
KRISLAI
Viengungiams Taksai.
Kas Koliojasi?
Dar Apie “L. žinias.”
Vargingoj Dzūkijoj.

Rašo R. Mizara.

Elta rašo, kad Lietuvoj 
planuojama apdėti nepa
prastais mokesčiais visus 
viengungius (senbernius) ir 
vedusiųjų poras, neturin
čias vaikų.

Taksavimai ir vis nauji 
žmonių taksavimai kraštui 
gero niekad nedavė ir ne
duos. Vienus taksuoja, o ki
tiems be reikalo duoda. Sa
kysim, tokiam kunigui Mi
ronui paskirta pensijos 800 
litų per mėnesį. Voldema
rui, sakoma, mokama virš 
1,000 litų per mėnesį.

Už ką?!* * *
Andai čia buvo rašyta, 

kad Ispanijos Socialistų 
Partija iš savo eilių išmetė 
trockistą Araąuistainą už 
šmeižtus prieš tuos, kurie 
gynė Ispanijos respubliką.

Dėlto “Naujienos” sako: 
“Mizaros publicistika nu
smuko iki gatvinių pasiko- 
liojimų lygio.”

Nuo kada gi faktų pada
vimas patapo “pasikolioji- 
mu?” * *

O gal “Naujienos” nori, 
kad mes girtum tokius ti
pus, kaip Ariquistainas? 
Bet kaipgi girsi, jei patys 
socialistai juos veja laukan 
iš savo eilių-? “Naujienos,” 
tiesa, priglaudžia kiekvieną 
tokį “siratą,” bet dėlto ne 
mes kalti. * * *

“Lietuvos Žinios” atšven
tė savo 30 metų amžiaus ju- 
bilėjų. Šis Kauno laikraštis 
už “Laisvę” vyresnis tik 
dviem metais. Vienas gimė 
Vilniuje, kitas — Bostone; 
dabar “L. Ž.” gyvena Kau
ne, o “Laisvė”—Brooklyne.

Mes šiemet irgi švęsime 
savo 20-ties metų sukaktu
ves nuo tada, kai “Laisvė” 
pradėjo eiti dienraščiu. * * *

I

Šitų žodžių ra š ytojas i 
“Lietuvos Žinias” pradėjo 
skaityti 1910-1911 metais, o 
“Laisvę”—1911 metais, su 
pirmu jos numeriu.

Nors Dzūkija buvo sus
pausta baisaus vargo, ta
čiau šviesos kibirkštys ir 
ten įsiskildavo. Pareidinėjo 
į mūsų namus ir “Keleivis” 
ir “Kova”; kartkarčiais 
gaudavom pasiskaityti ir 
“Rygos Naujienų” ir “šal
tinio” ir Vilniaus “Aušros,”) 
ir Smetonos redaguojamo 
laikraščio “Vilties.” Tatai, 
žinoma, buvo vis prieškari
niais laikais. * * *

Kiek daug laikraščių! 
Kiekvienas bandė skaityto
ją paveikti, traukdamas ton 
pusėn, kurią jis atstovauja. 
Na, ir paveikė. Labiausiai 
paveikė amerikinė spauda. 
Kodėl? Sunku pasakyti.

Išauklėti buvome katali
kiškai, tačiau Seinų “šal
tinis,” kaipo laikraštis, vi
suomet pas mus stovėjo pa
skutinėje vietoje. * * *

Didelės įtakos į jauną 
skaitytoją padarė “Aušri
nė” — moksleivių priedas 
prie “Lietuvos Žinių.”

Suėmus visą, “L. Žinios” 
per savo gyvavimo trisde-' 
šimtmetį suvaidino svarbią 
rolę Lietuvos žmonių gy
venime.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Mussolinio Žentas Plaukia 
Pas Generolą Franco

Roma. — Šį šeštadienį iš
plaukia karo laivu į Ispani
ją grafas Ciano, užsieninis 
Italijos ministeris, Mussoli
nio žentas. Jis tarsis su ge
nerolu Franco apie karinius 
ir ekonominius ryšius tarp 
Italijos ir fašistinės Ispani
jos, ypač apie bendrą tų 
dviejų šalių veikimą prieš 
Angliją ir Franciją Vidur
žemio Jūroje.

Italijos spauda su pavydu 
rašo, kad Vokietija jau iš-1 
naudoja Ispanijos gamtos 
turtus kur kas plačiau negu 
Italija, nors Italija daug 
daugiau prisidėjo prie fa
šistų karo laimėjimo prieš 
Ispanijos respubliką.

Anglai, Norvegai už So
vietų Unijų Priėmimą 

J Unijų Tarptautinę
Zurich, Šveicarija. — Čia 

prasidėjo suvažiavimas 
Tarptautinės Darbo Unijų 
Federacijos (sąjungos). Da
lyvauja 118 delegatų, atsto
vaudami 18 milionų unijistų 
iš 21-nos šalies. Amerikos 
Darbo Federacijos atstovas 
yra R. J. Watt.

Anglijos ir Norvegijos 
unijų delegatai reikalauja, 
•kad Sovietų darbo unijos 
būtų priimtos į Tarptauti
nę Unijų Federaciją. O pir
miau Anglų darbo unijų 
vadai vis priešinosi priėmi
mui sovietinių unijų į šią 
organizaciją.

Hitleris Vėl Atsiuntęs 
Kan uolią j Danzigą

Danzig. — Kas dvidešimt 
jardų stovi pilnai kariniai 
įrengti naziai policininkai 
palei Danzigo sieną su Len
kija. Naktimis į Danzigą 
privažiuoja daugiai didelių 
trokų su kokiais tai slaptais 
kroviniais (matyt, ginklais 
ir amunicija).

Pranešama, jog paskuti
niu laiku iš Vokietijos 
įšmugeliuota į Danzigą ke
lios batarejos kanuolių.

Nazių Smarkavimas
Danzigo naziai sako, kad 

jeigu Lenkija kariškai žy
giuotų prieš juos, tai na- 
ziams reikėtų “tik per tris 
valandas” išlaikyt Danzigo 
lėktuvų stovyklą; o po trijų 
valandų, girdi, Danzigas 
“jau amžinai būtų prijung
tas prie Vokietijos.”

Sveiksta Dempsey
New York. — Sveiksta 

Jack Dempsey, buvęs pa
saulinis bokso čampianas. 
Po aklažarfiės (apendiko) 
operacijos, jam buvo prisi- 
metęs pilvo plėvių uždegi
mas; bet Dempsey jau per
gyveno tą pavojų savo gy
vybei.
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ANGLIJA IR FRANCIJA RAGINA LEN
KIJĄ NUSILEIST NAZI AM DANZIGE

Anglu ir Prancūzų Valdovai Veda Slaptas Derybas su Na- 
ziais—Sulaikė Lenkijos Protestą prieš Hitlerininkus

London. — Pažangesnie
ji atstovai Anglijos seime 
statė griežtą klausimą mi
nisterial pirmininkui N. 
Chamberlainui: ar Anglija 
eitų išvien su Lenkija ka
riaut prieš nazius, jeigu 
naziai Danzige padarytų 
vidujinį perversmą ir pa
skelbtų, jog Danzigas jau 
prijungiamas prie Vokieti
jos?

P r e m j eras Chamberlai- 
nas mikčiojo ir nedavė jo
kio užtikrinimo, kad Anglų 
valdžia tokiame atsitikime 
gintų Danzigą nuo Hitlerio.

Anglijos užsienio reikalų 
vice-ministeris atsakė ši
taip: Anglija yra pasižadė
jus duot pagalbos Lenkijai 
tik tada, jeigu Vokietija 
“aiškiai grūmos” Lenkijos 
nepriklausomybei. Bet įvai
rūs Anglijos politikai jau 
pirmiau i š s ireiškė, kad 
Danzigo prijungimas prie 
Vokietijos tai, girdi, “dar 
nebūtų glumojinias Lenki
jos nepriklausomybei.”

šiuo tarpu gi Anglijos ir 
Franci jos valdovai skubiai 
slapta derisi su Vokietijos 
atstovais kas liečia Danzigą 
ir daro spaudimą Lenkijai, 
kad Varšavos valdžia nusi
leistų naziams Danzige.

Lenkija jau keturios die- 
noš atgal norėjo pasiųst 
griežtą protestą naziškam 
Danzigo senatui, kad hitle
rininkai mobilizuoja ten sa
vo ginkluotas jėgas ir ver
čia Danzigą į karo stovyklą 
prieš Lenkiją. Bet Anglijos 
ir Franci jos valdovai su
draudė Lenkiją nesiųst to 
protesto.

Kai kurie Anglijos seimo 
atstovai reikalavo, kad. val
džia mobilizuotų karo lai-

Japonai Kiečiau Blokaduo- 
sią Anglus ir Prancūzus
Tokio. — Japonijos gene

rolai sako, kad Anglų ir 
Francūzų koncesijos Tient- 
sine ir Amoy bus dar kie
čiau blokaduojamos. Kari
niai Japonijos vadai pareiš
kia, kad nebus jokios atlai
dos Anglijos koncesijoms 
Chinijoj, japonų užimtose 
vietose, kol Anglija liausis 
rėmus Chiniją, o pradės 
remt Japoniją prieš Chini- 
jų.

Į japonų užblokaduotas 
Anglų ir Francūzų konce
sijas vis neįleidžiama pieno 
ir kitų maisto reikmenų.

Chicagoj ir daugelyj kitų 
miestų įsikūrė kliubai, ku
rie reikalauja “draftuot 
Rooseveltą trečiai preziden
to tarnybai.”

> ORAS

Bus lietaus. 

vyną persergėt Hitlerį, kad 
Anglija pasiruošus gint 
Danzigą nuo nazių. Bet An
glų ministeris pirmininkas 
Chamberlain nekreipė aty- 
dos į šį reikalavimą.

Senatas Užgyrč Roo- 
sevelto Teisę Nusta

tyt Dolerio Vertę
Washington.— Senatoriai 

43 balsais prieš 39 pripaži
no teisę šalies prezidentui 
nustatyt popierinio dolerio 
vertę dar iki 1941 m. birže
lio 30 d. O tik savaitė atgal 
dauguma senatorių buvo 
nutarę atimt iš prezidento 
šią teisę.

Dabartinis senato balsa
vimas yra laikomas Naujo
sios Dalybos * laimėjimu. 
Prez. Rooseveltas, gauda
mas teisę nupigint popieri
nio dolerio vertę, lyginant 
su pinigais Pietų Amerikos 
šalių ir Chinijos, gali pa
tarnaut pardavimui dides
nio daugio šios šalies dirbi
nių tom šalim, ypač Pieti
nėje Amerikoje, prieš “mai
nais dumpinamus” ten ta
voms Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos.

Savaitė atgal susibūrę at- 
galeiviai depiokratai sena
toriai su republikonais bu
vo nutarę, kad valdžia mo
kėtų po apie 78 centus už 
unciją Amerikoj gaminamo 
sidabro, tai dveja tiek dau
giau, negu valdžia moka už 
sidabrą iš užsienių. Dabar 
gi senatas numušė “nami
nio” sidabro kainą iki 71 
cento.

DIDELIS AUTO. DARBI
NINKŲ STREIKAS

Detroit, Mich., liep. 6. — 
Tūkstančiai išlavintų auto, 
darbininkų jau sustreikavo 
prieš penkis General Mo
tors fabrikus. Pasirengę 
streikan darbininkai dar 
keturių tos korporacijos fa
brikų. Jie priklauso CIO 
Jungtinei Automobilių 
Darbininkų Unijai. Strei
kuoja dėl sutarties pageri
nimo kas liečia algas ir dar
bo valandas.

Nusižudė Beždžionė
Cleveland, Ohio. — Kai 

beždžionės buvo paleistos iš 
žvėrinčiaus klėtkų į vadi
namą Beždžionių salą, tai 
viena beždžionė įlipo į aukš
čiausio medžio aukščiausią 
šaką ir šoko žemyn; krito 
ant cementinio grindimo ir 
užsimušė.

Ž verinčiaus viršininkas 
kapitonas Curly Wilson sa
ko, kad jinai sužiniai nusi
žudė.

Mongolai-Sovietai Užmušė 
800 Įsiveržėlių Japonų
Maskva, liep. 6. — Išlau

kinės Mongolijos Liaudies 
Respublikos kareiviai ■>. su 
Sovietų pagelba nukovė 800 
Japonijos kareivių, kurie 
briovėsi per sieną iš Man- 
chukuo. Užpuolikai buvo iš
trenkti atgal.

‘ Susikirtime užmušta bei 
sužeista 300 mongolų ir so
vietinių kareivių.

Mongolų - Sovietų kariuo
menė sunaikino 50 japonų 
tankų; o japonai sužeidė bei 
sunaikino 25 mongoliškai- 
sovietinius tankus.

Mongolai ir Sovietai nu
kirto žemyn 25 Japonijos 
orlaivius.

Kentucky Valstijos 
Potviniuose Prigėrė 

Apie 100 Žmonių
Morehead, Kentucky. — 

Per tvaniškas liūtis staiga 
taip ištvino upės ir upeliai 
keliose apskrityse Kentu
cky valstijoje, kad prigirdė 
bent 50 žmonių, kaip rodo 
jau suškaičiubti žuvusieji. 
Bet dar nėra žinios apie 50 
asmenų. Spėjama, kad ir jie 
bus žuvę šiuose potviniuose.

EXTRA
IŠLAUKINIAI MONGO
LAI - SOVIETAI SUPLIE

KĖ JAPONUS

Maskva, liep. 6. — Liau
diškos Išlaukinės Mongoli
jos ir Sovietų kariuomenė 
laimėjo dideles trijų dienų 
kautynes prieš japonus, ku
rie briovėsi iš Manchukuo į 
Išlaukinę Mongoliją.

Mongolai ir Sovietų rau
donarmiečiai, be kitko, su
naikino 45-kis japonų orlai
vius ir 50 tankų, ir užmu
šė 800 japonų kareivių. Tai 
Sovietų kanuolės nukirto j 
tuos japonų lėktuvus ir su
daužė aštuonias japonų ka- 
nuoles.

Mongolai - Sovietai pra
rado 25 tankus ir šarvuotus 
automobilius ir 9 lėktuvus. 
Mūšiuose 100 mongolų ir 
raudonarmiečių buvo nu
kauta ir 200 sužeista.

Nuo liep’os 2 d. apie šim
tas japonų tankų ir daug 
raitelių ir pėstininkų ata
kavo išlaukinius mongolus į 
pietus nuo Bor ežero. Visos 
japonų atakos buvo atmuš
tos su dideliais japonams 
nuostoliais.

Pittston, Pa.
S. Radišauskas, miręs an

tradienį, bus laidojamas šį 
šeštadienį (subatą), 3 vai. 
po pi^tų Nepriklausomose 
West Wyoming kapinėse. 
Kviečiami draugai ir pažįs
tami dalyvaut.

V. Radusky.

Metai XXIX, Dienraščio XXI

ANGLŲ VALDŽIA LINKUS UŽLEISTI 
BALTIJOS KRAŠTUS VOKIETIJAI

Atmeta Sovietu Reikalavimą Užtikrint Latviją, Estiją ir Ki
niją nuo Nazių Užpuolimo Tuose Kraštuose iš Vidaus

Paryžius. — čia paaiškė
jo, kodėl Anglija atmeta 
Sovietų pasiūlymą, kur jie 
reikalauja, kad Anglija ir 
Franci ja bendrai su Sovie
tais gintų Latviją, Estiją ir

Labai Daug Japonų Nu
kauta ir Sužeista Mū

šiuose su Mongolais
Shanghai, Chinija.— Sve

timšaliai, atvykusieji čia iš 
Manchukuo, sako, jog ten 
Charbino mieste ligoninės 
yra perpildytos sužeistais 
japonų kareiviais. O jie ta
po sužeisti mūšiuose su ka
riuomene Išlaukinės Mon
golijos Liaudiškos Respubli
kos. — Sprendžiant pagal 
skaičių sužeistų japonų, 
matoma, kad daug ir žuvo 
Japonijos kareivių, kurie 
briovėsi iš Manchukuo į Iš
laukinę Mongoliją.

(Susikirtimai ten prasi
dėjo gegužės 11 d. ir tęsėsi 
kelias savaites. Japonai ta
po išgrūsti atgal į Manchu
kuo. Japonų pasigyrimai 
pasakiškais laimėjimais ore 
prieš Išlaukinės Mongolijos 
sovietinius lėktuvus yra to
kie kvaili, kad juos pajuo
kia net kapitalistiniai Ame
rikos laikraščiai, nors jie 
abelnai ir turavoja Japoni
jai prieš Sovietus.)

Sovietų Sklandytoja Vir
šijo Pasaulio Rekordus
Maskva. — Sovietų pilie

tė Olga Klepikova nuskrido 
232 mylias sklandytuvu, tai 
orlaiviu be motoro. Tuom 
jinai viršijo rekordą visų 
kitų šalių moterų sklandy
tojų.

Žinios iš Lietuvos
Suvalkijos Kooperatyvų 

Šventė
Kaunas. — Liepos 2 d. 

Vilkaviškyje įvyko Suvalki
jos Kooperatyvų šventė. Į 
ją suvažiavo labai daug ūki
ninkų; dalyvavo ir ministe
rial Bizauskas ir dr. Krikš
čiūnas.

Kaunas.— Lietuvos spau
da labai gražiai paminėjo 
Jungtinių Valstijų Nepri
klausomybės šventę Liepos 
4 d.

Ministeris C. Hull Remia 
Rooseveltą Trečiam Prezi

dentavimui
Washington. — Amerikos 

valstybės ministeris C. Hull 
sako, kad jis nekandidatuos 
į prezidentus 1940 m. Jis 
nori, kad Rooseveltas vėl 
būtų išrinktas prezidentu.

Ruoškimės prie va
sarinių p a r e n g imu 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Finiją nuo Vokietijos. An
glijos valdžia žino, kad tai 
Sovietams tektų daugiausia 
gint tuos kraštus nuo Hit
lerio; tai Anglijos valdovai 
bijo, kad Sovietų vardas ir 
įtaka galėtų “perdaug” pa
kilt Latvijoj, Estijoj ir Ki
nijoj. Anglų valdžia nenori, 
kad sustiprėtų Sovietijos 
pozicija tuose Baltijos kraš
tuose.

