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KRISLAI
Tiesa kaip ugnis.
Viskas žmonėms.
Neturėjau tikslo pakenkt.
Nereikėtų pykti.

Rašo A. B.

John L. Lewis degina! 
akis visiems kongresmo- i 
nams ir senatoriams. Jie j 
yra vyriausi kaltininkai už 
tragediją Sonman kasykloj,
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kur žuvo 63 mainieriai.
1939 metų gegužės 16 die

ną buvo Kongresan įneštas 
bilius, kuris reikalauja, kad
federalė valdžia inspektuo
tų (patikrintų) visas kasyk
las. Iki šiol tas bilius tebė
ra nesvarstytas. O per tuos 
18 mėnesių, sako Lewis, ka
syklų nelaimėse užmušta 
F,538 mainieriai.

Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estonijoje žemė, pramonė 
ir bankai pereina į žmonių 
rankas. Tais liaudies gyvy
bės ir gyvenimo šaltiniais 
nebegalės naudotis ir tukti 
saujelė išnaudotojų.

Tai puiku! Tai džiaugs
mas tu kraštu darbo žmo
nėms.

Šios valandos seniai laukė 
ir troško Lietuvos valstietis 
ir darbininkas.

t

Gavau sekama laiška: 
July 23, 1910.

Mr. Anthony Bimba, 
Associate Editor of “Laisvė,” 

and
The Laisvė, Inc., publishers, 
427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.
Gentlemen:

My attention has been called 
to at least two acrim
onious editorial attacks against 
me as a professional man and 
an individual,—to wit, in edit
orial comments by Mr. Bimba 
in “Krislai” in a July 18, 1940 
issue of Laisvė and by Mr. So- 
lomskas in July 3, 1940 issue. 
Furthermore, several persons 
submitted in an affidavit form 
Mr. Bimba’s statements at a 
mass-meeting wherein I, as a 
professional man, have been 
held up to a public ridicule.

Not considering the advis
ability of your apparent policy 
of perverting your political and 
ideological struggle into a per
sonal combat,—I wish to state 
that I shall not countenance a 
vilification of my character and 
professional reputation.

Preferring to adjust the 
matters amicably, I suggest 
that you correct the wrong by 
a satisfactory revocation of li
bellous statements. Should you 
be willing to do this, I shall be 
glad to discuss the matter 
directly with your represent
ative. However, should I fail 
to hear from you within a week 
from the date hereof, I shall be 
obliged to seek whatever legal 
redress that may be warranted 
in the premise.

Very truly yours,
C. R. Jurgėl.

laišką padaviau ištisai, 
kaip parašytas. Nesupran
tu, kodėl p. Jurgėla rašė 
laišką lietuviui ne lietuviš
kai, bet angliškai. Juk daug 
geriau, man atrodo, galėtu
mėme susikalbėti ir supras
ti vienas kitą kalbėdamiesi 
grynai, gražiai lietuviškai, 
ypatingai dar ir todėl, kad 
mudu skaitomės numerio 
pirmo lietuvninkais.

Kas dėl paties laiško tu
rinio: Neturėjau jokio tiks
lo p. Jurgėlos profesiją pa
žeminti bei įžeisti, arba jo 
bizniui pakenkti. Jei tačiau 
p. J. mano, kad mano pas
tabos jį įžeidė ir jam pa
kenkė, labai atsiprašau.

Poną Jurgelą kritikavau 
už jo prakalbą ir straipsnį. 
Ir prakalba ir straipsnis 
man nepatiko. Viena,

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams
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VEDUSIEJI VYRAI NEBŪSIĄ 
IMAMI I AMERIKOS 

ARMIJA TAIKOJE

Washington. — Vyriausi 
vadai Jungtinių Valstijų 
armijos pareiškė, kad nors 
kongresas nutars įvest ver
stiną kariuomenės tarnybą, 
bet vedusieji vyrai nebus 
imami į armiją taikos laiku.

Jeigu kongresas priims tą 
sumanymą, tai šiemet spalio 
mėn. bus pašaukta į versti
ną kareiviavimą 400,000 
jaunų vyrų, kitąmet balan
džio mėnesį vėl 400,000 vyrų 
ir 1941 m. rudenį dar 600,- 
000 vyrų. Tuo būdu susida
rytų nauja Amerikai armi
ja iš beveik pusantro milio- 
no vyrų.

Bet kongresui priėmus tą 
įnešimą, visi vyrai nuo 18 
iki 64 metų amžiaus turėtų 
susiregistruot, kad valdžia 
bile kada galėtų pastatyt 
juos į tam tikrus darbus bei 
karines prievoles.

London, liepos 25.—Tik 
dabar anglų vyriausybe pri
pažįsta, kad vokiečiai oro 
bombomis nuskandino Ang
lijos laivą “Lancastria” su 6 
tūkstančiais anglų kareivių 
penkios savaitės atgal.

Italy Orlaiviai Padarę 
Daug Žalos Anglams 

Haifoj ir Egipte
Roma, liepos 25. — Italų 

lėktuvai smarkiai bombar
davo anglų žibalo sandėlius 
Haifoj, Palestinoj, ir anglų 
prieplauką ir laivus Alek
sandrijoj, Egipte. Sako, kad 
jie padarę anglam didelių 
nuostolių.

Italų komanda pripažįs
ta, kad anglai sunaikino 
vieną Italijos submariną.

DEPORTUOS PAšALPI- 
NIUS BEDARBIUS

Albany, N. Y.—New Yor- 
ko valstijos apeliacijos teis
mas nusprendė, kad iš šios 
valstijos gali būt deportuoti 
bedarbiai, kurie bėgyje vie
nų metų laiko nuo atsikrau
stymo iš kitur į šią valstiją 
reikalauja pašalpos.

Cincinnati, Ohio. — Vieti
nis federalis teismas neduo
da pilietinių popierų tiem 
ateiviam, kurie galina pašal
pą kaipo bedarbiai.

apsilenkia su tiesa, antra— 
jie kursto ir kiršina lietu
vius. Tokios prakalbos ir 
tokie straipsniai, mano su
pratimu, yra svetimi kaip 
Lietuvos, taip jAmerikos 
žmonių geriausiems intere
sams.

Kaip ten nebūtų, kaip visi 
kiti politinių straipsnių ra
šytojai ir politinių prakalbų 
sakytojai nesijaučia ir nega
li jaustis nepaliečiamais, 
taip ponas Jurgėla, man 
atrodo, neturėtų įsižeisti už

jie kritiką nuo savo oponentų.

Lietuvos Seimas
Pervedė Bankus į
Valstybės Rankas

Seimas Suvalstybino ir Stambią Pramonę; Siunčia Delega
tus į Maskvą Prašyt Priimt Lietuvą į Sovietą Sąjungą

Kaunas, liepos 24.—Lietu
vos seimas vakar vienbal
siai nutarė pervest į valsty
bės savastį bankus ir stam
biąją pramonę.

Tada Lietuvos liaudies 
seimas nusprendė siųst de
legaciją j Maskvą prašyti 
Vyriausią Sovietą priimt 
Sovietinę Socialistinę Lietu
vos Respubliką į Sovietų 
Sąjungą. Po to seimas užsi
darė.

Stockholm, Švedija.—Pra
nešama, kad atsistatydino 
Latvijos senosios valdžios 
prezidentas Kari Ulmanis 
ir Estonijos buvusios val

ANGLIJA IRGI “UŽŠALDĖ” LIETUVOS, 
LATVIJOS IR ESTONIJOS AUKSĄ, 

ŠERUS-BONUS IR PINIGUS
London. — Anglijos vald

žia liepos 24 d. “užšaldė”, 
sulaikė Lietuvos auksą, sti
prius jos užsieninius pini
gus ir bonus-šėrus, kurie 
buvo laikomi Anglijos ban
kuose. Taip anglų valdžia 
pasielgė ir su Latvijos ir 
Estonijos auksu, vertės po
pieriais ir pinigais, esa
mais Anglijos bankuose.

Kiek pirmiau prezidentas 
Rooseveltas “užšaldė” Lie
tuvos, Latvijos ir Estonijos 
ir jų piliečių pinigus, Šerus 
ir bonus esamus Jungtinių 
Valstijų bankuose. Tai to
dėl, kad tos šalys nusprendė 
įstot į Sovietų Sąjungą.

Sovietų Sąjunga tada sti
priai užprotestavo prieš to
kį Roosevelto žingsnį.

____J______ __
Francija prieš Amerikos : 
“Globą” Jos Kolonijoms

Vichy, Francija, liepos 25. 
—Francūzų valdžia griežtai 
išstoja prieš prezidento Ro
osevelto planus kas liečia 
pervedimą Francijos koloni
jų, esančių Amerikos srity
je, į “bendrą globą” Jungti
nių Valstijų ir kitų ameriki
nių respublikų.

Washington, liepos 25.— 
Amerika ir Anglija sustab
do praleidimą žibalo ir ga
zolino iš Jungtinių Valstijų 
į Ispaniją. Sako, kad per Is
paniją vokiečiai iki šiol gau
davę žibalo ir tepalo savo 
orlaiviam iš Amerikos.

Berlin, liepos 25.—Grei
tieji vokiečių v torpedlaiviai 
nuskandino prekinį Angli
jos laivą, 18,000 tonų, ties 
Anglijos prieplauka Port- 
Įąndu.

džios prezidentas Konst. 
Paets.

Latvijos Prezidentu Išrinktas 
Kirchenstein

Ryga. — Latvijos seimas 
vienbalsiai išrinko Kirchen- 
steiną šalies prezidentu. Jis 
iki šiol buvo ministeris pir
mininkas naujosios liaudiš
kos latviu valdžios. c

Latvijos seimas taipgi iš
rinko delegaciją į Maskvą 
prašyt Vyriausią Sovietą, 
kad priimtų Sovietinę So
cialistinę Latvijos Respubli
ką į Sovietų Sąjungą. Po to 
seimas užsidarė.

s-----------------------------------

Rumuny, Vengry ir Bul- 
gary Konferencija

Ginčam Išspręsti
Budapest, Vengrija. —Šį 

penktadienį atsidarys kon
ferencija tarp Rumunijos, 
Vengrijos ir Bulgarijos val
džių atstovų. Jie spręs gin
čus kas liečia Vengrijos ir 
Bulgarijos reikalą vimus, 
kad Rumunija atiduotų tam 
tikrus vengriškus ir bulga
riškus plotus Vengrijai ir 
Bulgarijai.

Vokiečiai Nenori Karo 
Tarp Tų Kraštų

Pranešama, jog vokiečiai 
tarpininkauja. Jie pataria 
Vengrijai ir Bulgarijai ne
reikalauti iš Rumunijos vi
sų tų plotų, kurie apgyventi 
vengrų ir bulgarų, o tiktai 
dalies tų plotų. Sakoma, 
kad su tokiu pasiūlymu vo
kiečiai stengiasi išvengti 
karo tarp Vengrijos ir Bul
garijos, iš vienos pusės, ir 
Rumunijos, iš antros.

Italijos Lėktuvai Užmušė 46 
Žmones Palestinoje

Jeruzalė.—Dešimt Italijos 
orlaivių numetė apie šimtą 
bombų į Haifą, Anglijos ži
balo sandėlių centrą Pales
tinoje. Bombos užmušė 46 
asmenis ir sužeidė 88. Visi 
nukentėjusieji buvo neka- 
riškiai žmonės, tarp jų pen
ki anglų policininkai. Viena 
italų bomba pataikė į žvejų 
laivelį Haifos prieplaukoj.

OJĮAS.—Šįlfą; bus lietam-

ANGLAI IR VOKIEČIAI 
GIRIASI LAIMĖJĘ 
ORO KAUTYNES

' London. — Keli desėtkai 
Vokietijos orlaivių bombar
davo Angliją pietų rytuose. 
Mūšiuose dalyvavo apie 
100 lėktuvų iš vienos ir an
tros pusės. Anglai nukirto 
žemyn 12 Vokietijos orlai
vių, o kitus išvijo iš Angli
jos. Taip sako anglų ko
manda. Iš savo pusės, ang
lai praradę tiktai tris lėk
tuvus.

Vokiečiai vartojo ir ame
rikinius lėktuvus užgrobtus 
nuo Francijos.

Berlin.—Vokietijos orlai
viai bombomis paskandino 
penkis prekinius anglų lai
vus, viso 17 tūkstančių to
nų įtalpos; be to, vokiečių 
lėktuvai padegė vieną pre
kinį anglų laivą 4,000 tonų 
įtalpos, o vokiečių submari- 
nas nuskandino du ginkluo
tus anglų prekinius laivus, 
14,000 tonų.

Anglijos pietų rytuose 
vokiečių orlaiviai , bombar
davo geležinkelius ir karei
vines (kazermes).

Vokiečių bombininkai, tarp 
kitko, nuskandino du anglų 
karinės sargybos laivukus 
ir vieną minų graibyto ją.

Tuose žygiuose vokiečiai 
prarado tiktai vieną savo 
orlaivį, o sunaikino tris an
glų orlaivius.

Anglų lėktuvai vėl bom
bardavo šiaurinę ir vakari
nę Vokietiją, bet mažai nuo
stolių tepadarė, kaip kad 
skelbia vokiečių komanda.

Anglą Orlaiviai Nuskandinę 
Vokiečių Naikintuvą

London, liepos 25.—Ang
lai sako, kad jų orlaiviai 
bombomis nuskandinę vieną 
mažą karinį vokiečių laivą 
naikintuvą. Anglų lėktuvai 
bombardavo devynias vokie
čių orlaivių stovyklas Vo
kietijoj, Franci jo j ir kitur.

Amerikoje Pastatoma Tik 
1,500 Lėktuvą per Mėnesį

... - Li...................

Washington. — Priedan 
prie didžio skaičiaus kari
nių lėktuvų, kuriuos Angli
ja jau užsisakė iš Jungtinių 
Valstijų, jinai norėtų nuo 
ateinančių metų pradžios 
gaut dar po tris tūkstan
čius karo lėktuvų per mėne
sį iš Amerikos, kaip sako 
šios šalies valdininkai. Bet 
jie nurodo, jog visi Jung
tinių Valstijų orlaivių fab
rikai dabar tegali pastatyti 
tiktai apie pusantro tūks
tančio lėktuvų per mėnesį.

Kiek Lėktuvą Vokiečiai 
Pasistato per Mėnesį

Washington. — Ameriki
niai orlaivių praiųonės žino
vai supranta, jog dabar Vo
kietija pasistato po 60 kari
nių lėktuvų per dieną, arba 
W.Q per mėnesį.

Prakalbos Įvyksta 
Brooklyne, Central 
Palace Svetainėje

Kalbės A. Bimba, D. M. Šolomskas ir R. Mizara; Dainuos 
Aido Choras Šiame Brooklyno ir Apylinkės Liet. Mitinge

Šiandien, penktadienio vakare, liepos 26 d., įvyksta ma
sinis Brooklyno ir apylinkės lietuvių susirinkimas atžy- 
mėt didžiausią įvykį visoj Lietuvos istorijoj, šis mitingas 
bus Brooklyno Central Palace svetainėje, 16 Manhattan 
Avė. Kalbės A. Bimba, D. M. šolomskas ir R. Mizara, 
nušviesdami perversmą Lietuvos santvarkoje. Dainuos 
didysis Aido Choras.

Pradžia 7:30 valanda vakare.
Kalbėtojai išaiškins, ką reiškia sovietinė santvarka 

Lietuvai; kodėl naujoji Lietuvos vyriausybė perduodai 
žemę dirbantiems; kodėl jinai perima į valstybės savastį 
bankus, fabrikus, dirbtuves, geležinkelius ir šalies gam
tos turtus?

Be to, kalbėtojai atsakys klausimus: Kas bus su lietu
vių kalba, literatūra ir tautine mūsų kultūra? Ką reiškia 
Lietuvos susivienijimas federacijos ryšiais su Sovietų 
Sąjunga? Ko būtų Lietuva susilaukus, jeigu nebūtų susi
dėjus su Sovietų Sąjunga?

Bus išaiškinta ir daug kitų klausimų, kurie paliečia 
lietuvių tautą.

Ateikite visi ir visos! Išgirskite kalbėtojus! Pasiklau
sykite dainų!

Įžanga uždyką. KVIEČIA RENGĖJAI.

Latvių Komunistai Anglai Tikisi Gaut iš 
Veikia Kaip Sargai 

Prieš Sabotaža
Ryga. — Latvijos Komu 

nistų Partija sudarė savo 
specialę sargybą (gvardiją), 
padalintą į batalionus. Šie 
komunistai sargai veiks iš
vien su valdžia, kad apsau
got sovietinę Latvijos san
tvarką, o ypač sergėt fabri
kus, dirbtuves, krautuves ir 
kitas biznio įstaigas. Tai 
bus apsauga, kad priešai ne
gadintų, n e s a b o t ažuotų 
dirbtuvių ir nevogtų dirbi
nių, medžiagų ir įvairių 
reikmenų. Komunistai ir 
šiaip darbininkai sargai yra 
ginkluoti.

Scranton, Pa.
Ketvirtadienį, telefonu 

drg. Indrulis iš Scrantono 
pranešė “Laisvės” įstaigai, 
kad anksti rytą mirė J. 
Kupstas. Jis gyveno po nu
meriu 1221 Blair Ave. Pa
šarvotas po tuo pačiu antr- 
rašu. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį, liepos 27 d., 3 vai. 
po pietų, Shady Lane kapi
nėse, Chinchilla. Velionis 
buvo “Laisvės” skaitytojas 
ir rėmėjas, taipgi ALDLD 
narys. Prašoma, kad jo pa
žįstami bei draugai atiduo
tų jam paskutinę pagarbą.

Kitose laidose bus plačiau 
aprašytas jo gyvenimas.

London. — Anglijos orlai
viai bombardavo italų lėk
tuvų stovyklas Massawoj ir 
Direddawoj, Ethiopijoj, ir 
padarė italam daug nuosto
lių, kaip sako anglų koman
dą.

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

==========

Amerikos po 3,000 
Lėktuvų per Mėn.
London. — Anglijos mi- 

nisteris lordas Beaverbrook 
liepos 24 d. paskelbė per 
radio, jog Jungtinių Valsti
jų vyriausybė užgyrė anglų 
pasiūlymą, kad Amerika . 
kas mėnuo pristatytų An
glijai po tris tūkstančius 
karo orlaivių.

Ministeris Beaverbrook 
pranešė, jog per kelias pas
kutines savaites Anglija nu- ' 
pirko iš Amerikos 12,115 in- 
žinų kariniams orlaiviams. 
Jis pabrėžė, kad Anglija tu
rės gaut daugumą lėktuvų 
iš Amerikos karui prieš Vo
kietiją.

Sovietai Užginčija Girdus 
Apie Oro Pagalbą Anglam

Maskva.. — Matomai, an
glai buvo paskleidę užsie
niuose paskalos, būk Sovie
tai apsiėmę pristatyt Angli
jai karinių lėktuvų už bilio- 
ną dolerių.

Sovietų vyriausybė tatai t 
užginčija. Sykiu jinai atre
mia girdus, būk Sovietai 
tuojau pradėsią naujas de
rybas dėlei prekybos su 
Turkija.
TEIS BUVUSIUS FRAN

CUOS VALDOVUS
Vichy, Francija.—Specialis 

francūzų teismas teis buvu
sį ministerį pirmininką Da- 
ladierą ir 22 kitus buvusius 
aukštus valdininkus, kad jie 
be tinkamo prisirengimo 
įtraukė Franci ją į karą 

'prieš Vokietiją ir paskui 
taip nelemtai vedė karą, jog 
Ta nei j a tąpo supliektą.

į, 
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valdžia ir įkurta fašistinis režimas, žiau
riai engusis Lietuvos žmones per arti 14- 
ką metų!

Kur čia teisybė? Kur čia logika?
Nereikia nei sakyti, kad pripažinimas 

ar nepripažinimas paties fakto nepanai
kins. Lietuva įėjo į Sovietų Sąjungos 
tautų šeimą. Ji ten bus. Ji dalyvaus po
draug su milijonais Sovietų Sąjungos 
žmonių kūrime naujo pasaulio—švieses
nio ir gražesnio visiems trokštantiems 
dirbti.

Dienos Klausimais

SUBSCRIPTION RATES:
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Brooklyn, N. Y., per year ................... $6.00
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the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Ar Žodis “Liaudis” Lietuviškas?
Yra pas lietuvius taip vadinamų “dide

lių kalbos žinovų”, kurie žodį “liaudis” 
nenorėjo pripažinti esant lietuviška. Esą, 
tai slavizmas, tai tokis ar kitokis pada
ras. Lietuvoje, matyt, tokių “žinovų” ir 
gi atsirado. Dėlto Elta praneša:

“Pasidarius Lietuvoje populiariam žo
džiui liaudis, kai kurie bandė abejoti, ar 
tas žodis yra grynai lietuviškas. Atsaky
mą į šį klausimą yra davęs žymusis kal
bininkas Kazys Būga (Lituanikoj). Jo 
nuomone, liaudis yra vienas lietuviškiau
sių ir seniausių žodžių lietuvių kalboj, 
beveik tokio senumo, kaip galva, ranka, 
varna ir kt.”

Taigi dabar kiekvienam galės būti aiš
ku, kad žodis “liaudis” yra tikras lietu
viškas žodis, kad jis yra gražus ir turi 
plačią sąvoką.

Ponas Welles Sako, 
Nepripažinsiąs...

