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Irgi neberanda Lietuvos.^ 
Baisūs nuostoliai.
Romos vyskupai ir karas.
Prašome atsiliepti.
Valio, už gražų darbą.

Rašo A. B.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

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

Tai jau ir ponas Tysliava
savo “Lietuvoje” (Nr. 7 lie
pos mėn.) atvirai atsistojo su
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laisvos Lietuvos priešais vie
nam fronte. Jis irgi sušilęs 
jieško ir neberanda Lietuvos. 
Su pabėgimu Smetonos ir sme- 
tonininkų Berlynan pas Hitle
rį, dingo ir Lietuva.

“Amerikos lietuviai”, verkia 
Tysliava, “šią istorinę valan
dą negali neliūdėti. Ne vie
nam iš jų sugniuš širdis iš 
skausmo.”

O vis tik dėl to, kad Sme
tonos žiauri diktatūra tapo |\ 
nuversta, kad ponams Lietu-1 
voje galia tapo atimta, kady 
Lietuva pateko patiems Lietu- T 
vos žmonėms.

Maskva, rugp. 1. — Sovie
tų komisarų pirmininkas 
Molotovas stipriai užpro
testavo, kad Jungtinės Val
ytuos “užšaldė” (sulaikė)

Ištiesų šią valandą liūdi tik Lietuvos, Latvijos ir Esto- 
Tysliavos, Laučkai, Grigaičiai 1 nijos auksų, užsieninius pi- 
ir klebonai. Bet Lietuvos liau-/ nigUS, Šerus ir bonus, ku- 
dis, Amerikos lietuvių masės'rje buvo laikomi Amerikos 
džiaugiasi laisva Lietuva.

Pittsburghe smetonininkai j 
sakėsi dangų su žeme sumai
šysią. Sakė, kad į jų išvažia- 
žimą suplauks 10 tūkstančių 
lietuvių prakeikti laisvą Lietu
vą. Bet iš tos audros nebuvo 
lietaus. Tik biskį daugiau 
kaip pora šimtų žmonelių su
sirinko ir dar tie ne visi pri
tarė Dargių ir Šultzų burno
jimui prieš Lietuvos žmones.

Brooklyne “suvienytas fron
tas” šaukė antrą mitingą pa
smerkimui Lietuvos. Vėl kal
bėjo visi šulai. Ir vėl išėjo tik
tai piką

Taip jr reikia. Lietuviai pri
valo atbukti nugarą Lietuvqs 
liaudies priešams.

Beje, ĖBrooklyne jau kalbė
jo vienais pasprukęs smetoni- 
ninkas. Paburnojo prieš Lie
tuvos liaudies vadus.

žinoma, jo lūpomis kalbėjo 
Lietuvos rezervinis auksas, 
kurį Smetona susiprato išga
benti iš Lietuvos pirmiau, ne
gu smetonininkams atėjo sud- 
na diena.

Ir kol 
lauksime 
paukščiu, 
raštą, 
bet živnastį gauna.”

to aukso bus, susi- 
čia daugiau tokių 
kurie; pagal šventą 

nei sėja nei pjauna,

nuostoliai 
bet ir ant 

jau nus-

Karo milžiniški 
ne tik ant žemės, 
vandens. Vokiečiai 
kandino anglų laivu su 1,150,- 
000 įtalpos, vokiečiai neteko 
laivu su 908,000 tonų italpos, 
Italai—254,000 tonu įtalpos. 
O kur kitų kraštų laivai, pa
siųsti į jūrų dugną?

Laivai nebuvo tušti. Už šim
tus milionų dolerių tavoro sy
kiu nuskendo.

Liepos 31 dieną New York 
“Times” pranešė didelę žinią 
iš Romos. Ten sujudo katalikų 
bažnyčios viršylos, j savo pa- 
rapijonus prabilo vyskupai. 
Jie visi reikalauja Jeruzolimo 
prijungimo prie Italijos.

O Jeruzolimą prijungti ga
lės tik tokiam atsitikime, jei 
šį karą 'laimės Vokietija ir 

dr Italija. Už tai Terracinos vys
kupas savo aplinkraštyj į pa- 
rapijonus sako:

“Mes turime atlikti savo pa
reigas šitoje rūsčioje valando
je. Ir kuomet mūsų brangieji 
drąsiai kaujasi karo lauke, tai 

* mes karštai prašykime Dievo, 
kad jisai palaimintų oficierius 
ir kareivius, kad jų pasiauko
jimą ir didvyriškumą apvaini- 

• kuotų pilna pergale.
‘‘Mes ypatingai turime mel

stis už sugrąžinimą šventųjų 
vietų ir ypač Cenacle ir šven
tojo Grabo, • kurie susilauks 
'jiems priklausomo pagerbimo, 
tiktai tada., kada katališkos ir 
fašistiškos Italijos vėliava ple
vėsuos ant jų.”

SOVIETAI PROTESTUOJA, KAD ROOSE- 
VELTAS “UŽŠALDĖ” LIETUVOS, ESTI
JOS, LATVIJOS TURTUS AMERIKOJ 

 B-------------

KONGRESO KOMISIJA NUTARĖ REGI
STRUOT KARO TARNYBAI VYRUS 

NUO 21 IKI 31 METU AMŽIAUS - - - - - - - - - - - - - - - - m
Sako, kad Amerika Neturi 

Jokios Teisės Nžgrėbt
, Baltijos Krašto Turtus

<. nigus, Šerus ir bonus, ku- 
[A1V MUVU XC4X A1UAAH X X A 11V X X AW kJ 
/bankuose. (Šis protestas 
paskelbtas per radio.)

M o 1 o t o vas sako, kad 
Jungtinės Valstijos neturi 
jokios teisės “užšaldyt” tų 
trijų kraštų turtą vien to
dėl, kad jų seimai ir vyriau
sybės nutarė dėtis į Sovietų 
Sąjungą.

Kiek pirmiau Sovietų vy
riausybė užprotestavo an
glų valdžiai, kad jinai “už
šaldė” Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos auksą, pinigus ir 
vertės popierius, kurie bu
vo laikomi Anglijos ban
kuose.

Traukiniams Susikū 
lūs, Tapo Užmušta 

43 Žmonės
Akron, Ohio. — Priekis 

priekin susikūlė keleivinis 
traukiniukas su prekinių 
traukiniu, ir žuvo 43 žmo
nės. Daugiausia jų sudegė, 
kai eksplodavo galozinu va
romas keleivinis traukiniu
kas.

Pora 
skamba

žuvusiųjų vardų 
panašiai į lietuviš- 
C. Letzkus ir A. L.

Bailiss.
Berlin. — Vokiečių valdi

ninkai perspėja žmones, kad 
jie nesitikėtų lengvos per
galės prieš Angliją; Sako, 
kad anglai geri kariautojai.

Tuo tarpu Anglijos vyskū- 
pai sako, kad šis karas prieš 
Vokietiją ir Italiją yra šventas 
karas už išgelbėjimą krikščio
nybės.

Būtų įdomu išgirsti, ką apie 
tai mano “Darbininko”, “Ame
rikos” ir “Draugo” redakto
riai ? Su kuriais katalikų baž
nyčios vyskupais jie eina? 
Greičiausia su Hitlerio ir Mu- 
ssolinio.

Užeina “Laisvės” ofisan 
Bronė šalinaitė. Nepaprastai 
linksma. Nesuprantu kame 
dalykas. Bet paslaptis tuojau 
paaiškėjo, kai pradėjo atrai
šioti didžiulį bundulį. O ten 
buvo tik iš spaustuvės atėjęs 
pirmas Miko Petrausko kūri
nių sąsiuvinys. Tai didelis ir 
gražus darbas—stambi plyta 
į gražų lietuviškos kultūros 
darbą.

Garbė Miko Petrausko Kū
riniams'Leisti Komitetui ir vi
sai pažangiajai visuomenei, 
kuri prie to darbo vienaip ar 
kitaip prisidėjo.

ORAS. — Giedra; nekarš
ta.

Nubalsuota dar apie 
Penkis Bilionus Dol. 
Amerikai Ginkluot

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas užgyrė prez. Roose- 
velto reikalavimą paskirt 
dar $4,963,151,957 smarkes
niam ir platesniam ginkla
vimui šios šalies. Pridėjus 
pirmesnius skyrimus pinigų 
armijai, laivynui ir orlaivy- 
nui, tai bus jau daugiau 
kaip 10 bilionų dolerių ka
riniams Amerikos tikslams 
1941-mais metais.

Bus statoma 355 nauji 
kariniai laivai, užsakyta 
dar 19 tūkstančių karo or
laivių ir bus parūpinta tan
kų, kanuolių ir įvairių kitų 
karo pabūklų tiek, kad už
tektų dviem milionam armi
jos.

Vien tik Marcantonid, pa
žangus kongresmanas iš 
New Yorko, tebalsavo prieš 
skyrimą dar apie 5 bilionų 
dolerių kariškoms Ameri
kos lėšoms.

Kongresmanas Taber rei
kalavo, kad valdžia toliau 
neduotų darbininkam “per
daug lengvatų”, o priverstų 
juos smarkiau dirbti.

Roosevelt Suvaržė 
Gazolino Išbageni- 
mą j Kitus Kraštus
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas uždraudė iš
gabeni orlaivinį gazoliną į 
visus svetimus kraštus, 
apart amerikinių šalių. Sa
ko, kad Jungtinės Valstijos 
turi taupyt šį gazoliną sa
viems apsigynimo reika
lams.

Orlaivinis gazolinas bus 
praleidžiamas į Kanadą, 
Anglijos pusiaukoloniją, bet, 
girdi, tik namihiam Kana
dos vartojimui, ale ne per
gabenimui jo į Angliją.

Jungtinių.' ? Valstijų vy
riausybė žada žiūrėt, kad 
Centralinė ir Pietinė Ame
rika nepardavinėtų kitiem 
kraštam orlaivinį gazoliną, 
kurį jos pirks iš Jungtinių 
Valstijų.

Japonų atstovybės nariai 
Washingtone išsireiškė, kad 
Japonijai labai nepatiks šis 
prez. Roosevelto patvarky
mas.

Ispanijos spauda rašo, 
kad tuom patvarkymu Roo
seveltas kenkia Ispanijos 
reikalams.

K

Camden, N. J.—Naujausi 
pranešimai sako, kad per 
eksploziją ir gaisrą malia
vų dirbykloje čia žuvo 11 
darbininkių ir darbininkų. 
Ši dirbykla gamino valdžiai 
maliavas kariniams tiks
lams.

Baltijos Šalių 
Delegatai Šiltai 
Priimti Maskvoj

Lietuvos, Latvijos ir Estonijos Delegatai Įteikia Prašy
mą Vyriausiam Sovietui Priimt Jas j Sovietų Sąjungą 

. ■ ’ : I . ’ I : . lt

Maskva. — Čia atvyko 
valdiškos delegacijos iš Lie
tuvos, Latvijos ir Estonijos 
liepos 31 d. oficialiai pra
šyt, kad Vyriausias Sovie
tas priimtų tuos Baltijos 
kraštus į Sovietų Sąjungą, 
kaipo sovietines respubli
kas.

Vyriausias Sovietas (so
vietinis seimas) tuo tikslu 
ir susirinko rugpjūčio 1 d.

Maskvos darbo žmonės 
daugmeniškai ir šiltai pa
sitiko ir sveikino atvykusias 
šių trijų šalių delegacijas.

Gatvės, kuriomis delega
tai važiavo, buvo gausingai 
išpuoštos gėlėmis. Minios 
žmonių entuziastiškai svei
kino Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos delegatus.

Maskvos fabrikų darbi
ninkai išrinko savo ■- atsto
vus pasitikt tas delegacijas. 
Šie skaitlingi atstovai pasi
tiko geležinkelių stotyse at
vykusius Lietuvos ir Esto- 
nij os delegatus.. >>»• k.. • ■ .

PALECKIO KALBA
Lietuvos ministeris pir

mininkas Justas Paleckis, 
einąs prezidento pareigas, 
pasakė jautrią kalbą mitin
ge, kuris susirinko prie Bie- 
lorusskos stoties sveikint 
ĮJetuvos delegaciją.

Paleckis kalbėjo lietuviš-^ 
kai ir rusiškai, dėkodamas 
Sovietų Sąjungai už Lietu
vos išlaisvinimą.
DIDVYRIŠKA PAGARBA

Atvyko po 20 delegatų 
nuo Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos. Jų pasitikimą 
Maskvoje sekamai aprašo

Kiek Anglai Sunaikino Vo
kiečių Lėktuvą per Mėnesį

London. — Anglų koman
da skelbia, kad jie per pas
kutinį mėnesį sunaikinę 250 
Vokietijos orlaivių.

(Karinis New Yorko Ti
mes rašytojas spėja, kad 
anglai nušauna daugiau vo
kiečių- orlaivių, negu vokie
čiai anglų, bet nekažin kiek 
daugiau.)

Hillman Ragina Pasiaukot 
Šalies Ginklavimui

St. Louis, Mo. — Pirmi
ninkas Amalgameitų Siuvė
jų Unijos Sidney Hillman, 
kalbėdamas s u v a ž i a vime 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos, ragino dar
bininkus daugiau pasiaukot 
šalies gynimui. Pasak Hill- 
mano, gal turės būt įvesta 
ilgesnės darbo valandos, nes 
to reikalaująs spartesnis ir 
platesnis p r i s i r e n girnas 
Amerikai ginti.

Hillmanas yra prezidento 
Roosevelto paskirtas nariu 
šalies gynimo komisijos.

United Press, amerikiečių 
žinių agentūra:

“Tos delegacijos buvo pa
sitiktos ir priimtos kaip 
didvyriai.

“Tūkstančiai darbininkų, 
studentų ir valdininkų su
sirinko į geležinkelio stotį, 
nešdami iškabas su revoliu
ciniais obalsiais ir dainuo
dami Internacionalą.

“Baltijos kraštų seimų 
delegacijas sveikino tarp 
kitų ir generolas Kirilas 
Meretskovas, buvęs Lenin
grado karinės srities ko- 
mandierius; Aleksa ndras 
Šerbakovas, Maskvos Ko
munistų Partijos sekreto
rius, ir A. F. Gorkin, Vy
riausio Sovieto sekretorius.

“Buvo pastatyta karinė 
garbės sargyba, kuri entu
ziastiškai, garsiai sveikino 
delegatus; o Šerbakovas sa
vo kalboj, be kitko, pareiš
kė: ‘

“Kapitalistinis pas aulis 
eina vis mažyn, o socialisti
niai (Sovietų) rubežiai da
rosi platesni po saule Sta- 
liniškos konstitucijos.”

APMĖTĖ DELEGATUS 
GĖLĖMIS

Kada latvių, lietuvių ir 
estonųdelegatai važiavo 
per Maskvą, tai “tūkstan
čiai žmonių buvo apstoję 
gatves iš abiejų pusių. Gat
vės buvo išpuoštos vėliavo
mis, ir žmonės x kartotinai 
apmėtė gėlėmis delegatus. 
Tuo tarpu orlaiviai ratu 
skraidė virš delegacijų.”

Kiek pirmiau panašiai 
buvo priimta ir Bessarabi- 
jos delegacija.

Vokiečiai Nukirtę Žemyn 
13 Anglijos Lėktuvą

Berlin, rugpj. 1. — Vo
kiečių vyriausybė skelbia, 
kad vakar vokiečiai nušovę 
žemyn aštuonis anglų orlai
vius, o šiąndien • penkis 
kautynėse su anglų lėktu
vais ties Anglijos prieplau
ka Doveriu ir Vdkietijoj, 
Danijoj, Holandijoj ir Nor
vegijoj.

Vokiečiai sako, kad anglų 
bombinmkai “nepataikę” į 
kariškai svarbius ' punktus 
Vokietijoj ir jos užkariau
tuose kraštuose, o tik sunai
kinę eilę paprastų namų ir 
nužudę bei sužeidę kiek ci
vilių gyventojų.

Pasak vokiečių, tai jie 
faktinai jau sunaikinę ang
lų prieplauką Doverį ir “be
galiniai” galį bombarduoti 
Anglijos pakraščius ir uos
tus, ir taip vis kiečiau blo- 
kaduot Angliją ir silpnint 
k- __________

Vichy, Franci j a. — Fran- 
cūzų vyriausybė pradėjo 
per radio atvirai* kurstyt 
francūzus prieš žydus. Už
darė masonų kuopas.

Francijos Pelnagrobiai 
Iš Prastų Medžiagy 

State Tvirtoves
Strasbourg, Franci j a. — 

Amerikonų laikraščių ko
respondentai apžiūrėjo 
Francijos Maginot tvirtovių 
liniją, kuri buvo laikoma 
galingiausia pasaulyje, ir 
štai ką jie atrado:

Pelnagrobiai kontrakto- 
riai įbruko valdžiai visiškai 
prastą, silpną cementą for
tams tos tvirtovės; mūrijo 
perplonas tvirtovės sienas 
ir pristatė kitas netikusias 
medžiagas, tik antros, tre
čios rūšies. Tad ne tik di
džiosios vokiečių patrankos, 
bet ir prieš-tankinės ka- 
nuolės per 20 minučių su- 
kriušino vadinamus tvir
čiausius Maginot linijos for
tus.

Italai Nuskandinę Karinį 
Anglą Laivą Naikintuvą
Roma, rugpj. 1. '— Italų 

komanda praneša, kad jie 
nuskandinę dar vieną kari
nį Anglijos laivą naikintu
vą “Delight.”

Lietuvos Valstiečių 
Atstovai Aplankė 
Sov. Ūkio Parodą
Maskva. — Lietuvos vals

tiečių delegatai per tris die
nas lankė Visos Sovietų Są
jungos Lauko Ūkio Parodą. 
Jie taipgi apkeliavo ir ap
žiūrinėjo kolektyvius ūkius, 
jų laukus, sodus, šiltnamius 
daržovėms auginti po stik
lais, arkly dės ir kt. Ypač 
tėmijo, kaip sklandžiai su
organizuotas bendras dar
bas kolektyviuose ūkiuose.

Šie Lietuvos valstiečiai 
taip pat turėjo ekskursiją 
Maskvos - Volgos Kanalu 
ir stebėjo įvairius Maskvos 
reginius.

Lietuvos valstiečių dele
gatus priėmė ir sveikino 
Sovietų žemės ūkio komisa
ras Benediktu. Šių valstie
čių vadovė buvo Meškaus
kienė, direktorė Lietuvos 
lauko ūkio ministerijos že
mės reformų skyriaus. Ji 
pareiškė:

“Mes niekad neužmirši
me, kaip stebėtinai širdin
gai mus priėmė ši Sovietų 
sostinė. O žinios, kurių mes 
prisirinkome b e v i e šėdami 
Maskvoje, padės mums sta
tyt naują gyvenimą.

Vichy, Franci ja. — Fašis
tinė maršalo Petaino val
džia užgrobė turtus Rots- 
childų, Dreyfusso ir kitų 
pabėgusių žydų kapitalistų.

Vichy, Franci ja. — Pra
nešama, kad francūzų val
džia atėmė Francijos pilie
tybę iš tų žydų, kurie pabė- 
go į užsienį, kai Hitleris 
gniuždė Franci ją.

Amerikos Karo Ministeris 
Tvirtino, , kad Hitleris

Galįs Užpult Ameriką ,
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo ministeris re- 
publikonas Stimson liep. 31 
d. karštai ragino karinę 
kongreso komisiją užgirt 
sumanymą, kuris reikalau
ja suregistruot karinei tar
nybai visus vyrus nuo 18 iki 
64 metų amžiaus. Stimso- 
nas teigė, kad Hitleris ga
lėsiąs nukariaut Angliją 
per 30 dienų, užgrobt liku
sią dalį jos karo laivyno, ir 
tada užpult Ameriką.

Bet karinė kongreso ko
misija vis tiek patarė vi
sam kongresui, kad jis nu
spręstų suregistruot karo 
tarnybai tik jaunus vyrus 
nuo 21 iki 31 metų amžiaus; 
o kiti nuo 18 iki 35 metų 
amžiaus tai galėsią patys 
įstot į armiją ar laivyną, 
jeigu norėsią.

Smetonos Įvesta Že
mės Reforma Buvo 
Skaudi Apgavystė
Kaunas. — Valdiškas pir

mininkas žemės komisijos, 
agronomas Žukauskas lie
pos 31 d. pareiškė spaudos 
atstovams, kad vadinama 
žemės reforma, kurią an
dai įvedė Smetonos valdžia, 
tai buvo tik skaudi apga
vystė.

Per kelis paskutinius me
tus Žemės Bankas išparda
vė tūkstančius valstiečių 
ūkių per varžytines (išlici- 
tavo). Valstiečių prasisko
linimas pasiekė 300 milionų 
litų. Jie kas metai turėjo 
sumokėt 27 milionus litų 
vien tik kaip procentus už 
paskolas, o tai pusantro 
karto daugiau, negu taksai 
už pačią žemę, kaip nurodė 
Žukauskas.

Valstybinė Lietuvos že
mės komisija jau pradėjo 
vykdyt seimo tarimus.

Darbuojasi 22 sričių ko
misijos ir 262 apskričių ko
misijos dėlei žemės pertvar
kymo. Su šiomis komisijo
mis bendradarbiauja ’ 580 
matininkų (kamarninkų) ir 
1,400 technikinių darbiniu- 
kų.

