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Rašo A. B.

• C

šį sekmadienį Brooklyne 
įvyks “Laisvės” piknikas, di
džioji metinė dienraščio iškil
mė. Šis piknikas, kaip joks 
kitas parengimas, atstovaus 
nuoširdžiausį plačios Brook- 
lyno apylinkės lietuviu senti
mentą už perversmą Lietuvo
je, už Lietuvos liaudies išsi
laisvinimą. Todėl visi būkite, 
visi dalyvaukite.

Kaip jau žinote iš praneši
mų, piknikas įvyks Klaščiaus 
parke, Maspethe — toj pa- 
čiooj vietoj, kur pernai buvo. 
Vieta visiems gerai žinoma.

—o—
Važiuodamas Baltimorėn į 

masinį susirinkimą buvau pat 
siėmęs po keletą kopijų įvaiį 
rių laikraščių. Traukiniui ris-1 
čia bėgant, pradėjau juos var
tyti ir skaityti.. Skaičiau “Drau-J 
gą,” “Darbininką,” “Ameri
ką,” “Naujienas,” “Keleivį” j 
ir “Garsą.” Gerklėje pasidarė 

’ kartu. . .
Manau sau: Visai apjako 

tie redaktoriai. Atsisako jie, 
galvoti, kur juos pastato ir 
kur linkui juos veda šis jų au
šinėsimas linkui Lietuvos. Sui- 
laužo jie visus tiltus tarpe sa
vęs ir Lietuvos. ■

Taip plūsti ir niekinti savd 
gimtinę šalį, taip žeminti Lie
tuvos liaudį, kuri bando susi
kurti šviesesnį gyvenimą, gali 
tiktai visai sąžinės nebetekę 
žmonės.

—o—
Mes žinome, kad katalikų,j 

smetonininkų ir menševikų va-' 
dai nesutinka su perversmu. 
Žinome taipgi, kad jiems daug 
geriau patiko Smetona, negd 
Paleckis. Aišku taipgi, kad' 
naujosios vyriausybės veda
mos reformos negali jiems pa
tikti. i

Tačiau jie juk galėtų, jeigu 
turėtų nors truputį Lietuvai 
meilės ir rimtai pagalvotų, sa
vo poziciją rimtai ir šaltai ap
ginti. Tas jų riksmas ir kliks- 
mas išmuša juos iš visokios 
lygsvaros. Jie patys save kry- 
žiavoja.

— o—
O visgi Grigaitis atviresnis 

už Laučkus, Kruzes ir šimu
čius. Kai šitie bažijasi negavę 
jokių Smetonos agento buvu
sio “Eltos” redaktoriaus Gri- 
golaičio instrukcijų čionai 
smalą virti prieš Sovietų Są
jungą, tai Grigaitis visai ne
užsigina. “Naujienose” 
lio 29 dieną jis nieko 
tame Grigolaičio laiške 
to ir neranda.

Grigaitis sako, kad
jienų” pozicija visuomet bu
vus tokia, kokią įsakęs praves
ti Smetonos agentas.
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Bucharest, Rumunija, lie
pos 4. — Sugriuvo Rumuni
jos ministerių kabinetas, 
kurio pirmininkas buvo Ta
ta r escu

vy- 
sa-
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su-

stelių. Anglai sakosi nukir-4* 
tę žemyn pustuzinį vokiečių 
orlaivių. k >
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Skaitau Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Federacijos 
pirmininko Dr. A. Rakausko 
ir sekretoriaus Leonardo šimu
čio atsišaukimą “į Darbą Už 
Lietuvos Laisvę!” Visiems 
viemiems katalikams įsakoma 
užsidėti po .dolerį metinės 
duoklės kovai prieš Lietuvą ir 

•jos vyriausybę.
Vargiai kas iš to išeis. Ka

talikai neduos savo dolerių 
Rakauskams ir šimučiams vi
rimui smalos. Pamatysite. 

—o—
Jeigu norite susipažinti su 

garsiais Amerikos lietuviais 
sportsmenais, skaitykite “Tie
sos” angliškam skyriuje jau
nuolio Tom Yermalo kolum- 
ną “Lithuanian Sportsmen.” 
Tai nepaprastai gabiai veda
ma kolumna.

O kaip pasirodo, tai mes 
jaunų lietuvių sportsmenų tu
rime labai daug. Su jais pra
vartu susipažinti.

Beje, Tom, o kaip su lietu
vaitėmis sportininkėmis? Ar 
jų n^ra, ar jas tiksliai pa- 
mirštate ?

Darbo žmonių
Dienraštis 
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RUMUNU KARIUOMENE SUŠAUDĖ 300 Sen. Wheeler Kandi 
™0WU; , ™ -EJA datuos į Prezidentus

RUMUNUS NESKERST ŽYDU
Bucharest, Rumunija. — 

Rumunų kariai kulkasvai- 
džiais sušaudė 300 Galati 
prieplaukos darbininkų, lai
vakrovių. Ta žudynė prasi
dėjo štai kaip:

Kada Sovietų raudonar
miečiai užėmė Bessarabiją, 
du tūkstančiai laivakrovių 
susirinko prie geležinkelio 
stoties ir laukė traukinio. 
Jie norėjo grįžt pas savo 
šeimynas į Reni miestą, So
vietų užimtą. Rumunijos 
valdžia buvo davus jiem 
leidimą susirinkt prie sto
ties ir laukt traukinio.

Sergėt tuos laivakrovius 
buvo pastatyti penki rumu
nų kariai. Laivakroviai iš
stovėjo valandų valandas, 
išalko, ištroško, o traukinio 
kaip nėra, taip nėra per- 
vežt juos į Bessarabiją, ką 
tik užimtą raudonarmiečių. 
Laivakroviai pradėjo ner
vuotis ir protestuot.

Vienas karys pašoko 
šiurkščiai malšint tų darbi
ninkų protestus. Prieplau
kos darbininkai atėmė iš jo 
šautuvą. Tada keturi kiti 
kariai pašaukė per telefoną 
daugiau kariuomenės; sako, 
kad čia “sukilimas.”

Tuojau atpleškėjo keturi 
auto sunkvežimiai pilni ka
reivių su kulkasvaidžiais. 
Laivakroviai ūmai išsisklai
dė ir leidosi bėgt į visas pu
ses. Kareiviai atidarė kul- 
kasvaidžių ugnį į bėgančius 
darbininkus, ir taip pašėlu
siai žudė juos, kad bežiū
rint padarė krūvas lavonų.

To negana. Rumunų ka
rininkai užpuolė darbininkų 
namus ir tuojau sušaudė vi
sus žmones, kurie tik buvo 
įtariami kaip dalyvavę 
“maište.”

S k e r d ynėms užsibaigus 
atvažiavo keturi didžiuliai 
trokai, vartojami gatvių va
lymui. Kariai ir policija su
metė tris šimtus nužudytų 
darbininkų į trokus ir kur 
tai išvežė, nelyginant nu
gaišusius arklius ar šunis 
miesto gatvėse.

Maskva. — Sovietų 
riausybe praneša, kad 
munų kariai ir policija 
šaudė ne 300 laivakrovių, 
bet du tūkstančius. Tai to
dėl, kad tie darbininkai no
rėjo iš Rumunijos pusės 
grįžt pas savo šeimynas ir 
artimuosius per naują rube- 
žių į Bessarabiją, kuri šio
mis dienomis tapo užimta 
Sovietų raudonarmiečių. Su
sikirtime su užpultais dar? 
bininkais žuvo ir kiek polici
ninkų ir karių.

Žiauriausias Vengnj Suma
nymas Prieš Žydus

Budapest, Vengrija. Įneš
ta sumanymas vengrų sei
mui uždraust žydam vai
ruot automobilius, bent ką 
pirkt iš kaimiečių; užgint 
žydam pasirašyt bet kokį 
tegalį dokumentą; tik vy
riausiam žydų sūnui ir duk-
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teriai leist apsivest, o 
tiem uždraust; užgint 
dams pirkt, parduot 
skaityt visas knygas apart 
tų, kurios parašytos žydų 
kalba; paskelbt žydiškomis 
visas biznio įstaigas, kurios 
samdys bent vieną žydą ’ 
darbininką' ar tarnautoją; 
laikyt žydais vengrus, kurie 
susituoks su žydėmis; už
draust žydėms būt akušerė
mis, ir tt.

Lietuva Panaikino Karinę 
Santarvę su Latvija, Estija

Kaunas. — Lietuva, Lat
vija ir Estonija panaikino 
buvusią karinę savo santar
vę. Nes ta santarvė prieši
nosi šių trijų šalių sutar
tims su Sovieatis.

Lietuva Pavarė Val
dininką už Netei

singas Žinias
Kaunas. — Tautininkas 

Stasys Elsbergas, žemės re
formų direktorius, pasklei
dė užsieniams neteisingus 
pranešimus apie konfiskavi
mą dvarų, stambių ūkių ir 
bažnyčių žemių. Už tai Lie
tuvos vyriausybė paliuosa- 
vo Elsbergą iš pareigų.

Bessarabijos Žmo
nės iš Džiaugsmo 

Negali Užmigti
(Sovietų Radio Pra

nešimai)
Maskva. — Kišiniove, 

vaduotoj nuo Rumunijos 
Bessarabi jo j, jau įsikūrė 
Darbininkų Sovietas. Pasi
rodė sovietiniai laikraščiai 
rusų, ukrainų ir moldavų 
kalbomis. Didelį pasisekimą 
turi Sovietų judžiai “Leni
nas * Spalyj” ir “Leninas 
1918 Metais.”

Valstiečiai Bess arabijoj 
neina miego naktį. Kada 
viename sodžiuj užklausė 
jų, kodėl jie neina gulti, tai 
jie atsakė: “Kaip galima 
miegoti, kada naujas, lais
vas ir laimingas gyvenimas 
gema.”

Viename sodžiuje moteris
atėjo prie Raudonosios Ar- niškomis vėliavomis, ant ku-~ 

rių buvo užrašyta: “Tegy
vuoja Tryliktoji Sųvietų Re
spublika!” (reiškia, busimo
ji sovietinė Lietuva).

Pranešama, kad stambūs 
ūkininkai pradėjo daugme- 
niškai pjaut galvijus; bijo, 
kad valdžia gali paimt dalį 
gyvulių nuo didžiųjų ūki
ninkų ir padalint juos tiem, 
kurie jų neturi ar p’erma- 
žai turi. Tad vyriausybė iš
leidom įsakymą, kuriuom Už
draudžia pjaut galvijus be 
valdžios žinios. 4

mijos komandieriaus ir pa
bučiavus jį pranešė: “Mano 
duktė negalėjo išeiti jus pa
sitikti, nors labai to norėjo. 
Ji serga, prašo, ar jūs ne
galėtumėte pasiųsti nors 
vieną karį į mūsų namą, kad 
jinai galėtų pamatyti.”

Komandierius patsai nu
vyko į ligonės namą, atsisė
do greta jos, ilgai pasakojo 
apie Sovietų atsiekimus, o 
pribuvęs armijos daktaras 
suteikė jai pagalbą ir užtik
rino, kad ji bus pagydyta.

ki

bei

Prieš Roose vėl tą
Senatorius Wheeler Sako: Neremsiu Jokio Kandidato j 
Prezidentus, Kuris Neužtikrins Išlaikyt Ameriką nuo Karo; 
Smerkia Prez. Rooseveltą ir Willkie už Stūmimą į Karą
St. Louis, Mo. — Demo- tus net, jeigu Rooseveltas 

I kratas senatorius Burton K. kandidatuos trečiai prezi- 
Wheeler liepos 2 d. užrėiš-1 dentystei.

>

kė, kad jis nerems jokio 
kandidato į Jungtinių Vals
tijų prezidentus, jeigu kan
didatas neužtikrins, kad jis 
saugos Ameriką nuo įsivėli
mo į Europos karą.

Senatoriuj Wheeler, kal
bėdamas Townsendo senat
vės pensijų suvažiavime 
smerkė republikonus, kad 
jie pasirinko Willkie savo 
kandidatu į prezidentus. 
Nes Willkie viešai kurstė 
Ameriką į karą už Angliją- 
Franciją prieš Vokietiją. 
Sen. Wheeler sakė:

“Mūsų apsigynimo pirmo
ji linija tai išlaikyt demo
kratiją, aprūpint nusenu
sius žmones, suteikt darbo 
dešimčiai milionų bedarbių 
ir išlaikyt pilietines ameri
kiečių laisves.” x

Jeigu demokratų partija 
nepriims pažangios platfor-l 
mos, jeigu jinai neparinks 
tokį savo kandidatą į pre
zidentus, kuris užtikrintų 
šiai šaliai taiką, tada nebus 
jokio skirtumo tarp demo
kratų partijos ir republiko- 
nų, kaip pareiškė senatorius 
Wheeler:

“Tada bus milžiniškas ju
dėjimas su reikalavimu 
įsteigt naują stiprią, laisvės 
ir taikos partiją, kuri duos 
žmonėm progą patiem nu- 
balsuot, ar jie nori karo ar 
taikos.”

8,000 suvažiavimo delega
tų audringai sveikino šiuos 
senatoriaus Wheelerio pa
reiškimus.

Pasikalbėjime su laikraš
tininkais sen. Wheeler sakė, 
kad jis pats kandidatuos į
Jungtinių Valstijų preziden- agentūra.

RAUDONARMIEČIŲ IR LIE
TUVOS KARIU DIDŽIULIS 

KONCERTAS IR ŠOKIA!

Kaunas. — Raudonoji Ar
mija čia surengė koncertą 
ir šokius liepos 3 d., atvira
me oje. Bendrai dalyvavo 
Lietuvos ir Sovietų armijų 
komandieriai, ir 30 tūkstan
čių publikos.

Po programos, dalyviai 
maršavo gatvėmis su milži-

Lewis Sako, kad Senatorius 
Wheeler Sumuštų Willkie
Suvažiavime Tow nsendo 

senatvės pensijų kalbėjo ir 
J. L. Lewis, CIO unijų pir
mininkas, ir pranašavo, kąd 
Rooseveltas “gėdingai pra
kiš rinkimus,” jeigu jis kan
didatuos į prezidentus tre
čiam terminui. Lewis sušu
ko:

“Tik vienas žmogus tėra 
demokratų partijoj, kuris 
gali sumušt Willkie prezi
dentiniuose rinkimuose, ir 
tas žmogus yra senatorius 
Burton K. Wheeler iš Mon
tanos valstijos!”

Lewis neprisiminė apie 
trečios didžios partijos kū
rimą prieš republikonus ir 
demokratus, bet jis ragino 
townsendiecius veikt išvien 
su Nepartijine Darbo Lyga 

už 
iš-

ir, matomai, darbuotis 
senatoriaus Wheelerio 
rinkimą į prezidentus.

VOKIEčIAI SUČIUPO 
ANGLŲ - PRANCŪZŲ 

PLANUS PRIEŠ SSRS

Berlin: — Užėmę Pary
žių, vokiečiai sučiupo doku
mentus karinio sąmokslo 
tarp Francijos ir Anglijos 
prieš Sovietus. Tie . doku-’ 
mentai, be kitko, atidengia 
anglų-francūzų planus su
naikint oro bombomis So
vietų žibalo šaltinius Kau
kaze ir sovietines Baku ir 
Batum prieplaukas Juodo
siose Jūrose. Taip tvirtina 
valdiška Vokietijos žinių

LIETUVOS KARIUOMENĖ 
PERORGANIZUOTA J 

LIAUDIES ĄRMIJĄ

Kaunas. — Lietuvos 
riausybe perorganizavo 
vo kariuomenę ir pavadino 
ją Lietuvių Liaudies Armi
ja. Įveda armijoj politinio 
švietimo skyrius. Kariams 
leidžiama dalyvaut politi
niame veikime, atlikus savo 
tarnybos valandas.

Lietuvos kareiviai ir ofi- 
cieriai džiaugsmingai svei
kino šiuos vyriausybes pa
tvarkymus.-

Kauno kariai demonstra
vo gatvėmis, nešdami pavei
kslus Lenino, Stalino, Molo
tovo ir Vorošilovo ir svei
kindami Sovietus ir Raudo
nąją Armiją.

LIETUVOS IŽDO PINIGAI NEBUS 
EIKVOJAMI DYKADUONIAMS" 

. IR LIAUDIES PRIEŠAMS
(Specialus pranešimas 

“Laisvei”)
Kaunas. — Kaip žinoma, 

Smetonos režimas eikvoda
vo Lietuvos iždo pinigus 
tėvynėje irL užsienyje, .kad 
tik jo “sostas” negriūtų.

Dabar yra pravedama 
kvota, kas iš šelpiamų as
menų tikrai yra užsitarna
vęs pensijos ir ordinų.

Neužilgo bus išleistas vy
riausybės parėdymas, pagal 
kurį bus atimtos valstybi
nės pašalpos (pensijos) 
tiems dykaduoniams, kurie 
jas gaudavo tik dėl savo 
gerų pažinčių su “tautos va
du...”

Be to, bus peržiūrėta ir 
tam tikrų įstaigų šelpimas

Maskva Šiltai Priė
mė Lietuvos Ministe
rs Krėvę-Mickevičių
x Maskvoje gražiai sutiktas 

Vincas Kr e vč-Mickevičius, 
Lietuvos vice-premjeras ir 
užsienio reikalų ministeris. 
Stotyje jį pasitiko Sovietų 
užsienio skyriaus viršinin
kai Dekanozovas, Barkovas 
ir Maskvos garnizono ko
mandierius generolas Re- 
vekinas.

Išteisino Pilietį, Pa
sirašiusį už Komu
nistų Kandidatus
Wheeling, W. Virginia. — 

Teisėjas Casey paliuosavo 
amerikoną Earlą Fanningą, 
kuris buvo areštuotas už 
tai, kad pasirašė prašymą, 
kuriuom E. Browderis yra 
statomas kaip komunistų 
kandidatas į Jungtinių Val
stijų prezidentus, o nomina
cijų balsavimuose Fanning 
atidavė savo balsą demokra
tams.

Dar du piliečiai laukia 
teismo už savo parašų davi
mą komunistiniams kandi
datams.

Anglai Atakuoja Francijos 
Karo Laivus

Grane, šiaurinėj Afrikoj, 
anglai bombardavo Franci- 
jos karo laivus, kurie atsi
sakė prisijungt prie Angli
jos karo laivyno. Per susi
kirtimą tapo'užmušti bent 
du jūreiviai.
Anglai sakosi sučiupę apie 

150 karinių Franci jos laivų, 
daugiausia mažesnių.

Vokiečių Orlaiviai per Dieną 
Bombardavo Angliją

London. — Vokiečių orlai
viai, veikdami daugiausiai 
pavieniui, bombardavo įvai
rias Anglijos dalis per visą 
dieną liep. 3; užmušė 18 
žmonių, sužeidė 145, ir pa
darė daug medžiaginių nuo-

Ruoš kime vasan 
nes pramogas “Lais 
vei” paremt. Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

iždo pinigais Lietuvoj ir už
sieny j.

Manoma, kad priešingos 
valstybei organizacijos ne
bus ateityj šelpiamos. .•. ’ j, ,,

Sutaupytais pinigais bųsj 
remiamas “liąudies kultū
ros fondas.”

EXTRA!
Vokiečiai Nuskandino Angly 

Laivą su 1,068 Belaisviais

Beltisviai Buvo Vokiečiai 
ir Italai, Gabenami į 

Kanadą
London. — Vokiečių sub- 

marinas torpedavo ir nus
kandino keleivinį Anglijos 
laivą “Arandora Star” į 
šiaurius nuo Airijos ir taip 
prigirdė 1,068 vokiečius ir 
italus belaisvius. Laivas ga
beno 1,640 tų belaisvių iš 
Anglijos į Kanadą; iš jų iš
liko gyvi tiktai 572 vokiečiai 
ir italai, kurie paskui buvo 
paimti nuo vandens. Žuvo 
ir šimtas anglų laivo įgulos 
narių, o 400 anglų išsigelbė
jo.

“Arandora Star” buvo 15,- 
474 tonų laivas. Vokiečiai 
sako, kad jis buvo ginkluo
tas ir šarvuotas; todėl jie 
torpedavo šį laivą be per
sergėjimo, liepos 3 d.

Nuo greitai skęstančio 
laivo besigrūsdami į gelbėji
mosi valtis, vokiečiai žudė 
italus, italai vokiečius, o an
glai — vienus ir kitus.
Vokiečiai taip pat nuskan

dino Anglijos garlaivį Athe- 
llaird, 8,999 tonų.
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Gamina Fašistinę Konstituci
ją Francijai

London. — Pranešama, 
kad Francijos valdžia su 
premjeru Petainu priekyje 
gamina šaliai naują, fašisti
nę konstitucviją. Vokiečių 
vyriausybė sveikina tokį 
konstitucijos pakeitimą.

Roosevelt Reikalauja dar 5 
Biliony Ginklavimuisi

Washington, liep. 4. — 
Prezidentas Rooseveltas 
šiomis dienomis reikalaus, 
kad kongresas paskirtų dar 
penkis bilionus dolerių ar
mijai ir laivynui — mecha- 
nizuot kariuomenę, prista
tyt daugius tankų, desėtkus 
tūkstančių orlaivių, būdavot 
daugiau karo laivų, ir visas 
kurines jėgas ginkluot nau- 
joviškiausiais pabūklais.

