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KRISLAI
Broliai iš Dešinės, v 
Votis.
Kur Buvo Jų širdis?
Kur Dingo Maistas?
Vėl Bombarduoja.

Rašo A. B.

Mūsų broliams iš dešinjs 
nepatinka mūsų nuomonė 
apie Lietuvos vyriausybę. 
Jie primeta mums puolimą 
tos vyriausybės. O vyriau
sybė esanti taip nekalta, 
kaip tautiška šešiolikinė.

Bėda su tais mūsų kai-

AMBASADORIUS NUMATO KARĄarba parodyk tu jiems tie- ’ C
są, tai jie velniu tave nu- 
maliavos.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
B rook lyne $6.00 

Metama

THE LITHUANIAN DAILY

Ruoškimės prie va
sarinių p a r e n g imu 
“L a i s ves” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.
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ANGLŲ VALDOVAI SVARSTO PLANUS 
PERLEIST DANZIGĄ NAZIAM; LENKŲ

Dvasiškis Pasmaugtos Mergaites Tėvas 
Įkaitintas Kaip Namo Padegėjas

Mes gi nieko nepuolame. 
Nėra reikalo pulti. Mes tik 
primename, 1__ ________
vyriausybė suvylė Lietuvos 
liaudį ir Amerikos lietu
vius, pažadėdama, bet neiš
tesėdama. Tą gi juk gar
siai šneka ir Kauno pažan
gioji spauda.

Štai ir faktai: Apie penki 
šimtai Lietuvos politinių 
kalinių tebepūsta kalėji
muose. Visos kitos politinės, 
partijos uždarytos, o tauti
ninkų partija veikia ir siau- 

' čia. Visoms kitoms sro
vėms tebėra uždrausta 
steigti kultūrines organiza
cijas, o tautininkai jų turi 
visur prisisteigę./Vienų tau
tininkų sudarytas seimas 
tebėra nelikviduotas. Anta
nas Smetona, nerinktas Lie
tuvos prezidentas, tebelai
komas prezidentu. Visos 
Lietuvos įstaigos tebeknibž
da tautininkais valdinin-- 

r kais, kurių dauguma turėtu! 
tupėti už grotų kaipo suku
čiai. - . į

Tai faktai, tai tiesa. Ų

Danzigas virto baisiai 
skaudžia tarptautine voti
mi. Ta votis kada nors tu
rės trūkti. Visi žiūri ir 
laukia, kad ji truks.

• Hitleris kaustosi maršuo- 
ti į Danzigą. Klausimas tik 
laiko. Kas tada? Sunku pa
sakyti. Jeigu Britanija, 
Lenkija, Franci ja ir Sovie
tų Sąjunga laikysis iš vieno, 
tai jam bus galas.

NUŽUDYTOJI JO DUKTĖ BUVO APDRAUSTA (IN- 
ŠIURINTA) ANT 12,695 DOLERIŲ

JUGOSLAVIJA ATMETA HITLERIO IR 
MUSSOLINIO REIKALAVIMĄ LEIST 
JIEM NAUDOT Tį KRAŠTĄ KARUI

Anglijos Žinių Agentūra ir Radio Atidengė Savo Valdžios 
Daromus Sąmokslus su Naziais prieš Lenkiją

Paryžius. — Anglų Spau- 
kad Lietuvos/dos Sąjunga, žinių agentū- 

,( ra, paskleidė savo redakci
nį straipsnį, kuriame perša 
Lenkijai išspręst ginčus su 
Vokietija dėl Danzigo per 
ramias tarptautines dery
bas.
\ Anglų laikraščiuose ma
žai kas buvo perspausdinta 
iš to straipsnio; bet Angli
jos valdžios prižiūrima Bri
tiškoji Radio Kompanija iš
tisai paskleidė tą straipsnį vadas Al.
vokiečių kalboj.

Anglų Spaudos Sąjunga 
išreiškė politiką Chamber- 
laino, Anglijos ministerio 
pirmininko, pernai rudenį, 
kada jis rengėsi išduot Hit
leriui Čechoslovakiją. Ta 
Spaudos Sąjunga dabar pa
rodo Anglų valdžios palin
kimą pervest Hitleriui Dan
cigą.

Darbininkiški A n g 1 i jos 
laikraščiai neseniai paskel
bė, kaip Anglų ministerial 
slaptai tarėsi šaukt Angli
jos, Francijos, Vokietijos ir 
Italijos konferenciją nutart, 
kas turi būt padaryta su 
Danzigu (suprantama, pa
našiai, kaip tų keturių ša
lių politikieriai nutarė, kas 
daryt su Čechoslovakija).

Hitleris pritaria tokiai 
konferencijai, jis patenkin
tas 
bet 
per 
čiai

tuom Anglijos planu; 
iš antros pusės, naziai 
savo laikraščius siurkš- 
grūmoja Franci jai ka

ru, jeigu jinai duos pagel-
bos Lenkijai gint Danzigą 
nuo ‘Vokietijos.

Washington. — Lenkijos 
ambasadorius Amerikai,*

KodėlKame dalykas?
Antrojo Internacionalo va
dai atmeta komunistų pa
siūlymą suvienytai remti 
Ispanijos liaudį?

Daugelis tokius klausi
mus statė. Daugeliui visas 
tų vadų . nusiteikimas buvo 
neaiškus.

Bet dabar paaiški. Tie 
patys vadai pradėjo šluoti 
laukan iš internacionališkų 
savo organizacijų Ispanijos 
socialistus. Jie jiems /esą 
per kairūs, subolševikėję?!

Kreiva tų vadų politika, 
«, pikti jų darbai.

Suimtas žmogžudys, Mer
gaičių “Rinkėjas į Judžių 

Aktores”

grafas Potocki pareiškė, 
jog labai mažai tėra vilties 
išvengt karo Europoje. 
Tuom karu grasina plėšrūs 
pasimojimai Hitlerio ir Mu- 
ssolinio.

bar kai kas spėja, kad ji
nai buvo apnuodyta dėl ap
draudos. Pasirodo, jog pa
našia mirčia mirė desėtkai 
žmonių, kuriuos dėl apdrau-

Jie Reikalavo, Kad Jugoslavija Pavestų Jiem Savo Gele
žinkelius, Maistą ir Medžiagų Šaltinius Laike Karo

DANZIGO NAZIŲ 
“NUBALSAVIMAS”

Berlin. — Danzigo nazių 
, Foerster, sugrį- 

■ žęs po slaptų pasikalbėjimų 
su Hitleriu, sušaukė didžiu
lį nazių mitingą Danzige. 
Sugužėję desėtkai tūkstan
čių nazių, šaukė prijungt 
Danzigą prie Vokietijos.

Pasak Foersterio, tas mi
tingas tai reiškiąs danzigie- 
čių “visuotiną nubalsavi- 
mą” prisidėt prie Vokieti
jos.

Berlyno laikraščiai rašo, 
kad “Lenkija taip nusigan
dus Vokietijos, kad likusi 
be žado,” o Francija “labai 
susinervavus.” Pasak nazių, 
tai jų “galybė” ir pasiryži
mas jau “padarę gilų įspūdį 
ir Anglijai,” nors Anglija 
vis dar nesiskubina “pasi
taisyt.”

Argentina Sustabdė 
Italų Lėktuvų Linijas 

Kaip Šnipiškas

Vokietijoje stoka maisto. 
Jau seniai tai visiems' aiš
ku. Dabar patys Vokietijos 
fašistai tai pripažįsta. Žmo
nėms jau uždrausta valgyti, 
kiek jie nori. Žmogus, sės
damas už stalo, turi galvo
ti: Vietoj trijų kandimų, 

•tegausiu du!
O Vokietija pirmiau bū

davo soti. Abelnai paėmus, 
Vokietijos žmonės buvo 
skaitomi turtingi ausiais 
žmonėmis visame pasauly
je.

Tai kas pasidarė? Kur 
dingo maistas ir kitos gėry-

Miami, Florida, rugp. 10. 
—Detektyvai suėmė piktą- 
darį Ch. Jeffersoną, kuris 
prisiviliojo dvi jaunas mer
gaites, žadėdamas jas pa
daryt “aktorėmis judamų
jų paveikslų.” Viena mer
gaitė, Fr. R. Dunn’aitė, 17 
metų, rasta nužudyta, o ki
ta labai sužalota.

Buenos Aires, Argentina. 
—Keli mėnesiai atgal, Ar
gentinos valdžia leido Ita
lijai įsteigt dvi orlaivių li
nijas ir net davė jom pini
ginę paramą; ale, pagal su
tartį, italai turėjo priimt 80 
procentų Argentinos pilie
čių kaipo lakūnus ir mecha
nikus. Italai gi priėmė tik 
porą argentiniečių lakūnų, 
bet neleido jiem vairuot 
lėktuvų.

Dabar todėl ' Argentina 
sustabdė veikimą tų Itali
jos oro linijų. Argentinos 
valdžia nužiūri, kad italų 
orlaiviai ir lagūnai čia dau
giausiai veikė kaip Mussoli- 
nio agentai ir šnipai.

Camden, N. J. — Dar ne
žinia keno pasmaugta Wan
da Dworeckai^e, duktė len
kų baptistų kunigo, buvo 
kelis kartus apdrausta (in-
šiurinta) iki $12,695 iš vi- dų apnuodijo gauja žmog- 
so, ir tos apdraudos užrašy
tos tėvui, kunigui Walteriui 
Dworeckiui.

Paskutinį kartą jinai bu
vo apdrausta $1,000 tik už 
trijų savaičių pirm jos “pa
grobimo” balandžio menesį 
šį pavasarį. Tada ji buvo 
keno tai automobiliu nuvež
ta 25 mylias nuo tėvo na
mų, smarkiai sumušta ir 
laukan išmesta. Jinai kelias 
dienas po to gulėjo pusgy
vė ligoninėje.

Didžiausia Wandos ap
draudos suma buvo 10 tūks
tančių dolerių, ale tik to
kiam atsitikimui, jeigu 
Wanda bus užmušta nelai
mėje automobilio, traukinio 
ar gatvekario. Bet dabar 
jos tėvas negalės gaut tų 
dešimt tūkstančių todėl, 
kad jinai žuvo ne per tokią 
nelaimę, bet liko žmogaus 
nužudyta.

Detektyvai ir policija 
griežtai klausinėja tėvą 
kas liečia mergaitės mirtį, 
nes tėvas turi nelabai gerą 
vardą. Jis šiemet gegužės 
mėnesį buvo areštuotas ir 
laukia teismo kaip padegė
jas. Jis kaltinamas, kad pa
degė namą su čeverykų tai
symo dirbtuvėle. Tas namas 
priklausė jam pačiam, kuni
gui Dworeckiui. Ugniage
siai atrado, jog namas pa
degtas trijose vietose vienu 
kartu.

Pernai pavasarį mirė jo 
žmona, Wandos motina. Da-

žudžių. Jie taip sudaryda
vo apdraudos popierius, kad 
tektų jiem nužudomų žmo
nių apdrauda arba žymi jos 
dalis. Kai kurios moterys, 
su pagelba tų piktadarių, 
žudydavo savo vyrus, taip 
pat ir vyrai savo žmonas.

CIO Unija Privertė Armour 
Skerdyklas Nusileist

Chicago. —- Didžiausioji 
Armouro kompanijos sker
dykla Chicagoj buvo išme
tus iš darbo 15 vyrų, darbi
ninkų komiteto atstovų. Jie 
liko pavaryti iš darbo todėl, 
kad nunešė bosam darbinin
kų skundus.

CIO unija griežtai parei
kalavo sugrąžint tuos dar
bininkus atgal į darbą; tai 
kompanija, bijodama strei
ko, ir sugrąžino juos.

6,000 Armour skerdyklų 
darbininkų jau kiek - pir
miau nubalsavo streikuot, 
jeigu ta kompanija nedarys 
nacionalės sutarties su CIO 
unija visose savo skerdy
klose, ne tik Chicagoj, bet 
ir kituose miestuose. Taigi 
streikas dar galės įvykt, ne
žiūrint, jog kompanija at
gal priėmė penkioliką pava
rytų darbininkų.

D a r b i n inkų strategijos 
komitetas yra įgaliotas nu
statyt, kada streikas turėtų 
prasidėt.

bės? Atsakymas: Vokieti
jos žmones nuplėšė fašiz
mas.

Rooseveltas nenusileidžia 
ir nežada nusileisti reakcio
nieriams. Jis plaka Kon
greso daugumą, kurią -su
darė republikonai ir dalis 
dešiniųjų demokratų. Roo
seveltas juos vadina tikrais 
nevidonais. Jie esą priešai 
ne tik Amerikos, bet ir viso 
pasaulio žmonių.

Roosevelto pusėj teisybė.

Chicagos Kareivinėj Nušauta 
Jauna Moteriškė

Chicago, Ill. — čia kam
pe kareivinės tapo mirti
nai pašauta sportiška jau
na moteriškė, - apsirengusi 
jojimui ant arklio. Tuo tar
pu kareivis Charles Held 
stovėjo prie durų kaip sar
gas kareivinės (kazermės), 
kurią dabar naudoja Illinois 
milicija. Moteriškė buvo 
nuvežta į ligoninę ir po ke
lių minučių numirė.

Žuvo Du Amerikos Kariniai 
Lakūnai, Susidūrus Dviem 

Lėktuvam Ore
Round Lake, N. Y. — Du

Kivirčai Japonijos Valdžioj 
Dėl Karo Sąjungos su 

Vokietija ir Italija
Shanghai. — Jaunesnieji

Japonijos oficieriai — kapi-xAmerikos armijos lėktuvai 
tonai ir pulkininkai — spi
ria savo valdžią tuoj aus 
padaryt pilną karinę sąjun
gą su Vokietija ir Italija, 
bendriem žygiam prieš 
mokratines šalis.

Japonijos premjeras 
Hiranuma ir keli kiti 
nisteriai yra priešingi
kiai karo talkai su Hitleriu 
ir Mussoliniu. Ale jie bijo, 
kad “jaunesnieji” karinin
kai nepadarytų sukilimo 
prieš savo valdžią, jeigu ne
bus įvykdytas tų karininkų 
reikalavimas.

de-

mi
to-

ore užkliudė sparnais viens 
kitą, 2,000 pėdų aukštyje. 
Vienas lėktuvas nudribo 
ant medžių su oficierium ir 
kareiviu lakūnu, kuriedu ir 
liko užmušti.

Antrasis lėktuvas, nors 
sužeistas ore, nusileido sėk
mingai žemyn.

Lenkijos Sargai Susikirto su 
Nazių Kareiviais

Belgrad, Jugoslavija. — 
Hitleris ir Mussolinis reika
lavo, kad Jugoslavija būtų 
“bepusiškai-palanki” Vokie
tijai ir Italijai, kai Hitle
ris ir Mussolinis kariautų

SERGA HITLERIS IR 
MUSSOLINIS

Paryžius. — Iš “labai pa
tikimų” šaltinių pranešama, 
kad Mussolinis rimtai ser
ga širdies liga ir skilvio 
skauduliais. Tai todėl jis 
staiga apleidęs ir savo ar
mijos manevrus šiaurinėj

garsų

Varšavos dienraštis “Dzi- 
ennik Ludowy” jau liepos 
25 d. pranešė, jog serga 
Hitleris. Sako, kad Hitle
ris kreipėsi į vieną
gydytoją, kuris andai buvo 
priverstas pabėgt nuo na- 
zių iš Austrijos į Lenkiją. 
Hitleris siūlęs jam 10 tūks
tančių zlotų atlyginimo; bet 
gydytojas atmetęs pasiūly
mą.

Kai kas spėja, kad sirgi
mas Hitlerio ir Mussolinio 
gal priversiąs juos atidėt 
karą.

Paskirta Komisija 
Mobilizuot Amerika v 
Apsigynimo Karui

Japonai Užgrobė Anglą 
Kasyklas Chinijoje

London. — Japonai užė
mė Anglijos piliečių anglia- 
kasyklas Honan provinci
joj, Chinijoj. r

(Anglijos valdžia dėl to 
pasiuntė “stiprų protestą” 
Japonijai.

Varšava. — Trys Vokie
tijos kareiviai buvo . perėję 
per Lenkijos sieną ties Ka- 
mienica. Lenkų sargai šovė 
į įsibriovėlius, o vokiečiai 
atsišaudė.

Susikirtime tapo sužeis
tas vienas vokietys; tai ki
ti du vokiečiai pasiėmė su
žeistąjį ir sugrįžo į savo 
pusę.

Washington. — Amerikos 
armijos ir laivyno ministe
rial, su prezidento Roose
velto užgyrimu, paskyrė še
šis asmenis kaip pusiau- 
valdišką komisiją, kuri duos 
patarimus valdžiai, kaip iš- 
anksto suorganizuot fabri
kus, geležinkelius, medžia
gas ir kitus reikalingus 
daiktus, kad jie bile kada 
galėtų būt pavartoti karui 
dėlei šios šalies apgynimo 
nuo užpuolikų.

Šios patariamosios komi
sijos galva paskirtas Ed. R. 
Stettinius, pirmininkas 
Jungtinių Valstijų Plieno 
Korporacijos direktoriato; 
o kiti komisijos nariai yra 
profesorius K. T. Compton, 
prezidentas Massachusetts 
Technologijos Instituto; 
Walter S. Gifford, pirmi
ninkas Amerikos Telefonų 
ir Telegrafo kompanijos; 
J. L. Pratt, direktorius Ge
neral Motors Korporacijos; 
generolas R. E. Wood ir H. 
G. Moulton, prezidentas 
Brookings Instituto.

su Franci j a ir Anglija ar 
žygiuotų prieš kitas, silp
nesnes šalis.

Naziai ir Italijos fašis
tai norėjo iš Jugoslavijos 
štai kokio “palankaus bepu- 
siškumo:”

Kilus karui, Jugoslavija 
turi leist Vokietijai ir Ita
lijai naudotis visais Jugo
slavų geležinkeliais; Jugo
slavija turi leist Hitleriui ir 
Mussoliniui karo metu pri
žiūrėt karinius ir ekonomi
nius Jugoslavų centrus ir 
naudoti Jugoslavijos maistą 
ir karo medžiagų šaltinius.

