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nematysiąs Amerikos.
Ten kas nors arba maši

ną kreivai suka, arba nemo
ka sukti. Jauniems Kauno 
menininkams būtų ne pro 
šalį čionai pagastroliuoti. 
Visuomenė jų laukia ir gra
žiai priimtų.

Bet gera žinia ateina iš( 
Maskvos. Jei viskas išdeg
sią, kaip planuojama, tai 
pabaigoje šio mėnesio Ame
rikon atvažiuos Sovietų 
Raudonosios Armijos Dai
nų ir šokių Ensamblis. Tai 
esanti nepaprastai gabių 
dainininkų ir šokikų grupė.

Lauksime. Sovietų meni
ninkai bus čionai didoka 
naujenybė. Juos gražiai pa
sitiks ir priims pažangioji/ 
Amerikos visuomenė. \/

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo jaunimo suruoš
ta ekskursija laivu S. S. 
Islander pereitą šeštadienį 
išėjo labai puikiai ir visiems 
patiko. Ekskursantų buvo 
per pustrečio šimto. Daugu
moje buvo jaunimas. Bet ir 
“seniai” galėjo paūžti ir pa- 
sižavėti naktine Hudson 
upės pakraščių panorama.

Reikia tikėtis, jog ši lie
tuviško jaunimo ekskursija 
nebus paskutinė. Kas liečia 
daugelį šios ekskursijos da
lyvių, tai nuo kitos niekas 
jų nei surišę nesulaikys.

Kuriose tik organizacijo
se yra moterų, jos renka 
delegates į Amerikos lietu
vių moterų seimą. O seimas 
įvyks Brooklyne pradžioje 
rugsėjo.

Bet, man atrodo, seiman 
turėtų pribūti ne tik ofi- 
cialės delegatės. Seimo pa
talpa didelė. Seiman galėtų 
sutilpti daug viešnių.

Veikiausia moterys įsileis 
ir svečius nors nuo viškų 
pasižiūrėti į seimininkes. 
Bet kaip ten nebūtų su sve
čiais, viešnių gi turėtų būti 
labai daug. Ypač artimųjų 
apylinkių mūsų prakilnio
sios seserys turėtų pasinau
doti šia proga.

Kąip nuo skęstančio laivo 
žiurkės, taip būriais politi
kieriai- bėga iš. Washingto- 
no. Jie grįžta namo. Wash
ingtone jie privirė daug ko
šės, pridarė daug žalos.

Tai tikrai nedėkingi su
tvėrimai. Juos žmones iš
rinko atstovauti žmonių in
teresus, o čia sušilę gynę in
teresus saujalės plutokrati- 
jos.

Reikia tikėtis, kad ne vie
nas tų politikierių gaus šal
tas kojas, kai sugrįš namo 
ir veidas veidan susitiks su 
piliečiais. Žinoma, jie gu
drūs: Jie ir vėl bažysis, tei- 
sinsis ir iškilmingai darys 
naujus iškilmingus pasiža
dėjimus.

Pradžioje šio šimtmečio 
Amerikoje buvo apie dvide
šimt milionų arklių ir apie 
pustrečio miliono mulų. 
Šiandien arklių bėra apie 
vienuolika milionų, o mulų

Hitleris Tarsis su Mussoliniu 
Prieš Lenkiją

Paryžius. — Pranešama, 
jog greitu laiku Mussolinis 
turės pasikalbėjimą su Hit
leriu Brenner Tarpkalnėje, 
tarp Italijos ir buvusios 
Austrijos. Jiedu svarbiau
siai tarsis apie bendrą Vo
kietijos ir Italijos veikimą, 
jeigu kiltų karas dėl Danzi
go.

i Sakoma, jog Mussolinis 
pageidauja, kad Vokietija 
Tišspręstų Danzigo klausi
ma be karo.” r v

Jaunuolis Pats Nusipjo- 
ve Koją, Sukriušintą 
Gelžkelio Nelaimėje
Vermillion, Ohio. — Nuo 

prekinio traukinio nukrito 
19-kos metų jaunuolis Wil
liam Capps, negrukas, ir ra
tai sukriušino jam koją. Jis 
suprato, jog dėl to gali pri
simest jam gangrena ir jis 
gali mirt, jeigu nebus nu
pjauta ta koja. Todėl jis iš
siėmė kišeninį peiliuką ir 
pats nusipjovė sutriuškintą
ją koją.

Po savo padarytos opera
cijos, berniukas užveržė no
sine tą koją prie pat nupjo
vimo vietos, idant kraujas 
nenubėgtų. Tada jis nuslin
ko j artimą miškelį ir pa
sidarė sau porą kriukių iš 
jaunų medelių.

Pasiramsčiuodamas kriu
kiais, berniukas paskui nu- 
šlubavo visą mylią, iki pri
ėjo prie ten buvusių trauki
nio darbininkų. Jie pašau
kė ligonvežimį.

Daktaras Wm. E. Wheat- 
ley, apžiūrėjęs berniuką, ta
rė:

“Jis yra narsus ir apsuk
rus vaikinėlis. Jis padarė, 
ką mažai žmonių būtų drį
sę daryti. Jis gana gerai 
p a s i d arė sau operaciją, 
nors ,žinoma, buvo pavo
jaus, kad galėjo užsinuo- 
dyt jam kraujas nuo peilio. 
Bet jis tikrai sugys.”

Paėmus berniuką į ligo
ninę, slaugės sakė, kad jis 
yra smagiausias iš visų li
gonių, kokius jos bet kada 
matė,—nors “sunku ir įsi
vaizduot, ką jisai iškentė
jo,” kaip kad tarė viena 
slaugė.

Karvė Atvedė “Trijukus”
Wilkes Barre, Pa. — Vie

no farmerio karvė šioj apy
linkė atvedė tris veršiukus, 
vienu pradėjimu. Kiekvie
nas veršiukas sveria po 50 
svarų. Farmerys didžiuoja
si ta savo karvute.

beveik tiek pat, kiek ir bu
vo.

Mulas geriau atsilaiko 
prieš automobilio progresą, 
ne kaip arklys. Dar už po
ros tuzinų metų arkliu be
galėsime džiaugtis ir di
džiuotis tiktai muziejuose.

Naziai Rengias Im
ti Danzigą; Anglija

"Nežino, ką Daryt”
Hitleris Tikisi Gaut Danzi

gą “Laipsniškai”

London. — Anglijos mi
nisterial tariasi, ką Anglija 
darytų, jeigu naziai “laips
niškai” jungtų Danzigą prie 
Vokietijos. Anglų valdžia 
sužinojo tokį hitlerininkų 
planą:

Vokiečiai naziai vis la
biau naikins Lenkijos teises 
“laisvame” Danzigo krašte, 
atidarys sieną liuosai pre
kybai tarp Vokietijos ir 
Danzigo, nušluos šalin galią 
Lenkijos muitinių valdinin
kų, ginkluos Danzigo nazius 
ir statys jiem fortus-tvirto- 
ves. Tai, girdi, Lenkam ne
liksią nė “išvalgyto kiauši
nio” Danzige, o jo naziai 
būsią gana aprūpinti kariš
kai atremt bet kokį staigų 
karo žingsnį iš Lenkijos pu
sės.

ŽVĖRIŠKAI NUŽUDYTA LENKŲ KUNI
GO DUKTĖ, PRIE CAMDENO

Camden, N. J. — Neži
nia kas pasmaugė Wanda 
Dworeckaitę, 17 metų, duk
terį lenkų baptistų kunigo 
Walterio Dworeckio. Polici
ja rado jos kūną įmestą į 
dumblinas laukines žoles 
prie krūmų palei Park Bou- 
levardą, tik už aštuonių blo
kų nuo Dworeckiu namo.

Atrodo, kad jinai buvo 
nužudyta automobilyj ir iš
trenkta laukan, žmogžu
džio būta labai stipraus. 
Nes jo rankomis sulaužyti 
net kaulai mergaitės kaklo. 
Be to, subadytas peiliu jos 
dešinysis smilkinys.

Jinai vakare pirm nelai
mės išėjo iš namų, sakyda
ma, kad “nori nusipirkt ais- 
krymo ir pančiakų,” ir ne
grįžo. —Matyt, kas nors 
ją įsiviliojo į automobilį.

Tėvas pranešė policijai, 
kad jo duktė “vėl kur tai 
dingo.” Po kiek laiko, poli
cija rado mergaitės kūną, 
nugabeno į lavonyną ir pa
šaukė tėvą.

Pamatęs dukters lavoną, 
tėvas apsipylė ašaromis ir 
apalpo.

Policija jau pirmiau bu
vo persergėjus kun. Dwo- 
reckį, kad jis geriau pri
žiūrėtų Wandą. Jinai, kaip 
sakoma, buvo “padauža.” 
Pažįstami policininkai per
spėjo Dworeckį, kad jeigu 
jo mergaitė nesusitvarkys, 
tai “gal tamsta kurią nors 
dieną rasi ją nužudytą.”

Metai atgal ją buvo už
puolęs žagti koks tai jaunas 
vyras prie Whitman Parko.

Šiemet vasario mėnesį 
kažkoks vyras įsivadino į 
savo automobilį Wandą

Nazių valdininkai šneka, 
jog Lenkija, todėl, “supras, 
kad geriau jai bus užleist 
Vokietijai Danzigą be ka
ro.”

Danzigo nazių galva Fo
erster vėl lankėsi pas Hit
lerį, ir jiedu “padarę svar
bų žingsnį” dėlei Danzigo 
prijungimo prie Vokietijos, 
kaip skelbia Vokietijos ir 
Danzigo laikraščiai.
Kaip Naziai Burnoja prieš 

Lenkiją
Berlin. — Nazių spauda 

vadina Lenkiją “pamišėle, 
nachale” ir pranašauja jai 
greitą galą, jeigu jinai muš 
bent vieną kanuolės šūvį, 
norėdama apgint Danzigą 
nuo Hitlerio.

Hitlerininkai atvirai ra
šo ir viešai kalba, kad Vo
kietijos armija priruošta 
‘atvaduot” Danzigą.

Dworeckaitę su jos drauge, 
11 metų mergaite,’ Helena 
Dumbowskaite. Automobi
lyje įvyko smarkus ginčas; 
ir vyras išdrėbė jas laukan.

Balandžio mėnesį šį pa
vasarį pora vyrų įsitempė 
Wandą į automobilį, pavežė 
25 mylias nuo Camdeno ir 
ištrenkė laukan. Vienas vy
ras automobilyje ją sumu
se ir mėgino pasmaugti. Ji
nai tuomet buvo atrasta be 
sąmonės.

Neužilgo po to kas tai 
“laužyta” anglų kalba tele- 
fonavo jos tėvui:

“Žiūrėk, kad Wanda už
sidarytų snukį; o jeigu, ne, 
tai kas nors užmuš ją.”

Dabar policija ir detekty
vai perkratinja jos laiš
kus, žiūrėdami, su kuom ji
nai turėjo artimesnius ry
šius. Policija taipgi kelias 
valandas klausinėjo Wan- 
dos brolį ir seserį.

Sovietai Suteikė Chini- 
jai 140 Miliony Do

lerių Paskolos
Chungking, Chinija. — 

Sovietai davė Chinijai apie 
140 milionų dolerių pasko
los (skaitant amerikiniais 
doleriais), kaip praneša 
United Press, amerikonų ži
nių agentūra.

Washington. — Amerikos 
valdžia perka dar 6 milio- 
nus uncijų sidabro iš Chi- 
nijos. Už tai Chinija gau
na du' milionus dolerių; o 
doleriais Chinija gali pirkt 
sau karinių ir kitokių reik
menų, kaip iš Amerikos, 
taip ir iš kitų šalių.

Vokiečiai Retai Temato 
Judamuosius Paveikslus
Washington. — Vidutinis 

Vokietijos darbininkas ir 
jo šeimyna tik sykį per me
tus teina į judamųjų pa
veikslų teatrą; o viena šei
myna iš kiekvienų trijų vi
sai nesilanko į judžius: per- 
mažai uždirba.

Jungtinėse Valstijose ju
damieji paveikslai turi kas 
savaitę po 85 milionus žiū
rovų. Taip raportuoja Ame
rikos prekybos ministerija 
apie judžių lankymą šioj ša
lyj ir Vokietijoj.

Mexikos Fašistų “Vie
nybės” Kongresas už

sibaigė Žudynėmis
Mexico City. — Praeitą 

penktadienį įvairaus plauko 
fašistai sušaukė “kongresą” 
“apvienyt” visas savo spė
kas patalpoj fašistinio fron
to, kurį jie vadina “demo
kratiniu frontu.” Seimo at
stovas ex-pulkininkas Boli
var Sierra, valdydamas pa
talpą, tačiau, neleido vidun 
“delegatų,” kurie rėmė mi- 
lionierių' genęrolą Almaza- 
ną kaip savo kandidatą į 
Meksikos prezidentus. Nes 
Bolivar Sierra palaiko kan
didatūrą generolo Sanche- 
zo Tapijos į prezidentus.

Bet Almazano rėmėjai į- 
silaužė į svetainę ir sukėlė 
didelį lermą; paskui apleido 
svetainę ir susirinko patal
poj kitos fašistinės organi
zacijos, vadinamos “revo
liucinis komitetas šaliai at- 
budavoti.” Čia almazanis- 
tai padarė pareiškimą, kad 
jie esą “vienijantis centras 
visų nepriklausomų parti
jų.”

