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R u o š kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremi Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui

kalų ministeris davė leidimą 
Lietuvos komunistų partijos
centrui leisti dienraštį, pava
dintą ‘Tiesa.’ “Tiesa’ bus ofi
cialiuoju Lietuvos komunistų 
partijos organu, kuriuo jis yra 
buvęs visą laiką, partijai vei
kiant nelegaliai. Laikraščio 
redaktoriumi patvirtintas buv. 
‘Liaudies Balso’ leidėjas ir re
daktorius Vladas Niunka.- Lie
tuvos Komunistų Partija per
ima buvusią tautininkų buvei
nę—‘Pažangos’ rūmus.”

Per pastaruosius kelioliką 
metų gaudavome mes “Tiesą” 
beveik reguliariai. Surasdavo 
Lietuvos žmonės kelius mums 
“Tiesą” prisiųsti ir apie Lietu
vos darbo žmonių gyvenimą 
teisingą žodį pasakyti.

Tai buvo mažo formato laik
raštukas, prastai atspausdin
tas,—dažnai vos įskaitomas.

Kodėl?
Todėl, kad “Tiesa” buvo 

spausdinama slaptai, kur nors 
rūsyj, kur nors giliai užslėp
tam užkampyj.

Spauda buvo prasta, bet žo
džiai gražūs ir svarūs. Ir tie, 
netobulai atspausdinti žodžiai, 

• geriausiu Lietuvos sūnų ir du
krų prakaitu ir krauju spaus
dinti žodžiai,—paėmė viršų 1
Jie laimėjo!

Ne vienas Lietuvos komu
nistas iškalėjo eilę metų dėl 
“Tiesos” spausdinimo.

Ne vienas Lietuvos pilietis 
iškalėjo eilę metų dėl “Tie
sos” skaitymo.

Bet tas darbas, tas pasiau
kojimas. tas kentėjimas nebu- 
vo veltus.- Kaip ir buvo tikė- 

Jt tąsi, jis atnešė milžinišku Lie
tuvos darbo žmonėms laimė
jimu. **

Žodis patano kūnu!
Šiandien “Tiesa” tau nebe 

ta. šiandien šis laikraštis 
snausdinamas moderniškiau
sioj Lietuvos spaustuvėje, kur 
pirmiau buvo snausdintas 
“Lietuvos Aidas.” Nūnai “Tie
sa” jau eina dienraščiu!

Iš gilaus ir tamsaus rūsio 
“Tiesa” įsikraustė i nalociu !

Krikščioniu šventraštvi na- 
sakvta : “Kas buvn Pažemin
tas. t«*s bus Paaukštintas.

O “Internacionale” nasakv- 
tn • Kas buvo nieks, tas bus 

1 viskuo!
Bet šitų žodžio nemokėto 

snnrasti smAtnninipi nnvidn- 
nai. en<*u.sieti ir nlėšusieji mū- 
sn mielą Lietuva.

Mo’ nuolatos nabrėžGavo
me : Lietuvos ateitis priklauso 
tiems, kurie sėdi kalėjimuo
se už liaudies reikalu gynima, 
bet nle tiems, kurie juos kali
na. ■:

Mūsų priešaj ir to nesupra
to! !

Kalbant apįe Lietuvos “Tie
są,” tenka prisiminti ir mūsų 
“Laišvė.”

Veik per trisdešimts metų 
“Laisvė” atydžiai sekė Lietu
vos gyvenimą, informavo savo 
skaitytojus apie jį ir padėjo
Lietuvos darbo žmonėms lai
mingesnį gyvenimą išsikovoti.

Dėlto buvusieji Lietuvos vaT?
dovai “Laisvės” nekentė ir jo
sios į Lietuvą neįsileido.

Caro valdžia “Laisvę” drau
dė.

Kaizerio okupacinė valdžia 
Lietuvon “Laisvės” neįsileido.

Stulginskio valdžia “Lais
vės” neįsileido.

Griniaus valdžia gal ir bū
tų “Laisvę” įsileidusi, bet ji 
pati Ubai trumpai tegyvavo.

Smetonas valdžia ne tik ne
leido Lietuvos žmonėms įsigy
ti mūsų dienraštį—ši valdžia 
siųsdavo į RalSjimus tuos žmo- 
nes, pas kuriuos rasdavo 
“Laisvės” iškarpų!

Vilniaus Fabrikai ir Jy 
Darbininkų Skaičius

Vilnius. — Vilniuje iki 
šiol yra įsiregistravusios 
558 pramonės įmonės, ku
riose dirba 7,000 asmenų: 
dviejuose odos fabrikuose— 
320, Vilniaus popieros fabri
ke—150, Savivaldybės auto 
įmonėse—222 darbininkai ir 
tarnautojai; Valstybiniame 
tabako fabrike—220, Valst. 
monopolio fabrike — 105, 
Vilnios mielių fabrike 39 
darbininkai.

Roosevelt Uždraudė 
Streiką 30,000 Ge

ležinkeliečių
Washington, liepos 11.— 

Brolija-unija geležinkelie
čių: raštininkų, ekspreso ir 
stočių tarnautojų ir prekių 
krovikų buvo paskelbus 
streiką nuo šio penktadie
nio vakaro. Ši brolija-unija 
turi 30 tūkstančių narių.

Prezidentas Rooseveltas 
uždraudė tiem geležinkelie
čiam streikuot bent per 60 
dienų. Jo uždraudimas pa
remtas Įstatymu dėlei Dar
bo Geležinkeliuose. Šis įsta
tymas įsako, kad geležinke
liečiai, nutardami streikuot, 
turi susilaikyt nuo streiko 
per 60 dienų, o kompanijos 
per tiek pat laiko turi vengt 
streiklaužiškų žygių prieš 
savo darbininkus ir tarnau
tojus.

Dabar uždrausdamas ge
ležinkeliečių streiką, prez. 
Rooseveltas sudaro trijų 
asmenų komisiją, kuri tyri
nės tą ginčą per 30 dienų. 
Po to komisijai bus duota 
30 dienų laiko pagamint ir 
įteikt valdžiai raportą apie 
visą dalyką.

Minimoji geležinkeliečių 
Brolija nusprendė streikuot 
todėl, kad samdytojai atsi
sakė įvest 44 valandų dar
bo savaitę.

Italai Džiaugiasi “Laimėję” 
Jūrų Mūšį prieš Anglus

Roma, liepos 11.—Italų 
k o m a n d i eriai džiaugiasi, 
kad jų kariniai laivai turė
ję pasisekimų mūšiuose su 
anglų karo laivais. Sako, 
kad italai laimėję ypač 
tuom, kad jie sužeidę Ang
lijos karo didlaivį “Hood” 
ir kitą stambų karinį laivą.

Bet mes to nepaisėme. Mes 
nesiliovėme rėmę—moraliai ir 
materialiai—Lietuvos darbi
ninkų judėjimo. Mes vienval 

'Vedėme kampanijas Amerikoj 
už Lietuvos darbo žmonių rei
kalus, už jų laisvę.

Jokių kompromisų mūsų 
dienraštis nedarė su smetoni
niais nevidonais, lietuvių tau
tos priešais.

Na, ir šiandien sulaukėme
tos dienos, kurią “Laisve” į 
Lietuvą laisvai įeis! Ji ten bus 
mylima. Ji ten bus gerbiama, 
nes mūsų dienraštis, mylėjo, 
gerbė ir visaip rėmė Lietuvos 
darbo žmones, siekiančius lai
mingesnio gyvenimo. •

Broliai, užsakykit savo gi
minėms bei pažįstamiems Lie
tuvoje mūsų dienraštį!

PREZ. ROOSEVELTAS PASIŽADA NE
SIŲST ARMIJOS į EUROPOS KARA 
Reikalauja Jungtinėms Valstijoms Didžiausio Pasaulyje 

Laivyno ir dar 19 Tūkstančiu Karo Orlaiviy
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas liepos 10 d. 
pareikalavo, kad kongresas 
paskirtų dar $4,848,171,957 
didint Jungtinių Valstijų 
apsiginklavimą. P r i d ė j us 
kiek pirmiau paskirtas tam 
tikslui lėšas, tai būtų jau 14 
bilionų dolerių gatavai ap- 
ginkluot šią šalį ir “pri- 
ruošt ją apsigynimo karui 
bile kada,” kaip sako prez. 
Rooseveltas.

Sykiu jis pareiškė, kad 
Amerikos ginklavimasis ne
bus vartojamas užpuolimo 
karams, ir prisižadėjo, kad 
Jungtinės Valstijos nesiųs 
savo armijos dalyvaut jo
kiame Europos kare, bet

Kas Bus Lietuvoj Daro
ma Liaudies Sveika

tos Reikalais
Kaunas. — Sveikatos mi- 

nisteris Dr. L. Koganas apie 
artimiausius vyriau sybės 
uždavinius sveikatos srityje 
pareiškė, kad viskas bus 
daroma, kad žmonių gydy
mas turėtų būti atliekama 
nemokamai, visiems priei
namai ir kvalifikuotai.

Artimiausiu laiku bus 
įvesta nemokamas gydymas 
visose Lietuvos Respublikos 
ambulatorinėse įstaigose ir 
bus stengiamasi ligoninėse, 
sanatorijose gydymą teikti 
neturtingiems visiškai do
vanai, vidutinio pajėgumo 
gyventojams už labai mažą 
atlyginimą, o turtingie
siems atlyginimą net pakel
ti. Toliau—praplėsti gydy
mo tinklą, kad ir tolimiau
siame užkampyje kiekvie
nas gyventojas galėtų gau
ti prieinamą ir kvalifikuotą 
medicinos pagalbą.

Daug darbo laukia kovoje 
su socialinėmis ligomis (tu- 
berkolioze, trachoma, vene
rinėmis ligomis),' motinos 
bei vaiko apsaugos srityje 
ir socialinio draudimo klau
sime. ’ •

Turės būti įvestas draudi
mas nuo senatvės ir invali
dumo. Visai buyo užleistas 
mokyklose medicinos klausi
mas.

Teks labai energingai pa
rengti gydomojo personalo 
kadrus. Tam tikslui numa
tyta medicinos fakultetą 
perimti Sveikatos ministeri
jos žinion. Beveik visiškai 
neturėta sanitarinės propa
gandos. Tai reikės iš naujo 
organizuoti, nes be propa
gandos neįmanoma į šį dar
bą įtraukti platesnė visuo
menė ir liaudis.

Washington, liepos 11.— 
Kalbama, kad prezidentas 
Rooseveltas “bile valandą” 
paskelbs, kad jis vėl kandi
datuoja į prezidentus*

prezidentas persergėjo, kad 
“mes atmušime bile užpuo
limą, kuris, būtų daromas 
prieš Jungtines Valstijas ar 
bet kurią kitą amerikinę 

.šalį.” ■' ,
Prez. Rooseveltas sakė, 

kad Jungtinės Valstijos turi 
įsigyt dar 19 tūkstančių ka
rinių orlaivių. Priskaitant 
jau turimus karinius orlai
vius, tuo būdu šios šalies 
oro laivynas viso turėtų 34,- 
591-ną karinį orlaivį.

Prezidentas ragino išbū
davo! Amerikai didžiausią 
pasaulyje karo laivyną ir iš 
anksto parūpint ginklų ir 
amunicijos dviem milionam 
armijos.

Darbo Žmonių Rinkimi
niai Mitingai Ukmergėj, 

Lazdijuose ir Kitur
Kaunas, liepos 10.—Lietu

vos darbo žmonės laiko 
skaitlingus mitingus visuo
se miestuose irt kaimuose, 
besiruošdami seimo rinki
mam, kurie įvyks šį sekma
dienį. Susirinkę visur pilnai 
užgiria platformą Lietuvos 
Darbo Žmonių Sąjungos.

Ukmergėje susirinko virš 
15 tūkstančių žmonių ir 
sveikino tą rinkimų plafor- 
mą kaip pačių ukmergiečių.

Lazdijuose 5 tūkstančiai 
darbo žmonių suėjo į masinį 
susirinkimą ir pilnai užgyrė 
šią platformą.

Italy Karo Laivai Bėga Nuo 
Angly, bet Anglai Bijo 

Italy Kanuoliy
London. — Anglų laivyno 

komandieriai sako, kad jie 
būtinai norėję sueit į mūšį 
su italų karo laivais, bet, 
girdi, italų laivai, daug 
greitesni, pabėgo į savo 
prieplaukas; o anglų karo 
laivai pamatė, jog italų 
p r i e p 1 aukos apginkluotos 
kanuolėmis, tai ir nesivijo 
italų laivus į pačias prie
plaukas.

Roma. — Pirmadienį ir 
antradienį 300 Italijos or
laivių šturmavo anglų karo 
laivus; ir sako, kad italai 
praradę tiktai tris orlaivius.

NAZIAI NUSKANDINĘ AN
GLŲ ŠARVUOTLAIVI IR 
KETURIS NAIKINTUVUS
Berlin, liepos 11.—Vokie

čiai, sako, kad jų lėktuvai 
bombomis nuskandinę vieną 
anglų šarvuotlaivį ir ketu
ris kitus karinius laivus- 
naikintuvūs Anglijos pakra
štyje.

Vokiečių oro atakos prieš 
Angliją eina vis didyn ir 
smarkyn.

ORAS. —- Būsią lietaus ir 
vėsiau.

Filipinų Prezidentas Naikina 
Pilietines Laisves

Manila. — Filipinų, salų 
prezidentas Manuel Quezon 
reikalauja, kad seimas už
draustų darbininkam strei- 
kuot, kad panaikintų aštuo- 
nių valandų darbo dieną ir 
tūlas pilietines laišves. Pre- 
zid. Quezon taip pat reika
lauja imt bedarbius į pas
kirtus verstinus darbus. Jis 
sako, kad Franci j a pralai
mėjus karą todėl, kad girdi, 
francūzai permažai dirbę 
ir perdaug asmeniškos lais
vės turėję.

Valdininkai Sumušė 
Pilietį Pasirašiusį už 

Kom. Kandidatus
Pittsburgh, Pa.—Čionai- 

tinis teismas įkaitino 43 pi
liečius už tai, kad jie pasi
rašė peticijas prašymus, 
kurie reikalingi, kad Ko
munistų Partija galėtų iš- 
statyt savo kandidatus atei
nantiems rinkimams.

Išgirdę, kad jie dėlto įkai
tinti, 22 piliečiai patys atė
jo į raštinę apskrities pro
kuroro,-ir, pasidavė, ir jie 
laikomi teismui po stambio
mis parankomis, “bėlomis.” 
Kiti dar nepasidavė areštui.

Kada pas apskrities pro
kurorą atėjo pilietis Esha, 
regis truotas demokratas, 
detektyvai policininkai, su
prantama, su pritarimu ap
skrities prokuroro, žiauriai 
sumušė, ’ sukruvino Esha 
blekdžekiais ir kumščiais ir 
įmetė jį į belangę. Taip sa
ko George Powers, komu
nistų veikėjas, kuris buvo 
areštuotas už parašų rinki
mą komunistų kandidatams.

Esha atėjo į apskrities 
prokuroro raštinę su savo 
broliu, pasaulinio karo vete
ranu, nariu Amerikonų Le
giono. Brolis atnešė vetera
nų bonus sumoje $2,300, 
bet prokuroras nepriėmė tų 
bonų į paranką, kuri paskui 
buvo pakelta iki 5 tūkstan
čių dolerių.

Powers ir kiti komunistų 
darbuotojai yra .kaltinami 
dėl to, kad jie, girdi, “ap- 
gavingais aiškinimais ir 
grūmojimais” traukę pilie
čius pasirašyt už komunis
tų kandidatus į valdines 
vietas.

Sužalotas Esha yra veik
lus narys Jungtinės Elektri- 
ninkų ir Radio Darbininkų 
Unijos, bet jis nėra joks ko
munistas.

Newark N; J.
ALDLD 5 kp. ruošia pra

kalbas Lietuvos klausimu. 
Prakalbos įvyks penktadie
nį, 12 d. liepos, šv.- Jurgio 
Svet., 180 New York Avė.; 
pradžia 7:30 v. v. Kalbės 
D. M. šolomskas ir R., Ma
tusevičius; pastarasis nese
niai atvykęs iš Lietuvos. 
Kviečiamė dalyvauti ir iš
girsti įdomias prakalbas.

BROWDER SMERKĖ WOORHIS EILIŲ, 
KAIP DARBO UNIJŲ NAIKINTOJI

Tas Bilius, įneštas Kongresui, Reikalauja Išduot Vardus 
Visy Neva iš Svetur Kontroliuojamą Organizacijy Nariy
Washington. — Amerikos 

Komunistų Partijos genera- 
lis sekretorius Earl Brow
der liepos 10 d. kalbėjo se
natorių teisių komisijai 
prieš Voorhis sumanymą. 
Šis sumanymas reikalauja, 
kad visos organizacijos, sa
komai, esamos “po svetimų 
šalių kontrole” turi įteikti 
visų savo narių vardus ir 
adresus teisdarystės minis
terijai.
, Browder, komunistų kan
didatas į prezidentus, nuro
dė, kad jeigu kongresas pri
imtų Voorhis sumanymą, 
tai būtų “laimėjimas naziš- 
kam fašizmui” Jungtinėse 
Valstijose; tada kovinges- 
nės darbo unijos ir visi- jų 
nariai būtų įtraukti į juo

Buvęs Politinis Kalinys 
Dabar Viršininkas Es- 

tonijos Armijos
Tallinn, Estonija. — Pau

lius Keedro 1924 metais bu
vo nuteistas visam amžiui 
į sunkiųjų darbų kalėjimą 
už politinį veikimą ir veiklų 
dalyvavimą Estonijos dar
bininkų judėjime.

Dabar Paulius Keedro, 
narys Estonijos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto, 
liko paskirtas galva Estoni
jos armijos politinio sky
riaus, kuris paskutiniu lai
ku įsteigtas.

Darbininkai, valstiečiai ir 
intelektualai visur laiko 
skaitlingus mitingus, besi
ruošdami seimo rinkimam, 
ir užgiria platformą Esto
nijos Darbo Žmonių Sąjun
gos.

Vokiečių Orlaiviai Pašėlusiai 
Bombarduoja Anglus

London, liepos 11.—An
glai praneša, kad būriai Vo
kietijos orlaivių įnirtusiai 
bombardavo įvairias vietas 
Anglijoj ir . kulkasvaidžiais 
apšaudė gyventojus. Šiame 
žygyje vokiečiai vartoja ir 
naujus greituosius lėktuvus, 
skrendančius po daugiau 
kaip 400 mylių per valandą.

SOVIETAI NESIUNTĖ ULTI
MATUMŲ NEI TURKIJAI, 

NEI PERS1JAI-IRANUI 

Ankara, Turkija, liepos 
11.—Turkų valdžia užginči
jo girdus paskleistus užsie
niuose per spaudą ir radio, 
būk Sovietai įteikę Turkijai 
ultimatumą-griežtą reikala
vimą, kad Turkija turi pri
siimt Sovietus į valdytojus 
Dardanellų protakos.

Nėra patvirtinimo ir ki
tam gandui, . būk Sovietai 
darą spaudimą Persi j ai- 
Iranub

duosius sąrašus,... ir pa
sidarytų negalima . veikt 
darbo unijų judėjimui.”

Browder priminė, jog 
Voorhis sumanymas su ki
tais panašiais yra dar ar
šesnis negu andai seniau iš
leisti prie prezidento Adam- 
so įstatymai prieš sveturgi- 
mius ir “sukilėlius.”

Tarp kitų pavojingų su
manymų, beje, kongresui 
yra įteiktas vienas, kuris 
reikalauja suregistruot vi
sus vyrus nuo 18 iki 65 me
tų amžiaus, čia jau būtų 
registruojami ne tik atei
viai bet ir visi to amžiaus 
piliečiai, žodžiu sakant, visi 
vyriškiai Jungtinių Valstijų 
gyventojai.

Šluoja Liaudies Priešus 
Laukan iš Lietuvos

Valdžios
Kaunas, liepos 10.—Nau

joji Lietuvos vyriausybė ir 
toliau valo valdiškas įstai
gas nuo liaudies'” priešų. 
Tarp tų, kuriuos ji dabar 
paleido iš pareigų, yra bu
vęs vidaus reikalų ministe
ris, Aukščiausio Teismo tei
sėjas, buvęs to teismo pro
kuratorius ir eilė kitų val
dininkų.

Italai Sakosi Sužeidę Du 
Angly Karo Didlaivius

Roma, liep. 11.—Italų ko
manda skelbia, kad jų orlai
viai bombomis padegė An
glijos karo laivą “Hood,” 
42,100 tonų, didžiausią pa
saulyje, ir dviem bombom 
sužeidė karinį anglų laivą- 
lėktuvų vežiką “Ark Ro
yal”, Viduržemio Jūroje.

Prieštaraują Pranešimai 
Apie Kovas Ore

London. — Anglai trečia
dienį pranešė, kad jie nu
kirtę žemyn 11 Vokietijos 
orlaivių, o iš savo pusės pra
radę tiktai ketvertą.

Berlin. — Vokiečiai sa
ko, kad jie trečiadienį nu
šovę žemyn 29 Anglijos or
laivius; tą dieną jie taipgi 
oro bombomis paskandinę 
vieną karinį anglų laivuką 
ir tris prekinius laivus, viso 
26,000 tonų įtalpos.

Munich, Vokietija, liepos 
11.—Pranešama, kad vokie
čiai ir italai paveikė Ven
griją neužpult Rumuniją, 
kol Hitleris ir Mussolinis 
baigsią karą su Anglija.