Jugoslavijos valdžia, pra
nešė Anglijai ir Francijai 
apie tuos Berlyno ir Romos 
reikalavimus. Anglų ir 
Francūzų valdovai patarė 
Jugoslavijai atmest tokį 
Hitlerio ir Mussolinio bru
kamą “bepusiškumą.”

Tai Jugoslavų valdžia 
mandagiai ir atmetė mini
mus Vokietijos ir Italijos 
reikalavimus, kaip praneša 
Associated Press, ameriko
nų žinių agentūra.

Dabar Jugoslavijos mi- 
nisteris p i r mzi n i n k as D. 
Cvetkovič skrenda kariniu 
orlaiviu į Romą pasUiškint 
Mussolinio valdžiai, kodėl 
Jugoslavija negali priimti 
Italijos ir Vokietijos siūlo
mo “palankaus bepušišku- 
mo.” Jugoslavų premjeras 
Cvetkovič aiškins fašistų 
valdžiai, kad Jugoslavija 
turi laikytis tikrai bepusiš- 
kai (neutraliai) ir nerodyt 
palankumo nei vienai, nei 
antrai kariaujančiai pusei.

Prancūzai Šmugeliavo Savo 
Jodžius į Ameriką

ORAS
Šį penktadienį dalinai ap

siniaukę, o vakare būsią 
lietaus (gal).

New York. — Federalis 
prisiekdintųjų teismas įkai
tino Francijos užsieninę 
ministeriją, kad jinai leido 
savo diplomatiniais maišais 
gabept slapta iš Francijos 
bizniškus judamuosius pa
veikslus į Jungtines Valsti
jas. — Tokiais maišais lei
džiama gabent tiktai politic 
niai-diplamtinius dalykus.

♦ Areštuotas vienas fran- 
cūzas fotografas ir įtarta 
visa eilė Francūzų laivų li
nijos viršininkų kaipo ju
džių šmugeliuotojų iš Fran
cijos į Ameriką.

AKTČRIŲ PEŠTYNĖS
Atlantic City, N. J. —Po- 

sėdin Amerikos Darbo Fe
deracijos valdybos suplaukė 
daugelis judamųjų paveiks
lų aktorių iš Hollywoodo, 
kurie priklauso Amerikos 
Aktorių ir Artistų Susivie
nijimui. Reikalauja atšaukt 
čarterį, valdybos išduotą 
Tarptautinei Teatrų Akto
rių Sąjungai.
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Geriausias Derlius Sovietuose
Praeita žiema ir pavasaris neperge

riausias buvo javams Sovietų Sąjungoj 
tam tikrose dalyse. Bet nepaisant to, 
kaip praneša korespondentas Harold 
Denny, šiemet Sovietų Sąjunga suims 
daugiausiai javų, kaip bent kada pir
miau.

Draugas Molotovas pareiškė: “Šiemet 
prie geros organizacijos javų suvalymo 
mes galime pasigaminti apie 7,000,000,- 
000 pūdų grūdų.” O suvalymas eina daug 
geriau, kaip kitados, nes dabar Sovietai 
turi daugiau kaip 500,000 traktorių ir 
arti 200,000 kombainų, bei daug kitų ma
šinų.

Denny mano, kad Sovietai suims nuo 
7 iki 8 bilionų pūdų, tai yra, nuo 115,- 
000,000 iki 131,000,000 tonų grūdų. Tai 
bus pasiektas Sovietų planas, kuris buvo 
keli metai atgal nužymėtas.

Sovietai galėtų daug grūdų išvežti į 
užsienį ir parduoti, bet Denny mano, kad 
akivaizdoje pavojingos karo padėties, jie 
daug grūdų pasilaikys viduje, kad atsi
tikime imperialistų užpuolimo nestokuo- 
tų duonos.

Prieš Tokį Kunigą Mes 
Lenkiame Galvą

Chicagos “Draugas” (rugpj. 7 d.) 
plačiaai rašo apie kunigą A. Mackevičių, 
did įir garbingą 1863 metų Lietuvos 
valstiečių sukilimo vadą. Žemiau paduo
dame “D.” išvedžiojimus:

žuvus Sierakauskui, vyriausiu sukilimo 
vadu buvo paskirtas kun. A. Mackevičius, 
gimęs 1828 m. iš neturtingų ūkininkų apie 
Tytuvėnus. Baigęs Vilniuje gimnaziją, jis 
jstojo į Kijevo universitetą. Paveiktas 1848 
m. Europos revoliucijos, Mackevičius pra
dėjo galvoti, kaip išvaduoti savo Tėvynę iš 
rusų nagų. Reikalinga sukelti revoliuciją, 
bet kas tai galėtų padaryti — bajorai ar 
liaudis.

Kun. Mackevičius bajorais nepasitikėjo. 
Visa jo viltis buvo liaudyje. Bet kaip pri
eiti prie liaudies? Iš mažų dienų jis matė, 
kad žemaičiai valstiečiai maldingi ir ypatin
gai pasitiki kunigais. Todėl jis nutarė būti 
kunigu, įstojo į Varnių seminariją ir jau 
1855 rp. randame jį Krekenavoj vikaru. Vi
są savo kunigavimo laiką jis ruošė visuo
menę’sukilimui ir taupė tam reikalui pini
gus. Mokėdamas gražiai Žefnaitiškai ir gra
žiai kalbėdamas, jis nepraleisdavo progos 
prabilti į žmones ar tai bažnyčioje ar ko
kioje nors sueigoje. Visa jo propaganda 
bu^o nukreipta prieš rusų valdžią ir vie

Klausimai ir Atsakymai Pittston, Pa.
Klausimas ,

Redakcijai: Man besilan
kant Pasaulinėj Parodoj, ki
lo mintyj šitoks klausimas: 
Kur dings visi šie pasta
tai, kai Paroda bus uždary
ta? Kas bus daroma su tuo 
milžinišku žemės plotu, ku
ris prieš kelius metus buvo 
duniblynas, o dabar pavers
tas į gražią lygumą? Ar 
New Yorko valdžia kažin 
jau turi tam viskam planą?

Skaitytojas.
Atsakvmas

'Kiek spaudoje buvo pas

kelbta, tai su visu tuo bus 
pasielgta sekamai: Visi Pa
saulinės Parodos pastatai, 
išskyrus administracijos na
mą, bus nugriauti 1941 me
tais. Juk jie tik iš lauko ir 
vidaus gražiai numaliavoti. 
pastovesniam naudo jimui 
visai netinkami,

O tas visas žemės plotas 
bus paverstas į gražiai įtai
sytą parką. Tai būsiąs vie
nas iš didžiausių ir gra
žiausių pąrkų. Kad New 
Yorko žmonėms reikia dau
giau parkų, tai niekas ne
abejoja.

i

tinius dvarininkus, kurie slėgė valstiečius 
baudžiavos jungu. Kiekviena proga jis 
skelbė liaudžiai, kad ji ruoštųsi sutrupinti 
vergijos pančius, žmonės ne kartą, jam 
kalbant, kėlė į dangų rankas ir žadėjo jam 
padėti. Toliau* kun. Mackevičius pats pa
sakoja, “kad atėjus laikui sukilti, aš pasa
kiau keletą pamokslų, atlaikiau mišias ir 
paskyriau sukilimo dieną. Man šaukiant, 
jaunuomenė paliko tėvus ir rinkosi su gin
klu rankoje ginti tėvynės.”

Kun. Mackevičius greitai suorganizavo di
delį būrį sukilėlių, su kuriuo skraidė po Že
maitiją iš apskrities į apskritį, pasirodyda
vo tai vienoje, tai kitoje vietoje, iš pasalų 
užpuldavo rusus ir vėl pranykdavo. Devy
nis mėnesius jis laikėsi prieš rusus. Jo 
vardas yra rusų minimas 14-kbje kauty
nių.

1863 m. rusai jau baigė sukilimą malšin
ti ir daugelis būrių buvo rusų išgaudyti pa
tys išsiskirstė. Vėlyvame rudenyje laikėsi 
dar vienas didelis būrys, kurio rusai jo
kiu būdu negalėjo sunaikinti. Tai buvo 
kun. Mackevičiaus būrys. Tapęs vyriausiu 

. sukilimo vadu, kun. Mackevičius tvarkė ir 
kitus būrius, bet su savuoju būriu jis ne
siskyrė. Visi jį mylėjo ir gerbė, o jo žodis 
buvo šventas. Pagaliau atsirado išdavikas 
vietinis lenkas dvarininkas Kareiva, kuris 
išdavė kun. Mackevičių rusams.

1863 m. gruodžio 17 d. kun. Mackevičius 
su dviem palydovais traukė miškais į Pa
nemunę. Buvo gerokai šalta ir prisnigę. 
Rusai, vedami Kareivos ir dar vieno neži
nomo žmogaus, sekė jų pėdomis. Nuvargę 
ir sušalę sukilėliai užėjo į vieną trobelę 
pasilsėti ir čia juos užklupo rusų kareiviai. 
Palydovai buvo suimti, o Mackevičiui pa
sisekė pabėgti. Bet rusai, sutraukę daug 
kariuomenės, apsupo visą apylinkę ir sekė 
Mackevičiaus pėdomis. Jis, norėdamas ru
sus paklaidinti, mėtė savo pėdas. Pagaliau 
visiškai nebetekęs jėgų, krito miške an£ 
sniego ir apsidengė šakomis. Truputį pa
silsėjęs jis rengės eiti toliau, bet staiga 
išgirdo besiartinančius rusų kareivius. Jie, 
pamatę jį, ėmė šaukti:

—žmogus guli, žmogus guli!
Į tą vietą šoko vienas raitas karininkas, 

’ir Mackevičius atsidūrė po arkliu. Kareiviai 
norėjo jį kąrdais sukapoti, bet jis sušuko: 
“Aš kunigas Mackevičius!” Kareiviai stab
telėjo. Juos sulaikė tas vardas. Mackevi
čius buvo suimtas. , , . .. . i

Neapsakomas džiaugsmas apėmė rusus. 
Kapitonas Ozevskis, kuris pagavo Mackevi
čių, rusų buvo ant rankų nešiojamas. Apie 
jį rašė visi rusų laikraščiai. Muravjovas 
įsakė teisti kun. Mackevičių per 48 valan
das. Tardomas ir kankinamas, jis neišdavė 
nė vieno savo bendradarbio, bet karžygiš
kai atsakinėjo: “Aš myliu Lietuvą, jai aš 
atidaviau savo silpnas jėgas.”

Kai rusai klausinėjo Mackevičių, kokiu 
,būdu jis verbuodavęs sukilėlius ir ką jiems 
žadėdavęs, tai Mackevičius atsakęs, kad jis 
tik vieną žadėdavęs—“Tėvynės laisvę.”

Mackevičius nenusiminė ir būdamas ka- 
lėjftne. Jis jautėsi ne vergu, nežemino sa
vęs, bet vadino save sukilėlių vadu, gene
rolu. Valdininkai, norėdami iš jo pasity
čioti, atvedė į kalėjimą jo tėvą. Susigrau
dinęs tėvas prikaišiojo sūnui, kodėl jis nu
ėjęs tokiais keliais. Sūnus drąsiai tėvui at
sakė : “Tėve, mano karalystė ne iš šio pa
saulio. Aš niekuomet nesigailėsiu, kad sto
jau ginti savo tautos.” Tėvas jo nesuprato. 
Toks buvo paskutinis tėvo ir sūnaus atsi
sveikinimas.

Muravjovo-koriko įsakymu gruodžio 28 
d. 11 vai. kun. Mackevičius buvo pakartas 
Kaune, aikštėje prie dabartinio Savanorių 
prospekto.

Deja, šių dienų lietuviai kunigai nei
na kunigo Mackevičiaus keliais. Jie sau 
ramiai sėdi šiltose vietose. Nors .iš pa
prastosios liaudies gyvena, tačiau dau
gumoje tarnauja jai svetimiems dievams.

Padėka
Pareiškiame, padėką visiems 

draugams už duotą užuojau
tą per velionio S. Radišausko 
šermenis. Taipgi draugams už 
atsiuntimą gėlių, už palydėji
mą į kapus, už paaukavimą 
karų ir už visą kitą patarna
vimą. ' Dar kartą širdingai ta
riame ačiū visiems.

Apolonija Rądišauskienė, 
ir Vera Radišauskiūtė. 

t

Gal Mussolinis ūmai su
stabdė tuos manevrus dar 
todėl, kad reikią sutvarkyt 
armiją tikram karui išvieil 
su- Vokietija dėlei Danzigo, 
kaip skelbia dar kiti pra
nešimai.

/

LAISVI

SOVIETŲ SĄJUNGOS LAIVYNAS
du metai atgal. Sovietai 
baigė tuos fabrikus ir ėmė
si už darbo. Jiems reikia 
galingo laivyno, nes iš 65,- 
000 kilom, rubežių veik 48,- 
000 kilometrų sudaro van
dens rubežiai. Ir “Pravda” 
atžymėdama laivyno dieną 
su pasigėrėjimu rašo:

“Vakar ilgomis eilėmis, 
iššaukiant visų džiaugsmą, 
plauke dešimtys naujų ka
ro lajvų įvairiausių rūšių, 
išbudavotų mūsų fabrikuo
se. Naujų karo laivų yra 
nemažai mūsų laivynuose, 
bet jie dar tik pirmosios 
kregždės iš galingų būrių 
naujų laivų, kurie, nelaimei 
priešo, o džiaugsmui darbo 
liaudies, neužilgo stos į So
vietų laivyną.”

Sovietų Sąjunga su 1942 
metais mano užimti pirmą 
vietą pasaulyj karo laivų 
būdavo j ime. Karo laivų bu
davojimo komisaras drg. J. 
Trevosian rašo, kad Sovie
tų industrija turi duoti 
daugiau šarvuočių, galingų 
kruzerių ir naikintojų. Jau 
ir dabar Sovietai didžiuojas 
naujais ir galingais laivais. 
“Krasnyji Flot” (Raudona
sis Laivynas), organas SSS 
R karo laivyno, liepos 24 
dieną editoriale rašė:

“Auga ir tvirtėja mūsų 
Karo-Jūrų Laivynas džiau
gsmui dirbančiųjų x visos 
mūsų šalies ir baimei socia
lizmo priešų. Nauji karo 
laivai kruzeris “Kirov,” 
naikintojų vadai “Moskva,” 
“Charkov” ir “Leningrad,” 
daugybė kitų iškėlė karo 
vėliavas, jų tarpę pulkai ka
terių, greitų minininkų, ga
lingų didjūrio submarinų, 
puikūs ir gerai įrengti jūri
niai lėktuvai. Mūsų jūrų 
sienos apsuptos plieno, ce
mento ir galingų kanuolių 
apsauga.”

Negrūmoja ir Nesibijo
Sovietų Sąjunga niekam 

negrūmoja, bet ir priešų 
grūmojimų nesibijo. Sovie
tų Sąjungos Raudonoji Ar
mija, Oriai vynas, Jūrų Lai
vynas, visos, karo jėgos yra 
apsauga socializmo šalies 
nuo karo agresorių. Tos jė
gos niekam negrūmoja, nie
ką nesirengia pulti, bet jos 
bus baisios tam, kas išdrįs 
užpulti Sovietų žemę.

Drg, Kuznecov apibudi
nęs SSSR laivyną sakė’: 
“Mes niekam negrūmodami, 
gelbėdami pravesti mūsų 
valdžios taikos politiką, pa
reiškiame, kad mūsų laivy
nas bus patsai labiausiai 
puolantis, jeigu priešas pri
vers mus imtis ginkluotų 
jėgų dėl apgynimo savo tė
vynės.”

“Pravda” rašė ant ryto
jaus po laivyno dienos: “So
vietų liaudis moka ir Ynyli 
kariauti! Nfekšiškam agre
soriui ji pastatys galingą, 
nuolatos augančią Raudo
nąją Armiją, Karo-Jūrų 
Laivyną ir Orlaivyną. Lai
vyno Diena parodė Sovie
tų Sąjungos galią ir stipry
bę ant jūrų, didelį karo lai
vyno pasiruošimą koman- 
dierių ir jūreivių ir didelį 
vieningumą liaudies su ap
sigynimo jėgomis, kas daug 
kartų padidina mūsų karo 
jėgas, mūsų laivyno jėgas, 
kuris sunaikins kiekvieną 
priešą, kuris išdrįs užpulti 
Sovietų Sąjungą.”.

Vėlesniu laiku kapitalis
tinėj spaudoj nemažai buvo 

. visokių spėliojimų apie So
vietų Sąjungos karo laivy
ną. Sovietai viešai neskel
bia savo jūrų jėgas, bet 
kaip ką paskelbė apvaikš
čiodami laivyno dieną. Ka
ro Laivyno komisaras drau
gas N. G. Kuznecov tarpe 
kitko pareiškė:

“Buržuaziniai r a š y tojai 
paskutiniu laiku daug krei
pia atydos į mūsų jūrų jė
gas, visaip iškraipydami, 
viskąz sumislydami ir daug 
spėliodami.” Kuznecov tar
pe kitko sakė: “Mūsų socia
listinė industrija ant tiek 
galinga, kad gali budavoti 
pirmos rūšies karo laivus, 
kaip mažus, taip didelius, 
nei kiek neprastesnius už 
kitų didelių valstybių. Ir 
tokius laivus mes jau buda- 
vojame ir duodame laivynui 
ir greitoje ateityje dar dau
giau duosime...”

Toliau Kuznecov nurodė, 
kad likę nuo paristinės Ru
sijos karo laivai buvo mo
dernizuoti, o kada Sovietai 
pakėlė industriją, tai pradė
jo ir naujus budavoti. Jis 
sakė:

“Augant ir tvirtėjant mū
sų pramonei pradėjome bu
davoti ir naujus karo lai
vus, iš pradžios nedidelius 
(submarinus, t o r p ėdinius, 
katerius, apsaugos laivus). 
Po pasekmingų dviejų pen- 
kmetinių planų mes pradė
jome budavoti stambius ka
ro laivus: minininkus, mini
ninkų lyderius ir kruzerius, 
tuo pat k'a’rtu ruošiantis 
prie būdavo j imo dar dides
nių laivų. Dabar mūsų lai
vų būdavo jimo pramonė su 
kiekvienais metais stato vis 
didesnius ir didesnius lai
vus, kad papildžius mūsų 
laivyną.”
' Sovietai turi budavojimo 
laivų fabrikus Baltijos, 
Judų, Šiaurių ir Tolimų Ry
tų prieplaukosee. Jie nema
žai naujų karo laivų išbū
davo j o ir jų tarpe moder
nišką galingą kruzerį “Ki
rov,” kuris, “Pravda” rašo, 
yra: “Greitas, kaip naikin
tojas, galingas, kaip šar
vuotis, tas laivas savyj tu
ri visus technikos atsieki- 
mus.”