Pirmiausia gaus žemės 
tie, kurių ūkiai buvo paim
ti šalies reikalams; paskui 
žemė bus dovanai dalinama 
bežemiams ir mažažemiams 
valstiečiams.

Turkija Sutelkė Daug Ar
mijos Ties Sov. Kaukazu
Maskva. — Sovietų laik

raščiai išspaudino, . kaip 
svarbią žinią, pranešimą iš 
Istanbulo, Turkijos, kad 
Turkija sutelkė didžias ar
mijos jėgas ties -Sovietų 
Kaukazo rubežium.
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slovakiją. Yra ženklų, kad gal Vengrija 
perduos Priekarpatų Ukrainą Sovietų 
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Kaip Bus Su Lietuviška Diploma
tija Amerikoje?

Šiuos žodžius rašant, renkasi Sovietų 
Sąjungos Aukščiausiojo Sovieto atstovai 
į posėdį. Šiame posėdyje, kaip jau buvo 
rašyta, bus svarstyta priėmimas sovieti
nės Lietuvos į Sovietų Sąjungos tautų 
šeimą.

Lietuvos delegacija taipgi atvyko Mas
kvon ir ji dalyvaus tame svarbiame po- 
sėdyj. Viskas rodo, kad Lietuva bus pri
imta prie Sovietų Sąjungos.

Dabar iškyla klausimas: ką veiks lie- . 
tuviškoji diplomatija kituose kraštuose?

Jungtinėse Valstijose buvusieji Lietu
vos konsulai ir ministeris Washingtone 
nusitarė nesiskaityti su naujosios Lietu
vos vyriausybe. Jie bandys būti diploma
tai be šalies. Jie, matyt, skelbsis kaip iki 
šiol skelbėsi save atstovais smetoniškos 
valdžios, suorganizuotos kur nors—gal 
Berlyne, gal Brooklyne, gal Čikagoje.

Kol turės pinigų, kol bus žmonių, ku
rie jiems pinigų duos, jie galės diploma- 
tuoti. Bet kam ir kokia iš to bus nauda? 
Tik jiems patiems.

Lietuvos žmonių jie neatstovaus. Su 
naująja Lietuva jie nieko bendro netu
rės. Tai ką jie veiks?!

Jei ponams diplomafams rūpėtų lietu
vių tautos reikalai, tai jie skaitytųsi su 
tautos pasatyta vyriausybe. Be jiems ne 
tas rūpi. Jiems visųpirmiausiai rūpi sa
vo asmeniniai reikalai ir jais jie rūpinsis.

Besiartinant Ateivių Registracijai
Su rugpjūčio 27 diena prasidės ateivių 

nepiliečių registracija. Viso manoma bus 
suregistruota tarpe 3,600,000 ir 4,000,000 
žmonių. Registracijų blankos smulkme
niškos, pamate turi 15 klausimų ir daug 
sub-klausimų.

Ponas Earl G. Harrison paskirtas re
gistracijų direktorium. Visi nepiliečiai ir 
turį pirmas popieras turi būti registruo
ti. Kas atsisakys, arba kitaip bandys iš
sisukti nuo registracijos, tai pagal Alien 
Registration Act bus baudžiamas 6 mė
nesiams kalėjimo ir $1,000 piniginės 
bausmės.

Atlikdami registraciją turės suteikti 
visas smulkmenas apie savo atvykimą, 
gyvenimą, veiklą, priklausymą ir kiek
vieno bus nutraukta pirštų antspaudos.

Registracijos bus atliekama 45,000 paš
to skyrių. Blankas galės gauti pašto raš
tinėse, parsinešti į namus ir ten išpildyti, 
arba, ant vietos pašto raštinėse išpildyti. 
Bet pirštų nuotraukas padarys tik pašto 
raštynėse arba tam tikslui paskirtuose 
punktuose. Visi registruojamieji asme
nys ture prisiekti, kad jų atsakymai yra 
teisingi.

Visos suregistruotų ateivių blankos, su 
pirštų nuotraukomis, bus pasiųsta į 
Washingtoną ir laikoma specialiame sky
riuj, kur jas tyrinės tam tikri specialis
tai ir jieškos kriminalistų.

Vienok, ponas Harrison mano, kad di
džiuma ateivių nepiliečių yra geri, ra
mūs žmonės, prisilaiko įstatymų.

Labiausiai bus kreipiama atyda į tai, 
ką ateivis veikė per pastaruosius penkis 
metus, kokiose organizacijose jis pri
klausė.

Patys asmenys, kurie turi 15 metų am
žiaus, turės asmeniškai užsiregistruot. 
Žemiau 15 metų, vaikus galės užregis
truoti tėvai arba jų globotojai. Blankos 
bus padarytos šešiose didesnėse kalbose. 
Jų turinys bus paskelbta per spaudą, 
bent 30 skirtingų kalbų.

Taip A. Valinčius užvar- 
dijo “Laisvės” ekskursiją į 
Nolan’s Point Park, N. J., 
ant kranto Hopatcong eže
ro, kuri įvyks šį sekmadie
nį, August 4 d.

Drg. A. Valinčius iš Pitts
ton, Pa., šaukia į šią eks
kursiją Eastoną, Scrantoną i rengėjai ims po 20c įžangos

nuo asmens atvykusio au
tomobiliu.

Kurie važiuos traukiniu 
ir užsimokės $1.00 kelionės 
į abi pusi, tiems nereikės 
mokėti įžangos.

Prašome iš anksto įsigyti 
traukinio bilietus. Ant ant
ros pusės.bilieto yra nuro
dymai, kokiu laiku ir iš ku
rių miestų traukiniai išeis.

Dėl platesnių informacijų 
prašome žiūrėti ekskursijos

ir gėrimų. Tad nepraleiskite 
progos gražiai pasilinks
minti ir pasimatyti su dau
geliu svečių iš toliau.

Automobiliais važiuojan
čiųjų prašome įsitėmyti, 
kad parko savininkas ims 
po 25c už pasistatymą, o.

ir Wilkes-Barre ir liepia 
padaryti šią pramogą trijų 
valstijų pramoga.

Geras sumanymas! Mes 
dar nuo savęs kviečiame ir 
Rhiladelphią dalyvauti eks
kursijoje šį sekmadienį. Ta
da tai tikrai ekskursija bus 

' trijų valstijų: New Yorko, 
New Jersey’ės ir Pennsyl- 
vanijos. .

Gražūs ežeras, puikus 
miškas, maudynės ir laivais 
pasivažinėjimas. Gera mu
zika ir patogi platforma šo- skelbimo, kuris telpa šioje 
kiams. Bus visokių valgių dienraščio laidoje.

Nešviesūs p. Budrio Faktai

Maskva T uri T raukiamąją Jėgą
Kada Pabaltjos valstybės nutarė įvesti 

sovietinę santvarką ir įstoti į galingąją 
Sovietų Sąjungą, tai dar daugiau padidė
jo mažų tautų viltis ir artėjimas link 
Maskvos.

Rumunijoj, nepaisant ant kiek grobi
kiški imperialistai kursto žmones prieš 
Sovietus, atsiranda vis daugiau žmonių, 
kurie viešai pareiškia, kad Sovietų Są
junga pilnai teisingai padarė pasiimda- 
ma atgal Bessarabiją ir šiaurinę Buko
viną. Jie nurodo, kad Rumunijos tautos 
užtikrinta laisvė gali būti tik bendrai ei
nant su Sovietų Sąjunga.

Finlandijoj vis auga skaičius Sovietų 
Sąjungos Draugų organizacijos narių. 
Ta organizacija kovoja prieš fašizmą ir 
aiškina, kad Finlandija turi palaikyti 
draugingus santykius su SSSR.

Afganistanas, nepaisant Anglijos im
perialistų įsigalėjimo toj šalyj ir aršių 
pastangų, kad neprileisti prie draugiš
kumo su Sovietų Sąjunga, pasirašė nau
ją prekybos sutartį, kuri gali vesti prie 
artėjimo ^r politinių santykių.

Jugoslavija, kuri iki šiol šoko pagal 
Anglijos, Franci jos ir Italijos muziką, 
kur tiek daug yra subėgusių caristų, 
baltųjų rusų, atkaklių Sovietų priešų, ga
lų gale pasirašė ekonominę sutartį su 
Sovietų Sąjunga ir atsteigė diplomati
nius ryšius.

Bulgarija, atsteigusi draugingus ry
šius su Sovietų Sąjunga, gavo progą ir 
galimybę kalbėti, kaipo laisva, nepriklau
soma valstybė ir reikalaut atgal savo 
Dobrudžos, kurią yra Rumunija paver
gus.

Turkijoj einą vidujinė kova. Turkijos 
valdonai, vėlesniu laiku oriantavosi j 
Angliją ir Franci ją. Franci jai susmukus, 
jie suka šalį į Hitlerio pusę. Bet yra 
žmonių, kurie mato Turkijos laisvę tik 
draugiškume su Sovietų Sąjunga. Pana
šiai dalykai yra Irane (Persijoj).

Vengrija pasiuntė skaitlingą delegaci
ją į Maskvą tartis ekonominiais reika
lais. Vengrijai teko Priekarpatų, Ukrai

Sabotažas Nepavyks
Pranešama, kad Estijoj, Latvijoj ir 

Lietuvoj atsirado asmenų, kurie, maty
dami, kad ponų ir kapitalistų viešpatavi
mui atėjo galas, griebiasi sabotažo—ga
dinti mašinas, naikinti gyvulius.

Bet ta bjauri priemonė nėra naujiena 
ir tam pastotas kelias. Darbininkai pa
statė savo miliciją apsaugojimui mašinų, 
fabrikų, tiltų, sandėlių. Prieš buožes ir 
kulokus įvestas patvarkymas, kad jie ne
gali galvijų papjauti be valdžios leidimo. 
Iš Kauno praneša, kad nacionalizavimas 
eina pilnai pasekmingai, kad sabotažui 
tapo užbėgta už akių.

Ar Šitaip Gražu?
Per ilgą laiką Lietuvos žinių agen

tūra Elta siuntinėdavo per lietuviškus 
konsulus Amerikoje telegramas Ameri
kos'lietuvių spaudai. Kol tos žinios po
nams konsulams patikdavo, tol jie jas 
persiųsdavo spaudai. Bet kai Lietuvoje 
pradėjo pūsti “nauji vėjai” ir Elta pra
dėjo siuntinėti įdomias telegramas apie 
pasikeitimus Lietuvoje, tuomet tie kon
sulai sulaikė gautąsias žinias ir jų mū
sų dienraščiui neperdavė.

Kai tą Eltos vadovybė sužinojo, tai ji, 
matyt laikinai, pradėjo siuntinėti “Lais
vės” redakcijai telegramas ir prašo, kad 
mes jąsias persiųstum lietuviškai/spau
dai.

Mes apsiėmėme Eltai ir Amerikos lie
tuviams patarnauti, kol dalykai kitaip 
susitvarkys.

Čia verta pabrėžti tik tas faktas: kaip 
negražiai elgėsi konsulai, kurie gavo ži
nias perdavimui laikraščiams ir jas pasi
laikė savo kanceliarijose!

........ ■■»... ' ............ ...

Amerikos ir Japonijos 
Priešingumai

Sovietų Sąjungos spauda numato, kad 
tarpe Japonijos ir Amerikos valdonų dar 
daugiau augs priešingumas. Ypatingai po 
to, kai Japonijoj susidarė fašistinė val
džia su princu Kenoye priešaky. Tarpe 
šių dviejų šalių valdonų paaštrės kova 
už Rainąjį Vandenyną ir Tolimų Rytų 
kolonijas.

•Amerikos lietuvių smeto- 
nininkų ir “penktosios kolo
nos” spauda persispausdino 
buvusiojo Lietuvos konsulo 
Jono Budrio straipsnį, ku
ris, anot Budrio, turėjo 
“faktų šviesoje” perstatyti 
pastaruosius įvykius Lietu
voje. Pažiūrėkime, kiek p. 
Budrys “apšviečia” dalykus.

Viena, jam labai nepatin
kanti pereitais metais pa
darytoji savitarpinio apsi
gynimo sutartis tarpe Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos. 
Bet toji sutartis pasirašyta 
spalio 10 dieną, 1939 me
tais. O ponui Budriui pra
dėjo nebetikti tik liepos 27 
dieną, 1940 metais.

Per 10 mėnesių ir 17 die
nų Budrys atstovavo Lietu
vos valdžią Amerikoje ir su
siriesdamas gyrė minimą 
sutartį, laikraščiams cirku- 
liorus siuntinėjo aiškinda
mas, kokia ta sutartis. Tik 
dabar, be niekur nieko ji 
pasidarė nebegera, Lietuva 
buvusi “priversta” ją pasi
rašyti. Ar ponas Budrys 
apie tai sužinojo tik dabar, 
ar per 10 su viršum mėne
sių jis melavo?

Kita, p. Budriui nepatin
ka, kad Seimo rinkimai įvy
kę pergreitai. Girdi, naujo
ji laikinoji vyriausybė “pas
kelbė Seimo rinkimus tik 
kelias dienas prieš rinki
mus.”

Ištikrųjų, į ką tai pana
šu! Taip greitai suteikti 
Lietuvos liaudžiai pačiai pa
sisakyti kokios ji nori val
džios! Ot, Smetona, tafkas 
kita! Jo gengė ginklo pa- 
gelba išvaikė demokratiniai 
išrinktą $eimą 1926, o rin
kimus paskelbė tik 1936— 
lygiai po dešimties metų!

Trečia, p. Budriui, kaip ir 
Grigaičiui, Šimučiui ir ki
tiems Smetonos prieteliams 
nepatinka, kad šiuose Seimo 
rinkimuose tebuvo tik Vie
nas kandidatų surašąs. O 
keli surašai buvo Smetonos 
“seimo” rinkimuose, ponas 
Budry? ■

Smetonos “seimui” kandi
datus nominavo apskričių 
valdybos, kurios išimtiną! 
susidėjo iš fašistų. Lietuvos 
liaudis neturėjo jokios tei
sės kas liečia nominavimą 
kandidatų į smetoninį “sei
mą.” Ji tik galėjo balsuoti 
už Smetonos bernų parink
tus kandidatus ir atliktas 
kriukis.

O kaip ir kas nominavo 
kandidatus į šį Seimą? Juk 
Budriui, į;ąip kitiems sme-

tonlaižiams gerai žinoma 
kaip įvyko nominacijos. Ko
dėl jie bijosi pasakyti?

Nominacijos į Lietuvos 
Liaudies Seimą įvyko nepa
prastai, netik Lietuvoj, bet 
nei jokioj kitoj buržuazinėj 
valstybėj negirdėtai. Bet 
panašus nominacijų būdas 
jau senai naudojamas vie
noj pačių didžiųjų valstybių 
pasaulyje—Sovietų Sąjun
goje. Jis yra, maždaug se
kamas :

Rinkimų komisija, pasi
remdama konstitucija, nu
stato skaičių delegatų kiek
vienai apylinkei. Mažiau
sios domės nekreipiama į 
partijų sudėtį. Apylinkės 
valdžia nuskirtą dieną su
šaukia masinį mitingą ir po 
trumpų paaiškinimų prasi
deda nominavimas kandida
tų. Susirinkusieji nominuo
ja kas tik kam patinka; vie
šai apkalba nominuojamu 
kandidatų atsižymėjimus 
savo tautai ir jų tinkamu
mą siūlomom pareigom. Po 
apkalbėjimo b a 1 s u o j ama. 
Daugiausia balsų gavęs 
kandidatas tampa pripažin
tas nominuotu.

Apie nominacijų mitin
gus plačiai buvo aprašyta 
Amerikinėj spaudoj, ne tik 
lietuviškoj, bet ir angliškoj. 
Niekas nėra girdėjęs, kad 
Lietuvos miestuose ir mies
teliuose būtų kada buvę to
kie skaitlingi mitingai, ko
kie įvyko po nuvertimui 
Smetonos, kaip naujoji vy
riausybė paskelbė naujus 
Seimo rinkimus ir kandida
tų nominacijas.

Ir kas atsitiko? Ponas

Budrys ir kiti jam panašūs 
dabar tiesiog iš kailio ne
riasi berėkdami, kad Lietu
voj į Seimą patekę tik “vie
ni komunistai.” Jei ir taip 
būtų, tai paklausčiau šių 
ponų: o kieno biznis, ką 
Lietuvos liaudis pasirinko 
savo atstovais?

Girdi, Lietuvoje “neužte
kę komunistų”, kad išrinkti 
pilną Seimo sąstatą, tai 
“parsigąbenę iš... Mask
vos!” Nejaugi buvęs Sme
tonos konsulas p. Budrys 
ir fašistų kalėjimus vadina 
Maskva? Faktas yra, kad 
virš trečdalis Seimo atsto
vų yra buvusieji fašistinės 
Lietuvos kaliniai, ką * tik 
paliuosuoti iš kalėjimų ir 
koncentracijų lagerių nau
josios vyriausybės.

Pagaliau didelis nonsen
sas sakyti, kad visi Seimo 
atstovai esą komunistai. 
Nei geriausi komunistų I 
draugai nedrys tvirtinti, 
kad Lietuvoj komunistai tu
rėjo tiek daug įtakos, jog į 
Seimą būtų nominavę vien 
tik komunistus. Pavyzdin 
pačiam Kaune, kur buvo no
minuota kandidatai į Seimą 
mitinge dalyvavo 80 ar dau
giau tūkstančių žmonių. 
Kas jau būtų tokis naivus, 
kad tvirtinti, jog jie visi bu
vo komunistai! Jeigu ne, 
tai kodėl jie nenominavo ki
tokių pažvalgų kandidatus: 
liaudininkus, krikščionis de
mokratus, socialistus, be- 
partyvius valstiečius ir dar
bininkus bei inteligentus?

Atsakymas aiškus: Nomi
navo ir išrinko, kokie jiems 
atrodė geriausi!

Tai štai, ponai Budriai, 
Grigaičiai, Šimučiai, et sic 
de caeteris, kaip atrodo pa
starieji įvykiai Lietuvoje 
tikrųjų Faktų Šviesoje.

Kas liečia poną Budrį ir 
kitus buvusius Smetonos pe
nimius, tai jų padėtis aiški: 
Iki Lietuvoje gyvavo smeto
ninė valdžia, jiem ir sutar
tys su Sovietais buvo ge
ros, ir raudonarmiečiai 
“tvarkingi” ir viskas ėjo lyg 
sviestu patepta. Bet, nuver
tus fašistinį režimą Lietu
vos liaudis nesustojo pu- 
siaukelyj, o žengė dar vieną 
didelį žingsnį pirmyn—pa
skelbė Lietuvą Socialistine, 
Sovietine Respublika!

To tai ponam Budriam ir 
jo kolegom buvo perdaug! Jungtines Valstijas. Dabar 
Užtrūko jų, anot žemaičių sakoma, kad išplaukimo pla

nai gal bus pakeisti, idant į 
vokiečiai ar italai nesučiup-

neliečia, nieko ne-

Užuguostis*
Birželio 20 d., 11)40. 

Brangus Broli Petrai!
Jūsų laiškus gavau. Vie

nas buvo kelyj 6 savaites, o 
antras tris. Pas mus dabar 
didelės naujienos. Jau Su
laukėme Sovietų armijos. 
Jau trys paros, kaip per 
Užuoguostį traukia Sovietų 
tankai, traktoriai velka mil
žiniškas patrankas ir dreba 
žemė nuo orlaivių. Dar ne
su matęs niekuomet tokių 
padarų! Su dideliu dyvu 
žmonės žiūri į tą pajėgą. 
Karo jėgos plaukia ir kitais 
keliais. Sovietų kareiviai 
dideli, gražiai aprengti. Vi
si jie važiuoja mašinomis. 
Labai tvarkingi, nei vienas 
nieko
ima, nes jiems griežtai už
drausta.

Daugiau Lietuva negarbi
na Smetoną, nes jis jau pa
bėgo su. Lietuvos auksu. 
Laukiame naujo gyvenimo. 
Niekas nesitikėjo, kad rusai 
gali turėti tokią jėgą ir tiek 
daug visokių mašinų.

Pas mus labai sausa vasa
ra, nėra lietaus. Aš dirbu 
prie mūrinimo mokyklos. 
Dabar mes pradėsime gy
venti naują, sovietinį gyve
nimą. Ant kiek pirmiau 
žmonės nudavė, kad jie ger
bia Antaną Smetoną, ant 
tiek dabar visi jį neapken
čia. Didžiausį įspūdį į žmo
nes padarė matant tokią di
delę ir tvarkingą Raudoną
ją Armiją, tai yra, geležinę 
armiją,..

Mirė Juras Šolomskas, 
palaidojome, kaip biedniau- 
sį žmogų... Labai reikalin
gas lietus, nes viskas išdžiū
vo. Dėkoju už kalendorių... 
Vėliau parašysiu daugiau.

Sveikinu Jus, tava brolis
Martynas šolomskas.

Buvęs Anglijos Karalius 
Plaukiąs j Ameriką

London. — Buvo praneš
ta, kad kunigaikštis Wind
sor, buvęs Anglijos karalius 
Edwardas, su savo ameri
kiete žmona (Simpsoniene) 
išplauks šį ketvirtadienį į

posakio: “žiemmilžė karvu
tė.” Dar kokios, ponams 
Budriui, Žadeikiui, Dauž- 
vardžiui gali prisieiti pra
kaite savo veido užsidirbti 
duonutės kąsnelį. Jiem tai 
tikrai atėjo “sudonji diena.” 
Bet ką reiškia gerbūvis ke
lių asmenų prieš gerbūvį ir 
šviesią ateitį milionų?