Ant rytojaus po to, atėjo 
prie fašistų “demokratinio 
fronto” namo durų genero
las Rafael Cardenas (kuris 
nėra joks giminė dabarti
niam Meksikos prezidentui 
Lazarui Cardenasui). Su 
generolu buvo jo brolis Jo
se de Jėzus Cardenas ir Jo
se Lamadrid. Jie reikala
vo, kad Bolivar Sierra, va
das neva “demokratinio 
fronto,” įleistų juos vidun. 
Bolivar Sierra neleido, čia 
todėl ir įvyko ginkluotas 
susikirtimas. Bolivar Sier
ra su saviškiais ėmė iš re
volverių pyškint į neprašy
tus “svečius,” o “svečiai” 
pyle kulkas į Bolivarą ir jo 
draugus.

Jose de Jesus Cardenas ir 
Jose Lamadrid taip ir liko 
nušauti, o pats Bolivar Sie
rra pavojingai sužeistas.

Policija suėmė aštuonis 
šaudymosi dalyvius iš abie
jų pusių.

Berlin, rugpj. 9. — Nazių 
valdžia surašinėja karo tar
nybai visus žmones nuo 5 
iki 70 metų amžiaus.
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Reakcinis Kongresas 
Pasmerkė Alkiui Mi

lionus Bedarbių
Padidino ir Karo Pavojų, 

Kaip Sako Rooseveltas

Hyde Park, N. Y. — Kai 
Amerika atsidurs sunkioje 
krizio padėtyje ateinantį 
pavasarį, dėl to bus kalti 
tik republikonai ir dešinie
ji demokratai kongresma- 
nai ir senatoriai, kurie at
metė prezidento Roosevelto 
sekamus reikalavimus:

Paskolint iš šalies iždo 
$3,060,000,000 verti ngoms 
privačioms pramonėms ir 
$800,000,000 naujų namų 
statybai;

Pakeist Amerikos “bepu- 
siškumo” (neutralumo) įs
tatymą taip, kad preziden
tas gautų galią, “pagal rei
kalą,” praleist kariaujan- 
čiom šalim ginklus ir kitus 
karo reikmenis iš Jungtinių 
Valstijų.

(Susibūrę krūvon kongre-

Faktas, Kad “Svietkai” 
Papirkti prieš Bridges?
Angels Sala, San Fran

cisco. — šalies valdžios pa
skirtas tardytojas, Harvar
do Universiteto vyresnysis 
profesorius Landis, staty
damas tikslius klausimus, 
privertė prisipažint fašistu
ką Harperį Knowlesą iš 
Amerikonų Legiono., kad jo 
sėbras Stanley Doyle “gal 
davė pini gų” kapitonui 
Charlesui Backsey, šnipui 
prieš darbininkus, idant ka- 
pit. Backsey liudytų, kad 
Harry Bridges, CIO mari- 
ninkų vadas, “buvęs narys 
Amerikos Komunistų Par
tijos.”

Klausimai, statomi Brid- 
geso advokatų, iškėlė aikš
tėn, jog kap. Backsey tar
navo kaip šnipas ir streik- 
laužis Susivienijimui Prie
plaukų (dokų) kapitalistų.

♦ Tas H. Knowleso pripa
žinimas, kad buvo papirki- 
nėjami liudytojai prieš H. 
Bridgesą, žymiai pagadino 
popierius kapitalistams, rei
kalaujantiems d e p o r t u ot 
Bridgesą iš Amerikos kai
po ateivį tariamą “komu
nistą,” kuris nėra šios ša
lies pilietis.

Šiemet Puikiausias Sovietų 
Derlius per 14 Metų

Maskva. — Labai sėkmin
gai suimami javai nuo lau
kų visoj Sovietų šalyj. Vy
riausybė skaitliuoja, kad 
derlius bus 115 iki 131 mi
liono metriškų tonų įvairių 
grūdų. Tai būtų pasiektas 
derliaus tikslas, kurį dar 
1935 m. nustatė J. Stalinas. 
Vadinasi, šių metų derlius 
žada daugiau grūdų, negu 
bet kada per paskutinius 14 
metų. Ir tai nežiūrint, kad 

so atgaleiviai paliko galio
je senąjį “bepusiškumo” 
įstatymą, pagal kurį prezi
dentas turi sustabdyt karo 
reikmenų praleidimą lygiai 
užpultiems kraštams, kaip 
ir užpuolikams. Tuo būdu 
šis įstatymas tarnauja fa
šistiniams agresoriams, už- 
puolantiems silpnesnes ša
lis.)

Taip pareiškė prezidentas 
Rooseveltas pasikalbėjime 
su laikraščių atstovais. Jis 
sakė, kad jo pasiūlymai dė
lei paskolų būtų suteikę 
darbų pašalpiniams darbi
ninkams, kuriems ateinantį 
pavasarį jau užsibaigs WP 
A ir PWA šalpos darbai, 
pagal kongreso tarimus. 
Tuomet susidarys 5 milio- 
nai bedarbių, išmestų iš šių 
pašalpinių darbų, o priskai- 
tant jų šeimynas, tai 20 mi
lionų amerikiečių atsidurs 
ant pragarmės kranto. Bet 
to būtų išvengta, jeigu kon
gresas būtų priėmęs prezi
dento planus.

Republikonai ir atgaleį- 
viai demokratai senatoriai 
ir kongresmanai, atmesda
mi prez. Roosevelto siūlo
mus pataisymus “bepusiš
kumo” įstatymo, tuomi pa
drąsino fašistinius užpuoli
kus ir paaštrino pavojų ka
ro, į kurį galės būt įvelta 
pusantro biliono žmonių, — 
kaip kad prezidentas Rpo- 
seveltas skundėsi prieš tuos 
reakcionierius kongreso nat
rius.

Mussolinis “Susirgęs,” 
Todėl Nedalyvavęs 
Manevruose iki Galo
London. — Neoficialiai 

pranešama, kad Italijos 
diktatorius Mussolinis rim
tai susirgęs širdies liga ir 
skilvio skauduliais; todėl jis 
turėjęs apleist didžius savo 
armijos manevrus šiaurinėj 
Italijoj.

Kiti pranešimai sako, kad 
manevrai padarė blogą įs
pūdį Mussoliniui. Todėl jis 
tuos manevrus staiga atšau
kęs diena pirmiau negu bu
vo skirta.

Šiais manevrais Mussoli
nis norėjo įrodyt, kad Ita-' 
lijos armija (“mėlynoji”) 
“žaibo greitumu” supliekia 
Franci jos armiją (“raudo
nąją”), bet bandymai ma
nevruose parodė, jog tai ne
galimas dalykas.

buvo “blogiausias javams 
oras praeitą žiemą ir pava
sario pradžioj,” kaip rašo 
New Yorko Times kores
pondentas.

Kolektyviai ūkiai ir mok
sliniai jų įrengimai nugalė
jo blogų orų darytas kliū
tis.
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vietų Sąjungos Turk-SiB gelžkelio vėl du 
keliai eina per vakarinę Chiniją, linkui 
Lanchow, Sian, Chungking ir karo fron
to. Šie keliai ir tarnauja Chinijai gavi
mui ginklų, amunicijos ir kitų reikmenų.

Gelžkeliu dalis yra chinųz rankose ir 
dalis japonų. Chinai pilnai kontroliuo
ja trumpą gelžkelį, kuris jungiasi su 
Francijos Indo-Chinija; į rytus nuo 
Sian ir į šiaurės nuo Canton miestų. 
Japonai turi didesnę pusę Chinijos gelž- 
kelių, bet ir jie negali sėkmingai juos 
naudoti, nes partizanai tankiai puola.

Chinija deda daug svarbos į 
automobilių kelius. Jų taisyme ir nau
jų pravedime dirba keli milionai žmo
nių. O žmonių Chinijai nėra trumpa. 
Kiek naujų kelių pravesta, tikrai neži
nia, bet spėjama, kad daug. Kiek giliau 
Chinijoj buvę korespondentai tvirtina, 
kad jiems teko važiuoti moderniškais 
automobilių keliais, kur pirmiau jų ne
buvo.

Kas Gi Yra Tas Rokiškis?
■*1 . 'l> • ‘

i \ Tyrol Gyventojai Prieš Fašistus
Mes gavome lapelį, išleistą Tyrol aus

trų gyventojų slaptai, po kuriuomi pa
sirašo “Tyrelio Patriotai.” Lapelyj api
budina sunkią gyventojų padėtį po Itali
jos fašistų jungu. Prieš Pasaulinį Karą 
ši Tyrol dalis buvo dalis Austrijos. Šim
tai geriausių sūnų ir dukrų sugrūsta į 
kalėjimus.

Tyrol gyventojai lygiai neapkenčia 
Italijos fašistus, kaip ir Vokietijos. Jie 
tarpe kitko rašo: “Vokiečiai agresoriai 
yra austrų valstiečių priešai, kaip ir 
darbininkų. Jie yra priešai ir mūsų re
ligijos. Jie yra neprieteliai Austrijos, 
mūsų tėvynės.”

Lapelis šaukia Tyrol gyventojus apsi
jungti bendrai kovai, kad atsiskirti nuo 
Italijos ir neleisti įsigalėti ten Vokietijos 
naziams. Kaip žinia, kiek laiko atgal 
Mussolinis susitarė su Hitleriu, kad iš 
Tyrol leis kelis šimtus tūkstančių vokiš
kai kalbančių žmonių persikelti gyventi 
į Vokietiją. Į tą fašistų suokalbį Tyrol 
gyventojai atsakė sukilimais.

■ /

1 Areštai Hitlerio Arjiiijoj
Pasitvirtino, kad Hitlerio slaptoji po- 

Ilicija padarė daug areštų Vokietijos ar
mijoj ir jos vadovystėj. Berlyne areš
tuotas generolas Lothar Henning, kuris 

l' buvo vadu karo ministerijoj ir keletas
į kitų aukštų viršininkų. Per keturias va

landas slaptoji policija darė kratas jo 
• buveinėj.

Areštai dar kartą parodo, kad nėra 
taip viskas gerai Hitlerio armijoj, kaip 

- buvo skelbiama. Vokietijoj yra daug 
žmonių, kurie ne vien laukia progos, bet 
ir dirba tam, kad padarius galą nazių 
viešpatavimui.

Vokietijoj Plečiasi Ligos
Naziai ne vien politinę nelaimę atne

šė Vokietijos žmonėms, bet ekonominį 
skurdą ir kartu ligų ir mirtingumo pa
augintą. Pačių nazių sveikatos departa
mento skaitlinės parodo, kad daugiau, 
kaip dveja tiek dabar serga Vokietijos 
žmonių, negu prieš Hitlerio įsigalėjimą.

1933 metais difterija susirgo 77,340 
žmonių, o 1938 metais 149,429. Škarleti- 
na 1933 susirgo 79,830, o 1938—114,243; 
nugarkaulio smegenų uždegimu 617, o 
1938 metais jau 1,826; infantile paraly
žium 1933 metais susirgo 1,318, o 1938— 
5,757. Taip panašiai ir kitomis ligomis.

Priežasčių daug, būtent: stoka maisto; 
neprisilaikymas sveikatos dėsnių, ypa
tingai jaunų žmonių; stoka daktarų ir 
slaugių, nes naziai išvaikė daug žydų 
tautos profesorių ir daktarų; stoka aku
šerių ir maisto inspektorių; pačių žmo
nių slaptas gaminimas mėsos mušant 
gyvulius be daktarų priežiūros; stoka 
viešo medicinos aptarnavimo; perdidelis 
persidirbimas, kaip tai ilgos valandos ir 
baisi paskuba, ką pripažino, net nazių 
sveikatos departamentas Dusseldbrfo 
mieste ir daugelis kitų priežasčių, kurias 
pagimdė baisusis nazių teroras ir per
sekiojimas.

ALDLD Knyga Sustatyta
Literatūros Draugijos šių metų kny

ga, kuri apima septynių Lietuvos rašy
tojų biografijas, jų literatinį darbą ir 
veiklą, jau sustatyta, kaip sužinojome iš 
tbs organizacijos centro sekretoriaus d. 
D. M. Šolomsko. Tai bus labai svarbus 
veikalas, kuris atidengs skraistę į tam 
tikrą laikotarpį lietuvių gyvenimo.

Mes patariame organizacijos nariams 
mokėti duokles, gauti naujų narių, kad 
centras galėtų užbaigti knygos darbą 
greičiau. Knyga bus gan didelė.

Nauji Chinijoj Keliai
Labiausiai industrinė tai ta Chinijos 

dalis, kur įsiveržę japonai. Japonija 
užėmus yra apie vieną dešimtą dalį Chi
nijos, bet ir užimtoj dalyj daugelyj vie- 
fų veikia partizanai.

Chinija rubežiuojasi su Francijos ko
lonija—Francijos Indiška-Chinija; Indi
ja, kurią valdo Anglija, Sovietų Sąjunga, 
Mongolijos Liaudies Respublika. Todėl, 
nepaisant, kad Japonija užblokadavo 

g Chiniją iš vandens, ji vis vien turi platų 
yį . susisiekimą su pasauliu.

Iš Francijos Indo-Chinijos eina gelžke- 
lis į Chinijos Yanuanfu miestą. Toj 
Francijos kolonijoj gali krauti reikme
nis iš laivų ir gelžkeliu pristatyti į Chi
niją.

