
KRISLAI
Išblaškyti Lietuviai. 
Ginklams ir Ginklams. 
Netoli Važiuosite. V'' 
Pšššš Jums, o ne Mums. 
Draugai sau Tyli.

Rašo A. B.

Darbo žmonių
Dienraštis
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Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Neseniai skaičiau laišką 
nuo vieno lietuvio iš Pietų 
Amerikos. Sunkios jiems 
ten dienos. Brazilijoj ir Ar
gentinoje siaučia reakcija 
prieš ateivius. Kai kurie' 
pabėgo į kitas šalis, bet ir 
ten užeina audra. Žmonės 
nebežino kur dingti.

Ir taip visur dejuoja iš
blaškyti lietuviai. Paliko 
jie savo vargo kraštą, jieš- 
kojo laimės. Jos nerado. Da
bar ištroškusiai laukia va
landos, kada galės sugrįžti 
naujon Lietuvon.

Nebesimato jokio galo 
skyrimui pinigų ginklams. ■ 
Kasdien Kongresas naujus 
bilionus pilsto ant karinio 
malūno. Jau dvidešimt bi- 
lionų paskirta.

Tikra rugiapjūtė amunici
jos karaliams. Valdžia jiems 
ir naujus fabrikus pastato 
ir didelius pelnus duoda.

Žmonės priešingi versti
nam kareiviavimui. Ypatin
gai išsigandęs jaunimas. 
Tai juk visų pirma jam kil
pa ant kaklo.

Žmonių nelaimė tik tame, 
kad jie to savo nusistatymo 
pakankamai garsiai nepa
reiškia. Priešingi, bet tyli. 
O tylėjimą Washingtono po
litikieriai skaito sutikimu. 
Ir taip naują militarizmo 
naštą užvers ant jų pečių.

Detroite vienas smetonil 
nis chuliganas jau sumuše\ 
socialistinės Lietuvos drau
gą. Tai padaras tos prakeik
tos agitacijos, kurią dabar' 
veda klerikalų ir menševikų 
spauda ir kursto gaujas 
prie ekscesų.

Aišku, kad chuliganai ne-, 
galės ilgai siausti be pasi-' 
priešinimo. Kurs nors su
tiks pasipriešinimą — už/ 
vieną kumštį gaus dvi. Juki 
laisvi žmonės niekados^ ne
pripažino tos kvailos filoso
fijos, kad kai tau kerta per 
vieną žandą, tai pakišk ir 
kitą.

Sei, žmonės iš “Draugo”! 
“Naujienų,” “Vienybės” ir 
“Keleivio” pastogių: vėją 
sėjate, galite audrą pjauti!

Mes laisvos Lietuvos 
draugus raginame prie rimį 
tumo ir kantrybės. Bet prieA 
šų gimdomas chuliganizmas 
negalės siausti nesulaikytas.)

Kalvis mokino sūnų kal
vystės, bet šis tenukalė 
pššš! Iš to “Vienybėj” (rug
pjūčio 7 d.) Pijus Bukšnai- 
tis daro išvadą, kad ir Ame
rikos lietuvių pažangiečių 
visos pastangos Lietuvos 
reikalais pasibaigusios tik
tai vienu dideliu “pšššš!”

Betgi man atrodo, kad iš
ėjo kaip tik priešingai. Tas 
didelis pššš teko ne mums, 
bet smetonininkams ir jų 
agentams Amerikoje. Laks
to jie dabar ir rėkia, kaip 
už liežuvių kariami. Mes 
gi džiaugiamėsi, kad tos 
mūsų ir Lietuvos žmonių 
pastangos pasiuntė smetoni- 
ninkų viešpatavimą velniop.