L. Jonikas.

Bucharest, Rumunija, 
liep. 31. — Anglija ‘paleido 
tris suimtus Port Saide Ru
munijos laivus mainais už 
tai, kad rumunai paleis 18 
anglų valčių Dunojaus upė
je.

Jungt. Valstiją laiVas “Ttitiiila”, stovįs Čiunkiange, laikinojoj Chinijos sostinėje; toliau 
matosi dūmų debesys, kilę iš japonų bombų ekspliozijos.



PUIKIAUSIAS GREITASIS
AUTOMOBILIŲ VIEŠKELIS

Puikiausias ekspresinis 
vieškelis automobiliams yra 
Great Pennsylvania Turn
pike. Jis prasideda arti Ha- 
rrisburgo ir baigiasi už 160 
mylių toliau į vakarus Ir- 
wine, už 21-nos mylios nuo 
Pittsburgh©.

Šis vieškelis septyniais 
tuneliais pereina per Alle
gheny kalnus. Tai tuneliai 
senojo South Penn Geležin
kelio, kuris buvo užleistas 
55 metai atgal.

Pačiame viduryje vieške-

landą, ir nejuto, kad per- 
greit važiuotų.

Įvažiuojant į ši vieškelį, 
automobilistas gauna tikie-| 
tą ir baigęs važiuot, kiek; 
jam reikia, užsimoka už 
pravažiuotą tolį. Kaina ke
leiviniam automobiliui yra 
$1 iki $1.50. Leidžiama ir; 
staptelėti palei vieškelį pa-| 
skirtose vietose.

Vieškelis nutiestas per 201 
mėnesių ir kaštavo $70,050,- 
000. Jam pinigų gauta $29,- 
250,000 iš Progress Works 
Administracijos ir $40,800,-' 
000 paskolos iš valdiškos fi-l 
nansų korporacijos RFG.

Great Pennsylvania Turn-! 
pike vieškelis yra vienas iš!

kas, kuris skiria vieną vieš
kelio pusę nuo antros. Vie
noje pusėje eina du ruožai 
automobiliams važiuot iš 
rytų į vakarus, antroje pu
sėje du ruožai—iš vakarų į didžiausių statybos darbų 
rytus. Kiekvienas iš tų ke-į pasaulyje. Vidutiniu spartu- 
turių ruožų yra 24 pėdų Imu jį tiesiant, būtų reikėję 
pločio. Vadinasi, viso yra trejų iki ketverių metų lai- 
96 pėdos pločio važiuot. Pri- ko. ~ 
dėjus dar perskiriamąjį visu smarkumu, ir 
porką, tai jau būtų 106 pėdų pavasarį buvo baigiamas, 
pločio vieškelis. prie jo dirbo dieną ir nak-

Per 109 mylias šis vieške- tį 25 tūkstančiai darbinin- 
lis yra visiškai tiesus, be 
mažiausio kryptelėjimo, o 
kur kitose vietose yra pasi
sukimų, tai jie pravesti la
bai ilgu, lėkštu lanku, kad 
ir užsisukimu važiuojant 
galima matyt kitus automo-'žiajam Boulder Dam tven 
bilius per 600 pėdų toj pa- kiniui, 
čioj pusėj.

Tai nepaprastai lygus vie-! tu Turpike vieškelis pats 
škelis, ir niekur jame nėra už save apsimokės imamais 
aukštesnio pakilimo kaip 3 iš automobilistų mokesčiais, 
procentų. Paskui jis bus pervesta į

Juomi automobiliai pieš- pilną Pennsylvanijos valsti- 
kėjo po 105 mylias per va- jos nuosavybę. —J. K.

tautos seimas,” vadovauja mas fašisto Petain, nutaria padaryti

Abr. Lincoln ir Jefferson Davis

fe4

*

Bet jis buvo tiesiamas 
kai šį

prie jo dirbo dieną ir nak

kų ir specialistų.
Šiam vieškeliui pravest 

suvartota tiek medžiagų 
kaip Franci jos Maginot 
tvirtovių linijai ir tiek ce- 
mento-konkryto, kaip did-

Manoma, kad per 16 me-

Progreso Metai Naujame 
Chinijos Turkestane

DŽIAUGIASI NUGALĖJĘS
DIDŽIA KLIŪTĮ - RŪKYMĄ

Visko pergyvenęs ir daug 
patyręs yra amerikonas ra
šytojas Courtney Ryley Co
oper, bet jis sako, jog mest 
rūkyt tai buvo jam vienas 
iš sunkiausių dalykų.

Jis pradėjo uždarbiaut 
pragyvenimui būdamas 15 
metų amžiaus; paskui bu
vo auto sunkvežimiu veži
kas, vodevilių šokikas, laik
raštininkas, mokytojas cir
ko levų ir tigrų. Pasauli
niame kare jis tarnavo 
fronte kaip Amerikos ma- 
rininkas.

C. R. Cooper pasakoja, 
kad jis daugiau kaip 40 me
tu “siurbė” i save tabako 
nikotiną ne tik dienomis, 
bet ir naktį pabusdamas. 
Šimtus kartų buvo nusita
ręs mest rūkymą ir vis ne
metė. Bet, galų gale, pa
vyko, ir štai kaip. Sako:

“Užsidegiau cigaretą ir 
nutrenkiau šalin. Tariau 
sau garsiai: aš jau nerūkau.

Tą dieną aš tyčia įsidė
jau kelis cigaretus ’į kiše
nių; tą popietį aš šimtus 
kartų juos čiupinėjau, ir 
pagaliau šalin padėjau. Aš 
jau 8 valandas išbuvau ne
rūkęs. Kodėl negalėčiau iš
gyventi dar 8 valandas be 
rūkymo? Eidamas gult, aš 
nei vienu pirštu nepalytė
jai; cigare tų dėžutės. Ma
niau, kad gal neužmigsiu; 
bet taip miegojau, kad tik 
po šešių valandų išgirdau 
mus netoli Montrealio. 1868 
m. Davis išvažiavo į Kubą, 
o 1869 m. grįžo į Mephis, 
Tennessee, ir buvo apdrau- 
dos kompanijos pirmininku 
iki 1874 m. Ši kompanija 
nubankrūtavo, ir Davis li- 

I ko, taip sakant, be cento. 
Dar apie 4 metus jis lan- 

Idžiojo po piniguočių kori
dorius, bet niekur pasiseki
mo nesurado.

Pagaliaus, netekęs svei
katos, Davis 1878 m. persi
kėlė gyverU į Mississippi 
valstiją, ku^ .viena pietinė 
poniutė vardhA Mrs. Sarah 
R. Dorsey j5a dovanoj o jam 
namus, kur jis ir gyveno, 
berašydamas knygą “The 
Rise and Fall of the Con
federate Government” (Ki
limas ir Žlugimas Konfede
ratų Valdžios).

Jefferson Davis mirė 
New Orleanse 1889 m. gruo
džio 1 d., sulaukęs 81-nų 
metų amžiaus. Jo kūnas bu
vo nuvežtas į Richmondą ir 
palaidotas Hollywood ka
puose. Ant jo paminklo pa
dėtas užrašas—“Čia kapas 
žmogaus, kuris mirė be tė
vynės.”

Dėl šio užrašo ne visų 
nuomonės sutinka. Kai ku
rie teigia, kad jis 1868 m., 
plaukdamas į Angliją, buvo 
atsisakęs Amerikos piliety
bės, dėl to ir neteko tėvy
nės. Bet faktas lieka faktu, 
kad prezidentas Lincolnas 
sudaužė jo tėvynę pietuose, 
išlaisvindamas milionus ne
grų iš pietinių valstijų ver
gijos. .

Daviso kapą aplanko ir 
aprauda tik saujelė parazi
tų, o Lincolną gerbia milio- 
nai pasaulio darbo žmonių. 
Lincolno paminklai puošia 
svarbiausias Amerikos mie
stų aikštes.

laikrodį išmušant ketvirtą 
valandą ryto. Per metų me
tus aš niekada nebuvau 
taip giliai miegojęs.

z

Užsižibinęs šviesą, atsida
riau -dėžutę ir perleidau ci
garetus per pirštus, pajuok
damas juos: Na, dabar tai 
aš jus supliekiau! Jeigu aš 
taip ilgai be jūsų išbuvau, 
galiu ir visados be jūsų ap- 

' sieiti.
Kol rūkiau, maistas man 

buvo be skonio; turėjau už
kimusį kosulį, suerzintus 

. nervus, o mano nugarkau
lis buvo taip gležnas kaip 
guminė juostelė. Aš gėdi
jausi atidaryt burną, nes 
mano dantys buvo nikotinu 
apaugę, o liežuvis tartum 
apvilktas kokiu rudu kailiu
ku.

Nustojęs rūkyti, per vie
ną mėnesį patyriau didžią 
'atmainą. Kol rūkiau, mano 
! pulsas tvaksėdavo 120 kar
tų per minutę, o dabar tik 
72 kartus; ir dar pirmą sy
kį per 10 metų man buvo 
gardu valgyti. Atsitaisė 
gerklė, pranyko kosulys ir 
veido kiaurymių įdegimas. 
Gailinos, kad nemečiau rū
kyt 25 metai pirmiau.

Pirma aš sakydavau, 
kad mėginsiu mest rūkymą; 
arba pradėdavau po kiek 
mažiau rūkyti, bet po ke--*-— 
lių dienų aš ir vėl rūkau, 
kaip pečius'garo inžino.

Aš, kaip ir daugelis kitų, 
patyriau, kad laipsniškai 
mažint rūkymą iki sustoji
mo, tai tik savęs apsigaudi- 
nėjimas. Vienintelis būdas 
tai tuojau visiškai nustot 
rūkyt.

Vienas cigare tas nustoju
siam rūkyti taip pavojin
gas. kaip vienas degtinės 
stikliukas girtuokliui, kuris 
buvo metęs gėrimą. Nes pa
protys greit atgyja. Ir iš 
tikro, perdidelis rūkymas 
yra savotiška girtuoklystė.

Iš mano draugų, kurie 
metė rūkymą, visi jaučiasi 
daug geriau, tik apart dvie
jų trijų. Nebeskauda jiem 
galvos; kai kuriem pasitai

kė regėjimas; kitiem page
rėjo uoslė, ir net girdėji
mas. Daugelio viduriai ge- 

: riau veikia, ir metusieji rū- 
įkymą abelnai mažiau serga 
slogomis ir influenza. Kai 
kurie sveikai padiktėjo.

Žmogus, kuris meta rū
kęs, turi žinot, kad matant 
kitus rūkant, iš pradžios at
gims pas jį noras rūkyti. 
Bet jeigu jis giliau Tagal- 
vos, tas pats geismas pasi
rodys juokingas.

Laipsniškai vis mažėja ir 
galop dingsta apetitas rū
kyt. _ ’

Kai kas sako, kad metus • 
rūkyt, paskui labai kvepia 
rūkančiųjų dūmai. Bet to
liau vis labiau tie dūmai 
smirda, kad jų kvapsnys, 
galų gale, pasidaro taip įky
rus, kaip smarvė pūvančios 
katės.

Net šiuos žodžius beskai
tant, gal jus užgula labai 
stiprus noras patraukt ci
garete? Bet ar jūs pasiduo
site, kad žiupsnelis tabako 
įdėtas į mizerną popieriukę 
taip stumdytų jus čia ir ten, 
kaip kokį vergą?”

Rašo Jaunutis
Bet išauklėjimu jiedu sky- daugumos prezidentinių rin- 
rėsi labai daug.

Daviso tėvas buvo turtin
gas ir jaunąjį Jeffersoną 
Davisą pasiuntė į Transyl
vania kolegiją, Lexingtone, 
Kentucky, o iš ten į West 
Point karinę akademiją. 
Kaip Carl Schurz rašo, iš 
čia Davis išėjo kaip pilnas 
aristokratas.

Jis septynis metus tar
navo Amerikos4 Armijoj kaip 
leitenantas; dalyvavo vadi
namame 44Juodojo Vanago” 
kare ' prieš indi j onus. Čia 
Davis susitiko ir kalbėjosi 
su Lincolnu, nes Lincolnas 
buvo liuosnorių pulko ofi- 
cierius.

1835 m. Davis pasitraukė 
iš armijos ir nuvyko į Mis
sissippi plantacijas bovelnos 
(vatos) auginti, čia ir susi
tuokė su pulkininko Z. Tay- 
lorio dukteria. Po vedybų 
jiedu susirgo plaučių užde
gimu. Jinai mirė, o jis išli
ko gyvas, bet su pakirsta 
sveikata.

1823 m. (?-Red.) Jefferso- 
nas Davis buvo išrinktas į 
Miss, valstijos seimelį; po 
dviejų metų tapo išrinktas 
į Jungtinių Valstijų kon- 
gresmanus.

Tuom laiku kilo karas su 
Meksika; ir Davis, pade
dant savo uošviui, pasiėmė 
vadovaut Mississippi legio
ną, ir kare taip pasižymė
jo, kad visur buvo sveikina
mas kaip didvyris. Vienok 
šiame kare jis buvo sun
kiai sužeistas.

1847 m. Jefferson -Davis 
buvo išrinktas i Jungtinių 
Valstijų senatorius nuo Mi
ssissippi valstijos. 1853 m. 
prezidentas Pierce paskyrė 
Davisą karo ministeriu.

Tuomet pietinių valstijų 
baltieji ponai žiūrėjo į Jef
fersoną Davisą panašiai, 
kaip dabar vokiečiu fašistai 
žiūri į savo Hitlerį. Jie ne
dvejodami išstatė Davisą 
kaipp kandidatą į Jungtinių 
Valstijų prezidentus. Bet, 
ant “nelaimės”, senatorius 
St. A. Douglas iš Illinois 
taipgi iškišo savo kandida
tūrą nuo tos pačios demo
kratų partijos, o Lincolnas 
—nuo hepublikonų partijos.

Pietinių valstijų viešpa
čiai manė, kad Lincolnas ne
gausiąs nei vienoj valstijoj

Jefferson Davis gimė 
Todd kauntėje, Kentucky 
valstijoje, 1808 m. birželio 
3 d., be biskio metais anks
čiau už Lincolną ir visai ne
toli tos vietos, kur Lincol- 
nas gimė, toj pačioj valsti
joj.

Tarp istorikų keliama 
įvairių spėliojimų. Vieni 
spėja, kad jeigu Jefferso- 
nas Davis būtų gyvenęs 
Lincolno- aplinkybėse, o Lin- 
colnas Daviso aplinkybėse, 
tai šiandien būtų viso pa
saulio gerbiamas Davis, o 
ne Lincolnas.

Kuomet jaunystės dieno
mis Lincolnas persikėlė gy
venti į šiaurinę dalį India
nos valstijos, o vėliaus į 
Ulinis, kur vergija buvo 
neigiama ir draudžiama, 
tai Davis tuonr laiku persi
kraustė gyvent į pietinę da
lį Mississippi valstijos, kur 
klestėjo-žydėjo vergija. O t 
šioj vietoj ir susikerta isto
riku nuomonės.

Fiziškai tiedu vyrai buvo 
panašūs vienas i kitą: Abu
du virš šešių pėdų aukščio; 
žandikauliai atsikišę; lieme
nys iškrypę; ir savo išvaiz
da jiedu negalėjo jokio žmo
gaus patraukti prie savęs. 
Anot vieno rašytojo, tai bu
vo “sumesti gramozdai”.

Rašo Vinco Duktė
Chinijos Turkestanas įžen^ $300,000 išnaudojimui ang-

i- lies sluoksnių Chinijos Tur
kestane. )

Plėtodama rankinius ama
tus, tuo pačiu laiku Sin- 
kiango provincijos vyriau - 
bė įsteigė Urumchi (Tih- 
wa), Iii ir kituose dideliuo
se miestuose chemikalų fab
rikus, mašinų taisymo dirb
tuves, malūnus, tabako ir 
vaisių konservavimo dirbtu
ves ir kailių dirbyklas.

Bet tikroji Chinijos Tur- $436,000 tvenkiniam ir ki
ne tik kestano ateitis glūdi žem- tiem įrengimam, kurie Tei- 

kaipo svarbus ryšys tarp dirbystėje ir gyvulių augi-; kalingi laukam 
Chinijos šiaurvakarinės da- nime. Apie $4,000,000 yra 
lies ir Sovietų Sibiro ir kai-' sunaudota įrengimui naujo- 
po išeities kelias Laisvajai viškų žemdirbystės stočių, 
Chinijai į pasaulį, bet jis mokyklų ir gyvuliams ligo- 
turi ir galimybių milžiniš- ninių. Vien tik gyvulininky- 
kiem atsiekimam ateityje, . stej yra valdžios įdėta dau- 
k Nors Chinijos Turkesta- giau kaip $2,000,000.
ne traukimas mineralų iš Į Žemės ūkio turtai Chini- 
žemės dar mažai tėra iš- jos Turkestane yra šitokie:! 
dirbtas, bet jame yra gau- kviečiai, miežiai, avižos, ry-.

gė į antrus metus savo an
tros trejų metų programos, 
sėkmingai užbaigęs pirmąjį 
planą 1938 metais, pagal ku
rį jis plačiai išvystė leng-1 
vąją pramonę, ligonines, 
mokyklas ir elektros dir
byklas. Ir dabartinėj savo 
vyriausybės programoj 1940 i 
metam Chinijos Turkesta
nas siekia ypatingai plėto
ti pramonę-industriją.

Šiandieną Chinijos Tur-! 
kestanas tarnauja

drėkinti. 
Tam tikslui bus dar pridėta 
457,000 dolerių šiemet ir at
einančiais metais. 

Tuo tarpu daug domės 
kreipiama į miškų auginimo 
ir gerįnimo reikalą.

Tik septyni metai atgal 
mažiau kaip 2,000 žmonių 
Chiniškame Turkestane bu- 

-------- , — u----- o— ___<__ , ______,------- , (vo baigę pradinę mokyklą, 
sybė įvairių mineralų, kaip žiai, vata ir daugelis įvai- šiandien, per liaudies švie- 
antai: sieros, salietros, alū-irių vaisių, o gyvulininkys- timo vajus, pasiekta, to, jog 
no, žaliakmenio, aukso, švi-itėje—arkliai, jaučiai, kup- (Chinijos Turkestane dabar 

avys ir yra 200,000 vyrų ir moterų 
turinčių įvairius apšvietos 

Didžioji Sinkiango dalis (laipsnius.
Neužilgo pasirodys dide-

no, vario, anglies, uolinės ranugariai, asilai, 
druskos ir žibalo. ožkos.

Chinijos valdžia yra įdė
jus $750,000 į vieną aukso yra milžiniškos dykumos, 

apsuptos aukštų kalnų. Iš- Jiuose miestuose dar pirmą 
skiriant keletą vietų, ten kartą moksliški judamieji 
daugiausia smėlynai ir tuš- paveikslai ir auklėjančios 
tumos. Bet kur galima pra- dramos. Vyriausybė pasky- 
vest drėkinimą žemės, kuri 
savaimi puiki, tai gaunama 
geras derlius^ •

Pagal savo antrąjį trejų

kasyklą šioje provincijoje, 
ir per metus jau gaunama 
15 tūkstančių uncijų aukso • v • 
1S JOS.

Anglįs yra pigi Sinkian- 
ge. Kol kas neišvystyta ten 
jokių didelių angliakasyklų, 
ir per metus pagaminama
tik 20,000 tonų anglies. Vai-; metų planą, Chinijos Tur- 
džia iki šiol, yra įdėjus kestanas 1939 m. išleido

re daugiau kaip $4,000,000 
per metus apšvietos ir kul
tūros reikalams Chin. Tur
kestane, dovanai suteikda
ma mokslą kiekvienam savo

kikų. Tačiau, dalykai pa
krypo priešingai.

Demokratų partija suski
lo į dvi dalis—pietų ir šiau
rių, o tuom tarpu Lincol
nas laimėjo rinkimus ir ta
po šios šalies prezidentu. 
Tai buvo 1860 metais.

Davis netikėjo, kaip kad 
Lincolnas, į žmonių mases, 
kad jos būtų tinkamos de
mokratiškai valdytis. Davis 
iš viršaus žiūrėjo į mases; 
jam atrodė, kad žmonių ma
sės turi priklausyt nuo tur
čių ir inteligentų ir tar
naut jų reikalams.

Lincolno išrinkimas pre
zidentu sudaužė tokius įsi
gyvenusius padavimus pie
tinių valstijų ponų, vergų 
savininkų. Ir taip pasikei
tus dalykam, Davisui nieko 
kito neliko daryt, kaip tik 
pasilikti prie savo senosios 
gvardijos, savo klasės žmo
nių, c 

1862 metais susidarė pie
tinėse valstijose atskira 
konfederatų valdžia prieš 
pažangesnes, pramoniškas 
šiaurines valstijas; ir Jef
ferson Davis tapo išrinktas 
tos sukilėlių valdžios prezi
dentu šešiem metam.