Nuo Rangoon prieplaukos, per Burmą, 
/ Anglijos Indiją, eina plentas į Chiniją. 

Chinai sujungė tą plentą su Yannafu 
miestu. Per Liaudies Mongoliją du ke
liai jungia ją su Sovietų Sibiru. Nuo So

Japoną ‘‘Žemiškas Dievas”
Japonijos imperialistai apgavimui sa

vo žmonių imperatorių skaito dievišku, 
tikruoju saulės dievo pasiuntiniu. Tikru
moj, Japoniją dabar ir valdo armijos ir 
laivyno Vadai priešakyj su imperato
rium. Jie visus reikalus nutaria.

Japonijos imperatorius—Mikado-Hiro- 
hito yra vienas iš didžiausių to krašto 
žmonių išnaudotojų. Virš 750,000,000 ja- 
nų jo kapitalo įdėta į stambią gamybą 
ir bankus. Jis valdo per 1,350,000 hek
tarų geriausios žemės. Jis su generolais 
ir admirolais nuolatos užsiima karo pro
vokacijomis, kurių našta suverčiama ant 
Japonijos žmonių pečių.

Dabartiniu laiku Japonijos karo rei
kalai apie 80 nuošimčių visų valstybės 
įplaukų praryja. Taksai nuolatos auga. 
Jeigu prieš karą su Chinija ant kiekvie
no Japonijos gyventojo buvo po 18 janų 
skolų, tai dnbar yra po 30 janų. Virš 
700,000 japonų valstiečių buvo vien pir
mais metais karo su Chinija atitraukta 
nuo darbo ir pasiųsta į karo laukus. 
Darbo našta užgulė ant senų tėvų ir ma
žesnių šeimų narių. • *

Baisus vargas ir skurdas iššaukė ma
sines saužudystes. Vien 1937 metais Ja
ponijoj nusižudė per 30,000 žmonių. Di
džiuma buvo jaunimas.

Karas su Chinija vis daugiau darosi 
įkirus, ne vien paprastiem gyventojam, 
kurie apkraunami mokestimis, bet ir pa
tiem kareiviam. Chinijoj, netoli miesto 
Tsinan atsisakė 3,000 japonų kareivių 
eiti į mūšį prieš chinus. Pašauktas karo 
laivas, kruzeris, pradėjo baisiai bombar
duoti nepaklusnius kareivius. Daug ka
reivių žuvo. Bet kiti pastatė tris kanuo- 
les į frontą ir jų ugnimi pravijo karo 
laivą. Virš 800 sukilusių kareivių pabė
go pas chinus; 200 nusižudė, o kitus veik 
visus išžudė kitos japonų armijos dalys.

< * • 1 . •

Bet su tuo sukilimai nesibaigė. Jie pa
sikartoja, tai vienur, tai kitur. Tuo kar
tu, kada Japonijos imperialistai negauna ’ 
rodos Chinijoj, tai jų “dieviškas” Hiro-

Šiandieninis Rokiškis — 
pats svarbiausias ekonomi
nis ir kultūrinis centras 
šiaurės rytų Lietuvoje.

Miestas nėra didelis. Tiek 
ploto, tiek gyventojų skai
čiaus atžvilgiais jis maž
daug lygus Utenai, didesnis 
už Zarasus ir mažesnis už 
Biržus. Paskutiniais statis
tikos daviniais, o jų tikslu
mas neperdidžiausias, kaip 
ir visų dabar statistikų, 
Rokišky gyvena per 6 tūkst. 
žmonių, miestas užima apie 
527 ha. ploto, kur gatvių 
bendras ilgis sudaro vis tik 
apie 23 km. Bent 250 ha. iš 
viso miesto ploto būtina iš
skirti didžiuliams grafo 
Pšezdeckio parkams, kurie 
supa iš visų pusių nuosta
biai gražius dvaro rūmus.

Rokiškio augimui, be abe
jo, dabar didelės : reikšmės 
turi geležinkelis, nors tasai 
geležinkelis bent 4 km. ato
kiau nuo miesto. Aplink 
geležinkelio stotį jau auga 
naujas gelež. stoties mieste
lis, bet dar daug laiko pra
eis, kol tasai miestelis susi
jungs su miestu, nors ir 
miestas pastebimai plečiasi 
geležinkelio stoties krypti
mi. Prieš did. karą šituo ge
ležinkeliu buvo labai didelis 
transportinis judėjimas iš 
Rusijos gilumos į Liepojos 
uostą. Dabar Liepojos uos
to reikšmė sumažėjusi, su
mažėjęs ir gyvumas šitame 
geležinkelio ruože. Vis dėl
to geležinkelis rokiškėnams 
labai svarbus, nes tai pats 
tikriausias jų langas į Lie
tuvą. Plentų ^iaikaip ir nėr, 
keliai dažnai pabiūra, ir au
tobusais susisiekimas su 
Kaunu per Svėdasus, Už
palius, Uteną ar su Biržais 
per Pandėlį, Papilį vieške
liais labai nepatogus.

Iš Istorijos
Rokiškio miesto atsiradi

mo istorija yra per daug 
nuobodi, kad ja domėtųsi 
skaitytojas, ji labai tam
priai surišta su dvaro isto
rija, kadangi dvaras labai 
daug prisidėjo prie miesto 
tvarkymo, gražinimo ir au
gimo.

Dabartinių Rokiškio dva
ro savininkų giminei pra
džią davęs austrų grafas 
Tizenhauzenas, kuris atsi
kėlęs į šitą kraštą kalavi
juočių ordino laikais. Per 
ilgą laiką Tizenhauzenų gi
minė sulenkėjo ir išliko ka

talikais. Pereito šimtmečio 
viduryj paskutinysis Tizen
hauzenas sumanė Rokiškyj 
pastatyti sau paminklą — 
didelę bažnyčią. Bažnyčiai 
projektus dirbo prancūzų 
architektai, kol jis iš dau
gybės projektų pasirinkęs 
jam labiausia patikusį.

Grafas Tizenhauzenas bu
vęs labai turtingas, ir jis 
su lėšom bažnyčios statybai 
nesiskaitęs. Statybinę me
džiagą bažnyčiai tekę vežti 
iš Užsienių, statybos dar
bais rūpinosi prancūzai ar
chitektai ir statybos specia
listai. Bažnyčiai vieta buvo 
parinkta prieš dvaro rūmus 
ir taip pataikyta, jog iš Ti- 
zenhauzeno salioyio lango 
būtų matyti did. altorius, 
kada atidaromos durys.

Rusų valdžia turėjo savo 
planus, ir ji nekliudė bažny
čios statybai. Tizenhauze
nas vidaus įrengimui skyrė 
milijonus aukso rublių, to
dėl kiekvienas mažiausias 
daiktelis smulkiai iščiupinė
tas. Altorių baldakimai, sa
kykla ir kt. meniškai iš
pjaustyta iš kietmedžio ir 
dar šiandien stebina lanky
tojus atlikto darbo meniš
kumu. Didžiuliai langai 
margi įvairiausiomis spal
vomis ir sulipinėti iš smul
kių stiklo gabalėlių, altorius 
auksuotas, įvairūs nejudomi 
indai, kaip krikštykla ir kt. 
iš raudono marmuro. Grin
dys išklotos marmuru, o in
das švęstam vandeniui iš di
džiulio jūros sraigės kiauto.

Kai bažnyčia buvo baig
ta, rusų valdžia panoro baž
nyčią atimti ir ją paversti 
cerkve. Bet Tizenhauseno 
palikuonys surado progą ir 
pašventino bažnyčią naktį.

Rusai nenusileido. Bažny
čia jiems išsprūdo iš rankų, 
jie sumanė prieš bažnyčią 
pastatyti cerkvę. Bet ir čia 
jie buvo apeiti. Vieną naktį 
toj vietoj, kur buvo numa
tyta cerkvė, buvo iškastas 
šulinys. O šulinio vietoj 
cerkvės nestatoma.

Miesto Vaizdai
Rokiškis, vienas iš nedau

gelio miestų rytų Aukštait. 
kur matyti pakankamai 
planingumo miesto tvarky
me. Dauguma gatvių tie
sios ir plačios, turgavietė, 
esanti miesto centre, plati 
ir ilga. Šita turgavietė jau 
greit bus iškelta iš miesto, 
ir Rokiškis galės didžiuotis

puikiu skveru ir puikia alė
ja, kurie pilniausia sutilps 
šitoje aikštėje.

Dauguma namų mediniai, 
mūrinis kvartalas tėra mie
sto centras. Miesto centre 
telpa beveik visos prekybos 
įmonės. Pramonės Rokiš
kyj beveik jokios, jei ne
skaityti ne kažin kaip vei
kiančios spirito varyklos, 
lentpiūvės, malūno ir kt. 
Miesto centre telpa visos 
karčiamos ir autobusų sto
tis, o dauguma įstaigų ir 
mokyklų išsisklaidę kiek 
toliau iš centro.

Miestui trūksta gražių 
miškingų apylinkių, tinka
mų maudytis vietų, todėl 
rokiškėnai tiek šiokiadie
nių popiečiais, tiek šventa
dieniais telkiasi miesto cen
trinėse gatvėse, miesto par
ke, kuris yra gana didelis 
ir nesutvarkytas.

Vis tik miestas bando 
modernėti, vydamasis Kau
ną, nors tam trūksta būti
niausių sąlygų. Karčiamos 
čia atrodo panašios į Kauno 
karčiamas, skelbimų lentos 
ir kai kur sienos nuolat ap
karstytos plakatais. Tą die
ną, kada užklydau į Rokiš
kį, kaip tik buvo futbolo 
rungtynės tarp Biržų ir Ro-

kiškio futbolistų, ir visas 
miestas užgriuvo į stadijo
ną. Ir viena ir antra ko
manda sviedinį daužė retu 
nuoširdumu, tačiau jiems 
taip sekėsi, kad publika 
kvatojo taip garsiai, jog net 
mieste buvo girdėti. Vienas 
rokiškėnas pasakojo, kad 
šiandien futbolas dar pajė
gia žymią jaunųjų rokiškė
nų dalį suvilioti į aikštę, 
kur pakankamai progų pa
sižiūrėti futbolo, pasišnekė
ti su merginom ir įdomiau 
praleisti popietį. Miestiečiai 
labai pasigenda rimtų kul
tūrinių pramogų, paskaitų, 
tačiau tenka apsieiti be jų, 
nors inteligentija Rokiškyj, 
palyginti su gyventojų 
skaičium, gausi.

Miestas kasmet tvarko
mas, gražinamas. Tačiau 
mieste yra tiek daug kas 
tvarkyti, kad miesto s-bė iš 
savo menko biudžeto dar 
negreit pajėgs pašalinti bū
tinai šalintinus trūkumus.

V. Dav.

Shanghai. — Japonija 
pranešė svetimų šalių kon
sulams, kad japonai jau įve
da blokadą ir prieš Haimen 
prieplauką, Chekiang pro
vincijoj, Chinijoj.♦

PRAŠOME GREITO ATSILIEPIMO
Kaip matote iš paskelbi

mų, “Laisvės” išleistas di
dysis New Yorko miesto ir 
Pasaulinės Parodos Paveik
slų Albumas jau laukia 
platintojų. Tuojau užsisa
kykite ir energingai platin
kite savo kolonijose tą pui
kų veikalą. O kurie norite 
užsisakyti tik' po vieną eg
zempliorių, be atidėliojimo 
prisiųskite 25c vertės J. V. 
pašto štampų ir už dienos 
ar poros Albumas bus jūsų 
namuose. Arba teisingiau 
pasakius Pasaulinė Paroda 
bus jūsų namuose.

Knyga labai lengvai pla
tinasi. Kurie užsisakė po 
25 egzempliorius, greit iš
leido ir prašo vėl prisiųsti. 
Šis albumas yra graži do
vana jūsų giminėms ar 
draugams Lietuvoje.' Siųs
kite jiems tuojaus. Jei no
rite, galite prisiųsti “Lais
vės” administracijai antra
šą kam pasiųsti į Lietuvą, 
tai mes jums greit patar
nausime. Kurie duosite “L.” 
adm. įsakymą pasiųsti į 
Lietuvą, tai kartu malonė
kite prisiųsti 30c vertės 
štampų. Nes į Lietuvą per-

siuntimas brangiau kainuo
ja.

Dabar, vasaros karščiai, 
labai reikia dienraščiui pi
nigų. Greit stodami į dar
bą platinti albumą ir greit 
patys jį įsigydami, daug pa
dėkite , sayo . .dienraščiui fi
nansiniai. * *

Antras Prašymas Irgi 
: Svarbus

šiom dienom išsiuntinė
jome atvirutes tiems dien
raščio skaitytojams, kurių 
prenumeratos už “Laisvę” 
yra pasibaigę. Prašome tuo
jaus atsinaujinti visierh me
tam. šiemet sukanka 20 me
tų kaip “Laisvė” eina dien
raščiu. Rugsėjo-Sept. mė
nuo yra paskirtas minėji
mui “Laisvės” jubilėjaus. 
Minėkime jubilėjų pilnai 
užsimokėję p r e numeratas. 
Aplaikę atvirutes, kur pra- * 
šoma atsinaujinti prenume- 1 
ratą, tuojau prisiųskite mo
kestį ir tuomi sustiprinkite 
savo dienraštį.