London. — Iš francūzų 
prieplaukų Afrikoje pabėgo 
du Lenkijos laivki ir prisi
jungė prie Anglijos laivyno*
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Lietuvos Spauda Apie Fašizmo 
Žlugimą Lietuvoj

Šiomis dienomis gavome iš Lietuvos 
Eltos pranešimų-žinių. Įdomu bus mūsų 
skaitytojams susipažinti su Lietuvos di
džiųjų dienraščių pasisakymais dėl fa
šizmo žlugimo Lietuvoje ir Smetonos pa
bėgima pas Hitlerį. Eltos pranešimas sa
ko:

“Paskutiniai istoriniai įvykiai parodė, 
kad lietuvių tauta tikrai yra verta savo 
pašaukimo. Buv. prezidento gėdingas pa
bėgimas tik sukėlė didžiausį visos tautos 
pasipiktinimą, bet neįnešė nė mažiausios 
netvarkos. Priešingai, visuose visuome
nės sluoksniuose pajustas didžiausias pa
lengvėjimas, lyg būtų sunkus slogutis nu
slinkęs. Išlaikydama tokiu svarbiu mo
mentu reikalingą rimtį ir drausmę, lietu
vių liaudis parodė savo valstybinį ir po
litinį subrendimą ir savo krašto gyvųjų, 
reikalų teisingą įvertinimą. Tiesa, buvo 
atsiradęs vienas kitas asmuo, bėgęs į 
maisto krautuves atsargų prisipirkti, bet 
gavę visko, kiek norėdami, ir tie liovėsi 
bepirkę. Gyvenimas eina normalia vaga, 
naujų, geresnės ateities vilčių kupinas. 

_____ Darbas įstaigose vyksta su padidėjusiu 
tempu. Susidarius naujai liaudies vyriau
sybei, pasipylė gausybės sveikinimų tele
gramų iš visų Lietuvos miestų ir mieste
lių nuo visų darbo žmonių luomų. Sužino
ję, kad naujasis Valstybės Prezidento 
par. ministras pirmininkas Justas Palec
kis pasakys per radio kalbą, gyventojai 
susirinko prie priimtuvų, o miestuose, 
kur yra įrengti garsintuvai, minios 
žmonių susibūriavo kalbos išklausyti. 
Kalba buvo išklausyta su didžiausiu pri
tarimu ir susidomėjimu. Iki šiol, kaip 
“Vilniaus Balsas” teisingai pastebėjo, 
“Lietuva tokios vyriausybes deklaracijos 
dar nebuvo girdėjusi. Pirmą kartą Lie
tuvos liaudis išgirdo įįodį, kuris lietė jos 
tikruosius reikalus. Naujoje vyriausybė
je esą asmenys, plačiai visoje Respubli
koje žinomi, yra geriausias laidas, kad 
mūsų Tautos reikalai vystysis tinkama 
linkme.”

“Lietuvos spauda, kurios adresu Resp. 
Prezidentas ir ministeris pirmininkas 
pareiškė: “Iš visos Lietuvos spaudos pa
geidauju pilno padėties supratimo ir vi
siško mano vyriausybei lojalumo,” su 
tikru supratimu, pasiryžimu ir nauju 
ūpu iš pirmos dienos dėjosi į aktingą 
darbą ir stojo Vyriausybei į talką.

• “Lietuvos Žinios” apie ką tik pasibai
gusią praeitį rašo: “Sunkūs buvo tie 13 
A. Smetonos valdymo metų; momentais 
tie metai būdavo klaikūs, žiaurūs ir kru
vini. Tauta to režimo sąlygose tiesiog 
vaitojo, o neturėdama teisės nei galimy
bės ištarti savo žodžio, blaškėsi despe
racijoje, momentais išeidama į maištus, 
sukilimus. Ir tai darė ne tiktai tie žmo
nės, kurie principiškai buvo nusistatę 
prieš Smetonos režimą, bet net ir tie, 
kurie buvo anksčiau jo sąmokslininkai 
ir bendradarbiai, kuriuos visus jis jun
gė savo asmeniniu jungu, savo “sistema.” 
—Pradėjęs “priesaikos” demokratinei 
konstitucijai laužymu, A. Smetona išti
sus 13 metų “kūrė” vadinamąjį “vadi- 

* nį” arba “autoritetinį” režimą, kurį už
baigė bailišku pabėgimu į užsienįppalik- 
damas to režimo supančiotą, beteisę ir 
su atimta iniciatyva tautą ir labai atsa
kingu momentu Respubliką.—Tie 13 me- 
tų—4ai traginga lietuvių tautos ir liau
dies epopėja; tai kančių metai.'Bet Sme
tonos jau nėra. Šiandien einame į naują 
gyvenimą, į naują kūrybą; į pozityvų ir ’

aktingą darbą plačiųjų darbo žmonių ir 
valstybės naudai.”

“Lietuvos Aidas”’rašo: “Gėdingas buv., 
Respublikos Prezidento A. Smetonos pa
bėgimas iš savo krašto tokiu rimtu mo
mentu parodo, kiek jam iš tikrųjų rūpė
jo Lietuva. Visame krašte vykstąs pasi
piktinimas ir Smetonos portretų daužy
mas aiškiai rodo, kaip mūsų . kraštas 
įvertina tą gėdingą žygį. Tuo pat metu iš 
visų Lietuvos vietų šimtai telegramų 
sveikina naują Lietuvos vyriausybę ir 
ypač jos Ministrą Pirmininką Justą Pa
leckį.—Senasis režimas žlugo drauge su 
A. Smetona. Tat visiems turi būti aišku.”

“XX Amžiaus”: “Apie tuos, kurie šiuo 
momentu pasišalino iš Lietuvos, mes jau 
rašėme. Jų pasielgimą mes pasmerkėme 
ir prisidedame prie tų, kurie jį smerkia. 
Tokie pavyzdžiai susipratusius lietuvius 
gali tik dar labiau paskatinti prie dides
nės drausmės, didesnės savigarbos ir su
gėdinti tuos, kurie moka apie tautos rei
kalus kalbėti tik normaliais laikais. Bet 
čia mes galime pasakyti savo garbei, kad 
tokių pabėgėlių nedaug teatsirado. Mes 
jau seniau rašėme apie falsifikuotą, as
meniniai suinteresuotą kai kurių žmonių 
patriotizmą, dabar tiems žmonėms buvo 
geriausia proga pasirodyti, kas jie buvo. 
—Kaip matome, po pirmųjų dienų įspū
džių, mūsų kraštas turi visai normalų 
gyvenimo vaizdą. Tauta kupina energi
jos ir norų dirbti. O tai yra svarbiausias 
dalykas, nes tik darbas ir drausmė, rim
tis atidaro kelius į ateitį.”

“Visa spauda ir visuomenė vieningai 
reiškia nuoširdžiausį norą glaudžiai ben
dradarbiauti su didžiuoju Lietuvos kai
mynu—Sovietų Sąjunga, sąjunga su ku
ria garantuoja lietuvių tautos ir valsty
bės laisvę ir savarankiškumą.”

Nauja Šluota Geriau Šluoja
Iš Vilniaus Elta praneša, kad ten tapo 

uždaryti du lenkų kalba laikraščiai— 
“Nowo Slowo” ir “Kurjer Wilenski.” Pa
starasis už nelojalumą ir kiršinimą dar 
gavo 3,000 litų arba 3 mėnesių kalėjimo 

j bausmę.
Vadinasi, liaudies vyriausybė Lietuvo

je pradėjo griežtesnius žygius prieš vi
sus lietuvių tautos prięąųs—lenkus ir 
lietuvius. Reikia nepamiršti', kad Vilnius 
knibždėte knibždėjo šnipais ir lietuvių 
tautos priešais. Bet Smetona jų suval
dyti nedrįso.

Naujoji vyriausybė, manome, su valdys 
ir visokius arkivyskupus Jalbžikovskius; 
jinai suteiks progos lietuviams katali
kams, kurie norės, melstis savo kalba 
Vilniaus bažnyčiose. Iki šiol to nebuvo.

Kiekviena žinia, gaunama šiuo metu 
iš Lietuvos, turi vis ką nors gražaus ir 
džiaugsmingo.

Demokratija Franci jo j Palaidota!
Franci jos išdavikai—Petain, Weygand, 

Lavai ir kt.—pagaliau oficialiai paskel
bė Franci j oje fašistinę diktatūrą. Demo
kratiją jie palaidojo, padedami Hitlerio 
ir Mussolinio.

Dar 1934 metais Francijos fašistai bu
vo rimtai pasirįžę pasigrobti valstybės 
galią. Tik stiprus darbininkų judėjimas 
neprileido fašizmui įsigalėti. Paskui įsi
kūręs Liaudies Frontas fašizmo jėgas vi
siškai pakirto.

Deja, socialistai, vadovaujami Blumo, 
radikalai socialistai, vadovaujami Dala- 
diero, Liaudies Frontą sudraskė. Pir
miau jie smeigė peiliu Ispanijos respu
blikos nugaron, paskui pradėjo persekio
ti namieje tuos žmones, kurie Ispanijos 
respubliką ištikimai rėmė.

Prasidėjo komunistų persekiojimas. 
Kilus karui, Francijos Komunistų Par
tija buvo uždaryta, parlamento nariai 
komunistai areštuoti, kiti slapstėsi. Pra
sidėjo terorai prieš darbininkus.

Nepamirškime, kad terorui prieš kai
riuosius darbininkus daugiausiai talki
ninkavo Francijos socialistai-pardavikai. 
Ir tas visas kruvinas darbas buvo teisi
namas, būk to reikalavo demokratijos 
interesai.

Francijos komunistai teisingai skelbė, 
kad didžiausi demokratijos priešai yra 
aukštose vietose stovį žmonės, valdinin
kai ir generolai, kad krašto valymas turi 
būti pradėtas nuo viršūnių. Bet socia
listai (Francijoj ir Amerikoje), teisinda
mi savo terorą prieš komunistus, ėjo su 
Daladieriais ir Wey gandais.

Na, ir šiandien net akliausiam jau ga
lima matyti, kad vieninteliais kovotojais 
už Francijos demokratija būvą jkoniunis; 
tai. Kiti visi—parsidavėliai, fašistai ar-

Kaip Prezidentas Paleckis 
Priėmė Aukštuosius 

Karininkus
Kaunas, birželio 21 d. — lir Tamstos vadovaujamą

Ketvirtadienį VI.20 d. 11 v. 
Respublikos P r e z i d e ntui 
prisistatė Vyriausioji Ka
riuomenės ir Šaulių Sąjun
gos Vadovybė. Krašto ap
saugos ministras ir kariuo
menės vadas div. gen. Vit-
kauskas, dalyvaujant aukš
tiems kariuomenės ir Šaulių 
Sąjungos vadams ir virši
ninkams, ta proga pasakė 
tokį žodį:

Pone Respublikos Prezi
dente, Vyriausias Ginkluo
tųjų Pajėgų Vade!

Atsakingieji kariuomenės 
ir Šaulių Sąjungos vadai ir 
viršininkai susirinkome pas 
Tamstą, Pone Respublikos 
Prezidente, kad čia visų ka
rių ir šaulių vardu galėtu
me Tamstą nuoširdžiai pa
sveikinti, palinkėti geros 
kloties Tamstos labai atsa
kingame ir svarbiame vals
tybiniame darbe ir užtikrin
ti Tamstą, kad visi kariai 
ir šauliai drausmingai ir są-
žiningai vykdys jiems deda
mas pareigas ir visą savo 
energiją skirs savo tėvynės 
saugumui stiprinti ir di
dinti.

Kariuomenė jau seniai 
jautė ir žinojo, kad mūsų 
valstybės reikalų tvarkymas 
kai kur turėjo ir netinka
mas formas. Iš mūsų pusės 
buvo mėginimų, neišeinant 
iš karinės drausmės ribų, 
padėti vieną bei kitą reika
lą geriau sutvarkyti, tačiau 
ne visada tas pasisekdavo. 
Šie praeities negalavimai 
dar labiau skatina mus nau
jose sąlygose dar labiau ryž
tis tarnauti savo Tėvynei ir

Mes labai aukštai įverti
name didelę Raudonosios 
kariuomenės jėgą, kuri 
SSSR ir Lietuvos 1939 metų 
Spalių 10 d. sutarties pa
grindais padės Lietuvai ap
saugoti jos laisvę ir nepri
klausomybę. Šia proga tu
riu garbės pabrėžti . Tams
tai, Pone Respublikos Pre
zidente, kad mūsų kariuo
menės santykiai su SSSR 
kariuomene ir jos vadovybe 
ligi šiol buvo ir dabar yra 
labai gražūs ir draugiški. 
Mes darysime visas pastan
gas, kad tie santykiai ir at
eityj būtų tokie pat drau
giški, nuoširdūs ir pilni pa
sitikėjimo ir pagarbos vie
ni kitiems, nes mes tvirtai 
tikime, kad tuo būdu bus 
dar labiau sutvirtinti ben
drieji SSSR ir Lietuvos sau
gumo reikalai.

Sveikindami Tamstą, Po
ne Respublikos Prezidente,

Lietuvos vyriausybę, mes 
pasižadame sąžiningai vyk
dyti visas Tamstos ir Lietu
vos Vyriausybės mums už
dedamas pareigas bendram 
visos mūsų laisvos tautos ir 
n e p r i klausomos valstybės
labui ir saugumui.

Ponas Respublikos Prezi
dentas į tai atsakė tokia 
kalba:

“Brangūs Kariai! Man 
ypatingai malonu sutikti 
kariuomenės aukštąją vado
vybę, tos kariuomenės, kuri 
nuolatos budi mūsų Tėvynės 
sargyboje . Kario pareigos 
kilnumo aukščiausias apsi
reiškimas yra, .kada jis 
kiekvieną momentą yra pa
siryžęs mirti tada ir ten, 
kur to pareikalauja parei
ga Tėvynei ir Jos garbė. 
Aš, kaip .aukščiausias Lie
tuvos Respublikos kariuo
menės viršininkas, galiu pa
sakyti, kad esu pasiryžęs— 
visuomet.

ro metais buvo sakoma, 
kad mėnesis tai metai, tai 
dabar galima pasakyti, kad 
viena valanda lygi 100 me
tų. To tempo dvasią supras
kime visose .srityse.

Todėl būkime visi savo 
vietose, visi savo pareigose 
su visu rimtumu, visu pasi
ryžimu ir visu pasiaukoji
mu.

• Kariuomenės pirmoji par
eiga—drausmė ir ištikimy
bė.

Esu dėkingas Ponui Mi
nistrui už pareikštus svei
kinimus ir linkėjimus.”

Sovietai, Sakoma, Reikalaują ’ * 
Dardanellų Kontroles i 

.......................A. < t j
Athenai, Graij^a, liepos 

10.—Vėl pranešamą be' pa
tvirtinimo, jog Sovietai: rei-. V 
kalauja, kad Turkija prisi
imtų Sovietus į Dardanellų 
kontroliuotojus.

✓
Dardanellai yra jūrų pro

taka, vandens kelias tarp 
Juodosios Jūros ir Vidurže- ‘ 
mio Jūros.

Kiti pranešimai teigia, 
jog Sovietai siūlosi tik iš
vien su Turkija kontroliuo
ti ir ginti Dardanellų pro- 
taką, labai svarbią iš ka
riško atžvilgio.

Žiogų patelė, jei jai .būtų 
duota galimybė netrukdo- 

!mai leisti į pasaulį įpėdi- 
|nius, dešimtoj kartoj žiogų 
priveistų tiek daug, kad jie 

i surytų tiek maisto, kiek rei
kalinga išmaitinti 500 mili
jonų žmonių.

Venecija yra pastatyta 
ant 177 salų, kurias jungia 
378 tiltai.

Danijos vėliava yra pasi- jyS 
likusi nepakeista ilgiausiai q 
už bet kurios iš gyvuojan
čių valstybių.

LAIŠKAS IŠ ANGLIJOS
/ Brolis iš Anglijos savo 

laiške, rašytam pradžioj 
birželio, skundžiasi:

“Pas mus toks gyveni
mas, kad šlekčiau nė pasi- 
korus nebūtų. Maistas bai
siai brangus, o ir to paties 
gali gauti tik tiek, kad ba
du nepastiptum. Krautuvės 
kasdien užsidarinėja, liku
sios tuščios, o pats gyveni
mas, tai džėla. Nuo pusės po 
dešimtos vakaro iki šeštos 
ryto, niekam nevalia išeiti 
iš .stubos. Kurie turi eiti į 
darbą, tai turi gauti leidi
mą iš policijos. Be policijos 
leidimo, nevalia nė dvira
čiu, nė automobilium va
žiuoti nė dienos laiku.

“Aš, broli, turėsiu skirtis 
netik nuo draugų, bet ir 
nuo savo vaikų. Visus sve- 
turgimius surašė, nufoto
grafavo ir sako, kad išveš, 
bet kur, tai niekas nežino. 
Sako, kad veš į kokias tai 
kempes ar koncentracijas. 
Popieros rašo, kad visi ‘for- 
neriai’ bus išvežti į kokias 
tai kempes, o lietuviai su

Tačiau sugebėti mirti yra 
lengviau, kaip sugebėti gy
venti ir kurti. Mes turime 
atminti, kad istorinis mo
mentas reikalauja sukaupti 
visas jėgas ir visą energi
ją mūsų Tėvynės gerovei 
ir pažangai patikrinti. Mes 
turime visi atlikti savo par
eigą, kurią mums diktuoja 
tiek istorija, tiek momento 
visiškas supratimas tarp
tautinės ir vidaus padėties 
mastu, tiek mūsų brangios 
Tėvynės, mūsų Tautos likL 
mas, jos pažanga.

Kariuomenė yra tas veik
snys, kuris yra glaudžiame 
kontakte su Sovietų Sąjun
gos Raudonąja kariuomene, 
kuri Lietuvon yra atvykusi 
1939 metų spalių 10 d. sa
vitarpio pagalbos pakto pa
grindu, ir mūsų uždavinys 
visose srityse, visose žiny
bose ir pas visuš gyvento
jus, tiek medžiaginiai, tiek 
šią kariuomenę supančios 
atmosferos srityje taip 
veikti, kad ji jaustų visišką 
palankumą ir aktyviausią 
pagarbą. Jūs geriausiai su
prantate aukščiausią kario 
uždavinį ir reikšmę visur ir 
visiems tą pareigą atlikti.

Nelaukime raginami ir 
prašomi, bet patys, kur tik
tai galima, parodykime sa
vo iniciatyvą, savo suma
nymus, kad, esant reikalui 
vykdyti savitarpio pagalbos 
paktą, iš abiejų pusių būtų 
galima pasakyti, kad pada
ryta viskas, ko to pakto 
dvasia reikalauja.

Jei pereito šimtmečio ka-'ri savas tiesas, bet čia fede-

ba jų talkininkai.
Be jokios sarmatos jie paskelbė Fran

ci ją fašistine šalimi. Socialis’tai jiems tai-

prūsais ant kokios tai salos. 
Lietuviai labai nusiminę, 
kad prūsas užtraukė tokią 
koronę, o už jį ir lietuvius 
kaltina.”

Gan storai sukeikęs Hit
lerį ir karą, baigia laišką 
sekamai: “Jeigu tas pra
keiktas karas nepasibaigs, 
tai su liepos mėnesiu visi 
forneriai turės būt išklyny- 
ti iš Anglijos. Ar manė Iš-m* 
veš ant vainos paselenijos ■ 
ar ant kokios salos, pasa
kyti negaliu. Todėl nerašyk 
man laiško, nes jau būsiu iš- 
pravodytas gal į Afrikos 
džiungalus pas monkes. Jei . 
leis, tai aš tau. parašysiu, o 
jei nuvažiuosiu į marių ? 
dugną, tai paskutinis bus 
laiškas.

“Su broliška meile, 
Kastantas.”

Senas Vincas.

Rusų mokslininkams pa
sisekė atrasti būdą, kaip pa
versti kraują milteliais, kad 
galėtų jį išlaikyti ilgesnį t 
laiką kraujo perliejimo rei
kalam.

Klausimai ir Atsakymai
Klaūsimas

Gerbiamieji:
Prašau jūsų, kad man pa

aiškintumėte šiuos dalykus.
Dabar, kuomet Kongresas 

perleido ir prezidentas pa
sirašė, kad kožnas sveturgi- 
mis turės verstinai regis
truotis ir pirštų antspaudą 
prispausti:

1. JCą toki žmonės turės 
daryti, kurie vartoja, neku- 
riuose dalykuose pasirašo 
po svetimu vardu ir varto
ja savo tikrą vardą neku- 
riuose dalykuose?

Ar tokiems žmonėms pa
sidarys keblumų ir. kaip to
kie žmonės turės elgtis?

2. Žinau žmones, kurie 
turi pirkę, namą ant išmo
kėjimo po svetima pavarde, 
ką jie turės daryti?

Žinoma, kožna valstija tu-

kininkavo. Taigi už Francijos demokra
tijos sunaikinimą yra kalti tiek pat sp< 
cialistaų’kaip ir Petaifi, Weygand ir kiti

valdžios dalykas, 
atsakymą tariu labai 
ačiū.

Skaitytoja.
Atsakymas

Dabar labai sunku į tuos 
klausimus atsakyti. Įstaty
mas neduoda jokių smulk
menų apie tokius dalykus. 
Veikiausiai blanko je, kurią 
turės ateiviai nepiliečiai re- 
gistruodamiesi išpildyti, bus 
specialiai klausimai apie pa
vardes. Tų blankų dar ne
matėme.

