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Už dienos-kitos susirinks 
naujai išrinktasis Naujosios 
Lietuvos Seimas. Tai pirmas 
Lietuvos istorijoj seimas, ku
rio rinkimuose laisvai dalyva
vo plačiosios masės darbo 
žmonių.

Dar neturime davinių apie 
Seimo sąstatą, koki asmenys 
jin išrinkti. Bet drąsiai sako
me, kad šis seimas bus tikra
sis liaudies seimas; jis rūpin
sis Lietuvos žmonių gėriu ir 
laime.

Amerikos lietuviai, vadina
si, Aali būti pilniausiai už
tikrinti, kad naujasis Lietuvos 
šeimininkas savo darbais pa
darys garbę visai lietuvių tau
tai.

Siųskime šiam seimui svei
kinimus. Tenebūva nei vienos 
Amerikos lietuvių organizaci
jos, kliubo bei draugijos, kuri 
nepasiųstų naujajam seimui 
sveikinimo!

LDS, ALDLD, SLA, SLR K A 
kuopos, kiekviena jų, turėtų 
pasveikinti naująjį mūsų gim
tinės šeimininką.

Ir pavieniai asmenys gali 
susitarti ir pasiųsti seimui svei
kinimo kablegramą!

Tegyvuoja Naujoji laisva 
Lietuva ’

Tegyvuoja jos naujasis šei
mininkas—Seimas!

Naujuoju Lietuvos policijos 
department© direktoriumi yra 
paskirtas Bručkus. Jis pasa
kė spaudos atstovams:

“Anksčiau ji (policija) tu
rėjo uždavinį ginti Smetonos 
valdžios režimą ir kovoti su to 
režimo priešais. Dabar ji sto
vės garbingoje sargyboje, gins 
liaudies valdžią ir visomis jė
gomis kovos su liaudies prie
šais. Yra suprantama, kad se
niau žmonės į policiją žiūrėjo 
su neapykanta. Bet dabar iš 

pageidaujami asmenys, polici
jai duodami kiti uždaviniai ir 
iš liaudies priešo policija virs
ta liaudies draugu.’*

Miela darbo žmogui gyven
ti tokiame krašte, kur policija 
yra pastatyta ginti 
reikalus!

liaudies

pradėjo 
i 

kad 
Smetonos

Vytautas Sirvydas 
svaidytis keiksmažodžiais 
tuos, kurie džiaugiasi, 
Lietuva nusikratė 
režimo. Jis tokius žmones va
dina “Šungalviais”.

Nepavydime p. Sirvydui to 
amato. Bet jis turėtu vieną 
dalyka žinoti: kolionėmis, Vy
tautai. klausimo neišriši. Ko- 
lionėmis ir keiksmais tik pa
sirodysi, kad esi labai žemas 
sutvėrimas. Naujoji Lietuva, 
atgimusi laisva Lietuva keikū
nų nepaiso ir nepaisys.

Taigi ir n. širvvdo 
keiksmai reiškia tiek, 
margio ambrinimas ant 
lio.

šitie 
kiek 

mėnu

Mūsų draugams ir priete- 
liams: gimimas naujosios ir 
laisvosios Lietuvos deda ant 
mūsų juo didesnes pareigas, 
draugai. Dirbkime daugiau, 
švieskimės daugiau. Užmegs- 
kime glaudesnius ryšius su ki
tų srovių žmonėmis ir aiškin
kime jiems esamąją padėtį

Mūsų priešas dirba, kaip 
pašėlęs. Jis jaučia, kad dėl 
permainų Lietuvoj daugelis 
darbo žmonių, kurie iki šiol jį 
sekė, praregės ir stos su Lie
tuvos liaudimi, stos su mumis. 
Dėlto jis, priešas, bando savo 
pasekėjams visaip meluot apie 
mūsų Lietuvą ir naująją josios 

•vyriausybę.
Niekad mūsų gyvenime ne

buvo taip svarbu užmegsti ar
timesnius kontaktus su kata
likų masėmis ir jiems dalykus 
perstatyti tikroj jų šviesoj.

Nepatingėkime atlikti tų 
pareigų—gauti dau-
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Darbo žmonių
Dienraštis

i Kaina $5.50 Metams
' Užsieniuose $8.00

Brooklyne $6.00
Metams

Rooseveltas Vėl Nominuotas
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IŠKRAUSTĖ “PONUS” Iš LIETUVOS, 
LATVIJOS IR ESTONIJOS

JS o
DEMOKRATAI BE ROOSEVELTO NESI
TIKĖJO LAIMĖTI RINKIMUS RUDENĮ

Ryga, Latvija. — Latvi-Į koliojimo ir įžeidimo žodis, 
jos, Lietuvos ir Estonijos 
valdžios oficialiai panaikino 
“ponus,” “ponias,” “pane
les” ir “ponaičius.”. Nuo da
bar tuose laisvuose kraštuo
se “ponas” bus tiktai pasi-

Naujienos iš Laisvos Lietuvos
Kaunas, liepos 16 d.—Rin

kimai visoje Lietuvoje pra
ėjo nepaprastu entuziazmu. 
Balsavo 95-100 nuošimčių. 
Kraštas dideliu susidomėji
mu laukia seimo susirinki
mo. Spauda pilna įvairiau
sių sumanymų krašto gero
vei atstatyti. Kauno įmo
nių darbininkai renkasi ta
rybas. Gyvenimas Lietuvoje 
eina normaliausiai. Visko 
apstu. Kelinta diena gražiai 
palyja, derlius pagerėjo. 
Gausiai plaukia aukos liau
dies kultūros fondui. Lietu
von atvyko koncertuoti žy
miausios Sovietų artistų pa
jėgos.

Kaunas. — Tapo oficia
liai paskelbta seimo rinki
mų rezultatai. Jie parodo, 
kad už Darbo Žmonių Są
jungos kandidatus tapo pa
duota 99 nuošimčiai balsų. 
Tai tikrai nepaprastas pasi- 
liuosavusios liaudies laimė
jimas.

B a 1 s a v imuose dalyvavo 
1,386,569 piliečiai. Naujas 
seimas susidės iš 79 narių. 
Už kelių dienų naujas sei
mas pradės savo posėdžius.

Kaunas. — Pravedamas 
tyrinėjimas, kiek turto pasi
grobė ir išsinešė užsienin 
buvę valdininkai. Sakoma, 
kad ir pats Smetona nema
žai apiplėšė Lietuvos ban
ką bėgdamas užsienin. Kiek 
jis tų pinigų pasivogė, 
nėra žinoma.

dar

Kaunas. — Lietuvos 
nisteris patvarkė, kad 
įmonių savininkai turi 
dėti į banką visų savo

mi- 
visi‘ 
pa-

Šeši Miliūnai Pabėgėlių
Vichy, Franci j a. — Fran- 

cijoj dabar randasi šeši mi- 
lionai pabėgėlių. Dalis jų 
yra patys francūzai, pabėgę 
nuo karo mūšių, kur jų na
mai tapo paversti į pelenus, 
o dalis susideda iš pabėgu
sių holandų, belgų ir iš kitų 
Vokietijos užgrobtų kraštų.

Oficialis “titulas” bus 
“piliečiai,” “pilietis,” “pilie
tė.” Organizacijos, kaip ir 
paprastai, savo narius galės 
vadinti draugais, broliais ir 
taip toliau.

įplaukų nuo 90 iki 95 nuo
šimčių kasdien ir kad išmo
kėjimus vestų per banką. 
Tai be galo svarbus patvar
kymas. Šitaip bus galima 
prižiūrėti, kiek įmonės už
dirba, kiek išmoka darbinin
kams algų, kiek biznio tu
ri. Tas neleis jiems vesti 
suktybių ir sauvaliavimų.

Kumštynių Šalininkai 
Supyko ant Radio Co.
New Yorkas. — Kadangi 

didžiosios radio kompanijos 
liepos 17 dieną buvo užim
tos su Demokratų Partijos 
konvencija, tai jos atsisakė 
“brodkestyti” kumšty nes 
drūtuolių Armstrong ir Jen
kins. Tie, kurie myli kumš
tynes, sukėlė audrą protes
tų prieš radio kompanijas. 
Jie sako, kad jiems daug 
svarbiau tos kumštynės, ne
gu demokratų kalbėtojų 
blofas.

Naujas Fabrikas Bara
kui Gaminti

Washingtonas. — Valdžia 
padarė kontraktą su E. L 
duPont de Nemours kompa
nija dėl pastatymo fabriko 
už $25,000,000 gaminimui 
parako. Fabrikas bus baig
tas statyti į dešimts mėne
sių ir galės per dieną pa
gaminti 200,000 svarų para
ko. Tai bus vienas iš di
džiausių tos rūšies fabrikų 
pasaulyje. Prie statymo dar
bo bus paimta 6,000 darbi
ninkų. Fabrikui nupirkta 
4,500 akrų žemės 
Charlestowno.

prie

Lewis Ragina Darbininkus 
, Budėti

Skolins Pinigus Partneriams

mų

liai debesuota. Temperatūra 
veik tokia pat, kai vakar.

giau žmonių Į mūsų organi
zacijas, gauti mūsų spaudai 
naujų prenumeratorių. Dabar 
laikas, dabar svarbus momen
tas, kurio neprivalome pra
leisti pro pirštus.

Tokyo. — Japonijos val
džia nemananti pasitenkinti 
uždarymu Burmos kelio. 
Jinai reikalausianti iš An-

Washingtonas. — John 
L. Lewis, CIO pirmininkas, 
paskelbė raportą apie dar
bininkų reikalus ryšyj su 
įstatymdavystėmis. Jis kri
tikuoja kongreso narius, 
kurie nusistatę prieš darbi
ninkus. Lewis ragina darbi
ninkus budėti ir neleisti at
imti iš jų tuos laimėjimus, 
kurie tapo atsiekti per daug 
sunkių pastangų.

&
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Franklin D. Rooseveltas, Demokratų Partijos nominuotas 
trečiam terminui į prezidentus.

1

Reikalauja Liaudies 
Armijos

Talinas, EstonijaT — Es- 
tonijos kareiviai ir jūrinin
kai priėmė rezoliucijas, ku
riose reikalauja valdžios 
tuojau sukurti liaudies ar
miją. Tokia armija būtų 
tampriai susirišus su vals
tiečiais ir darbininkais.

Pulk. Fulgencio Batis
tą, naujai išrinktas Ku- 

. bos prezidentas.

Latvijoje Išrinktas Liaudies 
Seimas

Ryga. — Už Darbo Žmo
nių Sąjungos kandidatus 
paduota 98 nuoš. balsų. Bal
savime dalyvavo 1,179,900 
piliečių, arba 204,827 dau
giau kaip rinkimais 1931 
metais. Į liaudies seimą iš
rinkta 100 atstovų.

Washingtonas. — Farm 
Security Administracija pa
skelbė, kad ji turi paskyrus 
$50,000,000 valdžios pinigų 
suteikimui paskolų randau- 
ninkams farmeriams. Jie 
tais pinigais galės nusipirk
ti farmas.

ROT

Anglijos Parlamente 
Balsai prieš Valdžią
LonrfoiiaT^-^tnglijos par

lamente pasireiškė labai 
garsių nepasitenkinimo bal
sų dėl pažadėjimo Japoni
jai uždaryti Burmos kelią į 
Chiniją. Kai šis valdžios žy
gis buvo 
daugelis par lamentaristų 
pavadino jį 
Tai esąs naujas “Munichas.” 
Reiškia, Anglija pardavė 
Chiniją Japonijai taip, kaip 
ii pardavė Čechoslovakiją 
Vokietijai.

sužino tas, tai

“begėdiškų.”

Motina Sužalotos Mer
gaitės Bevilčiai Verkia

Harrison, N. Y.— Suareš
tuotas turčiaus sūnus Wil
liam A. Stuartz. Jis kaltina
mas užpuolime ant Molly 
Cupio, 17 metų jaunuolės, 
su tikslu ją' išžaginti. Ka
dangi mergaitė gynės, tai 
tapo apmušta ir atsidūrė li
goninėje. Jos motina Mary 
Cupio verkia ir bijo dėl duk
ters gyvybės. Sako motina: 
Jis turčiaus sūnus, už jį 
spaudą ir radio, todėl jo ne
baus už šitą piktadarystę.

Naziai Užpuolimui Naudos 
Francijos Uostus

Berlynas. — Nors svar
biausi planai yra slepiami, 
bet kalbama, kad Hitleris 
yra paruošęs užpuolimą ant 
Anglijos padaryti iš dešim
ties Francijos uostų. Iš kai- 
kurių tų uostų greitas lai
vas gali per Anglų Kanalą 
persikelti Anglijon į 45 mi
nutes. Ir jeigu daug laivų 
būtų kartu paleista, tai An
glija, tikimasi, nepajėgtų 
visus užpulti ir nuskandin
ti. Dauguma jų pasiektų 
Anglijos krantus ir iškeltų 
ginkluotą armiją.

Chicago, III. — Su tikrai kad tiktai Rooseveltas gali 
nepaprasta de m onstracija; vėl būti išrinktu ant De- 
Demokratų Partijos kon-|mokratų Partijos tikieto. 
vencija pirmu balsavimu no- Roosevelto gyrimui ir gar- 
minavo Rooseveltą savo: binimui nebuvo jokių ribų, 
kandidatu į prezidentus 
trečiam terminui. Tai su
laužoma sena amerikinė' 
tradicija, kad joks prezi
dentas, ištarnavęs du termi
nu, nebeapsiima kandida
tuoti trečiam terminui. To
kią tradiciją pradėjo pir
mutinis šios šalies prezi
dentas Jurgis Washingto
nas.

Visi kalbėtojai nurodė,

Anglijos Ambasadorius Turėjęs Pasikal 
bėjimą su Joseph Stalinu

Leidžia Amerikiečiams ♦
Stot į Anglų Orlaivyną

Washingtonas. — Teisin
gumo Departmentas oficia
liai pranešė, kad tie Ameri
kos piliečiai, kurie įstos į 
Anglijos karinį orlaivyną, 
neturi bijot netekimo pilie
tybės. Prieš juos nebus da
roma jokių disciplinos žy
gių. Tai yra netiesioginis 
šios šalies valdžios paragi
nimas amerikiečiams lakū
nams stoti anglams pagal
bon.

Ragangaudžiai Puola 
Pažangius Aktorius
Beaumont, Texas. — Čio

nai Dies Komitetas pradėjo 
j ieškoti komunistų. Liudi
ninku pasišaukė kokį ten 
niekšą iš Komunistų Parti
jos išmestą vardu Leech iš 
Portland, Ore. Šis sutvėri
mas liudijo, prieš Hollywoo- 
do aktorius. Be galo daug 
svarbiausių aktorių esą ar
ba Komunistų Partijos na
riai, arba jos artimi simpa- 
tikai. k

Philadelphia, Pa.
SVARBUS PRANEŠIMAS

21 d. liepos, Liet. Taut. 
Pašalpinis Kliubas rengia 
nepaprastą masinį mitingą,

_ _ _ _ . . izuotis jaunimas kovai928 E. Moyamensmg Avė
a p k a 1 b e j imui dabartinių akcionieriais 
svarbių įvykių Lietuvoj. 
Kalbas sakys neseniai atvy
kęs iš Lietuvos R. Matuse
vičius ir A. Bimba iš New 
Yorko. Manoma, bus ir kiti 
kalbėtojai. Todėl, kam tik glijos ir daugiau nusileidi- 
rūpi dabartinė Lietuvos pa
dėtis, a t s i I a n k ykit kuo
skaitlingiausiai ir išgirskit* ORAS. — Šiandien dali- 
apie tai. Įžanga nemokamai 

Kviečia Rengėjai.

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

Taipgi demokratų kon
vencija į savo partijos plat
formą įrašė punktą, kad jo
kiam atsitikime Jungtinės 
Valstijos nebesiųs armijos 
už jūrų ka/iauti. Iš antros 
pusės, visos šalies karinės 
jėgos bus panaudotos apgy
nimui abiejų Amerikų nuo 
bet kokios europinės šalies 
užpuolimo.

T

Londonas. — Anglijos ra
dio ir skauda labai daug 
kalba apie tai, kad pagaliau 
Anglijos ambasadorius Ma
skvoje ponas Cripps gavęs 
progą pasikalbėti su Stali
nu. Tai skaito be galo svar
biu ir labai garbingu įvykiu. 
Pasikalbėjimo turinio nes
kelbia. Tiek tik praneša, 
kad Stalinas prižadėjęs, jog 
Sovietų Sąjunga pasilik
sianti griežtai neutrališka 
šiame kare.

2,000,000 Armija
Washingtonas. — Genero

las Marshall tvirtina, kad 
būtinai reikia turėti dviejų 
milionų karių armiją, gerai 
išlavintų ir ginkluotų, ap
gynimui Šiaurinės ir Pieti
nės Amerikų nuo užsienio 
užpuolimo. Todėl jis reika
lauja, kad būtų tuojau iš
leistas visuotino kareiviavi
mo įstatymas. Tokiam įsta
tymui taipgi pritaria nau
jai paskirtas karo sekreto
rius ponas Stimson.

Čili Ištraukia Savo Pasiunti
nybę iš Ispanijos

Santiago. — Čili respubli
kos pažangi liaudies fronto 
valdžia atšaukia sayp^ am
basadorių iš Ispanijos. Mat, 
generolas Franco nutraukė " 
ryšius su Čili.

Taipgi visoje Čili res
publikoje pradėjo organi-

1 su 
“Penktąja Kolona”—su re-
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Sveikinkim Laisvąjį Seimą; Svei
kinkim Naująją Lietuvą

Lietuvos liaudies priešai Amerikoje 
pradėjo kryžiaus karą prieš liaudies vy
riausybę Lietuvoje. Jie skleidžia apie tą
ją vyriausybę bjauriausius paskalus, jie 
šmeižia Lietuvos žmonių rinkimus į sei
mą; jie bando mobilizuoti armiją čio
nai kovai prieš tuos, kurie remia naują
ją Lietuvos vyriausybę.

Atsakymui į tuosius šmeižtus, visi Am
erikos lietuviai, buvusio smetoniškojo re
žimo priešai ir draugai Naujosios Lie
tuvos, privalo atsakyti priešams didesniu 
savo veiklumu, privalo daugiau darbuo
tis, kad parodžius tikrąjį dalykų stovį 
tiems žmonėms, kuriuos kunigų, socialis
tų ir fašistų spauda suklaidino.

Už dienos kitos susirinks naujasis Lie
tuvos seimas. Jo laukia dideli ir svarbūs 
darbai. Visa lietuvių tauta—Lietuvoje ir 
Amerikoje, ir kitur—turi atkreipusi akis 
į seimą, į jojo darbus.

Amerikos lietuviai, draugai ir priete- 
liai naujosios laisvos Lietuvos, privalo 
padaryti sekantį:

Jie turi siųsti Seimui pasveikinimus. 
Jie turi siųsti pasveikinimus telegramo
mis arba laiškais—galima siųsti oro paš
tu.

Visos centralinės organizacijos, visos 
kuopos, draugijos, kliubai ir chorai turi 
kuoveikiausiai tatai padaryti.

Pasveikinimus siųskite šiuo antrašu:
Seimas,

Kaunas, 
Lithuania.

Galima pasveikinimai siųsti ir per pre
zidentą:

Prezidentas Paleckis, 
Kaunas, 

Lithuania.
Pasveikinimus turėtų siųsti ir pavie

niai asmenys, susidėję keli arba keliolika.
Kai Liaudiškos Lietuvos priešai šėlsta, 

tai mes, kuriems rūpi laisva Lietuva, ku
rie džiaugiamės smetoniškojo režimo pa
šalinimu ir liaudies vyriausybės įsistei- 
gimu, turime sveikinti Naująją Lietuvą, 
naująjį josios šeimininką—Liaudies Sei
mą.

Būtų gerai, kad visų pasveikinimų ko
pijos būtų paskelbtos ir mūsų spaudoj.

geriausiai gydomas ir greičiausiai grą
žintas į darbo eiles. Praėjo laikai, kada 
ligonių kasose ir kitose įstaigose šeimi
ninkavo biurokratiški chuliganai, kurie 
tyčiodavosi iš darbininkų ir prisikišdavo 
sau kišenes iš darbo žmonių pinigų. Rei
kia taip tvarkyti, kad šiose įstaigose 
kiekvienas darbininkas jaustų brolišką 
jo reikalais susirūpinimą.”