Kas dėl naujų karo lai
vų, tai draugas Kuznecov 
sakė:

“Šiandien jūrose ir mūsų 
bazėse mes parodome šar
vuočius, kruzerius, mininin
kus, naikintojus, šubmari- 
nus, tai yra, mūsų naują 
karo techniką, išbudavotą 
Sovietų žmonių ir savo fa
brikuose.”’

Draugas Molotov Sovie
tų Kongrese sakė: “Mes tu
rime keturis karo jūrų lai
vynus : Baltijos, Juodų, 
Šiaurių jūrų ir Ramiąjame 
Vandenyne. Atrodo, nema
žai vienai šaliai, turint min
tyj, kad mes prieiname prie 
didjūrių. Bet tikrai už sta
tybos laivyno mes galėjome 
imtis tik pastaraisiais me
tais. Tr Baltijos, ir Juodų, 
ir Šiaurių jūrų ir Ramiojo 
Vandenyno laivynai pradė
jo augti, kaip ir atatinka 
Sovietų šaliai. Jie greitai 
pasipildo naujais laivais, 
kol kas mažesniais, o štai 
baigsime statyti kaip. ku
riuos fabrikus ir imsimės 
už didelių laivų.”

“Pravda” aprašė, kaip ga
biai veikia Sovietų lėktuvai 

Taip Molotov kalbėjo apie1 torpedų svaidytojai, torpė-

Fridrick Grimm, suspenduo
tas iš 320-to lokalo valgy
klų darbininkų unijos už 

skleidimų prieš žydus 
nazių propagandos.

dų kateriai, submarinai, 
minų šlavikai, minų staty
tojai ir kiti karo laivai.

Šiaurių Jūrų submarinų 
komandierius M. Popov bai
gia savo straipsnį: “Mūsų 
gimtinė gali didžiuotis 
Šiaurių Jūrų submarinais 
ir jų įgulomis. Raudonos 
vėliavos visados plevėsuoja 
virš mūsų laivų. Jie bile 
minutę pasirengę atlikti sa
vo pareigas.”

Politinis komisaras J. Ro
gov baigia straipsnį pareiš
kimu: “Bolševikai Raudo
nojo Laivyno — sūnai di
delės rusų, liaudies — gar
bingai išlaikys nepergali
mą vėliavą Lenino - Stali
no partijos būsiamuose mū
šiuose.”

Karo laivyno budavoji
mo komisaro pagelbinin- 
kas draugas. A. Redkin 
rašo: “Vadovystėj Bol
ševikų Partijos ir Sovietų 
valdžios, atliekant nurody
mus didžiojo vado drg. Sta
lino, Sovietų liaudis būda
vo ja ir išbudavos nelaimei 
priešų ir tolimesniam su
tvirtinimui socializmo ga
lingą Sovietų laivyną.”

Submarinų vadas drg. J. 
A. Burmistrov straipsnį 
baigia sekamu pareiškimu: 
“Jeigu suniekšėjęs priešas 
išdrįs pasiimti savo karo 
laivus į Sovietų vandenis, 
tai S o v i etų submarinai, 
kaip ir jūreiviai kitų karo 
laivų, sutiks priešą torpe
dų zalpais ir skandys prie
šo karo laivus jo paties van
denyse.”

Jūrinių orlaivių koman
dierius drg. V. Rusakov 
rašo: “Vargas tam, kas ne
prašytu ‘svečiu’ atsiras mū
sų padangėj! Jį laukia neiš
vengiama mirtis nuo mūsų 
galingų lėktuvų, mūsų su- 
gabių lakūnų, mokančių 
gauti iš karo technikos vis
ką, ką ji gali!”

K o m j a u nuolių sekreto
rius drg. Pustovalov, nuo 
naujo naikintojo “Gordyji,” 
baigia savo straipsnį: “Gra
žuoliai laivai, išbudavoti 
Sovietų liaudies, raižo ga
lingas jūrų bangas. Dieną 
ir naktį eina mokinimasis 
ant karo laivų. Pirmose ei
lėse yra jauni komunistai.”

Kito naujo naikintojo vei
kėjas drg. L. Ivič rašo: 
“Naujas naikintojas įstojo 
į laivyną. Ant jo bokšto 
plevėsuoja kovos vėliava. 
Po. ta vėliava, po Sovietų 
Sąjungos vėliava, partiji- 
niai ir nepartijiniai bolševi
kai naujojo karo laivo stip
rina Raudonojo Laivyno jė
gas, pasirengę bile minutę 
galinga jėga, išvięn su visu 
ląivynu, išvien su visa liau
dimi stoti apgynimui did
žiulės mūsų tėvynės.”

Buvęs Baltijos Jūrų lai
vyno komandierius flagma
nas L. Heller apibudinęs, 
kaip augo ir auga Sovietų 
karo laivynas baigia straip
snį: - ;
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“Atsakydamas į priešų 
užpuolimą galingasis Sovie
tų Jūrų Laivynas, veikda
mas petys petin su Raudo
nąja Armija, ves patį tei- 
singiausį karą iš visų karų, 
kada tik jie buvo, kokius 
žino žmonijos istorija. Jis 
taip veiks, taip kariaus, kad 
galutinai priešas bus su
naikintas. Įtempta tarptau
tinė padėtis, augantis na- 
chališkumas karo agreso
rių, priverčia mus visada < 
būti pasirengusiais kovai.” x

Šie ir visa eilė kitų pa
reiškimų, rezoliucįjų, paro
do, kaip SSSR apsigynimo 
jėgos yra pasirengę galin
gais smūgiais atsakyti į 
priešo smūgius. Sekančia
me straipsnyje paduosime, 
kaip Sovietų Laivynas mi
nėjo savo dieną liepos 24.

D. M. š.

ŠYPSENOS
Profesinis Troškimas

—Aš norėčiau, kad kiek
vienas žmogus kasdien su
vaikščiotų, na, sakysim, 15- 
25 kilometrus.

—Ar tamsta esi gydyto
jas?

—Ne. Aš batsiuvis.
—o—

Vėl Buvo Girtas
—Vakar vakare tu vėl 

grįžai namo girtas.
—Kodėl tu taip manai?
—Tu atsistojęs prie lovos 

ilgai žiūrėjai į mane ir pas
kui pasakei: “Tokių pana
šių dvynukų man dar nie
kuomet neteko matyti.”

Keista
b Pasakyk man, panele, ar 

tu neužsigausi, jei aš tave, , 
vadinsiu Maryte?

—Užsigauti, tai neužsi- 
gausiu/ bet vis tik būtų - 
keista.

—Kodėl?
—Todėl, kad mano var

das Onytė.
(Surankiotos)

Anglą Valdžia Teisi
nasi, kodėl Išduoda

Chinus Japonijai

London. — Anglijos ~mi- 
nisteris pirmininkas Cham- / 
berlain kalbėjo seime, kad ♦ 
“verda mūsų kraujas,’’ žiū
rint, kaip Japonija. įžeidinė
ja, skriaudžia ir niekina 
Anglijos piliečius Tientsine 
ir kitur Chinijoj. Bet pa
sak Chamberlaino, tai An
glija “nieko negali daryt” 
prieš Japoniją, nes Japoni
ja, girdi, “turi galingesnį 
karo laivyną tenai,” negu 
Anglija. Chamberlainas sa
kė: ot, jeigu mes nebūtume 
prižadėję ginti tūlus Euro
pos kraštus (pavyzdžiui, 
Danzigą nuo Vokietijos), 
tai gal ir' galėtume savo 
laivynu veikt prieš Japoni-V / 
ją, bet dabar esą kas kita. \
Tačiau, “gal dar Anglija j 
turės siųst savo karo lai
vus” gint anglų teises Chi-' 
nijoj. - <

Taip premjeras Chamber
lainas šnekėjo, uždaryda- , I
mas dabartinę Anglų seimo f
sesiją iki spalių mėnesio.

Darbiečiai % ir liberalai 
(buržuaziniai demokratai) 
suprato, jog Chamberlaino 
valdžia taip pasiduoda Ja- f 
ponijai, kaip Chamberlai
nas ir Francijos valdovai 
pasidavė Hitleriui Muniche, 
aukodami naziam čecho- 
Slovakiją.

\•
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“Baisi” Žuvis Nemu
ne Gąsdino Žmones

Neperseniai Nemune ties 
Vilkija pasirodė kokia tai 
labai didelė žuvis. Siausda
ma ir šokinėdama, jinai kė
lė gana stambias bangas ir 
verpetus. Kai kurie žmonės 
dėl to net nusigando, ar čia 
nebus kokia vandens “pa- 
baisa”-siaubūnas. Bet tas 
“vandens žvėris” dabar jau 
sugautas.

Tai buvo didžiulė valgo
ma žuvis. Jinai svėrė 275 
sparus ir turėjo 8 pėdas ir 
2 colius ilgio.

Žvejai buvo paleidę stip
rius tinklus pavandeniui, ir 
kažkas pradėjo smarkiai 
traukt tinklus. Suprato, 
kad čia tinklan įkliuvo ta 
garsi didžioji žuvis. Bet ją 
paimt buvo sunku.

Žvejai susuko tinklus ir 
pritraukė juos prie valčių, 
ale nepajėgė įtraukt tinklų 
į valtis — persunki, mat, ir 
persmarki buvo žuvis. Tada 
žvejai pasidarė iš virvių 
tam tikras kilpas, užnėrė 
jas ant žuvies, ir taip trau
kė ją viršun; bet jiem te
ko dar gerai paprakaituoti, 
kol ištraukė smarkiai besi
blaškančią žuvį.

Savo laimikį žvejai atga
beno į Kauną ir parcĮavė 
vienai valgyklai už 7 šim
tus litų. Vien ikrų buvo jo
je rasta už 120 litų. D.

Naujas Sudėtinis Metalas 
Stipresnis už bile Plieną

i

Paskutiniu laiku yra pa
gaminta metalas, kuris tu
ri tik 7 procentus geležies, 
bet jis stipresnis už patį 
geriausią plieną. Tai sudė
tinis metalas, suvirintas iš 
nikelio, kobalto, chromo, ti- 
taniumo. mangano, ' alumi- 
no, silikono (titnago) ir 
grvnanglio. Jis vadinamas 
K-42-B.

Naujasis metalas nesi
lanksto net 2,912 laipsnių 
karštyje: o jau 2,712 laips
nių karštyje tirpsta varis.

Šis sudėtinis metalas taip 
pastoviai laikosi prieš karš
tį, kad jis galės būt varto
jamas radio lemputėse vie
toj platinos; o platina yra 
apie 7 kartus brangesnė už 
auksa. Ši metala pagamino 
Westinghouse inžinieriai.

Visi Nazių Judžiai Rodo 
“Galybę” Jų Tvirtovių

Berlin. — Visuose Vokie
tijos judžių teatruose, pa-, 
gal valdžios įsakymą, yra 
rodomi judamieji paveiks
lai visos naujos tvirtovių li
nijos prieš Frančiją, nuo 
Holandijos iki Šveicarijos. 
Tos tvirtovės yra vadina
mos “Vakarų Siena.” Jud
žiai sykiu ir kalba, kad ta 
siena “nepralaužiama.” Sa
ko, kad Vokietija 1914 me
tais buvo iš visų pusių “ap
supta, kaip ir dabar, bet 
tada Vokietija neturėjo ne
pralaužiamos sienos.”

. Kraujanosis Užmušė 
Moterį, kad Ji Nesi- 

bučiavo su Juom

Kai vienas jo pa- 
Šliukaitis nenorėjo 
bučiuotis, Jakaitis 
kuolą ir ėmė vytis.

Kauniškis laikraštis “Die
na” paduoda šitokį keistą ir 
žiaurų įvykį:

Vilkavišky j įvyko nemen
ka bėda dėl visai paprasto 
dalyko. Vietos gyventojui 
Jakaičiui gimė sūnus. Tėvą 
atėjo pasveikint prieteliai ir 
geri pažįstami. Po kiek lai
ko tėvas tiek pasigėrė, kad 
visai nustojo nuovokos. Jis 
pasidarė nepaprastai įžūlus 
ir karingas. Netrukus jis 
ėmė muštis su pasitaikiu
siais pažįstamais. Besimuš- 
damas Jakaitis sukruvino 
sau nosį ir visai kraujuotas 
eidamas gatve tvarstė pra
eivius siūlydamas jiems bu
čiuotis, 
žįstamų 
su tėvu 
nutvėrė
Bet nuo girto žmogaus mei
lės pareiškimų Šliukaičiui 
pavyko pabėgti. Su tuo pa
čiu kuolu jis daužė langus. 
O sutikęs moterį Ag. Ru- 
daitienę, nei iš šio nei iš to 
staiga smogė jai į galvą 
kuolu. Moteris pargriuvo ir 
nustojo sąmonės. Vėliau jis 
susimušė dar su vienu kai
mynu, ir kažin kaip tai visa Sovietių Rūmai pralenkia 
būtų pasibaigę, jei trečias | pačius įžymiausius senųjų 
asmuo nebūtų kastuvo plok- ir naujųjų laikų architek- 
štuma užvožęs jam per gal- tūros paminklus. Cheopso 
va. Jakaitis tada krito že- piramidės aukštis — 137 
mėn, buvo virvėm surištas Į metrai, Eifelio bokšto aukš- 
ir nugabentas į policiją. Su-'tis — 300 metrų, aukščiau- 
žalotoji Rudaitiene po po- sias Amerikos dangoraižis 
ros savaičių mirė. Vėliau — 405 me‘trai. 
nelemtasis tėvas Jakaitįs 
aiškiuos, kad nieko, ką da
rė neatsimena.

Amerikietis daktaras Irv. 
S. Cutter tvirtina, kad jei- 
fu žmogus turi gana sveiką 
kūną ir gerą kraują, tai jis 
įveikia slogu bakterijas ir 
neserga “šalčiais.”

Šalta ar Karšta Aukšto
siose Dausose?

Iki šiol buvo manoma, 
kad juo aukščiau nuo žemės Maskvos vietų_
pakylama, juo šalčiau daro- j sostines širdies Kremliaus, 
si erdvėje. Bet vokiečių vienos pusės Sovietų Rū
mo kslininkai, po kai kurių mu Teritorija ribojasi su 
bandymų, dabar sako, kadjMaskvos upe< iš kitos pu_ 
ne visai taip yra. Jie atra- sgs eįs vjena svarbiausių- 

j?? n.uo 35 . kilometrų sostinės gatvių — Sovie-
aukščio jau nesidarą sal- Rūmų prospektas,
ciau. (Kilometras yra biskį i Svarbiausiais Sovietų Rū- 
daugiau kaip 62 šimtada- Į 
liai, arba procentai, ameri
koniškos mylios.)

30 kilometrų aukštyje esą 
50 laipsnių šalčio (pagal 
šimtalaipsnį, “lietuvišką 
gradusninką”), bet 40 kilo
metrų aukštyje 28 laipsniai 
šilumos (pagal tą patį ter
mometrą). 50 kilometrų 
aukštyje jau esą 70 laipsnių 
karščio. O elektros bangų 
tyrinėjimai parodę, kad 420 
kilometrų aukštyje esą 
1,600 laipsnių karščio!

net

kadMadrid. — Sakomą, 
gen. Franco paleisiąs 90 
amerikiečių, suimtų į ne
laisvę, kaip liuosnorių kovo
tojų už Ispanijos respubli-

Vaizdas iš Puget prieplaukos, kur CIO darbininkai streikuoja už geresnes algas.

Didžiausias Pastatas Pasaulyj
Tai Bus Didieji Sovietų Rūmai

Maskvoje pradėti statyt 
didieji Sovietų Rūmai. So
vietų Rūmai bus paminklas 
Leninui. Tai stambiausias, 
koks tik kuomet pasauly 
buvo, architektūros kūri
nys. Savo plotu ir aukščiu

Tuo tarpu 
Sovietų Rūmų aukštis drau
ge su Lenino skulptūra — 
420 metrų. (Metras yra 39 
coliai ir 37 šimtadaliai.)

Lenino stovyla vainikuo
janti Sovietų Rūmus, bus 
aukščiausias skulptūros kū
rinys pasaulyje. Šiuo metu 
didžiausia skulptūra pasau
lyje buvo Laisvės stovyla 
New Yorko uoste. Jos aukš
tis — 44 metrai. Tuo tarpu 

i Lenino stovyla bus 100 me
trų aukščio.

Sovietų Rūmų statybai 
parinkta viena gražiausių

■ netoli nuo

Du “Tautiniai Broliai”
1 knygoj 
rašė, kad 

esąs 
negriškas

Hitleris savo 
“Mein Kampf” 
visa italų tauta tai 
“benkartiškas, 
nešvarumų jovalas — loty
nų tauta.”

Mussolinis 1915 m. savo 
laikraštyj “H Popolo d’Itą- 
lia” rašė, kad “vokiečiai yra 
vagys, padegiotojai, kūdi
kių kankintojai, moterų ža
gintojai... kas-tik yra be
gėdiška, apgavikiška ir iš
davikiška, tai tikrai vokiš
ka.”

Bet dabar Hitleris ir Mu
ssolinis tai jau “tyriausi 
tautiniai draugai!” 

mų elementais bus didžioji 
ir mažoji salė, bokšto ir po
žeminė dalis.

Didžioji Rūmų salė užims 
statyboje centrinę vietą. 
Mažoji salė bus netoli di
džiosios. Tarpinėje dalyje 
tarp šių abiejų salių bus dvi 
didelės salės, skįrtos Tauty
bių ir Sovietų Sąjungos po
sėdžiams. Didžiosios salės 
aukštis 100 metrų. Ji nu
tarta įruošti apskrito amfi
teatro formos. Viršutinę 
amfiteatro salę vainikuos 
32 milžiniški marmuro pi
lioriai. Didžioji salė turės 
51 eilę kėdžių. Jos apskri
tos formos dėka, salėje bus 
galima sutalpinti milžiniš
ką žiūrovų skaičių — 21 
tūkstantį.

