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KRISLAI
Stebuklingos Skaitlines. 
Kas Nors Turėtų Ištirti 
Nebuvo, bet Atsirado. 
Vėl Atkando Dantis.

kas gilinosi į Susivienijimo 
finansinį biznį. Delegatams 
buvo daug svarbiau pasipeš- 
ti už saujelės vadų vietas— 
vieni jose tupi, kiti josna 
veržiasi.

Pereitą sekmadienį “Lais
vės” piknike prieina prie 
manęs vienas žymus lietu
vis biznierius ir pradeda il
gą, bet įdomią istoriją. Jis 
esąs ilgus metus buvęs vir
šyta didelėje lietuviškoje 
paskolų teikimo organizaci
joje, todėl žinąs, ką jis kal
ba. Jis turėjęs progą daly
vauti 
bės 
mų.

Jis
nes” numerius spalių mėne
sio 1939 metų ir pirštu pra
dėjo rodyti į SLA paskolas 
ir forklozavimus.

Kai jis pradėjo tas nelai
mingas skaitlines aiškinti, 
tai net klaiku pasidarė. Ar 
tai tiesa? Ar tas galima lie
tuviškoje organizacijoje? 
Kodėl niekas to iki šiol ne- 
išvertė aikštėn?

forklozavime daugy- 
subankrutavusių na-

išsitraukė du “Tėvy-

Vienoje vietoje sakoma, 
kad SLA buvo paskolinus 
žmogui $5,000. Žmogus su
bankrutavo. SLA Pild. Ta
ryba jo namą forklozavo— 
paėmė savo nuosavybėn. 
Bet forklozavimas kaštavęs 
$4,000 su viršum!

Kitas pavyzdys: SLA pas
kolino žmogui $22,000 ir 
forklozavimas ir tt. kašta
vę $11,000 su viršum.

“Tai kas čia tokio bai
saus?” sakau tam gudriam 
biznieriui. “Ar tu žinai,” sa
ko jis, “kad namo forkloza
vimas kaštuoja tiktai apie 
$300?” Girdi, popieros ir 
viskas kaštuoja apie $125, o 
kitkas tenka advokatui už 
darbą.

Ot, sako, kas nors į kiše- 
nių susižėrė tūkstančius do
lerių. Ot, sako, kodėl tokios 
peštynės eina už vietas.

Beje, šis biznierius sakės 
esąs senas SLA narys ir 
baigiąs eiti iš kantrybės.

Apie tokius dalykus ma
žai nusimanau, tai nieko pa
sakyti negaliu. Bet kas nors 
šituos forklozavimus turėtų 
patyrinėti. Tai darbas SLA 
narių.

Taigi, senosios Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos val
džios neturėjo jokios san
tarvės. Taip pasakojo svie
tui klerikalų, smetonininkų 
ir menševikų spauda.

Bet dabar praneša iš 
Kauno, Rygos ir Talino, kad 
tų trijų valstybių santarvė 
oficialiai ir viešai likviduo
jama.

“Nebuvo”, bet atsirado— 
atrado naujosios vyriausy
bės.

Kaip kiaulė į bulvių dar
žą, taip reakcionieriai kas
met lenda į Amerikos Jau
nimo Kongreso suvažiavi
mą. Lindo jie ir šiemet. Šie
met toms “kiaulėms” vado
vavo eks-kumštinihkas Ge
ne Tunney.

Deja, joms ir vėl nepasi
sekė. Gavo per nosį ir tu
rėjo pasitraukti.

Jaunimo Kongreso šuva-
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Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremk Jos yrk 
didele atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui
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ES SVEIKINA RINKI- Vokiečiai Žada Pri
1

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII

500,000 Lietuvos Pi
liečių Suėjo į Rinki

minius Mitingus
MĮJ PLATFORMĄ IR KANDIDATUS

Besiruošiant i Seimo Rinkimus, Įvyko Didžiuliai Mitingaj 
Intelektualą, Darbininką ir Valstiečią

Kaunas, liepos 9.—Vals
tybės teatre čia atlaikė su
sirinkimą profesoriai, rašy
tojai, piešėjai, muzikos 
kompozitoriai ir kiti Kauno 
intelektualai, besiruošdami 
seimo rinkimam. Kalbėto
jai, tarp kitko, prisiminė, 
jog kai Smetonos tautinin
kai valdė Lietuvą, tai 80 iš 
kiekvieno šimto intelektualų 
neturėjo gyvenime vietos.

Kalvarijoj susirinko 20 
tūkstančių kaimiečių ir pa
reiškė:

“Mes stojame už naująją 
Lietuvą.”

Vilniuje susirinko . 100 
tūkstančių žmonių Lukiš ai
kštėje ir sveikino permainą 
Lietuvos vyriausybėje. Bu
vo sakoma kalbos tarnau
jančios prisirengt seimo 
rinkimam, kurie įvyks atei
nantį sekmadienį visoje Lie
tuvoje. Tokio didžio mitingo 
dar nebuvo matęs šis senas 
miestas visoj savo istorijoj.

Kaip tik buvo paskelbti 
seimo rinkimai, per tris pir
mas dienas, pusė miliono 
žmonių suėjo į masinius su
sirinkimus įvairiuose Lietu-

vos miestuose ir miesteliuo
se.

Stockholm, Švedija.—Ne
patvirtintas pranešimas iš 
Rygos skelbia, kad visuoti
nuose rinkimuose Latvijoj, 
Lietuvoj ir E!stonijoj atei
nantį sekmadienį žmonės 
taipgi balsuosią, ar prisidėt 
prie Sovietų Sąjungos, ir 
tapt tautinėmis sovietinė
mis respublikomis lietuvių, 
latvių ir estonų.

Kaunas, liepas 8.—Seimo 
rinkimam įsisteigė Darbo 
Lietuvos Sąjunga, kurios 
platforma ir kandidatai en
tuziastingai priimami visa
me krašte vykstanęiuose 
mitinguose.

Vakar mūsų karių kon
certe dalyvavo 25 tūkstan
čiai žmonių. Įvyko tikra 
Lietuvos karių ir raudonai’-

miečių s ii s i d r a u gavimo 
šventė.

Vakar Kaune įvyko dide
lė kareivių manifestacija. 
Gyventojai džiaugsmingai 
sveikina liaudies kariuome
nę, apiberdami ją gėlėmis.

(Pranešimas per> Lietuvos 
Generalinį Konsulatą New 
Yorke.) I" ... ........ .......

jungt Sau Švediją, 
Norvegiją ir Daniją

Vokietija Planuoja {steigt Vieną Valstybinę Sąjungą iš Visą 
“Vokišką” Tautą Palei Baltiją ir Šiaurinę Jūrą

Italai Giriasi Laimėję;
Giriasi ir Anglai

Roma, liepos 10.—Susikir
timai tarp Italijos ir Angli
jos karo laivų Viduržemi- 
nėj Jūroj vis tebėra slapty
bė. Sakoma, kad mūšis siau
tęs per pusseptintos valan
dos.

Italai skelbia, kad jie nu
skandinę vieną anglų šar
vuotlaivį ir rimtai sužeidę 
didelį anglų karo laivą ir 
orlaivių išvežioto ją.

Pasak italų, tada anglų 
karo laiųai, vejami Italijos 
orlaivių, pabėgę, prisideng
dami dūmais.

London. — Anglai prane
ša, kad jų karo laivai susi
kirtę su italų karo laivais 
ties Maltos sala, bet po 
po trumpo mūšio, girdi, ita
lų laivai pabėgę. Anglai sa
ko, kad jie sužeidę vieną 
stambų italų karo laivą; o 
paskui anglų karo laivai vi- 
jęsi karinius italų laivus.

Anot italų, tai po mūšio 
ties Kretos salą anglų karo 
laivai pabėgę, o ne italų.

ją, verstiną konskripciją ir 
traukimą šios šalies į euro
pinį karą. Už tai mūsų jau
nimą reikia pasveikinti.

šiemet Jaunimo Kongreso 
suvažiavime n e bepasirodė 
ponia Rooseveltienė. Gal ją 
vyras sudraudė. O gal ji ne
begali sugyventi su jauni
mu, kuris pasiryžusiai nu
siteikęs prieš karą jr fašiz- 

reakci-'mą?

Lietuva Parceliuos 
Dvarininkų Žemes

Kaunas. — Rytų Lietu
voj (Vilnijoj) apmatuotos 
dvarininkų žemės parce- 
liuot jas.

Italai Sakosi Apdaužę 
Anglus Afrikoje

Roma. — Italų komanda 
praneša, jog per kelias pas
kutines dienas jie sunaikinę 
bent 50 Anglijos tankų ir 
išbombardavę kelias anglų 
pozicijas Kenyjoj ir Anglų- 
Egipto Sudane, Afrikoj; 
italai sakosi taip pat suėmę 
kiek anglų į nelaisvę.

Pasak italų, tai anglų or
laiviai nepadarę italam jo
kių medžiaginių nuostolių 
Ethiopijoj ir tik užmušę du 
žmones.

Virš Maltos salų italų la
kūnai nušovė žemyn vieną 
anglų lėktuvą, tuomet kiti 
anglų lėktuvai pabėgę.

Anglai Bombarduoja Italus 
Ethiopijoje

Cairo, Egiptas. — Anglų 
orlaiviai sėkmingai bombar
davo italų valdomą geležin
kelį Ethiopijoj, jo stotis ir 
dirbtuves, kaip sako anglų 
komanda.

Per dieną anglai nukirtę 
žemyn tris italų orlaivius 
atskirose mūšių vietose.

Singapore. — Anglai iš 
čia praneša, kad jie sučiu
po keleivinį Franci jos did- 
laivį “He de France.”

London. — Anglų valdžia 
paskyrė kunigaikštį Wind- 
sorą, buvusį Anglijos kara
lių, gubernatorium Baha
mas salų.

Shanghai. — Japonai pa
skleidė atsišaukimus reika
laujančius išmušt laukan vi
sus amerikonus.

Vichy, Franci j a.—Fran
cūzų 1 senatas’ 225 balsais 
prieš vieną užgyrė įvedimą 
fašistinės - diktatūros su 
maršalu Betainu kaip “tau
tos vadu.”’

Smetonos Dvaras Buvu 
šiem Politiniam 

Kaliniam

Iš Pasalą Anglai Nu
skandino Galingiausią 
Prancūzų Karo Laivą
London. — Nedidelis mo

torinis anglų karinis laivas 
nematomai francūzam pri
plaukė prie Francijos karo 
laivo “Richelieu,” stovėjusio 
Dakar uoste, Francūziškoj 
Vakarinėj Afrikoj; paleido 
smarkius sproginius po lai
vo propeleriais, varomai
siais sparnais vandenyje, ir 
taip sužeidė propelerius, 
kad jau negalėjo plaukt 
“Rįchelieu,” naujausias 
Francijos karo laivas, sako
ma, galingiausias pasaulyje. 
Paskui anglų lėktuvai oro 
torpedomis dar*, labiau su
žalojo “RiČhelieu,” ir jis 

teisėtai juos įgijo, o kilus jau negalėsiąs būt pataisy- 
abejonėms dėl teisėtumo,! tas iki karo pabaigos. “Ri- 
konfiskuot juos, nežiūrint 
keno vardu jie, būtų užra
šyti. Atstatyt iš savivaldy
bių bei valdinių įstaigų 
tuos tarnautojus, kurie tu
ri ūkius bei namus, iš ku
rių jie gali pragyventi.

Kaunas. — Atbudęs Lie
tuvos kaimas siunčia džiau
gsmingus sveikinimus nau
jajai vyriausybei ir duoda 
daugybę sumanymų bei pa
tarimų dėl liaudies bendros 
gerovės. Visi pageidauja, 
kad būtų pilnai pravesta že
mės reforma naudai beže
mių ir mažažemių; suvalsr 
tybint alkoholio valyklas. 
Smetonos “tautos vado” 
dvariuke apgyvendint buvu
sius politinius kalinius, ne
tekusius jėgų ir reikalingus 
poilsio. Pas valdininkus, tu
rinčiu s dvarus ir -miestuo
se namus patikrint, ar jie'

Anglai Užkalė Kamuolių 
Gerkles Francūzų 
Laivuose Egipte

London. — Anglų karo 
laivai apsupo karinius fran- 
cūzų laivus Aleksandrijoj, 
Egipte: vieną stambų karo 
laivą, keturis šarvuotlaivius 
ir eilę mažesnių karinių 
Francijos laivų. Anglai pa
darę tokį pasiūlymą fran- 
cūzų jūreiviams: Jeigu jūs 
sutiksite, tai mes užkalsime 
jūsų laivų kanuoles ir taip 
juos čia laikysime iki karo 
pabaigos; o jeigu nubalsuo
site priešintis ar namo bėg
ti, tai mes skandinsime bei 
grobsime jūsų karinius lai
vus.

Sakoma, kad francūzų 
jūreiviai nubalsavo, jog an
glai gali užkalt Francijos 
laivų kanuoles taip, kad jos 
netiktų mūšiams. Angai pri
žadėjo maitinti ir apmokėti 
tiem francūzų jūreiviams, 
kurie pasiliks kaip savo lai
vų prižiūrėtojai ir karui pa
sibaigus sugrąžint juos na
mo. O kitus francūzų jūrei
vius anglai apsiėmė dabar 
pargabent į Syriją, Franci
jos koloniją.

Didis Gaisras Jurbarke

Liepos 7 d. Jurbarke 
degė 200 namų. z

su-

chelieu” yra 35 tūkstančių 
tonų įtalpos.

“Richelieu” Nebaigtas
Pagal pirmesnes žinias, 

francūzų karo lajivas “Ri
chelieu” dar buvo nebaig
tas. Jis buvęs kito laivo iš
temptas iš Bresto prie
plaukos Francijoj pirma, 
negu vokiečiai užėmė Bres-

London. — Anglai neži
no, kur dabar randasi “Je
an Bart,b kitas galingas, 
dar nebaigtas statyt Fran
cijos karo laivas tokios pat 
rūšies, kaip “Richelieu.”

Teismas Seniem Francijos 
Valdovam ir Komandieriam

Vichy, Francija. — Fran
cūzų valdžia ketina tyrinėt 
ir baust tuos
Francijos valdovus ir kari
nius vadus, kurie be tinka
mo prisirengimo pradėjo 
karą, o paskui taip nelem
tai baigė jį.

buvusius

Francija Atšaukė Visus Savo 
Atstovus iš Anglijos

London. — Francijos val
džia įsakė grįžt namo ne 
tik savo atnbasadoriui iš 
Anglijos, bet ir visiem di
plomatiniam atstovam; ga
lutinai sutrauko diplomati
jos ryšius su Anglija. Tai 
todėl, kad anglai naikino 
bei grobe karinius Franci
jos laivus. į.:. <
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būsią lietaus ir šilta* r

Berlin. — Nazių filosofas bėjo apie suvienijimą “vo- 
dr. Alfredas Rosenbergas (kiškų” šalių prie “Šiaurinės 
paskelbė liepos 9 d., kad bus Jūros ir Baltijos.” Tiesiogi- 
įsteigta sąjunga vokiškų 'niai jis neįvardino Lietuvos, 
kraštų. Į tą Vokietijos va
dovaujamą sąjungą, girdi, 
turės įeit Švedija, Norvegi
ja ir Danija; o Vokietija 
bus viešpataujantis sąjun
gos narys. Taip nusprendė 
Hitleris. .j

Rosenbergas, atidengda
mas šį Hitlerio planą, kal-

Kiek Kaštuoja Anglams 
Karas per Dieną

London. — Anglijos sei
mas paskyrė dar tris bilio- 
nus dolerių karui. Iždo mi
nisterija pranešė, jog da
bar Anglijai karas kaštuoja 
po 27 milionus dolerių per 
diena.