Pridėjus šiuos penkis bi- ’ 
bonus, tai viso būtų paskir
ta jau 14 bilionų dolerių di- 
dint ir stiprint Amerikos 
armiją, jūrų laivyną ir or- 
laivyną. >u
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the Post Office at Brooklyn, N. Y.,’under the 

Act of March 3, 1879.

vas į 14-ką metų nupuolė ant vieno treč
dalio gyventojų. Besarabija buvo baisioj 
padėtyj, ką pripažino pačios Rumunijos 
pusiau oficialis laikraštis “Rumuniaun”, 
nuo liepos 31 d., 1939 metų, kur, tarpe 
kitko, rašė:

“Kaipo pasekmė nubiednėjimo Besara
bijos valstiečių, per metus mirė 94,699 
žmonės ir paliko 59,131 našlaitį. Atskaita 
už 1937 metus rodo, kad buvo 37,334 
džiovininkai; 17,451 trakomos ligonis ir 
90,000 malarijos ligonių. Iš priežasties 
biednumo, stokos sveikatos apsaugojimo 
priemonių ir kovos su ligomis, epidemija 
baisiai plečiasi.”

Štai į kokių baisenybę Rumunija bu
vo pavertus ta turtingąja Besarabiją. 
Liaudis to negalėjo pakęsti, 1919 ir 1924 
metais ten buvo dideli sukilimai. Tiesiai 
ėjo karas tarpe sukilėlių iš vienos pusės 
ir Rumunijos žandarų ir kareivių iš ant
ros, kuriame rumunai išžudė dešimtis 
tūkstančių žmonių. Nuo 1919 iki 1924

Socialistai i Pralaimėjo
S. L. A. Seime

SLA 41-mas seimas pa
sibaigė. Nebuvo galima 
man smulkmeniai jis apra
šyti, kadangi buvo kitų 
svarbių užsiėmimų seimo 
metu. Be to, iki paskutines 
seimo dienos maža kas ir 
buvo rašyti.

Vyriausias dalykas, ku
rio socialistiški lyderiai 
seime norėjo pasiekti — iš
metimas Kl. Jurgelionio iš 
“Tėvynės’’ redaktoriaus vie
tos. Tam tikslui buvo kon
centruojamos visos jų jėgos. 
Kiekvienas kalbėjusis — 
vienokiu ar kitokiu klausi-

valdišką teismą, jei nebus 
pripažintas prezidentu. Tū
li delegatai tuoiųi pasipikti
no, na, ir neišrinko. Tik tuo
met, kai jis pralaimėjo, 
Laukaitis pasakė, kad jis į 
teismą neisiąs... Bet jau 
buvo pervėlu...

Šiame seime priimtos 
naujos mokesčių lentelės —

kur kas aukštesnės, negu 
buvo iki šiol. Vadinasi, nau
ji nariai, įsirašą į SLA, tu
rės kur kas didesnes duok
les mokėti. '

Tūli delegatai (adv. Olis 
ir kt.) reiškė didelio susi
rūpinimo SLA ateitimi, bet 
dauguma jų, matyt, padė
ties rimtumo neįvertino ir 
viską pro pirštus praleido.

Apie kitus dalykus-daly- 
kėlius teks parašyti, kai su
grįšiu Brooklynan, kadangi 
važiuojant iš miesto į mies
tą nėra progos dabar viską 
surašyti. R. M.

EILĖS APIE VIENĄ 
ŽEMAITI

LIETUVOS SEIMAS PALEISTAS
Lietuvos seimas, tai kita

dos buvo institucija, kur
stovus”: Kunigą Bikiną, 
pralotą Laukaitį (klaipėdiš-

čia dainavom apie dzūkus— 
Lietuvos narsios anūkus.
Apie tai, kaip vėjai, smiltys 
Išnešioja dzūko viltis.
O dabar, pro šitą raštą, 
Žvelgsim į žemaičių kraštą, 
Ten, kur vilnijantis Mąstis 
Plauja krantą susimąstęs,

X

Kur pas ežę, palei kelią 
Lauką saugoja smuikeliai,

Dėl Paleidimo Lietuvos “Seimo
Lietuvos liaudies laikinosios vyriausy

bės prezidentas Justas Paleckis paleido 
Smetonos sudarytą “seimą”. Veikiausiai 
ir paleisti ne labai daug ką reikėjo, nes 
tą “seimą” sudarė tik griežčiausi fašis
tai, paties Smetonos parinkti. Daugelis 
jų išbėgiojo, kada tik atėjo fašistų reži
mui galas.

.“Lietuvos Aidas” dėl paleidimo seimo 
rašo: “Seimas buvo tipiškas paveikslas 
senos pavergimo tvarkos. Iš 46 narių, 42 
buvo nariais tautininkų reakcinės parti
jos ir 4 nepartijiniai, kurie veikloj pilnai 
rėmė tautininkų partijos diktatūrą. Tai 
svarbu atžymėti, kad seime nebuvo nei 
vieno valstiečių ir darbininkų atstovo, 

* kuris būtų rūpinęsis tų klasių reikalais.” 
Tokis tai buvo tas Smetonos seimas.

Lietuvos liaudis neturėjo teisių savo 
kandidatus statyti, kada buvo neva ren
kamas tas seimas.. Tik fašistų partija pa
statė kandidatus. Lietuvos liaudis didžiu
moj boikotavo tuos rinkimus. Ir todėl tas 
seimas susidėjo iš Lietuvos liaudies prie
šų!

Suprantama, tokis seimas negali dau
giau veikti laisvoj Lietuvoj, kuri pasi- 
liuosavo iš po fašistų priespaudos. Sei
mas buvo fašistų įrankis prieš Lietuvos 

^ITatidį, tas seimas turėjo., būti paleistas 
ir tą padarė nauja vyriausybė priešakyje 
su Justu Paleckiu.

Mes tikri, kad nauja Lietuvos liaudies 
k - atstovybė bus išrinkta pačios liaudies. 

Naujas Lietuvos seimas bus išrinktas iš 
tų piliečių, kurių kandidatūrą iškels pa
čios masės, pati liaudis, patys piliečiai, 
kurie bus verti būti toje garbingoje vie
toje, kurie užsitarnavo to. Busimoji Lie
tuvos liaudies atstovybė turės atlikti tuos 
garbingus darbus, kurie padarys Lietu
vą tikrąja valstiečių, darbininkų ir inte
ligentų tėvyne!

metų Besarabijoj buvo 153 mažesni ir 
didesni vietos gyventojų sukilimai prieš 
Rumuniją. Bėgyje 10 metų iš Besarabi
jos pabėgo per 300,000 žmonių, daugiau
siai į Sovietų pusę.
/ Toki tai liūdni faktai apie Besarabiją. 
Panašiai buvo Bukovinoj. Negeriau bu
vo vengrams ir bulgarams.

Ir dar randasi žmonių, iš “Vienybės”, 
“Draugo” ir “Naujienų,” kurie drįsta lie
ti ašaras už Rumuniją, už jos palaidūną 
karalių, už’ ta baisia tvarka! V z C- C- C-

m u — lietė Jurgelionį, jį 
atakavo, jį puolė. Visų bu
vo* vienokia mintis: kaip 
nors sudemoralizuoti dele- 

Lgatus, įpasakojant jiems 
būtų ir nebūtų dalykų apie 
“Tėvynės” rėdaktorių.

Bet ką Jurgelionio vieto
je pastatyti? Tūli norėjo 
Stilsoną arba Strazdą, kiti

liaudies atstovai susirink
davo ir aptardavo 'Savo 
krašto gyvybinius reikalus.

Seimas Lietuvoj demokra
tiniais laikais buvo laisva 
tribūna, iš kurios rinktieji 
atstovai tardavo savo žodį 
krašto valdymo ir užsienio 
politikos reikalu. Seime

kį nazišką atstovą), Pakal
niškį ir dar vieną “nepri
klausoma” tarna. V **

Be galo nuobodus buvo 
tas seimas ir įkirėjo jis 
visiems, net ir spaudos at
stovams. Būdavo, ateini į 
posėdį, tai visi žiovauja. 
Pradėdavo pirmininkas,

_ yįįafįį __ pati kuri i ^a^na^ būdavo ir paklausi- prasigėrusiu balsu, ponas 
tik prieš du metus seimas Pavyzdžiui, krikščionių Šakenis ir baigia spaudos 
iš redaktoriaus paleido. I f11,1“113’. del. politinių ka imų atstovai. Anais laikais, 
Ant Vitaioin hnvn khionqini) elektrizavimo, del įsaikvo- prisipažino pats Liet. Al-

Rumunija Baisus Žmonių 
Kalėjimas

Rumunija, kurią po Pasaulinio Karo 
(1914-1918 metų) Anglija, Francija ir ki
ti imperialistai padarė didelę Rusijos, 
Vengrijos ir Bulgarijos lėšomis, buvo 
baisus darbo žmonių kalėjimas.

Besarabija dar caristibėj Rusijoj bu
vo paskilbus, kaipo turtinga ir derlinga 
gubernija, kurioj žmonės geriau gyveno, 
kaip kitose tų laikų Rusijos provincijose. 
Besarabija per 22 metus buvo po baisiu 
Rumunijos dvarponių ir kapitalistų jun
gu. Kišinevas, Besarabijos centralinis 
miestas, net pagal pačios Rumunijos 
spaudą, virto į “ubagų miestą”. Kišine-

Štai Kas Nori Ginkluotis
Didelis Amerikos apsiginklavimas kar

tu yra turčiams didelis pralobimas. Štai 
tik viena diena Roosevelto valdžia užsa
kė statyti 45 karo laivus, kurie atsieis 
$550,000,000. Užsakymus gavo stambios 
kompanijos:

Electric Boat Co., New London, Conn., 
apsiėmė pastatyti 13 submarinų, už kiek
vieną turės valdžia sumokėti po $2,795,- 
000, arba bendrai net $3'40835,000.

New York Shipbuilding Corp., Cam
den, N. J., apsiėmė pastatyti 3 kruizerius 
po $18,657,800 už kiekvieną. Ir orlaivių 
vežiką už $14,260,500.

Bethlehem Steel Co., Quincy, Mass., 
apsiėmė pastatyti 4 kruizerius, imant po 
$23,618,000 už kiekvieną. -Tos pačios 
kompanijos fabrikai Staten Island, N. Y., 
apsiėmė pastatyti 2 naikintojus po $7,- 
431,000 už kiekvieną.

Fed. Shipbuilding and Drydock Co., 
Kearny, apsiėmė pastatyti 6 naikintojus 
už kiekvieną imant po $7,159,700; 2 nai
kintojus po $8,500,000 ir 2 mažesnius nai
kintojus po $5,277,000. Viso ši kompanija 
bendrai gaus $65,514,200.

Bath Iron Works, Bath, Me., apsiėmė 
pabudavoti 6 naikintojus paimant už 
kiekvieną po $6,813,200.

Tai tik vienos dienos karo laivų užsa
kymai. Aišku, kad tos kompanijos nori, 
kad valdžia kuo daugiau statytų karo 
laivų, nes jos iš to darosi milžiniškus pel
nus.

Sutartį Išmetė į Sąšlavyną
Rumunija jau išmetė į sąšlavyną su

tartį, pagal kurią Anglija .ir Francija 
buvo užtikrinusios padėt Rumunijai lai
kyti svetimus kraštus, kaip tai, Besara
biją, Bukoviną, Transylvaniją, Banatą, 
Dobrudžią ir kitus. Sako, kad karalius 
Karol pareiškė, kad ta sutartis neverta 
nei tos popieros, ant kurios ji parašyta. 
Rumunijos buvo ir taip dviveidiška po
litika. Iš vienos pusės ji bendradarbiavo 
su Francija ir Anglija, o iš kitos—su Ita
lija ir Vokietija.

Ant Vitaičio buvo labiausiai 
koncentruotasi. Dar prieš 
seimą Vitaitis buvo bepa- 
taikaująs Bagočiui ir ki
tiems, nes jam buvo pažadė
ta redaktoriaus vieta. Į sei
mo pabaigą, tačiau, socialis
tai priėjo išvados, jog Vitai
tis yra ■ perdaug susikom
promitavęs ir daug pačių 
socialistuojančiū delegatų 
už jį nebalsuos. Tuomet jie 
susikoncentravo ant Pr. Ba
joro. Pastarasis, mat,' yra 
SLA nariams gan gerai ži
nomas, nes senai “Tėvynė
je” dirba. Bajoras ir buvo 
nominuotas — nominuotas 
P. Grigaičio.;

Tuomet J., Miliauskas no
minavo Jurgelionį. Nomina
vo ne todėl, kad Jurgelionis 
būtų nuosaikus politikoje. 
Ne! Jurgelionis “Tėvynėje” 
pridarė visą eilę klaidų, po
litinių išsišokimų — ypačiai 
jis daug rašė nesąmonių 
prieš Sovietų Sąjungą. Mi
liauskas nominavo Jurgelio
nį todėl, kad Grigaitis orga
nizavo jėgas kovai prieš. 
Jurgelionį dėl pastarojo 
priešinimosi karui, dėl pas
tarojo kėlimo aikštėn pelė
sių ir puvėsių, kuriuos Ba- 
gočiai ir Grigaičiai bandė 
užslėpti.

Na, Jurgelionis ir buvo 
išrinktas, o Bajorui socialis- 

, tai netiesioginiąi uždavė 
smūgį.

Bagočius laimėjo kovą 
prieš Laukaitį vyriausiai 
todėl, kad Laukaitis netak
tiškai pasielgė. Priešbalsa- 
viminėj savo kalboj Laukai
tis nepasakė (nors buvo 
reikalautas), kad jis neis į

—.......... -=

j imu. Seimas jau buvo Lie
tuvos respublikai būtina in
stitucija. Net fašistai, pa
darydami “pučą”, negalėjo 
apsieiti be seimo ir nors jų 
“seimas” buvo greičiau 
Smetonos “šeima,” tačiau 
tokia institucija vistiek tu
rėjo likti.

1926 m. gruodžio men., | 
kai saujelė Smetonos-Vol
demaro ir generolo Griga
liūno Glovackio pasiųsti 
gengsteriai karininkų uni
formose įsiveržė į seimą ir 
brauningais ir bombomis iš
vaikė jį, tapo likviduota 
-laisva,.-Lietuva ir prasidėjo 

i Smetonos dinastijos įsivieš
patavimas.

Kaip jie nesisuko tie tau
tos vadai, norėdami rasti 
Lietuvai išganymą fašizme, 
vis tiek seimas kaipo insti
tucija turėjo likti. Tačiau iš 
seimo tautininkai padarė 
komediją. Jau apie liaudies 
dalyvavimą seimo rinki
muose nėr ko kalbėti. Tau
tininkai per savo policmeis
terius ar apskrities viršinin
kus “išsirinko” patikimą 
seimą) kuris Lietuvoj pado
resnių žmonių buvo pramin
tas “apskrities viršininkų" 
suvažiavimas...”

Nuobodus buvo tas sei
mas, kaip visi tautininkų 
susirinkimai, kaip “Lietu
vos Aido” gazieta ir kaip 
paties “Tautos Vado” kal
bos. ..

46 “tautos atstovai” buvo 
tautininkų atstovybėj, dėl 
įvairumo tautininkai “pa
kvietė” ir 4 “opozicijos at-1

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Gerbiamieji: Atsakykite per 
“Laisvę” į mano sekamus 
klausimus:

1. Kokia valdžia pasaulyje 
yra geriausia dėl darbo žmo
nių ?

2. Ar Vokietija kariaus su 
Sovietų Sąjunga?

3. Kaip būtų geriau Lietu
vai, ar kad visi lietuviai eitų 
iš vieno prie tautos darbo, ar 
kad skiriasi į partijas, į ge- 

,rus ir blogus Lietuvos sūnus?
Skaitytojas.

ATSAKYMAS
žmonėms geriau- 
yra pačių darbo

pa
ka
li uoau ne. Priklausys

Sovietų 
nei su

geriau, 
iš vieno

1. Darbo 
valdžia

redaktoriai gailiai verkia ir 
kalnus verčia ant darbo liau
dies. Vot, visi išvien ir negali 
eiti. Visi lietuviai išvien eis 
tik tuomet, kai išjiyks klasės 
ir išnaudojimas. Prie to mūsų 
gimtinis kraštas Lietuva ir 
pradeda žygiuoti.

Pradiniai Susikirtimai Rumu
nų su Vengrais-Bulgarais

2. Niekas dabar negali 
sakyti,- ar tos dvi šalys 
riaus, 
to, ką darys Hitleris.
Sąjunga karo nenori 
viena šalimi.

3. žinoma, būtų 
kad visi lietuviai eitų
ir dirbtų tautos darbą. Deja, 
taip mūsų gyvenime nėra. 
Lietuviai, kaip ir kiti žmonės, 
pasidalinę į klases. Iš skirtin
gų klasinių interesų iškyla po
litinės partijos ir grupės.

Pavyzdžiui, kad ii' šiandien: 
kuomet darbo liaudis džiau
giasi Lietuvoje padarytu per- 
versmti, nuvėrtimu Spietonos
režimo,, tai ponai .ir Jų patepti mai buvę trumpi. .

Bucharest, Rumunija. — 
Keliose vietose pasieniuose 
persišaudė Vengrijos ir Bul
garijos kariai su Rumuni
jos kariuomene. Susikirti
muose buvo vartojama šau
tuvai/ kulkasvaidžiai ir net 
kanuolės; bet tie susidūri Kanados iždininkas J. L. Ralston paskelbia, kad 

šalis skiria apsiginklavimui bilioną dolerių.

do” seimo 
A. Dėdelė, 
m u seime: 
katalikai grūmėsi su socia
listų atstove advokate Pu- 
rėniene, tai kadaise Krupa
vičius išstodavo su ugnin
ga retorika apie žemės pa
dalinimą, net pats Smetona 

; reikalaudavo demokratijos, 
teisės... Buvo laikai, dejuo
davo seime spaudos atsto
vai, o dabar* viskas buvo da
roma ,ant greitųjų. Nutaria
ma tautininkų “Pažangos” 
restorane, o nubalsuoti at
važiuoja 5-15 minučių į sei
mo rūmus...

Užeidavai į seimo posėdį, 
galėdavai gauti tautininkų 
sistemos ir tautininko tipo 
vaizdą. Sėdi sau patogiai 
apie 4 desėtkai patenkintais, 
lašiniuotais veidais “atsto
vai.” Negalėdavai rasti tarp 
jų nei vieną, kuris negalė
tų išorine išvaizda repre
zentuoti Smetonos dvarą...

Tautininkų “a s a mblėja” 
primindavo man garsaus 
francūzo tapytojo Domje 
kūrinius iš Franci jos bur
žuazijos... Ir dailininko S. 
Žuko “ponų” tipus.

Ir ką gi tie ponai atsto
vai svarstė “tautos labui?” 
Seimo ore kabodavo frazės: 
“Tauta turi būti rikiuota,” 
“Išeivija turi būti rikiuota”, 
“Darbas turi būti surikiuo
tas!” “Jaunimas turi būti 
tautiškai surikiuotąs”, ir tt., 
net koktu pasidarydavo iš 
tų senų frazių grumulo j imu 
ir tautininkiškų plokštelių. 
Bet ką gi, “atstovai” turėjo 
įrodyti, kad jie dirba, kad 
pateisina algas ir asmeni
nius priedus...

Taip praėjo tos “tautos 
atstovybės” linksmos die
nos... Išeidami iš gražaus 
namo kampe Ožeškienės 
gatvės ir Leono Sapiegos 
gatvės “atstovai” prisimin- 

'davo, kad tie rūmai buvo 
: pastatyti teisingumo minis
terijai, kad tuos rūmus sta
tė kaliniai..

Ant tų rūmų yra insigni
ja lotyniškai (gal kad pras
čiokai nesuprastų...): lusti- 
tia ėst fundamentum 
norum, kas lietuviškai 
reikšti: Teisingumas 
valdymo pagrindas.

