoti gengste 
riai, ir nužudė du pikieti
ninkus. Bet vietinė valdžia 
netraukia žmogžudžių į tei
smą.

Besigindami, mainieriai 
sužeidė kelis užpuolikus, ale 
nė vieno neužmušė.

Tarp dabar teisman trau
kiamų mainierių pirmoje 
vietoje yra jų CIO unijos 
apskrities pirmininkas Wm. 
Turnblazer ir sekretorius 
Geo. Titler. ,

Gresia Koncentracijos Žardis 
Amerikiečiam, KoVojusiem 

už Ispanijos Liaudį
Paryžius. — 30 amerikie

čių ir 9> kanadiečiai, kovo
tojai už Ispanijos respubli
ką, dar tebėra laisvesnėje ir 
žmoniškesnėje stovy kloję 
prie LeHavre miesto, Fran
ci jo j. Bet jie skolingi $1,- 
000 valdžiai už jų laikymą 
šioj stovykloj paskutinį 
mėnesį; ir jeigu ta skola 
nebus atmokėta šį penkta
dienį, tai Francijos valdo
vai perkraustys tuos liau
dies karžygius į kalėjimiš- 
ką, pragariniai blogą kon
centracijos stovyklą.

Amerikos Lincolno Bri
gados Draugai šaukiasi au
kų, atmokėt tų amerikiečių 
ir kanadiečių skolas ir pa
rūpint jiem sugrįžimą na
mo.

Šie amerikiečiai ir kana
diečiai kovotojai įgijo puikų 
vardą ir gilią pagarbą tarp 
Le Havre miesto ir apygar
dos žmonių. \

Francija Tikisi Greitos Ap
sigynimo Sutarties su 

Sovietais
Paryžius, liep. 27.—Fran

cijos valdžia tikisi, kad So
vietai greitu laiku pasira
šys bendro apsigynimo su
tartį su Anglija ir Franci
ja.

Šios trys šalys galėtų su- 
mobilizudt 30 milionų karei
vių prieš Vokietijos ir Ita-

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

niame šone Chalkos upės, 
bet ir vėl japonai tapo at
mušti. Nuo pat sekmadie
nio japonai stengiasi užimt 
tas pozicijas, bet vis lieka 
sukirsti.

Pranešimas iš Chalkos 
upės fronto taipgi rodo, 
kaip'japonams nesiseka oro 
kovose:

Liepos 23 d. buvo nukirs
ta žemyn 19 japonijos kari
nių lėktuvų ir baliūnas, ku
ris davinėjo nurodymus ja
ponų kanuolėms, kur taikyt 
šūvius į mongohpSo vietų 
pozicijas. Tą pačią dieną ta
po suimtas į nelaisvę Japo
nijos pulkininkas Kowaro, 
nukritęs su pašautu lėktu
vu.

Liepos 24 d. mongolų so
vietiniai lėktuvai nušovė 
žemyn 36 Japonijos orlai
vius ir vieną baliūną. So- 
vietai-mongolai prarado 9 
savo lėktuvus.

Liepos 25 d. buvo nukirs
ta 19 Japonijos orlaivių ir 
padegtas vienas priešų ba
liūnas. Žuvo 6 sovietiniai , 
mongolų lėktuvai.’' ‘ ----

Meksikos Darbininkai 
Nori Išrinkt Gen. Ca

macho Prezidentu
Mexico City. — 60 tūks

tančių darbininkų maršavo 
demonstracijose - paraduo
se, reikalaudami išrinkt ge
nerolą Avilą Camacho į Me
ksikos prezidentus.

Generolas Camacho, bu
vęs šalies gynimo ministe- 
ris, pasižada vykdyt pro
gramą dabartinio preziden
to Cardenaso. Maršuodami 
darbininkai nešė iškabas su 
tokiais obalsiais: “Liaudies 
Frontas su Avila Camacho, 
Kuris Tęsia Cardenaso \ 
Darbą,” “Su Avila Cama
cho už Pasaulinę Taiką,” 
“Su Avila Camacho prieš 
Neprietelius Progreso,” “Su 
Avila Camacho, kuris Gina 
Darbininkų Klasės Laimėji
mus,” “Su Avila Camacho 
už Ekonominį Meksikos 
Paliuosavįmą ir už Revoliu
cijos Laimėjimą.”

Sovietai Nugalėtų Nazių 
Laivyną Baltijos Jūroje, 

Sako Anglai

London, liep. 27. — An
glijos valdovai supranta, 
jog karo atsitikime Sovie
tų submarinai galėtų apsi- 
dirbt su Vokietijos karo lai
vynu Baltijos Jūroje.

Vokietija dabar iš Švedi
jos perka 75 procentus vi
sos iš svetur įvežamos sau 
geležies rūdos (naugės). 
Anglijoj manoma, jog So
vietų submarinai'galėtų už
kirst naziams šį geležies 
šaltinį.
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“Tiesa” Padidinta

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or
ganas “Tiesa” (num. 15) išėjo padidinta: 
lietuviškas skyrius 8-nių puslapių, o an
gliškasis 12-kos. Vadinasi, iš viso 20 pus
lapių (angliškasis skyrius leidžiamas ta- 
bloido formoj). Padidintas išėjo todėl, 
kad 4-tasis LDS apskritys (Ohio valsti
joj) pasiėmė 2 puslapius savo srities rei
kalams aprašyti. Ohajiečiai surinko iš 
vietinių biznierių skelbimų, parašė daug 
straipsnių apie savo apskričio ir kuopų 
veiklą, na, ir padengė LDS tą skirtumą, 
kuris susidarė padidinant “Tiesą.”

Reikia pastebėti, kad ypačiai Cleve
land LDS nariai labai gražiai ir suma
niai veikia nuo to laiko, kai LDS buvo 
suorganizuotas. Jie dabar bandys šios 
specialės “Tiesos” laidos praplatinti po 
visą Ohio valstiją, tarpe lietuvių ir tuo 
pasitarnauti LDS reikalams bendrai. Jie 
pasirįžę gauti daug naujų narių į LDS 
per šį vajaus mėnesį. Tegu jiems pa
vyksta pasiekti savo pasimojimai visu 
šimtu nuošimčių.

Būtų gražu, jei šį Ohajaus LDS dar
buotojų pavyzdį pasektų ir kiti apskri
čiai, ypačiai New Yorko ir Chicagos, ka
dangi pastarieji yra didesni ir todėl ge
riau gali sugebėti ir išgalėti.

Be to, šis “Tiesos” numeris praneša, 
kad:

“Nuo liepos 1 iki liepos 22 d. tai yra 
per 22 dienas, 23 vajininkų įrašytų 44 
naujų narių aplikacijos jau Centrą -pa
siekė. Tai graži pradžia.”

Pirmoj eilėj stovi J. S. Rainys, LDS 
5 kp. narys, iš Philadelphia, Pa., su 10 
narių. Antroj eilėj — Jonas Grubis, iš 
Brooklyno, 1 kp. narys, su 6 nariais. Ki
ti vajininkai gavo po mažiau.

Nereikia-nei aiškinti, kad yra tik pra
džia. Yra visos galimybės Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo veikėjams pasiek
ti gražių rezultatų per šį vajų. Žinoma, 
tik .reikia stengtis, reikia darbuotis.

Svarbiausias dalykas: kiekviena LDS 
kuopa turi įsivelti į vajų, turi svarstyti 
vajaus reikalus ir darbuotis. Tuomet 
lengvai bus pasiekta pasibrėžta kvota.

daugiau kaip devyni centai. Ar tai 
daug?

Žinoma, kad nedaug, todėl, kad mūsų 
draugų yra tūkstančiai, kurie kai kada 
po dešimtuko ar pusdolerio paaukodami, 
nei nejunta, kaip sukelia tąją sumą, kuri 
yra būtinai reikalinga. Toliau d. Pru
seika rašo:

“Kaip dabar dalykai stovi, “Vilniai” 
tuoj reikia nemažiau kaip tūkstančio do
lerių. Už vieną tik popierą turime su
mokėti apie trylika šimtų.

“Ar sunku tuojaus sukelti tūkstantis 
dolerių? Mano nuomone, visai nesunku. 
Jei pas mus būtų pasišventimas ir dis
ciplina, jei kiekvienas tuoj reaguotų į 
atsišaukimą, tai tokia suma būtų sukelta 
į savaitę laiko.

“Nesenai pas chicagiečius Jakus buvo 
susirinkęs mažas būrelis draugų. Užsi
minta apie “Vilnį” ir beregint tuoj susi
darė $14. Visai lengvai, be jokio var
go ir rūgojimų. Ir visi mes, kurie ten 
buvom, jau spėjom užmiršt, kad sudėjom 
po dolerį ir d. Vėšys užmiršo savo pen
kinę.

“O tokių žmonių, kurie buvo susirin
kę pas Jakus, visoj Amerikoj yra keli 
tūkstančiai ir tikrai jie nei kiek neblo- 
gesni už mus. Kodėl toks nedidelis duos- 
numas negalima pakartoti visoj Chica- 
goj, visos šalies plote?

“Mums tas tuo lengviau, kad mūsų 
bendrovė, kuri leidžia “Vilnį,” yra vi
suomeniška įstaiga tikriausia to žodžio 
prasme. Mes visi lygiai užinteresuoti 
“Vilnim” ir gerai žinom, kad ją nevaldo 
kokia mažytė grupė, kuriai niekas dau- 

‘giau nerūpi, kaip tik algos. Pas mus to 
nėra. ' '/"jn

“Varde visų mūsų, kurie dirbam ‘Vil
ny,’ aš prašau kiekvieno, kuris skaitys 
šiuos žodžius, tuoj sukrusti ir tuoj su
kelti tą tūkstantinę. 

y'

“Jei galėtų įvykti toks stebuklas, kad 
aš galėčiau pamatyti tūkstantį draugų, 
susirinkusių vienon vieton, ant rytojaus 
būtų tūkstantis dolerių. Ir tai visai ne
būtų “kaulijimas.” Tai būtų sąžiningas 
bizniškas atsiliepimas į žmones, kurie su
pranta, kad mes turime mokėti taksus, 
kad mes turime stiprinti savo laikraštį ir 
kad mes visi bendrai turime pakelti nuo
stolius net už sulytus piknikus.”

Kas pasakyta apie “Vilnį,” beveik 
šimtu nuošimčių atatinka ir “Laisvei.” 
Šiemet ir “Laisvės” naudai suruoštas 
vienas piknikas davė apie tūkstantį do
lerių įeigų mažiau, negu per pereitus ke
lerius metus. Kodėl? Todėl, kad nebuvo 
galima gauti to parko, kuriame tas tūks
tantis dolerių būdavo lengvai sukelia
mas.

Taigi, per vasaros karštalaikius, mes 
kviečiame kiekvieną mūsų draugą ir 
draugę pasirūpinti savo spauda, padėti 
jai išgyventi tuos nedateklius, kurie ima 
kai kada ir mus užpuola.

JVoodrumo Bitinus Žala

Mūsų Spaudos Rėmimo Reikalais

, Retai mes kalbame apie mūsų spaudos 
rėmimo reikalą, apie aukas dienraščiams 
palaikyti. Na, o mūsų abu dienraščiai, 
“Laisvė” ir “Vilnis,” negyvena kokia tai 
manna, krintančia iš dangaus. Jiedu gy
vuoja tik todėl, kad juos remia darbo 
žmonės, kad jie yra visuomenės leidžia
mi ir darbo žn^onių reikalus gina.

~Drg. 'L. Pruseika parašė “Vilnies” rė
mimo klausimu straipsnį Chicagos dien- 
raštyj. Jis rašo apie aukas. Rašytojaš 
teisingai nurodo, kad tie draugai, kurie 
dejuoja dėl perdažno aukų rinkimo, daly
kus perdeda.

“Pereitų metųz‘Vilnies’ atskaita šėri- 
ninkų suvažiavimui,” rašo jis, “rodo, kad 
per ištisus pereitus metus aukų surin
kome tik $3,000. Bendrose'mūsų įplau
kose'(prenumeratos, skelbimai, spaudos 
darbai, literatūra, pelnas nuo parengi
mų) aukos sudaro labai mažą dalį. Iš 
kiekvieno dolerio įplaukų • aukų ^ra ne

Jau vien New Yorko miesto faktai pa
rodo, kiek daug Amerikos žmonėms pa
darė žalos Woodrumo bilius, pagal kurį 
buvo numušta WPA darbams pinigų su
ma.

Nuo 1933 metų New Yorke mėsiny- 
čios, grosernės ir kepyklos gavo per $24,- 
000,000 įplaukų nuo miesto WPA darbi
ninkų. Per tą laiką viešų darbų žmonės 
sumokėjo namų savininkams $25,000,- 
000 už randas; o naujų valdžios budavo- 
jamų namų projektai gavo $16,000,000. 
Taigi, šios sumos pinigų suteikė ne vien 
darbininkams, jų žmonoms ir vaikams 
pragyvenimą, bet pakėlė finansinius rei
kalus ir biznio žmonių. Tuo kartu, vie
šose mokyklose per 98,000 vaikučių, ku
rie namie neturėjo užtektinai maisto, 
gavo pieno ir kito maisto iš WPA įstai
gų. Ponas Woodrum buvo pasirįžęs su 
kitais reakcininkais visai panaikinti WP 
A darbus. Jiems tas nepavyko, bet pa
vyko didelę WPA pinigų sumą sulaikyti.

Senatorius Murray yra įnešęs bilių, 
kad WPA pinigai, kurie buvo pagal 
Woodrumo bilių sulaikyti, būtų grąžinti 
WPA darbams. Visi piliečiai privalo 
remti senatoriaus Murray sumanymą ir 
reikalautį iš senatorių, kad jo bilius. bū
tų priimtas.

Laisvoji Sakykla
Philadelphijos Darbininkų 

Padėtis ir Ateinanti 
Rinkimai

Jau tur būt visi philadel- 
phiečius žino, kad čia visą 
kontrolę ir gaspadorystę veda 
republikonų partijos žmonės 
per metų metus. Praeiti rin
kimai miesto valdovų buvo 
gana triukšmingi, nes demo
kratai buvo gana tvirta spė
ka prieš republikonų stato
mus kandidatus.

Pirmesnių metų rinkimuose, 
kaip tik lietuviai pradėjo im
ti daugiau atydos į rinkimus, 
veik visuomet didžiuma lietu
vių darbininkų pritapdavo de
mokratams. Bet pereitų metų 
rinkimais atrodė, kad didžiu
ma lietuvių buvo patraukti 
balsuoti už republikonus. Tam 
daugiausia darbavosi P. Cha- 
ladinas. Ir jeigu lietuviai dar
bininkai, kurie prisidėjo prie 
nusvėrimo balsų už republiko
nus, kenčia » vis sunkesnę ir 
sunkesnę naštą nuo gaspado- 
riavimo republikonų, tegul 
pasidėkavoja P. Chaladinuį.

P. Chaladinas, kaipo as
muo, turintis galimybių ir lai
ko, pavartojo visas progas 
agitacijai už republikonų sta
tomus kandidatus ir žadėjo
labai daug pagerinimų dėl 
lietuvių darbininkų, kurie da
bar juos jau ir turi! Miestas 
paskendęs skolose. Taksai pa
kelti ant daugelio daiktų. O 
ant kitų daiktų nauji taksai 
uždėti. Bedarbių minios vis 
didėja ir didėja. Pašelpos ir 
valdžios darbai naikinama. 
Ateivių teisės mažinamos ir 
mažinamos įvairiausiais įsta
tymais. O tai vis republikonų 
šeimininkavimo rezultatai, o 
tai vis tie žadėti pagerinimai 
dėl darbininkų, kurie paliečia 
ne tik kitataučius darbininkus, 
bet ir lietuvius.

P. C. savo, agitacijoj už re
publikonus vartojo argumen
tą, kad demokratai neduoda 
lietuviams vietų kanceliarijo
se, kad nepriima į valdvietes 
ir panašiai. Bet, girdi, kaip 
republikonai laimės, tai tada 
lietuvių vardas pakils ir mes 
galėsime gaut tiek ir tiek vie
tų-darbų įvairiose raštinėse. 
P. C. visai nerūpi tūkstančiai 
lietuvių darbininkų, kurie bus 
išmesti iš darbo, kuriez turės 
mokėt didesnes mokestis ir 
kurių abelnai visas gyvenimas 
bus apsunkintas. Jam bile tik 
keli inteligentai bus patenkin
ti, o ypatingai jis pats, tai ir 
viskas OK.

Kad republikonai savo pri
žadų neišpildė, tai tą visi ži
no, kad darbininko puode

“spring chicken” nėra, irgi 
nereikia ginčytis už tai, ir kad 
pats P. C. atsivalgė republi
konų yagaišio, tai irgi teisybė, 
nes ir jis pats juos kvitina ir 
pradeda laižytis prie demo
kratu.