Kaip ir buvo tikėtasi, Jungtinių Vals
tijų valstybės sekretoriaus padėjėjas, 
Mr. Sumner Welles, sako, kad Amerika 
nepripažinsianti Lietuvos (aišku, po
draug Latvijos ir Estijos) parlamento- 
seimo nutarimo susijungti su Sovietų Są
junga. Valstybės departmentas pripa- 
žinsiąs buvusįjį Lietuvos minister} Wa
shingtone p. Žadeikį, ir josios konsulatus.

Kiek tai liečia pastaruosius, apie juos 
bus galima pakalbėti vėliau. Šiuo kartu 
svarbu pasakyti kelis žodžius apie patį 
dalyką.

Po to, kai Smetona pabėgo iš Lietuvos, 
Lietuvoje susidarė konstitucinė vyriau
sybė,—Paleckio vyriausybė. Ją sudarė 
žmonės, daugiausiai iš t. v. vidurio—kai
rieji liaudininkai, bei nepartiniai. Palec
kio vyriausybė paskelbė atstovų į Sei
mą rinkimus. Rinkimuose dalyvavo tar
pe 95-100 nuoš. Lietuvos piliečių, turin
čių teisę balsuoti.

Rinkimų metu, beje, buvo kandidatų 
išstatyta platforma, kurioje aiškiai buvo 
pabrėžta—susijungimas artimiausiais ry
šiais su Sovietų Sąjunga.

Rinkimai praėjo. Praėjo jie be jokių 
nepaprastų įvykių, praėjo ramiai.

Kai Seimas susirinko, jis nutarė pa
skelbti Lietuvą Sovietine Socialistine Re
spublika ir susijungti su Sovietų Sąjunga.

Tai ir viskas.
Visas dalykas buvo atliktas konstituci

niu keliu, konstitucinėmis priemonėmis. 
Visas dalykas buvo atliktas be vieno šū
vio iššovimo, be vienos žmogaus gyvy
bės praradimo. Visas dalykas—formaliai 
ir faktinai,—buvo atliktas gražiausiu bū
du.

Lietuvos žmonėms, mat, buvo įkirėjusi 
buržuazine smetoniška klika; įkirėjusi 
buvo visa buržuazinė santvarka, kurioje 
tik saujalė gyventojų viešpatavo ir plė
šėsi pelnus, o mases žmonių gyveno pa
vergti. Kartą ant visados, gavę progos, 
Lietuvos žmonės, todėl, nutarė atsiskirti 
su viskuo, kas juos varžė ir slėgė, ir pra
dėti naująjį gyvenimą,—socialistinį gy
venimą.

Bet Amerikos valstybės departmentas 
sako: “Ne, jūs, lietuviai, neturite teisė’s 
gyventi, kaip jūs norite. Jus turi engti 
ir išnaudoti saujalė ponų ir fabrikan
tų!...”

Toji pati Amerika, kuri šiandien atsi
sako pripažinti teisę Lietuvos žmonėms 
nusibalsuoti savo gyvenimą, kaip jie no
ri, 1926 metais pripažino Smetonos smur
tą, kuriuo buvo nuversta žmonių rinkta

Anglijos Propaganda-- 
Amerikai Pančiai

Anglija nesigaili pinigų propagandai 
už savo reikalus. Bilionų dolerių vertės 
aukso atvežta į Ameriką. Jis neguli, jis 
leidžiamas darban. Ir štai vienas pavyz
di s.

Didlapiai laiks nuo laiko įtalpina išti
sus puslapius neva skelbimų. Štai “New i 
Yorko Times” liepos 15 dieną, kaip ir 
kiti komerciniai didlapiai, įdėjo puslapį 
agitacijos po antgalviu: “Defense now 
needs Union now.” Tą skelbimą davė 
“Clarence K. Streit, Union House, 10 I 
East 40th St., New York City.”

Skelbimas agituoja už vienybę tarpe 
Anglijos, jos kolonijų Kanados, Austra
lijos, Naujos Zelandijos, Pietinės Afri
kos ir Jungtinių Valstijų. Suminėtos ša
lys, apart Jungt. Valstijų, ir taip yra su
vienytos, nes jos yra Anglijos pavaldinės, į 
Anglijos kolonijos. Autoriai to skelbimo i 
siūlo į tą vienybę įtraukti ir Jungtines I 
Valstijas ir sudaryti Federaciją. Jie įde- i 
da net blankutę, po kuria prašo pasira- 1 
šyti ir siųsti jų antrašu. Jie į padanges i 
kelia dabąrtinį Anglijos premjerą Chur- į 
chillą. Jie atvirai paneigia Amerikos 
liaudies garbingas ir laisvas 1776 metų 
tradicijas, kada šio krašto liaudis su gin
klu rankose kovojo prieš Anglijos ka
raliaus armiją, prieš Anglijos karaliaus 
įsigalėjimą Amerikoje.

Jie, prisidengę gražiais žodžiais, pik
tomis atakomis išstoja prieš Hitlerį, 
Mussolinį ir Staliną; siūlo Jungtinėms 
Valstijoms pančius, siūlo nelaisvę, siūlo 
tą, kad Jungt. Valstijos turėtų tapti An
glijos kolonija, dalimi Anglijos imperi
jos.

Jie pasakoja, buk Kanada, Australija 
ir kitos Anglijos kolonijos yra laisvos, 
o tuo pat kartu nepasako, kad Kanadoj 
Anglijos karališka policija gali daryti, 
ką tik nori ir visai nesiskaityti su įsta
tymais. Jie nepasako to, kad Anglijos 
karo orlaiviai degino Indijos gyventojų 
miestus ir sodžius, už tai, kad indusai 
reikalavo laisvės. Jie nepasako . to, kad 
anglai Afrikoj ginklu ir kardais žudė ir 
žudo laisvės šalininkus. Jie ir Jungt. 
Valstijoms siūlo tokius pančius. Tik to
res priims tą pasiūlymą; Amerikos liau
dis laikys Jeffersono, Samuelio Adam- 
so, Washingtono ir kitų laisvės tradici
jų ir nebus Anglijos vergai.

Menševikai su Fašistais
Reakcininkais

Iš Suomijos ateina žinių, kad reakcinė 
valdžia paaukština fašistų partijos va
dus, generolus ir aštrina reakciją. Suo
mijos menševikai - socialistai, kaip ir ki
tų šalių, pilniausiai remia tuos reakcijos 
žygius. Franci jo j menševikai eina išvien 
su generolais Petain ir Weygandu įve
dime fašizmo tvarkos. Finliahdijoj tas 
patsai.

Bet Finliandijos valdonai nevykdo gy- 
veniman taikos sutarties su Sovietų Są
junga. Jie nepravedė naujo gelžkelio, ku
ris turėjo būti pravestas pagal taikos 
sutartį nuo! Sovietų sienos iki Švedijos. 
Jie teisinasi, ’būk tam neturį ištekliaus 
ir jėgų. Ji/jieško karo suokalbių prieš 
Sovietų Sąjungą, kas nėra leistina. Ka
žin ar ilgai jie taip galės viešpatauti?

5,000,000 Chinijos Armija
Po trijų metų Chinijos apsigynimo karo 

prieš Japoniją, jos valdžia skelbia, kad ’ 
tame kare nemažiau 600,000 japonų ka- 'i 
reivių užmušta. Chinijos nuostoliai di- ' 
dėsni, nes Japonijos armija buvo geriau 
ginkluota, lavinta ir jos orlaiviai bom
barduoja mieštus, kaimus, žudo civilius 
žmones.

Chinijos valdžia skelbia, kad ji dabar 
turi 5,000,000 armiją, kuri yra geriau 
pralavinta ir ginkluota, kaip buvo karo 
pradžioje. Chinija pasirengusi kovoti tol, 
kol Japonija bus iš Chinijos išvyta.

Hitleris Jų Baidyklė
Darbininkiškos, sovieti

nės Lietuvos priešai dabar 
pasirinko sau už baidyklę 
Hitlerį. Jie žino, kad nieko 
jų pyktis, zaunos, neapy
kanta negali padaryti ir pa
sukti Lietuvą atgal nuo ke
lio, kurį ji pasirinko, nuo 
taikos, laisvės, lygybės, bro
lybės, malonaus gyvenimo ! 
kelio, kurį užtikrina soviet!-; 
nė santvarka.

i
Dabar iškeliamas Hitle-Į 

ris, kaipo baubas. Kalbėti 
tiesiai prieš sovietinę san
tvarką nevisi turi drąsos. 
Tiesa, prieš ją šauks dau
gelis, bet jie žino, kad per 
23 metus jau šaukė, o So
vietų idėja nemąžta, bet pa
saulyje plečiasi. Kunigo 
Kneižio “Darbininkas” veik 
nieku kitu neužsiėmė, kaip 
tik melais prieš Sovietus. 
Grigaičio “Naujienos” nie
ko kito nesugalvojo, kaip, 
per 23 metus tūravojo ir tu-į 
ravojo, kad “štai tuč tuo-! 
jau Sovietų nebus.” “Vieny
bė”, “Dirva” ir kita prieš- 
darbininkiška spauda ugni
mi spjaudė. Bet dangus dėl j 
to negriuvo, Sovietų nenu-' 
verte.

Sovietizmo idėja plečiasi.; 
1939 metais Sovietai išlais-l
vino iš po Lenkijos ponų! 
apie 12,000,000 baltarusių! 
ir ukrainiečių. Jie šimtu 
nuošimčių pasisakė už So-Į 
vietų tvarką. Tai buvo di
delis priešams smūgis.

Kovo mėnesį Sovietų Są
junga privertė Finliandijos! 
ponus taikos jieškoti. Plo
tai, kurie perėjo prie So
vietų Sąjungos, tuojau su į 
Karelijos liaudimi sudarė 
Finų-Karelų: Socialistinę So
vietų Respubliką. Tai buvo 
smūgis tiems, kurie pasa
kojo, kad finai niekados ne
bus už sovietinę santvarką.

Birželio mėnesį Sovietų 
Sąjunga išlaisvino Bessara- 
biją ir šiaurinę Bukoviną iš 
po Rumunijos ponų jungo. 
Virš 4,000,000 žmonių, tuo
jau nutarė įsteigti Trylik
tąją Sovietinę Bessarabijos- 
Moldavijos Respubliką. Per 
22 metus Rumunijos ponai, 
kapitalistai ir kunigai ne
galėjo nei poteriais, nei

sisakė už Sovietų santvar
ką. Tai dar smūgis visiems 
tiems, kurie mano, kad jų 
melai, išmislai, prasimany
mai daugiau ką reiškia, I 
kaip žirniai į mūro sieną.

Tai dabar dalinasi jų bal
sai. Vieni, kaip ir pirmai 
šaukia, rėkia, skleidžia me
lus prieš Sovietų Lietuvą ir 
mano, kad jie ką atsieks. 
Tegul verkia, kaip toje pa
sakoje — diedas ir bobutė 
prie suskilusio lovio. Kiti 
imasi kitokio gudrumo: 
“Dabar Hitleris puls So
vietus ir Lietuvą sudegins!” 
“Lietuva virs tik pelenais!” 
—kartoja jie. “Arba, kad, 
Lietuva ir būtų Sovietų Lie
tuva, bet kam jai dėtis su 
rusais.”

“Gudrumas” neišpasaky
tas, bet permatomas. Bau- 
gyti Hitleriu galima, bet iš j 
tos baidyklės nieko nebus, i 
Hitleris neišgero prašė su' 
Sovietais nepuolimo sutar-. 
ties. Jis žino, ką Sovietų! 
Sąjunga reiškia, tai ne Len
kija, ne Francija. Hitleris! 
ir dabar prisimena, kad to
kios pasakos yra tik tam,1 
kad kenkti Vokietijos iri 
Sovietų Sąjungos . santi-' 
kiams. Jis žino, kas patiko, 
Napoleoną ir kiekvieną, ku
ris bandė dar senovišką Ru-

Lietuvos nugaros stovės ga
linga Sovietų Sąjunga. Štai 
kodėl jie nėnori tos vieny
bės.

Penktadienis, Liepos\26, 194^ 

nų “pergales”. Na, -tegul 
pasidžįdūgfa. Juk ir lietuvių 
tarpe buvo tokių, kurie vie
ton dėkoti Sovietams už 
Vilniaus atidavima, tai sa- 4*7

Japonijoj susidarė fašis- kydavo: “Mes rusus priver- 
tinis kunigaikščio Konoye'tėme Vilnių mums atiduo- 
kabinetas. Jis bus daugiau i ti.” Bet kada Sovietams pri- 
agresyvis, daugiau akiplė-; trūko kantrybės, kada Rau- 
šiškas, nors jau ir taip Ja- donoji Armija padarė žings- 
ponijos politika buvo plėši- nį į Lietuvą, tai tie, kurie 
ko ir vagies politika. Kiti “privertė”, dingo, kaip žvir- 
mano, kad Konoye suks sa- bliai nuo katino.
vo smūgius prieš Sovietų --------
Sąjungą. Vargiai. Japonija Kada Jungtinėse Valsti
jai! daug kartų bandė savo jose buvo atliekama gyven- 
ginklu pasisekimą prieš So- tojų surašinėjimas (“cen- 
vietus ir kiekvienu kartu sus”), tai buvo garsiai šau-
prakišo. Atrodo, kad Kono
ye jieškos lobio, kur pigiau 
reikės mokėti, tai Holandi- 
jos Rytų Indijoj ir gal net 
taikins cieliu prieš Angli
jos Indiją.

siją pavergt. O Sovietų Są
junga tūkstančius kartų ga
lingesnė už caristinę Rusi-j 
ją. Jeigu kas norės nusi
sukti sau sprandą, tai tas! 
bandys Sovietus pulti. So
vietų Sąjunga gyvuoja ne 
iš Hitlerio arba bent kokios 
kitos kapitalistinės, fašisti
nės, “demokratinės”, kara-; 
liškos valtybės loskos, bet; 
prieš jų visų norą! Tą turi 
atminti tie, kurie Hitlerio 
baubą statb. ’>. '

Kalbėti už Sovietinę Lie
tuvą, bet atskirą nuo Sovie
tų Sąjungos, tai tas patsai, 
kas buvo rusų revoliucijoj 
kalbėti apie Sovietus be 
bolševikų. Jeigu tik sovieti
nė Lietuva bus, ji neturės 
ryšių su galinga Sovietų 
Sąjunga, tai sovietinės Lie
tuvos priešai dar turės vil
tį vėl kaip nors įvykinti fa
šistinį perversmą, jeigu ne 
vieni, tai su Hitlerio pagal
ba, užpulti kada naktį, nu-

priespauda, nei nagaika, nei versti Sovietus,
geruoju įbaugyti tuos žmo
nes sovietizmu. Jų riksmas, 
šauksmas nuėjo vėjais. 
Liaudis pasiliko ištikima 
Sovietų idėjai.

Dabar Pabalti jos valsty
bės—Estija, Latvija ir Lie
tuva, kur yra apie 6,000,000 
gyventojų, veik vienbalsiai 
išrinko savo atstovus ir pa

šaudyti, Lietuvą paversti į 
Hitlerio karo bazę prieš‘So
vietų Sąjungą. O kada So
vietinė Liet, susijungus su 
Sovietų Sąjunga, tai tada ji 
turės užtektinai jėgų na
miškius darbo liaudies prie
šus pati viena apramyti, o 
užsienio “svečiai” taip pat 
nekis kiaulės snuki, nes už<. z

Kada Sovietų Sąjungoj 
buvo paskirtas Raudonosios 
Armijos komisaru maršalas 
S. Timošenko, tai kapitalis
tų spauda šaukė“Vorošilo-! 
vas nužemintas!” “Stalinas! 
nubaudė Vorošilovą!”

Mes gi sakėme, kad Kli
mas Vorošilov yra savo1 
liaudžiai ir tėvynei ištiki
mas. Vorošilovas yra pir-l 
mininkas Sovietų Sąjungos 
Apsigynimo Tarybos, tai' 
yra galva visų apsigynimo 
jėgų.

Buvo laikai, kad Sovietų 
Sąjungoj Apsigynimo Ko-į 
misaras buvo komandierius i 
visų jėgų—armijos, orlaivy-; 
no ir laivyno. Bet kada pa
saulyje siaučia karas, kada! 
Sovietų apsigynimo jėgos! 
išsiplėtė, tai susidarė net 
penki apsigynimo komisa
riatai, būtent: Raudonosios’ 
Armijos, Raudonojo Jūrų 
Laivyno; Raudonojo Orlai- 
vyno, Karinės Industrijos ir 
Karo Laivų Statybos. Žino
ma, kilo reikalas, kad kiek-i 
vienos įstaigos būtų atski
ras komisariatas. O iš čia 
išplaukė reikalas Apsigyni
mo Tarybos, kuri visus dar
bus apjungtų. Na ir pasta
tyta Vorošilovas priešakyj 
visų penkių komisariatų. 
Ar tai nužeminimas? Žino-: 
ma, kad ne.

Liepos 21 d. Maskvoj, 
įvyko 30,000 sportininkų pa-1 
radas ir militariai žaislai.' 
Ant Lenino mauzolejaus 
(paminklo) stovėjo Stali-j 
nas, Molotovas, Kalininas ir!

kta, kad gyventojų prieaug
lis bus į dešimts metų ne
mažesnis, kai}) 10,000,000.

Bet dabar pasirodo, kad 
vargiai tas pasitvirtins. Jau 
daugybė miestų pranešė, 
kad jų gyventojų kiekis ne 
paaugo, bet nupuolė. Mies
tus seka valstijų praneši
mai. Oklahomoj nuo 1930 
iki 1940 metų gyventojų 
kiekis sumažėjo ant 72,000; 
Nebraskoj nupuolė ant 64,- 
000; South Dakotoj ant 52,- 
000; North Dakotoj ant 43,- 
000 ir tam panašiai.

Kas gi pasidarė, kad vie
ton prieauglio, tai nupuoli
mas? Tiesa, tai fannerių 
valstijos, farmeriai patrau
kė į miestus, o dar ten ir 
sausra buvo didelė. Bet ko
dėl tada sumažėjo miestų 
gyventojai?

Mums atrodo, kad prie
auglis nebus didelis. Daly
kas yra tame, kad per pa
staruosius 10 metų buvo 
nuolatos nemažiau 10,000,- 
000 bedarbiu. Kada milionai 
žmonių yra nelaimėj, kada 
jie nežino, kas juos laukia 
rytoj, tai jie bando vengti 
šeimynos prieauglio.

O kaip su mūsų jaunimu? 
Juk tiesiai daugybė sako, 
kad negali vesti, nes neturi 
darbo, arba uždarbiai men
ki. Štai kur gludi atsaky
mas. Vargas ir skurdas su
mažino gimimus; vargas ir 
nelaimės padidino vaikų mi
rimus. Tie klausimai turėtų 
daugiau priversti rūpintis 
valdžią, o mažiau kalbėti 
apie raganų gaudymą ir da
linimą piliečių į “gerus” ir 
“blogus”, “ateivius” ir 
“šimtaprocentinius”, nes ir 
mūsų šalis gali pasekti 
Franci jos merdėjimo keliu.

D. M. š.
vadus su- Vorošilovas. Tas dar kartą

parodė nevierniems Tarno-' 
šiams, kad Vorošilovas nė
ra nubaustas.

Finliandijos fašistai ir! 
pardavikiška valdžia prašo-1 
si pamokų. Finliandija auk
ština fašistų partiją ir jų; 
generolą Wallenius. Kartu! 
vis skleidžia melus, apie f i-į

Charleston, West Virginia, taksi keravotojai, priklausą Transportacijos Dar
bininku Unijai (CIO) pasirašo su samdytojais kontraktą, sulyg kuriuo, pripa
žįstama unija. * { .................

Rumunijoj Uždrausta Vedy
bos Krikščionių su Žydais
Bucharest, Rumunija. — 

Rumunų valdžia uždraudė 
tuoktis krikščionims su žy
du tautos asmenimis ir už
gynė košernai pjauti gyvu
lius mėsai.

i
Budapest, Vengrija, lie- 

. pos 24.—Vengrų valdžia ti- 
; kiši, kad Vokietija paveiks 
į Rumuniją užleist Vengrijai 
bent dalį Transylvanijos, 
kurios gyventojų dauguma 

i yra vengrai.

London. — Anglija pripa- 
; žino andai buvusią, paskui 
pabėgusią Čechoslovakijos 
valdžią su Benešu priekyje.

i

I Vokiečiai Nukirsiu Galvą 
I žydui, Nušovusiam Nazių 

Sekretorių
Berlin, liepos 24.—Vokie

čiai Franci jo j suėmė žydą 
i jaunuolį Grynszpaną, kuris 
landai Paryžiuje nušovė Vo- 
į kieti jos atstovybės sekreto- 
I rių. Gręsia Grynszpanui 
' galvos nukirtimas.
i 1 1 r , ... .... _

Kiekvienas apsviltą bran- 
i ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai- 

įsvčs” bendroves-



Kaip Apsiveisia Augalai mJcKS5 Nelaimingas Milžinas Wadlow
Mažai tokių rasime, ku

rie būtu visai v 
siartinimo su 
su jų žiedais 
kad jie žydi, 
matome, kaip tūli žiedai ga-' 
na aiškiai pasirodo, kad net 
akį patraukia jų žavėjanti 
spalva; kiti netaip aiškiai, 

savo j

Rašo J. E. Gužas
LYTIES’ ORGANAI [ore išvysto tokį stiprų kvap- 

Veik visi žolynai turi ly-lsni’rkad val?alai iš 
ties organus-moters ir vy-!^1"1.1'11) atlekla į)as Juos’ 

paties žiedo, I Kartais negana kvapsnio, 
- - I tai suteikia saldumynų-me- 
esti:dauS> kail)0 dovana UŽ SVe- 

UI £1 cl I Act JL votį ; . v vj tingumą, grązon uz gerą pa- 
! sitarnavima.v

Smalsuolių bitelių vasarą 
1 antl^P švaistosi, sukasi nuo 

veislių i v^eno lJ1‘ie hito žiedo. Per 
kark-1 dieną viena kiek gali atlan

kyti! Jų yra daug, todėl ma- 
• žai rastume tokiu žiedu, ku- 

ris nebūtų atlankytas. Dvi
guba nauda esti iš bitės trū- 
so: ji prisirenka sau gero 
maisto ir nesužiniai atneša 
vyro sėklų ant pistil’io ir 
apVeisia. Pavyzdingas gam
tos reiškinys, ar ne?