Lietuvos liaudis daug ko 
pergyveno, ir pagaliau, pa
kasė tą nelemta “tautos at
stovybę.” Joks sąžiningas 
Lietuvos pilietis neaima
nuos, neraudos,

korespondentas 
tai būdavo įdo- 
tai federantai-

reg- 
turi 
yra

Kur Akmenė srauni bėga, 
Kruta dirvoje sermėga.
O sermėgoje—žmogelis, 
Nuolankus, tarsi smūtkelis— f 
Užmiršęs dalią menką, 
Akmenėlius krūvon renka.
Paskui aria ir akėja— 
Sėja, sėja, sėja, sėja— 
Kuiną ragina ir glosto, 
Grūdą žemėmis apklosto.
O sekmadieniui atėjus, 
Ar lietus, kaitra ar vėjas, 
Parymojęs pas smuikelį, 
Eina, skuba į miestelį.
Ten bažnyčia, bokštai žvilga... 
Ten žmogus, kaip klonių smil

ga :
Klaupia, keliasi, linguoja— 
Sielą murziną vaduoja.
Klaidžioja šventoriuj Munis,— 
Taip jį šaukia kaimo žmonės,— 
Vėlai gulęs, anksti kėlęs, 
Vis dangun akis pakėlęs:
Kad brandesnis javas būtų, 
Visos piktžolės pražūtų, 
Kad lūšnoje būtų sotų, 
Liūtys javo neniokotų.
Munis šaukiasi vis dangų : 
Sunkios bėdos dūšią rango. .. 
Mena : vekselį žiruotą . . . 
Mena: kelią nežvyruotą...
Pasimeldęs, parymojęs, ” ’ > 
šalin snaudulį numojęs, 
Kalbina kaimynus, klausia, 
Kokios žinios kraštą rausia. 
Vyrai kalbasi protingai, 
Pagalvoję, dėsto tingiai, 
Apie darbus, apie ūkį, 
Apie garsųjį “Lietūkį.”
Kaip grūdus supirkinėja— 
Rūmai auga pakelėje— 
O pas rampą, nūn, kaimietis 
Laukia lito susirietęs.
Vyrai apžvelgia ir karą, 
Ir visokio fronto barą, 
Kaip gudrus pilkasis ruskis 
Gauna mašinas už druską.
Susimąsto mūsų Munis, 
Kad dangus apleido žmones. 
Tat užkūręs stambią pypkę, 
Greimai užsuka pas Ipkę. 
čia alus gražiai putoja, 
Tuoj pralinksmina artoją, 
Radijas suktinį rėžia, 
Įvairias žinias pabrėžia. > 
Munis skuba, geria, moja. 
Ipkė antrą pakartoja.
Dvokia prakaitas, degtinė— 
Ipkės pučias piniginė. ’
Munis jaukiasi didvyriu— 
Traukia dainą tarpe vyrų. 
Krapšto litą, antrą, trečią, 
Garsiai giria Ipkės pačią.
O už mylios, palei upę, 
Trobesiai seni suklupę, ' »
Vaikų šešetas ant gonkų 
Laukia tėvo su barankom.
Eina Munis pasigėręs, 
Svaiguly galvą nunėręs: 
Sukas žemė, sukas viskas, 
O po kojom, tarsi miškas.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

“linksmoji kompanija,” dau
giau nebus parazitais, bet 
gal imsis, pagaliau, už pa
doresnių profesijų nei kyši
ninkavimo, pijokavimo ir 
tautos apmonijimo. O į tuos 
puošnius rūmus įžengs 
liaudies atstovai darbo žmo
nės ir inteligentai.

t
Sic transit Smetonos sei

mo gloria...
kad toji Ex-Sęimo Korespondentas.
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Gyvybe ir Mirtis—Puvimas NEBAISI ESANTI VOKIE
ČIAM ANGLŲ BLOKADA Trumpa Opijaus Istorija

Rašo ^Jaunutis
Gamtoje yra vienas pa-! atmuša bei turi atmušt 

tvarkymas visiem sudėti- priešą, naikindami jo ka- 
tvari- riuomenę. Bet jeigu šios 

— kas tik yra susi- valstybės armija silpnesnė 
jungęs, sudėtinis, tai turi ir už priešo, tai priešas laimi, 
iškrikti; kas gema, turi j ir valstybė lieka parblokšta 
mirti. i nuo priešo smūgių.

Kas tik savaimi juda-kru-'. organizmo jėga-^i 1V ul/nniT<i Ino77 itvh oiyrLci 
ta, tą mes vadiname gyvu-j 
nija; kąs dygsta, auga, tą 
mes va 
augmeniją.

Žmogaus protas yra išsi
vystęs dar į trečią rūšį— 
jis turi gabumą pažint, kaip sų locnos, be kurių negalė- 
susidaro sudėtiniai, jungti- tume gyventi, o kitos bak- 
niai daiktai, elementų kom- terijos tai mūsų priešai, 
poziciją. Kuomet priešingos bakteri-

Kalbant apie atskirus jos apnyksta mūsų kūną, 
daiktus, paimkime pavyzd- tuomet mūsiškės išeina į ko- 
žiui peilį. Jis negema ir ne- V/_ Prieš svetimąsias bakte- 
dygsta. Čia jau žmogaus' rijas-priešus, ir laimi tos, 
protas parinko gamtinius i kurios stipresnės ir kuriom 
elementus arba sukombina-sąlygos palankesnės, 
vo gamtos medžiagas, ir | 
gavosi peilis. Bet padėkim 
mes tą peilį ant kalno, ir po 
dešimties metų nueikime 
parsinešti jį. Ką gi mes ra
sime peilio vietoje? Ogi tik 
gal mažą juodą plėtmą ant 
žemės. Kur jis dingo?—Jis 
“i š s i n a t u ralizavo,” arba 
kaip paprastai mes sakome,

* surūdijo. Kodėl taip įvyko?

niam, jungtiniam 
niam”

ame želmenija ar

O

plienas su grynanglio nuo
šimčiu susijungė su kitu 
elementu, deguonim (arba 
oxygenu), ir taip laipsniš
kai pranyko kaipo peilis, 
“sudegė,” kaip kad moksli
ninkas sakytų. Peilis iškri
ko, atgyveno savo laikotar
pį-

Panašiai ir su augmeni
mis. Medis auga ir lapoja. 
Bet užaugus, senėj ant, jo 
šakos pradeda pūti, kristi 
žemyn, o vėliaus ir vidus 
pradeda trūnyti; toliaus tik 
vienur kitur atžalos teža
liuoja. Kiek smarkesnis vė
jas papučia, ir jis virsta iš 
šaknų • arba nulūžta palei 
žemę, ir jau nesikelia.

Čia mes pastebim, kad 
medis laipsniškai miršta, 
nes vienos šakos dar žalios, 
lapuotos, o kitos sausos, su
puvusios ir krinta žemyn.

Tiesa, kartais užeina ant 
augalų-medžių epidemijos, 
daugmeniškos limpamos 
ligos, ir tuomet jie miršta 
staiga. Tokiais atvejais li- 
gos-epidemijos liečia visą 
augalų rūšį arba kelias rū
šis; tada nesvarbu, kokio 
amžiaus būtų medis ar ki
toks augalas,—jie daugme- 

.niškai miršta ir “naturali- 
zuojasi.”

Gyvūnija, kuriai priklau
so ir žmogus, miršta pana
šiai į medį.

Žmogus yra tobuliausias 
visoj gyvijoj; todėl čia vi
sus kitus gyvius paliksime 
'nuošaliai ir kalbėsime tiktai 
apie žmogų.

Žmogaus sudėtinis kūnas 
yra labai panašus į gerai 
organizuotą valstybę. Visi 
valstybės skyriai - depart
mental veikia pagal vyriau
sybės dirigavimą sostinėje. 
Apsigynimo skyrius - de- 
partmentas visuomet stovi 
sargyboje arba turi stovėti, 
ir jeigu priešo kariuomenė 
bando įsibriaut į valstybę, 
tai šio departmento kariai

! ir “kapitalas” yra širdis.
Vietoj kareivių, žmogaus 

įkūne turime bakterijas ir 
baltuosius k r a u j a kūnius; 
tai jos ir jie gina žmogaus 

, organizmą.
Vienos bakterijos yra mū-

visą laiką, iki prie- 
bakterijos nuveikia

nelengva kova, nes

Kuomet mūsų bakterijos 
kovoja su priešingom bak
terijom, tokis laikotarpis 
vadinasi, kad “žmogus ser
ga.”

Dažnai būna, kad bakte
rijos kąriauja ne visame 
kūne arba ne visuose orga
nuose, bet tiktai viename 
kuriame atskirame organe. 
O jeigu priešingos bakteri
jos paima viršų, tai orga
nas turi mirti, ir1 mes per 
operaciją turime pašalinti 
tą organą kaip atgyvenusį, 
nes kitaip gręstų mirtis vi
sam kūnui.

Kuomet žmogus ateina į 
šį pasaulį, jo bakterijos iš 
pirmos dienos susitinka 
priešingas bakterijas ir ka
riauja 
šingos 
jas.

Tai
žmogus kasdien įkvėpuoja 
po kelis milionus priešingų Į 
bakterijų. O jeigu priešin
gom bakterijom būna pato
gios sąlygos, tai jos gana 
sparčiai dauginasi.

Anot bakteriologo Stern- 
burgo, pavyzdžiui, skarlati
nos bakterijos dauginasi 
taip greitai, kad per 24 va
landas iš vienos bakterijos 
išsivysto 16 milionų 7 šim
tai tūkstančių 2 šimtai 20 
bakterijų. Tai bent armija!

Na, o kur tos bakterijos, 
kurias mes įgeriame su 
vandeniu ir suvalgom su 
įvairiu maistu, užsikrečiam 
per žaizdas ir kitais būdais 
“pagauname” įvairias bak
terijas, gręsiančias ligomis, 
palytėdami užkrėstus daik
tus!

Atskiriem kūno organam 
sergant, o jeigu jie nėra pa
gydomi, taį čia prasideda ir 
viso žmogaus puvimas.— 

1 Jeigu vieną po kitam orga-1 
ną pašaliname, tai pasiliuo- 
suojame tik nuo atgyvenu
sių organų.

Bet nuo pardžios užsikrė
timo, kuris apima visus or
ganus, ir mūsų baltieji 
kraujakūniai ir mūsiškės 
bakterijos būna nugalimos 
priešingų bakterijų, mes 
palaipsniui mirštame ir ei
name prie puvimo laikotar
pio. Tai tiesa, kad išsivys
čiusios mūsų kūne pathoge- 
niškos bakterijos miršta sy-

kiu su mūsų kūno organais, 
o jų vietą užima saprofy- 
tiškos, puvimo bakterijos, 
ir šios pastarosios gyvena, 
iki sunaikina visą kūno or
ganizmą. Kai minimos bak
terijos keičiasi, vienos ga
lutinai užima vietą kitų, tą 
laikotarpį mes vadiname, 
kad “žmogus miršta?’

Pagaliaus, puvimas ne vi
sur vienodu spartumu ei
na, o kai kur ir visai jo nė
ra. Tatai priklauso nuo oro 
sąlygų, arba klimato. Šiau
rinėj Amerikoje puvimas 
greičiau eina f Anglijoj ir 
vidurinėj Europoj puvimas 
daug lėtesnis. Bet Afrikoj 
ir Alaskoj kai kuriose vieto
se puvimo bakterijų beveik 
visai nėra. Šičia kalbama 
apie puvimą jau po mirties.

Žmogus, statydamas pa
minklą ant kapų, įsivaiz
duoja, kad ta geležis ar ak
muo būsiąs amžinas. Bet 
jeigu jis sugrįžtų po penkių 
šimtų metų, toje vietoje ne
rastų nieko. Nes nieko nėra 
amžino: viskas keičiasi ir 
pati gamta keičiasi.

Rašo J. F. Borisas,

Padarykime nors mažą

Iš ko žinome, kad mūsų 
kambariuose yra kas tarp 
mūsų. Dėlko mes sakome, 
kad lauke yra oras? Moste
lėję ranka, jaučiate, kaip 
oras praeina pro jūsų pirš
tus ir ranką. Lauke kas tai 
judina medžius ir varo de
besius, o tai vėjas, kuris yra 
ne kas kitas, kaip sujudęs 
oras, kuris kartais būna 
taip didelis, jog medžius su 
šaknimis išrauna. Vis tai 
yra tik sujudęs oras. Bet 
kada oras tyras, iš ko mes 
sprendžiame, jog jis yra? 
Matyt mes jo nematome, 
nes oras yra nematomas, 
todėl čionai mes padarysime 
vieną patyrimą, kad persi
tikrinti, jog oras yra.

Paimkime stiklinį “varpe
lį” iš apačios atvirą, o vir
šuje turintį kakliuką,. ku
riame yra kamštis. (Vietoj 
varpelio galima imti stačiai 
bonką su numuštu dugnu). 
Tą varpelį statome į bliūdą 
su vandeniu, bet pirmiaus 
dar ant vandens paleidžiam 
kamštį, ant kurio statom 
mažą porcelinę torielkaitę, 
kurioje reikia įdėti žirnio 
didumo, sauso fosforo ga
balėlis. Fosforą uždegame 
su ilgu pagaliuku. Fosforas 
yra pavojingas, nes jis len
gvai pats per save užsidega.

Uždegę fosforą užvožia
me jį varpeliu arba minima 
bonka. Matome, kaip fosfo
ras giedriai dega viduryje 
stiklinio varpelio: Po tūlo 
laiko ugnis užgęsta, nors 
fosforas dar visai nesudek 
gė. Varpeliui atvėsus, patė- 
mijame, kad baltieji dūmai 
arba garai, kurie buvo pa
kilę fosforui degant, išny
ko, o varpelyje pasiliko šiek 
tiek oro. Bet iš karto gali
ma matyti, kad varpely oro žinome. Kas gi darosi mums 
liko daug mažiau, negu pir- "kvėpuojant? 
ma to buvo, nes pirma vi- “ 
sas varpelis buvo oro pil- bandymą. Įpilkime „į stiklą

London. — James B. Res
ton, New York o Times ko
respondentas iš Londono, 
rašė birželio 30 d.<, jog da
bar vokiečiai gauna daugiau 
žibalo - gazolino Europoj 
negu pirm karo; be to, jie 

(gauna ir daugiau duonos. 
Todėl, girdi, Anglijos val
džia apsigaudinėja, jeigu ji
nai ketina per “bado bloka
dą” priverst Vokietiją pasi
duot Anglijai.

Didelė dauguma Rumuni
jos žibalo ir daugiai jos 
grūdų perviršiaus dabar 
tenka vokiečiams.

Tas korespondentas taip
gi atžymi faktą, jog vokie
čiam pasiekus Ispaniją per 
Franciją, dabar jiem pasi
barė prieinamos ispanų va
rio, geležies ir gyvsidabrio 
kasyklos.

Vokiečių u ž k a r i a viniai 
Francijoj, Belgijoj ir kitur 
abėlnai padvigubino jiem 
kiekį metalų reikalingų ka
rui.

Ispanai, paveikti fašistų 
valdžios, demonstruoja, rei
kalaudami išvyt anglus iš 
Ispanijos geležies ir kitų 
metalų kasyklų.

ORAS IR JO VEIKMĖ
nas, o dabar oras pasiliko 
tik viršuj, o apatinė varpelio 
dalis prisipildė vandeniu. 
Dabar galima persitikrinti, 
palikęs oras toks pats, kokis 
buvo pradžioje mūsų tyri
mo.

Tam tikslui atkimškime 
varpelid kakliuką ir {kiški
me į vidurį uždegtą šipulį. 
Šipulys tuojau užges. Gali
ma pakartoti bent kelis kar
tus, vis tiek šipulys užges. 
Dabar nėra jokioj abejoji
mo, jog varpelyje fosforui 
sudegus, pasiliko jau ne tai, 
kas buvo pirma degimo. De
guonies (oxygeno) ten neli
ko, nes ugnis nedega. Pasi
liko tik gazas, kuriame ug
nis nedega, ne angliarūkš
tis, bet gazas azotu (nitro- 
genu) vadinamas.

Dabar gali būti aišku, 
kad mūsų kambario oras 
susideda iš dviejų dalių: 
viena pavadintas deguonim, 
kuri susijungia su fosforu, 
iš ko pasidaro balti dūmai, 
kuriuos matome fosforui 
degant. Ta susijungusi su 
deguonim oro dalis susige
ria į vandenį, o jos vietą 
varpelyje užima vanduo. 
Kita oro dalis pavadinta 
azotu (nitrogenu), kuri li
kosi varpelyje, yra tai kū
nas visiškai nepanašus į de
guonį (oxygeną), nes de
gantieji daiktai jame kaip 
matėme, gesta.
KAS DEDASI, KAI KVĖ

PUOJAME ORĄ?
Oro deguonis taip pat 

būtinai reikalingas žmonių 
ir gyvulių gyvasčiai, kaip ir 
daiktų degimui. Kiekvie
nam žmogui kvėpuoti rei
kalingas šviežias oras. Jei
gu nėra pakaktinai tyro 
oro, tada gyvis užtrokšta,, 
numiršta; tą mes visi gerai

Daug žmonių išsitaria, 
kad jie buvo “uždopyti” 
(apsvaiginti) tokiu laiku, 
kai sutiko juos bent kokia 
nelaimė; todėl čionai aš no- 

: riu savo skaitytojus supa
žindinti su tikru “dopu”, 
kurio vardas yra opijus.

Opijus yra iš senų laikų 
žinomas produktas. Graikai 
ir arabai senovėje tarpinin
kavo labai veikliai opijaus 
prekyboje tarp Rytų ir Va
karų kraštų. Tokiu būdu 
šešiolikto amžiaus pradžio
je svarbiausia išvežimo-eks- 
porto preke iš Rytų buvo 
laikoma opijus.

Dabartiniais laikais dau
giausia opijaus gaminama 
Indijoje, Turkijoje, Pietų 
Amerikoje, .A u s t r a 1 ijoje, 
Chinijoje ir paskutiniu 
ku Azijos dalyje, kuri 
klauso Sovietam.

Buvo daug bandymų 
ginti ir gaminti opijų mū
sų šalyje Amerikoje ir Va
karų Europoje, bet iki šiol 
botanikai neturėjo gerų pa
sekmių tinkamai šiose vie
tose opijų užauginti, kuris 

' turėtų pakankamai morfi- 

lai- 
pri-

au-

truputį, gryno kalkių van
dens ir per šiauduką pūski- 
mę į jį orą iš plaučių. Tuo- 
jaus pamatysime, kad kal
kių vanduo pasidarė baltas, 
kaip pienas. Vandens paba
limas parodo, kad jame pa
sidarė kreida, o kreida pa
rodo, kad iš mūsų plaučių 
išėjo angliarūkštis. Į plau
čius su įkvėpiamu oru, an
gliarūkštis neįėjo, nes jeigu 
skalanduotume kalkių van
denį su paprastu oru, van
duo nepabals.

Oras iškvepiamas iš plau
čių skiriasi nuo įkvėpiamo
jo, nes turi savyje anglia- 
rūkštį. Bet iš kur atsirado 
angliarūkštis? Argi tai gali 
būti, kad mūsų kūnas deg
tų kaip žvakė? Atrodo, kad 
nėra taip karštas, kaip žva
kės liepsna, vienok, geriaus 
apmąstęs, kiekvienas iš mū
sų pasakysime sau: esu 
daug šiltesnis už stalą, sie
ną ir kitus aplink mus esan
čius daiktus. Lygiai kaip 
šiltas šuva, katė ir daug ki
tų gyvulių. Kada gyvuliai 
nustoja gyvasties, kitaip sa
kant, kada paliauja kvėpa
vę, ir jie taip pat lieka šalti 
kaip sienos. Taigi gyvulių 
kvėpavimas yra palengvas 
degimas.

Oras per nosį ir burną 
įeina, o po to per gerklę nu
eina iki plaučių, kurie, ta
rytum medaus korys, susi
deda iš mažų akelių. Plau
čiuose oras susitinka su 
krauju. Per plonas tų ake
lių sienutes oro deguonis 
įeina į kraują, drauge su 
juo išvaikščioja po visą kū
ną ir jungiasi su gyvulio 
bei žmogaus kūno anglių 
(karbonu arba gryn- 
angliu). Kad anglis yra gy
vulių kūne, matyt iš to, jog 
ugnyje gyvulių mėsa svy
la arba pavirsta į anglį. 
Taigi tas gyvulių kūno an
glis, susijungdamas su de- 
guoniu padaro angliarūkštį

Rašo J. F. Borisas, Ph. C., O. D.

bet

nos.
Pagal įvairias gamybos 

vietas yra daug įvairių ir 
paties opijaus rūšių. Jos 
kartais yra tarp savęs skir
tingos ne tik vidujine koky
be, bet taip pat ir išorine 
išvaizda ir net charakterin
gais įpakavimo būdais.

Iš visų geriausių preky
boje žinomų opijų rūšių yra 
šios: Turkų arba vadinamas 
Mažosios Azijos bei Smir
nos opijus, Persijos, Indi
jos ir Chinijos opijus.

Kiekvienos rūšies opijus 
turi savyje beveik vienodus 
alkaloidus, tik dažniausiai 
įvairiais nuošimčiais.

Nors opijuje yra daug 
skirtingų alkaloidų, 
svarbiausiu jų laikoma mor
finą. Tai daugiausia pagal 
jos nuošimtį yra sprendžia
ma ir apie paties opijaus 
tinkamumus vaistams ga
minti.

Skaitant kartu su morfi
ną, opijuje yra 21-nas skir
tingas alkaloidas. Vadinasi, 
tik vienam augale randasi 
21 skirtingas vaistas, užtat 
medicinos mokslas ir pasi
daro labai keblus, dėl pana
šių skirtingumų esamų su
dėtyje vaistų.

Geras opijus vaistinėse 
vadinamas Meconium, Opi
um Laudanum, turi būti 
apitamsiai rusvas, perpjau
toje vietoje bent kiek švie
sesnės spalvos, charakterin
go svaigaus kvapo, kartaus 
skonio. Jis turi turėti mor- 
finos 10-12 procentų, pele
nų ir drėgmės, atskirai 
imant, ne daugiau kaip po 
8 procentus.