Kiek mums žinoma, to
kiais atsitikimais reikalau
jama pažymėti, kokia pa
varde esi įvažiavęs į Jung
tines Valstijas ir kękia pa
varde dabar vadiniesi. Pa
vyzdžiui, pilietinių popie- 
rų prašant reikalaujama 
tatai pažymėti. Gal taip bus 
ir dabar.

Nereikia nusigąsti. Nesi
nori tikėti, kądtas sudary
tų kokių nors keblumų ar
ba pavojų tokiems atei-- 
viams.
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NEPAPRASTI ĮVYKIAI Buvo Sudegęs Pragaras VANDUO IR JO YPATYBĖS
Rašo Jaunutis

Beaumont mieste, Texas damas apsivertė su savo val-
valstijoj, trys darbininkai čia. Būdamas geras plauki-
užlipo kopėčiom ant žibalo kas, bandė išplaukti į kran- 
bako (aliejaus tanko) ką tai' tą, bet tuom sykiu pasisuko 
pataisyt. Apačioj. pasigirdo) “jūrų žvėris” ryklys, “šar-
eksplozija, ir nutrenkė ko
pėčias nuo bako. Tuoj pasi
rodė ir ugnies liepsna, ap
imdama visą baką.

Nelaimingi d a r b i ninkai 
pradėjo šauktis pagalbos, 
bet niekas jų šauksmo ne

kis,” ir surijo žvejo to ją.

Los Angeles, Calif.—Gat- 
vekariui važiuojant, skersai 
relių gulėjo laidas (paipa) 
colio storio ir 12 pėdų ilgio. 
Kuomet gatvekaris užvažia-

girdėjo; liepsna gi vis kilo 
į viršų, ir mažai jau terei
kėjo juos pasiekti, o jie nuo 
dūmų pradėjo trokšti.

vo, laido galas, staiga už- 
linkdamas, perkirto gatve- 
kario grindis, ir kiaurai 
perėjo per besėdintį gatve-

Lietuviu laikraštis “Au- 
šra” 1885 metais paduoda iš 
Pasvalio sekamą žinią:

Pernai rudenį važinėjo 
šlubas senis ir rinko pini
gus pragaro pastatymui. Se
nas pragaras būk sudegęs. 
Uždegęs jį žmogus, eida
mas pro šalį su pypke.

Kad pragarą iš naujo at
statyti, reikią pinigų. Vel
niai esą labai susirūpinę, 
turį didelius nuostolius, nes 
pragarui degant sudegė ir 
visos dūšios podraug, vis
kas išnyko. Jie pasiuntė sa

vo brolį kalėdoti.
Senis, kuris 'pasakojo 

“Aušros” k ores p ondentei 
šią žinią, sakėsi irgi davęs 
tam šlubam velniui tris gra
šius, nes jo supratimu: jei 
yra dangus, tai turi būti ir 
pragaras—kur gi piktosios 
dūšios gaus vietą?

K o r e s p o n dentė stebisi 
žmonių tamsumu; sako, jie 
yra tamsūs, kaip čebato au
las...

Naudojo žmogų, kaip kas 
išmanė, kaip mokėjo, seniau; 
naudoja ir dabar. Kiek čia'

skirtumo, ar pinigus dėti 
dėl pragaro atstatymo, ar 
pirkti maldas, kad dūšias 
paliuosuoti iš šveistainės, ar 
pirkti sau ir kitiems sklypus 
danguje, kad po mirčiai bū
tu kur karaliauti... ?

Ant žemės karaliavimas 
nebe madoj. Karaliai nebe
randa saugios vietos. 0 dan
guje, sakoma, ne tik kara
liai galės karaliauti, bet ir 
“lozoriai.” Tik pirkit skly
pus, tik neškit agentams 
dolerius...

S. J.

Rašo
J. F. Borisas, Ph. C., D. O.

Staiga pasigirdo kita eks- karyje Alexandra Oliphan- 
plozija kitame bake, ir jie tą. 
pamatė, kad kopėčios stovi nelaimingąjį paliuosuot, kai

Kitaip negalima buvo “Stokos” ir Kiti Mirties I ’aukščiai
taip, kaip jie buvo jas pas
tatę. Taip jas išnaujo pas
tatė antroji eksplozija. Visi 
jie nulipo jomis žemyn, ap
degę, bet išliko gyvi.

tik nudeginus laidą. Bet 
jis mirė vietoje.

Kalamazoo, Mich. — Po
nia Newlandiene išėjo pa
sivaikščiot. Vėjas papūtė ir

New Yorko policijos sto
tis prie Park Avenue gavo 
pranešimą per telefoną, kad 
tigras įkando moteriškę.

nunešė jos skrybėlę. New
landiene taip smarkiai metė 
galvą atgal, kad jos spran
das lūžo, ir ji mirė vietoje.

Nuovados sąrdžentas susi
šaukė visą skvadroną polici
ninkų, susodino į greitos 
pagalbos automobilį ir nu
dūmė į nurodytą vietą, kur 
visi apsiginklavę policinin
kai sumarmėjo į apartmen- 
tą. Čia jie atrado ponią 
Aggadą Atkins, kuri užsi
miegojus ėjo per kambarį, 
kur ant grindų buvo išties
tas tigro kailis su galva, 
kaip papuošalas. Poniai pa
sitaikė vieną koją įkišti į 
kosere tigro galvos, o kita 
koja jinai užsistojo ant vir-l 
šaus galvos, ir negyvas tig
ras'sukando ponios koją iki 
kaulo.

Spokane, Wash. — Seni 
į buvę draugai Antonio Mar- 
! tinez ir Enrique MaldonaK 
i do vėl po kiek laiko susitiko 
ir sukibo bučiuotis. Marti- 

- nezo kišeniųje buvo užtai- 
; sytas automatiškas revol- 
Iveris; jis kokiu tai būdu iš- 
Įšovė, ir Martinez tuoj kri
to negyvas.

Soya Pupos Vadina
mos “Magiškomis”

Soya pupos yra vieni iš 
naudingiausių maistui grū
dų. Soya pupa turi iki 45

St. Louis, Missouri.—Aš
tuoniolikos mėnesių kūdikis 
Warden R. Smith, bešliau- 
žiodamas po kambarį, pri
šliaužė prie elektros vie
los, kuri buvo prijungta 
prie lempos. Mažytis pradė
jo vielą burnelėj čiulpti ir 

* per vielos valkaliuką pasie
kė “gyvą” vielą su pačia 
elektros src^ve. Kūdikis sy
kį suspigo, ir iki motina pri
bėgo, mažytis jau’ buvo ne
gyvas.

procentų baltimių, arba pro
teinų, o kita soyos dalis tai 
krakmolai (angliavandžiai), 
riebalai ir mineralai su vi
taminais.

Tai soyos pupos galinčios 
pavaduot mėsą ir dar dau
giau. Užtat vokiečiai vadi
na jas “magiškomis” pupo
mis. Be kitų valgio dalykų, 
jie iš tų pupų pasigamina 
daugį aliejaus, kuris sudaro 
pagrindą labai geram dirb
tinam sviestui, vadinamam 
margarinui.

Butte, Montana. — Doro
thy Thompson prausėsi 
maudynėje, o jos draugė 
raitė jai plaukus. Tuo laiku 
paskambino telefonas. 
Draugė norėjo atsakyt te
lefoną, bet neturėjo kur 
padėt raityto ją; tai padavė 
jį besimaudančiai Dorothei. 
Ši paėmė raityto ją, bet jo 
elektrinė viela pasiekė van
denį ir nukrėtė Dorothę iki 
mirties.

Tallahassee, Florida.—Tū
las A. E. Masonas, užsirū
kęs cigaretą, išėjo pasivaik
ščiot. Ant šaligatvio stovėjo 
bačka su išmatom. Masonas 
paslydo ir krito į bačką sta
čiai galva ir viena ranka. 
Pats greitai negalėjo pasi- 
liuosuot; tuo tarpu išmatos 
užsidegė, ir Masonas žuvo 
bačkoj.

Costa Rica. — Vyras var
du Laureano Vallareal iš
plaukė valčia žvejoti. Ne
trukus jam užsikabino di
delė žuvis tuna. Jis bekovo-

Pirmiau daugiausia soya 
pupų buvo perkama iš Man- 
džu rijos, kurios-ten nuo se
nų laikų “natūraliai” auga. 
Mandžurų ir chinų mažiem 
vaikam skiedinys iš soya 
pupų dažniausiai pavaduoja 
pieną.

Vokietija pirm karo prisi
vežė iki dviejų milionų tonų 
soya pupų ir susipylė į san
dėlius; tai, girdi, t vien šio
mis pupomis vokiečiai galė
tų prasimaitint kelis mėne
sius.

Nuo 1933 metų vokiečiai 
pradėjo skolint stambias 
sumas pinigų Rumunijai, 
kad jinai augintų daugiau 
pupų ir pardavinėtų jas Vo
kietijai. Vienu kartu Vokie
tija sumokėjo 10 milionų 
dolerių, iš anksto nupirkda- 
ma soya pupų derlių nuo 
miliono akerių žemės Bess- 
arabijoj, buvusioj senoj Ru
sijos gubernijoj, kurią da
bar Sovietai atgavo nuo 
Rumunijos.

Vokietija taipgi stengėsi 
finansuot platesnį soya pu-

Naujieji vokiečių bombi- 
niai orlaiviai vadinami “Stu- 
kos” yra baisiausi karo pa
būklai. Jie nulekia po 6 ir 
7 mylias per minutę. Skris
dami ką bombarduot, jie 
dažnai lekia tokiu smarku
mu tiktai 500 pėdų aukšty
je, ir tada priešorlaivinės 
kanuolės jau beveik negali 
pataikyt į šitaip skrendan
tį bombininką, kaip rašo 
Associated Press, ameriko^- 
nų žinių agentūra.

Kada Stuka atlekia be
veik iki punkto, kurį bom
barduos, jinai staiga per 
vieną akimirką pakelia sa
vo nosį ir pleška aukštyn 
stebėtinu statumu, 45-kių 
laipsnių kampu, ir bežiūrint 
pasiekia penkių tūkstančių 
pėdų aukštį. Iš ten Stuka 
neria skardžiai žemyn, no- 
sia į taikinį, kaip strėla iš 
padangės.

Kai Stuka būna tiktai už 
kelių šimtų pėdų virš tai
kinio, greitai paleidžia bom
bas, paprastai penkias, vie
ną po kitos. Po to orlaivis 
Stuka netikėtinu spartumu 
pusiau • stačiai pakyla aukš
tyn ir bežiūrint taip aukš
tai išlekia, kad jo jau ne
gali pasiekt kanuolių bata- 
rejos sustatytos ant žemės.

Stuka yra labai stipriai 
pabudavota. Nes paprastas 
karo orlaivis sulūžtų, jeigu 
jis mėgintų taip skardžiai 
šokt iš aukštai į pažemį ir 
tuojąu taip ūmai pasukt 
aukštyn tokiu stačiu kam
pu.

Stukos motorai turi tūks
tantį arklių jėgų.

Rengiantis b o mbarduot 
priešo frontą, tiltus, fortus 
ar kitus taikinius, kiekvie
nas toks orlaivis iš anksto 
žino, kurį punktą jis bom
barduos. Kiekvienas meta 
bombas tik į paskirtą sau 
taikinį. O taikinius jie pa- 

pų auginimą Bulgarijoj ir 
Jugoslavijoj.

Svaras soya pupų kaštuo
ja tiek, kaip vienas trečda
lis svaro mėsos, bet šių pu
pų svaras duoda tiek mais
to, kaip du svarai mėsos.

Soya pup'os tinka ir mil
tam. Net Jungtinėse Valsti
jose per metus suvartojama 
300 tūkstančių tonų tokių 
miltų.

Vokietijoj gana daug so
ya pupų miltų įmaišoma į 
dešras, duoną, makaronus, 
sriubas ir pyragaičius; \ir 
sakoma, jog įmaišymas šių 
pupų miltų į mėsiškus val
gius nepakeičia tų valgių 
skonį. —J. K.

žįsta pagal iš oro nutrauk
tus fotografinius paveiks
lus, braižinius bei praneši
mus savo žvalgų, šnipų ar 
“penkta-koloniečių.”

Išmetę bombas, Stuka or
laiviai grįždami žeria kul- 
kasvaidžių ugnį į priešo ka
riuomenę, vežimus su reik
menimis ir tt.

Po Stukų, atlekia leng
vesni lėktuvai, ginkluoti 
mažesnėmis sprogstamomis 
ir padegamomis bombomis. 
Jie praskina kelią transpor
tiniams orlaiviams, kurie 
neša parašiutistus karius į 
frontą. Nuleidę karius su 
parašiutais, šie orlaiviai 
grįždami taipgi kulkasvai- 
džiais skina priešo kariuo
menę.

Šitaip prirengus lauką, 
atskrenda būriai dar skir
tingų lėktuvų, kurie veikia 
kaip saugotojai tankų va
žiuojančių pirmyn.

Didieji tankai, po 30, 60 
ir daugiau- tonų, sustatomi 
į vidurio liniją, o lengvesni, 
greitesni tankai ir šarvuoti 
automobiliai veikia viena
me ir antrame sparne arba 
šone.

Tankai pridengia atmar- 
šuojančius savus pėstinin
kus nuo užpuolimo iš prie
šo pusės. O pėstininkai pa
prastai atvyksta auto-bu- 
šais ir trokais. Virš pėsti
ninkų taipgi visą laiką 
skraido lėktuvai mušdami 
šalin priešo orlaivius.

Kol pėstininkai atvyksta, 
nuleistieji parašiutįstai at
lieka pareigas, kurios kiek
vienam iš anksto paskirtos.

Parašiutistai .su penkių 
paukščių ženklais ant savo 
švarkų atlapų tuojau susi
siekia su vietiniais penkto
sios kolonos nariais, kurie 
saugojo bei gynė nusilei
džiančius parašiutistus.

Parašiutistai su > keturių 
paukščių ženklais nusilei
džia toliau to punkto, kuris 
norima užimt; tada jie gru
miasi atgal linkui šio punk
to, apvalydami plotą nuo 
priešo, veikdami kulkasvai- 
džiais, rankinėmis granato
mis ir kitais pabūklais.

Trijų paukščių ženklus 
nėšio j an tie j i p a rašiu tįstai 
užgrobia gazolino ir kitų 
reikmenų sandėlius, o “dvi- 
paukščiai” parašiutistai už
ima orlaivių aikštes. Dar ki
ti parašiutistai, su vieno 
paukščio ženklu tai inžinie
riai, kurie atidaro kelius, 
idant pėstininkai galėtų 
smarkiai briautis pirmyn.

Paskui, su ^laikrodžio ma

šinerijos akuratnumu, atle
kia naujas didelis transpor
tinis orlaivis ir nuleidžia 
žemyn 30 iki 50 parašiutis- 
tų, ir pats tupia į aikštę, 
kuri buvo užimta. Iš čia šis 
orlaivis pasiima sužeistuo
sius ir nešasi juos namo.

Vienas amerikietis vokie
čių karo tėmytojas sako, 
“tokia orlaivinė veikla pa
rodo, kad vokiečiai per eilę 
metų įveržtai studijavo ir 
lavinosi šitokiem žygiam.”

—J. K.

Vilnų prekybos didžiau
sias pasauly centras yra 
Sydney, Australijoj.

i__________________________

Kaip Oras Veikia 
Į Augalus

Norėdami patirt, kaip 
oras veikia į augalus, pada
rykime šitokį eksperimentą, 
arba bandymą; bet šis ban
dymas tęsis net kelias die
nas. Ant paprastos gelum
bės gabalėlio pasėkime gar
styčių sėklų Tr gelumbę vi
sados šlapiai laikykime. Po 
tūlo laiko patemysime, jog 
sėklos dygsta, o jeigu jas 
šviesoje laikysime, ims grei
tai augti, ir po kelių dienų 
turėsime jau gerai paaugu
sius žolynus. Iš kur šitie 
augalai ima medžiagą, rei
kalingą jų lapams, šaknims 
ir visai išvaizdai? Iš gelum
bės jos nepaima, nes gelum
bė kokia buvo, tokia ir pa
silieka: sėklos taipgi ne
duoda visą reikalingą me
džiagą, nes žolynai sveria 
daugiau už grūdus, iš kurių 
išdygo. Iš vandens taipgi 
negali paimti visą reikalin
gą medžiagą, nes lapuose ir 
kambliuose augalų yra ang- 
glis (karbon), o ano nėra 
vandenyje. Iš kur gi tada 
tie žolynai ima anglį augi
mui reikalingą? Atsakymas 
—iš oro.

Žmonės ir gyvuliai kvė
puodami nuolatos iškvėpuo
ja angliarūgštį, o per tai 
turime tikėtis, kad to gazo 
ore, nors ir nedaug, bet vis
gi yra. Bet ta mažuma an
gliarūgšties yra svarbiau
sias maistas ant žemės au
gančių augalų.

Augalai turi tą ypatybę, 
jog su pagalba saulės švie
sos perskiria oro anglia
rūgštį nuo deguonies, oxy- 
geno, ir taip maitinasi. Au
galai pasiima angliarūgštį 
sutaisymui savo kamblių, 
lapų, žiedų, šaknų, o deguo
nį. paleidžia atgal į orą gazo

Iš ko susideda vanduo? 
Visi žinome, kad jeigu įdė
sime į kokį nors indą ledo 
gabalą ir, laikydami ant 
ugnies, šildysime jį, tai le
das sutirps greitai ir pavirs 
į vandenį: o jeigu tą van
denį ilgiau šildysime, tada 
jisai užvirs ir pavirs j le
kiantį garą. Garas savaimi 
yra nematomas gazas, pa
gal savo ypatybes visiškai 
nepanašus į skystą vandenį, 
į kurį tą garą vėl galime 
paversti, ataušinę jį.

Pažiūrėkime dabar, ar iš 
vandens negalima kokiu 
nors būdu kiti kūnai aptu- 
rėt, nepanašūs į garą. Da
bar padarysime ant van
dens eksperimentą, bandy
mą. Vieton leisti j vandenį 
šilumą, nuo kurios vanduo 
užverda, paleiskime į van
denį elektrą (pirmučiausiai 
j vandenį reikia įlašintį ke
lis rūgšties lašus, nes per 
parūgštintą vandenį elek
trai lengviau pereiti).

Su elektros pagalba gali
me perskirti vandenį į du 
visiškai skirtingu kūnu, į du 
gazu: deguonį ir vandenilį 
arba oxygeną ir hydrogeną.

Apart šitų dviejų gazų iš 
tyro vandens nieko daugiau 
negalima gauti.

Iš perskirto vandens pa
sidaro vandenilio du kartu 
daugiau, negu deguonies.

Yra ir daugiau būdų per
skirtą vandenį j du gazu, 
bet elektros pagalba yra 
lengviausia toks eksperi
mentas padaryti.

Vandenilis yra gazas, la
bai dega, lengvesnis už orą, 
o deguonis yra vienas iš 
svarbiausių gazų, kurio pa
galba galima geležis sude
ginti. Vandenilis dega mels
va liepsna. Taigi dabar 
mums aišku, kad vanduo su
sideda iš; dviejų gazų, vie
nas į kitą visai nepanašių.

Lytas Vanduo
Dabar yra prieš mus 

klausimas, iš kur paeina ly- 

pavidale. Reiškia, augalai 
maitinasi daugiausia an- 
gliarūgščia.

Saulės šviesa būtinai rei
kalinga augalams ar bent 
kokia kita šviesa, nes auga
lai negali augti tamsumoje. 
Saulės šviesa perskiria an
gliarūgštį nuo deguonies ir 
taip žali augalai gali mai
tintis.

Augalai taipgi kvėpuoja, 
bet jie įkvėpuoja anglia
rūgštį, o iškvėpuoja deguo
nį arba oxygeną. Augalai 
taip pat ima .sau saulės ši
lumą ir šviesą, be kurių ne
gali apsieiti.

Be paliovos toks apsimai- 
nymas eina tarp augalų ir 
gyvulių bei žmonių.

Dabar gali būti mums 
aišku, kad gyvulių įtaka yra 
stačiai priešinga augalų 
įtakai. Žmonės ir gyvuliai 
užteršia orą, be paliovos iš
kvėpuodami angliarūgštį, o 
augalai nuolat stengiasi iš
valyt orą, paimdami iš jo 
angliarūkštį, o išleisdami 
savo lapais deguonį. Ta 
lygsvara tarp gyvulių ir 
augalų -nuolatos eina gam
toje.

J. F. Borisas.

tas vanduo? Lytas vanduo 
yra gryniausias iš visų van
denų, kurie randasi ant mū
sų žemės. Lytas vanduo nu
puola iš debesų dėlto, kad 
drėgmė ore (atmosferoje) 
esanti suaušta į vandens 
lašus. Karšti vėjai, pūsdami 
ant jūrų, paima iš jų daug '■- 
drėgmės, pavidale garo, o 
kada tie karšti ir drėgni vė
jai, nulėkę į šaltesnes šalis, 
atvėsta, tada juose jau ne
gali laikytis tiek daug garo- 
vandens, kiek galėjo būti 
karštiems beesant; per tai 
drėgmė nupuola pavidale 
lašų kaipo lietus. Taigi lytas 
vanduo yra distiliuotas.