EXTRA
Italą Mūšiai su Anglais 

Jūroje
London, liepos 10.—Trys 

būriai Anglijos karo laivų 
plaukia linkui Italijos.

Roma, liepos 10.—Italai 
pripažįsta, kad kariniai An
glijos laivai nuskandino ita
lišką naikintuvą “Zeffiro” 
ir vieną submariną, mūšyje 
ties Kretos sala.

London, liepos 10.—An
glai sako, kad jų karo lai
vai neturėję jokių nuosto
lių mūšyje su Italijos kari
niais laivais ties Kreta.

Roma, liepos 10.—Italų 
komanda pripažino, jog an
glai nušovė žemyn tris ita
lų orlaivius ties Balearic sa
lomis, bet italai oro bombo
mis sužeidę kelis karinius 
angų laivus.

Latvijos ir Estonijos. Bet 
Rosenbergas užreiškė, "kad 
“vokiški plotai” yra visi tie, 
iš kurių vokiškos tautos bet 
kada atėjo. Savo pareiški
mą Rosenbergas bendrai 
pavadino “Bendras Nordiš- 
kų Tautų Likimas.”

(Naziai ne kartą pirmiau 
vadino ir lietuvius nordiš- 
ka tauta.)

Vokietija jau yra užėmus 
Daniją ir Norvegiją; O pra
eitą savaitę vokiečiai išga
vo iš Švedijos leidinių ga
bent Vokietijos kariuoihenę 
ir karinius reikmenis per 
Švediją.

Nazių filosofas Rosenber
gas priminė, jog šiemet ko
vo mėnesį Anglija mėgino 
per Norvegiją užpult Vo-* 
kieti ją iš šono; o Norvegi
jos valdžia taip darė, kaip^ 
jai Anglija diktavo.

Vokietija turėsianti in- 
korporuot Norvegiją, Dani
ją ir Švediją į vokiečių val
stybę, idant atsispirti prieš 
blokadą iš Anglijos pusės ir 
galutinai atimt iš anglų ga
limybę naudot tuos kraštus 
prieš Vokietiją.

Rosenbergas taipgi nu
matė pravest “milžinišką 
tinklą” kanalų ir vieškelių 
tarp Vokietijos ir Balkanų 
šalių, kad užtikrint vokie
čiam parankų gavimą (vai
rių produktų ir medžiagų iš 
Balkanų.

Rosenbergas žadėjo, kad 
Vokietija “saugos ir globos 
kultūrą” švedų, norvegų ir 
danų. Juk vokiečiai, girdi, 
nenaikiną ir cechų ir slova
kų kalbos, papročių ir kul
tūros.

Stimson ir Knox Trauksią 
Ameriką j Karą

Vokiečių Mūšiai su 
Anglais Ore

London, liepos 10.—An
glai praneša, kad'jų lėktu
vai nuviję šalin 34 Vokieti
jos orlaivius atlėkusius 
bombarduot Angliją. Anglai 
sakosi per dvi dienas sunai
kinę devynis vokiečių orlai
vius.

Berlin, liepos 10.—Vokie
čiai praneša, kad vakar jie 
sunaikinę aštuonioliką An
glijos lėktuvų Norvegijoj, 
Vokietijoj ir pačioj Angli
joj-

Vokiečiai tvirtina, kad jų 
orlaiviai sudeginę . bei su
sprogdinę kelis žibalo san
dėlius ir ginklų-amunicijos 
fabrikus Anglijoj.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas 56 balsais 
prieš 28 patvirtino rėpubli- 
konų vadą H. L. Stimsoną 
kaip prezidento Roosevelto 
skiriamą karo ministerį. 
Suprantama, jog sehatas 
dauguma balsų patvirtins 
ir kitą republikonų vadą 
pulkininką Knoxą, kurį Ro- 
oseveltas pasirinko kaip ka
ro laivyno ministerį.

Republikonas senatorius 
Taftas ir eilė kitų iš demo
kratų ir republikonų parti
jų tvirtino, kad Stimsonas 
ir Knox laipsniškai trauks 
Ameriką į karą už Angliją 
prieš Vokietiją.

New York, liepos 10.— 
Gazu nusižudė Louisa Nico
sia, sykiu nužudydama ir 
Šešis savo vaikus. Palikta
me raštelyje ji sako, kad 
“šlykščiai įkyrėję gyventi”
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pitalistai, kurie dega didele neapykanta 
prieš darbo žmonių valdomą šalį—So
vietų Sąjungą. Ir jų ta neapykanta prieš 
Sovietus ypatingai Finliandijos karo 
provokacijos laiku buvo pasiekus aukš- 
čiausį laipsnį.
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Baimė Turi Dideles Akis
Brooklyne, Floyd Bennett orlaivių lau

ko name, ant sienų, WPA darbininkai iš
piešė žymesnius vaizdus iš aviacijos is
torijos. Šių muralų, (vaizdų) piešiniai 
buvo padaryti pirma ir įteikti miesto 
prieplaukų komisijonieriui ponui John 
McKienze užgirti.

Bet kada WPA darbininkai juos gra
žiai nudirbo, tai tūli viršininkai Ameri
kos Legiono ir kiti elementai ten įžiūrėjo 
“komunistinę propagandą.”

Ir kame yra ta “komunistinė propa
ganda”? Nagi, kad ten atvaizduota, kaip 
Sovietų lakūnai užkariavo Šiaurių Polių, 
kaip jie ten nunešė apie 50 žmonių, išbu
vo savaitę, pastatė palatką, kurioj keturi 
mokslininkai išgyveno 9 mėnesius ir vi
sam pasauliui suteikė daug svarbių žinių. 
Dar daugiau, nepatiko tiems elementams, 
tai tas, kad ten atvaizduojama Sovietų 
lėktuvas su lakūnais Gromovu, Jumaše- 
jevu ir Danilinu, kurie iš Maskvos, per 
Šiaurių Polių, atskrido į pietinę Kalifor
niją. Žinoma, ten vaizduojamas ir Char
les Lindbergh’o žygis iš New Yorko į 
Paryžių ir kiti didesnės svarbos aviaci
jos žygiai.

Faktai buvo ir bus, kad niekas pasau
lyj dar tokių aviacijoj žygių neatliko, 
■kaip Sovietų lakūnai. Ir orlaivių lauko 
svetainėj, kaip tik vieta th ^tžyųiėti. Tą 
ir padarė menininkai, kutie nėra faktų 
slėpėjai. Bet, kaip matome, tas nepatin
ka tūliems reakcininkams, kad tai lais
vos darbo žmonių šalies oro žygiai. Jie 
prieš tai kelia protestą ir šaukia, kad 
tai “komunistinė propaganda.”

Labai teisinga ta lietuvių , patarlė: 
“Baimė turi dideles akis!” Nežiūrint, ar 
tie atvaizdai bus palikti, ar tie, kurie 
bijo tiesai į akis žiūrėti, tą gražų meno 
darbą ir istorijos atvaizdus sunaikins, 
bet niekas negalės sunaikinti fakto, kad 
tai atliko Sovietų lakūnai, savo orlaiviais. 
Tas buvo ir bus aviacijos istorijoj.

Kiek Jūs Mokate Taksų?
Daugiau ginkluojasi Jungtinės Valsti

jos, daugiau mokame taksų. Dabar štai 
kokio laipsnio pasiekė federaliai taksai. 
Kiekvienas judžių lankytojas sumoka 
centą taksų ant 10 centų bilieto. Perki 
už 35 centus bilietą, tai 4 centai yra karo 
taksų.

Išgėrei alaus stiklą, sumokėjai 10 cen
tų, atmink, kad 2 centai buvo karo taksų. 
Nusipirkai galioną gazolino į savo auto
mobilių, atmink, kad tu sumokėjai lįc. 
jau karo reikalams. Nusipirkai pakelį ei
ga retų, žinok, kad sumokėjai 6] c. karo 
taksu!

Ir taip už kiekvieną dalyką. Tavo žmo
na nusipirko miltelių veido padabinimui, 
paišelį lūpoms, pridavimui raudonesnės 
spalvos, ar batukus, žinok, kad ir ji pri
sidėjo prie karo reikalų fondo iš tavo ki- 
šeniaus.

Ir jeigu tas apsiginklavimas, ta isteri
ja eis tokia paskuba, tai greitai mes ir 
už miegą turėsime jau mokėti karo tak
sus.

Tai Jų “Mother Country”
Štai prieš mus atvaizdas indiečių, ku

rie atvežti iš Indijos į Angliją karui ir 
parašas: “Indiečiai pribuvo karui į savo 
motiną šalį.”

Kaip gi tai gali būti, kad indiečiams, 
naujazelandiečiams, australiečiams, afri
kiečiams, kanadiečiams ir kitiems Angli
ja virto “motina”!? Kodėl gi jiems ne 
Indija, ne Nauja Zelandija, ne Kanada 
yra motina? Juk jie ten gimė, augo, turi 
savo gimines, pažįstamus ir jiems pri
prasta gamta.

Žinoma, kad kanadiečių yra Kanada 
gimtinė, o indiečių — Indija. Indijos gy
ventojai gerai pamena, kaip dar nesenai 
anglai rišo jų tėvus prie kanuolių gerklių 
ir šaudė per jų kūnus, šaudė, ištaškyda
mi jų kūnus už tai, kad jie nenorėjo ver
gauti Anglijai, už tai, kad jie norėjo 
matyti laisvą savo gimtinę. Jie pamena, 
kaip anglų karo orlaiviai degino jų mies
telius ir kaimus, šimtais ir tūkstančiais 
žudė civilius žmones. Ir štai dabar Angli
ja jau virto jų “motina”! Tokios gražios 
kalbos, toki padailinimai yra dabar karo 
sąlygose reikalingi Anglijos imperialis
tams. Tikroji jų gimtinė yra ne Anglija, 
bet ta šalis, kurioj jie gimė, augo ir kur 
trokšta būti laisvais.

Vaizdelis iš San Francisco Parodos: dramblys, žaidžia su mergšėmis.

Trumpos Lietuvos Vyriausybes
Narių Biografijos

ben-

kęsis Sovietų Sąjungoje, tyje”. Platesnei visuomenei 
praeitais metais Lenkijoje, 
Vokietijoje ir kitur.

Pov. Pakarklis

yra žinomi straipsniai, ku
riais griežtai pasisakoma 
prieš kai kurių lietuvių 
skleidžiamas svetimų moks- 

Teisingumo ministras Po- liniukų išgalvotas teorijas, 
vilas Pakarklis gimė 1902 
m. lapkr. 10 d. Smilkių kai
me, Kupiškio valse., Pane
vėžio apskr., ūkininko sū
nus. Pradžios mokslus išėjo, 
o taip pat baigė keturias vi
durinės gimnazijos klases 
Kupiškyje. Gimnaziją baigė 
Panevėžyje. A u k š t u o sius 
mokslus ėjo Kaune ir Miun
chene. Baigė du fakultetus 
—yra diplomuotas teisinin
kas ir diplomuotas istorikas. 
Gimnaziją; kurią iš klasės į 
klasę pereidavo pirmuoju 
mokinių, baigė su aukso me
daliu, visais penketukais, o

nazijoje su dėstomąja lietu
vių kalba, o vėliau Klaipė
dos Vytauto Didž. gimnazi
joje ir buvo lektorius Klai
pėdos Prekybos institute. 
Specialybė—filologija ir li
teratūra. Studijų tikslais 
lankėsi užsieniuose keliose 
valstybėse. Spaudos ir li
teratūros darbą dirba nuo 
1925-1926 m. Yra parašęs 
visą eilę knygų: beletristi
kos knygas “Beržai Vėtro
je” ir kt., romaną “Drau
gystė” ir kt. Paskutinė no
velių knyga “Naktis” laimė
jo praėjusių metų “Spindu
lio” literatūros premiją. 
Plačiai b e n d r a d arbiavo * 
spaudoje, rašydamas “Lie
tuvos Žiniose,” “Kultūroje” 
ir įvairiuose kituose laikraš
čiuose. Redagavo literatū
ros žurnalą “Trečią Frontą” 
ir literatūros almanachą 
“Prošvaistę.” Paskuti niu

j metu dirbo Kauno Aušros 
berniukų gimnazijoje, iš kur 
Smetonos, Skučo ir kitų pa
stangomis buvo atleistas be 
jokio įspėjimo už eilėraštį 
“Cenzūros praleistą”, kuris 
buvo išspausdintas “Pro
švaistės” almanacho ketvir
toj knygoj. Be to, yra ver
tęs gana daug pasaulinės li
teratūros kūrinių.

Mečys Gedvilas
Vidaus reikalų ministras 

Mečys Gedvilas gimė 1901 
m. lapkr. 19 d. Bubiuose, 
Šiaulių apskr. 1905 m. drau-

Žemės ūkio ministras agr.ige su tėvu, kuris už politinį 
Matas Mickis yra gimęs' 
1896 m. rugsėjo 15 d., Kuo- 
sių kaime, Rokiškio apskr. 
Pradžios mokyklą lankė Ka
majuose. Didžiojo karo me
tu gyveno Rusijoje. Buvo 
Didžiojo karo dalyvis ir 
1917 m. rusų revoliucijos 
dalyvis. Iš Rusijos grįžęs, 
savo lėšomis ėmė toliau mo
kytis. Mokėsi Rokiškio gim
nazijoje. 1924 m. baigė Dot
nuvos žemės ūkio techniku-

nukreiptas prieš lietuvių 
tautą.

Matas Mickis

abu fakultetu su pažymiu kurį janke kaip Šiaulių

■ Už Artėjimų su Sovietais
Iš Washington© praneša, kad Užsienio 

Politika Rūpintis Susivienijimas pasiūlė 
Jungtinių Valstijų valdžiai atsiklausti 
Sovietų Sąjungą, ar nebūtų galima ben- 

\ drai Jungt. Valstijoms ir Sovietų Sąjun
gai palaikyti taiką Tolimuose Rytuose, 

I sulaikyti Japonijos imperialistų plėšikiš- 
; J kus žygius.

; Sumanytojai atžymi faktą, kad tarpe 
Japonijos ir Amerikos yra labai prasti 
santykiai. Kad tarpe Sovietų Sąjungos 
ir Japonijos taip pat nėra pergeriausi 
santykiai, nes Sovietai remia Chiniją jos 
kovoj prieš Japoniją. Numatoma, kad 
Japonijos imperialistai nori veržtis į pie
tus, linkui Hollandijos turtingųjų koloni
jų—Rytų Indijos, linkui Amerikos kolo
nijų—Philippinų; linkui Anglijos koloni
jų—Indijos ir Australijos. Sumanytojai 
sako, kad vakarų “demokratija” nesi
priešina arba negali priešintis Japonijai.

Jeigu Jungtinės Valstijos ir Sovietai 
bendrai išstotų prieš Japonijos plėšimo 
žygius, tai jos ne vien apsaugotų kitas 
šalis, bet ir Chinijai daug padėtų jos ko
voj už savo tautinę laisvę.

Kas liečia mus, tai mes senai sakėme, 
kad jeigu būtu gražūs ir geri santykiai 
tarpe Jungt. Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos, tai daug pasaulyje nelaimių būtų 
galima išvengti. Tokio bendradarbiavimo 
Sovietų Sąjunga jieškojo dar ir tada, 
kada norėjo Europą išgelbėti nuo karo. 
Jeigu nėra sklandžių santykių tarpe Wa- 
shingtono ir Maskvos, tai už tai atsako 
Amerikos imperialistai, Wall Stryto ka-

Pluoštas Žinių iš Naujosios
Lietuvos

Šiomis dienomis gavome pluoštą žinių 
iš naujosios Lietuvos. Tasias žinias pri
siuntė Lietuvos žinių agentūra ELTA. 
Ši žinių agentūra gyvuoja jau per 20 
metų. Bet nelemtojo Smetonos režimo 
metu jinai buvo daugiau naudojama 
Smetonai garbinti, o ne visuomenę in
formuoti apie tikrąjį Lietuvos žmonių 
gyvenimą. Dabar gi yra kitaip. Elta su
teikia įdomių žinių, dar “karštų” žinių, 
apie atmainas Lietuvoje. Mes jų paduo
sime mūsų skaitytojams.