Visa salė' bus padengta 
lengvu, kabančiu kupolu 
(bone)/ lengvai ryjančiu 
bereikalingus garsus ir tei
kiančiu salei apšvietimą. 
Kupolas padalintas į tris 
dalis. Kupolo viršūnėje bus 
penkiakampė žvaigždė, tei
kianti papildomąją šviesos 
atsargą.

Judamųjų paveikslų ro
dymai vyks keliolikoje ek
ranų tuo pačiu laiku.

Stiklo baseinas, talpinąs 
1000 kubinių metrų van
dens, bus įruoštas specialio
je aikštelėj. Kitoje panašio
je aikštelėje bus' įruošta 
čiuožykla, kur net karš
čiausiomis vasaros dienomis 
vanduo bus užšaldomas šal
domaisiais vamzdžiais.

Keltuvo pagalba bus ga
lima į pogrindį nukelti vi
sas Salių kėdės. Tuo atveju 
arenos aikštė padidės 42 
metrais diametre. Toje are
noje bus galima suruošti te
niso rungtynes i? t.t.

Sudėtingiausias S o v ietų 
Rūmų mechanizmas tai kel
tuvas. Jam teks pakelti 300 
tonų svorį net iki 14 metrų 
aukščio. Keltuvas paduos iš 
pogrindžio dekoracijas, ju
damiem paveikslam reika
lingus įrengimus ir kitus 
specialius įruošimus.

Mažojoje salėje galės tilp
ti 6000 žiūrovų. Tos salės 
aukštis — 32 metrai..

Be didžiosios ir mažosios

salės, Sovietų Rūmuose bus 
dar 6000 įvairių patalpų.

Sovietų Rūmų sienom iš 
lauko bus suvartota 316,000 
ketvirtainių metrų grani
to, o iš vidaus — 242 tūks
tančiai ketvirtainių metrų 
įvairių rūšių marmuro. Tas 
marmuras bus kas amas 
trisdešimtyje Sovietijos vie-į 
tų —Šiaurės Kaukaze, Ura
le, Armėnijoje, Gruzijoje ir 
kt.

Iš viso Sovietu Rūmuose 
galės tilpti 41,000 žmonių.

Šiuo metu jau baigta dėti 
Sovietu Rūmų pamatai, ku
rie siekia net 20 metrų že
miau Maskvos upės van
dens paviršiaus. Sovietu 
Rūmų pamatai turės pakel
ti nepaprastą svorį.

Didelę reikšm.ę Rūmams 
turės ventiliacija. I svar
biausias sales bus leidžia
mas kondensuotas (sutirš
tintas) oras: šildytas, drėg
nas ir t.t.. Visoje eilėje pa
talpų kondensuotas oras 
pravers apšildymą.

Sovietu Rūmams reikės 
tokio elektros šviesos kie
kio, kurio lengvai nakaktų 
miestui su puse miliono gy
ventojų.

—Lietuvos ūkininkas.

Nykštukas Submarinas
Chicagos inžinierius Con

nett pastatė mažiausią po
vandeninį laivuką-submari- 
ną pasaulyj. Jo submarinas. 
tik tokio ilgio kaip vieno 
žmogaus irkluojama valte
lė, 20 colių pločio ir 36 co
lių aukščio, ir panašus į žu
vį. Jame įrengta vėdintu- 
vai, prietaisai kvėpuot de- 
guoniu (oxgenu) ir kiti bū
tini dalykai. Submarinukas 
varomas elektriniu motoru. 
Inžinierius Connett yra jau 
30 sykių plaukęs savo sub- 
marinu po vandeniu iki 16 
mylių.

Sūnum Žuvus, Staiga 
Pasveiko Tėvas, bet 
Ūmai Mirė Motina

Neseniai mieste Jenoje, 
Vokietijoje, vienas žmogus 
ūmai apsirgo ir apalpo. Pa
šauktas gydytojas atrado, 
kad liga pavojinga. Todėl 
ligonio žmona pašaukė te
lefonu namo iš miesto ir du 
sūnus. Vienas sūnus sėdo į’ 
automobilį, o kitas pasisko
lino dviratį ir skubiausiai 
važiavo namo.

Besisukant gatvėn, kur 
buvo jų namai, abudu bro
liai netikėtai susidūrė ir ta
po užmušti.

Kai jųdviejų lavonai bu
vo parvežti namo, motina, 
pamačiusi, tuoj apalpo ir 
mirė nuo širdies smūgio.

Bet tėvas, pamatęs už
muštus savo sūnus, tuoj aus - 
pasveiko, tartum kas ranka 
būtų atėmęs jo ligą.

Po visą Lietuvą yra nuo 
senų laikų paplitusios pasa
kos apie Eglę, žalčių kara-

DIDELI ANGLIJOS KA
RO MANEVRAI

London, rugpj. 9. ■ 
glijos kariniuose manevruo-i 
se dalyvauja 1,300 orlaivių, 
133 karo laivų ir desėtkai 
tūkstančių kareivių ir mili
cininkų. Didmiesčiuose nak
tį buvo užgesintos šviesos, 
kaip apsauga nuo “priešų 
oro bombų.”

Kur Žmonės Nesiprausia, 
0 Motinos Valgo Vaikus

mokslininkai, 
Australijos 

labiau- 
lau- 

vadi- 
nesi- 
visai 
kaip

Franci jos 
betyrinėdami 
užkampius, užtiko 
šiai atsilikusią tautelę 
kinių žmonių. Tautelė 
naši lurisijatais. Jie 
prausia, ir jų kalboj 
nėra tokių žodžių, 
“praustis,” “mazgotis.” Jie 
nežino net kaip moteris lie
ka nėščia. Lurisijatai tiki, 
būk moteris gimdo kūdikį 
todėl, kad joj įsikūnijąs vie
nas iš jų tėvų-protėvių.

Jei pas lurisijatus žmo
gus rimtai suserga ir nega
li atsikelti, tai tą žmogų 
gyvą užkasa žemėn; sako, 
kam dar jis turi kankintis 
ir daryt nesmagumą svei
kiem ?

Lurisijatų vyrai iš pra
džios veda po vieną žmoną; 
bet paskui gali vest antrą, 
trečią ir daugiau, kiek nori, j 
Bet kiekviena nauja žmona 
vis daugiau gauna į kailį 
nuo pirmesnių žmonų. Pas 
lurisijatus yra toks priim
tas paprotys, kad pirmoji 
žmona gali per tūlą laiką 
mušti antrąją; paskui abid
vi žmonos muša trečiąją; 
toliau trys žmonos muša 
ketvirtąją, taip ir toliau; o 
dvidešimtąją ar trisdešim
tąją lurisijato pačią tai pir
mosios žmonos dažnai visai 
užmuša jau vedybų dienoj.

Lurisijato moteris labai 
myli pirmąjį savo kūdikį; 
bet kai antrasis kūdikis ge
ma, motina jį papjauna, iš
kepa arba išverda ir valgo 
su savo draugėmis, — nors 
pagal lurisijatų papročius 
yra leidžiama ir pačiai vie
nai motinai suvalgyt antrą
jį savo kūdikį.

Žalčių Karalienės 
Eglės “Buveinė”

Kur gi buvo tos “karalie
nės sostinė?”

Pagal senų žmonių pasa
kas, Eglė, žalčių karalienė, 
augusi ir gyvenusi Dyvičio 
arba Dievičio kalne, prie 
ežero vadinamo tuo pat 
vardu. O Dyvičio—Dievičio 
ežeras, 35 hektarų ploto, 
randasi Laukuvos valsčiuj, 
Tauragės apskrityj, prie Ši- 
lalės-Laukuvos kelio. Eže
ras apsuptas mišku; tik 
pats viršukalnis plikas. .

Ežeras esąs todėl pava
dintas Dyvičiu arba Dievi- 
čiu, kad senovėje čia įvyk
davę “dyvų arba stebuklų.” v

Pasak kito žmonių pada
vimo, tai kalne prie ežero 
buvusi senovės lietuvių 

i šventykla, taigi “dieviška” 
vieta; todėl, girdi, ežeras ir 
vadinamas Dievičio vardu.

Bet plačiausiai pasklidęs 
padavimas, tai kad čia gy
venusi Eglė, žalčių karalie
nė.

Apie ja yra sukurta net 
opera “Eglė.” Operos žo
džiai rašyti A. Dambraus
ko, o muzika — Miko Pe
trausko. ši opera paskuti
niu laiku rodoma Valsty
bės Teatre Kaune.

Pasakiškoji Eglės buvei
nė yra gamtiniai įdomi vie
ta. Apylinkėje daug kalnų,- , 
o juos vainikuoja didysis 
Medvėgalis. Žemaičių plen
tui, einančiam per tuos kal- 
nus-aukštumas, čia tenka

jūros lygio.

Vitaminai Užtikrina Ilgesni 
Amžių Žmonėms

Sovietų mokslininkas Čer- 
kes darė ilgus bandymus, 
norėdamas patirt, koks yra 
ryšys tarp vitaminų ir se
natvės; ir štai ką profeso
rius Čerkes atrado:

Jauno žmogaus viduriai 
yra taip veiklūs, kad jie pa
gamina kūnui vitaminų net 
iš tokių valgių, kuriuose, 
sakoma, “nėra vitaminų.” ' 

•j Ilgiau žmogui gyvenant, 
j° viduriai silpnėja, ir jau 
negali pasidirbt vitaminų iš 
valgių, kur nebuvo vitami
nų. Todėl senyn eidami 
žmonės turėtų valgyt vis 
daugiau šviežių vaisių, dar
žovių ir pieno, kad duot 
savo kūnui daugiau ir dau
giau vitaminų, sako tas so
vietinis mokslininkas. Tuo
met žmogus galės daug ii- « 
giau ir sveikiau gyvent, 
kaip tvirtina profesorius 
Čerkes. —J. C.

' Naujas Jungtinių Valstijų 
Ambasadorius Sovietam
Maskva. — Atvyko nau

jasis Amerikos ambasado
rius Sovietams, Lawrence 
A. Steinhardt su žmona ir 
dukteria. Juos draugiškai 
pasitiko atstovas Sovietų 
užsieninio komisariato.
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Ketvirtas puslapis LAISVE

Besisvečiuojant su 
Kauno Ponais 

ir Poniomis
Kelios dienos tam atgal, 

šiuos žodžius rašančiam te
ko viešėtis Kaune su mūsų 
sostinės ponija. Kaune, ant 
Žaliojo Kalno, dviejų aukš
tų namelis, mūrinis, jaukus, 
viduje beveik visi ameriko
niški patogumai: elektra, 
centralinis apšildymas, na
me maudynės, išeinamosios, 
radio, telefonas. Šio name
lio savininkas viduramžis, 
aukštos kategorijos valdi
ninkas. Šeimynos sudėtis:

kiti dalykai, kurie net Lie
tuvoj neauga. Kiti yra už
auginami Kauno priemies
čiuose po stiklais, tai yra, 
anksti pavasarį; jų kaina 
būna gana brangi, tačiau 
kauniškiai ponai į tai neat
sižvelgia; jie naudojasi pa
čiu skaniausiu ir pačiu 
brangiausiu maistu. Tiesa, 
paprastas maistas Lietuvoj 
nebrangus. “Nesičvieri- 
jant” galima už vieną litą 
Kaune valgykloje neblogai

jis pats, žmona ir dvi švo- užvalgyt., 
gerkos (pastarosios irgi i 
valdininkės). Apart minėtos 
šeimos, dar laikoma dvi Į 
tarnaitės, 
išpuošimas gana jaukus, 
skoningas: plačialapės gė
lės, gražiuose vazonikuose, 
dailūs artistų piešti paveik
slai ant sienų kabo, brangūs 
baldai: minkšti krėslai, so
fa ir kiti rakandai.

Šiuose namuose vaišės, 
arba puotos retai kada užsi
baigia. Vienos baigiasi, 
naujos prasideda; žemesnės 
kategorijos valdininkai čia 
ne tiek pageidaujami, bet 
aukštesnės nuoširdžiai ra
ginami, užkviečiami ir atsi
lankius nuoširdžiai vaišina
mi geriausiomis patrovo- 
mis. Susirinkę svečiai, — 
ypatingai ponios, daugiau
siai laiko praleidžia kalbų

dar
Bendras namu

Virš minėtoje vietoje be
sisvečiuojant kelias dienas, 
teko matyti ir girdėti ve ko
kių įspūdžių; kasdieną čia 
ateina vis naujų damų, gy
vanašlių. Jos daugiausiai 
su vyrais pasimetę; bendrai 
jų iš išvaizdos negalima at
skirti nuo New Yorko da
mų, kurios kabaretuose sve
čius linksmina arba “Taxy

daugiausiai išvystytos tie
sios, lieknos; drapanos dė
vima lengvutės, trumpos,' 
liemuo gerokai : 
plaukai ratojami įvairiau- i 
šiai, lūpos tepama gal būt 

Į ar ne daugiau, kaip New 
Yorke ponių ir panelių.

Susitikus ponams su po
niomis, visuomet ponai bu
čiuoja ponioms rankas; at- 

kalbelėms apie kitas ponias, i ėjus by kokiam tipui į kam- 
vedusias arba šiaip susibė- Į barius ponios dar iš tolo tei
gusias poreles,—apie ma- ko pakabinę iškeltą ranką 
das, kurios čia intensyviai 
sekama pagal Paryžių, New 
Yorką arba Londoną...

Kauno ponai — ypatin
gai pati vyriausybė, veda 
griežtą kovą prieš degtinės 
varymą ir prieš abelną jos 
vartojimą; ypatingą atydą 
jie kreipia į ūkininkus, kad 
pastarieji kur nors raiste 
neišsikoštų kokio lašo sa- 
magonkos; sugavę mužiką 
ūkininkėlį tame “biznyje” 
stačiai prie kryžiaus kate; 
bet pati Kauno ponija ne
apsieina be šitų “vaistų” 
nei ryte, nei pietums, nei 
vakarienei; ir priėš valgį ir

trauki niuose, valgyklose, 
teatruose ir kitur tarpe 
“mužikų” ir ponų. Kaip jos 
sako, neatskiriama “dori” 
žmonės nuo mužikų. Lietu
voje visur yra klasės.

Valgo Kauno ponai labai 
lėtai; vaikus ragina taipgi 
gerai sukramtyti maistą ir 
valgyti lėtai. Kad vaikai 
geriau valgytų, ponai jiems 
duoda po litą, žada nuvežti 
į specialius krutamus pa
veikslus, kaip čia vadinama, 
“Kino.”

Valgant daugiausiai kal
bama apie vilas, vasaroji
mą, Palangą, pajūrį; taip
gi labai daug kalbama apie 
užsienį, Franci ją, Šveicari
ją; bet labai mažai minima 
Klaipėda, o dar labiau su 
panieka minimas kaimas. 
Jeigu vaikas, ką nors kalbė
damas, papasakoja kokį 
“nonsensą,” tuojau jis pa
vadinamas kaimiečiu, kas 
reiškia labai didelį pažemi
nimą, v

Užsikalbėjus su poniomis 
apie vasarojų, viena labai 
nustebus manęs klausia:

—O kas tas yra “vasaro
jus ?”

—Tai 
mas tik 
m as tik 
skubino 
kinti.

—O pienas, ar žinote po- aptemptas, ' nja, ]<as yra įr j-s u-_

javas, kuris sėja- 
vasarą ir naudoja- 
pašarams, — pasi- 
kita ponia paaiš-

pabučiavimui. Prasidėjus 
vaišėms, iš pradžių apsiei
nama “strošniai manda
giai:” gerbimas, raginimas, 
siūlymas; bet kuomet jau 
gerai paskalandinania vals
tybinė, tuomet jau mažiau 
girdima lietuviška kalba: 
tada rusiškos dainos, pablū- 
dnyčios, vulgariški anekdo
tai. Pradedant kiekvieną 
sykį valgyti, užsukama ra
dio, bet programa baigia
ma savo locnomis gerklė
mis,—radio būna nereika
lingas.

Svečiuojantis buvo daž
nai man statoma klausi- 

po valgio gurkšnoja valsty-mai, kaip viskas einasi 
binę... Amerikoje? Kiek galėjau

Maistą mūsų ponai var- atsakinėjau. Kai kurios da- 
toja patį geriausį: Kauno mos mylėtų pagastroliuoti 
ponams visai priprasta to- po Suvienytas Valstijas, bet 
kie dalykai, kaip Grindžiai, joms atrodo blogiausia, kad 
pamidoriai (“tomatoes”) ir tenai nėra jokio skirtumo

Albumas Jau Gatavas
New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas jau gatavas. Didelio formato kny
ga, 9X12, iŠ 56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, 

blizgančiai baltos ir aukštos rūšies zpopieros.

KAINA 25c už EGZEMPLIORIŲ

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.

t

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 
po 16c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

427 Lorimer St

Vienur žmonės kenčia nuo sausros, kitur nuo lietaus. 
Vaizdas parodo sunaikinimus išsiliejusios upes.

1: .-J

gyventojo Sasnausko sude
gė gražus gyvenamasis na
mas ir name buvęs priruoš
tas dukterei kraitis vertės 
10,000 litų. Sasnauskas yra 
dvarininkas. Viskas sudegė; 
gaisro priežastis neišaiškin
ta.

Jau Baigiama Rugiai 
Pjauti

Šiomis dienomis Lietuvoj 
jau baigiama rugiai pjauti.

Hartford, Conn

auga ?—paklausiau.
—Taip. Pienas, tai neau

ga, bet melžiamas. — Tru
putį nusišypsojus ponia at
sakė.

Ponai labai daug kalba 
apie kitus ponus, kad, esą, 
tas ir tas tai didelis šarla
tanas, nepaisąs savo.tarny
bos, sėdįs įstaigoje.,- ir visą 
laiką flirtuojąs su damomis, 
bet pasilaikąs tarnyboje, 
kad visą savo algą prage
riąs su aukštesniais valdi
ninkais, nuo kurių priklau
so jo alga ir pati tarnyba. 
O ištikrųjų tai dauguma 
panašiai elgiasi!