London. — Anglijos mi- 
nisterių kabinetas atmetė 
Sovietų pasiūlymą, kad An
glija ir Franci ja išvien su 
Sovietais užtikrintų Latvi
ją, Estiją ir Finiją nuo “už
puolimo iš vidaus.”

Užpuolimas iš vidaus čia 
reiškia, kad hitlerininkai 
galėtų padaryt vidujinius 
perversmus tose mažose 
Baltijos šalyse ir įsteigt 
ten nazių valdžias.

Anglų valdovai supranta, 
jog tokie perversmai Latvi
joj, Estijoj ar Finijoj būtų 
faktinai- tas--pats, kaip tų 
kraštų prijungimas prie 
Vokietijos. Tai būtų didelis 
Hitlerio sustiprinimas iš 
rytų pusės prieš Sovietus ir 
Lenkiją.

Tatai žinodama, Anglijos 
valdžia vis tiek tvirtina, 
būk jinai “gerbianti” Latvi
jos, Estijos ir Finijos ne
priklausomybę ir todėl ne
galinti “kištis į šių kraštų 
vidujinius reikalus,” nors 
Latvių, Estų ir Finų fašis
tai su hitlerininkų pagalba 
darytų naziškus pervers
mus ir nuspręstų pavest 
Latviją, Estiją ir Finiją į 
Vokietijos globą.

i
i

Pavogė 12 Oro Bombų
Philadelphia, Pa. — Neži

nia kas pavogė dvyliką or
ia ivinių bombų iš troko, ku
ris vežė ir daugį “fajerkre- 
kių,” naudotinų “Fourth 
Džulajuj.”

Jeigu vagis padegs bent 
vieną orlaivinę bombą, tik
rai bus sudraskytas, kaip 
sako žinovai.

11,000 PĖDj AUKŠTYN 
BE MOTORO

Elmira, N. Y. —- Ameri
kietis C. J. Decker su savo 
sklandytuvu (lėktuvu be 
motoro) pakilo 10,000 pėdų 
nuo žemės, o kitas ameri
kietis Robinson net 11,000 
pėdų.

Sklandytuvų lakūnai nau
doja oro sroves, kildami 
bei skrisdami be jokio mo
toro.

Washington. — Anglija 
gegužės mėnesį pirko iš 
Amerikos 75 karinius lėk
tuvus už $3,096,055, o Fran
ci ja 15 lėktuvų ir 32 orlai- 
vinius inžinus.
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tas yra priėmę Wagner-Steagall Housing 
bilių, pagal kurį skiriama $800,000,000 
naujų namų budavojimui. Iš tos sumos 
New York o miestui skiriama apie $60,- 
000,000. Bet kol kas tas bilius guli kon
greso Banking and Currency Komitete. 
Reikia raginti tą komitetą, kad greičiau 
būtų išduota pinigai naujų namų buda
vojimui. Reikia išnaikinti ligų perų vei
simui senus namus, netinkamus gyveni
mui ir pavojingus gaisro laiku.

AN
AMERICAN DECLARATION OF 

TOLERANCE and EQUALITY
Initiated by

' 'f George Gordon Battle, W. Warden Barbour 
and William Allen White

Eltos Žinios iš Lietuvos
Kaunas. — Karininkų, laik

raščio “Kardo” redaktorius 
majorus Liudas Zibavičius 3 
mėnesiams išvyko į Ameriką.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year .............  $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............ $6.00
Foreign countries, per year ......  $6.50
Canada and Brazil, per year ..... $5.50
United States, six months .......... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ......  $3.25
Foreign countries, six months ..... $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Ką Darys Anglija?
Danzigo klausimas tebestovi neišriš- 

\ tas. Iš vienos pusės naziai grūmoja ir 
ruošiasi prie to miesto padarymo pilna 
dalimi hitlerinės Vokietijos, iš kitos pu
sės lenkai, sakoma, mobilizuojasi ir gra
sina Hitleriui, kad to padaryti jam ne
leisią.

Pereitas šeštadienis ir sekmadienis 
praėjo ramiai, nors buvo tikėtasi, kad 

. tomis dienomis įvyks “kas nors nepa
prasto,” būtent, kad Hitleris tąjį miestą 
grobs.

Šiuo tarpu svarbiausias klausimas tai 
bus tas: ar Anglija ir Francija gelbėtų 
Lenkijai, jei Hitleris pagrobtų Danzigą 
ir Lenkija bandytų jam jo neduoti? 
Yra spėjikų, kurie mano, kad Chamber- 
laino vyriausybė negelbėtų, kad ji su
vaidintų antrąjį Munichą.

Sprendžiant tuo, kas dabar darosi An
glijos parlamente, tai taip ir atrodo. Kai 
tik kokis parlamente Chamberlainui opo
zicijos narys paklausia, ką darys Angli
ja, jei Lenkija susikibs su Vokietija, tai 
Chamberlaino valdžia atsako: Mes pasi- 

- - žadėjome ginti Lenkija, kai grąsins pa
vojus josios nepriklausomybei.

Tai gudrus ir podraug veidmainin
gas atsakymas. Juk kai Danzigas bus 
imamas, tai kiekvienas galės savaip aiš
kintis. Vieni sakys, kad Danzigo pateki
mas pilnon Hitlerio globon Lenkijos ne
priklausomybei grūmos, o kiti—priešin
gai.

Iš Chamberlaino šiandien gali tikėtis 
visko. Pardavystėmis, pataikavimu fa
šizmui jis pasižymėjo labiau, negu kuris 
kitas buržuazinis politikas. Štai kodėl 
taip sunku sudaryti bendra apsigynimo 
sutartis tarpe Sovietų Sąjungos ir Fran
ci jos ir Anglijos. Štai kodėl taip sunku 
šiandien suvaldyti pasaulio agresorius!

Amerikos Apsigynimas
Vokietijos ir Italijos fašistai ryja seilę 

žiūrėdami į Jungtinių Valstijų turtus, 
industriją ir ypatingai neapkenčia šios 
šalies demokratinės laisvės. Fašistai vi
saip kasasi po Jungtinių Valstijų pama
tų, kad tik joms pakenkus. Jų šnipai 
veikia šniukštinėdami šio krašto apsigy
nimo jėgas. Veikalas “Confession of a 
Nazi Spy” vaizduoja atsibuvusį Hitlerio 
šnipų teismą New Yorke. Panamos Ka
nalo srity j jau kelis kartus buvo suim
ta Hitlerio, Mussolinio ir Japonijos šni
pai. Pietų Amerikon veržiasi fašistai, 
kad paskui iš ten galėtų pulti Jungtines 
Valstijas.

Todėl, aišku, kad Jungtinės Valstijos 
turi ruoštis apsigynimui. Todėl Roose- 
velto vadovystėj buvo ir yra būdavo ja
mas galingas jūrinis karo laivynas, ku
ris sudaro pirmas jėgas mūsų šalies ap
sigynime. Todėl, yra modernizuojama ir 
geriau apginkluojama armija ir stipri
namas oro laivynas.

Šiomis dienomis prezidentas Roosevel- 
tas pasirašė bilių, pagal kurį yra skiria
ma $27,000,000 apdrūtinimui Panamos 
Kanalo apsigynimo ir $552,000,000 bu
davojimui naujų karo orlaivių.

Už paskirtą sumą iki liepos 1 dienos, 
1941 m., turi būti išbūdavote, 2,290 įiau- 
jų karo orlaivių, taip, kad tada Jung
tinės Valstijos turėtų nemažiau 5,500 ka
ro orlaivių pirmoj eilėj.

Kadangi Jungtinės Valstijos dabar ne
turi tikslo pavergti kitas šalis, kadangi 
jų politika yra už taiką, daugiau prita
rianti toms šalims, kurios trokšta 'taikos, 
tat ir šio krašto darbo žmonės sutiks su 
šiais Roosevelto valdžios žygiais. Iš ant
ros pusės, mes žinome ir tą, kad šimtai 
milionų dolerių paskirti budavojimui 
naujų karo lėktuvų tuo pat kartu ne 
vien mūsų šalies apsigynimo jėgas pa
kels, bet tuo pat kartu tūkstančiams 
dešimtims tūkstančių suteiks darbo.

ir

Z VII S has ever been a free country. It was founded by men 
and women who fled from persecution and oppression; it 
was founded upon religious liberty and human equality. 

The signers of the Declaration of Independence built their hopes 
for America on these principles. Succeeding generations have 
cherished them. They are the most precious heritage of the Ameri
can people.

In 1776, these principles tvere embodied in the Declaration of 
Independence. In 1789 they were ivritten into the Constitution 
and into the Dill of Rights; George Washington, as the first presi
dent of the United States, swore to defend them; Abraham Lin
coln upheld them, in the Emancipation Proclamation.

Today these principles of freedom for all are threatened. Our 
American institutions are attacked by those who would destroy 
liberty through bigotry. They assail the equal justice guaranteed 
by our Constitution and seek to set race against race, creed 
against creed.

Now, therefore, on this Fourtlrday of July, 1939, we Americans, 
assembled throughout the United States, again take the oath of 
our forefathers. Descended from those who came from all lands 
to live here in peace and brotherhood, we who together have made 
America great, repudiate all doctrines of inequality, and condemn 
intolerance in every form. We reaffirm our devoted loyalty to the 
basic principle of the Declaration of Independence, that all men 
are created equal, and in defense of this we, as did the founders 
of these United States of America, mutually pledge to each other 
our lives, our fortunes, and our sacred honor.

Independence Day Ceremony 
of the

Council Against Intolerance in America

Šj dokumentą per visą Ameriką skaitė per Liepos 
Ketvirtąją; tai Tolerancijos ir Lygybės Principų 

Deklaracija

Kaip Amerika Atrodo 
ne Amerikiečiui

Amerikoniška Reklama du 
tie

Kaunas. — Pakeliui iš Var
šuvos į Rygą Kaune buvo su
stoję Amerikos filmų artistai 
Mary Pickford ir Buddy Ro
gers.

Kaunas. — Visuomenės 
sluoksniuose keliamas suma
nymas pasiūlyti Seimui, kad 
iki rudens sesijos būtų pa
rengtas įstatymas, kuriuo nuo 
Naujų Metų galima būtų ap
dėti mokesčiais pagal pajamas 
visus viengungius ir bevaikes 
šeimas.

Kaunas. — Lietuvių Rašyto
jų Draugijos valdyba nutarė 
dėti pastangas, kad rašytojo 
Jono Biliūno palaikai, kurie 
randasi palaidoti Zakopanėje, 
Lenkijoje, būtų pagarbenti į 
Lietuvą šiemet pirmoje rugsė
jo mėnesio pusėje. Rašytojo 
kūnas bus palaidotas jo gim
tinėje Anykščiuose. Anykštė
nai jau yra surinkę gražių au
kų ant jo kapo paminklui sta
tyti. v

Kaunas. — Pagal naujai su
darytą prekybos sutartį su 
Turkija iš Lietuvos į Turkiją 

-bus išvežama: arkliai, žalios 
ir apdirbtos odos, batai, spar- 
medžiai, parketas ir degtukų 
šiaudeliai. Iš Turkijos bus ga
lima pirkti tabaka, cigaretes, 
apelsinus, vynuoges, lauro la
pus, vyną, aliejines sėklas, vil
nas, šilko žaliavą, kilimus ir 
kt.

Kaunas. — Šiomis dienomis 
per Lietuvą praūžusios smar
kios audros su perkūnija pa
kenkė ne tik vietomis lau
kams ir sodams, bet ir miš
kams. Pavyzdžiui, vienoje tik 
Raudondvario miško urėdijo
je išrauta su šaknimis apie 
800 medžių, daugiausia eglių 
ir pušų. Taip pat nukentėjo ir 
Pajūrės, Trakų, Alytaus, Uk
mergės ir kt. urėdijų miškai. 
Išversti medžiai numatomi 
parduoti vietos gyventojų rei
kalams.

Kaunas, — Per pirmuosius 
penkis mėnesius šiemet linų 
pluošto i)- pakulų išvežta į už
sienius 13,500 tonų ir už juos 
gauta 19,4 mil. litų. Pernai 
per tą laiką linų pluošto ir 
pakulų buvo išvežta už 15 mil. 
lt. Už parduotų linų vieną ki
logramą šiemet gauta 1,44 It., 
pernai—1,43 It.

BAISUS SAPNAS

Pavojingi Namai ir Gaisrai
New Yorko mieste yra daug senų, ne

tikusių sveikatai ir gaisro metu pavojin
gų namų. Virš savaitė laiko atgal su
pleškėjo apartmentai, kur sudegė 8 žmo
nės ir daug apdegė. Dabar ant West 
42nd gatvės vėl kilo didelis gaisras. Apie 
10 žmonių skaudžiai apdegė ir nugabenti 
į ligoninę. Virš 20 šeimynų neteko savo 
rakandų, drabužių ir kitų gyvenimo 
reikmenų! Jie atsidūrė baisiame varge 
ir skurde. O vis tai kaltė, kad net pačia
me miesto centre yra netikusių, senų, 
pavojingų namų.

Tie namai reikėjo jau senai išgriauti. 
. Bet tam priešinasi dideli namų savinin

kai, kurie už tas lindynes lupa dideles 
randaš, kraunasi sau pelnus. Miesto ma
joras La Guardia paskyrė komisiją iš
tyrimui tų nelaimių priežasties. Reikia, 
kad miestas šluotų laukan tuos gyveni
mui netinkamus ir pavojingus namus.

Jungtinių Valstijų kongresas ir sena-

Padange Vis Niaukiasi
Pereitais metais pirm negu Hitleris 

užpuolė Čechoslovakiją, jis sumobilizavo 
1,500,000 armiją. Tas buvo atlikta po 
priedanga neva paprastų armijos ma
nevrų. Vienok, kada jau armija buvo 
mobilizuota, patraukta į pozicijas, iš kur 
jį, kaip pasiutus katė galėjo pulti, tada 
Hitleris pastatė griežtą reikalavimą— 
pasiduok arba karas! Hitleriui tuomet 
gerai pavyko pravesti jo planus. Tame 
jam daug padėjo Anglijos ir Francijos 
valdžių išdavystė.

Dabar Hitleris ruošiasi pulti Lenkiją. 
Lenkija yra daug galingesnė už Čecho
slovakiją, tad ir Hitleris daugiau jėgų 
ruošia. Pranešama, kad jis jau yra pa
statęs po ginklu 2,000,000 vyrų. Dar to 
jam negana. Greitoj ateityj, kai tik bus 
suvalyta javai, apie liepos pabaigą, jis 
dar rengiasi pašaukti 600,000 vyrų iš re
zervų į armiją. Tada Hitlerio armija bus 
2,600,000 vyrų. Jis planuoja patraukti ją 
iš trijų pusių prieš Lenkiją ir pakišti 
Lenkijai peilį po kaklu. Už Lenkijos pe
čių stovi Francija ir Anglija. Jų pačių 
reikalai neleidžia daugiau nusileisti Hit
leriui. Gal kilti karas. Pavojus didelis. 
Bet jeigu taikos trokštančios šalys laiky
tųsi vieningai, tai fašistai neišdrįstų ka
rą pradėti!

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Juozui Levandai-Levandaus- 
kuiw Brooklyne. — Tamstos 
rašto, nukreipto prięš komu
nistus, “Laisvėn” nedėsime. 
Jeigu jums rūpi vesti polemi
kas su p. Jurginių, tai polemi- 

• zuokite ten, kur apie jus buvo 
rašyta. Jūsų rašinį pasiuntėme 
p. Jurginiui.

Point, N. Y. — Jūsų vieną ra
šinį “Klaipėdos Krašto Nete
kimas” sunaudojant; gi an
truoju, kuriame einate į pole
mikas su vienu Lietuvos ra
šytoju (kurio pavardės dėl 
tam tikrų aplinkybių skelbti 
nenorėjome), nepasinaudosi
me, kadangi tuo būdu dalykai 
neišsiryškins. Ačiū už rašinė
jimą.

Tientsin, liep. 5. — Japo
nai įvedė dar griežtesnę 
blokadą prieš Anglų ir 
Prancūzų koncesijas šičia. 
Vienai ir kitai koncesijai 
jau labai trūksta maisto.

H. Jakučioniui, Verplanck
“Gaukite “Laisvėn Naujų 

Skaitytoj.

Pietų Afrikoje Kimberley 
deimantų kasykla išrodo, 
kaip didelis vulkano krate
ris 38 akrų platumo ir šim
tus pėdų gilumo.

Kartą aš vaikščiojau 
New Yorke po centralinį 
parką ir galvą atmetęs dai
riausi į padangėse skrai
dančius aeroplanus. Aero
planai nėra naujiena. Kau
ne jų taip pat kasdien gali 
kiek nori pamatyti. Man tik 
įdomu buvo tai, kad ameri
koniškas aeroplanas virš 
New Yorko iš savo uodegos 
ėmė leisti baltus dūmus. 

, Paleidžia ruožą skersai, pa
leidžia išilgai ir mėlynam 
danguje atsiranda baltos, 
gražios raidės. Skaitau jas, 
parašyta: “Pepsi-Cola.” Va
dinas, aeroplanas, iškilęs į 
padanges, reklamuoja limo
nadą, kurio bonka kaštuoja 
5 centai. Gal būt, toks rek
lamos būdas vartojamas 
kur nors ir Europoje, bet 
iki šiol aš dar nebuvau ma
tęs, kad aeroplanai danguje 
apgarsinimus rašytų.

O naktį virš miesto ma
čiau skraidančius cepelinus. 
Cepelinų šonuose keitėsi 
šviesos, išrašydamos įvai
riausias reklamas. Lietuva 
nė vieno cepelino neturi. 
Tad jeigu toks šviesomis iš
rašytas cepelinas pasirody
tų virš Kauno arba kito ku
rio Lietuvos miesto, gyven
tojams būtų didelė naujie
na, o kaimo žmonės jį pa
matę kažin ką pamanytų. 
Lietuvoje aeroplanai taip 
pat panaudojami reklamai. 
Iš jų barstomi lapeliai. O 
lapelius išmestus iš aeropla
no žmonės daug labiau gau
do. Bet su lapelių barstymu 
Kaunas jau apsipratęs.