Yra atskirų opijaus rū
šių, kurios morfinos turi 
savyje nuo vieno penktada
lio procento iki 33 proc. Tad' 
tokios rūšys maišomos ati
tinkamoje proporcijoje, kad 
jų mišinys duotų reikalau
jamą morfinos nuošimtį, 
tai yra 10-12 nuoš.

Opijaus gamyba kai kur 
yra labai išvystyta, pavyz
džiui, tik viena Smirna jo 
išleidžia rinkon apie 800,- 
000 svarų per metus. Chi- 
nija per metus pagaminda
vo apie 4,000,000 svarų, o 
Indija apie 13,000,000 sva
rų. Daugiausia opijaus su
vartojama Rytų kraštuose, 

lygiai taip,, kaip tai atsitin
ka medžio gabalui degant.

Gyvulio kūne liepsnos ne
matome dėlto, jog šilima 
darosi palengva po visą kū
ną. Jeigu gyvulio ar žmo
gaus kūne degimas būtų tik 
vienoje kur vietoje, kaip 
žvakės knate, tada, be abe
jojimo, pamatytume ir liep
sną. Bet gyvulio kūnas su
taisytas taip, jog liepsnos 
nėra, užtai kraujas, bėgda
mas po visą kūną palaiko 
šilimą žmogaus ar gyvūno 
kūne.

Pirma, „žmonės ir gyvuliai 
savo plaučiais paima iš 'oro 
deguonį.

Antra, tas deguonis įeina 
į kraują.

Trečia, ten deguonis susi- 
vartoja sudeginimui ang- 
lio, arba padarymui anglia- 
rūkšties, iš ko paeina žmo
nių i? gyvulių šįilima.

taipgi nemažai ir mūsų ša- 
lyje.
Iš Lietuvos Aguonų Galėtų 

Būt Opijus
Lietuvoje, rodosi, aguo

nos neblogai auga, todėl pa
tartina, kad mūsų broliai 
lietuviai augintų aguonų 
didesnius plotus, tik dėl sėk
lų, nes tas darbas gali duo
ti augintojui gryno pelno 
keliariopai daug daugiau, * 
negu bile koki kiti augalai. 
Manau, kad galėtų gauti iš 
kiekvieno hektaro žemės 
apie porą tūkstančių litų ar
ba dar daugiau už aguonų 
sėklas, kaip opijaus medžia-

Vaistinių arba vadinamų ♦ 
opijinių aguonų auginimas 
yra gerai žinomas mūsų 
žmonėms jau iš seniausių 
laikų. Pirma apibrėžtas nu
rodymas, kad iš aguęnų pa
gamintos sultys, pavadintos 
“Meconion”, yra geras vai
stas nuo isterijos, apie kurį 
randame raštuose savo lai
kų garsiausio mokslininko 
gydytojo Hippokrato, ket
virtame amžiuje prieš krik
ščionių gadynę, kada jau 
buvo ‘ žinomos dvi opijinių 
aguonų rūšys, o iš jų pa
gamintas sultis Teofrastas 
priskiria prie nuodų, kurie 
ne tik ramina skausmus, bet 
ir iššaukia raminimą 
mirtį.

Rodosi, Diagoras ir De
mokritas virš 2,300 metų 
atgal supažindino žmoniją, 
kaip auginti auguonas. Tre
čiame šimtmetyje pirm kri
kščionių gadynės žymus tų 
laikų gydytojas Heraklidaš, 
nustatydamas opijaus dožą, 
pats tą vaistą priiminėjo ir 
nuo jo nukentėjo labai daug 
jį išbandydamas visokerio
pais būdais.

Pirmame šimtmety pirm 
krikščionių gadynės, moks
lininkas Dioskoridas opijų 
skyrė jau j tris rūšis pagal 
jo stiprumą. Be to, jis nu
rodo, kad opijų geriausia 
yra gaminti aguonų galvo
se, kuomet jos žydi, o ne 
presuojant (s p a u d ž iant), 
kaip buvo daroma iki tol. 
Dioskorido laikais opijaus 
gamyba labai padidėjo ir 
kartu su tuo prasidėjo klas- 
tavimas. Opijaus klastavi- 

- mus pirmasis pastebėjo sa
vo laiku žymus farmakolo- 
gas (vaistininkas) Filopa- 
tora.

Šie duomenys mums da
bar primena vieną labai 
svarbų dalyką, būtent, kad 
anų žilų laikų mokslininkai 
jau atsidėję tyrė vaistinius1 
augalus nežiūrint to, kad jų 
darbas buvo nepaprastai 
sunkus ir keblus, nes tada 
nebuvo dar reikalingų įran
kių ir trūko tikslių pagrin
dinių žinių iš chemijoj V 
žvilgio. Prieš opijaus klas- 
tavimą buvo paskelbta at
kakli kova, bet ji nelaimė
jo. Todėl klastuojančių kra
štų, pavyzdžiui, Egipto, 
pramonė, nustojo ir susmu
ko iki to, kad ir dabar dar 
negali rinkoje atsigauti, nes- 
jo vietą pasaulyje tuojau 
užėmė kiti sąžiningesni opi
jaus gamintojų kraštai.

(Tąsa ant 4 pusi,)
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Šaulių Sąjunga Eina Išvien 
Vyriausybė ir Apsivalo

su Naująja 
nuo Išdavikų

Didžiausia ir stipriausia 
organizacija Lietuvoj yra 
Š. S. (Šaulių Sąjunga).

Ta organizacija turi savo 
eilėse daugumą kaimo jau
nimo bei miesto darbininki
jos. Lietuvos kariuomenė 
turėjo apie 20,000 vyrų, o 
Šaulių Sąjunga apie 50,000 
vyrų ir moterų.

Šaulių Sąjunga buvo įkur- 
’ ta tuoj po nepriklausomy

bės atgavimo ir turėjo liau
dies milicijos pobūdį.

Vladas Putvys-Putvinskis 
tos sąjungos įkūrėjas buvo 
socialistas — kovotojas už 
liaudies teises ir jo sieki
mas buvo, kad jo sukurta 
organizacija būtų tikras 
liaudies ginkluotas jungi
nys, kuris budėtų nepriklau
somybės sargyboj. Putvins
kio siekimas buvo, kad Šau
lių Sąjunga taptų laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos 
gynėja nuo išorinių ir vi
daus liaudies bei krašto
priešų. Tokioj dvasioj gimė 
ta plati organizacija ir ta 
dvasia ji gyvavo, kai jos 
įkūrėjas jai vadovavo.

Šauliai dalyvavo nepri
klausomybės kovose, kovojo 
su Vilniaus imperialisti
niais grobikais ir pravedė 
Klaipėdos sukilimą.

Tada Šaulių Sąjungai va
dovavo dabartinis Lietuvos 
vicepremjeras ir užsieninių 
reikalų ministeris profeso
rius Krėvė - Mickevičius. 
Šauliai daug pasidarbavo 
lenkų “5 kolumrios” likvi
davime Lietuvoj.

*Tai šauliai padėjo sunai
kinti Peoviakiados lizdus 
mūsų krašte. Šauliai kovojo 
su tais diversantais, lenkų 

—generolo Želigovskio agen
tais, kurie turėjo tikslą suk 
griaut demokratinės Lietu
vos valstybę,. Tas šaulių žy
gis už Lietuvoj nepriklau
somybę buvo visos liaudies 
aukštai vertinamas ir ta 
organizacija tapo populia
riausia Lietuvoj. 

Tačiau neilgai ta Šaulių 
Sąjunga galėjo būti ištiki
ma savo d e m o k r ati- 
niams idealams. Krikščio
niški Lietuvos valdovai, ku
rie pradėjo vokietinti Lie-į 
.tuvos gyvenimą, dėjo pas
tangas, kad visos organiza
cijos, o ypatingai jaunimo 
organizacijos būtų kunigų 
ir bažnyčios paklusnūs avi
nėliai.

Nors Šaulių Sąjungos i 
įkūrėjas Vladas Putvys bu
vo laisvų pažiūrų žmogus ir 
Š. S. nebuvo partinė orga
nizacija, tačiau krikdemai 
žūtbūt tą sąjungą siekė pa
imti į savo “ganytojišką 
globą."

Tada prasidėjo Š. S. su- 
reakcinimas. Nereik tačiau 
manyti, kad Sąjungos na-

Prakalbos Lietuvos ir Karo Klausimais
f

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

Waterbury, Conn., šeštadienį, liepos 6 d., 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Svetainėje, 103 Green St., kalbės D. M. 
šoibmskas ir R. Matusevičius.

Philadelphia, Pa., pirmadienį, liepos 8 d., 7 vai. vakarė, 
. LaaUuies Name, 735 Fairmount Ave., kalbės D. M. šo-

lomskas. (
Worcester, Mass., penktadienį, liepos 5 d., 7 vai. vaka

re, Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St., kalbės R. Mizara. 
' Newark, N. J., penktadienį, liepos 12 dieną, 7:30 vai. 
vakare, Šv. Jurgio Draugystės Svetainėj, 180 New York 
"Avie., kalbės D. M. šolomškas ir R. Matusevičius.

Lietuviai! Lankykitės į šias prakalbas! Išgirskite tei
sybę apie Lietuvą. Džiaugkimės kartu su laisva Lietuvos 
liaudimi. Išgirskite tiesą apie pasaulinį karą.

riai, kurie buvo nusistatę 
laisvamaniškai ir demokra
tiniai pakeitė savo idėjas 
ar nuo jų pabėgo. Ne, tai 
buvo tik laikinas reiškinys, 
kuris tęsėsi apie 15-17 me
tų, o šiandien ta organiza
cija galės būti, kuo ji turi 
būti.

Po to, kai Šaulių Sąjun
ga buvo krikdemų reakci
jos tampoma į bažnyčią, at
ėjo laisvės pusmetis. 1926 
m. Kada Lietuva balsavimu 
išrinko pažangią vyriausy
bę. Šaulių Sąjunga, kuri 
krikščionių politikierių bu
vo skaitoma savo tvirtove, 
tuoj atsipalaidavo nuo vi
sokių liaudžiai priešingų 
elementų ir grįžo prie savo 
įkūrėjo Putvio demokrati
nių šūkių.

Tautininkai, kurie kartu 
su krikdemais rengė 1926 
m. 17 gruodžio perversm-ą 
suprato, kad darbininkai ir 
valstiečiai Šaulių eilėse pa
sipriešins fašistams ir stos 
ginklais ginti mylimą pre
zidentą Dr. Kazį Grinių ir 
demokratinę ' liaudies vy
riausybę.

Tautininkai klastingu bū
du iškvietė per savo agen
tus generaliniam štabe šau
lių apygardų viršininkus ir 
kai kuriuos pažangius ka
riuomenės pulko vadus. Pul
ko vadai atvyko diena prieš 
perversmą į Kauną, nuvy
ko į generalinį štabą ir ten 
jie buvo internuoti. Be to, 
buvo duotas suklastuotas 
įsakymas kai kuriems anti
fašistiniams pulkams, kad 
kareiviai priduotų ginklus, 
taip pat šauliai buvo nu
ginkluoti. To dar neužteko, 
tai vieną pulką (9 pul
kas, kuris stovėjo Marijam
polėj) gydytojai įskiepijo, 
kad kareiviai per keturias 

'dienas negalėjo atsigauti. 
Taip pasielgė fašistai žino
dami, kad Lietuvos šauliai 

. ir kareiviai liaudies sūnūs 
nusistatę už demokratiją ir
yra pasiryžę tą sistemą 
ginti nuo fašistinių užpuo
likų.

Nors fašistų perversmas 
pavyko, dėl socialdemokra
tinio vidaus reikalų ministe- 
rio žioplumo, tačiau liaudis 
vis tiek užsispyrė, kad Lie
tuva turi būti laisva. Tas 
užsispyrimas augo iš dienos 
į dieną, ypatingai liaudies 
neapykanta smarkiai padi
dėjo, kai buvo nušauti 4 
darbininkų vadai. Fašistai, 
kurie tikėjosi, kad Šaulių 
Sąjunga padės jiems pra
vesti teroro akciją Lietuvoj, 
sunkiai nusivylė. Šauliai ne
noromis eidavo į talką po
licijai. Šauliai atsisakydąvo 
būti liudininkais per kratas 
pas liaudininkų, socialistų 
ar komunistų veikėjus.

Tautininkai Norėjo Faši- 
zuoti šaulius

Kai Lietuvos sujungtoji 
reakcija pamatė,’ kad šau
liuose jų idėja neprigyja, 
bet atbulai,—toj sąjungoj 
antifašistinės nuotaikos vis 
stiprėja, jie nutarė prievar
ta tą organizaciją sufaši- 
zuoti.

Reakcija pamatė, kad jei 
ji nesigriebs priemonių, tai 
toji liaudies organizacija 
bus pirma, kuri stos aktin
goj kovoj prieš fašistinę 
Smetonos diktatūrą. 1

Ir prasidėjo Šaulių Sąjun
gos fašizacija. Visųpirma 
tautininkai “karūnavo” pir
miau Voldemarą, vėliau ir 
Smetoną visų ginkluotų pa
jėgų vadu ir tuo pačiu ir 
Šaulių Sąjungos . vyriausiu 
komendantu. Į šaulių virši
ninkus skirdavo tik aršius 
fašistus, tautininkus ar at
sargos karininkus. Be to, 
kad “apvalyti” tą organiza
ciją nuo pažangių elementų, 
tautininkai į tą organizaci
ją pasodino visą “žvalgybą.” 
Kiekvienam Šaulių būryj 
buvo bent po porą šnipų.

Tautininkai pradėjo kalti 
į šaulių galvas “tautos va
do” mintis ir teorijas. Ta
čiau ir tas fašistams nepa
dėjo, dauguma šaulių pasi
liko kaip ir pirmiau antifa
šistais. Tada tautininkai, 
nors neatsižadėjo tos dide
lės masinės, tačiau neištiki
mos, organizacijos, pradėjo 
kurti Lietuvoj nuosavas 
“gvardijas” Mussolinio fa
šistinės milicijos, ir Hitle
rio SS (šturmininkų) pavi
dale.

Voldemaras ’ sukūrė sau 
šaiką vardu “Geležinis Vil
kas”, o Smetona savo gaują 
“Jaunoji Lietuva.”

Tos fašistinės organizaci
jos, nors daug ko prižadėjo 
savo nariams, neįtraukė į 
savo eiles Lietuvos jaunuo
menės. Rašėsi tie, kurie no
rėjo valdiškas vietas gauti, 
karjeristai ir padugnių he
rojai, kuriems patiko fašis
tinė uniforma ir durklas.

Lietuvoj šauliai turėjo ge
resnio vardo nei jaunalietu
viai. Nežiūrint to, kad re
akcija stengėsi šaulių orga
nizaciją paimti į savo ran
kas, vis dėl to tos sąjungos 
kamieną sudarė geras liau
diškas pažangus elementas. 
Dėl organizacinių skirtumų 
ir narių tarpusavės neapy
kantos įvykdavo daug kur 
susirėmimų tarp šaulių bū
rių ir jaunalietuvių organi
zacijų. Nekartą kaimo ar 
miestelio jaunimas padėda
vo šauliams apkulti neap
kenčiamus tačiau privilegi
juotus Smetonos ponai
čius. ..
šauliai už Laisvę Xietuvoj 

ir Ispanijoj \
Per pastaruosius 3-4 me

tus šauliai parodė savo kla
sinį susipratimą.

Kai šauliai buvo pa
šaukti malšinti ūkininkus, 
sukilusius Suvalkijoj prieš 
Smetonos valdžią, šauliai 
stojo petys į petį su valstie
čiais prieš ginkluotą polici
ją ir nedavė sužvėrėjusiems 
fašistams išžudyti valstie
čius. Marijampolės šaulių 
viršininkas vieną tokį drą
sų šaulių būrio vadą už ūki
ninkų gynimą viešai mušė 
ir atidavė kariuomenės teis
man. .. Buvo net ir toks at
sitikimas. Pakumprių kai
me, netoli Prienų miestelio, 
naktį kažkieno buvo iška
binta raudoną vėliava su .4* **

Penktadienis, Liepos 5, 194j>

Įvairumai

R. Matas.

Waterbury, Conn
Alus,
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.
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užrašu “Lai Gyvuoja Lais
va Lietuva, šalin Smeto
ną!” Kadangi miestelyj'nėr 
policijos, tai Šaulių būrio 
vadas, kuris pats buvo visa 
širdimi už tuos užrašus, pa
statė prie tos vėliavos dvie
jų vyrų sargybą, o patsai 
nuvyko į miestelį raportuo
ti policijai apie įvykį. Taip 
šauliai rado būdą, kaip pa
gerbti darbininkišką vėlia
vą. ..

Pilietiniam' karui Ispani
joj kilus, daug kas iš Lie
tuvos jaunuomenės ir liau
dies žmonės norėjo važiuoti 
ginti respublikonišką Ispa
niją, tačiau tas sentimentas 
ypatingai buvo paplitęs šau- 

šaulių vadų, net Šaulių šta
bo pulkininkų...

Fašistai tada vėl griebėsi 
sustiprinti fašistinį elemen
tą šauliuose. Visųpirma 
Šaulių Sąjunga buvo su
jungta su kariuomene, įves
tas tas pats drausmės sta
tutas ir drausmės pabau
dos ... Kadangi, kariuome- 

uždrausta ir atiduoda- 
karo teisman už ture j i-

tai ir šaulius norėjo pa
versti fašistų “robotais,” 
kurie negalvoja, bet tik vyk
do komandas...

Kad pilnai pravesti savo 
fašistinę politiką šaulių Są
jungoj, Smetona paskyrė 
savo bątlaižį pulkininką 
Praną Saladžių viršininku. 
Saladžius, kuris karininki- 
joj turėjo nekokį vardą, 
perėmė Šauk Sąjungos va
dovavimą.

Tasai “vadas” ir 
ninku šulas mokėjo 
krauti per trumpą 1 • t 1 • a L ✓

tauti- 
susi- 
laika 

sau didelį turtą (mat, jis 
yra buvęs Kauno miesto ko
mendantas), bet jam nepa
sisekė sufašistinti tą demo
kratinę organizaciją.

Saladžius, Smetonos bičiu
lis ir Hitlerio globos Lietu
vai šalininkas, norėjo 
paskutinį (visais 
giais) tautininkų kongresą 
Kaune pravesti nutarimą, 
kad Šaulių Sąjunga būtų 
inkorporuota į Lietuvių 
Tautininkų Sąjungos orga
nizacijų talką.

Tas sumanymas sukėlė 
Šaulių Sąjungos eilinių na
rių protestą. Protestavo ir 
visa pažangioji visuomenė 
ir tas “triksas” fašistams 
priešakyj su pulk. Sala- 
džium nepavyko. Nepavyko 
ir užtat, kad tam sumany
mui priešingas buvo tuo
metinis kariuomenės vadas 
gen. Stasys Raštikis.
Kas Buvo Pulk. Saladžius

Pulkininkas Saladžius tai 
Smetonos oficierio tipas, 
kuris savyj sujungia ir se
no caristinės Rusijos kari
ninko su supuvusia moraly
be ir “tradicijom” plus nau
jo tipo fašisto karininko. 
Tai buvo geras gen. Glo
vackio, Plechavičiaus ir ki
tų išgamų sėbras. Jis Kau
ne nekartą “pasirodė” per 
darbininkų detnonstracijas 
ar kitais atvejais, kada pi
liečiai parodė savo pasiprie
šinimą fašistams.

Kai kurie dokumentai 
aiškiai parodo, kad Sala
džius buvo Hitlerio agen
tas, bet nespėjo lur būti 
kaip Smetona pabėgti pas 
“šeimininką’' Berlynan.

3 Saladžiaus Hitleriški 
Įsakymai '

Šaulių Sąjungos vadas 
Saladžius pernai, kai prasi
dėjo kurtis Lietuvoj koalici
nė valdžia, toj sąjungoj va
rė tautininkų sabotažo poli
tiką. Jis išsiuntė slaptą as
meninį aplinkraštį visiems 
MėU-Yadamę.. Taiį. aplink- 

rastis—įsakymas turėjo tą 
prasmę: Kadangi šalyj pra
sidėjo “tam tikrų gaivalų” 
bruzdėjimas prieš tautoš va
dą ir abelnai tautininkus, 
būrių vadai turi žiūrėti, kad 
padaliniai nedalyvautų toj 
akcijoj ir kas svarbiau ne
dalyvautų naujos vyriausy
bės ministerių mitinguo
se...

Toliau buvo aplinkrašti § 
to paties pono savo paklus
niems viršininkams, kad ne
priimti į Šauk Sąjungos ei
les nei buvusiųjų liaudinin- 
kų-jaunimiečių žydų ‘ jau
nuolių, nei socialistų politi
nių kalinių, o ypatingai da- 
botis komunistų...

Tas pats pulkininkas Sa
ladžius po Sovietų - Lietu
vos sutarties pasirašymo ir 
po Sovietų pirmųjų kariuo
menės būrių atvykimo į Lie
tuvą išleido kitą dar aiš
kesnį aplinkraštį.