Viso gero tau, Chaliuk! Lie
tuviai darbininkai neturėtų 
"pasiduot tokioms pigioms agi
tacijoms, kokios buvo veda
mos pereituose rinkimuose. Jie 
turėtų gerai susipažinti su 
partijų, statomais kandidatais, 
kurie iš jų gali padaryt ką 
nors dėl darbininkų gero.

Ateinantiems rinkimams tu
rėtų būt sujungtos visos spė
kos kovai ųž nugalėjimą re
akcionierių republikonų maši
nos. Gali būt pas 'partijas ir 
narius organizacijos skirtingi 
tūli interesai ir įsitikinimai, 
tačiau gerbūvio klausimas,! 
laisvės ir didesnio duonos kąs
nio klausimas, turi apeiti ir 
apeina visiems.

Todėl darbininkų klasė tu
rėtų daugiau kreipt atydos į 
Amerikos vadovaujančius dar
bininkų klases organus ir sekti 
bei remti jų rekomenduoja
mus kandidatus į valdvietes 
ateinantiems rinkimams.

A. Beker.

Vaikas Pats Susitaisė Nu
laužtą Rankos Kaulą

Lansford, Pa. — Trylikos 
metų vaikas Johnny Knip- 
per smarkiai pargriuvo, ir 
atsikėlęs pajuto, kad jo kai
rioji ranka “kreiva.” Ber
niukas suprato, jog perlūžo 
rankos kaulas. Tad jis deši
niąja ranka smarkiai pa
traukė kairiąją; taip kai
rioji ir išsitiesino.

Po kiek laiko vaikas nu
ėjo į ligoninę. Vyriausias 
operacijų darytojas dr. L. 
LaBarre apžiūrėjo berniu
ko ranką ir atrado, jog per
laužtas kaulas jau sugyja. 
Dr. LaBarre pagyrė vaiką 
už sumanumą. Sako, “nė aš 
nebūčiau galėjęs gerįau pa
daryt, kaip tu, sūnuk, pa
darei.”

BIZNIO PALENGVINIMŲ 
SUTARTIS AMERIKOS 

SU FRANCU A
Paryžius. — Franci j a ir 

Jungtinės Valstijos pasira
šė sutartį, pagal kurią yra 
numušami taksai bizniams 
Franci jos piliečių Amerikoj 
ir bizniams Amerikos pilie
čių Francijoj.

Workers* Alliance iššauktam WPA stapičiuj daly
vavo tūkstančiai darbininkų protestuodami prieš 
WPA fondų nukapojimą ir darbininkų paleisdinė-

jimą iš darbų. Viršuj matomas paveikslas rodo
New Yorko WPA darbininkų demonstraciją.

Tarp Jaunųjų
Jaunieji Plaukiai taikiai 

ir jaukiai sugyvena. Dėl to 
Plaukius giriasi savo bičiu
liui :

—Mano žmonelė man per 
pietus paskaito.

—Ką nors iš laikraščių?
—Ne. Iš Virėjos, kad aš 

žinočiau, ką valgau.
—o—

Amerikoj
Ko tik Amerikoj neatsi

tinka.
Viename restorane vyrai 

geria iki pusryčių. Tarp jų 
ir vienas vedęs, kurio var
das Čarlis. Ir tas Čarlis 
šaukia:

—Dar tris viskes, veiteri!
—O ką tu savo žmonai 

pasakysi?—klausia jį bičiu
liai.

—Savo žmonai?

—Taip. Kai tu taip vėlai 
grįši.

Čarlis juokiasi:
—Tai jūs tuojau patys iš

girsite.
Jis prieina prie telefono 

ir telefonuoja:
—Alio, tu čia, Darata! 

Čia kalba Čarlis. Kai gengs- 
teriai ateis ir reikalaus va- 
duotpinigių, nieko jiems ne
mokėk. Aš kaip tik dabar 
nuo jų pabėgau!

—o—
Ne Su Barzda...

Barz dotas krepšininkas 
veržiasi su sviediniu prie 
krepšio. Ir, štai, kamuolys 
sėdi krepšyje.

—Ar tas su barzda įme
tė?—klausia bičiulis bičiulį.

—Ne,—atsako užklausta
sis,—su rankom.

—o—
Nekilnojamasis Turtas
—Ar jūs turite kilnoja

mąjį ar nekilnojamąjį tur
tą?—klausia teisėjas laivo 
kapitoną.

—Tuo tarpu tik nekilno
jamąjį, — atsako šis.

—Kokiu būdu?
—Mano laivas paskendo 

jūros dugne.
(Surankiota)

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2-7964

PATRŪKIMAS
Brangus drauge Dr., aš ma

čiau jūsų patarimą per “Lais
vę,” kad su patrūkimu galima 
apseiti be peilio. Reikia ne
šioti diržą. Aš 1937 metais 
gavau darbą, turėjau pereiti 
daktaro egzaminą. Man davė 
darbą, ale aš turėjau pirkti 
diržą ir nešioti, kada dirbu 
sunkiai, kada sunkiai turiu 
kilnoti. Dirbu liejykloj, prie 
korų, kaipo “molderis.” Sun
kiai reikia kelti. Man nieko 
neskauda, tik aš jaučiu, kada 
kosčiu, kad ta vieta, kur dak
taras nurodė, lyg nuduria.

Tai aš norėčiau gauti pata
rimo, kas reikia daryti, kad 
nereiktų peilio. Aš mačiau jū
sų patarimą, kad galima 
įšmirkšti vaistų, tai galėtų pa
gelbėti. Malonėkite man nuro
dyti, kaip aš galėčiau daktaro 
paprašyti, kad jis man duotų 
“satus.”

Aš esu 45 metų amžiaus, 
sveriu 162 svarus, didumo 5 
pėdų ir 2 colių. Tolesniai — 
kad dirbčiau, tai būtų kitas 
dalykas; o dabar nedirbu, ne
turiu kuo gydytis arba toli va
žinėti. Gal aš kaip galėčiau 
atlikti per vietinį daktarą, jei 
galima. Man znokų niekokių 
nėra ir nematyti. Abidvi pu
sės vienodos, bet daktaras nu
rodė, kad dešinėj pusėj 
“loose.”

Atsakymas

Kiek galima spręsti, Jums 
išsiveržimo aba kylos da nėra. 
Kirkšnio plėvė da nėra pra
trūkusi. Jeigu jau būtų pra
trūkusi, tai per du metu, nuo 
1937 m., jau būtų matyt koks 
išsiveržimas. O dabar, anot 
Jūsų, da “znokų niekokių nė- 
xra.” Tai neverta Jums dėl to 
ir kvaršintis. Gal Jums ta vie
ta pasiliks normali ir visam 
Jūsų gyvenimui. O kad kom
panijos daktaras Jums lieyė 
įsitaisyt diržą, tai ne be pa
mato. Jis taf padarė, kad 
Jums perspėjus galimą pa
trūkimą, kad Jūs- jo galėtu
mėt išvengti, kad ir sunkiai 
kilnodami.

Ir jums tas diržas neproša- 
lį. Tačiau kas diena jis nešio
ti—geriau ne. Matot, diržas 
paprastai-opioj vietoj turi pri-

vo apačią ir neduotų žarnai 
prasimušti. Kai yra pavojaus 
žarnai prasimušti, prie sun
kaus fizinio darbo, galima tą 
keletą darbo valandų diržas 
nešioti, saugumo dėliai. O pas
kui vely'nusiimti, nes nuo nuo
latinio slėgimo' silpniau toj 
vietoj vaikšto kraujas, — silp
nesni pasidaro audiniai ir plė
vės, o tatai da labiau didina 
kylos pavojų.

Paprastai, kai ne prie dar
bo, diržo nereikia. Užtat, 
kiekvieną kartą, kada tik Jum 
užeina sukosėt ir sučiaudėt 
arbai taip kaip stęnėt, tuoj 
pirštais paspaudę palaikyki
te tą kirkšnį. Ar žinot? Kyla 
ląbai retai pasitaiko staigiai, 
ūmai. Visų dažniausia kylai 
dirva esti parengta kasdieni
niais smarkesniais pilvo pūs
telėjimais, kurie tolydžio 
skleidžia ir tempia apačias. 
Kieno raumenys stori, nieko 
tokio neįvyksta; užtat, kieno 
raumenys plonučiai, ištampyti, 
lengviau tokiam pasidaro ir 
kyla.

Dabar, sakysim, Jums pra
sideda patrūkimas. Kas tada 
reikėtų daryt? Operacija? Ne. 
Tada galėtut nueiti pas vietos 
gydytoją ir prašyti, kad jis 
Jums keletą kartų įčirškintų 
sutraukiamųjų vaistų (“injec
tion treatments of hernia”). 
Nuo to ilgainiui toj vietoj su
sidaro standžių jungiamųjų 
audinių, lyg kokių .rankų, ku
rie traukte užtraukia praply- 
šimą ir nebeduoda žarnai vir
šun prasimušti.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Jūreivis apleido savo laivą 
1926 m. ir nuo to laiko čia gy
vena. Ar Imigracijos įstaty
mo iš 1917 m. aprūpinimas 
trijų metų laiko jūreiviams jį 
liečia ?

ATSAKYMAS
Po Darbo Department© nu

sprendimu, kurį rėmė federa- 
liai teismai, jūreiviai nelega
liai šioje šalyje po birželio 30 
d., 1924 m., yra deportuojami 
taip, kaip ir kiti ateiviai, kii-

taisytą tam tyčia iškamšą, lyg
ir paduškaitę, kad ji slėgtų pil- dienos.

rie nelegaliai pasiliko po tės
F. L. I. S.
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"Svečias” Marsas
ka- 

juos 
iškast, jei ne 

sutvėrimai” ? Lo-

dabar reguliariai išvadžiotus
“s ve- na lūs; o kas, girdi,
buvo ten galėjo

negu bet protingi “
15 wellis ir kiti per teleskopus

taipgi matę žaliuojančius 
plotus ant Marso'; tai, sako, 
bus žolės ar kitų augalų

Planeta Marsas 
yra laikoma žemės 
čiu.” Vakar Marsas 
arčiausia žemės, 
kada per paskutinius
metu. Žemė dabar skrenda 
savo keliu tarp saulės ir 
Marso, “tik” už 36 milio- 
nų amerikoniškų mylių nuo 
Marso. Jo tolis nuo žemės 
vakar buvo “tiktai” 150 sy
kių didesnis, negu mėnulio 
tolis nuo žemės.

Marsas šiuo laiku naktį 
matomas žemai pietinėje 
padangėje, “O ž i aragiame” 
ž v a i gždyne (Capricorn’e). 
Dabar jis skaisčiau spindi, 
negu bet kuri žvaigždė ar 
planeta, apart tik Veneros 
(Venus) planetos. O ši pla
neta dabar naktimis švie
čia pustrečio karto skais
čiau, negu skaisčiausia as- 
tronomam žinoma žvaigždė, 
kuri yra Syrius.

Senovės romėnai ir grai-
kai laikė Marsą karo dievu I 
todėl, kad jis atrodo raus
vas.

Marsas yra kur kas ma
žesnis už žemę. Jo skersai- 
nis-diametras turi 4,216 
amerikoniškų myliu, o že
mės skersainis — 7,918 my-

Ar Yra Protaujančiu Esy
bių ant Marso?

Ilgą laiką amerikietis as
tronomas Percival Lowell 
ir daugelis kitų astronomų 
įvairiose šalyse spėjo, kad 
ant Marso, gyveną kokie 
protaujantieji gyviai, pana
šiai kaip žmonės. Tie astro
nomai sakė, kad per teles
kopus jie matę ant Marso

Šaldymu Būsią Apma
rinami Žmonės Ope

racijoms Daryt

Bet naujieji moksliniai 
tyrinėjimai su spektrosko- 
po šviesos pagelba parodė, 
jog Marso žaliavimas duo
da skirtingą šviesą, negu 
žinomoji žalia augmenija 
ant žemės. Vadinasi, ža
liuojanti Marso plotai dar 
nereiškia, kad ten būtų pie
vos, miškai ar laukai.

Daugelis dabartinių as
tronomų visai nepastebi 
ant Marso tų “kanalų,” ku
riuos ten įžiūrėjo Lowellis 
ir kiti ankstyvesnieji as
tronomai.

I Abejoja apie bet Kokią Gy
vybę ant Marso

Naujausioji a s tronomija 
taip pat labiau negu abe
joja, ar ant Marso yra bet 
kokia gyvybė; netiki, kad 
ten būtų ir augalų panašių 
kaip kad ant žemės. Dabar 
astronomai s p e k t roskopi- 
niais tyrimais patikrino, 
kad Marso atmosfera - “o- 
ras” yra bent 60 mylių 
aukštyje nuo paties Marso. 
Garsus Liek Observatorijos 
astronomas W. H. Wright 
fotografijomis ultra - viole
tinių ir žemiau - raudonųjų 
spindulių, be to, parodė, jog 
Marso ore, “gal būt,” yra 
šimtą kartų mažiau deguo
nies (oxygeno) negu žemės 
ore, bet, sako, greičiau Mar
so ore deguonies yra tik per 
tūkstantį kartų mažiau ne
gu žemės ore.

Nėra jokių įrodymų,-kad 
Marso atmosferoje būtų 

j vandens garų arba kad ant 
atgal■ Pačios Marso planetos bū- - . Fit TTonrlnno ii xrnnMim ivKeletas mėnesių .

Temple Universiteto medi-|^ vandens. O vanduo n
cinos profesoriai Philadel- 
phijoj šaldymu laikinai ap
marino kai kuriuos ligo
nius, skaudžiai sergančius 
vėžiu. Taip apmarinti ligo
niai buvo išlaikyti kelias 
dienas. Paskui, laipsniškai 
atšildant, jie atgijo ir sakė, 
jog po to palengvėjo jiem 
skausmai. Mažių mažiausia, 
jie buvo paliuosuoti nuo 
skausmų bent laike to šal
dyto miego.

Dabar gi Harvardo Uni
versiteto profesorius dr. G. 
H. Parker tvirtina, jog už- 
šaldžius ligonį iki tam tik
ro laipsnio, galima bus da
ryt jam ir operaciją, be jo
kio etherio ar chloroformo, 
“apmigdomųjų” vaistų. Jis 
tatai patyrė ant įšaldytų 
žuvų ir kitų gyvių, kuriem
tuo laiku buvo daroma ban- aukštesnės rūšies augalam, 
domosios operacijos.

Paprasta, normalė žmo
gaus kūno temperatūra yra 
98 laipsnių ir trijų penkta
dalių, šilimos. Ir povaliai 
atšaldant jo temperatūrą 
trimis ar keturiais laips
niais, žmogus užmiega šal
tu miegu ir jau nejaučia 
pjaustymų, kaip sako tyri
nėtojai to dalyko.

oras yra būtiniausi dalykai 
gyvijai ir augalijai.

Tiesa, apie Marso polius 
(ašigalius) 
tai baltos 
kurie sako, 
sniegynai - 
tuose bąltuose plotuose te
galėtų būt tik mažai van
dens, jeigu ten jo ir būtų, 
kaip sako Mount Wilson 
observatorijos a s tronomas 
Adams ir jo bendrai moks
lininkai.

Permažai šilimos
Šilčiausiame Marso ruože 

(per pusiaują - ekvatorių)7 
šilimos nebūna daugiau 
kaip 30 iki 80 laipsnių die
ną, pagal Fahrenheit ter
mometrą; o naktys ten bai
siai šaltos. Tatai irgi kenk
tų išsivystyt bet kokiem

matosi kokios 
“kepurės;” kai 
kad tai esą 

ledynai. Bet ir

nekalbant jau apie išsivys
tymą gyvybės, kokią mes 
žinome ant žemės. —N. M.

Dėl/Vitamino B-6 stokos 
kai kurie žmonės beveik vi
sai negali paeiti; bet įlei
dus tik truputį šio vitamino 
į kraują, jau ant rytojaus 
toks ligonis nueina po dvi 
mylias ir daugiau.
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Raudonarmiečiai budėtojai—Sovietų Sąjungos sienos 
saugotojai Tolimuose Rytuose.KAUNO LIETUVIAI IR ŽYDAI SYKIU MINĖJO PRANCŪZŲ REVOLIUCIJĄ

Žydai studentai sionistai- 
socialistai Kaune surengė 
iškilmingą minėjimą 150 
metų sukakties nuo Didžio
sios Prancūzų Revoliucijos. 
Iškilmėje dalyvavo ir lietur 
viai.