Valgant, ponai ir ponios 
sėdi liuosai; maistą paga
mina ir ant stalo atneša ne 
ponios, bet tarnaitės ir at
nešę neturi tiesos nei kal
bėtis, nei romansuoti, netgi 
ir pabūt bent kiek neleisti
na. Padėjai lėkštę ir dingk! 
Iš virtuvės be reikalo tar
naitė nebepasirodys!

Neiškentęs ir užsiminiau, 
kad ūkininkai skursta ir 
vargsta, kad jie turi daug 
dirbti ir jų darbas labai ne
pelningas. Toks prikaišio
jimas ponus labai erzina ir 
jie tuojau atšauna: “Mūsų 
ūkininkai skandališkai apsi
leidę; jiems būtinai reikia 
daug didesnės drausmės; su 
jais negalima susirokuoti.” 
Sako, jie ant savęs neturi 
jokio vyresnio — patys ant 
savęs rangovai. Apie ūki
ninkų būklę parašysiu vė
liau.
Kauno

svarbu! Sportas pirmoj ei- 
lėj! į
Krepšinio žaislo Epidemija

Po to, kaip čia Lietuvoj į 
tapo laimėtas krepšinio žai-1 
slo čampionatas, dabar nei 
tik miesto vaikai tapo ap- 
sirgdinti to žaislo liga, bet 
ir kaime, tik žiūrėk, kur j 
nors vaikai iš beržo šakosi 
lankelį prisikalę prie aukš
tos tvoros ar medžio ir mė
to kokią nors kumeliuko zyej^ visur rugiai kertami 
galvą. O labiausiai tai tas daigiais; — mašinomis ne
per mokyklas skiepijama. | mačiau pjaunant, nors teko 
1 iesa, nemažai yra agitaci-| pervažiuoti apie pusę Lie-

1 tu vos. Pjautuvais ir mažai 
jau kas pjauna.

P. Baranauskas.

LLD 68 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyksta rugpjū
čio 14 d., 7:30 vakare, 57 
Park St. Draugai ir draugės, 
skaitlingai dalyvaukite šiame 
susirinkime. Ypatingai mo* 
terys turėtų skaitlingai atsi
lankyti. Juk dar mūsų kuopa 
neturi 
moterų seimą, 
rugsėjo 7, 8 ir 9 dienomis, 
Brooklyne.

Juk tai svarbus dalykas. 
Jeigu moterys nepasiųstų de
legatės nuo LLD moterų sky
riaus, būtų daugiau 
sarmata.

Todėl būkim visos 
iš ko rinkti delegates, 
svarbus dalykas, tai spaudos 
piknikas, kuris įvyks rugsėjo 
17 d., Hartforde. Reikalinga 
daug darbininkų, turėsime vi
si gerai padirbėti. Mes turė
sime pasitarti, kaip šiais me
tais galėsime prisirengti prie 
šeimininkių stalo, katros 
kepsim kugelį, katros pyragą 
ir kitokius gardumynus. To
kiu būdu mes ir vėl pada
rysim šimtinę gryno pelno. O 
tai graži auka dėl darbininkų 
spaudos.

Todėl pasistengkim būti vi
sos ir visi šiame susirinkime, 
nes laikas trumpas ir greitai 
bėga.

Dar yra draugų nemokė-
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jusiu metinių duoklių. Malo
nėkite ateiti ir užsimokėti-ir 
kožnas vienas pasistengkite 
gauti nors po vieną naują na
rį įrašyti į kuopą.

O. Visotskienč.

Bijo, Kad Japonai Gal Už
mušė 30 USA Misionieriy

dalgiais, — mašinomis ne-

išrinkus ‘delegačių j 
kuris atsibus

negu

ir bus
Antras

Shanghai, Chinija, —Nė
ra žinios, kas atsitiko tris
dešimčiai amerikonų mišio- 
nierių Kaifenge. Kelios die
nos atgal jie rengėsi pabėgt 
nuo grūmojusių jiem ja
ponų. Tai manoma, kad ja
ponai galėjo tuos misionie
rius nužudyt.

Japonai išvijo du ameri
konus misionierius iš Hwo- 
shieno.

Japonai suruošė grąsi- 
nančias d e m o n s t r a cijas 
prieš amerikonus Kaifenge 
ir Shihkaichwange. Demon
strantai šaukė: “Išmušt 
laukan,visus amerikonus!”

Detroit, Mich., rugp. 9.— 
Viesulas sunaikino desėtkus 
namų Michigano valstijoj; 
užmušė vieną žmogų ir su
žeidė kelis tuzinus.

k

jos ir per laikraščius.
Sudegė Namas ir Didelis 

Pasogas
Lapšius. — Seirijų vals

čiaus, Lapšiaus vienkiemio

Te!.: 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

SODfiS IR ALAUS
91r98 Warwick St., Newark, N. J.

DIABETIKAMS
“D-X” tabletėlės, turtingos mai

stingais mineralais, labai šarmiš- 
kos. Naikina rūkščių perviršį, 
“Stabdo cukraus kuopimąsi Dia- 
betėje” (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 inctų patyrimų sveikatoj
57V2 Milton Avenue 

AMSTERDAM, N. Y.

'/v®
AND

Telephone: Havemeyer 9-9115

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

šiuom antrašu:

Brooklyn, N. Y, .

24 egzempliorių,
25 ir daugiau-*

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

Ponai Susiintercsa- 
vę Sportu
šiomis dienomis,

iš nesenai atsibuvusio
Biuro praplėsto susi-

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS t 
x Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

Parti- 
nariai, 

labai 
kurių

vieta mašinom pastatyt. Ai įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance j forus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.

Žvalgui,. So. Barre, Mass.— 
Apie tą dalies darbininkų 
streiką yra tam tikrų neaiš
kumų. Kažin kaip netiesiogi
niai varoma prieš streikierius 
agitacija. . Nenorime, k a d 
“Laisvė” būtų į tai įvelta. 
Todėl negalėsime šį sykį jū
sų korespondenciją sunaudoti.

Noųs 
kaip lygiai ir anksčiau, čia 
jaučiamas visokis iš užsie
nio neramumas, bet mūsų 
ponai be galo susiinteresa- 
vę vien tik sportu. Nusipir
kę Kaune “Lietuvos Aidą” 
pirmiausiai kiša nosį į spor
to skyrių ir įdomiai seka 
sportą: krepšinį, futbolo 
komandas ir kitokius žais
lus. Nors laikraštyje ir bū
tų didžiausiomis raidėmis 
žinios apie pasaulinius įvy
kius,* kaip, antai, apie Dan- 
zigą, kokias nors šalių su
tartis, — jiems tatai ne

- Lowell, Mass.
Draugų Komunistų Atydai
Draugai, Komunistų 

jos lietuvių frakcijos 
šiuom i laiku 'turime 
svarbius klausimus,
reikale turėsime' svarbų pra 
nešimą 
Centro 
rinkimo, Brooklyne.

Tame plenume yra padary
ta nauji tariniai mūsų judėji
mo svarbesniuose klausimuo
se. su kuriais visiems nariams 
reikia gerai susipažinti. Tai
gi tuo reikalu yra šaukiamas 
susirinkimas ateinantį sek
madienį, rugpjūčio 13 d., ly
giai 11 vai. ryte. Susirinki
mas įvyks kliubo kambariuo
se, kur bus padarytas pra
nešimas ir perduoti visi tari
mai.

Yra būtinas reikalas daly
vauti visiems frakcijos na
riams. Tame laike atidekite 
visus reikalus kitam kartui, 
arba juos anksčiau atlikite, 
bet būtinai dalyvaukite. Lie
tuviai, norintieji įstoti parti- 
jon, galite ateiti į šį susirin
kimą, tapti nariais ir kartu 
dalyvauti reikalų svarstyme.

Taipgi narių pareiga pakal
binti lietuvius ir sutinkančius 
tapti partijos nariais, atsives
ti tokius į šį susirinkimą.

Bu.davokime K o m u n is t ų 
Partiją, platinkime lietuvių 
komunistų eiles.

Frake; Sekr. K.

% PRICE
SALE
MTTEJtX-lEnfjxG FfOM ACTUI

Į 1847 ROGERS BROS, 
nmtr tiirnrun

50 PIECE 
SERVICE FOR EIGHT

Open Stock Price $58.69

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 rlbuotu 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.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar
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MAN ABOUT TOWN
By JOSEPH SACAL

TWICE A WEEK
' —---------------- I

SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY

TUESDAY AND
FRIDAY

• LDS BOAT RIDE: Dozing dream
ily, your’s truly was awakened with 
a start by an overeager wave which 
splashed quite merrily over the side 
of the good ship “Islander.”

’Twas a bit after eight, Saturday 
eve, when we left the dock at the 
Battery, and now here we were 
slowly churning up the river past 
the anchored tugs, yachts, and sail
ing boats.

On our left were unkempt indust
rial centers of Jersey. .Several years 
ago these factories were in New 
York, finding labor cheaper across 
the river, plus indorsements by Jer
sey’s Chamber of Commerce facto
ries sprang up like mushrooms.

Far to the right the constant 
stream of pleasure cars along the 
new parkw'ay seems like a display of 
Junior’s toys on Christmas morning.

The crowd is happy on board the 
ship as they dance to what seems 
to me a great din. As long as they 
get enjoyment out of it, who am I 
to complain?

s One must comment on the tho
rough job done by the LDSers pre
vious to the boat ride since on them 
depended the responsible job of 
making the affair a success. The 
boat as it left the dock was filled

* to capacity with a jubilant crowd 
of youth, not only from New York, 
for it also bore several representa
tives of nearby states.

Prominent amongst the group was 
that pudgy individual I had the 
pleasure to write about, several is
sues ago. I refer to none other than 
that staunch leader of the Massa
chusetts LDS, Tony Vasaris, and a 
group of his compatriots. In speak
ing of the current LDS drive Tony 
was most anxious to see the victory 
of the Mass, group over their Chi
cago opponents.

It seems that some Chicago indi
viduals, who in eight years had the 
opportunity to really build up youth 
branches, have the gumtion to strut 
around in bragaddocio manner im- 

’ plying in no uncertain way that 
the Mass, group may as well quit 

„ as far as the race is concerned.
However, he who • laughs last, 

laughs best, and the bitter pill that 
some may swallow is still in exist
ence. Maybe “these” people won’t

* * be able to “live down” their defeat.
Tony is doing a swell job amongst 

the youth in Massachusetts and de

serves praise in no uncertain terms. 
Due to his untiring efforts, in a pe
riod of six months, the LDS has 
grown tremendously. Comparing the 
Massachusetts growth, and the Chi
cago growth during the last period 
of six months, Chi. is completely in 
the background. Anyway, 2 LDSers 
to Chicago’s One!
• NOTES—Personalities, positions, 
and doings on board the “Islander”!

The low stairway leading to the 
upper deck where the bobbing of 
heads resounded i all evening, includ
ing Bimba’s. “This Small Would” 
taking a hooker, followed by a glass 
of beer in the emporium conducted 
by that connoisseur of liquors, John 
Orman.

Helen Zablackas, Walter Kubilius, 
Mary Brown conducting the food 
emporium on upper deck. Walter, 
sneaking off for a snifter with John 
Gergelis.

Several “sailors” on board, the 
“commodore” of some vessel “sit
ting” with our little Anne Wagnis, 
while strolling nearby is none other 
than Frances Seselgis with Adam 
Stupor “arming it” around the boat. 
Ann Sholl plus group gandering fox’ 
a place to set. P. S. She looked quite 
bored.

Pete Čępis with suspicious bulge 
on hip being trailed by sizeable 
mob, while on the right sits Mary 
Sineus with her hero of the even
ing.

Lingering discussion on “fatalism” 
presented by our notable Frank 
Yakštys. His brother need not wor
ry about the vasaline jar any lon
ger, it’s gone now! Beatrice Kaylock 
meandering around for a dark spot, 
but no such luck!

Neajr the fo’csle talkative Jean 
Bechis, of Great Neck LDS branch, 
disappears in hurry for some reason 
or other no se why.

Aldona Žilinskas silently watching 
j the landscape as it drifts by slowly, 
i Bertha Fulton, stargazing, etc., etc.

Many there were on board the 
ship who’se names I know not so 
perdone mi. Thanks to Frank Ol
sen, Frank Firowicz, Charles Mi- 
lauskas, Albina Tamalevitch, Anna 
Elksin, Lou Lapinskas, Al Kwedor, 
Albert Vasaris and of course Tony 
himself, for their splendid act in 
participating in the boatride. All the 
way from Massachusetts came these 
youngsters.

Sportsman’s Chatter with tom yermal

TAMMY'TAMES ’EM not, he has every chance in the
Vito Tamulis, Brooklyn Dodgers 

laughing Lithuanian left-hander, 
seems to improve with over-work. 
Vito has been in 6 of the last nine 
games, and what’s more, he loves 
it. He told us so himself, so there 
must be something to it.

Since Brooklyn hit the road Ta
mulis has beaten the league leading 
Cincinnatti Reds and the second 
place St. Louis Caras, worked a to
tal of eight innings in two relief 
roles against the Pittsburgh Pirates 
and also relieved in Chicago.

Back in Brooklyn for a night 
game Tammy again took the mound 
and saved the game with the most 
amazing brand of relief work ever 
witnessed in our Fair City. With the 
game tied and Bee’s on first and 
third, Vito turned on the heat and 
struck out two of the Boston team’s 
most dangerous batsmen and made 
the third one pop up harmlessly to 
first baseman Camilli.

The game was finally won by the 
Dodgers and Vito chalked up his 
sixth win against four losses. If 
Tamulis keeps up his terrific pace, 
and there’s no reason why he should

world to attain twelve to fifteen 
victories for the season, which won’t 
be at all bad.

Tammy is hot right now Jnd it’s 
a good thing for the Brooklyn ball 
club, as Whitlow Wyatt and Van 
Mungo, two mainstay’s on the club’s 
pitching staff are on the hospital 
list and no one knows for just how 
long.

KRAKKY MOWS ’EM DOWN

The hotest pitcher in either league 
at this particular moment is none 
other than Joe Krakauskas, Wash
ington Nationals southpaw. Winning 
six of his last seven starts, Krakky 
has made an astonishing comeback 
when one considers the fact that at 
one time during the season his re
cord was two and ten.

We have received a number of re
quests from ball fans for the address 
of Vito Tamulis and whether he 
would send them an autographed 
photo of himself. Why not ask him? 
Vito can be reached at the Brook
lyn Baseball Club, 215 Montague 
St., Brooklyn, N. Y.

World's Fair 
Soviet Pavilion

, by Walter Kubilius

Massive towering strength, 
warm living marble picturing 
life and hope on one sixth of the 

earth—color, vision, beauty plus 
science, technique and harmony—and 
there you have one of the best pa
vilions on the World’s Fair grounds.

As in real life, the huge Soviet 
* worker holds a commanding position 
I in the Foreign Area of the World’s 

Fair. Atop a high stone tower a 
worker, with strong arms instead 
of wings, symbolizes the things one 
sees within the Pavilion.

It’s a striking sight, the pavilion, 
and breathtaking. After one walks 
in buildings that are reminiscent of 
cardboard it is comforting to feel 
the calm assurance of marble walls.

On Entering
I’ve been to the Pavilion for five 

times; yet each new visit is as 
breathtaking and impressive as the 
first. One walks up the open out
door steps to the center and gazes 
up at the tall shaft. From there you 
walk in to the impressive Entrance 
Hall where your eyes fall upon a 
huge wall map of the Soviet Union. 
Diamonds and precious stones il
luminate the map and point out the 
rich mineral resources of the na
tion. A complete economic picture of 

4 a nation is before your eyes in glit
tering stones.

Around the marble hall are paint
ings that depict the growth of the 
Soviet Union, from the first rumbles 
of socialist revolt to the final culmi
nation of victory jn the establish
ment of socialism.

Blending Effects
Throughout the Pavilion one’s at

tention is drawn as if by a magnet. 
During visits to the many other 
large foreign and industrial pavilions 
your attention is attracted, but in 
the Soviet Building the vitality and 
compelling attraction of the sights 
is really exceptional—you see a 
blending of posters, dioramas, mo
vies and models that lives because 
it portrays things that are true and 
vital to you as well as representa
tive of the Soviet people.

Economy and Labor
' From the entrance lobby you 

y walk into a hall devoted to the so
cial and governmental structure of

the USSR. The changes in the com
position of the Soviet people is 
graphically depicted, as well as the 
political and economic changes since 
the Czarist rule.

An industrial section portrays an 
industry that has grown 900% since 
1914. Charts and diagrams show 
that the Union is second only to 
the United States in the total pro
duction of large scale industry.

Agriculture
Fade-out scenes compare rural 

life of the Czarist days with the 
collectives of today. In the center 
of the exhibit is one of the power
ful new wood-burning caterpillar 
tractors—it’s a pice of work that 
visiting American farmers would be 
proud to own. In front of it are 
some examples of the primitive 
plows which it displaced.

Power, Transportation
Large scale models show what 

has been accomplished and what is 
planned. Models of some of the 
world’s largest hydro-electric plants 
shov? the progressiveness of Soviet 
economy. An electrified map depicts 
the development and growth of rail, 
water, air transportation in the 
Union.

Slides, motion pictures and dia
grams help to clarify the story of 
electric power in the Soviet Union 
for the past twenty years.

Culture, Art
Animated displays! dioramas and 

models portray the accomplishments 
of Soviet people in the fields of 
culture and art. A large room is de
voted to representative Soviet works

Schools, clubs, homes, hospitals, 
of art and handicraft.
woods, seashores, sanatoria, resorts, 
camps, etc. are pictured and modeled 
for your attention. In them you can 
see a living example of the efforts 
which the government is making in 
order to supply the best in care and 
life to its citizens. All the diora
mas are actual reproductions of 
what exists.

Palace of Soviets
In the "Hall of Socialist City 

Planning” one can see a model of 
the “Palace of the Soviets” which 
will be the largest structure in the 
world upon completion. Through an 
opening in the model one can see 
the vast auditorium that will hold

LoDeStars, Vanguards Split in 
LDS Softball Doubleheader
ATTENTION!

....An urgent appeal to all organiza
tions and individuals who have col
lection lists issued by the Lith
uanian Committee to Aid Spanish 
Democracy, are urged to send them 
to Helen Zablackas, 427 Lorimer 
Brooklyn, N. Y. as soon as they 
filled. Comm.