P. Buknys.

%
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Kongresmanai Carl Mapes, Joseph Martin* ir J. Wolcott, kurių užsispyrimu 

paskolų bilius buvo at idėtas neribotam laikui.

hito išprovokavo mūšius Mongolijoj su 
Sovietų Sąjungos jėgomis, ši provokaci
ja iššaukė didelį Japonijos žmonių nusi-

minimą. Nepaisant kiek spauda meluo
ja ir giriasi savo “pergalėmis,” Japoni
jos žmonės bijo karo su Sovietais.

Klausimai ir Atsakymai
I \
Klausimas

Redakcija: Gal man pa
aiškinsite, kuris pasakymas 
yra geresnis: Lietuvos “po
litiniai kaliniai,” ar Lietu-

I vos “politiniai prasikaltė
liai?” Mat, aš girdžiu vie
nus sakant vienaip, o kitus 
kitaip.

Skaitytojas iš Michigano. > 
Atsakymas

Teisingas terminas tėra 
“politiniai kaliniai.’ Tie mū
sų broliai ir seserys nėra 
jokiais prasikaltėliais. Ko
va su tautininkų režimu 
buvo ne prasikaltimas, bet 
garbingas ir didvyriškas 
darbas.

Prasikaltėliais yra tie, 
kurie tuos kovotojus su
kimšo į kalėjimus ir tebe
laiko uždarę, būtent tie, ku
rie per paskutinius dvyliką 
metų Lietuvą engia ir kan
kina. < '
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Liepos 15 d., 1410 metais, 
sujungtos lietuvių ir lenkų 
karo jėgos mūšyj prie Žalgi
rio (Grunwaldo) sutriuškino 
kryžiuočių ordiną, žūtbūtinės 
kovos, kurias vedė mūsų pro
tėviai prieš teutonus įsibrovė
lius, atvykusius “krikštyt” ir 
plėšt “katalikybę,” tuomet 
pasibaigė visiška lietuvių ir 
lenkų pergale. Anų laikų 
“Drang nach Osten” germa
nų veržimasis į Rytus, sie
kiant visiško Lietuvos paver
gimo ir paglemžimo, šiandien 
vėl atgijo, nors ir naujose, 
kiek kitokiose apystovose. Bet 
tikslas, esmė paliko tie patys:' 
žemės plotų, “erdvės” grobi
mas ir ramių, taikingų tautų 
pavergimas.

Iš po tolimos amžių skrais
tės šviečia tas mūsų protėvių 
žygis. Ir kai šiandien hitle
riškų germanų būriai išplėšė 
mums Klaipėdą, kai laisvąjį 
miestą Gdanską ruošias pulti 
rudamarškinių gaujos, mes Is
panijos laisvės kovų savano-

riai susirūpinome savo kraš
to laisvės ir nepriklausomy
bės gynimu. Ligi dantų apsi
ginklavusio priešo akyvaizdo- 

ije, socialinę priespaudą, mir
tį ir pražūtį mūsų broliams ir 
sesėms žadančio, mes pasirįž- 
tame geriau žūti, bet never
gauti! “Condor” legijono žy
giai Ispanijoj, oro bombomis 
žudžiusio moteris ir vaikus, 
mums aiškiai rodo, ką jie 
ruošia mūsų gimtajam kraš
tui. Ispanijos Respublikos 

, frontuose mes kovojom petis 
■ petin su lenkų, vokiečių ir 
kitų tautų liaudies tikraisiais 
sūnumis prieš naujųjų laikų 

j barbarus. Mes kovojome už 
laisvės, už žmonijos progreso 
idealus.

Ir šiandien minėdami 529-tą- 
Įsias Žalgirio mūšio sukaktu
ves, mes esame pasirįžę su 
vieningomis visų laisvę ir tai- 

, ką mylinčių tautų jėgomis su
triuškinti priešą, gręsiantį mū- 
sų tėviškei. A. B.

(Iš “Už Vielų”)

šios šventės programa ir jos 
išpildymas padarė gilaus įspū
džio lagerio viršininkijai, kuri 
žiūrėjo programos iki pat ga
lo. Iš jų elgesio su mumis po 
šventės matosi, kad jie įsiti
kino, jog buvusieji Ispanijos 
Respublikos kariai turi žymių 
kultūrinių pajėgų savo tarpe.

A. T.
(Iš “Už Vielų”)

Cleveland. Ohio

Didžiosios Francūzų Revoliucijos 
Minėjimas Lageryje

Didžiosios Prancūzų Revo
liucijos 150-metinių sukaktu
vių proga, buvusieji Ispanijos 
Respublikos Armijos kariai, 
laisvės kovotojai, nors ir ras- 
damiesi koncentracijos stovy
kloje, už penkiaeilės spygliuo
tų vielų tvoros, dar kartą pa
reiškė francūzų liaudžiai, kad 
jie yra tikri tos Revoliucijos 
idėjų gynėjai, pasirįžę kovo
tojai prieš fašizmą ir visokio 
plauko demokratijos priešus.

13 d. liepos vakare daugely
je barakų, o y p a č tarptau
tiniais apgyventuose garduo
se, beveik kiekvienos tautos 
savanoriai suruošė Revoliuci
jos paminėjimą. Nuo šių su
kaktuvių paminėjimo neatsili
ko ir lietuviai.

Pabaltės valstybių kovoto
jai : latviai, estai ir lietuviai, 
drauge minėjome šias sukak
tuves. Lietuvių iniciatyva, 19- 
me barake (estais ir lietu
viais apgyventame) tapo su
šauktas šių trijų tautybių su
sirinkimas. Barakas išpuoš
tas spalvuotais popieriais, 
iliuminuotas specialiai padirb
tomis lempomis; mūsų meni
ninkų dailiai išdirbtas obalsis 
“Laisvė,” lygybė, brolybė,” 
lietuvių ir francūzų kalbose, 
raudonai apšviestas, darė ge
rą įspūdį. Kultūros kampelį 
puošė sieninis laikraštukas, 
plakatai, paišiniai ir rankdar
biai — lietuviškos staklės, gir
nos, mintuvai ir vyžos, (šie 
eksponatai padirbti stovyklos 
parodai.) Be to ir išleistas 
almanachas “Ispanijos Respu
blikos Frontuose.”

21 vai. pirmininkaujantis 
draugas, lietuvis, atidarė šį 
aktą, trumpai apibudindamas 
jo reikšmę. Atsistojimu ir mi
nutės tyla pagerbta žuvusie
ji už laisvę. Antras draugas 
(irgi* lietuvis) skaitė referatą, 
vaizdžiai nušviesdamas Did. 
Francūzų Revoliucijos svarbą, 
josios eigą, paliesdamas ir šių 
dienų pasaulinę padėtį, suri
šant su mūsų nelemtu gyveni
mu lageryje ir pažymėdamas 
mūsų tvirtą pasirįžimą kovoti 
už tos Didžiosios Revoliucijos 
siekius. Paskiau kalbėjo lat
vis ir ant galo vėl lietuvis 
apie lietuvių kultūrinį veiki
mą lageryje ir jų karo atsimi
nimų “Isp. Resp. Frontuose” 
išleidimą, perskaitydamas Is
panijoj žuvusių mūsų tautie
čių sąrašą.

Po prakalbų sudainuota ke
letas dainelių latviškai ir lie
tuviškai, o vienas ispanų dele
gacijos narys padainavo porą

ispaniškų liaudies dainelių so
lo.

14 liepos visos stovyklos bu
vo švenčiama bendrai. Visų 
“Hot” (gardų) gyventojai ri
kiuotės tvarka, dainuodami 
maršavo sporto aikštėn. 10 
vai. prasidėjo sporto paradas. 
Apie tūkstantis įvairių tautų 
sportininkų sutartinai, sulyg 
bendros komandos, dirbo Sa
kalų gifnnastiką. Už šio nu
merio pavyzdingą atlikimą 
žiūrovai — apie 15-tūkstanti- 
nė stovyklos gyventojų minia 
— nepasigailėjo aplodismen
tų, kurie griausmingu atgar
siu nuaidėjo žemųjų Pirenėjų 
šlaitais. Paskiau vyko drau
giškos futbolo rungtynės tarp 
ispanų ir tarptautiniu savano
rių rinktinių komandų.

Po pietų, toje pačioje aikš
tėje, gryname ore, ant greitų
jų menkai paruoštoj estradoj, 
išpildyta plati teatralės pro
gramos dalis. Buvo perstatyti 
trumpi veikaliukai, dainavo 
chorai, griežė orkestrai iš kon
servų dėžučių padirbtais in
strumentais bei vienos kitos 
aplaužytos smuikos, duetai, 
solos, komiški numeriai ir tau
tiški šokiai. Komiką geriau
siai pasižymėjo ispanai—savo 
tautiškais pasirodymais. Bas
kai puikiai pašoko savo kraš
to mylimus šokius. Buvo ir 
gan linksmų dalykėlių, k. t., 
vieno ispano juokinga dainelė, 
kuria užimponavo klausytojus 
ir suteikė smagaus juoko ne 
tik lagerio gyventojams, bet 
ir valstiečiams, kurių nema
žas būrys iš apylinkių susi
rinko prie vielų šalia sporto 
aikštės pasiklausyti ir pasižiū
rėti. Jie nuolat sveikino ir 
plojo.

Prieš pabaigą solistai. Italas 
ir cechas padainavo keletą 
dalykėlių iš operos “Sevilijos 
Kirpėjas,” kas darė gilaus 
įspūdžio klausytojams, kurių 
dauguma jautėsi tuo momen
tu esą kokio nors didmiesčio 
teatre, nežiūrint, jog tas at
likta be specialio prirengimo, 
akompanuojant primityviš- 
kiausių instrumentų muzikai, 
be specialių kostiumų bei gri
mo.

Ant galo sudainuota Mar- 
salietė, kuriai prasidėjus visa 
didžiuma pritarė savo balsais, 
nes visi tikri antifašistai gerai 
suprato šio himno .mintį, ku
ris jau 150 metų žadina pa
saulį 'už Didžiosios Francū
zų Revoliucijos idealus, už 
kuriuos jie kariavo ir Ispani
joj.

Parengimų Kalendorius
Nedėlioj, rugpjūčio 13, bus 

didelis piknikas J. Kausek gi
raitėj, prie 265 gatvės St. 
Clair Road, šį pikniką ren
gia Draugijų Komitetas dėl 
palaikymo Lietuvių Darbinin
kų Svetainės.

Labai yra svarbu progresy- 
viams darbininkams turėti sa
vo susirinkimų centrą ir ten 
svarstyti savo reikalus. Bet 
svetainės susirinkimams ir be 
finansų jokiu būdu darbinin
kiško centro negalima palai
kyti.

Clevelando Lietuvių Drau
gijų Komitetas rengia šį pik
niką, kad padaryti kiek pel
no dėl padengimo lėšų, ku
rios svetainėj pasidaro. Cle
velando lietuviai prašomi at
silankyti į pikniką. Bus gera 
muzika dėl tų, kurie mėgsta 
gerai pasišokti.

Važiuojant į pikniką, imkite 
St. Glair Nothingham gatve- 
karį iki galo. Nuo čia imki
te busą ir nuveš iki Chase 
Brass šapų. Toliau sekite nu
rodymus iki piknikui.

—o—
Lyros Choro Piknikas

Nedėlioj, rugsėjo 3, Lyros 
Choras rengia didelį pikniką 
prie Green Rd., Mačiuto dar
že. Clevelandiečiai, tėmykite 
garsinimus ir dalyvaukite šia
me piknike.

—o—
Naktinis Piknikas

Subatoj, rugpjūčio 19, bus 
geras pikniką. Rengia LDS 
44 kp., 2510 Glenridge Rd., 
Mačiuto darže, šiame piknike 
bus iš Detroito jaunuoliai 
sportininkai.

Clevelando lietuviai turės 
geros progos susitikti detroi- 
tiečius. Todėl prašome būti 
šiame piknike ir linksmai lai
ka nraleisti. L A. V.- * i

I Minersville, Pa.) sako, kad 
jis yra lietuvis boksininkas. 
Kiek aš Wallie Sears žinau, 
kiek mūsų miestelis žino, tai 
jis yra lenkas. Visi lenkai 
juomi didžiuojasi. Aš jo nie
kad nemačiau ant jokių lie
tuviškų piknikų nei bažnyčioj. 
Bet ant lenkiškų piknikų tai 
tankiai mačiau ir jis draugau
ja su lenkais. Bet mažai mes 
prarasim, ir be jo apsieisim, 
nes jis jau koki 7 metai dau
žosi ii’ ne geryn, bet blogyn 
eina.

Su pagarba lieku, jūsų, 
Juozas Miluša.

State Sanatorium, 
South Mountain. Pa.

Pittston, Pa.
Iš LLD Kuopos Veikimo

Rugpjūčio 1 d. Lietuvių Li
teratūros Draugijos kuopa tu-

čio 13 d. Tas piknikas vadi- žai. Mat, taip ilgai lietaus ne
naši “Clam Bake” pikniku, j buvo, tai viskas labai išdžiū- 
Piknikas prasidės 10 vai. ryte, j vo. žolės nėra,- karvės pieno 

—°— i mažai teduoda. Tai pienas
Nors dabar palija, bet far-1 pabrangs. , ;

meriai bėdavoja, kad per ma-1 Senas Mainierys.