DAŽALSPALVA
Dažai, kurie duoda spal

vą, paeina iš organinių me
džiagų: glucosides ir caro
tin. Glucosides petalių las-

neturėję su- 
augmenimis, 
ir nežinotų,[ ro,—ant to 
Mes tankiai'Keletas augmenų yra tokių, [ 

i kurių lyties 
[atskirai ant skirtingo žie
do, tai yra, vyro sėklos bū-[ 

> na ant vieno augmens žie- !
tarsi norėtų paslėpti savoji?’ o motei s oi ganai < 
natūralia pareiga. I x1^0, Maciaus tokių .

•yra nedaug; tarpe tų— 
Mes gyvename paskubos įai, gluosniai ir topeliai.

laikais, kartais net nesuspė- Augmenų lyties organai 
jame sumatyti visus skirtu- yra vadinami sekamai: vy- 
mus, kurie pasirodo tarpe yįškos Ivties—stamens, mo- 
žiedų; jie ir daugelis kitų teriškos” — pistil. Juos ap- 
gamtos grožybių nejaučia- rašydami ir vartosime šiuos 
mai prašliaužia nepastebėti, pavadinimus.
Fačiaus visi, gal nepilnoje, Stamens yra vyro orga- 
aukštumoje, jaučiame didelį; naį. Jje susideda iš plonyčių 
malonumą, kada stebime žy- stiebelių ir randasi arti vi- 
dinčjus žolynus vasarą. Gė-|'^urj0 žiedo už petalių. Kiek- 
rimės jų kvapsniu - aroma- vienas jų pačioje viršūnėlė- 
tu ir įvairia^ varsa žiedų. je turį seklų sandėlį, it ko- 
Kaip nesigėrėti, kuomet mū-į boliukę. Joje sėklų grū- 
sų pačių ekonominis gyveni- - - • . . .
mas, gerbūvis taip tampriai 
surištas su augmenimis, su 
jų žydėjimu? Argi būtų 
mums galima gyventi, jei ne 
jie? Ne. Todėl, žiedų teikia
mas malonumas suartina 
mus su jų kita svarbia ro
le, tai visų dienų maisto 
klausimu.

Nevisiem aišku, kodėl 
augmenys žydi. Kokią mes p; 
ir patys augmenys turi nau-H 
dą iš to? Kokia yra prie-;

MENESIO ISTORI
NIAI ĮVYKIAI Pora savaičių atgal mirė 

Manistee miestely, Michiga- 
ne, didžiausias vyras pasau- 

: lyj Robertas Wadlow. JisRašo Jaunutis
Liepos 7 d. 1894 m. įvyko Į turėjo 8 pėdas 10 colių ir 

pirmas Ulinojaus milicijos su- trečdalį aukščio ir svėrė 
sikirtimas su streikuojančiais j 491 svarą; gyveno tik 22 
geležinkeliečiais. Kovoj žuvo; meįUS ir apie 5 mėnesius, 
vienas, o 29 buvo sužeisti. 1 TZ „T. o , . Kodėl Waldlowas išaugoLiepos 8 d. 1894 m. prezi.|. ... -pofipi
dentas Clevelandas paskelbė,; , ..
karo Stovį Chicago.!, III., pa. j kad jo posmagenme - pitui- 
dėdamas gubeimatoriui Altgel-į t liauka _(gland) rei
dui, kuris kovėsi prieš strei-[ smarkiai veikė. Ji leido į 
kierius. Tai buvo pirmutinis [ kraują perdaug syvų, kurie 
toks įvykis, kad šalies valdžia; skatina kūną augti iki su
eitų į pagalbą valstijos vy-' brendimo metų.
riausybei' panašiuose atsitiki-i Gydytojas Charles D. 
muose. Humberd išmieravo Wadlo-

Liepos 9 d. 1916 m. vokie- wą, kada šis buvo 18 metų 
čių submarinas “Deutschland” 1 ‘ ‘ 
iš Heligolando prieplaukos 1 
(netoli Vokietijos) per šešioli-| 
ka dienų atplaukė i Chesa-[v. 
peake prieplauką Jungtinėse! 
Valstijose. Jis nustebino pa
saulį ne tuom, jog tai buvo 
pirmutinis submarinas, kuris 
perplaukė Atlanto Vandeny
ną, bet tuom, kad visa Vokie
tija tuo laiku buvo užbloka- 
duota. šis povandeninis laivas 
buvo 315 pėdų ilgio ir 31-nos 
pėdos pločio. Jis Baltimorėje tamsta.
prisikrovė gumos ir brangių, I Daktaras Humberd ver- 
karui reikalingų metalų ir vėl gį^kai pataikavo Wadlowui, 
sugųzo pei luanci.ios n n‘1 begaliniai .mandagiai su 
gilios blokada, mekeno nepa- .° , ..liest.iS Ijuom apsiėjo, be saiko ,11 gy-

Liepos 10 d. 1890 m. Wy-I1'®.’ Jj SU’
oming valstija prisivienijo priolminkštino, kad Wadlowas 
Jungtiniu Valstijų, ir tais pa- daVČSl Visaptisiskai įsmie- 
čiais metais ši valstija suteikė | ąiotij o bemieruodaiTias vy- 
m oterims 
m uos e ir 
tas.

Liepos 
liam Jenning Bryan Chicago.]’, 
demokratų partijos suvažiavi
me nominuot kandidatą į pre
zidentus, pasakė: “Jūs neturi
te užspaust ant darbo žmonių 
galvos erškėčių vainiką! Jūs u 
neturite kryžiavot žmoniją ant 
aukso kryžiaus!” 

_______________ r__ ____________ ( Bryan nebuvo tada plačiai Į 
j pa-'tapti včio bangos numesta, j dingomis žolėmis - vi jokie- 1 žinomas tarn demokratų, bet į

deliai randasi. ! 
grūdeliams sandėlio

Subrendus įepy skiedinio yra greit iš- 
_ 3 ,sJe.n(;" tirpinamas. Jis teikia rau

ks trūksta, ir sėklos issipi- dona, mėlyna arba violetinę 
la ant žiedo ir į orą; įvyks- spa]ya> jej kiek rūgšties 

randasi daugiau, spalva kei
čiasi j stipresnę ar blankes
nę. Kitais žodžiais, rūgšties 
kiekis nustato spalvos ryš
kumą. .

(Tąsa ant 6-to pusi.)

ta apsiveisimo procesas.
Ju skaičius nėra vienoks 

—vieni žolynu žiedai turi 
daugiau, kiti mažiau. Kodėl 
nevienodas jų skaičius, tai 
čia nesiimsime aiškinti, tik 
priminėme kaip faktą, kad 

įstebėdami klaidingos išva
dos nepadarytumėte.

Pistil yra moteriškos ly- 
žastis žydėti taip įvairiomis ties, organas, kuris randasi 
spalvomis ar turėti malonu pačiame centre žiedo. Jis 
aromatą? Kyla pas mus Yra. pusėtinai storas ir gali 
daug panašių klausimų. Į.hūti vienokio aukštumo su 
čia minėtus ir eilę kitu ne- VV1‘° organais, bet gali būti 
iškeltų klausimų pasisteng- įteesnis ir priešingai. Jo vir
sime šiuomi raštu atsakyt, siinėlė pusėtinai platu

BUMBURAS j
Jaunas žiedo bumburėlis neturėtu progos nupulti ar!y^istą nuo užsikrėtimo nuo-Į 

būna labai panašus ;
prastą lapą. Vienas ir kitas. Žemutinė dalis nistil’io vraim^s,
yra žalias, apgaubtas neiš-' apvali, stora. Joje kiaušinė-1 tas kvietė ypač

TEPALAS PRIEŠ UŽSI
KRĖTIMĄ NUODIN

GOMIS ŽOLĖMIS

. ap
dengta limpančia medžiaga, 
kad vyriška sėkla patekus [ ant savęs

Nacionalis Sveikatos In
stitutas Washingtone viešai 
atsišaukė, j ieškodamas liuo- 
snorių, kurie duotųsi ištirti 

naujai išrastą

[milžinui. Jis, todėl, kietai sąnariais; tai jis 
I pažabodamas savo jausmus, taip į visas puses 
turėjo uždarbiaut iš savo bei 
išžiūros, kur tik proga pasi- kad žiūrovams net 
taikė, ir leisdavosi fotogra- 
fuot save New Yorko gat
vėse už keletą centų.

Gimė Vidutinio Dydžio'
Robertas Wadlowas gimė1 

aštuonių ir pusės svarų, 
normalaus dydžio. Bet per ^u'balsu

raityt” savo

galėjo 
sukinėt 
pirštus, 

koktu

sivysčiusiais lapeliais. Skir-j'liai patalpinti. Apveistas 
tumas mažas ant obelių bei kiaušinėlis išsivysto į už- 
kitų medžių, iki žiedas pra- uomazga ir i vaisiu, o mo- 
deda skleistis, pražydėti. Žo
lynų bumburas atskirti nuo 
lapų nesunku; jis esti ant 
specialio žiedstambelio, nors 
yra iš lauko apgaubtas ža
liais lapeliais. Šie žali iš
laukiniai žiedo lapeliai bota- 
niškai vadinas sepals. Jie ir 
žiedui pražydus palieka žali, 
tarsi lapeliai, ant apačios 
žiedo.

Sepals vyriausia pareiga
tai apsaugoti besivystantį!^ įYslaT vienas:'“vilfoti
žiedą nuo įvairių gamtos ne
palankumų; lietaus, saus
ros, vėjo, šalčio ir kitų. At
sitikime, jei žiedas neturi 
vadinamų petals, tai yra, 
žiedlapelių, tada sepals pa
keičia spalvą ir atstoja pas
tarųjų pareigą.

[ ir 3 mėnesių amžiaus, ir jau 
___ ,i Wadlowas turėjo 8 
j pėdas ir virš 3 colių aukš- 
Ičio.

Wadlowas gėdijosi savo 
[dydžio, ir nenorėjo pasiduot 
mieravimui. Daktaras sakė 

i jam komplimentus; neva 
i gėrėjosi Wadlowo aukščiu;
i aš, girdi, viską atiduočiau, riai buvo 8 pėdų ir pusės 
kad galėčiau išaugt į tokį [ aukščio; tai jaunuolis Ro

bertas tik susirietęs galėjo 
įeit per duris ir buvo pri
verstas susilenkt eidamas 
per kambarį.

Jam buvo užsakytas spe
cialiai didelis krėslas. Visi 
gatavi parduodami krėslai 
buvo permaži Robertui Wa
dlowui. 1933 metais viena 

'kompanija padirbdino jam ' • ~ _ >• • ta • 1 •

vyrą-milžiną kaip

darydavosi.
Wadlowo kojų padai bu

vo įsmukę (flat); jų pirštai 
blogai išaugę. Jo lūpos bu
vo storos, nosis šiurkštaus 
pavidalo, negraži. Jis kal- 

’ į bėjo storu, rupiu, užkimu- 
šešis mėnesius jis užaugo
iki 36 svarų. Pusantrų me-’ Kojos Nejautė Skausmo 
tų sulaukęs, Wadlowas bu- [ • Wadlowo kojos žemiau 
vo 67 svarų. Kada jam su- kelių nejuto jokio palietimo, 
ėjo 5 metai amžiaus, Wad- karščio, šalčio ar sužeidi- 
lowas turėjo 5 pėdas ir 4 mo. Jis nejautė akmenėlio 
colius aukščio. Sulaukęs 9 įkritusio jam į čeveryką; ir 
metų, jis lengvai pakeldavo; tik nusimovęs kojines (pan- 
savo tėvą, kuris svėrė 150 čiakas) Wadlowas galėdavo 
svarų. Bet tikrumoj, Wad- matyt užtrintą pūslę ar ki- 
lowas niekada nebuvo tiek tokį sužeidimą. Dėl tokio 
stiprus, kiek galima buvoinejauslumoantjokojųdaž- 
tikėtis sprendžiant pagal jo nai būdavo skaudulių. Ne- 
dydį. jaučiamas kojos sužeidimas,

I pagalinus, nuvarė jį ir į ka- 
1 pus.

Wadlowas buvo susižei-
i dęs kairiosios kojos kulnelį. 
Žaizda atrodė menka, bet 
greit per ją užsinuodijo 
kraujas. Gydytojai padarė 
vietinę operaciją ir įleido 
Wadlowui svetimo sveiko 
kraujo; bet nelaimingas 
milžinas buvo jau galutinai 
parblokštas ir mirė.

Rusas Milžinas
1 . ..... Šio šimtmečio pradžioje
lovą 8 pėdų ir 1 colio ilgio. ^UVQ pagarSgjęS rusas Ma- 
Bet per^ vienus metus yajl";Chnov kaip aukščiausias vy- 
lowas išaugo tą lovą. Tada fas istorijoj. Buv0 sakoma. 
jo tėvai užsakę lovą vns 9 ka(j Machnovas turįs 9 pė- 
pedą ir puses ilgio. . . j das h. 3 coljug auk~io Bet 
Vargas su čeverykais ir [amerikonas daktaras Har- 

Drabųžiais wey Cushing, žinovas po-
smageninės liaukos veiki
mo, darančio milžinus, sa
ko, jog nepatikrinta, kad 
tas rusas būtų buvęs tiek 
aukščio. —N. M.

Peržemi Kambariai
Wadlowu name kamba- 

t.

teisę balsuoti rinki- • dytojas kartu ištyrė ir Wa- 
užimti valdžios vie- dlowo protinius gabumus ir 

jo būdą. •
Savo tyrimus paskui d r. 

Humberd aprašė Žurnale 
Amerikos Gydytojų Susivie
nijimo, kur, tarp kitko, sa
kė, jog Wadlowas yra “pik- 

įčiurna”,
jo atyda (dėmesys) lėtai 

veikia; jis perlėtai atsilie- 
!pia į jam rodomus, girdi
mus, apčiuopiamus dalykus 
ir į visus kitus žadinimus 
kūno jautimų. Aukščiausi 
protiniai centrai pryšakine
se smagenų dalyse pas Wa
dlowa veikia tingiai ir ne
aiškiai.”

Wadlowo tėvai patraukė 
daktarą Humberdą teisman 
už tokias pastabas apie jų 
milžiną sūnų, kaip už ap
šmeižimą.

(Kaip teismas išsprendė 
tą skundą, šių žodžių rašy
tojas neturi apie tai žinių.)

Bet Wadlow turėjo pro
tinių gabumų. Jis 
pabaigė vidurinę 
(high schoolę) ir 
įstot į kolegiją ir 
advokatūros. Nuo to jį su
laikė stoka pinigų. Tad Wa
dlowas įstojo į cirką ir ro
dėsi publikai sykiu su ki-

10 d. 1896 m. Wil-

“nedraugiškas”; Viena čeverykų kompani
ja St. Louis mieste dovanai 
pagamino Wadlowui porą 
čeverykų 1936 metais. Tie 
čeverykai buvo 36-to “sai- 
zo”, ir jų padirbimas kaš
tavęs kompanijai du šimtu1 
dolerių. Bet paskui Wadlo
was nešiodavo 39-to saizo 
čeverykus, ir pagamint po
rą šių čeverykų atseidavo 
jau tik $86.

Valgydavo už Keturis
Valgyklose Wadlowas su

valgydavo vienu pradėjimu 
keturias paprastas porci
jas maisto. Jis valgė tiek, 
kaip keturi vyrai, kartais 
ir daugiau. Štai, pavyzdžiui, 
Wadlowo pusryčiai: Visa 
dėžutė grūdinio valgio (ce
real), kvorta Grindžių syvų, 
8 iki 12 kiaušinių, 12 rie
kučių duonos, pusė kvortos 
obuolių košelės ir 5 iki 10 
puodukų kavos.

Kada restorane Wadlo
was valgydavo, beveik visi 
kiti kostumeriai nustodavo 
valgę ir stebėdavosi, kaip 
daug maisto Wadlowas su
ryja tokiu greitu laiku.
Sunku Buvo ‘Kalnui’ Judėti

Tas “kalnas”-vyras Wa
dlowas turėjo atsargiai 
žengt kiekvieną savo žings
nį. Jis vaikščiojo lėtai ir 
sunkiai. Jeigu jis griūtų ant 

jo svoris

“poison ivy”. Tnstitu-
■ tuos, ku

riem lengvai prikimba tų 
piktžolių nuodai. Atsiliepė 
9 asmenys ir ant jų buvo 
išbandytas tepalas, kurį iš
rado daktarai L. Schwartz, 

ne_ L. H. Warren ir Fr. H.
Į Goldman.

Jie aptepė savo tepalu 
tiems žmonėms veidus, ran
kas, blauzdas ir kitas 
nepridengtas kūno dalis ir 
tarė: “Dabar eikite į lauką, 
raukite nuodingąsias žoles 
su šaknimis, skinkite jų la
pus ir trinkite jais sau ran
kas.” y '

Taip tie žmonės ir pada
rė, kaip jiem buvo’ patvar
kyta, ir nei vienam nepriki
bo piktžolių nuodai.

Tas tepalas pagamintas iš 
sekamų chemikalų: 10 proc. 
sodium perborate arba 2 
proc, potassium periodate, 
sumaišius vieną ar antrą 
su vadinama “pranykstan- 
čia Smetona,” “vanishing- 
cream,” kuria moterys sau 
veidus tepasi.

Sugrįžus iš vietos, kur 
esama tokių ^piktžolių, gali
ma nusimazgot tepalą su 
muilu ir vandeniu. Bet pirm 
išeinant į tokias vietas, vėl 
reikia apsitept tuomi tepa
lu.

Jungtinių Valstijų Svei
katos įstaiga pataria vartot 
ne senesnį kaip dviejų sa
vaičių tepalą, norint tikriau 
apsisaugo! nuo nuodingų 
žolių. —N. M.

ta

tėviškas kiaušinėlis nats sa- 
vaimi lieka nasyvis.—nie
kas iš jo neišauga, jei 
apveistas.

VILIOJIMAS
Žolynų žiedas, kaip

grakšti mergaitė mėgsta, 
kad į jį žiūrėtų, atlankytų. 
Jo šią ypatybę mes aiškiai 
galime matyti, kaip žiedai 
spalvas demonstruoja. Kiek 

i daug tų spalvų. Tačiau, ben-

bet

o žiedus

vabzdžius, bites ir kitus, 
kad lankytų žiedus. Kad su
įdominti lankytojus, jie var
toja įvairiausias priemones 
savo tikslo atsiekimui. Tas 
jiems ir pasiseka.

Žiedai juk nežino,
jiems gamta patarpininkau-

Petals yra žiedas, lapeliai ja, kad tūli vabalai jiems 
su spalva. Jie randas iš ei- ii’ pavyksta įtikinti, prisi- 
lės antri į vidurį žiedo už jaukinti nuolatiniais lanky- 
sepals. Mes matome žiedus tojais padaryti spalvų pa- 
jvairiai spalvuotus, tai pe- galba. Mat, tūlos vabzdžių 
tais, kurie spalvą išvysto, veislės mėgsta vieną spal- 
puošia žiedo išžiūrą. Beje, vą, kitos antrą,
petals teikia apsaugą ly- mes pastebime, kaip jie su- 
ties organam. Jie randasi gabiai moka tą pritaikyti, 
arčiau į vidurį žiedo už se- ■ kad patenkinus visų norą, 
pals; duoda žiedui kvapą- Jei spalva negana veikia, 
aromatą ir medų pagamina. 1 tai jie panaudoja kvapsnį- 
Kitais žodžiais, petals eina [aromatą ir saldumą.
savęs garsinimosi pareigą [ Kvapsnvs bei aromatas 
įvairiai; kaip išmano, sten- susidaro iš aliejų, kurie es- 

suįdominti ti petalių celėse. Žiedai alie
jų leidžia išgaruoti, kuris

giasi praeivius 
savo gražna.

delegatai, išklausę jo kalbos, 
nominavo ji kandidatu į prezi
dentus. Suvažiavime buvo 
1,000 delegatų.

Liepos 17 d. 1790 m. kon
gresas įsteigė Jungtiniu Vals
tijų valdžios centrą Kapitolį 
District’e of Columbia, 
greso tarimą pasirašė 
dentas Washingtonas.

Liepos 19 d. 1848 m. pirmą 
sykį Amerikos istorijoj mote
rys gavo teisę laikyt savo kon
vencija - suvažiavimą, kuris 
įvyko Seneca Falls, New Yor
ko valstijoj. Suvažiavimas tę
sėsi dvi dienas, ši diena yra 
reikšmingiausia Amerikos mo
terų judėjime.

Liepos 27 d. 1915 m. buvo 
įsteigtas tiesioginis vielinis te
lefonas tarp Jungtinių Valsti
jų ir Japonijos.