Po ilgos, baisiai kruvinos 
kovos, prezidento Lincolno 
armija galutinai sumušė 
Daviso konfederatus, ir 
1865 m. balandžio mėnesį 
Davis buvo apsuptas Jung
tinių Valstijų kariuomenės, 
bet jam pasisekė pasprukti; 
ale gegužės 10 d. jis buvo 
sugautas Irwinsville, Geor- 
gijoj, ir iš pradžios buvo 
kaltinamas už pasikėsinimą 
nužudyt prezidentą Lincol
ną, bet nuo teismo pagal to
kį kaltinimą jis išsisuko. 
Vienok jis išbuvo dvejus 
metus Monroe tvirtovės 
kalėjime.

Reikia pastebėt, jog kai 
Davis buvo kalėjime, ‘jam 
buvo pasiūlyta, kad jis pa
rašytų laišką prezidentui 
Lincolnui, prašydamas * do
vanot jam bausmę ir pa- 
liuosuot iš kalėjimo; bet 
Davis griežtai' atsisakė. Vė
liau jis buvo paliuosuotas su 
sukilėlių generolo Lee ka
riais.

Pasiliuosavęs, Jefferson 
Davis išvyko į Kanadą, kur 
jo pati turėjo nuosavus na-
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insurance

Molly:
ly?”

Polly:
Molly:

remind him that we are engaged, 
with the persecution of the non-ci-will you, dear?”

“You’re pretty badly beaten up— 
you ought to keep out of such 
company.”

"I’d like to, but she won’t let 
get „a divorce.”

America,”
“we will

following this way can 
the same successes. That

of aliens as “Hitler imi- 
to American

(The writer, Marion Grozan, 
popular member of Elizabeth’s Ban
gos Chorus, is making a coast-to- 
coast trip this summer. In this arti
cle she gives her views of Chicago).

Now what more 
egg in your 

the 
our

.
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NATIONALIZATION OF INDUSTRIES 
NOW BEGINNING IN LITHUANIA

KAUNAS, Lithuania.—The people’s government of the Lith
uanian Soviet Socialist Republic is already putting into effect 
the decisions of the Sejm, on nationalization of industries. The 
nationalization of 
week.

Nationalization 
ried through by the 
dustry. The engineer Alperavicius1 
has been appointed Minister of In- ■ 
dusty. The Ministry is sending spe-; “ 
cial commisars to enterprises where I 
they form commissions together 
with the representatives of trade! 
unions and workers committees.! 
These commissions will then take 
over the enterprises.

President and Prime Minister 
leckis signed a law decreeing 
nationalization of all industrial 
terprises employing more than 
workers as well as enterprises with viduals, 
no less than ten workers but cm-, ing banks, mutual credit 
ploying mechanical power equip- and pawnbrokers.

the iCargescara industry was begun here this 
a-----------------------

is to be car- ment of particular importance to a 
| given branch of industry. The same 
i law makes it incumbent upon tech
nical and managerial -personnel of 

! the nationalized enterprises to con
tinue working. Saboteurs are sub
ject to penalties according to the 
law.

The commissars of the Ministry 
of Industry are to complete taking 
over nationalized enterprises within 
five days. Paleckis at the same time 
signed the law on the nationaliza- 

and their 
of private indi- 
companies, sav- 

societies

CLEVELAND.—Visiting LDS’ers; to the utmost.-Oh that it were so 
to this city, during the LDS Third I elsewhere!
Division Softball Eliminations, did j One thing that really struck 
some swell “cutting-up” during, home insofar as Cleveland’s LDS’- 
their short stay here. For shame. ers are concerned, is the broadmind- 
that Detroit at the last minute re-' edness existent. Discuss what you 

may, politics, sex, books or astrono
my, be they male or famale, you 
will be met on even footing. Non
existent is the fear to express one’s 
self, to bring out things as they are 
and not cringe in fear that the ut- 
terencc of opinion on one subject 
or another, will bring a storm of 
“dirty looks” or protests.

Here every girl considers herself 
... _ . _ _„ . ___  Small

the! town ideas of the man doing the 
slicing \ spending and the buying just

plied with a 
impossible for

Making no 
tentions, the
ites,” with their eight carloads of 
sweating, singing cheering players 
and rooters, took over the town like! 
conquering heroes.

Babbling voices through the conti-' 
nuously swinging door of the Cleve- ’ 
land LDS clubroom, the tinkling of on even footing with men. 
glasses: and upon entering 1 
smoke filled chamber and slicing I spending and the buying just be- 
your way through, an array of co- j cause “it” is a female, cuts no cake.

. _ They’ll buy you a lunch or alors, of red capped players, of even 
redder hued uniforms, greeted the drink on even terms with men. That 
eye. Music, bets, and the sandwich in my opinion, is really equality in 
crammed mouth of some lost pro-, its true sense! (Watch some female 
digal son to the tune of, "where’s I eyebrow raising now.) But to get to 
Tony, where’s Andy?” brought to 1 our main reason for our being here, 
the fore the general excitement and At the elimination Sunday, to a 
suspense prevalent. crowd of several hundred rooting-

Sleeping quarters though arrang- tooting fans, Ambridge, representing 
ed in advance for all guests, were į the Greater Pittsburgh area, fought 
thrown to the winds by many. Lake1 a heroic battle to stave off a drastic 

the parks, and a defeat after a ten run Toad by the 
" ’ — • - - • - inning. !

a buck bet on them!) 1 
inning would have tak-

Erie’s beaches, 1
copy of the Cleveland Press served; Clevelanders 

(And I with 
That first 

en the heart out of any player, but 
not so with the Ambridgeites. Slow
ly and cautiously working their 
way, they piled up nine runs by 
the end of the game, whereas Cle
veland was only able to drive in two 
more runs after their first inning 
splurge. The game ended with a 12- 
9 score in favor of Cleveland. Cle
veland now of course, goes to at
tend the National Playoffs in New 
York.

Although Ambridge lost out in 
the game and the opportunity to 
go to New York, arrangements are 
going ahead for another game with 
Cleveland. This time, to be played 
in Ambridge. Possibly a three sided 
affair can be worked out, with'-the 
North Side “Belevederes,” Ambridge 
and Cleveland participating. The 
Ambridgeites this time, feel that 
they’ll be able to do a real “clean
up job” on Cleveland. Let us hope 
so.

In ending this article on Cleveland 
and the eliminations etc., we nod an 
appreciative gesture to the Cleve
landers for their arrangements of 
housing, food, beer and arrange
ments in general. To Joe Palton, 
Adele Vasil, Mary Gates, Bertha 
Galinauskas, Mr. Mazanskas, and a 
host of others, we offer our com
pliments and those of the visitors.
Around Town Pittsburgh, etc.

Beside heat and sleepless nights, 
we wonder where the “Belevedere” 
and “Esplinder” correspondents have 

i disappeared. Can it be the “heat” 
also? ...

... Last Sunday saw anbther “out- 
; ing” of the Belevederes ... The 
(eighteenth of this month, at Esplen, 
the Youth Council meets... The 
LDS 8th District meeting last Sun- 

' day, sent a telegram of greetings 
to the really free and democratic 

j Lithuania of today. Meanwhile, as 
per usual, the "upper crust” froth 
at the mouth (and over the air) at 
the thought of the Lithuanian 
people receiving land grants, absolu
tion from debts, the right to vote 
and elect whomever they 7)lease, 'se
paration of church and state (as in 
America) and a guarantee of life, 
liberty and the pursuit of happi
ness ... Frank Zerk wishes it to be 
known that the “Wilmerdingers” 
still exist. Okay Frank, we’ll ack
nowledge it, but who said they were 
non-existent? Reminds me of a guy 
that had developed an inferiority 
complex. He also said ...
So-Long

At long last, yours truly 
the parting of the ways, 
hope that in the period 

spent here, some accomplish- 
have been achieved. To the 
assortment of people, with 
we have labored, to many

their purpose well, not to mention1 
of course the cars in which the tra-, 
vellers came and out of which an 
occasional squeal of some ensnared 

____ female, rose early in the morning.
No boubt many of the visitors 

were taken in by the seriousness of 
Clevelands LDS’ers. Their loyalty 
toward the LDS, their effort to 
build and keep on building, and the 
pride in their sportsmen, manifest
ed itself during the entire proceed
ings. Here even the adults fall in 

. with youth ideas and support them

“Dainy Diena” 
This Sunday

WATERBURY, Conn.—Our
LMS choruses have enthusiastically 
prepared for Conn.’s 12th annual 
Dainų Diena Song Festival, which 
this year will take place Sunday, 
August 4,1940, at Lakewood Park, 
Waterbury, Conn.

All of Conn.’s LMS choruses will 
participate in the program, singing 
in unison and individually. Miss 
Brone Rasims of Waterbury, a new
comer in our chorus ,and the pre
sent director 
Chorus, 
year.

Jonas 
"Tiesa”
speak on the recent elections in 
Lithuania, and will explain the pre
sent tumultuous world situation. 
And a good orchestra will play for 
dancing.

Moving pictures will be taken and 
will then be shown at our chorus 
meetings and programs. Then too,' 
a large picture of all the choruses 
will be taken—so look your pret
tiest. If you wish one of these 
pictures for yourself, order it im
mediately from your chorus secre
tary. *

The crowning event of all will be 
a “Personality Contest” in which 
"Miss LMS of Connecticut” will be 
chosen. Those choristers (girls) 
who wish to enter the contest are, 
asked to register with the district 
committee at the park Sunday.

So come to Connecticut’s biggest 
event of the season, tips Sunday, 
August 4, and bring your friends.

See you then.
—Conn. IV District.

“Wbat are your
vorcing this man?”

"I had to wash
Saturday night.”

“Do you consider
reason ?”

“No, but his back was clean last 
Saturday night.'

we've 
ments 
grand 
whom
friends, to all who are members of 
the LDS, our only wish in parting 
is that progress in building of the 
finest Lithuanian fraternal organi
zation, the LDS, continue. Thanks 
for your cooperation and devotion. 
One will always remember. Keep 
up the good work and — Keep 
Pittsburgh On The Map!

LITHUANIAN AND BALTIC YOUTH SEE 
THEIR FUTURE IN THE PRESENT

Did Your Chorus Choose Its Songs 
For the Lith Art League’s Conv.?

BROOKLYN, N. Y.—The Lithuan
ian. Art League has announced that 
the LMS Song Festival of August 
31st will be held in the large and 
spacious Brooklyn Labor Lyceum 
on Willoughby and Myrtle Avenues.

Already a number of choruses are 
practicing the songs they will sing 
at this gala affair. Some of the 
choruses have written in to an
nounce their chosen songs. Sietyno 
of Newark will sing “Motina ir 
Sūnus” by Pocius and “Smagus Pa
vasarėlis” by Janino. Bangos of Eli
zabeth has chosen “Sėdėk” and “Ša
lia Kelio”. “Eikim Drąsiai” and 
“Draugai, į Kovą” are the choice of 
the Baltimore Lyros Chorus. Pir
myn of Great Neck will sing “Tik 
Reikia Mums Mokslo Šviesos” and

“Lai sau Rūstūs Vejai Ūžia”.
Aido Chorus will sing 
Telmaną” and another 
been announced as yet.

Each chorus coming
Festival on August 31 will 
“Laisvė’s Daina” and “O Kad Išauš
tu” together with all the other cho
ruses. In addition to these two, each 
chorus must be prepared to sing 
three other songs. These songs are 
to be chosen from these groups:

1. A one or two-part song with 
piano accompaniment. An LMS pu
blication.

2. Four part song a 
(without accompaniment), 
publication.

3. Any song. Any type, 
blication.

Congressman Condemns Alien 
Registration as “Hitler Imitation”

Speaking on a coast-to-coast hook 
up over the Columbia Broadcasting 
System under the sponsorship of the 
American Committee for Protection 
of Foreign Born, the Hon. Vito 
Marcantonio, member of the House 
of Representatives, condemned the 
registration 
tating” and 
democracy.”

“In free 
tonio . said, 
Hitler imitating spectacle of 3,- 
500,000 men, women and children, 
composed of loyal, hard working 
people in all walks of life—priests, 
nuns, rabbis, ministers, bricklayers, 
carpenters and clerks, all of whom 
have been making a contribution to 
the greatness of America—being 
subjected to the criminal-like treat
ment of registration and fingerprint
ing.”

Charging dangerous reversal of 
traditional democratic policy, Mr. 
Marcantonio said: “By the regis
tration and fingerprinting of non- 
citiens, by the continuous checkup 
of the non-citizens, and by the con
tinuous hounding of the non-citižens 
as provided in this (registration) 
law, we have virtually segregated 
from the rest* of our people a class 
of 3,500,000 innocent people. We 
have completely reversed our tradi
tional American policy of asylum, 
equality, and freedom to one of dis
crimination and segregation. We 
have substituted bigotry for toler
ance. We have crowned with venge
ful victory 
the 1850’s, 
the 1920’s 
today.”

Rep. Marcantonio, in his address, 
emphasized that “The only true 
reason for this type of legislation 
(the registration of aliens) is that 
those who seek to destroy American 
democracy and plunge this country 
into war have chosen the non-citi
zen as the object of their terror, 
so as Ito intimidate them from the 
great army of the American people 
who arc determined to preserve 
American peace and freedom ... The 
war program is to smash civil rights 
first in order to stifle the voices 
of Americans opposed to war, and 
start this overthrow of democracy

Cot Your Ticket For 
Lake Hopatcong?

LAKE HOPATCONG, N. J.—Is it 
warm enough for you? If it is, then 
you’re Just the person everyone will 
see at Lake Hopatcong this Sunday 
morning when the Lithuanians of 
New York and New Jersey swim 
and picnic to avoid the summer 
heat.

An 
Ian’s 
cong, 
4, and the cost for the round trip 
is only 
park is 
suit and 
lake. A 
sing is only 35c. and admission to 
the beach only a mere dime.

The lake is large and clean and 
on the picnic grounds there will be 
plenty of room for rest and plenty 
of opportunity to recover your fail
ing strength in this hot weather.

Brooklynites who will go on the 
excursion must meet no later than 
8:45 (Daylight Saving Time) Sun
day morning at Liberty St. Ferry in 
New York. It can best bo reached 
by the Jamaica Line train to Broad 
St. in N. Y.

MOSCOW.
there are more than a hundred of 
them for you see them almost 
everywhere—the girls, and some of 
the boys in their national dress. 
One hundred Lithuanian and about 
twelve Latvian sportsmen who came 
as delegates to the All-Uaion sports 
parade are trying to see all Mos
cow in a few days.

They take a boatridc on the Mos
cow-Volga canal, visit the agricul
tural fair, ride up and down the 
subway lines and stop to admire 
each station, visit the shops and 
museums and never seem to get 
tired. I managed to cornci’ a group 
of them at 11 o’clock in the eve
ning in a new Moscow Hotel where 
they are staying, just after they 
had come from the dynamo stadium 
where for the third time they saw 
the performance of the Soviet 
sportsmen and about which they 
were still talking.

“We were the lucky 100 out of the 
7,000 members of our Workers 
Soprts Club,” said Stasis Beronis, 
a young printer and leader of the 
Lithuanian group. “We knew it 
would be a spectacular parade but 
never expected it to be as wonder
ful as it was: It was like a beauti
ful film—almost like a dream. And 
all the achievements we have seen 
within these few days in the So
viet Union have convinced us that 
such things can happen only in a 
Socialist epuntry and that any other 
people 
achieve 
is why we know our country has 
great possibilities ahead.”

CHICAGO—I once heafd a rather 
well known writer say that “Chi
cago is a big cow town at the cross
roads of the U.S. as well as a breed
ing nest of vice and political cor
ruption.”

Having been here several years 
ago it struck me as rather odd that 
I did npt notice this. Or perhaps 
it may have been due to the fact 
that at that time I was too young 
to understand the inner workings 
of a. great City.

In this trip, aftei’ Ipoking the 
matter over more thoroughly, comb* 
ing through from North to South, 
East to 
dawn, I
it so bad.

Having 
I cannot 
is absolutely so but .it appears that
Politics here is no more crooked 
than in any other city. Yes, some 
of the same strings are pulled— 
some poisons cleverly injected. Were 

here would be 
At that, the 
part of what

tizen is among the first victims of 
this blitzkrieg against the peace and 
civil liberties of the people.”

Warning against jeopardizing the 
democratic rights of the American 
people by alien-baiting,
man Marcantonio stated: “In a pc- 
ribd( as trying as this the test of a 
democracy lies in the ability of that 
democracy to maintain its liberties 
and to have more freedom rather 
than less freedom, 
democracy 
serve its 
Remember, 
there said 
cument,
pendence, that all men are created 
equal, they did not say that, all men 
are created equal except Italians; 
they did not say that all men arc 
created equal ‘ except Jews; they 
did not say that all men arc created 
equal except Negro’cs; they did not 
say that all men are created equal 
except non-citizens. They said that 
all men are created equal. By’ this 
they meant non discrimination, 
segregation, and no 
the foreign born.”

In a» plea for the 
our American way 
Marcantonio warned
strict adherence to the Declaration 
of Independence, only by strict ad-1 
herence to the Bill of Rights, only 
by the militant and vigilant reali
zation that there are no “ifs” and 
that there are no “buts” to these 
great principles of our country can 
we successfully defend our Ameri
can way of life.”

A copy of Mr. Marcantonio’s ad
dress can be obtained by writing 
to the American Committee for 
Protection of Foreign Born, 79 Fifth 
Avenue, New York City. Any addi
tional information concerning the 
law for the registration of aliens, 
which begins on September 1st and 
will continue until Deccrriber 31st, 
can also be obtained by writing to 
the American Committee at the 
above address.

it not for that, 
Utopia or almost, 
people get' at least 
they voted for.

There arc many 
throughout Chicago 
cared for playgrounds, 
zoos and •” art galleries, 
certs of the world’s
are given nightly. Free bathing 
beaches dot the Michigan shore line 
and they arc easily reached by ade
quate means of transportation. In 
short—here is just about everything 
a human can possibly need in the 
way of culture, relaxation and plain 
animal enjoyment.

Vice there is too. It stalks Michi
gan Blvd, as it does 42nd Street 
or the Bowcry in New York. That 
is something better people than I 
have tried to catch up with and 
reason out but failed.

It is there and the situation’ re
mains the same despite several cam
paigns waged against it. Oh yes, 
you can get your hands soiled,— 
but that is, only if you wish to. I 
always feel that it is up to the in
dividual. You needn’t, you know.

So, Chicago may be a cow town 
at the cross roads, but it 
me anyone lucky enough 
through or stop a while 
a friendly, wide awake, 
city which will always be 
to remember.

Why swelter in the hot, 
city when you can enjoy cooling 
breezes from the Hudson amidst all 
the comforts of home? There will 
be dancing under the stars to our 
favorite orchestra—that old maes
tro, George Kaye and his boys. Old 
Mr. Moon has given us his word 
that he’ll be there in all his glory. 
And for those “old salts” who de
velop a ravenous appetite (or thirst) 
while sailin’ the oc-jan blue, we have 
reserved the first of three decks 
for refreshments,
do you want—“an 
beer?” (If I may quote one of 
outstanding philosophers of 
time).

The mighty S. S. Ossining 
her jolly crew of 500 (or so)
leave the I^o. River Pier No. 1, at 
the foot of Battery Place, at 7:80She’s an incubator baby.” J

The delegation got the news that 
the Lithuanian parliament had de
clared Lithuania a Soviet Republic 
while they were on Red Square.

“We were so happy, we almost 
joined the parade ourselves,” he 
said. “We immediately sent a tele
gram of congratulations right there 
on the spot with the request that 
next year we participate in Soviet 
Sports Day Parade.”

“I shall never forget that day,” 
said Yadya Shavereite, a worker 
from the Kaunas carboard factory. 
“First we were all excited because 
they told us that Stalin would be 
on the square and we kept waiting 
and holding our breath for fear he 
would not come. Then we saw him 
and were like a bunch of kids, 
jumping up and down and saying 
‘There’s Stalin’ as if everybody did 
not see him.

“Then they brought the news 
about7 Soviet Lithuania and we just 
collapsed with.joy. My first thought 
was that now women will have 
equal rights with men because I’d 
seen so many signs of progress of 
Soviet women. I always dreamed 
of entering some profession but it 
was impossible for me there. Now 
I will be able to do anything I 
like. I am young and I have a 
bright fufure ahead of me.

“In Lithuania wo were told that 
everything was taken away from 
the people, that they had no clothes 
and were starving,” said Sophia 
Baltrūnas, another Lithuanian girl, 
“while here we saw an abundance 
of everything and it all belongs to 
the people. Now I know that every
thing that the Smetona Government 
said, about the Soviet Union was 
provocation. I know that the Soviet 
government will help us start a 
new life, and for all the Soviet 
Union has done and will do for us 
we will pay with good work, and 
Lithuania will hold an honored 
place in the family of Soviets.”

“We waited so long for this mo
ment,” said Raphael Blum, a stu
dent at the University in Riga, “and 
now it has come we cannot believe 
it. We have been so busy trying 
to see all the marvelous things here 
that when we stop and think what 
we have now, we get absolutely 
dizzy. The most exciting part of 
it is that we a^e seeing a picture 
of what our own future will* be 
under such a Soviet government.”

į told the group about the meet
ings being held in America by peo
ple from the Baltic states and how 
happy they are about recent events. 
Vera Yargolis has relatives in Los 
Angeles who had begged her to 
leave Latvia and go to America. At 
one time she even had a ticket and 
was prepared to go but the Latvian 
government refused her a passport.