Niekad mūsų gyvenime nebuvome ga
vę tiek daug smagių, tiek daug linksmų 
žinių, kaip šiuo metu. Taigi skaitykime 
jas, susipažinkime su naujuoju Lietuvos 
žmonių gyvenimu ir duokime kitiems 
žmonėms skaityti.

Kunigai Ruošiasi Prašyti Hitlerio 
“Lietuvai Išlaisvinti”

Pagaliau lietuviškoji kunigų spauda 
jau pradeda rodyti tikruosius savo tiks
lus ir troškimus. Štai skaitome So. Bos
tono “Darbininke” (iš liepos 9 d.) tūlo 

tA. Daukanto rašinį:
“Ar nereikėtų mums kreiptis t. y. mū

sų vadams, prie vokiečių ir prašyti jų už
tarimo. Žinome, kad Hitleris turi akmens 
širdį, bet pas jį tiesos daugiau, kaip vi
soj Rusijoj; mes gerai žinome, kad ir 
Vokiečiams nepatinka Rusų veikla, tai 
gal 1 mil. išeivių Lietuvių prašomas, jis 
maždaug pagelbėtų mūsų Tėvynei, gal 
jis pareikalautų paliuosavimo Lietuvos iš 
komunistų pančių...”

Vadinasi, kunigų spauda nori, kad Hit
leris pagelbėtų Lietuvai taip, kaip jis 
pagelbėjo Lenkijai, Holjandijai, Belgijai,

Prez. Justas Paleckis.
Naujasis Lietuvos minis

tras pirmininkas ir einąs 
Respublikos Prezidento par
eigas Justas Paleckis yra 
gimęs 1899 m. sausio 10 d. 
Telšiuose. Kilęs iš neturtin
gųjų tarpo. Yra perėjęs pa
prasto darbininko, kelių 
meistro gizelio ir kitus sun
kios gyvenimo mokyklos 
stažus. Sulaukęs 21 metų 
amžiaus pradėjo siekti mok
slo. Mokėsi Rygos suaugu
siųjų gimnazijoje, kurią per 
4 metus baigė. Vėliau buvo 
liaudies mokytoju ir klausė 
paskaitų Lietuvos universi
tete. Gyvendamas Rygoje 
gyvai veikė vietos lietuvių 
kultūriniame bei visuomeni
niame gyvenime. Dar ten 
pat būdamas pradėjo leisti 
“Naujo Žodžio” žurnalą, ku
rį vėliau perkėlė į Kauną. 
Šį žurnalą redagavo ir Lie
tuvoje. Čia 1928 metais su
kūrė “Naujo žodžio”
drovę, kurioje dii'bo iki 
1935 metų. 1926 metais yra 
buvęs “Eltos” direktorium. 
Paskutiniais, metais akty
viai bendradarbiavo eilėje 
Lietuvos laikraščių, kaip 
“Lietuvos* Žiniose,” “Mūsų 
Jaunime”, “Laike” ir buvo 
ilgamečiu “Jaunakas Zinas” 
kauniškiu k o respondentu. 
Visą laiką buvo vienas ak
tyvesnių lietuvių žurnalistų, 
eilę metų buvo Lietuvos 
Žurnalistų Sąjungos valdy
bos nariu, taip pat buvo Lie- 
t u v o j e esą nčių užsienių 
spaudos atstovų sąjungos 
pirmininku. Visą laiką gy
vai domėjosi visu Lietuvos 
gyvenimu. Dėl savo pažiūrų 
keletą kartų yra buvęs su
laikytas ir baustas. Po 1939 
m. spalių 10 d- Lietuvos ir 
SSSR tarpusavės pagalbos 
pakto pasirašymo už viešą 
savo pažiūrų pareiškimą bu
vo ištremtas kuriam laikui 
į darbo stovyklą. Vėliau tu
rėjo gyventi1 užsienyje ir 
Lietuvos provincijoje. Yra 
parašęs eilę knygų, tarp jų' 
“SSSR mūsų akimis.” Kaip 
Lietuvos laikraščių atstovas 
prieš keletą metų yra lan-

labai gerai. Studentu būda
mas atstovavo Lietuvos stu
dentiją Baltijos studentų 
konferencijoje Rygoje ir 
Lietuvos studentus absti
nentus pasauliniame prieš- 
alkoholiniame kongrese 
Tartuose. Apie Lietuvos 
studentiją yra daręs prane
šimus Tartuose ir Helsinky
je. Pusketvirtų metų yra 
dirbęs mokytoju Tauragės 
ir Panevėžio mokytojų se
minarijose. Ryšium su po
litiniu pasireiškimu iš mo
kytojų buvo atleistas. Po 
to buvo Apeliacinių Rūmų 
sekretoriaus padėjėju, sek
retorium, o paskutiniu lai
ku Kauno apygardos teis
mo prokuroro padėjėju. 
Nuo 1932-33 metų ėmė do
mėtis Sovietų Sąjungos gy
venimu, o praėjusiais me
tais apie pusantro mėnesio 
yra išbuvęs Sovietų Sąjun- vo pradžios mokykloje. 1918 
goję, lankydamasis Maskvo
je, Leningrade, Kijeve, Ode
soje ir Sečyje (vidur. Kau
kaze). Sovietų Sąjungoje, 
tarp kitų įstaigų, yra ap
lankęs ir teismo įstaigas. 
Nuo studentavimo laikų 
ėmė rašinėti spaudoje. Di
desni rašiniai buvo išspaus
dinti “Vagoje”, “Mūsų Ži
nyne,” “Trimite”, “Lietu
vos Žiniose”, “Laisvoje Min-

veikimą buvo ištremtas iš 
Lietuvos, išvyko į Rusiją. 
1918 m. Detskoje Selo baigė 
gimnaziją. Vėliau trejus 
metus lankė Petrapilio tech
nologijos instituto mechani
kos skyrių. 1922 m. grįžo 
i Lietuva. Ketverius metus 
mokytojavo Palangos vidu
rinėje mokykloje. 1927 m. 
po vadinamojo Tauragės 
pučo buvo ištremtas į Var
nių koncentracijos stovyklą. 
1928 m. pradėjo eiti “Žemai
čio” redaktoriaus pareigas 
Telšiuose. Laikotarpyje nuo 
1928-1931 m. dešimtį kartų 

persikėlė į buvo suimtas už politinį 
būdamas Že- veikimą ir redaktoriaus par- 

mės ūkio ministerijoje ap- eigas. Nuo 1931 m. gruo- 
skrities agronomu, lankė ir džio 1 d. pagal senąjį įsta- 
•Yi.i - ,įyma išrinktas Telšių apy

gardos ligonių kasos direk
torium ir tas pareigas ėjo 
iki šiam laikui. Gyvai daly
vavo visuomeniniame gyve- 

, būdamas Jaunimo 
Sąjungos centro valdybos 
nariu, Laisvamanių Draugi
jos centro valdybos nariu. 
Buvo išrinktas ir dirbo Tel
šių miesto savivaldybės na
riu.

Krėvė-Mickevičius
Ministro pirmininko pa

vaduotojas ir užsienių rei
kalų ministras prof. Krėvė- 

(Tąsa ant 5-to puslj

miesto savivaldybės stipen
dininkas. Po to, ištarnavęs 
vienerius metus apskrities 
savivaldybėje, 
Kauną, kur,

išklausė Vytauto Didž. uni
versiteto teisių fakulteto 
ekonominį skyrių. • Vėliau 
buvo Kauno apygardos ag
ronomas inspektorius. Daug,___
yra rašęs’žemės ūkio ir ki-’nime, 
tais klausimais “Ūkininko 
Patarėjuje,” “Liet. Žiniose” 
“Liet. Ūkininke,” “Laisvo
je Mintyje” ir “Kultūroje.”

Antanas Venclova
Švietimo ministras- Anta

nas Venclova gimė 1906 m. 
Tremtinių kaime, Liubavo 
valse., Marijampolės apsk., 
smulkių valstiečių šeimoje. 
Pradžios mokslą ėjo Liuba-

m. įstojo į Marijampolės 
valstybinę gimnaziją, kurią 
baigė 1925 metais. 1932 m. 
baigė Vytauto D. Universi
teto humanitarinį fakultetą. 
Studijuodamas, kurį laiką 
dirbo žemės ūkio ministeri
joje pradžioje raštininku, o 
vėliau Šakių apskr. žemės 
tvarkytoju. Keleris metus 
dirbo pedagoginį darbą pir
miausiai Kauno žydų gim-

Klausimai ir 
Atsakymai

Norvegijai ir Francijai. Kunigai nori, 
kad Hitleris pasigrobtų Lietuvą, kad jis 
ten būtų šeimininkas.

Mes visuomet sakėme, kad lietuviai 
kunigai yra fašizmo šalininkai. Ameri
koje jie dievino kun. Coughliną. Italijoj 
jie rėmė ir remia Mussolinį, Lietuvoj jie 
palaikė Smetoną, o dabar nori, kad į 
Lietuvą įsiveržtų Hitleris.

Bet klysta kunigai, jei jie mano, kad 
Amerikos lietuviai imtųsi tokių žalingų 
Lietuvai žygių. Tik kunigai su davatko
mis gali tokius darbus dirbti, nes jie nie-

kad nebuvo Lietuvos žmonių draugais; 
jie (kunigai) visuomet tarnavo Lietuvos 
liaudies priešams.

Amerikos lietuvių dauguma stovi su 
Lietuvos liaudimi. Amerikos lietuviai 
džiaugiasi, kad nevidonas Smetoną iš
nešė kudašių iš Lietuvos pąs Hitlerį. 
Amerikos lietuviai niekad nesutiks, kad 
Hitleris grąžintų Smetoną į jojo turėtą 
:S$St£. '

Lietuviai katalikai privalo protestuoti 
prieš tuos, kurie nori į Lietuvą Hitlerį 
atvesti! < 1

Klausimas
Gerbiama “Laisvės” Re

dakcija: Malonėkite atsaky
ti į mano sekamą klausimą 
per “Laisvę.” Ar būtų gali
ma atrasti nuorašus doku
mentų, darytų 1912 ir 1913 
metais Rusijos konsulate 
New Yorke? Dokumentai 
daryti perdavimui arba per
vedimui savo žemės kitam 
asmeniui tais metais Lietu
voje. Iš kalno ačiū.

Skaitytojas.
Atsakymas

Nežinome, gal ir galėtu
mėte surasti. Kreipkitės pas 
Lietuvos konsulatą New 
Yorke. Veikiausia jie jums 
patarnaus. Konsulato adre
sas yrą toks: 16 West 75th 
St., New York, N. Y.
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1 Trečias puslapis B j

Sąžinės Laisvės Kelias
Justas Paleckis, laikinas

Lietuvos prezidentas.
Žmonijos pažangos kelyj 

yra daug sunkių kovų iško
vota ir daug laimėta. Ryš
kiausiai yra matomi med
žiaginės srities laimėjimai. 
Apie žmonijos pažangą pa
galvoję tuoj prisimenam 
traukinius, lėktuvus, elek
trą ir kitus medžiaginius 
laimėjimus. Bet tie laimėji
mai nėra svarbiausi. Tai 
tik pagelbinės reikšmės lai
mėjimai, kurie turi tarnau
ti žmogaus gyvenimui pa
lengvinti, pagerinti, padėti 
jam geriau ir nuodugniau 
atlikti jo uždavinį gyveni
me.

Svarbiausi yra žmonijos 
laimėjimai, kurie yra pa
siekti dvasios srityj. Bet jie 
sunkiau apčiuopiami, sun
kiau įvertinami, dažnai net 
visai nepastebimi. Tai todėl, ■ 
kad dvasios srities laimėji
mams j *...............
turėti atitinkamai ištobulė-! 
jusią vidaus kultūrą, taip 
sakyti, dvasios akis. Tokiais; 
laimėjimais yra I 
skirtumų nykimas arba | tog tikybos r-mus_ vienl jų

1 OQ— I — - —

k’ pasiremiančią visų tikybų 
Pa" I sinteze, nes visose tikybose 

yra daug teigiamo. Kiti, pa- 
— - I • 1 1 1 • • v i • 1 • • i "1 •

sunkių pastangų ir kruopš
taus savitarpių žmonių san
tykių tobulinimo vaisius. 
Jau šiandien auginkime tą 
didįjį susipratimą, kurs pa
dės įgyvendinti ir sąžinės 
laisvės dėsnį visu pilnumu. 
Štai jau matom pačius ka
talikų jaunuosius veikėjus 
ruošiant civilinės metrikaci
jos projektus. Aišku, kad 
metrikacijos reikalauja pats 
gyvenimas. Europoje beveik 
nebeliko valstybės, kur jos 
nebūtų. Neišvengiamai bus 
ji ir Lietuvoj, nes tokia yra 
pažangos eiga, kuriai prie
šintis nebėra prasmės. O ci
vilinė metrikacija svarbus 
veiksnys sąžinės laisvės dės
niui įgyvendinti.

Jau minėtieji istorijos 
epizodai parodė, kad bandy
mai pasipriešinti pažangos 
raidai yra bergždi. Dabar

gaus ir Piliečio Teisių de
klaracijoj.

Tačiau ne vienodai ir ne 
visur tas sąžinės laisvės 
dėsnis praplito. Labiau at
silikusiuos kraštuos tikybi
niai varžymai dar ilgai vei
kė. Senesnioji karta dar at
simena, kad Lietuvai esant 
Rusijos valdžioj pirmoji vie
ta valstybėj priklausė sta
čiatikių (pravoslavų) tiky
bai, o kitų tikybų žmonės 
buvo antraeiliai piliečiai. 
Kitatikiai Rusijoj negalėjo 
užimti žymesnių valstybinių 
pareigų. Todėl buvo daug 
pavyzdžių, kada katalikai, 
protestantai ir kiti turėda
vo persikrikštyti stačiati
kiais ir tik tada'galėdavo 
padaryti karjerą.

Lietuvoj tiek demokrati- jau jokiai valstybei į galvą 
nių laikų konstitucijoj, tiek 
naujojoj konstitucijoj pilie
čiam sąžinės laisvė yra už- 

i tikrinta. Niekas jokių kliū
čių negali daryti norint iš-

Įvertinti reikalinga pažinti tą ar kitą tikybą.
  Mūsų laikais matome ir 

naujų reiškinių. Būtent, vis 
. . . daugiau atsiranda žmonių,
luominių į kurįe nesutelpa į tos ar ki- « JH’h'j i x _  . .

žmonių Pilietinės lygybės ^aro^ religinę pažiūrą 
dėsnis, pilietinių laisvių 1 
nis, tautos pasitikėjimu 
remtos valdžios dėsnis.

Tų žmonijos dvasios lai-j silikdami ištikimi tos ar ki- 
mėjimų srityj vienas ž“ 1 1 1 1žy- tos tikybos mokslui, nepri- 
miausių yra sąžinės laisvės pažįsta išorinių jos' apeigų, 
dėsnis tikybos atžvilgiu. 
Tai vienas seniausiai iško
votų ir plačiausiai pripažin
tų dėsnių visuos kultūrin
guos kraštuos. Pasklaidę 
istoriją mes matom kaip il
gai ir sunkiai kovota dėl są
žinės laisvės. ____ ___ ____ 7 ___
taip ilgai siautusius tikybi-Į sunkUmų° net dramų’ tenka 
niuo n 1i o ^įminint? !_______ 15 Y *______ 1_  I

Treti visiškai atmeta ant
gamtinės jėgos, dievybės 
pradą ir yra taip vadinami 
“bedieviai.” Ir toji laisvė ti
kėti ar netikėti taip pat j ei
na į konstitucijos garantuo
tos sąžinės laisvės ribas.