Atidarydamas minėjimą, 
advokatas L. GaPfunkelis, 
apibrėžė tos revoliucijos 
nuopelnus ne tik francū- 
zams, bet visai žmonijai 
abelnai. Jis, be kitko, sakė: 
“Turime visada prieš akis 
Francūzų Revoliuciją, kuri 
tiek prisidėjo prie visų žmo
nių teisių lyginimo, neda
rant skirtumų dėl tikybos 
bei tautybės... Tegul šios 
dienos bendras lietuvių ir 
žydų subuvimas būna tai
pogi abiejų tautų solidaru
mo ir darnaus bendradar
biavimo pavyzdžiu.”

Poetas profesorius V. 
Krėvė - Mickevičius plačiai 
vertino Francūzų Revoliu
cijos sukaktį ir pareiškė:

“Dabartinis pasenęs pa
saulis nenori mirti lygiai, 
kaip anuomet kad feodaliz
mas (baudžiavinių ponų 
viešpatavimas)... Tačiau, 
joks valdovas nenori pasi
mokinti iš praeities^ Ir Ni- 
kalojus . paskutinis (caras) 
nenorėjo... Bet nauja pa
saulinė santvarka turi lai
mėti ir laimės, lygiai kaip 
kad laimėjo Francūzų Re
voliucija. Vakarų Europa 
šiuo metu panaši į valstie-

čio lūšnelę. Tuo tarpu, kai 
sumanus ūkininkas lūšną 
nugriauna ir stato naują 
narna, kitas mažiau suma- 
nūs vis taiso ir taiso seną 
lūšną, kol vieną gražią die
ną jis atsiranda po sugriu
vusios lūšnos griuvėsiais.”

Krėvė - Mickevičius nu-, 
rodė, jog “žydai visada ko
vojo už pažangų pasaulį. 
Pati krikščionybės kilmė

lais- 
Žy-

Vortinklių Fabrikante
Hoboken, N. J. — Vieti

nė gyventoja Marė Pfeife- 
raitė užsidirba pragyveni
mą iš vortinklių. Jos sam
domi darbininkai gaudo vo
rus, o vorai tam tikroj pa
talpoj “verpia” vortinklius. 
Paskui tie vortinkliai susu
kami į špuliukes ir pardavi
nėjami astroliabijų teles
kopams, kuriuos vartoja 
matininkai, k a m a r ninkai. 
Nes tiem instrumentam kad 
ir ploniausias šilko siūlelis 
vis dar yra perstoras, o 
vortinklis . geriausiai tinka 
nutaikyt tiesią liniją.

Rašo Ip. Kutelis
Ne vienas atsimename 

liepos naktis, kurios vilioja 
kiekvieną gyvybę savo švel
niu, maloniu, jautringai 
gaivinančiu kvapsniu, mei
lingai dvelkiančiu šilevų vė
jeliu, mėnulio spinduliais, 
deimantu žėrinčiais rasų la
šeliais, lapų - žiedų šlamė
siu, žiogų ir vabzdelių šile- 

i nimu, varlių dainomis ir vi
sokiais vaizdais ir girsmais, 
kurie užpildo mūsų girias, 
laukus ir vandenis.

Bet dar to neužtenka. 
Pakeliam ^makaulę aukštyn, 
į dausų neišmatuojamas 
erdves, ir ten matom neap- 
skaitomą daugybę žibančių 
žvaigždelių, kurios vilioja 
kiekvieno akį ir kelia klau
simą: Iš kur jos ir kiek jų?

Šį klausimą palikime atei- 
I čiai; gal žmonių protas 
ateityje išriš tą # klausimą. 
O čia imsime dalykus jau, 
maždaug žinomus šiandie
niniam mokslui.

Senelių Nutemijimai ir 
Pasakojimai

Ne vienas atsimenam, 
kada buvome dar maži, 
kaip mūsų tėvai ir seneliai 
pasakodavo apie vakarines 
ir aušrines žvaigždes, kad 
jos ne vienodos: vieną met 
esančios šviesios, aiškios, 
kitą met nešviesios ir niū
rios; arba vieną met pate
ka skaisti aušrinė ir lei
džiasi taip pat ‘ skaisti va
karinė, o kitais metais iš vi
so tik viena vakarinė ar 
vien tik aušrinė. Kai ku
riais gi metais nesimatą 
visai jokios. Arba kokį met 
aušrinė patekanti iš vaka
rų ir šviečianti visą naktį, 
o auštant nusileidžianti va
karuose. Arba kai kuriais 
metais jos turinčios palydo
ves, ar “sesutes.” Negana 
to, dar kai kokį met jos su
einančios viena prie kitos, 
pasikalbančios ir povaliai 
atsiskiriančios.

Be to, mūsų tėvai ir se
neliai darydavo savo spėji
mą, kad, girdi, toks aušri
nių ir vakarinių žvaigždžių 
kaiteliojamasis tai reiškiąs 
gerą ir blogą žmonių gyve
nime.

Šis lėmimas žmonių gy
venime laimės ar nelaimės 
“sulig žvaigždžių,” žinoma, 
nieko bendro neturi su 
mokslu.

Bet kiti senoviškų žmonių 
nutemijimai ir pasakojimai 
apie aušrines ir vakarines 
žvaigždes tai yra tiesa.

' Aušrinių ir vakarinių 
žvaigždžių nevienodumas ir 
jų kaitelio j imąsis, nusileidi
mas ir užtekėjimas yra ir 
šiandien matomas ir daugy
bei žmonių žinomas, kodėl 
taip, yra, — nors dar yra 
daugybė, kurie to nežino ir 
tiki po senovei.
Planetos — Panašūs Erd

vės Kūnai, Kaip Mūsų 
žemė

Mokslas surado ir išaiški
no, kad viskas tas atsitin
ka todėl, jog tos aušrinės ir 
vakarinės žvaigždės yra 
niekas kitas, kaip tik pla
netos, to paties skyriaus

i

Mickevi-

J. Palec- 
pareiškė,

glūdėjo liberališkoje, 
vesnėje žydų sektoje, 
dams sunkiai teko kentėti 
nuo visokių reakcionierių... 
bet gimstant naujai pasau
linei santvarkai per socia
linę revoliuciją, taipogi 
gimsta išsilaisvinimas nuo 
kančių ir žydų tautai,’’ kaip 
sakė profesorius 
čius.

Laikraštininkas 
kis, tarp kitko,
jog Prancūzų Revoliucijos 
idealai gyvi ne tik vienoje 
Franci j oje, bet širdyse visų 
tų milioninių masių ištisa
me pasaulyje, kurios dabar 
neša tiek sunkių kančių ant 
savo sprando. Šis laisvės 
troškimas turės prasiverž
ti ir virsti galingu sąjūdžiu, 
kaip teigė Paleckis:

“Fašizmas pageidauja iš
naikint principus tarptauti
nio bendradarbiavimo ir 
vienybės, tačiau esame gi
liai įsitikinę, kad niekam 
nepasiseks atsukti atgal is-

\ (Tąsa ant 6-to pusi.)

Kiečiausias Metalas
- New York. — Tapo išras
tas kiečiausias sudėtinis 
metalas. Jis turi 98 procen
tus deimanto kietumo, kaip 
pranešė p e n n s y 1 v anietis 
Ph. M. McKenna suvažia
vimui Amerikos Chemikų 
Draugijos. Naujasis meta
las savo kietumu bus labai 
naudingas dirbimui fabri
kam įrankių iš kietojo plie
no.

Šis deimantiniai - kietas 
metalas yra pagaminamas, 
suliejant daiktan tungste- 
ną, „„titanium ą ir grynanglį, 
2000 laipsnių karštyje;

erdvės kūnai, kaip mūsų 
žemė. — Planetos neturi 
savo šviesos; jos tik atspin
di gaunamą nuo saulės švie-

mą vakarinę žvaigždę lei
džiantis paskui saulės; tai 
yra planeta Merkuras, ar
timiausias saulės “sūnus.” 
Žiūrėkime, o matysime, 
kaip jis leidžiasi kas vaka
ras vėliau ir vėliau, o ga- 
lutinai jis leisis tik auš- * 
ta n t.

Vėliau, žiūrėkime rytųos- 
na, o matysime tekant . 
rausvai šviesią žvaigždę; 
tai yra Marsas, ketvirtoji 
planeta nuo saulės. Jis švie
čia visą naktį ir nusileidžia 
auštant. Įsitėmykime, kad 
jis pateka vis anksčiau ir 
anksčiau. O sekdami Marso 
patekėjimus ir Merkuro nu
sileidimus, pamatysime, kad 
jiedu sueis į vieną liniją ir 
prasilenks. Marsas nueis į 
vakarus, o Merkuras į ry
tus.

Dar vėliau, apie vidunak- 
planetas, kurios bus regi- | tį, matome rytuose pate- 
mos naktimis per visą va
sarą. Bet kas gi čia tokio? 
Juk mes matome planetas 
kas metai naktimis, nors ne 
visados tas pačias ir ne tokį 
jų skaičių, kaip šiemet, bet 
visgi jos mums žinomos.
“Sesutes” Planetos Taip Su

eina Tik Kas 80 Metų 
Bet va ką aš noriu pasa

kyt. Tokio vaizdo ir plane
tų skaičiaus, kokį sudaro 
šiemet liepos mėnesio nak
tys, mes, kurie šiandien gy
vename, nematėm ir dau
giau nematysime! Nes toks 
įvykis ima apie 80 metų.

O dar ir kitas dalykas 
verčia mus susidomėt: tai 
sena pasaka mūsų tėvų ir 
senelių, kaip jie sakydavo, 
kad aušrinės, ir vakarinės 
žvaigždės sueinančios pasi
kalbėt. Šiemet aiškiai galė
sime matyt, kaip jos “sueis” 
ir “kalbėsis.”
Kaip Atskirt Planetas nuo 

Tikrųjų žvaigždžių
Kad tą įvykį matyt, rei

kia žinot, kaip surast pla
netas ir išskirt iš žvaigž
džių, ir štai kaip:

Pirma: visada reikia žiū
rėti pietų pusėn, tame aukš
tyje, kuriuo mėnulis bėga, 
nes planetos bėga tuo pačiu 
aukščiu.

Antra: Saulei nusileidus, 
pirmiausiai pamatome švie-r 
šią žvaigždę arba kelias; 
tai yra planetos; arba, sau
lei tekant, kada visos žvaig
ždės temsta, tai planetos 
dar beveik pusvalandį ma
tomos.

Trečia: Visai sutemus, 
planetos yra aiškiai švie
sios, bet nežybčioja, kaip 
kad žvaigždės.

Ketvirta: Nužiūrėjus 
žvaigždę, kad ji panaši į 
planetą, reikia persitikrint, 
ar iš tikro ji yra planeta. 
Tokiame atsitikime įsižiū
rėkite kitą jai gretimą 
žvaigždę rytų pusėj, ir pa
dabokite jas keletą naktų, 
ar jos nesiartina viena prie 
kitos. Jeigu artinasi, tai 
aiškioji žvaigždė tikrai yra 
planeta.

Kaip tik saulė nusilei
džia, ir pradeda temti, aty- 
džiai žiūrėdami vakaruos- 
na, matome šviesią vadina-

Iki šio laiko yra surastos 
devynios planetos, kurios 
visos bėga aplink saulę; 
tam skaičiui priklauso ir 
mūsų žemė. Nuo mūsų že
mės žiūrint paprastom 
akim (be teleskopų ar žiū
ronų), matome tik septy
nias planetas; aštuntoji — 
Plutonas — nematoma be 
padidinančių stiklų, pritai
kytų tėmyti “dangaus” kū
nus. Gal tokių planetų, 
kaip Plutonas, randasi ir 
daugiau, bet kol kas neži
nia. Čia reikalas kalbėt tik 
apie tas planetas, kurias 
matome plikomis akimis.

Šiemet liepos mėnesio 
naktimis matome penkias

kant trečią, balsvai gelsvą 
žvaigždę; tai yra Jupiteris, 
penktoji planeta nuo saulės 
ir didžiausia iš visų devy
nių planetų. Jupiteris taip
gi teka vis anksčiau ir ank
sčiau, ir “vejasi” Marsą į 
vakarus; jis vėliau ir pasi- 
vvs, pralenks ir susitiks su‘ 
Merkuru, bėgančiu į rytus.

Keliolika minučių vėliau 
po Jupiterio užtekėjimo, 
matome patekant balsvą7* 
nelabai aiškią žvaigždę; tai 
yra Suturnas, šeštoji plane
ta nuo saulės. Žiūrėkime, 
kaip jis vejasi Jupiterį, ir 
pirmiausiai pralenks jį; vė
liau pasivys Marsą ir su
sitiks su Merkuru, prasi
lenks; ir Saturnas leisis va
karuose. Tuo metu beveik 
visos keturios planetos bus 
arti viena kitos.

O rytmetį, auštant, pa
čioj “žaroj.” matosi pate
kant skaisti aušrinė; tai 
vra Venera (Venus), antro
ji planeta nuo saulės. Ji 

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Atviras Oras Esąs 
Labai Geras Žaiz

dų Gydytojas -

Daugelis žmonių yra pa
tyrę, jog aprišta nedidelė 
žaizda prasčiau ir lėčiau 
gyja, negu neaprišta. Kai 
kurie gydytojai jau senai 
sako, kad geriau palikt to
kias žaizdas atviras, kad 
jas glamonėtų oras ir sau
lės sviesa. Bet, supranta
ma, jeigu žaizdoms gręsia 
nauji sužeidimai ar kękie 
nešvarumai, tai geriau jas 
aprišt.

Dabar du gydytojai F. P. 
Jones ir O. S. per ameriki
nę spaudą paskelbė, kad at
viru oru yra greičiausiai iš
gydomos ir tokios įkyrios 
žaizdos, kaip pratrūkusių 
garankščiuotų kraujagyslių 
kojose, “varicose ' veins.” 
Bet tada ant kojų neturi J 
būt visai jokio drabužio.

“Varicose veins” žaiz
doms gyti taipgi padeda 
valgymas mielių ir nuriji
mas po truputį vaisto sul- 
fanilamido. Bet vaistas tu
ri būt vartojamas tiktai pa
gal gydytojo receptą. x ’*

L
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Šiaulių Politinio Kai i n io Laiškas 
Dėl Amnestijos

Žemiau telpąs laiškas yra ra
šytas vienam amerikiečiui lietu
viui^ bet jis taikytas spaudai, 
taikytas Amerikos lietuvių vi
suomenei. Mes pasitikime, kad 
šitas laiškas? bus suprastas taip, 
kaip autorius norėjo kad būtų 
suprastas ir Amerikos lietuviai 
sparčiau subrus rinkti parašus 
po peticijomis, reikalaujančiomis 
išlaisvinti Lietuvos politinius ka
linius. — “L.” Redakcija.

Pasitaikius progai, rašau 
ir vėl tau, nors atsakymo 
iš tavęs dar negavau. Mat, 
yra čia gan svarbus reika
las, apie kurį tau norėčiau 
parašyti, kol tu dar esi to
je stebuklų šalyje. Kalbu 
apie amnestijos reikalą. Jis 
mums svarbus ir skaudus 
ne tik todėl, kad taip ilgai 
užtęsiamas, kad tenka dar 
ir šį pavasarį bei vasarą 
praleisti už grotų, bet ypač 
todėl, kad šiame begalinia
me amnestijos klausimo vil
kinime mes įžiūrime aiškų 
norą jį (amnestijos klausi
mą) visiškai numarinti.

Nesistebėk ir neįtarinėk, 
kad šitokia išvada būtų tik 

z perdidelio jautrumo mums 
opiu klausimu vaisius. Ne, 
ne perdidelis jautrumas, o 
oobjektyvus faktų stebėji
mas ir vertinimas mus ve
da prie tokios išvados. Tai 
pats faktų objektyvus ste
bėjimas leidžia, gan nesun
kiai atidengti ir tuos veiks
nius, kurie kliudo tiek am
nestijos, tiek kitų opių ir 

, pribrendusių klausimų iš
sprendimą. Aš čia tau ir 
noriu keletą tų faktų pa
duoti.

— Kai po Klaipėdos atplėši- 
mo susidarė naujoji vyriau
sybė, ji pasistačius savo už
daviniu visų patriotinių 
krašto jėgų sujungimą, pir
muose savo posėdžiu ose 
principe nutarė išleisti po
litiniams kaliniams amnes
tijos įstatymą. Skubus šio 
įstatymo išleidimas būtų su
daręs labai palankią atmos
ferą vienybės realizavimui. 
Bet šito kaip tik bijojo tam 
tikri veiksniai. Jie pasisten
gė, kad bent Ministerių Ta
rybos deklaracijoj nebūtų 
amnestijos klausimas pami
nėtas, tuo pat nutylėjimo 
faktu pabrėžiant, kad tas 
klausimas nėra svarbus ir 
aktualus.