Amerikos keliais galima 
važiuoti ištisas dienas ir 
kelionė nenusibostų, nes vi
sos pakelės išpuoštos di
džiausiais paveikslais. Ir ko 
tuose paveiksluose nėra! Ir 
linksmų ir juokingų dalykų. 
Vienam paveiksle vaikas 
guli krepšy j, o tėvas pri

dėjęs nosinę prie kaktos

džiaugiasi laime. Kitur 
žąsinai muša bolę. Visi 
paveikslai giria prekes. To
kių reklamų visur yra. Tik 
jų ne tiek daug ir jos ne 
taip dailiai padarytos, jos 
ne tokios didelės. Lietuvoje 
tokių paveikslų pakelėse 
yra tik netoli Kauno prie 
didžiųjų kelių. Bet jų labai 
maža. Kitus, sako, pieme
nys išvartę. Be to Lietuvoje 
dar neįprasta taip labai re
klamuotis. Didelių kompa
nijų nėra, o kurios didesnės 
yra, tai jos valdiškos arba 
pusiau valdiškos, konkuren
cija joms mažai rūpi, tad ir 
reklama nėra tiek reikalin
ga.

Labai daug pelnosi iš re
klaminių apgarsinimų Ame
rikos laikraščiai. Daugely 
Amerikos laikraščių rekla
mos užima beveik du treč
dalių visos laikraščio vie
tos. Jeigu kurią nors gra
žią dieną pirkliai ir fabri
kantai susitarę apgarsini
mų į laikraščius nebeduotų, 
daug Amerikos laikraščių 
turėtų užsidaryti. Tas pats 
atsitiktų ir Švedijoj. Ten 
reklama per laikraščius 
taip pat labai paplitusi. Lie
tuvoje laikraščiui 
nimą gauti sunku, 
neįprasta pirkėjų 
per laikraščius.

A m e r i k oniška
yra geras daiktas. Ameri
koje už radijo klausymą 
dar padėkoja, o Lietuvoje ir 
kitose Europos valstybėse 
už radiją reikią mokėti mo
kesčius. Negali nusipirkt 
sau aparatą ir klausyt, kas 
patinka. Turi pašte įsire- 
gistruot ir kas mėnuo mo
kėt mokesčių po keletą litų. 
Gi Amerikoje radijo klau
sytojai nieko nemoka, radi
jo stotys iš reklamos, siun
čiamos bangomis, ne tik sa
vo išlaidas padengia, bet 
dar ir pėlno gauna. Ame
rikos radijo programos nė 
kiek nepraštenės už Eųro-

apgarsi- 
ten dar 
j ieškoti

reklama

.-..s

Kaunas — Kaune prasidėjo 
lietuvių-lenkų komisijų posė
džiai prekybos sutarčiai per
žiūrėti. Lietuvos-Lenkijos pre
kybos sutartyje yra numaty
ta, kad maždaug po pusės me
tų nuo sutarties sudarymo to
kia komisija turi susirinkti. 
Per pirmuosius tris mėnesius 
po sutarties pasirašymo Lietu
vos ir Lenkijos prekių apyvar
ta siekė iš vienos ir kitos pusės 
tiktai po 300,000 It.

Kaunas.—Pastarosiomis die
nomis “Lietūkis” iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių per Klai
pėdos uostą gavo apie 1,000 
statinių įvairių rūšių auto ir 
dizelinių alyvų. Visai neseniai 
gauta didžiulė siunta labai 
aukštos kokybės kietojo-kris- 
talinio parafino, kuris yra rei
kalingas mūsų žvakių fabri
kams kaip žaliava gaminti 
ypač mažoms dekoracinėms 
žvakėms.

Marė: — Persistatyk sau, 
man kiekvieną naktį sapnuo
jasi vienas ir tas pats baisus 
sapnas. Man sapnuojasi, ta
rytum aš krintu į vandenį ir 
kovoju su mirčia, ir lyg jau 
tuojaus prigersiu; ir pabun
du visa prakaituota. Sakykit, 
kaip reikia išsigelbėt nuo to
kio baisaus sapno ?

Petras: — Geriausias išsi
gelbėjimas tai išmokt gerai 
plaukt.

—o—
JI APIE VISKĄ APMĄSTĖ F

Vyras: — Ir vėl nuo siuvėjo 
bila! Nejaugi tu nepamąstai 
apie tai, jog kada nors su
lauksim prastų laikų?

Moteris: — Taigi, taigi, 
mano mielas, tokiam atsitiki
mui aš ir užsisteliavau sau 
naują gražų • nuo lietaus ap
siaustą.

—o—
VIENŲ MINČIŲ

Motina (skirdama du besi
pešančius gatvėj vaikus) : — 
Kodėl jūs visada pykstate ir 
pešatės! Nejaugi pas jus ne
gali būt vienodos mintys?

Vaikai: — Taigi mes todėl 
ir pešamės, kad jis nori to 
didelio obuolio, o pas mane V 
irgi tas pats noras.

J. Robziw.

Pas Burtininkę
Plaukius nueina pas burti

ninkę sužinoti savo likimo.
—Tamsta esi negražios ap

gaulės auka!—taria burtinin
ke.

—Labai aciu, kad 
pati tai pasakai, — 
Plaukius, ir, paėmęs 
išėjo namo.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Tamsta 
pastebi 

kepurę,

Be Baimes
Jis: — Tuojau mes priva

žiuosime tunelį, jūs nebijosi
te?

Ji: Nė kiek, tik išimkite iš 
savo burnos papirosą.

Kliūtis
paten-Kandidatas: — Alga 

kinama, aš sutinku dirbti. Ar 
turite dar ką nors pranešti ?

Direktorius:—Taip, 
riu priminti, jog, vis 
reikės padirbėti.

Kandidatas: — Aš
maniau, kad atsiras koks nors 
kabliukas.

(Surankiota)

Aš no- 
dėlto,

taip ir

pos. Amerikoj yra daug 
stebuklingų daiktų. Čia ir 
reklama stebuklus daro.

J. Jurginis.

Ar gali gauti senatvės 
pensiją New Jersey valsti
joje 70 metų amžiaus žmo
nės? Aš turiu pirmas pilie
tines popieras. Jeigu gali
ma, prašau nurodyti, kur 
reikia kreiptis. Už atsaky
mą ir paaiškinimą iš anksto 
tariu ačiū.

“Laisvės” Skaitytojas.
Atsakymas i

Žmogus su pirmomis pi
lietinėmis popieromis dar 
nesiskaito Jungtinių Vals
tijų piliečiu. Piliečiu skai
tosi tik tada, kada gauna 
antras (paskutihes) popie
ras. Todėl pasirūpinkite jas 
gauti.

Be to, kiek mums žirioma, 
New Jersey valstijoje nėra 
senatvės pensijos įstatymo, 
todėbfos niekas negauna.

.......■— ■'

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ke 
rengti “Laisves”

' '.‘VJ -w
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Sniagenu Elektra Kaip | 
Ligų Rodyklė

TREČIOJI VILNIAUS PILIS ŽEMĖMIS APNEŠTA

v

r

Jau gana gerai žinoma, 
jog iš žmogaus smagenų 
eina elektrinės bangutės ar
ba sriovelės. Ir tas smage
nų elektros bangavimas ga-, 
Įima išmieruot prietaisu,: 
kuris panašus į radio pri-. 
imtuvą ir vadinamas 
troencephalograph.

Iš sveiko žmogaus 
genų elektra sriovena 
naip, o t iš ligonio kitaip. | 
Jeigu žmogus turi nuoma
rą, smagenų įdegimą, skau
dulius ar kokią protligę, tai 
kiekviename atsitikime jo 
smagenys išduoda skirtin
gas elektrines bangutes. 
Tuos skirtumus aiškiai nu
braižo • minimas intsrumen- 
tas, pats savaimi, automa
tiškai veikdamas.

Šis atradimas padeda gy
dytojams pažint tūlas ligas, 
kurias sunku būtų pažint 
kitais, senesniais būdais.

Šiuo metu Vilniaus, ir ne 
tik Vilniaus mokslininkai ir 
visuomenė gyvena sensaci
jomis, kurias padarė Vil
niaus universiteto muzejaus 
vadovybės Bekešo kalno ka- 

| sinėjimai, per kuriuos už- 
1 tikta Didžiosios Lietuvos 

clec kunigaikštijos trečioji pilis 
Vilniuje.

Kasdien surandama ne
maža senovės iškasenų, ku- 

mokslininkams 
pačią pilį, ir D.

sma- 
vie-

teto muzejaus vadovybe, 
kuri nustato, kad išplauti 
radiniai yra senų laikų ir 
rodo gyventojus kada nors 
čia buvus.

Nuo to laiko prasidėjo 
Bekešo kalno kasinėjimai.

Atkastas 250 ketvirtainių 
jardų plotas ir vadinamam 
kultūriniam žemes sluoksny 
surasta nuodėgulių, pelenų, 
indų skeveldrų, kiaušinių

Čiepai iš Vištuko Gemalo
R o c k e f ęllerio Instituto 

mokslininkai surado, kad 
čiepai (skiepai) nuo raupų, 
pagaminti gemale vištuko, 
dar neišsiritusio iš kiauši
nio, nepalieka jokio ženklo 
pas įčiepytą žmogų. Šiaip gi 
naujieji čiepai lygiai gerai 
tarnauja kaip ir senieji.

Šalis, Kuri Neturi Nė 
Vieno Kareivio

Neseniai mirė paskutinis 
kareivis Lichtenšteino vals
tybėlės. Lichtenšteinas tai 
mažytė šalelė, esanti Alpių 
kalnuose tarp Šveicarijos ir 
buvusios Austrijos.

Paskutinis Lichtenšteino 
kareivis Andrius Kliveris 
dagyveno 95 metų amžiaus. 
Jam dabar mirus, ta valsty
bėlė jau neturi nė vieno ka
reivio.

Lich tensteino valdžia 
1866 metais buvo pasiuntus 
savo 58 vyrų “armiją” Aus
trijai karo talkon prieš Vo
kietiją.

Pasibaigus karui ir da
rant Austrijai sutartį su 
Vokietija, Lichtenstein kra
štelis buvo visai užmirštas 
ir nepakviestas į taikos de
rybas. Tad jis visai neturė
jo progos pasirašyt taikos 
sutartį su Vokietija. Taip 
Lichtenstein liko be sutar
ties su Vokietija ir po šiai 
dienai. Tatai “teoretiškai” 
reiškia, jog po 73 metų vis 
dar tebėra karo stovis tarp 
Lichtenšteino ir Vokietijos.

i rios padės 
!ištirti ir 
Lietuvos k 
to riją, ir 
kultūra.

Senovės Vilnius turėjo 
tris pilis. Dvi jų—Gedimi- 

! no ir žemutinė pilis—gerai 
i visiems žinomos; neblogai 
į mokslininkų ištirtos ir ap
rašytos. Tuo tarpu trečioji
■ pilis lig šiol nebuvo suras
ta, nebuvo net žinoma jos 
vieta.

Kad buvo Vilniuje dar 
trečioji pilis — vadinamoji

■ Kreivoji pilis — byloja apie! 
tai senovės dokumentai. 
Bet tos žinios labai negau
sios. Teįstengia nustatyt pi
lies buvimo fakta. Iš kroni
kų žinoma, kad 1390 m. 
Konrado Valenrodo vado
vaujami kryžiuočiai apsu
po šią pilį; sugriovė ją ir 
sudegino. Pilyj buvo nema
ža lietuvių, kuriems vado
vavo vienas D. Lietuvos ku
nigaikščių.

Konradas Valenrodas ra
šytame Romos karaliui laiš
ke gyrėsi, kad jam pavykę 
pilį užimti pirmuoju puoli
mu, tačiau kitų dviejų pilių 
dėl blogo oro negalėjęs už
imti ir lietuvių gynimosi 
palaužti. Vėliau Vilniaus 
įgula buvo sustiprinta i ___  _______ _

j kryžiuočiai priversti trauk-1 puodą ir pakasdavo toj vie- 
' tis atgal ir be Jogailos pa- toj, kur turėdavo statyt pa
galbos, su kuria jis vilnie- status, 
čiams lietuviams skubėjo.

Kryžiuočių puolimų dau
giau Vilniuje nebuvo. 
Konradas Valenrodas 
m. mirė.

Tiek lig šiol buvo

senovės lietuvių

iškasenų: puodų, indų, mo
terų papuošalų iš vario 
(vario žiedas), žuvies aša
kos, kiaušinių Įtiktų ir vie
nas geležinis kardo ranke
nos apkaustymas.

-Pagal iškasenas, visų pir
ma, pagal indus, rytinio ti
po vario raktus ir Baltijos 
.tipo geležinius raktus ir ki
tus radinius nustatyta, kad 
čia būta trobesių ir gyven
tojų gyventa XII-XIV am
žiuje.

Tais laikais puodžiai lip
dė puodus iš molio gabalų. 
Tai daugiau šiai viralui 
puodai. Surasta apiguažių 
iš profilio indų, kuriuos lie
tuviai, greičiausiai, vartojo 
gerti. Papuošalai primena

vario daiktų. Mokslininkai, 
patyrinėję iškasenas, nusta
tė, kad čia būta trobesių, 
kurių sudegta.

Trobesių būta 50 jardų 
aukštumo nuo Vilnelės upės 
vandens aukščio. Kadangi 
trobesių stovėta gana aukš
tai ir prie jų priėjimas bu-i Vilniaus krašto XI - XIII 
v o sunkus, tai padaryta iš-! amžiaus laikų iškasenų pa
vadų, kad tie trobesiai Čia Į puošalus.
buvo pastatyti gynimosi su-' Surasta antpečių likučiai, 
metimais, nors didesnių žy-■ geležinių ginklų nutrupos, 

1 mių, kad čia pilis būtų bu- 
I vus nebuvo surasta.

Šį pavasarį jau daugiau 
iškasta iškasenų' ir pagal 
jas aiškiai nustatyta, kad 
čia buvo senovės Vilniaus

sagtys; tai rodo, kad gy
ventojų tarpe būta raitelių 
ir turtingų žmonių. Rasta 
apdegusių rugių ir kviečių 
puode.

Dar ligšiol nesusekta tro
besių.

Šiuo laiku mokslininkai 
įsitikinę, kad čia būta tre
čiosios pilies, kuri buvo ke
turioliktame amžiuje ir ku
ri buvo sudeginta. Pilies 
turėta aiškus strateginis 
pobūdis.

Spėjama, kad ši pilis bu
vo anksčiau pastatyta negu 
Gedimino.

Jei tyrinėjimai neabejo
tinai nustatys, čia buvus pi
lį, tai paaiškės, kad netoli 
Gedimino pilies paliai Tris 
Kryžius už 200-300 m. sto
vėta Kreivosios Pilies, ku
rią sugriovė Konrado Va
lenrodo kryžiuočiai.

(“Lietuvos Žinios.”)

Sifilitikai Išgydomi 1 Antra Tiek Pagreiti- 
Jau per 5 Dienas namas Skaitymas

Daugelis jaunuolių, bai
gusių vidurines mokyklas, 
nėra išmokę gana sparčiai 
skaityt, sako prof. W. A. 
MacDonald. Tokiem įstojus 
j kolegiją ar universitetą 
būna daug vargo. Kolegijo
se ir universitetuose užduo
dama daug ‘šalutinio’ skai
tymo, apart pamokų nuora
šų iš klasių ir apart vadovė
lių knygų. Lėtieji skaityto
jai nepaspėja, erzinasi, nu
simena ir dažnai atsilieka 
moksle abelnai.

_ I
Todėl daugelis kolegijų 

dabar turi speciales klases,

Išgydyt žmogų nuo sifilio 
seiliaus reikėdavo daugelio 
mėnesių, net metų laiko. 
Dabar žmogus gali pasiliuo- 
suot nuo tos bjaurios lytiš
kos ligos per penkias die
nas.

Naują greitąjį gydymo 
būdą atrado ir patikrino 
gydytojai Mount Sinai Li
goninės New Yorke. Gydy
mas yra toks. Paguldo sifi
liu sergantį asmenį ligoni
nėje y/ leidžia jam į kraują 
chemikalo pagaminto su ar
šeniku. Šis chemikalas va
dinamas neoarsphenamine.

Ligoniui šį vaistą leidžia kur studentus mokina spar-

Amerikos Mokslininkai 
Boikotuoja Vokieti

jos Instrumentus

Daugelis Jauny Taip 
Pat Pradeda Jau

Neprigirdėti
dviejų kultūriniu žemės 
sluoksniu, kad trobesiai du C i

kartu čia statyti. Laikotar
pis buvo daug maža penkių 
metų. Dabar jau yra žymių, 
kad ir trečia karta trobe
siai statyta ir juose gyven
ta. Trečiojo sluoksnio tyri
nėjimai davė dabar labai 
gerų rezultatų. Būtent, ge
gužės 13 d. rasta molinis 
indas. Inde supilta sudegin
to gaidžio palaikai, aiškiai 
matyti jo apdegęs skeletas.

Mat, lietuviai pagonys de
gindavo dievams gaidį, ku

ily rio degėsius surinkdavo į

Pats
1393

Šalia to, visuose .sluoks
niuose rasta daug Įvairių

Dirva iš Svetur Įvežama
žinių 

apie trečiąją Vilniaus pilį.

lašas po lašo per daktariš
ką adatą. Ta adata pritai
syta prie guminės žarnelės, 
o per žarnelę sriovena iš i 

■ tam tikro indo skystis ne- 
oarsphenamine. Taip vais
tas lašais leidžiamas į krau
ją per kelias valandas vie
nu pradėjimu.

Bet pirm pradedant la
šinį vaistą į kraują, pirma 
leidžia tuo pačiu būdu skie
dinį dextrose cukraus; pas
kui į kraują leidžia vaistą, 
po to vėl dextrose, taip ir 
toliau, pakaitomis. Tuo bū
du per 15 valandų privarva 
ligoniui į kraują apie pus
antros kvortos tų skystimų, 
o per penkias dienas—sep
tynios kvortos ir pusė.

Kuomet tatai daroma, tai 
prie ligonio turi sėdėt tam 
tyčia išlavinta slaugė (nor- 
sė); jinai tėmija, kaip vei
kia žmogaus širdis, kaip 
kyla jo kūno karštis ir abel
nai žiūri, kad ligonis negau
tų perdaug to vaisto, kad 
vaistas nekenktų jo sveika
tai ar gyvybei.