Prisiminkim, Labai gerai žinom, kokių

nius persekiojimus, žiaurius!pergyventi : 
žmonių kankinimus vien užiriose vieni nariai "laikosi sė
tos, o ne kitos tikybos iš-! nu nepajaudinamų tikybi-
pažinimą. Nerono ir kitų 
Romos imperatorių laikais 
buvo žiauriai persekiojami, 
deginami, plėšriems žvėrim 
atiduodami, akmenimis už
mėtomi krikščionys. Vėliau, 
kai viduramžiais įsigalėjo 
Europoj katalikybė, buvo 
persekiojami, į kalėjimus 
kišami ir deginami “ereti
kai”, kurie drįso nesutikti 
su katalikybės mokslu ir 
bandė jį reformuoti. Nau
jųjų amžių pradžioj, laimė
jus kai kuriuos kraštuos 
reformacijai, pasitaikė, kad 
kraštutiniai reform acijos 
fanatikai pradėjo persekio
ti ir žudyti katalikus (pav. 
Anglijoj), o kitur katalikai 
žudė reformatus (Baltra
miejaus naktis Paryžiuj). 
Žinom ir tais laikais skelb
tąjį dėsnį “cujus regio, ėjus 
religio” (kokia valdžia, to
kia ir tikyba). Tuo dėsniui 
einant sąžinės laisvę buvo 
įgiję tik valdovai, o paval
diniai turėjo sekti jų valią 
arba slapstytis ir nusikalsti. 
Pagaliau žinom, kad XVII 
šimtmetyje įvyko net 30 
metų karas dėl tų tikybinių 
klausimų, kurs ėjo tarp ka
talikiškų ir reformatų val
stybių. Tik po šio karo la
biau ėmė ryškėti sąžinės 
laisvės dėsnis ir tikybinių 
klausimų aštrumas pradėjo 
atslūgti ir lengvėti.

Tas trumpas priminimas 
iš žmonijos istorijos liudija, 
kad pažangos kelias nuo ti
kybinės neapykantos ir ti
kybinės prievartos yra at
ėjęs ligi tikybinės laisvės 
pripažinimo. Ryškiausiai ti
kybos ir sąžinės laisvės dės
nis buvo paskelbti prieš 150 
metų Amerikos Jungtinių 
Valstybių konstitucijoj ir 
laikė didžiosios francūzų 
revoliucijos paskelbto j žmo-

Chinija po Trijų Metų Kovos Ypatiška
Sukako trys metai, kaip kaimyno—Sovietų Sąjungos 

Chinijos liaudis kovoja prieš!—dabar ji yra tvirtesnė ir 
‘ daugiau pasirengus kovai 

už savo laisvę.
Tik labai gaila, kad šioj 

Chinijos sunkioj kovoj, Am
erikos kapitalistai, trokšda
mi pelnų, pardavinėjo ir 
pardavinėja Japonijai meta
lą, ginklus ir amuniciją. Ja
ponija ant 75 nuoš. Ameri
kos ginklais, amunicija ir 
ant 90 nuoš. žibalu veda ką
rą prieš Chinijos liaudį.

D. M. š.

Japonijos imperializmą, ku
ris nori pavergti tą milži
nišką kraštą. Chinija—mil
žiniška šalis su virš 400,- 
000,000 gyventojų.

Prieš tris metus, nuo gal
vos iki kojų apsiginklavęs, 
Japonijos imperializmas už
puolė Chiniją. Jis garsiai 
šaukė, kad į dvi, tris savai
tes Chiniją • parblokš, su
muš ir ji turės Japonijai 
pasiduoti, priimti vergijos 
pančius.

Chinijos liaudis priėmė 
Chinijos Komunistų Parti
jos obalsį—gintis! Chinijos 
Sovietų plotai apsijungė 
bendrai kovai prieš užsie
nio imperialistus su Nan- 
kingo, Kuomintango vado
vaujama valdžia. Susidarė 
bendras Chinijos liaudies

Džiaukimės, 
Džiaukimės, 
Visi!

Sveikata

neateitų kariauti dėl tiky
bos. Bet siauresni visuome
niniai vienetai ar atskiri 
žmonės dar tos kovos neiš
sižadėjo, nes niekas be ko
vos nenori užleisti pozicijų. 
Jei toji kova neišvengiama, 
bent reikia pageidauti, kad 
ji eitų padoriai, garbingai. 
Deja, dažnai matom labai 
šiurpių reiškinių.

“Užmušiu, jei neisi vely
kinės!”—žiauriai šaukia fa
natikas tėvas sūnui laisva
maniui. “Negausi brandos 
atestato, jei neisi į bažny
čią!” — grasina kapelionas 
subrendusiam betikybinia- 
me nusistatyme jaunuoliui. 
O kiek grąsinimų sušilau-’ 
kia laisvesnių pažiūrų mo- 
kytojai!

Iš kitos pusės, taipgi pasi
taiko neleistinų priešingo 
fanatizmo reiškinių, šlykštu 
girdėti, kad kartais nulau
žomi kryžiai, iškoneveikia-’ tis Chinijos pergale. Chini- 

šeimynose, ku-'mi tikybinių apeigų reik-’ 
mens ar net bažnyčios. Pa
sipiktinimo vertas ir pasity
čiojimas iš žmonių tikybi
nių jausmų.

Tie vieni kitų verti smer
ktini reiškiniai yra sąžinės 
laisvės negerbimo reiški
niai. Jie liudija, kad sąžinės, 
sielos reikalus norima pa
veikti materialėm, net fizi
nėm priemonėm. Kaip ma
tėm, valstybiniu mastu jom 
nieko nelaimėta. Nei karai, 
nei kankynės, nei inkvizici
jos nesulaikė, nei krikščio
nybės išsiplėtimo, nesulaikė, 
nei reformacijos atsiradi
mo. Persekiojimais negali
ma ir tikybos išnaikinti. 
Smurtas ir grasinimai ne
gali sulaikyti ir laisvama- 
nybės augimo. Tai pakanka
mai įrodė mūsų tautos ir 
valstybės paskutinių de
šimtmečių istorija. Vienin-

metų,Per pastaruosius 14 
tai lietuviams linksmiausia 
diena birželio 19 diena, kada 

frontas — bendram apsigy-j sugriuvo tironų, Lietuvos plė- 
nimui.

Prasidėjo žiaurios kovos. 
Japonija pastatė apie mili
joną karių prieš nepasiren
gusią karui Chiniją. Užblo- 
kadavo karo laivais iš jūrų. 
Šimtais karo orlaivių puolė 
chinų miestus, sodžius ir net 
valstiečių ūkius, degina, 
griauna, civilius žmones žu
do.

Mes rašėme, kad Chinijos 
liaudis nepavergiama, jeigu 
ji bendrai ginsis. Daugelis 
tam netikėjo. Sakė, kad ne
gali Chinija laikytis, ka
riauti prieš galingą Japoni-

Mes t numatėme, mūsų 
dienraštyj daug kartų nu
rodėme, kad Chinijos karas 
bus labai žiaurus ir ilgas, 
kad jis galį gale turi baig-

nių pažiūrų, o kiti palinkę 
į naujovę. Iš to kyla ne tik 
ginčų, priekaištų, bet kar
tais ir aštrių konfliktų.

Mes gyvename persilauži
mo ir vertybių pervertinimo 
laikus, kovos laikus. Toji 
kova yra išgyventa tiktai 
aukštos kultūros kraštuose, 
kur sąžinės laisvė yra ne 
tuščias žodis, bet valstybės 
įstatymų, papročių ir žmo
nių susipratimo uoliai sau
goma sąvoka. Sąžinės laisvė 
eina greta su aukšto laips
nio žmoniškumu, aukšta sie
los kultūra. Tad ir pas mus 
sąžinės laisvė visiškai įsi
galės tik žymiai pakilus tau
tos visuotinai kultūrai.

Tačiau negalima manyti, 
kad toji kultūra ir aukštas 
žmoniškumas nukris ant 
mūsų kokiu tai stebuklu. I telis tikras ir išmintingas žinės laisvė.

iNe, ji bus taip pat ilgų ir,būdas tikybos ir įsitikinimų

jos Komunistų Partija, nu
matė tris laikotarpius apsi
gynimo kare: (1) Kada Ja
ponija galinga, o Chinija 
nepasirengus, tai Japonija 
užims tam tikrus Chinijos 
plotus. Chinija turi gelbėti 
savo armiją tolimesnei ko
vai. (2) Abi pusės daug maž 
mušis už tuos pat plotus, 
miestus — japonai užims, 
chinai atims, japonai vėl 
juos ims ir chinai atkariaus. 
(3) Kada Chinija pereis į 
kontr-atakas, kad išvijus 
Japonijos armiją.

Karas taip ir eina. Dabar 
jis įžengia jau į trečią lai
kotarpį. Japonija norėtų ap
gauti Chiniją, išsisukti iš to 
karo, bet jai nesiseka. Po 
trijų metų sunkios kovos, 
Chinija ne tik nesumušta, 
bet su pagalba savo didelio

šikų diktatūra, o pats save 
vadinęs “tautos vadu,” kuriam 
geriau tiktų “kankintojas,” 
Antanas Smetona nuo liaudies 
teismo paspruko į Vokietiją, 
nes jis gerai žinojo savo nu
sikaltimą Lietuvos liaudžiai ir 
jokiu būdu negalės 
darbus 
liaudies 
pasirašė 
nužudė 
sūnus Požėlą 
ir Greifenbergą!
jam baisu buvo pasilikti Lie
tuvoj ! Lai daugiau nemato 
Lietuvos žemelė tokių tautos 
niekintojų, kokiais buvo Sme
tona ir visa jo klika! Dabar 
kas miela dienelė atneša vis 
linksmesnes žinias apie mūsų 
gimtinę! štai “Laisvėj”, už 
birželio 21 didelėm raidėm 
ant pirmo puslapio žinia, kad 
jau ir politiniai kaliniai išlais
vinti! Ar tai ne džiaugsmas? 
Ar nelinksma kožnam geram 
Lietuvos sūnui ir patrijotui? 
Aš nežinau, kaip kitiems, o 
kas link manęs, tai perskaitęs 
tą žinią, kurios aš taip su at
vira širdžia laukiau per 14 
metų ir tik dabar sulaukiau, 
už tai penkias eiles apsisukau 
ant vienos kojos. Sveikinu 
jus, brangūs draugai, buvusie
ji kaliniai; sveikinu ir jus, iš
laisvintojus, naujus kapitonus 
Lietuvos laivo—Justą Paleckį 
ir jo pagelbininkus!

Susninkų Jurgis.

Ar jūsų miegas yra nau
dingas, kaip privalo būti? 
Ne klausimas kiek miegi, 
bet kaip miegi, svarbiausia. 
Šioje šalyj žmonės mažai 
kreipia domės į miegą. Re- 
guliaris miego paprotis yra 
svarbu kaip ir valgymas. 
Jeigu negauni gana miego 
—kūnas yra alkanas kaip ir 
be valgio. Miegant gyslos 
atsigaivina ir atsibūdavo ja 
energija, kurią išeikvoji 
dienos laiku. Dėl stokos 
miego visas kūnas užmoka. 
Reikia kas naktį miegoti 
nemažiau aštuonių valandų 
atilsingu miegu.

Kad išrodžius jaunu ir 
turėti gražų veidą, skais
čias akis ir būti pilnai gyvu, 
bandyk sekančius patari
mus—gerk maslionkas, nes 
tai yra puikus valytojas 
sistemos. Nevalgyk daug 
jeigu esi nuvargęs. Žiūrėk,

- ...----- ... — ■ ......-.............................. ............... .. ... .........

kad gerai mįegi ir pasilsi ir 
kad gauni užtektinai mie
go. Valgyk mažiausia po 
šaukštą sėlenų kasdien. Val
gyk daug daržovių, virtų ir 
nevirtų, ir vaisių. Negy
venk susivaržius, bet ganė
tinai mankštinkis. Nereiks 
gydytojo patarintų apie 
sveikatą, jeigu prisilaikysi 
tų patarimų. Jie yra pa
prasti ir lengvi išpildyti.

F.L.I.S.

LIETUVOS PAREIGŪNŲ 
PAKEITIMAI

Kaunas.
Prezidento aktu Lituanisti
kos Instituto direktorius 
K. Masiliūnas nuo liepos 1 
d. iš pareigų atleistas. Į jo 
vietą paskirtas prof. Myko-( 
las Biržiška. — Kūno Kul
tūros Rūmų direktorius 
Vyt. Augustauskas atleis
tas. Jo vieton paskirtas Vin
cas Petronis.____________

Kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai- 
«aves” bendroves

Respublikos

Užsakykite “Laisvę” j Lietuvą

klausimam spręsti yra—są-

“Mūsų Jaunimas”.

Minų naikintojas Bergholm—Norvegijos laivelis, po 16 dieną keliones pribuvęs 
j New Yorko uostą.

uz savo 
atsakyti teisingam 
tribunalui. Jis pats 
mirties verdiktą! Jis 
geriausius Lietuvos 

Giedrį, čiornį 
štai kodėl

Berlin, liep. 9. — Vokie
čiai sakosi nušovę . žemyn 
visus dvyliką Anglijos or
laivių, kurie buvo atlėkę 
bombarduot vokiečius Nor
vegijoj.

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

Vardas

Gatvė

Paštas

/ •

ar kaimas ....

tys ..................

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į Čia paduotą blanku- 
'tę ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

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

(Kampas Roebling St.)

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

• Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy-
• nūs ir Likerius Reikia Pirkti Patin-
• karnoj Krautuvėj

• Manhattan Liquor Store

• Didžiausia ir žemiausiom kainom
• krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ ROSIU GĖRIMŲ

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA 
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

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

mašinėlė.savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 8410)

Junior Deluxe Portable

Remington Model No. 5 Deluxe $49.5U 
Remington Model No. 1 Deluxe $59.50 
Deluxe Noiseless Portable $67.50Tuojau užsisakykite per “Laisvę,” 

nes “Laisvė” savo skaitytojams 
duoda didelę nuolaidą.

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

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



Ketvirtas puslapis LAISVO— 
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TIK TIEK ATSIEKĖ
(Vaizdelis)

Antanas paliko dar visai neblogą an
glių kasykloj darbą ir, nuėjęs į rekrūtą- 
Vimo stotį, liuosa valia įstojo į kareiviš
ką tarnystę. Nes vis tiek, jis manė, 
anksčiau ar vėliau bus paimtas iš prie
vartos į kariuomenę. Tai argi ne geriau, 
pagal jo manymą, pačiam sava valia pa
siduoti dabar ir tuomi dar įsigyti gerą 
vardą, kaipo liuosnoris kariautojas už 
šios šalies, o kartu ir už viso pasaulio 
demokratiją ir taiką?

Tai buvo 1917 metais, laike pasaulinio 
karo, kada ir Amerikos J. V. prisidėjo 
prie talkininkų prieš teutoniškas valsty
bes, ir kada A. J. V. kongresas paskel
bė dekretą imti visus jaunus ir sveikus 

’vyrus, tinkamus kariškai tarnystei, į ka
riuomenę iš prievartos. Gi patrijotizmas 
šiuo momentu buvo pačiame įdegime, tad 
ir kalbos ir įvairi agitacija, o jau ypatin
gai apie kareivio garbę, atsižymėjimus ir 
tt., tai plaukė, kaip iš kokio gausybės ra
go; net ir gražiausios merginos vien tik 
kareiviams skiriamos. O jau apie darbus, 
tai nėr ką ir kalbėti,—patys geriausi tai 
vien tik kareiviams, kada jie pargrįš iš 
karo nusukę kaizeriui sprandą.