Kai visuomenė betgi savo 
susirinkimuose nesiliauda
ma reikalauja skubaus am
nestijos įstatymo išleidimo, 
prieš jį (amn. įst.) iškelia

mas dabar naujas argumen
tas—tarptautinė padėtis.. 
Girdi, Vokietija supyks dėl 
politinių kalinių amnesta- 
vimo. Nėr ką sakyti, pui
kus argumentas. Tik auto
riai to argumento nedagal- 
vojo iki galo. Juk jeigu ne
norima Vokietijos pykinti, 
tada nereikia nei krašto at
sparumą stiprinti, nei ruoš
tis gintis nuo agresijos (t. 
y. Vok.), nes visai Vokieti
ją pykina. 0 pagaliau, kiek
vienam, blaiviau galvojan
čiam, buvo aišku, kad po 
Čechoslovakijos ir Klaipė
dos užgrobimo tarptautine 
padėtis nebuvo tokia, kad 
Vokietija būtų laikiusi tiks
linga dėl tokio, palyginti, 
jai nereikšmingo fakto, 
kaip amnestijos įst. išleidi
mas, vienaip ar kitaip rea
guoti. Nežiūrint viso šio ar
gumento naivumo, jis dar ir 
dabar,—tiesa, jau ne taip 
oficialiai, — netgi oficialių 
žmonių vartojamas.

Drauge su tarptautinės 
padėties argumento iškėli
mu, pabandyta dar kitaip 
apeiti amnestijos klausi
mas: girdi, politiniams kali
niams, kurie pasižadėtų bū
ti lojalūs Lietuvos piliečiai, 
Respublikos P r e z i d entas 
teiks gausiai malonę, jei tik 
tie kaliniai, žinoma, paduos 
malonės prašymus. Iš pat 
pradžių mums buvo aišku, 
kad šituo pasiūlymu siekia
ma ne mus išleisti iš kalėji
mo, o sudemoralizuoti, mo
raliniai parblokšti, t.y. vie
nu smūgiu pasiekti to, ko 
fašistų—tautininkų valdžia 
nepasiekė per 10 su viršum 
metų.

Iš tiesų, jei Respublikos 
Prezidentui buvo reikalin
gas mūsų lojalumo valsty
bei įrodymas, tai mes tokį 
įrodymą davėm ne vieną, o 
kelis kartus. Kai pernai me
tais Lenkija patiekė savo 
ultimatumą Lietuvai, ir ėmė 
siųsti ginkluotas jėgas prie 
mūsų sienos, mes kreipėmės 
į visuomenę su atsišaukimu, 
kuriame tarp kitko rašėm:

“Šios lemiamos valandos 
akivaizdoje neturi būti vie
tos tautos jėgų suskaldy
mui. Visi, kam tik brangi 
Lietuvos nepriklausomybė 
susitelkime į vieningą' tė
vynės gelbėjimo frontą... 
Mes, kaip vienas, esame pa
siryžę, kartu su visa Lietu

vos liaudimi, stoti su gink
lu rankoje ginti mūsų kraš
to nepriklausomybę.”

Kai vokiečiai užgrobė 
Klaipėdą, mes tik sužinoję 
šį užgrobimo faktą, III 23, 
pasiuntėm pareiškimą Ka
riuomenės Vadui, Šaulių bei 
Savanorių sąjungoms ir k. 
įstaigoms bei organizaci
joms, kuriame, tarp kitko, 
rašėme: “Šią skaudžią vi
sam mūsų kraštui valandą 
mes, dar kartą reikšdami 
savo tvirtą pasiryžimą su 
ginklu rankoje ginti mūsų 
šalies nepriklausomybę nuo 
visų jos priešų, jungiam sa
vo balsą prie visų tų, kurie 
reikalauja sukelti visą šalį 
j vieną galingą frontą prieš 
gręsiantį agresorių ir pa
skelbti negailestingą kovą 
visiems to priešo agentams, 
Tėvynės išdavikams, vei
kiantiems mūsų krašto vi
duje.”

Susidarius naująjai vy
riausybei, mes pasiuntėm 
jai sveikinimą^ kuriame 
tarp kitko rašėm: “Sveiki
nam naująją vyriausybę ir, 
linkėdami jai sėkmingos 
kloties telkiant ir buriant 
materialines ir moralines 
viso krašto jėgas Lietuvos 
nepriklausomybei stiprini
mui ir gynimui, dar kartą 
reiškiame savo nepalaužia
mą pasiryžimą su ginklu 
rankoje kovoti už mūsų ša
lies sienų neliečiamybę, už 
mūsų šalies laisvę ir geres
nę ateitį. Mes pareiškiame, 
kad remsimą visus naujo
sios vyriausybės žygius, ku
rie stiprins mūsų nepriklau
somybės gynimo jėgas, ku
rie telks visus Lietuvos pa
triotus tautos laisvei ir eg
zistencijai apsaugoti, kurie 
įgyvendins visų Lietuvos 
gyventojų karščiausius vie
nybės troškimus ir kurie 
leis kiekvienam Lietuvos pi
liečiui pasijusti pilnateisiu 
piliečių savo šalyje.”

Tuo pat metu mes pasiun
tėm 130'litų ginklų fondui, 
kartu savo laiške pareikš- 
dami: “Negalėdami, prieš 
mūsų karščiausį norą, efek
tingiau paremt vyriausybės 
ir visuomenės vedamo vie
nijimosi ir rengimosi gin
tis darbo, jį remiam bent 
šia kuklia, 1 šautuvo (130 
lt.) auka... Mes suprantam 
šios mūsų aukos materiali
nio svorio menkumą, bet

jant savo buvusius drau
gus.

Aš tau jau minėjau vi
suomenės susirinkimus ir 
spaudos, kurie, nuolatos 
keldami amnestijos klausi
mą, neleido jį numarinti. 
Susirūpinta ir' šitą kliūtį 
pašalinti. Vidaus reikalų 
ministerija susirinkimus ir 
spaudos reikalus taip su
tvarkė, kad juose dabar ne 
tik amnestijos klausimas, o 
apskritai mūsų vardą be
veik visiškai neleidžiama 
paminėti, tuo norint pri
versti visuomenę užmiršti 
apie mūsų laikymą kalėji
me. Visi mūsų kreipimaisi 
į vyriausybę, kariuomenės 
vadą, ginklų fondo komite
tą, visuomenę, neleista laik
raščiams išspausdinti, nors 
jų turinys archi valstybiš
kas. Net pats mūsų ginklų 

| fondo parėmimo faktas lai
kraščiams neleidžiama pa
minėti, lyg tai būtų kaž
koks šlykštus prasikalti
mas, apie kurį net visuome
nės ausys neturėtų nieko 
girdėti.

Tai šitaip sistemačiai lai
dojamas amnestijos klausi
mas. Kad šitas laidojimas 
nesukeltų perdaug įtarimo, 
Seimo peticijų komisija ir 
vyriausybė priiminėja mūsų 
giminių bei visuomeninių 
o r g a n i z acijų delegacijas, 
apsiribodami nieko nereiš

per ją mes norėtume para
ginti visus Lietuvos gy
ventojus pagal savo išgales 
dėtis prie materialinio ir 
moralinio krašto atsparumo 
stiprinimo, kad, prireikus, 
visa šalis, su ginklais ran
kose, galėtų drąsiai pasitik
ti priešą.”

Argi po viso šito, mes ga
lėjome dar kaip nors kitaip 
geriau įrodyti savo lojalu
mą valstybei? Mums buvo 
aišku, kad valstybės prezi
dentui reikalingas ne vals
tybinis, o visai kitoks mū
sų lojalumo įrodymas. Ir 
mes neapsirikome, nes be 
mūsų buvo faktiškai įrody
ta, kokio lojalumo jisai iš 
mūsų reikalauja. Mat, čia 
yra keli už komunistinį vei
kimą teisti asmens, kurie 
betgi jau atsisakė visų šavo 
idėjų ir pažiūrų, bet laiko
mi kol kas kalėjime, nes, 
matyt, nenori išpildyti visų 
saugumo policijos (žvalgy
bos) 4 statomų reikalavimų. 
Jie tai ir skubinosi pasi
naudoti tuo pasiūlymu. Bet 
visi jų prašymai buvo at
mesti, kaip reikėjo suprasti 
aname pasiūlyme minėtas 
lojalumas: tai lojalumas ne 
valstybei, tai net ne savo 
įsitikinimų apspjaudymas, 
kaip kad padarė prašantie-Į 
ji, o lojalumas, kuris įrodo
mas bendradarbiaujant su 
saugumo policija, išdavinė- 
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Pasaulinė Paroda Jūsų Namuose

Tai bus didele ir graži knyga 9 colių pločio ir 12 colių ilgio. Arba ta knyga 

bus tokio dydžio, kaip šis skelbimas.

... = ALBUMO KAINA TIK 25c =

Jame bus daug informacijinįų raštų apie New Yorko miestą ir apie Pasaulinę 
Parodą. Todėl ta knyga bus kelrodis tiems, kurie lankys Parodą ir bus 
Pasauline Paroda namuose tiems, kurie neturės progos Parodos atlankyti.

Albumas Jau Baigiamas Spausdinti

kiančiais atsakymais, kaip 
“pažiūrėsime,” “sutvarkysi
me.”

Ten “žiūrima” ir “tvar
koma,” o čia kalėjimas rau- 
ja iš mūsų tarpo vieną au
ką po kitos. Tik nuo Klai
pėdos užgrobimo mes turi
me jau 4 aukas: trys drau
gai—Z., M., B.— psichiniai 
susirgo; viena draugė, Ur
šulė Petronytė—Lisienė, mi
rė. Prieš tą psichinio tero
ro atmosferą, kurioj dabar 
čia mums tenka gyventi, 
nublanksta visi kaž kada 
Korsakevičiaus s u o r g ani- 
zuoti fizinio kankinimo 
žiaurumai. Tad argi stebė
tina, jei mes per taip trum
pą laiką turėjome jau tiek 
aukų. O jų bus 'dar dau
giau, jei visuomenė (tame 
skaičiuje, žinoma, ir Ame
rikos lietuviai) nepadarys 
didesnio spaudimo^ ir ne
privers amnestijos klausi
mą grąžint į dienotvarkę ir 
jį kuo greičiausia teigia- 
4—Laiškas iš Šiaulių kalėji
mai išspręsti. Nes be visuo
menės įsikišimo, vien kabi
netiniu keliu amnestijos 
klausimą sprendžiant, jis ti
krai bus palaidotas. Tie 
veiksniai ir elementai, kurie 
sabotuoja kiekvieną aktua
lesnio klausimo, tame skai
čiuje ir amnestijos, spren
dimą, tuo norėdami sukom- 
promituot tą politinio gyve-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Dienraštis “Laisvė” išleis New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto

Paveikslų Albumų

Baltimore, Mi
Kas Naujo Veikiama 

Lyros Chore

Susidėjus Keletui svarbių 
dalykų, Lyros Choras laikė 
savo susirinkimą liepos 21 d., 
Lietuvių Svetainėj. Nariai ir 
narės dalykus svarstė gana 
rimtai. Pasibrėžta daug dide
lių daibų ateičiai. Nutarta da
lyvauti “Laisvės” piknike 3 d. 
rugsėjo, Eddington, Pa. Prie 
to darbo daug reikia įdėti 
spėkų. Pirmiausia tai lavintis 
dainų. Todėl nutarta choro 
praktikas pradėti rugpjūčio 
15 d. (antradienį), Lietuvių 
Svetainėj, 8 vai. vakaro. Ne 
tiek pašaliečiams, kiek choris
tams ir choristėms svarbu tai 
žinoti.

Nutarta perstatyti operetę 
“Nebaigta Kova.” žinoma, 
tam darbui tai kiekvieno cho
risto ir choristės spėka ir ga
bumai turės būt sunaudoti, nes 
jis reikalauja ne tik laiko, pi
nigų, bet ir ištvermės. Išrink
ta komisija toliau vedimui šio 
darbo.

Draugui A. žemaičiui papra
šius aukų Lietuvos Komunistų 
Partijai (ant blankos), suau- 
kauta $1.85. Tarpe šių drau
gų ir draugų po 50c aukavo 
J. Jasaitis ir O. Deltuvienė, 
25c F. Pivoriūnas, 15c J. Del
tuva, po 10c O. Kučiauskaitė, 
L. Deltuva. Kaip matyt, tas 
klausimas vietoj ir laiku buvo 
pakeltas, todėl ir neblogas tu
rėjo pasekmes.

Korespondentė.

Platintojams, kurie ims ne mažiau 25 knygų, duodaųia po 15c. Kurie kartu su užsa
kymais prisius ir mokestį, nerokuosime persiuntimo kaštų. Tad naudokitės proga, 

pirkite “cash” ir tuojau siųskite užsakymus. Siųsdami užsakymus adresuokite:

"LAISVE”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Kurie užsisakysite tik po vieną knygą už 25c, mokestį 
galite prisiųst Jungt. Valst. pašto ženkleliais—stamps

Knyga yra gražiais trijų spalvų viršais, paruošta namų knygynui. Gilus šaltinis infor
macijų apie stebuklingai naujus išradimus bei įrengimus Pasaulinėje Parodoje.

šitie Kentukės milicininkai jau bus paleisti “iš darbų,,” kadangi streikuoją 
mainieriai Harlan apskrity] jau susitaikė su kompanijomis ir pasirašė dviems 

metams sutartį. Milicininkai buvo pastatyti saugoti skebų kailį.
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THE OPEN ROAD
By WALTER KUBILIUS

Parallels: — Pleasant day-dreams 
are invoked now and then by Lith- 
Americans who are concerned with 
what foreign policy their mother
land may take in regards to the 
ever-nearing threats of war. Most 
common of these day-dreams, and 
most appealing to philosophic ideal
ists, is the belief that by a bit of 
judicious statesmanship a la Vytau
tas Didysis the Lithuanian govern
ment may play off Poland against 
Germany and thus resccure both 
Memel and Vilnius.

Romantically stimulating as the 
vision of Lithuania within its full 
ethnographic borders may be, the 
vain hope is an actual threat to 
Lithuanian independence if it is 
followed by the vacillating govern
ment.

Baltic State: — The government 
of Lithuania,4 with its 20,000 square 
miles and 2,400,000 population, oc
cupies a somewhat delicate position 
in international affairs.

Situated on the Baltic and only 
a stone’s throw from the Soviet 
border, Lithuania is the stepping 
stone for Hitler’s ambitions in East
ern Europe. Her internal structure 
is visibly weakened by the existence 
of a Voldemaras faction and others 
of the Konrad Henlein ilk.

Military Defense: — Is Lithu
ania in a position to defend itself 
alone against Germany? “Tautinin
kai” now proudly point to the well- 
armed and capable troops.

In the July 25 issue of “New 
Masses’’ magazine there is listed the ’ 
various strengths of the Baltic, 
Countries and we note that Lithu-1 
ania has a peace army of 22,500 
which can be increased to 150,000 
in wartime. Lithuania has an air 
force of 220. A military navy is 
non-existent. Sixteen million dollars 
is spent annually for defense pur
poses, as compared with Esthonia’s 
five million, Latvia’s eight million 
and Finland’s twenty million.

Barring sudden surprise attack 
and ignoring the traitorous elements 
in the government and army, the 
combined troops of Lithuania, Lat
via and Esthonia could resist Hitler 
for three days.

The precarious hold Lithuania has

upon independence is obvious ...
“Possible”:—"Lemme alone” ele

ments among the Liths in America 
point to the fact that Germany has 
signed non-aggression pacts with 
Latvia and Esthonia. They forget, 
however, that on September 15, 
1938, at Berchtesgaden Hitler de
clared he would leave Memel un
harmed. German troops crossed the 
border on March 23, 1939, siy 
months later ...

And let us proceed further on the 
“lemme alone” theory. The idea, as 
expressed by these visionists, is to 
hold out, refuse to enter into any 
pact with the democratic nations, 
thus maintaining “neutrality”, and, 
of course, to follow the policy of 
selling out to the one who offers 
the most, presumably Hitler. A sort 
of “Vilna for Lithuania and Lithu
ania for Berlin” theory.

Very fortunately for Lithuania the 
“lemme alone” philosophy finds no 
support among the progressive el
ements in Lithuania. The recent de
mocratic upsurge among the people 
has brought to the forefront groups 
and individuals who fully realize 
that the only possible hope for 
Lithuania lies in the extension of de
mocracy throughout the nation and 
in the forming of closer ties with 
Great Britain, France, Soviet Union 
and the United States—the leading 
democratic forces of the world.