Šitoks gydymas nėra li
goniui smagus. Beveik kiek
vienas ligonis gauna karštį, 
kartais ir laikiną nervų įde
gimą; kai kada išberia jam 
veidą spuogais bei šašais. 
Bet po penketo dienų tokio 
gydymo žmogus jau palei
džiamas iš ligoninės.

(T$sa ant 4-to pusi.) t

tesnio skaitymo, kartu, ži
noma, ir supratimo.

Pasirodo, jog vidutinis 
studentas gali išmokt antra 
tiek greičiau skaityt. Jie 
ypač mokinami kaip akis 
“mechaniškai” vartot, sy
kiu galvot ir suprast mintį 
bei pastebėt faktus.

Mokslo Žinios
Aritmetika naudinga far- 

meriams-ūkininkams; višta, 
kuri padeda 200 kiaušinių 
per metus, reikalauja*, tiktai 
10 nuošimčių daugiau mais
to, negu višta, dedanti 109 
kiaušinių.

Nepyk ant savęs, jeigu 
tu, turėdamas apie 50 metų, 
sužinai, kad truputį nepri
girdi. Gal tu pradėjai nepri
girdėti nuo 20 metų am
žiaus, tik nežinojai to. Dau
gelis užkrečiamųjų ligų, 
kaip paprasta sloga arba 
“šaltis,” influenza, tymai, 
meningitis, difterija, šiek 
tiek pagadina girdėjimą. 
Trys ketvirtadaliai šalies’ 
žmonių neprigirdi arba vi
sai negirdi.

Tokią naujieną dabar pa
skelbė Jungtinių Valstijų 
Viešosios Sveikatos Biuras. 
Ištyrė 9,000 žmonių, išegza- 
minavo jų ausis, nosis ir 

■gerkles ir rado, kad netoli 
Ipusė (44 proc.) asmenų ne
prigirdi, nors jie sakėsi, 
kad jų girdėjimas norma
lus. Jie nežinojo turį tokią 
negalę. O tai dėl to, kad ap
kartimas paprastai prasi
deda girdėjime labai aukš
tų tonų, virš paprastos kal
bos. Daugeliui pradeda silp
nėti girdėjimas nuo 20 me
tų amžiaus ir taip eina kas 
met silpnyn. Dr. Beasley 
sako, kad tat kyla nuo klau
sos nervo išsigimimo.

Vaikai tankiai neprigirdi, 
bet tai dar nėra pavojaus, 
nes jiems atsitinka išpūti
mas raumenėlių viduje au
sies, o ne nervo išsigimi
mas.

Vyrų ir moterų girdėji
mas dideliai skiriasi, einant 
senyn. Vyrai pradeda ne
tekti girdėjimo aukštųjų 
garsų, o moterys bendrųjų,

Vokietijos darbo moksliš
ki įrankiai, aparatai, im
portuojami į Ameriką, yra 
čionai boikotuojami. Boiko
to pradžią padarė Ameri
kos Moksliškų Darbininkų 
Sąjungos kuopa Bostone ir 
Cambridge. Boikotas skel
biama tam, kad parodžius 
“papeikimą nazių atsineši- 
mui link mokslo ir moksli
ninku.”

Daugiau kaip šimtas mo
kslininkų^ Harvardo Uni
versiteto, Massachusetts 
Techonologijos Instituto ir 
kitų artimų įstaigų susirin
kę susiorganizavo į tam tik
rą boikoto organizaciją ir 
nutarė prie to pritraukti vi
są minėtą Sąjungą, atskirus 
asmenis ir nemoksliškas 
grupes, kurios tik naudoja 
moksliškus įrankius, atga
bentus iš Vokietijos. Taip 
pat nutarė daryti įtaką į 
Amerikos fabrikantus, kad 
gamintų tinkamus instru
mentus pavadavimui Vokie
tijos moksliškų prekių.

Amerikos moks liniukai, 
susidėję, galėtų, sako, su
stabdyti aštuonių milionų 
dolerių vertės įvežimų iš 
Vokietijos. Tame skaičiuje 
$1,500,000 vertės įran
kių yra vartojama universi
tetų laboratorijose. O kita, 
didžioji dalis yra vartojama 
pramonės įstaigose.

Pereitais metais į šią ša
lį atvežta iš Vokietijos 10 
milionų dolerių vertės apa
ratų, kamerų ir nežemdir- 
biškų chemikalų. Daugiau 
kaip 80 nuošimčių visų
moksliškų aparatų, kuriuos | daugiausia kasdieninio gy- 
Amerika įsiveža iš svetur, 
ateina iš Vokietijos; taigi 
tik 20 nuošimčių iš kitų ša
lių.

Šie-boikotuotojai neliečia 
Vokietijos moksliškų knygų 
ir žurnalų. J. B.

Kopūstai, 
graikai ir 
“negalvojo” 
vas). Lapai

ką senovės 
romėnai valgė, 
(neaugo į gal- 
būdavo išsiskė-

Dabartinių kopūstų galvų 
kietumas yra žmonių išau
gintas per parinkimą.

Sniegant arba ir po snigi
mui, kol sniegas yra švie
žias, beveik jokių garsų iš 
apylinkės negirdime.

Anglijos mokslininkai už-* . 
siėmė išmatavimu, kaip 
daug šviežias sniegas suge
ria garsų. Per tai nori ge
riau suprast tą tylą, kuri 
yra snigimo laiku.Kad kas importuoja že

mės vaišius iš kitu šalių, tai 
visiems žinoma. Bet kad 
kas nors importuotų žemę, 
dirvos žemę, tai daugeliui 
bus naujiena. Gal netikėsit, 
sakysit, kad čia tik pasaka. 
O vienok tai tikra tiesa. 
Yra tokia Francijos koloni
ja, kur ariamąja žemę ne- 
sykį importavo. Ta'kolonija 
vra Šiaurinėje Amerikoje. 
Tai yra dvi mažų salelių 
grupės, St. Pierre ir Mi
quelon, netoli pietinio New- 
foundlando pakraščio. Tai 
vienatinė Šiaurės Amerikoj 
užsilikusi Francijos koloni
ja. Visai maža: visos tos sa- 
lukės sudaro vos apie 93 ke
turkampes angį, mylias. Že
mė' — veik vieni pliki ak
menys. Bet ten žmonės gy
vena, žuvininkyste užsiima. 
Jie užsimanė dirbamos že
mės. Reikia daržų; nori už
siauginti daržovių ir kviet- 
kų. įTodėl dirbamos žemės 
importuoja iš savo senosios 
tėvynės arba ir iš kitų ša
lių. Kai lytus nuplauja že- šum milionas žmonių 
mę, tai jos atsigabena iš ki- skiepytų nuo geltonojo 

. B. gio.

Smagenų Reumatizmas

tur.

Paryžius, liepos 5. — Da
bartiniu laiku Francija pa
sistato po du naujus karo 
orlaivius kas valandą.

Berlin, liep. 5. — Naziai 
užgrobė Kątalikų Jaunuo
lių Vyrų Sąjungos centrą 
Dusseldorfe.

Prie 
len- 
ma- 
yra

Gedi-

venimo garsų.
J. Baltrušaitis.

, Pietų Amerikoje su vir- 
yra 

d r u-

Iki šiol dar nebuvo žino
ma, jog ir smagenys gali 
sirgt reumatizmu. Bet ką 
tik paskelbti Indianos Uni
versiteto tyrimai rodo, jog 
reumatizmas gali paliest ir 
smagenis. Dabar to univer
siteto mokslininkai tyrinė
ja, kaip dažnai smagenų re
umatizmas būna pamišimo 
priežastis.

kus mokslininkai suko ir 
kvaršino galvas, norėdami 
atsakyti į šį klausimą. Prieš 
karą rusai šios pilies jieš- 
kojo beveik po visą Vilnių, 
ir buvo priėję išvados, kad 
Kreivoji pilis greičiausia 
buvusi Bokšto kalne, 
jų spėjimo palinko ir 
kų mokslininkai, kurie 
nė, kad trečioji pilis 
daug senesnė, negu
mino pilis, ir bus kur nors 
Bokšto kalne. Buvo pradė
ta kalno kasinėjimai, bet 
nesurasta jokių istorinių 
pėdsakų, kurie bylotų ten 
pilį buvus.

Prieš šešerius metus pilis 
buvo visai netikėtai suras
ta. 1933 m. vasarą buvo 
Vilniuje didelis ir smarkus 
lietus. Vanduo pakalnėse 
griovius išrausė. Po lietaus 
praeiviai pastebėjo iškyšulį, 
kuriame buvo aiškiai paste
bimos molinių indų, šukių, 
gyvulių kaulų ir medžio 
nuodėgulių ir įvairių gelež- 

į galių. Tuojau buvo susiži- 
i nota su Vilniaus Universi-

Streikieno sūnelis pakeičia tėvą pikieto linijoj.* 
Vaizdas iš Philadelphijos, ties Tasty Cake Co.

pastatu., kur streikuoja pyragaičių kepėjai.



Tikra, Kaip Saule.

ĮŽANGA 15 CENTŲ

Panaikino Apdraudos Įstojimų

Adelė Mickevičiūtė, 
solistė, iš Providence, R. L

Harmonijos Grupė, 
vadovybėj H. Žukauskaitės

ADELĖ MICKEVIČIŪTĖ 
iš Providence, K. I.

Ig. Kubiliūnas, 
komikas, iš So. Bostono

Ketvirtas puslapis LAISVE

ALDLD REIKALAI Birželio men. įplaukė 593.24

$529.25Išmokėta 208.45

$363.18

65—J. N. S. Pittsburgh, PaM.

mokinių bai-

Elizabeth, N. J
9.50

j 138
K.

4.60

10.50

F.

79

155

Traukiniu Ekskursija
$593.24Viso

Sutrauka:

$265.18Balansas

Baltimore, Md

$427.17

Ukrinas.$363.18

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODA

Valilionis ir MarcinkevičiusViso $306.45

Savininkai

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y
Telephone: Ilavemcyer 9-9115

78
90

13.10
9.10
6.20 
1.00 

20.80

J.
P.
J.
P.
J.

J.
J.

Balansas 
Gegužės

Varaneckienė, Detroit 
Diamont, Pittsburgh 
Skerston, St. Louis 
Liaudanskas, Rockford

50.00
10.00
10.00

Institutą baigė 
Jų tarpe yra 
šios pavardės, 

jų tautiškumą:

mokyklą 
487 stū
gavusios

29
72
92
66
16

8.00
5.70

14.00
9.30

$6.20
1.50

21.03
4.90

10.50
11.10
8.00

87
20

7 AND 
'(Mm

Kartu 
Balandžio

kare, 
karai 
gerai

44—J.
13—B.
39—P.

135—E.
187—J.
153—V.

k on- 
visas 
skai-

F
F

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

arti Corona entrance į ferus.

Finansine Atskaita už Balandį, Ge
gužę, Birželį, 1939 m.

1—K. 
81—E. 
24-J.

New Haven 
Chicago 
Philadelphia' 
Philadelphia 

Brooklyn

......................................$726.12
mėnesį išmokėta . ..460.94

13.14
1.82

53.00

Balansas yra ....................

D. M. šoloinskas,
ALDLD C. Sckr.

O. Depsienė,
ALDLD C. Ižd.

Balansas buvo ....
Balandžio

St.
V.
M.

........$305.85
mėnesį įplaukė .... 420.25

Viso išėjo ......
Sutrauka:

Balansas buvo ..............

30—A.
61—J.

160—W. Mickailitis, Benki
188—A.
87—J.

........ 5.00 
kov. 12.00 
politi-
........ 2.50 

bilos

Kelly,
Gcnart Rut-

Stanko ir

14
119

Razgūnas, Phoenix 1.50 
Janavičienė, Washingt. 4.60 
J. Matukaitis, Chicago 
J. Rimkus, Chester 
Adomaitis, Monangah.

2
75
83 

Pav.
22

3'50 I mus 
11.00 i mus
10.10
10.20

1.00

.................................... 4.71
“Šviesos” No. 2 182.77

3.00 
Binghamton 3.10 ! 
J. Francisco 4.10 

Worcester 
Camden

kaip N. S. ir McKees 
moterys surengia, tai 
būna pilnai patenkinti.

H. Kairienė, Sek.

Diplomais Apdovanotos Lie
tuvės

4.70
8.00
2.00

10.60 ;
12.50

Viso išeigų $460.94

7.60
4.10
4.70 KVK
5.90

20.40

Kartu ............................ $956.42
Birželio mėnesį išmokėta 427.17

Balandžio mėn. įplaukos:

Kp. Kas prisiuntė Miestas Suma

Kvietinskas, Racine 
Pabierelis, Empire
Tamošaitis, Waterbury 2.90 
Aukštis, S. Francisco 3.30 
Jackson, S. Boston 13.70

Viso įplaukė $420.25 į
i

Balandžio Mėnesio Išeigos:

M. Janavičienė, Wash. 5.15
J. Norvaiša, Worcester 3.00
V. Paukštys, Richm. Hill 9.80

153—G.
2—P.
8--A. Rudzinskas, Summerville 6.30

22 —J.
207—J.
145—M.
35— K.
7—S.

LDS 5
1 —K.

188--A.
50 L.
92—K.
9—L.

LDS 5 .
143—K.
32—J.
19—J.
10 J.

141—L.
81—E.

185—V.
28 J.
29- K.
70—P.
64—J.
20—St

124- A.
54—C.
27—V.

KVK K
66 P.
16— J.
71—A.

Stripeika, Cleveland 
Kraus, Hart, Mich.

. Pūkis, Los Angeles 
Bagdonas, So. Bend 
Rusaitis, Springfield

Ap. J. Didjun, New Hav. 10.00 
Rušinskienė, Brooklyn 
Varaneckienė, Detroit 
Rekis, Rochester 
Vaišnorienė, Cicero 
Trakimavičius. Norw.

Ap. J. Didjun, New Hav. 15.00 
. Ramikaitis, Reading 

Didjun, I 
Urbonas, 
Bulauka, 
Tureikis, 
Vilkaitė,
Paukštys, Richm. Hill 9.50

Žemaitis, Waterbury 28.40 
. Liaudanskas, Rockford 4.40 

Kriauklienė, Rockford
Julius, Moline
Jasilionis, Binghamton 

. Dambrauskas, Girardv.
Audriunas, Elizabeth

Balansas yra

Birželio Mėnesio Įplaukos: 
123—V. Mikclionis, Gary 
Pav. M. 
216—F. 
146 ■
41-
43- 

Pav. 
136- 
209-

68

131 -St
205 K.

34 S.
106 J.
90 -V.

219 J.
70 N.

103 M.
57 -A.

104 K.
160
188

W
A.

9.70
11.10
20.60
15.50 ! į 
310 1 132 

J. Valley, New Britain 6.10 pav 
. Kilikevičius, Montreal 66.05 212 
Rimkevich, G. Rapids 9.80 j 

B. Paserpskis, Jersey C. 9:50 
Mazurka, Bridgewater 17.20

aukos Klaipėdos pa b. 5.00 ;
Ispan. kovot, aukos 11.00 
Liet. Kom. P. aukos 10.00 
“Voice” bila ............ 1.00

narių 
...... 5o.oo: 
... 1.661

Už balandžio mėnesį alga sekre
toriaus ir knygiaus ................... $50.50
Anglų kalboje pirkta knygų na
riams* už ...................................:..... 13.33 i
Knygų ir “Šviesos” ekspedicija 60.00 j 
Atmokėta aukos Meno Sąjungai 6.15 
Atmokėta “Lais.” pren. ir aukos 9.00 
Atmokėta 
Atmokėta 
Atmokėta 
Atmokėta
Paštos ženklelių pirkta 
raginimui už ............................
Bankas išskaitė už čekius 
Kanadoj nariams pirkta anglų 
kalboj knygų ................................ 2.80
Dr. A. Petrikai už rankraštį 
1939 metų knygai ....................... 100.00 i 11
Randa už sausį, vasarį ir kovą 37.50 1185 
“Laisvei” rankpinigių už knygos 
spausdinimą ................................. 100.00 ,

Gegužės Mėnesį Įplaukos:

M. Karsonas, Lowell $1.70
E. Senkevičienė, Easton 5.00 
Šlekaitis, Scranton 
Niukas, Dorchester 
Lakickas, Coaldale

KVK K. Kilikevičius, Montreal 
86—M. Chesna, Chicago 
72—F. B. Lideikis, Gr. Neck

Pav. F. Balčiūnas, Easthampton 1.60
Pav. A.
236—M
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SIFILITIKAI IŠGYDOMI
JAU PER 5 DIENAS

10.90
1.50
7.50

12.60
1.90
7.50
1.50

12.40
6.20
7.90

12.40
8.70

Motuzą, Marchand 
Kazeiiūnas, Brooklyn 
Jagminienė, Chicago 
Grybas, Aberdeen

J. Klunė, Wilkes-Barre 
Gudišauskas, Herrin 
Shimkus, Kearny 
Jakštonis, Trenton 
Muleranka, Hartford 
V. Kaspar, Newark 
Niukas, Dorchester

J. Inamaitis, Union City 6.00 
B. Kaupas, Muskegan .10.20 
Žilinskas, Suffeld 3.00
Strepeika, Cleveland 8.00

K. Kilikevičius, Montreal 51.80 
O. Šembcrienė, Minersville 5.00

Olekis, Philadelphia 
. M. Leesis, Saginaw 

P. Yakubaitis, Wcstv. 
Puidokas, Rumford 

Briedis, Fair Oak 
Danelis, Youngstown 

Kondrat., Forest City 
Kuzmickicnė, Rockford 

. Kazlauskienė, Hudson 
J. Jasiunas, Cleveland 
Guzevich, Chicago 

m. Mickailitis, Bcnld 
Varaneckienė, Detroit. 
Cibulskas, Maspeth 

. Rušinskienė, Brooklyn 
Kavaliauskas, Tacoma 

Ant. Mack, Sioux City
K. Maziliauskas, Bayonne 9.10 
C. Audrunas, Elizabeth 
K. Liaudanskas, Rockford 12.20 
F. B. Lideikis, Great Neck 4.60
K. Vaišnorienė, Cicero 
J. Rimkevich, Gr. Rapids 
J. B. Paserpskis, Jersey 
City
L. Blekis, Rochester 
J. A. Samulenas, Fitchburg.