Kadaise dr. K. Grinius rašė “Lietuvos 
Žiniose,” jog lietuvių tautai gręsia išsigi
mimas, jei nebus laiku susirūpinta žmo
nių sveikatingumu, jei nebus pravesta 
krašte visuomeninių reformų, kurios tar
nautų Lietuvos biednuomenei.

Smetoniškasis režimas, aišku, tų iš
mintingų patarimų neklausė. Lietuvių 
tauta nyko. Ji nyko skurde ir ligose.

! Bet, štai, jai saulė patekėjo, štai, nau
joji liaudies vyriausybė įsikūrė. Štai, lie
tuvių tautos reikalais imamasi stropiai 
rūpintis. Naujoji vyriausybė tuojau , 
įsteigė sveikatos ministeriją ir pastaro
ji, kaip sako dr. Koganas, imasi griež
tų priemonių sveikatingumui pakelti Lie
tuvos liaudyje.

Kiekvienas žmogus, kuriam rūpi lie
tuvių tautos likimas, džiaugiasi tomis re
formomis. Bet mūsų lietuvių tautos prie
šai, klerikalai, tautininkai ir socialistai, 
pradėjo kryžiaus karą prieš liaudies vy
riausybę.

Ar bent vienas doras žmogus gali eiti 
su tais lietuvių tautos išgamomis?! Ne!

Daug Rašo—Mažai Pasako
Komercinė spauda daug rašo prasima- 

nymų, būk Sovietai įteikę Turkijai ulti
matumą Dardanellų reikalu,—būk Sovie
tų armija jau įėjusi į Persiją (Iraną), ar
ba būk tai Raudonoji Armija jau esanti 
Afganistane!

Vis tai pasakos. Bet kapitalistai turi 
reikalo susirūpinti. Pirmiau Anglija ir 
Franci j a suokalbiavo su tų šalių valdo
nais grieš Sovietų Sąjungą. Franci j a su
mušta. Anglija turi pilnas rankas darbo. 
Aišku, kad Turkija, Persija ir Afganis
tanas turės keisti politiką linkui SSSR 
ir atsisakyti nuo imperialistų tarnaičių 
rolės.

Rinkimai Kuboje
Džiuginančių žinių atėjo iš respubli

kos Kubos: pažangiųjų sąrašas rinkimus 
laimėjo. Kairiojo sparno—Revoliucinės 
Sąjungos, darbo unijų ir Kubos Komu
nistų Partijos—kandidatas į prezidentus 
pulk. Fulgencio Batista tapo išrinktas 
krašto prezidentu. Keturi komunistai 
kandidatai į miestų majorus tapo išrink
ti. Komunistų Partijos sekretorius, Bias 
Roca, tapo išrinktas į parlamentą.

Taigi visi Kubos darbo žmonės, be 
abejo, džiaugiasi laimėję rinkimus.

Įdomu, kad tą pačią dieną, liepos 14 d., 
kai įvyko rinkimai Kuboje, Lietuvos 
žmonės taipgi rinko savo parlamentą. 
Kaip vienoj, taip ir kitoj šalyj laimėjo 
liaudis.

Po ilgų metų priespaudos ir nejauku
mo, pagaliau, Kubos krašto žmonės pra
dės kurti naują ir gražesnį gyvenimą.

Jieškokįme Išeities;
Aukos “Laisvei”

Vasaros sezonas mūsų 
dienraščiui visuomet yra 
sunkus. O šiemet lietus dar 
labiau jį pasunkino. May- 
nardo pikniką sulijo. Nuo jo 
materialės naudos (pelno) 
bus per pusę mažiau negu 
kitais metais. Daugelyje vie
tų iš priežasties lietaus pa
rengimai visai negalėjo 
įvykti ir dėlto dienraštis 
“Laisvė” nustoja keletą šim
tų dolerių. Jei lietus nesi
liaus, tai “Laisvė” turės di
delių nuostolių, susidarys 
rimtų finansinių problemų.

Dabar dar mūsų dienraš
tis laikosi gerai. Bet jau 
laikas j ieškoti išeities da- 
pildymui finansinių nuosto
lių dėl nepavykusių paren
gimų iš priežasties lietaus.

Dar yra ruošiami du pa
rengimai, į kuriuos turime

Gordonai $2; po $1: Pa- 
kaušienė, Ziksienė, Vešiai, 
Salaveičikai, Dr. V. Šimkus, 
A. Dočkienė, Prūsiai, Juš
kai, Šarkiūnas, šarkiūnienė, 
Juškienė.

Povilas šiusas, Worces
ter, Mass., $5.00; J. Gittzus, 
Bedford, Mass., $4.50.

LLD 90 kuopa, Youngs
town, Ohio, $4.17.

Po $2.00: A. J. Pranaitis, 
Camden, N. J., Freemontai 
iš Somerville, Mass., Jonas 
ir Ona Casper, Norwood, 
Mass. Surinka per F. Tumė
nas nuo lietuvių, kurie ran
dasi miškų kempėj McKer- 
dy, Ont., Canada, per Fred 
Reinhardt, grupė draugų 
dalyvaujant Dr. Martin Lu
ther piknike, Petras Urbo
nas, Ashland, Pa., Petras 
Bugailiškis, Rochester, N.Y.

Po $1.50: S. Petchulis,

NELAIMINGI ATSITIKIMAI 
IŠ PRIGIMTIES

žinoma, kai aš teikiausi už
gimti ir, išvydęs pirmuosius 
šviesos spindulius, sušukti 
“hė-ė,” tada nelaimingų atsi
tikimų draudimo kasos dar 
nebuvo.

Taigi remiantis virš išdėsty
tu faktu ir apsidrausti nuo ne
laimių nebuvo kur ir kada. 
Dėlei šios įstatymiškos spragos 
mane ir persekioja visą am
želį nelaimės ir persekios gal 
ligi pat grabo lentos.

Štai kokiomis gairėmis nu
smaigstyti mano likimo keliai, 
ir jei į Juozapato pakalnę nu
kaksiu bent su trečdaliu plau
čių, su pusantros kojos, su

Praėjo Laikai!...
Lietuvos žinių agentūra Elta praneša: 
“Sveikatos ministeris Dr. Koganas ma

siniame pol. kaliniams pagerbti mitinge 
be kt. pareiškė, kad sveikatos srityje tu
rės būti atliktas milžiniškas darbas: vi
si kaimo gyventojai turi gauti visiems 
prieinamą ir kvalifikuotą medicinos pa
galbą, turi būti organizuotas toks platus 
tinklas gydymo ir perspėjimo punktų, 
kad kiekvienas galėtų būti gydomas pa
gal naujausius medicinos metodus. Pra
ėjo laikai, kada kaimo ar miesto moterys 
buvo priverstos gimdyti bobučių pagal
ba. Mes turime pasiekti to, kad jos gim- 
dytų gerai įrengtose ligoninėse. Praėjo 
laikai, kada mirdavo be medicinos pagal
bos tūkstančiai žmonių. Reikia taip su
tvarkyti, kad kiekvienas ligonis būtų

Tokia Ta Jų Dora!
“Vilnis” praneša, kad Čikagos sanda- 

riečiai ir kunigai suruošė Dariaus-Girėno 
mirčiai paminėti mitingą. Tačiau dau
gumas kalbėtojų, kalbėjusiųjų tame 
mitinge, apie žuvusius lakūnus mažai te
kalbėjo. Jie daugiausiai laiko ir energijos 
pašventė laisvajai Lietuvai plūsti. Di
džiausiu nepraustaburniškumu, sako 
“V.” korespondentas, pasižymėjo san- 
dariečių Vaidyla. Tačiau neapsileido jam 
ir “Draugo” redaktorius Šimutis.

Brooklyne tūli žmonės tąjį minėjimą 
taipgi išnaudojo Lietuvai ir josios liau
dies vyriausybei niekinti.

Tai yra griežčiausiai smerktinas, tai 
netoleruotinas dalykas. Negalėdami su
traukti žmonių į tuos savo “masinius mi
tingus,” kurie yra viešai ruošiami prieš 
naująją Lietuvos vyriausybę, tie ponai 
panaudoja žuvusiųjų lakūnų minėjimą 
savo negražiems tikslams.

kreipti rimto dėmesio. Vie
nas ekskursija traukiniu į 
Hopatcong Ežerą rugpjūčio 
4-tą ir antras Philadelphi- 
jos piknikas rugsėjo 1-mą. 
Iš anksto platindami tų pra
mogų bilietus galime pada
ryti jas sėkmingomis ir pa
lengvinti savo dienraščiui 
finansinę naštą.

Kitas tai svarbiausias 
dalykas: turime rūpintis ga
vimu naujų skaitytojų savo 
dienraščiui. Amerikos lietu
viai, taip lygiai, kaip visa 
dirbančioji Lietuvos liaudis, 
džiaugias žlugimu fašistinės 
priespaudos Lietuvoje. “Lai
svė” kasdien gauna žinias 
tiesiai iš Lietuvos ir pa
duoda jas’ teisingai, taip, 
kaip jos ateina. “Laisvę” 
skaitantis žmogus žino vis
ką, kas dedasi Lietuvoje 
prie dabartinės liaudiškos 
valdžios. Dabar gaudami 
“Laisvei” naują skaitytoją 
atliekame du labai svarbius 
dalykus: vieną, teisingai pa
informuojame žmones Lie
tuvos reikalais, o antrą, pa
remiame savo dienraštį ma
terialiai.

“Laisvė” dabar eina į Lie
tuvą. Smetonos buvusi žo
džio ir spaudoj cenzūros re
težiai sutrupęjo. Lietuvos 
žmonės laisvai gali skaityti 
dienraštį “Laisvę” Lietu
voje. Užsakykime “Laisvę” 
savo giminėms Lietuvoje. 
Kaina $8.00 metams ir $4.00 
pusei metų.

Aukos dienraščio palaiky
mui visados yra reikalingos, 
bet šiuo momentu jos juo 
labiau reikalingesnės. Dien
raščio patriotai tai žino ir 
be raginimų aukoja. Šiuom 
kartu aukų gavome seka
mai:

Draugų Andruliu parėję 
Chicagoj surinkta $11.00.

Marlin, Pa., John Mitchell, 
Lansdowne, Md., P. Andre- 
liunas, Somerville, Mass.

Po $1.00: J. Thomas, Hill
side, N. J., V. K. Sheralis 
ir šeima iš Garwood, N. J., 
J. Miliauskas, McKees 
Rocks, Pa., Pranas Kurku- 
lis, Rochester, N. Y., Geo. 
Daukas, Rochester, N. Y., 
Stasys Urbonas, Phila., Pa., 
P. Waškienė, Brighton, 
Mass., J. Danisevičia, Hub- 
bardsville, N. Y., Stella 
Petrikaitė, Brooklyn, N. Y., 
J. Shagov, Anson, Me., An
na Apšegienė, Auburn, Me., 
V. Gražiulienė, Cranford, 
N. J., Jonas Lastauskas, 
Camden, N. J., Ona Kvedar, 
Tamaqua, Pa., A. Navalins
kas, Binghamton, N. Y., 
Mary Krapas, Worcester, 
Mass., R. Chulada, Lowell, 
Mass., A. Šabienė, Walled 
Lake, Mich., Sarapienė, 
Norwood, Mass.

Po 50c: J. Vitkunas, Nan
ticoke, Pa., O. Morozienė, 
Waterbury, Conn., A. Žvirb
lis, Pittsburgh, Pa., K. 
Shimkus, Bridgeport, Conn., 
Ig. Karlonas, Tuckahoe, N. 
Y., J. Sholunas, Somersville, 
Conn., J. Barkus, Brooklyn, 
N. Y., A. Miswick, Yonkers, 
N. Y., P. Šankus, Milwau
kee, Wis., J. Kalvaitis, Hig
ganum, Conn.

Gražus pluoštelis pinigų 
labai svarbiu momentu. Už 
naująją Intertype mašiną 
vis dar mokame po $100.00 į 
mėnesį. Aukos yra reikalin
gos ypač šiais paties vidur
vasario laikais.

P. Buknys.

Aukojo: Jack ir Nancy tais.

Pirmutinis žmogus, kuris 
šoko iš lėktuvo su parašiu
tu, buvo kapitonas Bert 
Berry. Tai įvyko 1912 me-

trimis šonkauliais ir vietoje 
galvos nusinešiu tenai tik iš
sakytus žandikaulius, tai bus 
jau irgi gerai!

štai žiupsnis nelaimingų at
sitikimų istorijos.

Sumaniau aš, drąsus vyru
kas, vos pirmąsyk apsiavęs 
kelnes, pažiūrėti, kaip atrodo 
kregždžių kiaušiniai, ir lipu 
ant stogo. Jei sakoma, kad 
katei kopėčių nereikia, tai ši
tas dėsnis anaiptol netinka 
šešerių metų kavalieriui — aš 
nukritau į žąsų gardą ir se
nis žąsinas taip sužnaibė ma
no sėdimąją vietą, kad aš ir 
valgydavau stačias.

—Kodėl nesėdi?—klausda
vo mama.

—Stačiam smagiau, — at
sakydavau.

—Sėskis, sakau, — subar
davo mama.

—O anądien sakei, kad 
stačiomis bevalgydamas di
desnis užaugsiu, —r- sakyda
vau gimdytojai.

Ir vėl ta vieta, kurią ap- 
žnaibė žąsinas, gaudavo su 
diržu.

Tai buvo jau nelaimingas 
atsitikimas numeris du, kurį 
sekė trečias, ketvirtas, penk
tas, kažinkelintas ir taip ligi 
begalybės.

—Sauvalininkai vaikai pa
tys save nusibaudžia, — bu
vo vienintelė mamos paguoda.

Na, kad ir mokykloje. Ir
gi ta pati nelaimių virtinė. 
Ot, kiti vaikai nespėja nuzu
linti pįrmųjų kelnių užpaka
lio, o jau išrašinėja draugams 
kreida nugarose kryžius, ra
šalu ūsus ištepa ir puikiausiai 
lošia per pamokas plunksno
mis, o man likimas pakišo ko
ją ir čia.

Atsistojau aš klasėje už du
rų ir laukiu kol įeis draugas, 
kad jam rašaluota pintimi 
brūkštelčiau per panosę.

O čia pakyšt pro duris mo
kytoja, aš jai brūkšt rašalu 
per pudrą ir dažus ir. . . ir. . .

Na, ir, o kas toliau, tai aiš
ku. 1

Vichy, Franci j a — Liepos (Ryga. — Lietuviai Latvi- 
14 dieną buvo suruoštas joje gyvena išsimėtę po vi- 
paminėjimas Bastilijos su- są kraštą. Pagal statistikos 
griovimo. Šį sykį vietoj re- duomenis Rygoje yrą 5,788 
voliučinės d e m o nstracijos, lietuviai. Liepojuje — 2,000 
Petain diktatūra teleido lietuvių, Jelgavoje (Mintau- 
žmonėms tą istorinę dieną joje) — 600, Daugavpilyje 
paminėti širdperša ir liūde- 300, Gryvoje 300, Subate 
siu. ,150, Bauske 150J Vėntspily-

Ije ir kt. pajūrio vietose 
per 100. Lietuviai Latvijoje 
turi savo organizacijas ir 
mokyklas ir bendrai yra su
sipratę darbininkai ir ūki
ninkai.

Kanada. — Kanadoje gy
vena 155,000 lenkų, Iš jų 
apie 83,000 yra farmeriai/

Dabar vėl vedybų klausi-

Kai iškilo gaisras, jis supliaškino dau g miško. Gaisras kilo Oregono valsti- 
vjoj; daug nuostolių pridaryta. . r-.
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mas.- Aš, atvirai kMbaht, po 
mirties nenoriu ant stiklinio 
kalno ganyti nekaustytas ož
kas^ todėl nutariau apsivesti.

—-Veskis, vaikeli, dviem ir 
vargelį vargti lengviau,—pri
kalbėjo man geri žmonės, ir 
aš, vištos galva, tų patarimų 
paklausiau, dėl to, kad turė
jau padaryti laimingu kitą 
žmogų. O tas žmogus buvo 
mano Karolina, laimingiausio- 
ji iš visų moterų pasaulyje.

štai kaip! Jei Karolina va
žiuotų Nemunu garlaiviu ir iš 
netyčių į vandenį nukristų jos 
žiedas, o paskui Karolina Jur
barke po mėnesio pirktų žuvį, 
ji tos žuvies viduriuose atras
tų savo žiedą !. . .

—Matote, aš ir maniau, kad 
nepražus.—sakytų ji.

Ot dėl ko tai laimingai mo
teriai ir pavyko užkrauti 
man dar vieną nelaimę: ma
no žmonelė vietoje bubikopfo 
dėvėjo parūką, iš trisdešimts 
dviejų dantų šeši buvo visai 
sukirmiję, keturių dantų vie
toje buvo tuščia vieta, devy
nių tik trečdalis, o likusieji 
buvo kaučiukiniai ir gutaper- 
činiai.

—Tai ir kurk šeimyninę lai
mę su tokia eracžmona, — ta
riau sau ir nuėjęs iš pykčio iš
moviau kleboniška.

Tik žingsnis iš namų ir ne
laimė. Ot, pavyzdžiui, buvo 
toks maždaug iškilmingas po
būvis, visuomenės šulų prisi
rinko daug, dūdų orkestras 
visokiausias muzikas groja ir 
publika puiki.

—Tai stačiai ne publika, o 
šviesuomenė, — sako man vie
nas.

—Teisingai,— pritariu jam.
Na, o paskui sveikinimai ir 

kalbos visokios, taurių kėli
mas.

Kažkas skambtelėjo šakute 
į lėkštę ir sako publikai:

—Gerbiamosios ir gerbia
mieji, dabar žodį turi mūsų 
uolus veikėjas Vingėla. Dėme
sio !

Aš, žinoma, atsistojau, pa
sitaisiau kaklaraikštį, atsiko
sėjau, atsigėriau vandens, 
vėl atsikosėjau ir prabilau:

—Gerbiamieji tautos veteri
narai !. . .

—Ne veterinarai, bet ve
teranai, — truktelėjo mane 
už skverno kaimynas.

—Gerbiamieji tautos vete
ranai, bet ne veterinarai, — 
tariau aš, bet manęs jau ne
klausė. Kad negirdėtų mano 
kalbos, vieni skambino lėkš
tėmis, kiti barškino šakutėmis 
ir nerimavo.

Nerimo paimtas sumaniau ir 
aš išgerti bent kavos puoduką. 
Ir ką jūs pasakysite?! Vie
toje cukraus į kavą aš įsidė
jau per apsirikimą druskos 
šaukštuką. Na, ir ką? Kitas 
mano vietoje būtų nusiminęs, 
bet man nelaimingi atsitikimai 
jau įprasti ir net įgimti.

štai koki dalykai, o nelai
mingų atsitikimų kasa manęs 
nuo to nedraudžia. Tai kur 
teisybė ?

Jei jūs spaudoje rasite ži
nutę, kad pilietis, norėdamas 
užsimušti, šoko pro langą iš 
antro aukšto ir pataikė į pa
talus, žinokite, kad tai buvau 
aš.

Jei išgirsite, kad pilietis, 
norėdamas nusinuodyti, vieto
je vitrijolio per išsiblaškymą 
išgėrė ricinos, žinokite, kad 
tai atsitiko su manim.

Jei išgirsite, kad pilietis, 
bevalgydamas manų košę iš
silaužė dantį, žinokite, kad 

j tai buvau aš.
Ne, man nesiseka. Tur būt, 

jei aš eičiau į kasą apsidraus
ti, tai pirmoj eilėj sumokėčiau 
litą pabaudos už nesilaikymą 
eismo taisyklių, o paskui už
minčiau ant banano žievės, 
krisčiau ir išsisukčiau koją.

Henr. Vingėla.
(Iš Lietuvos laikraščių)

Prieš šio karo prasidėji
mą Anglija turėjo 8463 pre
kybos laivus, Jungtinės 
Valstijos—2468, Vokietija— 
2450. Tų laivų įtalpa buvo 
sekama: Anglijos laivai tu
rėjo įtalpos 20,910,000 tonų, 
Jungtinių Valstijų-—11,216,- 
000; Vokietijos—-4,481,000.