Truputį pamąstę, suprasį- 
me, kad ant visos žemės 
nuolatos darosi didelė disti
liacija. Kiekvienas ant že
mės vandens lašas esantis 
buvo .paimtas per distiliaci
ją iš jūrų pavidale garo, 
idant po to vėl atgal į jas 
sugrįžt. Tokia nuolatinė 
permaina eina savo keliu, ' 
kaip kad gamta patvarkė.
Nešvarumai Įmaišyti ir Iš

tirpinti Vandenyje
Dabar kitas klausimas: 

ar tekantis vanduo mūšy 
šaltinių, upelių ir upių ne
ša ką nors su savim į jū
ras? Taip, neša.

- Tiesa, vanduo tekėdamas 
paima su savim visokius ne
švarumus. Galima persitik
rinti, kad taip yra. Pasėmęs 
iš upės gryniausio vandens 
ir davęs jam nusistovėtį, vi
sados atrasi ant dugno ko
kią nors nuogulą, arba nuo
sėdą. Smiltys nuo jo gali 
būti atskirtos ‘ filtravimu, 
tai yra perkošimu per tam 
tikrą popierą, taipgi ir 
daug kitokių daiktų, kurie 
randasi vandenyje.

Filtravimu galima atskir
ti nuo vandens tik tokias 
dalis, kurios yra įmaišytos. 
Kitokių dalių negalima ši
taip atskirti, kurios yra 
vandenyje ištirpę. Upių van- • 
duo paima su savim daik
tus, kurie gali jame ištirpti, 
ir tokių dalių negalima ats
kirti filtravimu. Norint at
skirti reikia distiliuoti van
duo.

Distiliuotame vandenyje 
nėra jokių nuosėdų, taipgi ‘ 
ir bakterijos jame tampa 
užmuštos, todėl distiliuotas 
vanduo yra daugiausia var
tojamas ligonbučiuose, vais
tinėse ir chemiškose labora
torijose.

Jūrų ir nekuriu upių beų 
šaltinių vanduo yra kietas, 
o lytas vanduo yra visados 
minkštas. Toks vanduo yra 
kietas, jeigu muilas jame 
neputoja, bet sutraukia pu
tas. .Vandens kietumas pri
klauso nuo to, kad jame 
randasi daug sutirpusių sie- 
rarūgščių, kalkių ir drus
kos.

Žinome, kad oras iškve
piamas iš plaučių turi savy
je angliarūgšties, ir jeigu tą 
orą perleisime per gryną 
kalkių vandenį, tai pasida
rys baltos neištirpomos dul-. 
kės, nūo kurių vanduo tam
pa baltas kaip pienas. To
kios dulkės tai yra niekas

(Tąsa 6-tam pusi.) £t
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Pete Gray, the outstanding hero: 
of the Bay Parkways who play 
doubleheaders every Sunday after
noon at Erasmus Field, McDonald 
Avenue and Avenue M in Brookliyn 
against the leading teams, was born 
24 summers ago in Nanticoke, I 
Penn., and like Vito Tamulis, the i 
Dodger pitcher, is a Lithuanian. He ! 
is really named Pete Wyshner.

When Pete was real young he i 
met with a very serious accident I 
When he lost his right arm just be- ' 
low the shoulder, but this has not; 
stopped him from trying with that 
will to win. To-day Pete Gray is! 
considered as one of best outfield-' 
ers in the semi—pro ranks, last I 
season in twenty games with Bay 
Parkways he batted in 12 runs; got 
36 hits in 94 times at bat for an 
avęrage of 383; scored 17 runs; hit 
four doubles and four triples; stole | 
two bases and handled 58 chances j 
in the field of which two were as-1 
sists without an error. In addition! 
to being a great batting star he is I 
very fast on the bases and consider
ed as one of the surest outfielders I 
in the business. Sunday after Sun- i 
day go by with Pete making mira
culous catches to stop the opposing 
team’s batting rallies.

Pete Gray has taken the fans by 
storm and thousands of curious 
come out each Sunday to see him 
perform. When one talks of a one | 
arm player most people think that ! 
he is just one of those freak play-j 
ers but after they see Pete perfonne | 
they quickly change their opinion. I 
His pleasing personality has gained 
him thousands of admirers.

Last season on July 23rd he got | 
eight hits and ten times at bat,! 
on August 13th, seven in eleven | 
and Sept. 10th four out of five.

This Sunday afternoon the Bay I 
Parkways will meet the Philly Stars,1 
one of the leading teams in the 
National Negro League in a double- j 
header. Gray will cover center field

in both games.
Directions to Erasmus Field; 

Eighth Avenue subway to Church 
Avenue, then McDonald Avenue 
trolley direct to field.

The hitting and fielding of Pete 
Gray was the big factor in Bay 
Parkway’s double win in last Sun
day’s double-header, in the first 
game they won from ^he Fire 
Dept. 4 to 3 due to a steal of home 
in the tenth by Gray, then in the 
second game the Police Dept, was 
taken over 8 to 2. In this game 
Gray got three hits in four times 
at bat, one of which was a triple.

* * »!:
A sloppily played softball game 

that was just as sloppily umpired 
was won by the Maspeth Cavalcad- 
ers over the Brooklyn Builders last 
Saturday at the latter’s home 
grounds McCarron Park.

By losing the game the Builders 
were eliminated from further par
ticipation in the L.D.S. National 
Softball Tournament.

Maspeth’s pepper-pot catcher, a 
veritable chatter-box, continually 
swayed the ump in making up his 
mind about balls and strikes. The 
home club is supposed to provide 
the umpires fox' the games but the 
Builders could not get anyone to 
do the dirty work so they had to 
take the next worst thing and elect 
a Maspetheer. Alas and alack, 
their doom was sealed but they 
knew it not.

Maspeth’s outstanding players are 
their first baseman and catcher. 
They will not get very far in the 
league unless they can get some 
much better pitching then they got 
last week.

* *
Nine members of Vito Tamulis’ 

family attended the Dodger-Bee 
double header last Sunday at the 
Bee-hive in Boston. The Brooks had 
to go and drop both games.

Plenty of Fun 
At Laisves Picnic

“Don’t Get Scared 
If You Don’t Eat”

MAN ABOUT TOWNw

- -............................ — WITH JOE SACAL

Bayonne ShieLDS Softball 
Team Mysterious As Ever

will show it this weekend when they 
vie with fMaspeth in the Metropoli
tan LDS League. However, the 
practice game revealed many weak
nesses in the team, too. The infield 
somehow still feels a bit uncom-

BALONNE, N. J. — The 
Bayonne “mystery ten’’ remains 
as mysterious as it ever was, 

(after the scheduled set of last 
1 weekend’s games, and all because 
(the Elizabeth LDS Softball Team, 
which upset last year’s champs, 
Maspeth, 10-3 in the opener, was 
unable to make an appearance. This 
was not because the Vanguards 
feared a show-down, but because a 
numbei’ of their team had to work, 
unexpectedly, last Saturday after
noon when the game was scheduled.

However disappointed the Bayonne 
ShieLDS were, this writer does- not 
think that they will claim a forfeit 
— the ShieLDS do not (and should 

; not) play their games that way. If 
they have a team in which they 
have plenty of confidence, then 
they would rather play each game. 

I So the great test that was due to 
come — between the two so-called 
“best teams’ ’in the Metropolitan 
area did not take place. Both teams 
claim that they would have taken 
the game with case, although this 
writer thinks that each will have a 
tough battle with the other.

The game between Elizabeth and 
Bayonne will now be played at a 
later date. We will not be able to

Troops Attack 
Bessarabia Bound 
Rumanians

BUCHAREST. — Rumanian police 
and troops drowned in blood a de
monstration in Galatz, city at the

fortable, have not become well1 junction of the Prut and Danube 
enough acquainted with each other rivers, killing more than 600.
on the ball field. There should be 
more, much more, practice before 
the Shields are really in their tip-top 
shape and set every other team down 
for a loss. They may claim to be 
a better team, to have the edge on 
the others, and while they still have 
not tested their strength against 
the othex’ teams, we cannot hold it 
against them. They will have to 
contend with the following teams 
yet — Maspeth, Newark, Elizabeth, 
and Brooklyn.

The spirits of the Bayonne boys 
are high and they expect to go 
places, and you really need the con
fidence that they have to appreciate 
their possibilities.

The coming weekend, we hope, 
shall provide the thrills and the 
test of Bayonne’s strength against 
othei’ LDS teams. And one thing 
that can be said in Bayonne’s favor, 
they are just as anxious to sec what 
they can do against the above men
tioned teams as you and I arc.

More than 2,000 persons, most of 
them longshoremen and harbor wor
kers, had gathered on the morning 
of June 30 at a square near the rail
way station intending to return to 
their homes in Bessarabia.

Troops stationed in the square did 
not permit the people to 1'cave the 
square all day despite the blistering 
heat and the fact that they had 
had nothing to eat ox’ drink.

When the people demanded. a 
train to take them across the river 
into Bessarabia the military guard 
called foux* bus loads of soldiers 
who opened machine gun fire on 
the crowds as soon as they arrived.

The soldiers continued to fire 
upon the fleeing people. The list of 
dead alone was known to be ap
proximately 600.

Meanwhile, another’ group of 
about 1,500 people who likewise 
wanted to go to Bessarabia, was 
herded on board a ship which sailed 
in an unknown direction. The most

Off again on another Picnic! This 
time it’s a little closer to home. 
Just, as you are settling down on 

> that comfortable part of your ver
tebrae, you are recalled to life by 
a loud informant yelling that you 
have arrived! You are overcome. 
Are you here already- But, that 
cannot be. You just left Qreat 
Neck a short time ago, and from 
long experience you know that Pic
nics are preceded by a lengthy and 
torturous journey.

However,, you take your infor
mant’s word for it. You stumble 
blindly out of the bus and look 
stupidly around. It’s inconceivable 
that a Picnic can be so close to 
home! But you are too dazed to 
figure it out, and you park this 
extraordinary item in one corner 
of your mind for future reference.

The minute you step onto the 
Picnic grounds, you are immediate
ly aware of the fact that Laisve’s 
Picnic doesn’t hold as much appeal 

. for you at the present time, as it 
did three or four years ago. When 
you think of Laisve’s Picnic, you 
naturally think of Ulmer Park, and 
that leads to thoughts of Coney Is
land. After all, most of the people 
in Great Neck are hicks, and they 
do so enjoy getting to see Coney Is
land and its wonders once a year. 
Of course, Coney’ Island isn’t the 
important part of the Picnic, but it 
does sort of get inside of you. Now, 
that the Picnic is held in Clinton 
Park, it doesn’t seem quite the 
same. However, be that as it may!

Regardless of where the Picnic 
was held, the Great Neckers 
managed to have a grand time.

The milling crowds (slight ex
aggeration?) at the Picnic made it 
almost impossible for me to gather 
choice morsels of news to chew on, 
or was it perhaps because my time 
was otherwise occupied?

Brooklyn and Great Neck always

LOS ANGELES. — The county is 
' stalling around on relief again, this 
' time with the excuse that Congress 
had waited too long to allot Cali
fornia’s federal grant of $3,000,000.

County officials indicated that un
less another source of money was 

, found, no relief checks would go 
out till July 6. To be affected by the 

i shortage will be the county’s aged 
blind and needy dependent children. 

; State board of social welfare chair
man Archibald B. Young urged pen
sioners, “Not to be alarmed if the 
checks are late.”

The state Board a few days ago 
I gave $175,000 of its own federal 
j money to the county “to improve 
local administration of the aged 
help program.’’

make many predictions in the na
tional tourney, either, now, since 
these two mighties have not met.

One thing can be said fox’ the 
Bayonne ten, however, is that they 
are an industrious group, being the 
only team in the league to start off 
the season with uniforms. With an 
eye to pleasing the young ladies, 
the Bayonne Caballeros chose a light 
green shirt with gold lettering 
“Shields” on their backs and each 
player’s first name written out 
above his heart on the front.

The Shields were on the field 
last Saturday at 2 p. m. and they 
played a practice game. They de
finitely have good possibilities and

Tournament Game
Being that Maspeth defeated 

Brooklyn last Saturday afternoon, 
this game which will probably be 
played on July 13th, will also be a 
National Tournament game. The 
loser will drop out of the National 
go, and the winner shall play 
against the Newark-Elizabeth game 
which will be played the following 
morning (Sunday) at Newark.

So as you sec, dear reader, the 
coming weekend shall be a test of 
the ability of two teams in the Me
tropolitan area. Newark will play 
its first game as will the Bayonne 
ShieLDS. J.

alarming rumors arc current con
cerning their fate.

Litb Government
1'1

Reorganizes Army
KAUNAS, Lithuania. — The Lith

uanian government has decided to 
radically reorganize the army which 
has been renamed the Lithuanian 
People’s Army.

An institute of political instruct- 
c.rs and propaganda departments

Think It Over
Do you know Elmer Jones? I 

do. He’s an ordinary American kid, 
aged 22, who hasn’t had a steady 
job since he graduated from high 
school four years ago. He hasn’t 
been able lo lead a normal existence. 
Do you know that he hasn’t had a 
real “date” or an opportunity to go 
out with the “gang” in three years? 
Dad and Mom couldn’t even give 
him enough money.Besides, the blue 
serge suit they scrimped and saved 
for to enable him to graduate in has 
long since become shabby.

But things are about to change 
for Elmer. He’s going to receive a 
brand new suit. It’s a peculiar shade 
of greenish brown with brass butt
ons. Yes, Elmer’s -going to have the 
girls flocking around him and kiss
ing him—Goodbye.

Thrown in as a bargain together 
with his suit, Elmer will receive 
the necessary ornamentation to 
bring out his lusty manhood. A nice 
steel “cap” will adorn his brow. 
Gas mask, rifle, a hundred rounds 
of ammunition, six Mills bombs, 

| tin plate and cup (the cup to be 
used after the war). Canteen, blan
ket, pack sack, iron rations (canned 
beef, hardtack) and the most won
derful pair of steel studded knocka
bouts that can kick a hole through 
the skull of a wounded “enemy”, 
(just in case he refuses to die 
peaceful like) will add glamor to 
his six foot height.

Maybe you don’t know it, but El
mer is about to become a hero. He’s 
going to die to preserve a system 
undex’ which he had nothing worth 
living for. Elmer, who nevex’ saw 
$100 in cash in his whole life, is 
going to be ^lasted into mangled, 
bloody atoms by a shell that cost 
$3,000. *

Poor Elmer! He never had a 
chance to really know what living 
means. He died to preserve a sys
tem which those who come after 
him will inevitably be doomed to 
the same futile existence. But then, 
what does a smelling corpse, whose 
carcass'is filled with boring worms, 
have to worry ovci’ such minor 
happenings!
Around Town

LDS’ers on parade in Wilmerding, 
celebrating the town’s fiftieth year 
of existence. It is; believed that the 
Lithuanians won third place in the 

' parade prize, but won first prize 
with their dance group and band. 
A cash award of $75 went to the 
band for first place . . . Ernie Pyle, 
Pittsburgh Press columnist, has 
this to say about New York life: 
“I walked down to the corner on 
Broadway to buy a few things at 
the drug store. Just as I turned in, 
I heard a terrible screech of tires, 
and a thud. And as I swung around 
—I saw a man being killed. He was 
jaywalking,’ as all New Yorkers do. 
The taxi was speeding as all New 
York taxis do. The two mistakes 
came together, as they inevitably 
must. When I turned, the man’s 
body was in the air, rigid, flying 
through space.”

Methinks, Ernie has ncvci’ heard 
į of the game called “Taxi Polo,” 
I which is a very popular sport in 
i New York. According to the rules 
' of the game, any taxi driver who 
misses his victim, is immediately 
disqualified. So, keep that in mind 
all of you LDS delegates . . . The 
Greater Pittsburgh Youth Council, 
meets this Saturday eve at the 
North Side hall. Remember to re
member it . . .

Lave been organized in the army.

Shore Perfect
Picnic Location

BALTIMORE, Md. — T’was a 
swell picnic the Baltimore Lyros 
Chorus held on Sunday, June 30th,

Fascist Dictatorship 
Threat in England

LONDON. — Grave developments 
here indicate an early attempt at 
the establishment of a fascist dic-

manage to furnish something in
teresting and novel in the way of 
romance. The latest one is that of 
Howie and Rita. I don’t know 
which one has it the worst, although 
Rita did quite a bit of giggling and 
blushing on the way home, when 
querries were tossed her way.

Fran didn’t want to go home at 
the specified time. All the way 
home, she wanted to know why, 
why, why ? you had to go home 
when you were, having such a good 
time. Well, Fran, even the best of 
times must cęme to an end.

Two girls seemed to have enjoyed 
the company of two of the New 
Jerseyites. At least, they must have 
if they took a ride to Great Neck 
in that so-new auto just to get 
a hair ribbon.

Naomi celebrated her third an
niversary Sunday. (Don’t get me 
wrong, it wasn’t one of marriage). 
It seems that she and Charlie met 
at Laisve’s Picnic three years ago, 
and the spark of love is still there. 
Well, anyway, it is as far as Naomi 
is concerned. It took them an in
terminable, length of time to say 
goodnight (was it two hours, Nao
mi?) and that should mean some
thing. .

Remember last week I just hinted 
about Emily and Zene? From what 
went on Sunday, well... draw your 
own conclusions.

I’m sure a grand and glorious

time was had by all at the Picnic. 
If the chattering and singing (?) 
on the journey homeward was any 
sign of a day and evening well-spent, 
then why go into details?

By the way, I would still like to 
know what happened to Connie? I 
wonder if she arrived home safely? 
Do you know, Johnny?

Seen at the Picnic:
Walter Skeets, making promises 

and then not keeping them... Al 
Purvenas, swaying to and fro, was 
it because of Sammy Kaye?... Al 
Dobinis, with a sunburn. 
Bob Žukauskas, looking quite dap
per in a white jacket. (Was this for 
Jean’s benefit, Bob?) Helen Incas, 
with Geraldine ... Joe Yushkowski, 
with his saxophone and mustache.

Also, many, many out-of-towners 
too numerous to mention, but still 
quite important to the success of 
the Picnic.

So, hoping to see you at the next 
Picnic, I remain, as per usual,

—“The Innocent Bysitter.’’

i Demo. Youth Fed. 
Going Strong

SAN FRANCISCO. — Returning 
from a ono-wcek circle tour of 
Northern California for the Demo
cratic Youth Federation, Louise 
Branston, vice-president of the 
Northern Division, reported wide
spread enthusiasm for the new or
ganization.

Mrs. Branstcn, with Jack Palmer, 
student organizer for the federa
tion, spoke before Young Democra
tic Clubs and to individual Young 
Democrats, explaining the aims of 
the newly-formed Democratic Youth 
Federation.

The organization was formed at 
the Oakland state convention of 
Young Democratic Clubs, Inc., when 
approximately*, half of the .dele
gates refused to pledge blind obe
dience to whatever platform the 
Democratic Party might formulate 
in the future, and left the conven
tion.

Clubs in San Jose and Monterey 
at meetings at which Mrs. Branstcn 
and Palmer spoke, voted to affiliate 
immediately with the federation.

“The stimulating thing about our 
trip’’ Mrs. Bransten said, “was the 
eagerness with which our message 
was received. People who had al
ways been Democrats, welcomed the 
federation as an organization stand-’ 
ing for what they believed the De
mocratic Party should stand for and 
what, some felt, the party had' 
abandoned in recent months.

Unclaimed Awards
From Dist Picnic

ALL LMŠ 2nd District choruses 
and members should please send in 
their picnic money and tickets to 
the person from whom you got them 
or to: Joe Kizys, 29 Endicott St., 
Worcester, Mass. We would like to 
close all the odds and ends of the 
June 9th picnic.

Now I shall announce the prize 
awards. They are as follows:

1st prize, $10.00, to Mr. and Mrs.. 
Cofsky, 88 Concord Ave., Norwood. 
2nd, $5.00, to A. B. Tauras, 5 Ca- 
hasset St., Worcester. 3rd, $3.00, to 
Tony Patrick, 16 Grammont Rd., 
Worcester. 4th, $2.00, to Mary Yur- 
kevich, 86 Providence St., Worces
ter. There are also ten other gift 
prizes, all but 3 have been claimed. 
Unclaimed prizes may be obtained 
from J. Kizys.

LMS 2nd Dist. Comm, 
per J. Kižys.

A woman visitor to the Zoo asked 
a keeper whether the hippopotamus 
was a male or a female.

“Madam,” • replied the keeper 
sternly, “that is a question that 
should be of interest only to another 
hippopotamus.”

ranches all along the way were very 
anxious to get information on cur
rent legislation, particularly on con
scription plans and anti-alien bills. 
They expressed strong opposition to 
both of these and were anxious for

Everybody in the Army service is 
granted the right freely to partici
pate in the political life of the coun-
try in and after service hours.

The soldiers and officers of the 
Lithuanian Army have enthusiast
ically greeted this decision of the

1940 at Alex Mikalajunas’s shore. 
The location was perfect and so 
was the day and I believe we should 
hold one or two more picnics there 
before the season ends.

As usual we had an overflowing 
percentage of beer tasters present 
andt ’tis quite a spectacle in it-

tatorship in England, judging from 
current newspaper propaganda for 
“one man’s action if necessary” in 
the realm of “home defense,” on 
the one hand, and, on the other, 
the rapid rise in arrests of Commun
ists for leaflet distribution and the 
unprecedented severity of the pun

government.
Meetings have been held in the 

military units.