J. Madison, Youngstown 
Liegius, Denver
Straukus, Chicago 
Jasaitis, Baltimore 
Diamont, Pittsburgh
Jasilionis, 
Sutkienė, I 
U. Kizienė 
J. Pranaitis, 

Rūbas, Midleficld 
Gebert, Milwaukee 
Motuzą, Shenandoah

Kuzmickas, Shenandoah 2.00

Susirinkimo
Susirinkimas įvyko 30-tą d. 

birželio, LDS name. Susirinko
me gražus būrelis moterų, 
northsidiečių ir McKees rock- 
iečių. Turėjome mitingą —pri
sirašė 5 naujos narės. Mes ti
kimės, kad ateityje mūsų kliu- 
bas augs, nes drauges mote
rys rūpestingai pradėjo dar
buotis, kad mūsų kliubas iš
augtų skaitlingas narėmis ir 
būtų naudingas mum pačiom 
ir visuomenei.

Mūsų kliubas iki šiol ma
žai veikė dėl neturėjimo .tin-

kada lankėsi Baltimorėj.
Politeknikos 

375 studentai, 
daug lietuvių, 
rodosi, pasako
John Giedrys, Milton, Dubrow, 
Jerome W. Gabrelson, George 
Litvinuk, Melvin S. Marcins
kis, William Murr, John Va
lentinas, Andrew C. Walalis, 
Theodore Winevskis, James 
Markakis, John Olonskis, V. 
Ambrose, Milton čukata, 
Warren Kvedara, Herbert La- 
vickas, Melvin J. Ruth, Wil
liam Zarubo, ' Albert 
Martin Raila, 
kauskis, Mich. 
Frank Walis.

žinoma, daug
gū ir kitas mokyklas.

M.

čiau išbandyt šitokį sifiliti- 
kų gydymą miestinėse ligo
ninėse. —N. M.

drabužį kiekviena šio mies
to ugnies komanda jau bu
vo ganėtinai suliejusi, o jis 
vis toks pat.

i 56
17

I 17
KVK K. Kilikevičius, Montreal 74.75 
236I

Birželio Mėnesio Išeigos: 
Sekretoriaus ir knygiaus už bir
želio mėnesį alga .......................$50.50
Paštui įnešta už 2-ros klasės 
“Šviesos” siuntimą .................. 50.00
Klaipėdiškiams aukos nuo kp. 30.00 
Prenumerata už žurnalą “Nauja 
Ramu va” ..................... ....................
Už spaudos darbus org. reik. 
Atmokėta auka Agit. Fondui 
Atmokėta auka dienraščiui 
Anglų knygų pirkta už ........
Pašto ženklelių pirkta už 
Už persiuntimą
į Kanadą ir užsienį 
Už atspausdinimą 400 nominaci
jų blankų .......................................... 3.57
Auka Klaipėdos pabėgėliams nuo 
14-tos kuopos ......................
Atmokėta aukos Ispanijos 
Atmokėta aukos Lietuvos 
niams kaliniams ..................
Atmokėta baltimoriečių 
Meno Sąjungai ....................
Atmokėta kp. bilos “Laisvei” 
už darbus ... 
Už atspausd.

5.00
5.10
1.00
1.00
4.64

40.00 i
Šviasos” No. 2 

.• 26.00

3.80 
10.90 
10.90 

8.30 
7.00 
4.70 
4.30 
5.00 

17.70 
14.40 
21.80

1.10 J karnos vietos laikyti susirinki- 
ar parengimus. Dabar, 

kada Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo namukas užbaigtas 
taisyti, tai ir mūs moterys su
kruto prie veikimo. Svarbiau
sias tikslas šiuo laiku pasi- 
briežtas, kad pasiųsti bent po
rą delegačių į moterų suva
žiavimą, kuris įvyks šią vasa
rą New Yorke, rugsėjo mėn. 
7, 8 ir 9 dienomis. Tai mes nu- 
sitarem surengti porą parengi- 
mėlių. žinoma, ant greitųjų 

i nebegalime surengti išvažiavi- 
1 rno laukuose, nes jau visos 
piknikų vietos yra užimtos, tai 
mes rengiame labai šaunią va
karienę LDS 160 kuopos na
me, 1320 Medley St., N. S., 
Pittsburgh, Pa. Vakariene į- 
vyks 15 d. liepos, subatos va- 

Kadangi šių metų va- 
yra gana vėsi, tai bus 
ir viduj.

Taigi, draugūs ir draugai, 
visus, kaip moteris taip ir vy
rus, prašome atsilankyti į mū
sų vakarienę. Mes užtikrina
me, kad visi būsite užganėdin
ti, nes 
Rocks 
svečiai

Baigė vidurinę 
Battin High School 
dentės. šios lietuvės 
diplomus: Ruth Saldinas, Ma
tilda Usonis, Anna Paulaus
kas, Olga Saliklis, Clara Liut
kus, Jeanne Baron ir Matilda 
Krasaukas. žinoma, gali būt 
ir daugiau lietuvaičių, katros 
gavusios diplomus, bet iš pa
vardžių sunku atspėti, katros 
lietuves. Reikia pažymėti, kad. 
iš šių studenčių nekurios eis 
aukštesnį mokslą į kolegiją. 
Virš minėtos studentės yra di
džiumoj dukterys tų tėvų, ku
rie yra “Laisvės” skaitytojais.

Geriausio pasisekimo sie
kiančioms augštesnį mokslą !

Kiek studentų, lietuvių gavo 
diplomus neteko sužinoti. Yra 
žinoma, kad Jefferson High 
School 488 studentai gavo di
plomus.

negali tais perais 
kito, asmens. Per 
savaičių po to jau 
išnyksta sifilio pe-

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Kraujo tyrimas po penkių 

dienų rodo, kad dar yra si
filio perų pas jį, bet ligo
nis jau 
užkrėst 
dvyliką 
savaimi
rai. Tada žmogus visiškai 
pasiliuosavęs nuo sifilio 
bakterijų, kaip kad patvir
tina ištyrimai sifilitikų, ku
rie buvo šiuo būdu išgydyti.

New Yorko miesto svei
katos komisionierius dr. 
John L. Rice- žada dar pla-

Katastrofa
—Ar tau teko bekeliaujant 

pergyventi traukinio katastro
fą ?

—Taip. Kai aš kartą važia
vau tuneliu, ir, vietoj dukters, 
jos tėvą pabučiavau.

Agelė į pardavėją: — Ar 
tamsta tikra, jog šis drabu
žis sušlapęs nesusitrauks?

Pardavėja: — Tikra, kaip 
vidurdienio saulė. Juk šį

LENKAI IššLUOSIĄ NA 
ZIUS KAREIVIUS IŠ 

DANZIGO

Paryžius, liep. 6 . — Len
kija per savo ambasadorių . 
Franci joj pareiškia, kad 
jeigu nazių ginklavima^is 
Danzige pasirodys pavojin
gas Lenkijai, jinai pasiųs 
ten savo armiją ir iššluos 
laukan iš Danzigo tas ka
rines nazių jėgas.

Koncertas ir Piknikas
Rengia Lietuvių Komunistų Pirmas

Įvyks Sekmadienį

16 
July

4

Distriktas

Piknikas Prasidės 10 vai. ryto

Programa 3 vai. po pietų
IG. KUBILIŪNAS 

iš So. Bostono, Mass.

OLYMPIA PARK
WORCESTER (SHREWSBURY), MASS.

4.60
12.50
7.50

19.50
6.20

10.45

29—K.
19—J. Urbonas, Chicago 

KVK K. Kilikevičius, Montreal 
-----S. Gužienė, Brooklync

Rušinskienė,, Brooklyn 
Vilkaitė, Brooklyn 
Weiss, Brooklyn 
Butkevičius, Worcester 
Cibulskienė, Nanticoke 
A. Dementis, Chicago 
Sutkienė, S. Francisco 
Vaikšnorienė, Cicero 
E. Senkevičicnė, Easton 
Ginaitis, Detroit

13.70 
6.20 
7.70 
4.30 
3.30 
1.50 
1.50 

12.10 
10.85 
19.70

.50 
13.05 
7.30 
6.10 
2.00 
9.30 
3.10 
6.20 
7.20 
8.00 
9.20 
2.10 
5.90 

19.70 
5.90 

18.50

Čionai buvo masonų 
vencijos paroda. Kvietė 
tautas dalyvauti, tame 
čiuje ir lietuvius. Lietuvių da
lyvavo apie du šimtai ar dau
giau. Lietuviai dalyvavo paro
doj tautiškai apsirengę.

Dar pirmiau buvo viena lie
tuvaitė miesto išrinkta. Miesto 
majoras Jackson ją karūnavo- 

į jo tame pat krėsle, kuriame 
sėdėjo Rumunijos karalienė,

Liepos 23 (July) bus sma
giausio traukinio važiavimas į 
Nolan Point Park, Hopatcong, 
N. J. Šią vietą pamatyti ir pa
sinaudoti patartina visiems. 
Tai bus naujenybė praleisti 
dieną tarpe didelių kalnų ir 
pasimaudyti dideliame ežere, 
šioj vietoj kiekvienas tikrai 
gales pasinaudoti gamtos vi
sokiomis gerybėmis, šioj vie
toj yra dideli kalnai, miškai ir 
puikus ežeras maudytis. Prie 
ežero kalnuose yra daug sta
lų ir suolų eksursantam pasė
dėti. Svečių, žinoma, bus 
skaitlingai iš New Yorko, New 
Jersey ir, be abejonės, iš to
liau. Mes, elizabethiečiai, tu
rėtume sudaryti kelis vagonus 
ekskursantų. Rengtis reik iš 
anksto, (įsigykite bilietus. Bi
lietų kaina $1 į abi puses.

M. ZAVIS 
Harmonijos Grupės narė

So. Bostono Vyrų Choras,
vadovybėj M. K. Bolip

Prie Įžangos Bilieto Bus Duo
damos Dovanos: $5; $3 ir $2

RAINARDIENE
Harmonijos Grupės narė

Prakalbą sakys ANNA BURLAK, žymi kalbėtoja ir organizatore iš Bostono,
Gerbiama Lietuvių Visuomene: Kviečiame visus ir visas pasinaudot šia puikia proga tik 

už 15c. Išgirskite mūsų geriausius dainininkus-solistus, chorą ir Harmonijos Grupę iš South 
Bostono, kuri susideda iš sekamų solisčių: R. Merkeliūtė, Julia Rainardiene, M. Zavis ir 
Zubok, vadovybėj H. Žukauskaitės. Kviečia RENGĖJAI.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
13—B.
52—J.

223—Wm. Murphy, Oregon City
6—Geo. Šimaitis, Montello

11—J. Norvaiša, Worcester
170—C. Arrison, Plains
44—J. Daugirdas, Lowell
20—St. Jasilionis, Binghamton 3.00 

161—M. Baltrušaitis, Seattle 23.40

Gegužės Mėnesio Išeigos: 
Sekretoriaus ir knygiaus už geg. 
mėnesi alga ...................................  $50.50
Atmokėta aukos Ispanijos kov. 2.00 
Atmokėta kuopų bilos “Laisv.” 4.80 
Išmokėta aukos Agit. Fondui 
Pasiųsta Vilniaus liet. žurn. 
Pasiųsta Liet, už žurnalus 
Drg. Sasnos kelionė į Wash- 
ingtoną ateivių reikalais 
Bankas išskaitė už čekius 
UžJcnygų ekspediciją užsienin
Už atspausdinimą 250 laiškų kp. 2.55 
Už anglų knygas jaunuoliams 6.58 
Už žurnalus ir knygas “Šviesos” 
reikale

Lietuvių Įstaiga prie
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar Dabar per jubiliejinį vają, iki 1 birželio, 1940, jūs galite 
įsirašyti į LDS nemokant apdraudos įstojimo mokesties

Fairview Restaurant,4.06

Viso $208.45

Sutrauka: 
buvo .........................

mėnesį įplaukė ...
..... $265.18
.....  306.45

Kartu ....................... ..... 571.63

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Nariai priimami nuo 3 iki 60 metų 
amžiaus: vyrai, moterys ir vaikai.

Už mažesnę mokestį negu kur kitur, jūs 
galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą.

Apdrauskite savo sveikatą ir gyvastį. Būkite LDS nariais
Del platesnių informacijų kreipkitės į LDS 
kuopą savo mieste arba sekamu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
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TIPS on Newspaper
TWICE A WEEK

Reporting
SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

political matters, has a definite

is reactionary. If it is in the

from other causes. It is a practice which leads to 
and slovenly journalism which the Tribune deli-

has regard for the facts, and also for the intel-

“SLANT” 
EVERY NEWS ITEM, which deals with 

“slant.” )
If it is in the Tory press, this slant 

people's new'spaper, it is progressive.
More and more certain Tory papers-notably the Chicago Tribune— 

are casting aside all pretense of “objective” news writing, under which- 
the general run of papers have tried to cover up their bias. With dis
dain for the people, the Tribune openly and brazenly editorializes in all 
of its big political stories.

Such practice is not good journalism, despite the large circulation of the 
Tribune, which comes 
precisely the sloppy 
berately adopts.

The people’s paper
ligence, of its readers. Therefore, it strives to cut editorializing down in 
news items—and make the presentation of the facts speak for itself. But 
in that very presentation, a progressive slant is to be given—through the 
arrangement of the lead, the emphasis on certain points, the use of words.

The skill in presenting news with a progressive slant—and yet, not en
gaging in extensive editorializing—is one that can be readily acquired, 
particularly by observation of other news stories in the progressive,press.

The reader can be given the facts—so that he can see them as they 
occur—and at the same time those facts can bo so arranged that the 
reader can also

With feature 
what might be 
two Tuesday.

see the progressive implications from them.
stories, of course, there is a wider latitude permitted in 
called “eidtorializing.” On that we shall say a word or

(Continued)

“INFINITUM’

Race

I
Some night

III
Who’ll say

I’ll come with widest eyes
to street O tell tell me
where’s something Why

Wrong And answer
Where at first come

I’ll hear a beginning in the dark wind’s
then a stop muted muted
of Sigh

Song IV
II Some night

Where’ll be I’ll come
a black haired to street
girl and there
of ivory beauty a woman i

Face Meet |>
Where’ll be And I hear

a dark eyed her voice
girl and think
with a-beating heart of vesper wind in golden
from last frighted Wheat

WEEK END NOTES

And her 
dark eyes 
transcending angel’s

Smile
And she’ll say 

I’ve been away 
a day

THE RULING CLAHSS

off to the Congress of 
mingled with delegates 

corners of U. S. Chats 
Pennsylvania, Maryland,

While
VI

And I see 
in her
shining deep 
of

Hair
God’s mark 

a silver tear 
wept in hour white 
is

There
VII

And she’ll say

Trundled 
Youth and 
from four 
with Iowa, 
upstate New York and, of course,
even Brooklyn . . . Lithuanian dele
gates met include John Orman, of 
the Assoc, of Li th Workers Youth 
Committee (LDS), Al Matuza and 
Tony Kuzmickas of Shenandoah, Pa., 
and John Titonis of Newburg, N. Y., 

. YMCA ... At opening session “im
partial” press already had slurring 
reports made . . . Greetings to Con
gress from prominent people in 
American walks of life . . .

Evening at “Welcome to New 
York Dance” where Aidbalsiai 
featured Lithuanian songs and 
dances. Tony Navikas, Mary 
Brown, George Kazakevich, Felix 
Janulevich, Aldona Žilinskas, Bea 
Kalas h, J. Sukacka; Helen So
pia and Melvina Sukaskas, all 
under the direction of B. Shellan. 
“Noriu Miego” and other dances 
received enthusiastic applause and 
shouts of more! more! . . .

Sunday yawns stifled and then 
off to the panel of youth participa
tion in politics and government 
where representatives of the Natio
nal Committees, both of the Demo
crats and Republicans, stated their 
stand on questions of the day.

Paul Kern of Civil Service 
Commission struck true note in 
stating that youth can make best 
progress in independent organi
zations instead of attempting to 
win the existing standard politi
cal organizations. John Longo, 
Hague’s political prisoner, painted 
grim picture of Jersey City me
thods to retain dictatorship . . .

Broad discussion on policies of 
the American Youth Congress. Na
tional Citizenship Day suggested, 

and legislative conferences 
aid youth’s participation in

live 
for 
death to

Die
Always paradise! 

beyond the sky 
in kiss 
Immortal

High

there’s not

—D. K.

LAISVE

ENGLISH PART

by A. REDFIELD

Introducing.
olde

He

Con-

Resolution

Boat Cruise

Aido Chorus to
Present New Play

E. K.

in advance 
reserving a 
$1.00 and a

only $1.00. There will 
music by a very popu- 
it is rumored that the 
has guaranteed a clear

the
has

the 
the

NEW 
trained 
ruffling

Lobby 
Fair, 

man’s

School in Brook- 
free, too, in ac- 
Fair’s policy of 
supervised City

an ovation 
to the vice-

Largest Delegation
YQRK.—The largest single 
to attend the New York 
Fair since its opening was

Ili-ho and 
wc go for 
and soft 

special

Cavalcaders have

NEW 
group 
World’s 
a delegation of 8,000 students from
New Utrecht High 
lyn. They got in 
cordance with the

PUBLISHED EVERY 
TUESDAY AND 

FRIDAY

Roosters on Rollers
YORK. —Barnyard ro os to rs 

to roller skate without even 
their tail feathers arc one

of the features of the Hobby 
of the New York World’s 
Training the roosters is one 
hobby.

and all those 
purchased their “passports”

“Oh, For a Moonlight Cruise!”
wm?

4^

Vi

ago

I’m the Big Boss

n
r-T'-v

•1
v5

11

—- fl

Penktas puslapis 
====ua

Youth Congress Sessions Close;
Rap Dictatorships and Favor 
Building of Democratic Unity

McMichael and Cadden Elected to Leader 
ship by Rousing Acclamation of Delegates

NEW YORK iCITY.—Delegates of four million and seven 
hundred thousand youth went on record this week as ‘‘opposing 
all forms of dictatorship.” The Congress, which deliberated at 
Manhattan Center in New York, struck the keynote of unity 
after four days of intensive discussion of various political and 
economic problems which vital-® 
ly affect American youth.