Antanas, nors ir nešė save aukštai, 
puošėsi gana elegantiškai ir bandė nu
duoti inteligentišku vaikinu, vienok išsi
lavinimo kaip ir neturėjo jokio, apart to, 
kad mokėjo paskaityti mišiaunas ir miš
parų maldas, ir šiaip-taip suvokė, iš ma
žosios raidės, pasirašyti savo vardą, tai 
ir viskas. Gi klasinio supratimo neturėjo 
jokio ir visai tuomi Antanas ir nesirū
pino, nesiinteresavo. Jo manymu, tai bu
vo tuščias dalykas, todėl neapsimoka ir 
galvą bereikalingai kvaršinti. Labiausia, 
ko Antanas geidė, tai tuščios garbės, to
dėl jis jos visur ir j ieškojo. Na, o čia 
kaip tik dabar, Antanas manė, ir yra 
auksinė proga įsigyti tą labai jam.pa
geidaujamą garbę, ir dar ne bi kokią, 
bet karžygišką, kareivio uniformoje. To
dėl netikėti toms visokioms kalboms ir 
prižadams pas Antaną minties visai ne
buvo—jis tą viską ėmė už gryną pinigą. 
Kitaip sakant, Antanas paliko vienas iš 
to pulko žuvų, kurios gausiai kibo ant 
patrijotiškai militariškos meškerės.

* * *
Šiandien dieną paniurus, ūkanota. Sau

lė pasislėpus už storų, juodų, kaip švinas, 
debesių ir nedrįsta pažvelgti žemei į vei
dą, kuris murzinas ir prakaituotas nuo 
smulkaus, kaip migla, dvelkiančio rudens 
lietaus. Miesto namai nūdien irgi atrodo 
kaip apsiverkę, apsiašaroję ir išraižyti 
mažais vandenio ryštakėliais, susidariu
siais iš to smulkaus lietaus, žodžiu sa
kant, šiandien, rodos, ir pati gamta liūdi 
Antano dėlei jo tokio neapgalvoto žygio.

Kaimynai ir artimi Antano draugai 
susirinkę, gal paskutinį kartą pasakyti 
jam sudie, lyg ir ko tai nerimaudami, 
tarp savęs lėtai šnekučiuojasi. Tačiau jų 
pašnekėsis daugiausia sukasi vien tik 
apie karą ir visus jo baisumus. Ir nors 
Antanui tas nepatiko, vienok jis vengė 
tatai parodyti šiame momente. Dar prie
šingai, jis bandė nuduoti, jog jis visai to 
nepaiso ir laiko už didelę garbę eiti į ka
rą. Jo manymu, tai tik bailiai karo bijo. 
Tačiau nesunkiai buvo galima įspėti, kad 
Antanas jaučia savo širdyj ką kitą, ne
paisant, kad gal jo vaidentuvėj ir vaiz
duojasi garbinga kareivio mundiera su 
garbės medaliais ir atsižymėjimo kry
žiais ir tas visas kareivio išdidumas ir 
pagarba, apie ką jis tiek daug buvo pri
siklausęs. Vistiek buvo galima pastebėti, 
jog Antanas savyje nerimauja ir kad jį 
baimės šiurpas sukrato, kada jam, vei
kiausia, akyse atsistoja juoda mirties 
Šmėkla. Nesunku buvo įspėti, kad Anta
nas jaučia be galo sunkų slėgimą savo 
krūtinėj; kad jo širdis kaip replėmis kie
tai suspausta, nežiūrint, kaip jis tatai 
bando paslėpti po nepaisymo skraiste.

O po kita, juk nieko jau ir negelbės, 
jei imtų žliumbti. Ir nežiūrint, ką Anta
nas jąutė savo širdyje ir kaip jam gal 
nesinorėjo nei girdėti kalbas apie karo 
baisumus, o visgi jis vengė tatai paro
dyti. Dar priešingai, jis bandė, kur tik 
galėjo, įsiterpti ir nukreipti kalbą į ką 
kitą, bi tik mažiau kalbos būtų apie karą. 
Ir ištikro, argi ir priderėtų dabar Anta
nui verkti, kada jį niekas varu nevarė 
pasiduoti į kariuomenę, o jis pats sava,

liuosa valia įsirašė? Todėl, jei jis dabar 
ir jaučiasi padaręs klaidą, bet pataisyti 
jau pervėlu, tai nėra ko dabar ir verkti. 
Sykį pasidavei, pasirašei, tai dabar ir 
nešk sveikas savo galvą į karo dievaičio 
nasrus.

Antano dabar vienintelis troškimas, 
tai kad tik greičiau ateitų ta valanda 
apleisti brolio namelį ir atsiskirti su bro
liu ir su visais čionais susirinkusiais kai
mynais ir draugais. Nepaisant, jei šis 
atsiskyrimas gal būt ir ant visados. Vis 
tiek skirtis sykį reiks, tai ko greičiau, 
to geriau. * * *

Antanas susitvarkęs, susidėjęs reika
lingus daiktus kelionei į valizėlę, pir
miausia atsisveikino savo brolį, kaimy
nus ir draugus ir pasiėmęs valizėlę į ran
ką žengė link durų. Nežiūrint, kaip An
tanas laikėsi kietai ir stengėsi išsilaikyti 
nepaisančiu, o betgi jo akys aprasojo iš
einant laukan.

Į gelžkelio stotį Antaną palydėjo tik 
vienas jo jaunų dienų draugas Albinas. 
Nors Albinui ir buvo gana gerai žinomas 
Antano būdas, vienok šiuo kartu jam 
buvo paslaptis) kodėl ir su kokiu išroka- 
vimu Antanas taip “tekinas” skubinasi 
į karą. Todėl Albinas nusisprendė dabar 
patirti ir šią jo paslaptį: kas gi ištikro 
Antaną pastūmėjo prie šio žygio. Todėl 
ilgai nelaukęs, Albinas ir paklausė An
taną: .

Kodėl Antanas taip skubinasi nešti sa
vo galvą piešais vokiškas kanuoles? Ko
kią jis mato tame laimę? Juk šis karas 
yra kapitalistų karas dėl pelno, o nieko 
daugiau. Tai kam darbininkai turi dėl 
turtingųjų pelno vieni kitus žudyti? Lai 
patys kapitalistai ir kariauja, o ne darbo 
žmonės. “O prie to, dar tu, Antanai, nėši 
nei pilietis šios šalies, tai ir iš prievartos 
tave negali imti į karo tarnystę, jei tik 
tu to nenorėsi.”—Albinas jam sako. “Tai 
kokiems galams tu taip skubiniesi dar 
pirm laiko bėgti?”

Čia Antanas, Albino klausinėjamas, 
noroms-nenotoms prisipažino, kas jį ve
da į karo glėbį; pasisakė; jog jam rūpi 
užsitarnauti geras vardas, garbė, o par
grįžus iš karo—gauti gerą darbą; pasi
sakė, jog jis pilnai tiki tiems gudrių pa
triotų pažadams, kurie saugodami savo 
kailį, daug kalba apie “tėvynės meilę”, 
žaizdami kitų gyvastimis.

Albinas tik nusijuokė iš tokios Antano 
svajonės ir lengvatikystės. Antanui teks 
labai skaudžiai nusivilti tais kapitalisti
nių agentų prižadais, jei tik jis, Antanas, 
išliks gyvas ir sveikas sugrįš iš karo. 
Tada tikrai persitikrins, jog tie visi pa
žadai tiems žmonėms nieko nekainuoja. 
Gi tą viską ištesėti, tai jau bus kitas da
lykas.

Vienok Antanas Albinui netikėjo; An
tanas manė, kad Albinas perdaug prisi
klausęs ir prisiskaitęs socialistinės agi
tacijos, todėl taip ir kalba. Ir jei Albi
nas nebūtų Antano jaunų dienų draugas; 
jei jie nebūtų kartu augę ir ganę savo 
kaimo kaimenę Storšiškių ganyklose; jei 
jie nebūt kartu atvykę ir į šią šalį, tai 
Antanas ne tik Albiną užvadintų kvailiu, 
cicjliku, bet ir per žandą jam kirstų už 
tai, kad Albinas jam tokių dalykų dabar 
prikalbėjo, kokių jis visai net nebuvo 
girdėjęs ir nei nemanęs. Vienok Antanas 
susilaikė nuo pykčio ir neišsidavė, jog 
jis nenori nei klausyti, ką jam Albinas 
kalba. Ir nors Albinas ir labai apgailes
tavo Antano atsisveikindamas gelžkelio' 
stotyj, bet Antanas, nepaisant kokį su
sijaudinimą jautė savo širdyje, skirda
masis su Albinu atsinešė gan šaltai, ne
paisančiai link Albino jam gerų linkėji
mų. * * *

Pasaulinis karas pasibaigė. Gi su karo 
pabaiga, baigėsi daug ir darbų, ypatin
gai ginklų ir amunicijos fabrikai susto
jo dirbę. O vėliau ir kitos išdirbystės 
pradėjo šlubuoti, pradėjo darbai apsisto
ti. Ir vieton trūkumo darbininkų, jau 
pradėjo atsirasti jų ir perdaug. O paga
lios ir gana platūs industrijinis krizis 
su keliolika milionų nedirbančių apėmė 
visą šalį. O dar prie to, prabėgus keliems 
mėn. po karo pabaigos, pradėjo grįžti 
ir kareiviai tūkstančiais kasdien iš ka
riuomenės ir Franci jos ir tuomi dar di
dinti bedarbių armiją.

(Daugiau bus)

E. Rochester, 
' N. Y.

E. BARONIENĖ
Birželio 26 d. staiga pasimi

rė narė LDS 167 kp. Emilia 
Baronienė, 31 metų. Birželio 
29 d. palaidota White Haven 
kapinėse, E. Rochester, N. Y.

Gerokai skaitlingas būrelis 
rochesteriečių palydėjo į ka
pus. Taipgi, Barono sesuo iš 
Kanados dalyvavo šermenyse, 
šermenim! rūpinosi lietuvis 
George Savage. Teko pasaky
ti atsisveikinimo trumpa kal
ba kaip namie, taip ir ant ka- 
PŲ. 1 ii

Velione buvo gimus Lietuvoj 
Šilogalio kaime, žokiškio pa
rapijoj, Rokiškio apskr., po 
tėvais Karpavičiūtė.

Vedė Lietuvoj 1928 m. ir 
tais pačiais metais atvyko į 
Ameriką, šeimos buvo susilau
kę dukrelės Elenutės, 6 me
tų, ir Valteriuko, 4 metų. Pa
liko dideliam nuliūdime savo 
vyrą Longiną Baroną, artimus 
draugus ir pažįstamus.

Černauskas.

Pittsburgh, Pa.
I_________________

Visokios Žinios
Birželio 30 dieną buvo lai

kytas Amerikos Lietuvių Kon
greso Pittsburgho komiteto su
sirinkimas LDS' name, 1320 
Medley St. Išduoti raportai, 
apmokėtos bilos ir nutarta 
Pittsburgho skyrių likviduoti. 
Kadangi aplinkybės pasikeitė 
ir dauguma kliubų ir kuo
pų neatsiunčia savo atstovų ir 
neužsimoka duoklių, tai Sky
rius nebegali gyvuoti. Nutar
ta padėkavoti visiems veikė
jams, kurie Skyriuje darbavo
si. Mes visi veiksime ir to
liau mūsų apskričiuose, kaip 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijime ir Lietuvių Literatūros 
Draugijoj. Dirbsime tą patį 
darbą, kurį dirbo Kongreso 
Skyrius. Taigi raginame aps
kričių komitetus daugiau pa
dirbėti. Kongreso Skyrius pa
liauja Veikęs ant toliau, užsi
daro. Nutarta pasiųsti pasvei
kinimą naujai Lietuvos val
džiai.

Birželio 30 d. įvyko Jaunų 
Lietuvių Radio Kliubo Soho 
dalies išvažiavimas Adomo 
sodne, Castle Shanon, Pa. Ka
dangi diena buvo šalta ir lie
tinga ir kadangi svaiginančius 
gėrimus turėti uždrausta, tai 
piknikas buvo ne per didelis. 
Kiti ir atvykę, kaip pamatė, 
kad gėrimų nėra, tuojau pik
niką apleido.

Jaunuolių, tai buvo gana 
daug. Rinko gražuoles. Iš
rinkti teisėjai pripažino tris 
merginas gražiausiomis. Pir
mąja pripažinta Bronislava 
Suminskaitė iš Esplen ir ji ga
vo įhrmą dovaną. Antrą dova
ną gavo A. BirbilUtė iš Pitts
burgho, o trečią dovaną^ lai
mėjo D. Sabaliauskaitė, irgi 
iš Piftsburgho. Merginos bu
vo patenkintos, paaČiavo pu
blikai ir sau liriksmihosi šokių 
svetainėje iki vėlumos.

RittsbuEghe nuo liepos 1 d. 
įėjo galion įstatymas, kuris 
uždraudžia tureli svaiginan
čius gėrimus visose piknikų 
vietose. Praeitą savaitę daug 
areštavo už to įstatymo su-

laužymą. Reiškia, kad pikni
kai gali išnykti, nes be svaigi
nančių gėrimų nebus galima 
pelno pasidaryti.

Liepos 4 dieną Shanley par
ke buvo suruoštas visokių tau
tų parengimas. Buvo šokiai 
tautiniuose kostiumuose, mu
zika, dainos ir t.t. Buvo ski
riamos dovanos. Dalyvavo 
grupė jaunų lenkių merginų ir 
kita grupė maišyta—merginų 
ir vaikinų. Laimėjo pirmą do
vaną. Dalyvavo graži grupė 
vokiečių atletų ir labai gra
žiai pasirodė. Taipgi'dalyva
vo italų, švedų, kroatų ir ki
tos grupės. Miesto gerovės 
direktorius Klein pasakė pra
kalbą apie liepos 4 dienos 
reikšmę. Tos visos apeigos 
prasidėjo 2 vai. po pietų ir tę
sėsi iki 10 vai. vąkaro. žmo
nių galėjo būti apie 15 tūks
tančių. Visuose parkuose vis 
buvo kitaip žaidžiama.

Birželio 29 dieną apsivedė 
J. IZabela iš McKees Rocks su 
Vanda Bajoriūte iš North Si
des.

Liepos 6 dieną apsivedė P. 
Račkauskas iš Library, Pa. su 
panele Bučniūte iš North Si
des.

Abi poros šliūbą ėmė lietu
vių bažnyčioje pas kunigą Jo
ną Mišių.

Pittsburgh e eina bjauri Dies 
Komiteto agitacija. Pervaro 
per šerengą pas District At
torney ofice visus, kurie pasi
rašė ant Komunistų Partijos 
peticijos dėl nominavimo kan
didatų į valdvietes. Vardus 
paskelbė per “Pittsburgh 
Press.” Daug bijo darbų ne
tekti, tai išsisukinėja, sako, 
būk nežinojo, už ką pasira
šo. Net landžioja po stubas 
ir klausinėja, “ar tu tikrai ži
nojai, už ką pasirašai.” Tas 
padarė daug nemalonumo 
simpatikams.

Birželio 21 dieną buvo lai
komas susirinkimas dėl suren
gimo bendro visų North Sides 
lietuvių išvažiavimo liepos 21 
dieną ant Lietuvių Country

Club farmos, Willock, Pa. At
stovai susirinko nuo 8 draugi
jų arba kuopų.