If Lithuania is occupied by Ger
man troops Poland will be 
surrounded by fascism on three 
sides. Any aid to Rumania and the 
democratic forces in the Balkans 
would be impossible. The fall of 
Lithuania could be considered as 
practically a collapse of the de
mocratic hope from the Rhine to the 
Russian border.

What Then?:—The position of 
Lithuania and the Baltic states 
makes their military and political 
futures of great importance to the 
welfare of Europe. We have anal
yzed the general background of the 
situation and have shown the reas
ons for the fact that the Baltic 
states are the center of European 
interest. In a forthcoming issue we 
will discuss Lithuania and its for
eign relations Jn further detail.
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MAN ABOUT TOWN
By JOSEPH SACAL

•With the ever growing Lithu
anian American youth -movement 
blossoming forth from a squalling 
brat to what is now a stalwart 
youth, there is a tendency to over
look many important points on the 
part of our youth branches, which 
may lead to harsh feelings and 
drive away a new person.

In our over-enthusiasm to create 
drama, sports, singing and other 
activities the tendency is to pick 
on the known individuals or friends 
to take over or monopolize that 
specific field and to leave the new 
or shy member in a position of iso
lation. No doubt our people are 
doing their utmost to produce the 
best in all lines of activity but 
the unconscious snubbing or lack 
of confidence in the new member 
tends to narrow the organization 
into a small sect and offers no 
inducements to the many youth 
whom we expect to gain in the 
near future.

•With fanmail and news on the 
downgrade the Editors of the “Lai
sve Youth Section” gaze wearily 
around in search of material-'for 
the forthcoming issues. We could 
of course dig into our files and 
pull forth a musty news item, in
sert it in the LYS and walk off 
contentedly with the thought that 
we had done our job. However, we 
do want to maintain readers’ inz 
terest and the only way it can be 

r done is by an influx of news from 
everyone’s hometown.

I know for a fact that the people 
who did write in the past are still 
alive and kicking somewhere and 
the only way to get results from 
them is to exert a little pressure 
in their direction.

•The shoe repairing shop was one 
of tHe many establishments set up 
in the vicinity for the purpose of 
rehabilitating and 4 educating the 
wounded soldiers who had come 
back from the front with limbs that 
would not function properly.

The group of wounded numbered 
Some four hundred. Among them 
was a fellow named Tony Fussari, 
an Italian refugee. Tony had been 
at the front from the very beginning 
of the war until oųe day an artil
lery shell burst nearby. From then 
on his nerves broke; shell shock, 
the medico said.

Every day Tony went to work in

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

“What’s this nonsense I hear about the men complaining about 
the heat? Can’t they take it?”

BIG TRUSTS THREATEN DEMOCRACY 
BY PLOTS TO BRING FASCISM TO U. S.

NEW YORK. — The existence of 
a secret organization of America’s 
biggest trusts has been revealed 
here as the result of investigations 
conducted by the Senate Civil Li
berties Committee.

the shoe shop and worked hard 
until one (jay while entering the 
shop he • noticed a picture of Mus
solini and his war planes bomb
arding a peaceful Spanish village. 
Reaching for the knife which he 
used to cut thb leather soles, and 
with a sweep of his hand, he im
bedded the now quivering blade into 
the fat features of the dictator.

For some time it went on in this 
fashion, this daily knife throwing 
and the look of satisfaction on To
ny’s face every time the knife 
struck home. To him it was a sim
bolio death. No one commented or 
spoke of this incident because war 
does make people do funny things.

Then one day, right after lunch, 
one of the early workers returning 
to the shop found Tony on the floor' 
with a knife in his heart and a 
giant pool of blood on the floor. He 
was still conscious and muttering, 
“If I can’t kill him (Mussolini) I’ll 
kill myself.” You see he had re
ceived a letter telling him his bro* 
ther had been arrested and tortured 
to death in Italy. Here the same 
Italian bombers were murdering 
women and children. He himself was 
a refugee from the fate his brother 
met.

Jhe “Can’t Miss” 
Thing of the Year

Some tickets are st,ill available for 
the Moon-Lite Cruise sponsored by 
the Metropolitan LDS Youth Coun
cil. .

Dancing, entertainment and all 
sorts of refreshments are part of 
the proceedings. Tickets can be 
bought from any LDSer for the 
miserly sum of one buck ($1.00). 
If you can’t reach an LDS fnem- 
ber apply at the office.

The day for the sail is Saturday, 
Aug. 5th, 7:30 P. M. from North 
River Pied No 1 at foot of Battery 
Place, N. Y. C. Remember, as far 
as tickets are concerned, first come 
first served.

—Booster.

RESTAURANT SEATS
NĘW YORK. — There are 33,- 

934 restaurant seats available at the 
New York World’s Fair.

IMETROP SOFTBALL TOURNEY BEGINS; 
CAVALCADES DEFEAT BUILDERS

Scheduled Jersey Game Backfires
QUEENS, N. Y. — In a seven in

ning softball game, the first to be 
played this year, the reputedly pow
erful CavaLcaDerS beat the Brook
lyn BuiLDerS by a score of 5 to 4. 
A dirt field and a stiff crosswind 
added to the difficulties of both 
teams to make the game a real 
humdinger and, at the same time, 
made it tough to judge the poss
ibilities of said teams.

However, the CavaLcaDeS must 
be given some credit even though 
much of their prized beef squad 
fizzled out when it came to bat. A 
homer and a three bagger by Pete 
L. plus another three bagger by 
Pete T. of the CavaLcaDerS really 
put them on top whereas the most 
the BuiLDerS could do was a two 
base hit by John, Jim and Vince.

It must bo remembered, however, 
that regardless of the terrific and 
overwhelming odds presented by the 
CavaLcaDerS the slow moving 
BuiLDerS put a crimp in their play 
and would probably have beat them 
had the fielding been slightly better.

A little practice should remedy 
these small kickbacks and put both 
teams in trim for this coming Sun
day’s double header with the Jersey 
team.

The lineup is as follows:

Brooklyn BuiLDerS
Geo. Kazakevich SS
Tom Yermal 1st B
Adam Stupor 2nd B
John Blass P
Tony Navikas CF
Tony Yakštys LF
Jim 3rd B
Vince Kazakevich C
John Stupor RF

M»VJES

the news
Maspeth CavaLcaDeS
John J. 1st B
John V. SS
Pete L 3rd B
Pete T. 2nd B
Tony LF
Pete Chepis C
Joe S. CF
Frank RF
Joe L. P

In a highly sensational report 
about to be published, the Com
mittee exposes the management of 
eleven of the biggest employers in 
the country as being in secret re
lations with each other for the ex
change of information about all 
kinds of labour relations and for 
the coordination of activity against 
the organized workers’ movements.

The group, called simply “The 
Special Conference Committee,” has 
sought to widen the modern Ku- 
Klux-Klan, the Black Legion and 
import it as an anti-labour weapon 
into various^ districts.

The “Special Conference Com
mittee” maintains no offices. Its 
funds are sifted through the noto
rious Standard Oil Company’s trea
sury. It has no forrhal organization

and has already been in existence 
since 1919.

It consists of the industrial rela
tions managers of eleven corpora
tions whose assets total more than 
$15,000,000,000 employing more than 
1,300,000 people at wages totalling 
more than $3,000,000,000 a year.

The firms ‘are: American Tele
phone and Telegraph, Bethlehem 
Steel, E. I. du Pont de Nemours & 
Co., General Electric, General Mo
tors, Goodyear Tire & Rubber, In
ternational Harvester, Standard Oil 
of New Jersey, U. S. Rubber, U. S. 
Steel, and Westinghouse Electric. 
Also meeting with the group was a 
representative of one of the top 
Morgan banks, the Irving Trust Co.

Monarchs Rally For 
Softball Victory

CHICAGO, Ill. — LDS Monarchs 
Branch 216 under the management 
of Alphonse Daunoras (sports di
rector) defeated their opposing team 
by an overwhelming Scores of 12-4 
in a three game play, two of which 
the opposition won.

The opposing team with their sup
erior, playing cracked up in the 
first two innings of the third game 
and the fact that pitcher Burnetsky 
allowed only 5 hits clinched the 
game for the Monarchs. Monarchs’ 
errors accounted for three of the 
4 runs the other team scored.

In the third inning 7 hits and 
6 runs by the Monarchs put them 
in the lead followed byx 3 runs in 
the fifth, 1 in the sixth and 2 in the 
seventh.

Ray Russel paced the hitter with 
four hits, three singles and a double.

The day’s best blow was by Al 
Daunoras, who, with a terrific cir
cuit blow, brought in four runs. All 
the other players ’ made a good 
showing throughout the entire game.

Because of the enthusiasm pre
vailing, the Monarchs are very 
earnest about making an LDS base
ball tournament come to life in 
Chicago, even though only three or-
ganized teams exist. In the mean
time the L. U. C. and other Lithu
anian youth organizations could and 
should enter in the league.

One of the main jobs of this em
ployers’ ■ movement has been devoted 
to what is euphemistically called 
“employee-representation” plans.

A Department of Labour study 
recently declared that on evidence 
it found “employee-representation 
plans” are nothing more than an
other name for company unionš.

An attempt was made by the re
presentations of the “S. C. C.” to 
tone down this Department of La
bour report by threatening, in the 
name of their corporations, to with
hold information.

Typical of the work engaged on 
by the “S. C. C.” was a letter in
tercepted by the Senate Committee 
from a director of the du Pont arms 
firm, warning a member of the Na
tional Industrial Conference Board, 
not to allow certain figures to get 
into the hands of “some of the la
bour leaders and so-called econo
mists” as “I can conceive that these 
figures will start an agitation that 
will be quite harmful.”

Chicago Grabs Lead 
In L D. S. Drive

B’KLYN.—This is what reports 
out of Chicago tell us. They say 
that the Sparks branch have, 8 new 
members, enrolled by none other 
than Jol^n Petritus. The- Monarchs 
have 5. new enrolees, and the Red
wings started out with two— giving 
a total of/15 new members toward 
the hundred they are supposed to 
get before Massachusetts does to 
win the $50’ stake.

This report is unofficial as the ap
plications have not yet come in to 
the National Office. Unofficially, we 
have four new members, also from 
Montello LDS youth and “several” 
from South Boston. This means that

Charles Bickford has a problem. 
It’s big problem. In fact, it’s an 
island.

The problem island lies in the 
South Pacific, 132 degrees West, 25 
degrees south. Its name is HyBras- 
il, which is the legendary Irish 
name for a mythical island which 
recurrently appears off the coast 
of Kerry, Ireland, and for which 
St. Brendan was searching.

Bickford, an ardent Irishman, was 
elected “king” by the eight residents 
when he visited there eleven years 
ago. It is a fertile land, a land 
where cocoanuts grow in profusion. 
A man could live like a king there, 
if he so desired.

But Bickford is busy in Holly
wood. At the moment, for instance, 
he is working very hard as chief 
heavy in Paramount’s “Our Leading 
Citizen,” which stars Bob Burns, 
and he has further commitments 
after completion of the film. He 
cannot leave Hollywood.

But down in HyBrasil, where 
Bickford is king, the native popula
tion of eight good souls insist their 
ruler return—br else. They told him 
so in a letter he received recently.

If King Bickford does not return, 
and immediately, to his island king
dom, his subjects have, according 
to island law, the right to choose 
a1 new king. And the new king 
will own the island.

So today Bickford sits and pon
ders. He’d like to keep his island 
down in the South Seas, but he 
just can’t get down there to keep 
his subjects in tow.

An interesting announcement that 
the Jersey team had cancelled their 
scheduled game for this past Satur
day due to “unforeseen difficulties” 
lead many to believe that the same 
difficulties may arise when this Sun
day’s scheduled game „comes around.

Whatever the opinion of the indi
viduals may be, we have definite 
assurance from the Jersey crowd 
that all “unforeseen difficulties” 
will be taken care of previous to 
the Sunday game and that they 
personally will assume all respons
ibility in beating the pants off the 
New York branches.

(Ed. Note: Can we depend on it?)

Bridgewater Plans 
“Weenie Roast”

BRIDGEWATER, MASS. — Last 
week a fairly successful meeting 
was held at Joe’s house to form an 
LDS Youth Branch in Bridgewater, 
Mass. Tony Vasaris was present, 
and he explained about the LDS and 
also invited us to a “beach party” 
that the Montello “Gliders^' arp 
having this Sunday.

After having such a grand time 
at all the other LDS affairs, we 
surely won’t miss this one!

While discussing the possibilities 
of having a LDS youth branch in 
Bridgewater, we also decided that 
the youth should get together more 
often. The result of our meeting is 
—a “weenie roast” to be held this 
Saturday, July 29, 1939. All who 
are going from Bridgewater will 
have attended the meeting up at 
Helen’s house the past night to de
termine the place, the time, and 
fee.

We should like to have LDS youth 
members from all parts of Massa
chusetts attending. There will be 
plenty of eats and loads of fun. If 
you like night swimming, don’t for
get to bring your bathing suits! 
All who are going, please meet at 
the Bridgewater Citizens’ Club, 60 
Hale/Street, Bridgewater, Mass. The 
date is Saturday, July 29th at 6:00 
P. M. Don’t be late!

• . “Miss P.”

Be-spectacled, light-featured, me
dium - statured and so-so built, Kei
stutis Michelson is one of the living 
paradoxes that stroll among the lists 
of active Lithuanian - American 
youth.

Able to take a joke, possessing a 
sense of humor that can leap from 
dagger digs to belly laughs, Kay is 
one of the most popular chaps 
wherever Lith youth and adults 
gather for parties, socials and danc
ing. A “Man About Town” in many 
respects, no cheerful gathering 
proper without his attendance, the 
causi belli of fluttering hearts and 
the envied of all men—and yet, 
despite all this, good old “Mike” 
has his better side.

To be frank about it all—Kay is 
an intellectual. Behind those some
times laughing and sometimes sop
orific eyes is a brain that has capac
ity. Kay has distinguished himself 
in scholastic work (carpe diem). He 
has graduated with a Bachelor of 
Science in Social Science degree 
with special honors in the field of 
Government and History. He has 
won the Columbia University School 
of Law Faculty Scholarship; is a 
Phi Beta Kappa member and has 
won the Scholarship Award granted 
by the Association of Lithuanian 
Workers (LDS).

In short, Kay Michelson knows 
his onions. Among Lithuanian youth 
he is exceedingly active. His column 
“This Small World” in the “Tiesa

“Ruining Country”
The Libbey-Owens-Ford Glass Co. 

made a net profit, AFTER all taxes 
and other charges had been paid, 
of $2,654,814 for the first half of 
1929.

McKesson & Robbins, Inc., Coster- 
Musica’s firm, reports a net profit 
of $1,336,627 for the first, five 
months of 1939.

NEW YORK.—The transplanted 
palms in the tropical garden of the 
Florida exhibit at the New York 
World’s Fair have come into full 
flower and .are attracting the atten
tion of thousands of northern vis
itors. '

For the benefit of those wishing Chicago has grabbed the lead right 
games with the Monarchs, see Al at the start. /
Daunoras. Another bulletin comes in saying

—Schnutz. that the Redwings enrolled, seven

new members in July. This would 
increase Chicago’s lead. Unless 
Massachusetts wakes up, and FAST, 
it will be Chicago all the way! —J,

AIDO CHORUS 
NOOZE

Hello folks! This is the Aido Cho
rus correspondent corresponding 
again.

Special. — The Aido Chorus and 
the Liaudies Teatras combined, are 
preparing to present the play “Bau
džiavos Nuotakos.” The date is Oc-

KAY MICHELSON

English Section” has attracted con
siderable attention for his clear 
analyses of present political scenes. 
President of the LDS Builders 
Branch, he is a member of the Met
ropolitan LDS Youth Council and 
often takes a leading part in build
ing the LDS youth movement.

Favorite pastime—bemoaning the 
the difficulty of finding the “ideal 
girl.” Favorite hobby—formulating 
and presenting philosophic Concepts 
for the delight and mystification of 
his friends. Philosophy—the purpose 
of life is the achievement of hap
piness, and happiness can only be 
won through the struggle for the 
establishment of a better society 
along progressive and democratic 
lines. -4

tober 29, 1939, and the place is 
Polish National Hall in Brooklyn.

A large part of the chorus was 
present at the train ride to Lake 
Hopatcong last Sunday. All of us 
enjoyed ourselves immensely and re
gret that those who were not there 
missed such a great time.

Chorus Calendar—August 13th is 
the date of the Chorus beach party 
at Far Rockaway. We will sing at 
Cranford, New Jersey on August 
27th.

Last week it was announced in 
this column that we will sing in 
Philadelphia on September 4th. It 
was not a misprint but a mistake 
on my part. We will sing in Philly, 
but on September 3rd.