10 to Represent 
Builders at Conv.

BROOKLYN, N. Y. — The Buil
ders Branch of the LDS made sure 
it would be well-represented at the 
doming LDS Convention, August 
24-29, when it elected ten dele
gates to the Youth Conference.

Attending the National Youth 
Conference, which will be held on 
Wednesday, August 28, will be: He
len Baltrušaitis, Al Dobinis, Pete 
Gustaitis, .Helen Kaunas, Emily Kli
mas, Walter Kubilius, Mary Sineus, 
Frances Seselgis, Stanley Zankaus- 
kas and Joe Sipowitz.

Youth delegates to the LDS Ge
neral Convention sessions, to be 
held on Monday, Tuesday and Thur
sday, are Kay Michelson and Alda 
Orman.

United States has more than
twice the developed water-power 
of its nearest rival. Only one coun
try, Belgian Congo, exceeds its un
developed water-power.

United States has more land un- 
dex’ cultivation than any other na-

"People, in smaller towns and i all material available,” she stated. tion.

Members of the L.M.S. Pirmyn Chorus of Great Neck, L- I. Their teacher, George Kazakevich (seated in center), pro
mises the chorus’ best songs and music for the Art League’s convention and Song Festival to be held August 30 and 31.

I

self . . . They merely gather around 
the bar and—up! The picnic turned 
out to be a better success than ex
pected due to the fact that the 
committee only had ten preparers.

Speaking of committees, Trebla 
pulled a “boner.” He had a certain 
job to do and a ticklish one at that 
and was torn between two groups 
of friends. He did his best to please 
both but he just had to take it 
from both sides just as a candle 
would burn from both ends . . . 
but that’s life, I guess. Only a few 
would understand the situation and 
to those that were offended, I apo
logize.

Our songs ratted off pretty good 
but the tenors were a trifle weak 
in the third song, “Tegu Skamba 
Mūsų Dainos/’ The SASC “Pankin 
Rustlers” came out and furnished a 
little rythm. Pretty little Mildred 
was meekly enlightening the gang 
that the weaker sex (males????) 
were a little rough in the water. 
Our two cuties, Virginia and Ida, 
seemed to take to water like ducks. 
Ruthie didn’t go in for some rea
son or another. Charlie said he had 
a cold. Vilma sure has improved a 
great deal in her swimming and 
Katherine sure did have a lovely 
tan. The timepiece looked nice, 
Ruthie — I hope you make a go of 
it this time!

Have you fellows noticed the new 
girl member in the alto section? 
Her name is Mildred and is con
sidered very attractive and if you 
want to see an exhibition of Alfred’s 
technique, just watch him throw 
out his line when he sees her. 
(That ought to be good). I wax; 
just wondering why Lena, Bertha, 
and Olga didn’t stay in the watex- 

į long. “Teach” didn’t have any
fluence there, did he? Also won
dering where Albert P. rustics those 
shirts of his ... he looks like one 
of those Egyptian hill-billies that 
strayed away from Pennsylvania 
Avenue.

Don’t forget to celebrate a safe" 
and sane patriotic 4th of July and 
most of all, remember the reason 
for the celebration. Our elders pro
bably aren't so enthusiastic about 
the matter, for at present their 
birthland is ‘ being overrun with 
hordes of Russian Communistic 
Reds. We have a certain respect 
and sorrow for Lithuania, naturally, 
—but we must continually keep in 
mind our pledge of allegiance to the 
flag of the United States of Ame
rica for this country is our birth 
land and oux' home!!!

Su Dievu,
—Trebla.

P. S. Alfred! Her street number 
is 1249!

ishments meted out.
There has been a lot of talk the 

entire week about the creation of 
what is called a “generalissimo of 
home defense.” Publicity for it is 
carried in such papers as the Times 
and the Daily Mail. The ground is 
being well prepared for something 
which is the logical culmination of 
those defense regulations which give 
special powers for the crushing of 
“dangerous elements” and of many 
other similar steps which have been 
taken by the government since the 
war began. The outcome will be the 
creation of a system previously un
known here, but familiax- enough in 
other countries.

The campaign for a Generalissimo 
of Home Defense opened publicly 
ini a leading article in the Times. 
Here are a few quotations from the 
article. Add them up and see what 
they come to:

“The ‘Generalissimo’ xxiust be en
dowed with power to match his re
sponsibilities ... He must have 
wide call on the civil authorities and 
on civilian manpower. He must be 
entitled to issue orders through the 
regional commissioners, who should 
have a special part to play in his 
organization.”

“. . . The main things to secure 
are two essentials. First, a sufficient 
concentration of power to carry out 
the work to be done. Second, an ack
nowledgement of a state of urgency 
and the consequent setting aside for 
an exceptional purpose, and until it 
is achieved, of normal procedures.”

The Times says that the General
issimo in charge of Home Defense 
must not be troubled with com
mittees,” which have become the 
curse of our system of government,

in. The public asks for action — one 
man’s action if necessary. In order 
to get it they will willingly put up 
with abnormal restraints and wide 
departures from normal adminis
trative practice.”

United States produces 5 times as 
much crude oil. as its ndlarest rival, 
Russia.

United States manufactures twice 
as much steel as its nearest rival, 
Germany. <

Lithuania and one striking thing in 
their reports is immediately notice
able: The people of Lithuania have 
greeted with open arms and heart
felt enthusiasm the? new soldiers 
sent to defend Lithuania’s borders 
against Germany and thus prevent 
a repetition of the horror that took 
place in Norway, Holland and Bel
gium. To say that Lithuania is 
“overrun” is therefore, in our

EDITORS’ NOTE:—The Editors 
feel that a few comments might 
Clear up Treble’s statements re
garding Lithuania *being “overrun 
with hordes of Russian Communistic 
Reds.” Since the collapse of the 
Smetona dictatorship the press, 
American as well as Lithuanian, has 
adequately covered news events in

opinion, both erroneouos and mis
leading. Comment by readers is in- . 
vited. We are glad, however, to 
note that Trebla realizes that the 
loyalty of each one of us belongs 
first to our country—America. If . 
the fifth columnists who seek to in- ;!*’ 
volve us into the war would only < 
realize that!
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Hartford, Conn.Binghamton, N. YIš Smetonos Enciklopedijos
>. Tačiau atsėdėti tos

Penktadienis, Liepos 12, I94U

Manau, kad bus įdomu “Lai
svės” skaitytojams pasiskaityti 
biskį senesnių 
vos laikraščių, 
met, kuomet 
valdė Lietuva.

1935 m. “Tiesa” sako: “Po
litinių kalinių buvo nuteista 
291. Jie turės kalėjime atsėdėti 
371 metų ir 4 mėnesius. Iš tų 
89 nuteisti iki gyvos galvos ar
ba sušaudyti. 1936 m. už poli
tinius prasižengimus nuteista 
576 žmonės. Jie turės atsėdėti dimas, 
kalėjime 907 m. ir 6 mėnesius. Labiausiai eina nuteisti bedar- 
Iš tų 4 nuteisti sušaudyti ir 8 biai, kurie sako, ---- --------
iki gyvos galvos sėdėti kalėj i-1 gyvenimas lengvesnis už bedar- 
mc.”

“Lietuvos Aidas” (1936. XII, 
18) sako: “Tačiau ne visi for
tai yra tušti. Tamsiose galeri
jose yra įsirengę guolius žmo
nės, daugiausia tie patys dar moteris neturtingai gyvenanti, 
iš paskutinųjų stengiasi gy- kartų atėjo su akmeniu vidaus 
venti. Drėgmė, pelėsiai, tamsa, ■ reikalų ministerijon į socialės 
šaltis ėda šių nelaimingų įna-, apsaugos inspekcija, matyti, 
mių sveikata, bet jie džiaugiasi norėdama juo mesti inspekcijos 
atradę čia pastogę nuo vėjo 
lietaus. Gyvena fortuose 
vien suaugę, bet ir vaikai.”

Tam pačiam numeryje:
“Kauno turgavietėse, nuoša-, nimoji pilietė aiškinosi, 

liuose užkampiuose stovi 
vienas apdriskęs žmogus su ke-į tekti į kalėjimų, 
liais siūlų kamuoliukais ranko-i “Vilkaviškyj Naujojoj gat- 
se, su keliom papirosų dėžutėm, , vėj kovo 31 d., 1937 m. vienas 
su citrinų kasele arba pieštu- namų savininkas su teismo an- 
kais ir laukia, kad bet kas nu- stoliu ir policija, išmetė į gatvę 
pirktų iš jų. Pardavęs tris cit-j bedarbio P. inventorių. Vakare 
rinas arba dvi papirosų dėžutes, esant temperatūrai žemiau ne
žmogus uždirba kelis centus ir lio gatvėje stovėjo lopšys, ku- 
yra laimingas, nes už uždarbį riame gulėjo aštuonių mėne- 
gali nusipirkti pusę kilogramo siu vaikutis ir kitame lopšio 
duonos. ! gale susirietęs, įsuktas į skudu-

“Kauno gatvėse galima ma- rus, miegojo kitas kokios poros 
tyti, apsijuosusius pjūklais mal- j metų vaikas. Lopšį supę ir ver
kų skaldytojus, kurio metrų 
malkų susmulkina už litų. Ba- 
lima rasti moterų, 
skalbia skalbinius 
kųsnį, nors be 
ba dvi dienas- 
į namus plauti 
na per mėnesį

žinučių iš Lietu- 
kurios tilpo tuo- 
“tautos vadas”

kliu per dienų teuždirba tik 10 
litų, miško medžiagų vešti pri
važiuoja daugybė žmonių, taip, 
kad vienų biržių miško išveža 
per dienų. Dėl kai kurio medžio 
kartais kyla muštynės, nes 
kiekvienas nori vežti, o medžių 
pritrūksta-

“XX Amžius” (1935 m.) sa
ko: “Prasidėjus žiemai, dauge
lis nuteistų patys savo valia 
eina atlikti bausmes. Paskuti- I
niu laiku įvyko tikras susigrū- 

persipildė kalėjimai.

kad kalinio

bio žiemos metu. Kita karta 
bedarbiai ir tyčia padaro kokių 
žala, kad pakliūti į kalėjimų.”

“Darbininkas” vasario 27 d., 
1937 m., sako: “Kaune viena

bais centais prie padengimai 
susirinkimo išlaidų. Tai auka* 
vo sekančios ypatos: po 50cZ5 
J. Sabalauskas, V. Taraškie* 
nė, A. Ramoška, O. ir P. Gi- 
raičiai ir F. Ramanauskas; O« 
ir J. Šilkai 40c. Po 25c.: J« 
Dagilius, ž. Juška, V. Žal- 
dauskas, O. Mazilauskienė, IG 
Nikelis, M. Sabaliauskienė, O. 
Visockienė, L. Žemaitienė, R. 
Vaitkus, J, Kazlauskas, J. Ai- 
bavičius, A. Griska, J. Mar- 
gaitis, O. Rudzinskienė, M« 
Nigzantaitienė, V. Kazlavie- 
nė, J. Vaitkus, A. Klimas. Su 
drabnais surinkta $10.19. Var- . 
dan Hartfordo organizacijų 
tariame visiems širdingai ačiu4

Už komisijų: ?
B. M uieranka.

Sekmadienį, 30 d. birželio 
įvyko smagus piknikas pas 
Drg. Yudikaičius. šis piknikas 
buvo surengtas dėl angliško 
darbininkiško laikraščio para
mos.

Kadangi buvo lietinga die
na, tai mažai žmonių susirin
ko. Bet tie, kurie dalyvavo, 
turėjo smagų laikų ir 
dolerių liks pelno. Už 
ma vietos, aČiuojame 
gams Yudikaičiams.

' Iš įvykusio masinio susirin- 
i kimo pagerbimui dabartinės 
i Lietuvos valdžios.

Susirinkimas įvyko 2 diena 
liepos. Kalbėtojas buvo J. 
Siurba. Jis nušvietė aiškiai da
bartinę Lietuvos padėtį. Kas 
svarbiausia, sakė, tai kad da
bartinė valdžia paliuosavo 
šimtus nekaltų žmonių pūdo
mų kalėjimuose per keturio- 
likų ilgų metų; taip pat už- 
trūkdė karvutę, kuria dvasiš- 
kija melžė ir tuko iš Lietu
vos liaudies.

Prakalbos visiem patiko, tik 
gaila tų, kurie nebuvo ir ne
girdėjo. Susirinkusieji vien
balsiai pasveikino naujų Lie
tuvos valdžių.

Prie pabaigos buvo klausi
mų ir diskusijos.

Pirmininkas paprašė susi
rinkusių, kad prisidėtų su ke-

' atlieka tuos pačius, kaip ii’ vy
rai darbus, bet jų darbo mokes
tis valandai paprastai 95 cen
tais mažiau kaip vyrams.”

Socialinio draudimo prakti
koj pasitaiko tiesiog netikėtų 
.kurijozų, kurie yra ne kas ki
tas, kaip pasityčiojimas iš dar
bininkių. “Liet, žinios” rug
sėjo 4 d., 1937 m. sako: “Cho- 
zeno ir Sūnaus linų apdirbimo 
įmonėj sunkiai sužeidė viena 
darbininkę. Ji nuo nelaimingų 
atsitikimų šelpimo kasai pada
vė prašymų, kad paskirtų pen
sija. Kasa nelaimingųjų apžiū
rėjo, iškvietė į Kaunu ir pasky
rė 2 litus 71 centų mėnesiui 
pensijos. Šiai pensininkei į 
Kauna kelionė kainavo 40 litų.”

1936 m. spalių 15 d. “Darbi
ninke” (“Darbininkas” yra lei
džiamas Lietuvoj klerikalų. — 
J.) viena katalikė sako: “Mus, 
darbininkes ir tarnaites, kiti 
luomai laiko nešvaraus gyvulio 
vietoje, skaito žemesnės pri
gimties žmonėmis, vengia žmo
niškai prabilti į mus, įžeidinėja 
skaudžiais žodžiais ir elgiasi su 
mumis susidūrę nieko neboda
mi ir nieko nesivaržydami. Juk 
kas tik nori, tas drįsta mėginti 
mus išnaudoti, kas tik įsigei
džia, tas mus nuskriaudžia žo
džiu ar darbais. O mūsų dar
bo ar išeiginis drabužis, už 
sunkiai sutaupintus centus ir 
alkavimu įgytas, yra tarsi 
mums Dievo duotas ženklas už 
kažkokias mūsų tėvų arba bo
čių nuodėmes, kad kiti žmonės 
mus skriaustų, niekintų ir iš
juoktų; ženklas išskiriantis 
mus iš žmonių minios ir skel
biantis visiems, jog 
kelias yra laisvas, 
tų. .. ”

Toliau ta katalikė 
paslaptis, kad įmonių darbinin
kes bando kaikada suvilioti vi
sokį kontorčikai, darbdaviai ir 
jųjų sūneliai, o ar gali laisvai 
gatvėje vakarais po darbo pasi
vaikštinėti viena ir prasčiau 
apsirengusi darbininkė? Ar ga
li valgyklos ir įvairių kavinių 
tarnaitės būti šlykščiausiems 
tikslams užkabintos net ir auk
štos kilmės ir inteligentijos 
lankytojų? Taip, ne tik gali jas 
vilioti ir tt., bet taip ir yra 
šiandien tikrai, ir čia ne pas
laptis. O kam dar paslaptis, te
gul pats pasikalbės su pačiomis 
darbininkėmis ir tarnaitėmis ir 
tegul išeina vakarais pasivaikš
čioti Laisvės alėja arba miesto 
sodan, ir pats įsitikins, kad čia 
ne melas ir ne šmeižtas, bet ti
kra tiesa.”

1936 m. “Tiesa” už birželio 
mėnesį paduoda: “Kaune ir 
kaikuriose provincijos vietose 
buvo visuotinas streikas. Ofi
cialiais pranešimais demonstra
cijų metu buvo vienas žmogus 
nušautas, keli sužeisti ir 340 a- 
reštuotų. Ištikrųjų gi, kaip ap- 
skaitliuoja vietos draugai, bir
želio įvykių metu buvo areštuo
ta apie 1200 žmonių, susirinki
muose gatvėse 7 darbininkai 
buvo užmušti (neskaitant din
gusių be žinios), apie 80 su
žeistų. Areštuotieji buvo muša
mi policijos daboklėj.

“1936 m. kalėjime mirė Prcs- 
manas Girsa. Jis Buvo areštuo
tas ir nuteistas 3 metams sun
kių darbų 
si, kai jį 
nesiams 
kaip kad 
niai. Tačiau, vadinamoji kalė
jimo palengvinimo administra
cija prašymų atmetė, motyvuo
dama, kad komunistai iš kalė
jimo sveikatai pataisyti nelei
džiami.

“Kada žinia pasiekė Kaunu 
apie Presmano mirtį, daugiau 
kaip §00 darbininkų susirinko 
laidotuvėse: Buvo šaukiami 
įvairūs (/balsiai. Demonstraci
jų policijos būriai išvaikė. 
Presmano lavonų slapta naktį 
palaidojo kapinėse.' Darbininkai 
surado jo kapų ir uždėjo vaini
kų. .

“Gegužės m. 1937 m. Kauno 
kalėjime mirė nuo džiovos an
tras politinis kalinys, drg. Bo- 
rotinskis-. Jis buvo areštuotas 
1936 m. birželio mėn. visuotino 
Kauno darbininkų streiko metu.

Jį kaltino, kad jis darbininko 
Krasausko laidotuvių metu ka
pinėse pasakė antifašistinę kal
bų. Kariuomenės teismas jį nu
teisė 3 metams sunkiųjų darbų 
kalėj i m
bausmėj drg. Borotinskiui ne
teko, jis mirė kalėjime. Bijoda
ma demonstracijos, policija ir 
šį sykį lavonų palaidojo slap
tai nežinomoj vietoj. Po laido
tuvių kapinėse buvo susirinkę 
daug darbininkų, kurie norėjo 
surasti Borotinskio kapų, 
čiaus veltui.

“Uždrausta darbininkams 
žiuoti autobusais nuo *7:30 
9:00 vai. ir nuo 13:30 
15:00.”

Smetonos seimas susidėjo iš 
49 atstovų: Darbininkų 21, ag
ronomų 7, valdininkų 6, advo
katų 4, kunigų 3, gydytojų 3, 
inžinierių 1, miškininkų 1 ir ve
teranų gydytojų 1. ūkininkų nė 
vieno. 42 prigulėjo tautininkų 
sųjungai.

Čia nepridėjau savo komen
tarų. Manau, kad skaitytojas 
pats tai padarys.

Jaunutis.

ta-

va- 
iki 
iki

keletas
suteiki-

drau-

Ateinantį sekmadienį, 14 d. 
liepos, piknikas yra rengia
mas ant Progressive Recrea
tion Farmos, Port Crane, N. 
Y. Visi yra kviečiami dalyvau
ti ir paremti West Sid ė Sports 
Kliubų. šis kliubas ne vien tik 
užsiima sporto žaidimu, bet 
stengiasi suorganizuot jaunuo
lius prieš karų.

Komisija yra pasamdžius 
busa, kuris nuveš tuos, kurie 
neturi mašinų, į piknikų. Bu
šas išvažiuos nuo 358 Clinton 
St., 2 vai. po pietų.

Visi yra kviečiami. E. Z.

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

Wilkes-Barre, Pa.
Youngstown, Ohio

gėrimas

sako: “Ar

Brooklyn, N. Y427 Lorimer St

Rengia LDS 8-ta kuopa naudai dienraščio “Laisvės”

LAKE HOPATCONG

TIKIETAS ROUND TRIP $1.00

taipjau viskas pabran- •

Visi LLD nariai ir 
skaitytojai ir rėmė; 
dalyvaut šiame pik- 
mes suvažiavę sma- 
praleisim tarp dau-

kalėjimo. Jis prašė- 
išleistų keliems mė- 
sveikatai pataisyti, 
išleidžiami kiti .kali-

valandą 
kampas 
ir kam-

da- 
at-

Vil- 
Worke- 
youngs- 
Jie su- 
laikraš-

kiantį mažytį tildė, basomis ko
jomis kokių septynių metų mer
gaitė. Korespondentas norėjo 
su šiais nelaimingais pasikal
bėti, bet mergaitė tuojau pra-

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

konfe- 
ko-

prie mūsų
be bilie-

15 d- “Lietu- 
“Vakar Kau- 
praeiviai pa- 
12-13 metų

Pasaulio Parodoj (New Yorke) 
go; einant j bile pasilinksminimo įstaigų, už kiekvieną 
dešimtuką turi mokėti 1c. krašto apsigynimo reikalams 
taksų.

Traukiniu nuvažiavimas ir sugrįžimas tik $1.00.

Į PIKNIKĄ ĮŽANGA VELTUI.

New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Didelis ežeras, puikios maudynės, šokiam 

salė ir gražus miškas piknikui.

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

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

Ekskursijai nepatartina labai puoštis. Rengkitės paprastai, taip kaip j 
beach’ius važiuodami, tai ant traukimo ir miške nereikės saugotis dulkutės.

■HbmMnMM

ir sekretorių Gudaitį ar kita ku
ne i rį valdininkų. Bet juo iš žmo

nių nieko nepataikė, tik patai
kė į langų. Tiriant dalykų, mi- 

kad 
ne,taip dariusi, esą, norėdama pa- Labai linksmas išvažiavi

mas. Rengia bendrai LLD 43, 
LDS 7-ta ir jaunuolių 210-ta 
kuopos. Įvyks liepos (July) 
14-ta diena, labai puikioje 
vietoje, pas M. Markovich 
ūkėje, prie Silvan Lake.