Berods rugsėjo 1 dieną 
Connecticut valstijos lietu
viškos organizacijos ruošia 
spaudos pikniką Hartforde. 
Bet taip tyku, taip ramu, 
jog išrodo, kad tie mūsų 
draugai svietui nenori duo
ti žinoti apie savo pokilį. O
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LEWIS SMERKĖ VERSTINĄ KAREI
VIAVIMĄ KAIPO GRĘSIANTI KARU 

IR FAŠIZMU AMERIKAI
S-------------------------- :-----------------------

AMERIKOS NAIKINTUVŲ PERVEDIMAS 
ANGLIJAI LAUŽYTŲ ŠIOS 

ŠALIES ĮSTATYMUS
Sakė, Jog Darbo Žmonės 
Praras Pasitikėjimą Demo

kratais ir Republikonais
Denver, Colorado.—Suva

žiavime Tarptautinės Meta
lo Kasyklų, Fabrikų ir Lie
jyklų Darbininkų Unijos, 
John L. Lewis, CIO pirmi
ninkas, smerkė Amerikos 
kapitalo ir valdžios pasine- 
šimą įvest verstiną karinę 
tarnybą. Jis statė klausimą: 
kas gi apgins demokratines 
amerikiečių įstaigas, “ar 
laisvi žmonės ar per prie
vartą sudarytos armijos?”

Lewis nurodė, jog versti
nas kareiviavimas Ameriko
je reikštų, kad ši šalis stu
miama į karą ir traukiama 
i fašizmą. Jis smerkė ir da
bartinį, begalinį Amerikos 
ginklavimą, ir priminė, kad

“Joks išlaukinis priešas 
negręsia Amerikai; joks vi
dujinis priešas negrumoja 
jai pavojum; kas gręsia, tai 
tik, kad mūsų piliečiai gali 
prarast pasitikėjimą savo

Anglija Pripažįsta, kad 
Vokiečiai Nuskandino

Stambų Jos Laivą
London. — Anglų laivyno 

ministerija rugp. 7 d. pripa
žino, jog vokiečių submari- 
nas torpedavo ir nuskandi
no keleivinį Anglijos laivą 
“Accra”, 9,337 tonų įtal
pos, ties vakariniu Airijos 
pakraščiu. Iš 475 žmonių 
buvusių laive žuvo tik 20; 
kiti išgelbėti.

“Accra” tuo laiku buvo 
lydima Anglijos karo laivų.

London. — Anglai teigia, 
kad jų lakūnai bombardavo 
svarbiausią vokiečių orlai
vių stovyklą Paryžiaus 
priemiestyj ir padarė daug 
žalos.

kai nebus gerų pasekmių, 
tai vienas kitą bars ir kal
tins.

Connecticut valstijoj yra 
daug draugų, kurie moka 
gražiai rašyti ir savo pa
rengimus parėki amuoti. 
Kodėl tylite ir slepiate sa
vo metinį spaudos pikniką 
nuo publikos?

“Vienybė” sako, kad sme- 
tonininkai “patys save ir 
savo artimuosius nušauja, 
kiti eina iš proto” (žiūr. 
rugpj. 7 d. editorialą). Ne
sistebime: Judošius irgi pa
sikorė. O smetonininkai dar 
daugiau yra sugriešiję, ne
gu Judošius, prieš Lietuvos 
liaudį. Todėl šaudosi ir ka
riasi. Lietuvai, nei mum jų 
negaila.

Bet kodėl pirmesniam 
Vienybės” numeryje buvo 

svietui meluojama, jog: būk 
tuos smetonininkus ‘ Lietu
vos vyriausybė/ sušaudžius 
arba iš proto išvarius? ~

valdžia todėl, kad jinai ne
klauso jų balso ir nesisten
gia išlyginti jų skriaudas.

“Taip, Amerikos darbi
ninkai kurią nors dieną 
praras pasitikėjimą abiem 
didžiosiom partijom (demo
kratais ir republikonais), ir 
tada darbo žmonės eis ir su
darys savo locną partiją.”

Kuomet Amerika dabar 
milžiniškai ginkluojama, jos 
valdovai neatsižvelgia į dar
bininkų būklę,—sakė, Le
wis,—o tokia ginklavimosi 
programa paskui galės įs
tumti šalį į naują nedarbo 
baisenybę, ir tada Ameri
kos valdovai galės įtempt 
šią šalį į karą užsienyj, pa
tys “nepajėgdami išrišt eko
nominių klausimų namie.”

