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KRISLAI
Visur Jie Tokie pat.
Pakartoju.
“Susiprato”.
Da Vienas Išvirto.

Rašo A. B.

Nežinau kas mums pri
siuntė iš Anglijos laikraštį
“Glasgow Observer”. Da
tuotas gegužės 24 dieną. 
Tai Škotijos katalikų bažny
čios organas. Kiekvienam 
antgalvyje skamba “katali
kai.”
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Jei kas manė, kad Angli
jos katalikų vadai-kleriįcalai 
žmoniškesni už mūsiškius, 
greitai nusivils paėmęs į 
rankas minėtą laikraštį. Jie 
už karą, už reakciją, prieš 
komunistus ir visokią pa
žangą. Šis karas esąs tie
siog šventas krikščionių ka
ras prieš barbarus.

Bet lygiai taip sako Vo
kietijos klerikalai. Jie gal
vą guldo už Hitlerį ir savo 
karą vadina krikščionių ka
ru prieš barbarus.

Neseniai Italijos katalikų 
bažnyčios galvos išleido pri
sakymą katalikams be jo
kių ceremonijų guldyti gal
vas už Mussolinį.

piliečiaiPennsylvanijos 
rašo ir klausia, ką daryti su 
tais Dies Komiteto laiškais, 
kuriuos jie gavo. Į visų laiš
kus asmeniškai atsakyti ne
galime. Todėl visiems buvo 
atsakyta birželio 26 dienos 
(4 T

Galime čia dar pakartoti. 
Galite Diesui grąžinti laiš
ką su parašymu: “Yes, I 
signed the petition.” K. P. 
yra legališka partija ir nė- 
rą jokio nusižengimo prieš 
įstatymus pasirašyti ant no
minacijų peticijos.

Bet jeigu kurie tuos jo 
laiškus ignoruos, nieko ne
atsakys, mano supratimu, 
taipgi jokio įstatymo nesu
laužys.

Tai ėmė daugiau 22 metų 
susiprasti Jugoslavijos po
niams. Tik dabar jų valdžia 
pripažino Sovietų Sąjuhgą 
ir užmezgė diplomatinius 
ryšius.

Blogai jie padarė tik to
dėl, kad nepasiklausė mūsų 
smetonininkų. Kaip žinote, 
mūsų smetonininkai dabar 
reikalauja, kad Jungtinės 
Valstijos atimtų pripažini
mą nuo Sovietų Sąjungos.

Iš bedarbių organizacijos 
Workers Alliance rezignavo 
David .Lasser. Jis buvo to 
susivienijimo p r e z i d entu. 
Kadaise buvo Socialistų 
Partijos nariu. Iš jos rezig
navo jau seniai. Tam tikrą 
laiką neblogai vairavo Wor
kers Alliance.

Deja, Lasserį sugadino 
Washingtono ponai. Vei
kiausiai jį išgąsdino... Mat, 
dabar prieš bedarbius ir. 
visas darbininkų organiza
cijas pradėtos fašistinės at
akos. Lasser pabijojo toliau 
būti jų pryšakyje.

- \

O Washingtone jis buvo 
virtęs RooseVelto žmonių 
lėle. Jį kviesdavo ant arba
tėlės pas sa.ve į Baltąjį Na
mą ponia Rooseveltienė. Jį 
glostydavo ir girdavo.

Bet žinoma, Workers Al
liance veiks, kaip ir veikęs, 

no viršylos pabėgimas 
anizacijai gali pakenkti, 
negali jos sulaikyti. Las- 
o vieton bedarbiai suras 
kimesnį ir pastovesnį ko- 
>5*.

Darbo žmonių 
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Anglai Bando Patirt. Japonai Imsią Irau 
Kokiomis Sąlygomis ei jos Koloniją In- 
Vokiečiai Taikytus do-Chiną ir Kt.

Žmonės Nešė Sovietų Vadų Paveikslus Ap
vainikuotus Gėlėm; Dainavo Internacio
nalą; Sov. Atst. Sveikino Lietuvių Tautą

Berlin. — Vokiečių radio 
paskelbė, kad Anglija atsar
giai, aplinkiniais keliais 
stengiasi sužinot, kokiomis 
sąlygomis Hitleris taikytųsi 
su Anglija. Vienas vokiečių 
valdininkas sakė, kad kara
liškos šeimynos Europoje 
pageidauja taikos; to ypač 
nori viena karališka šeimy
na, kuri turi artimus gimi
nystės ryšius su Anglijos 
karalium.

London. — Anglijos sei
me kilo judėjimas pavaryt 
iš ministerių kabineto N. 
Chamberlainą, buvusį Ang
lijos ministerį pirmininką. 
Dabar anglų ministeris pir
mininkas yra Winston Chu
rchill, o .Chamberlainas tik 
p i r m i n inkauja ministerių 
tarybai.

Daugelis seimo narių 
tvirtina, kad jeigu vokiečiai 
įsiveržtų į Angliją ir grei
tai laimėtų kokią žymią per
galę, tai Chamberlainas ga
lėtų nuverst premjero Chur- 
chillio valdžią, pats tapt mi- 
nisteriu pirmininku ir da
ryt taiką su Vokietija.

Vadai naziškos organiza
cijos vadinamos “Link” at
laikė slaptą susirinkimą 
Londone praeitą savaitę ir 
svarstė, kokiomis sąlygomis 
Anglija galėtų ,susitaikyti 
su Vokietija.

Darbietis seimo atstovas 
J. J. Davidson dėl to už
klausė vidaus reikalų mi
nisterį Johną Andersoną, 
ar jis žino, ko siekia ta 
pritarianti naziams organi
zacija.

Sovietai Įveda 48 Valandų 
Darbo Savaitę

Maskva. — Iki šiol Sovie
tų darbininkai dirbdavo po 
penkias dienas per 6 dienų 
savaitę; šeš/ta diena buvo 
visiškai poilsiui. Penkiomis 
darbo dienomis žmonės pra
monėje dirbdavo tik po sep
tynias valandas per dieną, 
tai viso 35 valandas per še
šių dienų savaitę.

Bet atsižvelgiant į karo 
pavojų Sovietam iš kapita
listinių šalių pusės, dabar 
Sovietų vyriausybė patvar
kė, kad darbininkai turės 
dirbti šešias dienas po 8 va
landas per dieną, o septinta 
diena bus poilsiui. Tai bus 
48 valandų darbo savaitė.

(Anglijos darbininkai da
bar dirba 84 valandas sa
vaitėj^. be jokio šventadie
nio.) :P/p;

Sovietų vyriausybė sako, 
“reikia daugiau metalo, 
daugiAu anglies, žibalo” ir 
kitų dalykų. . ,

Tokio, birž. 27.—Japonų 
armija jau įsibriovė į Indo- 
Chiną, francūzų koloniją, 
kuri rubežiuojasi su Chini- 
ja. Japonų kariuomenė In- 
do-Chinoj pasiekė punktą 
tiktai 18 mylių nuo Chinijos 
rubežiaus.

Japonų vyriausybė skel
bia “Monroe teoriją”, kad 
Azija turi būt azijiečiams. 
Tuomi Japonija atsako į 
Jungtinių Valstijų skelbimą 
“Monroe teorijos,” kad Šiau
rinė, Pietinė ir Centralinė 
Amerika turi priklausyti 
tik amerikiečiams, ir joks 
kraštas iš kitų pasaulio da
lių neturi kištis į Amerikos 
žemyno reikalus.
Grūmoja Anglų Hong Kon- 

gui ir Holandų Indijai
Japonai taipgi sutelkė sa

vo karo laivus į strategines 
vietas prieš Anglijos kolo
niją Hong Kongą ir prieš 
Holandišką Rytų Indiją.

Vokiečiams nukariavus 
Holandiją, anglai buvo at
siuntę savo kariuomenę j 
Holandiškos Indijos salas. 
Japonai gi rengiasi paimt 
tas salas į savo žinybą.

Republikonai Taipgi Ka
rinė Partija, Kaip Kad 

Rodo Jų Seimas
Philadelphia, Pa^, birž. 27. 

—Visašališkame suvažiavi
me republikonų partijos vis 
daugiau delegatų svyra į 
pusę WendelFio Willkie, 
Wall Stryto kapitalisto, 
kandidato į prezidentus. Bet 
ir senatorius Taft turi daug 
šalininkų. Spėjama, kad re
publikonai nominuos Taftą 
ar Willkie kaip savo kandi
datą į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Dewey’o “Še
ras” pradedąs nupulti.

Republikonų suvažiavimo 
komitetas pagamino pradi
nę platformą prezidenti
niams rinkimams. Joje sa
ko, kad republikonai veng
sią karo, bet padėsią demo
kratinėm šalim kovot už sa
vo laisvę ir nepriklausomy
bę, pagal “tarptautinius įs
tatymus.”

Daugelio republikonų re
miamas kandidatas į prezi
dentus Willkie yra karštas 
šalininkas Amerikos karo 
išvien su Anglija prieš Vo
kietiją.

Republikonų platforma, be 
kitko, reikalauja taip pa
taisyt Darbo Santikių Įsta
tymą, kad aprėžt unijų tei
ses. Jie taipgi reikalauja 
pervest bedarbių šelpimą- 
tiktai į į miestų ir valstijų 
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Rumuniją Priversta 
Sugrąžinti Sovietams 

Bessarabiją
Bucharest, Rumunija, bir

želio 27.—Pranešama, kad 
Sovietų Sąjunga griežtai 
pareikalavo, ir Rumunijos 
karaliaus Karolio valdžia 
sutiko be mūšio sugrąžint 
Sovietam Bessarabiją ir 
taipgi pervest Sovietų Są
jungai šiaurinę dalį Buko
vinos. Bessarabija, buvus 
sena Rusijos gubernija, ir 
Bukovina yra daugiausiai 
apgyventos ukrainų.

Po pereito pasaulinio 
karo, kai Sovietai buvo silp
ni, tai Rumunija pasinaudo
jo proga ir užgrobė Bessa
rabiją.

Rumunų valdžia taip pat 
perveda f Sovietų žinybą 
Constanzą, prieplaukos mie
stą prie Juodųjų Marių, ir 
Tidcea uostą prie Dunojaus 
upės įplaukimo į tas marias.

Sovietai ketina įsteigti sa
vo Raudonojo Laivyno sto
vyklas tose dviejose strate
ginėse priej^aukose.

Berlin, birž. 27.—Vokie-

CHICAGOS LIETUVIAI SVEIKINA 
NAUJĄ LIETUVOS VYRIAUSYBĘ

( H. JAGMINAS, 
ALK Chicagos Skyr. sekretorius.

Prez. ir Premjerui Justui Paleckiui, , 
Kaunas, Lietuva.

Varde Amerikos Lietuvių Kongreso Chicagos skyriaus 
ir varde 1,000 lietuvių susirinkusių į masinį mitingą bir
želio 25 dieną, Chicago, Ill., su džiaugsmu sveikinam nau
ją Lietuvos vyriausybę, laisvę atgavusią liaudį ir de
mokratišką Lietuvą.

Linkime naujai vyriausybei vesti Lietuvą progreso ir 
[loiltūros keliu,- kad Lietuvos liaudis galėtų kurti naują, 
laimingą ir gerbūvišką gyvenimą.

Pilniausia užgiriame vyriausybės pasibrėžimą vystyt 
juo dmugiškesniusisantikius su SSRS, nes tik einant iš
vien su Sovietų Sąjunga bus užtikrinta Lietuvos nepri
klausomybė. . * -’•••

Pilniausia užginame amnestavimą politinių kalinių, 
kuriuos-fašistinis Smetonos režimas kalįno tik už tai, 
kad jie kovojo už demokratiją, už tėvynės laisvę, už jos 
nepriklausomybę ir už liaudies būklės gerinimą. Politinių 
kalihių paleidimas sustiprins tautos kūrybines jėgas ir 
sutvirtins atsparumą ginti jos nepriklausomybę.

Pilniausia užginame jau įvykdintas reformas, ypač 
suteikimą liaudžiai teisės nemokamai naudotis mokslu ir 
medikale pagalba.

Pageidaujame dar, kad būtų įvesta civile metrikacija, 
bažnyčia atskirta nuo valstybės ir? kad mokyklų sistema 
perdėm būtų svietiška.

Rochester, N. Y.
Mirė Amelia Baronienė
Birželio 26 d. East Ro- 

chesteryj mirė Amelia Ba
ronas, LDS 167-tos kuopos 
narė. Bus palaidota šį šeš
tadienį, birželio 29 d., 10 va
landą iš ryto.

L. Baronas.

čių valdžios atstovas parei
škė spaudai, kad Vokietijai 
nei šilta nei šalta dėl to, kad 
Sovietai atgriebia Bessara
biją nuo Rumunijos ir pri
jungia sau šiaurinę, ukrai- 
nišką dalį Bukovinos. Vo
kiečiai sako, tai yra “tiktai 
dalykas rusų, o ne mūsų.”

Bucharest, Rumunija, bir
želio 27.—šimtai ir šimtai 
Sovietų karinių lėktuvų, 
skraidydami virš Rumuni
jos, juo greičiau įtikino ru
munų valdžią, kad jinai tu
ri sugrąžint Sovietam ru- 
siškai-ukrainišką provinciją 
Bessarabiją.

EXTRA
i ....... . ■■■ '•

Bucharest, Rumunija, 
birž. 27.—Oficialiai prane
šama, jog Rumunijos val
džia prašo Sovietus pailgint 
laiką ultimatumo - griežto, 
reikalavimo, kuriuom Sovie
tai sako Rumunijai sugrą
žint Bessarabiją Sovietams.

Berlin, birž. 27.—Vokie
čių komandieriai pajuokia 
anglų pranešimus, būk an
glai sėkmingai užpuolę vo
kiečius Francijos pajūriuo
se. Sako, tai tik tuščias blo-

ORAS.—Būsią lietaus. 
Dalinai apsiniaukę.

Kaunas. — Niekada pir- 
miaus lietuvių tautos isto
rijoj nebuvo tokių skaisčių 
džiaugsmo dienų, kaip da
bar.

Pašaukus Lietuvos Ko
munistų Partijai, susirinko 
70 tūkstančių Kauno darbi
ninkų ir tarnautojų ir 
džiaugsmingai demonstravo 
gatvėmis pirmadienį. Ta 
milžiniška žmonių minia 
reiškė padėką Sovietų Są
jungai už draugišką pagal
bą Lietuvai.

Kiekvienas demonstrantų 
būrys nešė paveikslus Stali
no, Molotovo, Vorošilovo ir 
Timošenkos, apvestus gyvų 
gėlių vainikais.

Lietuvos Komunistų Par
tijos Centro Komiteto narys 
pasakė sujudinančią kalybą, 
kurioje priminė, jog Raudo
noji Armija jau antru kar
tu atvadavo Vilnių ir tuo 
pačiu laiku padėjo patiems 
lietuviams pasiliuosupti.

Komunistų Partija pasi
žadėjo pilnai remti dabarti
nę Paleckio vyriausybę, ku
riai tenka sunki ir garbin
ga pareiga—būdavot darbo 
Lietuvą.

Suplaukusiai miniai sakė 
kalbas darbininkai, atstovas 
Lietuvių Jaunųjų Komunis
tų Sąjungos, buvę politiniai 
kaliniai, moterų atstovė iš 
Marijampolės ir daug kitų. 
Nauja Vyriausybė žada Ge- 
rint Būklę Darbo žmonėms 

Gedvilą, Lietuvos vidaus 
reikalų ministeris, kalbėda
mas demonstrantams, pa
reiškė, kad naujoji vyriau
sybė rūpinsis pagerint me
džiagines sąlygas darbo 
žmonėms, ir tuo tikslu įku-

SMETONA TURI “SUTAUPĘS" NEW YORKO 
BANKE 100 TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ

“Tautos Vadai” Pabėgdami 
Pasiėmė Daug Aukso ir 

Brangenybių
(Specialus pranešimas 

“Laisvei”)
Kaunas.— Aiškėja^ kad 

“tautos vadas” ir kompani
ja vadukų, kurie pabėgo iš 
Lietuvos, pasigrobė su sa
vim daug aukso, brangeny
bių ir užsieninės valiutos.

Iš patikimų šaltinių pa
pildomai patirta, kad “tau
tos vadas” Smetona apart 
savo turtų ir paločiau® 
Francijoj, ir plantacijų Bra
zilijoj ir Palestinoj, turi dar 
“kiek” sutaupų ir Amerikoj.

Vienam iš New Yorko 
bankų Antanas Smetona tu
ri 100,000 dolerių.

Be to, Zosės Hodokovskos

Ruoš kime vasari
nės pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui.

ria naują darbo ministeri
ją; ši ministerija rūpinsis 
darbo ir algų klausimais ir 
gins medžiagines teises dar
bo žmonių.

Baigiantis demonstracijai, 
beskambant Internacionalo 
dainai ir muzikai, milžiniš
ka minia vienbalsiai nutarė 
pasiųst sveikinimo telegra
mą Stalinui ir priėmė rezo
liuciją, reikalaujančią pri
pažint kaipo teisėtas orga
nizacijas Komunistų Parti-' 
ją, Jaunųjų Komunistų Są
jungą ir darbo unijas.

Sovietų atstovas Lietuvai, 
Pozdniakovas sveikino tūk
stančius žmonių, kurie su
sirinko prie sovietinės at
stovybės po demonstracijos.

Molotovo Atstovas Sveikino 
Laisvą Lietuvių Tautą“"“ 
New York. — Generalinis

Lietuvos konsulatas čia 
taipgi perdavė “Laisvei” ži
nia iš Kauno, kurioje, be 
kitko, sakoma:'

“Milžiniškoj liaudies ma
nifestacijoj, gausingi kalbė
tojai reiškė džiaugsmą dėl 
išsivadavimo iš Smetonos 
tironijos bei padėką Sovsą- 
jungai už pagalbą ir apsau-

“Dekanozovas (atstovas 
Sovietu komisarų pirminin
ko Molotovo) baigė savo 
kalbą šūkiais:

“Tegyvuoja Sovietų Są
jungos ir Lietuvos draugys
tė!”

“Tegyvuoja laisva lietuvių 
tauta!”

“Manifestacija praėjo pa
vyzdingai, entuziastingai. 
Ilgai gatvėse aidėjo besis
kirstančių žmonių dainos.”

-Smetonienės vardu 50,000 
svarų sterlingų (200 tūks
tančių dolerių) yra padėti į 
Bank of England ir 500,000 
frankų Šveicarijoj.

Turkija Oficialiai Atsi
sako Kariaut Išvien 

Su Anglija
Ankara, Turkija.—Turkų 

ministeris pirmininkas Re- 
fįk Saydam pareiškė seimui, 
kad jo valdžia galutinai nu
sprendė neit į karą talkon 
Anglijai.

Užsieniniai diplomatai su
pranta, kad Turkija nusi
gando po to, kai vokiečiai 
sukriušino Franci ją.

4-
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Nes kokia tai būtų kritika, 
pirmiau turėtum gauti le 
mą nuo kritikuojamo asme

Pagaliaus po visų klausi 
ir atsakymų gauna balsą pats 
Jurgelionis. Jis pareiškia, kad 
sucenzūruotasis kontrolės ko
misijos raportas negalėjo būti 
Grigaičiui nežinomas, nes,'sa
ko, “pats Grigaitis mano na
muose jį suredagavo!”