Tas aplinkraštis įspėjo. 
Šauk Sąjungos vadus, kad 
tas faktas,' kad svetima 
priešo kariuomenė atvyko į 
Lietuvą mažai ką reiškia, 
nes mes turime mūsų vaka
rinio kaimyno (Hitlerio) 
tam tikrus patikrinimus...

Tie faktai parodo, kas iš- 
tikrųjų buvo pulk. Sala
džius, kam jis tarnavo ir ko 
jis yra vertas.

Dabar Šaulių Sąjunga ga
lės atsipalaidoti nuo visokių 
vadų žvalgybos ir Hitlerio 
agentų ir išvien su naująja 
vyriausybe stos į darbą už 
laisvą Lietuvą. Eiliniai šau
liai ir pažangūs vadai, ku
rie negalėjo pirmiau lais
vai veikti organizacijoj, da
bar turės galimybių dirbt 
liaudžiai ir išliuosuotai tė
vynei.

Mūsų Naujienos
Birželio 29 d., CIO Brass 

Workers unijos 251 lokalo pik
nike, Bellevue Parke, buvo ir 
programa. Diena buvo graži, 
bet publikos nebuvo daug, nes, 
matyti, kad unijos nariai nega
nėtinai garsino savo pikniką, 
kuriame būtų buvus proga pla
čiau susipažinti su kitų šapų 
draugais, pasikalbėti apie ben
drus darbo reikalus, išgirsti 
kalbas gerų kalbėtojų, kurių 
buvo net kelių tautų.

Pirmiausiai John J. Driscoll 
trumpoj kalboj nupiešė unijos 
svarbą, nurodydamas, kad dar
bininkai vienydamiesi į uniją 
gali iškovoti geresnes darbo 
sąlygas ir algas. Antras kalbė
tojas buvo Calvin T. Sutherlin, 
nuo Labor Nonpartisan League 
Conn, valstijoj. Jis kvietė visus 
unijos narius rūpintis ateinan
čiais rinkimais, kvietė kitų or
ganizacijų narius ir taip darbi
ninkus daugiau rūpintis savo 
reikalais, rinkti geresnius atsto
vus į valdvietes. Taipgi, kvietė 
visas organizacijas dalyvauti 
minėtos Lygos suvažiavime, ku
ris įvyks liepos 28 d., New Ha
ven mieste'. Trečias kalbėtojas 
buvo D. M. šolomskas iš Brook
lyn©. Jis kalbėjo lietuviškai, 
trumpoj sutraukoj paaiškinda
mas unijos svarbą, ragino lietu
vius be skirtumo politinių įsiti
kinimų stoti į uniją ir darbuo
tis išvien su kitomis tautomis, 
veikti organizuotai, nes prieš 
darbininkus .kapitalistai visada 
veikia organizuotai. Ketvirtas 
kalbėtojas buvo italų tautybės 
Rinaldo Cappelini. Jis'italų kai-, 
boj trumpai paaiškino unijos, 
reikalus, o paskui anglų kalbo
je pasakė pamatinę kalbą, ku
rioj nušvietė CIO. organizaci
jos reikšmę, ką ji nuveikė, ko
kius turi planus veiklai. Kvie
tė, kad kiekvienas unijistas rū
pintųsi savo klasės reikalais, 
kovoti ir politikoj, kad išrinkus 
į valdžią tinkamus ir ištikimus 
atstovus, kad apgynus demokra
tijos teises, kad išlaikius Ame- 
rika nuo karo. Jo kalba buvo

įdomi. Jis veikia, kaipo CIO or
ganizatorius.

—o—
šeštadienį, liepos 6, 7:30 v. 

vakare, Lietuvių Svetainėj, 103 
Green St., bus labai svarbios 
prakalbos Lietuvos naujų įvy
kių išaiškinimui ir bendrais pa
sauliniais klausimais. Kalbės 
daugeliui waterburiečių žino
mas kalbėtojas D. M. šoloms- 
kas, iš Brooklyno. Bus ir kitas 
kalbėtojas R. Matusevičius, ku
ris dar tik mėnesis laiko, kaip 
atvyko iš Lietuvos, tai jis daug 
naujo pasakys apie naujos val
džios žmones, nes juos asme
niškai žino. Ateikite visi ir vi
sos. Waterbur ietis.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Nuo pat opijaus atsiradi

mo iki septinto šimtmečio 
krikščioniškos gadynės vi
sur -opijus buvo vartojamas 
tiktai kaipo vaistas. Bet žlu
gus didžiajai Romos Impe
rijai ir įsiviešpatavus Ry
tuose arabams, kurie paėmė 
į savo rankas ne tik vald
žią, bet ir religijos ir mok
slo vadovybę kartu su me
dicinos praktika opijaus ga
mybos ir vartojimo istorija 
pasikeitė. Dalykas tas, kad 
naujam Mohameto mokslui 
griežtai draudžiant svaigi
nančių gėralų vartojimą, la
bai nesisekė, o kita, tai Ry
tų daug jautresnį žmonės su
rado sau naują sveikatai 
pražūtingą svaigalą opi
jaus pavidale, kuris daug 
sunaikino gyvybių.

Po to vėl opijaus gamy
ba nepaprastu greitumu 
pradėjo vystytis ne tik Per-^ 
sijoje, bet ji persikėlė į In
diją, į Chiniją ir kitur.

Nežiūrint kiek blogų 
klatavimų opijus turi, vis 
tiek jo gerosios ypatybės 
viršija blogas. Dabar kiek
vienoje šalyje kiekvienas 
gydytojas naudojasi opi
jaus alkaloidais apstabdy- 
mui skausmų.

Kiekviena valstybė turi 
savo pravestus įstatymus ir 
reguliuoja opijų ir jo pro
duktus alkaloidus. Tokiu 
būdu žmonija naudojasi 
šiuo vaistu išmintingai,— 
nepaisant, kad jis yra “do
pas”—svaigalas tiem, kurie 
į jį įpranta, kurie svaigina
si juom dėl to, kad jiem tuo 
tarpu smagiau būtų.

. liquor ;ro
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ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
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Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
x (BIELIAUSKAS)

LAIS^IUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
Užtikrintas Ir už prieinamą kainą.

VYSKUPAS SAKO: 
DIEVAS FAŠISTAS

Praeitą sekmadienį vys
kupas Charles V. Flint iš 
Syracuse sakė pamokslą 
New Yorke ir tvirtino, kad 
Dievas esąs “totalitaras,” 
reiškia, fašistas, panašiai, 
kaip Hitleris ir Mussolinis. 
Anot vyskupo Flinto, “Die
vas nori, kad jo mintys-įde- 
jos visiškai valdytų širdis 
ir mintis visų žmonių.”

Berlin. — Vokiečių nazių 
filosofas Rosenberg (kilęs 
iš Latvijos) skelbia, jog kai 
vokiečiai apsidirbsią sū An
glija, ten neliksią Anglijoj 
dykaduonių “džentelmanų.” 
Sako, kad visi turėsią tapt 
darbo žmonėmis tokia pras
me, kaip dabar vokiečiai 
supranta tą žodį.

Italo Bailio įpėdinis
Roma. — Italija paskyrė 

maršalą Grazianį general
gubernatorium Libijos, af- 
rikinės italų kolonijos, vie
toj Italo Balbo, kuris buvo 
užmuštas oro kovoj su an
glais praeitą savaitę.

(Anglai įtarė, kad gal 
Mussolinio agentai nužudę 
Balbo, nes, girdi, italai la
biau jį mylėję už Mussolinį. 
Kiti pranešimai teigė, kad 
Balbo žuvo, kai jo orlaivis 
susikūlė su kitąis italų or
laiviais.)

Pine Crest Inn
Savininkas

JOSEPH WANAGAS
Puiki Vieta 

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

kepimam.
RESTAURACIJA
Sode, visoki gėrimai ir visokį 

valgiai.
ON ROUTE 209

Iš New Yorko važiuojant, 4 maiiės 
pravažiavus Accord, N. Y., arba 14 
mailių šioj pusėj Kingston, N. Y.
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Hartford, Conn.
Kas Pas Mus Veikiama
Birželio 10 d. Literatūros 

Draugija laikė savo mėnesinį 
susirinkimą. Narių susirinkime 
nedaug dalyvavo, nežinia ka
me dalykas, kad Literatūros 
Draugijos nariai nesilanko į 
mitingus, šitame taip labai 
svarbiame momente, kada pa
saulyj dalykai taip staigiai 
keičiasi, tik per vieną parą 
sugriūva senos valdžios ir pas
kui naujos tveriasi, arba kitur 
ir visai svetimos tautos būna 
užgrobtos, kada pasaulis visaip 
keičiasi į gerą pusę, tai da
bartiniam momente mes visi 
turime skaitlingai dalyvauti 
tokiuose susirinkimuose, kaip 
tai Literatūros Draugijos, ku
riuose yra plačiai apkalbama, 
diskusuojama visi svarbiausi 
pasaulio įvykiai; kur yra 
svarstoma, kas neša liaudžiai 
skurdą ir pražūtį ir kas neša 
laisvę ir laimingą ateitį vi
siems darbininkams. Mitinge 
mažai dalyvavo, bet daug gra
žių darbų atliko. Jau pradė
jom visu smarkumu ruoštis 
prie spaudos pikniko. Darbi
ninkai parinkti, plakatai ir 
dovanom tikietai taip pat jau 
paduoti spaudai. 12 narių pa- 
simokėjo duokles. 

. —o—
Laisvės Choras laike savo 

mitingą birželio 26 d. Kaip 
matyti, tai choras šią vasarą 
yra labai užsiėmęs daug vei
kimo. Choras rengia labai pui
kų naktinį pikniką liepos 13 
d., Hills Grove, Wapping, 
Conn. ' Manoma turėti daug 
gražios publikos, nes įžanga 
bus veltui.

Labai svarbu, kad choras 
nutarė sykiu su stygų orkes
trą dalyvauti Meno Sąjungos 
suvažiavime New Yorke, ir 
jau mūsų mokytojas V. Vi
sockis pradėjo chorą priruošti 
prie taip visiems laukiamo 
Meno Sąjungos suvažiavimo.

Mūsų choro merginos tan

kiai susilaukia nuo mokytojo 
pagyrimų: “Merginos, tai vi
sos puikiai dainuoja; bet Vy
rai, tai ne visi gerai.” Na, 
vyrai, kada mes tų žodžių su
lauksime? Vyrai, aš šaukiu 
jus, kad nepasiduotum mergi
nom^ mus pralenkti! Kitą 
pra/ktiką uždainuokim, kad 
net lempos užgęstą !

—o—
Birželio 23 d. bevažiuojant 

iš maudynių patiko baisi ne- 
lairiVė mums visiems gerai ži
nomą jaunuolę Aldoną Ber- 
žinskaitę-Berch iš Bloomfield, 
Conn. Aldonai tapo sulaužy
ta dešinė koja per kelią. Ir 
daugiau nukentėjo, bet netaip 
skaudžiai, kaip koja. Aldona 
Beržinskaitė dabar gydosi 
Middlesex ligoninėje, Middle
town, Conn. Aldona yra LDS 
narė. Aš vėlinu Aldonai grei
tai ir laimingai pasveikti!

Dubysa.

WORCESTER, MASS.
Lietuviai Jaunuoliai Siekiasi 

Būti Orlaivių Mechanikais 
Vytautas Keršulis, sunkaus 

darbo ūkininko sūnus, iš West 
Millbury, Mass., būdamas 21 
metų amžiaus, baigęs aukštes
niąją mokyklą, pradžioje šių 
metų išvažiavo ir stojo į Aero 
Industries Technical Institute, 
Los Angeles, Cal.

Dabar ką tik baigęs aukštes
niąją mokyklą Edward Jtįsius, 
irgi sunkaus darbo darbininko 
sūnus, 18 metų amžiaus, ren
giasi važiuoti į tą patį insti
tutą. 5 d. rugpjūčio jau bus 
Los Angcles’e.

Abu jaunuoliai gerai kalba 
lietuviškai. Ten gyvenanti lie
tuviai galėtų susieiti juos. Vy
tauto adresas 519 North Cen
tral Ave, Glendale, Cal. Kur 
Edvardas kvateravos, dar ne
žinia.

Linkėtina laimingo pasiseki
mo jų siekiuose.

Taipgi, Vytauto sesuo Ge
novaitė, dailės piešimo mo
kytoja, dabar mokyklų vaka-

Lowell, Mass.
Paleido iš Darbo 500

Birželio 14 d. ir vėl nuėmė 
nuo viešų darbų penkis šimtus 
darbininkų. Pirmiau buvo pa
leista 800, tai jau bus 1,300 
įblokšta į alkio nasrus. O kad 
čia privatiškuose darbuose 
žmonės miega amžinu miegu, 
tūkstančiai bedarbių slankio
ja, tai jiems nėra vilties rast 
kur nors užsiėmimą.

—o—
Birželio 14-tą fašistiškai nu

kalbėjo miesto prokuroras 
(advokatas). Sako, Amerikoj 
neturi būti vietos svetimtau
čiam. Esą, Amerika tik arpe- 
rikonams. Reiškia, sėja he- 
apykantą tarp žmonių.

—o—
Balsuos Nori ar Nenori Karo
Avalų išdirbystės unija, CIO, 

šiomis dienomis veda balsavi
mus už ar prieš karą. Unija 
nori žinoti, kaip nariai nusi
statę. 1

—o— 
Nesusitaiko

Boot Mill staklių taisytojai 
buvo išėjęs ant streiko. Dvi 
dienas pastreikavę, sugrįžo. 
Mat, valdžios arbitracijos ko- 
misijonieriai liepė grįžt dar
ban, o ji(v sutvarkysią.

—o— 
Apsivedimai

Šis pavasaris derlingas ant 
sutuoktuvių, turbūt ir čia da
ro įtekmę karas.

Birželio 12-tą susijungė A. 
Lebednikiūtė su V. Janckves 
iš Bedford.

Antra pora susijungė gerai 
žinomo duonkepio Tamašaus
ko duktė M. Tamašauskaitė 
su J. A. Cipaitis.

Linkiu jaunavedžiam lai
mingo gyvenimo.

—o—
“Laisves” piknikas visiems 

ant lūpų. Visi rengiasi va- 

cijų laiku išvažiavo į Los An
geles pas brolį viešėtis.

Worcesterietis. .

I"” C A I S V. B
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žiuoti, visi lietuvių limozinai 
pakaustyti. Visi tik ir kalba 
apie Maynardą.

—o— 
Tragedija

Birželio 28-tą Lowellio prie- 
miestyj Billerica nukrito or
laivis ir susidaužė. Trys vyrai 
užmušti. Vienas iš Lowcllio, 
W. Abrams, 37 m., kiti du iš 
kitur: E. Martin, 22 m., iš Bil
lerica, ir E. Underhill, iš Eng
lishtown, N. J. Tai pirmu syk 
tokis čia įvykis.

—o—
Mirtys

Pasimirė K. Bomila. T a i 
dar jaunas vyras, 49 metų. 
Paliko liūdėsyj moterį, dukte
rį, sūnų, du brolius ir seserį. 
Amžiną atilsį!

—o—
Pabaigė Mokslus

Birželio 27 buvo kvotimas 
vidurinės mokslainės moki
niams, 933 gavo diplomus. Iš 
jų didžiuma turės j ieškoti už
siėmimo, padaugins bedarbių 
eiles. čia yra užrekorduota 
apie 5,000 bedarbių. Taigi, 
jaunuoliai susidurs su žiauriu 
likimu.

—o—
Vagystes

Birželio 27-tą sugavo grupę 
vaikėzų, apvogusių kelias 
krautuves. Kada buvo klausi
nėjami nuovadoj, dėlko jie tą 
darė, jų atsakymas buvo, kad 
jų tėvai nedirba, pinigų jie 
neturi, o nori apvaikščioti A- 
morikos nepriklau s o m y b ė s 
šventę (Fourth of July).

—o—
Lietuvoje įvykęs perversmas 

čia irgi įnešė efektą. Vieni 
džiaugiasi, kiti abejingi; bet 
laikui bėgant visi susipras ir 
bus gerai.

Griaustinis.

Budapest, Vengrija. — 
Vengrai teigia, kad Rumu
nijos valdžia arti sugriuvi
mo ir rengiasi persikraustyt 
iš sostinės Bucharesto kur 
nors kitur.

T!

Cleveland, Ohio
/ ___________________ ■

IŠ LIETUVIŲ KOMUNISTŲ 
PIKNIKO

Birželio 23 d., Mačiutos dar
že, įvyko lietuvių ,komunistų 
piknikas. Publikos buvo ma
žai, nes buvo nepalankios ap
linkybės: ryte ant 8 vai. lijo, 
o diena irgi buvo apsiniaukusi 
ir anksti vakare, apie 6:30, 
pradėjo smarkiai lyti.

Programą turėjome pikniko 
svetainėj. Drg. Oskar Rucker 
(negras) pasakė gerą trumpą 
prakalbą apie Europos krau- 
jaliejingą ir pražūtingą karą. 
Ir kad Estonijos, Latvijos ir 
Lietuvos tautos gali sau 
džiaugtis ir džiaugiasi po ga
lingos Sovietų Sąjungos ap
saugojimu, ir darbininkų kla
sės gausingomis civilėmis lais
vėmis.

šių respublikų liaudinis ti
krai užtekėjo giedra saulutė, 
nuvertus žiaurias kapitalistiš
kas reakcionierių fašistines 
valdžias ir jau įsisteigus tikrai 
demokratiškoms, tinkančioms 
darbininkų klasei valdžioms. 
Buvo malonu ir smagu jo kal
bos pasiklausyti. Gaila, kad 
nedaug žmonių buvo.

Nors publikos buvo nedaug, 
bet drg. V. Komandas, pik
niko gaspadorius, tikrina, 
kad vistick liks kiek ir pelno.

Kai kurie žmonės laimėjo 
pinigines dovanas, kurie buvo 
paėmę įžangos tikintų.

Mes, rengimo komisija, ta
riame širdingą ačiū M. Kar- 
sokienei, Z. Stripeikienei ir 
jaunuoliams Berthai Galinaus- 
kaitei, A. Karsokaitei ir Hele
nai Lapieniūtei už pagelbėji
mą piknike dirbti.

Gerbiami draugai ir drau: 
ges, kurie buvote paėmę ti- 
kietų pardavinėjimui, tai ma
lonėkite sugrąžinti pinigus ar 
tikintus komisijai, nes mes 
norime viską sutvarkyti.

M. Valentą.

NAZIŲ UŽIMTOS SALOS 
TURĖJO 100,000 ANGLŲ
Berlin. — Vokiečių užim

tos anglų salos Jersey, 
Guernsey ir dvi kitos ma
žesnės turėjo 100 tūkstan
čių gyventojų ir buvo pa
sauliniai garsios savo kar
vėmis. Jos neturi didelės ka
rinės reikšmės, bet kad an
glai leido vokiečiams užimt 
tas salas, tatai vis tiek rodo

Bušai į “Laisves” Pikniką
Brooklyne “Laisvės” piknikas įvyks liepos (July) 

7 d. Jis bus Klaščiaus Clinton Parke, Betts ir Mas- 
petn Avės., Maspeth, N. Y. Bušai atvažiuos iš šių 
miestų:

PATERSON, N. J., busas išeis nuo Bakanausko sve
tainės, 62 Lafayette St., 10:30 vai. ryte. Kelionė į 
ąbi pusi $1. Prašome pasažierių pribūti anksti. Taip
gi prašome išanksto užsiregistruoti važiavimui į pik
niką. Registruoja sekami komiteto nariai: V. Prapies- 
tienė, J. Bimba, P. Malinauskas, S. Vilkas ir M. Ge- 
cevičienė.

HARRISON-KEARNY, N. J., du busai išeis 12 vai. 
dieną, nuo 414 Williams St., kampas Davis Ave. ir 
Duke St., kampas Schuyler Ave. ir Duke St. Prašome 
užsiregistruoti.

GREAT NECK, N. Y., busai išeis nuo Kasmočiaus sa
lės, 91 Steamboat Rd., 12:30 P. M. Bilietas į abi puses 
50c. Prašome užsiregistruoti pas Kasmočių aukščiau 
paduotu antrašu arba pas P. Bečį ir F. Klaston.

ELIZABETH, N. J. Bangos Choras turi pasamdęs 
busą, kuris išeis nuo 408 Court St., 11 vai. ryto. Ke
lionė į abi’ pusi $1.00. Prašome užsiregistruoti.

NEWARK, N. J., Venderhoof De Luxe su radio bu
sai išeis nuo Lietuvių Salės, 180 New York Avė., 12:30 
vai. dieną. Kelionė į abi puses 75c., jokių ekstra “tipų” 
šoferiams nebus kolektuojama. Prašome iš anksto užsi
registruoti pas bile choro narį arba svetainėje.