Elect Leaders

11 Americans 
Greet Priest, 
Nazi Prisoner

Passports Ready
For LDS

Dodd, 
to

in Sachsen-
Camp, Ger-

former Gcr-

affair for the first time in his life 
and was amazed at its social suc
cess . . .

Monday morn session of confab 
greatest lesson in effectiveness and 
justification of democracy. Attempt 
by handful to disrupt Congress 
turned out to be a dismal flop when 
thirteen individuals “walked out” 
when the thousand delegates refused 
to fall for their hate propaganda. 
Delegates took positive stand sup
porting American dcrrfbcracy and op
posing all dictatorships . . . Saw 
Mrs. Roosevelt visit sessions . . . 
Watched Ann Stcllman of Newark 
photographed in voting booth on 
youth viewpoints . . .

Evening saw the presentation 
of the drama, “21,000,000,” sing
ing of “It Can’t Happen Here” 
(when youth 
won’t happen 
choral singing 
talk by Mrs.
on “New Frontiers for Youth.” 
Manhattan Center Jammed with 
youth to hear encouragement and 
advice of the land’s first lady . . . 
Among Lith youth present found 
Alda Kairys, Lee Kairys, Vote 
Zablackas and Helen 
After program had
with the Lithuanian group 
respective merits of polo and pro
fessorial activity . . .

Tuesday, alas, alas, meant more 
work. Meeting was to close at 1 
p. m. but amount of work forced 
postponement to 11 p. m. Election 
of new officers and moving thanks 
of Cadden and McMichael to the 
delegates for their hard and splendid 
work in making the American Youth 
Congress the splendid vanguard of 
American youth in their drive for 
peace and democracy . . .

’ —Walter Kubilius.

NEW YORK,—Dr. Wm. E. 
former American Ambassador 
Germany, and present Chairman of 
the American Council Against Nazi 
Propaganda, announced that a mes
sage of cheer and greeting signed 
by eleven noted Americans was sent 
to the Rev. Martin Niemocller, anti
Nazi Protestant pastor, 
hausen Concentration 
many.

The cablegram to the
man submarine commander, who be
gins his third year of imprisonment 
because of his religious beliefs, was 
signed by political leaders, labor 
leaders, scientists and clergymen. 
The message reads:

“On this day, when because of 
unwavering loyalty to your deepest 

• beliefs, you begin the third year of 
your imprisonment, wc join in ex
pressing our great admiration for 
your moral courage and determi
nation. ” The signers were:

Franz Boas, Arthur Compton, 
Walter Damrosch, William E. Dodd, 
Harry E. Fosdick, William Green, 
Alfred M. Landon, William T. Man
ning, Francis J. McConnoll, 
Murray, and A. F. Whitney.

BROOKLYN, N. Y. — 
a bottle .of pop and off 
cool breezes, moonlight 
strains of rhythm. This 
event, to wit: the Moonlight Cruise
of the Metropolitan LDS Council, 
will be held on Saturday evening, 
August 5th on the decks of the good 
ship SS Islander.

The cruise route is up the Hud
son River, silver and grey in the 
moonlight, for an escape from the 
blistering heat of summer in the ci
ty. Refreshments will be served on 
the way—sandwiches, ice cream and 
soda so you need not bring an extra 
snack. <■

Philip

NE WYORK.—The hot dog 
the hot dog at the Now 
World’s Fair. It is sold at 80 
on the fair grounds and it still costs 
a dime.

is still 
York 

stands

unite it certainly 
here), “Joe Hill,” 
by delegates and a 
Eleanor Roosevelt

tionąl 
Forųms 
also to 
gov’t.

A setting sun gallop to Laisve’s 
picnic at Clinton Park in Maspeth 
to hurry down a sandwich after 
the strenuous session. A sigh here 
and a sigh there for dancing mai
dens and a too often vain search 
for friends who get lost in the 
great crowd. Missed program en
tirely but all say it was one of 
best ever presented. Discussions 
on this an that with friends from 
New York, Connecticut, New Jer
sey, Pennsy, and other states . . .

One chap attended a Lithuanian

Kaunas, 
discussion 

on

Speaks at Congress

The SS Islander 
who 
early, will leave at 7:00 p. m. from 
Pier No. 1 at the foot of Battery 
Place in downtown New York. From 
the pier and thence up the Hudson 
River, to return late at night.

Passports Ready ?
By special arrangements with 

special events department of
Metropolitan LDS Council tickets 
(otherwise known as passports) are 
available for 
be, of course, 
lar band and 
weather man
sky and a romantic full moon for 
the eve of eves.

There is a, limited number of 
tickets available and all LDS mem
bers are urged to buy 
in order to be sure of 
spot on 1.hc boat. Only 
swell night is yours!

Mrs. Eleanor Roosevelt, wife of 
the president, who spoke before hun
dreds of delegates and visitors to 
the American Youth Congress on the 
necessity of youth taking a greater 
part and participation in the solving 
of the problems of America.

With this issue ye 
editor, Walter Kubilius, sings 
a temporal swan song and a 
welcoming bid- to Joseph Sa- 
cal who will place a helping
hand upon the editorial reins 
with the next L. Y. S. issue.

Joseph Sacal is especially 
known among New England 
youth with whom he worked 
in choruses and organizations 
prior .xto his departure for 

Spain to join the Abra
ham Lincoln Brigade,
was wounded during service 
and was finally invalided to 
return home in 1938. .

Being severely wounded in 
i his arm, Joe has been devot

ing much time to treatments 
and operations but he has 
still found the chance to do 
his part in working for the 
Lithuanian Committee to Aid 
Spanish Democracy and va
rious other Lithuanian youth 
and adult organizations.

Joe brings to the L. Y. S. 
the experience of many years 
participation in the econom
ic and political struggle for- 
democracy and peace on this 
earth. For this reason and 
for his efforts to broaden the 
democratic ideal the readers, 
contributors and correspon
dents of the Laisve Youth 
Section, bid him a hearty wel
come.

BROOKLYN, N. Y.—Although 
chorus is awake and always 
been, the correspondent has taken 
a nap and is just beginning to wake 
up—excuse it please!

The Aido Chorus, with its usual 
willingness to cooperate, has joined 
together with the Liaudies Teatras 
in presenting an operetta this Octo
ber. The title of this presentation 
is “Baudžiavos Nuotakos.”

—o—
Food Cheap at Fair

of a regular 
at the New 

many of the 
that. A hot

NEW YORK.—Prices 
meal start at 25 cents 
York World’s Fair but 
visitors do better than
dog and a - cup of coffee make a 
good lunch and costs only 20 cents. 

—-o -- 
Giant Typewriter

NEW YORK.- The largest type
writer in the world is on exhibition 
at the New York World's Fair. II. 
weighs 14 tons and it spells out 
words in letters three inches tall.

—o 
Fair Fashionable

NEW YORK.—Society is going for 
the New York World’s Fair in a big 
way. Dinner parties at the more 
elaborate clubs and restaurants at
the Fair are becoming fashionable free admission for 
with the “smart” seet. school groups.

The Congress was climaxed at the 
last session with the election of new 
officers. Jack MicMichael, of the In
tercollegiate Christian Youth) Coun
cil, was elected chairman of the 
American Youth Congress by an 
enthusiastic acclamation.

Jack McMichael, who spent# a year 
in China and India and has just re
turned, graphically summed up the 
lessons of the sessions by stating:

“We will stand together and no 
disrupters will be able to break us 
up.” ’

Further on he pointed to the les
son of China and her new unity.

“Unity will bring China a peace 
based on freedom and democracy,” 
McMichael stated.

“Our1 enemies are not afraid of 
the Young Communist League or the 
Communists. They are afraid of the 
creed we adopted to stand together 
against all dictatorships and to work 
within the framework of the Amer
ican system.”

James Carey, youthful secretary 
of the CIO, received 
upon his nomination 
chairmanship.

Accept Dictatorship
In condemning all forms of dicta

torship the “dictatorship resolution” 
which received wide attention by the 
press also stated, “that this Con
gress accord full freedom of speech 
and discussion to all young people 
regardless of race, creed, religion or 
political label, whether Republican, 
Democratic, Socialist, Communist, 
Fascist or any other.”

Acceptance of this resolution once 
and for all exposed the underhand
ed methods of a minority of paper
organizations to disrupt the congress 
and destroy its unity.

This play, with the double feature ' 
of the Aido Chorus and the Liau
dies Teatras, will be given on the 
last Sunday of October, the 29th. 
We think it will be a good play and 
an interesting one. Everyone is ad
vised NOT to miss it! . . . .

The last affair at which the local 
choruses sang was Laisve’s picnic. 
All of us hand ^--good time and sang 
well—even off stage . . .

Wc also wish to compliment the 
other choruses on their splendid 
singing. Wc also liked the rod flow
ers pinned on the left shoulders of 
the Bangos Chorus members.

Sincere thanks go to our teacher, 
Aldona Žilinskas, for coming down 
to direct us Sunday. “Teach” showed 
real sportsmanship in doing so.

I mentioned that our chorus was 
cooperative with other groups—and 
we could use a little more for our
selves! Every member could help 
by keeping as quiet as possible dur
ing rehearsal. We have a longer in
termission than any other chorus 
and the jokes, stories and pet pee
ves can visit till then. Let’s try it 
at our next rehearsal.

We’ve won the membership drive 
of the Lithuanian Art League but 
that does not mean no new members 
are accepted. Anyone who likes to 
sing is Welcome. That is the only 
requirement. You don’t have to be 
a prima donna to belong!

See you Friday at 427 Lorimer 
Street!

Panel Reports
The Congress was divided into 

eight panels in order to give indivi
dual attention to each type of youth 
problem. The young Senators and 
Representatives outlined plans for 
national and local legislation and 
community and statewide youth 
campaigns aimed at < the alleviation 
of youth difficulties.

Experts in every field gave testi
mony regarding youth conditions 
and future in every part of the 
United States. The delegates dis
cussed actual conditions facing them 
and made plans for their correction.

Out of the sessions came approval

Maspeth Party Set 
For Saturday Eve.

for Federal aid to youth and en
dorsement of the principle of the 
Federal Loan to Youth bill which 
would provide federal loans to nee
dy youth to further education, mar? 
riage, medical care and jobs in the 
form of an extension of present aid.

Syphilis control and continuance 
of the seven million dollar appro
priation fund for the venereal di
sease fight was recommended.

Joseph Cadden, Executive Secre
tary, invit.ed every one of the pon? 
gress’ “long distance critics to show 
up at the sessions ... to see the 
young delegates in action.”

I The manner in which the Con
gress was held, the enthusiasm and 
attention which young people gave 
to the study of their problems was 
the sharpest rebuke to those who 
believed that youth were not cap
able of participating in civic study 
and work.

At the conclusion of the American 
Youth Congress the tired and worn 
delegates closed the convention by 
sįnging “America” and then left the 
hall chanting, “Chicago, 1940!” at 
which time and place the next 
gress will be held.

JULY 1 OPENS 
MEMBERSHIP 
DRIVE OF IDS

The 
_ - - this

week as youth branches all over the 
country received the “go” signal and 
began the enrollment of new mem
bers.

With a total of 10,000 members 
as the goal for 1940 the young 
people taking part in the drive voic
ed their optimism that youth will be 
among the principal member-geį- 
ters of the Association of Lithuanian 
Workers.

BROOKLYN, N. Y. — 
Big Drive” began early

Challenges Accepted
The firing gun of the competition 

between the branches for the many 
prizes in the drive was fired by the 
Chicago LDS youth council and the 
Massachusetts Council. Both 
branches are competing in a “east
west feud” to see who will get 100 
members first.

So far Chicago claims to have far 
superior drive workers and that the 
victory of 1938 will be repeated. On 
the other hand Tony Vasaris, of the 
Massachusetts’ Council, points to the 
ripe areas of his state as promising 
the greatest yield.

NY-NJ vs. Cleveland
Vete Zablackas, of the Metropoli

tan (N.Y. and N.J.) Council, an
nounced last week the acceptance 
of Cleveland’s counter-challenge for 
the enrollment of 50 new members 
effective immediately.

Quotas Set
Definite quotas have been ąlreądy 

set for the youth branches. A third 
“competition” will be the race 
among the branches to see which 
shall'be the first to fulfill its quota.

The - beautiful membership trpphy 
and an extra unannounced prize will 
be awarded to the winning branch.
• More - information qp the drive 

friends are urged to attend. Dancing among Lithuanian youth will be 
begins at 8 p. m. —Pat. published in later issues.

MASPETH, L. I.—Believing that 
a reputation for holding successful 
affairs will build up their club, the 
Maspeth LDS 
placed all their efforts in the “Ce
lebration Party” to be held this Sa
turday evening, July 8.

With admission only 50 cents 
(tickets in advance) the branch is 
all set to offer the best in music, 
entertainment and many refresh
ments which will be given free to 
those attending.

The party is being held at '60-39 
Perry Ave. in Maspeth and all

The S. S. Islander which sp.Us for the EDS this August 5.
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AUŠRA VAKARUOSE
(Bruožai iš Franci jos Revoliucijos)

®-------------------------------------------Valstiečio Sūnus ------------------------------ — ®
(VI—1—39) (30)

LAISVE
BENDRI FRANCIJOS IR 
ANGLIJOS ORLAIVYNŲ 

MANEVRAI

Penktad., Liepos 7, 1939

(Tąsa)

Jaunose dienose Jean (žyn) jau dirbo 
sunkiai, kad padėti tėvams pasidaryti 
pragyvenimą. Sulaukęs šešiolikos metų 
amžiaus jis važiuoja Franci j on, kur ir 
gyveno iki mirties su mažomis išimti
mis. Maratas mokosi už daktarą* Tuo 
pat kartu jis mato didžiausią visuome
nėj netiesą — turčiai lėbauja, darbo 
žmonės bedauja. Maratas jieško naujų 
kelių, idėjų, išsigelbėjimo. Jis organizuo
ja baudžiauninkus ir darbininkus, vado
vauja jų kovoms. Jis išvyksta į Londoną, 
ten baigia daktaro mokslą ir grįžta at
gal į Franciją. Bet medicina jį nepaten
kina, jis mato visuomenėj netiesą ir sa
ko:

—Ką gelbės gyduolės, kad vargas ir 
skurdas daugina ligas! Reikia taip su
tvarkyti visuomenės reikalus, kad ap
saugojus žmoniją nuo vargo, skurdo ir 
ligų!

Jau Francijos Revoliucijos išvakarėse 
Maratą liaudis ir jos priešai plačiai ži
nojo. Karaliaus tarnai jieškojo prieka
bių, kad įmetus jį už Bastilijos storų 
sienų. Kada šaukė Generalių Štatų su
važiavimą, tai Maratas išleido brošiūrą, 
kurioj nurodė jo uždavinius ir iškėlė už 
darbo žmones obalsius.

Rudenį, 1789 metais Maratas pradėjo 
leisti savo laikraštį “Ami du Peuple” 
(“Liaudies Draugas”). Jo laikraštis vir
to revoliucijos vėliava. Jis rodė revoliu
cijai kelią, iškeldavo rojalistų suokal
bius, šaukė liaudį j kovas už geresnį gy
venimą, kritikavo Mirabo, Žirondos, Ro
bespierres klaidas ir išdavystes. Buržua
zija pradėjo organizuotis prieš jį.

Maratas mokėjo atsiliepti į liaudies 
reikalus. Kaip tik reakcinė buržuazijos 
dalis padarydavo kokį suvaržymą darbo 
žmonėms, taip greitai Maratas aštriai 
prieš tai išstodavo. Greitai liaudis išmo
jo ir kiekviename tokiame atsitikime 
kreipėsi pas Maratą pagalbos. Kada pa
darė nutarimą suvaržyti darbininkus 
rinkimų laiku, tai Marato “Liaudies 
Draugas” griežtai prieš tai išstojo. Jis 
rašė:

“Mes, darbininkai, buvome visur, kur 
buvo didžiausias revoliucijai pavojus, 
mes buvome pasirengę lieti savo kraują 
už jos reikalus; per tris mėnesius mes 
badavome ir kariavome prieš Francijos 
neprietelius; per ištisas dienas mus ke
pino saulė, kankino badas ir troškulys; 
tuo kartu turčiai slapstėsi pavėsiuose ir 
palociuose, nes tai buvo pavojus iš lauko 
pusės. Dėl jūs, stambūs buržujai, mes 
aukavome save, o dabar mums už tai už
mokėdami jūs atimate ir piliečių teises, 
mes negauname balso sprendimui mūsų 
reikalų, mes atstatyti nuo svarstymo 
mūsų tėvynės reikalų! Kas gi suteikė 
jums teisę taip daryti? Juk jūs patys 
sutikote pareiškime, kad biednas žmo
gus yra tokis pat, kaip ir bagotas. Bet 
jūs dabar sakote, būk biedną galima 
greičiau papirkti. Ar tai tiesa? Prisižiū
rėkime į gyvenimą! O kas buvo Mirabo? 
Turčius! Grafo sūnus! Ar gi rasite nors 
vieną biedną, kuris darė suokalbius su 
karalium ir užsienio interventais?”

Taip rašė Maratas. Jo įtaka darbo 
žmonėse buvo didelė. Stambios buržua
zijos atstovas generolas La Fayette vi
sur medžiojo Maratą. Jam prisiėjo re
voliucijos laiku tankiai slapstytis. Dar 
1790 metais, sausio mėnesį, kartą gene
rolas La Fayette su 4,000 gvardiečių vi
sur zujo, kad pagavus Maratą.

Rugsėjo 14 dieną, 1790 metais, gene
rolas La Fayette su 300 gvardiečių už
puolė ant, Marato laikraščio “Liaudies 
Draugas” išleistuvės. Kirviais sudaužė 
spausdinamąsias mašinas, o darbininkus 
areštavo. Bet Maratas išliko nuo arešto. 
Liaudis greitai sudėjo pinigų ir “Liau
dies Draugas” vėl ėjo, kaip ir pirma. 
Jam daug gelbėjo moteris Simonia Ev- 
rar, kuri pamylėjo liaudies kovotoją ir 
iki jo mirties pasirinko savo kelią kartu 
su Marato keliu.