Kaip pirmiau buvo “Laisvė
je” rašyta, dėl North Sides 
lietuvių suėjimo į vienybę bu
vo surengtas bendras Lietu
vos nepriklausomybės paminė
jimas. Paminėjimas gerai pa
vyko, tai buvo rengtasi prie iš
važiavimo ir pelnas buvo nu
tarta skirti Vilniaus pabėgė
liams. Bet kadangi dabar pa
sikeitė aplinkybės, tai turėjo
me pakeisti programą. Pelnas 
bus skiriamas sekamai: pusė 
eis užlaikymui lietuvių kam
bario Pittsburgho universitete 
ir pusė statymui lietuvių ka
talikų akademijos Castle Sha- 
noh, Pa. t

Dalyvavo 18 delegatų. Tu
rėsime kitą pasitarimą trum
pu laiku.

D. P. Lekavičius.

Kiek Italy Žuvo Kare
Roma. — Italų komanda 

skelbia, jog per keturias sa
vaites karo buvo užmušta 
800 italų, nežinia kur dingo 
315 ir liko sužeista 2,982. 
Daugiausia italai nukentėjo 
kovoj su. francūzais, kol 
Franci ja kariavo.

S-

H

Kelvirfa'd., Liepos II, 194d

Amerikos Ambasadorius 
Persikraustė j Vichy

Vichy, Franci j a. Persikė
lė Amerikos ambasadorius 
Wm. C. Bullitt į Vichy, lai
kinąją Franci jos sostinę, 
kur persikrausto ir kitų ša
lių atstovai.

Anglai Nukirto 100 Italų 
Orlaivių

London. — Anglai sako, 
kad jų lakūnai Libijoj ir ki
tur Afrikoje viso iki šiol 
nušovė žemyn 100 Italijos 
lėktuvų; o anglai suėmė į 
nelaisvę apie 1,000 italų ka
rių ir pagrobė kelis tankus, 
per šimtą prieorlaivinių ir 
kitų kanuolių ir milionus 
įvairių šovinių.
P ra

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 2-8842
Ė- <3

SIŲSKITE Į LIETUVĄ
Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMĄ
Kurie siuntė tą Albumą į Lietuvą, gauna širdingų 

padėkų už taip gražią dovaną.

KNYGA IŠ 56 PUSLAPIŲ 
Dydžio 9 colių pločio, 12 c. ilgio 

Spalvuotos Spaudos Viršeliais 
KAINA 30 CENTŲ

LAISVES ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. . Brooklyn, N. Y

a

Ekskursija Traukiniu
Rengia LDS 8-ta kuopa naudai dienraščio “Laisves”

Išvažiavimas prie Lake Hopatcong, Nolan’s Point Park, N. J.

LAKE HOPATCONG
Didelis ežeras, puikios maudynes, šokiam 

salė ir gražus miškas piknikui.

Rugpjūčio 4 August
19 4 0

TlKIETAS ROUND TRIP $1.00

Bus ant Vietos Gaminami Karšti Valgiai ir Turėsi
me Šaltų Gėrimų. Linkime Gero Apetito.

Pusryčius galėsite gauti ant traukinio, rengėjai patarnaus. 
Tik prašom nesivėlint, nes traukinys turi išeit paskirtu laiku

Traukiniu nuvažiavimas ir sugrįžimas tik $1.00.
Į PIKNIKĄ ĮŽANGA VELTUI.

Išanksto įsigykite traukinio bilietus. Juos galima gauti “Laisvės” 
ofise, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y., ir pas platintojus.

Maudytis įžanga 10c. Samdantis kambarį su savo siūtu 35c. Sam
dantis kambarį ir siūtą 60 centų.

Ekskursijai nepatartina labai puoštis. Rengkitės paprastai, taip kaip į 
beach’ius važiuodami, tai ant traukinio ir miške nereikės saugotis dulkUtės.

Parsaittdoma laivUkai pasivažinėjimui ant didžiojo ežero Hopatcong.

BROOKLYNIECIŲ ATYDAI: Liberty St., New 
Yotk City traukinys išeis 8:45 a. m. (Day Light 
Sdvirig Titrte). Brooldyniečiams geriausia priva
žiuot Jamaica Line traukiniu, išlipt ant Broad St. 
stoties, Dowhtowh, it nuo stoties eiti iki Liberty 
St. I’ferty, iludsori River.

Jersey City Terminai, traukinys išeis 9:00 A. M. 
East 22nd St., Bayonne, traukinys išeis 9:15 A. M. 
ElizRbethport, N. J., traukinys išeis 9:20 A. M. 
Elizabeth, N. J., traukinys Išeis 9:25 A. M.
Newark, (Broad St.), traukinys išeis 9:00 A. M.

GRĮŽTANT ATGAL, TRAUKINYS APLEIS PARKĄ 8:30 V. VAKARO
.............................................  > ■< į fa ..................................... į , i ... , i i i i į f ii.hi i.i.mii.i'V
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O Kur Pirma Buvo
Ponai Šimučiai?

“Atimtos Laisvės Žmonės 
Greit Neužmiršta.”

Cleveland© katalikiškas lai
kraštis “Lietuvių žinios,” ku
rios tankiai naudojasi p. šimu
čio raštais,/iš “Draugo,” savo 
editorialams, pereitam nume- 
ryj, editorial© vieton, įtalpi
no ilgą . p. šimučio atsišauki
mą, “Į Darbą Už Lietuvos 
Laisvę.” Tame rašinyje nieko 
daugiau nėra, kaip tik rauda 
ir prašymas aukų. Tarp kitko, 
sakoma:

“Sąmoningas lietuvis visa
dos krutėjo, dirbo savo tau
tos gerovei ir aukojo įvairiem 
jos reikalam. Bet šiuo kritiš
ku ir be galo skaudžiu Lie
tuvos gyvenimo momentu tau
ta iš jo daugiau reikalauja. . . 
Ji reikalauja nuo savo bur
nos nutraukti kąsnelį kitą ir 
tą dalį paaukoti Lietuvos lais
vei ir nepriklausomybei gin
ti.” -J

Kada kraugeris Smetona, 
su savo fašistine šaika, buvo 
pavergęs visą Lietuvos liaudį, 
išardęs liaudies išrinktą Lie
tuvos Seimą, ir panaikino jo 
pagamintą Lietuvos Konstitu
ciją, kada visi, kurie dirbo už 
atsteigimą demokratijos ir 
laisvės Lietuvoje, buvo sugrus
ti į kalėjimus ir koncentraci
jų stovyklas, kuriose niekšiš- 
kiausiai buvo kankinami ir žu
domi. tada ponams šimučiams 
nebuvo “be galo skaudus Lie
tuvos gyvenimo momentas.” 
Tada jie nešaukė lietuvius ka
talikus “į Darbą Už Lietuvos 
Laisvę.” Jie buvo pasitenkinę 
kruvinuoju Smetonos režimu.

Kur Dabar Tas Skaudus 
Momentas?

Tam pačiam “Lietuvių Ži
nios” numeryj, ant pirmo pus
lapio, iš Kauno pranešimuose, 
skaitome: “Raudonoji armija 
atėjo ne tvarkos pakeisti ar 
okupaciją vykdyti, bet apsau
goti nuo karo pavojaus ir pa

dėti išlaikyti nepriklausomy
bę. šaulių sąjunga visu ryžtu
mu stoja vyriausybei talkon. 
Lietuvoje kursuoja tik litas. 
Maisto fabrikai dirba produk
tų apsčiai. Ruošiamas darbo 
rūpinimo trijų metų planas. 
Ūkininkams produktams kai
nos pakeliamos. Visi bus ap
rūpinti darbu. Smetonos bius
tų metalas paskirtas Ginklų 
Fondui, žemės ūkio ministras 
pareiškė ūkininkams, jog že
mės nuosavybė garantuojama; 
išsišokėliai prieš nuosavybės 
neliečiamybę bus traktuojami 
Lietuvos liaudies priešais. Ne 
teisėtai įgyta žemė bus ati
duota dirbantiems. Sveikatos 
ministras pareiškė, kad žmo
nių gydymas, profilaktika ne
mokamai, prieinamai. Turi bū
ti įvestas senatvės įvalidumo 
draudimas, praplėstas gydy
mo įstaigų tinklas, padidinta

tyvumu.
Kitur ant to paties pusla

pio skaitome, ir net pabrauk
ta : “Liaudies teisių pilnas ap
saugojimas. Politiniai kaliniai 
paleisti, privilegijuotos (fašis
tinės—J. N. S.) partijos ir są
jungos uždarytos. Tautų lygy
bė, šovinizmo pašalinimas, re
formos sveikatos srityje, pla
čių liaudies masių švietimas, 
vieningas darbas brangios tė
vynės gerovei.”

Ant kito puslapio to paties 
“L. ž.” num. Elzė, aprašiusi 
vietinius nuotikius, sako: “Su 
šiuo pasilieku jūsų korespon- 
tė, kuri mano, kad Lietuvos 
Prezidentas Smetona paspru
ko į Vokietiją ne iš dėl sovie
tų atėjimo, bet iš kalėjimo 
polit. kalinių paleidimo. At
imtos laisvės žmonės greit ne
užmiršta.”

čia dėl aiškumo dar galima 
pridurti, kad jie nepamirš ir 
tų kraugerių, kurie juos kan
kino. Taip pat Lietuvos liau
dis nepamiršt ir tų ponų, kll-

štabą ir paskirtas pirmojo 
skyriaus viršininku. 1930 m. 
buvo kariuomenės inspekci
jos pėstininkų skyriaus vir
šininku, o 1935 m. rugpjū
čio 1 d. paskirtas pėstininkų 
inspektorium. Tų pat metų 
lapkr. 23 d. pakeltas į bri
gados generolo* laipsnį, 1939 
m. birželio 13 d. į divizijos 
generolo laipsnį. Atgavus 
Vilnių, buvo paskirtas Vil
niaus rinktinės vadu ir va
dovavo Lietuvos kariuome
nės žygiui į Vilnių. Nuo 
sausio 22 d. ėjo kariuomenės 
vado pareigas. Balandžio 22 
d. paskirtas kariuomenės 
vadu. Už nuopelnus apdo
vanotas visa eile aukštų or- 
denų.

Ei

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 11 d., 8 vai. vak. Liet. Svet., 
853 Hollins St. Prašome narių da
lyvauti, nes bus renkami delegatai 
į 5-tą Seimą. — A. Žemaitis, sekr.

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks lie

pos 14 d., 10 vai. ryto. Progresyvių 
Kliubc, 325 E. Market St. Visi na
riai yra kviečiami dalyvauti. Tą pa
čią dieną kuopos piknikas įvyks. — 
O. Zdaniene, sekr. (162-163)

WORCESTER, MASS.
LLD 155 ir 11 kuopos rengia ben

drai pikniką, Olympia Parke. Liepos 
14 d., risis sportininkai B. Lazutsky 
ir J. Karalius, taipgi bus ir šauni 
muzikos programa. Kadangi šie me
tai yra LLD Jubiliejiniai, tai bus 
proga kiekvincam įstoti už $1, gaus 
šių metų išlesitas knygas ir žurna
lą “Šviesą.” Kviečiame visuomenę 
dalyvauti piknike. — J. M. L.

(162-163)

kova su socialinėmis ligomis, 
alkoholizmu bei vaikų defek-

rie rinks aukas atsteigimui ne
laisvės Lietuvoje.

J. N. Simans.

Vichy, Franci j a, liepos 9. 
— Vakar ir šiandien anglų 
orlaiviai vėl bombardavo 
karinius Franci jos laivus > 
Grane.

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. ruošia prakalbas 

Lietuvos klausimu. Įvyks penkta
dienį, 12 d. liepos, šv. Jurgio Svet., 
180 New York Avė., pradžia 7:30 
vai. vak. Kalbės D. M. Šolomskas ir 
R. Matusevičius, pastarasis neseniai 
atvykęs iš Lietuvos. Kviečiame da
lyvauti ir išgirsti įdomias prakalbas.

(162-163)

light, sukite po dešinei į Highland 
Ave. Pavažiavę tuoj pamatysite pik
niko iškabą po dešinei. (161-163)

WILKES-BARRE, PA.
Progresyvės organizacijos rengia 

didelį išvažiavimą kaip tai: LDS 7 
kp., LDS Jaunuolių 210 kp. ir ALD 
DLD 43 kp. Įvyks liepos 14 d. Mar
kevičių Ūkėje, Lake Sylavan prie

gražaus ežero. Bušai išeis nuo sto
čių: kampas S. Sherman ir E. Mar
ket St., kampas Stanton St. ir 
Hazle St., 10 vai. ryto. Bilietai par
duodami iš anksto, už kuriuos ga
lėsite per dieną valgyti ir gerti, bo 
tikietų nebūsite priimami. Bus gra
ži svetainė šokiams. Atsilankę galė
site linksmai laiką praleisti. — Kom.

(161-163)

Trumpos Lietuvos Vyriausybes 
Narių Biografijos

Ankara, Turkija. — Pra
nešama, kad 6,000 francūzų 
karių prisidėjo prie anglų 
armijos Palestinoj.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Mickevičius yra gimęs 1882 
m. spalių 17 d. Subartonių 
kaime, Merkines parap., 
Alytaus apskr., ūkininko 
šeimoje. Pasimokęs Merki
nės pradžios mokykloje ir 
privačiai pasiruošęs Vilniu
je, išlaikė 4 gimnazijos kla
sių egzaminus Petrapilyje 
ir, 1904 m. prie Kazaniaus 
gimnazijos išlaikęs egzami
nus iš gimnazijos kurso ir 
gavęs brandos atestatų, įsto
jo į Kijevo universiteto filo
logijos, filosofijos skyrių. 
1905 m. Rusijoje kilus re
voliucijai, išvyko į Austri
ją, kur studijavo filologiją 
ir literatūrą Lvovo ir Vie-

ATSKAITA
“Laisvės” piknike, Maynard, Mass., 4 liepos, 1940, priėmiau 

pinigus už iškalno parduotus tikietus sekamai:
Jerome, iš So. Barre, Mass................................................... 3.00

Al. Pakarklis, Athol, Mass................................................ 3.00
Al. Daubaras, Jr. Athol, Mass............................................ 2.25
J. Daubaras, Athol, Mass..................................................... 1.70
J. Kalvelis, Bridgewater, Mass.............................................. 24.92
B. čiulada, Lawrence, Mass..............................  9.00
V< Kralikauskas, Lawrence, Mass.......................................... 1.54
S. Penkauskas, Lawrence, Mass.............................................18.01
J. Sleivis, Chelsea, Mass.......................................................  7.91
P. Ruplėnas, So. Boston, Mass............................................... 2.75
A. Jankus, So. Boston, Mass..................................................24.19
P. Niukas, Dorchester, Mass.................................................. 6.10
A. Barčius, So. Boston, Mass- . . . ..................................... 7.88
H. Tamašauskienė, Roxbury-So. Boston, Mass........................22.71
Ig. Kubiliūnas, So. Boston, Mass...........................................28.48
J. Aukštikalnis, Gardner, Mass...............................................16.00
D. Marčiulaitis, Dedham, Mass............................................... 3.15
J. A. Samulėnas, Fitchburg, Mass......................................  9.70
J. Lavas, Stoughton, Mass........................................................17.61
E. Bernotienė-Waškis, Brighton, Mass................................  8.61
J. Karson, Lowell, Mass.........................................................21.07
V. Vilkauskas, Nashua, N. H................................................... 56.98
L. Žemaitienė, Hartford, Conn............................................... 6.00
A- Rudzinskas, Cambridge, Mass...........................................33.39
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass......................................... 21.64
J. Gaidys, Maynard, Mass...................................................... 12.60
J. J. Bakšys, Worcester, Mass. 107.93
J. Kairis, West Hanover, Mass.............................................. 1.44
P. Kibirkštis, Milford, Mass................................................... 6.00
G. Shimaitis, Montello, Mass................................................. 54.32
J. Barris, Dedham, Mass.......................................................  3.50
Per Norwoodo visą eilę draugų ir draugių ..........................58.42
Per Penkauskienę ir šleivienę iš Lawrence, Mass., Mot. Kl. 10.00 
Per H. Tamašauskienę už beskę nuo LLD 2 kp., Moterų,