NEW CANAAN-STAMFORD, Conn., busas dėl 35 
asmenų paimtas. Iš New Canaan išeis 10 vai. ryto, 
nuo gelžkelio stoties. Iš anksto prašome užsiregis- 
nuo gelžkelio stoties. Iš Stamford išeis 10:30 vai. ryto, 
nuo gelžkelio stoties. Iš anksto prašome užsiregis
truoti ir užsimokėti pas Mrs. Laugalis ir A. Petrikonis.

r"‘~' Penktas puslapį

Anglijos silpnumų, kaip sa
ko vokiečių valdininkai. Jie 
užginčija, kad Anglija buvo 
visiškai nuginklavus šias 
salas. Nes kai vokiečių lėk
tuvai ten atskrido, jiem te
ko susikirst su anglų lėktu
vais, ir jie nušovė žemyn 
du anglų lėktuvus.

Shanghai. — Japonai už
ėmė dar vienų dalį anglų 
kolonijos šiame mieste.

n
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Dienraščio Laisvės Rengiamas
k

lidysis Piknikas

Bangos Choras iš Elizabeth, N. J

BUS KLAŠČIAUS CLINTON PARKE
ir •

Betts ir Maspeth Aves., Maspeth, L. I., N. Y.

IEPOS 7 JULYK

= Piknikas prasidės 10 valandą dieną, muzika nuo 2-ros vai. po pietų a

ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI
3

4

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

Neck, N. Y., vadovybėj Geo. Kazakevičiaus ir Brooklyno Aido Choras, vadovybėj Aldonos Žilinskaitės.
i \, •

4

George O(GMkevičici|is ir John Nevins Orkestros
•<

Dvi šešių kavalkų orkestros gros šokiam be pertraukos.
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Šeštas puslapis;

William Shakespeare’s bones find 
no peace. Even the Daily News, 
which no reader would regard as 
the epitome of Shakespearian ap
preciation, quotes the old boy’s opi
nions on military matters. Said 
the News caption writer: “ ‘This 
happy breed of men, this little 
world. This precious stone set in 
the silver sea. Which serves it at 
a moat defensive. . .’ So said Sha
kespeare 400 years before Hitler was 
born.”

It reminds us of the time 
Christopher Marlowe, Shakes
peare’s contemporary, was accused 
by the Dies Committee of being 
a subversive Communist.

Nazis admit, say the headlines, 
156,492 casualties in the French 
expedition. Private estimates of 
French dead, wounded and missing 
reach 1,500.000. German casualties, 
say other estimates, are placed at 
600,000. Pretty figures. They’re on
ly numbers. But who knows the 
grief and tragedy that each single 
number brings to some home?

Gamelin, who is the scapegoat 
for the French disaster in Flan
ders, Is the same general who 
wept when France refused to send 
soldiers to aid the Spanish Repub
lic as the Italian and German fas
cists reached the sea. The battle 
of France was lost at Barcelona, 
at Munich, at Addis Ababa, at 
Vienna, at every place where the 
governments of England and 
France sold out democracy in fa
vor of the sister-governments of 
Germany and Italy. The roots of 
Flanders are not in the military 
maneuvers of Gamelin and Chur
chill hut in the suicidal policies 
followed by these ’governments.

Jack Dempsey, we read in the pa
pers. is in the ring again. If this 
keeps up we’ll be seeing the Flo- 
radora Sextette in the theatres soon.

Huge stores of cheese were seiz
ed by the Nazis upon their occu
pation of Holland to send back 
home. "Cheese is a Weapon,” says 
a newspaper caption showing sol
diers examining the cheese. Dur
ing the war with Spain a Ne
therlands fort, having run out of 
cannon halls, used the cheese in 
the store-room instead. Heavy ca
sualties were inflicted upon the 
enemy say the history books.

New York’s Four Hundred Do- 
Nothings are studying formulas and 
feeding schedules preparatory to 
bringing evacuated British children 
here from England. We heard no
thing of this concern about young 
refugees when Madrid was bombed 
day and night.

We publish today the preamble 
to the Declaration of Indepen
dence. More than any editorial it 
speaks its own- message across 
the years. In these times of hys
teria and war we must remember 
the principles upon which the 
United States of * America was 

founded. __________________________

Lith-English 
Self-Instructor

by Dr. Kashkevich. 
256 pages.
Learn to speak and 
read in Lithuanian! 
Order your copy of 
this valuable book. 
$1.25 in advance.

to be published in July by 
Lithuanian Daily Laisve 

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

Laisveiv Picnic
BRROKLYN, N. Y.—Lais- 

ve’s Annual Picnic will be held 
this year on July 7th at the 
famous Klashus Clinton Hall in 
Maspeth, L. I. Admission is 
40c and two orchestras will 
supply the dance music from 
2 in the afternoon till late at 
night.

Four L.M.S. choruses, B’klyn 
Aidos, Great Neck Pirmyn, 
Newark Sietynos and Elizabeth 
Bangos, will be featured on the 
program.
^Nearly 40 new plagues have been 
advertised by manufacturers during 
the last year, among them: Acid 
Blues, Bird-Cage Mouth, Bridge- 
Table Slump, Floor Pox, Headline 
Jitters, Lobsteritis, Prairie Squint, 
Radiosis, Transportation Fatigue, 
Vacation Figure and Five O’clock 
Shadow.

Overflow Meetings Greet thę 
Liberated Political Prisoners

Kaunas, Lithuania.—Despite 
the hot June weather, the Kau
nas Sports Stadium, which was 
formerly closed to the working 
people, was filled to capacity on 
June ^9th when thousands of 
working people come here to a 
mass meeting organized to wel
come the political prisoners re
leased from Lithuanian pri
sons.

The members of the new 
government and several former 
political prisoners who spent
many years in Lithuanian pri
sons under the past regime, 
were elected to the presidium.
The meeting was marked by the USSR.

Youth Congress 
Convenes
This Week

LAKE GENEVA, Wise.— 
Sessions of the American 
Youth Congress began here this 
week as delegations from youth 
clubs, trade unions, churches, “Y” 
branches and student groups ar
rived.

The representatives of American 
youth are meeting here at College 
Camp, Lake Geneva, Wisconsin, for 
the Sixth Congress of the AYC and 
stress is being laid upon the unfor
tunate conditions of the unemployed 
among American youth.

“After a decade of unemployment 
among youth,” says the call to the 
Congress, "there are still more than 
4,000.000 jobless young Americans.”

Lith Youth Present
Matt Sholomskas, popular Lith

uanian lad of Chicago, Ill., will be 
a delegate to the Congress as well 
as Aldana Bernotą of the Brooklyn. 
Builders and Aido Chorus. Aldana 
will cover events at the Congress 
for the Youth Section.

Work of Congress
The Youth Congress will be divid- 

ded into four commissions. These 
commissions will discuss jobs, civil 
liberties, farm problems and educa
tional oportunities for high school 
students, college students and out 
of school youth.

The finding of each commission 
will then be reported to'the entire 
congress for discussion and action. 
Peace, the most important youth 
problem of all, will be discussed in 
a special plenary session,

Political Symposium
In addition to report-summaries of 

American Youth Congress commis
sions in the field of health, housing 
and recreation, a political sympo
sium will be held under the theme: 
“What My Party Has to Offer 
Youth in 1940.” Other plenary ses
sions will consider the constitution 
of the congress, organizational mat
ter, resolutions and election of offi
cers. ,

Procedure at the congress will be 
governed by such rules as the re
presentatives adopt by a majority 
vote. Discussions will be held in 
two forms—round table commission 
meetings and plenary sessions.

Soviets Reach 
New Frontiers

MOSCOW. — In Northern Buko
vina the Soviet troops accomplished 
their task and reached the newly 
established frontier with Rumania. 
In Bessarabia the Soviet troops are 
reaching the new Rumanian front
ier, that is, the Prut and Danube 
Rivers. Mechanized units have' oc
cupied the railway station at Unge-' 
ny on the eastern bank of the Prut 
opposite Jassy. Motorized infantry 
with tanks entered Kagul on the 
Prut and Reni near the confluence 
of the Prut and Danube. Parachute 
landing parties occupied Izmail on 
the Danube. Advance Soviet troops 
are proceeding everywhere accord
ing to plan and without incidents.

How would you like to be looking 
at a black sky all day? A clear sky 
is light blue—but it might have 
been black, were it not for the dust 
particles in the atmosphere which 
reflect and scatter light. Since blue 
light, rays are*" shorter and more 
easily reflected and scattered than 
red light, which has longer rays, 
a clear sky i& blue. If you were to 
take the proverbial trip to the 
moon, you would find that the sky 
is black all day, the moon having 
little or no atmosphere to reflect 
the sun’s rays. / 

great enthusiasm and was ad
dressed by members of the gov
ernment.

All the speakers concluded 
their speaches with the slo
gans: Long live the glorious 
Red Army; Long live the migh
ty Soviet Union; Lohg live Sta
lin, leader and liberator of 
peoples; Long live the Lithua
nian Communist Party.

The meeting unanimously ad
opted a message of greetings to 
Stalin expressing the gratitude 
of the Lithuanian people to Sta
lin for the fraternal aid render
ed to the Lithuanian people by

Picnic Success 
When Members 
Cooperate

BALTIMORE, Md. — Sunday, 
June 30, was a Gala Event for the 
Lyros Chorus. On this beautiful 
Sunday the Lyros Chorus had a 
pleasant and successful picnic on 
Mikolojunas Shore. The success is 
due to the cooperation of the Ly
ros Chorus members who worked so 
hard the whole day.

Mrs. J. Pivariunienė, Mrs. P. 
Paserskienė, Mrs. Lopetienė, Mrs. 
Jekevičienė and Mrs. Deltuva work
ed so hard in the kitchen preparing 
the good things to eat and trying 
to make the picnic a pleasant 
event. Mr. and Mrs. Deltuva do
nated three large cheeses and one 
large rooster to the event. I must 
say their donation was greatly ap
preciated!

Mr. Deltuva and Mr. Kuchauskas 
worked very hard. They arid all the 
others who helped at the picnic are 
heartily thanked by all of us.

We also like to thank the Finnish 
Chorus of young ladies for singing 
at our picnic. It was a pleasure to 
have you at our picnic. The “good 
old” Lyros Chorus sang too — and 
sang well! —Ida Balsas.

P. S. The Lyros Chorus is having 
a moonlight cruise on the Tolches
ter boat, August 2, at 8:45 p. m. So 
get your tickets now for they are 
selling out like “hot cakes.” The 
tickets are 50c for adults, for child
ren under 12, 25c. They can be ob
tained from any of the members of 
the Lyros Chorus.

The Sun is Hotter in Winter ;
Dr. Bernhard Haurwitz of Har

vard University says that the sun’s 
rays are frequently hotter in winter 
than in summer. He explains this by 
pointing out that the earth is nearer 
the sun in winter than in summer; 
that there is less dust in winter air 
to cut off the sun's heat; that water 
vapor, which absorbs a good deal of 
sunlight, is less prevalent in wonter.

But why do we shiver and freeze 
in winter? Because there is less 
sunlight in winter. Winter,sun rays 
may actually register more heat, 
but there are fewer of them than 
of summer rays.

LAISva

Methodists Flay 
Army Drafts

• ————————
LONG BEACH, Calif. — The Sou

thern California-Arizona Methodist 
Conference this Sunday adopted a 
peace program taking a firm stand 
against United States intervention, 
“reckless expenditure for arma
ments” and deploring “the move
ment for universal compulsory mili
tary training.”

Adoption of the peace program 
came after a hard fought two hours 
during which the Los Angeles dele
gation opposed adoption of the so
cial problem and international re
lations committee report.

Vote for acceptance of the report 
was 255 to 115.

The peace program adopted said 
in part:

“We believe that the supreme is
sue before the American people is 
whether we shall participate in this 
war with the military resources of 
this nation or continue at peace.

“We reaffirm the decisive pro
nouncement of the General Confer
ence on World Peace that the 
United States should remain out of 
the present conflicts in Europe and 
in the Far Eeast, and affirm our 
loyalty to the message of Council 
of Bishops which was later adopted 
by the General Conference.

“We are isolationists. We cannot 
be interventionists.

“We would especially warn the 
country against the war hysteria 
now so much in evidence, leading 
towdrd a reckless expenditure for 
armaments without competent coun
sel as to what even from the most 
secular military view, is necessary 
for adequate defense.

“We deplore the movement for 
universal compulsory military train
ing. A militarized people is a per
manent threat to peace.”

The peace report offered support 
of the church to members trying to 
get out of school, college or any 
other sort of military training at 
any time.

Notice to All 
Choruses

NOTICE TO ALL L.M.S. CHORUS
ES COMING TO THE SONG 
FESTIVAL IN BROOKLYN, AU
GUST 31st:

In addition to singing two songs 
jointly (copies of these songs are 
sent to each chorus that notified 
the center of its plans to come to 
New York) each chorus should be 
ready to sing there additional songs;

1. A one or two-part song with 
accompaniment. An LMS publica
tion.

2. A 4-part song without accom
paniment (a cappella). An LMS 
publication.

3. The third song can be of any 
type, any language,x any publication.

Chorus secretaries should write in 
to the LMS Center for any further 
information that may be needed.

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

Preambleto 
Declaration

(Adopted by the Continental 
Congress, in Philadelphia, on 
July 4, 1776.)

•--------------------- \

yVZHEN, in the Course of 
’ ’ human events, it becomes 

necessary for one people to dis
solve the political bands which 
have connected them with ano
ther, and to assume among the 
powers of the earth the sepa
rate and equal station to which 
the Laws of Nature and of Na
ture’s God entitle them, a de
cent respect to the opinions of 
mankind requires that they 
should declare the causes which 
impel them to the separation.

VV/E HOLD THESE truths 
’ * to be self-evident, that all 

men are created equal, that 
they are endowed by their 
Creator with certain unaliena
ble Rights, that among these 
are Life, Liberty and the pur
suit of Happiness.

That to secure these rights, 
Governments are instituted am
ong Men, deriving their just 
powers from the consent of the 
governed. That whenever any 
Form of Government becomes 
destructive of these ends, it is 
the Right of the People to alter 
or to abolish it, and to institute 
new Government, laying its 
foundation on such principles 
and organizing its powers in 
such form, as to them shall 
seem most likely to effect their 
Safety and Happiness.

Lith. Diet 
Dissolved

KAUNAS, Lithuania.— The 
President of the Lithuanian Re
pui ic has issued an edict dissol
ving the Diet as from this 
week.

Commenting' on the dissolu
tion of the Diet the Lithuanian 
Minister of Justice Pakarklis 
writes in the newspaper Lietu
vos Aidas: i

“The Diet was a typical cre
ation of the old regime. Out of 
46 members, 42 belonged to the 
reactionary government Tauti
ninkų party while the four in
dependents were actually sup
porters of this party.

“It is important to emphasize 
that the diet did not have a 
single representative of the ag
ricultural or industrial workers, 
which shows that it was alien 
to working class interests.”

TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES

I Met Lithuania’s Acting 
President, Justas Paleckis

It is difficult for me to put into 
words the feeling of joy and grati
tude that overwhelmed me when I 
read of the establishment of a new 
government in Lithuania with J. Pa
leckis as the new acting president.

While traveling in Lithuania, I 
was fortunate to meet and converse 
with Mr. Paleckis, now acting pre
sident of the Lithuanian Republic. 
Although our acquaintance was 
short, yet through our conversation 
it was possible for me to gather 
much of my knowledge of the living 
conditions of the Lithuanian popu
lation. He seemed to know every
thing about the prevailing conditions 
of the peasants as well as the in
dustrial workers. Mr. Paleckis was 
very pronounced in his condemna
tion of the Smetona dictatorship 
which ruled the population with an 
iron fist. He did everything in his 
power to better the conditions of 
the people by securing some conces
sions from the plutocrats of that

Lithuanians Show Role They 
Played in the Building of 
America’s Industrial Cities

“Man About Town”
This week we sneak up on the 

town of Wilmerding, which, nestling 
in all serenity midst towering hifls 
and Westinghouse plants (factories) 
erupts in all gayety for a solid 
week.

Fifty years have passed since its 
foundation and, in commemoration 
of its foundation and, in commemo
ration of its Golden Anniversary, a 
week of parades, shows and all- 
around entertainment presented by 
most every nationality, sect and 
group inhabiting the town, will take 
place.

Included, of course, in this dazzle 
of gayety are our Lithuanians and 
most naturally, the LDS. But be
fore we go into any rapid-fire des
cription of things as they are now 
(due to a “sneak preview” afforded 
me) let’s turn back a few years — 
the year 1889.

1889
Migrating from the Eastern Sea

board further inland (after docking 
in America from their European 
homeland) thousands of immigrants, 
Slovaks, Croats, Poles, Lithuanians 
(and “Hunkies” in general) all in 
search of work, spread fanwise thru 
the state of Pennsylvania. Walking, 
riding, with pack on shoulders, they 
trudged drearily toward their goal
work.

Scranton and nearby anthracite 
coal areas absorbed some of the 
weary, while others with more cou
rage and determination, moved on 
toward the “black gold” areas of 
West Virginia and Castle Shannon, 
Pa. (which even today stands as 
monument to the work and lives of 
coal miners with its unending length 
of company houses, weather beaten 
and unpainted, inhabited by hard 
drinking, swearing, blackfaced work
men from the bowls of the earth.

Others moved into the up and 
coming industrial centers of steel and 
iron and blast furnaces — Pitts
burgh, McKees Rocks, Ambridge, 
and inevitably — to the afore men
tioned monstrous electric appliance 
Westinghouse Electric surrounded- 
and-dominated town of Wilmerding.

Drawn together by bonds of lan
guage and a sense of security, a 
move for organization, fraternal 
and beneficial, was launched by the 
close bound Lithuanians.

Out of this came the Wilmerding 
Sons of Lithuania. Native customs, 
native dances and “old country” at
mosphere, abounded to great heights 
for years, coupled of course in latter 
days with economic and social -up
heavals, in which they participated 
with other groups.

Strikes, lockouts, beatings by 
Coal and Iron Special Police were 
the lot of many who, though living 
in Wilmerding, labored in nearby 
cities such as Homestead etc. (It 
was around this (1889) time, that 
the Molly Maguires was suffering 
the fate of extinction, and all work
ers, be they Lith, Pole or Jew, de
manding a better livelihood, were 
cast in the same category).

1915
However, regardless of happen

ings, social upheavals etc., the Wil
merding Lithuanians prospered or
ganizationally and also lent a will
ing hand in the building of the 
town. By 1915, a group of five hun
dred, made up the sole Lithuanian 
organization in the town — the 
Sons of Lithuania. Several of its 
aged and original founders may be 
seen, even today. (LDS now).

It was in this year (1915) that 
the 25th Anniversary (Silver Jubi
lee) took place. Just as this week, 
its 50th Anniversary takes place. 
That year the entire membership 
turned out for the celebration. With 
their songs and dances and with 
their band; irrespective of the fin
est competition from other groups, 
the Sons of Lithuania were award-, 
ed the grand prize in the form of 
silver cups,' which even to this day 
(though they be tarnished slightly) 
adorn the wall over the stage of 
the present Lithuanian hall.

Modern Times
Much water has flowed over the
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time. Because of his stand for the 
welfare of the people he was intern
ed in a concentration camp. His 
was a deep devotion for the people.

Mr. Paleckis has a wife and 2 
children. During the time of his im
prisonment, his friends took it upon 
themselves to aid his family and 
keep them from starving.

He autographed one of his books 
and gave it to me as a remem
brance of our acquaintance; is was 
a book on what he saw, while tra
veling in the Soviet Union.

There is no wonder in my mind 
of the enthusiasm and rejoicing of 
the Lithuanian people in finally 
overthowing the hated dictatorial 
regime of Smetona and his hench
men.

I can picture the Lithuanian 
people seething with life, joy and 
hope of a happy future; demonstrat- 
ting their feelings on the streets of 
Kaunas, Vilnius and other large ci
ties. —Mildred Savukaa.

stream nearby the hall, and events 
political and organizational have 
changed to a degree since that 
eventful year. Depression and un
employment hit. People moved. Chi
cago, Cleveland, Akron and New 
York were increased in population 
to a minor degree by “Wilmerding- 
ers” in search of work.

Sickness and death depleted the 
Sons of Lithuania treasury. Bank
ruptcy followed. Sick and death be
nefits vanished. It remained just as 
a social club for some time.

Affiliation with other Lithuanian 
groups occurred. Political and finan
cial shenanigans soon took place in 
the upper brackets of the national 
organization with which the Sons of 
Lithuania had become affiliated. 
Controversies broke out. Other Lith
uanian organizations, also affiliated 
to this national body, bolted because 
of this. Splits took place. Wilmerd
ing Lithuanians soon bolted and out 
of this turmoil, nationally and lo
cally was formed, the LDS, (As
sociation of’ Lithuanian Workers) 
which to this day is one of the 
finest and fastest growing Lith
uanian fraternal organizations; *■*

This Year
Leaving the past, we arrive at 

the present. Today in Wilmerding, 
the LDS (which is also part and 
parcel of the Sons of Lithuania due 
to red tape entanglements) is a 
growing and recognized group in 
Wilmerdings public life. To prove 
our point we have only to point to 
its participation in Wilmerding's 
50th Anniversary Celebration this 
week.