Personal (?)—John A—It is true 
that shouting, screaming and yelling 
may help to develope the voice of 
an infant, but—you are above that 
stage so we doubt if it will do you 
any good.

A new member, was taken in by 
the chorus last week. Her name is 
Julia Churinskas. We hope you like 
us and will stay with us for a long 
while, Julia. ,

There seems to be a bit more 
cooperation in the chorus but it still 
can be improved. See, girls, it isn’t 
so difficult to keep quiet during re
hearsal.

We extend our most sincere sym
pathy to our chorus member, Al
fonse Maželis and his mother uponsitor to the New York World’s Fair

That, in its crystallized essence, 
is Keistutis Michelson. Take it or 
leave it.

Worcester Liths 
Fete Vet

wcl-
this

WORCESTER. Mass. — A 
come home party will be hold 

(tonight) 7:30 P. M.
St. in honor of 
young Lithuanian- 
rcccntly returned

Friday evening 
at 29 Endicott 
Joseph Grigas, 
American who

1 from Spain.
As a member of the Abraham 

Lincoln Brigade, Joseph 
fought on the side of the Loyalist 
government for some time until his 
capture by Franco’s troops. Threat, 
ened with death and persecutions 
for over a year he was finally re
leased through the intervention of 
the U. S. Government.

We urge all lovers of peace and 
democracy to attend this affair and 
hear from the lips of this young 
fighter, the real inside story of his 
(and many other’s) experiences in 
the

Grigas

fight for democracy.
—Sonny.

TIME AT THE FAIR
NEW YORK. — The average vi

the death of his father. spends seven hours, .thirteen and a 
half minutes inside the grounds.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS

Liepos 23 d. įvyko Komu
nistų Partijos lietuvių skyriaus 
susirinkimas iš trijų skirtingų 
miestų. Dalyvavo tik apie tu
zinas draugų. Tai per mažai. 
Gaila, kad mūsų draugai iš 
miesto dalies Soho taip apsi
leidę, kad negalėjo nei vienas 
dalyvauti šiame susirinkime. 
O susirinkimas buvo labai 
svarbus, kai tokia bjauri re
akcija kyla Pennsylvanijos 
valstijoje.

Nors Wilmerdinge partijos 
kuopos nėra, tačiau iš ten da
lyvavo du draugai ir du iš Mc-
Kees Rocks.

Susirinkimas padarė gana 
daug gerų tarimų. Kalbėta 
apie tai, kaip aktyviškiau 
veikti partijoje, kaip pravesti 
partijos tarptautišką moky
klą; nutarta, kad Biuro na
riai aplankytų lietuvių kuopas 
ir jas sustiprintų.

—o—
Liepos 20 d. buvo laikomas 

Komunistų Partijos Northsides 
lietuvių kuopos susirinkimas. 
Tai buvo gana skaitlingas su
sirinkimas. Išrinkta keletas 
draugų rinkti parašus dėl už
dėjimo partijos kandidatų ant 
baloto būsimuose koncilmenų 
rinkimuose. Parsitraukta par
tijos pikniko 50 tikietų ir iš
parduota du “punch boards” 
su penkiais doleriais. Tie pi
nigai yra dėl radio valandos, 
kuri prasidės ateinantį mėne
sį .

Northsidėje turime devynio- 
liką lietuvių partijiečių. Iš jų 
penkiolika yra pilnai pasimo- 
kėję duokles, o keturi užsili
kę. Bet tikimasi ir iš jų grei
tai duokles išrinkti.

Pranešta, kad rinkimas pa
rašų dėl amnestijos Lietuvos 
politiniams' kaliniąmą Y taipgi 
eina Verai- Parinkta atikų dėl 
dienraščio “Vilnies” irNurink
ta pora dolerių.

‘Liepos 20 d. Darbininkų Su
sivienijimas (Workers Alli
ance) turėjo susirinkimą West 
Parke ir demonstraciją prie 
WPA administratoriaus ofiso. 
Demonstracijoje dalyvavo ga
na didelė minia žmonių. Kal- 
bėtojum buvo Mr. Dean Wem- 
mer. Taipgi buvo pikietuotas 
senatoriaus Davis ofisas, pro
testuojant prieš Woodrum bi- 
lių.

—o—
LDS 160 kuopos name ant 

Medley St. yra vedama be
darbiams mokykla. Duoda
mos pamokos, kaip tapti A- 
merikos piliečiais. Mokykla 
esti kas trečiadienį, nuo 2 iki 
3 po pietų. Mokytojas yra iš 
WPA. Kurie lietuviai dar ne
turite pilietinių popierų, atei
kite į mokyklą. Pamokos vel
tui.

Prisivienijusi Citizens Lyga 
prie Workers Alliance turėjo 
“bingo party” 160 kuopos na
me. žmonių prisirinko ne per 
daugiausia. Bet pas amerikon- 
kas moteris matytis didelis pa
sišventimas. Buvo surinkta 
daug dovanų, ši “parė” da
vė bedarbių kuopai keletą do
lerių pelno.

Liepos 17 d. pasimirė Jonas 
Astrauskas, 77 metų senumo. 
Buvo narys Lietuvos Sūnų 
Draugijos. Iš Lietuvos paėjo 
iš Suvalkų rėdybos, nuo Mari
jampolės. Paliko moterį ir sū
nų. Palaidotas su katalikiško
mis apeigomis, Šv. Kazimiero 
kapinyne.

—o—
Liepos 20 d. pasimirė Jonas 

Garizas, farmerys, apie 59 
metų amžiaus. Buvo narys 
Lietuvos Sūnų Draugijos. 
Taipgi priklausė prie biblijis- 
tų. sektos. Tapo palaidotas lie
pos 22 d., farmerių kapinėse, 
pu biblijistų pamaldomis. Lai
dotuvėms patarnavo graborius 
Marculaitis. Paliko tris sūnus 
ir moterį. Mirties priežastis

buvo širdies liga. Iš Lietuvos 
paėjo>nuo Šiaulių.

—o—«
Liepos 20 d. vakare apsive

dė V. židelis su panele M. 
Adomaičiūte, bažnytinio cho
ro nare. Vakarienė buvo su
rengta pas smuklės savininką 
Igną Rumbeską. Šliūbą davė 
kunigas J. Misius.

—o—
Taipgi neperseniai apsivedė 

Juozo Baltrušaičio sūnus Ed
vardas, inžinierius, su pane
le Rože Lukaševičiūte, daini
ninke iš Youngstown, Ohio.

—o—

Aukos Komunistų Piknikui
Besirengiant prie 4 d. lie

pos Komunistų Partijos 3-čio 
distrikto pikniko, visų tautų 
draugai rengė nacionalius val
gius. Mes lietuviai nusitarėm 
taipgi pagaminti lietuviško 
maisto. Tam tikslui kai ku
rie draugai per mane aukavo 
pinigais sekančiai: po 50c— 
Vogonis, Urbienė; po 25c— 
S. Stanislovaitis, J. Plask, J. 
Gegžnas, Lešinskas, Scotch, 
Rainys; 20c — Laurinavičius; 
15c — Gružauskas; po 10c 
—Deveikis, Valantienė, Miller, 
Miller, Michell, Sčotchienė;

mieste nebuvo buvę per dau
gelį metų.

—o—
Civilių Laisvių Unija trau

kia atsakomybėn - Plymouth 
miestelio viršininkus už su
ardymą Gurley Flynn prakal
bų. Miestelio majoras Bro- 
kenshire teisinasi, kad jį ver
tė tą daryt Wyoming Valley 
Citizens’ Committee ir Ame
rican Legion Post.

J. T. Visockis.

Pas mus Pittsburghe irgi 5c—Washus. Viso $3.50.

Maskva. — Jeigu ir bus 
padaryta Sovietų prekybos 
sutartis su Vokietija, tatai 
bus tiktai del prekybos, ir 
nereikš jokio politinio “ar
timumo” tarp Sovietų ir 
Vokietijos.pradėjo neleist pardavinėt 

alaus ir degtinės piknikuose. 
Liepos 23 d. lietuvių South 
Sidės parapijos piknikan, ku
ris buvo Adams sode, atėjo 
detektyvai ir viską sukrovę į 
trokus išsivežė. Patirta, kad 
tokie pat užpuolimai buvo pa
daryta dar keturiose vietose. 
Tai republikonų valdžios do
vana žmonėms.

D. P. Lekavičius.

Aukas pridaviau prie ben
dro pikniko. Užtektinai aukų 
nebuvo surinkta, tai valgis li
kosi nepagamintas, širdingai 
dėkui aukotojams.

A. J. Smitas.

Wilkes-Barre, Pa.

SO. BOSTON, MASS.
Kubiliūno radio programa 

liepos 30 iš stoties WCOP pra
sidės 8:3O vai. iš ryto. Pro
gramą pildys Lyros Kvartetas 
vadovybėj Lillianos Burbaitės 
ir Frano Petraičio Rhythm 
Kings orkestrą.

Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos:

Šeštadienio, liepos 29, radio 
programa per stoti W O R L , 
nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, bus 
sekanti:

1. Dr. Jonas Repšys iš Cam
bridge kalbės apie sveikatą.

2. Dainininkė Elena Repšie
nė iš Cambridge.

3. Pianistė Edith Repšiūtė iš 
Cambridge.

—o—
Sekmadienio, liepos 30, ra

dio programa per stotį WORL, 
nuo 9:30 iki 10:30 ryte, bus 
sekanti:

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

2. Dainininkė Akvilė Siau- 
riūtė iš Dorchesterio.

3. Dainininkas Stasys Pau
ra iš So. Bostono.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

Minersville, Pa.
Liepos 21 d. mirė Izidorius 

Lopšaitis, kuris angliškai va
dindavosi James Lonšaiti. Ve
lionis buvo senas Minersvillės 
gyventojas. Kada pribuvo į 
šią šalį, man nėra pilnai ži
noma; bet Minersvillėj, kaip 
prie manęs dirbo už antraran- 
kį anglies kasyklose, tai jau 
bus 36 metai/ Mirė sulaukęs 
arti 60 metų amžiaus. *

Lopšaitis buvo gero būdo 
žmogus, teisingas ir su visais 
norėjo sugyventi taikoj. Visą 
laiką dirbo kasyklose; tik už
ėjus depresijai, kada kasyklos 
užsidarė, nusipirko smūklę, 
nes kaip neturėjo daugiau šei
mos, apart moters, tai buvo 
susitaupęs šiek tiek pinigų. 
Jis manė, kad turint užsiėmi
mą bus netaip nuobodu leisti 
laiką. Tame užsiėmime išbu
vo 11 metų. Bet tas pakirto 
jo sveikatą labiau, kaip kasy
klų dujos ir garai. Paskutiniu 
laiku buvo pradėjęs perdaug 
gerti.

Buvo religinis žmogus, tai 
su bažnytinėmis iškilmėmis ta
po palaidotas. Jaunas kuni
gas, kiek aš girdėjau dalyvius 
kalbant, pasakė tinkamą pra
kalbą. Laidotuvėse dalyvavo 
daug pažįstamų ir draugų 
visokių pažvalgų. O laidotu
vių direktorius p. V. Tosinas 
savo užduotį atliko kuo pui
kiausiai.

‘ J. Ramanauskas.

Visokios Žineles iš Mūsų 
Miesto

Kaip kitur, taip ir pas mus 
nebuvo atsilikta nuo pasiprie
šinimo prieš naujus patvarky
mus WPA darbuose. Buvo 
streikų ir demonstracija. Ma
sinis susirinkimas sušauktas 
buvo liepos 20-tą dieną. Tik 
gaila, kad nebuvo skaitlingas, 
kaip turėjo būti. Kažin kur 
buvo mūsų lietuviai tuom lai
ku? Numaršavus prie vietos 
teismabučio, kalbėjo susirinku
siems du vietos draugai.

—o—
Mūsų miesto moterys veda 

smarkią kovą dėl atgavimo 
darbų atgal, kurios buvo pa
leistos iš WPA siuvimo pro- tl 
jektų. Josios pasiuntė dele
gaciją iš 25 į Harrisburgą, 
kurios pasižadėjo sėdėt „ ant 
kapitoliaus jlaiptų, pakol bus 
prižadėta, kad jų projektas 

i pradės dirbti. O kitos namie 
likę pikietavo ‘gubernatoriaus 
James vasarnamį prie Har
vey’s Lake.

—o—
Jao gana ilgas laikas, kaip 

lietaus nėr. Viskas išdžiūvę 
laukuose. Yra baimės, kad 
net geriamo vandens pritruks. 
Tankiai būna gaisrų miškuose. 
Kelios dienos atgal buvo di
delis gaisras, kuris buvo ma
tomas nuo Pittston iki Nanti
coke. Liepsnos siekė virš 60 
pėdų aukščio.

Skaičius namų buvo pavo
juj. Laimė, kad vėjas pradėjo 
pūst į kitą pusę, kas gesinto
jams palengvino išgelbėt tuos 
namus.

Vietos spauda apkaltino 
uogautojus padegime, o apie 
garvežių, bėgiojimą visai ne
prisiminė.

Kada kasyklos mažai dirba, 
tai daug mainierių išeina į gi
rias uogauti arba kitaip lai
ką praleisti. Liepos 19-tą die
ną likosi areštuota 28 bedar
biai mainieriai Pocono’s kal
nuose už uogavimą. Jiems 
bausmė buvo po $14.50. Visi 
yra kalėjime.

Politikieriai yra pasisavinę 
ir nepraeinamus krūmokšlius. 
Bedarbiai ir ten koją negali 
įkelti.

—o—
Mieste ir apylinkėje daug 

visokių blogų darbų yra at
liekama. O tuom daugiausia 
užsiima jaunimas, šio apskri
čio pataisos namai, arba, kaip 
jie sako, Industrial School yra 
perpildyta jaunais berniukais 
ir - mergaitėmis. Ten randasi 
ir lietuvių jaunuolių.

—-O---
Iš nežinomos priežasties 

naktį liepos 20 į 21 išsivystė 
didelė ugnis Robbins Lumber 
Co., ant Carlisle St. Daug 
privačių namų buvo pavojuj 
nuo tos' ugnies. Nuostolių pa
daryta už $200,000. žiūrėto
jų. buvo susirinkę apie 40,000. 
Tokios didelės ugnies šiame

ĮVAIRUMAI
(Tąsa nuo 3-čio pust)

tori jos ratą.”
Po kalbų buvo įvairi me

no ir literatūros programa. 
Svetaines tribūna buvo pa
puošta obalsiu Didžiosios 
Francūzų Revoliucijos: 
“Lygybe, brolybė ir laisvė.”

1 šių Metų Liepos Naktys 
randasi tarp mūsų žemės ir 
Merkuro. Venera neilgai 
bus matoma; ji teka kas ry
tą vėliau ir vėliau, o kitą
met matysime ją leidžian
tis vakaruose.

Planetų užtekėjimai ir 
nusileidimai taipgi neina 
vienodai arba vienu ruož
tu. Šiuo laiku Marsas teka 
piet-ry tuose, Jupiteris ir 
Saturnas rytuose, o Vene
ra šiaur-rytuose.

Šiaulių Politinio Kalinio 
Laiškas del Amnestijos

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
nimo krypty kuria pasinešė 
Lietuvos gyvenimas po 
Klaipėdos užgrobimo, turi 
pakankamai “konstitucinių” 
priemonių uždėti savo veto 
kiekvienam, jiem nepatin
kamam, įstatymui. Tik pla
ti visuomenės akcija ga
lėtų priversti juos nusileis
ti. Siaurų delegacijų lan
kymaisi, peticijos ir memo
randumai čia vargiai ką 
bepadės. Reiktų platesnės 
akcijos, kurioje (bent Ame
rikoj) vienybės sabotažnin- 
kai būtų nedviprasmiškai 
iškelti. Štai priverstu gal 
juosius šiek tiek nusileisti.

Suprantama, kad esant 
reikalui, mes, galėtumėm, iš 
savo pusės, paremti patrio
tinės visuomenės ir josios 
atstovų valdžioje akciją 
mūsų dispozicijoje esančio
mis priemonėmis; tokių 
bent teko girdėti mūsų tar
pe balsų. Kokios tai yra 
priemonės—tu patyrei ant 
savo kailio. Jos pareika
lautų iš mūs aukų, bet au
kos mus neatbaidys, jei ži
nome, kad mūsų prisidėji
mo reikalauja Lietuvos in
teresai; kad jis yra būtinas 
vienybės ardytojų sabota
žui palaužti, kad jos bus 
naudingos tolesnei krašto 
politinei raidai. Neabejoju, 
kad šitokiu atveju jis (pri
sidėjimas)’ būtų teisingai 
suprastas ir paremtas tiek 
Lietuvos visuomenės, tiek 
Amerikos lietuvių.