So. Boston .................................................................... 16.00
AUKOS: K.P. rinkimų kampanijai ir Apšvietos fondan:
Per H. Tamašauskienę ir A. M. Dambrauskas ................13.28
Per draugus Rainardus .................................... 12.20
Per čeikienę ir Bakšys ........................................................ 14.67
Per draugus Andriliūnus ...................................................   3-65
Per M. K. Bolys ................................ 10.10

UŽ iškalno parduotus tikietukus ....................................... $601.80
Už laimėjimus ......................................................................... 26.90
Aukų ..................................................................................... 53.90

Viso piknike priėmiau ...................................................$682>60
Dar turiu gauti nuo WilimaiČio iš So. Boston ir Kilimonio, 

Lynn, Mass.
Kitų valstijų draugai, platinusieji tikietus iškalno, grąžinkit 

pinigus tiesiai dienraščiui “Laisvei.”
Tikietukų kontrolierius J. Grybas.

nos universitetuose. 1908 m. 
baigė Lvovo universitetą, 
gaudamas filosofijos dakta
ro laipsnį. Parašė disertaci
ją apie indoeuropiečių pro
tėvynę ir kilmę ir išlaikė 
valstybinius e g z a m i n u s, 
gaudamas aukso medalį ir 
magistro laipsnį. Iki 1920 
m. buvo literatūros mokyto
ju Baku realinėje gimnazi
joje. Lietuvai tapus nepri
klausomai, 1919 m. buvo pa
skirtas Lietuvos konsulu 
Azerbeidžano r e s p ublikai. 
1920 metais grįžęs į Lietu
vą dirbo knygų leidimo ko
misijoje prie Švietimo mi
nisterijos. 1922 m. įsikūrus 
Lietuvos universitetui buvo 
pakviestas profesorium sla
vų literatūros katedrai. 
Profesoriaudamas buvo 11 
metų universiteto humani
tarinių mokslų fakulteto de
kanu.—Vincas Krėvė Mic
kevičius yra vienas didžiau
sių mūsų rašytojų. Litera
tūrinį darbą yra pradėjęs 
dirbti dar studentaudamas. 
Pirmieji jo lietuviški kūri
niai buvo išspausdinti 1906 
metais “Gilšė” ir “Bobulės 
vargai.” 1920-24 m. redaga
vo mėnesinį žurnalą “Skai
tymus”, nuo 1923 metų 
“Tauta ir žodis.” Bendra
darbiavo visoje eilėje kitų 
mokslo ir literatūros žur
nalų. Jo raštų išleista per 
10 tomų.

Gen. Vincas Vitkauskas
Krašto apsaugos minis

tras ir kariuomenės vadas 
div. gen. Vincas Vitkauskas 
yra gimęs 1890 m. spalių 4 
d. Užbalių km., Pajevonio 
valse., Vilkaviškio apskr. 
Yra baigęs Aleksiejaus 
gimnaziją Orle ir dvejus 
metus studijavęs Maskvos 
universitete m a t e m a tikos 
fakultete. Lietuvos univer
sitete studijavo teisę ir yra 
išklausęs teisių skyrių. Iš 
karo mokslo yra* baigęs 
Maskvoje karo mokyklą, 
vėliau karininkų šaudybos 
kursus Oranienbaume ir 
Lietuvoje' aukštesniųjų vir
šininkų kursus. 1919 m. va
sario 1 d. įstojo savanoriu į 
besiorganizuojančią Lietu
vos kariupmenę. Tuojau bu
vo paskirtas Raseinių ko
mendantu. Nuo 1919 m. spa
lių 25 d. dalyvavo kautynė
se su bermontininkais, vė
liau su lenkais, buvo su
žeistas. 1923 m. balandžio 9 
d. paskirtas Klaipėdos karo 
komendantu, gruodžio mėn. 
perkeltas į III apygardos

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

E. ST. LOUIS, ILL.
LDS 92 kp. ruošia išvažiavimą, 

prie Horseshoe Lake, Moellenbrock 
Grove. Įvyks sekmadienį, 14 d. lie
pos, 10 vai. ryto. Įžanga 10c su iš- 
laimėjimais: <$5.00; $3.00 ir $2.00. 
Kelrodis: Nuo E. St. Louis imkite 
Collinsville Rd. iki Halstead’s Ta
vern (Monk’s Moud), sukite po kai
rei ir važiuokite iki gelžkelio, su
kite po dešinei į Moellenbrock Grove. 
Kviečiame dalyvauti. (162-163)

PRANEŠIMAI B KITUR
ELIZABETH, N .J.

Lietuvių Brolių Draugija rengia 
pikniką, sekmadienį, liepos 14 d. 
Millers Grove, Kenilworth. Pradžia 
12 vai. po pietų. Bus skanių valgių 
ir visokių gėrimų. Turėsime gerą 
muziką šokiam. Kviečiame elizabcth- 
iečius ir iš apylinkės dalyvauti šia
me piknike. Atsilankiusieji galės 
linksmai laiką praleisti. —A. Stri- 
peika. (162-163)

CONN. LDS, LDLD
LMS IR ALK APSKRIČIŲ 

KOMITETUI
Sekmadienį, liepos 14 d., 10 vai. 

ryte įvyks svarbus posėdis, 103 
Green St., Waterbury. Visi Apskričio 
Komiteto nariai prašomi laiku būti. 
LDS 5 Apskr. rast., J. Mockaitis.

(162-163)

SHENANDOAH, PA.
Sekmadienį, liepos 14 d., įvyks 

LDS Jaunuolių 213 kp. piknikas. 
Laudcmano Parko. Kviečiamo vi
suomenę dalyvauti,” dainuos Mainic- 
rių kvartetas. Turėsime užkandžių 
ir gėrimo ir galėėsito pasišokti prie 
smagios orkestros. — Kom.

f (162-163)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. ir LDS 138, Moto

rų kp. rengia pirmą Corlctt pikni
ką, 14 d. liepos, Chagrin Falls, Vik
torija Grove Park. Navarckio orkes
trą gros šokiams. Bus užkandžių ir 
gėrimų. Prie įžangos tikietų bus lai
mėjimai išduoti. Įžanga 20c. Kvie
čiame visuomenę dalyvauti. — Ko
misija. (162-163)

BINGHAMTON, N. Y.
Sekmadienį, 14 d. liepos įvyks pik

nikas, Progressive Recreation Park. 
Bušai išvažiuos nuo 358 ClinĮon St., 
2 vai. po pietų. Piknike bus gera 
muzika, valgiai ir gėrimai. Kviečia 
West Side Sports Kliubas. (162-163)

YOUNGSTOWN, OHIO
LDS 9 kp. piknikas įvyks 14 d. 

liepos, 12:30 vai. dieną. Drg. Skir- 
kevičiaus ūkėje. LDS Victor Orkes
trą iš Thompson gros šokiams. Kel
rodis: Iš Youngstown važiuokite 422 
keliu. Pravažiavę Lincoln Parką apie 
mylią pamatysite iškabą po kairei, 
Lamar Ave. Biskuti pavažiavus ra
site pikniko vietą po dešinei. — 
Kom. (162-163)

DETROIT, MICH.
LLD prirengimui 25 m. gyvavimo 

Jubilėjaus Komitetas šaukia susirin
kimą sekmadienį, 14' d. liepos, 10 v. 
ryto, 4097 Porter St. Kviečiame vi
sus, kurie gayote atvirutes ir visus, 
kurie mylite apšvietą dalyvauti šia
me susirinkime. —Kom.

(162-163)

FRANK NORRIS 
Lietuvis Budavotojas 
Budavoju naujus namus ir 

pertaisau senus 
Taipgi atlieku plytų ir 

cemento; darbus
Apšingeliuoju iš lauko namus ir 
stogus visokiais naujausio išdir- 

bimo šingeliais už labai 
prieinamas kąinas.

Telefonuokite: Flushing 9-4485

59-25 155th St.
Flushing Heights, L. I.

MONTELLO, MASS.
ALDLD Montello ir Bostono bend

ras metinis piknikas ir šokiai įvyks 
liepos 13 ir 14 dd. Liet. Taut. Na
mo Parke, Montello. Šeštadienį, ŠO' 
kių pradžia 7 v. v. Sekmadienį, pik
nikas prasidės 12 vai. dieną, šokiai 
5 v. v. Kviečiame vetinius ir iš apy
linkės dalyvauti šiame dideliame 
piknike. —• A. Sauka. (161-163)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas 

įvyks penktadienį, liepos 12 d., 8 v, 
v. Visi nariai prašomi dalyvauti, bus 
išduodama raportas iš spaudos pik
niko. —■ Jaskevičius, Sekr.

(161-163)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, liepos |2 d., 8 v. v. pas 
F. M. Indriulį, 129 W. Market St 
Visi nariai pribūkite į susirinkimą, 
nes yra svarbių dalykų aptarti. - 
J. Norkus, sekr. (161-163)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Birutės Kliubo 

piknikas įvyks sekmadienį, liepos 14 
d., Merchantville (Camden), N. J. 
Dainuos Birutės Moterų Choras, bus 
ir daugiau pamarginimų. Vieta graži, 
yra prūdas maudytis. Bus didelė sve
tainė šokiams, gros gera muzika. 
Kviečiame dalyvauti. Kelrodis: Iš 
Camden Air Port imkite kelią 38, 
pravažiavę gelžkelio tiltą prie stop

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.•

Suteikiam garbingas laidotuves

<$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

a-------------------------------------□

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

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

JONAS STOKES 
512 Mąrion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

tuvių, kitokių

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

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

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

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

ĮSIGYKITE DABAR
Žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
your oti> watch

7Z >< 
H®

TRADE IT IN l-OR A

I7JEWEL 
iBinovnl

ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

tylelsvi-balti ir perfekto

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

ROBERT;
LIPTON •

JEWELER •
Įsteigta 1892 *

701 GRAND STREET •
BROOKLYN, N. Y. J

Tarpo •
Graham & Manhattan Avės. •

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

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abclnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir MėŠlažarribs ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Ger
klės ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai 
ir kitos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmin
gai gydoma. Kreipkitės į Dr. Zips su Pasitikėjimu. 
Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim. 
Laboratorija, Kraujo ir šlapumo Tyrimai, X-Rays.

PRIEINAMA KAINA.—IŠMOKESČIAIS, JEI REIKIA.
IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
(Virš 30 Metų Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

110 East 16 Street, New York
Tarp Union Sq. ir Irving pi.

VALANDOS: 10 A.M.-8 P.M.; $ekmad. 10 A.M.-2 P.M.
. .....—..... ....... .‘ T '
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(161-162)

“Laisvėje“ galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.

Didžiojo keltuvo kablis su- 
kriušino B. Hokenson, Bethle
hem Steel laivų statybos dar
bininkų Mariners Harbor, S. I.

Kaina 65c už Kvortą 
Liepų žiedų 75c. Kvorta

Liepos 7-tą Coney Islande 
apskaičiuojama buvus 900,000 
žmonių.

mes ne tik jį nuvežti, bet ište
sėti ir vėl kada nors parvežti 
pas mus.

Greenpointėj, išlydėtas 
Stanislovo bažnyčios.

Garsinkite savo biznj dien 
raštyje “Laisvėje**.

to- 
tik

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

neblogai. Daina- 
chorai. žmonės 
aplodismentų ne- 
ir benai, bet šie

Kreipkitės į “Laisvės“ ofi
są ir apsirūpinkite su 

medum.

Jau turime ivieŽio pava
sarinio medaus. Pats ge
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.

Valgykite Medų Vietoj
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

William Cooper, 16 m.
kežas, iš Yonkers, pašautas 
policisto bėgant svetimoj ma
šinoj.

Amerikos 
prieš

pelnas skiriamas 
fondui. Ten bus 
sportai, šokiai, 
ir kalbų progra- 

49c. Maudynės
nekainuos nieko. Nuo Ferry 
busai nuveš į parką nemoka
mai.

raportas iš SLA Seimo.
nariai būkite. Sekr.

........................

Ketvirtad.
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Parapijonams Nevalia Savo 
Unijos Lapelių Dalinti 

Prie Bažnyčios
Pereitą sekmadienį išeida

mi iš Kar. Angelų bažnyčios, 
prie Bridge Plaza, turėjome 
keistą patyrimą ir pergyveni
mą, kuris mane ir, manau, ne
vieną kitą parapijoną priver
čia viešai pasakyt savo mintį. 
Dalykas toks:

Pasibaigus pamaldoms ir 
viskam, einant iš bažnyčios, 
sutikom N. N., Apreiškimo pa
rapijos narį, dalinant Amalga- 
meitų Unijos Lietuvių 54-to 
Lokalo lapelius, skelbiančius 
Lokalo pikniką, kuris įvyks 
šį šeštadienį, liepos 13-tą, 
Dexter Parke. Kasgi čia, ro
dos, kam blogo? Bent mums, 
kriaučiams parapijonams, net 
akys nušvito, kad mūsų drau
gas darbuojasi už mūsų pačių 
organizacijos sėkmingą pikni
ką. Ir mums patiems, nariams, 
primena, ir kitus pakviečia 
svečiuosna. Juk daugiau suė
jus smagiau ir naudingiau vi
siems. Aš manau, kad jis, bū
damas pavyzdingas unijistas, 
yra ir pavyzdingu parapijonu. 
Aš misliju, kad ir kiti taip 
manė, nes padėkavodami ėmė 
lapelį.

Bet kur čia viskas baigsis, 
kaip reikiant. Išbėgo iš baž
nyčios klebonijai pataikaujan
tis vaikinėlis X. X. (Nenoriu 
jo vardo minėti. Dar jaunas, 
gal išmoks ant svieto gyven
ti), ir pradėjo šumyti ant la
pelių dalintojo, grąsindamas 
pašaukt policiją, jei nepaliaus 
dalinęs. Mūsų brolis, lapelių 
dalintojas, kantriai aiškinasi, 
kad jis yra brolis unijistas ir 
brolis lietuvis ir brolis para- 
pijonas, tik iš kitos parapijos: 
kad čia nieko, blogo; kad čia 
jokio bolševizmo nėra, tik uni
jos pikniko pranešimas. Vai
kinėms nuėjo, bet už minutes 
kitos net su šturmu išdundė
jo sudavatkėjusios moterėlės. 
Iš viso ko atrodė, kad įsaky
tos, o jei jau ir neisakytos, tai 
ir prastai apšviestos, kad mum 
gėdą padarė. Jos ėmė lupti 
iš savo brolio paraniiono ran
ku lapelius ir plėšyti, šūkau- 
damos. kad neužilgo ateisian
ti policija ir jį areštuosianti.

Patraukęs pečiais, kaip šir
šių apsėstas, mūsų brolis uni
jistas iš anos parapijos, ma
tyt, pritrūko kantrybės, o 
ir arešto pabijojęs, nuėjo.