“But I am glad I didn’t go,” she 
said. “Think what I would have 
missed.”

1 wąs surprised by the fact that 
all of the group spoke Russian and 
remarked about this. “You must 
remember that the people of the 
Baltic states are historically linked 
with the peoples of the Soviet Un
ion,” said Vladimir Ozol, leader of 
the Latvian group and the oldest 
among them. “The Latvian workers 
and peasants conducted a revolu
tionary struggle against the tsarist 
autocracy in close alliance with the 
workers and peasants of other re
gions of tsarist Russia. I myself 
was a member of the Latvian de
tachment which was sent to Petro
grad and the Latvian regiments 
fought all over the front during 
the Civil War. After the October 
Revolution we had a Soviet gov
ernment in Latvia as did Lithuania 
and the Latvian bourgeoisie could 
not have crushed it without the as
sistance of the big imperialst states. 
I fought in the ranks of the Red 
Army against the White guards 
and foreign invaders when I ’ was 
a youngster,” 
I have gray 
see the sun

; tution rising 
But I don’t
my life is just beginning.

Delegates to LMS 
Convention

BROOKLYN, N. Y.—Each LMS 
chorus should now elect its dele
gates to the Lithuanian Art League's 
convention which will be held Au
gust 30 and 31st in Brooklyn.

Delegates are to be elected ac
cording to Article HI, Section 2, of 
the -LMS Constitution:

“Delegates to the Convention are 
elected by each unit and affiliate 
(chorus, orchestra, etc.) of the Lea
gue according to the following plan 
of representation: one delegate from 
the organization and one delegate 
from each ten members of the unit 
or affiliate. The persons elected 
must have been In good standing for 
the past three months, except in 
the case of new units or affiliates 
who have "been in the League less 
than 3 months. New units are per
mitted representation- of one dele
gate from the unit or organization 
and one for each ten members.”

Each chorus having twenty mem
bers is entitled to three delegates. 
A thirty-member chorus is entitled 
to four delegates and so on. Each 
chorus should send all its delegates 
and observers as well who would 
come to learn what’s going on and 
get the most benefit and enjoyment 
form the convention.

Each delegate should be supplied 
with credentials by his or her chor
us, or have notification of his elec
tion as delegate sent in to the LMS 
center in order to help settle the 
clerical details of the convention.

Choral secretaries must also be 
sure that reports of activities
already been sent in to the LMS 
center.

have

p.m.
Delegates who are coming for the 

LDS convention will miss something 
if they don’t follow the crowd and 
come along—and this goes for any 
out-of-towner who can bog, borrow 
or hitch-hike a ride to N. Y. The 
more, the merrier!

So go tonite to your nearest LDS 
memeber and purchase a passport, 
which is on sale now for a limited 
time only at $1.00—10 dimes.

> - —Helen.

Back Home

There is nothing so heart-break
ing as a whiff of hot Brooklyn air 
after spending a quiet week dab
bling in the waters on a New Jersey 
shore. It was tough coming home, 
but the week’s vacation was worth 
it.

Among our souvenirs we find a 
scarred red-burnt nose, token of 
love from Old Sol, a healing lip to 
remind us of Al Doblnis colliding 
with us at home base, and sundry 
bruises, blisters, aches and pains to 
show that we really “rested”,

We picked up a number of things 
though. We learned all about the 
sex life of tropical fish from Mil
dred and Johnny Staniulis. The facts 
of the insurance business from 
Julia Vasiliauskas. Sun-burn dangers 
from Marie Jamison and the trials 
and tribulations of first love from 
George Taminsky.

Walter Skeets and 
linskas were among 
neither could stay 
Žukauskas promised 
that was never made.

We arrived home
vacation left, and, 
pay a visit to the 
leer at the boys 
heat. But, as luck 
Charles Kwarren, 

section in our ab- _

then Nellie Zi- 
those met but 
longer. Bobby 
an appearance

Sunday, with
still two days of 
we thought we’d 
print shop and 
sweltering in the 
would have it, 
who edited this
scnce, was not present so we were 
collared for work—darnit!

Our first bit of home-news came 
from Ann Wagnis who told us that 
Joe Sacal will be coming to Brook
lyn next week. This means, of 
course, that a special meeting of 
the Polo Club will be called and a 
field trip taken, possibly to Joe’s 
haunting grand — Greenwich Vil
lage.

On Tuesday we went, you guessed 
it, to swelter at corny Coney Island 
whore we met Kay Michelson and 
Donnie Pross. Both kept us com
pany as we sweated- and swam in a 
futile effort to escape the heat.

Now we see that Tiesa’s I. C. Awl 
has labeled us "Intellectual”. While 
our vanity is touched, we grudging
ly deny the crown in favor of “Sun 
Worshippers. —Wait.
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SVEIKINIMAS LIETUVOS 
VYRIAUSYBEI

Lietuva, Kaunas
Prez. J. Paleckis.
Varde Am. Liet. Literatūros 

Draugijos 52 kuopos, džiaugs
mingai sveikinam naują Lietu
vos valdžią su išlaisvinimu po
litiniu kalinių, ir už prielan-

kuiną Sovctams. Pasitikim, jog 
suteiksit liaudžiai spaudos, žo
džio ir susirinkimų laisvę.

ALDLD 52 Kp. Sekr.
J. Ginaitis

A. Gotautas;, Pirm.

Chicagos Žinios
CHICAGOS LIETUVIAI VĖ

LEI PASISAKĖ Už NAUJĄ 
LIETUVOS VALDŽIĄ

Antras Didelis Mitingas Lietu
vos Klausimu

Graičiūnas, 
visuomenės 

pasakė gražią, kad 
Jis nurodė,

teligentijos kovas už demo
kratišką santvarką. Jis taipgi 
aiškino, kad Smetonos val
džia nors padarė sutartį su S. 
Sąjunga, bet visai nepaisė jos 
laikytis.

Davė daug žinių, pavyzdžių 
savo patyrimų.
Jo kalba buvo labai įdomi. 

Apie 650 žmonių klausėsi gan 
atydžiai. Dažnai jo kalba bu
vo lydėta gausiais aplodis
mentais.

Jis baigė savo pasikalbėji
mu su Paleckiu, kuomet jau 
Paleckis buvo įkalintas. Palec
kis jam jau tada pareiškė, 
kad Lietuvoje greitoj ateityj

iš

Chiniečiai eksportuoja pasauliui daug taip vadinamo 
“tung” aliejaus; aliejų eksportuodavo jie Burma keliu,, 
kurį dabar Anglija uždarė. Viršuj matosi vaizdelis, 
kaip chiniečiai primityviai velka aliejaus bačkas j 
sunkvežimius.

Pittsburgh, Pa. Waterbury, Conn

bus permainų.
Jis palydėtas, kaip ir sutik

tas, gausiais delnų plojimais.
Dainavo Liet. Darb. Aido 

Choras, iš Roselando, vado
vaujamas J. Kenstavičiaus. Jis 
gan gražiai dainavo, žymiai 
geriau negu pirmiaus dainuo
davo.

žygiais 
parti

jai! su- 
pen kius 
Suareš- 
Miller,

į galą dainavo Moterų Kul- 
i tūros Kliubo Choras, vadovau- 
I jamas Onos šimkaitės-Petru- 
tienės. Jis sudainavo tris liau- 

‘ dies daineles ir baigė mitingą 
! su Lietuvos himnu.

Mitingo tvarką vedė Stasys

Penktadienio vakare Lietu
vių Auditorija vėl pripildyta 
veik su kaupu, nežiūrint karš
to oro, pirmo mitingo, ir aud
ros laike mitingo.

Mitingą atidarė moterų trio: 
Seserys Zdaniūtes ir Abekie- 
nė. Jos gražiai sudainavo tris 
dainas.

Dr. Andrius I 
senas liaudietis, 
veikėjas,
ir neilgą kalbą, 
kad tūli skleidžia melus, būk 
Lietuva praradus laisvę ir ne
priklausomybę. Jis sakė, kad 
naujoj Lietuvoj bus negerai 
ponams “ekscelencijoms”, nes 
titulų jie negalės turėti ir jų 
privilegijos panaikinta, bet 
liaudžiai tai bus geriau.

Jis sako: Smetonos režimas 
po nakties atsirado ir naktį 
dingo. Lietuvos žmonės jo ne- 
pasigęs. Jie džiaugiasi jį nu
sikratę.

Jo kalba kelis sykius paly
dėta gausiais aplodismentais.

Po to kalbėjo V. Andrulis.
Jis trumpoj formoj nurodė ko-1 
kia Lietuva buvo tautininkam JLl^ka, LLD Apskiičio Komitc- 
valdant ir kokia ji dabar. jęu_ to phmininkas.
rodė kam pirmiau buvo geriau . Mitingas pavyko juo ge- 
ir kam dabar bus geriau. , ri$ūsia, nors tai jau penktas 

Jis sakė, kad nauja valdžia Lietuvos klausimu mitingas 
nutarus atimti žemes iš dva- b6*iu mėnesio. Pirmas mitin-

' gas buvo čia Lietuvių Audito
rijoj labai didelis. Paskui 
taipgi įvyko Ciceroj, Rose- 
lande ir Marquette Parke mi
tingai. Dabar vėl Lietuvių Au
ditorijoj‘ir vėl didelis.

Priimta trys rezoliucijos: 
Washingtonui pareikšta pasi
tenkinimas nauja Lietuvos val
džia; pasveikinimas 
valdžiai ir protestas 
reštus Lewiston, Ill., 
čių parašus ant Kom. 
kandidatų peticijų.

Surinkta daugelis 
ant peticijų prieš konskripci- 
ją-

Mitingas baigėsi 11 valan
dą. Veik visi dalyvavę laukė 
iki pat galo.

Visais atžvilgiais, tad, mi
tingas išėjo gerai.

Buvo atėjus buvusio Lietu
vos konsulo tarnaitė ar se
kretorė. Rep.

rininkų ir išdalinti jas taip, 
kad tektų kiekvienam norin
čiam žemę dirbti po 30 hek
tarų, o tai reiškia apie 72 ak
rus žemės.

—Ar daug valstiečių iki šiol 
turėjo po tiek žemės?—klau
sė jis.

Jis sakė, kad kunigai turi 
priežasties pykti, taip ir dva
rininkai, nes jiems bus pras
čiau. Jie turės patys sau pra
gyvenimą pelnytis. Valstybė 
kunigams nemokės algų ir ne
duos ūkių.

Bet už tai darbo žmonėms 
bus geriau. -

Gerokai prijuokino žmones 
cituodamas tulus laikraščius ir 
darydamas įvairius palygini
mus.

Po jo ^ėl moterų trio gra
žiai dainavo, čia taipgi buvo 
pertrauka ir rinkta aukų ap- 
švietos darbui. Surinkta $49 
ir 10c.

Toliau kalbėjo R. Matuse
vičius, svečias iš Lietuvos. Jis 
nurodė sunkias Lietuvos dar
bo žmonių ir progresyvės in-

Dar vienuolika varantų ta 
j)o valdžios išduota suarešta 
vimui žmonių, kurie rinko pa 
rašus ant komunistų, peticijos 
Vadinasi, reakcionieriai vaka 
rinėje Pennsylvanijoje tebetę 
šia persekiojimą Komunisti 
Partijos. šitokiais 
bando sudemoralizuoti 
jos veiklą, šeši iš tų 
areštuoti, o likusius 
bile dieną suareštuos, 
tuoti yra šie: Davis
Komunistų Partijos Westmore
land pavieto sekretorius; Ar
nold Fornairi, Anthony Ga- 
brish, Gustave Caporali, Fred 
Lil ja ir Steve Gaspich. Iš visų 
reikalaujama po $1,000 kau
cijos.

Dar nesuareštuoti yra šie : 
Lukac Chibance, Frank Gnar- 
ra, August Bergins, Michael 
Marino ir Wasyl Krupey.

Čionai gerai- darbuojasi Ko
mitetas Gynimui Civilių Lais
vių Komunistams. Komiteto 
sekretorium yra veikėjas E. P. 
Cush. Jis pasiuntė protestą 
distrikto prokurorui Copclan- 
dui. Cush nurodo, kad šita 
kampanija prieš komunistus 
yra laužymas Amerikos kons- 

teisių. Cushtitucijos ir civilių 
rašo:

protestuoju 
areštavimą,

Lietuvos 
prieš či
renk an- 
Partijos

parašų

Roma. — Italai skelbia, 
kad jie paskandino du An
glijos laivus Raudonojoj jū
roj.

“Aš griežtai 
prieš nelegalų 
persekiojimą ir,bauginimą vie
nuolikos Westmoreland pilie
čių, kurio naudojosi konstitu
cinėmis teisėmis, idant uždėti 
Komunistų Partijos kandida
tus ant baloto... Nesvietiš
kai aukštos kaifcijos yra prie
šingos šalies konstitucijai. Aš 
reikalauju suareštuotus pilie
čius tuojau paleisti.”

Pareiškimą išleido ir par
tijos pirm. Charles Gwynn. Jis 
nurodo, kad reakcionieriai la
bai pyksta dėl partijos pasise
kimo uždėti ant baloto savo 
kandidatus P o n n s y 1 vanijos 
valstijoje. Jis tikįs, kad masių 
protestas privers valdžią iš
laisvinti tuos vienuolika pilie
čių, kaip privertė paleisti 43 
piliečius Allegheny paviete.

Rep.
........... . ■■iii, -»

New Yorko darbo unijų atstovai, priklaus įkalintiems respublikiečiams Ispanijoj 
viams, renka aukas daiktais ir siunčia jasą prie Komiteto Gelbėt Ispanijos belais

patenkintas šiuo perversmu. Ir 
beveik per šešias savaites nie
ko nesigirdėjo, nes jie žinojo, 
kad lietuvių visuomenė Ame
rikoj yra nusistačiusi prieš 
Smetonos despotišką tvarką 
Lietuvoj. Pradėjus kalnus ne- 

-sąmonių versti ant naujos 
tvarkos, sukels ir tas žmonių 
mases prieš save, nors ir da
bar neperdaugiausiai jų turi. 
Paskelbus Lietuvoj naujus rin
kimus, jau jiems proga išeiti 
su nauju skymu. Jie dabar pa
lieka Smetoną užmirštyje, o 
pradeda nesavu balsu rėkti: 
“Komunistai užima mūsų 
brangią katalikišką Lietuvą 
pagal padiktavimą iš Mas
kvos.’

Neturėdamas ką veikti, vie
ną apyvakarį sumaniau cit į 
Lietuvių Piliečių Politikos 
Kliubą, kuris randas 103 
Green St., nes tonais galima 
rasti visokių pakraipų laikraš
čių. O man noris pamatyti, ku
ris ir kaip rašo apie šių dienų 
permainas Lietuvoje, ypač po 
dabartinio Lietuvos seimo nu
tarimo prisidėti prie Sovietų 
Sąjungos. Įėjęs į kliubą radau 
keletą lietuvių. Vieni lošia ka- 
zyrėmis prie stalo, kiti po 
stiklą alaus pasiėmę prie ba
ro šnekučiuojas, o treti skaito 
laikraščius susėdę apie stalą. 
Prisiartinau ir aš pas skaitan
čius laikraščius.

Bežiūrint man laikraščių 
naujesnes laidas, įeina dar ki
tas lietuvis, pasveikinęs su ge
ru vakaru atsisėdo šalia skai
tančio “Keleivį” ir užklausė: 
“Na, broli, ką laikraščiai be
rašo apie šiandieninę Lietu
vą ?” Atsakymą gauna: “šian
dien skaičiau ‘Tėvynę,’ SLA 
organą. Jurgelionis rašo, kad 
Lietuvos nebėra, o štai ‘Kelei
vy j” rašo, kad į Lietuvos sei
mą išrinkti komunistai ir dau
gumoj jauni žydai.”

“O kas čia tokio blogo, kad 
visi komunistai?”

“Nebūtų nieko tokio blogo, 
jei būtų patys Lietuvos žmo
nės išsirinkę laisvai, demokra
tišku būdu. Bet dabar mačiau 
‘Sandaroj’ ir ‘Naujienose’ ra
šo, kad buvo dauguma iš Mas
kvos ir buvo verčiami Lietuvos 
žmonės balsuoti už juos. Tai 
man atrodo, kad šie rinkimai 
buvo visai nedemokratiški.”

“Nonsensas, broli, kaip gali 
būti demokratiškiau, kaip 
šiandien Lietuvoj buvo. Buvo 
šaukiami masiniai susirinki
mai po visą Lietuvą, visuose 

.miestuose, miesteliuose ir kai
muose, ir susirinkimuose no
minavo geriausius ir tinka
miausius žmones. O jei pasi
rinko liaudis daugiausiai ko
munistus, tai liaudis suprato, 
kas yra jų draugai, kas dau
giau nukentėjo už liaudies 
reikalus. Kas buvo pūdomi 
kalėjimuose ir šaudomi, jei no 
komunistai? Ir už ką? Vis už 
liaudies reikalus. Tad liaudis 
ir išrinko juos. Kas links dau
gumos jaunų žydų seime, tai 
visai neteisybe. Dabartinis 
Lietuvos seimas susideda iš 67 
lietuvių, 4 žydų, 3 lenkų, 2 
baltarusų, 1 ruso, 1 latvio. Pa
sirodo, kad “Keleivis” šmeižė 
nepamatuotai.

“Dabar pasipila šmeižtai iš 
lietuviškų klebonijų, lietuviš
kų socialistų ir vadinamų tau
tininkų visoj Amerikoj ant 
Lietuvos naujos tvarkos ir So
vietų Sąjungos.

“Iš sykio, jie tylėjo, kaip ir 
čia pat Waterbury. Po Smeto
nos pabėgimo iš Lietuvos, A. 
J. Aleksis, Rymo Katalikų- Fe
deracijos pirmininkas, paskel
bė vietinėj spaudoj, jog Lietu
voje šis perversmas yra lega- 
lis, pagal Lietuvos tiesas ir da
bartinė valdžia yra /legalė. 
Jam taip pranešęs Jonas Bu
drys, generalis Lietuvos kon
sulas iš New York, ir jisai esąs

“Liepos 12 d. sušauktame 
parapijos svetainėje susirinki
me dalyvavo trejetas -tuzinų 
moterėlių. Kunigas P. Lunskis 
nesąmonių kalnus vertė ant 
Lietuvos seimo rinkimų, buk 
jie esą iš Maskvos padiktuoti. 
Didžiausią viltį dėjo, kad Hit
leris sumuš Angliją, atsisuks 
ant Sovietų Sąjungos, tada iš
gelbės Lietuvą. O žiūrėk, Lon
dono katalikų kardinolas lie
pia eiti kryžiaus karan prieš 
Vokietiją, nes naziai nori nu
versti krikščionybę. Taigi, ka
talikai nebesusikalba šiuomi 
klausimu.

“Kas link Jurgelionio, kad 
Lietuvos nebėra, jūs matot pa
gal išvedžiojimą pirmiau, kad 
Lietuva tebėra, kur buvusi.. Ji 
niekur nedingo. Bet Jurgelio- 
niui vaizdinos Smetona—Lie
tuva. Smetonai pabėgus, vis
kas žuvo. Jis netiki ir patsai, 
ką parašė “Tėvynėj.” Nori ki
tus durniais padaryti, bet pat
sai toj rolėj pasilieka.

“Dabar kas link demokra
tijos Amerikoj ir kaip Ameri
kos valdžia žiūri į demokrati
ją. Smetonai smurtu nuvertus 
Lietuvos tiesotą valdžią 1926

m., Amerikos valdžia Smeto
nos valdžią tuojaus pripažino. 
O šiandien tiesotai išrinktos 
Lietuvos valdžios nenori pri
pažinti. Pasirodo, kad fašistai 
ir jų tvarka Amerikos valdžiai 
geriau patinka. Dabar visi ir 
visur spaudoj matot, kaip Am
erikos vigiliantai persekioja 
rinkėjus parašų ant Komunis^ 
tų Partijos peticijos, kad pa
dėjus savo kandidatus ant ba
loto dėl generališkų rinkimų 
šį rudinį. Ar valdžia kreipia 
atydos suvadyti vigiliantus? 
Juk Komunistų Partija yra le
galė, kaip ir kitos partijos ir 
Suvienytų .Valstijų konstituci
ja užtikrina kiekvienam pilie
čiui civiles teises. Amerikos 
piliečiai, mylintis demokrati
ją ir laisvę, pradėjo siųsti pe
ticijas prez. Roose veltui ir ge- 
neraliam prokurorui Jackson, 
reikalaudami, kad suvaldytų 
vigiliantus visoj šalyj.

“Tai, broli, Amerikos tokia 
demokratija ir kaip deiriokra-

tiškai elgiasi ar dabar aišku?’1 
“Taip,” atsako, “aišku. Bet 

šiam vakarui užteks, ba laikas 
eiti namon gulti, o rytoj reį* 
kės eiti į darbą.”

Wate'rburietis.

Japonai Nesiskaitysią su .. 
Angly Protestais

London. — Anglija pro
testuoja ir reikalauja, kad 
Japonija tuojau paleistų 
vienuoliką anglų, kuriuos 
japonai suėmė kaip taria
mus šnipus.

Tokio. — Japonijos vy
riausybė pareiškė, kad ji 
nesiskaitys su jokiais An
glijos protestais.