Daug kartų Maratui reikėjo revoliuci
jos laiku slaptai veikti. Jis kentėjo ne
pamatuotus užmetimus. Bet liaudis ren
kant savo atstovus į Konventą išrinko ir 
Maratą, renkant į Paryžiaus Komuną 
(Miesto Tarybą) ir vėl išrinko Maratą. 
Tada buržuazija buvo priversta su juo 
skaitytis.

Maratas surinko faktus ir iškėlė ap
kaltinimus prieš išdaviką karalių, kara
lienę ir pareikalavo jiems mirties baus
mės. Tai jis Tuileries Palociuje surado 
karaliaus slaptą geležinę šėpą su jo suo
kalbio planais ir susirašinėjimais. Jis su
rado dokumentus, kurie įrodė, kad miręs 
Mirabo, žirondistų vadas, slaptai dirbo 
iš vien su karalium. Buržuazija iš žiron
distų partijos įdūko prieš Maratą. Re
voliucija pardėjo imti už sprando žiron- 
distus.

Tuo kartu revoliucijos priešai puolė 
Maratą, daugiau, kaip bent kurį kitą jos 
vadą. Maratą kaltino žiaurume, kad jis 
būk trokšta kraujo. Tiesa, Maratas buvo 
griežtas, jam rūpėjo revoliucijos ir 
Francijos liaudies laimėjimai, bet jis la
bai atsargus buvo naudojime giljotinos. 
Turtinga buržuazija neapkentė jį, kaipo 
biednos liaudies atstovą. Ji sudarė Ma
rato vardu šmeižtus ir neparemtus ap
kaltinimus. Net teismą prieš jį iškėlė.

Žirondistų išmislai prieš Maratą ne 
tik nenupuldė jo vardą, bet dar pakėlė. 
Balandžio 24, 1793 metais Maratas s.tojo 
prieš Revoliucinį Tribunalą. Jis iš kalti
namojo virto į apkaltinto ją. Jis iškėlė ži
rondistų vadų išdavystes, ryšius su ka
ralium ir net užsienio intervencija. Re
voliucinis Tribunalas vienbalsiai jį ištei
sino.

Kada Maratas išėjo iš teismo rūmų, 
tai jį pasitiko iš kelių desetkų tūkstan
čių Paryžiaus darbo žmonių demonstra
cija. Minia iškėlė Maratą ant gėlėmis 
išpuoštų neštuvų, uždėjo jam ant galvos 
vainiką ir dainuodama revoliucijos him
ną nunešė į Konvento rūmus. Ten vienas 
kareivis iškėlęs virš savo galvos kirvį 
kreipėsi į liaudies atstovus:

—Mes atnešėme pas jus atgal Maratą. 
Maratas visada buvo liaudies draugas ir 
liaudis bus jo draugas. Jeigu kas nori 
Marato galvos, tai pirma lai nukerta 
man galvą!”

Minią pareikalavo išmesti iš Konvento 
žirondistų partijos 22 vadus,—Brisso, 
Zansonną, Gadą, Rabo, Biuso ir kitus, 
kurie virto revoliucijos trukdytojais.

Tuo kartu žirondistai virto Francijos 
revoliucijos priešais, kaip tik tokiais, 
kaip šių dienų trockistai, jie puolė ją, 
puolė jos vadus ir veikėjus. Jie padarė 
planą nužudyti Maratą. Tam tikslui jie 
prikalbino jauną merginą Charlotte Cor- 
day, kuri buvo karšta patriotė.

Charlotte Corday pasiima aštrų peilį, 
įsikiša į raudoną iš skepetaitės kepurę 
(tuo laiku Franci jo j tai buvo garbės ke
purė), ir vyksta į Konventą, kad tarpe 
kitų atstovų suradus Maratą ir papjo
vus.

Bet Konvente Marato nerado. Jis sir
go. Ji kelis kartus bandė prieiti prie Ma
rato slaugės; vis be pasekmių. Ir štai 
išgirdo Maratas, kaip ji kalbėjosi su 
slauge. Jis tuo laiku buvo vonioje, sėdėjo 
ir rašė, taip labai buvo užimtas darbu, 
kad net ligotas, net tokioj padėtyj dirbo. 
Maratas prašo slaugės, kad mergina bū
tų įleista. Charlotte Corday priėjo prie 
Marato, jis paprašė ją atsisėsti. Ji atsi
sėdo ir pradėjo pasakoti, kad Ceano 
miestelyj pribuvo aštuoniolika pabėgusių 
žirondistų, paėmė miestelį, sukurstė jo 
žmones ir valdo. Ji įvardino kelių var
dus. Maratas užsirašė, sunkiai atsiduso, 
išreiškė gailestį, kad žirondistai pasirin
ko tokį negarbingą kelią ir pareiškė:

—Gerai! Neilgai jie ten veiks: greitai 
jie bus pasiųsti po giljotina!

Tuo kartu Charlotte Cordhy išsitrau
kė peilį ir jį suvarė Maratui į krūtinę 
iki pat koto.

(Bus daugiau)

London, liep. 6. — Angli
ja siųs būrius naujoviškiau- 
sių savo karinių orlaivių 
daly vau t Francijos oriai vy
no didžiuose manevruose 
liepos 14 d.

Bendri Francijos ir An
glijos oro laivynų manevrą? 
yra taikomi kaip persergė
jimas Hitleriui, kad Anglija 
ir Franci j a tikrai veiks iš
vien bet kokiame susikirti
me su Vokietija.

Geso-Elektros K o mpanijos 
Turi Su mokėt Nusuktus 

Taksus

Washington. — Associa- 
ated Gas and Electric kom
panijos buvo nusukusios 
$8,700,000 taksų, priklauso
mu valdžiai. Dabar Federa-

lė Taksų Apeliacijos Komi
sija galutinai nusprendė, 
kad tos kompanijos turi su- 
mokėt nusuktus taksus į ša
lies iždą.

gyrė 500 iki 750 milionų do
lerių paskolą Lenkijai, Tur
kijai ir kitoms šalims, ku
rias ginti pasižadėjo Anglų 
valdžia.

Washington. — Paskuti
nėmis žiniomis, 612 žmonių 
žuvo nelaimėse liepos 4 d. 
ir per tris pirmesnes dienas 
visoje šalyje.

Didelė Anglijos Paskola 
Lenkijai ir K t.

London, liep. 6. — Angli
jos ministerių kabinetas už-

BARGENA1

25c

Naudokitės nuo karščio pa- 
siliuosavimo malonumu ma
žom išlaidom labiausia mo
derniškuose rezortuose Co
ney Islande. Tai didžiau
sios vertes vieta mieste. 
Ateikite anksti ir bū
kite visą dieną.

Įžanga Darbo Dienomis
Duodama rūmai rr abrūsai; 
surf maudynė; stogas vyram ir 

moterim; puikios gimnastikos, rankinės 
bolės; smarkūs lašai ir garo kambariai. 

Įžanga Šešt. ir Sekm. 35c
Atsineškite šj skelbimą

NEW STAUCH BATUS
Boardwalk prie Stillwell Ave.

CONEY ISLAND

ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuo
se, Up State New York, kuri yra 
sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo 
geriausias ir sveikiausias klimatas.

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

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

TURIME ATSKIRUS KAMBARIUS 
f 

Burdas $12 Į savaitę; Vaikam $6.00.

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

PASKU

GREIT, JUOZAI!... Iš- 
MAINYKIM SAVO SE
NĄ ŠALDYTUVĄ PIRM 

PASIBAIGUS TAM 
SIŪLYMUI

NIS ŠAUKIMAS
SENIEMS ŠALDYTUVAMS1.

5
'''’S,;-’/-..

US TAUPYSITE maistą . . . taupysite pinigus ... o labiausiai, 
saugosite savo šeimynos sveikatą jiauju elektriniu šaldytuvu. 

Kiekviena karšta diena sako jum: “Nelaikykite senoviško šaldy
tuvo nė minutę ilgiau!” Gaukite Elektrinį, kurio jūs visada norėjote 
—gana DIDELĮ savo šeimynai—DABAR, kol dar tebėra šis puikus 
pasiūlymas. Jokio kito šaldytuvo veikimas taip pigiai nekaštuoja, 
ačiū rąūsų žemyn einančioms elektros kainoms ir milionams dolerių, 
kuriuos fabrikantai išleido begerindami šiuos naujus 1939 m. mode
lius. Jie veikia geriau ir pigiau. Tikrumoj, dabar jūs galite pirkt 
tokį šaldytuvą ... ir naudot jį ... už tuos pinigus, kuriuos jis 
sutaupys jums už maistą ir ledą!

Pristatykite savo seną šaldytuvą šiandien ... už jį gausite $9.50 
kaipo priimamą į dalį kainos naujo Elektrinio. Žinokite, ką reiškia 
turėt geriausią šaldytuvą, kokį tik gali pinigai nupirkti . . . tik už 
$3.50 per mėnesį .. pačiuose savo namuose—DABAR!

APARTMENTINIŲ NAMŲ SAVININKAI: Nepraleiskite šios progos sunau- 
jovint savo butus naujais tinkamo fiydžio automatiškais šaldytuvais —specia- 
lėmis finansavimo sąlygomis.

Aplankykite Consolidated Edison’s “Šviesos Miestą” New Yorko Pasaulinėje 
Parodoje. Įžanga veltui.

$9-0 Už JŪSŲ SENĄ 

šaldytuvą 
BILE KOKĮ, BILE DYDŽIO

TIK $3.50
I MENESI NUPERKA

STANDARDINĮ 3., 4. 5 a,?
speciali 6-kb. pd automL 

7-, 8-, ar 10 kb „. AUTOMATIŠKA 
”• pd- '"odeliai tai,,ai .

^lygomis 18 •eosvomis

PARSIDUODA PAS UŽGIRTUS PRIE
TAISŲ VERTEIVIUS. UŽSAKYMAI 

PRIIMAMI IR MOŠŲ PARODŲ 
KAMBARIUOSE.

Pasiūlymas tik kostumeriams čia pa
sirašiusių kompanijų

BR0OKWN lEBISgli
DfAUI

* i i Ij



Estate of

Mamų Rakandų Krautuve nuo

»

6

Brooklyn, N. Y,
Tel. Evergreen 4-9598

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilewes elevelterio stoties

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

Lietuviy Kuro Kompanija 
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
f JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantiniai “žiedai 

Laikrodėliai

Sutcikiain garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

enktad., Liepos 7, 1939 LAISVE

Detroito Žinios

lĮiąnor#

H

WILKES BARRE, PA

Civil Rights Federacija Pa
smerkė Bilius Prieš Ateivius

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

lankyti 
Nurodė, 
užbaigia

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

pries ypač

St., 
pasišokt 
vaujant 
linksniai

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, liepos 7 d., 7:30 v. v., 
3014 Ycmans. Visi nariai būkite'lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Atsiveskite ir naujų narių. — 
A. V. (156-157)

Visi nariai kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime, atsiveskite ir savo 
draugus. Turėsime svarbių reikalų 
aptarti. — A. V. (156-158)

konferencijos 
užprotestuoti 

is, kurių 
kongrese 
šešiasde-

ti panašią konferenciją 
sėjo ir spalio mėnesiais.

WILKES-BARRE, PA.
Liepos 9 d., AKP ir IWO organi

zacijos rengia pikniką. Bus įvairi 
programa. Taipgi kalbės plačiai pa
garsėjusi Elizabeth Gurley Flynn. 
Piknikas bus Vendy’s Farmoj, tarp 
S. Wilkes-Barre ir Ashley. Pradžia 
11 vai. ryto. Kviečiame vietos ir 
apylinkės draugus dalyvauti piknike.

(156-138)

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

kaip tai, 
senatorius

bos nariai turi priruošti raportą 
šiam susirinkimui. — T. a. V. 

(156-158)

PRANEŠIMAI Iš KITUR 
DETROIT, MICH.

Sekmadienį, liepos 9 d., LLD 52 
kp., Aido Choras ir kitos progresy
vūs organizacijos rengia išvažiavi
mą laivu į Put-In-Bay. Laivas iš
plauks nuo pirmo streeto Detroite, 
kaip 10 vai. ryto. Tikietas j abi pusi 
$1.00. Jaunuoliams nuo 5 iki 15 
50c ten ir atgal. (157-158)

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

SCRANTON, PA.
Liepos 9 d., Moterų Apšvictos 

Kliubo, 39 kp. rengia pikniką. Pra
džia 1 vai. i>o pietų, Šimtmetiniais 
Aržuolais Savame Darže, Ferdinand 

High Works Grove. Galėsime 
prie geros orkestrus vado- 
brolių Rimkūnų, ir taipgi 
praleisti laiką. Rengėjos. 

(156-158)

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

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus 'paveiks- 

į sudarau su ame- 
trikoniškais. Rei- 
Skalui esant ir 
^padidinu tokio l dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, liepos 10 d., Lietuvių 
Svetainėje, 853 Hollins St., 8 v. v.

Michigan 
Stanley 
Nathan 

Mrs. Marguerite 
ir Mrs. Jessie Bax-

RUMI’ORD, ME.
Parsiduoda arba pasirandavoja lie

tuviška bekerne su visais įtaisymais 
ir labai geroj vietoj, galima pada
ryti gerą pragyvenimą, nes sykiu 
randasi bekerne ir krautuve. Prašo
me atsiliepti sekamu antrašu. P. O. 
Box 603, Rumford, Me.

(156-159)

jams, kas manau visiems pa
tiko, išskyrus keletą, kurių 
niekas negali Įtikinti. Nurodė, 
kad Lietuvoj yra Įstatymas iš-

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Nepartinis kliu- 

bas šaukia visų narių susirinkimą, 
šeštadienį, liepos 8 d., 7:30 v. v. 
Draugijų Svct.,. 4097 Porter St. Da-

11 12 I
/o

Septintas puslapis

Federacija laikė nepaprastą 
konferenciją, Central meto
distų bažnyčioj, Detroite. 
Konferencijai pirmininkavo 
Vyskupas Edgar T. Blake, 
metodistų bažnyčios Detroito 
apylinkėj.

Svarbiausias 
buvo tikslas 
prieš tuos visus
Suvienytų Valstijų 
yra paduota apie 
šimtis ar daugiau, 
prieš ateivius. Ypač buvo daug 
kalbama prieš kongresmanų 
Dempsey bilių ir Hobbs bilių, 
kuriais norima atimti iš atei
vių visas c i vilos teises ir suva
ryti į koncentracijos stovyk
las už mažiausĮ prasižengimą. 
Konferencijoj kalbėjo už gy
nima ateivių teisių : Vyskupas 
Edgar T. Blake pareiškė, jei
gu mes leisime reakcionie
riams elgtis taip žiauriai su 
ateiviais, tai kas mus pačius 
laukia? O reakcionieriai kon- 
gresmanai ir senatoriai, 
ėmė ateivius, kad paslep 
vo bjaurius sumanymus 
šios šalies piliečius, o 
darbininkus.

Michigan Universiteto 
fesorius John Shepard pareiš
kė, sako, mes permatom, kad 
tų kongresmanų sumanymai 
prieš ateivius yra niekas dau
giau, kaip tik nukreipti pilie
čių mintis nuo gerų sumanymų 
paduotų kongrese.

ter. Visi ragino, kad būtinai 
reik siųsti protestus kongres- 
manams ir senatoriams. Kal
bėtojai nurodė, kad ateiviai 
nėra priežastis bedarbės Su
vienytose Valstijose. Bedarbės 
kaltininkais yra godūs finan- 
sieriai, kurie sužiniai palei
džia darbininkus iš darbų ir 
visą kaičią suverčia ant naujo
sios dalybos ir Roosevelto. 
Konferencija užgyrė WPA 
educational programą. Taipgi 
užgyrė McCormick bilių, ku
ris reikalauja, kad būtų pa
lengvinta ateiviams tapti šios 
šalies piliečiais. Nutarė laiky- 

rug-

Žurnalisto J. Jurginio Prakal
bos Nusisekė 

t

Birželio 30 d., Lietuvių
Svetainėj įvyko prakalbos. 
Kalbėjo žurnalistas J. Jurgi
nis, nesenai pribuvęs Į šią šalį 
iš Lietuvos, 
bėjo apie

Daugiausiai kal- 
Lictuvos kultūra, 
laikraščius ir abel- 

Lietuvoj žmonės iš 
atžvilgio yra pasic- 
kalboj vengė poli-

Inai, kiek
Pasl", kultūriško 

kę. Savo
tiškus klausimus. Kalbėjo be
šališkai. Aiškino dalykus, bu
vo suprantama, taip, kaip te
nai yra, nieko nenudailinda
mas, nei nupeikdamas. Bet pa- Clement Vokietaitis

LIETUVIS ADVOKATAS

lykai labai svarbūs, kuriuos būtinai 
nariai turi išspręsti. Išgirsime rapor
tą pirmininko ir komiteto iš abelno 
veikimo praeites ir kas bus veikiama 
toliau. — J. Baronas, pirm., M. Ge- 
ralt, rašt. (156-157)

Mateušas Simonavičiug
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

betoj a i, 
valstijos 
Nowak, 
Milstein, 
Schimmin

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL 

tfflbne

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

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

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

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

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

Telefonas EVergraen 7-1661

DOVANOS ==«IR vedybom

$1.00
.... 6.50
2.00

f

A. WEITZNER
VERTEIVIS

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

venamąjam, ir valgomąjam kambariam.

Stalui šaukštai, peiliai ir 
sieniniai laikrodžiai

visi jaunuoliai nuo 
metų verstinai turi 

i mokyklą (pradinę), 
į kad pusė mokinių 
'pradinę mokyklą, o kiti neturi 
(progos užbaigti, iš priežasties 
neturėjimo apmokėti tiž kny- 

jgas ir kitus mokyklai reikme
nis. Publikos nebuvo perdau- 
įgiausiai, bet visi buvo užga
nėdinti prakalbom. Padengi-1 

' mui lėšų buvo renkamos au
kos, surinkta $10 su centais.

B-kas.