Liepos 28 d. 1862 m. Ameri
kos paštas pirmą kartą perve-ftais keistais apsigimėliais- 
žė laiškus geležinkelio trau- [pabaisomis; dėl uždarbio 

laFkb Paskinti-1 rodėsi ir gėdijosi, kartoda
mas: “Tai ne mano kaičia, 
kad aš toks esu. Aš nieko 
nekaltas, kad toks didelis 
užaugau.”

Kur tik Wadlowas pasi
sukdavo, visur žmonės pra
dėdavo kvailai šaipytis iš 
jo dydžio. Gatvėse, valgyk
lose, viešbučiuose jie Wad- šaligatvio, tai 
lową apspisdavo, kaip “vai- 491-no svaro taip smarkiai 
kščiojantį vieno žmogaus trenktų, jog nudužtų bent 
cirką” ir su savo pastabo- vienas ar du kaulai, kaip 
mis bei klausimais neduo- persergėjo Wadlowa gydy
davo jam ramybės. Tas gi i tojai.
nuolat jį žeidė ir pylė vis. Jis turėjo- milžiniškas 
daugiau kartybės j Wadlo- rankas, kurios atrodė per- 
wo gyvenimą. O gyvent rei- didelės net pagal jo kalniš
kėj o ir labai brangiai kaš- ką dydį.
tavo pragyvenimas šiam kaip sakoma, su dvigubais

NAUJA X-SPINDUUV 
MAŠINA YRA BEGA

LINIAI GREITA
Kon- 

prezi-

mo sumanytojas buvo William Į 
A. Davis iš St. Joseph, Mo., 
pašto viršininkas. Pirmu sykiu 
buvo taip pervežti laiškai nuo 
Hannibal, Mo., iki St. Joseph. 
Po to pervežimo prezidentas 
Lincolnas išplėtė laiškų gabe
nimą traukiniais po visą šąli.

Liepos 30 d. 1616 m. dvide
šimt du vietinės vyriausybės 
atstovai “burdžiai” susirinko 
bažnyčioje Jamestowne, Vir
ginijoj, ir įsteigė koloninį sei- 
meli-legislatūra. Tai buvo pir
mutinė legislatūra Amerikoje.

Liepos 31 d. 1667 m. Angli
ja, Francija, Holandija ir Da
nija pasirašė sutartį, kurioj 
pavedė Acadia (Nova Scotia) 
Francijai, o New Yorką ir 
New Jefsėy’paVedė’Anglijai.

neblogai 
mokyklą 

rengėsi 
mokytis

Jo pirštai buvo,

Gydytojai dabar per vie
ną šimtirię dalį sekundos 
nutraukia X-spindulių pa
veikslą, kuris parodo sužei
dimą ar gedimą kaulo bei 
kitos kūno dalies. Taigi tos 
X-spindulių mašinos greit 
veikia, bet negana greit, kad 
galėtų nutraukt paveikslą, 
parodantį, kas atsitinka fut
bolininko kojoj tuo laiku, ka
da jis spiria futbolą, arba 
kas dedasi golfo boliukėje 
tuo momentu, kai golfinin- 
kas savo “lazda” kerta į ją.

Jeigu užtektų vienos tūk
stantinės dalies sekundos 
nutraukt X-spindulių pa
veikslą, ir tai negalima būtų 
paspėt gaut' tokį atvaizdą 
golfo boliukės toj pačioj 
akimirkoj, kada jai smogia
ma. Smarkiai drožus į bo- 
liukę, jinai lekia 300 pėdų į 
sekundą, tai būtų daugiau 
kaip 3 colius per vieną tūks
tantinę dalelę sekundos.

Gydytojams reikia spar
čiau dirbančių X-spindulių, 
kad galėtų nutraukt pa
veikslus labai greitai besi
vystančių žaizdų bei ligų. 
Inžinieriams yra reikalin
gas spartesnis nupaveiksla- 
vimas mašinų ratų, kurie 
turi suktis didžiu smarku-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

r



Moonlight Sail

the

opinions of

so that a peasant may eke out

There are plant lice that have 21 
different forms; that is, during their 
life cycle they seem to be 21 dif
ferent insects.'

United States owns 70 per cent 
of the world’s automobiles.

1 at 
7:30

bad
And 
don’t

Search thine own heart. What 
paineth thee in others — in thyself 
may be. — Whittier.

If we live truly, we shall see truly. 
It is as easy for the strong man to 
be strong, as it is for the weak to 
be weak. — Emerson.

Hudson and 
a deck chair, 

unaware of your surroun- 
munching on a hot dog and

Wise men ne’er sit and wail their 
loss,

But checrly seek how to redress 
their harms.

William Shakespeare.
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break

dry and the powder won’t
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catch something.•“Come away from there, Fifi—you might
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10 (Mo the 
feel

folk music. Its pseudo 
serves -this music, on the 
as a mask and on the 
as a means of influenc-

Hc’s not valient that dares die, į 
But he that boldly bears calamity.

of 
i>y 

en

then I want to 
Communists.”

Anthony F.
“Darbininkas,”

presses 
on Aug.

Mexico.
York now, they’ve

ad- 
their 
more 
had.

violin, 
trum- 
saxo-

that 
con-
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If 

for
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things we saw are

Softball 
at the

jazz 
give

music had a considerable 
on the innovator-composers

modern 
(for in
is now

be published in July by 
Lithuanian Daily Laisve 

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

Thomas Huxley, English physiolo 
gist, says:

The number of cats in rural En- ;

you a swift jab 
guiltily discover that you 

not come prepared. You “er 
“but” for

down. Observance in the

by Dr. 
256 pages. 
Learn to 
read in

Quite So
Young Thing: “What 
am engaged to a man

Shackled and gagged members of Local 46, State, County and Municipal Workers (CIO), pro
test the anti-nion tactics of Relief Director Guy H. Bloom. City officials were reported out of 
town because of the heat.

branch, new
that have enlarged your

combination of different

speak and 
Lithuanian!

Order your copy 
this valuable book.
$1.25 in advance.

netted 
vanced by the publisher, 
book sells, they’ll be in 
money besides the fun they’ve

con- 
and 
also 
ah”

a while and finally 
past

“The pre- 
is the 
people 

M. Lu- 
organi-

I But we also found the grandness of 
our country, the great possibilities 
for the youth of our generation.

1 “We are five who got a 
We haven’t found all the answers,
but we know now where to look.”

Today their book. ‘The Argonauts’ 
is rolling off the 
be in book stalls 
dern Age, $2.75)'.

So far they’ve

orchestras certainly

What A Delegate Should Bring 
To the IDS Youth Conference

By Charles Kwarren
President of Nat’l Youth Comm.

New York has always seemed to have a fascinating ap
peal to out-of-towners—even more so this year because it is 
the final one of the World’s Fair. Many out of town youth 
probably are anxiously seeking an opportunity to visit it and 
study the various phases of scientific progress; others having 
no inclination to science may go there for other reasons.

Whatever the purpose, such an op-(3----------
portunity presents itself to young 
people who are elected as delegates 
to the LDS national youth confer
ence on August 28th.

But—and here is the rub—have 
you ever entered a conference room 
full of enthusiasm and after listen
ing to the proceedings for an hour 
or so had that enthusiasm replaced 
by boredom, lack of concentration 
and later—indiffeence? While one 
delegate was presenting a sluggish 
oral report and another was writing 
his at the same time your mind was 
occupied with such extremely weigh
ty matters as trying to decide whe
ther the type of clothes your girl 
wears makes her an introvert or an 
extravert or whether she should 
use baby talk to you in public. And 
while you are in the midst of con
demning the poorly-prepared dele
gates to the eternal bondage of Me- 
phistopheles, the chairman calls on 
you to give your report. Then 
science gives 
you 
did 
and 
sit
bear us out on these points.

Mind you, we do not suggest 
you come as a delegate to the 
vention say all the way from Mass
achusetts and then not see as much 
of New' York and the World’s Fair

as you can. But the National- Of
fice* has exerted a lot of effort and 
influence to make this anniversary 
convention the biggest and best that 
we ever had and we. would like to 
see our delegates cooperate in mak
ing it so.

Have a well concentrated written 
report about the cultural, social and 
sports activity in your 
ideas 
branch, etc. If you represent a dis
trict, relate about the organizational 
conditions there. In other words, be 
able to give a vivid picture of the 
organizational situation in your ter
ritory. Study the LDS constitution 
and see if you can get any ideas for 
improving it. Let the convention 
know about certain requirements 
that your 
ask for a

In this 
prove to 
the youth 
based on 
would certainly bring us a step clo
ser to bigger and better things.

Incidentally, to smooth over the 
gloomy note with which we started 
this article, the National 
playoffs will take place 
World’s Fair, so our enjoyment will 
be doubled because we will be see
ing the Fair with a whole crowd of 
our friends — a real LDS day!

it. Let
certain

branch or district has and 
solution to your problems, 
way our delegates would 
be lively participants at 
conference and decisions 

these vigorous discussions

Five College Youths Tour U.S 
And Write Book About It

What is America?
Some months ago five New York 

youths started thinking about that 
question.

Just off the college assembly line 
with journalism degrees, all were 
without jobs. Wondering led to 
idea: a coast-to-coast • auto trip 
a book about their journey.

Fi'&fJT

Penktadienis, Liepos 26, 1940/

Boston Lifts Express Support for 
New Government in Lithuania

BOSTON, Mass. — Five Lithuan
ian organizations in Worcester with 
a total membership of nearly 1,000 
have expressed support for the new 
government of Lithuania and its af
filiation with the USSR despite at
tacks from reactionaries,
sent Lithuanian government 
only one recognized by the 
of the country,” said Joseph 
kas, president of the united 
zations.

“They voted last week to deter
mine the policy of the government. 
Any support to the former govern
ment now residing in Germany will 
only help to create civil war and ddd 
Lithuania to the battlefields of Eur
ope.

“1 am not a 
have been, but 
ists that keep 
and allow her

shake hands with the

Kneizys, editor of 
Boston Lithuanian 

language newspaper, is leading the 
reactionary attacks against the new 
government. He criticized it as being 
“handicapped by Communist Jews.”

Progressive Estonian workers in 
Boston, at their summer festival 
Sunday, adopted a resolution of 
greeting to the new progressive Es
tonian government at Tallinin.

“We Boston Estonian workers . . . 
greet the new Estonian workers and 
farmers’ government which has ari
sen to lead the Estonian people, and 
we hope that the friendly relations 
between Estonia and the Soviet 
Union will develop further, and will 
always remain to guarantee for our 
people peace and a better life.

Communist and never 
if it is the Commun- 
Lithuania out of war 
to progress in peace, “(Signed Boston Estonian Workers.

Femmes Don’t Faint
But You Over-Paint

Jazz: Its Origin and 
Social Significance

Jazz originated in Chicago, about 
1915, and took certain elements from 

I the already existing American Negro 
į orchestras.

The basis of jazz music is, un
questionably, rhythm. '['he usual 

! measure in jazz music is two-time 
I with various syncopationated figures 
.and with a great number erf origi
nal forms of polymetrics, the simul- 

i taneous 
' metres.

Negro 
influence
of the end of the nineteenth centu
ry and the beginning of the twen
tieth century (Debussy, Stravinsky). 
They took over the peculiarities of 
Negro rhythm, which breaks all 
standards of the measured musical 
speech of the European.

Other elements of Negro music, 
I besides rhythm, had ,a strong in
fluence on the European composers. 
First of all there is the character
istic Negro device of extracting 
sound, which consists of the sliding 

• of notes as though gliding from one 
j note to another, of pauses in the 
melody, of lack of smoothness, the 

' sustaining of the melody by other 
; instruments and of inexact intona
tion. All these peculiarities of the 
Negro performance of melodics, vo
cal as well as instrumental, appealed 

■strongly to certain circles of Euro- 
I pean musicians, who had at their 
disposal only the fixed twelve-step 

■ graduated system of notes.
,,,,,, I Glissando is also met in- j gland depends largely on the num- h instruments

in Stravinsky). It 
jazz even for the clarinet, 
the rhythmical and melodic 
of modern jazz originate in

The five — Helen Ross, her 
ter, Lillian, Mel Fiske, George Whit
man and Joe Wershba — were luck
ier with their idea than they were 
at finding jobs.

They went to a publisher and got 
an advance on their book — enough 
to make a down payment on a car. 
Then they raided their friends and 
started rolling.

In 92 days they covered 15,150 
miles, spending $171.88 each.

The America they saw included 
sights ranging from Deanna Durbin, 
Mickey Mouse and Paul Muni in 
Hollywood to Vice President Garner than Wednesday for Friday’s issue 
presiding over a Senate “while one 
Senator talked about the Neutrali
ty Act, as six others slept, loudly.”

They caught John Steinbeck at 
Monterey and he advised them mys
tically: “If you want to write 
don’t look, feel.”

In Nashville they slept at the I 
house of a Negro youth leader, on 
the road often out in the open, just 
as often in tourist cabins.

They talked to pickets in Cleve- 
Ind, Mexicans in

Back in New 
got this to say:

“Some of the
not in books; we put them in ours. 
We found shadows; they were there, ' 
we didn’t have to search for them.

Editor of LYS out 
Vacation

The editor of the Laisve 
Section, Walter Kubilius, is at pre
sent enjoying a week of vacation. 
This issue and the next will be ed
ited by See Kay. Correspondents are 
urged to send in material not later

ber of old maids who tend them.
Cats are (he chief enemies of 

field-mice which are the chief 
enemies of bumblebees.

Bumblebees are needed to fert
ilize red clover.

Red clover is the chief fodder in b 
England for cattle from which we 
get beef.

English beef is responsible for 
English muscle-power.

Therefore, English muscle-power i 
depends on old maids.

of performance of the most compli
cated rhythmical combinations, in 
the incredible physical adroitness of 

ieach performer individually and of I 
i the amazingly organized ensemble I 
1 as a whole, a good jazz band can j 
'serve as an example to many sym- ' 
phonic orchestras.

The jazz repertoire is mainly 
| dance music. Jazz dances — the fox- 
■ trot, shimmy, Charleston — are a 
direct continuation of the former 
two-time American dances: the rag, 

| the cake-walk, the machicha. The ly
ric compositions of jazz are called 

; “blues.” A peculiarity of these com- 
• positions is their striving to replace 
' the coarse effects of jazz by 
still undeveloped expression of

' stance, 
iused in 
i Thus 
Į aspects 
| the ancient methods of extraction of 
I sound peculiar to Negro music. The 
other characteristics of jazz, how- 

I ever, are due not to Negro but to 
European music.

The melodic material which lies at 
the basis of jazz music can only 
be considered really Negro in rare 
cases. Most of it consists of Euro
pean and American street songs, ve
ry often motifs from operettas, from 
similar light music and melodies 
from classical compositions, distorted 
into syncopated form.

The main European clement in 
jazz is harmony. From the harmonic 
point of view, jazz represents musi
cal impressionism and late roman
ticism. diluted with innovations. It 

I is, so to speak, a hazy sound compo- 
i sition of the impressionists, clothed 
in a/ clear, motor-rhythmical cover. 

; Dominant sevenths and ninths, and 
innumerable multiplicity of seconds, 
are the external manifestations 
the harmonic principles of jazz.

But the most original feature 
jazz is its treatment of timbre, 
special Negro instrumental 
sembles, the so-called jazz bands.

The first of these ensembles con
sisted of a small number of instru
ments: the trombone, clarinet, cor
net and percussion instruments. La
ter on the jazz bands expanded to 
enormous size, including the 
the double bass, the banjo, the 
pet. the French horn and the 
phone.

The formal peculiarities of 
which have been described above 
a sufficient idea, of both its positive 
and its negative aspects. Its new 
way of treating musical instruments, 
its incomparably more complete ex
ploitation of the technical strength 
of each performer in particular and 
of the ensemble as a whole are, cer
tainly, positive aspects of jazz. To 
some extent the motor principle of 
jazz, its brilliant rhythm, can also 
be considered a positive aspect.

However, the usual coarse monoto
ny of this motor element acts de
pressingly on the mind. Jazz music 
is a sort of ideological lash, with the 
help of which capitalism keeps the 
depressed minds of the people in 
subjugation. The social role 
music is the suppression of 
ments of social protest.

This is the basic social 
cance of jazz.

The idea that jazz renovates mu
sic by “its inherent optimism, cheer
fulness, and strength” is widespread 
auong bourgeois musicians and theo
reticians. According to them, jazz is 
music fed at the breast of folk art, 
expressing the psychology of new, 
“liberated” humanity. The broad de
mocracy of this art is supposed to 
express its advantageous opposition 
to degenerating “serious” music.

The idea of jazz as Negro folk 
I music is firmly rooted in Western 
Europe and in America. Some ele
ments of jazz are really of Negro 
origin, but that is all. Although the 
connection with musical folk-lore is 
not at all in doubt, folk music is 
far from being the only material of 
jazz. The presence of “folk” motifs 
does not make it folk music.

The fact that one or another jazz 
motif belongs to the musical folk- 

i lore of the Negroes is due to the 
general tendency of the upper class 
to influence and borrow from the 
culture of the individual races whom 
the upper class regard as sources of 
exoticism.

It is also necessary to emphasize 
that the entire folk element in jazz 
is entirely devaluated by monoto
nous, hackneyęd distortion, in which

traces of Negro origin, despite the.: 
fact that some of their instruments I 
come from Europe. The Jazz band 
gives the most virtuosic exploitation 
of the possibilities of th<» Negro or
chestra. By virtuosity, here, wc mean 
the store of positive, active energy 
of the performers, which makes 
them act in a different way each 
time, as it were to improvise. From 
this point of view the jazz band is 
a new method of musical perfor
mance and, thanks to the active 
principle which lies at the basis of 
its performance, deserves serious at
tention. In clearness and brilliance

Once too often you hear fellows , 
remark, “That girl looks as natural 
as a polar bear in the South Seas,” 
or something to the effect. When a 
girl digs down into the vast depths 
of her pocketbook to get rouge and 
stuff, it is like starting to paint a , 
piece of furniture: a little more here i 
and little less here, then a little | 
more on less to make it even with 
more, etc. When we get through, we ' 
have a finished product strictly con
trary to our intentions.

į The old adage about cosmetics— 
better use none at all if you are to i 
overdo it—still holds. Especially as , 
the weather gets warmer, too much 
make-up is away from artificiality 
and toward the natural coloring.

Women have become cosmetic
■ conscious. After little experience the 
average girl is an expert with the 
foundation cream, the rouge, the 

____;, eye make-up and though 
ol the American Negroes is a com-I she may not use them often, she is 
plex phenomenon, little connected j well aware of their existence and 
with the primitive music of the Af- their possibilities.
rican Negro. Trade in Negroes be- Į Since our skins like our coloring 
gan in North America in the seven
teenth century. In their new coun
try, the Negroes had to listen to 
Christian missionaries, forgot their 
own language and began to speak 
an English jargon. Their songs, na
turally, are on a new, incomparably 
higher stage of development than 
those of their African kinsmen. The 
cultural influence of the whites is 
beyond doubt.

The predominant form of Negro 
song in America is the spiritual. The 
texts of the spirituals are Christian 
hymns but 
matter the 
missiveness 
ideological 
longing for liberation of the 
such as “John Saw De Holy 
bah” and “Hallelujah!”

all the peculiarities of the Negro 
material arc lost. All intonations are 
depersonalized, and the whole meter 
is subordinated to a syncopated met
rical system which is deadening in 
its repetition. In a word, only 
of the fresh musical folk-lore 
Negroes are left in jazz. The 
sion to folk-lore in this case
reaction. Jazz gives just such an 
idea of the musical art of the toil
ing Negroes as the hideous “stomach 
dance” of the Paris cafes gives of 
the real Negro dance.

What we now call the folk music Į lipstick

in their biblical subject 
elements of meek, sub
arc absent. Their basic 

content is a passionate 
race, 

Num

these 
synco- 

the rhythm of both. But 
enormous difference be- 
majestic tunes of the spi- 
which syncopation mere-

What is it that connects 
songs with jazz tunes? The 
pation of 

.■ what 
; tween the
I rituals, in
I ly emphasizes the intensity of the 
į emotional feeling, and the broken- 
| up, impudent syncopated shrieking 
I of jazz. Only by ignoring the musi- 
I cal integrity of Negro songs and of 
| jazz music, only by taking a forrfia- 

1’~j!- i — - ,, ,
two

An Invite to Metros

As some sage once uttered:— 
“Be good, but 

bad, but not too
■ enough and
Tot of fun.” 
crave, then

į Moonlite
Youth Council is

|24th.
Imagine a cool 

i music, 
' down 
you

■ ui:«.

not too good, be 
bad—just be good 
enough to have a 
if fun is what you 

miss the annual 
the Metropolitan 
giving on Aug.

starlit night, soft 
a big yellow moon beaming 
on the silver;

1 —i stretched out in
■ blissfully
I dings —
drinking a glass of beer!

The good ship Ossining is sailing 
from the North River Pier No. 
the foot of Battery Place at 
in the evening, rain or shine.

This 600 passenger steamer 
three decks. On the first you 
satiate your hunger and

Since our skins like our coloring 
Į are distinctly individual it is best to 
; work out some plan of make-up and 
constantly improve upon it. If your 
skin is 
take, it is best to use a foundation 
cream. An excellent brand can be 
bought in the five and dime store. 
A small application will help keep 
the powder on. If you have an oily 
skin, your use of foundation has to 
be very sparing. After the fqunda- 
tion, pat some cold water over your 
face. This will keep the cream from 
getting caky and greasy. Use a foun

dation one shade deeper than your I the delegates who are coming to the 
; skin tone—it will “work up” to an 
exactly matching shade. If you use 
paste rouge because your skin is 
dry, put it on top of the foundation 
and then powder. If you use dry 
rouge, because your skin is oily, put 
it on over the powder. Don’t have 
it on over the powder. Don’t have it 
look like a blob of color. Cover it 
with a little powder to soften the 
hard line that the bright color may 
make. If you use paste rouge apply 
it by putting three spots on the 
cheeks. Pat and blend it with the 
fingertips. Smooth out and 
away the edges.

i listic stand, can one assert that 
rhythmical structures of these 
phenomena are identical.