Vichy, Franci j a, liep. 31. 
—Keli milionai francūzų 
grįžta į vokiečių užimtas 
Franci jos dalis.

LIETUVIŲ RADIO DIENA
Piknikas, Sportas, šokiai, Dainos, Fireworks ir 

visokių prašmatnybių

Ncdelioj, Rugpjūčio 18, 1940
VOSE’S PAVILION, MAYNARD, MASS.

Rengiamas naudai subatinių ir nedėlinių radio programų

FRIZAI: (1) 1940 Studebaker 2 door Champion Sodan
(2) I. J. Fox kailinis koutas $200 vertės
(3) Breakfast setas—Kane’s kompanijos
(4) $50 Wrist-watch (man’s or woman’s) iš Kay Jewelry
(5) Traukiniu kelionė į N. Y. World’s Fair ir atgal, ir trijų

naktų viešbučio nakvynės expensai
$55 vertės “Arrow” ir “DeLuxe” Waterless Cooker, 26 pieces, 

(Kitchen Craft Co.)
Programa sporto, dainų, visokių įdomybių, baigiant su 

Fireworks
Bušai išeis iš So. Bostono, Cambridge, Brightono, Lynn, Lawrence, 

Lowell, Gardner, Athol, Brockton, Norwood, 
Worcester Mass, ir Nashua, N. II.

Pasiklausykite per radio stotį WORL, subatoj 8:30 iki 9:00, ir nedė- 
liom 9:30 iki 10:30 ryte. Bus pranešta per radio, iš kur busai išeis, 

kada, ir kur busų tikietus galėsite įsigyti.

r
“Laisvės” ekskursija traukiniu jau arti. Tuojau įsigykite bilietą ir 

važiuokite linksmai praleisti dieną tyrame ore.
Rengia LDS 8-ta kuopa naudai dienraščio “Laisves”

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

LAKE HOPATCONG
Didelis ežeras, puikios maudynės, šokiam 

i salė ir gražus miškas piknikui.

Y Rugpjūčio 4 Augusi
___ 19 4 0 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 nesi^ėlint, nes traukinys turi išeit paskirtu laiku

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

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

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

Ekskursijai nepatartina labai puoštis. Rengkltės paprastai, taip kaip 1 
beach’ius važiuodami, tai ant traukinio ir miške nereikės saugotis d ui kūtės.

Par samdoma laivukai pasivažinėjimui ant didžiojo ežero Hopatcong.
Didelis ir švarus 
ežeras, kuriamą Ay jfMk 
galėsite maudytis 
per visą dieną.
Yra kam bariai «

persirengimui. €

BROOKLYNIEČIV ATYDAI: Liberty St., Now 
York City traukinys išeis 8:45 a. m. (Dąy Light 
Saving Time). Brooklyniečiams geriausia priva
žiuot Jamaica Line traukiniu, išlipt ant Broad St. 
stoties, Downtown, Ir nuo stoties eiti iki Liberty 
St. Ferry, Hudson River. ,

Jersey City Terminal* traukinys išeis 9:00 A. M. 
East 22nd St., Hayajne, traukinys Išeis 9:15 A. M. 
Elizabethport, N. J., traukinys Išeis 0:20 A. M. 
Elizabeth, N. J., traukinys išeis 9:25 A. M.
Newark, (Broad St.), traukinys Išeis 9:00 A. M.

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



šeštas puslapis L A I S V fl

------------ — Antanas
Ilga vasaros diena mane gerokai išvar

gino. Dviračiu nuvažiavau ne mažiau 
kaip keturiasdešimt kilometrų ir, paga
liau, atsidūriau šitoje man nepažįstamoje 
vietoje, kur akį maloniai glostė vaizdūs 
kalneliai, apžėlę šilais ir beržynėliais, gi
lūs įkloniai su trąšiai sirpstančiu javu, 
su žaliais siaurais upeliūkščiais, be gar
so kažkur riedančiais ir nykstančiais vin
giuotose nušienautose pievose.

Kupetos šieno stūksojo lankų plotuo
se, ir tik žydrūs toliai dunksojo prieš 
mane, kai užsivesdavau dviratį ant kal
nelio. Pusę dienos Keliavęs lygiu sunkiu 
miško keliu, pilnu klampaus smėlio, kur 
tik skambų paukščių ulbavimą gaudė 
mano ausis, o horizontus pavyzdžiai slė
pė tanki giria, dabar visa krūtine alsa
vau vėl, bet jau nauju—atvirų laukų ir 
vasaros gėrybių, sirpstančių laukuose, 
kvapu. Ir čia mane lydėjo paukščiai, vie
ni viršum galvos, kiti striuoksėdami lau
kinėmis aguonomis degančiuose rugiuo
se, o saulė, kaitri vidurdienį, dabar buvo 
tik drungna, pakrypusi į žalsvame dan
guj dūluojančius G. miestelio bokštus.

Ant gretimo kalnelio užsivedęs dvira
tį, priglaudžiau, jį prie kelio atkrantės 
ir per rugius išmintu takeliu tuojau pri
ėjau sodybos griuvėsius. Nieko aplinkui 
nebuvo, tačiau mane patraukė artyn še
ši pajuodę, suzmekę į žemę mediniai kry
žiukai, kuriuos mačiau nuo kelio, ir ap
leista, jaunais berželiais, topoliukais ir 
kiečiais apaugusi gaisravietė. Po kojo
mis man šlumšterėjo raiba kurapka, ant 
plytos skeveldros saulės atokaitoje šildė
si mažutis rudas driežiukas, kuris, paju
tęs mane besiartinant, pasislėpė tarp bu
vusio pamato akmenų. Sodyba, matyti, 
buvo sudegusi seniai, nes griuvėsiuose 
įau žėlė vidutiniški medeliai, kiemas bu
vo išartas ir užsėtas kviečiais. Nieko 
ypatingo neradęs, grįžau atgal ir, pra
eidamas pro kryželius, ant vieno netikė
tai pastebėjau prikaltą lentelę, taip pat 
pajuodusią, tačiau dar galėjau perskai
tyti joje peiliu nelygiai išpjautą užrašą:

Nuo priešo kulkos žuvo šitie žmonės,— 
Suteik jiems, viešpatie, danguj malonę.
Parašas mane sudomino, juo labiau, 

kad pro skystą žolę ėmiau įžiūrėti ir še
šetą kapų, apleistų, apžėlusių kiečiais, 
barkūnais ir baltaisiais dobiliukais. Žie
dai kvepėjo medum, ir kelios apsunku
sios bitės dusliai byzgė, besirengdamos 
baigti dienos darbą. Nebuvo ko paklaus
ti, kodėl neatstatomi šie namai, kas ilsisi 
šiuose apleistuose kapuose, ir aš kelia
vau toliau.

Pakalnėje pamačiau namus su dideliu 
sodu, kur pro obelų ir slyvų šakas ryš
kėjo kelminiai ir dadaniniai aviliai. Bu
vo pavakarė, ir pagalvojau, kad šiai die
nai užteks. Todėl įsukau į keliuką ir pro 
vešlų burokų, kopūstų ir svogūnų daržą, 
nuo keliuko atitvertą samanotomis dran
gomis, netrukus įsukau į namų kiemą.

Kiemas buvo tuščias, apžėlęs žalia ve
lėna. Tvartai, kluonas atidarinėti, ir 
niekur nė gyvos dvasios. Dviratį priglau
džiau ties gyvenama troba prie darželio 

•tvoros, ant kurios sumaustyti džiūvo 
milžtuvė, kibirai ir pienpųodžiai. Ėjau 
j trobą, bet ir ten nieko neradau, tik 
langus užgožiančioj sodo medžių prie
blandoj sienose žibėjo šventųjų paveiks
lų stiklai, musėgaudžiuose dūzgė nuvar
gusios musės, o iš ties krosnim iš paka
binto sūrmaišio į medinį kibirėlį lašėjo 
išrūgos.

Išėjau iš trobos, nusprendęs žūt būt 
surasti ką nors gyvą. Atidariau darže
lio varčiukus ir pamačiau gan idilišką 
vaizdą: darželyje ant suolelio prieš sau
lę, bijūnų, jurginių, nusvarinusių žemyn 
puošnias dryžas galvas, levukų ir visokių 
vardais neminėtų žolynų tarpe sėdėjo 
mieganti senutė su atversta maldaknyge 
ant kelių, su akiniais, nusmukusiais ant 
galo nosies. Senutė, namųv saugotoja, gal
vą atlošusi į sieną, skarelę užleidusi ant 
akių, buvo panaši į tas gerąsias pasakų 
laumes, kurios paprastai esti pristato
mos užburtų pilių saugoti. Trūko tik ka- 
tiniuko, žaidžiančio siūlų kamuoliu ties 
jos kojomis,—ir būtų buvusi tikrai gera

• iliustracija panašiai pasakai. —

r11 1 ....... 4 ■

Pasaka be Aitvaro ir Raganos
Venclova -.......... ■......./

Man buvo gaila trukdyti ramų senu
tės popiečio sapną, ir aš tyliai vėl išžen
giau į kiemą, bene pamatysiu ką, grįžusį 
iš laukų. Bet ir bar kieme, nieko nebuvo. 
Ant stogo šelmens burkavo karveliai, o 
ties tvartais pririštas šuo gulėjo pavė
sy ir, liežuvį iškišęs, lekavo, Kurį laiką 
sėdėjau ant suolelio, pavargęs, džiaugda
masis po kaitros užėjusia vėsa. Paskui, 
vaikščiodamas darželio patvoriu, tyčia 
pradėjau kosėti, bene senutė nubus. Ir, 
is tikrųjų, išgirdau darželyje kažką če
žant—geroji laumė pagaliau atsibudo. 
Aš dar kartą kostelėjau ir išgirdau:

—Alponėli, Alpoheli, žiūrėk, ar tik 
degloji neįlindo į daržą?

Girgžtelėjo varteliai, pro žolynus pa
sirodė senutės galva. Grįžtelėjusi ji pa
matė mane ir, trejetą kartų nusispjovu
si: “Tfu, tfu, kad tu surugtum”, pasakė: *

—Tai nusigandau... maniau—vėl į 
daržą kiaules suleido... Toks varniu
kas. .. Ką tokio klausys gyvuliai...

Kilsterėjau kepurę ir atsiprašiau taip 
senutę išgąsdinęs. Bet ji savo išgąstį jau 
buvo užmiršusi, šypsojosi savo bedantę, 
gera burnike, žiūrėdama į mane meiliai 
ir su pasitikėjimu. Man iš karto su ja da
rėsi jauku, juo labiau, kad ir senutė ne
laukė kalbinama, o pati ėmė šnekėti:

—Ar ne Vincuko draugas būsi? Visa 
savaitė laukia atvažiuojant. Su vyrais 
prie šienų išvažiavo, į Palias. Parvažiuos 
į vakarą—matai, nearti, šeši verstai ligi 
Palių. O kol susikrauna, kol ką, žinai, 
ir užtrunka. Tai pailsai, berneli, kol at
važiavai? Ant ratuko... Taip ir Vincu
kas sakė...

—Ne, mamyte, aš Vincuko nepažįstu. 
Važiavau pro šalį, pailsau, sakau, užva
žiuosiu, gal nakvynę gausiu.

—Gerai, gerai. Kodėl ne? Šiene, dabar, 
vaikeli, labai gera miegoti. Vincukas ir
gi ant šieno miega. Seklyčioj tvanku, 
blusos... Tai ne Vincuko draugaš, sa
kai? Bet, tu r būt, pažįsti. Gimnazijoj 
mokinasi. Sako, ant to advekoto, ar kaip 
jis ten, eis. Vakacijų parvažiavęs...

—Ne, mamyte, aš iš toliau...
—Iš toliau, sakai? Tai gal iš Kauno 

būsi? — neatleido senutė.
—Iš L. parapijos. Dainas, pasakas už

rašinėja.
—Tai kaip amžiną atilsį kunigėlis 

Narkevyčia. Kai jauna buvau, kiek aš 
jam, būdavo, pridainuosiu, pripasakosiu! 
Toks linksmas buvo.. Dieve duok jam 
dangaus karalystę! Eikš, atsisėsi, o tai 
ir kojos nuvargsta su tuo ratuku.

Čia buvo ramu ir gera, šitoje senatvės 
popiečio karalystėje. Nuo žolynų tvoskė 
sveikata ir poilsiu. Ties mūsų kojomis 
žiopsojo, kakarines atidarę, levukai, sau
lutės ištisa mažų galvučių kepure buvo 
uždengusios apvalią lysvę, o darželio šo
nais jurginiai ir karkleliai „žydėjo, su
mišę su žaliuoju diemedžiu.

Kalbėjome apie šį, apie tą. Pagaliau 
paklausiau, kieno ten ant kalno buvo 
namai ir kieno tie kryžiai.

Senutė atsiduso, skarelės kampu nu
braukė nuo skruosto nematomą ašarą ir 
tarė:

—Baisu ir pasakoti, vaikeli... Daug., 
laiko praėjo, mažieji jau net ir neatsi
mena, kada tai buvo. O vyresnieji ir da
bar baimijasi, eidami naktį pro tą vietą. 
Ir kapai žole užžėlę, niekas neprižiūri jų, 
nes iš mirusių giminių nieko čia arti nė
ra. Atsirado jų tolima giminė, pardavė 
lauką Matjošaičiui ir išvažiavo Dievas 
žino kur. Dabar nieko čia nėra .iš jų ar
timųjų. Tai ir neprižiūri niekas, davė ap- 
želt žolėmis.

O kas ten anksčiau gyveno?
—Ne mūsų tikėjimo žmonės—evaneli- 

kai, liuteriai buvo, pravarde Šmitai,— 
įsikalbėjo senutė,—bet žmonės kitaip ne
vadino, tik Tučkais. Tai ve gyveno ten 
tie Tučkai, ant kalno, dikti gaspadoriai 
buvo, trobos raudonos, iš tolo pro me
džius švietė. Lauko margų turėjo pen
kias dešimtis, o šitam šone tai tik štant 
gaspadoriai tiek laukų turi. Čia vis dau
giausia jau kad dvi dešimtis penkis, tris 
dešimtis, o jie visas penkias dešimtis. Su 
kaimynais gerai gyveno, lankavojo vieni 
kitus, ar tai krikštynos, ar vestuvės, ar 
pagrabas—vis jau vieni kitus užprašy- 

4' davom ir per garbę laikėm. Ir meS"kiek
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SEN. TAFT IR ADAMS 
SMERKIA ROOSEVELTO 

PASKOLĄ

ten sykių, būdavo, su savo amžiną atil
sį vyru, ir jie pas mus. Žinai, kaimynys
tėj : ar grėblio prireiks, ar dalgio, ar 
patalkinti vieni kitiems—kaip kaimynui 
nepadėsi? Geri buvo žmonės, kad ir kito 
tikėjimo, prūsinio. Žmonelė jau jo vis 
tokia pasiligojusi buvo, nuliegusi, vis 
dažnai, būdavo, ant patalo, gumbu skun
džiasi, dantimis dejuoja... Pasimirė na
bagė prieš karą, dar jauna būdama, ir 
mes su vyru važinėjom į pagrabą, paly- 
dėjom gražiai, palaidojom. Paliko našlai
čiu keturis—du sūnus ir dvi dukteris. 
Sūnūs jau paaugę buvo, dimni berniokai, 
ir kad linksmi, kad žvalūs! Būdavo, šven
tą dieną po pietų dainuoja, šoka su kai
mo vaikinukais, vyresnysis Adomas ar
monikų griežia, kad atsiklausyt negali, 
ašaras iš akių ištraukia. Laukai, būdavo, 
dainomis, muzika skamba. Mergaitės 
mažesnės, viena Lyzė, kita Mortutė, irgi 
čiuinos panaitės buvo. Kad nueisi kada, 
meilumu neapsiginsi,—limenasi aplink 
kaip kačiukai, į seklyčią prašoko sekly
čia išplauta, padlaga kaip išvaškuota ži
ba, baisu koją statyt, kad nepaslystum. 
Ledas o ledas. Tuoj kavos užvirina, gerti 
prašo. Ir prie tų visokių knibinių abiejų 
galva buvo pramušta. Visokių paduškė- 
lių, impilėlių pilna, langai vazoniukais 
aptupdyti, karbatkėlėmis apkabinti, kaip 
kokiam dvare ar klebonijoje. Labai čiui
nos panelytės buvo. Motinėlė buvo iš
mokinusi visokio darbo, tai, būdavo, kad 
prikeps pyragiukų—ir valgai, ir tik žiū
rėk, kad liežuvio neprarytum. O išeis į 
lauką—darbas rankose tirpsta, viskas 
eina su paskubiu, greičiau kaip kitų. Ką 
jau ir šnekėti—panytės buvo kaip lapu
tės,—švelnios, malonios. Man dukterų 
dievas nedavė, tai ir mylėjau aš jas kaip 
tikras savo dukteris.

Senutė, nusiėmusi'akinius, įdėjo juos 
tarp maldaknygės lapų, patylėjo ir pa-

šakojo toliau:
—Kaip šiandien atsimenu tą dieną, ka

da kilo-karė, o jau galva ne tokia šviesi 
kaip kadaise. Išleidau ir savo du sūnus, 
apraudojau, ant Dievo rūgo jau, kad Tuč- 
kučių nepašaukė. Kodėl tik aš turiu aša
ras lieti? Bet tie, matai, per jauni bu
vo. Susirinko viso kaimo vyrai, apie de
šimt bilietnykų,—visus į karą pašaukė. 
Susėdo visi vyrai į du vežimus—šaltyšius 
užvarė, ir išvažiavo keliuku į vieškelį— 
nesavi toki, lyg į žemę pasirengę. Ir kur 
nebus nusiminę—javai nuo laukų nenu
imti, tėvus, brolius palikę. O mes, mote
rys, rėkėm, spiegėm nesavais balsais, 
kad net laukai skambėjo. Sakytum, tė
vas motina numirė. Nė vyrą laidodama 
taip neverkiau. Bet kur ir neverksi? Au
ginom, aipinom visos, valgį sau nuo bur
ners traukėm, o dabar—ar bepamatysim 
kada? Ar begrįš? Gal vargdienėlių kau
lus šunes po laukus išnešios. Ir Tučkai 
atėjo visi išleisti—senis Tučkus kaip 
šiandien lyg gyvas man akyse stovi. Gal 
ir jį, žmogų, būtų šaukę, ale koją ne
sveiką turėjo, tai ir liko namie. Padavė 
vyrams rankas, ot, čia, ant kiemelio, ap
sikabino, pasibučiavo, paskui savo laik
rodėlį nuo brusloto nusikabino ir įspau
dė mano Petrui į ranką. “Kam man jo,— 
šnekėjo Tučkus,—o tu pasižiūrėsi kada, 
ir vis savo kraštą atsiminsi.” Petras ne- 
imt, o jis—ne ir ne. “Imk, girdi, Petruk.
Nieko geresnio neturiu tau, tegu bent 
šis laikrodis tau mane primins”. Neišlai
kė vyras. Ašarą marškinių rankove nu
braukė ir nusisukęs nuėjo į sodą. O jau 
vežimams už kalno' užvažiavus, kai ir 
pėdsakai atšalo, nueinu į sodą,—stovi 
Tučkus, verkia, prie obelies stuobrio ap
sikniaubęs. “Nujaučia, sako, mano šir
dis... nujaučia”. O ką nujaučia, taip 
ir nepasakė. Gal nujautė nabagėlis, kas 
jam pačiam bus...

(Bus daugiau)

Washington. — Demokra
tas senatorius Adams ir re- 
publikonas sen. Taft smer
kia prezidento Roosevelto 
reikalavimą paskirt pusę bi- 
liono dolerių paskolų įvai
rioms respublikoms Pietinė
je ir Centralinėje Ameriko
je. Pagal Roosevelto suma
nymą, tos respublikos per
leistų šiai šaliai perviršius 
jų lauko ūkio produktų, o 
Jungtinės Valstijos skolin
tų jom pinigus už tuos pro
duktus. Jungtinės Valstijos 
pardavinėtų juos nustatyto
mis kainomis.

Šiuom planu prezidentas 
Rooseveltas stengiasi pas
tot kelią Vokietijai ir Ita
lijai, kad jodvi perpigiai ne
gautų žemės ūkio produktų 
iš Pietinės ir Centralinės 
Amerikos, mainais už vo
kiečių ir italų dirbinius.

Senatoriai Taft ir Adams 
įsako, jog tuom planu vis 
i tiek negalima bus nustatyti 
kainas pasaulinėse rinkose.

Berne, Šveicarija, liep. 
31. — Italija taipgi pasiun
tė dalis savo kariuomenės ir 
orlaivius j šiaurinę Franciją 
padėt vokiečiam šturmuot 
Angliją.

Kiekvienas apšvietą bran
dinantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai- 
*ives” bendroves-

DVYLIKTA METINE

DAINŲ DIENA
1

Rengia Connecticut Valstijos Progresyviai Chorai

Sekmad., Rugpjūčio 4 August, 1940
Lietuvių Darže (Už Lakewood), Waterbury, Conn

DAINUOS PENKI CHORAI. BUS CxERAS KALBĖTOJAS

Laisves Choras, iš Hartford, Conn., vad. V.. Visockio.