Maybe this year will also see the 
Lithuanians walking off with the 
prize. This Tuesday saw Lithuanians 
of Wilmerding, dancing native dan
ces to the applause of hundreds of 
people. That same Tuesday night the 
“Queen” of Wilmerding was pre
sented by Master of Ceremonies, 
LDS’er, Ray Kaskin.

Representing all of Wilmerding's 
Lithuanians on the Show Committee 
and “Pioneers Banquet” (oldest re
sidents of Wilmerding) Committee, 
adult LDS’er, Frank Wilkas holds 
the reins. On the Ticket, Program 
Committee, Miss Helen Svetoka, 
(recently signed up LDS’er, by 
guess who?) has a hand. Of course, 
numerous other LDS’ers are also 
involved in this work.

On Saturday (tomorrow) a 
“League of Nations” parade, taking 
in all groups will take place. It is 
expected that about three hundred 
Lithuanians will participate. Invita
tions have been sent to many Lith
uanians from towns in and around 
Pittsburgh, to attend.

Invitation or no invitation, you 
are invited to attend. The Lithuan
ian paraders will meet at 110 State 
St. Wilmerding, at 1 P. M. Sharp. 
In the evening a grand ball, (free 
eats, free drinks etc.) will take 
place at the Lithuanian hall. (Am-/, 
bridge, North Side, Esplen, take/ 
note.)

So it is, that we end our sayso, 
with this paragraph. Many other 
points of interest could, and most 
likely will, be written on the town 
of Wilmerding. Especially so in con
nection with Lithuanian fraternal 
growth. Irrespective of all, one thing 
is certain, regardless of all shenani
gans, past and present, regardless of 
political and social upheavals, Wil
merding Lithuanians can be proud 
of the role they have played thru 
all these years, and we look with 
pride and respect to the role they 
play during this 50th Anniversary 
Celebration of Wilmerding.

—Joe Sacal.

A test to determine just how fan
tastic milady’s hat can be without 
arousing comment has proved a fai
lure. A Miss walked along Holly
wood boulevards and attracted no 
more than ordinary attention when 
she wore on her head:

1. A lampshade, quite gaudy
2. One large rubber band
3. Two artificial flowers
4. One chain off a bathtub plug
5. One shoelace.



Penktadienis, Liepos 5, 1940’ V ®
ar

IŠ SLA SEIMO
Tvarka, Frakcijos, Asmeny
bės. Lietuvos Jvykių {tėkmė.

SLA seimas jau eina prie už
baigos. Atydžiai sekiau jį. Ma
nau, daugeliui bus įdomu skai
tyti keletas pastabų apie šį 
seimą.

Tvarka seime galima sakyti 
gera, kiek tai liečia prezidiumą. 
Prėz. Bagočius elgiasi, rodos, 
demokratiškiau, kaip pirmes- 
niuose seimuose. Kartais neko
kio įspūdžio daro jo pasaky
mai :

“Kas tvarką veda, jus ar aš? 
Arba — “Aš paskiria,” “Aš pa
tvarkau,” “Mano komisija” — 
“mano” ir “aš” per dažnai kar
tojama, bet tas sakoma tokiu 
tonu, kad ne biurokratiškai iš
eina.

Kada p. Bagočius įkliūva, jei 
kito lėšomis negalima išeiti, jis 
ima juokus iš savęs krėsti ir 
taip išslti'įigiuoja nesukeldamas 
prieš’ save- piktuiVio.

Jis geras kalbėtojas, taipjau 
ir aktoriui,tokįems susirinki
mas daug atleidžia.

darė.
Mažukna bandė, bet jam ne

siseka. Prasčiausia išeina, kuo
met jis pirmininkaudamas ban
do pamėgzdžioti Bagočių: “Aš 
tvarką vedu,” “Sėskis” ir tt. 
Jam tas labai, labai nepritinka. 

. Kunigas-Valadka irgi socia
listų frakcijos vadovybėj. Jo 
“ma/r.kė” irgi neaukšta.

kalba apie tai, kuomet daug 
svarbiau jaunimo į organizaci
jas traukimas už diskusavimą 
kaip nešviesi ateitis.

Tūli sako, kad piešimas ne
skaisčios ateities kartais pa
deda SLA nariams dabartį už
miršti, ir kad yra metodą, o ne 
pasimizmas.

Gal ir taip.

Seattle, Wash.

Per visą seimą eina dvi griež
tos frakcijos — neva socialistų 
ir tautininkų. Prie tautininkų 
yra sandariečiai, bet jie pusiau 
sulipę su grigaitinė frakcija.

Dauguma delegatų neparti
niai.

Yra skaitlinga grupė kairių
jų, kurie seka mūsų politikos 
liniją.

Aštriausi susispyrimai eina 
■tarp tautininkų ir neva socialis
tų. Bet tautininkams vadovauja 
ne “Vienybės” ar “Dirbos” šta
bas, kaip sandariečiams neva
dovauja 
Teisybė, 
figūruoja 
x Piktų 
čiaus nėra, išskyrus negražias 
socialistų atakas ant Jurgelio- 
nio.

“Sandaros” štabas, 
dirviniai daugiausia 
diskusijose.
užsipuldinėjimų ta-

vadovybėj bandė
Grigaitis, kuris 
per “užpakalines

Sandariečių žymiausia figū
ruoja Stasys Mockus, bostonie- 
tis. Vitaitis sekretoriauja, tai 
laiko neturi. St. Gegužio įtek
mė seime, bent tūloj delegatų 
daly, yra gerai jaučiama. Bet 
jis daug nekalba, nesistengia 
vadovauti tautininkams.

Teisybė, naudodamasis savo 
kaip ir privilegija, kad ilgai bu
vo SLA prezidentu, jis prie 
progos kerta savo įpėdiniui ir 
jo kolegoms.

Gegužis būtų geriausias, sti
priausias tautininkams vadas, 
bet žmogus jau nejaunas, taip
gi, sako, širdis jo netaip stipri, 
tai reikia prisilaikyti.

Prasčiausia pasižymi M. Vai
dyla, “Sandaros” redaktorius. 
Jis kaip ir kokis prielipas gri- 
gaitinei mašinai, nors yra san- 
darietis.

Pažymėtina, ir labai geras 
reiškinys, kad šiame seime ge
rokai figūravo organizatoriai, 
vajuj dalyvavę. Rodos tai pir
mas tokis seimas tuo atžvilgiu. 
Gal dėlto, kad ir naujų narių 
šiame vajuj gauta daugiau, ne

igti kada nors pirmiaus.
čia bus Jurgelionio bent dali

nai nuopelnai.
šiame seime taipgi nevargino 

delegatus savo ilgom ir tuščiom 
kalbom tūli tituluoti vyrai, ku
rie mažiausia apie prganižaciją 
nusimano ir kalba tik pasirody
ti esą labai gudriais.

Keliuose seimuose jų kalbos 
net iki kartumo daėjo.

J. Miliauskas, kuris gavo ne
mažai balsų j prezidentus, šia
me seime taipgi gerai pasirodė. 
Jo įtekme SLA seimuose auga. 
Gaila, kad jo žmonos liga pa-

Septintas puslapis

z

Prašome narių dalyvauti, nes rei
kės rinkti Bušo Komisiją, važiuoti į 
“L.” pikniką Brooklyne. Taipgi tu
rime ir kitų jsvarbių reikalų aptarti. 
— K. Kuzmickas, sekr. (156-157)

WORCESTER, MASS.
Lietuvos ir karo klausimais įvyks 

prakalbos, penktadienį, 5 d. liepos, 
7^ v. v., 29 Endicott St. Kalbės R. 
Mizara, "L.” redaktorius iš Brook- 
lyno. Kviečiame visus vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti šiose prakal
bose. — LLD 11 kuopa. — J. M. L.

(156-157)
WILKES-BARRE, PA.

LLD 43 kp. susirinkimas įvyks r 
d., IWO Svet., 252 E. Market St. 
Pradžia 6 vai. vakaro. Narius kvie- 

HARRISON-KEARNY, N. J. čiame dalyvauti, taipgi atsiveskite 
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks naujų narių. — Kp. Valdyba.

5 d. liepos, 7:30 v. v., 15-17 Ann St. (156-157)

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

Bordeaux, Franci j a. — 
Prancūzų valdžia sako, kad 
faktinai visas Franci jos ka
ro laivynas esąs ištikimas 
valdžiai ir atsisakąs tęst ka
rą už Angliją prieš Vokieti-

Birželio 22 d. ALDLD 
kuopa'bendrai su ALDLD 
kuopaį Tacoma, turėjo suren
gusios pikniką prie’ Lake Ge
neva. Diena buvo graži, tai 
žmonės turėjo gerus laikus.

žmonių buvo neperdaug iš 
priežasties, kad buvo šeštadie
nis, tai dauguma turi dirbti, 
ba Washington valstijoj ne
valia alų pardavinėt nedėlio- 
Ynis, o tik iš alaus galima už
dirbti kokį centą.

Kuopoms liko keletas dole
rių pelno.

Turėjom svečių iš Portland, 
Oregon City, Aberdeen ir 
Raymond. Buvo trys svečiai 
iš Chicagos— Kasparai su mo
tina, kurie svečiavosi pas 
draugus Stašauskus Tacomoj. 
Po pikniko chicagiečiai išva
žiavo į San Francisco. Laimin
gos kelionės tiems draugams!

Šitam piknike pasirodė ir 
trūkumas, kad nesimatė drg.

kuris užim- 
' davo pirmą vietą ant paren
gimų. Mes jo pasiilgome ir jo 
vietą negalima užpildyti, nes 
jis ilsisi amžinai! Gaila gero 
draugo ir nenuilstančio dar
buotojo !

Taipgi nesimatė drg. J. Va- 
lasko iš Portland, Orė., kuris 
visada sušelpdavo mūsų pa
rengimus, kurį taipgi gamta 
atėmė iš mūs tarpo. Apgailes- 
taujam gerų idėjos draugų. 
Mes jūs ilgai neužmiršim už 
jūsų nuveiktus darbus.

Kitas piknikas tų pačių kuo
pų atsibus 3 d. rugpjūčio, 
prie Lake Geneva. Prašom 
draugų nepamiršti tos dienos, 
atsilankyt ant mūsų rengiamo 
pikniko, turėsite gerus laikus 
ir tokiu būdu sušelpsite mus.

Vardu ALDLD 161 kuopos 
tariu visiems širdingai ačiū, 
kurie atsilankė ant pikniko ir 
parėmė mus. Taipgi ačiū vi
siem, 'kurie dirbo ant pikniko, 
ir visiems komitetams už ben
drą darbavimąsį.

Mz. Baltrušaitis.

Kelios bendros pastabos.
Pasikalbėjus su daugeliu de

legatų, net ir veikėjų, pasirodė, 
kad apie Lietuvos naujus įvy
kius stoka gerų informacijų ir 
perdaug paskleista negerų. Mat 
“Vienybė” ir “Naujienos” ypač 
prakaituoja skleisti melus, gan
dus, įtarimus, o sulaikyti tikras 
informacijas. Skaitanti tuos lai
kraščius, kad ir netiki viskam, 
vis dėlto pas juos pasilieka ge
ra doza to “štofo.”

Nauji Lietuvos įvykiai gerai 
paveikė į delegatus.

Eiliniai žmonės, ne frakcijų 
vadai, net ir konservatyvūs 
džiaugiasi, kad Smetonos reži
mas griuvo. Tautininkų lyderiai y Kavaliausko, 
gi sako prisibiją, kad Sovietai' 
perdaug nediktuotų Lietuvai. O • 
“Naujienų” rūšies socialistai 
ugnim spjaudo į naują Lietuvos 
vyriausybę.

Visa eilė profesionalų, parti
niai negriežtai nusiteikusių, vi
si už naują Lietuvos vyriausy-

SO. BOSTON, MASS
Programos:

Šeštadienio, liepos 6
grama per stotį W0RL, 920 

iki 9 vai. ry-

pro-

182

dainos, 
liepos 7, pro- 

920 
vai.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
O iš ryto, kitą dieną, 
Svarstė grįčioje naujieną: 
Buvo ponas, gert paprašė, 
Kuiną, trobesius aprašė.

—o—
Blogos žinios, liūdnos žinios.— 
žaluma laukai dabinos.
O jis, aręs ir akėjus, 
Dairos kryžkelėn išėjęs.
Kelias veda į bažnyčią. . . ‘ 
Reik palikti mielą grįčią. 
Kelias ves į kumetynus. . . 
Atsisveikinkie kaimynus.
Seniau šaukęsis artojam, 
Guodęs širdį dangaus rojum, 
Dabar duonos prašo Munis 
Pas gerus ir blogus žmones.
Tai ir baigsim šitą raštą, 
Atsisveikinę tą kraštą, 
Kur smūtkeliai pakelėje 
Liūdnai šnekasi su vėjais. . .

Dzūko Brolis.
(Iš “Liet, ūkininko”)

PRANEŠIMAI IS KITUR
PATERSON, N. J.

LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, liepos 7 d., 10 vai. ryto. 
Prašome narių laiku pribūti, nes 
po susirinkimo daugelis važiuoja į 
“L.” pikniką Brooklyne. — J. Ma- 
tačiūnas , (156-157)
a

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964 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 
keksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

kilocycles, 8 :30 
te, bus sekanti :

1. žinios.
2. Muzika ir
Sekmadienio,

grama per. stotį W0RL, 
kilocycles, 9 :30 iki 10 :30 
ryte, bus sekanti:

1. Juqzo Burdulio orkestrą 
iš Worcesterio.

2. šešios Birutės iš Bostono, 
vadovaujant Valentinai Min- 
kienei.

Po programos prašome pa
rašyt laiškelį ar atvirutę į sto
tį WORL, Lithuanian Pro
gram, Boston, Mass., praneš
dami

630 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

o
Siunčiame duoną per paštą | |dtus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y?"

Montello, Mass

kitas gi

Eieanora

• DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

Vaikam $5.00Burdas $10 i savaitę

pa-

Daugybė kitų daiktų ir 
daikteliu sau reikalin- 
gų rasite mūsų didelė
je krautuvėje. Užeikite 
pamatyti.

,,,, . i . ..... ......--------

savo įspūdžius.
Steponas Minkus, 

Garsintojas.

laimėjo 
dovaną,

Visokiausių Rūšių
ŽIEDAI

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose,- Up State New 
Yoflc.

London. — Manoma, kad 
už savaites vokiečiai pradės 
šturmuot. Anglijau.

Palaidota birželio 
su bažnytinėmis apeigo- 

liūdėsyj.. savo my- 
‘brolį ir

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
TRADE IT IN l-OR A ] 

J7 JEW ELI 
Bulovam

—O----
Raila

Wheaton Kolegijos 
du šimtus dolerių, tai iš eilės
jau ji laimi trečią dovaną už 
atsižymėjimą moksle. Jos te-, 
vai yra labai patenkinti, kad 
jų dukrelei gerai sekasi moks
le.

kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo 
geriausias ir.<‘sveikiausias klimatas.

MRS. A. BLOZNELIS
Box 240 R. F< D. >2, Cauterskill Rd.

Tel. Catskill 885F4

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy
nus ir Likerius Reikia Pirkti Patini 

karnoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ifr žemiausiom kainom 
krauiuye AVilliamsburgh’e

Tjt

i , CATSKILL, N. Y
....   i ■ ■ i i' «>>,*■■■! Iii

: ĮSIGYKITE DABAR
J žemiau parodyta »tik keli iš mūsų didelio sandėlio
• šios rūšies daiktų.
• youR old WalriM
• is wD’tilt. nwneuA

"SpeciaL

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Socialistų 
figūruoti P. 
įėjo į seimą 
duris.” Jis kandidatavo į dele
gatus SLA 36 kuopoj, bet neiš
rinktas, tai metė šią kuopą.' darius jam sunkias sąlygas vei- 
Jam kas tai sutvėrė ’naują kuo
pelę, kurioje jis išrinktas dele
gatu.

Visokiam parlamentarizmui 
priešinga dalyvauti rinkimuose 
ir pralaimėjus persikelti į kitą 
vietą ir vėl dalyvauti to paties 
urėdo rinkimuose. Bet Grigai
čio visa demokratija keistos rū
šies. Jis visur reikalauja demo
kratijos, tik ten, kur jis bosas, 
neleidžia jokios demokratijos. 
Nenuostabu, kad ir delegatu ėjo 
tokiu būdu.

Dar VinikaSj SLA sekreto- dai taip geri, kad jokios prie- 
rius, žino, kad tokis delegatu kabės negalima gauti, 
pastojimas neleistinas, bet jis —
mano, kad p. Grigaitis nuslo- į Yra keletas be grupių žymių 
pins įsikarščiavusius “kraštuti- '■ delegatų, apie kuriuos reikia šis 
nius elementus” savo frakcijoj,! tas tarti, 
dėlto net pageidavęs jį matyti “ 
delegatu. Taip jis pats man iš
sireiškė.

Suprantama, tai klaida, bet 
suklydimas nėra nuodėmė.

kime dalyvauti, veik negalimas. 
Jo rolė SLA būtų labai svar
bu. Jis yra vadas eilinių dele
gatų. Su juo skaitosi visi, nes 
jis kalba tik kada turi ką svar
baus ir žino ką kalba.

šiame seime Miliausko rolė 
juo labiau svarbi, kad jis* galės 
nominuoti kandidatą į redakto
rius, kurio nenori ir nenomi- 
ųuos Vaidyla ir Grigaitis.

Sakoma, ‘ grigaitinė mašina 
buvus susirūpinus Miliausko 
diskvalifikavimu, bet jo rekor-

E fe T lllS O F' '

BARRY P. SHAUNS
(Shallnskas)

FUNERAL HOME

Kada Grigaičiui nepavyko, jo 
frakcijos Vadoyybej ėmė figū
ruoti Št._ MRmelsonas, “Kelei
vio” redaktorįuk. Jis nedaug 
laimingesnis buvo.
j, Tėmydamas jo elgesį priėjau 
išvados, kad jis baigia karjerą, 
kaipo kalbėtojas, kaipo svar
bus visuomenės veikėjas. Jo 
balsas, elgėsis ir žinojimas ro
dos senokai sustojo progresuoti.

Jis tačiau lėto būdo, nesikar- 
ščiuoja ir mandagus (iki nesu- 
pyksta), tas jam padeda ilgiau 
laikytis nesukėlus piktumo.

Grigaitinė grupė laimingesnė 
tuo, kad jie turi adv. Bagočių 
seimo prezidentu. Jis išveda sa
vo kolegas iš visų įklimpimų, 
naudodamasis savo svarbia po
zicija.

Jis sakėsi, esąs republikonas, 
bet eina su tais, kurie vadinasi 
socialistais, kurie tačiaus irgi 
senai pasitraukę iš Socialistų 
Partijos.

Adv. G ūgis mažai figūruoja. 
Jis rodos ir nepaiso.

Dr. A. Montvidas kažin kodėl 
visai nefiguruoja, tik seimą ati

Profesorius F. B. Kubilius, 
kuris mokina biologijos Suffolk 
universitete, Bostone, gerai fi
gūruoja šiame seime. Kubilius 
palaiko pačius pažangiausius 
žygius, seime ir abelnai lietuvių 
visuomenėj. Jis taipgi pilnai už
gina naujus įvykius Lietuvoje.

Kitas “be frakcijos” yra Kle- 
ofas Jurgelionis. Prieš jį daro
ma skymai, rengiamasi jam 
“kailis perti,” bet jo įtekmė žy
miai pakilo, kada grigaitinė ma
šina pradėjo atakuoti jį. Jis 
yra “Tėvynės” redaktorius ir 
neklauso savo buvusio kolegos 
Pijaus Grigaičio “demokratiš
kų” padiktavimų.

Prie tos rūšies gal reiktų pri- 
skaityti ir Dr. Pilką. Jis kaip 
ir naujas SLA seimuose, bet ge
rai pasirodė.

Būčiau užmiršęs Dr. Matų 
Viniką. Jis gabus vyras. Man 
rodos tačiaus, kad kelios jo sil
pnybės baisiai jam kenkia. Jis 
turi talentą daug kalbėti ir ma
žai pasakyti. Tas gal gerai di
plomatijoj, bet prastai aiškini
mui seime dalykų.

Kalbant asmeniniai su juo 
įgauni įspūdį, kad jį tolima 
žmonijos ateitis taip įbauginus, 
kad jis užmiršta dabartinę. Jis 
•bijo lietuvių išnykimp, ir daug

Vietoj Vestuvių—Šermenys
“Laisvės” skaitytojų Petro 

ir Sofijos Beržinių sūnus Pe
tras susidraugavo su M. Ūse- 
vičiūte iš West Bridgewater, 
Mass. “Shower” dėl jaunuolių 
atsibuvo gegužės 18, tai turė
jo įvykti vestuvės. Bet, ant ne
laimės, jaunoji susirgo. Vestu
vės tapo atidėtos. Ji iš sykio 
ligai nenorėjo pasiduoti, mo
tinos verčiama turėjo eiti pas 
gydytoją. Kuomet ją.apžiūrė
jo, rado, kad apendikas trū
kęs. Ant greitųjų padaryta 
operacija, bet jau buvo krau
jas užsinuodinęs. Po; dviejų sa
vaičių Sirgimo ji mirė birželio 
20 dieną.,,. 
23 
mis. Paliko 
Įima, tėvus 
mines. *

Persimainius valdžiai Lietu
voj ir paleidus politinius ka
linius, tarpe vietos lietuvių ir
gi pasireiškė sąjūdis. Dauguma 
džiaugiasi; bet yra ir liūdin
čių iš tautininkų ir trockistų 
pusės, o pas tikinčiuosius 
sireiškė tylėjimas.