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ........................ $5.50
United States, six months ....................  $3.00
Brooklyn, N. ¥., per year ....................  $6.00
Brooklyn, N. Y., six months ................  $3.25
Foreign countries, per year ..................  $8.00
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, per year ................  $5.50
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.
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Ateiviams Pavojus
Apart kitų bilių, priešingų ateivių rei

kalams ir gerovei, taip vadinamas Smith 
Bill, H. R. 5138, bus bene žiauriausias. 
Jis jau priimtas Kongreso abiejų butų 

• ir tik belaukia prezidento Roosevelto pa
sirašymo. Šis bilius reikalauja, kad visi 
ateiviai nepiliečiai turi būti suregistruoti 
ir kad jų pirštų antspaudos turi būti nu
imtos. Iki šiol šitaip elgdavosi tiktai su 
nuteistais kriminalistais.

Šimtas keturiasdešimis du metu tam 
atgal, laike John Adams prezidentavimo, 
reakcionieriai pravarė kelius bilius prieš 
ateivius. Tai irgi buvo sunki kova. Tada 
dar tebebuvo gyvas Tarnas Jeffersonas 
ir stovėjo pryšakyje kovos prieš reakcio
nierius. Jis pareiškė: “Priešateivinis bi
lius yra pikčiausias dalykas.” O kai jis 
tapo išrinktas prezidentu, visus tuos pik
tus įstatymus be jokių ceremonijų panai
kino.

Dabar neturime Jeffersono, kuris pa
dėtų mums kovoti. Dabar Rooseveltas 
prezidentauja. Kongrese turime tiktai 
vieną ateivių bičiulį, tai kongresmaną 
Marcantonio. Todėl kova gana sunki.

Bet kovoti reikia prieš ateivių perse
kiojimus. Reikia prašyti prezidento Roo
sevelto, kad jis to Smith Biliaus nepasi
rašytų. Dabar dar laikas.

Ateivių Gynimo Komiteto pirmininkas 
/ Carey McWilliams pasiuntė Ro 
sekamo turinio telegramą: <-

“Vardan Amerikinio Komiteto Atei
viams Ginti direktorių mes raginame 
jumis vetuoti (atmesti) Smith Bill, H. R. 
5138. Šis bilius, apmaskuotas ‘priešatei- 
viniu bilium’, grūmoja sunaikinimu kon
stitucinių ir demokratinių teisių visiems 
amerikiečiams. Reikalavimas nepiliečių 

4 rfegistruotis ir duoti pirštų antspaudas 
/yra pavojingas nutolimas nuo ameriki- 

•"'nio gyvenimo būdo ir amerikinės tradici
nės politikos ir prives prie suregimenta- 
vimo visų Amerikos žmonių, kaip ateivių, 
taip čiagimių. Mes nemanome, kad būtų 
gerai Amerikos valdžiai pamėgdžioti hit
lerinėje Vokietijoje nazių režimo varto
jamas metodas.” ' . »

McWilliams toliau ragina visas orga
nizacijas, taipgi pavienius asmenis, my
linčius laisvę, be jokio atidėjimo kreiptis 
į prezidentą Rooseveltą su reikalavimais, 
kad jis šitą Smitho Bilių vetuotų.

Vfeltui

I

Nauja Žmonėms Našta
Kongresas ir Rooseveltas karo pasi

ruošimo naštą krauna ant liaudies pečių. 
Viskas bus aptaksuota, Visos gyvenimo 
reikmenys pabrangs. Pakelti taksai ir 
ant darbininkų įplaukų. Jeigu iki šiol 
federalių taksų nemokėdavo tie ženo- 
čiai, kurie turėdavo šeimoje tik iki $2,500 
metinių įplaukų, tai dabar paliuosuojami 
bus nuo mokėjimo tiktai uždirbą iki $2,- 
000. O pavieniai turės mokėti tie, kurie 
uždirbs tik virš $800 per metus. Iki šiol 
mokėdavo tik tie, kurie uždirbdavo virš 
$1,000.

Šis įstatymas palies daugiau kaip du 
milionu darbininkų.

Nachalai tie Franci jos Valdonai
Pasirodo,' kad Ispanijos pabėgėliai ko

votojai tebelaikomi Franci jos koncentra- 
, ei jos stovyklose. Petaino valdžia juos te
bekamuoja. Tai valdžia, kuri atidavė 
Ęranciją Vokietijos naziamš.

Didesnius nachalus, kaip " Francijos 
valdonai, sunku besurasti visam pasauly
je. Jie nepaiso pasaulio nei pasipiktini- 
įbo, bei prdVesftų.’

Hooveris Paskelbė Karą 
Amerikos Žmonėms

Senis Herbert Hooveris atsisako pasi
traukti nuo visuomeniškos arenos Ir 
baigti likusias gyveninio dienas savo di
deliuose turtuose. Tasai buvęs preziden
tas, priviręs baisybes nelaimių Amerikos 
žmonėms, tebesimaišo po kojų ir sušilęs 
tebesidarbuoja kapitalo interesams.

Štai jis kalbėjo Republikonų Partijos 
konvencijoj pereitą antradienį. Visai jis 
neprisiminė apie tuos laikus, kai jis pre
zidentavo ir paskandino kraštą į krizio 
bedugnę. Bet už tai jis pasmerkė kiek
vieną socialinį įstatymą, naudingą darbo 
žmonėms, priimtą laike Naujosios Daly
bos žydėjimo, kai prezidentas Roosevel
tas kovojo su ekonominiais rojalistais ir 
hooveristais. Hooveris reikalavo nu
traukti pašalpą bedarbiams, nušluoti vi
sus įstatymus, kurie kaip nors varžo ka
pitalistams teises iki gyvo kaulo lupti 
darbininkams kailį. Tik taip, esą, Ame
rikon sugrįš gerovės laikai!

O Republikonų konvencija Hooveriui 
plojo ir demonstravo. Sveikino jį karš
tai ir ilgai, kaip kokį didžiausį, iš numi
rusių prisikėlusį didvyrį.

Skandalas su Tais Frontininkais
Brooklyne pasibaigė byla prieš 14 

“krikščioniško fronto” narių. Devyni 
pripažinti nekaltais, o penki paleisti be 
nuosprendžio, nes džiūrė negalėjo susi
taikyti. Sakoma, kad prieš juos byla ne
bebus atnaujinta.

Tuo nuospreidžiu džiaugiasi ne tik 
kun. Coughlinas, bet ir valdžios proku
roras, kuris neva bandė juos surasti kal
tais. Jie buvo kaltinami slaptam suokal
byje versti valdžią, žudyti žmones, vogti 
valdžios ginklus. Faktais buvo parodyta, 
kad jie viską tai darė. Bet vistiek jie ne
kalti! O nekalti todėl, kad jie teisme sa
kėsi visą tai darę tam, idant 
apsaugoti nuo komunizmo!

Valdžios prokuroras, matyt, 
frontininkus rasti kaltais ir
Kaip kiti valdininkai, taip jis, pradėjo 
šokti pagal reakcijos muziką. Bet koks 
chuliganas, kuris sakysis plėšęs ir žudęs 
žmones vardan kovos priešikomunizmą, 
veikiausia greitai bus skėlbiamas didvy
riu, o ką jau bekalbėti apie jo kaltinimą 
ir baudimą. ,

Coughliniečiaį, dabar pasidrąsins. Ki
tiems teroristams irgi kelias atdaras.

Tai vis požymiai šios šalies fašizavimo.

Ameriką

nenorėjo 
nubausti.

kad 
kad 
jau

pragie-

Donald 
įtalpin- 

Tribune.”

“Bus Gera ir Ramu”
Tokiu pavadinimu editoriale mūsų 

draugų chicagiečių “Vilnis” (birž. 25 d.) 
išsireiškia sekamai apie paskutinius įvy
kius Pabalti jos kraštuose:

Nekurie iš tų pranašų, kurie sakė, 
Baltijos valstybės jau nėra laisvos ir 
jos. nustojo savo nepriklausomybės,
pradeda atvėsti. Pirmiau jie pranašavo Kas- 
sandros balsu ir matė tik mirtį ir pragaištį. 
Dabar, bent tūli iš jų, jau mato 
druolius.

Tuo atveju labai charakteringa 
Day telegrama iš Rygos, kuri buvo 
ta vakar dienos chicagiškės
Kaip žinoma, tas korespondentas niekuomet 
nesigailėjo pikčiausių kolionių, kada tik kal
bėdavo apie Sovietus. Bet šiuo kartu, rašy- 

■ damas apie padėtį Baltijos valstybėse ir 
apie tų valstybių gyventojų nuotaikas, jis 
jau kitaip kalba. Girdi: “Panika, kuri vy
ravo tose šalyse pereitą savaitę, greitai iš
sisklaidė.” Minėdamas apie Joninių šventes, 
kurios Lietuvoj ir Latvijoj labai populiariš- 
kos, Donald Day žymi, kad Joninės praėjo 
gražiausioj nuotaikoj, kad oras skambėjo 
nuo dainų. Dainuota lietuviškai, dainuota 
latviškai, dainuota estiškai, o protarpiais 
raudonarmiečiai linksmino žmones savo ru
siškomis dainomis. Latvių, lietuvių ir estų 
kareiviai broliavosi su raudonarmiečiais, 
taip pat ir oficieriai.

Gal Joninių šventės ’ niekuomet nebuvo 
švenčiamos tokiuo entuziazmu, kaip šiemet.

Tasai pats Donald Day rašo, kaęl raudon
armiečiai “stebuklingai disciplinuoti 
ta jų 
jų draugų. Negana ta: “Visi'.vietos gyven
tojai sako, kad jiems daug smagiau matyti 
Raudonąją Armiją, negu kad būtų atėję 
vokiečiai.”

Ponams šimučiams, Grigaičiams, Bukšnai- 
čiams ir visai jų padermei bus labai ne
smagu skaityt ši Donald ' Day koresponden
cija. Tie ponai taip rašo, tarytum Lietu
voj ir kitose Baltijos valstybėse dabar šer
menys. Na, o čia jų locnas prietelius Donald 
Day praneša, kad Baltijos valstybėse džiū
gavimo nuotaika.
" ‘ 'TikWJ protiškai sbparalyžittdti ’ ’ žrii'ėhėš '

čiai “stebūklįOgai disciplinuoti” ir kad 
disciplina laimi jiems vis naujų ir nau- 
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Šis žemlapis parodo, kurias Francijos vietas okupavo Vokietija pagal karo pa
liaubų sutartį. Okuopuota dalis žemlapyje suruožuota.

Is SLA 41-mojo Seimo
TREČIA SESIJA

Jau pusantros dienos seima- 
vota ir—niekas dar neatlikta. 
Du kartu delegatai pervaryti 
per “šerengą”, pasakyta ne
mažai kalbų ir kalbelių, bet 
prie rimto darbo dar nepriei
ta.

'Trečia sesija antradienio 
ryte prasidėjo su mandatų ko
misijos raportu. Iš apie 370 
kuopų, seime dalyvauja tik 
120, su apie 240 delegatų. Ko
misijos pirmininkas S. Baka- 
nas bandė raportuoti delega
tams apie skundus, bet pirm. 
Bagočius sudraudė. Girdi, 
skundai esą nesvarbūs, tai bū
sią išrišti./‘lĮzpakąiyje.”

Girdėti yra skundas prieš 6 
delegatus iš 126 kuopos. Ta 
kuopa randasi New Yorke ir 
yra žinoma kaipo “pavienių 
narių kuopa.” Delegatai bene 
visi tautininkai - sandariečiai. 
Klausimas išrišti pavestas 
mandatų ko.misijai su sekre
torium Viniku.

Kiti delegatai visi priimti, 
nors buvo ir tokių, kurie iš
rinkti delegatais kai jų duok
lės buvo nemokėtos po 4 mė
nesius ir daugiau.

Prisekiojus delegatams (a- 
part 126 kp.) ženklelius, pra
sidėjo viršininkų raportai. Ra
portai atspausdinti seimo dar
bų knygoje ir delegatai juos 
turėjo gauti nemažiau mėne
sio prieš seimą. Bet gavo tik 
dvi dieni prieš seimą, o kiti 
tik atvažiavę į seimą atsiėmė.

Kadangi jau pusantros die
nos sugaišinta, o raportai ga
ną ilgi, tai pirmininko ir vice
pirmininko raportai priimti 
“kaip atspausdinti.” Reiškia, 
nubalsuota nežinant už ką.
/11 i '« U j ; . . *

, “Naujos Kuopos/ . .

■ > Beje, dar “prieš balsuojant 
valdybos raportus, kilo klau
simas, kuris,, kaip atrodė, bu
vo taikytas tiesiai Grigaičiui. 
Philadelphijos delegatas klau
sia prez. ar gali narys dviejo
se kuopose kandidatuoti į sei
mą delegatu? Vienoj kuopoj 
jo neišrenka, tai susiorgani
zuoja “naują kuopą” ir iš ten 
tampa delegatu. Grigaitis ly
giai taip ir padarė.

Bagočius paaiškino, jog šis 
dalykas nors ir negeistinas, 
bet konstitucija jo griežtai ne
draudžia. Girdi, visuomet" bu
vo tokių atsitikimų, o prieš šį 
seimą tai daugiausiai: net 
apie 10 tokių “naujų kuopų” 
išdygo.

Klausimas paliktas išspręsti 
seimui ir padaryti tam tinka
mą tarimą. Tuom tarpu Gri
gaitis priimtas delegatu atsto-

vauti “jaunuolių kuopą.”
Kiek Susivienijimui Atseina 

“Prapertės”

Vice-prezidento Mažuknos 
raporte vienoj vietoj pažymė
ta, jog forklozuotos nuosavy
bės Susivienijimui palaikyti 
atseina trigubai brangiau, ne-

laikymas atseitų ‘privačiam 
žmogui.

Vienas delegatas užklausė, 
ar teisybė, kad SLA. turi Chi- 
cagoje už $200,000 ar dau
giau vertės nuosavybių ir jas 
visas valdo viena ypata?

Į kįau^imą atsakė pats Ba- 
gočius, jog taip. Kitaip, girdi, 
ir negali būti. Bet esą tam tik
ros “restrikcijos.” O kad sve
timos nuosavybės tvarkytojas 
parokuoja dešimteriopai 
“vieno cveko/kalimą,” tai 
esą irgi “naturališka.”

KETVIRTA SESIJA

Grigaitis Liepe Jūrgelioniui 
Agituoti “Tėvynėj” už Karą!

Popietinėj sesijoj (ketvir
toj) vakar kuotik neprasidėjo 
mažiukė “blitzkriege.” Ji kilo 
apšvietos komisijai išduodant 
raportą.

Sesiją atidarius Vaidyla pa
siūlė pasveikinti nuo seimo 
prezidentą Rooseveltą ir Lie
tuvą. Bagočius pareikalavo 
įnešė jo pasakyti kieno vardu 
pasveikinimą pasiųsti Lietuvai, 
Nors Vaidyla priešingas nau
jajai vyriausybei, bet įsišokęs 
turėjo pripažinti, kad pasvei
kinimas reikia pasiųsti per 
Lietuvos valdžios atstovą Wa- 
shin^tone.

Mažai ginčų iššaukė finan
sų komisijos raportas. Jis pri
imtas. Kiek daugiau pasikarš
čiuota prie redaktoriaus J.ur- 
gelionio raporto, bet dar dau- 
giaus kai apšvietos komisijos 
išduota du raportai — didžiu
mos, Grigaičio ir Vaidylos, ir 
mažumos—Miliausko.

Delegatai pradėjo statyt) 
Grigaičiui klausimus apie cen
zūrą “Tėvynėj,” o jis taip 
“trumpai” moka į kla’usimą 
atsakyti, kad sustojo tik kaip 
keli delegatai pradėjo šaukti: 
“ponas Grigaiti, pabaik!”

Kas liečia cenzūros, tai esą 
tą reikėję įvesti, nes Jurgelio
nis , pradėjęs talpinti organe 
tokius straipsnius, kurie žemi
na ir įžeidžia nekuriuos Pildo
mosios Tarybos narius.

Pirmiausiai buvęs sucenzū- 
ruotas tūlas kontrolės komisi
jos raportas, kurio Grigaitis 
ir nežinąs kokię jis buvęs. Tilc 
tiek žinąs, kad jis buvęs skir
tas tik Pild. Taryb. žiniai, o ne

visiems nariams.
Vėliau Jurgelionis 

“nepasiprovijęs,” tad 
apšvietos komisijos
važiuoti į New Yorką ir jį su
valdyti. Nuvažiavę tik du — 
Grigaitis ir Vaidyla—Miliąus- 
kas nebuvęs kviestas. Vargais 
negalais sutvarkę Jurgelionį ir 
manę, kad viskas bus “OK”. 
Bet kur tau! Šis nelabasis ne
spėjus Grigaičiui apleisti New 
Yorką ir vėl pradėjęs talpinti 
“Tėvynėj” “uždraustus raš
tus.”

Nušilęs aiškino Grigaitis, 
kad cenzūros “Tėvynėj” nebu
vę ir neesą. Esą tik “džentel
meniška” sutartis tarpe re
daktoriaus ir Pild. Tarybos, 
kad redaktorius netalpins val
dininkus kritikuojančių straip
snių, jei su tokia kritika kri
tikuojami asmenys nesutiks.

Trečiasis komisijos narys, 
Miliauskas, pastebėjo Grigai
čiui, kad įvedus tokią tvarką 
tai dar blogiau negu cenzūra.

Klausimas:
Gerbiamieji^ Štai mano 

glėbys klausimų, kuriuos 
prašau atsakyti per dien
raštį “Laisvę”:

1. Ar Lietuvos žmonės 
leistų Smetonai sugrįžti į 
Lietuvą?

2. Ar Smetonos nuosavy
bę kuri randasi už Lietuvos 
rubežių, Lietuvos žmonės 
gali konfiskuoti?

3. Ar Raudonoji Armija 
apgins Lietuvą nuo Hitle
rio ?

4. Ar Lietuvoje gali žmo
nės įvesti sovietinę santvar
ką be revoliucijos?

Iš anksto tariu širdingai 
ačiū.

Skaitytojas.
Atsakymas:

1. Smetona norėtų sugrįž
ti į Lietuvą tik tada, jeigu 
jis žinotų, kad vėl jis bus 
diktatorium. Jo pasekėjai 
dabar Amerikoje kaip tik 
ir darbuojasi dėl tautininkų 
diktatūros sugrąžinimo su 
Antanu Smetona pryšakyje. 
Tačiau, mūsų supratimu, 
nei Smetona, nei jo kolegos 
Amerikoje tokios valandos 
nebesulauks. Jų rojaus die
nos pasibaigė. Jų viltis žu
vo amžinai.

2. Kaip dabar paaiški, tai 
Smetona pusėtinai daug 
nuosavybės turi -^įsigijęs

gali ambryti, kad Lietuva ir jos seseriškos 
respublikos ■ neteko savo nepriklausomybes.

- Kbdūl ? " AH ’ U? todėl; kad grnrvtr (v(sų nėt;
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Francijos Premjeras 
Kritikuoja Angliją

Bordeaux, Francija, birž. 
25. — Francūzų ministeris 
pirmininkas maršalas Pe
tain smarkiai kritikuoja 
Angliją, kad ji nedavė 
Franci j ai žadėtos karinės 
paramos, o dabar Anglija 
kišasi į vidujinius Franci
jos reikalus ir anglų vald
žia šaukia francūzus išstot 
prieš padarytas karo pa
liaubas su vokiečiais.