Kad tavęs nesuklaidin
čiau, turiu dar kartą pri
mygtinai pabrėžti, kad aš 
čia kalbu ne apie viso ko
lektyvo nuomonę, juoba,— 
ne apie nutarimą, o tik apie 
siūlymus, nuomones, nuo
taikas. Ar tos nuotaikos 
virs nutarimais—priklauso, 
žinoma, nuo aplinkybių. Aš 
norėčiau tikėti, kad, vis dėl

to, ir be mūsų pavyks pa
daryti galą mūsų kalinimo 
skandalui,—skandalui, ku
ris yra naudingas tik tiems, 
kas dėl klikos interesų nori 
populiarių ir liaudžiai nau
dingų priemonių vilkinimu, 
sabotažu ir vetavimu pa
kirsti ir sukompromituoti 
vienijimosi pastangas.

Norėčiau išgirsti ir tavo 
nuomonę.

Spaudžiu ranką,
P.

Šiaulių S. D. Kalėjimas, 
1939 birželio vidurys.

Tel.: MArket 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 

SODj&S IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

ANTRAS METINIS

PIKNIKAS
________  ._______ .— ------------------------------------ .------------- i---------------------------------------------_

Lietuvių Moterų Naujos Anglijos Sąryšio 
Su Moterų Grupių Dainavimo Kontestu ir 

Rankdarbių Paroda

Sekmadienį, Liepos 30 July
Pradžia 10 valandą ryto

LIETUVIŲ TAUTIŠKAM PARKE
Keswick Road, iš Winter Street, Montello, Mass.

Dainą Konteste dalyvaus Bostono Harmonijos Grupė, 
vad. H. Žukauskaitės; Norwoodo Grupė, vad. 1. Jer- 
malovich (Kugel) ; Lawrence Grupė, vad. O. Večkiutės; 
So. Bostono Jaunuolių Grupė, vad. N. Burbaitės ir 
Worcesterio Aido Choro Grupė, vad. J. Karsokienės.

Iš Brooklyn, N. Y., dalyvaus viešnia-kalbėtoja:

DOVANOS
Už geriausią dainavimą,, pirmą dovaną, puikią taurę, 
aukoja Bostono ir apylinkės Lietuvių Plaukų Dailintųjų 
Susivienijimas (American Hairdressers Association) ir 

dvi pinigines dovanas.
Bus 6 Piniginės Dovanos už Gražiausius Rank
darbius; 15 Gražių Dovanų prie Įžangos Bilieto.

i Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

m ®

Liquore

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Tai „rūšis, kurios ilgai laukėte... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
kumas padarė naują rekordą! Ne
praleiskite progos įsigyti Amerikos 
puikiausią stalui sidabrinį setą... 
garsų per apie šimtą metų... už 
pusę kainos. Setas susideda iš 8 ka- 
valkų kiekvieno: peilių, šakučių, gar
dumynam ir sriubai lėkščių ir sriu
bai šaukštų ir šaltiem valgiam šaku
čių; sviestui peilis, 16 arbatinių ir 
cukrui šaukštukų.

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

Šaltiem valgiam šakutės, sviesto 
užtepimui ir po vieną naudojamieji 
kavalkai už pusę kainos—duodami
tik ribuotu. skaičium.

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų 

701 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

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

EKSPERTAI TAISYME

:.Kita krautuvė randasi 
PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

Kaip matote, bus -graži ir įdomi programa. Todėl 
kviečiame Naujos Anglijos publiką skaitlingai dalyvauti 
šiame nepaprastam piknike. RENGĖJOS.

SKELBK1TES “LAISVĖJE"

Philadelphijos Piknikas
Naudai Dienraščio “Laisvės”

šis piknikas bus sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 3 September
Ant rytojaus bus šventa, tai bus geras poilsis po pikniko

$175.00 PINIGAIS PRIE ĮŽANGOS BILIETO
Rengėjai skiria pinigines dovanas prie įžangos bilieto.
Pirma dovana $50. 5-kios dovanos po $10 ir 15 po $5.

Šis Didysis Philadelphijos Piknikas Bus

MIKOLAICIO PARKE
EDDINGTON, PA.

•

Iš Brooklyn, N. Y., 10 busų važiuos į šį pikniką.

Jau dabar laikas užsisakyti busuose vietas.

Kaina $1.75 j abi pusi (round trip)

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių {staiga prie wine/-

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

AND

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki 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.
fett Telephone: Havemeyer 9-9115

i



Cliicagos Žinios
IŠKILMINGAI PALAIDOTAS 

DRAUGAS FRANAS 
ADOMĖLIS

Palydėjimui j Kapines Susirin
ko Daug Idėjos Draugų; Daug 
Vainikų Puošė Jo Karstą. Pa
sakyta Atsisveikinimo Kalbos; 
Graži, Jaudinanti Programa

Pirmadienis, liepos 24 d., 
buvo liūdnoji diena... Kas 
tik pažinojo Fianą Adomėlį, 

, „ > visi jo giminės, visi idėjos 
draugai liūdo, nulenktomis 
galvomis atidavė paskutinę 
pagarbą... Prano lavonas pa
laidotas Lietuviu Tautiškose 
Kapinėse.

Laidotuvių Procesija

Dar prieš dvyliktą, pradėjo 
rinktis būriais žmonių, kad su
teikti paskutinį atsisveikinimą 
idėjos draugui. Prie karsto 
pasakė graudingą atsisveikini
mo kalbą drg. Vladas Raila, 
gyvenęs kartu su velioniu Ka
nadoj. Draugai A. Kenstavi- 
čienė ir Al. Brazis sudainavo 
laidotuvėm pritaikytą dainą. 
Palydovų akyse pasirodė aša
ros. . . Juk taip gaila jauno 
žmogaus, žadėjusio labai daug 

> darbininkiškam judėjimui...
Artimieji draugai ir draugės 

formaliai išsirikiavę išlydėjo 
karstą. Prasidėjo nešimas 
puošniųjų vainikų. Pasirodė 
Amerikos vėliava ir darbo 
žmonių raudonoji, kurią Kra
nas taip mylėjo ir gerbė.

Prasidėjo automobilių susi
rikiavimas. Jų lydėjime daly
vavo mažiausiai 150. Karstą 
nešė šeši draugai ir kiti šeši 
draugai šalimis ėjo garbės 

» sargyboj. Tai tikrai buvo
liūdnas ir įspūdingas vaizdas, 
momentas, kada reikėjo skir
tis su brangiuoju draugu...

Liūdi Vilniečiai—Visi

kinimui žmogaus išnaudojimo.
Vienas geriausias draugas 

išėjo iš mūsų tarpo; prie jo 
kapo sudėti mūsų žodžiai, nu
riedėjusios gailesčio ašaros te
sustiprina kiekvieną pažan
gaus judėjimo kareivį, teduo
da daugiau energijos, pasirį- 
žimo dirbti tą darbą, kurį dir
bo Franas.

Rytoj mėginsiu parašyti, 
įvardinti draugus ir drauges, 
grupes draugų, kurie taip gau
siai sunešė vainikų.

Draugas.

Netekimas Frano, kuris bu
vo šeimininku “Vilnies”, nu
liūdino visus. Pirmadienį nuo 
1:30 vai. iki 2:30 vai. po pie
tų uždaryta ‘‘Vilnies” raštinė, 
sustojo spaustuvėje mašinos, 
sustojo veikęs redakcijos šta
bas. Tai padaryta pagerbimui 
mūsų brangaus draugo, kuris 
gyvas būdamas su mumis vi
sais dalinosi mintimis, dalinosi 
rūpesčiu, dirbo “Vilnies” ge
rovei . . .

Nulydėjus į Kapines

Kapinėse, toj amžinoj ilsėji- 
mosi vietoj, šimtai draugų su- 
sikuopė mintimis ir gailesčiu, 
atsisveikinimu su Franu. Pra
dėta pritaikyta graži, bet liūd
na programa. Atsisveikinimo 
prakalbas pasakė dd. L. Prū- 
seika ir Vincas Andrulis.

Pasigirdo liūdnos dainos 
balsas dd. A. Kenstavičienės ‘ 
ir Al. Brazio... Balsai liūd
nai užgavo draugų širdis. . . 
Daugelio akyse pasirodė aša
ros. . . Kapinių lauke skam
biai ir griausmingai aidėjo In
ternacionalo garsas. ..

Susikuopę, Ištvermingai 
Dirbsime Toliau

Portland, Oregon
4

Pavyko Spaudos Piknikas

Liepos 16 d. įvyko susirin
kimas Lietuviu Literatūros 
Draugijos 223 kuopos ir LDS 
4 kuopos bendras susirinki
mas. Nartų atsilankė nedaug. 
Komisija išdavė raportą iš 
spaudos pikniko, kuris įvyko 
birželio 25 dieną, draugų 
Ulckių parke. Piknikas pavy
ko gerai, žmonių piknike bu
vo vidutiniai. Pelno liko $42.- 
54. Pelnas paskirta per pu
sę dienraščiams “Laisvei0 ir 
“Vilniai.”

Pagal mūsų mažą koloniją, 
tai pasekmės geros.

Sekami draugai smarkiai 
pasidarbavo už baro ir visur, 
kur tik reikėjo: Danelavičius, 
Ulckiai, D. Murphiai, Ambro- 
zai ir D. Japukaitis.

Draugė Eželckienė su Anta
nina, Ulckių podukra, k u r i 
neseniai atvykus iš Lietuvos, 
pardavinėjo laimėjimų tikie- 
tus, kas jom dviem labai se
kėsi. Mat; jos labai moka prie 
žmonių prieiti.

Dienraščiu naudai aukavo 
sekami:

Janukaičiai $1; Danelavičiai 
$1, Murphy $1, Ulckiai $1; 
daiktais: Ambrozienė vieną 
sūrį, Stupurai silkių, Karbauc- 
kienė du tuzinu kiaušinių, Ma- 
cenkienė staltiesę dėl išlaimė- 
jimo ir tris pyragus, Račkaus
kai “tray.”

Ponai Račkauskai yra pasi
turinti biznieriai, užlaiko ga
zolino stotį ir abelnai auto
mobilių taisymo vietą. Bet jie 
neapleidžia mūsų parengimų 
ir karts nuo karto vis ka nors 
paaukoja.

Taigi, varde draugijų tariu 
širdingai ačiū visiems, kurie 
kuom nors prisidėjo prie šio 
pikniko suruošimo, o ypatin
gai Ulckiams už davimą vietos 
veltui. a

Kuopos Korespondentas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
BALTIMORE, MD.

Draugai ir Draugės, “Laisvės” rė
mėjai, kurie dirbote “Laisvės” pikni
ke gegužės 28 d. Liberty Parke, pik
niko rengimo komitetas ruošia drau
gišką pasilinksminimą dėl visų pik
niko darbininkų. Įžanga bus veltui. 
Įvyks liepos 30 d., sekmadienį, pra
sidės po pietų 1:30 vai., pas ALDLD 
narį M. Kuchinską, 'Beer Garden, 
Raynor Heights, Lansdowne, Md.— 
Korn. (174-175)

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, liepos 30 d., įvyks 

piknikas, prakalbos ir laimėjimai. 
Ruošia Lietkompartija, Mačiutos 
Darže, naujoj svetainėj, 2510 Glen- 
ridge, prie Green Rd., Euclid, Ohio. 
Kalbės adv. Yetta Land — kandida
tė į miesto Majorą. $40.00 laimėji
mų prie įžangos bilieto, todėl įsigy
kite iš anksto. Lindy’s Orkestrą 
grieš klumpakojį ir kitus šokius iki 
vėlai nakties. Įžanga su Laimėjimo 
bilietu. Nuoširdžiai visus kviečia — 
Komisija. (174-176)

MINERSVILLE, PA.
Sekmadienį, liepos 30 d., Marlin 

Parke įvyks didelis piknikas, ALD 
LD 9-to Apskr. Pradžia nuo anksti 
ryto ir tęsis iki vėlai naktį. Orkes
trą gros lietuviškus šokius norin
tiems pasišokti. Bus skanių valgių ir 
gėrimų. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės skaitlingai dalyvauti. Pir
mu syk važiuojantiems į Marlin Par
ką, važiuokit per Pottsville Route 
209, pervažiavę apačią tilto, reikia 
sukti po dešinei, o nuo vakarų atva
žiavusiems tuo pačiu keliu, privažia
vę tiltą, sukite po kairei ir netoli 
bus Marlin Parkas. — Kom.

(174-176)
BRIDGEPORT, CONN.

ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 
liepos 28 d., 407 Lafayette St., 7:30 
v. v. Visi nariai prašomi dalyvauti, 
nes turime keletą svarbių dalykų ap
tarti. Atsiveskite ir naujų narių įra
šyti į kuopą. (173-175)

NEWARK, N. J.
Ekstra svarbus ALDLD 5 kp. susi

rinkimas įvyks 28 d. liepos, 7:30 v. 
v., Jurginio Svet., .180 New York 
Avė. Visi draugai būkite šiame su
sirinkime, nes turime du svarbius 
klausimus, pirmas-nominacija kandi
datų į ALDLD Gentrą, o antrą — 
Dr. J. Kaškiaučius duos prelekciją 
temoje, kaip užsilaikyti vasaros lai
ku ir tt. — Kviečia visus komitetas.

(173-175)

WORCESTER, MASS.
Kompartijos lietuvių kuopa prašo 

visų Demokratijos, kultūros, pažan
gos mylėtojų rėmėjų susirinkti į 
Lietuvių Svetainę, 29 Endicott St., 
penktadienį, liepos 28 d., 7:30 v. v. 
Šis susirinkimas bei draugiškas po- 
kilis yra ruošiamas, pagerbimui bei 
susipažinimui gu jaunu worcestcrio 
lietuvių kovotoju, kurio daugumas 
mūs nepažįstam, Juozu Grigu. Jis 
pastarais laikais grįžo iš Ispanijos, 
išbuvęs Franco nelaisvėj apie 14 mė
nesių. Įžanga veltui. — Kom.

(173-175)

Coat & Apron Supply Co.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

jQj VIĘNATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

KADA BŪSITE NEW YORKE

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

Lietuvių Centrą

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

Kliubo Gaspadorius Į EVergreen 4-9672

^lbkitūs^l^veje^

Nors skauda širdys drau
gams, giminėms, Frano pažįs
tamiems, bet mes, gyvieji, 
progreso ir kovų už geresnį 
gyvenimą veikėjai, nors gai
liai, bet ištvermingai sudėję 
pažadus prie draugo kapo, ei
name toliau į gyvenimą! Drau
gas Franas to paties troško, 
kaip ir mes: ne verkti ir liū
dėti, bet dirbti gerovei žmo
nių, darbininkų klasei, panai-

■w8fc.fr ''lit.

TeLphone: EVergreen 8-19770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Sherman Mills, Maine. — 
Po devynių dienų tapo miš
ke atrastas paklydęs 12 me
tų vaikas Donn Fendler, be
veik nuogas ir išbadėjęs.
b-- ...... —a

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tol. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
į--------------------------------- a

■ — ■ ■ — -  - - - . - - -

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME*
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Labai žemom kainom išnuomuojame 
bučėrnčm, restauracijom ir visokiom 

biznio įstaigom.
Kvartukus ir Abrūsus

Pristatome tiesiai į krautuvę bei į 
biznio vietas taip dažnai ii’ po tiek 
skaičiaus kvartukų ir abrūsų, kiek 

jūs reikalaujate.
Dėl pasitarimo šaukite:
EVergreen 7-2464

Mes ateisime pas jumis pasikalbėti 
ir išaiškinsime savo patarnavimo 

jums būdus.
E. A. FRIELIUS, Savininkas

340 SO. FOURTH STREET
BROOKLYN, N. Y.

CHRONIŠKOS ■ 

LIGOS

GYDOMOS

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 
tupite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu. Leiskite man iš
aiškinti jums jūsų ligą.

Kraujo it Šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI

Ant Išmokėjimo, Jei Norima
__________ «

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
, Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

z 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.

TURIME SUKELTI PINIGŲ
■ . \ t ■ L - r ■

Nupigintas Išpardavimas 
Vyrų Siūtų, Lengvu ir Žieminių Palty

/ M •

Drabužiai ’ pasiūti iš geriausių vilnonių audimų, vėliausių 
modelių, vadovaujančių siuvėjų, tokios kainos, už kurias 

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas ir audimai 
bus brangesni šį rudenį.

Siūtai

Siūtai

Siūtai

Štai kai kurios mūsų kainos!
ar Overkautai vertes $20.00, dabar...