Trečias puslapis

Žeme ir Josios Elementai Dalai Lama
Rašo J. F. Borisas, PH. C., I). O.

Susipažinome jau šiek mo žiburio ugnies veikimo, 
tiek su ypatybėmis ugnies, tasai gazas su oru susimai- 
oro ir.vandens. Dabar pa- šo ir tankiai užsidega. Tie- 
žiūrekime, kokias turi ypa- sa, dabar jau darbininkai 
tybe's žemė arba tos medžią- turi geresnes lempas ir to

ki atsitikimai netaip tan
kiai įvyksta, vienok dar

lempos, kad visai nelaimės 
neįvyktų.

Nuolatos darydami tyri
mus su viskuo, kas yra ap
link mus, chemikai persitik
rino, kad visi kūnai, ar juos 
sutinkame ant žemės pavir-

gos, ’iš kurių susideda mū
sų žemė. Ugnis, oras ir 
vanduo yra labai paprasti nėra taip gerai išvystytos 
daiktai chemijos moksle. 
Tai yra tik pradinė chemi
jos dalis.

Ugnis tai yra šiluma su 
šviesa, kurią išleidžia kūnai/ 
chemiškai jungdamiesi tar
pe savęs. Oras yra mišinys
daugiausia dviejų gazų: de- siaus ar jos viduryje, susi- 
guonies ir azoto (nitroge- deda iš vieno ar daugiau 
no), taipgi yra ore dau- elementų (elementas tai yra 
giaus dujų bei kūnų, bet la-1 kūnas susidedantis tik iš 
bai mažos dalys. Jis yra ap- vienos grynos 
link mus ir juo mes naudo- pavyzdžiui, 
jamės kvėpavimui; be jo jo-įmentų viso labo dabar yra 
kia gyvybė ant žemės ne- žinoma chemikam apie 96. 
galėtų gyventi.

Vanduo tai yra skysti- ;^e?u:Onį^7!a 
mas susidedantis iš dviejų 
gazų; deguonies ir vandeni
lio, chemiškai tarp savęs Daug elementų randasi 
susijungusių. Be jo mes ne- visose šalyse, visuose kraš- 
galime gyventi daugiau tuose, taipgi yrą daug to-
kaip keturias dienas. Jis tu- kių, kurių galime rasti tik 
ri būti švarus gėrimui ir vienur bei kitur ant žemės; 
mūsų kūno valymui.

Žemėkai yra painesnis brangūs, 
daiktas, sunkesnis ištyrinę-! 
ti, todėl mes čia nebandysi
me daug ką kalbėti apie 
žemę ir jos chemiją, vienok 
susipažinti su ja nors pa
viršutiniai yra i_____ , . .
kiekvienam žmogui. jiedu artimesni negu deguo-

x v _ v. _ nis ir vandenilis, kuriedu
Kieta žemes žieve tik del jungdamiesi tarp savęs šu

to, kad nėra karščiu istir- ^al>0 vandenį, 0 jų sąjunga 
pinta. Visi kieti kūnai gali! vjsi§kai nepanaši į tas dvi 
būti šutu pinti n paveisti į j dujas, kuriu vanduo pasi- 
skystimą, jeigu tik juos^al.() 
įkaitinsime. Kietą geležį! Visam chemijos moksle 
kalykloje galima sutirpinti !yra pripažinta, kad juo vei- 
n paversti į skystimą, stik- kjau chemiškos sąjungos 
!ą galime sutirpinti ir is jo;į ksta tu0 labiau ;kiriasi 
nulieti Įvairių formų indus. į g kūnai iš kuri
Žodžiu sakant visos uolos ir | jos susideda.
akmenys gali būti sutirpin- v ,
ti ir paversti į skystimą. , Mus£ zen?e susideda is 
Tam viskam reikalingas di- daugybes elementų daugy- 
delis karštis. Mokslininkai ypatybių,, todėl žemes 
teigia, jog žemės ' 
dar taip karštas, jog jame 
sutirpusios visos uolos ir 
tankiai iš vulkanų (ugnia- 
kalnių) išsilieja pavidale la
vos sutirpusios nuo karščio 
medžiagos; ta lava kartais 
užlieja miestus, kaip tai at
sitiko senovėje su Pompėja 
(Italijoje), netoli kalno Ve
zuvijaus. Lava tai yra karš
čiausias karštis kokis yra 
žmogaus patirtas.

Metalai jungdamiesi su 
deguonim (oxigenu) tampa 
daug sunkesni. Beveik visi 
žemės kūnai, kurie yra apie 
mus, turi savyje deguonies 
su kuo nors kitu sujungto. 
Geležis, varis, cinkas, švi
nas, gyvasis sidabras ir kt. 
metalai jungiasi su deguo
nim, iš ko darosi degmeta-| jamas pripildyti baliūnamsl 
lai sunkesni už patį metalą, 
nes turi savyje deguonies, 
kuris juk taipgi šiek tiek 
sveria.

Kiekvienas girdėjome 
apie baisius atsitikimus an- 
gliakasyklose dėlei gazo 
trenkimo. Tas gazas pasida
ro iš dujų išeinančių iš an- 
glių. Gazas, susimaišęs su 

.oru, sudaro mišinį, kuris 
nuo ugnies užsidega su di
deliu trenkimu ir užmuša 
angliakasius. Kasyklose 

* darbininkai turi imti su sa
vim žiburius. Nuo netinka-

medžiagos, 
auksas). Ele-

Nekurie tų elementų, kaip 
. “lekian tieji” 

gazai. Siera, geležis, sidab
ras yra kieti kūnai.

todėl nekurie jų ir yra la-

Kiekvienas elementas tu
ri įvairias ypatybes. Neku
rie artimesni tarp savęs, 
daugiau giminingi viens ki
tam. Pavyzdžiui, cinas su 

reikalinga i?yinu’ Pa8al savo YPatybes,

%

Kava ir Arbata!lys negalėtų gyventi. Visoje 
gamtoje įvyktų labai dide- 

Įlė atmaina tik dėl vieno 
elemento. Tačiau gyvybei 

; negręsia toks pavojus dėl 
stokos angliadario, nes jį I 

i atrandame ne tik gyvulių ir 
augalų kūnuose, bet dar ir 
ore, angliarūkštids pavida
le, kuri labai reikalinga vi--^as 
sų augalų maitinimui.

(3) Geležis tai yra me
talas už visus naudingiau- 
j sias. Be geležies gyventume 
gal tik pusiau civilizuotai: 
neturėtum geležinkelių, ma-1 

Įšinų nei įvairių prietaisų,: 1933 metais Lassos mies- 
nei plūgų, nei peilių ir kt. (Dalai Lamos sostine) 

į Jei tik mūsų kūnuose būtų! mirė senis Dalai Lama. Iš- Sverdlovsko. Čia tapo atras- 
1 tikudu,- 8b pagaly tos^ sek- įa didžiausia Rusijoj auksi

nė naugė, sverianti 35.63 
kilog. (apie 88 sv.) Tas auk
so šmotas gulėjo padėtas 
Retrogrado Kalnų Instituto 
muziejuj/ Bet laike impe
rialistinio karo 1914-1918 
m. jis buvo perkeltas į Ka- 
zaniaus miestą. Laike civi
lio karo baltagvardiečiai pa
vogė tą aukso šmotą ir iš
sivežė į u-žsienius.

Sibire šiuo laiku auksas 
išdirbinėjama vįrš tūkstan
tyje auksinių smėlių vieto
se, bet tūkstančiai auksinių 
Sibiro vietų dar visai nėra 
pajudinta.

Aukso taipgi randasi So
vietinėj Karelijoj, Doneco 
apielinkėj ir Kaukaze.

Auksas labai miklus ir tą
sus metalas. Sakoma, jog iš 
vieno gramo aukso galima 
ištęsti 2,600 metrų plonytės 
vielos.

Didžiumoj auksas randa
mas su priemaišom kitų me
talų, tankiausia sidabro, ge
ležies, ir vario. Kiekis tų 
priemaišų būna, nuo 3% iki 
50%.

Aukso randasi netik smė
ly se, akmenyse, žemėje, bet 
ir jūrų vandenyse. Vienok 
vandenyse aukso randasi 
taip mažam kiekyj, kad jo 
“gaudymas” iš vandens ne
sudaro pramoninio išrokavi- 
mo. Tačiau, imant atydon 
viso pasaulio vandenis, pa
gal, prof. D. I. Mendeleje
vo aprokavimą, jūrų vande
nyse randasi apie 10 miliar- 
du tonu aukso! Gražus bū- v c
tų kalnas, jeigu visą tą au
ksą galima būtų surinkt ir 
suliet j vieną krūvą!

, permažai geležies, tai kūnai 
j būtų išbalę, nes geležis, kuri 
1 randasi mūsų kraujakū- 
niuose, padaro sveikai at
rodančią mūsų kūno išvaiz
dą, puošia mus. Geležis ran
dasi ne tik žemėje, bet visų 

’ gyvūnų ir žmonių kūnuose. 
I Svarbiausias gi dalykas tai 
tas, kad mūsų kraujas turi 
turėti geležies, idant galėtų 
gauti deguonies (oxygeno) 
iš oro. Juk, geležis esama 

ikraujakūniuose paima de
guonį iš įkvėpuojamo oro; 

i o be deguonies visai negalė- 
i tume gyventi.

SOVIETŲ PALOCIUS 
MASKVOJE

Centralinėj Azijoj randa
si didelis plotas žemės va
dinamos Tibetas. Bet gy
ventojų ten nedaug,—vos 
virš 2 milionai,—nes gamta 
ir klimatas labai nepalan- 

.. j žmogaus gyvenimui. 
Gyventojai tiki į Buddą,

dirbinę j amas kaip mainose, 
taip ir auksinėse smiltyse.

Trečią vietą pasaulyje pa
gal aukso daugumą užima 
Australija. Viktorijos auk
so smėlynai pagarsėjo tuo- 
mi, jog čia atrasta didžiau
si pasaulyje auksinės nau- 
gės šmotai: vienas iš jų sve
ria 69.67 kilogramus (apie 
173 sv.), kitas 68.98 kilogr.

kaipo į dievą pomirtiniame! (alae 172 sv.). 
gyvenime, ir į Dalai Lamą 
—dievą ant šios žemės, die-

Sovietų Sąjungoj turtingi 
aukso plotai randasi Ura
lo kalnų srityje 
Urale pirmiausia 
buvo atrastas 1742 metais 
netoli dabartinio

ir Sibire.
auksas

miesto

į, todėl žemės 
vidurys chemBa yra daug keblesnė 

y suprasti, negu kad ugnies,!
vandens ir oro.

Dabar jau turime 
tokį supratimą apie 
orą, vandenį ir žemę 
medžiagas, iš kurių gamta, 
eidama evoliucijos keliu, su
tvėrė visą tą, kas yra ant 
mūsų žemės ir ištisoje visa
toje.

(1) Vandenilis tai gazas 
be spalvos, nematomas, ir 
be skonio. Ore jo laisvo nė
ra, bet sąjungose su deguo
nim jis daro vandenį viso
keriopais būdais. Vandenilis 
jungiasi taipgi su daugybe 
kitų elementų. Nuo pat jo 
atradimo žinomas kaipo 
lengviausias kūnas. Vande
nilis yra daugiausia varto-;

šiokį 
ugnį, 
ir jų

Kaip žinoma, Maskvoj bū
davo j amas milžiniškas bu- 
dinkas, vadinamas Sovietų 
Palocius, kuris bus aukš
čiausias pastatas pasaulyje. 

, Ant pastato viršaus bus pa
statyta 100 metrų aukščio 
Lenino Statula. Nuo žemės 

j paviršiaus iki pat statulos 
; viršugalvio bus 415 metrų 
(arba, apie 1,349 pėdos). 

; Aukščiausias pasaulyje pa
statas dabar yra Empire 
State Building New Yorke, 
kuris turi 1,248 pėdas aukš
čio. Sovietų Palocius bus 
100 pėdų aukštesnis.

Kokios milžiniškos mic
ros Lenino statula bus, ga
lima įsivaizduoti iš to, jeigu 
palyginsime ją su mūsiške 
Liuosybės Statula, kuri tu
ri 49 metrus aukščio ir sve
ria apie 2 tūkstančių tonų. 
Lenino statula bus du kart 
aukštesnė ir svers 6 tūk
stančius tonų.- V. R.

tos tikėjimą, Dalai Lama 
nemiršta, jis tik prasišalina 
nuo žemės ir pereina į po
mirtinį gyvenimą. Gyvas 
būdamas jis turi paskirti 
kūdikį, į kurį, atsitikime 
mirties, pereina jo siela. 
Bet senis Dalai Lama to ne
padarė.

Todėl, pagal tos religinės 
sektos įstatus, reikėjo po 
visą šalį j ieškot kūdikio, ku
ris gimė tuo momentu, kai 
senis Dalai Lama mirė. Na, 
ir po 5 metų j ieškojimo 
(1939 m.) toks kūdikis tapo 
surastas už 1,200 mylių nuo 
sostinės Lassos.

Kaip tik kūdikis buvo su
rastas, tuoj jis buvo pa
skelbtas kaipo šventasis ir 
dvasinis vadas visos valsty
bės. Kūdikio motina turėjo 
atsiskirti su savo sūnum ir 
ant visados išsižadėt jo. Ka
dangi tam krašte geležinke
lių nėra, tai sunki ir pa
vojinga kelionė per kalnus 
ir miškus, per slėnius ir ty
rus, turėjo būt atlikta pa
prastais keliais ir takeliais. 
Kelionė į miestą Lassą tęsė
si virš 2 mėnesiu.

Jaunasis Dalai Lama da
bar gyvena milžiniškuose 
rūmuose Lassos mieste, kur 
jis yra auklėjamas ir moki
namas. Šiuo tarpu Tibetą 
valdo keturi lamos (kuni
gai)—regentai, kol jaunasis 
Dalai Lama užaugs. Kai 
jam sukaks 18 metų, tai jis 
galės pavaryt visus savo 
patarėjus ir valdyt kraštą 
pats vienas.

Auksas

orlaivių vadinamų dirižab-1 
liais.

(2) Angliadaris, arba 
grynangliš tai kietas kū
nas, kuris randasi visuose 
augaluose ir gyvuliuose. Jei
gu mėsos gabalėlį kaitinsite 
neprileisdami oro, tai jis 
pavirs į juodą anglį, o jeigu 
visiškai sudeginsite, tada 
visas anglis išnyksta anglia- 
rūkšties pavidale, o palieka 
tik baltų pelenų mažuma. 
Jeigu angliadario nebūtų 
pasaulyje, tai jokis augalas 
negalėtų augti, jokis gyvu-l

so (apie 250 tonų). Baigian
tis XVIII šimtmečiui Bra
zilijos aukso šaltiniai buvo 
išbaigti, ir pirmą vietą pa
gal aukso daugį užėmė Ura
las (Rusijoj). 1830 metais 
atrasta aukso Altai kalnuo
se (Azijoj), o 1848 metais— 
Kalifornijoj; 1853 metais— 
Victorijoj. (Austrai i jo j); 
1860 m.—Nevada ir Utah 
valstijose; 1874 m.—Colo
rado;* 1891 m. — Canadoj 
ir Alaskoj, o 1896 metais 
Canadoj prie Klondike upės.

Šiuo laikotarpiu pirma 
vieta pagal aukso išdirbimą 
priklauso Transvaliui (Pie
tų Afrikoj). Čia auksą ka
sa giliai iš žemės. Tūlos au
kso mainos yra lį kilomet
ro gilumoj. (apie 1 mylia). 
Antras turtingiausias pa
saulyj aukso plotas randasi 
Šiaurinėj Amerikoj, kuris 
tęsiasi nuo Meksikos per 
Kaliforniją, Nevadą į Bri
tiškąją Kolumbiją ir į Alas-

Žmonija susipažino su 
auksu nuo labai senų laikų. 
Sakoma, jog žmonės supra
to aukso vertę pirma negu 
galima surast bile koki re
kordai apie aukso vartoji
mą, tai yra net 7-8 tūkstan
čiai metų tam atgal. Pavyz
džiui, žinoma yra, jog egip- 
tėnai vartodavo auksą 5 
tūkstančiai metų pirm mū
sų metskaitliaus. k

Senovės Romos galybės 
laikotarpiu daug aukso ras
davo Ispanijoj ir Transilva
nijoj. Bet jau pradžioj 18-to 
šimtmečio tie šaltiniai buvo 
visiškai išsemti.

Iki XV-tam šimtmečiui į 
Europą daug aukso parvež
davo iš Afrikos, bet nuo 
XVI šimtmečio auksas ir si
dabras pradėjo plaukti iš 
Amerikos.

1697 metais tapo atrasta 
turtingi aūksasmėlio plo
tai Brazilijoj, kur bėgiu 21 
metų gauta daugiau 200 
tūkstančių kilogramų ’ auk- ką. Šiame plote auksas iš-

Nepaisant to, • kad prieš j kava ir greitu laiku tas gė- 
kavą yra prasiplatinus nuo- rimas pasidarė labai popu

liarus. Įš čia kavos gėrimas 
prasiplatino tarp Europos 
tautų. Tačiau, kavos augi
nimu iki 17-tam šimtmečiui 
užsiėmė beveik vien tik ara
bai.

Holandai pamatė, jog iš 
kavos galima padaryti gerą 
biznį, o jų kolonijos Ryti
nėje Indijoje buvo labai tin
kama vieta kavos augini-', 
mui. Todėl ant Java salos 
buvo išvystyta milžiniškos 
kavos plantacijos. Vėliau, 
kavos auginimas pradėjo 
plėstis ir kituose kraštuose. 
Labiausia prasiplatino Bra
zilijoj. Tačiau geriausios 
kavos rūšys užauga Arabi
joj ir ant Java salos.

Arbata
Ant kiek žmonija gali at

siminti, tai arbatos tėvynė 
buvo Chinija. Senovėje, dar

monė, kaipo “nesveiką gė
rimą,” tačiau Jungtinių 
Valstijų žmonės suvartoja 
apie trečdalį visos kavos, 
kiek yra užauginama visam 
pasaulyje.

Vieni žmonės sako, jog 
išgėrę puoduką kavos vėlai 
vakare, jie negali miegot 
nakties metu. O kiti žmo
nės tvirtina, jog be keturių- 
penkių puodukų kavos kas
dien, jie nesijaustų gerai.

Aišku kiekvienam, jog 
kava turi savyje kaffeino, 
kuris pastimuliuoja žmo
gaus širdį ir tūlas kitas kū
no dalis, bet tas neneša blo
gų'pasėkų, jeigu kava ne
būna vartojama perdaug.

Arbata taipgi yra leng
vas, stimuliuojantis gėri
mas. Taip pat kaip ir kava, 
ji turi savyje kaffeino. Bet 
jeigu vartosi “su miera”,
tai ^blogų pasėkų ~nuo_ jos piae^ Kristaus gimimą, 2737

1 metais chinų imperątorius 
Shengnung vaišino savo

i svečius arbata.
Anglijoj arbatos gėrimas 

kava, nė arbata negali pa- prasidėjo apie vidurį sep- 
vaduot pieno. tyniolikto šimtmečio. Dabar

Anglija, kaip ir Sovietų Są- 
^ava junga yra “arbatinės” ša-

Kava, kaipo gėrimas, bu- lys.
vo vartojama per ' šimtme
čius. Kavos medeliai seno
vėje buvo auginami Ethio-, 
pijop ir kitose Afrikos vie-. | 
toseC Penkioliktam šimtme
ty) kavos medelis buvo par
vežtas iš Ethiopijos į Ara- 

j biją. Arabams labai patiko

vartojimo žmogaus kūnui ‘ 
nebus.

Žinoma, kas čia pasakyta, 
tai turint mintyj užaugu- % 
sius žmones. Vaikams—nė

Pabaigoj reikia pridurti, 
kad arbata, taip lygiai ir 
kava neturi savyje maistin
gų . elementų (vitaminų)^ 
apart pieno ir^cukraus, ku
rie būna pridedami prie tų 
gėrimų.

Pabėgėlių Mokslininkų 
Likimas Franci joj

Nelaimė tiem mokslinin
kam ir profesionalam, ku
rie buvo pabėgę nuo Musso
linio ir nazių į Franci ją.