Premjeras Petain perspė
ja tuos francūzus, kurie 
Anglijos kurstomi bandys 
įnešt pasiskirstymą į fran
cūzų tarpą.

Estonija Pasipuošus Savomis 
ir Sovietų Vėliavomis

Tallinn, Estonija.—Visos 
valdiškos įstaigos ir mokyk
los Estonijoj birželio 23 d. 
buvo papuoštos tautinėmis 
E^tonijos ir Sovietų vėlia
vomis.

Estų minios su džiaugs
mu sveikino savo naujos vy
riausybės pareiškimą, kad 
ši vyriausybė palaikys drau
giškus santikius su Sovie
tais.

ANGLŲ KARO LAIVAI 
PASTOJA KELIĄ FRAN-

London, birž. 26.—Angli
ja nusiuntė didžiausią savo 
karo laivą “Hood” ir kifcus 
karinius laivus užkirst ke
lią francūzų kariniams lai
vams, jeigu jie mėgintų 
pro Gibraltarą pabėgt į va
karines ir šiaurines Franci- 
jos prieplaukas.

užsieniuose. Bet apie tos 
nuosavybės atėmimą iš jo 
reikia pusėtinai abejoti. 
Veikiausia Lietuvos vyriau
sybė bandys ne tik Smeto
nos, bet ir kitų smetoninių 
“didvyrių”, išnešusių kuda
šių užsienin ir turinčių už
sienyje nuosavybę, turtus 
ątgauti ir sugrąžinti Lietu
vos žmonėms. Geriausio jai 
pasisekimo!

3. Žinoma, kad Raudono
ji Armija gins Lietuvos te
ritoriją nuo visų užpuolikų. 
Tai aiškiai pasakyta apsi
gynimo sutartyje. Abi šalys 
pasižadėjusios vieną kitą 
ginti.

4. Raudonosios Armijos 
pagalba Lietuvos žmonės 
nuvertė baisią tautininkų 
diktatūrą be vieno kraujo 
lašo praliejimo. Dabar jie 
galės įsivesti tokią santvar
ką, kokia jiems patinka, net 
ir sovietinę, be revoliucijos.

Pavyzdį davė išlaisvinti 
žmonės Vakarinės Ukrainos 
ir Vakarinės Baltgudijos. 
Kai Raudonoji Armija nu
šlavė imperialistinės Lenki
jos priespaudą tuose kraš
tuose, Ukrainai ir baltgud- 
žiai laisvu, demokratiniu 
balsavimu nusitarė kapita
listinę santvarką pakeisti 
socialistine santvarka. Ir 
tai pasiekė be jokios revo
liucijos. Jei tik žmonės pa
norės, galės tą patį pada
ryti Lietuvoje, Latvijoj ir 
Estonijoj. Jų likimas dabar 
jų* pačių rankose.
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Ainiu, imu ii ktudi suriKiose j nu uigdiiinių meuziagų, vie- 
sąlygose. Jie moka savo (nok geriausiai jie mėgsta

Columbįjos U n i versiteto žmogus žino, kad džianito- 
Mokytojų Kolegija per pen- riaus amatas yra įvairus ir

mums 
žibant

šovinys apie 10 colių storio 
kaštuotų iki $3,000.

perkerta penkių įsiūlo valdžiai savo išradi - 

geležiniais bal-. pasak jo, galėtų numest tūk-

Patys profesoriai apartmentinio namo; 
nedavė tų pamokų. Jie pa-Įruot keltuvą - eleveiterį'ir 
tys nemokėjo arba jienorė-' tt. Net jeigu durys blogai

Penktadienis, Birž. 28, 1940 Trečias puslapis

IMOTI 1111MI a K
Pelėsiai ir Kova su Jais “DŽIANITORIŲ” MOKSLAS UNIVERSITETE Ugnis, Oras, Vanduo ir Žeme NETIKĘ KARUI
Rašo J. Gužas

Pelėsių bendra išžiūra ir 
veikimas į maisto dalykus 
daugeliui mūsų gerai žino
mi. Vasaros laiku pelėsiai 
pasirodo įvairiose vietose. 
Kur jie atsiranda, veisiasi, 
kaip jie paliečia ekonominį 
gyvenimą ir kas jie yra— 
augmenys ar kas kita? Čia 
mes, kiek apsistodami, pa
gvildensime tatai plačiau.

Kaip yra žinoma, pelėsiai 
auga ant organinės medžia
gos ir drėgnumoje. Jie yra 
augmenėliai, priklauso prie 
augmenų rūšies, kur prigu
li bakterijos, mielės, grybai 
ir kiti. Jie visi neturi žalia- 
spalvės medžiagos, vadina
mo chlorofyllo, todėl nega
li patys pasigamint maisto; 
kaip ir žmogus, jie maitina
si augmenimis ir kita orga
nine medžiaga.

Duonos pelėsiai bus ge
riausia tyrinėti ir įrodyti.

Augmenų karalijoj tokie 
augmenys, kurie sau maisto 
nepasigamina, yra laikomi 
primityviškais, p i r m y k š- 
čiais, necivilizuotais. Tūli 
žmonės, kaip tik priešingai, 
didžiuojasi ir skaitosi aukš
tai pakilę, kad moka kitų 
darbų tukti...

IŠŽIŪRA
Jauni pelėsiai yra iš labai 

plonų daigelių susidėję, lyg 
šilkiniai, minkštučiai, švel
nučiai ir balsvos spalvos. 
Bręstant jiems, spalva pa
sikeičia, virsta mėlyna, ža
lia, ruda, juoda ar raudona. 
Jų yra daug veislių ir spal-

Rašo
J. F. Borisas, Ph. C., O. D.

Bruožai iš Chemijos
Turime prieš save ketu

ris daiktus: ugnį, orą, van
denį ir žemę, kuriuos kiek

vienas iš mūsų gerai pažįs-

pasirįnkti kitą—iš sėklų vei
stis.

Sekios. — Kitoje vietoje ketą paskutinių dienų da- reikalaujan t i s gabumo, 
parodėme, kad pelėsiai iš-1 ve pamokas šimtui ir dešim- Džianitorius turi mokėt, 
vysto spurgučius, kurie pil- čiai studentų, kaip atlikt kaip ant greitųjų užtaisyt 
ni sėklų—“spores.” Jų sėk- darbą “džianitoriaus,” di-'prakiurusį vandens, vamzdį, 
los, nukritusios sauson vie- dėsnių namų prižiūrėtojo; ir kaip sutaisyt vandens kra- 
ton, gali išbūti, kad ir kelis laikraščiai apie tai rašė,'na; kas daryt, jeigu žiemą . . .
metus nedygusios; o pašto-'kaip apie nepaprastą, nau-'per šalčius nustoja veikęs i ta,v._ °.1??1.11168 . bandysime 
gėje dygsta ir auga į naujus, jovišką mokslo kursą. Pro-'gesas; kaip pataisyt mažės-:Paziu1ret1’ apie juos sako 
pelėsius. O naujas pelėsis fesoriai įvedė šias pamokas nius elektros sugedimus; mokias, tyrinėdami _ tuos 
vėl veisiasi, gamina sėklas,1 gėdingai, lyg su pasižemini- kaip tuojau užtaisyt prakiu- (daiktus, ^ mes tyrinėjame 
ir taip pasikartoja visas mu, lyg su atsiprašymu J rūsį stogą; sutvarkyt radia- gamt^/r V18a>. Kas ga.1°J6 
procesas. Bet spurgučiams Nes “džianitoriavimas” jiem torių, prižiūrėt didelį pečių (atrandama,.tai yra aplinkui 
būnant silpniem, jie galą atrodo toks prasčiokiškas1 gariniam apšildymui viso 
“susinešti,” apsiveisti, ir dalykas. ‘ ° ’ ’ “ *

a. Jtxctl M UUIU I d UI UlZ/UctiOy U kzJL J. LA“ i i • • 1 i. •
atsiprašymu, rūsį stogą; sutvarkyt radia-.gamt^ ir V18a’. kas Sėtoje
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o'mus esančiame ; pasaulyje.
Jpg |Toks tyrinėjimas vadinasi 

j patyrimu. Tik per patyri-
“susinešti,” apsiveisti, ir, 
nauja karta lytišku būdu 
veistis.

Lytiškas Veisimasis.—Pe- j0 pasirodyt moką šį nau-'užsidaroma/užraktas nevei- 
lėsiuose lytiškas dauginimą- dingą darbą. Jie, todėl, pa-(kia, ir tai laikoma džianito- 
sis yra retas atsitikimas, ir, kvietė vidurinių mokyklų ir^iaus pareiga tuoj šiuos da-

minti, jog yra trejopi kū
nai: kieti, skysti ir gazai, 
arba dujos. Iš ko susideda 
tie kūnai ir kokiu būdu ga
lima apturėti dalis, iš ku
rių jie susideda? Pirmiaus, 
negu pradėsime vandens, 
žemės ir oro chemiją, pave
lykite man papasakoti apie 
ugnį.

New York.— Jeigu Jung
tinės Valstijos įves verstiną 
tarnybą armijoj, tai atras, 
kad pusė karinio amžiaus 
vyrų persilpni ar negana 
sveiki tai tarnybai, kaip pa
tyrę keli žymūs New Yorko 
gydytojai.

Pelėsius tyrinėjant plika 
akim, be pagalbinių stiklų, 
daug ko žmogus nepatiri — 
jie yra maži. Tačiau su mi
kroskopu (suderintais padi
dinančiais stiklais) galima 
daug ką įdomaus patėmyti. 
Tuomet surandi jų sudėtį, 
išžiūrą ir net jų veisimosi 
būdą.

Pelėsio daigas yra visai 
plonas; bebręstant, jis iš
vysto ant pat viršūnėles ap
valų bumbuliuką — spur-
gutj. Spurgutis yra visas 
apkibęs sėklelėmis, kurios 
angliškai vadinasi “spores.” 
Orą sujudinus, sėklelės nu
byra ir būna vėjo ar oro iš' 
nešiojamos į visas puses.

Pelėsių sėklelės neturi 
spalvos, bet kai žiūrime j 
skaitlingą masę spurgučių 
sėklelių, tai jie atrodo turį 
spalvą. Dr. H. W. Conn ma
no, kad tai sėklelių masė 
duoda tą spalvą. Bet ar ne
bus čia tik fizikos apsireiš
kimas? Mat, šviesos atsi
mušimas nuo daikto duoda 
spalvą. Tai kodėl čia ta pa
ti fizikos jėga negalėtų 
veikti?

VEISIMASIS
Pelėsiai gali išvengt išny

kimo, kad ir labai sunkiose

jis neįvyksta, jei pelėsiai 
auga draugėje vienos “ly
ties.” Turi būt dvi priešin
gos lytys, arba rūšys pelė
sių viena arti kitos. Spur- 
gučiai vieno pelėsių aug
mens palinksta, nesupranta
mos jėgos traukiami, prie 
kito ir susijungia. Taip su
sijungdamos sėklos susivie
nija į vieną spurgelį, o vė
liaus iš to išauga 
vaisius.

SĄLYGOS
Sąlygas pelėsių 

mui ir jų naikinimui trum
pai paminėsime sekamas: >

Drėgnumas.—Pelėsiai vi
suomet reikalauja vandens 
arba drėgmės. Kur sausa, 
jų ten nėra. Daugeliui teko 
pastebėti pelėsius drėgnu
moje, bet vargu jiem augti 
be vandens, jeigu tas gali
ma (?). Šią jų silpnybę mes 
privalome pilnai išnaudoti.

Tamsa. — Pelėsiai auga 
šviesoje ir tamsoje, bet 
tamsą jie daug geriau mėgs
ta. Kaip žinoma, tiesioginė 
saulės šviesa naikina pelė
sius. Tiesa, tai nėra visuo
tina taisyklė, bet neginčija- 
mas'faktas, kad šviesa, ypač 
saulė, labai daug patarnau
ja naikinimui pelėsių.

Temperatūra. — Aukštas 
laipsnis šilimos ar šalčio 
naikina pelėsius arbaf ir vi
sai juos užmuša. Jie mėgs
ta geriausiai 20 iki 32 laips
nių šilimą, pagal šimtalaips- 
nį termometrą (gradusnin- 
ką). Juos gali užmušt karš
tis nuo 65 ir pusės iki 72 
laipsnių, pagal tą patį ter
mometrą. Tačiau jų sėklos 
išlieka, ir jas tik verdantis 
vanduo tegali sunaikinti.

MAISTO APSAUGA
Maistas lengvai gali pra

dėt pelėti, jei nėra tinkamai 
apdengtas. Pelėsių sėklos 
visada ore plaukioja, it ko
kie debesiai. Jų sėklos yra 
mikroskopiškai mažos, tad 
lengva suprast, jog ir per 
mažytę vietą jie gali į mais
tą patekti. .

Pelėsiai auga ant dauge
lio organinių medžiagų; vie-

duoną, sūrį ir mėsą. Tačiau 
neretai jų pasitaiko ir ant 
senų čeverykų, drabužių, 
popieros, sienų ir daug kitų 
daiktų, jeigu daiktai drėgni 
ir nėra ventiliacijos-vėdini- 
mo.

Pradėjęs pelėti maistas 
nėra nuodingas, tik jo išžiū
ra nepatraukianti, skonis 
ne tas. Tačiau pelėj antis 
maistas gali pasidaryt ir

veislę dauginti net trimis 
būdais; ir aplinkybės, kurio
se jiem tenka augti, nusa
ko būdą, kuriuom jie veisia
si. Štai tie būdai:

šaknoj imąsis. — Pelėsio 
augalėlis gali veistis išlei
džiant “šakneles” į medžia
gą, ant kurios pasitaiko 
jam augti, ir “diegą” į orą. 
Panašiai, kaip žemuogės. 
Jaunas pelėsėlis vėl gali.

ištiš tuo pačiu būdu ar'nuodingu, nes bakterijos at-

kolegijų džianitorius kaip lykus sutvarkyt. *
mokytojus. Ar galėtų vidutinis, kny-

Kada šių žodžių rašyto- ginis profesorius visus tuos 
jas ėmė mechanikos pamo- darbus atlikt? žinoma, kad 
kas Pennsylvanijos Univer-|ne. Todėl žioplas yra loši- 
sitete, profesorius su pasi- mas tokiem profesoriam 

šaipytis iš džianitoriaus 
amato.

Bet atsirado vienas išmin
tingesnis Columbijos Moky
tojų Kolegijos viršininkas, 
dr. H. Linn, ir jis štai ką 
pagiedojo profesoriams ir 
studentams:

“Jūs turite išmest iš gal
vos savo senąjį įsivaizdavi
mą, būk džianitoriui reikia 
tiktai stiprios nugaros, o 
silpnos galvos.” —J. K.

sitete, profesorius su pasi
didžiavimu apskaičiavo ir 
rodė, kuria vieta “beisbo
lo” buožės reikia drožt į bo- 
lę, ’kad tiksliai jinai toliau
siai nulėktų. Bepavyzdžiuo- 
damas, jis prisiminė ir apie 
skalbiamąją mašiną, ir kaip 
ji veikia. Čia profesorius 
atsiprašė, kad jis duoda to
kį prasčiokišką pavyzdį. At
rodė, kad juo toliau mokslas 
nuo gyvenimo, tuo jis “kil
nesnis.”

Taip ir dabar Columbijos 
U n i v ersitete. Profesoriai, 
fotografuodamiesi laikraš
čiams, gėdingai šaiposi, ka
da džianitoriai rodo studen
tam, kaip grindis plaut, 
kaip jas vaškuot arba lan
gus valyt.

Bet kiekvienas patyręs

mus ir atydų prisižiūrėji- 
mą pažinome tai, kas dedasi 
aplinkui mus. Patyrimas ir 
p r i s i ž i ūrėjimas išmokino 
mus, kas dedasi ugniai de
gant, išaiškino mums, kokiu 

i būdu oras palaiko ugnies 
degimą, ^gyvulių ir žmonių 

■ gyvastį: parodo mums, iš ko 
susideda vanduo ir koki 
daiktai gali būti išimti iš 
žemės. Visos tokios žinios 
priklauso prie chemijos 
mokslo. Kiekvienas gydyto
jas remiasi ant chemikų pa
tyrimų. Pats žmogaus kū
nas yra dalis chemijos.

*

Čionai mes nors trumpai 
pasirūpinsime išaiškint nors 
svarbiausius pamatus iš to
kio puikaus mokslo, kaip 
chemija.

Visų pirma turime at-

nas kūnas, kurį mes vadina
me vandeniu. Žmogui gali 
būti nuostabu, kad vanduo 
darosi degančioje liepsnoje, \ 
bet paprastas patyrimas 
pertikrins, kad mūsų žo
džiai yra teisingi. Vanduo 
išeina iš liepsnos pavidale 
karšto garo, kurio mes ne
galime matyti. Tai, kas iš
eina iš verdančio katilo ir 
ką mes vadiname garu yra 
tik smulkučiai vandens la
šeliai. Lygiai kaip garas 
pakilęs iš katilo, ataušda- 
mas, pavirsta į smulkučius 

\ vandens lašelius, taip pat ir 
karštas oras, paeinantis iš 
žibančios žvakės ir turintis

eina į talką pelėsiams, o jos 
lengvai pakeičia maisto su
dėti, padaro'jį netinkamu. 
Todėl toks maistas jau ne
saugus; nors ir nebūtų 
nuodingas nuo pačių pelėsių 
veikimo, tai nuo bakterijų 
jau gali būti nuodingas.

NAUDINGUMAS
Jau anksčiau susipažino

me, kaip pelėsiai mėgsta sū
rį. Pasinaudojant šia pro
ga, sūrių pramonė surado, 
kad tūlos pelėsių veislės, 
augdamos ant sūrio, pakei
čia jo skonį ir duoda gerą 
kvapsnį. Tai šiandien gali
me rast įvairiais .vardais 
sūrių, kurie brandinami su 
pagalba pelėsių ir turi pa
tenkinantį skonį, kaip tai: 
Brei, Camembert, Gorgon
zola, Roquefort, Stelton ir 
kitais, mažiau žinomais vai
dais. Tai daugumoje Euro
pos produktai, bet galima 
gaut panašių sūrių ir čia.

Kitas svarbus faktas rei
kia prisimint, tai nuodingų 
pelėsių veikimas. Kaip kiti 
geri daiktai, taip ir pelėsiai 
turi savo tarpe ir “kūkalių,” 
blogų veislių. Jie gali gyvu
lius ir žmones apkrėst ypa
tinga liga plaučių, odos, 
akių, ausų ar kitokia liga. 
Daug kam, yra žinoma įkiri 
odos liga vadinama ring
worm. Odos ligų yra kele
tas, kurių priežastis yra pe
lėsiai.

I

Iš to, kas čia pasakyta, 
galime suprasti, kaip dau
gelyje atsitikimų sunku su-, kitose viešumos

nušluot tokį namą nuo 
mės paviršiaus.

Vokiečiai išbandė 
torpedų jėgą Ispani
joj, kariaudami prieš liau
dišką respubliką. Šį pabūk
lą jie dar geriau išbandė da
bartiniame kare.