Minersville, Pa.
ALDLD 9-to Apskričio pik

nikas suvylė publiką, kada 
Inkermane tapo išardytas. 
Piknikas išgąsdino ir mūsų 
rengėjus, ir jie greit atšaukė 
pikniką. Bet per spaudą ko
misija nepaskelbė atšaukimo. 
Tuomet daug draugų buvo iš 
apylinkės suvažiavę į pikniko 
vietą, bet jo nerado.

Tas labai negerai, kad drau
gai ir simpatikai liko suvilti; 
bet tai komisijos kaltė, kuri 
pikniką atšaukė tik sau, o ne 
publikai. Tokių įvykių turėtų 
vengti ateityje.

J. Ramanauskas.

Shanghai. — Oro bombo
mis japonai užmušė bei su
žeidė 500 žmonių Ichange. 
Žuvo 8 chinai darbininkai 
su dviem anglų laivais, ku
riuos sunaikino Japonijos 
lėktuvai.

rėjo susirinkimą. Susirinko 
apie 10 narių, Susirinkimas 
buvo gyvas. Iš komiteto ir ko
misijų raportų pasirodė, kad 
liepos1 16 dienos piknikas li
kos išardytas. Tas ne tik ren
gėjams, bet ir visai publikai 
padarė daug nesmagumo. Bet 
į tai nekreipiant atydos, kuo
pa nutarė rengti išvažiavimą 
ant Petraičio ūkės rugsėjo 3 
d. Ant rytojaus bus Darbo 
Diena.

Nutarta laikyti susirinkimą 
rugpjūčio 27 d., kuriame bus 
aptarta, ko išvažiavimui rei
kės. Taipgi bus išrinkti pikni
ko darbininkai.

Iždininkas išdavė raportą, 
kad ižde turime $8.04.

Dar keli draugai yra neužsi
mokėję duoklių už šiuos me
tus. Ateikite j sekamą susi
rinkimą ir užsimokėkite. Su
sirinkimas įvyks 7 :30 vai. va
kare.

—o—
Partijos Draugų Piknikas

Pittstono ir Wyomingo Ko
munistų Partijos nariai ruošia 
kiautvarlių pikniką rugpjū-

RDIDELIS STIKLAS PIENO einant gult daro smagesni ry
tojų. Pienas ŠARMIŠKAI VEIKIA ir padeda greit sugrjžt j 
gerą stovį po nuvargimo, vėlybų valandų ir perdaug įtempto 
gyvenimo.,

2 AR KITI., pavydi., jums 
SKAISTAUS VEIDO? Jeigu 
jūs turite odos nesveikumų, 
pamėginkite pieną, turtingiau
sią KALKĖMIS iš visų natū
ralių valgių, o daugelis odos 
specialistų išrašo kalkių re
ceptus.

3. DABAR laikas stiprint kū-> 
ną prieš ateinančios žiemos 
slogas. Gerkite šviežio pieno 
du kartu per dieną, budavoki- 
te savo sveikatos atsargą VI
TAMINU A, apsaugojančiu 
vitaminu.

Skaitytojų Balsai
Aš Amerikoj augęs, tai ne

žinau, ar galėsiu lietuviškai 
jums parašyti. Bet mėginsiu 
kuogeriausiai, kad ir mažai 
mokslo turėdamas.

Pirmiausia noriu pasakyti, 
kad mūsų keli lietuviai čio
nai yra, ir visokių laikraščių 
gaunam. Bet mums arba man 
labiausia patinka “Laisvė.”

Aš esu geras katalikas, tai 
vis bijojau “Laisvę” skaityti. 
Bet čionai ligoniu tapęs, pra
dėjau visokius laikraščius 
skaityti ir šitaip juos matau: 
“Keleivis” man gana kvailas, 
jam vis rūpi kunigus šmeižti. 
Tai kvailas dalykas. O “Gar
sas,” kurį skaitau ir skaitau 
pęr ilgą-ilgą laiką, yra labai 
nuobodūs, mažai ką aprašo. 
Apie kitus nenoriu nei rašy
ti.

Bet “Laisvė”, tai man la
biausia patinka, ji rašo apie 
viską lygiai, nešmeižia, kaip 
kiti laikraščiai., šeši mėnesiai, 
kaip “Laisvę” skaitau, ir nė 
kartą nepatėmijau, kad ji bū
tų užgavus katalikus. Jai 
lietuvis yra lietuviu, broliu, 
ar jis yra katalikas, eretikas 
ar koks kitas, jai vistiek lie
tuvis brolis. Už tai aš ją my
liu skaityt. Joje daugiausia 
naujienų randu iš mūsų mies
telio, nes tėvukas Ramanaus
kas šį tą jon įdeda.

Dar kitas dalykas. Patėmi- 
jau kelis kartus jūsų Sport 
Editor buvo įdėjęs arba gar
sinęs, kad Wallie Sears iš 
Philadelphijos (po teisybei, iš

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ka nors su
rengti “Laisves” naudai.

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

4 JUDŽIŲ ŽVAIGŽDES kaip 
kad Virginia Field, žvaigždė 
Walter Wangerio “Amžinai 
Jūsų,” geria dikčiai šviežio 
pieno, nes tai yra vienas val
gis, kuris budavoja GYVUMĄ, 
NEPRIDEDAMAS DAUGIAU 
SVORIO!

NIEKAS NĖRA perjaunas ir 
niekas nėra persenas pasi

naudot pienu, gamtos pigiau
siu, tobuliausiu maisto daiktu. 
.Vartokite daugiau pieno, tai 
bus sutaupymas nuo branges
nių valgių. Gerkite šviežią 
pieną bent du sykiu per dieną.

THE STATE OF NEW YORK

Jauskitės geriau, 
Atrodykit geriau, 

Gerkite šviežią 
Pieną!

PIKNIKAS SU PROGRAMA
Rengia A.L.D.L.D. 9-tas Apskritys Naudai Dienraščio “ Laisvės” 20 Metų Jubilėjinio Paminėjimo

L. KAVALIAUSKAITĖ 
dainininkė iš Brooklyn, N. Y.

Sekmadienį

RUGPJŪČIO

AUGUST
19 3 9

Pikniko Pradžia nuo Anksti
Ryto Iki Vėlai Vakaro S. KUZMICKAS 

dainininkas iš Shenandoah, Pa.

Marlin Parke (Minersville Apylinkėj)

P. GRABAUSKAS 
dainininkas iš Brooklyn, N. Y.

GERA ORKESTRĄ 
ŠOKIAMS

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

a--------------------------------------------------------------------- E

Kalbės
D. M. ŠOLOMSKAS

ALDLD Centro Sekretorius, iš Brooklyn, N. Y.

' >Įc * *

A. DEPSIŪTĖ,
taipgi iš Brooklyno, akompanuos dainininkams

A. VELIČKA 
dainininkas iš Brooklyn, N. Y.

Gerb. skaitytojai dienraščio “Laisvės” ir abelnai visi darbininkai! Pagalvokime ką mums davė 
dienraštis “Laisvė” per tą 20 metų? Turime pagalvoti, kad taį mūs pačių darbininkų palaikoma, be 
mūsų paramos negalėtų pasilaikyti. Šitą prisiminę, traukime su pilnu entuziazmu į šį parengimą, 
kad galėtume sukelt žymią paramą. Dienraštis už tai mums atsimokės.

Programa bus labai gera, žavės publiką žingeidumu. Dainuos duetus dd. Grabauskas ir Ve
lička, solo dainuos Lillian Kavaliauskaitė, pianistė A. Depsiūtė, draugas Kuzmickas ir jo žmona V. 
Kuzmickienė dainuos gražių dainų. Kalbės drg. D. M. šolomskas, ALDLD Centro Sekretorius
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zius ant savo sienos.

Aukos Lietuvos Draugų Paramai
Pastaromis dienomis vėl at

ėjo aukų Lietuvos Draugų pa
ramai. Štai jos:

Harrison, N; J. — ALDLD 
136 kp. prisiuntė per d. F. 
Šimkų $5.00.

Worcester, Mass. — Drg. J. 
M. Lukas surinko ant b lankos 
nuo sekamų draugų : P. Kaz- 
las $1.00; P. Butkevičia, A. 
Serbentas, J. M. Lukas -r-po 
50c; P. šusas, A. čiaponis, V. 
Patgalskis, S. Puidokas, J. 
Bunkaitis, Juozas Bunkaitis, 
P. Skaris, L. Končius, M. Pei
ktinas, A. Wassell, M. Skip
man, J. Žukauskas, J. Raulu- 
šaitis, P. Banionis, J. Norvai
ša—po 25c. Viso $6.25.

Bayonne, N. J. — Drg. K. 
Maziliauskas surinko: John 
Chepinski $1.00; M. Panelis 
50c; S. Radusis 25c. Viso 
$1.75.

Springfield, Ill. — Drg. S. 
Rusaitis surinko ant blankos: 
ALDLD 7 kp. $2.00; Jurgis 
Starkevičius 50c; Kaz. Palu- 
šinskas, St. Rusaitis—po 25c;
K. Lagūnienė, M. Kliknienė, 
P.' Jurkonis, A. Stirbis, M. 
Mickienė—po 10c. Viso $3.50.

Baltimore, Md. — Drg. A. 
Žemaitis surinko ant blankos: 
LDS 48 kp. $1.00; Juozas 
Deltuva 90c; J. Jesaitis, O. 
Deltuvienė, J. Stanys, M. Ku
činskas — po 50c; Fr. Piva- 
riūnas, St. Meškis, V. Stanke
vičius, K. Lopetta, Kaz. Yuš- 
kauskas—po 25c; J. Deltuva, 
S. Parson, II. Balsys—po 15c ;
L. Deltuva, Jr., J. Balsys, J. 
Bubnis, Ona Kučiauskaitė — 
po 10c. Viso $6.00.

Grand Rapids, Mich.—Au
kas, surinktas ant trijų blan
kų, prisiuntė drg. A. Daukša. 
Nepažymėta kas jas surinko. 
Aukavusių vardai seka: Liet, 
unitas $3.00; P. V. Gasper 
$1.00; A. Daukša, G. Liu-

—po 50c; F. Adams, M. Vas- 
nienė, T. Rašikas, J. Urbon, 
John Bastis, A. Senkus, Carl 
Rasikas, S. Razgūnas, V. K. 
Luckus, S. A. Vilkimas, J. 
Antanaitis, John Ilarmin—po 
25c; Cl. Zetauskis, F. V. Gol
gota— po 20c; Jos. Andruška, 

j Ig. Balys—po 15c; A. Skrip
ka, (neįskaitomas vardas), G. 
Golgota, (neįskaitomas var- 

| das), J. Bortkus—po 10c. Vi
so ant blankų $10.20.

Lietuvos draugams parama 
i šiuo laiku labai reikalinga.
Liet. Kom. Centro Biuras pa- 

' sibriežė sukelti nemažiau 
$500. Tačiaus iki šiam laikui 
ant blankų surinkta ir pri
siųsta tik $129.24. Iš daugelio 
vietų dar nėra grįžę blankos. 
Laukiame!

L. K. C. B.

Anglija Išduos Japonam 
Gilinus Polit. Pabėgėlius
London. — Anglijos val- 

džia sutinka atiduot Japo- 
( nijai keturis chinus -politi- 
| nius pabėgėlius iš Anglų 
, Koncesijos Tientsine. —Ja
ponai nukirstų jiem galvas 
kaip tariamiem užmušėjam 
vieno japonų muitinės val
dininko. O jis buvo parsi
davęs Japonijai chinas.

Dabar Anglija derisi apie 
kitus Japonijos reikalavi
mus: veikt bendrai su Japo
nija prieš Chiniją, atiduot 
Japonijai Chinijos sidabrą, 

i laikomą Anglų Koncesijoj 
Tientsine ir 1.1.___________

London, rugp. 8. — Kai 
kurie Anglijos “liberalai” 
politikai jau taipgi siūlo 
Hitleriui nuolaidų, kad tik.

džius, St. Motejaitis, J. Klim jis nepradėtų karo.

Albuųias Jau Gatavas

KAINA 25c už EGZEMPLIORIŲ

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

šiuom antrašu:

Brooklyn, N. Y.

24 egzempliorių,
25 ir daugiau—

New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas jau gatavas. Didelio formato kny
ga, 9X^2, iš 56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, 

blizgančiai baltos ir aukštos rūšies popieros.

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 
kaina

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

po 2oc už egzempliorių, nuo 
už kopiją.

iš tuoj aus- siųsti užsakymus

427’ Lorimer St

So. Boston, Mass.
Teofilius Sarapas

Pirmadienį, liepos 24 d., 
skaudi ir liūdna žinia pasie
kė Naujosios Anglijos progre- 
syvišką judėjimą. Numirė 
draugas Teofilius Sarapas, se

mūsų šeima nebepilna, nes 
draugo Sarapo nebėra mūsų 
tarpe. Ji, žinoma, turėjo ome- 
nyj tik Norwooda. Tačiau taip 
yra visoj mūsų apielinkėj. 
Daugelis iš So. Bostono drau
gų ir draugių išreiškia giliau

DIABETIKAMS

sią užuojautą draugei Sarapie- jumis, draugai Sarapai. 
nei, sūnui Alfredui ir Izabelei 
Jarmalavičiūtei, taipgi ir jo 
giminėms. Mes visi liūdime su

J. F. Borisas.

“Gaukite “LaisveT’ Naujų 
Skaitytoju-

Philadelphijos Piknikas
nas veikėjas darbininkų judė
jime ir šiaip labai geras žmo
gus. Jis tapo palaidotas lie
pos 27 d. Didelį liūdesį tu
rės pergyventi jo šeima. Taip
gi visi norwoodieciai.