Suomijoj Mėto iš 
Darbo Prijaučian

čius Sovietams
Helsinki, Suomija.—Suo

mių policija išvaikė masi
nius susirinkimus, kuriuos 
Suomių Draugija dėlei 
Draugiškumo ir Taikos su 
Sovietų Sąjunga buyo su
šaukus Helsinki’je ir kituo
se miestuose.

Suomijos valdžia įsakė 
fabrikantams išmesti iš dar
bo visus tos draugijos na
rius, ir daugelis jų jau ne
teko darbo.

Samdytojai, mėtydami to
kius darbininkus laukan, 
pareiškia: “Mums nereikia 
Maskvos agentų. Tik tie ga
li pas mus dirbti, kurie pa
sitraukia iš Draugijos dėlei 
Draugiškumo ir Taikos su, 
Sovietų Sąjunga, o įstoja į 
suomių Apsigynimo Korpu
są.”

Suomijos laikraštis “Kau
šas Lekhti,” reikšdamas 
savo valdžios mintį, reika
lauja griežtai nuslopinti bet 
kokį žmonių pritarimą So
vietų Sąjungai.

(Sovietų komisarų pirmi
ninkas Viačeslov Molotov 
paskutinėje savo kalboje 
Aukščiausioje Taryboje sa
kė, jog Sovietų Sąjunga ne
galės visada pakęst to, kad 
Suomijos valdžia taip per
sekioja Sovietų draugus.)

VOKIEČIAI PADARŲ AN
GLAM DAUG NUOSTOLIŲ

Vokiečiai praneša:
Berlin, rugp. 8.—Vienas 

vokiečių submarinas nus
kandino tris ginkluotus pre
kinius anglų laivus, viso 
16,000 tonų įtalpos.

Vokiečių orlaiviai bom
bardavo Anglijoj automobi
lių ir orlaivių fabrikus, gin
klų ir amunicijos dirbtuves 
ir kitus kariškai svarbius 
punktus.

Vokiečių lakūnai prisodi
no minų į kelias Anglijos 
prieplaukas.

Lietuva Paplūdus 
Džiaugsmu; Pramo

nė Puikiai Veikia
(Kablegrama “Laisvei”)

Kaunas, Rugp. 7.
Sekmadienį šimtai tūkstančių žmonių džiaugsmingai 

demonstravo Kaune, Vilniuje ir provincijos miestuose, 
kad Socialistinė Lietuvos Respublika priimta į Sovietų 
Sąjungą. v

Lietuva gauna daugybes sveikinimų iš užsienių.
Lietuvos miestai specialiai apšviesti elektrinėmis švie

somis, iliuminuoti, skęsta raudonose vėliavose.
žemė mažažemiams ir bežemiams valstiečiams bus pa

dalinta iki rugsėjo men. 1 dienos.
Nacionalizuotose (suvalstybintose) įmonėse, fabrikuo

se ir dirbtuvėse, padidėjo darbo našumas. Darbo, kūry
bos gyvenimas įgauna nepaprastai gyvą tempą.

“PRAVDA” APIE ESTONIJOS IR 
KITU MAŽU TAUTU GLAUDIMĄSI 

PRIE SOVIETU SĄJUNGOS
Maskva. — “Pravda”, So

vietų Komunistų Partijos 
organas, sekamai atsiliepė 
apie Socialistinės Estonijos 
Respublikos priėmimą į So
vietų Sąjungą:

“Įsikūnijo Estonų liaudies 
svajonė apie laisvę, apie ką 
jie svajojo per ilgus metus, 
nepaisant, kad reakcija juos 
slėgė, persekiojo” ir -išnau
dojo per 20 metų.