Bet kerštinga ranka Hit
lerio ir Italijos fašistų dar 
gali pasiekt ir dalį kitų in
telektualų, kurie buvo radę 
prieglaudą Anglijoje.

Viena sąlyga Vokietijos 
karo paliaubų su Francija, 
tai kad Franci jos valdžia 
turi perduoti Vokietijai vi
sus vokiečius, esančius žiny
boje Francijos valdžios, ku
riuos įvardys vokiečių vy
riausybė.

Duona nuo Šienligės
Newyorkietis Kurt Ro- 

senwald praeitą savaitę už
patentavo vadinamą leng
viausią gyduolę nuo šienli
gės (hay fever). Ta gyduo
lė tai duona ar kitas valgis 
bei gėrimas, į kurį įmaišy
ta tam tikrų žolių sėkladul- 
kių.

Suprantama, jog gydyto
jas turi pirma ištirt, nuo 
kokių būtent sėkladulkių 
žmogus užsikrečia šienlige. 
Tada jau galima gaut tų 
žolių sėkladulkių-, įmaišyt 
jų į duonos miltus ir taip 
sykiu iškept. Užtenka vie
nos dalies sėkladulkių į 10 
tūkstančių dalių miltų.

Išradėjas tvirtina, kad su
valgius tik kelias riekutes 
tokios duonos, ligonis jau 
susilaukia palengvinimo po 
keleto valandų.

Šienligės k a m u o j amieji 
taip pat gauną panašų pa
lengvinimą, gerdami alų ar 
vynuogių sultis, jeigu į 
šiuos gėrimus įmaišyta atK 
tinkamų sėkladulkių.—N.M. Daugelis karininkų ir po-

dėlei karo pertraukimo su 
Franci j a reikalavo: “Išduot 
civilius italus, kurie buvo 
areštuoti, internuoti ar nu
teisti dėl politinių priežas
čių, kriminalių nusikaltimų 
ar .už dalykus turinčius ry
šių su karu.”

Hitleris ir Mussolinis ker
šys jiems už demokratinį 
veikimą Franci jo j prieš Vo
kietijos ir Italijos fašizmą.

Paskelbus karą, intelektu
alai pabėgėliai iš Austrijos, 
Vokietijos ir Čechoslovaki- 
jos darbavosi už Franciją'ir 
Angliją prieš Vokietiją. Bet 
likimas iškirto jiems šiurkš
tų šposą. Francija ir Angli
ja juos areštavo ir suvarė į 
koncentracijos žardžius. Sa
ko, kas žino, kurie iš jūsų, 
prisidepgę pabėgėliais, bu
vote tyčia, atsėsti kaip na- 
zių ir Mussolinio agentai?

litikų dabar spėja, kad vo
kiečiai gal sumuš ir Angli
ją. Tada Hitleris pareika
lautų išrankiot politinius 
pabėgėlius iš Anglijos kon
centracijos stovyklų ir pri- 
statyt juos naziams. O ką 
hitleriečiai darys tiem po
litiniam belaisviam, supran
tame iš Vokietijos valdinin
kų kalbų.

Kada Vokietija išstatė 
savo reikalavimus' Franci- 
jai, nazių kalbėtoja? per ra
dio paskelbė, ypač AmerL 
kai, kad tie pabėgėliai tai 
esą “politiniai gengsteriai,” 
“juodi politiniai piktada* 
riai,”... “ir todėl Francija 
turi atiduot juos į rankas 
vokiečių teisdarystės.”

Pirm negu Francija liko 
nukariauta, jos valdžia su
bruko į koncentracijos žar
džius bent pustrečio šimto 
žymių profesorių, rašytojų, 
gydytojų, artistų ir kitų in
telektualų, kurie buvo ištrū
kę nuo Hitlerio. Tarp jų 
yra čechoslovakas dramų 
rašytojas Frantisek Lan
ger, kuris rašo dešimčia 
skirtingų kalbų; Franz Fer- 
fel, Vokietijos teatrinių 
veikalų kūrėjas; Josef 
Wirth, buvęs Vokietijos mi- 
nisteris pirmininkas; I. E. , 
Gumbel, aukštosios mate
matikos profesorius ir rašy
tojas; vokietė poetė Anna 
Seghers; eilė buvusių Vo
kietijos laikraščių redakto
rių; garsus politinis lenkų
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Penktadienis, Liepos 19, 1940

LITH-AMERICAN CHORUSES TO HAVE 
REPORTS SENT IN BY END OF MONTH

COMMITTEE ANNOUNCE DETAILS OF
LDS CONVENTION WEEK PROGRAM

BROOKLYN, N. Y.—With the L. 
M.S. Convention only six weeks 
away, Lithuanian-American choruses 
and units of the Lith Art League 
are sending in their reports to the 
L.M.S. center.

These reports, written by each 
zhorus secretary, will be used by 
the L.M.S. executive committee as 
the basis for its main report on 
choral acitivity and make-up which 
it will make at the Convention in 
Brooklyn, Aueust 30-31.

Each secretary is asked to send 
in its report, answering these ques
tions which are listed here to help 
the chorus secretary:

1. How many members in your 
group—men, women, Lithuanian, 
American ?

2. Who is your teacher? Her age? 
Born here or in Europe? How much 
do you pay her for rehearsals, etc.?

8. How often do you hold rehear
sals? Regular meetings? In which 
language: Lithuanian or English? 
*.4^ What tyj>e of songs does the 
j*’nLs sing—L.M.S. or other publi
cations ?

5. Have you soloists In your cho
rus? Please give their names.

6. How many concerts, perfor- 
i mances, appearances have you had 
since the last convention (August, 
1938) ? How often have you perfor
med for other organizations?

| 7. Does your chorus have a dance
or drama group ? In what cultural 
fields do you have individual groups ?

8. How much (if you do) do you 
pay for use of a hall for rehearsals 
and meetings?

9. Does your group have Lithua
nian or other type of costume? How 
much have they cost? How much 
have you in the treasury?

10. Do you have “supporting” or 
“associate members”? How many 
and how do they help you?

11. May we have the names and 
ages of your executive committee? |

12. Do you have correspondents 
for the Lithuanian and English 
press to write about your activities?

13. Do your members pay regular 
dues? How do you cover the various 
expanses of activity?

. “Chorus and group reports” says ; 
the LMS chairman, P. Balsys, “must 1 
be in by the end of July. All secre
taries should send in theii’ reports 
as soon as possible—preferably be
fore the end of the month.”

A Reader 
Answers Trebla
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A one week program covering 

every detail of LDS Convention ac
tivity was announced by the Con
vention Committee of the L.D.S.

The program is as follows:

War Destroys the Minds as Well 
As the Bodies of Millions

By Dr. B. L.

The medical profession is supposed 
to do all in its power to prevent į 
and heal disease. In its ideal state it 
should take care of the mother dur
ing pregnancy and childbirth, of the 
infant, the child in all phases of his 
development, of both sexes during 
adolescence, of married life, indus
trial health conditions, and so on. 
Doctors, aiming at individual and 
social conservation of health, should 
really be in the front ranks of the 
workers’ revolutionary movement. 
They should logically also be the 
staunchest opponents of war. What
ever the physician builds . up, war 
destroys. If he insists on cleanli
ness, on sound teeth, straight bones, 
perfect vision, fine digestion, correct 
breathing, steady nerves, orderly liv
ing — war throws healthy, well se
lected men into the mud, knocks 
out their teeth, disfigures their fa-! 
ces, makes them blind and deaf and 
lame, chops off their limbs, forces 
them to eat rotten food and fills1 
fheir lungs with poisonous gases and I 
dusts, infects them with venereal 
and other filthy diseases and, what 
is more, dist’urbs their minds and! 
nervous systems deeply.

Seimas Election 
Taking Place 
In Lithuania

KAUNAS, Lithuania.- The people I 
of Lithuania this week went to the 
polls to elect a new Seimas. At 
an early hour the city’s streets 
were decorated with tri-colored 
Lithuanian national flag, red ban-; 
ners, and streamers giving the city 
an unusual atmosphere of anima
tion. -

Let us forget for the moment the 
effects of war on the body, its ana
tomy, its organs and their functions. 
What does medical science, particu
larly psychiatry, the branch dealing 
with the mental diseases, what does 
it teach us as to the effects of 
war upon the human mind? How, 
in what way, can the latter be in
fluenced by war conditions?

Even now, twenty-five years or so i 
after the last extensive European 
war, this writer sees in his mental 
clinic some of the victims of the 
slaughter who, although physically 
never wounded, are still suffering 
from the results of the war terrors 
upon their minds.. No doubt, other 
specialists have had the same ex
perience. There was "not a scratch,” 
they say, yet they have become ab
normal, mentally disturbed, and 
have remained so all these years. 
This mental state is in principle the 
same, although a hundredfold worse, 
as the one occurring in some people 
who have been the victims of an or
dinary train or automobile accident 
without suffering the least injury, 
or who have been injured but com
pletely cured — and, in spite of 
that, continue to suffer from a dis
order of the mind. No illness of any 
kind is ever perfectly healed if it 
is not also mentally healed.

Among the essential and more 
profound personal causes of mental 
disturbances two stand out as ex
tremely important: fear or anxiety 
and conflict. They both lead to a 
more or less sudden change and 
perturbation of the individual’s ev
eryday adjustment to life and so
ciety. Of course, in groups and 
mobs the effects of fear and mental 
conflict are greatly multiplied, as 
every person’s psychology always 
differs when one is a part of a 
crowd.

Generally speaking, fear is a heal
thy feeling, as it helps us to avoid 
dangers. But is becomes perilous it
self when it is enhanced or badly 
exaggerated or persistent or per
manent. Anyone who, whether right-

July 15, 1940
Dear Editor:

After reading Trebla’s corres
pondence in the Laisve Youth Sec
tion, July 12, 1940, I feel that I 
must criticize the last part of Tre
bla’s paragraph and the remark that 
“the elders aren’t so enthusiastic 
about the matter for at present 
there are hordes of Russian Commu
nistic Reds overrunning Lithuania.”

I never read a more ridiculous 
statement from any one as you 
have put it in black and white!

Fortunately, I believe the majo
rity of the Lithuanians in our cho
rus and outside of our chorus are 
overwhelmed with joy to see that 
a parasite, a traitor of Hitler’s kind, 
no other than Dictator Smetona has 
run out of Lithuania to “dear, dear” 
Hitler’s arms.

Russia has done the most huma
nitarian and greatest thing in the 
world. Now the Lithuanian Army 
and the Russian Army are united 
on one strong front to stop Hitler 
from advancing in their direction.

Unfortunately there are many 
people in this world who ąre not 
conscious of some things to under
stand this new development that is 
taking place in Lithuania now, or 
else they have been thinking with 
anarchistic minds.

Today the press is not owned by 
the people but by politicians who 
use men to write the way they 
want. Today there is much propa
ganda going on to involve America 
in the war. Propagandists are try
ing to twist the minds of the people 
and make them believe there is no 
way to save democracy except by 
giving aid to England and sending 
soldiers to fight. It seems that Ame
rica isn’t just making preperations 
for a great defense program but 
is actually preparing to go to war.

The only great thing that can 
prevent the United States from 
entering the war is the people 
of America. Their protests against 
war and their demand for truth in 
the newspapers will help.

Fortunately in the Lithuanian 
press we have two newspapers that 
are telling the truth in regards to 
Lithuania and the war danger: “Lai
sve” and the LDS organ “Tiesa”. 
If you don’t take my word for it, 
read these papers and see for your
self.

Yours Truly, 
Bed-e.

Special Meeting 
Of B’klyn Chorus

The Brooklyn Aldo Chorus is 
holding a special business meeting 
this Friday evening, July 19. All 
members shordd be present, 
promptly at 8 p. m.

Helen Baltrušaitis,
Secretary.

“Gad! What a site for a munitions factory!”

All Saturday, August 24, the Na
tional Softball Tournament semi-fi
nals and finals will be played at 
McCarren Park, Brooklyn, N. Y. In 
the evening there will be a boat ride 
up the Hudson River sponsored by 
the Metropolitan LDS Youth Coun
cil.

One the following day, Sunday, 
August 25, the National Track and 
Field Meet will take place at Mc
Carron Park. A "Get Acquainted 
Party” will be held during the eve
ning at the Lithuanian American 
Citizens Club in Brooklyn.

At 10 a. m. Monday, August 26th 
the general sessions of the Conven
tion will begin. The sessions will 
conclude at 4:30 p. m. At 5:30 the 
same afternoon the LDS National 
Swimming Meet will commence at 
the Cypress Pool, Brooklyn, N. Y. In 
the evening the Convention Ball will 
be held at Brooklyn Central Palace.

Tuesday, August 27:

10:00—12:00 a.m.—LDS General 
Convention Sessions.

1:00 — 5:00 p.m.—LDS General 
Convention Sessions.

Evening: Trip to Coney Island 
(Swimming, fireworks).

Wednesday, August 28:
10:00—12:00 a.m.—LDS National 

Youth Conference.
1:00—5:00 pm.—LDS National

Youth Conference.
Evening: Special trip to World’s 

Fair.
Thursday, August 29th:

10:00—12:00 a.m.—LDS Conven
tion Sessions 1:00—5:00 p. m.— 
LDS Convention Sesseions.

Evening: LDS Convention Ban
quet, Brooklyn Central Palace, 
Brooklyn, N. Y.

In the meantime, special trips to 
see sights, World’s Fair and Radio 
City will be arranged for the guests 
and delegates whenever possible.

The golf tournament will proceed 
during the entire week. All prizes 
will be awarded at the Convention 
Banquet.

Cleveland, Ambridge and Detroit Set 
In Fourth LDS Softball Division

Many *voters gathered in the gar
den of City Hail which had been 
turned into the first electoral ward. 
Among the voters was Prime Minis
ter and Acting President Yustas Pa- 
letskis.

At six in the morning when the 
doors of the electoral ward were 
thrown open there were already 500 
or 600 voters outside City Hall.

Long queues lined up at all elec
toral wards before the elections 
started. The workers of all factories 
and office employees came to the 
electoral wards in organized fashion 
with orchestras playing and carrying 
at the head of their columns large 
portraits. Slogans streamed through 
the columns.

The flow of voters was so great 
that the election commissions were! 
hardly able to cope with the work.

By 10 A. M. more than a thou
sand persons, that is, one third of 
all the voters had already cast their 
votes *n the first electoral ward.

In the ninth electoral ward, 4,000 
voters or about half of the electors | 
had voted by 10:30 A. M. The voters 
were all in exceptionally high and 
gay spirits.

In Vilno on the eve of the' elect
ions there was a big torchlight pro
cession organized by the Youth 
League which marched along the 
streets of this city. From the bal
cony of City Hall the marchers were 
addressed by the chief of Vilno 
county who called upon the voters 
to cast their votes for the candida
tes of the Alliance of Working 
People of Lithuania. He was fol
lowed by soldiers, young workers, — 
Lithuanians, Russians, Poles, and 
Jews,

When the doors of the electoral 
wards were thrown open, the vo
ters of Vilno in their holiday attire 
were already waiting to fulfil their 
duty. In the workers’ district, No-

ly or wrongly, is continuously af
raid and worrisome, loses all self- 
mastery, is constantly unhappy and 
miserable.

As to conflicts, as to struggles 
against one’s environment and with
in oneself, there are plenty and at 
all times. A normal mind should be 
able to stand them without becom
ing upset. But it succumbs either 
when it is too weak to cope with 
them or when the difficulties and 
obstacles are tremendously excessive 
and cannot be fought by an average 
or, sometimes, even by a superior 
mind.

Well, war is a prolific ground for 
both of these troubles, conflict and 
fear, particularly fear. Everybody 
concerned, without exception, is af
fected by them, some in a larger, 
some in a lesser measure, others 
bordering on insanity and still 
others passing the limits of mental 
disease. Not only those at the 
front and immediately behind, not 
only those who participate actively 
in the battles, but the entire popu
lation of the warring countries and, 
to a certain extent, even distant 
nations, are mental sufferers as a 
result of any war of some impor
tance and its repercussion through 
the world. Indeed, it is’ felt through 
the human minds more dreadfully 
and powerfully than the earthquake 
which strikes in one spot and com
municates its wavy impacts through 
some portions of the surface of the 
Glbbe.

War, therefore, increases infinite
ly the number of the mentally ill, 
adds millions of cases of psychosis 
to those already existent every
where.

And we must not think only in 
terms of advanced insanity but we 
should not lose sight of the innu- 

‘ merable half-insane and the slighter 
forms of mental derangement, which 
destroy our faculty to adapt our
selves to life and to enjoy it. They

Murphy: “Was your bachelor par
ty a success?”

Moody: “Was it! Man alive, we 
had to postpone the wedding for 
a whole week.”

“Did you give your wife that lit
tle lecture on economy you spoke 
of?”

“Yes.”
.“Any result?”
“Yes—I’ve got to give up smok

ing.”

,,vaya Vileika, 1,200 persons had cast aro often among the by-products of 
’’their votes by 10 A. M. war conditions.

((gladiolus 
And Coal

There seems to be no end to the 
magic yielded by coal. Now they arc 
experimenting with coal waste as a 
soil-darkening agent for making old 
Mother Nature do things she has 
not done before—and like it.

The physical principle is the same 
as applied in our daily lives in the 
choice of clothing. White clothes in 
summer are cooler than dark ones, 
and in the winter dark clothes are 
warmer than light-color clothing. 
Dark soils have an advantage over 
light-color soils in that their average 
temperature is higher, resulting in 
crops maturing earlier.

Experiments with coal refuse and 
gladiolus in Alabama by the south
ern experiment station of the United 
States Bureau of Mines have al
ready proved successful. Certain de
licate varieties of gladiolus, if grown 
in light-color soil, are subject to 
tipburning just before maturity. 
When the same plants are grown 
in dark soils no tip burning is ob
served. Besides the darkening effect 
of coal dust, its value as a fertilizer 
on oats, barley and buckwheat is be
ing established.

The professors say if their ex
periments are confirmed the hills of 
unsightly coal mine waste now 
blackening the horizon in the coal 
fields may disappear. There is ma
gic and money in them thar hills.

Surprise Coming
“I’m buying a washing machine 

for my wife as a birthday present.”
“That will be a surprise, eh?”
“You bet! She’s expecting a new 

car.”

Judge: “Have you ever earned a 
dollar in your life?”

Prisoner: “Yes, your honor. I vot
ed for you at the last election.”

B’more Picnic
This Sunday

The Baltimore Lithuanian LcaD- 
erS Youth Club will hold a “Grand 
Picnic” this Sunday, July 21, 1940, 
at Alex Mikolajunas Shore.

There will be plenty of good sea 
food and drinks. The picnic grounds 
are an ideal place for bathing and 
dancing.

Tnls picnic is held to raise money 
for sending the “Track and Field 
Sportsmen” up to New York to par
ticipate in the L.D.S. Olympiad, 
which will be held during the last 
week of August, 1940.

To get to this picnic by car, take 
the No. 26 Car (Bay Shore Car) 
and get off at Lodge Forest, Stop 
No. 2, one stop after Post Office 
Outing Club.

Don’t forget—this Sunday—
—Committee.

Wasps are among the best par
ents in existence. The mother wasp 
will not lay an egg until she has 
provided sufficient food for her off
spring. She hunts up a caterpillar, 
paralyzes it with her deadly stinging 
apparatus, drags it (the caterpillar 
is at least 50 times as heavy as 
she) to the nest, bundles the cater
pillar into it, lays an egg in it, 
carefully seals up the opening, and 
repeats the same procedure all over 
again before she lays the next egg. 
The larva, when it hatches from 
the egg, feeds on the paralyzed, 
though still-living, caterpillar.

The world’s record high jump is 
6 feet, 9% inches. Do you think 
this is good? Look at what the 
lowly flea can do. It can make a 
high jump 150 times its length. If 
a flea were as long as a man is 
tall—say 6 feet—it could jump 900 
feet into the air, or the height of- 
a 90-story building.

The Cleveland LeaDerS softball team which plays the Detroit, Mich., and Ambridge, Pa., teams Sunday to 
decide who represents the 4 th Dist. at the LDS Nat’l Softbali Tourney Finals. . ~

CLEVELAND, Ohio. — Tomor
row will see the arrival of the halest 
and heartiest gang of softballers, 
that the city of iron and coal and 
the city of automobiles can afford. 
They are to be the guests of the 
much heard, talked of, looked upon 
with awe and admiration, Cleveland 
LeaDerS.