Žolynas

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

mrt Dtjii

0 /

• Manhattan Liquor Store
: 264 Grand St. Brooklyn, N. Y
® (Kampas Roebling St.)

• 1 Tol. EVergrcen 7-1645 License No. L. 886 W

niurnu omnuMCO

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

bariai 'guoliui, puikiausios rūšies valgiai.
itgF Turime Atskirus Kambarius

ROBERT 
LIPTON 

JEWELER 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, "N. Y. 

Tarpe
Graliam & Manhattan Avės, e 

Tel. Stagg 2-2173 
Priminkite šį skelbimą Ir gausite nuolaidą

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

žarnų ligos, Ilemorrhoidai (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.
ir šlapimo Tyrimai, X-SpinduliaiDaroma Kraujo

DR. L. ZINS Įstaiga 30 metų 
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y.

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



Aštuntas puslapis ' Penktadienis, Liepos 5, 1940

New Yorto^g^aniof
Visi | “laisves” Pikniką Šį Sekmadienį 
liepos 7-tą, Klaščiaus Parke. Dainuos 

Keturi Chorai; Dvi Orkestros Šokiam

Vyrai Nesiskubina Stot 
Kariuomenėn

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

brooklynietis “L.” skaitytojas 
ir veikėjas-menininkas, atvire- 
lėj iš Worcesterio. s

Smagu turint 
čių šeimą, kuri 
tai kitu būdu 
mena įstaigą. *

Pasveikusi Laurynaitienė 
Dėkoja

didelę laisvie- 
kad ne vienu, 
visuomet atsi-

šiomis dienomis tarp brook- 
lyniečių lietuvių vargiai gir
dėsi kalbą, kuri neturėtų sa
vyje dviejų vienodų temų, bū
tent: Lietuvos naujosios padė
ties ir “Laisvės” metinio pik
niko. Sutinki krautuvėj — 
perkuosi “Laisvės” piknikui— 
pasako. Randi namie, tai pa
siaiškina, kad siuvasi ar ką 
kitą ruošiasi “L-vės” piknikui. 
Gi “Laisvės” raštinėn pasisu
kus, prie langelio visada ma
tysi svečių. Paklausus Lili jos 
ar Marytės, ko tie 
giršti — šeimynai 
pikniko bilietus.

Prie tų bilietų,
dalykėlis, kuris daug kam, 
veikiausiai, tebėra sekretu, o 
vertėtų visiems žinoti. Piįe 
iš anksto pirktų bilietų yra 4 
rios dovanos: $10, $7, $5 ir 
$3. Kam papuls dovana, pa
dengs visos šeimos lėšas. O 
kainuoja tiek pat, kiek kai
nuos ir prie durų—40c.

Dvi šešių kavalkų orkestros 
be pertraukos grieš lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius nuo 2 
vai. po pietų 
ties.

Girdėsime 
čius chorus 
New Jersey

iki vėlumos nak-

svečiai, iš
naši pirko

tiesa, yra

dainuojant ' sve- 
iš kaimyniškoj 

valstijos: Bangą 
iš Elizabetho, vadovaujamą
dainininkės Aldonos Klimai- 
tės, ir Sietyną iš Newarko, 
vadovaujamą muzikės Bronės 
L. šalinaitės. Taipgi dainuos 
Long Islando svečias choras 
Pirmyn iš Great Necko, vado
vaujamas Geo. Kazakevičiaus, 
ir brooklyniečių jau gerai pa
žįstamas, bet visada mylimas 
Aidas, vadovybėj Aldonos Ži
linskaitės. Yra ko išgirsti, yra 
ir ko pažiūrėti, nes juos, di
džiumoje, -sudaro gražusis jau- 
Kim as.
\ Tolimų svečių iš daugelio 

kolonijų atvyksta dideliais 
būriais, busai, o iš kitur ruo
šiasi mašinomis. Pasinaudoda-

Piknikas įvyks šį sekmadie? mi švenčiu proga, daug sve-
nį, liepos 7-tą, Klaščiaus Cl/h- 
ton Parke, Betts ir Masr/eth 
Avės., Maspeth. Prasidėt 10 
vai. ryto. /

čių jau pribuvo iš anksto, tad 
“Laisvės” piknike turėsime 
smagiu pasimatymų ir naujų 
pažinčių.

“Daktarė” Vėl Areštuota 
Kaltinant Palaikyme 

Prostitucijos

Lietuvė Moteriškė Laivu 
Volendam Išvažinėjus 

Devynias Savaites
“Daktarė” Anna Swift, taip 

vadinamo “Daniškų Masažų 
Saliono” užlaikytoja, 8 West 
70th St., N. Y., sulaikyta po 
$10,000 kaucijos, kurią ji kaip
bematant užsistatė ir išėjo iš ti 

^kalėjimo. Tačiau jos įstaigoj

Holandijos laivu Volendam, 
kuris pribuvo Hoboken prie- 
plaukon pereitą pirmadienį, 
pribuvo Ona Usonienė, per 9 
savaites plaukiojanti-gyvenan- 

laive.
inai buvo tuo pat laivu iš-

padarytoj kratoj areštuotos 8 plaukus iš čionai balandžio 24- 
■ttą, norėdama sugrįžt Lietuvon 

per Rotterdamą, Holandijoj. 
Bet dėl nazių užėmimo Ho
landijos, laivas plaukęs ne į 
Rotterdamą, bet sustojęs An
glijos porte. Ten Usonienės 
neišleidę krantan, esą nužiū
rėję šnipe, ir ji turėjo liktis 

I ant laivo.
Usonienė sakėsi buvus at

vykus į Jungtines Valstijas 
' aplankyt savo ištekėjusią duk- 

°|terį, gyvenančią 258 Reid St., 
*i Brooklyne. “Aš nesu šnipė,” 

sakė ji. “Viskas, ko aš noriu, 
tai sugrįžti namo, Lietuvon.“ 

Usonienės ir Amerikoj imi
gracijos agentai taip pat ne
išleido krantan, bet pasiuntę 
asmenį pranešt jos dukrai, 
kad motina sugrįžo ir “nesu
grįžo,” netikėtai, dėl karo ir 
rubežių, likosi be jokių namų, 
be žemės, tapo vandenynų ir 
prieplaukų gyventoja.

Volendam pribuvo vežinas 
233 keleiviais, 14-kos tautybių 
žmonėmis, kurių tarpe 3 ame
rikonai. Taipgi atgabeno čion 
$9,000,000 vertės angliško 
aukso, na, ir degtinėlės. Plau
kioja. su Holandijos vėliava, 
nors Holandija jau perimta 
nazių.

merginos-moterys, neturėju
sios pinigų kaucijoms, likosi 
už grotų. Jos kaltinta valka
tystėj.

Toji ponia skelbiasi save, 
chiropraktore-daktare, bet dėl į 
savo nepaprasto “gydymo“ j 
turėjusi eilę areštų; šis jau' 
12-tas nuo 1916 metų. Pas
kiausia ir gal didžiausia jos 
bėda buvus 1936 m., kada ji; 
buvo nuteista trim mėnesiams 
sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Tuomet buvusiame teisme pa
rodyta, kad ten laikomų mer
ginų būrys turėjusios turėt pa
tyrimų, ir dargi buvusios bizū
nais verčiamos, prie kitokio 
“gydymo” “liguistų“ klijehtų, 
negu ponios Swift įstaiga skel
bė.

šios srities vyrams karo tar
nybon verbuot stoties, esan
čios 39 Whitehall St., N. Y., 
vedėjas Col. Lloyd B. Magru
der pereitą antradienį nusi
skundė, kad prezidento Roo- 
sevelto pageidavimas subuda- 
vot karinę jėgą ne taip vyks
ta, kaip norėtųsi. Jis nurodė, 
kad iš šiai sričiai—New York, 
New Jersey ir Pennsylvania— 
skirtos iki rugpjūčio 31-mos 
gaut kvotos 5,741 iki šiol gau
ta tik 2,327, trūkę 300 išpil
dyt birželio mėnesiui skirtą 
kvotą. O ir iš gautųjų 40% 
yra iš bedarbių. Reiškia, alkio 
ir desperacijos pastūmėti, ne 
iš pasirinkimo. Nusivylęs tuo 
vyrų nesiskubinimu kariškon 
tarnybon, Magruder sakė:

“Gal tarp mūs jaunimo yra 
perdaug izmų...”

Tiesa. Tarp jaunimo, kiek 
man žinoma, dabar yra vienas 
didelis izmas — taikizmas. 
Nežiūrint, kaip saldžiai kas 
nori įkalbėti, ar kaip piktai 
bando pastūmėti į “laimę” po 
velėna “tenai,” jaunimas nori 
pasilikti čionai^ ir darbuojasi, 
kad atsisteigtų taika, kad 
niekam nereikėtų važiuoti 
“tenai.”

Kitais žodžiais, tie, kuriems 
reikės kariauti, nenori karo. 
Bet tie, kurie iš karo susižers 
milionus turto, ir nekurie tų, 
kurie liksis pabrangusį svies
tą, steiką, ar pajų šinkuoti, 
norėtų karo, bet patys jin ne
nori eiti, tik kitus stumia. 
Net pastovion kariuomenėn, 
kuri dar nėra tuojau siunčia
ma karan, tik paruošiama rei
kalui, tie ponai nenori stot, 
nenori atsisakyt “marnasčių 
svieto,” —į tai tik prasčiokė
liams. O piįiima nuo 18 lig 35 
metų. Reiškia, tikrai norin
čių kariaut, net 5 tūkstančių 
neatsiranda, bet kitus norinčių 
išsiųst bus daugiau šioj apy-| 
linkėj. T—as.

Praeito antradienio vakarą 
įvyko LDS 1-mos kuopos susi
rinkimas. šiame susirinkime 
buvo renkama delegatai į LDS 
Seimą, kuris įvyks rugpjūčio 
mėn. pabaigoj. Išrinkta viso 
12 delegatų ir 2 alternatai.

Kilus klausimui apie sukėli- 
ųią aukų Dariaus-Girėno pa
minklo pastatymui, vienas i\a- 
rys paėmė blanką ir žadėjo 
parinkt kiek galint pinigų. 
Mat, kuopos ižde mažai pini
gų yra, todėl negalima buvo 
skirt iš iždo.

Keli nariai paėmė blankas 
rinkimui Seimo sveikinimų, iš 
ko bus padengta Seimo lėšos.

Nutarta atnaujint prenume
ratą anglų kalba leidžiamo 
žurnalo ateivių gynimo klau
simu.

Skaityta laiškas nuo Stygų 
Orkestros, kuriame buvo pra
šoma piniginės paramos toles
niam tęsimui pamokų. Nutar
ta paskirt $3 iš kuopos iždo.

Nekurie mūsų kuopos na
riai turi peiktiną paprotį: su
sirinkime būna tik tol, kol už
simoka duokles,— užsimokėję 
—marš lauk! Rodos, kad to
kiem nariam Susivienijimo 
bei kuopos reikalai mažai ap
eina. P. Š. ..

Sakydamas norįs taupyti, 
majoras paskyrė tyrinėjimų 
komisionierių Herlands būt 
Šeimos Teismo teisėju per 30 
dienų vietoj sergančios teisė
jos Polier. Esą, teisėjui reikė
tų mokėt per mėnesį $900 
gos.

Pirmi Jamaica Vieši 
Namai Jau Gatavi

al-

Kliubiečiu Žiniai

Kliubo pusmetinis susirinki
mas įvyks penktadienio vaka
re, 5-tą liepos, 1940 metų. 
Pradžia 7:30. Prašome nesi- 
vėluoti.

J. Nalivaika, Sekr.

Nevalia Mėtyti Pinigų

Sukraustymąs šeimynų į pir
mą pigiomis rendomis namų 

I projektą pietinėj Jamaikoj 
! prasidėjo liepos 2-rą. Talpins 
448 šeimynas. Aplikacijų pa
duota 5,065.

Pirmoji atsikrausčius šeimi
ninkė buvo Mrs. Florence 
Rowe, nuo 141 Meserole St. 
Ji gavus pusketvirto- kambario 
apartmentą sau su vyru ir sū
neliu.

Projektas randasi prie 159th 
St. Jam planai buvo 
ta ir paskyros gauta 
kais, kada velionė 
Dalyba dar tebebuvo

padary- 
tais lai- 
Naujoji 
gyva.

Birželio 29-tą rastas kūnas 
apartmentinio namo kieme, 
75 W. Mosholu Parkway, 
Bronx, pažintas esant Walde- 
mano Belin, 33 m., advokato, 
prieš 8 mėn. pribuvusio pabė
gėlio iš Vokietijos. Gyveno 
1550 — 50th St., Brooklyne.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbininko dirbti prie 

ūkės. Vis tiek kad ir nebūtų dirbęs 
ant ūkės, bet ne Genesnis 45 metų. 
Su mokestim susitaikinsim. Atsi- 
šaukit šiuomi antrašu: J. Danisevich, 
Hubbardsville, N. Y. (156-158)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ii’ GriU su pilnais 

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

ūkė prie
Yra na-

Parsiduoda labai graži 
ežero ir prie gero kelio, 
mas su 11 kambarių ir kiti namu
kai, visos tinkamos mašinos ir kiti 
reikalingi dalykai prie ūkio. Randa
si daug gyvulių, 225 akrų derlin
gos žemės. Parsiduoda už prieina
mą kainą. Priežastis pardavimo — 
nėra gaspadoriaus. Prašome kreiptis 
sekamu antrašu: M. Bibiencik, 
R. D. 4, Richfield Springs, N. Y.

(154-162)

REIKALAVIMAI
Reikalingas pagelbininkas prie 

prižiūrėjimo namo. (Superinten
dent’s helper). Pageidaujama, kad 
būtų blaivininkas ir atsakomingas. 
Kreipkitės: Sigmund Solub, 102 E. 
114th St., New York City, N. Y. Ar
ba šaukite telefonu: Lehigh 4-0592.

(156-158)

Norit Įsigyt Žiedą?
Dabar yra vedybų 

. laikas, šliubiniai žie- 
d ai būtinai reikia tu- 

k^^^g^rėt. Perkant per ma
ne sutaupysit pinigų, kurie bus 
reikalingi pradžiai 
gyvenimo.

Gausit už PIGIAU
Parduodu ir taisau 

laikrodžius ir laikrodėlius.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS
221-03 Jamaica Avenue 

Queens Village, L. I.

jaunavedžių

negu kitur, 
įvairiausius

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

BO COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622
- - - --------------- -------------------------- -- --------- -

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

šeštadienį, birželio 29 d., 
buvo suruošta surprizo puota 
Elzbietai Laurynaitienei, gyve
nančiai 86-15 Elderts Lane, 
Brooklyne. Elzbieta Laurynai
tienė sunkiai sirgo ir ilgai iš
buvo ligoninėj. Jos į namus 
sugrįžimo proga jų draugai ir 
suruošė netikėtą priėmimo 
puotą.

Puotos šeimininkė buvo p. 
Bukšnienė iš Flatbush. Svečių 
tarpe dalyvavo: Sprainiai ir 
Rapkevičiai iš Flatbush, Ša- 
linskai, Mačiuliai- ir Užsieniai 
iš Woodhaven.

Laurynaičiai nuoširdžiai vi
siems dėkoja ir už puotos su
rengimą ir ligoninėj bei na
muose atsilankymą ir dova
nas. šalinskams dėkoja už gė
les, kurios papuošė puotos sta
lą. Nuoširdžiai visi'ems dide
lis ačiū. Laurynaičiai.

Lietuvių Rakandų Krautuve
Parduodame {vairius rakandus labai nužemintomis ~ kaimini Is. 

Pasirinkimas didelis.
Bedroom Sets, Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
* Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

---------------- -----------  - -t

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

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

BAR-ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot 
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158'

Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Dvi merginos, Mary Scott ir 
Sally Johnson, abi 22 m., pri
sipažino kaltomis valkatystėj. 
Kitos 6-šios: May Young, Vi
vian Nolan, Margaret Sin
clair, Susan Perry, Margaret 
Ashley ir Elena Demitrova, 
jaunos ir pusamžės moterys, 
sakėsi nekaltos. Jos padėtos 
po $5,000 kaucijomis ir visos 
likosi kalėti dėl neturėjimo 
pinigų.

Walter Hamrick, 47 metų, 
Mills viešbučio gyventojas, 
buvo areštuotas už pradėjimą 
barstyt į visas puses savo pini
gus Childs Restaurane,
W. 42nd St. Teisėjas Ford jį 
nuteisė už netvarkų elgesį, bet 
baudą suspendavo.

Sveikina iš Atostogų
“Geriausi linkėjimai laisvie- 

(čiams,” rašo draugai bayon- 
109 metis S. Stanelis ir newarkie-

metų

Nupiešė Darbininkišką 
Ženklą, Neteko Darbo

Nori Palaikyt Aukštas 
Cigaretų Kainas •

WPA administratorius So
mervell pravarė iš WPA me
no projekto du artistus: Tho
mas Corwin, už nupiešimą, o 
Robertą U. Godsoe, projekto 
vedėją, už “nesugabumą,“ 
kam šis praleido Corwino nu
pieptą darbininkišką ženklą.

Ženklo reikėję uždėt ant 
WPA raštinės lango, kaipo 
emblemos. Corwin nupiešęs 

-kryžiavai sudėtą mikrometrą 
ir cirkelį (caliper), kuris 
WPA viršininkui pasirodė pa
mėgdžiojimu Sovietijos darbi
ninkų ženklo — kūjo ir pjau
tuvo. Juodu pasmerkė “aiškios 
komunistinės propagandos“ 
ekleįdėjais.

Pasinaikinus centui miesta- 
vų taksų ant cigaretų ir uždė
jus pusę cento federalių tak
sų* su liepos 1-ma, cigaretai 
turėtų būti puse cento piges
ni, bet kompaniškų krautuvių 
savininkai atsisako kainas nu- 
mušt. Jie tuo būdu gaus gero
kai ekstra pelno, kadangi 
giu metų išparduodama 
600,000,000 pakelių.

Anelė Urbonienė, 53 
amžiaus, 109 Gold St., Brook
lyn, N. Y., mirė liepos 2-rą. 
Bus palaidota liepos 5-tą, 
Kalvarijos kapinėse. Pašarvo
ta namie. Laidotuvių pareigo
mis rūpinasi graborius J. 
Garšva.

—o—
Helen Dolinich, 24 m. amž., 

55 Varet St., mirė liepos 2 d., 
St. Catherine ligoninėj. Kūnas 
bųyo
Bieliausko 
ta liepos 
kapinėse, 
prižiūrėjo 
P. Ballas

čiai Žukauskai, “Laisvės“ va- 
jininkai, atvirelėj, išsiųstoj iš 
Clevelando liepos 1-mą.

“Vakacijas leidžiu Mass, 
valstijoj. Aplankiau neku- 
riuos ir laisviečius-progresy- 
vius draugus; Viso gero 
jums,“ rašo d. J. Ijazauskas,

J. GARŠVA
Grabo’rius-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

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai, '

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

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

Tarnaitė Užsimušė

bė- 
per

Mrs. Delia McLasky, tarnai
tė, dirbusi 418 
course, Bronx, 
langą nuo 4-to 
nai susižeidė.

Grand 
iškritus 
aukšto

Con- 
pro 

mirti-

pašarvotas graboriaus 
koplyčioj. Palaido-

4 d., šv. Trejybės 
Laidotuvių apeigas 
graborius Matthew 
(Bieliauskas).

Sylvia Goldstein, buvusi vy
riausia liudininkė Sam Druck- 
mano žudystės byloje, tuomet 
dirbusi Star Flour Co., 2 
Broadway, knygvede ir telėr 
foniste, rasta pasikorus savo 
namuose, 221 Linden Blvd, 
Menama, kad žudėsi dėl he- 
darbo: jos vyras seniai nedir
bo, o ji atleista prieš 3 sa-

Valgykite 
MEDŲ

•
Jau turime. šviežio pava
sarinio medaus. Pats ge- 
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiauflus
•

“Laisvėje’’ galite gauti 
tikrų, bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.

. Kaina 65c už Kvortą >
Liepų žiedų 75c. Kvorta

/ Kreipkitės į “Laisvės“ ofi- 
B Uą ir apsirūpinkite su 

medum.

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 Barberlal

FRANK NORRIS
f

Lietuvis Budavotojas
Budavoju naujus namus ir 

pertaisau senus 
Taipgi atlieku plytų ir 

cemento darbus
Apšingeliuoju iš lauko namus
stogus visokiais naujausio išdir- 

bimo šingeliais už labai 
prieinamas kainas.

Telefonuoklte: Flushing 9-4485

ir

vaites
Flushing Heights, L. I,

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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