Kelionė, valgis ir 
$1.50 asmeniui.

Bušai išeis 10-ta 
ryte iš šių vietų: 
Sherman ir Market St.
pas Stanton ir Ilazlc St.

Bus gera muzika šokiams ir 
kitokių pasilinksminimų.

Vietos ir'apylinkės lietuviš
ka visuomenė kviečiama skai
tlingai dalyvauti su savais 
automobiliais, kurie nevažiuos 
busais. Rengėjai.

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

kurios iš- 
už duonos 

pertraukos dir- 
Ateina motinos dėjo verkti ištarus, kad tėvai
grindų, jei gau-Jieško buto.” 
kelis litus. Dau-| 1937 m. sausio 

gelis jų neklausia, kiek bus mo-ivos Aidas” sako: 
karna, bet klausia, ar yra dar- j no vienoj gatvėj 
bo. Jie žino, jei. bus darbo, tai matė verkiančių
bus ir duonos, nors tai dienai, mergaitę. Ji atgabenta į polici- 
Pūslėtomis, sukerpėjusiomis' jos nuovada. Pasisakė esanti 
rankomis, apsirengę tuo,' ka tu- Stašaitė, neturinti tėvų ir kurį 
rėdami, visi eitų dešimtis kilo- laika tarnavusi per viena La- 
metrų, jei tik kas pažadėtų, pių valsčiaus ūkininkų. Vakar 

mergaitę suaugę
j žmonės atvežė į Kauna gydyti. 
Tačiau užuot gydę, paliko ja 
gatvėje ir pasislėpė.

“1936 m. Inkaro fabrikas-pa
skelbė, kad reikalinga darbinin
kų. Kitų dienų susirinko prie 
fabriko keli Šimtai darbinin
kų, bet užvaizdą paėmė tik ke
lis, o kitiem liepė - eiti namo. 
Būrys nenorėjo skirstytis. Pra
dėjo prašyti darbo, tuomet už
vaizdą su keliais samdiniais iš
sinešė po viedrų vandens ir py
lė stovintiem ant gatvių. Ka-

kad šiandien jie patys ir jų vai- sergančia 
kai nebus alkani.”

1937 m. sausio menesį, iš 
varžytinių buvo atimta 239 
nuosavybės, iš tų 175 ūkės. Va
sario mėnesį — 130.

1937 m., kovo 11 d., Pagirių 
miestelyj iš Barboros Sadžavi- 
čienės per varžytines . atėmė 
paskutinę karvę, kuri tuoj bū
tų davus pieno. Užsistojus kai
mynams, 4 buvo areštuoti, o 
kiti policijos apmušti.

Kas buvo šakiuose vasario 
10 d., 1937 m. per miško par
davimų, tas matė, kaip žmonės' dangi kovo mėnesį buvo šalta, 
nuo ankstyvo ryto iki vakaro tai apšalę ledais turėjo skubėt 
išstovėjo lauke ir taip grūdosi 
prie pardavimo vietos, kad net 
kitas ir alpo. Kitose vietose 
varžytinės pasibaigė muštynė
mis.

1937 m. 12 d. kovo “Lietu
vos Žinios” sako: Pasitaikius 
rogių keliui, už miško medžia
gos vežimų pirkliai numušė valandų darbo diena gauna 
kainas visu trečdaliu, bet ne- IV2 lito. Kaune prie statybos 
žiūrint to, kad žmogus su ar- dirba daug moterų. Dažnai jos

namo.
1937 m. rugpjūčio 3 d. “Dar

bas” sako: “Prie Alytaus tilto 
statybos darbų dirba apie 30 
moterų darbininkių. Jos dirba 
per dienų 11-12 valandų ir gau
na tik 2ĮZ2 litų. Ukmergėje 
prie tilto statybos moteris už 8

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 15-to apskričio pusmetinė 
konferencija įvyko birželio 16 
diena Youngstowne. Daug ge
rų tarimų padaryta. Tik rei
kia juos išpildyti.

Po konferencijos delegatai 
valgydami pietus išsireiškė sa
vo mintis. Papietavę sumetė 
$12.50 aukų ir paliko dėl LLD 
90 kuopos padaryti, ka ji no
ri, su tomis aukomis.

LLD 90 kuopa savo susirin
kime birželio 23 d. nutarė tas 
delegatų aukas padalinti se
kamai: “Laisvei” $4.17, 
niai” $4.17 ir “Daily 
riti i” $4.17. Tai geras 
towniečių nutarimas, 
pranta, kad šitie trys
čiai ginų darbininkų reikalus.

Aš nuo 90 kuopos tariu ačiū 
visiems delegatams už aukas.

Frank J. Madison.

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vienų egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nu** 10 iki 24 egzempliorių, 
kaina po 2oc už egzempliorių, nu.) 25 ir daugiau 
po 15c už kopijų.

Prašome tuoj aus siųsti užsakymus šiuom aritrašu:Liepos 7-ta dienų įvyko LLD 
43 kuopos mėnesinis susirin
kimas. Kaipo^vasavos laiku, 
tai buvo gana skaitlingas, šia
me susirinkimo buvo išduotas 
raportas delegatų iš LLD 12 
apskričio pusmetinės
rencijos, ir kitoki kuopos 
misijų raportai.

Taipogi vienas iš gerų 
lykų šioje kuopoje buvo
likta, tai nutarta ir komisija 
išrinkta darbuotis organizuot 
publika ir trekus į didžiulį 
“Laisvės” piknikų, kuris įvyks 
liepos 28-tų diena Simko’s 
Glen Park.

Tokį pavyzdį turėtų paimti 
ir kitos kuopos.

Draugės ir draugai, visose- 
kuopose darbuokimės, kad ga
lėtumo sutraukt skaitlinga 
publika šiame pikniko. Turim 
surast priemones nuvešt tuos 
žmones, kurie neturi savo au
tomobilių. 
“Laisvės” 
jai, turim 
nike. Čia 
giai laika
gelio savo draugių-draugų ir 
tuom pačiu sykiu paremsim 
dienraštį “Laisvę” finansiniai.

Laukiantis Pikniko.

Hillside, N. J.
Lietuvis John Thomas, kai

po senas išradėjas, ir vėl iš
rado nauja mašina, su kuria 
lengvai gali pjaustyti beveik 
colio storio smaloj virtas po
pierines lentas. Tomis lento
mis kon.traktoriai apkala sta
bas.

Tokia mašina yra reikalin
ga kiekvienam kontraktoriui 
prie stubų darbo. Dabar ta 
mašina šapos bosai laiko slap
tai, pakol bus užpatentuota.

Rep.

FRANCI J A DAR TURI 
ŠARVUOČIŲ

London. — Nors anglai 
sunaikino bei paėmė į ne
laisvę eilę Franci jos šar
vuotlaivių, tačiau Franci j a 
turi savo prieplaukose dar 
bent keletą šarvuotlaivių, 
kaip pripažįsta anglų vy- 
riausyte

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

Rugpjūčio 4 August
19 4 0

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

Parsamdoma laivukaį pasivažinėjimui ant didžiojo ežero Hopatcong.

BROOKLYNIEOIŲ ATYDAI: Liberty St., New 
York City traukinys išeis 8:45 a. m. (Day Light 
Saving Time). Brooklyniečiams ^geriausia priva
žiuot Jamaica Line traukiniu, išlipt ant Broad St. 
stoties, Downtown, ir nuo stoties eiti iki Liberty 
St. Ferry, Hudson River. , - .

GRĮŽTANT ATGAL, TRA

Jersey City Terminai, traukinys išeis 9:00 A. M. 
East 22nd St., Bayonne, traukinys išeis 9:15 A. M. 
Elizabethport, 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.

INYS APLEIS PARKA 8:30 V. VAKARO
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TIK TIEK ATSIEKĖ Rumunijoj Žiauriai Žudė Darbininkus
Rumboniškis.

(Tąsa)
Gražus vidurvasario povakaris. Saulė 

begailestingai kaitinus per dieną skubina 
skęsti horizonto jūron, kaip ir susigėdi
nus paraudusiu veidu mergelė, slėptis 
kur nors beribėj tolumoj. Tik paskuti
niais gelsvai raudonais spinduliais dar 
spėjo nubučiuoti miesto aukštuosius na
mus ir medžių žalias viršūnes anapus 
klonio užu miesto.

Miesto gatvėse judėjimas jau gana ap
rimęs. Krautuvės ištuštėjusios ir tik pa
skutiniai patarnautojai ir darbininkai- 
apleidžia krautuvių duris ir skubiai bė
ga prie tramvajų ir ten dingsta žmonių 
kimšatyj. Nes kiekvienas nori pasiekti 
savo namus ir pasilsėti po sunkaus ir 
nervus erzinančio dienos darbo.

Į gelžkelio stotį, sunkiai alsuodamas, 
kaip padusęs, atšniokštė juodas, kaip če- 
verykas, garvežys ir kaip pavargęs senis 
sustojo. Iš traukinio, kaip iš kokio pra
kiurusio su daugeliu skylių maišo, ėmė 
byrėti žmonės ir maišytis, sveikintis su 
stotyje jų laukiančiais. Tarpe tų pribui- 
šų išlipo iš traukinio ir apie puskapis 
jaunų, ruduose mundieruose, esybių. Tai 
būrelis iš Franci jos grįžtančių kareivių. 
Daugelis iš jų greit susirado savuosius, 
draugus bei pažįstamus stotyj, belau
kiančius jų. Štai viena jauna moteriškai
tė, ar meilužė, puolė į glėbį garsiai šauk
dama: “O, my dear Johnny! You did 
come back to me!? O, I love you, I love 
you so much!” Ir verkė, kaip mergaitė 
liedama džiaugsmo ašaras per savo smul
kų, skaisti] veidą. Bet buvo ir tokių, ku
rių nieks nesutiko, nieks jų nesveikino 
ir nieks jiems nepuolė į glėbį ir nebučia
vo.

Antanas išlipęs iš traukinio apsidairė 
į visas puses, vienok jam nieks nepuolė 
į glėbį ir nesveikino, nebučiavo; neskam
bėjo dūdos, negrajino muzika pasitikimui 
grįžtančių karžygių, kurie išgelbėjo pa
saulio demokratiją nuo hunų; neigi puo- • 
še Antano krūtinę garbės medaliai ir at- 
sižymėjimo kryžiai. Antanui dabar 'ro
dės, kad jis paliko vienų-vienas, visų ap
leistas ir nieks juomi, kaipo kareiviu, ne
įdomauja. Jo veidas nuliūdo, o ši minia 
žmonių jam rodės nieks daugiau, kaip 
tik gauja neišmanėlių ir kvailių. Todėl 
jis ilgai nelaukęs pasispaudę savo ryšulį 
po ranka, įėjo stoties vidun ir atsisėdęs 
užsirūkė cigaretą ir parimęs ant rankos, 
paskendo įvairiose mintyse.

Antanas dabar prisiminė Albino žo
džius-: “Tai prigavystė, bjauri prigavys
tė! Ir ar gi tu toks neišmanėlis, kad tam 
tiki?” Taip, tikrai Albinas tada sakė 
tiesą ir bereikalingai tada ant jo pykau, 
—pats sau Antanas išmetinėja. Tai tik
rai buvo bjauri prigavystė ir Antanas 
lyg ir iš miego pradeda atbusti, suprasti. 
Bet dabar jau pervėlu ką nors padaryti. 
Mauras darbą jau atliko, tai ir mauras 
nereikalingas., Dabar Antanas pradeda 
manyti, kad tie visi prižadai bus niekas 
daugiau, kaip tik purvina prigavystė ir 
dėlei to Antanas net ir pats sau ima iš
metinėti, kodėl jis toks buvo neišmanėlis, 
kodėl jis tada nepaklausė Albino! Ir da
bar Antanui pasidarė ir graudu ir pikta, 
kad net ir iš šios vietos nenori keltis, 
nenori pasirodyti svietui, o ypatingai Al
binui.

Kaip ilgai Antanas čionais sėdėjo, tai 
Veikiausiai ir pats to nepastebėjo. Bet 
kada pakilo eiti, tai pamatė, kad lauke 
jau gana tamsu ir žiburiai visur tik 
tvyska.
. Antanas ėjo tomis pačiomis miesto 
gatvėtnis, kur jis kitados prieš du metu 
išdidžiai spaciruodavo pilnas įvairių, o 
gžįl veikiausia ir naivių svajonių. O ypa
tingai šeštadienių vakarais Antanas my
lėdavo vaikščioti didžiąja miesto gatve, 
kur būdavo didelis žmonių judėsis, kur 
krautuvių langai puikiausia išpuošti. Ir 
nors Antanas tai dabar ir prisiminė, nors’ 
ir grįžo jam ta atmintis, vienok jis ne
sijautė taip smagiai, taip jaukiai, kaip 
kad jausdavosi. Jam rodės, kad jis dabar 
visų apleistas ir niekas net ir atydos ne
kreipia j jį praeinant.-Nors jis sutiko ne
mažai žmonių gatvėse, tačiau, kaip ir 
tyčia, nesutiko anei vieno pažįstamo. Ro
dos, kad jis būt vaikščiojęs kur nors po 
jam nežinomą, svetimą miestą. Ir taip 
Antanas kažin ką užsimąstęs, lyg ir su
sikrimtęs ko, nei pats nejuto, kaip rado-

si Ąžuolų gatvėj.
Kada Antanas prisiartino prie jam ge

rai žinomo, šviesiai rudos spalvos namo, 
tai pas jį atsirado kažin koks, kaip ir 
ūpo pakilimas. Jis ir vėl išsitiesė, atsta
tė savo krūtinę į priekį ir tankiais, drą
siais žingsniais taip, kaip pridera karei
viui, prisiartino prie durų ir garsiai su- 
beldęs laukė pakvietimo. Bet koks tai 
nusistebėjimas Antanui, kada tarp durų 
pasirodė ‘visai svetimas, nepažįstamos 
moteriškės veidas. Antanas susimaišė ir 
nežinojo nei ką sakyti. Tačiau šiaip-taip 
susigriebęs ir lyg kaip ir ko tai jieško- 
damas,'užklausė: “Ar, kad loska, tamsta 
nepasakytai kur čia gyvena Juozas Blyn- 
da!” Moteriškė, gal savo gyvenime ne
girdėjus tokios pavardės, tik galvą pa
purtė ir atsiprašius, uždarė duris. Anta
nas dar truputį pastovęjęs gana atydžiai 
apsidairė ir persitikrino, kad klaida ne
padaryta. Tai kas nors atsitiko su mano 
broliu. Veikiausia jis išsikėlė kitur gy
venti—pamąstė Antanas. Tiesa, jau apie 
metas laiko prabėgo, kaip Antanas ap- 
laikė nuo brolio paskutinį laišką. Tai bu
vo laike didžiųjų kovų Argonne’o sek
toriuje, kada amerikiečiai puolė dideliu 
įnirtimu ant vokiečių. Bet Antanui pa
rašyti broliui laišką greitai neteko. An
tanas dabar gerai atsimena, kaip vieną 
ūkanotą rytą jų čielą tabūną išvedė susi
kabinusių viens prie kito, apjakintų nuo
dingomis dujomis. Nes vokiečiai jausda
mi, kad neatlaikys didelio amerikiečių 
spaudimo, negailėjo nuodingų dujų (ga- 
zų) ir tuomi manė išgelbėti savo svyruo
jančias eiles. Antanui teko išbūti ligo
ninėje kelis mėnesius, iki pilnai atgavo 
regėjimą ir sustiprino sveikatą. Kada 
Antanas grįžo į karo lauką, tai pėstinin
kų 129-tas pulkas baigė keturių savaičių 
buvojimo laiką pirmose mūšio eilėse ir 
rengėsi trauktis kur nors į užpakalines 
pasilsio eiles. Todėl Antanas dar tiek 
jautėsi laimingu, kad dar jam teko iš
vengti pirmųjų mūšio eilių per dešimtį 
dienų. O dar didesnė laimė patiko, tai 
kad baigiantis jųjų poilsio laikui, baigė
si ir karas. Užkimo kanuolių gerklės ir 
paliovė baubti, nutilo ir mašininiai šau
tuvai grajyti mirties šokį; nustojo ir mir
tis kvatoti nuteriotame karo lauke, o mi- 
lionai liūdnų, paniurusių veidų ėmė šyp
sotis kokia tai laimės šypsą.

Po kelių savaičių po karo pabaigos, 
Antanas radosi okupavimo korpuse, 
Luksenburge prie Reino sienos, kur iš
buvo apie šešis mėnesius, iki sugrįžo at
gal namon. Ir nors Antanas būdamas 
Luksemburge ir rašė kelis laiškus savo 
broliui, bet atsakymo nuo jo nesulaukė 
iki dabar.

Todėl Antanui dabar niekas neliko 
daugiau daryti, kaip tik eiti pas. savo 
draugą Albiną, jei tik susiras, ir pasi
teirauti apie savo brolį. Ką Antanas ir 
padarė. Tačiau Antanas pas Albiną iš
girdo jam nelauktą ir netikėtą žinią: Jis 
dažinojo, kad jo brolis Juozas mirė laike 
influenzos epidemijos, o brolienė paspė
jo ištekėti už kito vyro ir išsikelti į kitą 
miestą gyventi. Antanui šitokia žinia ne 
tik buvo nemaloni, bet ir skaudi be galo. 
Ir dabar Antanui neliko kur toliau eiti 
nei ko jieškoti, kaip tik nors laikinai ap- 
.'sigyventi su Albinu, pas * Albino šeimi
ninkus.

Antanas apsidairęs, pasilsėjęs kelias 
dienas, išsirengė pasižiūrėti ir darbo. O 
kadangi jis dar vistiek tikėjo, jog jam 
su darbu bėdos nebus, kad jam, kaipo ka
reiviui, dar geresnis, parinktas darbas 
bus, tai jis ir nuėjo prie kasyklos ten, 
kur dirbo pirm išėjimo į kariuomenę. Ir 
kada Antanas susitiko mainų bosą, už- 
veizdą, tai, žinoma, jam nereikėjo atsi- 
rekomenduoti bei persistatyti, nes bosas 
gana gerai Antaną pažinojo. Vienok An
tanui atrodė lyg ir keista, kad bosas tąip 
laBai šaltai Antaną sutiko, nepaisant, 
kad tas pats bosas, Jim Thomas, jį gana 
entuzijastiškai atsisveikino, linkėdamas 

. jam geriausios laimės išeinant į karą. O 
dabar... Dabar ir kalbėti beveik nenori. 
O kada Antanas prisiminė apie darbą, 
tai bosas nukreipęs galvą į šalį ir žiū
rėdamas į žemę, lyg ir ką tokio užsimąs
tęs, iš lėto leisdamas pypkės dūmus ka-x 
muoliais 
ats;

“apgailestaudamas” Antanui
ė:

(Daugiau bus) '

Rumunija buvo tautų kalė
jimas. Rumunijoj didžiumą 
gyventojų sudarė kitos tautos.

Karališka valdžia yra des
peracijoj. Kada Sovietų Są
junga atsiėmė Bessarabiją ir 
Bukoviną, tai Rumunijos val
donai sudrebėjo, nes Vengrija 
ir Bulgarija reikalauja savo 
plotų. Tų šalių reikalavimai 
yra teisingi.

Kaip Rumunijoj žiauri tvar
ka, arba didelė netvarka, tą 
paliudija ir surengta baisi 
skerdynė Galati prieplaukoj. 
Štai ką apie ją rašo korespon
dentas Eugen Kovacs iš Bu- 
charesto. Jo žinia perleista 
Rumunijos cenzūros ir jokių 
abejonių dėl jos turinio nega
li būti.

“Galati prieplauka yra ant 
didžiosios Dunojaus lipęs, tik 
4 mylios atstu nuo Reni, kurį 
užėmė Sovietų parašiutistai ir 
orlaivių atvežti tankai,” rašo 
Kovacs, “šiandien Galati 
miestas tartum išmiręs. Jo gy
ventojai arba išbėgioję arba 
sulindę į skiepus. Tik kulka- 
svaidžiais apsiginklavę karei-' 
viai maršuoja gatvėmis. Pirk
liai atidarė krautuves, bet pir
kėjų nėra, o jeigu kas pasi
rodo, tai išbalusiu veidu ir 
nusigandęs.

“Galati mieste per dvi die
nas buvo baisus pragaras. To 
pasekmėj gyventojai bėgo iš 
miesto palikę nei neuždarytus 
savo namus. Tikrumoj visi gy
ventojai sulindę į skiepus, iš
bėgioję ir įieško’ saugios vie
tos ant kapų, miškuose, ar
ba kur kitur.

“Tai kas gi atsitiko? Tai pa
sekmė surengtos skerdynės 
prieš prieplaukos darbininkus. 
Galati ir Braila yra didelės 
prieplaukos. Prieplaukų dar
bininkus sudarė gaugautzi gy
ventojai, kurie yra mongoliš
kos rasės, Bessarabijos ir Da- 
bruža gyventojai. Jie krikš
čionys, kalba turkiškai, raš
liavai vartoja graikišką rai
dyną. Jie palikę šeimas atėjo 
į Galatį 
niauti .