The reason for this sudden conver
sion on this quiet hamlet is of course 
obvious; the beheading (sportsman
like) of two out of the three team 
participating in the final elimina
tions of the LDS Fourth Softball 
Division, will take place Sunday.

Providing the day is an ideal one 
for the hatchetmen of softball, this 
writer expects to see the establish
ment of new records in ball wallo
ping plus the fact that more than 
one» surprise awaits each contending 
team. Through private sources (al
ways at my disposal) we are practi
cally convinced that some mighty 
heads are about to fall on that 
eventful day. Of course, being a no
betting man, we stand to lose dol
lars because of this inner dope, but 
then again, more then one of us 
has a penalty to pay. Mine is the 
lack of money.

It is a pity and a shame that an 
organized trek of visitors to wit
ness the playoffs did not materialize 
to greater heights because in my 
opinion the slaughter (friendly) is

well worth a couple of bucks. Al
ready news to the effect that a 
caravan of seven cars from Greater 
Pittsburgh are girded for the trek, 
has reached my ears. Rumors ema
nating from Detroit, also indicate 
the same. (Please leave blackjacks 
at home.)

Cleveland with their mighty man
power and two teams stand out as 
favorites and sure winners, but then, 
look what little David did to Go
liath, and surer than shootin’ 1’il 
David is going to play that day. 
Who is little David? Guess.

Detroit who has also made the 
printed page more than once seems 
to be another likely winner of the 
divicion setup, however their good
ness will be determined on the field 
this Sunday.

Ambridge who only recently wrote 
a blazing fini to its Greater Pitts
burgh rivals in the LDS field, and 
leads in the city league (mushball) 
setup, is the third and dark horse 
entry in this hatchetmen’s day. 
What is to be expected from them, 
well we’ll see. As I said .keep lil’ 
David in mind.

Yesir-eee, this Sunday is going 
to be a whopper. LDS versus LDS 
versus LDS. When heads fall, when 
homers are made, when hats break 
and crowds holler, win or loss one 
team or two, the LDS still wins. 
We’ll be there hollering for the 
best fo win.

MAN ABOUT TOWN
..--------------------------- ----—— VVITH JOE SAC AL

Around Towns
Ambridgeites are bustling this en

tire week in preparation for their 
trek to Cleveland and the Fourth 
Division Softball eliminations... 
Wonder what the weather man has 
on for Sunday and the games....
Stanley Paulauskas of the “Esplen- 
ders”, it is rumored, will enter one 
of the meets in the LDS National 
Sports Meet..... Give ‘em the woiks,
Stan!.....

The official youth delegate of 
the “Belevederes” is none other than 
Helen Kairys, sister of “flying trip” 
Al Kairys..... More then one Pitts
burgher will make a weekend dash 
to New York, the week of the LDS 
Convention. Scheduled so far are, 
Connie Lukas and Art Norkus.....
Wilmerding will be the only town 
minus a youth delegate. Lack of 
knowledge on the part of some 
people is to blame......

The “Belevederes” are off on 
another trek on the 28th of this 
month. The gang meets at the 
North Side hall at 10:30 a. m. Af
ter a short snappy meeting (but a 
long wait) the Greater Pittsburgh 
Youth Council decided to extend dis
cussions on a combined Fall affair 
and also will check on the winners 
in the Ambridge-North Side new 
members drive, August 18th at 
Esplcn. This day will also be youth- 
alized as a sendoff to Convention 
delegates.....

The 28th of this month will also 
see a meeting of the LDS '8th Dis
trict at the North Side hall. All 
you people with those tickets put 
out by the District, remember to 
turn them in that day.....

A typographical error on the part 
of the “Laisve” Lithuanian language 
staff (Monday issue) made out Ray 
Kaskin as the “Queen Of Wilmer
ding.” The original say so was: “that 
Ray Kaskin, Wilmerding LDS’er, 
presented the “Queen Of Wilmer
ding”.... Wonder how Ray feels?

Several LDS’ers, who though not 
Communists and never having any 
affiliation with that party have been 

I receiving "ultimatums” from the 
I District Attorney’s office in Pitts
burgh. All this because they exer
cised their inalienable right to sign 
a nominating petition. Since when 
is this Un-American?.. To top
things off, the D. A.’s office with 
its goofier then ever red-baiting, 
has suggested that the red v,I)anger

Flag” used on all construction jobs, 
be also eliminated!..... Something
tells me Mayview Hospital is due for 
several "new” customer^.....

To facilitate matters for the in
numerable visitors who arc expected 
to attend the Cleveland-Ambridge- 
Dctroit playoffs Sunday, we are en
closing the LDS club’s address in 
Cleveland. The address is—930— 
East 79th St., a few doors south 
of St. Clair Ave... It’s only a 
three hour drive from Pittsburgh to 
Cleveland...

LDSers Frolic 
At Gay Outing

JONES BEACH, L. L, N. Y.— 
Twenty or so hardy LDSers of the 
Metro area braved the hot sun on 
last Sunday in order to take a dip 
in the cool brine. Three carloads 
of Maspethitcs and Brooklynites 
left from the meeting-place, but 
where oh where were Great Neck 
and Richmond Hill? Couldn’t you 
find us at the beach?

A sand-model of the Modern Ve
nus, 1940, was made by the boys 
with Ann Janulevich as the base. 
Gcorgie Kaye added an independent 
touch that was luckily caught by 
our camerman, Adam Stupor.

Try-outs of the running broad 
jump were made by the boys with 
Al Purvenas making the longest. 
We expect him to take the prize at 
the LDS sports meet in August; He 
also made a clean jump clear over 
Walter Kubilius’ shouldbrs while the 
latter was standing! That's some
thing! "

"Leap Frog” and "Three Men on 
a Horse” were then played with 
Helen, Frances, Mildred, and Mel
vina acting as the cheering squad. 
We noticed that Pete Čepas has 
a wobble in his jump and that Fran
cis Sibol’s shoulders were as red 
as a lobster’s before the day was 
through.

Eight hours of roasting and bath
ing were enough and the crowd dis
persed. Moral to the story of an 
active day: a good time was had 
by all.

—Comm?
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Balsas Žmogaus, Kuris Buvo 
Nusmerktas Mirti

Pijaus Glovacko Laiškai Del Neteisėto Jo Nusmerkimo Mirti; 
Smetonos Valdžia Išlaikė Pijų Glovacką kelioliką Metų Kator
goje; Dabar Pijus Glovackas yra Lietuvos Užsienio Reikalų 

Ministerio Padėjėju.
(Pabaiga)

11.
Krašto Apsaugos Ministeriui. Prašymas

1936 m. V1II.16. aš buvau padavęs p. 
'K. Ap. M-ui prašymą, kuriame prašiau 
K. L. T. prie 5 p. p. 1927.IL5. mano bylo
je sprendimą, kaip paremtą klaidingo
mis aplinkybėmis, panaikinti ir tą by
lą perduoti civiliniams teismo organams, 
nes tuo sprendimu aš pripažintas kaltu 
1926.XII.17 ir 18 dd., jau karo stoviui 
esant, priklausęs slaptai sąjungai ir 
kurstęs visuomenę dėtis prie tos sąjun
gos, kad ginkluotu sukilimu ir tt...., kai 
iš tiesų aš buvau suimtas 1926.XIL17. 
anksti iš ryto ir karo stovio metu man 
inkriminuojamų veiksmų negalėjau pa
daryti. Į šį mano prašymą man buvo 
praneštas p. K. A. M. atsakymas (K. T. 
Prok. 1937.11. 24. raštas), kad mano pra
šymas paliktas be pasekmių, nes esą:

1) neabejotinai ir dokumentaliai įro
dyta mano suėmimo laikas, ir tai negali 
nuneigti mano nurodytų liudininkų pa
rodymai ;

2) aš per 10 metų šios aplinkybės ne
kėlęs, nors ji man buvusi gerai žinoma.

I. Kokie yra tie dokumentai, neabejo
tinai rodantieji, esą, aš buvęs suimtas 
1926.XII.18, aš nežinojau, bet kadangi 
tokie dokumentai aiškiai prieštarauja 
faktams, tad jie galėjo būti tik suklas- 
tuoti, ir todėl aš padaviau 1937.III.29 K. 
Ap. T-mo Prok-ui prašymą nustatyti tų 
dokumentų suklastojimą ir jų suklasto
toj us patraukti teismo atsakomybėn. Į 
šį mano prašymą man buvo pranešta p. 
K. A. M. atsakymas (K. T. P. 1937.IV.13 
Nr. 2519), kad mano prašymas paliktas 
be eigos, nes, esą, mano kvotos protoko
las ir nutarimas padėti mane kalėjiman 
kaip tik ir yra tie dokumentai, kurie įro- 
dą, kad aš buvęs suimtas 1926.XII.18. 
Tuo būdu, iš šio atsakymo paaiškėjo, kad 
tiek mano bylos susirašinėjimai, kurie 
nulėmė mano bylos perdavimą K. L. T., 
tiek K. L. T., pripažindamas man veiki
mą 1926 m. XII.17 ir 18 dd., tiek p. K. A. 
M., atmesdamas mano 1936 m. VIII.16 
praš. rėmėsi šiais dviem dokumentais— 
1926.XII.18 kvotos protokolu ir tos pat 
dienos nutarimu padėti mane Kauno s. d. 
kalėjiman—kaip neabejotinu įrodymu, 
esą, aš buvau suimtas 1926.XII.18, ir to
dėl veikęs jau karo stoviui esant, 1926.- 
XII.17 ir 18.

Šie du dokumentai, kurių buvimas 
man buvo žinomas ir kurių autentiškumo 
aš neginčijau nė viename savo prašyme, 
neabejotinai įrodo tik tai: ,

1) kad aš buvau kvočiamas 1926.XII.18 
ir

2) kad aš buvau pervestas iš polit. po
licijos (Kaunas Miškų 13) į K. S. D. K. 
1926.XII.18,

bet jie neįrodo, kad aš buvau suimtas 
1926.XII.18, nes juose visiškai nėra nieko 
paminėta apie mano suėmimo laiką.

Aš prašau p. M. atkreipti dėmesį į tai, 
kad net normalinėse sąlygose suimtas 
asmuo būdavo dažnai polit. polic. kvo
čiamas tik ant rytojaus ar net ir vėliau 
po jo suėmimo, ir tik po kelių dienų bū
davo pervedamas į kalėjimą. Gi 1926.XII. 
17 dauguma suimtųjų, kurių buvo pilnos 
polit. policijos patalpos, suspėta iškvosti 
tik į kelintą dieną po jų suėmimo, ir tik 
po kvotos buvo rašomi nutarimai juos 
siųsti į kalėjimą. Taigi, jų kvotų proto
kolų ir nutarimų datos keliomis dienomis 
skyrėsi nuo jų suėmimų datų.

/

iJeigu gi žiūrėti mano 1926.XII.18 kvo
tos protokolo ir tos pat dienos nutari
mo turinio, tai, kadangi iš jų matyti, kad 
man laike kvotos nebuvo pateiktas joks 
kaltinimas arba bent klausimas, liečian
tis mano veikimą 1926.XII.17 ir 18 dd., 
jau karo stoviui esant,’ tad ir tie doku
mentai greičiau įrodo, kad aš buvau su

imtas 1926.XII.17, kai dar nebuvo mieste 
paskelbtas karo stovis, o ne 1926.XIL18.

Kadangi mano kvotos 1926.XII.18 pro
tokolas ir tos pat dienos nutarimas nei 
tiesiogiai, nei netiesiogiai neįrodo mano 
suėmimo laiko, tai, šio klausimo išaiš
kinimui aš prašau p. M-rį 1) įsakyt iš
tardyti mano 1936 m. VIII.16, IX.6 ir 
X.16 prašymuose nurodytus liudininkus, 
kurie neabejotinai įrodys, kad aš' buvau 
suimtas 1926.XII.17 ir 2) įsakyti prista
tyti mano asmens kratos protokolą, su
rašytą mane suimant 1926.XII.17 ir to
dėl rodantį mano tikrąją suėmimo datą.

II. Kas dėl to motyvo, esą, aš per de
šimtį metų nekėliau šios teismo klaidos, 
nors ji man ir buvo žinoma, tai aš galiu 
nurodyti į savo prašymą V. Pr., parašy
tą 1927.II.6 ant rytojaus po mano nutei
simo, kai man dar net nebuvo žinomas 
tikslus sprendimo formulavimas, kuria
me aš prašiau atmainyti K. L. T. prie 
5 p. p. sprendimą, kaip paremtą klaidin
gomis aplinkybėmis, nurodydamas, kad 
aš buvau suimtas 1926.XII.17 anksti iš 
ryto ir iki šiol laikomas kalėjime, ir to
dėl neturėjau net galimybės ką nors , 
prieš valdžią veikti, esant karo stoviui.

Turint galvoj tas aplinkybes, kuriose 
aš šią teismo klaidą ant' rytojaus po teis
mo sprendimo iškėliau, negali kilti jo
kio abejojimo dėl mano tada nurodytos 
suėmimo dienos tikrumo.

III. Be to, aš prašau p. M-rį atkreipti 
dėmesį į šią, mano pirmesniuose prašy
muose nurodytą aplinkybę:

K. L. T. Įst. numato, kad “K. L. T. 
sudaromas teisti svarbiems nusikaltė
liams, kurių nusikaltimas yra visiškai 
aiškus”... “jei nusikaltėlis ant karštų 
pėdų susektas.” Tačiau, kad aš nebuvau 
ant karštų pėdų susektas ir kad apskri
tai aš buvau suimtas ne už kokį nors 
aiškų prasikaltimą, kuris liestų mano 
veikimą ne tik karo stovio metu, bet ir 
prieš jį, rodo ir toji svarbi aplinkybė, kad 
polit. policija, pravedus kvotą, perdavė 
mano bylą Kauno m. ir apskr. Karo Ko
mendantui, kuris, peržiūrėjęs polit. poli
cijos jam patiektą mano bylą, nerado jo
kio mano prasikaltimo ir, pasirėmęs Yp. 
V. Ap. Įst. 8§, mane, kaip pavojingą (Vi
suomenės tvarkai asmenį, 1926.XII.30 
nutarė patalpinti 3 mėn. koncentracijos, 
stovyklon.

Aukščiau išdėstytu pasiremdamas, aš 
prašau p. M-rį peržiūrėti nutarimą dėl 
mano prašymo iš 1936.VIII.16 ir K. L. T. 
1927.II.5 mano byloje sprendimą panai
kinti, o tą bylą perduoti civiliniams teis
mo organams. P. Glovackas.
1937.IV.25.
12.
K. A. M.
Kar. T. Prok-ras 
1937 m. geg. 7 d. 
Nr. 3197.

Šiaulių S. D. Kai. Viršininkui
Krašto Aps. M-riui įsakius, prašau 

tamstai liepti pranešti prašytojams Pi
jui G-kui, Vicui ir Švarcbergui į jų ba
landžio mėn. 25 d. 1937 m. prašymus, kad 
tie jų prašymai, kaipo nepagrįsti K. A. 
M. atmesti, nes jų nurodomos aplinkybės 
nėra rimtos ir naujos. Esamų byloje do
kumentų ir duomenų įvertinimas, įstaty
mų interpretavimas, o taip pat ir klau
simo sprendimas ar Karo Lauko Teismo 
spręstoje byloje yra teisėto pagrindo by
lai atnaujinti sudaro K. A. M. neskun
džiamą kompetenciją, juo labiau K. A. 
M. neprivalo aiškintis ar diskusuoti su 
nusmerktaisiais šiais klausimais. Į pa
našius nepagrįstus prašymus, kurie tik 
apsunkina bergždžių susirašinėjimu K. 
A. M. įstaigas, prašytojams nenurodžius 
naujų aplinkybių, ateity nebus atsakoma.

Teismo brig, generolas Vimeris.
Adm. majoras Sekretorius Šepetys. 

Pranešta 1937, geg. 12 d.

Kaunas. — Finansų mi- 
nisteris, pasirėmęs Nepa
prastuoju tautos ūkiui tvar
kyti įstatymu, išleido įsaky
mą, kuriuo sumažinamos 
miestuose butų nuomos kai
nos: Kaune — a) nuomų1 centrai, šildymu—15 nuoš

kainas ligi 150 lt. mėnesiui: 
butuose su centriniu šildy
mu—20 nuoš., butuose be 
centrai, šildymo—25 nuoš.; 
b) nuomų kainas virš 150 
lt. mėnesiui: butuose su

butuose be centrai, šildymo 
—20 nuoš. Kituose pirmaei
liuose ir antraeiliuose mies
tuose—10 nuoš. Vilniaus 
mieste ir jo srityje drau
džiama imti aukštesnę nuo
mos kainą už ^butus, kam-

t— tai s;v a ■ •

Waterbury, Conn.
Šis bei Tas iš Mūšy Apylinkės

Liepos 12 d. vietos spaudoj 
patėmijau, kad A. J. Aleksis, 
pirmininkas katalikų Romos 
federacijos, šaukia masinį su
sirinkimą, Šv. Juozo parapijos 
svetainėj, 8 vai. vakare, išneš
ti protestą prieš Sovietų Ru
siją ir dabartinę Lietuvos liau
dies valdžią, žingeidumo pa
imtas, nutariau nueiti ir pasi
klausyti, kame priežastis.

Pasiekiau svetainę, įeinu ir 
nustebau, kad tas “masinis su
sirinkimas” susidaro iš poros 
tuzinų vyrų įskaitant ir komi
tetą, priešakyje su trimis ku
nigais ir iš trijų tuzinų senų 
moterų. A. J. Aleksis pasisto
jęs rankas trina iš smagumo, 
kalba, kad jis labai patenkin
tas, kad taip greitai jam pa
vyko sušaukti tpkį “didelį” su
sirinkimą per vietinę anglų 
spaudą. Kažiil ar kas iš tos 
publikos skaitė tą pranešimą 
anglų spaudoj, apart jo paties, 
kunigo ir kitų klebonijos gy
ventojų.

Pirmiausiai perstatė kunigą 
J. Valantiejų kalbėti taip 
svarbiu klausimu, nes liepos 
14 d. įvyksta Lietuvoj seimo 
rinkimai. Kunigas Valantiejus 
kalbėjo į susirinkusių jaus
mus. Jis sakė, būk tie rinki
mai bus pagal “Maskvos ko
mandą”. Dejavo, kad iš kalė
jimų paleisti politiniai kali
niai, kad būk į seimą bus iš
rinkti visi komunistai, kad 
bažnyčia bus atskirta nuo 
valstybės, šaukė vienytis ir 
palaikyti neesamą Smetonos 
valdžią, bet nepasakė, kur da
bar ta valdžia yra.

Sekamas buvo perstatytas 
kitas kunigas B. Guaronskas, 
kaipo didelis veikėjas katali
kų organizacijose. Jis tą pat 
pasakojo, ką ir pirmesnis ku
nigas. Sekamas kalbėjo J. 
Bernotą. Taip pat dejavo var
dan tėvynės, sake, kad jis gir
di, kaip dejuoja tėvynė. Tik, 
žinoma, jis negalėjo girdėti už 
3,000 mylių, o j kitas dalykas, 
dabar Lietuvos liaudis nede
juoja, bet džiaugiasi. Dejuoja 
tik sau jale turčių ir kunigų bei 
kitų, kurie jokio naudingo 
darbo nedirba. Po to pirmi
ninkas pakvietė J. Raugailį, 
kad jis duotų kokį patarimą 
veiklai. Tas žmogus sakė, kad 
tokis mažas susirinkimas nie
ko negali daryti. Bet pirmi
ninkas tvirtino, kad mes turi
me teisę varde 18-kos draugi
jų, 5,000 Waterbury lietuvių 
veikti ir kelti protestą. Tarpe 
pirmininko'ir Raugailio prasi
dėjo diskusijos. Tada pasiro
dė kunigas Lunskis, kuris ir 
buvo perstatytas kalbėti. Ku
nigas pradėjo mikčiodamas, 
dairydamasis, kad tiek mažai 
žmonių susirinkę kalbėti, o 
paskui įsidrąsinęs kalnus ver
tė prieš Sovietų Sąjungą ir 
susirinkusius katalikus baugi
no pravoslavais ir žydais. O 
toliau jo kalba buvo, kaip ir 
kitų, reikalavimas, kad Ame
rikos valdžia išgaudytų visus 
komunistus, siūlė juos sude
ginti ugnyje, dėjo viltį ant 
Hitlerio, kad jeigu jis sumuš 
Angliją ir atsisuks prieš So
vietų Sąjungą, tai tada išgel
bės Lietuvą. Kaip atrodo, tai. 
kunigas nepaiso, kad Lietuva 
būtų karo išnaikinta, jam bi
le tik ten nebūtų Lietuvos dar
bo liaudies laisvė. Tokia jo 
“meilė” prie Lietuvos, tokia jo 
“meilė” prie savo artimo.