St., 
are

U-S- Tory Link
to Chamberlain

Detroit Aldo 
Chorus

Baltimore
Chorus

DETROIT, Mich. — For the past 
year our chorus has not been pro
gressing as it should. From an en
thusiastic membership of over sixty 
young people, we now have an act
ive membership of thirty. To top 
this lack of ‘umpf,” our teacher re
signed. Intra-organizational misun
derstanding has made it hard to get 
anything done — not that anyone 
was unwilling to’ participate in heat
ed arguments. But now that’s all 
over. A new executive body and a 
new teacher are taking the lambs 
back into the fold.

Mr. D. Popoff, composer, musician, 
and choral director, has agreed to 
teach the Aido Chorus. His expe
rience leads back several years. 
Once teacher of the Toronto Lith
uanian Chorus, he is said to have 
been a great instructor. He has 
taught several other choruses, 
among them the well known Ukrai
nian Chorus in Detroit.

So come back, my long lost breth
ren—come back this Friday, August 
11, at 8:00 P. M. SHARP. Please 
don’t think it fun to be late. Let’s 
all turn out to welcome our new 
teacher. —R. G. L.

BALTIMORE, Md.—All members 
of the Lyros Chorus please take no
tice of this announcement.

Chorus rehearsal will start again 
on Tuesday, August 15, 1939, at 8 
o’clock SHARP at the Lithuanian 
Hall, 853 Hollins' Stjfeep'-AH mem
bers are urged to be'prompt and to 
attend this and each following prac
tice if they expect to participate in 
the Laisvė Picnic to be held in Phil- 
ly in September.

Also, the chorus is going to un
dertake the presentation of an ope
retta very soon.

Don’t forget the rehearsal on 
August 15, 1939, at 8 p. m. at the 
Lithuanian Hall, 853 Hollins Street.

—Charles Juskauskas.

LONDON. _— Reactionary United 
States “isolationists,” are plunging 
into European politics in an attempt 
to collar fat profits from Chamber
lain’s latest “appeasement” efforts, 
it is revealed here.

Details of the so-called “Hudson 
plan,” wheih leaked out in the press 
over the week-end, involving a loan 
of £100,000,000 to the Nazis were 
actually fully discussed by Mr. Hud
son with American finanaciers and 
statemen in the course of his visit 
to the New York World’s Fair.

It was hoped that by implicating 
and virtually offering the Wall 
Street financiers a fat share of the 
profits an important section of 
American opinion might be roped 
into the “appeasement” sphere of 
influence and another blow struck 
at the Roosevelt peace policy, prov
ing 
the

an awkward stumbling bloc 
British men of Munich.

Turkish
for

By Anthony Paciunas
ELIZABETH, N. J. — The friendly rivalry existing between 

the two New Jersey LDS branches ended in a draw as each 
team won one game of Sunday’s doubleheader.

The two games were mixed with all the trimmings of profes
sional softball. Both teamsS---------------------------------------
showed a sparkling and color
ful array of pep, power and speed.

The game began with the Lode
stars belting out three runs in the 
very beginning of the first inning. 
However, the Vans tightened up and 
were able to slip over two runs in 
the latter part of the same inning. 
The first half of the second drew 
in no runs for Newark. The Vans 
in the second half of the same in
ning scored four runs by showing 
splendid hitting power. Just to keep 
the pace at a high speed, Newark 
rallied with Zeke walloping a beau
tiful hit into center field for a 
homer, the first of 
sler backed up a 
bagger.

All in all, the 
third inning reaped in four runs 
for the Lodestars. The Vanguards 
netted two runs in the second half 
of the same inning by placing some 
well aimed hits into the infield.

The beginning of the fourth saw 
Newark pop out and draw in no 
markers. It was in this part of the 
same inning that Elizabeth gathered 
all its reserved power to harass the 
Lodestar pitcher for a grand total 
of eighteen runs. This, the most 
feverish inning fox' Newark, saw a 
very hard hit low drive by Sutter 
of the Vanguards socked out into 
right field for a clean home run and 
a vicious battery of hits by all his 
team mates.

The fifth and sixth innings were 
passed over with no excitement. The 
feeble effort by the Lodestars to win 
in the seventh, even with Zeke’s 
second homer into center field, was 
not great enough to parry the runs 
gathered by the opposing team.

The first game was won by the
Newark’s

the inning, determined to get more 
runs.

The desperate attack by the New
ark team forced in four runs by 
well-placed clean cut singles to 
infield. Defeat was turned into 
tory so the startled Vanguards 
the game slip to Newark 
close margin of 5 to 4.

Lodestars

by

the 
vic
saw 
the

the game. Sten- 
startling trippie

winnings in the

Schubel
Fisher
Skeets
Suppe
Zeke
Chas.
John Stcnsler
Al D.
Lon
Dan

Total — 5 runs.

Vanguards, sixteen runs to 
ten.

Lodestars

The Gold Key

MUSIC MADE EASY
i make it easy for music stu- 

to practice on their instru-
; by playing selections accom- 

by phonograph records, Kink

.. .To 
dents 
ments 
panied 
Ross, of Jackson Heights, N. Y., has 
invented a method of recording in 
which the melody part of a piece 
of music is subdued in volume. 
When the record is played, the stu
dent takes the melody 'part, accom
paniment being provided by other 
orchestral instruments heard 
through the phonograph loudspeaker.

NEW TOOTHBRUSH
... Tufts of bristles are provided on 
both ends of the handle of a double
action toothbrush devised by 
Stephen F. Fifzgerald, of Pittsburgh, 
Pa. One end of the brush is used in 
the ordinary manner, while the 
other, set at an angle by a twist in 
the composition handle, supports a 
brush specially designed to clean the 
back of the teeth and reach spots 
that are often untouched by the 
conventional brush.

25,000 people.
In an adjoining room is a sight to 

please the, eyes of all New Yorkers 
—a beautiful full size replica of a 
section of the Mayakovsky Station 
of „the Moscow subway.

Other Pavilions
It must also be remembered that 

the Soviets are represented in two 
other buildings—one on the shores 
of the Lagoon of Nations and the 
other the Arctic Pavilion.

In the latter is displayed the ori
ginal tdnt of the Papanin expedition 
with all equipment. In the same 
building the <whole story of the ad
vance into the arctic is told in a 
series of other exhibits. In the open 
is the plane in which Chkalov made 
the first transpolar flight to 
country.

this

—o—
There is no sensationalism in 

Soviet Pavilion—one can only 
the strength and calm assurance of 
a group of nations who are showing 
their progress under Socialism, to

the 
feel

the world. Many come to sneer and 
insult—but the pavilion isn’t some
thing that can be passed by, it’s a 
living picture of the Soviet Union. 
See it and understand it.

AB 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
2

Vanguards
AB 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2

runs.
for the

Luttgens, c 
Pat, 1st 
Statie, 2nd 
Sutter, 3rd 
Paciunas, ss 
Kay, rf 
Nick, cf 
Eddie, If 
Al, sf 
Frank, p

Total — 4
Arrangements 

header games with Maspcth and 
B’klyn are up to those teams. Let 
us know where and when to come 
on August 20 so we can prepare.

double-'

Black on 
gold 
in dull gold

Gleam
Small fin® 

metal to
Redeem
Sweat 

love and
Tears
Days 

hours and
Years

On' chain 
fractioned

Gold
Incised. letters 

truth 
in language

Old '
Truth else all 

is
None
Truth 

Immortal
Sun

Taking a bath, or a quick shower, 
are nowadays things of no particu
lar consequence—one just turns on 
the water and the tub fills up. Now 
picture digging a hole, obtaining 
water, preparing a fire, heating the 
water ... and you’ll know something 
of early days’ hardships and why 
our original Americans were not so 
particular about body cleanliness.

Once a year, according to infor
mation gathered by the. Federal 
Writers’ Project of New York City, 
the Indian of early New York days, 
usually a philosophical, good-natur
ed chap, would decide that Nature 
had had its way long enough and it 
was time for a though clean-up.

a suitable spot near 
stream, he dug a 
prevent steam from 

made 
twigs 
num-

Upon finding 
a fast-flowing 
small ęven. To 
escaping through the top, he 
a cover of clay and placed 
over it. Then he would heat a
ber of stones in a blazing. fire, and 
when they became red hot, put 
them in the oven. As the oven be
came hot enough to suit him, he 
took out the stones and put himself 
inside. -

He remained in the stifling heat 
of the oven until he felt that he 
could stand it no longer and emer
ged, his body saturated with perspi
ration, to leap into a cold bath in 
the stream. This method of bath
ing, he claimed, was >very healthy.

... The total number of patents is
sued annually in the United States 
has been decreasing gradually from 
the peak of 53,500 issued in 1932.

Schubel 
Fisher 
Skeets 
Suppe 
Zeke 
Chas. 
John 
Al. D. 
Lcn 
Dan

AB 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3

Total — 10 runs.
Vanguards

AB 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4

Luttgens, c
Pat, 1st
Statie, 2nd
Sutter, 3rd
Pociūnas, ss
Kay, rf
Nick, cf
Eddie, If
Al., sf
Frank, p

Total — 16 runs.
SECOND GAME

The record game of the 
header was opened by the Vanguards 
with two runs coming in over the 
blotter. The LoDeStars were 
to string up any runs 
same inning.

The opener of the 
saw two long drivers 
and Rogers into right and left 
fields respectively for two hefty 
homers. From all indications, the 
Lodestars were in a bad slump, but 
managed to whip over one run. 
As this game was agreed upon for 
ęnly five innings, the Lodestars be
gan to tighten up. The Lodestars 
gathered in three easy outs to end

double-

at all
unable 
in the

roundsecond 
by Paciunas

Pittsburgh’s Big Ten Line-Up for All-Stars

Ten members of the starting Pittsburgh team of 1938 will play with the Eastern College All-Stars 
when they face the championship New Yorfc Giants the evening of Sept. 7 at the Polo Grounds, Here 
they are as the Giants will see them. Back rows Harold Stebbins, right half; John Chickerneo, uuar- 

\ terb ack, and Marshall Goldberg, fullback. Front row: Fabian Hoffman, right end; Walter Raskowskc, 
•right tackle; Slav? Petto, right guard; Bob Dannies, center; Albin Lezouski, left guard; Elmer Merkov-

- sky, right guard, and Bill Daddio, left end

the news
Wo make another concession to 

the ladies this week—this time by 
introducing to you a deviation from 
the rule that woman’s place is at a 
quiet fireside.

Birute has managed to pack into 
a young life an unusual number of 
experiences; looking backward one 
can see a checkered career, full of 
ups and downs. She has toured va
rious Lithuanian communities to

has done varied 
youth clubs and 
a good deal of

in 
toyou would expect 

and impersonal being, 
and aloof, but the 

of her personality are 
a personal ness that

BIRUT® FULTON 
build our organizations; was one of 
the group that helped to put the 
LDS youth movement on its feet at 
the beginning; she 
work in Lithuanian 
has participated in 
unionization work.

An admixture of experience 
back of her 
find a cold

i mathematical 
ichief aspects 
1 warmth and
quickly reaches sympathetically into 
another’s feelings. Sensitive to a ve
ry high degree, this emotional qua
lity has made her insight respected 
by all her friends.

Born in Massachusetts and Brook
lyn bred she has just returned to 

i Brooklyn after a stay of several 
months in Chicago. Just a short 
time ago she concluded a successful 
tour of Illinois Lithuanian commun
ities and then leaped into the work 
of strengthening the Windy City’s 
I^.D.S. youth branches. Confident 
of Chicago’s victory in the LDS 
race with Massachusetts, she is
nevertheless keeping a weather eye 
open while in New York in order to 
get some new slants on building 

■ the LDS in old Chicago and old 
I Brooklyn.
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Žalgirio Mūšio Minėjimas Mūsų Lageryje

pod Grunwaldem” 
kopija, nutapyta 
žegarlowczo. Ko- 
nusisekus, nors ji 
pagal gan nevyku- 

atspausdintą 
nuo-

gru- 
refe-

17 d. liepos, 7 vai. vakare, 
mūsų Ilotto sporto aikštelėj 
įvyko masinis lietuvių, lenkų 
ir vokiečių grupių susirinki
mas Žalgirio mūšio sukaktuvių 
paminėjimui.

Už prezidiumo tribūnos ka
bojo didelė Matejkos paveiks
lo “Bitwa 
fragmento 
draugo P. 
pija labai 
pagaminta
šią laikraštyj 
Matejkos paveikslo foto 
trauką.

Mitingą atidarė lenkų 
pės kultūros ir švietimo
rentas, pakviesdamas prezidi- 
uman nuo lietuvių grupės G. 
Grunovą ir P. šaduikį, nuo 
vokiečių — dr. Erns Kuhn’ą, 
nuo ukrainiečių ir baltgudžių 
— Filc’ą Woronisczuk’a, len
kų— invalidą Jan Petrowski, 
Mrozek’ą ir Kufit’ą. Vertėju 
(iš vokiečių kalbos) pakvies
tas Franc Kryger.

Pirmasis kalbėjo nuo lenkų 
grupės drg. Gruszka. Trumpai 
apibudino bendras kovas, ku
rias vedė senovėje lenkai ir 
lietuviai prieš bendrą priešą 
—kryžiuočių ordiną. 1410 m. 
liepos 15 d. lietuvių ir lenkų 
karo jėgos, vadovybėj Didžio
jo Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto ir karaliaus Jogailos, 
sumušė kryžiuočius įsibriovė- 
lius, kuriems vadovavo Ulrich 
von Jungingen. Tame mūšy
je kartu su lietuviais dalyva
vo taip pat rusai bei cechai.

Toliau kalba apie pavojų, 
kuris šiandien gręsia Lietuvai 
ir Lenkijai. Po Klaipėdos už
ėmimo laisvasis Gdansko mies
tas yra Hitlerio atakų tikslu.

Reikalingas antiagresinis 
frontas kartu su Vakarų de
mokratijom, su Lietuva ir So
vietų Sąjunga, kad paruošus 
naują Grunvaldą.

Duodamas žodis drg. G. 
Grunovui nuo lietuvių grupės. 
Jis kalba ispaniškai, t. y., ta 
kalba, kuria susikalba visi 
laisvės kovų savanoriai.

G. Grunovas primena, kad 
kryžiuočiai veržėsi Lietuvon 
po pretekstu krikštyti ir ka
talikybę plėsti, bet tikrenybėj 
tik plėšė ir teriojo mūsų kraš
tą. Lietuviai tuomet susijungė 
su lenkais kovai prieš bendrą 
priešą. Ir dabar Hitleris po 
pretekstu kovos su komuniz
mu eina grobti žemių, nori už
kariauti visą pasaulį. Mums 
paėmė Klaipėdą, o dabar gra
so Lenkijai. Ispanijoj kovojo
me lietuviai ir lenkai petis 
į petį prieš “Condor” legiono 
bandas, kurios šiandien ran
dasi Gdanske ir yra pasiruo
šę žygiuoti į mūsų žemes. Su
jungtomis jėgomis kovosim už 
mūsų laisvę vieningi, kaip Is
panijoj.

Toliau kalbėjo dr. Ernst 
Kuhn nuo vokiečių grupės. 
Grunvaldo mūšio sukaktuyių 
diena, kuri lietuviams ir len
kams yra pergalės ir džiaugs
mo diena, vokiečiams yra ap-

sivienijimo ir įspėjimo diena. 
Kryžiuočiais šiandien yra na
cionalsocialistai. Vokiečių 
liaudis mato lenkų ir lietuvių 
liaudyje savo sąjungininką 
kovoje prieš hitlerizmą. Vo
kiečių liaudis kenčia po rud- 
marškinių jungu. Kai Berlyne 
defiliavo “Condor” legijonas, 
visoj Vokietijoj buvo paskleis
ti šimtai tūkstančių atsišauki
mų, išleistų Tarptautinių Bri
gadų vokiečių jaunuomenės 
grupės, nušviečiančių tų legi- 
jonierių žygdarbius Ispanijoj, 
žudant moteris ir vaikus. Vo
kiečių liaudis kovoja prieš 

■Hitlerio diktatūrą, už laisvą, 
į už taikingą Vokietiją; ji pa
sitiki kitų kraštų liaudies so
lidarumu ir parama toj kovoj.

Dr. Kuhn’o kalba palydėta 
i didelėm ovacijom.

Buvo perskaitytos dvi rezo
liucijos: lenkų ir lietuvių kal
bomis, kurios priimta vien
balsiai.

Prieš iŠsiskirstant visi su
dainavo “Dombrowszczaka — 
Dombrovskio brigados dainą. 

|Tuo mitingas ir užsibaigė.

Iš

lenkų- 
smūgį 
Rytus,

lenk ų

—o—
Rezoliucijos

Mes lietuviai, kovojusieji 
panijos Respublikos Armijos
eilėse, dabar esantieji kon
centracijos lageryje Gurs, 

i lenkų, vokiečių ir lietuvių 
' masiniam susirinkime, įvyku
siame 17 d. liepos, 1939 m., 
paminėjimui istorinės 15 lie
pos 1410 metų dienos, kaip 
prie Žalgirio sujungtos 
lietuvių jėgos sudavė 
kryžiuočių, veržimuisi į 
nutarėme:

Raginti lietuvių ir
tautas tvirtai sujungti savo 
jėgas ir veikti, išvien hitleriš
kos Vokietijos puolimo atveju. 
Šių dienų padėtis, kai vokiš
kas fašizmas užgrobė Klaipė
dą ir kai laisvajam miestui 
Gdanskui gręsia tas pats prie
šas, kai dalykas eina apie Lie
tuvos ir Lenkijos nepriklauso
mybę, yra būtinas bendradar
biavimas šių abiejų tautų, kad 
sujungtomis jėgomis suduoti 
panašų smūgį/ fašistiniam 
agresoriui, kaip anais, Vytau
to Didžiojo laikais, kartu su 
Jogailos karo jėgomis, buvo 
suduotas smūgis istoriniame 
Žalgirio lauke kryžiuočių įsi- 
briovėlių ordinui.