Šios Savaitės Specialai
Veltiniai divonai geriausios rūšies

N Didelis pasirinkimas už $2.98

nTelefonas:
EVergreen 7-6673

in. |

VARPO KEPTUVE Į

RHEA

j

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

trauksis ligi
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)

kviečiame

*

Office Phone 
EVergreen 8-1090

apskričio 
bus darbas 

tiks, ten

Kuopas 
darbininkai 

būtinai

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

Vien tik -su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šj speciali pasiūlymą

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

ir visus

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

36-42 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N* Y 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

Dr. Herman Mendlowitz
S3 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. Iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

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

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

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

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

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

Nors apie dienraščio “Lais
vės” pikniką yra kalbama pla- Į 
čioje apylinkėje, bet reikia 
da prisiminti, kad tai bus la
bai didelis piknikas, su gera 
programa ir daug kitokių pa- 
marginimų.

Girdima, kad turėsim sve
čių ir iš tolesnių kolonijų. Tai 
yra smagu girdėt. Mes, ren
gėjai, lauksime jūsų su dide
liu nekantrumu pribūnant. čia 
mūsų visų yra būtinas reikalas 
pasidarbuot, kad turėtum vie
ną iš didžiausių piknikų šioje 
dalyj Pennsylvania valstijos.

Rengimo komitetas darbuo
jasi, kad šiame piknike visi 
būtų patenkinti. Mūsų apskri
čio valdybos darbščiosios 
draugės aptarnaus visus sve
čius su visokiu maistu, o mes 
vyrai irgi nesnausim, turėsim 
viską, kad suvažiavusiems sve
čiams būtų išsigert, rūkyt ir 
pasišokti, šokiams bus gera 
muzika, taipogi gera svetai
nė šokiams. Reikia prisiminti, 
kad vyrai, kurie bus laimėto
jais virvės traukime, gaus 
baksą cigarų, o moterims- 
merginoms bus duodama sal
dainių. Čia bus daug visokių 
žaislų, apart dainų programos.

Todėl vietos ir iš plačios 
apylinkės lietuviška visuome
nė kviečiama skaitlingai daly- 
vaut. Čia suvažiavę sueisime 
visus savo draugus-drauges, su 
kūnais mums tankiai netenka 
sueiti. O čia bus proga su dau
geliu jų visą dieną praleisti. 
Todėl liepos 16-tą dieną lai 
visi keliai veda į Valley View 
Park, Inkerman, Pa.

Piknikas prasidės 11-tą va
landą diena ir 
vėlai vakare.

CLEVELAND, OHIO
Pirmadienį, liepos 10 d. įvyks TDA 

lietuvių kp. susirinkimas, 920 E. 
79th Si., 7:30 vai. ryto. Šiame susi
rinkime turėsime apsvarstyti mūsų 
kp. reikalus. Taipgi visi nariai atsi
neškite duoklių knygutes. Finansų 
sekretorius būtinai turi atsilankyti 
išduoti raportą. Taipgi ir kiti valdy-

UETUVIŲ ATLETŲ
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ

168 Marcy Avc.
Brooklyn, N.Y.

Tol.
E v. 4-8041

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

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

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI

Aplankykite mūsų 
relig*in^ daiktų departmentą, specialiu 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

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

Open Day and Night
, r > 

Managed by 

TEITELBAUM

V a p o r Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week
GENTS’ DAYS

Wed., Thtirs., Fri., Sat. and 
Sun. all day and night

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Žodis į LLD
Kuopų išrinkti 

dirbt šiame piknike 
pribūkit laiku ir atvažiavę už
siregistruok i t 
komitetą 
surastas, 
dirbs.

Visas
skaitlingai dalyvaut.

LLD 12-to Aps. Kom.

pas 
ir jums 
Kas kur

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Goriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

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

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

priežasties slogos—šalčio 

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

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

Siunčiame duoną per paštą Į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorj ir kaina*.

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



Aštuntas puslapis LAISVĖ Penktad., Liepos

Siuvę jy Žinios

Penktadienio vakare, birže
lio 30-tą, Amalgameitų Unijos 
svetainėje, 11-27 Arion PI., į- 
vyko Lietuvių Kriaučių 54 -to 
Skyriaus ekstra ir sykiu mė
nesinis susirinkimas. Kriaučių 
buvo suėję daugiau 3-jų šim
tų, nes reikėjo perrinkti dele
gatą ir kitus Pildančios Tary
bos narius. Kiti kriaučiai, ne
žinia dėlei kokios priežasties, 
pasiliko lošti neutraliteto ro
lę nedalyvaudami susirinkime.

Susirinkimo vak a rot vark is 
susidėjo iš 22-jų punktų, bet 
nebūnant jokios opozicijos rin
kimuose, jis greitai pasibaigė.

Susirinkimas nupirko Liet. 
Amerikos Piliečių Kliubo pik
niko 50 tikietų, užmokant 
$17.50. Piknikas bus liepos 
29-tą, Klaščiaus Parke.

Toliaus susirinkimas išrinko 
7-nis žmones dirbti prie savo 
pikniko, įvykstančio liepos 
15-tą, Dexter Parke.

Kalbant apie piknikus, 
kriaučių 
Buivydas 
rys prašė 
jos narių
dirbtuvių stalus, iškabas ir ki
tus pamarginimus, kad pikni
kas atrodytų sudėtinis ir įvai
rus. Svarbiausiai, tai kad būtų 
stengiamasi išparduoti d a u g 
tikietų.

WPA Streikas Prie 
Algų Kapojimą

pa- 
prieš 

pasekmes, 
padvigubi- 

patrigubinant darbo
skaičių už minimum 
kurį jie gaudavo už 
valandas, kaip unijų

Penkiom Dešimtim Dar
by Suėjo 7,000 Dirbėjų

Atsibūkite Dovanas

REIKALAVIMAI '
Pageidaujama įsigyti Beer & Wine 

Parlor (alaus ir vyno saliūnas), gali 
būt arba New Jersey Valstijoj ar. 
New Yorko valstijoj.. Kas turi arba] 
žino apie viršminėtą biznį, prašome 
laišku pranešti visas informacijas. 
J. B. 427 Lorimer Street, Brooklyn, 
N v (156-158)

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN VVALUK
161 NO. 6th STREET

tai 
pikniko sekretorius 
ir pirmininkas Kai- 
čermanų ir komisi- 
darbuotis, sudarant

Tūkstančiai lavintų ( 
ninku WPA projektuose 
skelbė protesto streiką 
Woodrumo biliaus 
nukaposimą algų, 
nant ir 
valandų 
mokesti, 
trumpas
nustatyta jų amatui algų ska
lė reikalauja.

Sustojo daugelis statybos 
darbų, tame skaičiuje ir North 
Beach Orporto statyba. Kiek 
ištikrųjų darbininkų išėjo ir 
ar lavintus darbininkus pase
kė paprastų darbų dirbėjai, 
kurių algas mažiau paliečia 
naujas įstatymas, pirmą strei
ko dieną, liepos 5-tą, dar ne
buvo nustatyta.

Paties WPA daviniai rodo, 
kad įvairiuose statybos dar'- 
buose esą 95,928 darbininkai, 
iš kurių 32,283 dirba lavintų, 
13,091 pusiau lavintų ir 47,- 
293 dirba nelavintų darbinin
kų (paprastus) darbus. Nela
vintų grupių valandos pratę
siama nuo 112 iki 120 per 4 
savaites, o lavintų grupių nuo 
42-49 iki 120 valandų už tuos 
pat $Š4 per mėnesį, kaip pir
ma gaudavo.

Miestui paskelbus, kad ims 
50 žmonių miesto šoferių dar
bams, kuriuose mokama po 
$24 iki $35 per savaitę, gaut 
aplikacijų blankas pereitą 
trečiadienį susirinko 7,000 
darbininkų, 
mo. Nemažai jų 
WPA darbų.

Saulei kepinant, 
čiam ore, kada 
skubino į pavėsį, 
po 3 ir 
brukę ant šaligatvio per ištisas 
valandas. Apie penki šimtai 
jų pribuvo iš vakaro, kad būt 
pirmaisiais eilėje. Gi patys 
pirmieji trys pribuvo 7-tą v. 
antradienio rytą. Būtiniems 
reikalams atlikt, juos pavada
vo žmonos bei kiti namiškiai 
ar draugai. Nuo raštinės, 96 
Duane St., plati eilė tęsėsi iki 
Broadway ir toliau pusės blo
ko link Reade St. Tarpe jų, 
cūlas Lorenzo, turėdamas su
žeistą riešelį, laukė savo lai
mės stovėdamas ant kriukių.

blankas
susirinko 
daugiausia jauni-

atleisti iš

sloginah- 
kiekvienas 

tie žmonės 
greta stovėjo susi-

LA.P. KLIUBAS RENGIA 
DIDŽIULI PIKNIKĄ

“Laisvės” piknike, liepos 
2-rą, prie iš anksto pirktų bi
lietų dovanas laimėjo sekami:

Pirmą, $10, Agnes Grubis, 
100 Avė. C, N. Y. C., bilieto 
numeris 345.

Antrą, $7, Christie Dwarac- 
ka, 55 Lang St., Newark, N. 
J., No. 789.

Trečią, $5, 'Zofija Raškiau- 
čius, 530 Summer Ave., Ne
wark, N. J., No. 8.

Ketvirtą, $3, C. Kasmaus- 
kas, 2-8 Morris Lane, Great 
Neck, N. Y., No. 1338.

Laimėtojai prašomi be ati
dėliojimo atnešt ar prisiųst bi
lietus su minėtais numeriais, 
kad komisija galėtų išmokėt 
dovanas.

SUSIRINKIMAI
LDS APSKRIČIO ŽINIAI

Liepos 9-tą, 11:30 v. ryto 158-160 
Mercer St., Jersey City, N. J., jvyks 
LDS 3-čio Apskričio Komiteto posė
dis. Visi nariai dalyvaukite. — J. E. 
Gužas. (156-157)

PRAMOGOS
DARIAUS-GIRĖNO KLIUBO 

PARENGIMAS
šeštadienį, liepos 8 d., Roosevelt 

Field, Mineola, L. I., įvyks balius 
ruošiamas Dariaus-Girėno Aero Pa
rengimų Komiteto. Pradžia 8 v. v. 
įžanga 50c. Šokiams grieš Johnny 
Nevins Orkestrą. Kviečiame lietu
vius dalyvauti ir linksmai laiką pra
leisti. (156-157)

“L.” Adm,

Dempsey, kurio gyvybei ma
tyta pavojus po operacijai, 
greitai sveikstąs.

PARDAVIMAI
Parsiduoda farma pigiai, New 

Yorko valstijoj. 180 akrų, 10 
rūmų namas, labai geras miškas ir 
geros žemės. Parsiduoda gyvuliai, ir 
mašinerija. Trys ir pusė mailių nuo 
miesto. Parsiduoda iš priežasties mi
rimo. Kreipiktčs dėl platesnių infor
macijų pas John Yankus, 234 Rod
ney St., Brooklyn, N. Y. ant pirmų 

1 lubų.
.LLLLIJTI

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

, 492 GRAND ST.
I

KAMPAS HOOPER ST.

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

VALANDOS:
8—10 ryte

• 1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Te). Evergreen 8-9229

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

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ VALANDOS:
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vakare

221 SO. 4 th ST.
Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Vasarinis Išpardavimas
pas

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

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

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

Pirmiau Apkainuoti Siūtai

Rinkimai
Rinkimams prasidėjus, 

imant šitaip: delegatas Mi- 
chelsonas, vice-pirmininkas 
Kairys, sekretorius Nečiuns- 
kas, Joint Boardo nariai: Bub
nys ir jaunasis Linkus, Trade 
Executive Boardo narys Nali- 
vaika, — neturėjo jokios opo- 

- zicijos ir vienbalsiai liko iš
rinkti vėl eiti jiems uždėtas 
pareigas iki kitų rinkimų.

J Trade Boardą kandidata
vo trys žmonės: Buivydas, 
Pranckevičius ir Palionis. Iš
rinktais liko: Buivydas ir Pa
lionis.

J skyriaus Pild. Tarybą kan
didatavo 5-ki: Stankevičius, 
Riskevičius, černevičius, Am- 
brozaitis ir Bernotą. Išrinktais 
liko: Stankevičius ir Riskevi
čius, nes tik dviejų reikia.

Raportai
Išklausius visus raportus su

sirinkimas suprato va kaip: 
stapičius (sustojimas) bus pir
madienį, 10-tą liepos, nes 
dviejų metų unijos padaryta 
sutartis su manufakčeminkais 
pasibaigė birželio 30-tą. Kaip 
ilgai šitas sustojimas tęsis — 
sunku pasakyti, kadangi uni
ja, darant kitą sutarti, dės pa
stangas, kad New Yorko 
kriaučių darbas neišeitų į va
dinamus laukus, ir kad patys 
firmininkai neturėtų teisės 
kelti savo biznį kur nors ki
tur, 
ma, 
ma. 
bus
išsimokėti 
žipono pasiuvimą, kiek 
likti bosui vediniui biznio ir 
abelną sumą.

Kas čia aukščiau yra pažy
mėta, tai bus nauji reikalavi
mai iš unijos pusės, kas ma- 
nufakčerninkams nelabai pa
tinka ir, aišku, jie j ieškos 
lengvatų. Taigi, stapičius gali 
nusitęsti savaitę-kitą.

Baigiantis dviejų metų su
tarčiai ir laukiant stapičiaus, 
daugelis firmų tyčia nesisku
bino pradėti vadinamą sezoną 

dabar diduma šapų dar 
vi uždarytų;

Tiesa, kiti firmininkai 
senai rengiasi prie naujo

■ zono. Koks tai Turner, 
pranešama, didina šapą 
kontraktoriui Passaic, N. 
Crawfordas—Walen, N.
va, dėlei šios priežasties, jau 
paskutiniuose Trade Boardo

LMS CK NARIAMS

Liet. Meno S-gos C. Komite
to posėdis jvyks liepos 12-tą,

vaukite.
B. L. Šalinaitč.

Liepos 29-tą atsibus Liet. 
Am. Piliečių Kliubo piknikas 
Klaščiaus Clinton Parke, Betts 
ir Maspeth Avės., Maspeth, L. 
L

šis piknikas bus skirtinges- 
nis nuo paprastų piknikų, nes 
bus šokikų kontestas, trys ge
riausi šokikai gaus pinigines 

'dovanas, tad bus daug smagu- 
!mo matyti šokikų lenktynes. 
' Piknikas turėtų būti remia
mas visų New Yorko ir apy- j 
linkės lietuvių, kadangi šis 
kliubas riša visus lietuvius, ne
žiūrint įsitikinimų, šiame kliu-

pakeltas klausimas, Į be visi žmonės yra gerbiami 
vienodai.

Tad nepamirškite liepos 29- 
tos.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkele savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

dviejuose susirinkimuose buvo 
reikalauta, kad tenai nebūtų 
daugiau siunčiama nei vienas 
žiponas, tik tiek, kiek jiems 
buvo siunčiama pirmiaus, ne
paisant: ar ten kas šapas di
dina, ar ne.

Buvo
kad darant naują sutartį bū
tą j°je įdėta ir mokestis už 
viršlaikių dirbimą—laikas ir 
pusė. Bet į šį klausimą uni
jos prezidentas Ui 11 manas va 
kaip atsakė:

“Sarmata amalgameitams 
reikalauti mokesties už virš
laikių dirbimą, kuomet dauge
lis vaikščioja gatvėmis be jo
kio darbo. Aš padarysiu taip, 
jog niekas nedirbs viršlaikių.”

Pildyk prižadą, broli, ir pa
naikink darbininkų ir forma- 
nų balakonais per galvas mu- 
šimąsi 
kiti, o 
si, tai 
sapne

Apie lietuviškas šapas ra
šiau iš čermanų susirinkimo ir 
čia užbaigiu.

J. Nalivaika,

už nedirbimą viršlai- 
jeigu prižado nepildy- 
ir pasiliks: žadinys, tai 
radinys.

Kviečia, Komitetas.

VYRAS BUVĘS 
SUDEGINTAS

Ponia Crater užvedė bylą 
išrinkt $60,000 ap d raudos už 
vyrą, teisėją Crater, kuris din
go be žinios 9 metai atgal. Ji 
sako, kad jis buvęs nužudytas 
ir sudegintas. Visi įdomauja, 
kaip ji tą įrodys, kuomet de
tektyvams nepavykę surast nei 
pėdsako. »

PAIEŠKOJIMAI
Šiuom tarpu lankausi New Yor

ko apylinkėj, būsiu iki 10 d. liepos. 
Norėčiau pasimatyt su Miku Stake- 
vičium. Prašau atsisaukt šiuo ant
rašu: Jonas Šermukšnis, 63 E. 7th

Skyriaus Koresp. 1st., c.o. Sciora,. New York City, N.Y.

Rspubik

Von

XAVERAS STRUMSKI S
ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PAS 5 AVA.

CALIFORNIA 

PORT

KADA BŪSITE NEW YORKE
4

Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S

FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

Vadinasi, bus reikalauja- 
idant sutartis būtų pildo- 
Prie to, darant sutartį 

joje pažymėta: kiek turi 
darbininkams už 

turi

sto-

jau 
se

kai p 
savo

J. Ir

D’ORAZIO KRAUTUVĖSE
REFRIGERATOR BARGAINS

(Šaldytuvai Nužemintom 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 
gyvenate per toli, tai mūsų repre- 
zentatorius atvažiuos pas jus su 

į automobiliu ir atsiveš jus į mūsų 
| showroom (parodos kambarį).

Visokių išdlrbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt, 
didžiausi šaldytuvų už taip žemai kai $3.50 j mėnesi. Pamųstykit!

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

Tuojau šau'. ti E V. 7-6111
4-6562

Charles D’Okazio.& Son
139 Meeker Ave. 664 Grand Street
Brooklyn, N. Y. 7 Brooklyn, N. Y.

lUiube 8 
aite »>'«os 
V, e t uvisbos 
degt>neS? 
valgis lr ge’ 

rimų

da > . ,as ,nf°rmacijas apie pasaulinę paro-
’’ sus.eiti savo g.mines ir senus paimamus, užeikite |

Lietuvių Centrą

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

Kliubo Oaspadorius TELEFONAS 
EVergreen 4-9672

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

Mūsų Vaikų Departmente ant visų siūtų, jrokuojant mėlynus (blue 
serge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame 

nuolaidų 30 nuošimčių.

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

O VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
izika ir Floor Show kiekvieną
penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves1’ Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs*, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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