Paskui Aleksis paskyrė vi
sus tris kunigus, J. Bernotą ir 
J. Raugailį pagaminti rezoliu
cijas telegramų formoje ir 
veikti varde 5,000 lietuvių, 
nors ten buvo tik keli desėt- 
kai klausovų. Paskui pranešė, 
kad aukų surinkta $30 “gelbė
jimo reikalams”, sudainavo 
Lietuvos lyimną.

Tai matote, kaip pas mus 
protestus ir rezoliucijas prii
ma, susirinko keli desėtkąi 
žrhonių, kunigai išdrožė savo
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kalbas, susiėjo, parašė kokias 
ten rezoliucijas varde 5,000 
katalikų, kurie nei ten buvo, 
nei žino, ką tie ponai daro. 
Tai bjauri veidmainystė. Bet 
kartu tas parodo, kad katali
kai darbininkai neina į tokius 
susirinkimus, nepritaria kuni
gams, kad kunigai yra gene
rolai be armijos ir tie jų pro
testai nieko nereiškia.

Liepos 11 d., 6 vai. vaka
re, perėjo smarkus lietus su 
perkūnija ir užmušė tris jau
nuolius. Jaunuoliai Harold 
Dulac 16 metų; John Riley — 
15 m. ir Charles Coyle—17 
metų*buvo po medžiu nuo lie
taus pasislėpę- žaibo srovė 
pataikė į medi ir juos užmušė.

Waterburietis.

So. Boston, Mass.
♦

Liet. Radio Korp Programos
šeštadienio, July 20-to pro

grama per stotį WORL, 920 
kilocycles, 8:30 iki 9:00 vai. 
ryte bus sekanti:

1— Dr. Juozas Landzius- 
Seymour iš So. Bostono.

2— Dainuos Elzbieta Nanar- 
tavičienė ir Emilija Chap-

barius ir kt. patalpas, kaip 
buvo 1939 m. .rugsėjo 1 d., 
skaitant 1 lit^lygų“! zlotui.

Penktas iraslapm
. , ,, .I1W

likienė iš So. Bostono. 1
Sekmadienį, July 21-mo pro* 

grama per stotį WORL, 92(X 
kilocycles, 9 :30 iki 10:30 val< 
ryte bus sekanti:

1— Modemistics orkestrą iŠ 
Cambridge.

2— Dainininkė M a r i j o na 
Milteniūtė iš Montello.

3— Armonistas Vladas Vo- 
lusenavičius iš Needham.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą

Gaukite ‘‘Laisvei” naujų 
skaitytojų.

H .......... ---—................... — - ■ ■ —E

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

530 SUMMER AVENUE
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

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, i 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas ........................................................ ...........................-.......................

Paštas .............................................................................................................

Gatvė ar kaimas ..........................................................................................

Apskritys .......................................................................... '..............................

į

>
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R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

Puiki dailės programa: Dainuos Aldo Cho
ras iš Brooklyn, Lyros Choras iš Phlla- 
delphijos, Moterų Birūtės Choras iš Phila. 

ir Lyros Choras iš Baltimorės.

Iš anksto perkant bilietą įžanga nuo 5c 
iki 25c. Perkant bilietą pikniko dienoje, 
25c kiekvienam. Prašome įsigyti bilietus 

iš anksto.

Rengia Philadciphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

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

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

$175 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS. PIRMA DOVANA $50.00
Penkios dovanos po $10 ir 15 dovanų po $5; viso dovanų 21

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS

Nedėlioję
MIKOLAICIO PARKE

EDDINGTON, PA.

Kclrodis: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės sto
ties, nuo čia nuveš į pikniką. Automobiliais: važiuokite Frankford Ave. iki City Line, per- 

s važiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roo
sevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 mailių nuo 
Trcntop, N. J. ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po 
kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie 1% mailes sekdami iškabas.

f?

BROOKLYNIEČIŲ 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, Jr nuo stoties eiti iki Liberty 
St. Ferry, Hudson River.

Jersey City Terminal, traukinys išeis 9:00 A. M. 
East 22nd St., Hayajne, traukinys ISeis 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.

GRĮŽTANT ATGAL, TRAUKINYS APLEIS PARKĄ 8:30 V. VAKARO

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

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

LAKE HOPATCONG
Didelis ežeras, puikios maudynės, šokiam 

salė ir gražus miškas piknikui.

Rugpjūčio 4 August
19 4 0

TIKIETAS ROUND TRIP $1.00 _____

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

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

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

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

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

Ekskursijui nepatartina labai puoštis. Rengkltės paprastai, taip kaip į 
beach’ius važiuodami, tai ant traukinio ir miške nereikės saugotis dulkutės.

Parsamdoma laivukai pasivažinėjimui ant didžiojo ežero Hopatcong.



Šeštas puslapis

Nepaprasta audra nuaidėjo per tūlas medvilnės planta
cijas pietihėse valstijose; paveikslas parodo vieną toki 
baisu vaizdą Thorndale, Texas valstijoje.

Jersey City, N. J.

Naujojo Žemės Ūkio Ministe- 
rio M. Mickio Kalba per Radio

Iš Lietuvių Judėjimo
Liepos 14 d. bendrai Lietu

viu Darbininkų Susivienijimo 
133 kuopa su Demokratų 
Kliubu suruošė šeimynišką iš
važiavimą į Alpine, N. J. Iš
važiavime jokio biznio organi
zacijom nedaryta, tik draugiš
kas pažmonis. Narių ir paša
liniu buvo vidutiniai, buvo du 
busai, bet ne abu pilni ir kele
tą mašinų. Kliubas savo na
riam pamokėjo kelionę.

Lietuviu Darbininku Susivie
nijimo jaunuolių kuopos narys 
Daugėla (Dauglas) su savo 
mokytoju grojo armonika ir 
klarinetu, kas sudarė daly
viuose linksmumo. Surinkta 
$10.35 pasveikinimui ateinan
čiam LDS seimui. Parduota 
keletas tikietų “Laisvės” eks
kursijos traukiniu. Parapijo- 
nys irgi pardavė savo tikietų 
įvairių parengimų. Išvažiavi
mas buvo linksmas ir visi li
kosi patenkinti.

Vakarienė
Liepos 13-tą Įvyko vakarie

nė pagerbimui lietuvių para
pijos klebonui Kemežiui. Vie
tinių žmonių, sakoma, buvo 
visai mažai, bet iš apylinkės 
svečių buvo nemažai, laike 
programos kalbų, sakoma, bu
vo smerkiama Sovietų Sąjunga 
neva už pavergimą Lietuvos, 
kuomet tikrenybėje, neatitin
ka jokiai teisybei ir, kuomet 
visi žino, jogei Sovietų Sąjun
ga savo žmonių nededa Į jo
kią Lietuvos valdžios Įstaigą. 
Lietuvos gyventojai išsirinko 
14-tą dieną liepos iš tokių Lie
tuvos gyventojų lietuvių savo 
valdžią, kokia jiems geriausia 
patiko. Tasai kalbėtojas, sa
koma, šaukė, kad jie, girdi, 
anksčiau ar vėliau atgaus 
Lietuvą ir turės savo valdžią. 
Suprask, klerikalų. Bet ma
nau, kad nebus taip lengva.

Delegatų Rinkimas

Lietuviu Darbininku Susi
vienijimo 133 kuopa šaukia 
susirinkimą 28 d. liepos,' 10 
valandą ryte, Ukrainą svetai
nėj, 158 Mercer St. šiartie su
sirinkime bus renkami delega
tai Į LDS Seimą, kuris Įvyks 
rugpjūčio mėnesį, Brooklyne.

Šis susirinkimas šaukiamas at
virutėmis ir bus kartu už rug
pjūtį, tad visų LDS narių pa
reiga dalyvauti skaitlingai.

Į .Chicagą

Liepos 13-tą d. Jersey Ci
ty ir kartu visos New Jersey 
valstijos demokratai, kurie at
stovauja savus miestus, skai
čiuje 64-ri išvyko į Chicagą 
Demokratų konvencijom New 
Jersey valstija konvencijoj tu
ri 32 balsus.- Sakoma, visa de
legacija stovės už trečią Roo- 
sevelto tarnystę.

Nusistatymas

Jersey City, lietuvių nusi
statymas pasikeitime Lietu
vos valdžioje nėra visų vie
nokis. Aišku, katalikų tarpe 
yra nusiminimas, kodėl Sovie
tų valdžia, gibdi, kišasi į Lie
tuvos reikalus. Tūliems kata
likams nepatinka, kam dabar
tinė Lietuvos valdžia panai
kino mokamas algas iš vals
tybės iždo kunigams. Kodėl 
dabartine valdžia atima ku
nigų žemes, kam atskiria vals
tybę nuo bažnyčios. Bet kuo
met jiems primeni, kad mes,

Penktadienis, Liepbs 19, 1940

gyvendami Amerikoje, tą paiį||tri-S dienas tos valdžios bari-
turime—valstybė atskirta nuo 
bažnyčios ir kunigam algų 
valdžia nemoka, tai nutyli, 
nieko Į tai nesako.

Progresyvių tarpe yra pa
sitenkinimo dabartiniais pasi
keitimais Lietuvoje. Tačiau iš 
progresyvių tarpo reikalas 
esą geresnės agitacijos, aiški
nimui dabartinių Įvykių Lietu
voje,’ reikėtų diskusuoti su 
vietos lietuviais, aiškinant bu
vusios Lietuvos valdžios blo-

dys apkalbėti esamus tarpe 
tų šalių nesusipratimus. 
Vengrija reikalauja iš Ru
munijos srities Dobrudžiją.

Alexandria. — Kadangi 
laukiama Italijos paskelbi
mo karo Egiptui, tai 163 
amerikiečių skubinasi ap
leisti šią šalį ir grįžti į 
Jungtines Valstijas.

Lietu- 
radio

Lietu-

nių, kas galėtų trukdyti že
mės ūkio produktų gamybą 
ir normalų jų tiekimą. Vi
si turite pasilikti savo vie
tose ir dirbti savo darbą.

Kiekvienas suprask i te, 
kad ne šūkaudami 
kaudami ir veltui k
darni sukursime gražią ir 
visiems mielą Lietuvą, o tik 
dirbdami, tik gamindami

ne vė- 
<a leis-

Kaunas, birželio 22 d- 
Žemės Ūkio ministeris agi 
Matas Mickis pasakė 
vos ūkininkams per 
tokią kalbą:

“Brangūs plačiųjų
vos laukų artojai! Kreipiuo
si į jus šiuo istoriniu mūsų 
kraštui momentu. Savanau
džių saujelė, asmeniškos pi
niginės patriotai, ištisą eilę uu Muau«, 
metų laikė Lietuvos liaudį naujas vertybes. Visi dirb- 
priespaudoje ir šlykščiausiu kime su padvigubinta ener- 
būdu tyčiojosi iš jos kilniau- gija. Padėkime vieni ki- 
sių siekimų ir troškimų. Tie tiems, kad nė vienas kilo- 
visi despotai dabar 
dvokiančiu lavonu. Vadina-,tų veltui nežūtų, 
masis “tautos vadas”, len- mes visi tvarkos 
kiškųjų dvarininkų globė- i rimties, 
jas, Lietuvos liaudies prie-i 
šas numeris pirmas, Anta- sybei yra itin malonu kon- 
nas Smetona, gelbėdamas statuoti tą faktą, kad jau- 
savo mizerną kailį, pabėgo trešnės Lietuvos liaudies 
į užsienius. Buvusieji jo'širdys kiekvieną dieną siun- 
satrapai, norėdami pakenk- 'čia jai šimtus geriausių sa- 
ti Lietuvos liaudies vy- vo linkėjimų ir tuo suteikia 
riausybei ir mūsų kraš-, vyriausybei didelę moralinę 
tui, išlaisvintam iš po asme- paramą. Bet mums būtų 
niškos diktatūros priespau- dar didesnė' parama, jei 
dos, skleidžia įvairias nesą-1 tamstos kiekvienas pasis- 
mones, o kiti per savo ne- tengtumėte iš savo žemelės 
išmanymą plepa visokiai!- kuo daugiausiai išspausti 
sius niekus. produktų, padidinti gamy-

Ūkininkai, žinokite ir ti- bą, kad visi krašto piliečiai 
kėkite, kad Lietuvos liau- galėtų sočiai gyventi. Vy- 
dies vyriausybė pilnai su-1 riausybė iš savo 
pranta jūsų gyvybinius rei- darys viską, kad 
kalus ir niekada jūsų neap- vimo sąlygos nū 
vils. Kiekvienam ūkininkui,! nesusitrukdytų. 
kuriam žemė yra pragyve- Kviečiu visus

virto gramas žemės ūkio produk- 
Laikyki- 

ir darbo

Lietuvos liaudies vyriau-

pusės pa- 
ūkininka- 
truputėlio

Lietuvos 
nimo šaltinis, o ne spekulia-. ūkininkus į tą didįjį darbą, 

kuris turės sukurti tikrai 
demokratinę Lietuvos liau
dies respubliką. • Mes visi 
turime įtempti visas savo 
jėgas ir su visa energija ir 
pasišventimu dirbti bran
gios savo tėvynės Lietuvos 
gerovei, kad mūsų numylė- 
t a s i s kr aštas pražystų 
džiaugsmo gyvenimu vi
siems geros valios pilie
čiams.

Brangūs mano bendra
darbiai — Lietuvos ūkinin
kai! Siunčiu jums širdin
giausius sveikinimus ir lin
kiu, kad jūsų laukai, pievos 
ir kloniai duotų didžiausią 
derlių jūsų džiaugsmui ir 
mūsų tėvynės gerovei.

cijos objektas, garantuoja
ma visiška jos neliečiamy
bė. Toji jūsų žemė, kurią 
jūs esate amžiais persunkę 
savo prakaitu ir krauju, 
yra ir pasiliks jūsų. Nebus 
daroma jokių pasikėsinimų 
į bet kokį jūsų turtą, kuris 
yra sunkaus jūsų darbo vai
sius. Negali būti jokių sau
valiavimų bei pasikėsinimų, 
ardančių darnu krašto ūkiš
kąjį gyvenimą. Bet kurie 
čia išsišokimai bus traktuo
jami kaip Lietuvos liaudies 
priešų, veiksmai. Visa ta že
mė, kuri yra ne ūkininkų 
rankose arba neteisėtai įgy
ta, suprantama, kad nusta
tyta tvarka ir savo laiku 
bus atiduota tiems, kurie 
ją dirba. Čia prisiminkite 
mūsų liaudies sūnaus, ei
nančio Respublikos Prezi
dento pareigas, Justo Palec
kio neseniai pasakytus žo
džius: Naujoji Vyriausybė 
dės pastangų apsaugoti pil
nas liaudies teises, pakelti 
kultūrinį gyventojų lygį ir 
medžiaginę gerovę.

. Be to, kreipiu visų žemę 
valdančiųjų dėmesį, kad vi
si ūkio darbai eitų norma
lia tvarka, kad nebūtų jo- 
£ių nepageidaujamų reiški-

Kaunas. — Dailininko St. 
Žuko iniciatyva įsisteigė 
agitpropagandinė b r i gada, 
kurioje spiečiasi į vieną 
branduolį žymiausios jau
nosios meno jėgos (rašyto
jai, kompozitoriai, muzikai, 
aktoriai ir kt.). Svarbiausiu 
uždaviniu brigada yra pasi
ėmusi rasti liaudies tarpe 
gabiausius jaunuolius, jais 
rūpintis ir ugdyti iš jų ta
lentus, ir bendrai traukti į 
darbą plačiąsias liaudies 
mases.

gąsias puses ir daromus gerus 
žingsnius naujos Lietuvos val
džios. Aišku, kad didžiuma 
vietos katalikų neskaito kito
kios spaudos, apart “Ameri
ka” ir jie tikrų faktų nežino 
ir nežinos, tolei, kolei jiem 
kas nors turės paaiškinti, to
dėl mūsų pareiga tai žodžiu 
jiem išaiškinti.

K. Biuras.

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunijos ir Vengrijos val
džios įsakė savo spaudai 
per tris dienas jokių užsi
puolimų nerašyti. Per tas

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 lr Stone Ave* 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line 
T ei.: Glenmore 5-6191

TRIGUBAI PATAIKO/

JUMS ŽINOTINI FAKTAI APIE
NAUJUOSIUS ŠALDYTUVUS

gjigg*-

f ujj/jh

METAI IŠMOKĖT

AMUMCt

MATYKITE NEW YORKĄ J 15 MINUČIŲ— 
Pasaulinėje Parodoje, nauji nuostabumai, naujas 
gyvumas, “Šviesos Mieste", didžiausioj pasaulio 
dioramoj. Consolidated Edison Buildinge, švie
sos Plazoj, arti Trylon. įžanga dovanai.

CROSLEY

KELVINATOR
NORGE •

frigidaire

GIBSON

LEONARD

WESTINGHOUSE

SENŲ 
ABbAvA1940

Tr -
aukoja pakan-

CONSOLIDATED EDISON’S
Elektrinio

ŠALDYTUVOį

PASIŪLYMAS

Už JŪSŲ SENĄ 
ŠALDYTUVĄ

TUOJ ĮMOKĖT
• Žemiausios istorijoj kainos. Didieji šeimynom šaldytuvai 

dabar tiek tekaštuoja kaip pirmiaus maži.
• Pigesnis veikimas. Naujas 1940 m. Elektrinis veikia tik 

už 3c iki 5c per dieną.
• Sutaupymai ant maisto ir veikimo apmoka už 1940 

Elektrini šaldytuvą trumpu laiku.
• Greitesnis šaldymas .... Daugiau ledo plytelių.
• Geresnis įrengimas — paslenkamos lentynos — lengviau 

pasiekt maistą.
• Šalčio nustatymas įvairiem valgiam.
• Drėgmės nustatymas palaiko maistą nuo sudžiūvimo.
• Automatiškas viduj apšvietimas.
• Pagerintas stylius—nauja grožė.

—yra Ir dar tuzinai rimtų priežasčių, kodėl turėtumėt 
įsigyt 1940 Elektrinį šaldytuvą • šiandien. Kainos žemes
nės negu kada pirmiau. (Mėnesiniai mokėjimai net tik 
po $2.)

Ir tikrai gaukite gana didelį visiems reikalams. Visada 
džiaugsitės taip padarę.

SERVICE

EDISON 9

PASIRINKITE iš 11 GARSIŲ MODELIŲ

GENERAL ELECTRIC

STEWART-WARNER

IIOTPOINT

PHILCO

• Fabrilumtai ir paaklaidytojai, veikių i5 vien Šioje 
gub)žko Pataikymo" šaldytuvų kampanijoj 
karnai pinigų į Vaikų Gerovės Fedei 
10 biednų vaikų (5 mergaites HCiją. kad aprūpinti

. ...... n berniukus) dviejų ša
lčių atostogomis ant farmų. kiekvienų kartų, kai bile 

bolės lošėjas iš New Yorko Giants.
Ir JI rook lyno Dodgers padarys 
liepos mėn. 15-tos dienos

New Yorko Yankees
trigubų pataikymų tarpe

ir rugpjūėio mėn. 31-mo^ dienos.

PARSIDUODA BENDRADARBIAUJAN
ČIOSE KRAUTUVĖSE... UŽSAKYMUS 

TAIPGI PRIIMA MOŠŲ PARODŲ 
KAMBARIAI

PaeiOlytnM tik koatumeriam Consol
idated Edison Systemos kompanijų.



Penktadienis, Liepos 19, 1940 ' ■ P— E A I S V. S —
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Septintas puslapis

DETROITO ŽINIOS
Vėlesnieji Įvykiai.—Mirė 

Pranas Kubilius
Liepos 10 d. palaidotas d. 