Ar gali pro torpeda su
naikint naujovišką karo did- 
laivį, sakysimi, tokį, kaip 
Anglijos “Hood?” Žinovai 
atsako, kad gali, jeigu tor
peda bus gana didelė ir ge
rai pataikys.

Lėktuvai, mėtanti oro 
torpedas, turi tam tikrus 
įtaisus joms paleisti ir nu
taikyti. Jos paprastai mėto
mos iš 3 iki 5 tūkstančių pė
dų aukščio. —N. K.

Vokiečių oro torpedos 
daug padėjo jiem sudaužyt 
ir greitu laiku užimt stip
rias tvirtoves holandų, bel
gų ir sukriušint fortus 
francūzų Maginot linijos.

Kas gi yra oro torpeda? 
Tai pabūklas panašus į jū
ros torpedą. Orinė torpeda, 
nešama lėktuvo, yra vamz
dis užtaisytas smarkiausio
mis sprogimo medžiagomis.

Pamatinis skirtumas oro 
torpedos nuo vandens torpe
dos yra tas, kad oro torpe
da turi skirtingai veikian
čius sparnelius - propele
rius. įtaisytus jos užpakaly
je. Oro torpedos sparneliai 
taip sukasi, kad jai krintant 
žemyn jie traukia torpedą 
į taikinį, į kuri jinai buvo 
iš orlaivio paleista.

Oro torpeda gali svert 
nuo tūkstančio iki dviejų 
tūkstančių svarų. Jos jėga 
yra tokia, kad .ši torpedai . Amerikonas O. A. Burton 
kiaurai /_____  x.___ _C)___  __________  ____
aukštų naujovišką mūro mą, elektrinę kanuolę, kuri, 
namą su 
kiais, iki pat rūsio - skiepo1 stančio svarų šovinį 750 my- 
ir sprogdama gali visiškai

Kanuolės Šovinys Leksiąs 
750 Myliu

Uždraudžia Moterims 
Kelines Vokietijoj

Vokiečių valdžia praeitą 
savaitę išleido įsakymą, ku- 
riuom uždraudžia moterim 
vaikščioti su kelinėmis Vie-! 
šose vietose. Sako, kad tai 
“išgamiška mada.”

Jęi karas ilgiau tęsis, Vo
kietijos moterys taipgi bus 
imamos į verstinus darbus; 
o pirmiausia bus paimtos 
tos motefys ir merginos, 
kurios pasirodys su kelinė
mis, gatvėse, viešbučiuose ar

lių. Už išradimą jis nerei
kalauja jokio atlyginimo iš 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybės.

Išradėjęs yra laikrodinin
kas, bet jo kanuolė, girdi, 
patikrinta mokslininkų ir

Nežinia Kodėl Nužudytas 
Trockio Sargas

Kas dedasi žvakei žibant 
ar medžiui degant? Mes čia 
paimsime žvakę, nes, rodo
si, bus aiškiau suprastu toks 
patyrimas. Vaškas, lygiai 
kaip ir žvakės knatas, pa
lengva eina mažyn, o po tū
lo laiko vaškas ir knatas vi
siškai išnyksta. Kas atsiti
ko su vašku, argi tai jisai 
išnyko, ar pražuvo? Kiek 
galime patirti akimis, jisai, 
rodosi, išnyko iš jūsų iri 
mano akių, tačiau kiekvie
nas žinote, jog garlaiviai ir 
laivai taipgi išnyksta iš mū- 
sų akių, bet mes žinome, -e vandens garą at_ 
nepaisant, kad musų akys, aušdamas turi nupulti ma. 
jų nemato, kad jie neprazu- buteliais vandens lašeliais.

Jeigu stiklą tyčia ilgai ' 
ant žvakės laikysite viršuje 
ir neduosite sušilti jo sie
nelėms, tad iš žvakės galėsi
te apturėti pilną stiklą van
dens, kuris nieku nesiskirs 
nuo gero vandens, tik tuo- 
mi, kad skonis truputį at
siduos dūmais, bet laikui bė
gant ir dūmai pranyks, ir__
vanduo pasidarys 
kaip iš šaltinio.

Dabar gali būti 
aišku, kad žvakei 
bonkoje darosi gazas be 
spalvos, kurį mes vadiname 
angliarūgščia. A n g liarūgš- 
tis darosi iš vaške esančio 
grynanglio, anglio arba 

(“suodžių.” Taip pat žvakei

vo: jie yra kur nors toliaus 
nuo mūsų.

Cukraus gabalėlis, kurį 
įdėjote į kavą, taipgi “išny
ksta,” tačiaus puikiai žino
me, kad ištikrųjų jis nepra
žuvo, nes pasaldino mūsų 
kavą. Iš to mes matome, 
jog netaip labai daug gali
me tikėti savo akimis, kad 
žvakės vaškas kitokiu būdu 
pranyko.

Užžibinkime žvakę gryno
je atkimštoje bonkoje Su 
siauru kaklu. Už kelių mi
nučių pamatysime, jog liep
sna jos eina mažyn, o po 
tūlo laiko visiškai užgesta. 
Jieškokime priežasties, dėl- 
ko žvakė bonkoj užgeso? f p<xv
Tam tikslui persitikrinki- kibant darosi ir vanduo.

Vadinasi, niekas nepra
žūsta. nieko negalima sų/ . 
tverti, taipgi nieko negali
ma sunaikinti, viskas tik 
galima pakeisti; permainos 
kūnuose įvyksta, o tokias 
permainas mes vadiname 
chemiškomis permainomis. 
Žvakei žibant niekas nepra
žūsta, lygiai taip, kaip ir 
pečiuje angliai degant. Pri
dedame pečiun daugybę an
glių, o ant rytojaus atran
dame tik truputį pelenų— 
angliarūgštis išlekia pro ka
miną ir susijungia su oru, 
be kurio mes negalime gy
venti, kuriuo mes kvėpuoja
me.

Kitoj mokslo dalyj, kurią 
mes vadiname fizika, dar 
daugiau galima sužinoti 
apie šilimos ypatybes, ta
čiau mes čia nebandysime 
jos judinti. Mums dabar 
gali būti aišku, kad yra tei
sybė, jog gamtoje nieko ne
galima sutverti ir kad nie
ko negalima sunaikinti, tik 
viskas galima pakeisti.

Taipgi mes turime^ su
prasti, kad prie kiekvieno 
chemiško susijungimo daro
si šilima, o jeigu staiga toks 
susijungimas įvyksta, tuo
met matome liepsną arba 
ugnį. Nėra skirtumo, ar 
žvakė žiba, namas dega, 
kiekviename tokiame atsiti
kime įvyksta tas pats, tai 
yra degantis kūnas jungia
si su oro oxygenu, deguo
nim. Tokiu būdu ugnis pri 
veda mus prie oro, apie kų

me, ar oras bonkoje yra 
dar toks pats, koks buvo 
pirma žvakės žibėjimo.

Bet kokiu būdu tame per
sitikrinti? Paimkime dvi 
bonkas ir įpilkime į jas po 
truputį gryno kalkių van
dens, pirmučiausia į bonką, 
kurioje žvakė nežibėjo, o po 
to į bonką, kurioje žvakė 
žibėjo. Tuojaus patėmysime, 
kas atsitiks su vandeniu 
vienoje ir kitoje bonkoje. 
Pirmutinėje, tai yra, toje, 
kurioje žvakė nežibėjo, van
duo pasiliks grynas, švie
sus; antroje, kurioje žvakė 
žibėjo, vanduo tuojaus su- 
sidrums, tarytum kas į jį 
pieno įpylė.

Taigi iš to matome, kad 
toje bonkoje, kurioje žvakė 
žibėjo J oras persimainė. 
Vandens drumstumas paei
na nuo kreidos, o kreida 
yra tai sąjunga kalkių su 
angliarūgščia. Angliarūgš- 
tis lygiai taip, kaip ir oras 
yra nematomas gazas, kurio 

i matyti negalime, nuo kurio

Meksikos policija suėmė 
brolius Luis ir Leopoldą 
Arenalus ir sako, kad jie 

įuudv tu .prisipažino, jog nušovė am- 
vietose, erikoną Robertą Sh. Harte, 

rasti, kas yra ligos priešas- kaip’ kad-grasina joms na-j Leono’ Trockio sargą. Bet 
nėra žinios/kodėl tas Troc- paslapčių.tis ar kaltininkas. zių valdžia

kuriame gesta užžibinta 
žvakė. Kitaip kalbant, žva
kės sudegusią anglį galime 
atrasti nematomame gaze, 
angliarūgštyje.

Žvakei žibant, apart an
gliarūgšties, darosi dar vie-

kio asmens saugotojas liko 
nužudytas.

Kur tik Trockis būna, vi
sur turi--kilt < skandalų ir
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We usually wear 
Are Not Coming” 
lapel. And 
other day 
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so you’re 
fan ? ... ”

a “The Yanks 
button on our 
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I Youth Give Their 
Opinions on 
Training Plan

Our Liberties

Youth Congress Site to be Lake Geneva, 
Wise., During First Week in July

HUGE CROWDS 
IN LITHUANIA

PM, the new “modern newspa
per,” asked leaders of youth organi
zations to give their vibws on the 
President’s plan to ''regiment boys 
and girls over 18 for compulsory 
training. Here are the replies re
ceived:

Your Democratic Institutions
Your Economic Security
Your Civil Liberties

ARE THREATENED BY:
LEGISLATION which would strike Article I out of the 

Bill of Rights with its guarantees of free speech... free 
press... and free assembly/to all, citizens and non-citherts 
alike. (Sedition provisions in Smith and Walsh measures, 
Dempsey anti-alien bill, etc.)

REGISTRATION and fingerprinting of all non-citizens 
leading inevitably to registration and fingerprinting of 
citizens. (Reynolds Bills.)

A DOMESTIC PASSPORT SYSTEM... blacklists.. vi
gilante terror. . . concentration camps. (Hobbs, Stewart Bill.)

A GOVERNMENT POLICE FORCE with unlimited power, 
directed by J. Edgar Hoover who led the Palmer Raids, 
invading your meeting halls and the privacy of your homes.

CRIPPLING' OF TRADE UNIONS by turning the anti 
trust laws into anti-labor laws

DESTRUCTION OF LABOR’S MAGNA CARTA, the Wag
ner Act. . . guaranteeing the rights to collective bargaining 
and the right to strike. . . and tne Wages and Hours Act.

DENIAL OF CONSTITUTIONAL RIGHTS to minority par- 
ties, minority religious denominations and racial minorities. 
(Dies, Cox, Leland Ford Bills, etc.)

SILENCING OF TRADE UNIONS, church and fraternal or- 
ganizations on all political issues. (Voorhis, Dempsey, Smith 
Bills, etc.)

BURDENSOME TAXATION of incomes between $800 and 
$5000 a year.

DESTRUCTION OF WPA and drastic curtailment of relief.

KAUNAS, Lithuania. —The 
stationing of Red Army units 
in Lithuania is 
in an organized 
manner.

The peasants
enormous crowds to meet the 
Soviet 
warm 
friend 
saved
the other Baltic 
from the calamities of war

American Student Union: From 
Herbert Witt, national executive 
secretary.—“... We can only regard 
it with suspicion and distress... a 
plan leading America closer to war.”

American Youth Congress: From 
Joseph Cadden, national secretary. 
—“It sounds like twaddle to us. The 
AYC from its very 
opposed 
ing.”

Sons
James
“Should
but no fighting over there.”

YWCA: From Mrs. Henry A. In
graham, president of National 
Board. — “Our contry expects and 
is assured of the loyal support of 
all Americans.”

There will be four commissions, 
each discussing one of the following 
topics: jobs, civil liberties, rural 
problems, and. educational opportu
nities for high school students and 
out of school youth. Each commis
sion will make its own report to 
the entire Congress, and it will be 
discussed and voted 
session will be held 
of peace.

In addition there
tical symposium under the theme: 
“What My Party Has to Offer to 
Youth in 1940.”

Besides the business sessions, the 
Congress will offci’ a variety of so
cial, recreational and other events. 
There will be an opening reception 
including films, community singing 
and dancing, a Fourth of July cele
bration and a youth-led Interfaith 
Service on Sunday.

Wis- 
sixth 
July 
last taking place 

and planned
trip to 
to pay

We were
Pittsburgh the

respects to the memories of 
last LDS convention at Fort 
Hotel. But the wind and the 
got 
was

set for a 
other week

our 
the 
Pitt 
rain 
end 
A fine 
dead as 
Population: 5,000; Industry: 
ing About the Civil War.

in our hair and the week- 
spent in Gettysburg, Penn, 
town, Gettysburg, but as 
the men who died there. 

Talk-

hear,Matt Sholomskas, so we 
will bo representing the LDS at 
the American Youth Congress to 
be held In Wisconsin next week. 
We hope that Aldana Bernotą of 
Brooklyn will represent the 
uanlan clubs here and will 
back with reports of what’s 
on.

Llth- 
come 
going

Balti-Ona Kučiauskaite, of the 
more Lyros Chorus, was the first 
chorus secretary to write in a re
port on choral activity to the Lith
uanian Art League for the coming 
convention in August. Come now, 
let’s see a little action from all the 
others.

Mr. and Mrs. J. Sukaskas, who 
vacationed south of the border 
(Mason-Dixon) came back to tell 
us of B’more’s preparations for 
the Festival. We only 
each other chorus does

hope that 
the same.

pin-dotted 
Hall was 
our arm- 
a stirring 

the

Veto Zablackas,whose 
map of France in Laisve 
scrutinized each day by 
chair strategists, delivered 
speech Wednesday evening at 
Central Palace on the war situation, 
political events and their meaning.

We urge each Lithuanian youth 
club in the Metropolitan area, 
Newark, i Elizabeth, Bayonne, 
Great Neck, etc., to invite him 
down some evening for a clear 
analyzation of Smetona’s flight 
and the change in the government.

Bertha Fulton writes from Wash
ington, D. C., where 
working, asking that 
best wishes to all her 
here they are.

she is now 
we give her 
friends. Well,

week were 
to find the 
its Phila. 
the “Keep

, Youth observers this 
momentarily surprised 
Republican Party at 
convention caressing
America Out of War!” issue. We, 
of course, are still suspicious. We 
fear that the peace issue will only 
be a bit of demagogy indulged in 
by the Republicans in order to 

td the Demos as the war par
auti thus help to elect one of 
GOP’s sons. Frankly, we think

they both smell on the issue of 
peace or war involvement.

As far as we know, no definite 
action has been taken, but it seems 
that Jagiello, one of the most fa
mous of the Lithuanian a-la-Medici 
princes, will be a permanent fixture 
at • Flushing Meadows if efforts to 
keep the Polish Pavilion there per
manently are successful.

Gene Tunney, former world’s 
champion, got off on the wrong 
foot the other day In an effort to 
make himself useful in this hyste
ria-charged atmosphere. Tunney 
went to some lengths to let news
papermen know that he doesn’t 
like the Youth Congress and that 
something should be done about 
it. Our suggestion: go to Wiscon
sin, Gene, and find out what it’s 
all about. It’s always best to find 
out the truth first-hand, than to 

second-

NEW YORK—Lake Geneva, 
consin, will be the site of the 
American Youth Congress on 
3-7, it was announced here 
week.

The invitation issued by the broad 
representative youth organization 
stresses the background in which 
the Congress is convening, pointing 
out that in 1940 Europe and the Far 
East are plunged in war, civil rights 
in America are curtailed, tremen
dously important presidential elect
ions are coming up, and that in 
1940, after a decade of unemploy
ment among American youth, there 
are STILL more than four million 
jobless young Americans.

The delegates will govern them
selves by such rules of procedure 
as they adopt by majority vote and 
will conduct their discussions in two 
forms—commission (round table) 
meetings and plenary sessions.

CCC Opened to 
Non-Relief Youth

WASHINGTON. — Unemployed 
young men from families not on re
lief or in actual need will be per
mitted to enroll in the Civilian 
Conservation Corps under a modifi
cation of the eligibility regulations 
announced by James J. McEntee, di
rector.

The revised regulations, which 
will govern the coming July re
placement enrollment when 100,000 
young men and war veterans will 
be accepted to fill vacancies in the 
corps, will make it possible to en
roll boys from families in moderate 
circumstances if they are in 
of employment and training 
their families are unable to 
them the necessary education.

B’more Chorus
To Hold Picnic

gathered in
upon. A plenary 
on the question*

will be a poli-

lied Army men with 
greetings as the great 
of the people which 
Lithuania, as it saved 

countries,

LinDenS’ Fish Trip 
A Big Success

compulsory
beginning has 
military train

Legion: From 
chairman.—

of American 
B. Stewart, 
have been done long ago

need 
and 
give

On Sunday June 30, the Baltimore 
Lyros Chorus will hold a picnic at 
Mikolaitis’ Shore. Since the picnic 
was arranged in a very short time, 
all chorus members are urged to do 
their part in making this picnic a 
success. There will be good bathing, 
good refreshments, and a good or
chestra. Transportation to the shore 

very adequate. Committee.is

ATTENTION!
The Moonlight Sail of 

Council,

Bos Trip Eyed
By G. M Owl

— I 
about 
Well,

a 
and 

fi-

to the dic- 
method as 
traditional

the 
LDS Metro Council, which 
was originally announced for 
July, has been postponed to 
August 24, 1940. Tickets are 
now on sale.

GREAT NECK, L. L, N. Y. 
guess you will all say it’s 
time Great Neck woke up. 
hero we are! As you all know by 
this time Great Neck sang at the 
Old Čidcr Mill in Union, N. J., last

and 
thanks to our teacher, George Ka
zakevich, for leaving his band at a 
wedding in Brooklyn to come to 
N. J. to conduct the chorus. rl’oo 
bad you had to leave so soon, Geor- 
gie.

Now the Great Neck Owl who is 
never asleep will give you some of 
the highlights of the trip. Frances 
was seen putting make-up on Alfon
so of the Brooklyn Chorus ... How
ard, Alfonso’s pal, was seen com
fortably relaxing in someone’s lap... 
[ wonder if both want that bicar
bonate of soda they were asking 
for?... Olga and Naomi made a 
disappearance act. Now who could 
have been the cause? ...

F. S. came in and out of the 
bus windows — didn’t you know 
there’s a door?... Zeno reminded 
me of a Wandering Minstrel on the 
bus. What’s the matter, 
Couldn’t you find a seat or was a 
certain someone missing?... Klas- 
ton, our prize tenor, taking teach’s 
place and keeping the old folks in 
tune. I^ot bad... Rita, Valerie and 
Connie had their heads hanging out 
of the bus window yelling “Who’s 
Yehudie?” Did you find out who it 
is, gals? Valerie was eating a balo
ney sandwich out of the window and 
calling out 'to a nearby car, “Have 
some kilbasi! ...”

What happened to your feet, Al
bina? She was carrying her shoes 
home... If you want information 
concerning the bus driver just ask 
Frances... All in all we had a 
grand time and are looking for more 
picnics in the future. Be seeing you 
all at Laisve’s Picnic, July 7, Clin
ton Hall. —“Yehudie.”

weeW. The chorus sang well

Zeno?

SO. BOSTON, Mass. — About 
hundred sun-burned noses 
watersplattered fishermen and 
sherwoman landed in South Boston
Sunday after several hours out on 
the open sea fishing, dancing, jok
ing, eating, laughing and having a 
darn good time in general.