Most Negro songs performed 
harmonized in the jazz spirit, 
creates the impression of the simila
rity of these very different musical 
phenomena.

The other Negro songs we know— 
lullabies, love songs and songs for 
round dancing — have the same 
point of contact with jazz. Their 
tender lyricism and refinement of 
feeling have nothing in common with 
jazz. Their similarity lies only in 
the syncopation of rhythm. Because 
of this rhythm, it is easy to “revise” 
Negro motifs into jazz, but this does 
not mean that jazz is a folk music.

Let us summarize what we have 
said. Jazz certainly has elements of 
Negro rhythm and methods of sound 
extraction. It is also beyond doubt 
that jazz, which is mainly performed 
by Negroes, has the Negro tradition 
of performance, that is, extraordi
nary virtuosic exploitation of instru
ments and the use of special me- 

i thods of extraction of sound. Indi- 
, vidual jazz melodies are also of Ne- 
i gro origin but most of them are 
' written by special jazz composers. 
I The harmony of jazz is borrowed 
į from the European concert and 
i opera music of the end of the nine- 
i teenth century and the beginning of 
; the twentieth. The musical instru- 
I ments included in the jazz band also 
come from Europe. Finally, the con
tent of jazz leaves not the slightest 
doubt as to its folk character. Jazz 
is pseudo 
folk nature 
one hand, 
other hand, 
ing the masses.

Laisvė’s Excursion to Lake 
. Hopatcong, August 4th.

Round Trip $1.00

Sweet 
do ? I

just simply cannot bear children.”
Kindly Old Lady: “Well, you 

mustn’t expect too much of a hus
band.”

Heard This One?
A passerby stopped to watch an 

old man weeding his garden.
Passerby: “Which weeds do 

consider the easiest to kill?
Gardener: “Widow’s weeds, 

only have to say ‘wilt thou,’ 
they wilt.”

has 
can 

your hunger and lounge 
around until your food digests; on 
the second deck (enclosed) you can 
quench your thirst and dance to 
lilting music; and on the top deck, 
with the sky for a roof, more danc
ing and peace and quiet for those 
romantic souls who prefer to sit and 
drink in the beauty of the night (or 
something).

We extend a cordial invitation to

LDS convention to dash down earlier 
so they can start off their visit to 
New York with a rollicking good 
time.

“All this and heaven too” for one 
paltry dollar, so get your passports 
in advance from any LDS member. 
Until next time, carbolic acid (which 
is goodbye in any language).

Helen.

An Editorial
LITHUANIA — A SOVIET REPUBLIC

At 3:20, July 22, by unanimous decision of the Parlia
ment, Lithuania became a Soviet Republic. It was the first 
independent nation to unite with the Soviet Union by con
stitutional means — without revolution it became a Soviet 
Republic.

Many anti-fascist Lithuanians in America were convinced 
that Smetona’s regime was unstable and that there would 
soon be an uprising with thousands of lives lost. But 
change was brought about in just the opposite' manner.

Now, who was instrumental in bringing about 
I change? The people. When Smetona, scared by the Red 
my, ran off to Hitler with his wealth and chief aides, 
new government announced the elections to form a Parlia
ment — something that, the people have been demanding for 
a long time. These elections took place all over Lithuania, 
with over 1,386,000, or 96 per cent of all able to vote, Lith
uanian citizens participating. It is clear that the elected Par
liament had the trust and the right to voice the 
the whole people. •

During the 14 years of Smetona’s regime, 
i were demanding equality, since they were the 
right to organize, free speech, some land from the people who 
monopolized land ownership, 
a miserable existence.

But they were speaking 
pleas and they continued to 
until the present time when they are promised a brighter fu

ture.

this
Ar- 
th e

the people 
nation, the

to ears that werb deaf to their 
live under shocking conditions
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Kaip Tvarkosi Sovietų Sąjungos 
Respublikos

Pamatines Taisykles tinių Sovietinių Respubli- 
Sąjunga Sovietinių Sočia- kų; 23 Autonominių Social.

Sovietinių Respublikų; 20 
Autonominių Socialistinių 
Sovietinių Sryčių ir keli ra
jonai.

Dabar Sovietų Sąjungoj 
Sąjunginėmis Sovietinėmis 
Socialistinėmis Respubliko
mis yra sekamos: rusų, uk
rainų, baltrusių, armėnų, 
gruzinų, azerbaidžanų, uz
bekų, turkmėnų, tadžikų, ka-

lietu-

listinių Respublikų gimė 
1922 metais, pagal Lenino 
ir Stalino sumanymą. Ant 
griuvėsių caristinės, o vė
liau buržuazinės respubli
kos, susiorganizavo Sovietų 
Rusija. Bet kadangi ten 
gyvena apie 100 skirtingų 
tautų ir tautelių, tai Leni
nas sumanė, kad sujungus 
lygiomis visas tautas ir tau
teles, kad pakirtus bent ko
kią vienos tautos pirmeny- moldavų-bessarabų; 
bę prieš kitą, tai sudaryti vių, latvių ir estų, 
laisvų, pilnateisių, be žmo
gaus pavergimo valstybių' 
sąjungą.

Sovietų Sąjungos pama- ant lygybės visų 
tan buvo paimta ta taisyk
le, kad kiekviena tauta ir 
jos šalis, kuri prieina prie 
kokios kitos užsienio vals
tybės ar tai sausžemiu, ar 
vandeniu, tai yra pilnai sa-__ .c _____ ____ ... ___
vistovi valstybė. Tautos,'lygias teises su mažyte Ar
kų rių plotai apsupti kitų so- meni jos Sovietine Socialisti- 
vietinių respublikų, kurios 
neturi išėjimo į užsienius, 
tai gauna autonominių res
publikų, sryčių ir rajonų 
teises.

Visos, kaip Sąjunginės 
Socialistinės Sovietinės Res
publikos, taip Autonominės 
Socialistinės Sovietų Respu
blikos. Autonominės Social. 
Sovietinės Srytis ir Autono
miniai Socialistiniai Sovie
tiniai Rajonai pamate pri
ima Sovietų Sąjungos Kon
stituciją, kuri nusako: Vi
sa valdžia priklauso miesto 
ir kaimo darbo žmonių at- Konstitucija, 
stovų Sovietams. Ekonomi- Skyrius 17 sako: “Kiek- 
nį pagrindą sudaro tas, kad vienai Sąjunginei Respubli- 
įvedama socialistinė nuosa- fcai paliekama teisė laisvai 
vybė gamybos įrankiams ir išeiti iš Sąjungos Sovietinių 
priemonėms, 1“ 
privatinė nuosavybė, ima
masi žygių, kad išnaikinus 
klases; žmogaus žmogumi

Kaip Tvarkosi Sovietų 
Sąjunga?

Sovietų Sąjunga paremta 
tautų ir 

tautelių principo. Gal bus
kam nuostabu, kad Rusų 
Sovietinė Federatyvė Socia
listinė Respublika, kuri turi 
apie 130,000,000 gyventojų, 
rusu tautos žmonių; turi

ne Respublika, kurios gy
ventojų skaičius tik biskį 
viršija milioną. Bet taip yra 
Sovietų Sąjungoj.

Į Sovietų Sąjungą laisva

teises ir
sutartinai
gyventojų skai-
aštunta respubli-

visus 
išriša.

lika ir ji turi pilną laisvę 
pasitraukti, jeigu jai toliau 
nepakeliui kartu. Sovietų 
Sąjungos Konstitucijos sky
rius 16-tas sako:

“Kiekviena Sąjunginė Re
spublika turi savo Konstitu
ciją, įmančia domėn respub
likos ypatybes ir sąstatą pil
nai atatinkant su SSRS i

likviduojama Socialistinių Respublikų.”
- - Aukščiausias Sovietų Są-

žmogumi 3ung°s . organas
išnaudojimą. Nuosavybe Yfa -Aukseiausias SSSR So- 
jgauna arba valstybinę (vi-1''letasc Jis dabnasl k du bu’ 
sos liaudies turto) formą ^us: Sąjungos Sovietą ir 
arba kooperatyviai-kolcho- So™H- l- abu,buus 
zinę formą, žemė, jos gei-, 
mes, turtai, vandenys, miš
kai, fabrikai, kasyklos, ge
ležinkeliai ir kitos susisieki-j 
mo priemonės tampa ben-1 
dru liaudies turtu. Valstybė 
organizuoja planingą gamy
bą ir paskirstymą ir taip 
šalis eina prie socializmo 
gadynės, kur nebus jokio 
žmogaus pavergimo.

Ant šių dėsnių pasire
miant kiekviena 
respublika ar tai sritis su
daro savo konstituciją. Iš 
pradžios Sovietų Sąjungoj 
buvo septynios Sąjunginės 
Respublikos ir apie 40 au
tonominių respublikų, sry- 
čių ir rajonų. Paskui buvo 
vienuolika, dvylika, trylika, 
o su prisidėjimu Lietuvos,

Pagal tą taisyklę ir skait
lingoji rusų tautos respubli
ka siunčia tik 25 atstovus, 
ir Ukrainos Sov. Soc. Res
publika, kuri turi apie 40,- 
000,000 gyventojų, tik 25 at
stovus, ir Lietuva, kuri tu
ri apie 3,000,000 gyventojų 
25 atstovus, ir Armėnija 25 
atstovus, ir visos kitos. Tą 
visoms tautoms laisvę už
tikrina Sovietų Sąjungos 
Konstitucijos skyriai No. 
34 ir No. 35. Reiškia, visos 
Sąjungines respublikos ar 
jos dideles ar mažos, ar gy
ventojais skaitlingos ar ne, 
turi lygias teises Tautų So
viete. Abu Sovietų butai tu
ri lygias 
klausimus

Lietuva 
čiumi bus
ka Sovietų Sąjungoj. Už ją 
skaitlingesnes gyventojais 
bus tik rusų, ukrainų, bal
tarusių, gruzinų, azarbai- 
džianiečių, uzbekų ir kaza- 
kų respublikos, o kitos tu
rės mažiau gyventojų, kaip 
Lietuva.

Kiekviena sovietinė res
publika turi savo kalboj, 
savo teritorijoj, locną val
džią ir tvarką. Greta vieti
nių valdžios organų yra ir 
visos šalies toki komisarija- 
tai, kaip tai: maisto pramo
nes ; lengvosios pramones; 
miško pramones, žemes vi
kio; grūdų ir gyvulininkys
tės; finansų; vidaus preky
bos; teisingumo; apšvietos 
ir jeigu reikalas yra kiti.

Bendrai visų respublikų, 
sričių ir rajonų reikalais 
Sovietų Sąjunga turi seka
mus komisarijutus: apsigy
nimo reikalų; užsienio rei
kalų; susisiekimo kelių; ry
šių; vandens transporto; 
sunkiosios pramones ir gy
li i m o s i p r amones. Šiais 
klausimais visų respublikų, 
kurios įeina į Sovietų Są
jungą, bendyai rūpinasi So
vietų Sąjungos valdžia. Ji 
veda kelius, užsienio preky
bą, būdavo j a sunkios pra
monės fabrikus ir rūpinasi 
bendrais apsigynimo reika
lais.

Todėl, visos pasakos, kad 
būk “rusai išnaikins lietu- 

Ivius, pavergs Lietuvą”, yra

šiolika Sąjunginių Socialis-

atstovus piliečiai renka ly- 
1 giu, visuotinu, slaptu bal
savimu keturiems metams. 
Bet jeigu rinkikai atranda, 
kad išrinktasis jų atstovas 
neina tinkamai pareigas, tai 
pagal Konstitucijos 142 sky
rių jis gali būti atšauktas.

Į Sąjungos Sovietą ren
ka po vieną atstovą nuo prasimanymas, piktos pasa- 
kiekvienų 300,000 gyventojų kos tų, kuriems svetimas 
skaičiaus. Gi į Tautų Sovie-'tarptautinis solidarumas, 
tą, renka ne nuo gyventojų 

sovietinė skaičiaus, bet sekamai: 
Kiekviena Sąjunginė Res
publika, i kurių dabar yra 
16, renka po lygų skaičių, 
po 25 atstovus, nepaisant 
kiek gyventojų ji turi. 
Kiekviena Autonominė Res
publika renka po 11 atsto
vų ; kiekviena Autonominė 
Sritis renka po 5 atstovus 
ir Autopominis Rajonas po 
1 atstovą.

Laredo Bru sveikina Jungt. Valst. valsty-prez.Kubos 
bes sekretorių Hull, atvykusį Kubon į Pan-American 
konferenciją, kurios sesijos dabar tęsiasi.

svetimi darbo žmonių rei
kalai. Tai niekas daugiau, 
kaip tuščias bauginimas 
pridengimui i š n a u d otojų 
klasinių reikalų.

Sovietų Piliečių Laisves
Kiekvienas bile kurios so

vietines respublikos pilietis, 
kartu yra ir Sovietų Sąjun
gos pilietis. Atsitikime, jei
gu kur Lietuvos Sovietines 
Socialistines R e s p u b likos 
pilietis į nelaimę patektų, 
tai už jį stotų ne vien Lie
tuva, bet visa Sovietų Są
junga.

Sovietų Sąjungos Konsti
tucijos skyriai 118-133 nu
sako piliečių teises. Štai ke
letas iš jų: SSSR piliečiai 
turi teisę darbui, tai yra, 
teisę gauti garantuotą dar
bą, apmokant jų darbą ata
tinkamai jo kiekiui ir koky
bei. Darbo teise yra užtik
rinta. Visi piliečiai turi tei
sę apmokamoms vakaci- 
joms, poilsio namuose, kliu- 
buose ir tt. Visi piliečiai tu
ri teisę medžiaginiam jų ap
rūpinimui senatvėj, ligoj, 
arba nustojus darbo jėgos. 
Visi piliečiai turi teisę ma
lkytis. Tą teisę užtikrina 
teikiamas mokslas veltui.

Moterys turi lygias teises su 
vyrais. Užtikrinta nėščioms 
moterims atostogos su alga, 
pagalba gimdymo laiku ir 
jų kūdikiams. Šiomis teisė
mis naudojasi visi piliečiai 
nepaisant jų tautybės, ra
sės, turto. Užtikrinta sąži
nės laisvė, bažnyčia yra ats
kirta nuo valstybės, o mo
kykla nuo bažnyčios. Sky
rius 125-tas užtikrina: “(a) 
žodžio laisvę; (b) spaudos 
laisvę, (c) susirinkimų ir 
mitingų laisvę, (d) gatvės 
eisenų ir demonstracijų lais
vę.” Užtikrinta asmens ne- 
paliečiamybė. Niekas nega
li būti areštuotas kitaip, 
kaip teismui nutarus arba 
prokurorui s a n k c ionavus. 
Piliečio buto nepaliečiamy- 
bė, susirašinėjimas yra ap
saugota įstatymų. Kiekvie
nas sulaukęs 18-kos metų 
amžiaus turi teisę rinki
muose, balsuoti, rinkti ir 
patsai būti išrinktas į bile 
valdžios vietas, išskiriant 
tik bepročius ir asmenis 
teismo nuteistus.

Straipsniai 136-141 sako: 
Atstovų rinkimai yra ly
gūs: kiekvienas SSSR pilie
tis turi vieną balsą. Visi pi
liečiai dalyvauja rinkimuo
se lygiais pagrindais. Mote
rys tu r teisę rinkti ir būti 
išrinktomis lygiai su vy
rais. Piliečiai, esą Raudono
sios Armijos eilėse, turi tei
sę rinkti ir būti išrinktais 
lygiai su visais piliečiais. 
Nuo žemiausio iki pat aukš
čiausio atstovo renkama tie
siu keliu. Balsavimas yra 
slaptas. Kandidatai pastato
mi pagal rinkimų apygar
das. Iškelti kandidatus turi 
teisę visos darbininkiškos 
visuomeniškos o r g a nizaci- 
jos, draugijos, Komunistų 
Partijos organizacijos, uni
jos, kooperatyvai, jaunimo 
o r g a n i z acijos, kultūrinės 
draugijos ir tt. |

Čia mes padavėme labai 
suglaustoje formoje Sovietų 
Sąjungos piliečių teises. 
Kiekvienas sąžiniškas žmo
gus, kuris nenori iš kitų 
prakaito daryti gyvenimą 
ir pelną, pilniausiai su šio
mis taisyklėmis sutiks.

Kaip Auga Industrija ir 
Kultūra?

Sovietų Sąjunga padarė 
milžinišką progresą išauklė
jime industrijos. Vien bė
gyje Pirmo Penkių Metų 
Plano buvo išbudavota per 
5,000 naujų fabrikų, dirbtu
vių, elektros gamybos sto
čių, gelžkelių, kasyklų, žiba
lo svirčių ir kitų įmonių. 
Dabar Sovietų Sąjungos 
abelna gamyba yra dau
giau, kaip penkis kartus 
pralenkus prieškarinę ga
mybą, o atskirose šakose, 
kaip elektros jėgos gamini
me, tai bent 15 kartų. Iš- 
budavojo galingą metalur
gijos, žibalo, anglies, trakto
rių, orlaivių, kombainų, au
tomobilių ir kitokių mašinų 
gamybą.

Straipsnio rėmai mums 
neleidžia tą viską analizuo
ti. Mes paimsime Armėnijos 
Sovietinę Socialistinę Res
publiką ir dar keletą faktų. 
Armėnija užima 11,580 ketv. 
amerikoniškų mylių plotą ir 
turi per 1,000,000 gyvento
jų. Tai tris kartus plotų ir 
gyventojais mažesnė už 
Lietuvą.

Caro laikais, per šimtme
čius Armėnija buvo atsili
kus šalis. Caro valdžia 
kurstė armėnus prieš tur
kus ir priešingai. Ten nuo
latos liejosi žmonių krau
jas. Žmonės gyveno tamsy
bėj, skurde ir varge. O šalis 
turtinga iškasamais gamtos 
turtais ir kt.

Sovietų Sąjungoj Armėni
ja yra pilnateisė respublika,

Minersville-Shenandoah

gamyba.

kaip ir kitos. Sovietų Są
jungos planingumo taryba 
rūpinasi bendrai visomis 
atskiromis r e s p u blikomis. 
Dabar Armėnijoj yra jau 
per 40 galingų vandens ir 
kuro elektrą gaminančių 
stočių. Visos galingos upės, 
vandenpuoliai tam panaudo
ta. 'Elektros srovė suka ma
šinas, apšvietė gyvenna- 
mius ir miestus. Išvystyta 
vario, geležies
Įsteigta šilko, cemento, kai
lių, konservų, medžio, mar
muro, mėsos, audimo ir ki
tokį fabrikai, kurių produk
cija 15-ką kartų viršija 
prieškarinę gamybą. Žemės 
ūkis ant 90 nuoš. kolekty- 
vizuotas. Jau 1937 metais 
ten buvo 24 traktorių ir ma
šinų stotys, su 1,400 trakto
rių ; 300 kuliamų mašinų ir 
150 kombainų. Dabar tas 
kiekis padidėjo. Apdirbamos 
žemės plotas padidintas. Ji 
daugiau išduoda vaisių. 
Įsteigta dideli ir turtingi 
vynuogių sodai. Išbudavota 
vyno gaminimo fabrikai. 
Auginama medvilne. Pra
kasta kanalai apsausinimui 
ir drėkinimui laukų.

Armėnijos pakalnėmis 
vaikšto dideli būriai avių, 
ožkų, arklių, raguočių gal
vijų. Visai kita Armėnija. 
Miestai, sodžiai ir kaimai 
įgavo naują vaizdą.

Kaip daug padaryta pro
greso, tą • geriausiai parodo 
apšvietos ir sveikatos klau
simais atsiekimai. Prie ca
ro nebuvo nei vienos armė
nų mokyklos, liaudis buvo 
tamsi. Buvo tik kelios rusų 
mokyklos činauninkų vai
kams. O dabar Armėnija 
turi 9 universitetus, 45 auk
štas technikines mokyklas, 
67 tyrimo ir mokslo insti
tutus ir 1,200 pradinių ir 
vidujinių mokyklų. Mokinių

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Piknikas su Programa
Dienraščio “Laisves” Naudai

Rengia ALDLD 9-tas Apskritys

Įvyks 18 dieną Rugp.-August
Bus labai gražioje vietoje

MAR LIN PARK
MINERSVILLE, PA.

Bus puiki muzikale programa; skanių valgių, gėrimų.

t ________________

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

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

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

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

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

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 
kaina po 2oc už egzemplioiių, nio 
po 15c už kopiją.

Prašome tuoj aus siųsti užsakymus

427 Lorimer St.

24 egzempliorių,
25 ir daugiau—

šiuom antrašu:

Brooklyn, N. Y.

“Laisvės” ekskursija traukiniu jau arti. Tuojau įsigykite bilietą ir 
važiuokite linksmai praleisti dieną tyrame ore.

i \ »

Rengia LDS 8-ta kuopa naudai dienraščio “Laisvės”

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

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

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

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

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

»

Parsamdoma laivukai pasivažinėjimui ant didžiojo ežero Hopatcong.