Kadangi draugas Sarapas il
gus metus gyveno So. Bosto
ne ir buvo veiklus, rūpestin
gas darbuotojas, todėl jo čia 
draugai lygiai liūdi. Jis nors

“D-X” tabletėlės, turtingos mai
stingais mineralais, labai šarmiš- 
kos. Naikina rūkščių pervirši, 
“Stabdo cukraus kuopimąsi Dia- 
beteje” (cukraligėje); daro nerei
kalinga vartot insuliną, kuris yra 
negamtinis. Tai naujas moksliškas 
išradimas. Kaina: $1.00 už 100, 
tabletėlių po 10 gramų.
STANLEY DIET SERVICE 

' 20 metų patyrimų sveikatoj 
57% Milton Avenue 

AMSTERDAM, N. Y.

Naudai Dienraščio “Laisvės”

į Naujas Jungi. Valstijų 
Didžiulis Žemlapis

Jungt. Valstijų Vidaus 
D e p a r t a m e nto General 
Land Office, ką tik išleido 
naują didžiulį Jungt. Vals
tijų žemlapį. Septynių pė
dų ilgio ir penkių pėdų 
aukščio, šitas žemlapis per- 
stato Jungt. Valstijų išsi
vystymo panpramišką pa
veikslą per daugiau 150 m. 
jos istorijos.

Pirmos originališkos val
stijos, kaip įsteigtos 1790 
m., kada pirmas gyventojų 
suskaitymas imtas, turėjo 
iš viso 892,136 ketvirtainiš- 
kas mylias. Prie to dar 2,- 
846,260 ketvirtainiškų my
lių pridėta per nupirkimus 
arba prisidėjimus, iš viso 
padarant 3,738,395 ketvir- 
tainiškas myliąs. Kitais žo
džiais, Jungt. Valstijų ^teri
torija padidėjo daugiaus 
kaip keturis sykius nuo 
1790 m.

Louisianos nupirkimas už
baigtas 1803 m., buvo di
džiausias žemės įgijimas 
Amerikos istorijoje. Beveik 
sudvigubino Jungt. Valsti
jų teritoriją. Daugiau kaip 
800,000 ketvirtainių mylių 
nupirkta nuo Franci jus už 
5 centus už akrą.

Teritorija Floridoj Ispa
nijos atiduota 1819 m., pa
siekė apie 58,000 ket. mylių 
užmokėta apie 17 centų už 
akrą.

Su Texas aneksavimu 
1845 m., dar įgyta beveik 
380,000 ket. mylių už 20 
centų už akrą.

Meksikos atidavimai 1848 
m., atnešė 529,000 ket. my
lių už apie 4į centų už ak
rą.

Louisianos nupirk imas 
buvo didžiausias įgijimas 
žemės, po tam Alaskos nu
pirkimas su 586,400 ket. 
mylių teritorijos arba apie 
378,000,000 akrų žemės, už
mokėta 1.9 centai už ak
rą.

Oregon teritorija, Philli- 
pine Salos, Guam, Ameri
kos Samoa, Hawaiian Salos, 
Puerto Rico, Virgin Salos 
ir Panama Canal Zone yra 
kiti teritoriški į g i j i m ai 
Jungt. Valstijų. Iš viso už 
šitas milžiniškas teritorijas 
užmokėta apie $100,000,000.

Naujas Jungt. Valstijų 
žemlapis parodo, kad 14 
nuošimtį šalies viešos žemės 
vis reik* išmatuot, beveik 
visą Alaską, kuri vis laukia 
tikrų numieravimų.

Kopijas šito 7 spalvų 
žeinlapio galima gauti už 
$2.00 iš Superintendent of 
D o c u m e nts, Government

gyveno Norwoode, tačiau vi
suomet turėjo laiko atvykti į 
So. Bostoną ir dalyvauti mūsų 
įvairiuose parengimuose. Ne
buvo didesnio parengimo, ku
riame nebūtų jis buvęs. Drau
gas Sarapas, gyvendamas So. 
Bostone, visados rasdavo liuo- 
so laiko dalyvauti susirinki
muose ir raginti kitus drau
gus, įrodydamas svarbumą 
mūsų vienybės.

Šių žodžių rašytojas pažino 
draugą Sarapą nuo 1923 me
tų, kuomet atvyko į So. Bo
stoną gyventi . Jis iš pat pra
džios stengėsi mane prirašyti 
prie įvairių šios apielinkės or
ganizacijų, įrodydamas svar
bumą mūsų progresyvisko ju
dėjimo. Jam mūsų judėjimas 
buvo brangus ir jis veikdavo 
jame širdingai ir kitus drau
gus visados kviesdavo, saky
damas, kad klajūnui kiekvie
na pastoge yra savi namai. 
Klajūnui pasaulis yra platus, 
tik visur jam durys uždary
tos. Klajūno gyvenimo tiks
las glūdi ne tikslo praduose; 
jis neigia tikslą; jam šlykštu, 
kas pasaulyj yra laikoma gra
žiu.

Jis ragindavo visus mūsų 
draugus dirbti, nurodydamas, 
kad nudirbęs daug nesigailėsi. 
Darbas parodo žmogaus pro
tą.

Šitokiais žodžiais draugas 
Sarapas įrodydavo, kodėl vie
nybė dėl mūs visų yra labai 
reikalinga. Jis sakydavo, jei
gu mes būsime pilnoj vieny
bėj, mes atsieksime daug ir 
mūsų darbas bus įvertintas.

Liūdna ir skaudu netekus 
tokio draugo. Drauge Dara
ta Zurbienė pilnai išreiškė 
mūsų visų nuomonę, pasaky
dama, kad mes nėbe visi, kad

Aukos Lietuvos 
Reikalams

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 
AUKŲ PAKVITAVIMAS 14

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 apsefugai 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.

Apsigynimo Reikalams
Pranas Aleksis, Brooklyn, 

New York—$5.
Šv. Jurgio Draugija, Ro

chester, New York (per M. 
Ventį)—$25.

Šv. Petro ir Povilo Draugi
ja,. Rochester, Now York (per 
M. Ventį)—$25.

Joseph Shaull, Studa, Pa. 
(per ' dienraštį “Vienybę”) — 
$1.

Klaipėdos Tremtiniams:

SLĄ 234 kuopa, Great Neck, 
New Ydtk (pėr J. P. Yogį) — 
$5.'

Stanislovas Laurutis, Phila
delphia, Pa. (per Lithuanian 
Merchants’ Association sekre
torių P. Staniškį)-—$5.

Joseph Shaull, Studa, Pa., 
(per ^i‘enraŠt’į' “Vienybę”) — 
$L '

Viso — $67.00.
1939-VII-22 d.

Printing Office, Washing
ton, D. C. Kuogeriausi val
džios braižytojai, graviruo
tojai, artistai ir spausdin
to j ai per daug mėnesių ga
mino šitą žemlapį.

FLIS.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų 

701 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

tarpe Graham ir Manhattan Avės.
Tel.: .Stagg 2-2178 

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM CpLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

v 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.

•
Bus graži dailės programa, kurią pildys:

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.
Lyros Choras iš Baltimore, Md.

Bangos Choras iš Elizabeth, N. J.
Lyros Choras iš Philadelphia, Pa.

Prakalbą sakys R. Mizara
Diernaščio “Laisvės” Redaktorius

Piknikas prasidės 10 vai. ryte ir tęsis iki vėlai nak
čia. Kaip kitais melais, taip ir šiemet bus daug 

svečių iš kitų miestų.
•

Šis Didysis Philadelphijos Piknikas Bus

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

Iš Brooklyn, N. Y., 10 busų važiuos j šį pikniką. 
Jau dabar laikas užsisakyti busuose vietas.

Kaina $1.75 j abi pusi (round trip)

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Fėrų AND

Fairview Restaurant & Bar
I VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
■I Savininkai
II / . . .II Geri Steikai ir Kitokį Valgiai
■I Degtines, Vynai ir Alus
B |

I Vieta mašinom pastatyt. Ai įstaiga
l yra skersai gatvę nuo Marine bu-
f dinko, arti Corona entrance į forus.

■ I I, | 110-62 Corona Ave.

■ j CORONA, L. L, N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9115

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOCIŲ
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

STEAMBOAT INN c^'n^iski

91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

7 I



Agitacijos Fondas
svar-

pikni-

(186-187)Karsonas

N.

t

□

N. J

Wis.,
a0

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

Telefonas: Humboldt 2-7961

Chester, Pa Dr. J J .KarkiančiusMass.
Suteikiam garbingas laidotuves

mažai

Open Day and Night

I

IE Gaukite šiandien, tiktai 75 cental.
Special Rates per Week

ypac

Užtai

didžiausias pasirinkimas visokių

f

O verkautai vertes $20.00, dabar...Siūtai

NOTARY
PUBLIC

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

Office Phone 
EVergreen 8-1090

va-
d.

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

$2
20

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chestnut Avenue

NEWARK, N. J.

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

Atskaita nuo Sausio 1 d. iki 
Rugpjūčio 1 d., 1939

A. Talandzevičius, Brooklyn,

po pietų—visi
5 vai. įvyks 
Abu susirinki-

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

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

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas 
bus brangesni šį rudenį.

Štai kai kurios mūsų kainos!
ar

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

Suu. all day and night

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

rugpjūčio 12 d., š. m., Lowellio 
bininkų Kliubo svetainėj, 338 
tral Street.

Šis susirinkimas bus labai
bus, nes turėsime svarbų pranešimą, 
todėl dalyvaukite visi nariai. Ir susi
rinkite, kaip 3 vai. 
paskirtu laiku, nes 
Kliubo susirinkimas.
mai bus svarbūs, todėl abiejuose rei
kia nariams dalyvauti. Jei visi laiku 
susirinksime, tai užteks laiko abie
jų organizacijų reikalus aptarti ir 
greit užbaigti. — Kuopos raštininkas 
J. M.

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj

Krautuvėje

Manhattan Liquor Store

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

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 14 d. rugpjūčio, 8 v. v. 
Lietuvių Svet., 853 Hollins St. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime, atsiveskite ir savo drau
gus. Turėsime plataus pasikalbėjimo 
kas link ateinančio “Laisvės” pikni
ko Philadelphijoj, kuris įvyks 3-čią 
d. rugsėjo. — A. V. (186-188)

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

LOWELL, MASS.
Lietuvių Literatūros Draugijos 

44-tos kuopos mėn. susirinkimas yra 
šaukiamas ateinantį šeštadienį,

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas bus sek

madienį, 13 d. rugpjūčio (Aug.), pas 
Antaną Aponiką, prasidės 2-rą vai. 
po pietų. Visi nariai yra kviečiami 
į šį susirinkimą, nes yra daug svar
bių dalykų aptarimui. Tad būkite su
sirinkime ir atlikite savo užduotį, 
kaipo nariai. — Kuržinskas.

(186-187)

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

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

J. N. Simans, Cleveland,'O., 
pusė pelno nuo koncerto, 
$26.18.

Ch. Kiselis, Racine, 
i už knygutes, 55c.

Th. Bartkus (nuo liet 
munistų, Montello, Mass.),

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y 

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

“Special’

RtPUBLK

-- )

Ketvirtad., Rugpj 10, 1939

“D.,” Mass., $5.00.
II. Alsko, Washington, Pa., 

$1.00.
ALDLD 11 apskritis, per Ka

zakevičienę, $5.00.
J. Buzevičius, $2.00.
S. Penkauskas ,kelionės lė

šos d. D. M. Šolomsko marš
rutui po Nauj. Angliją, $16.- 
65.

J. Grybas, aukos surinktos 
Kom. Bankiete, $21.00.

J. Aukshunas, $1.00.
LDS 126 k p., Woodbury,

Conn., per J. Dūdą, $2.00.
J. Bimba, Paterson, 

už konstitucijas, 35c.
J. Daubar, Athol, 

$1.00.
P. Walkins. Daisytown, Pa., 

$1.00.
K. Dzevcčkas, New York, 

N. Y., 50c.
ALDLD 185 k p., Richmond

bą, $5.00.
J. Gabal, Blodmfield, N. J., 

$5.00.
Detroito kom. parengimo 

pelnas, prisiųsta per d. U. 
levičienę, $20.00.

Shenandoah, Pa., kom. 
karionės pelnas, prisiuntė
S. Kuzmickas, $8.00.

Ch. Ruck, Bay Terrace,

PRANEŠIMAI Iš KITUR
BALTIMORE, MD.