A party was held the nite'before 
at Tony’s house in Montello and the 
wandering boys from Brooklyn and 
New Jersey were initiated into that 
quaint Massachusetts’ sport, “par
lor rugby.” No damage done, though, 
and everybody is ready for more 
practice when the LDS sports meet 
rolls around in August. '

<On the boat the fish kept coming 
in. The prize-winning fish 'went to 
a couple of the boys who pulled in 
a 40-pounder that nibbled on (we 
think) Helen Netzel’s line. Johnnie 
Orman promptly posed for a camera 
shot with 
away,” as

Frankie 
the Bay
sometimes — well, just sometimes— 
supplied the comic touch 
fanglc interpretations 
styles. And Josephine’s 
still rings in our ears.

And then there was — 
forget? — the seasick 
with a grccn-tiritcd
Who else was sick ? Why, no one 
of course! Jessie, Dimmic and Anna 
merely like the taste of lemons.

—Present.

the “one that didn’t get 
proof to send back home.
Olson and Al Kwedar, 

State’s pride, joy, and

with new- 
of Paris 

laughter

who could 
musician 

bay-window.

Ordinary 
of headless 
high in the 
and is used 
and cottage

garden kale, a variety 
cabbage, grows 18 feet 
British Channel Islands 
to ma’ke walking sticks 
rafters.

Mangrove seeds of the edible man
grove fruit put out aerial rootlets 
while the fruit is still attached to 
the tree and these rootlets com
merce growing in the soil.

One of the darkest pages in his
tory closes with the surrender of 
France. The tragedy is not so much , 
in the death of thousands —for all ' 
must die, nor is it in the horror of 
battle—for freedom is often pur
chased through years of work and 
slavery. The real tragedy of our 
time is in the duplicity and treason , 
of the men and interests that have 
led England, France and Germany 
into the maelstrom of death. What- Į 

lessons the war in Europe can 
us — it should burn this one

indelibly in our hearts: no nation, 
no government can long exist if it 
does not hold as its primary func
tion the good fortune and future of1 
the common man. England, France 
and Germany have marched into the 
valley of death led by those who 
valued the maintenance of exploita- " 
tion and a high profit-rate as above 

lue of human life and digni- 
t is the lesson for us in 
—Democracy is our shield—

not be cajoled into surrender- 
to those who murmur for

but scream for war ...

10 years for the nuts of
de largest..^ the

you find more than a dime in the house we’ll be surprised.

War Resisters League: From Ab
raham Kaufmann, executive secreta
ry. — “The league considers that 
the President has bowed 
tators in accepting their 
an alternative to the 
American way of lifef.”

Catholic Youth Organization: 
From Father Harold S. Engel, di
rector. —■ “We support the plan. 
We pray for peace but follow the 
lead of our government.”

NYA: From Aubrey Williams, Na
tional Administrator. — “This is a 
good thing both for young people 
and as a part of the national de
fense program.”

St. Louis Young Democrats: 
From Ray Raleigh, president. — 
“We don’t like the idea but we have 
no objection if it specifically is 
meant only as a defense measure.”

Maine Boy Scouts Council: From 
Herbert L. Patrick, exueuiive. — 
“We only hope that the final draft 
will give some freedom of choice to 
the boys as to which types of train
ing they might select, all other 
things being equal.”

Young Democrats of California: 
From Gus Childress—“We’re back
ing Roosevelt.”

National Student Federation: 
From Mary Jeanne McKay, presi
dent — “We are in favor of a mea
sure for national defense, but do 
not want to sacrifice our domestic 
social legislation.”

Thc trouble with love at 
sight is second sight.

first

“Good thoughts, oven if they are 
forgotten, do not perish.”

Man About Town

of this
Even I

LDS’ers

co
get

are 
the 
the

Caspar of 
Paulauskas 
will make 

me-

Ramblings.
A head cold, a chest cold, a touch 

of the flu, a semi-pneumonia stage, 
a cough and a grunt, a rundown 
condition, a headache and a visit to 
the doctor with a recommendation 
of a vacation or else, is the reason 
for the non-appearance 
lumn. Please excuse, 
sick sometime.

Down Ambridge way,
eblebrating ■ the “trouncing” of 
B^levedere softball team by 
mighty score of 5-4. Ambridge now 
takes on Cleveland and Detroit, the 
third week in July ...

Yodth delegates to the National 
Convention of the LDS so far, are 
Anna Evolga of Ambridge, Albert 
Mikeska of Soho, Paul 
North Side, and Stanley 
of Esplen. New York
changed people out of them, 
thinks ....

Al Kairys who recently visited 
New York, goes around with a tight 
lip now because he finds it impos
sible to describe the scenes and go- 
ing-ons he witnessed. Tell them 
about the city1 turning out to greet 
you Al... >

Wilmerding celebrates its “Un- 
dreth” Anniversary on July the 6th. 
Every nationality including the Lith
uanians will participate. In the 
evening, a grand ball, banquet, etc., 
etc., will take place at the Lith
uanian hall...

Word just brought to me reveals 
a group of Lithuanian shyster “pa
triots” in the fair city of Wilmerd
ing who arc using every conceivable 
political trick to undermine the LDS 
and arc attempting “to take things 
into their own hands.” Shysterism 
never pays, because sooner or 
they all wind up behind the 
ball... Mark my words! ...

On July 5th, the Belevederes
a softball game scheduled between 
themselves and Ambridge at a local 
Pittsburgh 
creeps in again when a well known 
Lithuanian Radio . Program con
ductor at the last moment discard
ed an agreed upop radio announce
ment pertaining to a meeting at 
which Roy Mizara, LDS President, 
was to speak. His excuse was, “that 
the radio station forbade advertising 
material that was paid for with a 
‘paltry’ sum...” You might make 
the kids on the street believe you 
Mr(X)(| but we know different!...

Dirtyshirt Dies ahd his Gas House 
Gang, blew into town again, in 
search for two- riverboats that re-

later 
eight

have

field . .. Shysterism

cently caihe into Pittsburgh via the 
Ohio River from Moscow. ’Tis ru
mored that gold which was shipped 
on the river boats was used to pay 
off people who signed their name 
to Communist Party Nomination 
papers. Twenty five thousand resi
dents, voters, and citizens who sign
ed the papers must be a bit more 
wealthy now, hey Dirtyshirt? ...

That America is at war, can be 
seen by war posters with wording to 
the effect of, “A Tight Lip, Gives 
No Tip,” and “Don’t Speak To 
Strangers About Your Work,” that 
decorate every fence and pole in 
town. Kind of late in witholding 
secrets, aren’t you gentlemen? Re
member just a short while ago when 
representatives from Germany, Ita
ly, Japan, England and France were 
shown through all important plants 
in Pittsburgh, and also shown every 
article of machinery and device that 
produced the “secrets” you want 
kept now ? ...

Because the Fourth of July falls 
on the same day as the monthly 
meeting of the Belevederes, it has 
been postponed a week later. This 
meeting will be something unusual, 
because it will be held outdoors at 
the Orman Gardens in Westview...

Your’s truly has joined the “Broo
klyn Dodger” staff since the time 
of non-appearance at an invite af
fair;” sez one of Esplen’s fairest. 
D’ya mean it?... Walter Kubilius 
doublecrossed Pittsburghers by tra
veling only as far as Gettysburg. 
How come we ask, how come ? ... 
'Kay Michelson also disappointed our 
young ’uns through illness. Our 
deepest regrets, Kay . .. The Youth 
Council meet takes place this com
ing month at the North Side hall... 
Suey Chestnut, North Side Belve
dere President may be seen on the 
Atlantic City boardwalk chasing 
butterflies, several days from now... 
Esplen’s “Little Nell” has graduated 
schpol, and with a perkily deter
mined outhrust chin is out to take 
the blows of the demon of fisticuffs, 
job hunting. According to Dale Car
negie and Emily Post, you should 
find it easy going, Nell... Justus 
Paleckis, new Premier of Lithuania, 
may become an honorary member 
of the LDS, if Johnnie Orman has 
his way. Johnnie met Paleckis when 
he toured Lithuania some years 
back. While there, Johnnie and Jus
tus had lunch together, slept to
gether, and he (Orman) also receiv
ed an autographed book from the 

now new Premier. —Joe Sacal.

Describe Plight of Refugees Fleeing 
From War-Wrecked Homes

PARIS. — Paris is approaching 
the normal for a city occupied by 
an enemy.

The sun-bathed boulevards are 
crowded with strollers, cafes and 
restaurants are reopening, newspa
pers have reappeared.

High German officials arc arriv
ing, including, it is reported, Hein
rich Himmler, chief of the Gestapo; 
Dr. Robert Ley, Adolf Hitler’s labor 
front leader, and Hitler’s adjutants, 
Friedrich Brueckner and Julius 
Schaub.

The city is under a 9 P.M. cur
few, when it is still daylight.

Jews and foreign political refugees 
are in mortal terror. Thousands of 
refugees from Nazi rule in Poland, 
Czechoslovakia and Austria were 
caught here. Some are hiding in the 
woods around Paris or in cities to

Regard Munich as
First Cause of
French Failure

MOSCOW—The causes of 
French collaps£ are reviewed

the 
in a 

two and a half column article in 
Trud in which a writer advances 
the thesis that the catastrophe Ms 
the direct result of the Munich po
licy. The French reactionaries, it is 
claimed, always contemplated the 
defeat of democratic France as be
ing in their interests and they con
tributed to it by a systematic purg
ing of the army and air force of ad
vanced Left elements who alone 
were capable of defending the coun
try.

“These are black days for the 
French Army,” says the writer. 
“The June, 1940, catastrophe will 
be recorded in the annals of agi
tated Europe as inevitable retalia
tion for the policy of those who in 
the course of recent years controlled 
the destinies of the French Repub
lic. The ruling classes and govern
mental circles in France knew 
things were moving toward war and 
they based their orientation on war. 
They were waiting but not prepar
ing fob this war.

“The leaders of France, like their\ 
British colleagues, hoped to solve 
the war problems by the hands of 
others. When France’s system of 
alliances in Eastern and Southeast
ern Europe broke down the French 
ruling circles hoped to provoke a 
Soviet-German conflict. The French 
command cherished the illusion that 
Germany had insufficient troops to 
penetrate the Belgian defenses let 
alone the Maginot Line. Conserva
tism and mental inertia marked the 
character of the military leadership 
after Versailles.

“Social Reaction” Cited
“The French command tried to 

utilize the lessons of Poland regard
ing the independent use of tank 
units and air squadrons, but failed 
to do anything of importance in the 
matter. There are grounds to be
lieve that much less than possible 
was done during the eight months’ 
standstill/ on the Western Front. 
(Former Premier Edouard) Daladier 
especially was so occupied with try
ing to put the burden of war tin 
other shoulders that - he failed to 
eliminate the worst defects of his 
own army in respect to tanks, air
craft and war output generally. 
The root of the cause lies in the 
fact that the pre-War years were 
devoted to the violent onslaught of 
social reaction. After their defeat in 
the 1936 elections the reactionaries 
pursued to- sabotage industry, ’in the 
struggle against the Popular Front.

the south, and the Germans are clos
ing in on them.

It is believed likely that 
man Commissar, like those 
land, Norway and Holland 
appointed to govern France.

Outside Paris things are 
normal.

An hour’s drive in the environs 
showed the pathetically inadequate 
barricades and other defenses erect
ed to protect Paris. In some cases 
concrete, still hardly set, had been 
used. In other trucks had been over
turned. The Germans I saw, when 
they could not push through one of 
these barriers, had simply sent a 
big tank crashing through the walls 
of an adjacent house.

The town of Pontoise, French ra
dio center, had been severely bom
barded and was utterly deserted, so 
far as I could see.

Beauvais showed tragic demoli
tion, but, as at Amiens, the Cathe
dral showed no signs f damage, 
though houses near it had been laid 
in ruins by Stuka dive-bomber^.

Hundreds of sta ing, thirsting 
dogs roam the desęfted villages and 

 

highways in the /ountryside. Some, 

 

shut up by th&r fleeing owners, 

 

bark dismally /from houses.

I saw two (men digging a grave 
?o bury a dead horse.. People may 

 

be seen poking\in the ruins of their 
i homes and shops':

| The concentrated bitterness of the 
from the villages 

is in contrast to relaxation of 
people in unharme aris.

Wrecked automobiles along the 
roads outside the city show the na
ture of the chaotic mass flight from 
Paris.

People told me in Paris that refu
gees had been charged one franc 
(a little over two cents) for a glass 
of water, 50 francs for a loaf of 
bread and 100 francs for a 
of wine along the roads on 
they had fled.

returning refu

a Gor
in Po- 

will be

not so

bottle 
which
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MINNEAPOLIS^ — 
unanimous agreement 
gressman Vito 
“when times get tough the
dhing to do is to get tougher, 
Minnesota Stay Out of War Confe
rence, meeting last week, pledged 
itself to a minimum 3-point peace 
program which included:

1) 
war.

2) 
Civil

3)
a part of the Struggle for Peace.

Elmer A. Benson, who Was among 
the notables who addressed the 
peace conference, tompared the 
“Fifth - Column” campaign of today 
with the witch-hunt of the First 
World War. Declaring that it was 
“bad business then” and “bad 
ncss now,” he said:

“They teV us th? 
war to destroy the forces that wo 
destroy bur civil liberties — out* 
mocracy. Well, if they continue as 
they haye started, there will be no 
civu liberties and no democracy 
right here.”

John T. Bernard, former 
gressman from this district, 
ed the greatest applause Of all 
he arose to ’put the finger 
real “Fifth Columnists,” 

“If Congressman Dies 
find Fifth Columnists, h< 
into action to get the 
the Ku Klux Klan in t 
States. It would be a 
Dies had to issue a su 
himself in the course 
investigation.

Keep the United States out bf 
America must have peace I 
Against war hysteria and for 
Rights.
Struggle for social security as
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Vardas

Paštas

Gatve ar kaimas

Apskritys

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra-

šis rankvedis bus gatavas pabaigoj liepos mėnesio 
šių metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartu su užsa
kymu prisius mokestį gaus už $1.25.
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug kainuoja, 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini
mui užsisakykite iš anksto—dabar—tuojau.

Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 
Smetonos valdžia'“Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisves” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

tę
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVE’’
427 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

susirinkusių labai 
tokio rezoliucijos 

‘Tai tikra grigai- 
” sakė šalę

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems . 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

' i

Penktadienis* Birž. 28, 1940

Už Pamatymą Raudonos Vėlia
vos Pateko į Beprotnamį

pro-

ir

Prakalbos Lietuvos ir Karo Klausimais

rezoliuci- 
Lietuvos.

pas- 
buvo 
tele-

150. 
bet

Da- 
ap-

(Asmenų vardai ir vietovardžiai nepa- 
keista) . ......

1935 metais, gegužės mėn. 1 dieną, į 
Bartininkų policijos nuovadą, įeina suši
lęs nuo skubaus ėjimo Pašeimonių kaimo 
seniūnas ir pasišaukęs nuovados virši
ninką Litkevičių į jo kabinetą, pradeda 
raportuoti: — “Pašeimonių kaime, ties 
Antanu Mažiulaičiu, pakelėj, medyje, yra

* įkelta ir.plevėsuoja raudona vėliava. Vė
liavoje yra parašas ‘Visų šalių proletarai 
vienykitės!’; prie to pat kaimo gyvento
jo Veiso kluono ir Putinėlių kaimo gy
ventojo Rinkevičiaus klėties, prilipintos 
komunistų proklamacijos. Kas tai pada
rė, žinių nėra”,—baigė raportuoti se
niūnas.

Nustebęs ir perpykęs akiniuotas vir
šininkas ir paleidęs komunistų adresu 
kelias rupūžes, dar šį tą seniūno pa
klausęs ir popieryj pasižymėjęs, seniūną 
atleido. Išsitraukė iš stalčiaus sąrašą 
įtariamų asmenų ir pradėjo atydžiai žiū
rėti, kuris iš jų galėjo tai padaryti ir ke
letą jų pasižymėjo užrašų knygelėj. Po 
to pasišaukia policininką Jurkšaitį ir 
duoda skubų įsakymą: — “Tuojau sėsk 

k ant dviračio ir lėk į Pašeimonių kaimą. 
Mažiulaičio lauke—medyj yra įkelta ko
munistų raudona vėliava. Atsargiai iš
imk ir ypač jos kotą stengkis mažiau 
liesti rankomis, kad nepanaikintume nu
sikaltimo žymes... nuimk prie Veiso ir 
Rinkevičiaus trobų prilipytas proklama
cijas. .. Pas artimiausius gyventojus 
pravesk žvalginę kvotą. Dabar gali vyk
ti.”

Išvykus polic. Jurkšaičiui, viršininkas 
paima telefonogramų knygą joje rašo 
pranešimą, ir priėjęs prie telefono, iš
šaukia Vilkaviškio saugumo policijos 
viršininką ir perduoda sekančio turinio 
telefonogramą:—“Šiandien, 13 vai. atvy
kęs Pašeimonių seniūnas pranešė, kad 
tam pačiam kaime, kelyje Vilkaviškis— 
Kalvarija, ties Mažiulaičiu, medyje įkel-

* ta'komunistų vėliava. Vėliavoj yra užra-
* šas ‘Visų šalių proletarai vienykitės’. 

Prie Veiso kluono, to paties kaimo gy
ventojo ir Rinkevičiaus klėties, Putinė
lių kaimo gyventojo, prilipinti komunis
tų atsišaukimai—turinys dar nežinomas. 
Vėliavą išimti, atsišaukimus nuplėšti ir 
žvalginę kvotą pravesti pavedžiau polic. 
Jurkšaičiui. Nusikaltėliai nežinomi. Pra
šau viršininko parėdymo, pasiųsti seklius 
išaiškinimui nusikaltimo.”

Sekančios dienos rytą į Pašeimonių 
kaimą atburzgė automobilis su keletu 
policininkų ir seklių. Pradėjo smulkų ty
rinėjimą. Su didžiausia atyda buvo ste
bima ar “komunistas” bekeldamas me
din vėliavą nepaliko kur nors ant šakų 
savo drabužio nors vieną siūlelį; žemėj 
jieškojo pėdsakų ir tardė aplinkinius gy
ventojus. Visi gyventojai, kad išvengus 
bereikalingo tąsymo ir tardymo, užsigy
nė, 'kad visai nepastebėję tos vėliavos. 
Artimiausias tos vietos gyventojas Bak- 
šinskas per tardymą irgi pasakė, kad jos 
visai nebūtų matęs, bet jam parodė gre
timo—Būdviečių kaimo (Keturvalakių 
vals.) gyventojas Pijus Brokas. Daug 
buvo asmenų nuklausta, daug prirašyta, 
vėliava ir atsišaukimai ištirti, bet nusi
kaltėlį nustatyti nepavyko. O kadangi 
nusikaltimas labai didelis—gręsiantis ke
lis metus sunkių darbų kalėjimo, tai bu- 

‘vo nutarta sekti ir ištardyti Pijų Broką, 
Būdviečių kaimo, Keturvalakių valse, 
gyventoją, nes jis pirmiausiai pamatė 
vėliavą ir dar kitiems parodė.