BROOKLYNIEČIŲ ATVDAI: Liberty St., Now 
York City traukinys išeis 8:45 a. m. (Day Light 
Saving Time). Brooklynicčiams geriausia priva
žiuot Jamaica Lino traukiniu, išlipt ant Broad St. 
stoties, Downtown, ir nuo stoties eiti Iki Liberty 
St. Ferry, Hudson River.

Jersey City Tercinai, traukinys iScls 9:00 A. 
East 22nd St., Uayajnc, traukinys išeis 9:15 A. 
Eiizabethport, N. J., traukinys išeik 9:20 A. 
Elizabeth, N. J., traukinys išeis 9:25 A. M. 
Newark, (Broad St.), traukinys išeis 9:00 A.

M.
M.
M.

M.

GRĮŽTANT ATGAL, TRAUKINYS APLEIS PARKĄ 8:30 V. VAKARO
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Nariai 77 Lokaio Tekstilės Darbininku Unijos (CIO) pikietuoja American Lead 
Pencil Co. fabriką Hoboken, N. J., kur 600 darbininku sustreikavo, reikalaudami 
25 nuoš. pakelti algas.

Naujienos iš Laisvos Lietuvos
Kaunas.—Liaudies vyriau

sybės darbu eilėje yra didelė 
sritis — statyba, šios srities 
darbas jau pradedamas. Prie 
statybos dirbs daug tūkstančiu 
darbo žmonių. Kadangi staty
ba buvo labai apleista, todėl 
ji bus kuo skubiausiai vykdo
ma. Liaudies vyriausybė nusi
stačiusi neleisti šimtams tūks
tančių žmonių ii- šeimų pūti 
įvairiuose rūsiuose, landynėse, 
kur žalojama sveikata, dar
bingumas ir priaugančioji kar
ta.

Kaunas.—Prieš kurį laiką 
mokesčių plaukimas į Kauno 
miesto savivaldybės kasą bu- 
*vo aplėtėjęs. Dabar mokes
čiai plaukia normaliai. Pažy
mėtinai didelę apyvartą savi
valdybės kasa padarė pasku
tinėmis birželio ir pirmomis 
liepos mėn. dienomis.

Kaunas.—Miškų Departa
mentas pavedė miškų urėdams 
ir girininkams leisti į varžyti
nes bežemiams ir mažaže
miams išsinuomuoti nusišiena- 
vimui miškų pievų. Pirmoj ei
lėj leidžiama bežemiams iki 
10 ha. žemės, o jei tokių pie
vų atliks, tai ir turtingesniems 
gyventojams. Bet ir į tokias 
varžytines atvykę bežemiai ir 
mažažemiai turės pirmenybę. 
Kadangi dėl sausos vasaros 
pašaro nusimato stoka, tai 
toks naujosios valdžios parė
dymas gyventojuose labai

voką. Jie Įsivaizdavo poną su 
cilinderiu ar katiliuku, fra
kuotą, apsikabinėjusį ordinais, 
nieko nedirbantį, gaunantį ge
rą algą ir asmens priedą ar 
pensiją. Mat Smetonos idėja 
buvo sukurti Lietuvoje poniš
ką miesčioniją, kuri turėjo bū
ti liaudį valdantysis luomas. 
Bet atėjo galas ponų valdymo 

j gadynei Lietuvoje. Visokiems 
j ponams Jaisvoje mūsų Liau- 
! dies Respublikoje neturi būti 
! vietos. Esame tik darbo žmo
nės—draugai. Tad išmeskim
iš mūsų gyvosios ir literatūri
nės kalbos poną, telieka jis 
prisimintinas tik kaip keiks
mažodis.

Raseiniai. — žinia apie 
naujosios Vyriausybės sąstatą 
miesto ir apylinkės gyventojų 
daugumą džiaugsmingai su
jaudino iki tolimiausių žmo
gaus širdies kampelių : žmone- 
liai laisve atsikvėpė, pakilo 
nuotaika, ūpas ir noras dirbti, 
žmonės nuoširdžiai ir drąsiai 

! kalbasi, dalijasi džiaugsmo 
'mintimis ir pasikalbėjimus vi
suomet užbaigia liūdnais pri
siminimais apie to purvinojo ir 
visus slėgusio sunkiausiu ak- 

| meniu buvusiojo trylikos me
tu režimo dienas. Į v

Zarasai. — Daugumai za
rasiečių dar pirmą kaitą te
ko pamatyti mūsų prieteliškos 

Į SSSR valstybės karius. Visi

džiaugsmingai sveikinamas.

Kaunas.—Pramonės ir Pre- • 
kybos Departamentas skubiai 
renka žinias apie krašto esa
mus molynus ir molio ištek
lius. Dar šiemet numatoma ■ 
pradėti statyti 20 pramoninio 
tipo didelių plytinių, kurias, 
steigs savivaldybės ir finan- ■ 
suos pati valstybė. Dar šie
met numatomose įsteigti ply
tinėse metinė plytų gamyba 
bus didesnė, kaip 60 milijonų 
plytų. Tuo pačiu smarkumu 
plytinių steigimas bus ir vė
liau vykdomas.

So. Boston. Mass.

gyventojai nepaprastai gėrisi 
karių mandagumu ir džentel
menišku jų su gyventojais ap
siėjimu.

Plungė. — Niekas negalėjo 
tikėti, kad Plungėje žmonės 
po 14 metų priespaudos taip 
greit, taip organizuotai pasi
rodytų. Pravažiuojant SSSR 
kariuomenei, ji buvo pasitikta 
taip šiltai ir entuziastingai, 
kaip niekuomet nėra tekę ma
tyti. Vakare žmonės gatvėse 
rinkosi, būriavosi. Radio apa
ratus apgulę klausėsi ir kai 
buvo sužinotas vyriausybės 
sąstatas, po pranešimo mies
tas vėl sujudėjo. Mačiau gat
vėse verkiančius iš džiaugsmo, 
plojant, kiti kai maži vaikai 
bučiavosi. Tikrai buvo galima 
matyti, kaip masės pasijuto, 
kad reakcijos pančiai sutrū
kę.

Kaunas.-—Išbrauktas iš ka
riuomenės Vytauto D. Aukš
tosios Karo Mokyklos lekto
rius gen. št. pulk. Aloizas Va- 
liušis, Smetonaitės vyras, kurį 
Smetonos šeima paėmusi iš li
goninės po sunkios gerklės 
operacijos birželio 15 d. išsi
vežė į užsienį.

Patirta, kad j užsienius pa
bėgo ir generolas Plechavi
čius.

Kaunas. — Birželio 22 d. 
įsakymu kariuomenei moko
mojo karo laivo vardas “Pre
zidentas Smetona” panaikin
tas ir pakeistas vardu “Pir
mūnas”.

Worcester, Mass.

Kaip Tvarkosi Sovietų Sąjungos 
Respublikos

reikalais pada- 
pažanga. Tik 

Sovietai Arme-

(Tąsa nuo 5-to pusi.) 

kiekis net 63 kartus dides
nis, kaip buvo pirm revoliu
cijos. Greta to yra 700 kny
gynų, 500 namų skaityklų.

Armėnijoj yra 26 teatrai, 
175 judžiai. Eina 66 laikraš
čiai ir per metus išeina virš 
4,000,000 knygų kopijų. 
Vien armėnų kalboj yra 
468 knygynai. Jeigu caro 
laikais ant kiekvieno žmo
gaus apšvietai buvo skiria
ma į metus 6 kapeikos, tai 
jau 1937 metais Sovietų val
džia skyrė ant kiekvieno pi
liečio po 125 rublius į me
tus laiko.

Sveikatos 
ryta didelė 
1938 metais
nijos sveikatos reikalams 
paskyrė 57,000,000 rublių. 
Tuo kartu šalyj jau buvo 
tūkstančiai daktarų, jų pa- 
gelbininkų, slaugių, 142 li
goninės, ambulatorijos, dis- 
penseriai ir sveikatos ku
rortai.

Taip kultūra, apšvieta ir 
sveikata rūpinamasi Sovietų 
Armėnijoj. Taip yra ir ki
tose Sovietų Respublikose. 
Rusų respublikoj į 20 metų 
daugiau mokyklų išbudavo- 
ta, kaip prie caro režimo 
per 200 metų. Sovietų Bal
tarusijoj, kur caro činovni- 
kai išleisdavo 60 kapeikų 
ant žmogaus į metus apšvie
tai, tai Sovietai išleidžia 
virš 100 rublių. Baltarusija 
pradžioj 1938 metų jau tu
rėjo 23 universitetus.; 98 
aukštas technikines mokyk
las; 40 fakultetų; per 7,000 
pradines ir vidujines mo
kyklas; 15 muzėjų ir leido 
per 200 laikraščių.

Arba paimkime Turkmė
nijos Sovietų Respubliką, 
kuri turi per 1,300,000 gy
ventojų. Prie caro ten mo
kančių rašyti ir skaityti bu
vo tik pusė nuošimčio. O da
bar berašti j a visai likvi
duota. Šalis turi 1,377 mo
kyklas su 200,000 mokinių; 
4 universitetus; 38 aukštas 
mokyklas; 606 knygynus ir 
skaityklas; 11 nacionalių te
atrų; 117 judžių; judžių ga
minimo įstaigą; leidžia sa-

vo laikraščius. Sveikatos 
srityj taip pat padaryta mil
žiniška pažanga, nes yra 60 
ligoninių; 55 ambulatori
jos; 220 sveikatos pagel- 
biniai punktai ir 295 vaikų 
priežiūros namai ir darže
liai.

Tas yra kiekvienoj Sovie
tų respublikoj, srityj ir ra
jone. Sovietų valdžia ne
smaugia tautas, jų kultū
rą, bet gelbsti joms. Vien 
bėgyj keturių metų buvo iš
dirbta dėl 17-kos tautelių jų 
raidynas, kurios pirmiau jo 
neturėjo. Tat ir Lietuvai 
susijungus su Sovietų Są
junga, pakils mūsų ne vien 
ekonominis gyvenimas, bet 
ir kultūrinis, nes tam tiks
lui gelbės nevien Lietuvos 
įplaukos, bet ir Sovietų Są
junga iš savo milžiniškų pa
jamų.

Balti žiedai neturi jokių 
dažų. Ši spalva gaunasi oru 
pripildant tuščias vietas pe- 
talių lapelių. Kada į šviesą 
atsimuša, atrodo balta.

VEISIMASIS j
Aktas apsiveisimo esti at

siektas, kada kiaušinėlis su
sijungia su stamens sėkla. 
Vabalai daug pasitarnauja 
šiam procesui atlikti. Jie, 
jieškodami cukraus, netyčia 
atneša ant kojų vyro sėklų, 
apveisia kiaušinėlį.

Vėjas pagelbsti daugeliui 
apsiveisti: atneša vyriškas 
sėklas ant moteriško orga
no ir apveisia. Tiesa šis pro
cesas nėra užtikrintas, bet 
daugeliui atsitikimų pasi
tarnauja.

Jau aukščiau nurodėme, 
kad abiejų lyčių organai, 
didžiumoje žiedų, yra ant 
vieno, tai gali apsiveisti be 
išlaukinės pagalbos, bet 
vaisius visada esti geresnis,

jei yra atneštas nuo kftų 
žiedų. Gerinant grūdų vėis- 
lę visada yra bandoma ap- 
veisti su tolesnės giminės 
sėkla.

Mes matome, kaip augme
nys darbuojasi, išvysto spal
vas, aromatą ir cukrų, kad 
gauti patarnavimą apsivei- 
simui. Tuomi jie siekia vie
no tikslo, tai būti apveistais, 
išlaikyti savo veislę nuo iš
nykimo. Kilnus tikslas, bet 
žiedams tas daug atsieina.

Norit Įsigyt Žiedą?
ZfTJTK. Dabar yra vedybų 

laikas. Sllubiniai žle- 
dai būtinai reikia tu- 

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

Gausit už PIGIAU
Parduodu ir taisau

laikrodžius ir laikrodėlius.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS
221-03 Jamaica Avenue 

Queens Village, L. I.

jaunavedžių

negu kitur, 
įvairiausius

D. M. š.

Įvairumai
NAUJA X-SPINDULIU 
MAŠINA YRA BEGA

LINIAI GREITA
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

mu. X-spindulių paveikslai 
turi parodyt, kaip nuo tokio! 
judėjimo įsitempia ar silp
nėja mašinos dalis. Karinin
kai nori sužinot, kas atsi
tinka tuo momentu, kai šau
tuvo kulka neria per me
džio gabalą. Jiem naudinga 
būtų patirt, kaip sklandžiai 
eina arba kur trukdomas 
šovinys vamzdyje šautuvo 
bei kanuolės.

Į tuos reikalus atsiliepė 
Westinghouse tyrinėjimų la
boratorijos ‘ir, pagaliaus, iš
rado tokį X-spindulių prie
taisą, kad jis nutraukia pa
veikslą per vieną milioninę 
dalelę sekundos, tai yra 20 
tūkstančių sykių . greičiau, 
negu žmogus paprastai 
mirkteli akim.

Šis išradimas, sakoma, 
jau patenkins Reikalavimus 
gydytojų, karininkų ir ma- 
šinų-motorų inžinierių, kp- 
rie pageidavo sparčiau vei
kiančių X-spindulių. —J. K.

Jieško Užtarimo pas Hitlerį

WORCESTER, MASS

Šaunus Aido Choro Piknikas
Sekmadienį, Liepos 28 July
Olympia Parke, Shrewsbury, Mass.

Programoj dalyvaus keturi ristikai, risis 
vienu kartu, bus BATTLE ROYAL 

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės daulyvaut šiame pikni
ke. Komitetas užtikrina, kad bus visokių valgių ir gėrimų
Pradžia 11 vai. ryto. UžkvieČia Aido Choras.

PIKNIKAS
SU DAINŲ PROGRAMA

Rengia Keistučio Kliubas iš So. Boston, ir 
Norwoodo Vyrų Choras

Sekmadienį, 28 July-Liepos 
OAKLAND GROVE 

KEISTUČIO PARKE, EAST DEDHAM, MASS.

Pradžia 1 vai. po pietų. Programa 3-čią vai. po pietų.

Dainų programą pildys Norwoodo Vyrų Choras, 
vadovybėj M. K. Bolio. *

Penkių Muzikantų Orkestrą Grieš Lietuviškus ir 
Amerikoniškus Muzikos Kūginius

Kaunas. — Pasibaigus Lie
tuvoje ponų gadynei ir prisi
kėlus Lietuvos Liaudies Res
publikai, žmonės pradėjo pa
sisakyti ir dėl “pono”, “po
nios”, “panelės” ir “ponaičio” 
pavadinimo. Daugelis organi
zacijų jau susitarė žodį “po
nas” iš savo kalbos žodyno 
visiškai išbraukti. Spaudoje 
taip pat keliamas klausimas tą 
vergijos ir baudžiavos termi
ną mesti iš kalbos lauk. Vie
nas nilietis dėl “pono” sąvo
kos taip pasisako:

Mūsų liaudyje ponas būda
vo tartum kokia baidyklė ir šį 
žodį išgirdus ar ištarus kiek
vieną darbo žmogų sukrėsda- 
vo šiurpas ar pasibjaurėjimas. 
Smetonos valdymo laikais 
Lietuvos darbo žmonės apie 

• poną susidarė kiek kitokią są-

LIETUVIŲ RADIO KORP. 
PROGRAMOS 

šeštadienio, July 27, progra
ma per stotį W0RL, 920 kiloc., 
8:30 iki 9:00 vai. ryte bus se
kanti :
1— Saulutės Mergaičių Grupė, 

vadovau j a nt Valentinai 
Minkienei

2— Pianistė Olga Jarutaitė iš 
So. Bostono

3— Nellie Kibildziutė iš So. 
Bostono pasakys eiles.

Sekmadienio, July 28, pro
grama per stotį W0RL, 920 ki
locycles, 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekanti:
1— Longino Buinio, Jr., orkes

trą iš Cambridge
2— Dainininkė Ona Mineikiutė 

iš Montello
3— Montello Lietuvių Moterų 

Choras, vadovaujant Onai 
Mineikiutei.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

Anglu Lėktuvai Nuskandinę 
Kelis Italy Submarinus

Cairo, Egiptas. — Liepos 
24.—Anglų vyriausybė spė
ja, kad jų lėktuvai iki šiol 
nuskandinę kelis Italijos 
submarinus.

Koks tai Susirūpinimas ir 
Koks Biednas Susirinkimas

“Laisvei” pasiunčiu iškarpą 
iš vietinio angliško laikraščio. 
Ten rašoma, kaip mūsų kuni
gėliai -susirūpino Lietuvos li
kimu ir turėjo protesto mitin
gą. Kaip reporteris'sako, kad 
tame jų mitinge buvo apie 
300 žmonių. Tai yra baisiai 
biednas mitingas. Jau tik da
vatkų ir tai galėjo daugiau 
būti, jei visos būtų suėjusios.

Kuomet mūsų kunigai pro
testuoja, tai tuomet Lietuvos 
liaudis daro žingsnius vienytis 
su Sovietų Sąjunga. Ateina 
dienos, kada jūs sėbrams Lie
tuvoje užsibaigs žmonių mul
kinimas. Ir tai baisus dalykas, 
kaip tokiam paaukštinime bu
vus, reikės būti lygiu su dar
bo žmogum. ’ Mat, Lietuvoje 
kunigai buvo baisi aukštenybė, 
o dabar, Lietuva virsdama so
vietine, gal juos padarys že
mesniais ir už Amerikos ku
nigėlius, nes kunigo amatas ci
vilizuotoj žmonijoj yra nerei- 
galingas. D. G. J.

Amsterdam, Holandija. — 
Pranešama, jog viso per 
penkias dienas karo su vo
kiečiais Holandija prarado 
dvyliką savo karinių laivų.

Berlin.—Lietuvos, Latvi
jos ir Estonijos atstovai 
Berlyne protestavo Vokieti
jos valdžiai, kad tie Baltijos 
kraštai dedasi į Sovietų Są
jungą. Šie buvusiųjų vald
žių atstovai užreiškė, kad 
jie nepripažįsta rinkimų, 
per kuriuos tapo sudarytos 
naujos» valdžios Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estonijoj.

Sakoma, kad senieji pa
bėgusieji šių trijų šalių val
dovai sudarysią savas “val
džias” kokioje nors bepu- 
siškoje valstybėje ir iš ten 
tęsią kovą prieš naują san
tvarką Lietuvoje, Latvijoj 
ir Estonijoj.

KAIP APSIVEISIA 
AUGALAI

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Laboratorijoje rūgšties 

pagalba glucosides galima 
pakeisti į kitą formą-cuk- 
rus. Veikiausiai, žiedai sa
vo “laboratorijoje” pagami
na panašiu būdu cukrų, kurį 
bitės perdirba į medų.

Geltona žiedų spalva gau
nasi iš carotin, ši medžiaga 
randasi daržovėse, kaip tai: 
morkose, saldžiose bulvėse 
ir kitur. Carotin yra pirma
pradinis vitaminas A.

Bušai išeis iš So. Boston, nuo Lietuvių Svetainės kampas E ir Sil
ver Sts. 1-my valandų po pietų. Iš Norwoodo irgi nuo Lietuvių Sve
tainės 1-my valandą, po pietų. Taipgi kviečiam iš plačios apylinkės 
skaitlingai atsilankyti. —Kviečia Rengėjai.

Lietuviui Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

kainomis. Pasirinkimas didelis.

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

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

I PIIILADELPHI.JOS IR APYLINKES ATYDAI

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
' K

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

Hillside, N. J
Liepos 21 dięną pasimirė 

Frank Leseck, sulaukęs 43 me
tus amžiaus. Sirgo septynius 
mėnesius. Ligoninėje išgulėjo 
15 dienų. Buvo pašarvotas M. 
Akialis, Jr., koplyčioje po nu
meriu 195' Adams St., New
ark, N. J. Palaidotas liepos 
24 dieną, Rosehill kapinėse, 
Lindene. Paliko nuliūdime 
žmoną Catharine Leseck, se
serį Oną Weston Scottsville, 
Mich., ir brolį Juozą Leseck, 
Lawrence, Mass. Laidotuvėms 
gražiai patarnavo 
M. Akialis, Jr.

Įvyks "1 Rugsėjo 
Nedėlioję A Sept.

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

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

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

iš anksto.

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

ir Lyros Choras iš Baltimorės.

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

graborius
Rep.

Kelrodis: 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
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 
Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po 
kairei j Rd. No. 132. Pavažiuokite apie 1% mailes sekdami iškabas.

z
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E A I i Septintas puslapis

Lowell, Mass
Taigi, Dabar Visi 

Pasidarbuokime
Kuomet organizacija neturi 

pinigų savo ižde, tai bile darbą, 
nežiūrint, kaip jis svarbus ne
būtų, lengvai atmetame, argu
mentuodami, kad 
o be pinigų nieko 
daryti.

Na, gerai! Dėl

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1487 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1050 Rogers Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID JAGERMAN
1050 Rogers Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 696 has been issued to the undersigned 
to ............ .....
of the Alcoholic Beverage Control Law 
80 _______ _,
County of Kings, to be consumed on 
premises. 