Pranas Kubilius, Woodmere 
kapinėse, krematorijoj. Velio
nis paskutiniu laiku gyveno 
pas savo mylimą dukrelę ir 
žentą 13939 Reynold St., De
troit. Gyvas būdamas visados 
mylėjo veikti pagal išgalę ir 
prigulėjo prie pažangių lietu
vių org.: prie ALDLD 188 kp. 
ir TDA kuopos. Dikčiai daly
vavo tarptautiniame veikime 
ir t.t. Todėl, velionis buvo už
sitarnavęs pagarbos vainiko 
nuo darbininkų klasės. Į lai
dotuves neskaitlingai susirin
ko žmonių, nes jo žentas yra 
svetimtautis ir neturėj ) gerą 
patyrimą, kaip žinias paskleis
ti, o dukrelė Charlotte buvo 
labai susirūpinus. Todėl, tūli 
draugai pagelbėjo šiek tiek ži
nias paskleisti ir palydose da
lyvavo apie 10 automobilių.

Namuose ir Krematorijoj 
pora draugų simpatiškai pa
sakė prakalbėles, atsisveikini
mą geram draugui ir užuojau
tą jo dukrelei ir žentui liūd
noj valandoj. Pranas Kubi
lius išgyveno apie 15 metų De
troite, . o Amerikoj apie 27 
metus. Mirė sulaukęs 52 me
tų amžiaus. Išreiškiu gilią už
uojautą jo dukrelei ir žentui 
liūdesio valandoj. Jeigu kas 
norėtų plačiau žinoti apie ve
lionį Kubilių, galite kreiptis 
pas Charlotte Orsag, 13939 
Reynold St.

Drg. R. Mizaros Prakalbos
Jau, rodos, senas laikas, bet 

žinučių nesimatė iš Detroito 
apie buvusias d. Mizaros pra
kalbas, todėl nors trumpai no
risi pranešti. Prakalbos įvyko 
gana skaitlingos, žmonių buvo 
ir visi atydžiai klausėsi. Kaip 
teko girdėti, tai dar norėjo, 
kad d. Mizara kalbėtų ilgiaus 
antroj temoj. Bet antroj te
moj buvo daugiau klausimai ir 
atsakymai. Kaip- matėsi tai 
žmonės labai buvo jŽt$iiiAėfė- j 
savę apie dabartinius Lietuvos 
įvykius ir buvo daug žmonių 
skirtingų srovių. Bet, mano su
pratimu, buvo galima tas pra
kalbas padaryti trigubai skait- 
lingesnėmis, jeigu prakalbų 
rengėjai būtų paėmę Lietuvių 
svetainę, kur atvyksta dik- 
čiai įvairių pažiūrų žmonių. 
Todėl, čion liko padaryta 
stambi klaida. Po prakalbų 
aukų surinkta virš $30. Verta 
tarti širdingą padėką žmonėm 
už aukas.

LDS Seimo Delegatai
LDS 86 kp. išrinko vieną 

delegatą d. N. Beliūnienę ir 
paskirta $50 lėšų padengimui. 
Pažiūrėjus į kitas kuopas, tad 
už mažesnę sumą pinigų, o 
yra net keturi delegatai siun
čiami į seimą. Tas rodo, kad 
LDS 86 kp. galėjo siųsti du 
delegatus į būsimą LDS Sei
mą. Kaip rodosi, tai būsimo 
seimo delegatai yra susirūpinę 
ir jau turėjo, pasikalbėjimą 
vąldyba ir išrinkti delegatai, 
kad galėtų pateikti sumany
mų nuo kp. Tas rodo gerą ir 
sumanų dalybą, kad apsiėmę 
delegatai rūpinasi savo užduo
tį atlikti. , , -

Spaudos Piknikas
Sekamą sekmadienį, < liepos 

21 d. įvyks didžiulis piknikas 
dėl darbininkų laikraščių nau
dos, įvyks Capitol parke ant 
Telegraph Rd. ir Sibly Rd. Ti- 
kietai, kurie parsiduoda iš 
anksto geri laimėti įžangos 
dovaną ir įžangai. Todėl, kiek
vienas būtinai įsigykite spau
dos pikniko tikietus. Yra skir
ta $100 pinigais laimėjimui 
ant pikniko ir bus puiki pro
grama. Kalbės d. L. Prusei- 
ka iš Chicagos. Paprastai bū
na daug svečių iš svetimų ko
lonijų. Dabar gera proga lai
mėti dovaną ir pasimatyti su 
daug žmonių.

D, L. Kliubas
Kliubiečiai ant Cardoni Av. 

dabar turi naują gaspadorių 
J. Janonį ir, rodosi, jis gerai 
darbą atlieka. Kambarius

puikiai išgražino ir dabar pa
togu ten bile kam užeiti. Lie
pos 28 d. turės savo pusmeti
nį susirinkimą 9 vai. ryte, o 
po pietų įvyks piknikas Biru
tės darže, ant John R. Rd. To
dėl, kliubiečiai, visi prie dar
bo! Pramogų komisija rūpi
nasi, kad prie darbo pastaty
ti gabias gaspadines ir kitus 
darbininkus.

Serga
Sunkiai serga d. Aganaus- 

kas, Herman Kiefer ligoninėj. 
Taipgi serga V. Runovičius 
ir Julius Pačelis, jie 7 name. 
Kuriem laikas leidžia, juos 
galima aplankyti vakarais ir 
sekmadienį nuo 3 vai. po pie
tų. Alvinas.

Iš LLD 52 Kuopos Veikimo
Birželio (June) 15 d. kuo

pa surengė išvažiavimą į Ann 
Arbor, Michigan atlankyti 
muziejų.

Sumanytojum buvo drg. P. 
Krakaitis, Suvažiavo apie 100 
lietuvių. Prieš atidarysiant 
muziejų sustojom Island Par
ke, draugai atsivežė užkan
džių. Pirmininkas P. Krakai
tis paaiškino tikslą išvažiavi
mo. Dr. Palevičių perstatė pa
kalbėti.

Pora dienų prieš tai, Lietu
voj Smetonos valdžia apsiver
tė aukštyn kojomis, pats ly
deris atsidūrė pas Hitlerį. Tai 
Dr. Palevičius daugiausiai kal
bėjo apie perversmą Lietuvo
je. Taipgi kalbėjo trumpai 
J. J. Butkus ir J. Gugas.

Taipgi buvo nuimti visos 
publikos paveikslai.

Vėliaus važiavome į muzie
jų. Drg. Krakaitis buvo viską 
tinkamai prirengęs, nuvažia
vus prie muziejaus vienas 
geologijos profesorius mus pa
sitiko ir apie 2 valandas ap
rodė muziejų. Profesorius tin
kamai išaiškino muziejuj esa
mas senovės gyvūnų liekanas, 
kur jie- yra gyvenę, kada jie 
surasti, nurodė, kad nekurie 
gyvenę milijonai metų atgal. 
Ann Arbor universiteto muzie
jus pritaikytas moksleiviams 
studijuoti, piešinių' mažai ma
tėm, keletas gyvų žvėrelių, 
na ir viena milžinas meška. 
Profesorius su jais susidrauga
vęs, maistą žvėrys valgo iš jo 
rankų.

Atsisveikinę su profesorium 
patraukėm keletą blokų to- 
liaus, apžiūrėjom universiteto 
gėlių daržą, kur buvo įvairių 
spalvų panavijų. Pirmininkas 
paaiškino, kad mūsų kelionė 
užsibaigia, galim eiti kur kam 
patinka. Tai vieni patraukė 
pas pažįstamus ūkininkus, o 
kiti link namų, šiuomi išva
žiavimu, rodos, visi buvo pa
tenkinti. Apšvietos organiza
cijai kaip tik tinka panašūs 
išvažiavimai.

Birželio 22 d. kuopa laikė 
susirinkimą. Nutarta surengti 
ap vaikščiojimą paminėjimui 
25 motų LLD gyvavimo.

Surengimui apvaikščiojimo 
išrinkta komisija iš gabiausių 
kuopos narių, į komisiją įei
na : J. Baronas, A. Gotautas ir 
J. J. Butkus. Komisija yra pa- 
sirįžusi šį apvaikščiojimą pri
rengi tiek įvairiu, kiek Detr. 
panašaus apvaikščiojimo nėra 
buvę. Apvaikščiojimas įvyks 
didžiulėj finų svetainėj spalių 
mėnesį. I

Bus išstatytos visit Idilinių 
LLD išleistos knygos,^Taipgi 
bus įvairių rankdarbių, bus žy
mių kalbėtojų: L. Pruseika, 
"Vilnies” redaktorius, senato
rius Novak, Civilių Teisių Fe
deracijos pirmininkas kunigas 
Knox. Prie to, bus gera mu
zika šokiams.

Susirinkime lankėsi svečias 
iš Chicagos “Vilnies” štabo 
narys drg. Mažeika “Vilnies” 
prenumeratorių reikalais.

Birželio 30 d. ir liepos 1 d. 
įvyko prakalbos, surengtos 
Detroito Kongreso Skyriaus. 
Kalbėjo “Laisvės” redaktorius 
R. Mizara. Kalbėjo apie Lie
tuvoj įvykusį perversmą ii’ pa- 
liėtė Europos imperialistinį 
karą. Mizara geras kalbėtojas,

nurodė priežastis, kas priver
tė Smetonos valdžią bėgti pas 
Hitlerį.

Publikos dalyvavo pilna 
draugijų svetainė. Matyti, vi
si buvo patenkinti kalbėtojo 
kalba.

Padengimui lėšų buvo ren
kamos aukos. Surinkta $31.

Kalbėjo ir Dr. Palevičius. 
Buvo skaityta rezoliucija, už
ginanti Lietuvos naująją val
džią. Po perskaitymo vienbal
siai priimta ir pasiųsta Lietu
vos J. Paleckio vyriausybei. 
Vakaro pirmininkas P. Kra
kaitis pranešė publikai, kad 
kas liks* nuo apmokėjimo iš
laidų, bus sunaudota persiun
timui knygų į Lietuvą, kurių 
mūsų organizacijų šėpos pri
krautos, o Lietuvos žmonės 
pageidauja mūsų LLD orga
nizacijos išleistų knygų.

Smetonos fašistinė valdžia 
mūsų LLD organizacijos išleis
tų knygų neįsileido, bijojo ap- 

į švietos, kaip apuokas šviesos.
Prie naujosios valdžios mū

sų knygos LLD išleistos, esam 
tikri, kad nebus draudžiamos 
Lietuvos žmonėms skaityti.

Liepos 1 d. R. Mizara kal
bėjo LDS reikalais. Susirinkę 
buvo tik Susivienijimo nariai. 
Kalbėtojui buvo duota įvairių 
klausimų, kas liečia LDS. Kal
bėtojas nurodinėjo, jog busi
mame seime reikės delegatams 
išspręsti nekurtuos klausi
mus, kurie sudaro dabartiniu 
laiku daug keblumų. Dalyva
vo LDS jaunuolių kuopos ke
liolika narių. Keletas jaunuo
lių ėmė balsą, kaip tai: L. 
Litvin, B. Geralt, Janonis ir 
Ryc. Jaunuolių kuopos na
riai aiškino, kad nesiranda 
ant tiek gabių jų kuopoj, kad 
išsijudintų prie smarkesnio

1 veikimo. Bet pasirodė, kad jie 
patys turi įvales gabumų. B. 
Geralt, L. Litvin kuopos reika
lus taip puikiai išaiškino. Ga
lima pasakyti tik tiek, kad 
tarp jaunuolių lygiai, kaip ir 
tarp suaugusių negalima, kaip 
kada prieiti prie vieningo su
sitarimo veikime.

LDS 21 kuopos susirinkime 
nutarė finansais pagelbėt jau
nuoliams pasiųsti delegatus į 
būsimą seimą. Tai pagirtinas 
nutarimas, jaunuoliai turėtų 
siųsti keletą delegatų į seimą.

Liepos 21 d. įvyks- “Vilnies” 
piknikas Capitol Park darže, 
prie Telegraph kelio. Visi De
troito lietuviai būtinai daly- 
vaukim, o pelnas bus skiria
mas darbininkų spaudai.

Kuopos Koresp.

PABĖGĖLIŲ moksli
ninkų LIKIMAS 

FRANCIJOJ

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
rašytojas Josef Watlin, ir 
kt.

Jie Paryžiuje turėjo įkū
rę Pabėgėlių Universitetą, 
vedė mokslo tyrinėjimus ir 
leido bertaininį žurnalą, ku
riame duodavo daug origi
nalių mokslinių raštų.

Karą pradėjus, buvusi 
“demokratinė” F r a n c i jos 
valdžia užgesino tą mokslo 
židinį, o atbėgėlius moksli
ninkus, kovotojus už demo
kratiją, sukimšo į belaisvių 
užtvarus.

Šie yra tiktai žymiausi 
politiniai atbėgėliai, kurių 
dabar laukia nazių kirvis 
bei katorginis kalėjimas. O 
kiek dar taps Hitlerio auko
mis “mažesniųjų” brolių, 
kurie su pasitikėjimu įieš
ko j o užuvėjos Francijoj!

Daugelis atbėgusių į Fran- 
ciją mokslininkų ir profe
sionalų norėjo persikelti į 
Jungtines Valstijas, į šalį, 
kuri nuo seniai žinoma kai
po prieglauda persekioja
miem dėl religijos ar politi
kos. Bet jiem neteko matyt 
Washington© ir Lincolno že
mės.

Jungtinių Valstijų kon
gresas 1917 metais buvo iš
leidęs įstatymą — nereika- 
laut net mokėjimo skaityt 
ir rašyt iš tokių ateivių’ ku
rie atplauks į Ameriką, bėg
dami iš savų šalių nuo reli
ginių, tautinių ar politinių 
persekiojimų.

Bet Jungtinių Valstijų 
vyriausybė iki šiol statė 
kliūtis net mokslo vyrams, 
kurie buvo priversti bėgt iš 
Vokietijos ir iš nazių užka
riautų kraštų.

Kas liečia 'Franciją, tai 
tų intelektualų likimą jau 
sprendžia Hitlerisdr Musso- 
linis.

Bet Jungtinių Valstijų 
vyriausybė dar. galėtų išva
duot tokius politinius pabė
gėlius iš Anglijos koncen
tracinių stovyklų. Klausi
mas, ar ji tatai darys?

—N. M.

Colorado Springs. — Re- 
publikonų kandidatas Will- 
kie persergsti demokratus, 
kad jis nepakęs ant jo mė
tomų purvų. Jis mokėsiąs 
atsimokėti jiems tuom pa
tim.

Jungtinėse Valstijose ran
dasi 6,477 ligoninės ir 169,- 
005 daktarai. Suprantama, 
daktarų skaičius kas metai 
povaliai kyla aukštyn.

PRANEŠIMAI E KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Pirmadienį, 22 d. liepos, 8 v. v., 
735 Fairmount Ave, įvyks visų mūsų 
organizacijų ir veikiančio komiteto 
narių susirinkimas. Turėsime daug 
svarbių reikalų dėlei “L.” pikniko ir 
bendrais mūsų veikimo reikalais. 
Dalyvaukite visi. — V. K. Sckr, J.S.

(169-170)

LOWELL, MASS.
Liepos 21 d. įvyks piknikas ben

drai dviejų organizacijų: Liet. Darb. 
Apšvietos Kliubo ir Tarpt. Darb. Or- 
deno kuopos. Švedo Parke, Cobble
stone Park, Westford, Mass. Bus 
smagi muzika. Vieta graži. Todėl 
kviečiame visus dalyvauti ir link
smai laiką praleisti. (169-170)

WORCESTERIEČIŲATYDAI
Šiuomi pranešam, kad dabar ga

lėsite nusipirkti dienraštį “Laisvę” 
pas J. Buyniskį, (Vernon Drug 
Store), 100 Millbury Street, prade
dant su liepos 19-20 dd.

“L.” Adm. (168-169)

HUDSON, MASS.
“Laisves” pikniko užbaigimui ban- 

kietas įvyks 21 d. liepos, 4 v. v. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Kalbės P. 
Buknys, "L.” Administratorius, Lie
tuvos klausimu, dabartiniai Lietuvos 
rinkimai. — Kviečiame dalyvauti.

(168-169)

MIDDLEFIELD, OHIO
Middlefield, Chardon, Thompson 

lietuvių farmerių LLD 51 kp. rengia 
pikniką. Įvyks liepos 21 d., dd. Gri
nių ūkčj Thompsonc. Bus gera mu
zika šokiam, turėsime užkandžių pa
gamintų lietuvių farmerių taipgi ir 
gerų gėrimų. Pradžia 10 vai. ryto. 
Įžanga 10c asmeniui. Už tą pačią 
įžangą bus ir laimėjimai. Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti iš Clevclando ir 
apylinkių. — Kom. (168-169)

WORCESTER, MASS.
Suvienytos Tarptautinės Darb. Or

ganizacijos ruošia pikniką, įvyks 21 
d,wlįppos;# Olympia Parke. Tarp kito
kio sportd, Harvard Universiteto 
studentai suloš veikalą “Už Taiką.” 
Lošimas bus lauke. Visi yra prašomi 
dalyvauti piknike. — J. M. L.

(168-169)

Didžiosios Tragedijos Auka

Portage, Pa. — Sonman 
kasyklos eksplozijoje žuvo 
Thomas Shaw, 28 metų 
mainierys. Jo žmona apie 
tai sužinojo. Už kelių va
landų ji pagimdė kūdikį— 
pagimdė negyvą.

Nazių Spauda Grūmoja

Berlynas. — Maršalo Go- 
eringo laikraštis “Essener 
National Zeitung” perser- 
gsti Anglijos premjerą 
Churchillą, kad jis prasiša
lintų iš vietos, jeigu nori, 
kad pasaulyje užviešpatau
tų taika. Jis esąs taip da- 
siėdęs, jog naziai jo pakęs
ti negalėsią.

MINERSVILLE, PA.
LLD 9 Apskritys rengia pikniką 

“Laisvės”* naudai. Rugpjūčio 18 d., 
MarLin Parke. Prašome visų kuopų 
padirbėti, kad piknikas butų sėk
mingas. Susirinkimuose išrinkite 
darbininkus padirbėti piknike.- Ura- 
šomo draugų pranešti savo pažįsta
miems, kurie neskaito dienraščio,

Norit Įsigyt Žiedą?
Dabar yra vedybų 

laikas- š,iubinlal žic‘ 
būtinai reikia tu- 

rėt. Perkant per ma
ne sutaupysit pinigų, kurie bus 
reikalingi pradžiai jaunavedžių 
gyvenimo.

Gausit už PIGlAp negu kitur. 
Parduodu ir taisau įvairiausius 

• laikrodžius ir laikrodėlius.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS 
221-03 Jamaica Avenue 

Queens Village, L. I.

Lietuviu Rakandą Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

kainomis. Pasirinkimas didelis.

Vardan “Tautos Vienybės”

Londonas. — Anglijos 
Mainierių Federacija 530,- 
000 balsų prieš 161,000 at
metė įnešimą reikalauti iš 
valdžios p r a s i š a 1 i nimo 
Chamberlaino ir kitų par- 
davikų. Girdi, dabar reikia 
visos “tautos vienybės”, ne
gali būti jokio reikalavimo 
valdžiai.

» Londonas. — Spėjama, 
kad Anglijos submarinas 
Shark yra nuskendęs. Su 
juomi į jūrų dugną nusken- 
. do ir 40 jūrininkų. ..v,...,,........,.-..-.

kad įvyks piknikas. Bus gera pro
grama. Kitose laidose bus daugiau 
aprašyta. — Kom. (168-169)

BALTIMORE, MD.
Lithuanian Leaders Youth Club 

rengia pikniką, sekmad., liepos 21 
d., Alex Mikalojuno Shore (lietuvio 
duonkepio). Bus skanių valgių, iš jū
rų žuvų, krepsų sriubos ir kitokių

užkandžių ir gėrimų. Graži vieta Šo
kiams, žaislams ir maudymui. Įžan
ga veltui. Kviečiame dalyvauti. Kel
rodis: Imkite gatvekarį 26, Bay 
Shore, važiuokite iki Lodge Forest 
Stop 2. Automobiliai važiuokite Bay 
Shore Vieškeliu iki Lodge Forest 
Rd., sukite po dešinei, važiuokite iki 
pervažiuosite gelžkclį, tėmykite iška
bas. (168-169)

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

' i

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

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

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

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
youR old watch
IS wifilk. uwitsy..!
TRADE IT IN FOR A 

į 17 JEW EL 

Bulovą

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. TeL EV< 7.8451 Brooklyn, N. Y.