LDS 48 kp. jaunuolių skyrius ren
gia didelę Watermelon Party, bus šj 
sekmadienį, 13 d. rugp. (Aug.), pas 
J. L. Dcltuvus, 4811 Benson Avė., 
Arbutus, Md. Bus skanių valgių ir 
gėrimų. Bus visokių žaislų jauniem 
ir seniem. Tikietas 25c. Watermelo- 
nai ir keksai bus duodami prie įžan
gos tikieto. Pelnas nuo; šio pikniko 
yra skiriamas padengimui jaunuolių 
keliones išlaidų važiavimui į “Lais
vės” naudai rengiamą pikniką, Phi
ladelphia, Pa., kuris įvyks 3 d. Sep
tember (rugsėjo). 186-187)

LAISVI Penktas puslapis

Dar-
Cen-

kalbėtojų. Įžanga veltui. Kelrodis: iš 
Youngstovvno važiuokite 422 keliu, 
pravažiavę Lincoln Park, už apie 
mylios atstumo bus iškabos po kairei 
prie Lomar Avė. Biskį pavažiavę, po 
dešinei rasite pikniką.

Visus širdingai kviečiame dalyvau
ti piknike. — Rengėjai.

(185-187)

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

ALDLD 30 kp., per P. Dū- 
donienę, Folsom, Pa., $2.00.

II. Tamošauskienė, Roxbu
ry, Mass., už knygutes “B. R. 
K.,” $1.05.

Kom. P. 1-mo Dist., Law
rence, Mass., per S. Penkaiis- 
ką, $10.00.

A. Bimba, Brooklyn, N. Y.,

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje”.

A. Daukša, Grand Rapids, 
Mich., už konstitucijas, $8.00.

M. Miller, 50c.
Geo. Shimaitis, $1.00.
Jočionis, Detroit, Mich., $2.
Komunistų 5 k p., Brooklyn, 

N. Y., bankieto pelno dalis, 
$20.00.

LLD 9 k p. vakarienes pelno 
dalis, prisiųsta per d. J. Gry-

Rugpjūčio 6 d. įvyko Lietu
vių Literatūros Draugijos 30 
kp. susirinkimas. J susirinki
mą atsilankė 11 narių, tai pui
kus būrelis. Pirmiausiai. iš 
kuopos iždo paaukavom 
dėl dienraščio “Laisves”
metų sukaktuvių pasveikini
mo ir $2 *dėl Lietuvos politi
nių kalinių gynimo. Taip pat 
kuopa nutarė surengti į 6-to 
apskričio rengiamą “Laisvės” 
pikniką busą. Piknikas bus 
rugsėjo 3 d., Mikolaičio sode.

Tai ir vėl bus gera proga 
Chesterio lietuviams dalyvau
ti taip dideliam piknike. Vėl 
galėsime pasimatyti su savo 
giminėmis, draugais ir pažįs
tamais, ir, ant galo, su nepa
žįstamais susipažinti,
merginos su vaikinais ir vai
kinai su merginomis.
visi norintieji važiuoti įsigyki
te buso tikietus iš anksto, kad 
nepavėluotumėte. Tikietus ga
lite gauti pas buso komitetą, 
P. Puzlį, J. Česną ir P. Šlajų.

Koresp.

Vengrija Jau Žada Tai
kytis su Rumunija

Bucharest, Rumunija. — 
Eina derybos tarp RumunL 
jos ir Vengrijos atstovų kas 
liečia Vengrijos medžių sie
lių plukdymą dalim Tisza 
upės, plaukiančia rubežium 
tarp tų dviejų šalių.

Vengrija per savo atsto
vą Rumunijoj sako, kad 
vengrai jau neplukdys ten 
medžių, kol dėl to susitars 

< abiejų kraštų valdžios.
Dėl Vengrijos medžių 

plukdymo tąja upės dalim 
įvyko du kruvini susikirtę 
mai tarp Rumunijos ir Ven
grijos rubežių sargų. Dabar 
taip pat būsią tyrinėjama, 
katrie pradėjo tuos susikir
timus.

Kiek Amerikoje Yra že
mesniųjų Valdininkų

Washington. — Dabar 
J u n g t i n ės Valstijos turi 
925,260 civilių tarnautojų- 
valdininkėlių, kurie į tarny
bą priimti tik po tam tikrų 

> egzaminų.

HUDSON, MASS.
Bendras Iludsono draugijų 

kas įvyks 13 d. rugs. (Aug.), Portu-1 
galų Kliubo Parko, River St. Kvic- j 
čiame iš visos apylinkės publiką 
skaitlingai dalyvauti šiame piknike' 
ir linksmai praleisti laiką. Yra erdvi: 
salė dėl šokių ir gros * pagarsėjusi! 
Petriko Radio Orkestrą. Bus skanių1 
valgių ir gėrimų. Visi turėsite good' 
time, kurie tik atsilankysite.—Kvic-' 
čia Draugijų Komitetas.

(185-187)

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną
penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, V

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

ALDLD centras, $50.00.
S. K. Mažanskas surinko 

Kirstuko išleistuvėse, $14.85.
J. Griciūnas, Summit, N. J., 

$1.00.
J. surinko per prakalbas: 

Brooklyne $5.00, Newarke 
$10.00, Worcesteryj $2.00. Vi
so $17.

V. R., $1.00.
LLD 5 kp., Newark, 

per Al. Dobinį, $ 1.00.
J. Jaskevičius, dalis 

nuo “Laisvės” pikniko 
valst., $25.00.

Paskutiniu laiku labai
ateina aukų /Agitacijos Fon
dui. Vasaros karščiai neturėtų 
būt priežastim pamiršti šią 
mūsų svarbią įstaigą. O iš
laidų šiais metais yra daug 
daugiau, negu paprastai. Agi
tacijos Fondo iždas labai žy
miai susitraukė. Draugai, ne
pamirškit paremti Ag. F. prie 
kiekvienos progos.

V. Rudaitis,
A. F. Sek r.

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

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI

Ant Išmokėjjmo, Jei Norima

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

mtCAvwoist'UiMca

rūšių gėrimų

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

Siuvu ant užsakymų vyrų ir moterų drabužius. I cr 
dirbu Fur Coats pagal naujausias madas. IŠvalom, 

sutaisom, suprosinam už prieinamas kainas.
Ant pašaukimo atvažiuojam j namus

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St.
DETROIT, MICH. Telefonas Townsend 5 1578

XAVERAS STRUM5KLS
IŠTAIGA tarnaujanti 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM.

SAVAS PAS SAVA,

CALIFORrt* 
fort

YOUNGSTOWN, OHIO
SLA 157 kp., LRKSA 63 kp., LDS 

9 kp. ir Liet. Literatūros Draugijos 
90 kp. bendras piknikas įvyks šį 
sekmadienį, 13 d. rugp. (Aug.), ant 
Skirkcvičiaus farmos. Bus gera mu
zika — Victor Grinius Orkestrą iš 
Thompson, Ohio, gros lietuviškus ir 
angliškus kavalkus šokiam. Labai 
puiki šokiam platforma. Piknikas 
prasidės 12:30 vai. po pietų. Kvie
čiame visus lietuvius ir lietuvaites 
jame dalyvauti. Turėsite progos su
sipažinti su daugeliu lietuvių iš ki
tų miestų. Kalbės teisėjas Spagnala, 
kuris šį rudenį kandidatuoja į miesto 
gaspadorių. Bus unijos ir lietuvių

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone 
"agg 2-5043

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

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.

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

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

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
I

Vyry Siūty, Lengvy ir Žieminiy Palty
Drabužiai pasiūti iš geriausių vilnonių audimų, vėliausių 

• modelių, vadovaujančių siuvėjų, tokios kainos, už kurias 
ir audimai

Siūtai

Siūtai

ar

ar

Ovcrkautai vertes $22.50, dabar..

Ovcrkautai vertes $24.50, dabar..

.$14,50
$16.50
$18.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NYRINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y

RHEA
Managed' by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Acčomodations.

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

VARPO KEPTUVE

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Calch 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, Stollen* 
Doughnuts, Pics, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą } kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo,, suteiksimo informacijas apie svor) ir kaina*.

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

SKELBKITĖS “LAISVĖJE
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NewWko^^g^ZInfoi Ragina Apsaugot Kūdikius 
Nuo Difterijos

P. Navalinsko Švogeris Suspendavo iš Taksų
Žuvęs Mainose Department

New Yorko LietuviŲ 
Parapijos Padėtis

Ruošiasi Leisti Naują 
Žurnalą

Amerika—plati šalis, žmo
gus gali gyventi ištisus me
tus ir manyti, kad kiti tebe
gyvena laimingai, kuomet jų 
ir palaikai baigia sunykt.

Navalinskai 
atgal gyveno 
Pa., o jo 
ir švogeris 
šai gyveno

tūlas laikas
Forest City, 

šuo Paulina

Tyrinėjimo komisionieriaus 
Herlands kaltinimais apsilei
dime, netinkamam ėjime par
eigų ir suktybėse, suspenduo
ti iš tarnybos taksų depar- 
mente Francis M. Sheehan iš 
Laurelton, Benjamin A. Pas- 
siglia ir Milton Hoffman 
Brooklyno.

iš

tu- 
laikai, 
laiku 
mai- 
Bak-

iš
o 
sidabro

Vieni ki-

s e 
Andrius I 
Montanoj, 

rėjo farmukę. Blogi
nedarbas, veik vienu 
Navalinskus iškraustė 
nų srities į Brooklyną, 
šų šeimą—į švino ir 
mainas Montanoj,
tiems nežinomo persikrausty
mo procese ryšiai nutrūko ir' 
tik šiomis dienomis pasiekė; 
Navalinskus liūdna žinia iri 
laikraščio iškarpa, kad jo; 
švogeris Andrius Bakšas žu-! 
vęs mainose spalių 14, 19371 
metais.

Velionis A. Bakšas turėjęs: 
apie 55 metus amžiaus. Buvo 
pažangus žmogus. Montanoj 
gyvendamas, raš i n ė d a v ę s 
lietuvių liaudies 
“Vilniai.” Sutiko 
miniam vandeniui 
į Benton kasyklą,
sykių kempėj, Montanoj, 
našlė, Paulina Bakšas, tebe
gyvena 413 W. Huron St., 
Lewiston, Mont. Taipgi likęs 
vienas sūnus.

Mūsų užuojauta liūdesio iš
tiktiems giminėms. Rep.

dienraščiui 
mirtį pože- 
prasiveržus 
Neihart ka- 

Jo

NERADO PAGROBIKŲ

William Straube, 82 Pow
ers St., pasakojo policijai ma
tęs du vyrus nusivedant į 
krūmus pagelbos šaukiančią 
mergaitę, Canarsėj, bet de- 
sėtkams policijos išjieškojus 
apylinkę nerado nei pėdsakų. 
Keisčiausia, kad niekas iš ten 
piknikavusių šeimų nepasige
do mergaitės.

Jieško Šunimi Įkąstos 
Mergaitės

Sveikatos departmentas 
perspėja, kad kieno nors mer
gaitei gręsia baisi mirtis. 
Mergaitė įkąsta šuns pereitą 
penktadienį, prie Elwood ir 
196th St., N. Y. Tas pats šuo 
įkando jo savininkę Mrs. 
Vohlrabe šeštadienį. Tik ta
da ji susirūpino kandantį šunį 
vest šunų globotojams. Seka
mą dieną šuo 
mas parodė, 
pasiutęs.

Sveikatos
prašo žinančius apie įkąstą 
mergaitę tuojau telefonuot 
WOrth 2-6900.

nugaišo. Tyri- 
kad šuo buvo

departmentas

Louis Bimhak, biznierius, 
rastas miręs nuo gaso dukters 
namuose, 1442 E. 22nd St.

Rašo iš Atostogų

Svei-
slau-
Kal-

Dr. A. Petriką rašo: 
“Heilo, Redaktoriau! 

kinu tave ir visą tavo 
nią familiją nuo Baltojo
no viršūnės. Zeuso Olimpas 
tikrai nebuvo majestotiškes- 
nis.”

Dr. Petriką leidžia atosto
gas aukštesnėjėj New Yorko 
valstijos dalyj.

Svečiai
Aplankė “Laisvės” įstaigą 

drg. Jokūbas Daugėla su sū
num iš Worcester, Mass. Ap
žiūrėjo mašineriją, papasako
jo apie veikimą Worcesteryj 
ir patiesė dešimtinę, kurią 
liepė padalinti šiaip: “Lais
vės” Jubilėjui $5, Lietuvos 
Komunistų Partijai $2, Agita
cijos Fondui $2 ir Ispanijos 
karo veteranų paramai $1. 
Stambi ir širdinga parama 
darbininkų jubilėjui!

Draugai Daugėlai vieši pas 
savo pusbrolį A. Daugėlą 
Brooklyne. Lankėsi % Pasauli
nėj Parodoj ir labiausiai jiem 
patiko Sovietų Pavilijonas.

Taipgi aplankė “Laisvės” 
įstaigą Jonas Žulys iš Dor
chester, Mass. Valandėlę pa
sikalbėjus. parodžius drg. Žu
liui spaustuvę, jis paaukojo 
$1 pagelbai Ispanijos kovo
toju.

Drg. Žulys vieši pas R. A- 
lišauską Brooklyne.

Penktadieni Pikietuos 
Ispanų Konsulatą

Rugpjūčio 11-tą, 4:30 po 
pietų, tuojau po darbo šau
kiamas masinis pikietas prie 
Ispanijos (Franco) konsula
to protestui prieš masines 
skerdynes r e s p u b 1 i kiečių. 
Konsulatas randasi 515 Ma
dison Ave., N. Y.

New Yorko valstijos mūri
ninkų delegatai susirinko 
Pennsylvania viešbutin 32-rai 
unijos konvencijai.