Pijus Brokas apylinkės gyventojams 
buvo žinomas kaip ramus ir didelių ga
bumų žmogus. Gyveno su šeima—žmona 
ir dviem vaikučiais, savo tėvo paveldėta
me ūkelyje susidadenciam iš 10 margų 
žemės. Būdamas darbštus, išsistatė ge
ras trobeles, žemę gerai žiūrėjo ir viską 
pavyzdingai tvarkė. Nors niekur jokio

amato nesimokė, bet kalvio, siuvėjo, sta
liaus, batsiuvio ir laikrodininko jam ne
reikėjo, nes jis pats liuoslaikiu tuos dar- 

* bus pasidarydavo ir ne bet kaip, bet la
bai gerai. Jo tokiais gabumais kaimynai 
stebėjosi. O kaip vieną kartą išgirdo 
Broką su žydais kalbant žydiškai, jų nu
stebimui nebuvo galo, nes negalėjo su
prasti, kaip žmogus nuo mažens kaime 
gyvendamas galėjo to išmokti.

Tą dieną, kada vėliava medy plevėsavo, 
Brokas su reikalu vyko į Vilkaviškį. Pa
matęs vėliavą, sustabdė arklius, perskai
tė joj parašytus žodžius ir pravažiuoda
mas pro Bakšinską ir pamatęs jį kieme 
šūktelėjo: — “Jonai! Ar matai, kas Ma
žiulaičio skirpste yra?”—sukirto arklius 
ir nuvažiavo...

Už dviejų dienų po vėliavos pamatymo, 
jau pritemus, į jo namus atėjo du yyrai 
prašytis į nakvynę. Nors ir įtartini jie 
atrodė, bet priėmė, davė jiems vakarie
nės ir ruošė patalą nakvynei. Nepažįsta
mieji klausinėjo naujienų, o ypač labai 
įdomavosi apie raudoną vėliavą ir gyrė 
tokius žmones, kurie taip drąsiai kovojo 
prieš Smetoną. Brokas tuoj suprato, kad 
čia bus šnipai ir vengė su jais kalbėti, 
kviesdamas eiti miegoti. Nepažįstamieji, 
matydami, kad iš jų žygio niekas neiš
eina, vieton eiti gulti, išėjo savais keliais.

Už keletos dienų, Brokas gavo šauki
mą vykti į Vilkaviškio saugumo policiją 
kvotos reikalu. Ten nuvykus ilgai jį tar
dė ir kuomandagiausiai elgėsi. Pats sau
gumo polic. v-kas davė užsirūkyt papiro-. 
są ir išėmęs pluoštą banknotų žadėjo gau
siai apdovanot jei išduotų nusikaltėlius. 
Kadangi Brokas nieko apie jokias vėlia
vas nežinojo ir net gerai jų reikšmės ne
suprato ir jokių kaltininkų nei sapne ne
sapnavo, atsakė viršininkui nieko apie 
tai nežinąs ir neturįs ką pasakyti. Sau
gumo policija manydama, kad Brokas ką 
nors žinąs apie vėliavą, o tik užsispyręs 
nesako, pradėjo kvotą piktuoju. Nusive
dė Broką į atskirą kambarį, kuriame bu
vo visi egzekucijos įrankiai ir stalas mu
šimui. Brokas pamatė ir pažino vieną iš 
tų vyrų, kurie buvo atėję prašytis nak
vynės. Tuojau buvo išmėginta ant Bro
ko visi viduramžiais inkvizitorių vartoti 
įrankiai, kad prisipažintų, o kadangi ir 
po to Brokas nieko nepasakė—paleido.

Parvykęs Brokas į namus po inkvizi- 
toriško tardymo ir dar manydamas, kad 
vėl gali kada nors pašaukti tardymui, 
jautėsi labai blogai ir neramiai. Nuolat 
buvo apimtas baimės, vengė svetimų žmo
nių, o pamatęs nepažįstamą žmogų atei
nantį į namus tuojaus pasislėpdavo. Me
tams praėjus po tardymo ir visų įvykių, 
visi pastebėjo, kad Brokas pradeda pa
mišti.

1936 m. žiemos metu pamatęs Brokas 
ateinant į jo namus tris vyrus (buvo ten 
kaimynai) pamanė, kad ateina tardyti 
saugumo policija. Tuoj šoko ant gyvena
mo namo aukšto ir kad išvengti, jam at
rodančio, antro tardymo, padegė stogą. 
Ugnis bematant apėmė visą namą ir vos 
spėjo atėjusieji kaimynai jį nuo aukšto iš 
liepsnų ištraukti. Ugnis sunaikino visas, 
išskiriant klėtį, trobas ir visą turtą, ku
rį per eilę metų, savo darbu ir triusu bu
vo įsigijęs.

Dar daugiau susilpnėjus jo sveikatai 
ir pasidarius pavojingu kitiems žmo
nėms, 1937 metuos spalio mėnesyj, išvežė 
jį į Kalvarijos bepročių namą.'

Ramus, gabus ir darbštus žmogus, dėl 
gyvuliško saugumo policijos žiaurumo ir 
dėl viduramžiškos valstybinės santvar
kos, neteko proto ir gyvenimo. Paliko 
žmoną su vaikučiais skurde ir rūpesčiuos, 
o pats atsidūrė beprotnamy j.

Atvykusią žmoną ir kaimynus jo at
lankyti, tuoj apiberia klausimais:— Ar 
policija buvo'pas mane atėjus? Ar ne
šaukia tardyt? Ar ■ matėt Mažiulaičio 
skirpste raudoną vėliavą su auksinėm 
raidėm? š. B.

EanECu putapli

Chicagos Lietuviai Neremia 
Lietuvos Priešų

ŠIMUTIS, VAIDYLA IR 
“DIEVO APVEIZDA”

Birželio 21 d. vakarą 
riaus-Girėno salėje įvyko
kūdęs mitingutis neva Chica- 
gos katalikų, bet tikrenybėje: 
“Draugo” redaktoriaus šimu
čio ir “Sandaros” redakto
riaus Vaidylos.

Mitingas, sako, rengtas 
testuoti “prieš Rusiją.” 

žmonių susirinko apie 
šimtinė galėjo būti jų,
apie 50 * žmonių priskaičiau 
pažangiečių, arba visiškai ne
partinių.

Ir stebėtina, prie ko dasi- 
varė tie “Dievo apveizdos” 
skelbėjai! Visas mitingutis, 
kuris buvo skystas, tylęjo kaip 
žemelė, kada šimučio ir Vai
dylos “spyčįuose” raitėsi: “iš
gamos, išdavikai, judošiai, 
žalčiai, niekšai, penktoji ko- 
lumna, rp. . . ” ir tt. Reiškia, 
Dievo apveizda po šluota,— 
“dabar laikas ir vieta iš- 
sirp...”, pareiškė p. Šimutis.

O jergutėliau—tai ir išsi- 
plūdo! Ant nelaimės, kas tai 
stalą atėmė nuo estrados, tai 
Šimutis su kėde mosikavo ir 
trankė į padlagas.

Pirmininkas Sakalas, atida
rydamas vakarą, pareiškė:

“Mes susirinkome nuliūdę. 
Rusija prarijo Lietuvą. Mūsų 
redaktoriai pririję žinių, tai 
dabar jums perduos.”

Teisybė, jų būta “priryta ir 
persiryta,” nes savo kalbose 
beveik paspringo.

Pirmas kalbėjo adv. Grišius. 
Sakė, nors Lietuvos nematęs, 
bet po jo skūra teka lietuviš
kas kraujas ir pasirengęs ko
voti.

Antras kalbėjo Vaidyla, 
“Sandaros” redaktorius. Aš 
Vaidylą skaičiau už džentel- 
maną, bet iš jo kalbos su
pratau ir pamačiau, kas jis. 
Jis sakė: v

“Ant Bridgeporto žmonės 
džiaugiasi, kad Lietuva atga
vo laisvę. Aš jiem atkirtau: 
‘Jūs nachalai ir išgamos!’ 
(Čia tris kartus sudavė į sta
lą.) Aš prisipažįstu, kad pir
ma kovojau prieš Smetoną, 
bet dabar... dabar, kas tik 
sako, kad Smetona parunijo 
iš Lietuvos, tas yra /judošius 
ir išgama!”

Spardėsi žmogelis, kiek tik 
galėjo. Ūpo žmonėse nesukė
lė.

Pirmininkas Sakalas “že
mai, pakarniai” padėkavojo 
už “ugningą prakalbą”; dė- 
kavojo dar antru ir trečiu 
kartu.

Paskutinis kalbėjo “Dievo 
apveizdos” įpėdinis p. šimu
tis. Apie jo kalbą nežinau nė 
kaip parašyti; laikraštinė eti
ka neleidžia tokių žodžių 
spaudoje vartoti. Palieku pa
tiems įsivaizduoti. Vienų žo
džiu—prasikeikė!

Jis pasakė? “Dabar mes 
pradėsime kovą. Suorganizuo
sime komitetus, klosime dole
rines ir dešimkes, veiksime, 
gyvensime ir maršuosime.” 
Bet kur maršuos — nepasakė.

Vadinasi, pasikolektuos, išsi- 
penės, o Lietuvos liaudžiai — 
špyga! Tikrai tokiu keliu 
maršavo ir “tautos vadas” 
Smetona.

Pirmininkas vėl įkišo savo 
trigrašį apie būsimą Lietuvos, 
seimą: “Man žinoma, kaip 
jie pasirengė seimą prąvesti: 
Ant steičiaus pastatys komi
sarą su revolveriu, kitas iš už
pakalio atrems revolverį ir 
pasakys balsuoti už.” Svetai
nėje, mačiau, daugelis nusi
šypsojo iš šio kvailo juoko.

Šimutis dar vieną žinią iš 
kur tai “surijęs”: Rusai pa
reikalavę 200,000 Lietuvos 
kareivių. Kada tiek bus duo
ta, juos išvarys į Sibirą, į bai
siausias atklanes ir ten sunai
kins, ir taip bus lengva Lietu
vą surusinti.” čia irgi žmo
nės prasijuokė.

Taip prakalbos ir pasibaigė. 
Priimta “protesto! 
ja “išgelbėjimui’
Kada rezoliuciją perskaitė, 
desėtkas paplojo ir pirminin
kas pareiškė, kad tai ženklas 
“sutikimo,” tai ir viskas.

Vienam būrelyj, girdėjau, 
skundėsi keli katalikai: “šiam 
mitingui pakenkė socialistai su 
savo prakalbomis, taipgi bol
ševikai demoralizavo.”

Keliem žrąonėm pasakiau: 
“Tai buvo geros prakalbos.” 

“Et, ką čia sakyti,—Lietu
vai juk nebus blogiau”—atsa
kė man keli.

Kitoj vietoj girdėjau, kaip 
pilietis džiaugsmingai argu
mentavo, kad jo brolis paliuo- 
suotas iš kalėjimo sėdėjęs 12 
metų. Jam daugelis pritarė. 
Taipgi mačiau nemažai 
kleista “Vilnies”, kur 
vėliausios džiuginančios 
gramos iš Lietuvos.

Abelnai pasakius, tų dviejų 
“tautos sūnų” isteriką neįtiki
no katalikiškos publikos; ji
nai Lietuvą myli, jinai džiau
giasi, kad mūsų broliams 
seserims laisvė prašvito. 

------o------
“NAUJIENŲ” MITINGAS 

;BUVO VISAI MIZERINAS

Nė Klastingai Naudojamas 
Vilnijai Šelpti Komiteto 
Vardas Negelbėjo

Birželio 21 d. vakare Lietu
vių Auditorijoj buvo “Nau
jienų” štabo surengtas mitin
gas. žinodami, kad savo var
du negaus žmonių, rengėjai 
skelbė mitingą esant “Komi
teto Vilniaus Kraštui Šelpti,” 
bet nė tas nepadėjo.

žmonių buvo susirinkę apie 
140, įskaitant ir didžiulį Pir
myn Chorą.

Garsinta, kad ir Dr. Dun
dulis kalbės, bet jis nekalbėjo, 
nors buvo atėjęs į mi
tingą. Tūli sako, kad matyda
mas mažai žmonių daktaras 
nenorėjęs “vardą terštis.”

Kalbėjo P. Grigaitis ir tūlas 
finas vardu Miller.

Dainavo vyrų kvartetas ir 
Pirmyno Choras.

Priimta protesto rezoliucija

prieš Sovietų Sąjungą, bet nu
balsuota ji klastingai; kaip ir 
rengtas mitingas. Kada bal
suota už ir prieš, pasirodė, 
kad prieš daugiau balsų, tai 
balsuota rankų pakėlimu, bet 
leista kelti 
prieš ne.

Daugelis 
juokėsi iš 
priėmimo:
tinę demokratija, 
manęs sėdintis.

Grigaitis sakė, jis pats Sme
tonos nemylįs; dabartinė vy-

riausybe yra geresni, bet ji 
veiksianti geroj santaikoj su 
Sovietų Sąjunga, o jis baisiai 
neapkenčia Sovietų.

Mitingas buvo mizemas. Iš 
apytuštes svetaines tik dalis 
pritarė kalbėtojams. Kiti prie
šinosi, tai aiškiai matėsi iš jų 
atsinešimo į kalbas.

Einant iš svetainės pil. Dau
jotas sako vienam naujienie- 
čiui:

—Tai, reiškia, užprotesta
vote, kad ir jūsų draugus so-

(Pabaiga ant 7 pusi.)

Lithuanian-English 
Self-Instructor
PARAŠO DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

BeOO SU FRANCUOS 
TURTAIS

Madrid, birž. 25.—Ispani
jos valdžia suėmė tris Pran
cūzus, kurie sakėsi buvę 
sekretoriai P. Reynaudo, 
buvusio Francijos ministe- 
rio pirmininko. Ispanų po
licija rado pas juos “milži
niškus turtus.”

Bucharest, Rumunija. — 
Šiomis dienomis buvo pa
skleisti užsieniuose girdai, 
būk Sovietų raudonarmie
čiai susikirtę su Rumunijos 
kariuomene pasieniuose Be- 
ssarabijos. Sovietų atstovy
be Buchareste ir :

Roma, birž. 25.—Italų ka
riuomenė pradėjo maršuoti 
į Nice ir Savoy, pietinėj 
Franci j oje.

London, birželio 25.—Ang- 
rumunų lai sako, kad jų laivynas iki 

valdžia1 užginčija tuos gir* šiol sunaikino septynis įta
rius kaip išmislus. Ii jos submarinus.

Lietuvos liaudis susilaukė laisves! Fašistų vadas Sme
tona su savo artimais pabėgo! Kaip tas įvyko, kokia Lie
tuvos ateitis?—Šiais ir pasauliniais klausimais įvyksta 
visa eilė prakalbų.

Norwood, Mass., penktadienį, birželio 28 d., 8 vai. va
kare, Lietuvių Svetainėje, kalbės A. Bimba.

Great Neck, N. Y., penktadienį, birželio 28 d., 7:30 vai. 
Vakare, A. J. Kasmočiaus Svetainėj, 91 Steamboat Rd., 
kalbės D. M. šolomskas ir R. Matusevičius..

Baltimore, Md., pirmadienį, liepos 1 d., 7:30 vai. vaka
re,' Lietuvių Svetainėje, 853 Hollins St., Baltimore, Md. 
Kalbės A. Bimba. i

Bridgeport, Conn., sekmadienį, birželio 30 d., 7:3(į vai. 
vakare, Lietuvių Jaunų Vyrų Svetainėj, 407 Lafayette St. 
Kalbės D. M. šolomskas ir Jonas Gasiunas.

Lietuviai! Lankykitės į šias prakalbas! Išgirskite tei
sybę apie Lietuvą. Džiaugkimės kartu su laisva Lietuvos 
liaudimi. Išgirskite tiesą apie pasaulinį karą.
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Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Dienraščio Laisvės Naudai

DIDYSIS PIKNIKAS

LIEPOS 4 JULY

Dienraščio Laisvės Rengiamas

Didysis Piknikas

LIEPOS JULY
Piknikas prasidės 10 valandą dieną, muzika nuo 2-ros vai. po piety

ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI

wife
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BUS KLAŠČIAUS CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avės., Maspetli, L. I., N. Y

Piknikas prasidės 10 vai. ryte, muzika nuo 2-ros valandos po pietų, programa 
bus 3-čią valandą po pietų.

Šokiams Gros Walley Jason 8 Kavalkp Orkestrą

Prakalbau sakys R. MIZARA, “Laisves” redaktorius, ir PHIL FRANKFIELD, kandidatas į Jungt. Valstijų 
Senatorius nuo Massachusetts Valstijos.

T--------------------------------------------- ----------  PROGRAMA: --------------------- ---------------------------------1
I . . ... .

Worcesterio Merginų Choras; Norwoodo Vyrų Choras, vadovybėj M. K. Bolio; Liaudies Balso Choras, vadovybėj B. Petrik, iš Lowellio;
i Laisvės Choras, vadovybėj B. Petrik, iš Haverhillio; Rusų Choras, vadovybėj M. Bayrak, iš So. Bostono; Rusų Šokikų-Dainininkų
! Grupė, vadovaujama Sasha Crugley, iš Bostono.

BUS VOSE PAVILION PARK 
MAYNARD, MASS.

Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės, dainuos piknike.

SURAŠĄS CHORŲ, KURIE DALYVAUS PROGRAMOJE:
Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovybėj B. Ša linaitės; Bangos Choras iš Elizabeth, N. J. vadovybėj A. Klimaitės; Pirmyn Choras iš Great

MX' 'MA

Dvi šešių kavalkų orkestros gros šokiam be pertraukos 
'YV'’YV YYYYYYIf Y, M »
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Penktadienis, Birž. 28, 1940
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P« iktadienis, Birž. 28, 1940 Septintas puslapis

Boston, Mass. Philadelphia, Pa
Lietuvių Radio Korporacijos

- Programos:
Šeštadienio, birželio 29-tos 

programa per stotį W0RL, 
920 kilocycles, 8:30 iki 9 vai. 
ryte, bus sekanti:

1. Žinios.
2. Muzika ir dainos.
Sekmadienio, birž. 30, pro

grama per stotį W0RL, 9:30 
iki 10:30 vai. ryte, bus se
kanti :

1. Longino Buinio, Jr., Ca
valiers orkestrą iš So. Bosto
no.

2. Jaunuolių Grupė iš Law
rence vadovaujama Anelės 
Markevičiūtės-Comparone.

3. Fleitistas Frank Compa- 
rone iŠ Lawrence.

4. Dainininkas Alfonsas 
tarūnas iš Lawrence.

5. Pianistas Edmundas 
lota iš Lawrence.

Po programos prašome 
rašyt laiškelį ar atvirutę į 
tį WORL, Lithuanian
gram, Boston, Mass., praneš
dami savo įspūdžius.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

tai LLD 
draugiš- 
birželio, 
įvairiais 
užkan-

Ta-

Bu-

pa- 
sto- 
Pro-

Hudson, Mass.
“Laisvės” Pikniko Gaspadorių 

Pareiškimas
Jau yra visiems gerai žino

ma, kad įvyks “Laisvės” spau
dos piknikas, kurį rengia 
bendras Mass. 7-tas apskr., 
Maynard, Mass. Tas atsako- 
mingas darbas yra pavestas 
ant gaspadorių rankų. Ir mes 
dėsime visas galimas pastan
gas, kad jis būtų visiškai pa
sekmingas iš mūsų pusės, 
nereikia atsidėti vien tik 
gaspadorių stebuklingų 
sėkmių. Mes pareiškiam, 
čia yra visų vieningas,
glaustas solidarumo darbas. 
Visų kolonijų darbininkus mes 
prašom nesivėluoti—būti pik
niko vieloj su savo kapitonais 
ir susitvarkyti pirma visko. 