—o—
Lenky Laisvės Kovotojų 

Rezoliucija
Susirinkime, ' įvykusiame 

koncentracijos lageryje, 17 d. 
liepos, lietuviai ir lenkai, bu
vusieji Ispanijos Respublikos 
Liaudies Armijos savanoriai, 
priėmė sekančią rezoliuciją: 

šiame momente, kai iš teu
tonų pusės gręsia pavojus Lie
tuvos ir Lenkijos nepriklauso
mybei, šiemetinės, pergalės 
prie Grunvaldo, sukaktuvės 
gauna simboliškos reikšmės.

Ši diena Lietuvoj ir Len
kijoj tikriausia bus diena mo- 
bilizavimosi, šūkiu nepriklau-

somybės gynimo.
Tą dieną neturi trūkti ir 

mūsų dombrovskiečių balso, 
nes mes, berods, pirmieji įver
tinome fašizmo pavojų ir ko
vojom su tom jėgom, kurios 
šiandien graso Lenkijai. Da
bar, kai Condor legijonas 
randasi Gdanske, negalima 
daugiau dėl to abejoti.

Ne kartą pareiškėme norą 
grįžti tėvynėn ir pasirįžimą 
ginti savo kraštą. į mūsų 
kreipimąsi į p. Lenkijos Res
publikos Prezidentą bei kon
sulatą Francijoj, betgi nega
vome jokio atsakymo.

Dabar, kai gręsia naujas 
Miunchenas, kai yra aišku, 
kad nepriklausomybę apginti 
gali pirmoj eilėj tik suvieny
ta lenkų tauta, skaldymas gy
nimo pajėgų yra veikimu, nu
kreiptu prieš krašto gynimą.

Sprendžiamasis momentas 
artėja ir lenkų liaudis apsi
sprendžia dėl mūsų Tėvynės 
likimo. Kaip visuomet, pavo
jaus valandoj, lenkų liaudis 
griebsis už ginklo ginti savo 
Tėvynę. Bet tai, mylinčiai 
laisvę liaudžiai, turi būti duo
tas balsas. Visa, kas 'varža 
lenkų liaudies laisvę, mažina 
krašto gynimo jėgas. Balsas, 
šaukiantis su demokratizuoti 
vidujinį Lenkijos gyvenimą, 
balsas dėl davimo lygių tei
sių ukrainiečiams, baltgu- 
džiams, žydams ir kitoms 
Lenkijoj gyvenančioms tau
toms, — tai balsas didžiausio 
susirūpinimo mūsų tėvynės 
gynimo jėgomis.

Kovoje prieš hitleriškų gau
jų grobimą mūsų natūraliais 
sąjungininkais yra tautos, ku
rioms gręsia tasai bendras 
priešas, yra Vakarų demokra
tijos, Sovietų Sąjunga ir Pa- 
baltijos kraštai, o pirmoj ei
lėj Lietuva, kuri jau skaudžiai 
pajuto banditišką pavojingo
jo kaimyno puolimą.

Grunwaldo mūšio sukaktu
vių proga pareiškiame pasi
ruošimą gihti Lenkiją; ginti 
jos sienų neliečiamybę, ir di
džiuojamės, kad tuos nutari
mus priimame dalyvaujant 
lietuvių liaudies atstovams.

Tegyvuoja laisva ir nepri
klausoma Lietuva!

Tegyvuoja laisva ir nepri
klausoma Lenkija!

(Iš “Už Vielų”)

SO.BOSTOWASS.
Lietuvių Radio Korporacijos 

Programa
Šeštadienio, rugp. 12, radio 

programa per stotį W0RL, 
nuo 8 iki 8:30 ryte, bus se
kanti :

1. žinios.
2. Muzika.
3. Septintas Radio Kontes- 

tas.
—o---

Sekmadienio, rugp. 13 ra
dio programa per stotį WORL, 
nuo 9:30 iki 10:30 ryte, bus 
sekanti:

1. Jono Tamulionio orkes
trą iš Nashua, N. H.

2. Dainininkas Jonas Ta- 
mulionis išt Nashua, N. H.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

Eltos Žinios iš Lietuvos
Kaunas. — švietimo Minis

terijos žiniomis vaikų darže
lių Lietuvoje yra 141 su 176 
auklėtojomis ir 5,242 vaikais. 
Daugiausia jų Kaune—45 su 
65 auklėmis ir 1,261 vaiku, 
Šiauliuose—17 darželių sti 23 
auklėmis, 534 vaikais, Ukmer
gėje — 9 darž., 11 aukl., 356 
vaik. ir kitur mažiau. Klaipė
dos krašte buvo 42 darž. su 
53 aukl. ir 700 vaikų. Lat
vijoje darželių žymiai mažiau. 
Net Anglijoje skaičius nepra
šoka mūsų. Pas mus darželius 
steigia ir išlaiko dvi didelės 
organizacijos: šv. Vincento a 
Paulo Draugija 
Vaiko Draugija

ir Lietuvos 
, vienuolynai, 

parapijos ir kai kurios kitos 
organizacijoj.

—o—
Kaunas.— Liepos 27 d. nak

tį audra-perkūnija su smarkiu 
lietumi ir dideliu vėju praslin
ko per Kulautuvos, Čekiškės, 
Vilkijos, Raseinių apylinkės. 
Pirmiausia ties Kulautuvos 
keliu perkūnija trenkė į vieno 
ūkininko namą ir jį sudegino. 
Po geros valandos Kulautuvos, 
Vilkijos apylinkėse 
4 ūkininkų trobos, 
kiške ir Raseiniais 
darė dar didesnių 
Ten perkūnija
dažnai. Naktį Raseinių ir Če
kiškės apylinkėse buvo maty
ti keli gaisrai. Pasak atvyku
sių į Kauną šoferių, audra pa
darė gana didelių nuostolių. 
Vien gaisrų ten buvo apie

—o—
Kaunas. — Susisiekimo 

nisteris inž. K. Germanas
pos 28 d. painformavo spaudą 
apie vyriausybės planus Lietu
vai aprūpinti elektros šviesa 
ir energija. Elektrai Lietuvoje 
gaminti du svarbiausi šalti-

niai yra upių srovės ir dur
pių kuras, žinovų teigimu, 
mūsų upės gali duoti apie 
150,(TOO kw. elektros energi
jos. Ligšiol mūsų miestai ir 
miesteliai apsirūpina elektra 
privatinėmis arba savivaldybių 
įrengtomis elektrinėmis, kurių 
nemaža dalis kūrenama im
portuojama nafta.

—o—
Kaunas. — Išleidus pavar

džių keitimo įstatymą per 
penkių mėnesių laiką jau ati
taisyta apie 2,000 ir pakeista 
150 pavardžių. Dar per 2,- 
000 prašymų pavardes 
keisti ir atitaisyti tebėra 
išspręsta. Anksčiau per 
tus tebūdavo pakeičiama 
keletą pavardžių.

—o—

pa-
ne-
me-
vos

BIO;

Viduryj matosi Haywood Broun, prezidentas American 
raštininkų unijos, dalies CIO, kurios nariais yra ir

Newsrtien
“Laisves”

Guild, laik- 
redaktoriai.

jau degė 
Ties Če- 

audra pa- 
nuostolių.

trenkė labai

10.

mi- 
lie-

ats. gen. A. Burtas. Jis taip ' North White Plains, N. 
pat yra didelis skautų veikė- i y. _ Elektra iš tekinamo- 
jas. Lietuvoje gen. A. Burtas sįos ma§jnos užmušė darbi
au lankosi penktą kartą ! kalvį Johną Skibiką.
1919 m. jis čia lankėsi kaip / *
anglų misijos dalyvis Pabalti- j Vyriausybė sako, kad klo
jos valstybėms. gai buvo įtaisyta mašina.

Bušai į Philadelphia
Bušai j Philadelphijos organizacijų rengiamą dienraščio 

“Laisves” naudai pikniką rugsėjo 3 d. (Sept. 3rd), 
Eddington, Pa.

Brooklyn, nuo “Laisvės” Salės
6 busai išeis 8:30 vai. ryte, kaina $1.75

Nuo Stanley Misiūno Užeigos, 473 Grand St
1 busas išeis 8:30 vai. ryto,, kaina $1.75 
Bilietus galima gauti Mišiūno įstaigoje.

me-

už 2,200,000 lt. 
keliamas sumany-

Lietuvoje būtų
fabrikas,

Kaunas. —Paskutiniais 
tais labai sparčiai daugėja 
dviračių įvežimas ir pardavi
mas Lietuvoje. 1936 m. par
duota dviračių maždaug už 
200,000 lt., 1937 m.—už 700,- 
000 lt., 1938 m.—už 2,100,- 
000 lt., o 1939 m. įvežta dvi
račių jau 
Spaudoje 
mas, kad
įsteigtas dviračių 
kad nebereikėtų milijonus litų 
išleisti į užsienį.

—o—
Kaunas.—Pramonės ir pre

kybos Departmentas paskuti
niu laiku yra išdavęs per 20 
leidimų naujoms pramonės 
įmonėms steigti. Be to, De
partmentas principiniai prita
rė fan i eros fabriko statybai. 
Yra taip pat sumanymas 
statyti celulozės fabriką. 

—o—
Kaunas. —, Liepos 27 d. per 

Rygą atvyko į Kauną žymus 
anglų visuomenės veikėjas,

Maspeth, nuo Zabelskio Salės
1 busas išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75

Bilietus galima gauti pas J. Kalvaitį, J. Kaulinį ir pas 
kitus platintojus.

C. Brooklyn, nuo Geo. Stankus, 67 Hudson Ave
2 busai išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75

Bilietus galima gauti pas Geo. Stankų, K. Bundonį 
J. Jušką, 187 Hudson Ave.

ir

East New York nuo Logan Inn
LOGAN STREET & ATLANTIC AVENUE

1 busas, išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75
Bilietus galime gauti F. Yakštas bučernėje, 339 Berri- 

man St., pas P. Bieliauską, W. Baltrušaitį, M. Misevičie
nę, A. Butkauską ir M. Klimą.

Prašome išanksto įsigyti busų bilietus, kad užsitikrinti 
sau sėdynę. Turime pasamdę geriausius busus, naujo
viškai įruoštus, tai bus malonus ir linksmas pasivažinėji
mas.

Po pikniko ant rytojaus bus Labor Day šventė, tai 
bus progos pasilsėti iš po kelionės.

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

Sekmadienį

RUGPJŪČIO
13

.AUGUST
19 3 9

Y. KAVALIAUSKAITE 
dainininke iš Brooklyn, N*. Y.

Pikniko Pradžia nuo Anksti
Ryto Iki Vėlai Vakaro S. KUZMICKAS ' 

dainininkas iš Shenandoah, Pa.

Marlin Parke (Minersville Apylinkėj)

GERA ORKESTRĄ 
ŠOKIAMS

. D. M. ŠOLOMSKAS
ALDLD Centro Sekretorius, iš Brooklyn, N. Y.

A. DEPSIŪTE, 
taipgi iš Brooklyn©, akompanuos dainininkams

A. VELIČKA 
dainininkas iš Brooklyn, N. Y.

P. GRABAUSKAS 
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 tai 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 Kavaliauskaite, pianistė A. Depsiūtė, draugas Kuzmickas ir jo žmona V. 
Kuzmickienė dainuos gražių dainų. Kalbės drg. D. M. šolomskas, ALDLD Centro Sekretorius

«0M***<*^l*»
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A

Detroit, Mich.
Iš Partijos Vakarinio Pikniko 

Rugpjūčio 5 d.
Publikos dalyvavo nedaug. 

Didžiumą publikos sudarė 
jaunimas, kurie linksminosi 
prie geros muzikos iki 2 vai. 
ryte. Gerą prakalbą pasakė 
darbininkų kandidatas W. 
Allen, kuris kandidatuoja 
ant konsilmano. Kalbėjo dau
giausiai apie ateinančius 
miesto rinkimus.

Mūsų progresyvių organiza
cijų narių mažai matėsi. Tur
būt jie jaučia, kad savų or
ganizacijų parengimuose ne
reikia dalyvauti.

Toks draugų nusistatymas 
yra peiktinas. Savų organiza
cijų parengimus mes privalo
me remti šimtu nuošimčių. 
Kada ateina vienas kitas do
leris, yra sunaudojamas ge
riem tikslam.

Nors publikos buvo mažai, I 
bet, rodos, liks keletas do-1 
lerių pelno. Partijietis.

Kaunas. — Šią vasarą Dzū
kų kraštą labai dažnai aplan
ko audros ir perkūnijos. Nuo 
birželio mėn. vidurio iki da-! 
bar per pietinę Lietuvą praū- i 
žė net 4 didelės audros. Lie-j 
pos 27 d. nakties perkūnija į 
ir audra, kaip ir kitos, taip 
pat padarė nemaža nuostolių. 
Apie 18-19 vai. iš pietų pusės 
atslinko tamsūs debesys, ku
riuos lydėjo didelis vėjas. Ne-į 
trukus pasigirdo perkūnija ir i 
vėjas virto audra. Apie 20-21 
vai. Punios-Butrimonių-Biršto* ! 
no-Prienų apylinkėse matėsi 
keli gaisrai.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BALTIMORE, MD.

Draugės ir draugai baltimo- 
riečiai ir iš apylinkės yra 
kviečiami dalyvauti “Water- 
mellon Party,” kurią rengia 
jaunuolių kliubas, Baltimore 
Lithuanian Leaders, rugpjūčio 
13 d., J. Deltuvos ūkėj, Ar
butus, Md.

Gausite saldaus arbūzo, 
saldžių pyragų ir kitokių už
kandžių. Taipgi ir šalto alu
čio. Komisija.

Pelnas nuo šio pikniko skiriamas 
palaikymui Žiburėlio Draugijėlės. 
Kurie tik norime palaikyti lietuvių 
tautą ir kalbą, privalome būti šiame 
parengime, turime rūpintis palaiky
mu lietuvių kalbos mokyklą dėl vai
kų. Todėl Žiburėlio Draugijėlės Ko
mitetas kviečia visus atsilankyti j šį 
pikniką. — Komitetas. (187-189)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienį, rugpjūčio (August) 
12 dieną, Draugijų Svetainėj, 4097 
Porter St. Visi nariai būtinai daly
vaukite, nes bus nominuojama Cen
tro Komitetas. Taipgi, būtinai reikės 
išrinkti darbininkus dėl rugsėjo 3- 
čios dienos rengiamo pikniko. Kurie 
dar nepasimokėjot duokles už šiuos 
metus, būtinai pasimokčkite šiame 
susirinkime. Taipgi bandysim gauti 
naujų narių į kuopą. — Sekr. J. B.

WORCESTER, MASS.
Amerikos Lietuvių Kongreso Wor

cester Skyriaus metinis piknikas 
įvyks šį sekmadienį, 13 d. rugp. 
(Aug.), Olympia Park, ant kranto 
Quinsigamond ežero, Shrewsbury, 
Mass. Kalbės SLA prezidentas adv. 
F. J. Bagočius; dainuos Aido Choras 
vad. Karsokienei ir grieš Kavecko 
Orkestrą iki vėlai naktį. Atsiminki
te, jog čionai ir alus yra elektra 
šaldomas. Atvažiavę patirsite jo 
skonį. įžanga veltui. 187-188)

DETROIT, MICH.
Sunkiai apsirgo draugė Litvinienė, 

rugpjūčio 6-tą tapo išvežta į Provi
dence ligoninę, 14th St. ir West 
Grand Blvd. Linkiu jai kuogreičiau- 
sia pasveikti. — B-kas.

MONTELLO, MASS.
Žiburėlio Draugijėlės komitetas 

rengia milžinišką pikniką su šokiais, 
šeštadienį, 12 d. rugp. (Aug.), šokiai 
prasidės 8-tą vai. vakare. Sekmadie
nį, 13 d. rugp. (Aug.) piknkias pra
sidės 12 vai. dieną.

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. jaunuolių skyrius ren

gia didelę Watermelon Party, bus šį 
sekmadienį, 13 d. rugp. (Aug.), pas 
J. L. Deltuvus, 4811 Benson Ave., 
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 
kelionės išlaidų važiavimui į “Lais
vės” naudai rengiamą pikniką, Phi
ladelphia, Pa., kuris įvyks 3 d. Sep
tember (rugsėjo). 186-187)

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)

rugpjūčio 12 d., š. m., Lovvellio Dar
bininkų Kliubo svetainėj, 338 Cen
tral Street.

' Šis susirinkimas bus labai svar
bus, nes turėsime svarbų pranešimą, 
todėl dalyvaukite visi nariai. Ir susi
rinkite, kaip 3 vai. po pietų—visi 
paskirtu laiku, nes 5 vai. įvyks 
Kliubo susirinkimas. Abu susirinki
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. Karsonas. (186-187)

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)

Apie “Laisvės” Pikniką Philadelphia j
Didžiulis Phila. apielinkėj ' 

“Laisvės” piknikas šuoliais 
artinasi. Galybės darbų stqA 
vi prieš philadelphidčius "L.” 
rėmėjus.

Daugelis iš kolonijų mūsų 
spaudos draugų nepaiso ir 
nesiskaito, kad tai yra jų pik
nikas, kad tai yra mūsų spau- 
dos piknikas. Šitas piknikas | 
yra didžiausias ir jis apima

• labai plačias apielinkes. Jo 
nepasekmingumai, trūkumai 
tik ir pareina nuo mūsų ko
lonijų draugų nepaisymo. Per 
daugelį metų philadelphiečiai 
sunkiai dirba — dalis drau
gų ir draugių. Prieš mus 
stovi subudavojimas virš 100 
stalų; daug visokios provizi- 
jos reikalinga prirengti.

Mes atsišaukiam į New 
Yorko apielinkes organizaci- Į 
jas išrinkti darbininkų kuo 
daugiausiai ir pagelbėti prie 
pikniko. Prie to, raginam 
draugus ir drauges platinti 
mūsų dovanų įžangos tikietu- 
kus. '

Iš kolonijų apsiėmė 5 cho
rai dalyvaut programoj; kal
bės drg. R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius.

Brooklynas jau busus nu
samdė ir organizuoja mases 
vykimui į pikniką. Philadel
phijos organizacijos šaukia 
ateinantį ketvirtadienį, 17 d. 
rugpjūčio, platų susirinkimą 
735 Fairmount Ave., *8 vai. į 
vakare, ir į jį kviečia daly
vaut “Laisvės” skaitytojus, 
simpatikus.