/
ar Overkautai vertes $22.50, dabar. .

ar Overkautai vertės $24.50, dabar..

.$14.50
S 16.50
$18.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

STANLEY MISUNAS 
Savininkas

JI Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai 

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-648S

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

Open Day and Night

RHEA

9

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

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

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

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVE
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 skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollęn, 
Doughnuts, Pics, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiamo duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

SKELBKITES "LAISVĖJE”

«
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Aštuntas puslapis Penktad., Liepos 28, 1989

Now Wko^^g^Zi nios
Dr. JOHN WALUK

Nežinojęs, Dė’ko Pašovė Mirė 161 NO. 6th STREET

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4802 FLATLANDS AVENUE

ŠV.

±

pirmadienį bus “Laisves

ir

512

Tarp LietuviųViešnia iš Lietuvos

ai-
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Šėštadienj, Rugpjūčio 5 d

LYGIAI 7:30 VALANDĄ VAKARO
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Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

CALIFORNIA 

FORT

Dixie Davis šiandien išlei
džiamas iš kalėjimo, bet bus 
3 detektyvų priežiūroj.

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

kas, 
jau 
Liet, 
nion

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei- 
ir

Direktorių Prez.
A. Balčiūnas.

jis sakės ne
galėjo šaut, 
Manąs, kad 

kitu, pašovė

Iš Verslininkų Sueigos

Prašome iš anksto pagalvo
ti apie tai ir mitinge duoti ini
ciatyvos tam svarbiam daly
kui.

BROOKLYN, N. Y.
Liet. Am. Piliečių Kliubo biznio 

susirinkimas įvyks penktadienį, lie
pos 28 d., savo patalpoj, 280 Union 
Avė. Visi kliubo nariai, kurie norite 
žinoti apie kliubo finansinį stovį bū
kite šiame susirinkime. — Pr. Vai
tukaitis. (173-175)

7 :30.
aiškins

Lietuvos

Benedikta Navalinskienė, 
“Laisvės” skaitytoja ir aldie. 
tė, šį šeštadienį išvyksta porai 
savaičių pas dukterį Anelę 
Holford į Uniondale, Pa.

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

Lankėsi “Laisvėje”

PARDAVIMAI
Biznio proga — galima įsigyti Ba

rą (aludę) lietuvių ir lenkų apgyVen
toj apylinkėj. Renda $60, su ketu
riais kambariais. Įeiga $500. Pilna 
kaina $3,500.00. Šaukite: Fidelity, 
103 Park Ave., New York City, 
N. Y. Room 914. (173-178)

publikos, aišku, 
paf. Tai bus rugsėjo 
vakarą, Royal Palace 
kur buvo paskiausis “Laisvės 
bazaras). Ž. R.

JONAS
Marion St., 

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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 Barberiai

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

XAVERAS STRUMSKIS'
.STAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM.
SAVAS PAS SAVĄ-

i

Isadore Penn, 42 metų, 
sportininkas ir Shirmer muzi
kos leidėjų firmos manadže- 
ris nušautas jo laukusių, ke
turių vyrų prie nhmų, 250 E. 
178th St., Bronx, išeinant į 
darbą. Jis mirė už 3 valandų. 
Prieš mirdamas, 
žinąs, dėlko jį 
neturėjęs priešų, 
jį palaikė kuo 
per klaidą.

VAIKŲ DARŽELIAI LIKSIS
Pagaliau, Miesto švietimo 

Taryba rekomendavo palaikyt 
“kindergartens,” nežiūrint 
valstijos reakcionierių nukapo
tų. paskyrų švietimo reikalams. 
Dėlto turės sumažint patarna
vimą kitose švietimo srityse.

Lankėsi Pasaulio Parodoj 
“Laisvėj” worcesterieciai dd. 
Kudarauskai su sūnum Ed
mundu. kuris mokinasi Clark 
universitete. Draugai Kuda
rauskai porą ištisų dienų pra
leido Pasaulio Parodoj. Už
klausti, kas geriausia jiems 
ten patiko, atsakė: “Sovietų 
Pavilijonas yra žingeidžiau- 
sias.” Buvo nuvykę į Jones 
Beach ir trečiadienį savo nau
ju Chrysleriu išvyko į namus.

Gale pereitos savaitės lankė
si draugas Vičinas iš Home
stead, Pa. Pabuvojęs čion po
rą dienų išvyko į Bostoną.

Taipgi lankėsi Mikolas Jo- 
kimavičius iš Philip, Wis., ir 
Valukas iš Scrantono.

Liepos 21 d. atvyko iš Lietu
vos viešnia Vanda Steponaity
tė, iš profesijos vaistininkė, 
dirbanti Makausko • vaistinėj 
Kaune. Čia ji vieši pas savo 
tetą p. Bundonienę, C. Brook
lyne.

Panelė Steponaitytė su pp. 
Bundoniais aplankė ir “Lais
vės” įstaigą. Pasikalbėjimuo
se išsireiškė turinti noro pa
tirti Amerikos jaunimo gyve
nimą, jų veiklą sporte ir ki
tose srityse. Ji apgailestauja, 
kad Amerikoje gimęs iš lietu
vių tėvų jaunimas veik labai 
menkai tekalba lietuviškai.

Kaipo vaistininkė, ji norinti 
patirti, kaip čia verčiasi lie
tuviškos vaistinės. Amerikoj 
viešėsianti iki 13 d.- rugsėjo.

LAISVE 4

Prakalbos Su Svečiais Kalbėtojais 
Įvyks Liepos 28-tos Vakarą

Paskutinį sykį norime pri
mint, kad mūsų prakalbos, 
kuriose kalbės svečiai kalbė
tojai V. Andrulis ir F. Abe- 

taipgi A. Bimba, įvyks 
šį vakarą, liepos 28-tą, 
Am. Pil. Kliube, 280 U- 
Ave., Brooklyne. Įžanga

nemokama. Pradžia 
Svečiai kalbėtojai 

vėliausius nuotikius

gyvenime ir pasauline plotme. 
A. Bimba kalbės apie pačių 
brooklyniečių reikalus ir del- 
ko svarbu, kad Peter V. Cac- 
chione būtų, išrinktas į Miesto 
Tarybą. Tai visiems apeinanti 
klausimai, reikalingi nuolat 
persvarstyti ir pažįnti sulyg 
greit besikeičiančios padėties. 
Kviečiame visus ir visas atsi
lankyti.

AKP Lietuvių 5 Kuopa.

Thomas Martin Papeika, 66 
metų amžiaus, 34 Ten Eyck 
St., mirė liepos 25 d., Kings 
County ligoninėj. Kūnas pa
šarvotas graboriaus Bieliausko 
koplyčioj, 660 Grand St. Bus 
palaidotas liepos 29 d., 
Trejybės kapinėse.

Juozas Deffin, 45 m. amž., 
1005 Washington Ave., Bronx, 
mire liepos 25 d., Morrisania 
ligoninėj. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Bieliausko koply
čioj. Bus palaidotas liepos 28 
d., šv. Jono kapinėse.

KAS PALIKOTE MOTERIŠKA j 
ŽIPONĄ ?

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
busais išvažiavime, buvusiam 16 d. 
liepos, Maspetho Vaikų Kempėn, 
kas nors paliko moterišką žiponą. 
Tasai žiponas yra pas gerus žmones 
ir jį galėsite pasiimti šį šeštadienį 
Kliubo piknike, Klaščiaus Parke, 
Maspethe. Žipono klauskite pas Dr. 
Martino Liuterio Drg. stalą. Mano
me, kad surasite liuteriečius, nebus 
sunku. — Piliečių Kliubas.

(175-176)

PUPLIC NOTICES
Notice is hereby given that Modern 

Maid Food Products, of Brooklyn, 
N. Y. has registered its trade
mark: MODERN MAID with the 
Secretary of States of New York to 
be used on foods, beverages and 
grocer’s sundries of every class, and 
for machinery for preparing, display
ing and or vending same.

(175-192)

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
- ----------------------------------------- ------ ------.----------------------------------------------------------------------------- L

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

Tel. Navarre 8-1919

Ruoškimės Prie 
Jubilėjaus

Iš Alfonso Maželio 
Laidotuvių

ši 
bendrovės direktorių ir rėmė
jų bendras mitingas aptari
mui, kaip minėsime savo 
dienraščio 20-ties metų Jubi- 
lėjų.

Visi direktoriai, alternatai 
ir visi dienraščio “Laisvės” 
bendradarbiai iš artimosios 
New Yorko apylinkės yra 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime. Čia bus aptariama, 
ką ir kaip rengti 24 d. rugsė
jo (Sept.) atžymėt 20-ties me
tų sukaktį, kaip “Laisvė” eina 
dienraščiu.

—o—
Aldonai Juškauskaitei, 

dietei, grupė merginų drau
gių suruošė “shower” liepos 
26-tos vakarą. Mat, ji rengia
si šeimos gyveniman. Aldonos 
ir Antano Sinkaus sutuoktuvės 
bus liepos 29-tą.

—o---
Moterys energingai rengia

si šeiminiam bankietui. Nu
matoma, kad vien viešnių de
legačių iš visos plačios Ame
rikos bus per 100, o vietinės 

bus kelerio- 
9-tos 
(ten,

Pereitą antradienį išlydėtas 
į amžino pasilsio vietą Alfon
sas Maželis. Velionio išlydėt 
susirinko daug brooklyniečių, 
o tūli žmonės pribuvo net iš 
Cliffsidės, kur Maželiai seniau 
gyveno.

Išleidžiant, atsisveikinimo 
kalbą pasakė A. Bimba, “Lais
vės” redaktorius, atžymėda
mas A. Maželio darbininkų 
judėjimui naudingą gyvenimą 
ir ragindarhas pasiliekančius 
labiau suglaust eiles, kad už- 
pildyt apleidusio draugo vie
tą. Liūdėdami draugo ir iš 
sąjausmo nelaimės ištiktiems 
jo draugei Marijonai ir sūne
liui Alfonsui, daugelis gailiai 
ašarojo. Į Brookside kapines, 
kurios randasi Englewood, N. 
J., išlydėjo devyniomis maši
nomis, o dešimtoji buvo ku
pinai užkrauta gėlių vaini
kais nuo organizacijų, šeimos 
ir draugų. Niįvažiavus; rasta 
daug pribuvusių, iš apylinkės 
tiesiai į kapines, dalyvavo ga] 
per šimtas palydovų. Laido
jo graborius LeVanda.

Prie Jtapo atsisveikinimo 
kalbą pasakė d. K. Dzevečko, 
senas velionio draugas ir san- 
keleivįs daugelyje darbų ir 
kovų už geresni, šviesesnį gy
venimą darbo žmonėms.

Apart žmonos Marijonos ir 
sūnaus Alfonso, liko nuliūdi
me brolis Jurgis, gyvenąs 
Hackensack, N. J., taipgi bro
lis Kazys ir sesuo Teofilė Lie
tuvoj. • V. š. D.

SUSIRINKIMAI
NEW YORK, N. Y.

ALDLD 23 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, 28 d. liepos, 8' v. v. 
26 Avenue B, Apt. 13 (pas drg. Min- 
gilą). Visi nariai būtinai dalyvau
kite, yra daug svarbių dalykų aptar
ti. Taipgi tie, kurie neužsimokėjo 
duokles, prašome tai padaryti šiame 
susirinkime. — K. Sungaila, Sekr.

(174-175)

Parsiduoda restauracija su 
pilnom gėrimų (degtine, vy
nai ir alaus) laisnem. Puiki 
sale (Hali) tinkama baliam, 
vestuvėm ir visokiom parėm. 
Salėje kliubai laiko mitingus 
po 2 kartu j mėnesi. Randą 
veik visą apmoką draugijos,, 
kurios laiko susirinkimus. Ly- 
są galima pasidaryti ant tiek 
laiko kiek tik norėsite. Par
duosime pigiai, nes savininkas 
dėl nesveikatos šeimoje turi 
greit apleisti šią apylinkę ir 
vykti j sausesnj klimatą. Ši 
vieta yra artimoje Brooklyno 
apylinkėje, apie 10 minučių 
mašina važiuojama nuo Pa
saulinės Parodos. Vieta apgy
venta įvairiom tautom, keturi 
metai kaip tas pats savininkas 
daro biznį su pilnu pasiseki
mu. Kreipkitės į “Laisvės” 
ofisą, 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (171-176)

grupių ir 
Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

STOKES 
kamp. Broadway

LIETUVIU ATLETU 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave.
Brooklyn, N.Y.

Tel 
Ev. 4-8041

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

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

Telefonai EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Į....................................I-... ......... ,

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

LDS JAUNIMO KUOPŲ TARYBA
Rengia

* IX * /

Naktinę Ekskursiją Laivu
S. S. ISLANDER

Laivas išplauks nuo North River Prieplaukos Np.
(Ties Battery Place gatve, New Yorko Mieste)

Kviečiame Brooklyno, Great Necko ir New Jersey lietuvius daly- 
vaut šioj jiepaprastoj pramogoj. Laivas plauks Hudson upe ir niekur 
nesustojęs sugrįš prie tos pačios priėklaukos pirm 1-mos vai. ryto. 
Tai ne tik pasivažinėjimas laivu, bet ir vakarėlis—gera orkestrą su
teiks muziką norintiems pasišokt, o alkaniems ir ištroškusiems bus 
visokių valgių ir gėrimų. KOMITETAS.

Pasportai (tikictai) parsiduoda už VIENĄ DOLERĮ

Kaip pasiekt prieplauką. IŠ Brooklyno: Imkite BMT Jamaica liniją 
iki Broad St. stoties. Išlipus, eikit vieną bloką iki Broadway, sukite 
po kairei ir eikite Brodve iki Battery Place, Sukite po dešinei ir ten 
už vieno bloko, prie upės, bus prieplauka No. 1 Arba imkite Broad
way local Nth Ave. liniją iki Whitahall stoties ir ten klauskite Bat
tery Place. Iš New Jersey: Imkite Liberty Street^ Ferry iš Jersey 
City i New Yorką. Sukite po dešinei ir eikite West Street’u iki Bat-. 
tery Place. Arba imkite Hudson Tubes iki Cortlandt St., eikite vie
ną bloką iki Broadway, sukite po dešinei ir sekite Broadway iki 
Battery Place. Žiūrint i upę, .prieplauka (labai didelis namas) ran
dasi tuoj dešinėj nuo žuvlnyčios (Aquarium).

Pereito trečiadienio vakare 
SLA salėje, Brooklyne, teko 
girdėti Lietuvos pribuvusių 
čion verslininkų kalbas. Pra
kalbas jiems suruošė taip va
dinamas Brooklyno Lietuvių 
Vaizbos Butas.

Susirinkimą atidarė vietos 
lietuvių vaizbininkų buto pir
mininkas p. Juozas LeVanda, 
pakviesdamas “dėdę” J. Am
braziejų padaryt įžangą.-

Vėliau, vakaro pirmininkas 
pakvietė kalbėt Lietuvos Vers
lininkų Sąjungos Kauno sky
riaus pirmininką p. J. Kaške- 
lį, “Verslo” ir ' “Amatninko” 
redaktorių p. Albiną Briedį ir 
Liet. Amatninkų Tarybos se
kretorių. p. J. VA.lentukonį.

Suminėti asmenys , aiškino 
apie Lietuvos verslininkų vei
klą, apie jų sąjungą ir di
džiausią tos sąjungos uždavi
nį — “padaryt Lietuvą lietu; 
viams.”

Būdingą, kad p. A. Briedis 
primygtinai aiškinosi, kad nė 
jis, nė jo sąjunga “nieko ne
turi prieš žydus.” Klauso- 
/ams buvo keista, . kad p. 
Briedis “nieko neturėdamas” 
;aip daug turėjo aiškintis...

Klausytojų buvo apgailėti
nai mažai.

Prie progos, manau, teks 
apie tų svečių nebuvėlių misi
ją pakalbėti atskirai. P. B.

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. Y.

Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
(šaldytuvai Nužemintam Kainom)

$9.50 už jūsų seną šaldytuvą (ice 
box), nepaisant kaip senas ar ma
žas jis būtų, nežiūrint, kad ir už

langine dėžė. '

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

showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą už taip žemai kai $3.50 J mėnesį. Pamąstyklt! 

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

, Tuojau šaukite EV. 7-6111
4-6562

Charles D’Orazio & Son*
139 Meeker Ave.
Brooklyn, N. Y.

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y<

Namų Rakandų Krautuve
A. WEITZNER

VERTEIVIS

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

venamąj'am, ir valgomąjam kambariam.

Šios Savaitės Specialai 
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98

Vien tik su Šiuo kuponu jūs galesite gaut Sį speciali pasiūlymą

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