Kalbės JONAS GASIŪNAS, “Tiesos” Redaktorius, iš Brooklyn, N. Y
Gerb. Lietuviai ir Lietuvaitės! Visus širdingai kviečiame dalyvauti šiame svarbiame Dainų Dienos 

parengime, šis parengimas įvyksta kas metą su labai turtinga dainų programa, todėl ir šiemet bus 
geras dainų programas. Kalbėtojas aiškins apie įvykusius rinkimus Lietuvoj ir kitais svarbiais klausi- 
mais. 4
PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ ĮŽANGA 25 CENTAI Užkviečia Rengimo Komisija.
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Dėlei “Laisvės” Pikniko Phila- 
delphijos Apielinkėje
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Jau beliko tik keletas savai
čių iki “Laisvės” pikniko, ku
ris įvyks 1 d. rugsėjo Mikolai- 
čio farmoje. Visų aplinkinių 
kolonijų mūsų organizacijų 
nariai ir “Laisvės” skaitytojai 
turėtų atkreipti šiemet dides
nę atydą už visus pereitus 
metus, tuo labiau, kad pirmes' 
ni kitose kolonijose rengiami 
piknikai nebuvo ganėtinai pa
sekmingi dėlei lietaus ir kitų 
priežasčių.

Kas metas Phila. “Laisvės” 
piknike trūksta darbininkų vi- 
šokiuos darbuos, iš kolonijų jų 
nedaugiausiai pasirodo. LDLD 
6-to Apskričio kuopoms yra 
pasiųsti laiškai tuo klausimu, 
o gavę juos draugai ir drau
gės turėtų šiemet juo labiau 
prisirengti tam svarbiam dar
bui, juk nuo to būna pasek
mės.

Philadelphijos nuolatiniai 
draugai ir draugės tiek prisi
rengimui, tiek toje dienoje 
dirba sunkiai ir jau dalis rū- 
goja, kad nėra užtektinai pa
gelbės. šitas piknikas priklau
so visiems, kuris susidaro iš tų

suvažiavusių žmonių. “Laisvė” 
yra liaudies dienraštis, leid
žiamas mūsų plačių masių ap- 
švietos tikslui, tad ir jam ren
giamas piknikas turi rūpėti tai 
visuomenei, kuri artokai gyve 
na to dienraščio ir rengiamo 
pikniko.

Šiemet bus nepaprastai ge
ra programa; daug bus svečių 
ir iš LDS seimo, kuris pasi
baigs prieš pat pikniką. Mū
sų Phila. organizacijų nariai 
ir delegatai turėtų skaitlingai 
lankytis ant susirinkimų, nes 
yra be galo daug reikalų, ku
riuos turime atlikti. Philadel- 
phiečiai atsiminkit, kad 24 d. 
važiuosim j Mikolaičio farmą 
pertaisyti stalus, sutaisyti ir 
prirengti parką. Katrie turite 
mašinas, susitarę atvažiuokite 
ir padėkit mums.

Ateinantį pirmadienį, 5 d. 
rugpjūčio, 8 vai. vak., 735 
Fairmount Ave., yra šaukia
mas visų mūsų organizacijų 
nariu susirinkimas dėlei “L.” 
pikniko. Kviečiami ir “L.” 
skaitytojai.

A. S.

..............................   n,.

Visi finansiniai raportai ro
do gerą tvarką šiuo laiku ir 
turto randasi virš $1,000. 
Kliubas nutarė turėti specia
li kambarį dėl knygyno ir 
laikraščių skaitymo. Todėl 
gales naudotis visi nariai ir 
artimi draugai tuo apšvietos 
darbu. Prigulėjimas į L. D. 
Kliubą tik 25c į mėnesį, tai 
gali bile vienas pajėgti užsi
mokėti, įstojimo visai nėra.

LDS Kp. Susirinkimai
Šį sekmadienį, rugp. 4 d,.' 

įvyks LDS kuopų susirinkimai. 
LDS 86 kp. įvyks Latožo sve
tainėj ant Caniff Avė., 10 v. 
ryte. LDS 21 kp. susirinki
mas įvyks Porter svetainėje, 
nuo 9 vai. ryte. Svarbu vi
siems dalyvauti.

Alvinas.

------------- :-------- ii .Jiresssr-;.!

Montello, Mass.

Pittsburgh, Pa. Boston, Mass.
Visokios Žinios

Liepos 28 dieną buvo Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
8-to Apskričio pusmetinis su
važiavimas po num. 1320 
Medley St. Dalyvavo 11 dele 
gatų. Iš svarbesnių dienos 
klausimų, buvo prisirengimas 
prie LDS seimo ir pagelbėji
mas per apskričio komitetą 
pasiųsti delegatus. Buvo leis
ta knygutės su laimėjimais, 
bet neužtenkamai buvo išpar 
duota. Laimėjimų traukimas 
atidėtas ant rugpjūčio 18 d.

Nutarta duoti po penkius
dolerius- kuopoms, neturim
čioms pinigų pasiųsti dele^a- 

i tus. Kaip sužinota,o 'aps
kričio bus pasiųsta 10 delega
tų. Dar nežinoma apie Wash
ington©, New Eagle ir Coal 
Centre kuopas, ar jos siųs de
legatus, ar ne.

Nutarta suruošti išvažiavi
mą rugsėjo 8 dieną ant far- 
mos. Įžanga bus doleris ypa- 
tai, bet už tai visi gėrimai ir 
valgiai bus veltui.

Susirinkimas pasiuntė rezo
liuciją naujai Lietuvos val
džiai tiesiai į Kauną, ją užgi
nant. Rezoliucija taipgi pa
siųsta “Laisvei” ir “Tiesai.”

Kalbėta apie surengimą 
maršruto ir kalbėtoją.

* P. Dangis ir Adv. Shultz 
garsinos per radio ir Pitts
burgh© laikraščiuose, kad ren
gia didelį masinį susirinkimą 
liepos 28 d. ant Country Club 
farmos, Willock, Pa. šaukė 

, Pittsburgho ir apylinkės lietu
vius dalyvauti. Sakė, kad su
sirinkimą šaukia Mprieš paver
gimą Lietuvos per Sovietus.” 
Gyrėsi, kad dalyvausią 10,000 
žmonių. Bet katrie buvo nuvy
kę, tai sako, kad tame jų ma
siniam susirinkime tedalyvavo 
viso labo apie pora šimtų žmo
nių. Beje, į šį susirinkimą 
taipgi visi lietuviški kunigė
liai bažnyčiose per pamokslus 
kvietė žmones važiuoti. Dabar 
jiems baisiausias striokas. At
tik negaus apoplekcijos tie

- mūsų didvyriai. . .

Pereitą savaitę North Si- 
dėje buvo suruošta paroda pa
minėjimui 100 metų sukakties 
nuo įsisteigimo Allegheny. 
Dalyvavo visi šulai, taipgi 
Amerikos Legionas, kareiviai, 

z skautai, benai, kliubai. Paro
da užėmė apie porą valandų.

, Paroda įvyko liepos 19 dieną, 
vakare.

Pereitą savaitę areštavo 
daug ąmopių laivo ekskursijo
je už. pardavinėjimą svaigi
nančiu ir gemblinimą.
Gemblfoimo' mašinas konfis- 

>• kavo. Laivo kapitoną pastatė 
po kaucija.

Liet. Radio Korp. Programos:
Šeštadienio, Augusto 3, pro

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

1— Vincentas Jenkins iš So.
Bostono duos receptą vi
rimui.

2— Dainos ir muzika
3— žinios.
Sekmadienio, Augusto 4, 

programa per stotį W0RL, 
920 kilocycles, 9:30 iki 10:30 
vai ryte bus sekanti:

1— Sylvestro Shato orkestrą 
iš Hudsono

2— Dainininkės Ona Mur- 
kunienė Jr Katrė Pere- 
dnienė iš iludsono.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

Bristol. Conn.
Susivienijimo 326 kuopa au

gusių ir 356 Dariaus-Girėno 
jaunuolių kuopa rengia dide
lį pikniką rugpjūčio (August) 
10 d., po pietų, Lietuvių Kliu
bo Parke Waterbury Road, 
Bristol, Conn.

Gerbiama publika yra kvie
čiama atsilankyti ne tik vie
tiniai, bet ir iš kitų miestų ar 
valstijų. Bus gera muzika, 
grajys lietuviškus ir ameriko
niškus šokius; bus užkandžių 
ir gėrimų, saldžių ir karčių. 
Gerbiama publika, o ypač jau
nimas, meldžiam atsilankyti ir 
paremti finansiškai mūsų kuo
pas ir mūsų lietuvių kalbos 
mokyklą palaikyti, nes dalis 
pelno bus skiriama mokyklos 
fondui.

Kviečia visus Komitetas.
* 5j:

KELRODIS: Nuo New Bri
tain, ar Hartford, reikia imti 
Route U.S. 6. Davažiavus į 
Bristol, reikia klausti Parka 
Street, arba Lithuanian Club 
ir važiuoti net iki tilto. Prie 
tilto pamatysite iškabą SLA 
piknikas ir sukite po kairei. 
Biskį pavažiavus į kalną pa
matysite pikniko vietą.

Taip Pat ir nub Watęrbu^ 
važiubjant^^iF^m atvažia
vus reikia imti po dešinei.

Vargdiene.

Detroit, Mich.
LDS 11 Apskričio Piknikas

Rugpjūčio 10 d., šių metų 
bDS 11-to apskričio valdyba 
rengia šaunų pikniką pas 
draugus Smalsčius ant ūkės, 
ant 10-tos mylios ir Schaefer 
Rd.

Pikniko rengėjų tikslas yra, 
kad sudaryti kiek finansų dėl 
lėšų delegatų siuntimo į LDS 
seimą. Kadangi Detroito LDS 
jaunuolių kuopa pasirengus 
siųsti delegatus į seimą, o yra 
stoka finansų, todėl manome, 
kad pavyks sukelti keletas do
lerių rengiant šį draugišką 
pikniką. Įvyks šeštadienį, tad 
bus gera proga linksmai lai
ką praleisti.

D. L. Kliubo Darbuotė
Detroito Lietuvių Kliubas 

savo pusmetiniam susirinkime 
apsvarstė savo reikalus, ir iš
klausė raportą Civil Rights 
delegato, priėmė tris rezoliu
cijas protestui prieš beteisį 
persekiojimą: 1-ma prieš iš
metimą mokinių iš Mich. uni
versiteto už prigulėjimą į uni
ją. 2-ra prieš Burke-Wads,- 
worth bilių, pagal kurį būtų 
verstina registruotis nuo 18 iki 
64 metų. 3—prieš persekioji
mą piliečių parašų rinkėjų, 
idant uždėt kandidatus ant 
baloto. Taipgi nutarta pasiųs
ti sveikinimas Lietuvos dabar
tinei valdžiai ir Lietuvos Sei
mui už pažangius darbus.

Valdybos narys d. J. Daili- 
dėnas rezignavo iš vice-pirm. 
ir pramogų komisijos ir į jo 
vietą išrinktas d. A. Dunaitis.

Serga senas “Lajsvės” skai
tytojas F. Imbros. Guli Passa- 
bant ligoninėje. Turėjo opera
ciją ant inkstų. Jau sveiksta. 
Gal netrukus grįš namo. Vėli
nu greito pasveikimo.

D. P. Lekavičius.

Spencerport, N. Y.
Čionai lankėsi iš Suffield, 

Conn., viešnia, žmona Jurgio 
Žilinsko, Josefina Žilinskienė. 
Ją čia buvo pasikvietęs bro
lis Motiejus žukaitis į pokilį 
paminėjimui jo 64 metų gim
tadienio. Draugė Žilinskienė 
pribuvo į Rochesterį ori aviu. 
Ji pasakojo sekamus, įspū
džius :

“Kelionę turėjau labai sma
gią. Orlaivis iš Westfield iš
skrido 12:03 vai. po pietų, o 
Rochesterį pasiekė 1:45 po 
pietų. Kelionė į abu galu $29. 
Patariu kiekvienam keliauti 
orlaiviu, jei tik kas išgali. 
Kiek biskį brangiau kainuoja, 
bet žmogus nė nejauti, kaip iš 
vieno miesto pasieki kitą. Ke
lionėje nejauti jokių krėtimų 
bei nesmagumų, rodos, kad 
ant vietos būni be jokio judė
jimo. O vienok • orlaivis lekia 
smarkiausiu greitumu aukščiau 
debesų. Tai kaip žiūri žemyn, 
tai automobilius matai kaip 
mažiukes rupužiukes šokinė
jant. Miestų gatvės išrodo 
siauri takeliai kaip siūlai, o 
medžiai panašūs į musiukes.”

Draugės Žilinskienės brolis 
turi farmukę arti Rochesterio. 
Jis turi keturius sūnus: Povi
lą 22 metų, Mataušą 26 metų, 
Albertą 18 metų ir Viktorą 10 
metų. Taipgi turi vieną dukre
lę Anelę, kuri turi gerą dar
bą New York State ligoninėje. 
Ten ji jau dirba 10 metų.

M. žukaitis turi gerą pulke
lį kalakutų ir nemažai vaisiš- 
kų ir mediciniškų medžių ir 
žolių. Jis tuomi užsiima jaū 
virš 45 metai. Tai’jo amatas 
ir mokslas. Jis tuos medžius ir 
tas žoles puikiai pažįsta. ‘

i Koresp.

Moteris Dailėje, Dangaus 
Linksmybė

Liepos 28 d. buvo vietos 
Moterų Kliubo piknikas Liet. 
Tautiškam Parke, šios kliubic- 
tės užsiima skleidimu apšvie
tos ir dailės. Tankiai galima 
girdėti iš Bostono radio jų ža- 
vėjančias dainas po vadovys
te O. Mineikaitės. Beje, Mi- 
neikaitės yra apšvietą mylin
čių tėvų, dd. Mineikių dukte
rys ir buvusios žiburėlio dr
ies mokinės. Tad jos ir dabar 
lietuvišką publiką džiugina 
veikdamos dailės srityje — ir 
kitos moterys sykiu su jom 
apšvietą skleidžia. Linkėtina 
jom energijos ir tolinus kul
tūroje darbuotis.

Dovanas gavo Mrs. Stygie- 
ne, M. Petrauskienė, M. Bu- 
tauskienė, V. Šaulienė ir F. 
Markevičia. šviežius sūrius ir 
1.1., ir keptą vištą vienas sve
tys. Da dvi dovanos pasiliko 
neišduotos. Mat, Geo. Šimaitis 
anksčiau vykdamas namo, iš
sivežė tikietus. žinoma, čia 
užmirštis pasitarnavo . . .

Beje, vakarop labai daug 
jauno svetelio prisipildė par
kas pilnai ir eibės automobilių 
susieiliavo pašaliais. Iš apte
musios erdvės augštumos 
žvaigždutės mirkčiodamos bu
čiavo tamsoj blizguojančią 
spalvą ant karų. . . Da jaunų 
šokikų svetainė pilna. Muzi
kos stygų skambėjimas vilioja 
prie šokimo... Berniukai su 
mergaitėm sukasi, rodos, dar
želyje gėles švelnaus vėjelio 
supamos — tai jaunimas le
miantis ateitį dėl darbo žmo
nių... Nemažai matyt ir se
nesnių šokančių it nuo šalnos 
junginių vystančių. Tik vėlyva 
naktis dalyvius išsklaidė.

Šis piknikas puikiai pavyko.
Liepos 28 d. čia taip jau į- 

vyko ir vyčių Mass, apskri
čio piknikas. Vietinių ir sve
čių buvo retas būrelis. Bos
tone buvo užsakyti du busai 
dėl vyčių bei pritarėjų vežimo 
į Montello pil^įęąp^bet tapo 
sugrąžinti atgalines labai ma
žai važiuotojų tebuvo...

Worcester!© bolininkai visai 
nepasirodė, kurie turėjo lošti 
su Norwood© bolininkais. Nor- 
woodieciai tuom nepatenkinti.

Čia teko pasikalbėti -su Bos
tono ir Norwood© katalikais 
svečiais. Iš jų matyt, kad at
jaučia darbininkiško jungo 
veržimą ir trokšta pasiliuosuo- 
ti. . .

Jauna Mergaite.

........... .... ....... ........ .........■«»»■■■ I ll—.Į—»

PRANEŠIMAI IS KITUR
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 5 
d. rugpjūčio, 8 v. v. Liaudies Name. 
Kviečiame draugus skaitlingai daly
vauti, nes pereitas susirinkimas ne
įvyko. Turime svarbių reikalų aptar
ti, ypač prisirengti prie mūsų didžiu
lio dienraščio pikniko. — J. B. Sekr.

(181-183)

svarbių reikalų aptarti. Prašome at
sivesti ir naujų narių įrašyti į kuo
pą. — K. K. Sekr. (180-181)

Septintas puslapis
.............................. 1 1

kurie neužsimokėjote už duokles, 
prašome užsimokėti. —Kom. 

(180-181)

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Philadelphia, Pa.
Svarbus Pranešimas

29 d. liepos mirė d. R. Sa- 
mulionis. Yra pašarvotas pas 
Stankuvienę 1023 Mt. Ver
non St. Bus laidojamas 2 d. 
rugpjūčio, šeima d. R. Samu- 
lionio labai prašo draugus ir 
drauges bei pažįstamus aplan
kyt d. R. S. paskutinėj valan
doj ir taip pat skaitlingai pa
lydėt į kapus. Bus laidojamas 
laisvai.

Kviečia Nuliūdus Šeima.

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 2 d., 7 v. v. Nariai pra
šomi laiku susirinkti, nes yra svar
bių reikalų aptarti. Taipgi rinksime 
darbininkus “Laisvės” piknikui, ku
ris įvyks 18 d. rugpjūčio. Taipgi,

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugpjūčio 4 d., 10 vai. 
ryto. Lietuvių Kliubo knygyne. Su
sirinkite nariai laiku, nes ' tūrlme 
svarbių dalykų aptarti. —Kom.

(180-182)

PHILADELPHIA, PA.
Pirmadienį, 5 d. rugpjūčio yra 

šaukiamas visuotinas mūsų organi
zacijų narių ir “Laisves” skaitytojų 
susirinkimas dūlei “Laisvės” pikni
ko. Bus svarbių reikalų. Būtinai da
lyvaukite delegatai ir minėti organi
zacijų nariai. —A. S. Sekr.

(181-183)

MONTELLO, MASS.
Rugpjūčio 3 ir 4 dd. įvyks pikni

kas, Liet. Taut. Namo Parke. Ruo
šia Pasauline Darbininkiška Organi
zacija. Pelnas skiriamas darbininkų 
reikalams. Visi darbininkai ii’ biznie
riai, vietiniai ir iš apylinkės prašo
me dalyvaut šiame piknike, praleisti 
smagiai laiką. — Kom. (180-182)

CAMDEN, N. J.
ALDLD ir LDS kp. susirinkimai 

įvyks penktadienio vakare,' pas dd. 
Valinčius, 901 N. 7th St. Abiejų 
kuopų nariai kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime ir atsiveskite nau
jų kandidatų į kuopas.—S. V. Sekr.

(180-181)

ROCHESTER, N. Y.
DLK Gcdemino Draugystė rengia 

didelį pikniką, rugpjūčio 4 d., Mar
kevičių ūkėje. Katrie važiuosite į 
pikniką, komisija prašo, kad susto- 
tumčt prie Gcdemino Svet., paimti 
tuos katrie neturi automobilių. Su
sirinkite 12 vai. dieną iki 2 vai. po 
pietų. Jeigu įvyktų lietaus, tai susi
rinkite į Gcdemino svetainę, galė
sime smagiai laiką praleisti. — N. 
Švediene. (180-182)

SO. BOSTON, MASS.
Sekmadienį, rugpjūčio 4 d. įvyks 

moterų piknikas, Balčiūnienės far
moje, Montello. Bus įvairių žaislų, 
skanių valgių, gėrimų ir gera muzi- 
kalė programa. Rengia ALDLD 2 
kp., Moterų Kultūros Kliubas ir Ži- 
nyčios Moterų Ratelis. Busas išeis 
11:30 vai. ryto nuo Liet. Met. Žinyt
ėms, 2 Atlantic St; — Rengėjos.

(180-182)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 2 d.t penktadienio vaka
re, 7:30 vai., 15-17 Ann St. Nariai 
kviečiami dalyvauti, nes yra daug

Pine Crest Inn
Savininkas

. JOSEPH WANAGAS
Puiki Vieta 

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

kepimam.
RESTAURACIJA

Alus, Sode, visoki gėrimai ir visokį 
valgiai.

ON ROUTE 209
Iš New Yorkb važiuojant, 4 mailės 

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

Portage, Pa.
Tarpe 63 žuvusių angliaka

sių liepos 15 d., kaip rodo pa
vardžių sąrašas, daugiausia 
yra slaviškų pavardžių, o ke
lios yra panašios į lietuviškas, 
kaip antai: »

John Dubulis, Stove Prjstas, 
Pete Sibis, Kalesky. ši pasku
tinė pavardė būtų slaviška, 
jeigu vietoj a būtų o. Lietu
viška pavardė “Kalauskas” 
būna suamerikoninta į Kales
ky. Yra pavardė tame sąraše 
Monteith; išrodo,' lyg Prūsų 
lietuvio, suvokietinta pavar
dė. J. B.

Berlin. — Vokiečių vy
riausybė pareiškė, kad pa
sakojimai apie Vokietijos 
prisirengimus žygiui prieš 
Angliją yra tiktai spėjimai. 
Nes vokiečių valdžia laiko 
griežtoje slaptybėje visus 
pasiruošimus veiks m a m 
prieš Angliją. ... ..