? Mes'turim užsakę daugybę 
valgių ir gėrimų ir kas tik 
reikalinga svečių užganėdini- 
,mui. Mes tikimės šiemet tu
rėti tūkstančius žmonių. Tai 
yra svarbus parengimas šia
me laike dėl mūsų nepava
duojamo švyturio “Laisvės.”

P. Vaitekūnas.

Bet 
ant 
pa- 

kad 
su-

Newark N. J
Šiandien, birželio 28 d., 7:30 

vai. vakare, įvyks labai svar
bus Literatūros Draugijos 5- 
tos kuopos susirinkimas, čia 
tarpe kitų reikalų bus aptar
ta, kaip surengti sėkmingas 
prakalbas atžymėjimui Lietu
vos liaudies pasiliuosavimo. 
Kaip žinote, trečiadienį turėjo 
įvykti prakalbos, bet per 
“pasidarbavimą” tūlų elemen
tų jos neįvyko. Tas turi dar 
daugiau suglausti visus lietu
vius, kuriems tik brangi lais
vė, žmoniškumas, kultūra ir

HHojva. . )
Susirinkimas įvyks šv. Jur

gio Draugystės kambariuose, 
180 New York Avė. Visi na
riai dalyvaukite ir atsiveski
te naujų narių prirašyti.

Kuopos Sekretorius.

Cliffside, N. J
Ar žinote, kas bus 7 liepos? 

Tai bus didysis “Laisvės” pik
nikas. Kas norite gražiai lai
ką praleist, tai važiuokit į šį 
JfLaisvės” pikniką, tai turėsit 
gerus laikus ir susipažinsit su 
savo draugais, kurių nesate 
matę per kiek metų, ba ant 
to pikniko suvažiuoja iš apy
linkių lietuviai.

Kas norit važiuot, tai nelau
kite paskutinės dienos, ba 
paskui negausite vietos buse. 
Užsiregistruokite pas šias 
y patas: A. Bakūnienę, K. Ma- 
žiukienę, Ch. Grenio, G. Sta- 
siukaitį ir K. D?£renčių. Busas 
išeis kaip 12:30 po pietų, nuo 
Ch. Grenio svetainės, 267 
Walker St. G. S.

SVARBŪS ĮVYKIAI
Kiek teko išgirsti, 

10 kp. rengia šaunų 
ką išvažiavimą 30 d. 
Bowrlom parke, su 
žaislais ir skaniais
džiais. Tame išvažiavime bus 
draugiškos diskusijos apie da
bartinius labai svarbius įvy
kius Lietuvoj. Patartina susi
rinkti kuo skaitlingiausiai. 
Tėmykit komisijos rengimo 
garsinimą. Literatūros Drau
gijos 10 kp. susirinkimas pri
puola 1 d. liepos, 8 vai. vak., 
Liaudies Name. Visi turėtų 
dalyvauti ir atsivesti prie kuo
pos naujų narių prirašyti. 
Apart visko, turim ir daug 
svarbių reikalų aptarti. Phi- 
la. Darb. Org. Veik. Komite
tas savo susirinkime praeitą 
pirmadienį, apart kitų svar
bių reikajų, priėmė rezoliuci
ją varde Pniladelphijos visų 
progresyvių organizacijų, už
ginančią Lietuvos pažangią 
valdžią ir jos pradinius dar
bus. O ypatingai kad ji, t. y. 
valdžia, atidarė kalėjimų du
ris ir paliuosavo politinius ka
linius. Taip pat nutarė rengti 
daugiau masinių mitingų, kur 
bus aiškinama dabartiniai 
įvykiai Lietuvoj. Suglauskim 
visi, draugai ir simpatikai, sa
vo spėkas xsu džiaugsmu ir 
energija savo širdyse, kad tie 
masiniai parengimai būtų šim- 

nuošimčių sėkmingi!
Korespondentas.

tu

Scranton, Pa
se-Birželio 25 d. pasimirė 

nas “Laisvės” skaitytojas Vin
cas Kašinskas, gyvenęs 1125 
Albright Ave.

Bus palaidotas šeštadienį, 9 
vai. ryte, Lietuvių Tautiškos 
Parapijos kapinėse, Chinchil
la, Pa.

Giminės ir pažįstami bei 
šiaip draugai kviečiami atsi
lankyti į laidotuves ir atiduoti 
velioniui paskutinį patarnavi
mą.

Velionio šeima, 
likusi dideliam liūdesy:

Moteris
Morta Kašinskienė, 
Sūnus Vincas ir 
Duktė Ona.

Worcester, Mass
Birželio 23 d. ALDLD ’11 

kp. laikė savo mėnesinį susi
rinkimą, kuriame gerokas 
skaičius narių entuziastiškai 
išsireiškė reikalingumą su
ruošti ant greitųjų prakalbas 
šiame džiaugsmingo įvykio 
Lietuvoje laikotarpyj, nes be 
galo svarbu yra pakalbėti 
apie biurokratijos griuvimą 
Lietuvoje. Jei ir nebūtų prieš- 
giniautojų bei verkiančių 
Smetonos likimo šioje šalyje, 
ir tai reikėtų pakalbėti var
dan išreiškimo jausmų ir 
minties, bet dabar net keletas 
laikraščių sielojasi ir kaip kas 
rengiasi protestuoti, kam tapo 
paleisti politiniai kaliniai. To
dėl susirinkimas vienbalsiai 
nutarė rengti prakalbas.

—o—
Didžiojo pikniko reikale, 

Maynard, Mass., 11 kuopa 
stropiai rūpinasi atlikti savo 
pareigas, dar daugiau darin- 
ko darbininkų, tai dabar bus 
10 darbininkų iš 11 kuopos ir 
jie pribus į Maynardą dviem 
automobiliais kaip 10 vai. ry
te. Busas dėl norinčių važiuot 
į pikniką išeis 12 vai. dieną, 
nuo Lietuvių 
tas ant buso 
tai yra labai 
Plokštis bus
liauninkų ant buso. Užsisaky- 
kit vietas iš anksto pas juos.

Taipgi, 11 kuopos metinis 
piknikas įvyks liepos 14 d., 
gražiajam Olympia Parke. 
Tame parke tikrai moderniš
kai žmoneliai piknikauja, 
kiekvienas sekmadienis būna 
pilna žmonių. D. J.

Svetainės; tikie- 
į abi puses 75c, 
pigu. Janulis ir 

tvarkytojai ke-

Chicagos Lietuviai Neremia 
Lietuvos Priešų
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

cialdemokratus išleido iš kalė
jimo.

—Taip, ir socialdemokratus 
išleido,—atsakė jis susimaišęs, 
lyg ir pagautas blogą darant.

Išėję iš svetainės žmonėm 
ginčijosi, kiti juokus krėtė iš 
naujieniečių.

—Tai ir dvi klastos nieko 
nepadėjo,—sako vienas.

—Kokios klastos ? — klausia 
nedrąsiai jis.

—Naudojote Vilniaus Šelpi
mo Komiteto vardą ir Dr. 
Dundulį, bet svetainė vistiek 
potuštė,—atsakė pirmasis.

—Eik sau, eik,—gynėsi so
cialistų sekėjas.

Abelnai buvo tokią atmos
ferą, kad “Naujienų” šalinin
kai norėjo, kad tik nekalbin
tų. Momentas taip ąvarbus, 
žmonės taip įdomauja Lietu
vos padėčia, o su chorais, su 
dainininkais tiek mažai žmo
nių susirinko. Juk tai aiškiau
sias atsakymas į Grigaičio 
spjaudymąsi, į jo- nesubalan
suotas sapaliones prieš Lietu
vos vyriausybę ir prieš SSSR.

Rep.

.........................   ——t. ' —

po kairei. Tai sekantis namas 
donų plytų. Kviečia. — Kom.

i (152-153) Z

rau-

BALTIMORE, MD.
Pirmadienį, liepos 1 d., įvyks 

sinis mitingas, kuriame kalbės 
tanas Bimba, “L.” redaktorius iš 
Brooklyno. Jis aiškins kodėl Smeto
na pabėgo, kodėl Raudona Armija 
buvo priversta imtis žygių? Išgirsi
te tai, kas laukia Lietuvą ir jos gy
ventojus ateityj. Tarkime mes savo 
žodį Lietuvos reikalais. Bus Lietu
vių Svetainėje, 853 Hollins St., pra
džia 7:30 v. v. Įžanga veltui, 
čia Rengėjai. (152-154)

Dabar kapų lotų pusiau nužeminta 
kaina, pirmiau buvo šimtas dolerių, 
o dabar penkiasdešimts dolerių. Su
sirinkime sužinosite dauginau apie 
tus.

lo
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ma- 
An-

Kvic-

BROCKTON, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas 

pirmadienį, liepos 1. d., L. T. Name, 
7:30 v. v. Nariai prašomi kreipti 
atydos į organizacijos reikalus ir 
dalyvauti susirinkime, yra svarbių 
dalykų nutarti, — K. Benulis, 

(152-154) 1

įvyks

org.

SHAFT, PA. .
SLA 199 kp. ruošia pikniką, sek

madienį, 30 d. birželio, Brandonville 
Fire Co. Parke. Pradžia 10 vai. ryto. 
Bus sveikų gėrimų ir užkandžių. Tu
rėsime gerą orkestrą šokiams. Ne
paisant kad ir bus lietaus/ piknikas 
vfstiek įvyks, nes parkė yra pasto
gė, Kviečiame , vietinius ir iš apy^ 
linkės dalyvauti. — Kom. (151-152)

NANTICOKE, PA.
/Lietuvių Laisvų Kapinių Draugi
joj metinis susirinkimas įvyks sek
madienį, birželio 30 d., 11 vai. ryto 
kalinėse. Visi draugijos nariai būti
nai turi pribūt, nes bus daug naujų 
nutarimų. — E. Cibulskienė, Sekr.

(151-152)

—A. Stravinskas, koresp.
(151-152)

DETROIT, MICH.
Sekmadienį, birželio 30 d., 7 v. 

Draugijų Svet., 4097 Porter 
įvyks svarbios prakalbos. 
“L.” redaktorius R. Mizara

v. 
St., 

įvyks svarbios prakalbos. Kalbės 
“L.” redaktorius R. Mizara. Prakal
bų tikslas: Pagerbimui Lietuvos Lai
svės ir Politinių Kalinių Paliuosavi- 
mas. Todėl yra svarbu, kad kiekvie
nas lietuvis dalyvautų šiose prakal
bose ir išgirstų ką naujo pasakys 
kalbėtojas. — A. Dapsis. (151-152)

MINERSVILLE, PA.
LLD 9-tas Apskritys ruošia pik

niką, sekmadienį, 30 d. birželio, 
pradžia anksti rytą iki vėlai nakties, 
Mar-Lin Giraitėj, palei Minersville. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti, pavalgyti skanių užkan
džių ir išsigerti gero gėrimo. Bus 
gera orkestrą šokiams. Programoj 
dalyvaus Shenandoah LDS Mainie- 
rių Kvartetas. — Kom. (151-152)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, birželio 
fayette St., 7:30 v. 
būtinai susirinkite, 
tinkamai prisirengti 
be to, yra cFauigau 
aptarti.
Y

28 d., 407 La- 
v. Visi nariai 
nes reikalinga 
prie prakalbų, 

svarbių reikalų
J. Mockaitis, Rast.

(151-152)

Berlin. — Lėktuvo nelai
mėje užmuštas generolas 
Fritz Loeb, pagal kurio pla
ną buvo išbudavotas karinis 
vokiečių oro laivynas.

PLYMOUTH, PA.
Laisvų Kapų Bendrovės susirinki

mas įvyks birželio 30 d., 2 vai. po 
pietų. A. Stravinsko Svet., 40 Ferry 
St. Draugai prašomi dalyvauti, nes 
yra daug svarbių dalykų apsvarstyt.

DETROIT, MICH.
LDS 86 kp. susirinkimas įvyks 

vieną savaitę anksčiau, tai yra bir
želio 30 d., 10 vai. ryto., 1035 Ca- 
niff. Visi nariai dalyvaukite, nes 
bus rinkimas delegatų į LDS Seimą. 
Turime ir kitų svarbių reikalų ap
tarti. — A. Varaneckienč.

(151-152)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CAMDEN, N. J.

Camdeno lietuviai turės iškilmin
gą atidarymą naujos vietos pikni
kam, kurią užvadinš “Dariaus-Girė
no Miškelis.” Įvyks sekmadienį, bir
želio 30 d.t 3 vai. i4o pietų, So. Mer
chantville prie Highland Ave. Daly
vaus gerai žinomi adv. Sheep ir Dr. 
Vaitis. Iš Camden Airport imkite 38 
kelią ir pravažiavę gelžkelio tiltą 
iki Chapel Ave., prie Stop Light, su
kite į dešinę į Highland Ave. Kiek
vienas galės įsigyti Dariaus-Girėno 
paveikslą. — Rengėjai. (152-153)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, birželio 30 d., 10 vai. 

ryto įvyks išvažiavimas ALDLD 10 
kp. Burkolme Park. Graži vieta, tar
pe didelių medžių. Bus valgio ir kit
ko. Taipgi galėsite pasiklausyti dis
kusijų, žaisti įvairius žaislus ir tt. 
Prašome dalyvauti. — Kom.

(152-153)

BALTIMORE, MD.
Lyros Choras rengia pikniką, sek. 

birželio 30 d., Alex Mikalajūne 
Shore. Bus skanių valgių, gėrimų ir 
puikios maudynės. Pirmu kartu gir
dėsime Finų Merginų Chorą ir Finų 
Mišrų Chorą. Gera muzika šokiams 
Kelrodis: Gatvekariais No. 26 (Bay 
Shore Car). Išlipti Lodge Forest 
Sustojimas No. 2, viena stotis po Post 
Office Outing Club. Mašinom: Sek
ti Bay Shore keliu iki pastebėsite 
mažą iškabą Lodge Forest Road, ta
da sukite po dešiniai, tiesiai važiuo
kite tuomi keliu iki pervažiuosite 
skersai gatvekarių rėles, tada sukite

(
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HANDY LUNCH
A. ADAKAUSKAS, Sav.

Kalnas su kalnu gal ir nesusitinka, 
bet lietuvis su lietuviu visados susitinka. 
Jeigu šią vasarą būsite Montreale, 
tai būtinai u'žsukit ir pas mus. 
Mūsų restoranas atdaras visą naktį. 
Jūs tikrai jausitės čia kaip namie.

Pirmos Rūšies Maistas. Nesigailėsite Atsilankę.

HANDY LUNCH
1222 Mount Royal East, Montreal, Canada

Tel., CH. 0228 \
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: ĮSIGYKITE DABAR
J žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio
J šios rūšies daiktų.
; Your Oti> WaTiH

TRADE IT IN FOR A ' 

lyJEWELl 
[Bu lova!

g

H n

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

Pine Crest Inn
Savininkas

JOSEPH WANAGAS
Puiki Vieta 

VAKACIJOM
Turistam kambariai-Cabins vienai 
nakčiai, savaitei ar ilgiau. Puikūs 
miškai, patogios vietos piknikam, į- 
taisyta ant lauko vietos virimam ir 

kepimam.
RESTAURACIJA
Sode, visoki gėrimai ir visokį 

valgiai.
ON ROUTE 209

Iš New Yorko važiuojant, 4 mailes 
pravažiavus Accord, N. Y., arba 14 
mailių šioj pusėj Kingston, N.- Y.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, birželio (June) 28, pra
sidės 8 vai. vakare, bus Piliečių 
Kliube, 376 Broadway. Visi nariai 
yra kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime, nes bus tariama prisiren
gimas prie Maynardo pikniko nau
dai dienraščio “Laisvės”, ir yra kitų 
svarbių reikalų. Taipgi tarsime ir 
apie tą pikniką, kuris rengiamas 
bendrai su montelliečiais. — Sekr. 
V: (150-152)

- 1T •: 
jev/eh

F ••
Daugybė kitų daiktų ir • 
daiktelių sau reikalin- • 
gų rasite mūsų didelė- * 
j e krautuvėje. Užeikite • 
pamatyti. *

Alus,

ESTATEOF

BARRY P. SHAUNS
' (Shalinskas) <

FUNERAL HOME
VESTIE E.« DAVIS

Licensed Mgr. F

84-02 Jamaica Avenue E 
Opposite Forest Parkway > 

WOODHAVEN, N. Y.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway it Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

V27 V

W's

ROBERT'.
LIPTON :

JEWELER •
Įsteigta 1892 ®

701 GRAND STREET •
BROOKLYN, N. Y. J

Tarpe •
Graham & Manhattan Avės. •

Tel. Stagg 2-2173
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą •

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

60 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

■ Tel. Trlatigle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel.‘ Evergreen 8-7179

Burdas $10 j savaitę

PEIKI VIETA V AKACIJOM
Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 
aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs kam

bariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.
O3 Turime Atskirus Kambarius ;

--------♦V——‘ Y *t

Vaikam $5.Ob‘1

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, ^p/įĮt^įd
York, kuri yra sveikatos patarėjų pript4ži»tį,^|^aipoį.| 

geriausias ir sveikiausias klimatą^

MRS. A. BLOZNELIS
* Box 240 R. F. D. 2, Caut^rskiH Rd.^

CATSKILL, N. Y. Tel. Catskill 885F4

NOTARY 
PUBLIC

Viii

I

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

ISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street . Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

v Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

..Į. , »

WTO

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abclnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 

žarnų ligos, Hemorrhoidal (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta
te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jo
kios prievolės iš jūsų pusės.

Ištyrimas dovanai.

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai

DR. L. ZINS,stalga 30 mc‘y 
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y.

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
VALANDOS: 10 A. M.-8 P. M.—Sekmadieniais 10-2.

Į
LI

<1

i

I

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

Puikiausia berniukui ar mergaitei dovana — tai naujas Remington Type- 
writeris. Artinasi mokyklų baigimo sezonas—Graduations. Apdovanokite 

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėlė.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

,w

£4>j

Tuojau užsisakykite per “Laisvę, 
nes “Laisvė” savo skaitytojams 

duoda didelę nuolaidą.

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 8410)

Junior Deluxe Portable

Remington Model No. 5 Deluxe

Remington Model No. 1 Deluxe

Deluxe Noiseless Portable

$59.50
$67.50 <1

Parašykite “Laisvės” Administracijai klausdami informacijų? c .nes prisiusime jums 
cirkuliarą, kuris plačiai aprašo kiekvieną mašiną.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y?



Penktadienis, Birž. 28Aštuntas puslapis

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI
■:_____________________________________________ _ ——--------------------------------------------------------—.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

kuriam

Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

mi

Telefonas EVergreen 7-1661

ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTĖS

Laisves” Name417 Lorimer St

.KtMMK

įrntis kito bendro
CAUF0M4A 

i FORT

pažangų n 
Louis Wein

Lietuvių Kuopa Jau 
Sukėlė Virš $60

Eiliniai Malioriai Laimi 
Lokalų Rinkimuose

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

MASES LIETUVIU ENTUZIASTIŠKAI SVEIKINO 
NAUJĄJA LIETUVOS VYRIAUSYBE; SUDĖJO 

$83 ATREMT ATAKOMS ČIA, AMERIKOJ

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilevves elevelterlo stoties

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4t.li ST.