“Galati 
apie 2,000
jie sužinojo, kad Raudonoji 
Armija užima Bessarabiją, jie 
troško tuojau grįžti atgal pas 
savo šeimas į Bessarabiją. 
Valdžios autoritetai davė su
tikimą, davė penkis kareivius, 
kurie ir nuvedė juos į gelžke- 
lio stotį, iš kur jie turėjo 
traukiniu važiuoti atgal į Re
nį, Sovietų jau užimtą. Tai bu
vo sekmadienio rytą, birželio 
30' d. Jie ilgai laukė trauki
nio, nervavosi, kentėjo alkį ir 
troškulį, nes sargai neleido 
juos prie vandens. Prieplau
kos darbininkai prieš tai pa
kėlė protestą. Kas tai atėmė 
iš vieno kario šautuvą. Kiti 
kareiviai neteko galvos, nulė
kė į kareivinę ir pradėjo šaukr 
ii:

—Sukilimas!
—Juntas!
“Sekmadienio vakarą, penk

tą valandą, keturi trokai iš
važiavo iš kareivinių su ru
munų kareiviais, ginkluotais 
kulkasvaidžiais. Jie atvykę į 
gelzkelio stotį iš kulkasvai- 
džių ir šautuvų pradėjo šau
dyti į prieplaukos darbinin
kus. Darbininkai pradėjo bėg
li, dalis jų pabėgo, bet kitus 
kareiviai apsupo ir žudė. Ka
reiviai šaudė darbininkus ir jų 
lavonus vertė į krūvą. Po to 
pradėjo daryti kratas namuo
se ir daržuose ir kur tik rado 
prieplaukos darbininkus, tai 
tuojau sušaudė. Didžiuma 
prieplaukos darbininkų buvo 
suimti, sako, kad 1,500 paso
dino į baržas ir pasiuntė į Re
nį. Valandą po žudynių at
važiavo keturi dideli sanita
riški trokai ir parinko užmuš
tuosius. Rumunijos valdžios 
žiniomis ten buvo užmušta 
nemažiau 300 darbininkų!

“Galati gyventojai išgirdę 
šaudymą manė, kad tai eina 
mūšis tarp rumunų ir rusų ir 
leidosi bėgti... Dabar į Gala
tį atvyksta nemažai rumunų 
kareivių iš Bessarabijos, kur
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prieplauką

prieplaukoj 
darbininkų.

šaltinis randasi arba iš kur 
teka.

Žuvys taipgi kvępuoja. 
Jos ima iš oro vandenyje, iš
tirpintą. deguonį arba oxy- 
geną. Žuvys perleidžia per 
savo pažiaunes daugybę 
vandens ir iš to pereinančio 
vandens semia sau reikalin
gą deguonį, kad palaikius 
savo gyvastis. Žmogus, kai
po dalis gyvijos, negali il
giau be vandens gyventi, 
kaip keturias dienas. Vadi
nasi, vanduo yra reikalin
gesnis negu maistas gyvy
bei palaikyti. Be maisto 
žmogus gali gyventi dau
giau kaip mėnesį laiko.

Washington. —.Amerikos 
prekybos ministerija rapor
tuoja, kad Italija iš savo 
kasyklų pasigamina apie 1,- 
300,000 tonų plieno per me
tus; tai tik 52 procentai 
daugio, kurį Italija papras
tai suvartoja naminiams sa
vo reikalams. Suprantama, 
italai turi dar sandėliuose 
kiek plieno, kuris buvo iš 
anksto sukrautas kariniams 
tikslams.

*

Įvairumai

Worcester, Mass.

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą

Vardas

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

Garsinkite savo biznj dien
raštyje “Laisvėje”.

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

Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 
Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:
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juos rusų kariai nuginkla
vo... Cahul, Reni, ir Vilkov 
miestai jau įkūrė savo Sovie
tus.”

Iš šio aprašymo matome, 
kokia bjauri ir kruvina yra 
Rumunijos valdžia. Galati 
mieste ji surengė prieplaukos 
darbininkams niekaip nepateisi
namą skerdynę. Išžudė 300 
darbininkų tik todėl, kad jie 
troško grįšti atgal pas savo 
šeimas, į teritoriją, kur’ ateina 
Sovietų tvarka, kad jie nega
lėjo pakęsti alkio ir troškulio 
suvaryti į stotį.

Vai. Sūnus.

uždar-

buvo
Kada

Pas mus, Worcesteryj iki 
šiol buvo šalta vasara. Ne- 
kurie mūsų draugai taip su
stingo, kad nustojo visai vei
kę. Maniau sau, kada Lietu
va pasiliuosavo iš po kruvinos 
fašizmo priespaudos, užsidgs 
karšta meile ir džiaugsmu ir 
pradės veikti su padidinta 
energija. Bet kas tau! Neku- 
rie draugai, geri veikėjai vi
sai nustojo dirbę. Draugė Do- 
vidonienė visai nustojo dirbu
si, o buvo geriausia veikėja. 
Dabar net į susirinkimus ne
ateina. Panašiai daug tokių 
draugų yra,, kurie nebeatbo- 
ja darbininkų klasės reikalų.

Brangūs draugai, dabar ne 
laikas sumažinti veikimą, ka
da didžiausis pavojus darbi
ninkų klasei netekti paskuti
nės kibirkštėlės liuosybės. Re
akcija deda paskutines pa
stangas, kad sunaikinti visas 
demokratiškas teises. Nieka
dos nebuvo taip svarbus mo
mentas, kaip šiemet, nes bus 
rinkimas valdžios. Ne laikas 
šiemet tinginiauti. Darbinin
kai greit gali netekti pasku
tinės žmoniškos teisės, šalin 
nepaslankumas ir baimė, nes 
baimė ir nežinystė yra di
džiausias darbininkų neprie
telius !

Tasai neteisingas kapitalis
tų surėdymas užsilaiko tiktai 
ant baimės ir nežinystės. Dėl 
pavyzdžio, visose kapitalisti
nėse šalyse mėgina įvesti kuo 
žiauriausia reakciją, kad įbau
ginti darbininkų klasę, idant 
ji nieko neveiktų dėl savo 
naudos.

Dar kartą atkartoju, šalin 
baimė ir nežinystė! Lai gyvuo
ja darbštumas, apšvieta ir 
darbininkų vienybė ir meilė!

P. B.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
daugiau kaip kreida arba 
angliarūgštis.

Vanduo tekantis per 
miestą yra nešvarus, o dar 
labiau yra pavojingas, nes 
užterštas vanduo gali savy
je turėti daug ligų, formoje 
įvairių bakterijų. Toks van
duo visiškai netinka gerti, 
taipgi jame yra pavojinga 
ir maudytis.

Šaltinių ir mineralų van
duo nėra labai geras dėl gė
rimo. Tiesa, tas daug pri
klauso nuo vietos, kur tas'

Norit Įsigyt Žiedą?
Dabar yra vedybų 

laikas, šliubiniai žie
dai būtinai reikia tu
rėt. Perkant per ma

ne sutaupysit pinigų, kurie bus 
reikalingi pradžiai jaunavedžių 
gyvenimo.

Gausit už PIGIAU negu kitur.
Parduodu ir taisau {vairiausius 

laikrodžius ir laikrodėlius.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS 
221-03 Jamaica Avenue 

Queens Village, L. L

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

L*®UO{ STOh>

v -A' ' IIII i- U ' ( U

XAVERAS STRUMSKIS
STAIGA TARNAUJANTI 

TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSION KAINOM.

SAVAS PAS SAVA

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

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

mašinėle.savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS:

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 8410)

Junior Deluxe Portable

Remington Model No. 5 DeLuxe

Remington Model No. 1 Deluxe

Deluxe Noiseless Portable

$34.50
$49.50
$59.50
$67.50Tuojau užsisakykite per “Laisvę,” 

nes “Laisvė” savo skaitytojams 
duoda didelę nuolaidą.

Parašykite “Laisvės” Administracijai klausdami informacijų, i A)s prisiusime jums 
cirkuliarą, kuris plačiai aprašo kiekvieną mašiną.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.
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' Septintas puslapis

LDS Sportininkai Pradėjo Lenktynes;
“Softball” Turnamentas Visoj Amerikoj

nacionalį čampijonatą Pitts- 
burgre 1938 metais. Bus 
įdomu pamatyti, ar jie at
silaikys šiemet ir vėl bus 
čampijonai ar ne.

Kitas dalykas, kuris yra 
irgi labai įdomus, tai kas 
lošia LDS komandose? Gar
sus sportininkas, Arturas 
Radvilas, buvęs Columbia 
Universitete “futbolistas” ir 
“baseball” lošėjas lošia 
Stoughtono komandoj, bet 
tokie tymai kai Sparks iš 
Chicagos, Elizabeth, N. J., 
Ambridge, Pa., Bayonnes, 
Bridgeport, Conn, ir kiti 
visai nenusiminę. Jie visi 
turi labai gerą ūpą šiemet 
ir tikisi laimėti. Žinoma, 
tiktai vieną komanda bus 
čampijonais, tai sunku pa
sakyti dar ir kas dalyvaus 
finaluose — kurie rengiami 
New Yorke rugpj. (August) 

miausiai, bus “softballinin- 24 d. Tiktai tiek galima pa
kų”' susikirtimai. Tikimasi, sakyti, kad atvažiuos keturi 
kad gausime World’s Fair j geriausi tymai po vieną iš 
Softball lošimo vietą dėlei kiekvienos divizijos.

• Kai kitais metais, taip ir 
šiemet, kartu su LDS Sei
mu įvyksta ir LDS Jauni
mo suvažiavimas ir LDS 
Jaunimo Sporto lenktynės. 
Tai bus du dideli dalykai, 
kurių jokia kita Amerikos 
lietuvių organizacija nėra 
dar surengusi nacionale pa
pėde. šiemet įvyks bent 
keturi dideli LDS jaunimo 
sportininkų s u s i k i rtimai. 
Jaunimas iš visų kolonijų 
jau dabar rengiasi dalyvau
ti.

Iš Massachusetts, iš Con
necticut, iš Maryland, 
Pennsylvanijos, iš Ohio, 
Michigan, iš New Yorko, 
Illinois, iš New Jersey,
Wisconsin valstijų suva
žiuos geriausieji Amerikos 
lietuvių sportininkai, kurie 
dalyvaus bent keturiose 
didelėse lenktynėse. Pir-

IS 

iš 
• v
1S

iš

finalų nacionalio softball 
turnamento. Jau dabar eina 
tas turnamentas. Visos LDS 
Jaunimo jėgos yra padalin
tos į keturias dalis. Pirmo-

Gi New Yorke bus trys 
gėmiai. Tas, kuris laimės du 
iš tų trijų, pataps naujas 
LDS softbolės čampijonas. 
Nuo savęs linkiu, kad tikrai

ji divizija, tai Naujoji An- geriausis tymas laimėtų, 
glija kurion į eina Connec
ticut, Massachusetts ir Mai
ne valstijų LDS jaunimas. I suaugusieji draugės ir drau

gai visais galimais budais 
pagelbėtų mūsų jaunimui 
sėkmingai įvykinti šį planą. 
Reikia jaunimui pagelbėti 
įsigyti uniformas, reikia ke
lionėms sukelti finansų, rei
kia ir pagerbti lošėjus, ku
rie stengiasi pasižymėti mū
sų organizacijos ir abelnai 
lietuvių tarpe. Garbė tiems 
jaunuoliams.

—J. Ormanas.

Kalbant apie lenktynes, 
reikia pastebėti, irgi, kad

Jie loš “softball’ iki suras 
geriausį tymą, kuris paga-| 
liaus visą pirmąją diviziją 
atstovaus finaluose. Antroji, 
divizija, tai New Yorko 
apylinkės, rytinės Pennsyl
vanijos ir New Jersey vals
tijų. Čia irgi jau prasideda 
eliminacijos dėlei geriausios 
LDS “softball” komandos 
suradimo. Kaip iš kalno nu
žiūrima, tai bus didžiausis 
konfliktas tarpe Bayonnės 
jaunimo ir elizabethiečių— 
kurio laimėtojai vėliau tu
rės imtis su Philadelphijosl 
jaunimu, dėlei teisės daly
vauti finaluose.

Trečia divizija, tai Pitts-' 
burgho apylinkė, Ohio ir 
Michigan valstijos. Geriausi *

' tymai iš šių valstijų šuva- i—žinios,
žiuos Clevelandan trečią se- , 2—Dainininkės Elzbieta 
kmadienį (liepos 21 d.), dė-' nartavičienė ir Emilija Chapli- 
lei lošimų, o laimėtojai tu- kienė iš So. Bostono.
rėš progą atvažiuoti į New Sekmadienio, July 14 pro- 
Yorką dalyvauti finaluose, i grama per stotį WORL, 920 

Ketvirtoji divizija nacio-| kilocycles, 9:30 iki 10:30 vai.
nalio “Softball” turnamen- ry^e b/ls sekanti: 
to, tai Chicagos apylinkė. Jamaicaplah;s;
Jau dabar rengiamasi pra-i ( - - - - - - ...... 
dėti eliminacijas^ dėlei . ge- Dorchester.

3— Dainininkas Povilas 
penas, Jr., iš So. Bostono.

4— Antanas Matjoška iš 
Bostono pasakys eiles.

Steponas Minkus, gars. I

So. Boston, Mass.
Lietuvių Radio Korp.

Programos
šeštadienio, July 13 progra

ma per stotį W0RL, 920 
L. cycles, 8:30 iki 9:00 vai.

kilo- 
ryte

1— Juozo Strazdo orkestrą iš 
Jamaica Plains.

2— Dainininkė Akvilė Siau-

riausios komandos išrinki- ■ 
mo. Čia dalyvaus lenktynė
se ir dabartiniai LDS čam- 
pijonai Kenosha, Wiscon
sin LDS Royals. Jie laimėjo 

a

La-

So.

Girdėjau tą būdamas už 
kulisų.

Tau, Maryte, įspėjimas: 
LOOK - OUT!

O “inžinieriui” mano pa
tarimas: grįžk pas tas, kur 
palikai ir atiduok joms, ką 
pasiskolinai, tai gausi nuo 
manęs bulvinį medalį!

Profesorius šaipokas.

šaipoko Raportažas
Karščių metu ir mano 

nuotaika pakitėjo. Saulė 
per langus ir stogą taip pa
veikė, jog jaučiuos kai kur- 
sistės pamyluotas gimnazis
tas... Todėl dovanokite 
man už kaikuriuos čionai 
padarytus išsišokimus ir 
sentimentalumus!

Būdamas Brūklyno pilie
čiu, suprantama, 
jo gyvenimo :
Kartais ir už 
nu...

Užkulisinis 
nimas, gerbiamieji ir ger
biamosios, plačiai visuome
nei maža teapeina, bet jis j 
įdomus ir turi tam tikrų j LDS 
spalvingumu. sekmadienį, liepos 14 d., kaip

> ' į vai. po pietų, Y. M. II. A. Svotai-
Štai va, anądien skaitau nC’Je> Walnut ir Ferry Sts. Visi na- 

. _ v . . . .v . iriai būtinai dalyvaukite, nes šis su-vieną musų pasvietyj įsei- sirinkimas bus pusmetinis, bus iš- 
nantį menesraštį, kurio re- ' duodami svarbūs raportai, delegate 

daktOliuS gilia savo kolegą [bus reikalai svarstomi. Bukite visi 
iš kito laikraščio. Giria jį laiku. — Sekretorius.
už literatinįus gebšumus., 
Vėliau gi sužinojau, kad 
ana panegyrika turi užkali-1 ••

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

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

, maišausi 
sūkuriuose.

PRANEŠIMAI IS KITUR
HARTFORD, CONN.

Laisvės Choro naktinis piknikas 
įvyks subatoje, liepos 13, Norman

kulisu nuseli- ^iest ūkčj, Wapping, Conm, Route
v 15. Įžanga veltui. Prasidės 6-tą vai.

vak. Bušai išeis 7 v. v. nuo Lais- 
v . vės Choro svetainės, 157 Hungerford
Žmonių gyVC- St. Kelionė, 25c į abi pusi. Visus 

kviečia dalyvauti Komisija. — 
Brazauskas. (163-164)

W.

EASTON, PA.
51 kp. susirinkimas įvyks 

12:30

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

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

----------------------------p--------------

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 mo
tai yra LLD Jubiliejiniai, tai bus 
proga kiekvineam įstoti už $1, gaus 
šių metų išlesitas knygas ir žurna
lą “Šviesą.” Kviečiame visuomenę 
dalyvauti piknike. — J. M. L.

(162-163)

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 
Avo. 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, be 
tikietų nebūsite priimami. Bus gra
ži svetainė šokiams. Atsilankę galė
site linksmai laiką praleisti. — Kom.

(161-163)

VARPO KEPTUVEA t

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuve? Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi s

Lietuvių Literatūros Draugijos, 13 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 

„„ 1 liepos 14 d. -— 2:30 vai. po pietų,
sinį motyvą: jo žmonelė dir-iY- M- H- A- svetainėje, walnut ir 

' Ferry Sts. Visi nariai prašomi daly- 
i skaitlingai, nes bus svarbus 

I susirinkimas, bus išduotas raportas 
I iš kuopos pikniko ir tt. Visus kvie-

ba po protekcija giriamojo | vautį
kolegos. Nikelis po padu.

ą i v. . _■) -| , . . į 1S nuupus piKIllKM JI l.L. V JftUft J

Al Da Štai VCl dalykas, KU-Įčiame dalyvauti ir naujų narių
ris turėtu būti rišamas tik įsivesti. — v. j. s. — Sekr. c Į t 1 (Z Q 1 a A i
“tarp keturių sienų”, o pra
šosi viešumon. Tai nusikal-1 
tusios Jevos dukraičių be-! 
dos...

Prieš kiek laiko, iš Čika 
gos per Detroitą greituoju ;: 
traukiniu į slaunąjį Vi-|f 
liamsburgą atsiskubino tūla 
damukė. Savo amžium, ji 
jau tiktų kandidatuot į J. 
A. V. prezidentus. Nėra ža
vi, bet riesta, nelyginant, 
kaip šv. Jurgio žirgas. Ją 
atvijo čionai dūkstanti ais
tra ir... nikelis po padu.

—Ar nesueini, mister Šai- i lds 5 Apskr. rast., j. Mockaitis.

(163-Į64)

aP

ELIZABETH, N .J.
| Lietuvių Brolių Draugija rengia 
pikniką, sekmadienį, liepos 14 d. 
Millers Grove, Kenilworth. Pradžia 

j 12 vai. po pietų. Bus skanių valgių 
‘ ir visokių gorimų. Turėsimo gerą 
j muziką šokiam. Kviečiame elizabeth- 
■ iečius ir iš apylinkes dalyvauti šia
me pikniko. Atsilankiusieji galės 

: linksmai laiką praleisti. —A. Stri- 
j polka. (162-163)

CONN. LDS, LDLD
LMS IR ALK APSKRIČIŲ 

KOMITETUI
Sekmadienį, liepos 14 d., 10 

ryte įvyks svarbus posėdis,
Green St., Waterbury. Visi Apskričio 
Komiteto nariai prašomi laiku būti.

(162-163)

103

poke, maniškį ? ... Žinai, ne 
pirmąjį ar antrąjį, bet tą 
paskutinį, kuriam brangius 
kailinius papirkau, leidau 
inžinierystės mokintis. Din
go kaip smilgose... Sako, 
randasi Brooklyne...

Šaipokui buvo koktu klau
sytis apie jos prietikius su 
“inžinierium”, kuris, išmie- 
ravęs jos širdelę ir kišenių, 
ją paliko. Šaipokas patarė 
jai grįžti pas savo vai
kus ...

Tuo pačiu metu, kai Či- 
kagos-Detroito damukė net 
dienos šviesoje su žvake 
j ieškojo “inžinieriaus”, tai 
šis jau mūsų pasviečio Ma
rytei ausin deklamavo štai 

i kokią poeziją:
O, Mariute, rudaakute, 
Aš kenčiu ir tyliu!
Tu užjauskie, ir priglaus- 

kie...
Tave karštai myliu! ■

PA.
d., įvyks 
piknikas.

vi-

SHENANDOAH,
Sekmadienį, liepos 14 

LDS Jaunuolių 213 kp. 
Laudemano ‘ Parke. Kviečiamo
suomenę dalyvauti, dainuos Mainic- 
rių kvartetas. Turėsimo užkandžių 
ir gėrimo ir galėėsite pasišokti 
smagios orkestros. — Kom.

(162-163)

prie

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

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

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

liepos, 12:30 vai. dieną. Drg. Skir- 
kevičiaus ūkeje. 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 Avo. Kiškuti pavažiavus ra
site pikniko vietą po dešinei. — 
Kom. (162-163)

DETROIT, MICH.
LLD prirengimui 25 m. gyvavimo 

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

(162-163)

Cleveland©-WS Softball Komanda —

LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

Pine Crest Inn
Savininkas

JOSEPH WANAGAS
Puiki Vieta 

VAKACIJOM
Turistam kambariai-Cablns vienai 
nakčiai, savaitei ar ilginu. Puikūs 
miškai, patogios vietos piknikam, i- 
taisyta ant lauko vietos virimam ir 

kepimam.
RESTAURACIJA

Alus, Sode, vlsoki gėrimai ir visoki 
, valgiai.

ON ROUTE 209
Iš New Yorko važiuojant, 4 maitos 

pravažiavus Accord, N. Y., arba 14 
mailių šioj pusėj Kingston, N. Y.

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

prie Horseshoe Lake, Moellcnbrock 
Grove. Įvyks sekmadienį, 14 d. lie- 

i pos, 10 vai. ryto. Įžanga 10c su iš- 
laimėjimais: $5.00; $3.00 ir $2.00. 