HERMAN BRANDSTATER 
Margie Sweet Shop

80 Avenue (), Brooklyn, N.

sell beer at

Avenue O,

retail under Section 107 
a> 

Brooklyn, 
th*

Borough

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10199 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1796 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THE BETTER DAIRY, INC. 
1796 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

the

nėra pinigu

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7365 has been issued to the undersigned 
to sell licer, 
der Section
Control Law at ... ----
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPINA GERULLI
5 16 State St... Brooklyn. N. Y

wine and liquor at retail un- 
107 of the Alcoholic Beverage 

16 State St.. Borough of

hereby 
been

stokos pinigų
daug svarbių darbų neatlieka-'

Bet ve, Lietuviu Darbinin-me
kų Susivienijimo 110-ta kuopa 
dabar rengia gražų pikniką at
einantį sekmadienį, liepos 28 
d., Švedo Parke, Cobblestone 
Inn, Groton Road, Westford, 
Mass.

Mašinos veš žmones nuo L. 
D. Kliubo, 338 Central St., tar
pe 12 ir pirmos vai. dieną. Bū
kite čia visi su mašinom ir be 

kurie norite važiuoti.
ku rie

masinu
Atsiprašome žmonių 

buvote su vilti peieitą 
dienį. Šį kartą bus geriau su
tvarkyta transportacija.

Iš kitų miestų važiuojant per: 
No. Chelmsford, imkite Groton 
Rd. ir už trijų mailių po deši-
net rankai
namas, ten 
piknikas, 
dalyvauti.

gražus akmenėlių 
parko savininkas ir 
Kviečiame iš visur 

J. M. Karbonas.

LICENSES
hereby given that License 

been 
at

NOTICE is 
EB 2031 has 
to sell 
of the t 
1110-12 
County < 
premises.

KATHERINE ZANDER 
11, Brook I.'

retail under

t-nue H, Borough 
kings, to be consumed on

107 
Hl 

Brooklyiv 
the

License NoNOTICE is hereby „___
RL 7592 has been issued to the underįiigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Nostrand Ave.. Borough 
to be con-

trol I,aw at 2081 
of Brooklyn. County of Kings, 
sumed on the premises.

HUNT BROS. TAVERN. INC.
2081 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y

NOTIC I- 
EB

that License No

4110-12 N.

8 has been
1 beer at 

of the Alcoholic 
478 Kings Highway.

toCounty < 
premises.

NOTICF 
EB 
to

NOTICE is 
EB 
to 
of

771 has been 
beer at 

Alcoholicthe
Bush wick

County ol Ki

given that 
issued to the 
retail under 
Beverage Control 
... Borough o< 1 
to be consumed

License No. 
undersigned 

Section 107
Law at

Brooklyn,
I on the

JOSEPH
213 Bushwick Avt

MESKAUSKAS 
ttrooKiyn, N.

at

NOTICE is 
EB 7!'6 lias 
to sell bee 
of the Alcoholic
1103 Avenue M. 
County ot Kings 
premises.

HYMAN & 
1103 Avenue M.

y gixen that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

Brooklyn, N.' Y.

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
bo consumed on th*

ANTHONY 
Highway.

PALAZZO
Brooklyn, N.

that No.

beer at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law al 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

II 
of the
1 Montague Street. 
County of Kings, to 
premises.

Montague

NOTICE 
EB 621 
to sell 
of the 
171A 

( ounty

JACOB

beer at
A leoholie 

Fifth 
of

171A Fifth

NOTICE
EB 822 
to sell 
of. the 
1021

the

GULDIN
Brooklyn, N.

given that License No.

retail under Section 107 
Beverage Control Law al 
, Bqrough of Brooklyn 

Kings, to be consumed on

MICHAEL HUGHES
Ave.. Brooklyn. N.

has been 
beer at

Alcoholic 
Flatlands A
y of Kings

ths

Y

No,hereby given that License 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law al 

,’e., Borough of Brooklyn, 
be consumed on th*to

JAMES I-
1021 Flat lands Ave..

ENRIGHT
Brooklyn, N. Y

NOTICE: is hereby given that License No. 
EB 20X9 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
1768 E.

beer at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law al 
New York Ave., Borough of B’klyn, 
of Kings, to be consumed on 

premises.
NOOLAS & DEMETRI CO..

1768 E. New

| NOTICE: is heret 
' EB 820 has been 
i to sell beer at 
of the Alcoholic 
2258 Pacific St. 
County of Kings, 
premises.

7X

NOTICE 
EB 
to 
of

N.

Licensey given that 
issued to the 
retail u 
Beverage 
, Borough o

to be consumed on

th*

No.

tier Section 107 
Control Law at 

Brooklyn 
th*

carmine: CUCURULLO
Roosevelt Bar & Grill 

fic St.. Brooklyn,

that License
2027 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Bev

Riverdale Ave..
County of Kings, to 
premises.

26

hereby

ISRAEL

No.

Borough of 
be consumed on

Brooklyn, 
the

STEINER
Brooklyn, N.

notice: is 
159 has 

sell 
the 
Hudson

beer at retail under 
Alcoholic Beverage Co;

License No. 
undersigned 

Section 107 
ro I Law at 

Borough of Brooklyn,
to be consumed on

No.
2040 has been issued to the undersigned 
sell beer at' retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law al

Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on th*EB 

to 
of 
50
Countj t 
premises.

the

NOTICE: is hereby given that License 
EB 
to 
of 
184 
County 
premist
JACOB PALUSZEK & JOHN ZIELINSKI 

184 Bedford Ave.. Brooklyn, N. Y

50 Hudson Brooklyn, N.

notice:
EB

NOTICE 
EB 
to 
of 
561

hereby given that License No. 
1984 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law al 

Wythe

premises.

561 Wythe

Avenue, Borough of Brooklyn. 
\ings, to be consumed on the

VERONIKA SKODIS
Ave.. Brooklyn.

NOTICE is 
EB 6s 1 has been 
to sei 
of the 
400 
County 
premises.

OTTO TIEDEMANN
Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
issued to tne undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
ot Kings, to be consumed on

beer at 
Alcoholic

4002 Church

has
Sell beer

hereby 
been

NOTH E 
EB 675 
to 
of the Alcoholic
1117 Broadway, 
Count} of Kings, 
premises.

the

Y

given that License 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on

No.

the

EMIL junke:
Broadway, . Brooklyn, N.

is hereby given that License

556’ has been 
sell beer „at 
the Alcoholic

West Street,
of
180
County of 
premises.

180 West

NOTICE
EB 601 has been issued to the undersigned 
to 
of 
29

beer at

No.

retail under Section 107 
at 

Brooklyn, 
the

sell
the Alcoholic Beverage Control Law-

Wilson 
County of 
premises.

Borough of 1 
to be consumed on

29 Wilson
FRANK MESSINEO
Ave., Brooklyn, N.

No.

y given that License N<fl 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law al 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on

JOHN'K0TULAK
Brooklyn, N.

notice: ____  ..
EB 611 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic 
2212

is hereby that License

beer at retail under Section 
Beverage Control 

Voorhies Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

107 
Law at 

Brooklyn, 
the

RUDOLF LOUIS
Voorhies Ave., Brooklyn, N.

NOTICE 
EB 778 
to 
of the
161-3 
County 
premises.

sell

I is hereby given that License 
has been 
beer at

Alcoholic Beverage Control Law at 
43rd St..

Kings, to

No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107

of

161-3 -43rd
MARY

NOTICE 
EB 
to 
of 
301 
County of Kings, 
premises.

john Behrens
301 Pearl St. .

is

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

KANE .
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.
2628 has been issued to the undersigned 
sell 
the Alcoholic Beverage

Pearl

at retail under Section 107 
Control Law’ at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

& WILLIAM BEHRENS 
Brooklyn. N. Y.

NOTICE: is hereby given that License 
E:B 2055 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the zMcoholic Beverage Control Law at 
373 f Palmetto St.. Borough of Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed on 
premises.

the

HENRY HOFFMAN
373 Palmetto St.. Brooklyn,

NOTICE; is hereby given that License 
EB 2678 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
Of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1082 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CLASSON BAR & GRILL. INC.
1082 E’ulton St.. Brooklyn, N

No.

the

notice: 
EB 
to 
of 
85
County of Kings,

is hereby given that 
has been 
beer at

637 
sell 
the Alcoholic 
Johnson St.

License No. 
undersigned 
Section 11)7 

at 
Brooklyn, 

th*

issued to the 
retail under 
Beverage Control Law

Borough of T 
to he consumed on

85 Johnson

NOTICE 
EB 
to 
of

WILLIAM HEMPE
St.. Brooklyn. N.

is 
has 
beer

hereby given that 
been issued to the 

at

ną mainierių kvartetą. — Rengėjai 
(173-175)

309, Ransom, ties Manganella’s Pa
vilion. Kviečiame visuomenę daly
vauti. — Rengėjai. (173-175)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Moterų Apšvictos Kliu- 

bas rengia didelį pikniką, L. T. Na
mo Parke. Bus programa, visokių 
žaislų ir gardžių užkandžių šeštadie
nio vakare. Kviečiame visus daly
vauti. Piknikas įvyks liepos 27-28 
dd. — Kom. (175-176)

SHENANDOAH, PA
NEWARK, N. J

LTD 5 kp. susirinkimas įvyks lie
pos 26 d., 7:30 v. v. Jurginėj Svet., 
180 New York Avė. Visi dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes turime daug 
savrstyti, ypač “Laisvės” Ekskursi
jos reikalą. — Sekr. (173-175)

Sekmadicnj, liepos 28 d., Laude- 
man Giraitėj, LDS Mainicrių Kvar
tetas ruošia pikniką. Tad vietos ir iš 
apylinkės draugai ir draugės skait
lingai dalyvaukite ir paremkite jau

NOTICE is hereby given that License No. 
1661 has been issued to (he undersigned 

sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 

to be consumed off th*

No.given that License 
issued to the undersigned 

107

NOTICE
EB 791 ..........
to sell beer at retail under Sectii 
of the Alcoholic Beverage Control I

Borough of 
to be consumed on

Brooklyn, 
th*

1713 Avenue U 
County of King.' 
premises.

MINNIE KRINSKY
Famous Kosher Delicatessen

1713 Avenue U. Brooklyn, N.

to
of
89
County of King 
premises.

89 Wyckoff
JOHN BRUNO 
vc., Brooklyn, N. Y.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 28 

d. liepos, 11 vai. ryto, 29 Endicott' 
St. Nariai, dalyvaukite, nes turime 
svarbių dalykų aptarti. — J. 
Lukas, Sclįr. (174-175)

VARPO KEPTUVELicense No.t hat M.NOTICE
GB 2229
to sell Section 107

Law at
beer at retail under 

Alcoholic Beverage Control 
Borough of 

to

given that No
2591 has been issued to the Undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic

Bay Ridge A
nty of Kings, to

NOTICE
GB 
to 
of 
1 17

premises.

1 17 Bay

retail under Section
Beveiage Control Law-

Borough of Brooklyn
be consumed off

PETER MERE
Brooklyn. N.

t lie

Y

the
Palmetto St 

of Kings
299 
County 
premises.

be consumed off I lie

MARTIN
299 Palmetto St.,

SOMMER
Brooklyn, N. Y

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

Worcesterio Lietuvių Politinio 
ryšio susirinkimas įvyks penktadienį, 
liepos 26 d., 7:30 v. v. Piliečių Kliu- 
bc, 12 Vernon St. Draugijų 
kviečiami ^dalyvauti, nes 
svarbių dalykų aptarti. —

(174-175)

Są-

i
Vf

Not hatNOTICE
GB 2503 atstovai 

turime 
Rast.

under Section 10that License No 
>een issued to the undersigned 
al retail under Section 107 

the Alcoholic Beverage Control Lax' 
iispect 1’1.. Borough 
of Kings, to be consumed off

NOTICI- 
GB 212! 
to sell

113 P 
County 
premises.

Brooklyn 
the

WERNER MEYER
PI., Brooklyn, N.

sell

Y

County

sell beer at ret 
the Alcoholic Bex- 

Throop Avenue, 
to

Borough of Broo 
be consumed off the

Throop
PHILIP LAUBEN

Brooklyn, N. Y.

License No.is hereby given that 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Se< 

Beverage Control 
Borough of 
be

107

NOTICE 
GB 
to

hereby that License No

t he 
St.

NOTICE 
GB 6007 
to 
of the Alcoholic
2277 McDonald Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ROBERT 
2277 McDonald Ave.,

Brooklyn, 
consumed off the

Brooklyn; N. Y.

NOTICE is 
’GB 2352 ha

of the 
1808A

beer at
Alcoholic
Fulton
of

git'en that License No.

retail 
Beverage 

St., 
Kings, to

MARIA
Four Stai 

1808A Fulton St.,

beer at 
Alcoholic 

513 Leonard S 
County of King: 
premises.

of the

60 
County 
premises.

beer at rida 
A leoholie Bevi 

Nicholas Axe., 
of Kings, to

THOMAS
60 St .Nicholas Ave.

under 107

Brooklyn, 
t he

Borough 
be consumed off

RUSSO
Brooklyn, N.

given that LicenseNOTICE ......... ...........
GB 1868 has been issued to the undersigned
Io

•tion 107
Law a)

Brooklyn.
t he

under Set
Control

Borough of
be consumed off

SCHMIDT

Brooklyn, N.

that

Y.

No.

107retail under Set
Beverage Control
, Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

STELLA KARP
Ne\v Starlight Cafeteria

Leonard St., Brooklyn, N. Y

NOTICE hereby given that

to sell beer at 
of the Alcoholic 
5909 Avenue N. 
County of King.'

5909

NOTICE

sellto 
of the 
5012

5012

License No.

Section 107retail under
rage Control Law a* 

of Brooklyn 
be consumed off th*

Borough 
to

SIDNEY 
N,

hereby

ISO 
(.’ounty

sell beer at
the Alcoholic

Hull
of King to

under Section 107 
re Control Lav 
igh of

consumed off
Brooklyn, 

the

180 Hull

NOTICE 
GB 161!)

43

KRAVITZ
Brooklyn. N.

that

Y

retail under Section 10, 
Beverage Control Law az 
., Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off Ihz

Alcoholic

NOTICE
GB 1117

FRED FIXSEN
Vve., Brooklyn, N.

is hereby given that License

to sell beer at 
of the Alcoholic 
1154 Liberty Av
County of King 
premises.

EDWARD
115 1

NOTICE 
GB 
to

hereby

under

Borough 
to

485

No.

ltd

of
be consumed off

Brooklyn, 
t h*

GEV1RTZ
Brooklyn. N.

sell beer at. retail under 
the Alcoholic Beverage Coi 

Myrtle Ave., Borough 
to

premises.

185 Myrtle

King

JOSEPH

Y

License No.

107

of Brooklyn.
be consumed off thv

BROWN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE/ i
GB 2050 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Cpntrol Law al 
1291-1293 Prospect Ave., Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

hereby that License No.

LOUIS WALTMAN
St., Brooklyn, N

sell beer at 
the Alcoholic
Hicks Street 

nty of King:

NOTICE 
GB 24.“’ 
to sell

t hat J accuse No

retail under
Beverage Co

Borough < 
to be consumed off

107

Brooklyn, 
the

DANIEL HANAWAY
St., Brooklyn, N.

given that

Y.

No.

at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Contri 
Evergreen Ave., Borough of 

County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANNA ZABOLOTNY 
89 Evergreen Ave., Brooklyn, N.

X!)

NOTICE 
GB

hereby

of

Brooklyn, 
the

that License No.
163 1 has been issued to th 

sell beer al retail under 
the Alcoholic Beverage Co 

Sumner Ave., Borough 
nty of Kings, to be

MOLLIĮ-: & MARY
56 Sumner Ave.,

NOTICE 
EB 785

hereby 
been

10

Brooklyn, 
theconsumed off

LEVINTON
Brooklyn, N.

that License’

of

Y.

No.

sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control 

Central Ave., . Borough of 1 
to be consumed onCounty of 

premises.

Brooklyn, 
the

671
EDWARD LUBY

Ave.. Brooklyn, N. Y.

PA.
d., trokas 
lygiai 12

WILKES-BARRE,
Sekmadienį, liepos 28
“Laisvės” pikniką išeis

tl. d. Bus tik viena stotis,' kampas 
S. Sherman ir Market Sts. Todėl vi
si laiku pribūkite ir savo draugus 
atsiveskite. (173-175)

------------ J—
PLYMOUTH, PA.

Plymouth Liet’uvių Laisvų Kapi
nių Korporacijos bendras susirinki
mas įvyks 28 d. liepos, 2 vai. po 
pietų. A. Stavincko Svet., 40 Ferry 
St. Šiame susirinkime bus išrišimas 
visų nesusipratimų ir užbaigimas 
provų. Todėl kviečiame dalyvauti su
sirinkime. — C. S. Kasparas.

(173-175)

WORCESTER, MASS
ALDLD 155 kp. Moterų skyrius 

ruošia žaislo parę, liepos 27 d., 2 v. 
po pietų iki 7 v. v. Olympia Parke, 
Bus ir šokiai ir gražios dovanos. Tu 
rosime ir užkandžių. Įžanga 25c. To 
dėl kviečiame dalyvauti. — Rengė
jos. (173-175)

WILKES-BARRE, PA
Sekmadienį, liepos 28 d. įvyks di

džiulis dienraščio “Laisvės” piknikas, 
Simko Glen Parke. Turėsimo valgių 
ir gėrimų. Gera muzika šokiams, 
Pradžia 10 vai. ryto iki vėlai nak
ties. Vieta randasi tarp W. Pittston 
ir Falls. Važiuodami pasiekite kelią

Paskilbusia Knygą Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukes. 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.

VYRAMS 
DALYKUS

PATARIMAI
APIE LYTIES

that Licensehereby No.
1969 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law al 

Brooklyn, 
the

NOTICE 
EB 
Io

Borough of 
be consumed -on

968 Coney Island Ave.
County of Kings, t< 
premises.

AFENTULIS
New Brighton Garden Restaurant

Brooklyn, N.

Dar galit pas mane gaut

IlGS

GEORG1ODES

NOTICE 
GB

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00

Siunčiamo duoną per paštą j kitus miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

that License

of

6866 has been 
sell beer at 
the Alcoholic

the

No. 
issued to the undersigned’ 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at. 

West, Borough of B’klyn,
County of Kings, to be consumed off 
premises. •

TREASURE FOOD MARKET. INC. 
258 1’rospcct Park West, Brooklyn, N

Reikalavimus adresuokit
J. BARKUS

46 Ten Eyck St 
Brooklyn, N. Y

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

the
NOTICE given that License No.

ĮSIGYKITE DABAR1291-129 Y sell beer
No.

HARRY
7307

of King

PRANEŠIMAI IS KITURJOSEPH LIETUVIS ADVOKATAS
NOTICE hereby

Tel. Triangle 5-3622Kings, the

6 Newkirk Y.
Fhereby given that License

Tel. Evergreen 8-7179

premises.

No.

Pine Crest InnCounty

J.
Y

No.No. 2230

Puiki Vieta
th* VAKACIJOM

DR. J. J. KAŠKIAUČIUSthethe
premises.

Telefonas: Humboldt 2-7964YTroy

No.
1389

Avenue
the

NEWARK, N. J.the

Brooklyn, N. Y.119
No.

PUBLIC

Brooklyn, N.

to sell beer at 
of the Alcoholic

CAR I
St.. •

Borough of 
be consumed off

Street, 
ings, to

HENRY KESSEL
Ave., Brooklyn, N.

DEBARBIERI 
Brooklyn,

NOTICE 
GB 
to 
of 
390

Section
...v,Control .Lax, 

Borough of In’ooklj
to be consumed off

that License

NOTICE 
GB 
to 
of

ROLUFS
Brooklyn, N.

NOTICIC is hereby given that License No. 
GB 2344 has been issued to the undersigned 
to - sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
223 Troy

SHRIFT
Brooklyn, N.

Beverage
Borough 
to be consumed off

544 86th

to ,___
of the Alcoholic

OFISO VALANDOS: , 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedčliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

is hereby given that License

Brooklyn, 
t h*

ANNE WILLIAMS
390 Tompkins Ave., Brooklyn, N.

retail under Section 107 
Beveiage Control Law’ al 
i’., Borough of Brooklyn, 

be consumed off theCounty of Kings, to 
premises.

Section
Law’ 

Avehue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off

SIDNEY BRENNER 
aspect Ave., Brooklyn, N.

NOTICE 
EB 
to 
of 
119 
County 
premises.

THOMAS RAFFAELE 
Domenick’s Bar & Grill

DAVID KESSLER
Plaza, Brooklyn, N.

a

No.

1110

Y.

No.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

DR L. ZINS660 Grand Street

AU

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1360 has been issued to the undersigned 

under Section 10' 
Control Law al 

of Brooklyn, 
l hr

No 
GB 1 779 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage 
6 Newkirk 
County < 
premises.

WORCESTER, MASS.
Aido Choro piknikas įvyks liepos 

28 d., Olympia Park. Bus valgių, gė
rimų, šokių ir programa. Prašome 
visuomenę dalyvauti pikniko. Nariai, 
būkite

Clement Vokietaitis
50 COURT STREET 

Brooklyn, N. Y.

žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio
* šios rūšies daiktų.

YOUR OLD WAt<H
i$ woiik, monsuĄ

Visokiausių Rūšių
ŽIEDAI

No.
2373 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law al 

Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
nty of Kings, to be consumed off th*

NOTICE is hereby given that License 
GB 6903 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10'. 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
544 ■ 86th 

of 
premises.