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU MSIRIHKiNU 
IR ŽgMIAUStON KAINOM,

Skyriaus 
susirinkimas įvyks penkta- 

7:30 v. vakare, 
11-27 Arion 

Y. Nariai pra
bus renkamas 

valdybos (ex- 
Sekr. Ch. Ne- 

(150-152)

Bendru Pikniku Parė- 
mėm Ateivių Gynimų

Liet. Minister. Pirm. 
Justas Paleckis 
Kaunas, Lietuva

Birželio 26.

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Trečiadienį, birželio 26-tą, į 
“Laisvę” atsilankė viešnios iš 
New Jersey, draugė Vincelija 
Gražulienė (Grozan) iš Cran- 
fordo, ir sesuo Viktoria Kize- 
vičiene, iš Hillsides. Su jomis 
atėjo ir kita sesutė Viktoria 
Chesna, brooklynietė. Draugės 
apžiūrėjo įstaigą ir labai 
džiaugėsi viskuo. Draugė Gra
žulienė nusipirko kelias kny
gas ir paaukojo naujai Lino
type mašinai išmokėti $1.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone: EVergreen 8-9770

GROS DVI ORKESTROS
J. Navicko lietuviškai, prof. Kalza amerikoniškai.

Laisvės” 
Kiekvienas narys 
i. — W. Kubilius, 

(151-152)

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT oil burners 

Į JŪSŲ seną ar naują ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

GERIAUSIOS ROSIES VALGIAI
Gaminami Europlško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kllbasal ir kepta paršlena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N.

Kriaučių Unijos 54-to 
ekstra 
dienj, birželio 28 d 
Amalgameitų svetainėj 
Place, Brooklyn, N. 
šomi dalyvauti, nes 
delegatas ir dalis 
ecutive board). — 
čiunskas.

užmetimus - atakas, paleistas 
prieš naująją Lietuvos vyriau
sybę ir Sovietų Sąjungą per
eitą penktadienį įvykusiose 
prakalbose Klaščiaus salėj, 
taipgi šmeižtus ir atakas spau
doj.^ Publika turėjo ir juoko 
iš kaikurių paikai piktų tų 
ponų argumentų, kada jie bu
vo kalbėtojo parodyti faktų 
šviesoje. Daug kartų jo kal
ba pertraukinėta entuziastiš
komis ovacijomis.

Po prakalbų, vakaro pirmi
ninkas J. Kuodis pasiūlė se
kamą pasveikinimą Lietuvos 
vyriausybei:

REZOLIUCIJA

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

RANDAVOJIMAI
Pasirenduoja kampiniai rūmai ir 

maudynė ant antrų lubų. Mylėtume, 
kad lietuviai gautų gražius rūmus. 
Arti Wilson Ave. Sta. 14th St. BMT. 
Iškabos nėra. Savininkai: J. Stasu- 
nas, 284 Cooper St.. Brooklyn.

(151-152)

čias METINIS PIKNIKAS

nedemokratinį 
šaukė remt 
prieš karą, 

palydėta sti-

Parduodame {vairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

Bedroom Sets, Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 
Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Tel. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

Po prasidėjimo vajaus su
kelt $300,000 darbininkų, kan
didatų rinkimams, apšvietai, 
mokykloms ir apsigynimui, 
Lietuvių 5-ta Kuopa jau sukė
lė virš $60, kas atstovauja 
virš 7-tą dalį kvotos. Kuopa 
yra pasiskyrus sukelti $400.

Eilė narių jau suaukojo po 
visos dienos uždarbį; kiti, tu
rintieji mažiau ištekliaus, pa
sižadėjo mokėti dienoš uždar
bį, bet išsimoka dalimis: da
lį įmokėjo su pasižadėjimu, 
kitas atmoka vėliau ; biednes- 
nieji aukoja sulyg išgalės.

Tie $60 sukelta ne be sim- 
patikų paramos. Bent vienas 
simpatikų jau yra sumokėjęs 
į tą fondą $5, kiti po $2 ir po 
$1 bei po mažiau, kas kiek 
išgali. Būtų gerai, kad visi 
tie, kurie dar neaukojo, bet 
galėtų paaukoti, padarytų tą 
patį, kadangi be jūsų, drau
gai simpatikai, pagelbos mes 
tos kvotos neišpildysim. Ir 
kuo greičiau, tuo geriau, ka
dangi stoka lėšų trukdo turėt 
radio programas, išleist litera
tūrą, o tas labai svarbu da
bar, tuojau, kadangi tas pa
lengvintų surinkimą parašų 
uždėt kandidatus ant baloto.

L. K. N.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA 

Brooklyn

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y,

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Rengėjai dėkingi visiems 
aukojusiems. Tas gausus at
siliepimas rodo, jog Ameri
kos lietuvių visuomenė pasi
ryžusi visomis išgalėmis ginti 
ir remti Lietuvos demokratinę 
valdžią. Rep.

Susidomėjusiais ir džiūgau
jančiais lietuviais užsipildė 
pilna didžiulė Central Palace 
salė birželio 26-tą. Jau ilgas 
laikas, kaip vienos kurios sro
vės rengtas masinis mitingas 
buvo turėjęs tokios skaitlin
gos publikos. Visokių pažiūrų 
žmonės susirinko išklausyti 
pažangiečių aiškinimo apie 
naująją padėtį Lietuvoj; atė
jo išgirst jų atsakymą į troc- 
kistų - socialistų - tautininkų - 
katalikų viršininkų paleistus 
šmeižtus ir atakas ant Lietu
vos vyriausybės, kuri vos ke
liomis savo gyvavimo dieno
mis jau spėjo padaryti mil
žiniškus darbus liaudies ge
rovei kelti.

Policistai H. Shevlin ir W. 
Guzewicz, Maspethe, turėjo 
gerą progą pagaut piktadarį, 
—jis įvažiavo jų( mašinon, bet 
kol žvaigždės jiedviem iš akių 
išlakstė, motoristas buvo -pa
bėgęs.

Kiekvieną sukatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbininko, kuris nori 

dirbti prie ūkės. Su alga susitarsime 
asmeniškai. Prašome kreiptis: Alex 
Zvirzdin, R. D. 1, Richfield Springs, 
N. Y. (151-153)

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

Vietos 
tuotos 
vyrai, 
bravorų alus ii 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti,

Vakaras pradėta Aido Cho
rui, vadovybėj Aldonos Žilins
kaitės, sudainuojant Lietuva 
Tėvynė Mūsų ir trejetą kitų 
dainų.

Pirmas kalbėjo jaunas A- 
merikos lietuvis Vytautas Za- 
blackas, Ispanijos karo prieš 
fašizmą veteranas. Jis pa
brėžė, jog fašizmas įsigalėjo 
tik Anglijos ir Francijos, taip
gi Amerikos ir kitų šalių im
perialistų auklimas ir remia
mas, kad demokratijos išda
vystė prasidėjo su išdavimu 
Ispanijos, su paaukojimu Hit
leriui čechoslovakijos su jos 
milžiniškais Skoda ginklų ir 
amunicijos fabrikais bei tvir
tumomis. Nurodė, jog Ameri
kos valdžios diskriminavimas 
ir persekiojimas ateivių yra 
nedemokratinis žingsnis, nai
kinąs visų amerikiečių teises, 
ir kaipo prieš 
ragino veikti, 
jaunimo veiklą 
Vytauto kalba 
pria ovacija.

J. Gasiūnas 
“Tiesos” redaktorius 
kai panagrinėjo priežastis šio 
perversmo Lietuvoje ir reikš
mę pirmųjų naujosios liaudies 
vyriausybės žygių — paliuo- 
savimo politinių priešfašistinių 
kalinių ir atsteigimo demo
kratinių teisių šalyje. Nurodė 
mūsų pareigą stiprint čionykš
tį judėjimą ir bendru darbu 
mtjnūšti prieš tą valdžią čia 
skleidžiamus melus ir atakas.

R. Matusevičius, neseniai iš 
Lietuvos atvykęs žurnalistas, 
trumpais bruožais supažindino 
brooklyniečius su naujosios 
Lietuvos vyriausybės ministe- 
rių praeitimi, kas kuo buvo, 
ką veikė. Jis baigė įspūdingu 
ir viltingu prezidento Palec
kio pareiškimu, pasakytu pa
skutiniame su juomi susitiki
me, kuomet Paleckis tebebuvo 
tremtiniu provincijon, tik vie
nai dienai'’atsilankęs Kaunan 
pas šeimą. Paleckis pareiškęs, 
jog liaudžiai priklauso ateitis, 
ir atsisveikinant pasakęs: 
“Iki pasimatymo laisvoj Lie
tuvoj.”

A. Bimba daugiausia laiko 
pašventė apsakydamas į Stil- 
sono - Klingos - Laučkos - Jur- 
gėlos piktus ir nepamatuotus

LDS organo 
plato-

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Po 25c: Cherka, Emily, E 
Babarskas, ■ Johnson, S. Butch 
Grubis, P. Gustaitis, Poškai- 
tisf Bagdonienė, Vastūnas 
Tauras, Balažentis, Jesulaitis 
Ch. Brown, H. Siaurienė, J 
Andruškevičius, A. Jasulaitis 
S. šablauskas, K. tsolomskienė, 
Kazei, Mileris, Čelus, J 
Green, M. Lawrence, čiurins- 
kas, V. Tupenas, Geo. Ben 
sonas, A. Skirmantas, Rukš- 
telis, J. Urbonas, M. Vitkaus
kas, Barzdaitis, Patašiūnas, V. 
Daugirda, Eva Tamuliniūtė, 
Juklys, Bieliauskas, Kovas, 
P. Buknys, Viltrakis, A. Pa- 
žereskis, P. Jasulaitis, Navi
kas, Baranauskienė, P. šala- 
šavick, E. Gasiūnienė. J. šar
ka, J. Laimikis, Stankevi
čius, Kraujalis, Riskevičius, 
Mrs. Reinhardt, J. Gasiūnas, 
S. Ruginis, Radzevičienė, Ba- 
barskienė, Vigūnienė, Mrs. 
Stokes, Urbaitienė, C. žemai
taitis, S. Sasna, S. Kazokytė, 
F. Kazokienė, G. Zablackas, 
S. Lukas, J. Vaznis, *J. Gu
žas, A. Pakalniškienė, J. 
Siurba, J. Lazauskienė. Za- 
jankauskas, A. Janeliūnaitė, 
A. Levanas, M. Marčiukas, A. 
Linkus Jr, A. Linkus, Mrs. A. 
Linkus, F. Bush, J. Laukaitis, 
Anne Wagnis, J. Nauda, V. 
Greitas, M. PurVėnieriė, O. 
Maželienė, V. Adeikienė,’ Kal
vaitis, F. šešelgytė, Bukšnys.

Viso su smulkesnėmis, tain- 
gi prašiusių neskelbt vardo 
asmenų aukomis, surinkta

Pereitą savaitę suvesta ga
lutina sutrauka bendro pikni
ko, surengto lietuvių kartu su 
latviais, estais ir suomiais 
Rikers Estate Parke, birželio 
9-tą. Viso iplauku turėta 
$611.86; išlaidu $396.31; pel
no liko $215.55, kuris jau 
perduotas Amerikos Komite
tui Ateiviams Ginti, kaip bu
vo iš anksto nutarta.

Jei ne lietus, kuris išvaikė 
publiką anksti, dar nei neva
karieniavus, būtų buvusios la
bai puikios pasekmės.

Pirktais bilietais publikos 
buvo 716; menininkai, sporti
ninkai ir dalis darbininkų tu
rėjo komplimentarius bilie
tus, gi dalis darbininkų turėjo 
iš anksto pirkęsi bilietus ir at
sisakė už juos< atsiimti pini
gus, kadangi pelnas buvo ski
riamas svarbiam tikslui. Taip 
pasielgė daugelis lietuvių pik
niko darbininkų, ypatingai 
maspethiečių.

Suomiai, parko gaspadoriai, 
labai patenkintai atsiliepė 
apie mūsų darbininkus.

Lietuviuose bilietų buvo 
parduota 195, bet nemažas 
skaičius nusipirko ir prie var
tų. Virš 80 asmenų darba
vosi išanksto platinime ir veik 
kiekvienas turėjo pasekmių.

Kaip lietuviai, taip anų tau
tų žmonės sako, kad rudeniop 
tprStume įrntis kito bendro 
darbo..

Mes taipgi pasižadame vi
somis savo jėgomis amerikie
čių smetonininkų atakas ant 
Lietuvos naujos vyriausybės 
atremti.

Lai gyvuoja laisva Lietuva!

Sveikinimas užgirta audrin
ga ovacija. Tačiau, kad ne- 
apsilenkt su demokratine pro
cedūra, rezoliucija paleista 
nubalsuot. Už rezoliuciją pa
kilo migla apie 700 rankų. 
Prieš—6; jos priklausė kitų 
srovių laikraščių reporteriams 
ir tūliem Smetonos mylėto
jams (kaip kad “savas pas 
savą”).

Taipgi A. Bimba pasiūlė 
rezoliuciją, kuria kreipiamasi 
į prezidentą Rooseveltą, kad 
jis vetuotų-atmestų Smitho Bi- 
lių, atkreiptą prieš ateivius, 
ši irgi priimta.

Pertraukoj vakaro pirmi
ninkui J. Kuodžiui paprašius 
aukų lėšom padengti ir apšv. 
— atmušt piktoms atakoms 
prieš naująją Lietuvos vyriau
sybę ir Sovietų Sąjungą, pu
blika gausiai atsiliepė, sun
kiai pelnytais darbininkų ir 
smulkių biznierių skatikais su
mesta $83.

Aukojusieji:
M. Simonavičius $2; po $1:

A. Petraitis, Ch. Dzevečko,
B. Adomaitis, W. Karlonas, 
Skuris, Keršulis, šibeika, K. 
S., Kazys Mockus, P. Petrai
tis, Stasiukaitis, Kuodis, 
žmona, Bieliauskienė, K. Brie
dis, atstovas iš Tru - Amber, 
Mrs. Liepus, Pr. Gryvas (?), 
Kalvaičiai, K. Milinkevičius, 
V. Rudaitis, A. Misevičius.

Norit Įsigyt Žiedą?
« Dabar yra vedybų

laikas, šliubinlai žie- 
<*<>« būtinai reikia tu- 
rėt. Perkant per ma

ne sutaupysit pinigų, kurie bus 
reikalingi pradžiai jaunavedžių 
gyvenimo.

Gausit už PIGIAU negu kitur.
Parduodu ir taisau {vairiausius 

laikrodžius ir laikrodėlius.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS
221-03 Jamaica Avenue 

Queens Village, L. I.

Antoinette Morris, 4 
amžiaus, 43 Windsor ’ Pl 
re birželio 26 d., Welfare Li
goninėj, Welfare Island, N. 
Y. Laidotuvės įvyks birželio 
29 d., šv. Jano kapinėse. Kū
nas pašarvotas koplyčioje, 
728 4th Avė. šermenų pa
reigom rūpinasi graborius J. 
Garšva.

1940
Brooklyno progresyvių lie

tuvių organizacijų sušauktas 
lietuvių masinis susirinkimas 
birželio 26 d., 1940 m., Cen
tral Palac?, 16 Manhattan 
Avenue, Brooklyne, džiaugs
mingai sveikiname Lietuvos 
liaudį ir jos naują vyriausybę 
su Justu Paleckiu ir Vincu 
Krėve-Mickevičium priešakyj, 
nuvertusią ir sunaikinusią tau
tininkų diktatūrą, įsteigusią 
Lietuvoj demokratiją ir pa- 
liuosavusią priešfašistinius po
litinius kalinius.

L.M.S. CENTRO KOMITETO 
SUSIRINKIMAS

Specialis posėdis įvyks penktadie 
nio vakare, birželio 28 d 
patalpoj, 8 vai. 
prašomas dalyvauti 
sekr. ,

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill su pilnais 

gėrimo laisniais. Biznio daroma su
virs $400 į savaitę. Renda $45.00. 
Kaina $2,500. Dėl daugiau informa
cijų prašome kreipeis po antrašu: 
699 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

(152-153)

CHARLES’
UP-TO-DATE 

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

Įvykusiuose keturių 9-tos 
Maliorių Tarybos lokalų rin
kimuose viršininkų, eiliniai 
nariai — pažangiečiai — tu
rėjo didelių laimėjimų prieš 
zausneriečius, kas parodo, kad 
nariai yra pasiruošę šluot re
akcinę Zausnerio kliką ir iš 
pačios Distrikto Tarybos va
dovybės. Jos svarbiausioj vie
toj, finansų sekretorium, da
bar yra reakcininkas Philip 
Zaųsner. Pažangiečiai savo 
kandidatu stato 
kovingą unijistą 
stock.

Lokale 848, 
Weinstock priklauso, išrinktas 
visas pažangiečių sleitas.

Lokale 454 išrinkta pažan
giečiai į svarbiausias vietas, 
taipgi išrinkta visi trys dele
gatai Distrikto Tarybom

Lokalas 490 išrinko prezi
dentą ir du delegatus Distrik
to Tarybon iš pažangiečių 
sleito.
Lokalas 874, italų, buvęs per 

laikus Zausnerio tvirtove, , iš
rinko buvusią administraciją, 
bet eiliniai gavo daug daugiau 
balsų, negu metai atgal.

Iš 35 delegatų, kurie su
daro Distrikto Tarybą, eiliniai 
jau turi 13 delegatų, zausne- 
riečiai 6, nepriklausomi 1-ną. 
Keturiuose iš 10-ties lokalų 
dar nebuvo rinkimų.

DEXTER PARKE
aica Avė., & 75 th St.— Woodhavert, L. I

Po 50c: J. Mateka, J. Kau
linis, Kulis, J. Pocius, Titanis, 
Degutis, M. Klimas, V. Mi- 
chelsonas, P. Tamelis, K. Yo- 
tauta, N. Kaulinienė, Jonas 
Česnius, J. Vinikaitis, Repšys, 
Paršonienė, Litvinskas, Rainie
nė, G. Lakinskas, M. Lukšie
nė, A. Butkauskas, Lipinskie- 
nė, B. Leleikis, Čepulis, Mrs. 
Grozan (Cranford, N. J.), V. 
Česna, F. Pašakanas, J. Mur- 
mokas, S. Griškus, A. Bimba, 
A. Hintz, S. Bartkus, H. Jes- 
kevičiūtė.

Gerbiamieji Brooklyno ir apylinkės lietuviai ir lietuvės! Kviečiame 
sus atsilankyti į mūsų puikiausi pikniką, kur bus progos su pažjs- 
jnais sueit ir prie .puikios muzikos pasišokt.

ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI
jMjgjy.1 "į------- *---------------------------------------------- ------------ -------------------- -------- -------- —
ĘŲRODIS: ĘMT Broadway Jamaica Line iki Ęlderts Lane stoties.

Įvyks Šeštadienį

d. Birželio (June) 1940
Nuo 2:30 iki Vidurnakčio
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