Kings Apskričio distrikto 
prokuroro vietai išstatyta 4 
kandidatai: Solomon nuo 
Darbo Partijos, O’Dwyer — 
demokratų, Benjamin — re- 
pūblikonų, o Liebowitz kandi
datuoja nepriklausomai.

Gerbiami Brooklyn© Lietuviai ir Lietuvaites!
Turime už garbę pranešti Tamstoms, kad Lietuvių 

Draugystė Švento Jurgio rengia

62-rę METINĮ PIKNIKĄ
Įvyks šį Sekmadienį, Rugpjūčio 13 August

Prasidės 2-rą vąlandą po pietų.

BUS KLAščIAUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Ave. Maspeth, N. Y.

Įžanga 40 centų asmeniui
Grieš dvi orkestros netik lietuviškus ar amerikoniškus šokius, bei 
srlnktus iš viso pasaulio vėliausius šokius. Viena orkestrą bus Drau
gystės nario Prof. J. Navicko Nakties Pelėdų Orkestrą; antra tai 

Prof. V. Retikevlčlaus.
Tad, gerbiami lietuviai ir lietuvės, jauni ir pagyvenę, visi širdin

gai kviečiami atsilankyt i mūsų parengimą. Atsilankydami j mūsų 
pikniką patys pasilinksminsite ir mūsų organizaciją paremsit mora
liai ir medžiaginiai.

Draugystė Sv. Jurgio yra tūkstantinė nariais pašalpinė organizaci
ja, taipgi ji yra sušelpus tūkstančius našlių ir našlaičių per daug 
savo gyvenimo metų.

Tad, Gerbiami Lietuviai, dar kartą kviečiam atsilankyti į mūsų 
rengiamą pikniką.

Su draugiška pagarba, kviečia pikniko Rengimo Komitetas.
SEKR. CH. NEČIUNSKAS.

Visiem gerai yra žinoma, 
kad iš dulkės pastojai ir į 
dulkes pavirsi. Taip ir Vil
niaus Aušros Vartų lietuvių 
parapija šiame mieste prasi
dėjo organizuotis iš koplyčios, 
o dabar liks palaidota koply
čioj, pas vokiečius, aukštam 
mieste, ant 151-mos gatves, 
Bronx.

Vietos lietuviai per du me
tus stengėsi kiek galėdami, 
prašė bažnyčios vyriausybės, 
kad paskirtų lietuvį kleboną. 
Jiems visada žadėjo, kad lie
tuviai nebus pamiršti.

Dabar paskirtas New Yor
ko Diocezijai naujas archivys- 
kūpas pavėlino suskaldyti lie
tuvius parapijiečius, kurie lai
kėsi krūvoj ir tikėjosi, kad 
kada nors dar lietuviam sau
lė prašvis.

Ant jųjų nelaimės, turėjo! 
prisidėti tautietis, lietuvis mi- 
sijonierius, kunigas Alfonsas 
J. Paulekis, O. S. S. R., ki
tataučių zokono išlavintas. Jis 
labai remia tuos (nes ten yra 
jo duona), kurie dabar skal
do lietuvių parapiją, žadėda
mas visokias auksines ateitis 
tiems lietuviams, kurie su juo 
eis, o kurie nepaklausys jo 
šaukiančio balso, tai jiem vie
ta esanti prirengta su piktais 
angelais —• taip yra pasakęs 
per paskutinius pamokslus lie
tuvių bažnyčioj. Toliau žada 
išmokinti visų lietuvių ben
dros gramatiškos kalbos (ne
pasako ar tik newyorkiečių, 
ar abelnai visų lietuvių), ku
rią jis pats menkai vartoja, 
nes mokinęsis pas milijonie
rius Marijonus, Mariampoly- 
je, Thompson, Conn., ir da
bar tik iš knygos šiaip taip 
išskaito, o kuriu žodžių ne
gali atminti ar ištarti, tai at
siprašo, kad pamiršo tuos 
ypatingus žodžius.

Jis žada panaikinti nerei
kalingas draugiias (biiau, 
kad ne SLA). sukurt moder
nines sporto draugiias, orga
nizacijas, pranašauja juoda 
ateiti čia gimusiam lietuviu 
jaunimui ir džiaugiasi turėsiąs 
nroga palaidot visus senesnius 
lietuvius N. Y. mieste. Eida
mas po namus žada aukso 
geroves savo sukčiams ir tain 
išgiria vokišką koplyčią (skle- 
na), kad nei viena apylinkės 
lietuviu bažnyčia nedasilv- 
gins. ir puikia svetaine, kuri 
esanti lietuviams duodama už 
dyką (tai tur būt už Klai
pėdos pagrobimą), ir išpeikia 
visus lietuvius kunigus Brook- 
Ivno apylinkėj ir net pasiekia 
Massachusetts kunigus, kad 
kišasi, kur jiems nereikia. Pa
sigyrė esąs vienas gabiausias 
iš visu (tas yra sakyta baž
nyčioj).

Naujoj parapijoj būsiąs lie
tuviams atskiras kunigas, tik 
nepasako, ar mišiom laikyti, 
ar sužinoti, kain greit lietu
viai sudės kita 
(šimtą tūkstančiu 
kaip yra sumokėta 
niaus Aušros Vartų
bažnyčia, kuri kainavo $98,- 
000. Liko skolos tik $18,000, 
tai rodo, kad lietuviai padarė 
gerą pažanga per 30 metų ir 
užtai kitataučiai kunigai kaip 
musės ant medaus krinta ir 
mūsų tautietis lietuvis kuni
gėlis iš lietuvių kruvino dar
bo pasistatęs bažnyčią, pade
da juos pavesti kitataučiams.

Nejaugi lietuviai taip leng
vai pasitikės tam jaunam ku
nigėliui ir tiem visiem priža
dam ir sulys į vokiškus barš
čius! Tuomet lietuviai pama
tytu pralaimėję, likę be pa
rapijos, be lietuvio 
ir tuomet nustotų 
nelietuviam ji bus

$100,000 
doleriu), 
už Vil- 

paranijos

klebono 
lietuvybė, 

svetima,

dieną “Laisvėje
J. Tysliava.
kad greitoj

eiti naujas
Naujoji

lan-
Jis pa- 
ateityj 

mėnesinis
Lietuva.” 
o redak-

Aną 
kėši p. 
reiškė, 
pradės
žurnalas, 
Leis grupė žmonių 
toriam bus jis pats, t. y.,‘J. 
Tysliava.

Sveikatos komisionierius 
Dr. Rice sako, kad nei vienas 
kūdikis nesirgtų difterija, jei 
būtų apsaugoti čiepijimu. Gi 
pereitą savaitę 6 susirgo, o 
New Yorke vienas ir mirė 
nuo tos ligos. Nuo visokių 
priežasčių Brooklyne mirė 
433; trys žuvo auto nelaimė-l 
se.

Padaugėjo susirgimai ir 
mirtys plaučių uždegimu, 
taipgi susirgimai tymais ir 
karštine. j

Per savaitę gimė 821.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

■ ■ ■ i ■ . i H I J S ....

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Buvo Suruošęs Ekskursiją
Pereitą šeštadienį dr. J. Wa- 

lukas buvo suruošęs savo 
yachta Brooklyno lietuviams 
laikraštininkams 
Buvo kviestas ir
redaktorius, bet jis dėl eilės 
priežasčių negalėjo ten daly
vauti.

eksk u.ršiją.
“Laisves”

Masinės Krikštynos
Gerai žinomas laisvietis, 

dirbtinių kojų ir rankų išdir- 
bėjas, Povilas Daužickas ir 
žmona, pereitą sekmadienį 
Tautkaus salėje buvo suruošę 
savo naujagimiui krikštynų 
pokilį. Svečių dalyvavo gra
žus būrys ir visi linksmai lai- 

praleido.ką

Susilaukė Sūnaus
Eastnewyorkieciai Mr.

Mrs. Laski (buvusioji Elena 
Cekanavičiūtė) pereitą sek
madienį susilaukė pirmagimio 
sūnaus. Sūnelis buiniai auga, 
motina sveiksta. Randasi Bay 
Ridge ligoninėj. Galop seka
mos savaitės tikisi sugrįžt na
mo, 292 Lincoln Avė. A. B.

Juozas Lapa, 27 metų am
žiaus, mirė rugpjūčio 5 d. 
Gyveno ir pašarvotas buvo 29 
Hudson Ave., Central Brook
lyne. Palaidotas 9 d. rug
pjūčio, šv. Jono kailinėse. 
Laidotuvėmis rūpinosi Shalins 
(Šalinsko) įstaiga.

švietimo Taryba prašo mies
to $8,190,895 statybai naujų 
bildingų.

svetimas kampas ir vieta.
Dabar jau paskirtas laikas 

mišioms bažnyčioj ir koply
čioj. Vieną sekmadienį baž
nyčioj bus mišios 11-tą vai., 
giedotinės, o kitą sekmadienį 
9 vai., skaitytinės; tuomet 
koplyčioj bus giedotinės mi
šios ir tas pats kunigėlis ir 
vargonininkas patarnaus vie
noj ir kitoj vietoj.

Ar tai ne apgailėtinas dar
bas tarp lietuvių įvyko: pats 
ganytojas skaldo savų lietu
vių avinyčią. Viena išeitis lie/ 
tuviams — laikytis vienybėje 
ir dalyvaut kuo daugiausia sa
voj bažnyčioj ir tik vienuolik
tą (11) valandą kas sekma
dienis, nepaisant grasinimų. 
Nežiūrint, kaip jie skriaus ir 
spaus, vėliau vis vien turės 
paskirti lietuvį kleboną, jei 
žmonės nenusileis, laikysis dar 
labiau.

Visiem yra žinoma — kur 
vienybė, ten galybė.

Vargingas Parapijietis.

M M M MlMlMl MM Ml Ml Ml MIMI Ml MIMIMIMIMl Ml Ml Ml MIMI

A. Zablackienė Serga
Draugė Antanina Zablac

kienė jau tūlas laikas skundė
si skaudama koja, bet vis 
dar vaikščiodavo. Pastaro
siomis dienomis visai iš lo
vos negali pakilti. Gydytojas 
sako, kad esąs gyslų uždegi
mas. Linkime draugei greit 
pasveikti.

Drg. Zablackienės nesvei
kata yra dideliu mums nuo-j 
stoliu, nes ji yra viena iš to 
būrelio darbuotojų, kurie nie
kad nebūna be pareigų, nie
ko svarbaus nepraleidžia ne
prisidėję darbu ar bent atsi
lankymu.

Ch. Martin, 39 m., 40 Shore 
Blvd., sulaikytas kaltinimu 
priėmus daiktus, vogtus iš 
maudynių koncesijonieriaus.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 188 kuopos susirinkimas 
jvyks šiandien, rugpjj 10-tą, 8 vai. 
vakare, Zabielskio svetainėj. Visi na
riai būtinai dalyvaukite, nes turime 
daug svarbių dalykų svarstyt.—A.P.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA patyrusių moteriš

kių avių žarnų atrinkimui. Gera mo
kestis, darbas nuolatinis.

Gera mokestis pradžioje darbo ir 
darbas nuolatinis. Sayer Co., Inc., 
356 West 11th St., New York City, 
N. Y. (183-188)

REIKALINGA patyrusių moteriš
kių avių žarnų atrinkimui. Gera 
mokestis, darbas nuolatinis.

Taipgi reikalaujame merginų mo
kytis to amato. Gera mokestis pra
džioje darbo ir darbas nuolatinis. 
Sayer Co., Inc., 356 West lltb St., 
New York City, N. Y.

(183-188)

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

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

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

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

Lietuviu Restaurantas
BAR ir GRILL

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

(Liquors

Lietuviškų MAISTO Konservuotų
Maisto konservuoti Hams ir Picnic-Hams, 

krapuose rauginti Agurkai. 
(Mažiausias užsakymas—3 dėžes.)

Lietuviški (caramel) Saldainiai (supakuo
ta po 50 dvisvarių kartonų dėžėn).

LITHUANIAN-AMERICAN
Import & Export Corporation

157 Chamber Street
New York City REctor 2-2786

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 sandelis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St, Brooklyn, N. Y.
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Lietuvių Kuro Kompanija 
{DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
| JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

•

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

Telefonas EVergraen 7-1661

D’ORAZIO KRAUTUVĖSE
REFRIGERATOR BARGAINS

(Šaldytuvai Nužemintum Kainom)
$9.50 jūsų seną šaldytuvą (ice 

■pT M box), nepaisant kaip senas ar ma«
■ ■ žas jis būtų, nežiūrint, kad ir už-
B J B langinė dėžė.

H I B I R U T Ė GAIŽAUSKAITE, kuri
■ ■ jums patarnaus, suteiks visas in-Bj  H formacijas jūsų patogumui. Jei jūs
H ■ gyvenate per toli, tai mūsų repre-
Bl ^JjB zentatorius atvažiuos pas jus su

automobiliu ir atsiveš jus j mūsų 
IKwlMHHMH * showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą už taip žemai kai $8.50 j mėnesi. Pamąstykit! 

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

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
4-6562

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

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Namų Rakandų Krautuve

A. WEITZJNER
V E R T E I V I S

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei,' Miegamajam Kambariui
Gyvenamą jam Kambariui ir Valgomą jam Kambariui

•

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