LDLD 6-tas apskritys turė
tų atkreipt daugiau atydos 
link £io. parengimo. Visi turi
me darbuotis ir tėmyti atsi
šaukimus, paraginimus ir ko
operuoti ideologinėms parei
goms.

Mes tikimės, kad ir šiemet 
bus daug publikos, tad rei
kalinga tinkamai prisirengti.

Reporteris.

SO. BOSTON, MASS.
Kubiliūno Radio Programa 

sekmadienį, rugpjūčio 13, iš 
stoties WCOP, prasidės nuo 
8:30 ryto. Programą pildys 
dainininkė Adelė Mickevičiū
tė, Ignas Kubiliūnas, Olga šu- 
kiūtė ir Frank Petraitis 
Rhythm Kings orkestrą.

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

LOWELL, MASS.
Lietuvių Literatūros Draugijos 

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

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MEŠLAŽARNfiS NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LĖS IAGOS. 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.

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 
Skirkevičiaus 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
čiamo visus lietuvius ir lietuvaites 
jame dalyvauti. Turėsite progos* su
sipažinti su daugeliu lietuvių iš ki
tų mie^ų. Kalbūs teisėjas Spagnala, 
kuris šį rudenį kandidatuoja į miesto 
gaspadorių. Bus unijos ir lietuvių

kalbėtojų. Įžanga\veltui. Kelrodis: iš 
Youngstowno 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. į

(185-187)

HUDSON, MASS. į
Bendras Hudsono draugijų pikni

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

(185-187)

a---... . —s

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
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VIENATINIS LIETUVIŠKAS
Sšu. KABARETAS

STANLEY MISUNAS
Savininkas z »

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. (>. Republic Teatro i

Kraujo ir 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 Avė. ir Irving Place

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

-- ---- - . ------------J

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 
•....... .................. — ' ' .n-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; paršam* 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue
NEWARK, N. J.

0

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

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.

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
Dicrnaščio “Laisvės” Redaktorius

•
Piknikas prasidės 10 vai. ryte ir tęsis iki volai nak
čia. Kaip kitais metais, taip ir šiemet bus daug 

svečių iš kitų miestų.
•

Šis Didysis Philadelphijos Piknikas Bus
. I

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

•
Iš Brooklyn, N. Y., 10 busų važiuos j šį pikniką.

Jau dabar laikas užsisakyti bucuose vietas.

Kaina $1.75 į abi pusi (round trip)

i

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name 

«■£-» 'ž*
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

Nupigintas Išpardavimas
Vyry Siūty, Lengvų ir Žieminių Paltų

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.

štai kai kurios mūsų kainos! 
ar

i

Siūtai

Siūtai ar

Overkautai vertės $20.00, dabar.. .

Overkautai vertės $22.50, dabar..

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 
EVergreon 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4*6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

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. in. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Frl„ 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

$14.50
$16.50
$18.50ar

Dabar Eirta Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave.,

' Brooklyn, N. Y.

Siūtai Overkautai vertės $24.50, dabar..

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

Siunčiami duoną per paštą { kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksimo informacijas apie svorį Ir kaina*.

VARPAS. BAKERY 3642 Stage Street Brookite. PLY.
“ SKELBKITES “LAISVĖJE”~



Aštuntas puslapis LAISVE Penktad., Rugpj. 11, 1939
. v?,r—-■ 1 , a

šio darban pirmadienį. Kasoj 
trūkstama $13,500. Jis išdir
bęs Tiltų Viršenybėj 13 metų. BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Ateikite Pasilinksmint Sovietai Išstat§ Parodoj
Jurginis Piknike Kanalo Stotį

Demonstracija Rrieš 
Franco Terorą

Milionas Lapeliu 
Lepkei Gaudyti

t ---------------
Šv. Jurgio Draugystė rengia 

62-rą metinį pikniką šį sek
madienį, rugpjūčio 13-tą, vi
siems gerai žinomam Klaš- 
čiaus Clinton Parke, Bctts ir 
Maspeth Avės., Maspethe. 
Prasidės 2 vai. po pietų ir 
tęsis iki pusiaunakčio. šo- 

L kiams grieš J. Navicko ir V. 
Retikevičiaus orkestros, viena 

• .lietuviškus, kita amerikoniš
kus šokius. Įžanga tik 40c 
asmeniui.

Ne tik draugijos nariai, 
• bet ir visi kiti lietuviai kvie
čiami atsilankyti, pasilinks
minti'sykiu su jurgiečiais ir 
paremti šią didžiąją vietos lie
tuvių draugiją. Draugas.

Kimki Upės 
Jis pagamin- 
Stotis yra di- 
Volgos-Mask- 

Iš jos iš-

Sovietų Pa’vilijono industrijų 
salėj išstatyta 
stoties modelis, 
tas iš alumino. 
džiausią iš visų
vos kanalo stočių, 
eina didžiuliai keleiviniai ir 
ekskursijų laivai, 
įtaisyta maudynės, 
ežeras ir visi kiti 
pasilinksminimui.

Amerikinė Taikos ir Demo
kratijos Lyga šaukia visus Is
panijos liaudies draugus ir 
demokratijos mylėtojus 
masinėn demonstracijon 
Franco terorą.

išeit 
prieš

Vėl Užklupo Karščiai
Trečiadienį newyorkiecius 

užklupo stiprūs karščiai. Ter
mometras rodė 90 laipsnių, 
tik dviem mažiau už buvusį 
aukščiausį šių metų rekordą. 
Aukščiausis tai dienai rekor
das — 95 laipsniai — 
1900 metais.

buvo

DEGDAMAS NUBĖGO 
GAISRININKUS

PAS

Ph. Delansky, 28 m., van- 
j dens rynų suvedėjas, degda

mas nubėgo žemyn laiptais 
162 E. 85th St. ir į gaisrage- 
sių patalpą skersai gatvę. 
Dežuravęs gaisragesis Quinn 
jį apvyniojo savo sermėga ir 
neuždengtose vietose ugnį 
užspaudė rankomis. Apdegė- 
lis esąs kritiškoj padėtyj.

Manoma, kad iš rankos iš
kritęs degintuvas jį padegė.

TŪKSTANČIAI UNIJISTŲ 
'♦ PARADUOS ŠEŠTADIENĮ

Čia posėdžiaujantieji New 
Yorko valstijos AF of L Uni
jų delegatai ir vietos unijis- 
tai energingai ruošiasi para
dui ‘rugpjūčio 12-tą.

Majoras LaGuardija, uni- 
jistas orlaivininkas, pakvies
tas eit parado priešakyje su 
unijos nacionaliais viršinin
kais, Greenu ir kitais. Guber
natoriaus pavaduotojas Polet- 
ti būsiąs vienu 
čių-tėmytojų.

Maršuos nuo 
tos gatvės ant 
sides 10-tą vai.

iš garbes sve-

15-tos iki 55- 
5th Avė. Pra
ryto. Paradas 

ruošiamas tikslu pareikšt
ramą demokratijai.

pa-

šv.
dė-

Vagišius vėl apsilankęs 
Povilo bažnyčioj paimt iš 
žutės pinigų, bet ji buvus tuš
čia. Detektyvai, sulyg įsilau
žimo būdo, nustatė, kad tai 
būta to paties, kuris pereitą 
rudenį iš tos klebonijos išne
šė rašomą mašinėlę ir popie- 
ros.

Prie jos 
dirbtinas 

patogumai

šian- 
4:30 

Ispanijos

New Yorko policijos depart- 
mentas išleido milioną lape
lių, kuriuose smulkmeningai 
nurodoma Louis (Lepkės) Bu- 
chalterio ypatybės ir pažada
ma išmokėt už jo sugavimą 
$25,000. Lapeliai bus iškabin- 

viešose vietose po visą šalį.

PARDAVIMAI
Parsiduoda lotas Bayside, Long 

Island, 40x80 pėdų. Kokia 120 pėdų 
nuo kampo. Vertas $700, parsiduoda 
už $200, Aplinkui statomi nauji 
namai. Labai gera vieta pabudavot 
namuką. Tik mylios nuo Bayside 
Beach. Rašykite A. M., 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (187-189)

ti

Tarp Lietuvių
Kada skundžiamės karščiais, 

skubinam pavėsiauti, tai Liau
dies Teatro aktoriai ir aidie- 
čiai prakaituoja kas savaitę 
salėse, kad mes galėtume vie
ną vakarą pasigėrėt jų per
statoma gražia operete “Bau
džiavos Nuotakos.” Neužmirš- 
kim tą jų pasišventimą.

—o—
Rugpjūčio 5-tą “Vienybės” 

redaktorius Vitaitis minėjo 
53 metų sukaktį. Jį pasvei
kino grupelės tautininkų del
nai ir apytuštis “V.” aruodas. 
Jis kredituojama daug nudir
bęs SLA, tačiau masėm SLA 
narių tie “nuopelnai” buvo 
nenaudingi, jei tik antri me
tai atgal jį pakeitė kitu. Rei
kėtų nors senstant pasimokint 
iš masinių pamokų.
' —o—

Pas brooklyniečius šalinius 
vieši Kielienė ir Hankienė iš 
Worcester, Mass.'

— o— *•
Eilėj brooklyniečių lankėsi 

Pittsburghiečiai S 
atvykę pamatyt ' 
Parodą. ■« .

dien, rugpjūčio <11 -tą, 
po pietų, prie
(Franco) konsulato, 515 Ma
dison Ave., N. Y.

Kelios dešimtys unijų pa
sižadėjo atsiųsti skaitlingas 
delegacijas. Ir visiem kitiem 
svarbu dalyvauti masiniame 
proteste prieš žudynes šimtų 
respublikos šalininkų Ispani
joj.

Atleidžiamiems iš WPA
Workers Alliance Lokalas 

60-tas (rusų) kviečia atlei
džiamus iš WPA darbininkus 
atsilankyti ir pasitarti dėl vei
kimo atgavimui darbų, 
kalo patalpa 
Bushwick Ave. 
le kada nuo 5 
sirinkimai būna
n į, 8 vai. vakaro.

Lo-
439 
bi- 

Su-

randasi 
Valandos 
vakarais.
kas pirmadie-

Matusevičius Įdomioj 
Radio Programoj

Bakanai, 
Pasaulinę

—o—
Brooklyniečius ir 

Paroda atlankė K. Ramanaus
kas ir S. Braslauskas, hart- 
fordiečiai.

—o—
Girdėti, kad Moterų Seimo 

baigos bankiete, rugsėjo 9-tą, 
dalyvaus daug svečių iš toli
mų miestų. Mat, daugelis iš 
apie šimto delegačių atvyks 
mašinomis, kartu su šeimyno
mis ir draugais. Keliolika to
kių svečių jau užsisakė ban- 
kieto biliętus ir nakvynes pas 
brooklyniečius. ž.

Pasaulinę

Atostogauja

R.

Olga Vaznytė, LDS Centro 
darbuotojos Onos sesutė, jau 
antra savaitė atostogauja 
Maine valstijoj pas draugus 
ir gimines Jackman, Lewiston 
ir Rumford, Me. Smagaus pa- 
žmonio ir pasilsio senoj tė
viškėj, Olga! D.

Darbo Partijos sekretorius 
Alex Rose pareiškė, kad ADP 
neištrauks Solomono, savo 
kandidato į teisėjus.

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

Draugystė Švento Jurgio rengia

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

Prasidės 2-rą valandą 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. Retikevičiaus.
Tad, gerbiami lietuviai ir lietuvės, jauni ir pagyvenę, visi širdin- 

kviečiami atsilankyt f mūsų parengimą. Atsilankydami j mūsų 
patys pasilinksminsite ir mūsų organizaciją 'paremsit mora- 

ir medžiaginiai.
Draugystė Sv. Jurgio yra tūkstantinė nariais pašalpinė organizaci-
• taipgi ji yra sušelpus tūkstančius našlių ir našlaičių per daug 

metų.
Gerbiami Lietuviai, dar kartą kviečiam atsilankyti į mūsų 

pikniką.
draugiška pagarba, kviečia pikniko Rengimo Komitetas.

SEKR. CH. NECIUNSKAS.

Aido Choro Žinios

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių Neprigulmingo 
Kliubo pusmetinis susirinkimas jvyks 
šiandien, rugpjūčio 11 dieną, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Pradžia 
kai 7:30 vai. vakare. Visi nariai da
lyvaukite, nes yra svarbių reikalų, 
kuriuos turėsim svarstyti. — Sekr. 
J. Kairys.

MASPETH, N. Y.
ALDLD 188 kuopos susirinkimas 

įvyks šiandien, rugpj. 10-tą, 8 vai. 
vakare, Zabielskio svetainėj. Visi na
riai būtinai dalyvaukite, nes turime 
daug svarbių dalykų svarstyt.—A.P.

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4 th ST.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET 

i r

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

šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS 1—2 p. p. 
6—8 vakare

4302 FLATLANDS AVENUE ir pagal sutartį.
Tel. Navarre 8-1919

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

žinomas Lietuvių Radio. 
Valandos vedėjas Vincas Ma
tusevičius, apart savo vedamų 
programų, šį sekmadienį da
lyvaus įdomioj amerikiečių ir 
įvairių nacionalių grupių pro
gramoj iš stoties WBNX 
)1350 kels.), 1:45 v. po piet, 
rugpjūčio 13-tą.

ši bus pirma iš taip vadi
namų “Uncle Sam’s Family” 
programų, kuriose perstatoma 
įvairių nacionalių grupių 
nos, muzika.

Unijos Viršininkas 
Kreipsis j Narius

dai-

Bildingų Aptarnautoju U- 
nijos Lokalo 32-B Pild. Tary
ba per savo narius Frank 
Gold, Hyman Palatnik ir 
Thomas Shortman iškėlė pre
zidentui Bambrick eilę kalti
nimų, tarpe kurių yra neatli
kimas pareigų, netikslus var
tojimas fondu, kliudymas ki
tiems viršininkams „ir elgesys 
virš duotos galios. Jį nori iš
mest.

Bambrick sako,.kad tie vir
šininkai nori diktatoriškai 
kontroliuot uniją ir kad pri
metimai neteisingi. Jis sako, 
kad penktadienį per tarybą 
šaukiamasis mitingas esąs 
neteisėtas ir šaukia kitus du 
mitingus, kuriuose, jis sako, 
perduos eiliniams nariams 
spręst jam iškeltus kaltina
mus.

“DIXIE” APSIVEDĖ

Buvęs tammaniečio Ilineso 
sėbras ir paskiau teisme atsi
sukęs liudyt prieš jį, J. Ri
chard (Dixie) Davis apsivedė 
su teatrininke Hope Dare, su 
kuria jis buvo rastas prieš 
areštą ir' kuri, sakoma, pa
veikusi ant jo prisipažint iy 
liudyt valdžiai prieš loterijų 
raketą. Ir vedybų metu Da
vis buvo saugomas detektyvų 
4iuo raketierių keršto. Kur ap
sistojo po vedybų, irgi neskel
bia.

Lydia ir Olga Sagąrra žaiz- 
’amos vilnyse Woodland, S. 

L, pajūryje, pateko į gilų van
denį ir tik dėką; arti buvu
siems gyvybės sargams iš
trauktos ir atgaivintos.

Rugpjūčio 13-tą, sekmadie
nį, Aido Choras turės “Beach 
Parę,” Far Rockaway. Ka
dangi tą pačią dieną įvyksta 
šv. Jurgio Draugystės pikni
kas, Klaščiaus Parke, tai ai- 
dieciai nutarė vakare pai- melžti. Turiu 50 akrų sodą, tai da- 
grįžti į ŠV. Jurgio Draugijos bar didžiausias darbas obuolius rink- 
pikniką.

šiuo kartu turiu už«’ garbę 
pranešti, kad į chorą priim
tos dvi jaunos, naujos narės— 
sopranai—Julia Churinskas ir 
Adelė Namikis. Naujais na
riais choras gražiai auga. 
Bet yra keblumų su tūlais 
jau senesniais nariais, kad 
nelanko pamokų. Retkarčiais 
pasirodymas choro pamokose 
nedaro chorui naudos. Per
eitam choro susirinkime bu
vo plačiai kalbama apie to
kius narius. Nutarta aplanky
ti juos namuose: apsiėmė 
Vyt. Brunza ip Elena Brunza.

Choro pirmininkas Vyt. 
Brunza pranešė, kad jau nu
samdytas busas važiavimui į 
LDS 3-čio Apskričio pikniką 
rugpjūčio 27-tą, Cranford, N. 
J., ir/ į philadelphiečių ren
giamą “Laisvei” pikniką, ku
ris įvyks rugsėjo 3-čią. .

Aido Koresp. G. K.
—----------------------------

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas ant for

mos, būtų gerai, kad mokėtų karves

ti. Rūmas ir valgis, darbas pastovus 
geram vyrui. — Joe Shabas, 3881 
Green Lake Rd., Walled Lake, Mich. 

(187-189)

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)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių grupių ir

Iš senų 
lūs 
n a u jus 
sudarau 
rikoniškais. 
kalni esant ir 

į a d i d i nu tokio
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES 
kamp. Broadway

JONAS
Marion St.,

Jieškoma areštuot Alfred 
Westbrook, George Washing
ton Tilto kasininko, neatėju-

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 Barbetial

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.

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9608

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

512
Ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

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

Lietuviu Restaurantas
BAR ir GRILL

m (n
Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gerp 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
* 411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.
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XAVERAS STRUMSKIS
įS TAIGA TARNAUJANTI 
Teisingai ir mandagiai 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PAS SAV/>

California.
PORT

T

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

.Tik šiomis dienomis Ignas S>utkus 
pelkele savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
i 492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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Lietuviu Kuro Kompanija
JDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

•

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

Telefonai EVergraen 7-1661

gsgr* 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

langinė dėžė.

BIRUTĖ GAIŽAUSKAITĖ, kuri 
jums patarnaus, suteiks visas in
formacijas jūsų patogumui. Jei jūs 
gyvehate 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 
didžiausj šaldytuvą už taip žemai kai $8.50 į mėnesį. Pamąstykit! 

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

Tuojau šaukite' EV. 7-6111 
4-6562

Charles D’Orazio & Son
139 Meeker Ave. 664 Grand Street
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

Namų Rakandų Krautuve

A. WEITZNER
V Ė R T E I V I S

Divonai-Uždangai-Linolijos

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui 

Gyvenamajam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

Telefonas
EVergreen 7-6673