į Kelrodis: Nuo E. St. Louis imkite 
, Collinsville Rd. iki Halstead’s Ta- i 
j vern (Monk’s Moud), sukite po kai- 
, rei ir važiuokite iki gelžkelio, su- 
i kito po dešinei į Moellcnbrock Grove.
Kviečiame dalyvauti. (162-163)

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 
j 5 v. v. Kviečiame vėlinius ir iš apy- 
i linkės dalyvauti šiame dideliame 
j piknike. — A. Sauka. (161-163) 
| --------- :---------

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas 

į įvyks penktadienį, liepos 12 d., 8 v. 
i v. Visi nariai prašomi dalyvauti, bus 
1 išduodama raportas iš spaudos pik- 
! nike. — Jaskcvičius, Sekr.

(161-163)
------------------ .

. SCRANTON, PA.
J LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, liepos 12 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 Motorų Birutės Kliube 

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 
(SIlALINSKAS) 

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

0-----------------------------------------------

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

į------------------- ------------------------------ y

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 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 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Gienmore 5-6191

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 svorį ir kainas.

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

: ĮSIGYKITE DABAR
• žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio
• šios rūšies daiktų.
• your old WaY<h
• I s wo’dJv hwhcuA

f TRADE IT IN ęOR A ]

17 jewel:
Bulovam

Visokiausių Rpšių 
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

ROBERT-. 
LIPTON : 

JEWELER •
Įsteigta 1892 J

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. « 

Tarpe •
Graliam & Manhattan Avės. • 

• 
Tel. Stagg 2-2173 • e

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą *■

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

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

IŠMOKEŠCIAIS, 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.: Sekmad. 10 A.M.-2 P.M

PRIEINAMA KAINA.
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' New iQilo^fe^fefZmioi
Pirmadienį Išgirsim Pasekmės 

Seimo Rinkimui Lietuvoje 
--------------------------------------------------- B 

1W0 Informavo Majorą apie 
N. Y. Miesto Gyventoją 

Sveikatos Reikalus
Tarptautinio Darbininkų Or

dino N. Y. Miesto Komitetas 
pasiuntė majorui LaGuardijai 
protestų prieš sutrukdymą 
Miesto Sveikatos Centrų pro
gramos.

Pavyzdžiui, jog būtinai tai
sytina miesto gyventojų svei
katos padėtis, IWO nurodė 
žemutinį Harlemą, kur IWO 
daktarai pravedė tyrimus ir 
surado štai kokias pasekmes, 
kurias ir nurodo majorui La
Guardijai :

“Iš 94 egzaminuotų vaikų 
du atrodė i džiovininkus; 3 
turėjo blogas ausis; 24 buvo 
permenki; 3 sirgo širdies re
umatizmu; 5 buvo su įvairiais 
liaukų nenormalumais; 32 tu
rėjo nesveikus tonsilius.”

IWO prašė majoro daryti, 
žingsnius tą blogą padėtį pra- i 
šalint, pravedant gyveniman 
obalsį: “liaudies sveikata yra 
pirmiausis tautos reikalas.”

____________

Mirė V. Vasanskienė 
A. Linkaus Uošvė

Veronica Vasauskas, 52 m. 
amžiaus, mirė 9-tą liepos, 
Greenpoint ligoninėj. Kūnas 
pašarvotas savo namuose, 150 
South 2nd St., Brooklyn, N. 
Y. Laidotuvės bus 13 d. lie
pos iš Karalienės Angelu baž
nyčios į šventos Trejybės ka
pines. Laidotuvėmis rūpinasi 
Steponas Aromiskis.

SUSIVEDĖ
- Liepos 6 diena susivedė 
Anna D. Stankevičiūtė su Fre
deric R. Eger. šliūba ėmė 
Evangelistu Luteronų bažny-i 
čioj, Jamaica, L. L, o bankie- 
tą surengė Knickerbocker sve-’ 
tainėje, 1465 Myrtle Ave., 
Ridgewood. Brooklyn, N. Y.

Jaunavedžiai apsigyveno O-1 
zone Park, L. T.

Laimingo, pasekmingo ir il
go gyvenimo Annai ir Frede
ric. M. S.

Tyrinėja, Dėlko Samdė 
Ekstra Mokytojus

Miesto švietimo Depart- 
mente iškilo ypatinga byla. 
Jos centru yra Dr. Charles J. 
Pickett, suspenduotas Samuel 
Gorilpers Vidurinės Amatų 
Mokyklos vedėjas, Bronxe. 
Jis kaltinamas pasamdęs 19 
pavaduojančių mokytojų, ku
riems jis neturėjęs klasių, dėl
to pašauktas į švietimo De- 
partmento centrą, 110 Living
ston St., Brooklyne, išsiaiškin
ti. Kaltinamąjį perklausinė- 
jus, byla atidėta.

Dr. Pickett savo liūdymuo- 
se aiškino, kad tūliems klasių 
kambariams dar nebuvus pa
ruoštiems, jis negalėjęs regu
liarių mokytojų samdytis; 
taipgi reikėję ekstra mokyto
jų* dėl pavojingos padėties 
mokiniams mašinšapėse; ma
tęs reikalą šalip amatų mokint 
anglų kalbos ir 1.1.

Jo kaltintojas, korporacijos 
patarėjas Crowe aiškina kit
ką. Jis sakė, kad Dr. Pickett 
yra 68 metų ir kad atitarna
vusio pensijos kiekis nustato
ma sulyg gautos algos bėgiu 
penkių metų prieš išėjimą ant 
pensijos. Jo alga buvus pa
kelta nuo $7,500 iki $10,000 
metams vasarį, 1936 m. O 
vedėjo alga dalinai esanti nu
statoma sulyg leisto skaičiaus 
mokytojų tai mokyklai.

P. Reimold, 37 _ m., sūnus 
World Book Co. viršininko, 
rastas pasipjovęs savo namuo
se, 124 Bruce St., Yonkers. 
Nesveikata buvusi priežastimi.

Liepos 15-tos d. vakarą, 
i “Laisvės” salėj, įvyks eilinis
■ apšvietos vakaras, kuriame 
vyriausiai bus diskusuojama 
pasekmės rinkimų Lietuvos 
Seimo ir kaip jos atsilieps į 
Lietuvos gyvenimą, taipgi ki
tais svarbiais klausimais.

Įvedamąją kalbą pasakys
■ R. Mizara, “Laisvės” redak
torius. Paskiau bus leista sta
tyt klausimai,* ir diskusijos. 
Prasidės 7:30 vai. vakaro. 
Įžanga nemokama.

Kaip jau buvo “Laisvėj” ra
šyta, Lietuvoj rinkimai įvyks 
šį sekmadienį. Buvo paskelb
ta ir svarbiausi rinkimų plat
formos punktai.

Einant iš Lietuvos gautais 
pranešimais^apie milžiniškus 
kaimiečiu ir miestelėnų mitin
gus rinkimų klausimais, atro
do, kad Lietuvoj balsavimuo
se dalyvaus milžiniška didžiu
ma gyventoių, ko niekad pir
miau nėra buvę. Dėlto ir tų 
balsavimu pasekmės turės bū
ti be galo įdomios. Kadangi 
“Laisvės” ' redakcija gauna 
greitus telegrafu pranešimus 
tiesiog iš Kauno visais kitais 
svarbiais klausimais, tad tiki
masi, kad ir rinkimų klausi
mu jau bus gavus pranešimą. 
Tad visi dalyvaukite ir pra
neškite kitiems apie tą vaka
rą.

Mokytojai Stoja už 
Taiką ir Progresą

Mokytojų Unijos 5-to Loka- 
lo valdyba jau nuo seniai pa
sireiškė prieš Jungtinių Vals
tijų įtraukimą i šį karą. Dėlto 
trockistai ir tūli kiti elemen
tai bandydavo primetinėti, 
būk valdyba neatstovaujanti 
narių valios.

Neseniai 5-to Lok ai o valdy
ba paleido mokytoju referen
dumui sekamą rezoliuciją:

“1) Mes griežtai stojam 
prieš J. V. įsitraukimą i da
bartinį karą, ir prieš visus 
žingsnius, kurie gali įvest šią 
šalį į karą, kaip kad atpalai
davimui neutralumo įstatymų, 
paskoloms ar kreditams ka
riaujančioms šalims;

“2) Mes priešingi prieš-at- 
eiviškiems įstatymams, varžy
mui žodžio laisvės; apriboji
mui unijoms teisių, regimenta- 
cijai ir militarizacijai švieti
mo ;

“3) Mes remiam palaikymą 
ir didinimą budžeto švietimui, 
bedarbių pašalpai ir kitiems 
socialiams Amerikos žmonių 
reikalams; z

“4) Mes pritariame tinka
mam apgynimui mūsų šalies.

“Mūsų nusistatymas yra, 
kad apsigynimas nepriklauso 
vien nuo ginklavimosi, kad 
svarbiausia dalimi bile kokios 
apsigynimo programos turi 
būti apgynimas mūsų bran
giausių vertybių — gyvasčių, 
laisvių ir liaudies gerovės. 
Mes sprendžiame, kad tikras 
apsigynimas negali būt atsiek
tas lėšomis socialių įstatymų 
ar civilių laisvių ir kad jis tu
ri būti surištas su neutralumu 
ir pasiryžimu neįsivelt į ka
rą.”

Na, o kągi mokytojai pasa
kė į tą rezoliuciją? Už nu
balsavo 1,393 prieš 1,005 pa
sisakiusių už tokią rezoliuciją, 
kuri stojo už visokią paramą 
santarvininkams “apart karia
vimo.”

Kitu klausimu referendu
mui buvo, ar unija turi pasi
sakyt karo klausimu. Už bal
savo 1,648, prieš 887.

Taigi, unijistai švietėjai pa
sielgė atatinkamai savo titu
lui—nesutiko kišt galvas į 
smėlį, kad nematyt gyvenimo 
ir netart žodžio, kaip to no
rėtų iš mokytojų karo rengė
jai ir jų talkininkai.

T-as,

Kliaučiai Ruošiasi
Savo Piknikui

Lietuvių Amalgameitų 54-to 
Skyriaus metinis piknikas 
įvyks jau šį šeštadienį, liepos 
13-tą, Dexter Parke.

Prie šio pikniko kriaučiai 
ruošiasi visomis išgalėmis. Iš
tisos šapos, kur jau prasidė
jo sezonas, tariasi sykiu daly
vauti ir pasiruošti puikius sta
lus. O kad visko būtų ant 
stalo, dedasi bendran fondan 
dolerius, pusdolerius, kvote- 
rius, už kuriuos šeimininkės iš 
anksto paruoš visai grupei už
kandžių, o vyrai, jau nuvykus 
piknikan, užsakys gėrimų.

Nedirbančiom šapom susi
daro biskis keblumo su stalų 
iš anksto paruosimu, sunku vi
sus sueiti ir žinoti, kiek ko 
ruošti. Tačiau tie irgi taria
si sueiti skaitlingai ir anksti. 
Vienas toks nedirbančios ša
pos kriaučius man sako: “Pa
kol pavargę dirbantieji išsi- 
riktuos, mes bedarbiai anks
čiau sueisim ir pačius geriau
sius stalus užimsim. Alaus ant 
vietos netrūksta, o netoli esan
čioj Jakščių bučernėj irgi vis
ko gausim, jeigu iš anksto nu
matytųjų pro vizijų pritrūktų.”

Sutinku Antaną Linkų, Jr., 
pikniko sekretorių. Atrodo 
nuliūdęs ir susirūpinęs. Ma- 

i nau sau, vaikinas gal vis ne- 
j užmiršo rinkimų. Mums se
niams, pripratusiems prie dau
gelio laimėjimų ir pralaimė
jimų atrodo, kad jis, kaipo 

. pirmakartis, ir jaunas žmogus, 
labai gerai pasirodė ir jis tu
ri prieš save dar galybę pro
gų laimėti, bet jam, jaunam, 
gal atrodo ir labai blogai. Pa
klausiu : “Ko taip susimąstęs, 
gal kas blogo kriaučiuose ?”

“Gal ir ne blogo, bet man 
labai neramu, kad aš savo Še
ro negaliu pridėti, kain norė
čiau ir būčiau galėjęs.”

“Kame dalykas?” vėl klau
siu.

“Man rūpi tas mūsų pikni
kas. Aš manau, kad kriaučiai 
savo pikniku rūpinasi, tad gal 
viskas išeis gerai. Bet dabar 
būtų pati darbymetė ir iš ma
no pusės. Maniau, tą padary
siu, kita padarysiu, o da 
bar. . .” baigė jis, pusiau pa- 
springęs paskutiniu žodžiu.

“O dėl ko dabar negalėsi?” 
“Mat. ta mano uošvės liga, 

o dabar ir mirtis. Įsivaizdink.’ 
laidotuvės liepos 13-tą. žinai, 
pačiam skaudu ir gaila, o ma
no draugei juk tai tragiškas 
momentas jos gyvenime, rei
kia prižiūrėt. Kaip sueisi 
kriaučius, paprašyk, kad jie ir 
už mane padirbėtu, keleriopai 
padirbėtu, kad šis piknikas 
išeitu sekmingiausis. . . ”

“Ką tu kalbi. Verutė Va- 
sauskienė mirė?”

“Taip, 9-tą mirė, 13-tą lai
dos.”

Antanui užtikrinau, jog 
kriaučiai supras padėti ir pa
tys dės pastangas, kad pikni
kas pavyktų.

Kriaučius.

German B. Oberman, 39 m., 
advokatas, Generalių Sesijų 
teisme, N. Y., prisipažinęs su' 
kęs ir klastavęs Lenkijos žy
dų D-jos fondus ir knygas.

RANDAVOJTMAI
Pasirandavoia didelis kamninis 

Storas su visais jtaisvmais tinka
mais dėl erosernės. Galima atidary
ti ir saldainių krautuvę. Randasi 
nrieš mokyklą. Renda prieinama. 
Kreipkitės pas Mrs. Ott, 18 Olive 
St., kampas Powers St.. B’klvn, 
N. Y. (161-163)

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŲ RADIO DRAUGIJOS 
METINIS KONCERTAS

Spalių 20 d., sekmadieni, Grand 
Paradise svetainėj, Brooklyne, ivyks 
metinis Lietuvių Radio Draugijos 
koncertas-šokiai. Tadgi ta proga L. 
R. D-ja prašo iš anksto dalyvauti 
visą lietuvišką visuomenę toj dainų 
meno šventėj spalių 20 d. — L.R.D. 
anaunseris Vyt. Ubarevičius.

(163-164)

New Yorke Prasidėjo Klases 
Paruošt Mechanikų Armiją 

 H------------------------

Pereitą trečiadienį jau pra
dėjo veikt klasės paruošt 10,- 
000 šio didmiesčio jaunų vy
rų karo darbų mechanikais. 
Kitos klasės pradės veikt pir
madienį.

Į atsišaukimą gaut kandida
tų, atsiliepė minios bedarbių ir 
amatų norinčių pramokt vyrų. 
Nuo pradžios registracijos 
kasdien sueina tūkstančiai jau
nų žmonių prie švietimo Ta
rybos raštinės, 131 Livingston 
St., bet ne po daug iš jų pri
ima. Pavyzdin. trečiadienį vėl 
buvo susirinkę 2,200 aplikan- 
tų, bet iš jų tik 350 priimta. 
Viso nuo pirmadienio priimta 
1,584 aplikantai.

Bėgiu šešių savaičių visoj 
šalyje noririha paruošti 150,- 
000 mechanikų, o per metus 
norima paruošti 750,000.

New Yorke paruošimui 10,- 
000 mechanikų yra federalės 
valdžios paskirta $1,000,000. 
Klasės bus įsteigtos 20-je 
amatinių mokyklų, o vėliau 
gal būsiančios praplėstos ir į 
šiaip kolegijas.

Dariaus-Girėno Minėjimas 
Per Radio

Nuo 1933 m. liepos 17 d. 
Lietuvių Radio Draugija, va- 
dov. J. P. Ginkui, kas metai 
mini mūsų tautos transatlan
tinių lakūnų Kap. Dariaus ir 
Leit. Girėno tragišką mirtį. Ir 
šiemet tą įvykį atžymėti Lie
tuvių Radio D-ja transliuos 
specialę paminėjimo progra
mą per radio pirmadienį, lie
pos 15 d., iš stoties WCNW 
(1500 kc.), nuo 8:30 iki 10 
vai. vak. Programa susidės iš 
kalbų, muzikos, giesmių bei 
dainų. Kalbas pasakys laik
raščio “Amerika” red. J. 
Laučka, dr. E. W. Žukauskas, 
adv. R. J. Urevičius, N. Y. U- 
to stud. A, Kairys ir kiti sve
čiai. Muzikalų programos da
lį išpildys vietinės stiprios 
muzikalūs jėgos: Aidbalsiai 
Ansamblis, vad. Br. šalinaitės, 
V. Tamkiūtė, A. Liutkiūtė, 
smuikininkė M. Digriūtė, p-ia 
O. Ginkus. pianistė M. žud- 
žiūtė, A. Žilinskaitė, K. Hoff- 
manas, J. Jankus, komp. Rič. 
Kurdinaitis.

L.R. D-jos Anaunseris, 
Vyt. Ubarevičius.

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė 

(stationery). Biznis senai laikomas, 
išdirbta dirva, galima daryti gražų 
pragyvenimą, vieta lietuviais apgy
venta. Pardavimo priežastis, savinin
kė ligoninėj, paduodama pigiai. 
25 Stagg St., B’klyn, N. Y. Dėl dau
giau informacijų, kreipkitės: 549 
Grand St. (163-165)

Parsiduoda 9 kambarių namas, 
tiktai biskutį reikia pertaisyti. Gali
ma nupirkti už $1800 grynais pini
gais. Antrašas: 189 South 2nd St., 
arti Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Prašome kreipti^ pas Chauncey 
Real Estate Company, 149 Pierre- 
pont St., Brooklyne. (163-165)

Parsiduoda keturių aukščių akme
ninis namas su krautuve ir trys 
apartmentai. Reikalinga biskutį pa
taisymo. Galima nupirkti už $2300 
grynais pinigais. Antrašas: 548 
Grand St., arti Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. Kreipkitės pas Chauncey 
Real Estate Company, 149 < Pierre- 
pont St., Brooklyne. (163-164)

Noriu parduot arba gauti pusinin
ką prie automobilių Parking loto. 
Vieta 210 Moore St., tarpe Bush
wick Ave. ir White St., Brooklyne. 
Galite matyti savininką ant vietos 
arba šaukite telefonu: Esplanade 
7-9645. (158-163)

Lietuviui Rakandų 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. jejt jrjy, 7.3451 (Brooklyn, N. Y.
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Mrs. Nicosia Žudė Save ir 
Šešis Vaikus Dėl

Didelio Skurdo
Vakar “Laisvėje trumpai 

buvo pranešta, kad gasu žu
dėsi Mrs. L. Nicosia su savo 
šešiais vaikais, kurie visi žuvo, 
nei vieno nepavyko atgaivin
ti. Pati motina atgaivinta, bet 
randasi Fordham ligoninėj, 
kritiškoj padėtyje. Prieš ją 
jau iškeltas apkaltinimas. Jei 
išliks gyva, ji bus teisiama, 
o tikrieji kaltininkai toliau 
žais kitų žmonių kančiomis, 
stums juos desperacijom

Nicosia šeima" jau seniai 
skurdo. Jos maitintojas, Jo
seph Nicosia, kepėjas, jau 
trys metai vaikščiojo be dar
bo. Iš $88 per mėnesį, ku
riuos jie gaudavo pašalpai, 
$29 išmokėdavo už trijų kam
barių apartmentą, 2434 East
chester Ave., Bronx. Iš liku
sių $59 reikėjo aštuonių žmo
nių šeimai per mėnesį pramist 
ir rėdytis. Prie to prisidėjo ir 
daktaro bilos, Mrs. Nicosia ne- 
sveikavo, kentus nuo skilvio 
skaudulių, kurie nelengva gy
dyt ir gerose sąlygose, juo 
labiau pašalpiniu maistu min- 
tant, nusilpus. Kartą buvę 
nužiūrėję protinėj nesveika
toj, bet ištyrus rasta tik šiaip 
labai silpna. Gerai jų kaimy
nas Thomas Longi, kriaučius,

FRANK NORRIS 
Lietuvis Budavotojas 
Budavoju naujus namus ir 

pertaisau senus
Taipgi atlieku plytą ir 

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

bimo šingeliais už labai 
prieinamas kainas.

Telefonuokite: Flushing 9-4485

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

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 

užlaikąs gretimai krautvėlę- 
šaputę, pasakė.:

“Bile moteriškė, kuri yra 
biedna ir kuri turi 6 vaikus, 
gali tikėtis būti liguista.”

Nicosia vaikai buvo 12, 11, 
:8, 7, 5 ir 4 metų. Kaimynai

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ VALANDOS:
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vakare

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

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto

Tel. SOuth 8-1551

T—

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška alude 

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 

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiėjimams įstaiga

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

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

426 SOUTH Sth STREET BROOKLYN. N. Y.
Blokas nuo llewes elevelterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name

Lietuviui Kuro Kompanija
{DEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Kfūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aproka\,mus be jokio mokesčio.
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sako, kad vaikai atrodydavę 
smagūs ir gražiai užlaikomi; 
nors neturtingai, bet Švariai 
parėdomi.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų*

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated 
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS 
•

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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