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

m ........   -s B

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
•

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

>.i i ru~. ", tu/. .........  į , ĮgJ

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

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

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

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

ĮSIGYKITE DABAR
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio

• šios rūšies daiktų.
Visokiausių Rūšių
- ŽIEDAI

YOUR OLD WATCH

[ TRADE IT IN FOR A ’

L|7JEWELj

Bulovą
nuo $1.50 augštyn 

Daimantai 
Melsvi-balti ir perfektp

Daugybė kitu daiktą ir • 
daiktelių sau reikalin- • 
gų rasite mūsų didelė- e 
je krautuvėje. Užeikite • 
pamatyti. *

ROBERT t
LIPTON :

JEWELER •
Įsteigta 1892 J

701 GRAND STREET •
BROOKLYN, N. Y. J 

Tarpe •
Graliam & Maniiattan Avės. •

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

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos/ Abclnas Silpnumas, 

 

Chroniški Skauduliai, Skilvio /ir Mėšlažarnės ligos, 
Chroniški Rcumatiški Nesveik įai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės esveikumai ir kitos 
Chroniškos Ligos Vyrų ir Motcr sėk
mingai gydoma. Kreipkitės į Dr. Zinssu 
Pasitikėjimu. Atskiri pasitarimų kam

bariai Vyram ir Moterim

Laboratorija, Kraujo ir šlapumo Tyrimai, X-Rays 
IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
110 East 16th St, N. Y.

(Virš 28 m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos) 
Tarp Union Sq. ir Irving PI.

VALANDOS: 9 A. M.-8 P. M.; Sek
madieniais: 9 A. M.-2 P. M.



Aštuntos puslapis Penktadienis, Rugp. 2, 1940

Nok Wko^^^Zinios
Apie Amerikos Darbo 
Partijos Progresyvius
Amerikos Darbo Partijos 

Progresyvis Komitetas Atbu- 
davojimui Partijos priešakyje 
su Morris Watson ir Eugene 
P. Connolly paskelbė, kad re
akcininkų prasimanymai, būk 
progresyviai nariai pasirinko 
Republikonų Partijos platfor
mą yra grynas melas. Arųeri- 
kos Darbo Partijos kairysis 
sparnas turi aiškią, pažangią 
programą ir jis veikia, kad at- 
budavojus reakcininkų griau
namą partiją.

Watson sakė, kad komite
tas turi New Yorko mieste pri
tarimą 93% visų Amerikos 
Darbo Partijos narių, kurie 
1938 metais dalyvavo balsavi
muose, tai yra, milžiniškos na
rių didžiumos. Kas dėl pono 
Dubinsky, kuris sudarė maši
ną užgrobti partiją, tai su Du- 
binskiu eina tik apie 7% par
tijos narių, kurie gyvena aukš
tutinėj New Yorko valstijos 
dalyj. Suprantama, kad ta 
maža saujalė, priešakyj su re
akcininkais, negalės milžiniš
kai narių daugumai užkarti 
savo rooseveltinę programą ir 
reakcijos diktatūrą.

Taupina Darbininkų 
Kaina

Pasaulinės Parodos darbi
ninkų gaspadorius ponas H. 
D. Gibson paskelbė, kad da
bar Pasaulinės Parodos oKr- 
poracija į dieną sutaupius 
$3,347, nes tiek mažiau išmo
kės algų. Mat, pirmiau pasau
linėj Parodoj buvo 5, 439 dar
bininkai, darbininkės ir kiti 
apmokami asmenys. Dabar jų 
skaičius sumažintas iki 4,495, 
tai yra 944 darbininkai ir dar
bininkės pavaryti iš darbo, o 
likusieji darbu apsunkinti. To- 
kis “taupinimas” ga lir geras 
ponams, kurie 4š Pasaulinės 
Parodos daro biznį, bet jis 
kenksmingas tiems, kurie ne
teko darbo, ir tiems, ant kurių 
pečių sukrauti darbai atleistų 
darbininkų. Pagaliau, tokis 
“taupinimas” nėra sveikas ir 
visai šaliai, nes be darbo atsi
dūrę darbininkai turi imti pa
šalpą, nes gyventi jiems reikia.

Daugiau Rekrutavimo Punk
tu Steigia Mieste

Kadangi Jungtinės Valsti
jos stengiasi sumobilizuoti 
skaitlingą armiją, prisirengti 
karui, tai tuo pat laiku visur 
eina smarki kampanija už 
liuosnorius į armiją. Kol dar 
nėra įvestas visiems verstinas 
armijoj tarnavimas, tai natū
ralu, kad liuosnorių reikia kuo 
daugiausiai. Todėl pašalpos 
biurai visur atsisako teikti pa
šalpą arba viešus darbus jau
niems vyrams, juos ragina sto
ti į armiją. Tuo pat kartu vis 
daugiau atsidaro naujų mobi
lizacijos punktų, kur liuosno- 
riai gali įstoti į armiją.

Edward Baughan, 26 m., 
sulaikytas be kaucijos kaltina
mas apvaginėjime namų Flat
bush sekcijoj, kur jis vaiku’ 
būdamas išnešiodavęs grose- 
rius.

Kam Karas, o Kam Didi 
iš Jo Pelnai

United Steel Corp., viena iš 
didelių plieno gaminimo kom
panijų, savo raštines turi N. 
Yorke. Kompanijos vedėjai 
skelbia, kad jie darosi didelius 
pelnus. Pereitais metais antra
me metų ketvirtadalyj, tai 
yra, už balandį, gegužį ir bir
želį šėrų savininkai gavo po 
36 centus ant Šero dividentų, 
gi šiemet net po $1.48. Ka
dangi korporacija turi 8,703,- 
252 Šerus, tai bus sudaryta di
delė suma. Į tuos tris mėnesius 
padaryta pelno net $19,201,- 
008. Plieno kompanija darosi 
pelnus iš priežasties karo, nes 
plienas reikalingas karo laivų 
budavojimui, kanuolių, ginklų 
ir amunicijos gaminimui.

Dabar Jie Ruošiasi Prie Pogromų

Mirė
Liepos 30 d. Kings County 

ligoninėje mirė Margaret Ste
ponaitienė, 68 metų amž., gyv. 
114 Grand St., Brooklyn.

Bus laidota rugpjūčio 2 d., 
Šv. Tryjbės kapinėse.

S. Aromiskis, Direktorius.

Pereitą antradienį Klasčiaus 
salėje (Maspcthe) įvyko ben
dras sovietinės Lietuvos prie
šų “masinis mitingas.” Tai bu
vo antras iš eilės po to, kai 
Lietuva patapo laisva, kai Lie
tuvos liaudis apsivalė nuo 
Smetonos. Kadangi jį ruošė 
“visos sriovės” ir kadangi bu
vo garsinta, kad kalbės po 
versmo iš Lietuvos pabėgęs 
ponas Vileišis, tai rengėjai, 
matyt, tikėjosi ,ir klausovų 
daug turėti. Bet susirinko iš 
viso tik apie virš pustrečio 
šimto žmonių.

Atpasakoti, ką kiekvienas 
“kalbėtojas” sakė, aišku, ne
apsimoka. Juo labiau neapsi
moka, kad tie taip vadinami 
kalbėtojai plūdosi ir keikėsi 
kaip žemiausios rūšies nupuo- 
lėlis.

Sakysime, vienas vakaro 
“žvaigždė” taip paleido savo 
burną, kad priešakyj sėdėjusi 
moteriškė ėmė protestuoti 
prieš palaidliežuviavimą. Tuo
met “tvarkdariai,” užuot su- 
draudus “kalbėtoją,” jėga iš
vilko iš svetainės laukan mo
teriškę, nepakentusią keiksmų 
ir kolionių.

Arba paimsime kitą: kalbė
damas, jis Lietuvos preziden
tą Paleckį visur vadino “Pad- 
leckiu.” Prakeikė Staliną, pra
keikė rusų tautą, prakeikė lie
tuvius komunistus, prakeikė 
Lietuvos liaudies vyriausybę.

Įdomu tas, kad buvo klau
sovų, apjakintų neapykanta 
prieš lietuvių tautą, kurie 
kiekvienam kelionės žodžiui 
pritarė katutėmis. . .

Tiek to!
Šio vakaro tikslas buvo aiš

kus: mobilizuotis kovai prieš 
tuos, kurie remia Lietuvos 
liaudį, kurie stovi su sovietine 
Lietuva, kurie buvo ir yra sme
toniškojo rėžimo priešai.'

Kalbėtojai pareiškė, kad 
Lietuvoje. jie nieko negali da
bar padaryti. Jie puikiai žino, 
kad ir negalės ten nieko pa
daryti, kadangi lietuvių tauta 
vieningai tarė savo žodį ir ji 
to žodžio laikysis: Lietuvoje 
fašizmas negrįš; Lietuvoje 
viešpataus darbo žmonės.

Taigi, visų vakaro kalbėto
jų bendrą nuomonę išreiškė 
kunigas Balkūnas, Maspetho 
lietuvių parapijos klebonas.

—Šaukiu jus į revoliuciją, į 
kovą—rėkė jis. —Komunistai 
šaukia į revoliuciją iškėlę vie
ną kumštį, o aš, štai, iškeliu 
abi!

Ir klebonas iškėlė abi kum
štis ir jis pareiškė, kad nuo 
dabar prasideda toji revoliuci
ja. Revoliucija — prieš ką? 
Klebonas atsakė:

—Europoje Hitleris apsi
dirbs su Stalinu, o Amerikoje 
su komunistais mes turime ap
sidirbti . . .

Tai buvo pasakymas, matyt, 
iš anksto apgalvotas ir jis iš
reiškė nuomonę ir tautininkų 
ir trockistų ir socialistų ir kle
rikalų.

Po to, kun. Balkūnas ragino 
socialistus organizuotis:

—Jūs, socialistai, organi- 
zuokitės, nebūkite iškrikę. Jūs, 
tautininkai, nevoliokite dur
nių, organizuokitės ir stokite į 
kovą. Jūs, katalikai, kurie su
darote didžiausią Amerikos 
lietuvių dalį, nesiremkite Die
vu danguje, bet kovokite, nes 
kurie kovoja, tiems ir Dievas 
padeda.

Ežeras, Maudynės, Miškas ir Draugai,- 
Nedėlioj Dalyvaukite “L” Ekskursijoj

trijų valandų. O bilietas į abi 
puses, tiktai vienas doleris!

Paežeryj graži vieta, daug, 
stalų, suolų, yra kur pasėdėti. 
Miškas gražus. Ežeras didelis 
ir kas myli, tai gali maudytis, 
laiveliais paplaukioti. Rengė
jai turės tinkamo maisto ir gė
rimų. Reiškia, puikiausia pro
ga praleisti laiką, susieiti sa
vo senus pažįstamus ir įsigyti 
naujų pažinčių.

Traukiniu vyks ne vien 
brooklyniečiai, bet ir kitų ko
lonijų lietuviai, kaip tai Great 
Necko, Bayonnės, Newarko, 
Elizabeth, Linden, Jersey City 
ir kitų. Kada ir kur traukinys 
paims kelianinkus, tas yra 
skelbiama viduriniuose pusla
piuose.

Prašome visus lietuvius ir 
lietuves dalyvauti šioj mūsų 
ekskursijoj. Neužmirškite, kad 
ji įvyks ateinantį sekmadienį, 
rugpjūčio (August) 4 dieną.

Nedėlioj, rugpjūčio 4 d., 
bus dienraščio “Laisvės” me
tinė traukinio ekskursija į Ho
patcong paežerį, kuris yra 
apie 80 mylių nuo New Yor- 
ko. Tai ilga, graži kelionė, 
traukinių tarpe žaliuojančių 
miškų. Gerą dalį traukinys ke
lio atlieka pavieniais bėgiais, 
kur nėra kitų traukinių, kur 
žaliuoja gražūs miškai, kur 
matosi puikūs ūkininkkų lau
kai. Kelionė graži, tinkama 
sveikatai,, o kas svarbiausia, 
kad ji bus jūsų draugų ir 
draugių tarpe.

Dienraštis “Laisvė” kas me
tai surengia gerą koncertą, va
karienę, turi puikų bazarą, ge- 
riaįM pikniką ir nusamdo 
traukini, kad lietuviai turėtų 
progą susieiti, pasikalbėti, pa
sidžiaugti ir tuo pat kartu pa
remti savo dienraštį.

Kelionė nuo New Yorko iki 
vietai trunka tarpe dviejų ir

Vadinasi, Maspetho lietuvių 
parapijos klebonas, kuris pa
sitiki Europoje Hitlerio jėga, 
kuris laukia, ,• kada Hitleris 
Lietuvą “išlaisvins,” Ameriko
je organizuoja socialistus ir 
tautininkus. Organizuoja tam, 
kad jie kovotų prieš tuos žmo
nes, katrie stovi su Lietuvos 
liaudimi, paskelbusia Lietuvą 
sovietine ir Socialistine respu
blika!

Kun. Balkūno kalba nebuvo 
nei kiek prastesnė, kaip kun. 
Coughlino kalbos: aiškiai pro- 
hitlerinė kalba.

Klebonas buvo smarkiai į- 
kaitęs ir gan sugabiai mokėjo 
savo programa perstatyti. Jis 
šimtu nuošimčių užgyrė StiL 
šono pasiūlytą “darbų progra
mą” : boikotuoti visus biznie
rius, profesionalus, spaudą ir 
šiaip piliečius, kurie pritaria 
laisvai sovietinei Lietuvai!. . .

Vadinasi, kirvis atatiko ko
tą. Stilsonas su kun. Balkūnu 
dabar pasidavė kits kitam 
ranką ir skelbs kryžiaus karą' 
Amerikos lietuvių visuomenei, 
kuri pritaria laisvai sovietinei 
Lietuvai (o Europoje Hitleris

Gan gražu!
Nei iš šio nei iš to Stilsonas 

prisikabino ir prie “Laisvės” 
redaktoriaus. Ji pasiūlė sugrą
žinti R. Mizarai tąjį dolerį, 
kurį pastarasis aukojo į Lie
tuvos Ginklų Fondą dar 1938 
metais. Ką čia tas viskas turė
jo bendro su dabartine padėti
mi Lietuvoje, jūsų korespon
dentas nežino. Gal būt karš
tas oras paveikė į tūlus. . .

Kalbėjo naujai iš Lietuvos 
atvykęs “svečias,” p. Vileišis. 
Jis yra sūnus Jono Vileišio, 
buvusio Lietuvos atstovo 
Washingtone, šis žmogus, ma
tyt, kalbėjo “iš tikros širdies,” 
kadangi jam asmeniai atmai
na Lietuvoje buvo didelė ne
laimė. Įsivaizduokite jauną 
žmogų, dirbusį Lietuvos atsto
vybės sekretoriumi Romoje, o 
paskui užsienio reikalų minis
terijoj Kaune. Įsivaizduokite 
karštą smetonininką, turėjusį 
šiltą vietą, buvusį draugėje 
Lietuvos liaudies priešų, dabar 
be vietos, turėjusį bėgti iš 

i Lietuvos dėl baimės iš savo 
tautos žmonių. Tą įsivaizda
vę, jūs matysite Klasčiaus sa
lėje stovintį ant estrados žmo
gų be vilties, be ateities. Ar 
stebėtina, todėl, kad jisai 
džiaugėsi tuo anti-sovietiniu 
koncertu, kurį atliko Stilsonas 
su kun. Balkūnu, pasikvietę 
talkon dar tūlus plūdikus!

Ką gi pasakė p. Vileišis? 
Jis kalbėjo senas pasakas, 
smarkiai nudėvėtas. Raudon
armiečiai nežiną, kas yra deš
ra, kas yra kumpis. Jie tokių 
valgių nesą valgę savo gyve
nime. Jie nudriskę, basi... 
Bet jie atvyko į Lietuvą pui
kiausiai apsiginklavę, moder
niškiausiomis tankomis, šautu
vais* ir kitais pabūklais!...

Sovietai mokėję Lietuvoje 
politikąuti. Jie papirkę tūlus 
visuomenės veikėjus, papirkę 
juos “vaišindami ir svaigin
dami”; jie papirkę tūlus lie
tuvių laikraščius, panašiai, 
kaip čia Amerikoje Maskva 
turinti papirkusi tūlus lietuvių 
laikraščius !. . .

Matote, kaip viską ‘svečias’ 
žino! Jis net žino, kad Mas
kva Amerikoje turi papirku
si lietuvių spaudą! Tas paro
do, kokis ignorantas, kiek ma
žai tas svečias žino. Bet turi 
drąsos kalbėti’. Smetonininkai, 
pasirodo, drąsūs ponai!

Esą Lietuvos kariuomenės 
vadovybėje buvo “išdavikų,” 
todėl kariuomenė atsisakė su 
raudonarmiečiais kovoti. Čia 
tai jau, matyt, buvo taikyta 
gen. Vitkauskui.

P. Vileišis buvęs Maskvoje 
ir jis matęs, kad Soyietą Są
jungoje “nieko nėra.”

Ponas Vileišis pilnai prita
ria pogromiškoms “pirmesnių- 
jų kalbėtojų” kalboms. Tai pa
sirodė, kad “svečias,” vos tik 
spėjęs į Ameriką įkelti koją, 
kiša snapą ne į savo reikalus.

Šitokis buvo tasai “masinis 
mitingas.” Jis parodė vieną: 
tautininkai, kunigai, sandarie- 
čiai, trockistai ir socialistai 
bando sudaryti bendrą frontą 
•kovai prieš Amerikos lietuvių 
visuomenę,'kuri stovi su lietu
vių tauta, Lietuvos liaudimi; 
kuri stovi prieš smetonišką rė
žimą, prieš visus smetoninin- 
kus.

Bet Amerikos lietuvių visuo
menė, darbo žmonės, katalikų 
masės ir visi dori darbininkai 
bei biznieriai nepasiduos toms 
laisvos Lietuvos priešų užma
čioms. Jie vienysis, jie veiks iš 
vien ir rems naująją Lietuvą, 
savo gimtąjį kraštą, sutrauku
sį nelaisvės retežius, atsistoju
sį į kelią, vedantį laimingan 
gyveniman. Rep.

_______ /_____________________________ /_____________ >

REIKALAVIMAI
Reikalingas pagelbininkas dirbti 

prie ūkės, nesenesnis kaip 55 metų 
amžiaus. Pageidaujama, kad būtų 
darbštus ir blaivininkas ir kad mo
kėtų automobilių kontroliuoti — ir 
maždaug suprastų ūkės darbą. Ge
ram darbininkui bus geras atlygini
mas. Prašome kreiptis sekamu an
trašu: M. Bubiencik, R. D. 4, Rich
field Springs, N. Y. (179-181)

Draugiškas Patarimas
Pastebėjome “Laisvės” lai

doj, už rugp. 1 d., kur Sveika
tos ir Kultūros Draugijos 
Brooklyn© skyrius gauname 
barti už neatsargumą ir ren-
girną buso išvažiavimo tą pat 
dieną, kaip “Laisvės” ekskur
sija. Mano supratimu, tai yra 
labai draugiškas pastebėjimas 
nuo mūsų darbininkiškos or
ganizacijos. Sveikatos ir Kul
tūros Draugijos skyriaus ren
gimo komisija turėtų į tai at
kreipti atydą ir atidėti savo 
išvažiavima ant toliau./K .Depsas, 

S.K.D. Narys.

Pasaulinė Paroda Neišmokės 
Nuošimčius Šėrininkams
Ponas H. D. Gibson, Pasau

linės Parodos finansų tvarky
tojas paskelbė, kad rugpjūčio 
15 dieną nebus galima šėri
ninkams 
(pelnų) 
kant po 
200,000.
tos priežastys sumažino lan
kytojų kiekį. Pasaulinės Paro
dos finansiniai ponai suka 
galvą “taupinimų” klausimu.

R«ngėjai, tą patį darbą atliks)!. . .

Banką Buvo Užpuolęs su 
Guminiu “Revolveriu”

Warren Waterman, 30 me
tų, teisiamas, kad jis užpuolė 
Corn Exchange banko skyrių, 
ant 91st St. ir Broadway. Jis

turėjo tik žaislinį guminį “re
volverį” ir pusėtinai išgąsdino 
darbininkus ir sargus. Jo ad
vokatas įrodė, kad žmogus 
jau nuo pirmiau buvo po dak
taro priežiūra, nes protiniai 
nėra tvirtas.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
1G1 NO. 6th STREET

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

•m SO. 4th ST.

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

PRAMOGOS

F. W. SHALINS

NOTARY 
PUBLIC

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

(SHALINSKAS)

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

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

BROOKLYN, N. Y.
Jaunų Vyrų Lietuvių Susivieniji

mas ruošia parę šeštadienį, rugpjū
čio 3 d., savo patalpoj, 425 Grand 
St. Prašome informaliai puoštis šiam 
parengimui. Bus ir skanių užkan
džių ir gėrimo. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti. — Kom.

(180-181)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. GARŠVA 
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

išmokėti dividentus 
prieaugį, kuris mo- 
5% sudarytų net $1,-
Mat, karščiai ir k i- Lietuviu Rakandu 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.

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 Barberial

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Mateušas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga *^£1

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Ory Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išraųdavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RĘSTA V RACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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