Viešpatie, saugok nuo 
artimo meilės! Jeigu
teapšvietė savo paklus- 
tarnus kunigai ir Lietu- 
tai gal ir gerai, kad da-

kios 
tiek 
nius 
voj.
bartinė valdžia jiems algų ne
bemokės. Argi apsimoka? 
Kam akis žmonėm draskyt ir 
nekaltą popierą plėšyt? Argi 
mes maži vaikai, kad nemo
kėsim atskirti gero nuo blo
go, jeigu lapeliuose kas ištik
ro būtų bloga ? Ir ar visada 
galės mus išsaugoti, kad mes 
nesužinotume to, ką kiti ži
no ? K. A. P-as.

Pribuvo Stratolineris
Antradienį atskrido iš Bur

bank, Calif., ketur-motorinis 
orlaivis, taip vadinamas stra 
toliner, sumušęs keleivinio or
laivio skridimo rekordą. Jis 
padare ta kelionę į 11 valan
dų ir 46 minutes, su priedu 
83 minučių sustojimui Kansas 
City.

Orlaivis įtalpina 33 kelei
vius. šiame, pirmame skridi
me vežė 15 keleiviu.

Skridęs vidutiniai 221 mvlia 
per valanda, 17.000 pėdu 
aukštumoj.' Iš užpakalio pūtęs 
vėjas pagreitinęs skridimą.

Kitas toks orlaivis, išskridęs 
iŠ New Yorko, tą pačią kelionę 
padarė per 14 valandų ir 9 
minutes. Tas irgi sumušė rekor
dą, padaręs tą kelionę valanda 
ir dviem dešimtimis minutų 
greičiau už bile kurį kitą pir
miau skridusį orlaivį.

Šeštas puslapis

Šaukia Prieškarinę 
Konferenciją

Brooklyno Susiedijos Taikos 
Kongresas ir 18-ka prie jos 
prisidėjusių grupių pereitą an
tradienį išleido šaukimą viso 
Brooklyno organizacijų tai
kos konferencijos. Ji bus lie
pos 18-tos vakarą, Livingston 
Manor, 301 Shermerhom St. 
šaukėjų antrašas: 1918 Ave. 
P, Brooklyne.

Konferencija dės pastangas 
suplanuot bendrą veiklą visų 
už taiką dirbančių grupių; 
darbuosis surengt sėkmingi) 
prieškarinį mitingą Coney Is
land Velodrome rugpjūčio 14- 
tą, taipgi rinks delegatus į 
Nacionalį Taikos Kongresą; 
įvyksiantį Chicago} rugsėjo 
mėnesį, Labor Day.

Einu iš Mollyn’ų gražinimo 
įstaigos, W. 45th St., N. Y., ir 
kalbamės su draugais lietuviš
kai. Kasgi manytų, kad čia 
lietuvis išgirs? “Ar ištikro?“ 
šypsodamasis atsiliepė jaunas, 
patogus vyras, W. 45th St. ir 
Brodvės kampo laikraščiams 
pastolio savininkas. Gerai, 
kad ne sekretus kalbėjomės!

Išsikalbėjus, sužinojau, kad 
jaunuolis W. Railaitis jau eilė 
metų kaip verčiasi prekyba 
laikraščiais ant šio kampo. 
Atvykęs iš West Virginijos. 
Kur brolį lietuvį nesutiksi!

Kunigų laikraštis “Ameri
ka“ x turėjo gana vietos įtal- 
pint gen. Lietuvos konsulo
laišką, rašytą “Laisvės“ re
daktoriui ir talpintą “Lais
vėj.“ Jame konsulas aiškinasi 
neturėjęs ryšių su Jonu Grigo- 
laičiu, įsakinėjusiu
lietuvių spaudai šumyti 
Sovietų Sąjungą .

Laiškas susidėjo iš 45 
čių.

Po tuo pat laišku
“Laisvės“ redakcijos atspaus
dintas toks prierašas:

“Jeigu p. Budrys ar kas ki
tas abejoja apie Grigolaičio 
laiško autentiškumą, gali at
eiti pas mus ir mes jį mielu 
noru parodysime persitikrini
mui.“

Prierašas susidėjo iš 7 ei
lučių. Bet “Amerika,“ užsi
miršus svietui skelbiamą smer- 
telną grieka už melą, pati tie
są nukniaukė, kad atrodytų 
taip, būk ‘Laisvė“ darius ko
kius nepamatuotus užmeti
mus. :

Vienuolikta metinė Lietuvių 
Diena—visų lietuviškų parapi
jų bendras piknikas,—suruoš
ta liepos 4-tą, Klaščiaus Par
ke, pavyko 
vo parapijų 
chorus myli, 
gaili. Grojo 
mažiau gauna pritarties, nors 
gerai dūduoja. Gal dėlto, kad, 
didžiumoje, grojo kariškus 
maršus.

Tačiau šiemetinė Lietuvių 
Diena atrodė mažesnė už dau
geli man matytų, o dalyvauju 
veik kiekvienoje per pastaruo
sius 7-tą metų.

Atrodo, bene pasitarnavo 
parapijonams kunigu išleistas 
lapelis lygiai taip, kaip pasi
tarnavo vienam kriaučių kan
didatų į delegatus sklokutės- 
Buivydo išleistas lapelis, ku
rio istorija jau visiems žino
ma. "

Kunigų lapelis šmeižė nau
ja Lietuvos liaudišką valdžią 
Lietuvoš “pardavikais“ ir ki
tokiais nieko su teisybe netu
rinčiais primetimais, ir šaukė 
lietuvius sueit piknikan “gel
bėt Lietuvą“ nuo tos valdžios. 
Apie virš tūkstantis suėjo-— 
kągi darys, savų parapijų 
rengtas piknikas, vienok ma
sės, pasipiktinusios tuo sme
tonišku lapeliu prieš Lietuvį,

Šaukia Garmentiečiy 
“Stapičių”

Moteriškų drabužių siuvimo 
šapų pirmininkų susirinkime, 
įvykusiame antradienio vaka
rą, Manhattan Center, N. Y., 
kur dalyvavo 1,300 pirminin
kų, nutarta skelbt “stapičių“ 
—sulaikyt darbą ketvirtadie
nio rytą.

Siuvėjai susirinks šaposna, 
bet nedirbs iki gaus tolimes
nius patvarkymus iš unijos.

Jeigu per dieną vis nebus, 
su bosais susitarta, penktadie
nio rytą bus pakartota sėdė
jimas šapose. Gi nesusitarus 
per dvi dienas, unija skelbs- 
sianti streiką ir pikietuosianti 
šapas, kaip sakė ILGWU pre
zidentas Dubinskis.

Trylikos metų berniukas 
John Ruby pašovė savo broliu
ką Frank, 10 m., su ant lenty
nos atrastu motinos pištalietu.

Mrs. Mary Ruby, vaikų moti
na, gyvenanti 13-09 Jackson 
Avė., Long Island City, tuo tar
pu buvo darbe. Jinai, atsisky
rusi nuo vyro, gyvenančio Wa
terbury, Conn., čion gyveno su 
virš metus laiko, o vaikai gy
vendavo pas tėvą. Birželio 27- 
tą jinai gavus divorsą ir savo 

vaikus atsiėmė pas save.

Chiniečiai Minėjo 
Karo Sukakti v

Didžiojo NeW Yorko chinie
čiai pereitą sekmadienį minė
jo Japonijos įsiveržimo Chini- 
jon ir Chinijos žmonių didvy
riško gynimosi trijų metų su
kaktį. Įvykusioj didžiulėj de- 
monstarcijoj New Yorko Chi- 
natown’e, Mott St., minios chi- 
niėčių pareiškė savo nusista
tymą su dar didesne energija 
darbuotis, kad užpuolikas būt 
išvytas iš jų senosios tėvynės.

Chiniečiai apgailestavo, kad 
milionai amerikiečių dar neži
no, kiek daug Jungtinių Vals
tijų valdžia siunčia karo reik
menų ir visokios paramos Ja
ponijai. “Jeigu jie sužinotų, 
jie išsigąstų,” sako chiniečiai. 
Ir jie tikri, kad sužinoję, 
Amerikos žmonės neleistu ša
lies valdžiai ir piniguočiams 
remt tą chiniečių žmonių sker- 
dynę ir terorizavimą.

LLD 1-mos Kuopos Mitinge 
Aiškins Dienos Įvykius
Liet. Literatūros D-jos 1- 

mos kuopos susirinkime ketv. 
vakarą, liepos 11-tą, “Lais
vės“ salėj, apart bėgamų or
ganizacijos reikalų, išgirsime 
svai-bų pranešimą apie vėliau
sius dienos įvykius, kurių kas
dien dedasi nepaprastai daug 
ir yra begalinės svarbos.

Apie svarbius įvykius aiš
kius D. M. šolomskas, mūsų 
organizacijos centro sekreto
rius. Kviečiami ir ne nariai. 
Nariai prašomi susirinkti lai
ku, lygiai 7:30. Org.

Tame pačiame parke, liepos 
7-tą, vienos “Laisvės“ rengta
me piknike^ dalyvavo per 5,- 
000 publikos. “Laisvė“ užgy
nė liaudišką Lietuvos vyriau
sybę ir jdę padarytas reformas 
didžiumos t Lietuvos žmonių, 
ypatingai 'b'iednuomenės gero
vei. ž. R.

Miestas Paskyrė $25,000 
Parodysiantiem Bombos 

Padėjėjus
Miesto Sąmatų Taryba spe

cialiame posėdyje pereitą an
tradienį nutarė skirt iš mies
to iždinės $25,000 asmeniui ar 
asmenims, kurie suteiktų in
formacijų, vedančių prie suė
mimo ir nuteisimo bombinin- 
kų, padėjusių bombą Anglijos 
pavilione Pas. Parodoj perei
tą savaitę.

Bomba sprogo detektyvams 
ją išnešus ir bandant sunaikin
ti, užmušdama du detektyvus 
ir sužeisdama 4 kitus, liepos 
4-tą.

Užmuštieji detektyvai, Ja
mes J. Lynch, palaidotas pir
madienį, ir Ferdinand A. So
cha palaidotas antradienį su 
iškilmingomis ceremonijomis, 
dalyvaujant tūkstančiams po- 
licistų ir kitų miesto depart- 
mentų tarnautojų, miesto vir
šininkams, taipgi minioms tų 
apylinkių gyventojų. Lynch 
gyveno ir išlydėtas iš Bronx. 
Socha, gyvenęs 582 Leonard 
St., 
šv.

Adolfas Dečkauskas, 
amžiaus, 37 Maujer St., mirė 
liepos 8.d., šv. Vincento li
goninėj. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Bieliausko koply
čioj. Bus palaidotas liepos 11 
d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių, .apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas), ,,n

Chinijos Liaudies Draugai 
suruošė rinkliava, karo aukom 
šelpti. Ji skelbiama liepos 12, 
13 ir 15-tą., Aukos specialiai 
skiriama nukentėjusiems nuo 
Japonijos bombavimo Chung- 
king’e, Chinijos sostinėj.

Valgykite 
MEDŲ

T a r p t a utinio Darbininkų 
Apsigynimo 17-tos kuopos su
sirinkimas įvyks sykiu su LLD
I kuopos susirinkimu liepos
II d., 7:30 vai. vakare. Visi
nariai dalyvaukite. Užsimokė
kite užvilktas duokles. Apkal
bėsime draugijos reikalus ir 
padarysime tarimus, kaip at- 
budavoti draugijos kuopą, ku
ri taip yra reikalinga šiame 
momente. A. Mureika.

• SLA 38-tos kuopos susirin
kimas, nukeltas iš liepos 4-tos 
dėl šventės, įvyks liepos 11-tos 
vakarą, 7:30, 280 Union Avė. 
Bus 
Visi

Sukėlė $400 'Ispanijos 
Gynėjams Gelbėti

Komitetas 
kampani- 

• fondui, 
puiki pramoga tam 
ruošiama kitą sekma- 

liėpos 21-mą, Empire 
Parke, Staten Islande, 
visas

Darbininkų spaudos kartū- 
nisto (karikatūrų braižytojo) 
William Gropper šeimos na
muose suruoštoj “parėj,“ per
eitą šeštadienį, 400. žmonių su
kėlė $400, kuriuos paskyrė 
kaipo savo dalį pasamdymui 
laivo pa^vešt Ispanijos pabė
gėlius iš Francijos 
Ameriką.

Ispanijai Gelbėt 
yra užvedęs plačią 
ją Gelbėjimo Laivo 
Viena 
tikslui 
dienį, 
Beach 
kurios 
Rescue Ship 
maudynės, 
taipgi meno 
ma. Įžanga

Antradienį aplankė “Lais
vės“ įstaigą V. K. ir L. She- 
raliai su sūneliu iš Garwood, 
N. J. Turėdami atostogų, po 
“Laisvės“ pikniko užsilikę po
rą dienų pasisvečiuoti brook- 
lyniečiuosė. Draugai Shera- 
liai aukojo $1 “L.“ reikalams.

Taipgi lankėsi J. K. Nava- 
linskienė, binghamtonietė, su 
švogerka Bakšiene iš Monta
nos. Viešnia užsisakė anglų- 
lietuvių * kalbos instruktorių.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja penki kambariai ir 

maudynė, ant žemutinio aukšto, 
Ridgewood aukštame kalnelyj, tik 
kėli blokai nuo Forest Ave. viršuti
nių traukinių. Namas kampinis, vi
si kambariai šviesūs, smagūs, j dvi 
eiles sustatvti, taip, kad yra visi pa- 
rankumai. Randa j mėnesi $26. Pra
šome atsišaukti, kam kambariai rei
kalingi.

P. Dumbliauskas,
1938 Linden St., Brooklyn, N, Y.

Pasirandavoja didelis kampinis 
štoras su visais {taisymais tinka
mais dėl groserhės. Galima atidary
ti ir saldainių • krautuvę. Randasi 
prieš mokyklą. Renda prieinama. 
Kreipkitės pas Mrs. Ott, 18 Olive 
St., kampas Powers St.. B’klyn, 
N. Y. (161-163)

Brooklyne. 
ant vietos 
Esplanade 
(158-163)

PARDAVIMAI
Noriu parduot arba gauti pusinin

ką prie automobiliu Parking loto. 
Vieta 210 Moore St., tarpe Bush
wick Ave. ir White St., 
Galite matyti savininką 
arba šaukite telefonu: 
7-9645.

— PARDAVIMAI
Parsiduoda labai graži ūkė prie 

ežero ir prie gero kelio. Yra na
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)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brdoklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

J. GARŠVA 
GraboHus-Undertakėr 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

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

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

Bronxieciai Reikalavo 
Nesikišt Meksikon

Išvakarėse Meksikos rinki
mų, South Bronx komunistai 
sušaukė masinį mitingą, kuria
me 700 dalyvių pareiškė rei
kalavimą, kad Jungtinės Vals
tijos'nesikištų į Meksikos rei-1 vietoje, o jo “limozinui“ ištver- 
kalus.

Lietuvių Rakandui Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tel. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Llūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamų kainų.

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

i.rxrxrgaa

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilevves elevelterlo stoties

Lietuviui Kuro Kompanija
{DEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmierūos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner“ arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiąme aprokatjmus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

lUĮIRĄIVI 65.6665 66666666*56*6*

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — "‘Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami EuropISko ir AmerlkoniSko 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.

=
Išvyko Chicagon

J. Kuodis, “Laisvės“ : 
rinkėjas-linotypistas, pereitą 
antradienį savuoju auto išvažia
vo Chicagon. Ten jis iškviestas 
dirbti prie dienraščio “Vilnies.“

Linkime draugui Kuodžiui 
geros kloties kelyje ir naujoje

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

. UNDERTAKERS !Y

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

MASPETH, N. Y.
Š{ ketvirtadieni, liepos 11 d., 8 v. 

vak., Zabielskių Svetainėj, {vyks 138 
kp. susirinkimas. Kviečiame nariuš 
dalyvauti. — Sekr,
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