F

L

ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn • 
Daimantai •

Melsvi-balti ir perfekto e 
• • Daugybė kitų daiktų ir • 

daiktelių sau reikalin- • 
gų rasite mūsų didelė- • 
je krautuvėje. Užeikite • 
pamatyti. *

ROBERT- 
LIPTON : 

JEWELER •
Įsteigta 1892 J

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J 

Tarpo •
Graliam & Manhattan Avės. • 

Tel. Stagg 2-2173 *

Priminkite ši skelbimą ir gausite nuolaidą •

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

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

PRIEINAMA KAINĄ.—IŠMOKESČIAIS, JEI REIKIA.
IŠTYRIMAI DOVANAI

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

110 East 16 Street, New York
Tarp Union Sq. Ir Irving PI.

VALANDOS: 10 A.M.-8 P.M.; Sekmad. 10 A.M.-2 P.M.
----- --- - .1.-^=== ' -------=
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NewYorko^^^Zinioi
Solidarumo Diena
Šį sekmadienį, liepos 21-mą, 

įvyksiantis didžiulis piknikas 
Staten Islando Empire Beach 
Parke, tai bus amerikiečių so
lidarumo pareiškimas Ispani
jos demokratijos gynėjams ir 
Ispanijos pabėgėliams, taipgi 
ir su visais tų kovotojų ir pa
bėgėlių gelbėtojais.

Pikniko visas pelnas skiria
mas samdyt laivą išvest tuos 
kovotojus ir pabėgėlius iš su- 
fašistėjusios Francijos.

Kaip nurodo Amerikinis Is
panijai Gelbėt Komitetas, 
Francijoj dar randasi 180,- 
000 pabėgėlių ir per 4,000 
Tarptautinės Brigados Vetera
nų. Už daugelio jų sugavimą 
ir nužudymą fašistų yra pa
skirta dovanos, taip jie buvo 
fašistams įsigalėti kliudę.

Taigi, visi, kurie
lime, kurie tik galime šį sek
madienį išeiti iš namų, 
vaukime tame piknike, nes tai 
bus smagi 
ga.

Pikniko 
kad bus
kiams; nemokamos maudynės; 
gražuolių kontestas, kurį pra
ves Amerikos Studentų Unija; 
vaudevilio aktas; “softball”; 
lenktynės. Dalis parko atitver
ta vaikams “užčekiuoti”, kas 
to norės. Juos prižiūrės eks
pertai. Vaikai, sulyg savo am
žiaus, bus padalinti į grupes 
ir turės savo žaismes ir 
gramas nuo 10 vai. ryto 
vai. po pietų.

Įžanga piknikan 49c.
Battery Parko (New Yorko 
“down-town”) imt pervažą 
(ferry) iki St. George, Staten 
Island. Lėšuoja 5c. čia sutiks 
nemokamas busas, kuris nuveš 
iki parko, arba imt busą No. 
R 103 iki Richmond Ave. Em
pire Beach Parkas randasi 
Hylan Blvd, ir Richmond Av., 
Staten Island.

išsiga-

daly-

ir naudinga parei-

komitetas praneša, 
dvi orkestros šo-

pro- 
iki 2

Nuo

Šaukia Nepaprastą 
Konferenciją

Pirmadienį, liepos 29-tą, 
Town Hall, 123 W. 43rd St., 
šaukiama nepaprasta konfe
rencija, kurios tikslu yra gin
ti Nedalomybę Teisių visiems 
Amerikos gyventojams, nežiū
rint ar jie būtų ateiviai, ar 
tautinės ar politinės mažumos, 
ar būtų tikybinės ar profesi
nės grupės. Konferencija taip 
pat svarstys ir tars savo žodį 
dėl verstino kareiviavimo. Ji 
šaukiama prašant unijoms ir 
pilietinėms organizacijoms per 
tam tikslui pirmesnėj konfe
rencijoj įsteigtą komitetą.

Vyriausių kalbėtojų sąraše 
matome gerb. Stanley Isaacs, 
Manhattan prezidentą; Henry 
Epstein, general} solicitorių 
šioj valstijoj; Josephine Trus- 
low Adams, Swarthmore Ko
legijos Meno Dep-to pirminin
kę, taipgi kunigą Clarence Bo
yer ir kitus.

Organizacijos prašomos ne
atidėliojant paskirt delegatus, 
atstovus ar tėmytojus. Prane
šant apie paskyrimą atstovų, 
taipgi gauti mandatus toms 
organizacijoms, kurios būtų 
negavusios šaukimų, reikia 
kreiptis į: New York Confer
ence for Inalienable Rights, 
Room 1402, 305 Broadway, 
New York City.

Atgavo Užvilktas Algas
ir

Prašys Pakelt Algas 
Miesto Radijušams

Gembleris “Nepataiko” 
Kalėjimai! So, Brooklyne

Unija Veikia dėl Naujo 
Kontrakto

Amerikinė Susisiekimų Są
junga, CIO, skelbia, kad nusi
statyta pradžioj sekamos sa
vaitės turėti su majoru pasi
tarimą del pakėlimo algų 
miesto radio stočių—WNYC ir 
WNYF—tarnautojams iki pri- 
vatiškose tos rūšies įstaigose 
gaunamos skalės.

Miestava WNYF stotis ypa
tingai pasitarnauja miestui, 
kaip sako unija, greit ir ge
rai informuodama gaisragesius 
laikotarpiu tarp iššaukimo 
pasiekimo vietos.

Virš metai laiko eina 'kal
bos ir grasinimai, kad gemble- 
ris Frank Erickson, puikios 
Forest Hills sekcijos gyvento
jas, būsiąs įkalintas, būsiąs iš
guitas iš miesto, būsiąs sulai
kytas nuo gembleriavimo ir

ir

Daugiau Ligonių
D-Kaip praneša Sveikatos 

tas, pereitą savaitę vėl dau
giau brooklyniečių susirgo 
viens kitam perduodamomis 
ligomis. Daugiau buvę susir
gimų tymais, škarlatina, kok
liušu, tik plaučių uždegimais 
susirgo mažiau, negu savaitė 
prieš tai. Automobilių nelai
mėse užmušta 4, viso šiais me
tais 140. Mirimų nuo visokių 
priežasčių buvo 465, 37 dau
giau, negu pernai tą pat sa-

Naujagimių sulaukta 843.
Pernai per tą pat savaitę 
vo 800 gimimų.

bu-

762 
2-j o

Nuo liepos 1-mos gauta 
aplikantai kariuomenės 
Būrio Srityje, apimančioj New 
Yorką, New Jersey ir Dela
ware, kur norima gaut 3,500.

Kalbos kalbomis, o ponas 
Erickson veda savo. Aną die
ną jis buvęs susiėmęs su. savo 
kolegomis prie 6th Avė. ir 
58th St., kur, sakoma, ir pei
liais pasišvaistyta, bet viskas 
gražiai, kaip judžiuose pasi
baigė, niekas nepateko kalėji
mam Ericksonas pasiaiškinęs, 
kad čia buvęs tik nesusi pra- 
timėlis tarp savųjų ir polici
ja su jais nesitrukdė.

Pernai jis buvo areštuotas 
kaltinimu valkatystėj ir tei
sėjo Cooper nuteistas, nors jis 
aiškinosi darąs per metus 
$12,000 biznio. Bet Apeliaci
jų Teismas 4 balsais prieš 3 
jį išteisino.

Ypatingai majoras buvo sti
priai pasisakęs, kad Erickso
nas bus prašalintas, dėl to 
dabar, Ericksonui vėl turėjus 
bėdų ir vėl išėjus laisvam, re
porteriai atsiminė buvusį stip
rų grūmojimą ir nuėjo majo
ro paklaust, kaip tas atsitiko. 
Majoras atsakė: “Jeigu Ape
liacijų Teismas nebūtų buvęs 
techniškai taip švelnus, mes 
būtume galėję jam suduot sė- 
dynėn vien tik dėlto, kad jis 
buvo čia suimtas.”

LDS ir LLD Kuopų Darbuotė
Ketvirtadienį, liepos 11 d., 

LDS 50 kp. atlaikė savo mė
nesinį susirinkimą. Narių su
sirinkime dalyvavo vidutiniai. 
Iš komiteto raportų pasirodė, 
kad viskas geroj tvarkoj, su- 
sispendavusių narių nėra, li
gonių taipgi nėra. Tai jau bus 
kokie šeši mėnesiai, kai mūsų 
kp. ligonių neturi. Labai sma
gu girdėti, kad kuopos nariai 
visi sveiki.

Organizatorius W. Kūlikas 
pranešė, kad' laike vajaus ga
vo 6 naiijus narius, vieną dak
taras sulaikė dėl kokios prie
žasties. Tai tik vieno-Kūliko 
pasidarbavimu gauta tiek na
rių, o jeigu ik kiti vajininkai 
būtų kiek pasidarbavę, tai 
mūsų kuopa savo kvotą būtų 
lengvai išpildžius.

Per pirmus 6 mėn. nariai 
duoklėmis sumokėjo $752.88. 
Kuopa finansiniai stovi gerai, 
turi ižde apie šimtą dol.

Nutarta pasveikinti LDS su- 
važiavima su 5 dol. ir 5 dol. 
paaukota LMS stygų orkes
trui.

I š v e ž i o t ojų (teamsters) 
Unijos Lokalas 807 jau įsteigė 
komitetą deryboms su bosais 
dėl naujo kontrakto. Esamasis 
kontraktas baigsis rugpjūčio 
31-ma.

" Eiliniai nariai, kaip nurodo 
jų leidžiamas laikraštukas I. 
B. T. News, labiausia reika-

RANDAVOJIMA1

Dariui-Girėnui Minėt 
Prakalbos

Pol. Išvaikė Pilnėtus, 
6 Areštavo

Delegatais į LDS seimą iš
rinkta šie draugai: Maželie
nė, .Milinkevičius, Klimas ir 
Weiss, taipgi jaunuolis Maže
lis atstovaus mūsų k p. jau
nuolius. Padaryta keletas .pa
siūlymų būsiančiam seimui.

lauja 40 valandų darbo sa
vaitės be numušlmo algų, taip
gi punkto, kuriuomi galėtų 
kas 6 mėnesiai iš naujo per- 
svarstyt algų klausimą aky- 
vaizdoje kylančių pragyveni
mo lėšų.

Gi iš bosų pusės esą labiau
sia mobilizuojamasi prieš mo
kėjimą už viršlaikius.

WPA pradėjo perouaavoti 
j ir pataisų darbus ant Neponsit 
j Beach ligoninės vaikams.

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys vienam vyrui. Būtų geriau, jei 
pažįstamas žmogus. Netoli nuo Cres-’ 
cent St., stoties, Fulton St. traukinis 
priveža. Prašomu atsišaukti vakarais 
nuo 5 vai. Kisielius, 566 Crescent 
St., Brooklyn, N. Y. (168-170)

Pasirandavoja 6 kambariai ant že
mutinio flioro. Yra* maudyne. Randa 
labai pigi. Galima atsišaukti bile 
laiku sekamu antrašu: Radišauskas, 
34 Linden St., Brooklyne, Ridgewood 
dalyj. Galima privažiuoti su Wilson 
Ave. arba BUshwick Ave. gatveka- 
riais. (168-170)

REIKALAVIMAI
Reikalingas pagelbininkas prie na

mo prižiūrėjimo. (Superintendent’s 
helper). Alga $15.00 j mėnesį kartu 
su valgiu ir guoliu. Pageidaujama 
nevedusio vyro, bet turi būti geras, 
atsakomingas darbininkas ir blaivi
ninkas. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės sekančiu antrašu? Mr. So- 
lub, 102 E. 114th St., New York 
City, N. Y. Tel.: Lehigh 4-0592.

(168-173)

FRANK NORRIS

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
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

Dariaus ir Girėno Pamink
lui Statyt Komitetas rengia 
tiems lakūnams paminėt pra
kalbas, kuriose kalbės patys 
komiteto veikėjai—finansų se
kretorius adv. S. Briedis ir iž
dininkas J. Spurga, taipgi yra 
pakviesti kalbėt atstovai nuo 
visų vietinių laikraščių: “Lais
vės”, “Tėvynės”, “Vienybės” 
ir “Naujosios Gadynės”.

Nuo pažangiečių dienraščio 
“Laisvės” pakviestas kalbėt R. 
Mizara, “L.” redaktorius.

Prakalbos įvyks šį vakarą, 
penktadiėnį, liepos 19-tą, 7 :30 
vai. vakaro, Liet. Am. Piliečių 
Kliube, 280 Union Avenue 
Brooklyne. Jos rengiama pa
minėt 7 metų sukaktį nuo tra
giško lakūnų žuvimo jų di
džiajame žygyje ir ta pat pro
ga paakstinti sukėlimą aukų 
jų paminklui, kuris suplanuo
ta statyti Lituanica Aikštelėj, 
priešai Piliečių Kliubo salę 
Brooklyne.

pikietuo-
Brothers,

ten sušauktame 
dalyvavo

LLD 147 kp. jau susitvarkė; 
turėio savo pirmą susirinkimą 
ir išsirinko kuopos valdybą: 
org. Maželienė, sekr. Milinke- 
vičius, finansų rast. Mikulėnas 
ir ižd. Kūlikas. Nauių narių 
gauta 14, draugė Maželienė 
persikėlė iš 1-mos kp. Dabar 
kuopa turi 18 narių, bet tai 
dar neviskas, trumpoje ateity- 
ie manoma gauti daugiau nau
jų narių. * Koresp.

Lietuvis Budavotojas
Budavoju naujus namus ir 

pertaisau senus 
Taipgi atlieku plytų ir 

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

bimo šingeliais už labai 
prieinamas kainas.

Telefonuokite: Flushing 9-4485

59-25 1551 h St.
Flushing Heights, L. I.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Atidės Iškraustymą
250 Šeimyny

Jūsų Kvoteris Padės Jums 
Pasilinksmint, o Mums 
—Atlikt Daug Darbo

Šio šeštadienio vakaro, lie
pos 20-tos pasilinksminimas— 
pamatymas keturių judžių— 
“Laisvės” salėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyne, jums atsieis tik 
kvoteris. Tačiau bendrai su
dėti tie kvoteriai padės mums 
sekamose problemose: lietu
vių komunistų 5-tai kuopai 
garbingai sukelti-išpildyti sa
vo kvotą—$400—;už tuos pi
nigus išleist literatūros, aiš
kinančios, kaip svarbu yra A- 
merikai pasilaikyti taikoje, ne
sikišti Europos karau ir pa
gelbės gauti balsų už tuos 
liaudies kandidatus, kurie yra 
išbandyti, pasišventę kovoto
jai, kurie darbuosis už išlaiky
mą Amerikos nuo karo, kurie 
gins darbo žmonių • gerovę 
abelnai.

To visi darbo žmonės nori, 
tam visi privalo ir pasidarbuo
ti, prisidėti vienu ar kitu bū- 
:du.

šeši Urmo Pardavyklų ir 
Sandėlių Darbininkų Unijos 
65-to Lokalo nariai areštuoti 
pereitą trečiadienį 
jant prie Golding 
Ine., 316 Broadway,
kur streikas tęsiąs i jau nuo 
gegužės 8-tos. Pietų pertrau
kos valandą 
masiniame pikiete
apie 1,000 asmenų.

Tarpe areštuotų, : 
unijos organizacinis 
rius David Livingston.

Nežiūrint areštų, unija ant 
vietos paskelbė, kad kita, dar 
didesnė demonstracija įvyks 
ketvirtadienį per pietus. Tuo 
pat sykiu telegrafavo majorui 
protestą dėl policijos elgesio, 
taipgi pranešė jam, kad Mrs. 
Elinore M. Herrick, Nac. Dar
bo Santykių Tarybos direktorė 
šioj apylinkėj, rodo “daugiau 
palinkimo Harry Gojding’ui, 
turtingam firmos viršininkui, 
negu tinkamam sutaikymui.”

Streikas buvo iššauktas fir
mai pravarius 18 unijistų dar
bininkų.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

radosi ir 
direkto-

Iššaukė Busmanų Streiką

or-

kuriomis ten 
italai, bied- 

susidarius di-
Reikia išeiti,

J. GARŠVA
Grabo’rius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

George B. Kelly, Algų 
Valandų Direktorius šiai apy
linkei, paskelbė, kad 27-nios 
spausdinimo ir pavyzdinių at- 
virėlių firmos New Yorko 
mieste, “po ilgo priešinimosi, 
sutiko prisilaikyt Fair Labor 
Standards Akto, ir jau išmo
kėjo, ar sutiko išmokėt vis^F Pradžia 7:30. Protarpiais ir 
apie $20,000 savo 681 dar1 po programos ant vietos galė- 
bininkui užvilktų algų ir ne- site išsigerti šaltų gėrimų ir 

gauti užkandžių Rengėjai.damokėtų viršlaikių.

Pereitą trečiadienį užstrei- 
kuota dvi Triangle Bus Co. li
nijos, operuojančios ant Ave
nue C ir South St., N. Y. Pi- 
kietai pastatyta, prie visų bu- 
so stočių. Kursavimas tų dvie
jų linijų visiškai sulaikytas. 
Paliečia 39 draiverius su 18 
tusų.

Streikas iššaukta virš tris 
mėnesius užsitęsusioms dery
boms tarp CIO unijos ir fir
mos nutrūkus be atsiekimo su
tarties, kompanijai pasiūlius 
tik po 65 centu per valandą, 
kaipo aukščiausią mokestį. 
Pirmiau ti^ darbininkai buvo 
po Amalgamated Ass’n of 
Street and Electric Motor 
Coach Employees, AF of . L, 
kontraktu, sulyg kurio gauda
vo iki 58 centų per valandą 
po penkių ar daugiau metų 
patyrimo. Kontraktui pasibaų 
gus, pereįtą sąusį, darbininkai, 
nusibalsavo prisidėt prie 
Transporto Darbininkų Uni
jos, CIO, kuri ir veda šį strei
ką. ' ,

Dėka pasirvžusiai vietos 
ganizacijų veiklai, maioras 
Guardia sutiko atidėti iškraus- 
tyma 250 šeimvnu iš Sheeps- 
head Bay srities, kuria buvo 
isakvta apleist iki liepos 15- 
tos, kad užleist vietą vieške
lio projektui.

Šeimynoms, 
daugiausia yra 
nuomenė, buvo 
dėlė problema,
bet kur? Ypatingai ant grei
tųjų nebuvo galima rasti to
kių butų, kuriuose dar būtų 
galima gauti ,-vietų ir už ku
riuos išgalėtų iŠsimokėt. Tad 
vietos Italų-Amerikonų Socia
liai Kliubai ir apylinkės Ren- 
dauninkų Tarybos ėmėsi veik
los. Pagaliau, liepos 17-tą de
legacijai su Joseph Amo prie
šakyje nuvykus pas majorą, 
sutiko išsikrautymo laiką pra
tęsti iki rugsėjo 1-moš.

Delegacija pirmiau buvo nu
vykus pas parkų komisionie- 
rių Moses, kuris atsisakęs su 
delęgacija matytis, o jo pa
dėjėjas Hotchkiss pasakęs, 
kad jie turi tuojau išsikrausty
ti.

Pine Crest Inn
Savininkas

JOSEPH WANAGAS
Puiki Vieta 

VAKACIJOM
Turistam kambarlai-Gabins vienai 
nakčiai, savaitei ar ilgiau. Puikūs 
miškai, patogios vietos piknikam, |- 
talsyta ant lauko vietos viriniam ir 

kepimam.
RESTAURACIJA
Sode, visokį gėrimai ir visokį 

, valgiai.
ON fcOUTE 209

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

Alus,

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

Valgykite 
MEDŲ

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

kitės juomi.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kašklaučius

Kaina 75c Kvorta

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į-“Laisvės” ofi-' 

są ir apsirūpinkite su 
medum.

I

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508
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Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

namų darbo, kllbasai ir kepta paršiena; gaspadorlškal 
nuvirti kopūstai Ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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