Olympia Parke 10 vai. ryto.
(174-176)

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

LOWELL, MASS.
110 kp. piknikas įvyks lic- 
d. švedo Parke, Cobblestone 

Park. Vieta labai graži
netik vietinius, 
svečius dalyvauti piknike. (174-176)

LDS 
pos 28

Kviečiame
bet 'ir iš apylinkes Dr. John Repshis

(Repšys)
LIETUVIS GYDYTOJAS

278 Harvard Street

TRADE.IT IN l-OR A l

JEWEL j
Bu tovAa

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

kampas Inman Street
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS
Tel.: TRObridge 6330

Savininkas
JOSEPH WANAGAS

7»
License 
undersigned

Section 107
673

sell
the Alcoholic Beverage Control Law al 

Havemeyer St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

retail under

LOUIS FREEDMAN
172 Havemeyer St., Brooklyn, N.

sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 

County ol Kings, to be consumed off the 
premises.

CASHIS KING MARKETS SYSTEM, INC. 
742 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y ROBERT

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

kepimam.
RESTAURACIJA

Alus, Sode, visokį gėrimai ir visoki 
y valgiai.

ON ROUTE 209
Iš New Yorko važiuojant, 4 mailės 

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

LIPTONNOTICE: is hereby given that License No.
EB 
to 
of 
301
County of Kings, 
premises.

1424 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Palmetto St., Borough of Brooklyn, 
to be consumed on

No.is hereby given that f.icense 
has been issued to the undersigned

retail under Section 107 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on

14 
sell beer at 
the Alcoholic Beverage

JEWELER
NOTICE 
EB 
to 
of 
17
County of Kings, 
premises.

TRAVIS 
17 Grove St..

BROS., INC.
Brooklyn, N.

the
CHARLES RAY

301 Palmetto St., Brooklyn. N

NOTICE is hereby given that License

Įsteigta 1892

701 GRAND STREET

NOTICE 
EB 774 
to sell 
of the. . 
5323 — 
County 
premises.

is hereby 
has been i 
beer at i

that License No.

retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 

7th Ave., Borough 
of Kings, to

of
be consumed on

Brooklyn, 
the

5323 7th
BO UR

Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 1574 
to sell

hereby given that License No.is 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 107 

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
200 14<wrence Ave., Borough of Br<x>klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES JAEGER
200 Lawrence Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE! is hereby given that License No. 
GB 1720 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
919 DeKalb 
County of 
premises.

at retail under
Beverage Control 

Avenue. Borough of 
Kings, to be consumed off

Section
Law 

Brooklyn, 
the

919 DeKalb
ROSE SALVATORE
Ave.. , Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No.
GB 1738 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
353 -
County 
premises.

JOSEPH M. CHODKOWSKI 
363- 17th St.. Brooklyn, N.

Ix?e- at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
17th Street. Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed Off the

Y.

........ ..... - - , No.
GB 2302 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under . Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
439 Columbia St., HorotTgh of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises. RAI pH s MOrieLLO
439 Columbia St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE hereby given that License

No.
EBP 2O.-;7‘ has been issued to the undersigned 
to sell 

the
beer at 

Alcoholic 
92nd St., 

County of Kings, 
premises.

under Section 107 
Control Lax 

i of
be consumed on

retail
Beverage <

Borough
to

Brooklyn, 
the

; is hereby given that License
i has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at.
3rd .Street, Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed on

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester

BROOKLYN, N. Y.
Tarpo .

Graham & Manhattan Avcs

626
JOHN

92nd St..
A. MALLEN

Brooklyn, N.
Tel. Stagg 2-2178

6-8
nAtice 
GB 1735 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control 
270!! Avenue Z, 
County of Kings, 
premises.

JOHN 
2703 Avenue Z,

js hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Law at 

Brooklyn, 
the

VALANDOS: 2-4 ir 
Nėra valandų sekmadieniais

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

Borough of 
to be consumed off

PAPPIANOU
Brooklyn, N.

NOTICE: is hereby given that License 
GB 6826 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6809 3rd Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTARY Telephone
STagg 2-5043

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

680!)

notice:
GB 2413 
to sell

WILLIAM SCHWARTZ
Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law’ at 
318 ETa.nklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

SIGMUND R. TURCZANY
318 ETanklin Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1381 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
142 Driggs Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANCES PIOTROWSKI 
As Administratrix of the Estate of 

BENJAMIN PIOTROWSKI 
Park Bar & Grill

Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

sell beer at retail under Section 107

142

MATTHEW P. BALLAS

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tėi.: Glenmore 5-6191

i,i! f 14;_____ —12_:______________________

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnčs ligos, 
Chroniški Rcumatiški 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 KAINA.—IŠMOKESČIAIS, JEI REIKIA.
IŠTYRIMAI DOVANAI

(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.

TRADE.IT
Zins.su


Aštuntas puslapis Penktadienis, Liepos 26, 1940

NewYorko^MflfcrZiito
Susitvėrė CIO Unijų 

Taryba
Liepos 24-tos vakarą, vieš

bučio McAlpin patalpose, įvy
kusiame viso miesto CIO Uni
jų atstovų posėdyje, oficialiai 
sudaryta pastovi Didžiojo 
New York o Industrinių Unijų 
Taryba.

Sudarymo posėdyje dalyva
vo 300 delegatų, atstovaujan
čių virš 350,000 narių.

Taryba įkurta su dideliu 
unijistų entuziazmu. Vakaro 
vedėjui Alan S. Haywood ui, 
nacionaliam CIO direktoriui, 
trumpai apibudinus svarbą tu
rėti Tarybą, John Santos da
vė sumanymą, kurio disku- 
suot nereikėjo, nes delegatai 
pašokę ant kojų audringa 
ovacija užgyrė tą taip seniai 
lauktą žygį.

Tarybos prezidentu išrink
tas Joseph Curran, Nacionalės 
Jūrininkų Unijos prezidentas: 
vice-prezidentais išrinkti Aus
tin Hogan, Transporto Darb. 
Unijos, New Yorke, preziden
tas ir John Cooney, Mažme
nomis Pardavinėtojų Unijos 
sekretorius; sekretoriumi iš
rinktas Saul Mills, Amerikos 
Laikraštininkų Gildijos sekre
torius.

Taipgi išrinkta pild. taryba 
iš 16-kos nariu.

Posėdžio atidarymo kalboj, 
Ilavwoodas davė peržv 
unijistų pageidavimo ir 
stangų per pastaruosius
metus su t vert Tarvbą, bet. sa
ko Haywood, “taikos angelas, 
vieningumo apaštalas” suras
davo vieną ar kitą priežastį, 
dėl kurios, esą. negalima in
dustriniu unjju tarybos tver
ti. Kiekvienu sykiu, sako Hav- 
wood. būdavo bandoma “di- 
diii darbininku vada” paten
kinti, ir kas kartą iis suras
davo nauin kliūčių. Nors Har
wood nieko nelvnrdino. tačiau 
uniiistams buvo aišku, jofr tos 
teisingos nartabos buvo taiko
mos David Dubinskiui.

Dnbinskis. kai n žinia, visa 
laika savo buvimo CIO eilėse 
elgėsi, kaipo koks nepaliečia
mas dėdė geradėias. net už 
vardo teikimą laukė specia
laus tūpčioiimo. nusileidimo 
jam. Dabar tasai “paklydęs 
sūnus” sngrižo nas Greona,

Šį Vakarą Išgirskite 
Tiesą apie Lietuvą
Kalbės A. Bimba, R. Mizara ir D. M. Šolomskas;

Dainuos Aido Choras Į -
Bus išaiškinta smulkmeniškai, kodėl Raudonoji Armija 

Įmaršavo j Lietuvą? Kodėl Smetona pabėgo iš Lietuvos? Kaip 
buvo išrinkti seimo atstovai? Kas jie yra? Kodėl Lietuvoj 
Įvesta Sovietų santvarka? Kodėl Lietuva jungiasi su Sovietų 
Sąjunga? Kaip tvarkosi Sovietų Sąjunga? Kokias teises Lietu
va turės Sovietų Sąjungoj? Kodėl nuo dabar Lietuvos nepri
klausomybė ir lietuvybė yra pilnai užtikrinta? Ir daug kitų 
svarbių klausimų. /

Prakalbos Įvyksta šį vakarą, penktadienį, liepos 26 d., 
7:30 vai. vakare, Brooklyno Central Palace svetainėje, 16 
Manhattan Avė., netoli Broadway, Flushing ir Lorimer viršu
tinių traukiniu stočių.

Visus ir visas kviečiame atsilankyti! įžanga dykai!
RENGIMO KOMITETAS.

AF of L ir CIO Unijos 
Bendrai Veda Streiką

Bronxe Protestas prieš 
Konskripciją

na
tris

Kliubas Kviečia Visus 
į Metinį Pikniką

’ 'Piliečių Kliubo 33-čia meti
nė didžioji iškilmė—piknikas 
—įvyks jau rytoj, šeštadienį, 
liepos 27 d., Klaščiaus Clinton 
Parke, Maspethe. Prasidės 2 
vai. po pietų ir tęsis iki gero
kų išnakčių.

Piliečių Kliubo, kaipo iš vi
sokių pažiūrų žmonių suside
dančios ir visiems draugingos 
organizacijos, • piknikan ren
giasi visi, kam tik laikas ir 
sveikata leidžia linksmintis, 
tad numatoma turėt skaitlingą 
ir gražų pažmonį, kur jauni
mas ir visi galės pasišokti, pa
simatyti ir pasivaišinti. Kliubo 
gaspadorius G. Karpus taip 
pat praneša, kad bus išduota 
brangi dovana—rašomoji ma
šinėlė, ii’ kitos. Kviečia visus 
—kliubiečius ir nekliubiečius. 
Įžanga tik 40c.

Mirė
Emilija Nemekšiūtė-Jančie- 

nė, 19 metų amžiaus, gyvenu
si 93 Marcy Ave., Brooklyn, 
N. Y., mirė 22 dieną liepos 
Greenpoint ligoninėje. Pašar
vota 337 Union Avė., J. Le
vandos koplyčioje. Bus laido
ta liepos 25 d., 10 vai. ryte, 
šv. Jono kapinėse, aptarnau
jant laidotoj ui Juozui Le Van
dai.

Nuliūdime liekasi velionės 
vyras Albertas Yanchis, pen
kių mėnesių sūnelis Robertas, 
mamytė ir patėvis Juškai, du 

ir dvi sesutės.
būna velionei lengva 
Šamo žemelė.

broliai
Lai

Dėdės

Atostogauja
Hampton, N. gera 

“Laisvės” rėmėja ir Liet. Mo
terų Apšvietos Kliubo veikėja 
Josephina Augutienė rašo:

“Nors keliais žodžiais no
riu pranešt, jog randuosi čio
nai užmiestyje ir smagiai ato
stogauju. Gaila, kad negalė
siu būti Moterų susirinkime. 
Siunčiu visoms ir visiems ge
riausius linkėjimus.”

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. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

ir bendrai 
Metai Et- 

44th Avė.,

Rytinio Bron.xo Taikos Ta
ryba, susidedanti iš įvairių 
apylinkės organizacijų atsto
vų, liepos 25-tos vakarą, 1157 
Southern Blvd., sušaukė 
sinį protesto mitingą 
verstiną kareiviavimą - 
kripei ją.

ma- 
prieš 
kons-

N. Colonnelli, detektyvams 
pranęšusięms apie atradimą 
dukters, rūsčiai . pasakė, kad 
jis laukia sugrąžinant tuos jos 
išvežtus $4,700, o su ja pasi
kalbėsiąs paskiau.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 ir 4 kambariai, 

garu šildomi, visada karštas van
duo ir kiti parankumai. Randa: 3 
kambariai nuo $24 ir aukščiau, 4 
kambariai nuo $28 ir aukščiau. 677 
Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. 
Vienas blokas nuo Graham Ave. 
BMT Subway stoties. (175-180)

Macliine and Instrument Lo
kalus 1227, CIO, ir Metal Po
lishers, Platers and Helpers 
Unijos Lokalus, AF of L, ben
drai veda streiką 
pikietuoja Premier 
ching Corp., 21-03 
Long Island City.

Streikas prasidėjo liepos 16- 
tą po firmos pravarymo vieno 
iš CIO unijos šapos komiteto 
nario. Tas padaryta prieš pat 
prasidėsįant pasitarimams dėl 
naujo kontrakto, kuriuomi rei
kalaujama pakelt algas, vaka- 
cijų su algomis, ilgiau išdirbu
siems privilegijų ir kitų page
rinimų.

Iš 140 darbininkų apie 120 
streikuoja. Paduota skundas 
Nacionalei Darbo Tarybai.

Išduota dar du $5,000,000 
vertės kontraktai p r a v e s t 
skerskelius virš Atlantic 
gelžkelio. Dvi pataisos 
lėšuos $35,000,000.

Antanas Kazakevičius 
Senokai Serga

Avė.
viso

L laimia, 61 m., tėmyda- 
mas žuvininkus įkrito į Grave- 
sand Bay, bet ištrauktas ir už 
pusvalandžio atgaivintas.

Jau ketvirta savaitė, kaip 
serga Antanas Kazakevičius, 
138-47 Lloyd Rd., Jamaica. Jį 
kankina kokia gerklės liga. 
Nors ir po gero daktaro prie
žiūra. visgi nesiskubina 
sveikti.

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs ūkininkas. 

Tuoj atsišaukite arba laišką parašy
kite pas: Mrs. Antoinette Shabas, 
3881 Green Lake Rd., Walled Lake, 
Michigan R. 1. (173-175)

pa-
D.

PARDAVIMAI
Parsiduoda alude. Randa prieina

ma. Galima įsigyti ir degtinės lai.s- 
nius. Parsiduodama pigiai. Atsišau
kite f “Laisvės” ofisą, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (173-178)

FRANK NORRIS

Lietuvis Budavotojas
Budavoju naujus namus ir 

pertaisau senus 
Taipgi atlieku plytų ir 

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

bimo šingeliais už labai 
prieinamas kainas.

Telefonuoklte: Flushing 9-4485

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

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS) 

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

Unija Pradėjo Derybas 
Su Telegrafo Firma

Liepos 25-tą Wool worth 
Bildinge, prasidėjo Amerikos 
Susisiekimu Sąjungos, CIO. at
stovu derybos su Postal Tele
graph, Ine., firma 
ties, kuri padengtų 
riti po visa didelę

Unija atstovauja
tu atstovu komitetas, su vice
prezidentu Joseph P. Selly.

W. B. A vorelį, 69 m., bovel- 
nos brokeris, nusišovė savo 
apartmente Ritz Carlton vieš
butyje, N. Y., sakydamas, kad 
“gyvenimas persunkti tęst.” 
Jis turėjęs finansinių 
nors buvo “aukštojoj” 
joj žymus asmuo.

Pakvietė Veteranus 
Taikos Mitingai!

Tai-

bedu, 
draugi-

dėl sutąr-
13.000 na-

52 išrink-

kur ih ideologiniai vis, laika Karščiuose Daugiau Serga 
ir nnklause. ° °

John L. Lewis atsiuntė svei
kinimo telegrama ir svkiu an- 
gailestavimn. kad jis nosnėioj 
atlankyt Tarybos nosed žio, 
nors buvo miesto. Jis turėjo 
skubiai išvykt Washington a n 
su svarbiu reikalu. Savo svei
kinimo Lewisas pareiškė, kad 
sutvėrimu tarybos “mes užpil
dome dideli reikale ir pride- 
d«m miesto CIO unijoms pre
stižo. Šiose sprendžiamose 
valandose privalome būti vie
ningi. kad galėtume apsaugot 
darbininku atsiekimus, pirmvn 
pastūmėt Jų reikalus ir atmušt 
reakcines spėkas, kurios sie
kia atstumt darbininkus atgal 
ir atimt jo branginamas tei
ses ir laisves.”

Plaučių Uždegimais
Pereitą savaitę Brooklyne 

38 naujai susirgo ir 18 mirė 
nuo plaučių uždegimo, kaip 
skelbia Sveikatos Dep-tas; 
pirmesnę savaitę nuo tos ligos 
mirė 9-ni. Taipgi padaugėjo 
susirgimai karštine.

Numažėjo susirgimai Skar
latina, tymais, kokliušu.

Per savaitę mirė nuo viso
kių priežasčių 458; trys iš tų 
žuvo auto nelaimėse.

Pribuvo 826 naujagimiai.

Gaisragesiai Išgelbėjo

Battery-Brooklyn 
pr i va ž i a v i m as būsi ąs
prieš spalių 1-mą.

Tunelin

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą trečiadienį mus ap

lankė Eva Vitartienė iš Bing
hamton, N. Y. Viešnia šiuo 
tarpu apsistojus pas šert vy
čius Williamsburge. Mano pa
buvoti čionai ilgesnį laiką.

Dr. Neff, Nepaprasto 
kos Mobilizuotei Komiteto se
kretorius, išsiuntinėjo vetera
nu organizacijoms kvietimus 
dalvvauti milžiniškame masi
niame mitinge už taika. Jis 
rengiama. ruTnjūčio 4-tos no- 
pietį, Randall’s Island Stadiu- 
me.

Kalbėt tai didžiajai taikos 
demonstracijai vra sutikės 
kongresmanas Vito Marcanto- 
nio.

Kaltinimu ėmus nedarbo 
andraudą, kada jie dirbo. 
Brooklyne sulaikyti teismui 
22 asmenys.

Lietuva Jau Sovietine

Oro Pašto Naudojimas 
Sparčiai Plinta

paprasto pašto 
pristatymo laikas, dėl sutruk
dymų iš priežasties karo, dau
gelio žmonių nepatenkina, tad 
svarbesniuose nuotikiuose, kur 
norima greit susisiekti su Eu
ropa, vis daugiau naudojamas 
oro paštas.

Kilus gaisrui apartmentinio 
namo skiepe, 209 West 62nd 
St., ugnis greitai išsivingiavo 
po visą bildingą ir nesuskubu
siems prasišalint aukštutiniam 
užkirto išėjimą. Gaisragesiai 
savo kopėčiomis išnešė porą 
žmonių. Gesinant, dūmų buvo 
pridusinti šeši gaisragesiai.

Jūrininkas Tapo iš 
Gaisro Gelbėtoju

John O’Halleran, 20 m., jū-
Liepos 22-rą išskridęs Euro- rininkas, anksti rytą pastebė- 

pon kliperis išvežė 3,540 sva- jęs gaisrą gyvenamame name, 
rų oro pašto. Iš priežasties 334 W. 25th St., N. 
padaugėjusio pašto, linija tu-j ve gaisiugesiama siguuią u 
rėjo.atsakyt vietas keturiems , pats leidosi prikeldinėti tebe- 
keleiviams.

Šiuo tarfiu kliperis skrenda
tris syk per savaitę. Lietuvon jį išnešė ant stogo, bet ir pats 
oro paštu laiškas eina nuo sa
vaitės iki 10 dienų. Pusės un-> gaisragesiai pabaigė gelbėji- 
cijos laiškui reikia 30 centų mo darbą. Jūrininkas pjsveik- 
stampos, uncijas—60c.

pada-
gaisragesiams signalą ir

miegančius. Radęs dūmais 
pridusintą namo prižiūrėtoją,

ten pat sukniubo. Pribuvę

siąs.

SUSIRINKIMAI
LDS 3-čio APSKRIČIO KO
MITETO NARIŲ ATYDAI
Komiteto susirinkimas įvyks sek

madieni. 28 d. liepos, “Laisves” Sve
tainėj. Pradžia 11 vai. ryte. Prašo
me narių dalyvauti. — J. Dainius 
sekr. (174-175)

BROOKLYN. N. Y.
LMS 3-čio Apskričio valdybos su

sirinkimas įvyks liepos 28-ta. 10 v 
iš ryto. Visi vald. nariai būkit lai
ku. Turime daug svarbių dalykų ap
tarti. -— G. Klimas, pirm.. G. Ka
zakevičius, sekret. (174-175)

BROOKLYN, N. Y.
L. A. P. Kliubo Susirinkimas.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

įvyksta pusmetinis biznio skyriaus 
susirinkimas sekanti penktadieni, lie
pos 26. savoj svetainei. 
Ave., Brooklyn, N. 
vai. vakare.

Kviečiame visus 
šiame susirinkime, 
pusmečio finansinę 
mitetas. •

280 Union
Y. Prasidės 7:30

narius dalvvauti 
kur išgirsite iš 
atskaita. — Ro

ti 74-175)

Brooklyno ir Apylinkes Lietuvių Mitingas

Penktadieni, Liepos 26 July
BROOKLYNO CENTRAL

16 MANHATTAN AVĖ.,
Pradžia 7:30 Valandą Vakaro

PALACE
BROOKLYN, N. Y

Kalbės: A. Bimba, D. M. Šolomskas ir R
Dainuos Aido Choras

Gerbiami Lietuviai! Didžiausia žinia, kad Lietuvos liaudis įkūrė Sovietinę santvar 
ką. Tuotni jinai kartą ant visados pakirto pamatą bent kokiam žmogaus išnaudojimu 
žmogumi, bent kokiai nelygybei.

Kas yra sovietinė santvarka? Ką reišika žemės perdavimas ją dirbantiems? Bankų 
fabrikų ir dirbtuvių nacionalizavimas? Ką reiškia Lietuvai įvedimas Sovietinei 
santvarkos? Ką reiškia Lietuvos susijungimas federacijos ryšiais su didžiule Sovie 
tų Sąjunga? šie ir daug kitų klausimų bus išaiškinta prakalbose.

Ateikite visi ir visos! Išgirskite kalbėtojus! Paklausykit dainų! ,
Kviečia Rengėjai.ĮžANGA VELTUI.

j

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai įpuošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot 
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
•

i 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

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties Tel. Evergreen 4-9508

Lietuviui 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 aprokav.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. ■— Broolflyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir AmerlkoniAko stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasal ir kepta parSiena; gaspadoriftkal 
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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