“Sovietų šalis platina sa
vo ribas ne užkariautojo 
kardu, kaip kad buvo per 
ilguosius amžius daroma ir 
kaip kad dabar daro kapita
listiniai kraštai. Sovietų ša
lis platina savo rubežius per 
laisvą valią ir pasirinkimą, 
kurį padaro mažųjų tautų 
darbo žmonės, nuversdami 
tironiją ir pakeldami so
cializmo vėliavą.

“Atstovai žmonių iš Bes- 
sarabijos, šiaurinės Bukovi
nos, Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos paskutinėmis die
nomis perėjo per Vyriausią 
Tarybą atstovų iš visos So- 
vietų Socialistinių Respub
likų Sąjungos. Įvairios skir
tingos tautinės kalbos

Naziai Grūmoja Iššluol 
Visus iki Vienam 
Žydus iš Europos .

Berlin. — Hitlerio gvar
dijos laikraštis “Juodasis 
Korpusas” paskelbė rugp. 7 
d., jog kai vokiečiai laimės 
karą, tai “visi iki vienam 
žydai bus iššluoti iš Euro
pos.” “Juodasis Korpusas” 
plūsta žydus kaip karo kal
tininkus veikiančius išvien 
su Anglija.

Pasak to nazių laikraščio, 
kada vokiečiai ir italai lai
mės karą, tai paskirs žy
dams kokį užkariautą plotą 
toli nuo Europos, ir visus 
juos ten suvarys, kur, gir
di, “patys užsidirbkite pra
gyvenimą arba mirkite.”

Naziai pranašauja, kad 
žydai visi būsią išrankioti 
ne tik iš Vokietijos, bet iš 
Norvegijos, Danijos, Holam 
dijos, Belgijos ir Francijos 
ir išgrūsti į tą^ tolimą plotą, lėktuvus.

skambėjo Kremliaus Palo- 
ciuje” (kur posėdžiavo Vy
riausia Taryba). “Bet tų 
kalbų branduolys buvo tas 
pats, kad tiktai socializmas 
tegali užtikrinti- mažosioms 
šalims progą savarankiškai 
vystytis ir žengti pirmyn, o 
kapitalizmo sąlygose tokios 
mažos šalys yra tik smul
kūs pinigai imperialistų 
rankose.

“Jau 1917 m. Estonijoj 
suplevėsavo raudonoji vėlia
va Socialistinės Spalių Re
voliucijos. Bet Sovietų galia 
tuomet Estonijoj trumpai 
tegyvavo. Estonų buržuazi
ja, remiama i svetimų šalių 
durtuvais, paskui vėl užgro
bė valdžią, ir prasidėjo tam
sybės laikotarpis Efetonijos 
žmonėms, darbininkam, val
stiečiam ir dirbančiai inteli
gentijai... Bet dabar jau 
galutinai jie nutrenkė šalin 
kapitalistinės vergijos jun
gą, įstodami į Sovietų Są
jungą...

“Dabar Estonijos Sovieti
nė Socialistinė Respublika 
yra priekinė Sovietų Šalies 
pozicija Baltijoje.”

Ispanija Pasirengus 
Karan prieš Angliją, 

Sako Fašistai
Madrid, Ispanija.—Fašis

tų laikraštis “Arriba” ra
šo, kad Ispanija “stovi ant 
slenksčio į mūšius” prieš 
Angliją.

Ispanija “moraliai jau 
dalyvauja kare” prieš An
gliją, kaip sako redakcinis 
straipsnis to ispanų fašistų 
laikraščio.

Italijos radio paskelbė, 
kad jau skraidė kariniai Is
panijos orlaiviai virš anglų 
tvirtovės Gibraltaro.
Anglai Nukirtę Devynis 

Vokiečių Lėktuvus
London, rugp. 8.—Anglų 

oro ministerija praneša, 
kaji šiandien anglai nušovė 
žemyn devynis vokiečiu or
laivius iš tų, kurie atskrido 
bombarduot Angliją. Iš sa
vo pusės, anglai prarado du

Teisių Žurnalas Sako, Tokis 
Elgęsis Galėtų Būti 

Žingsnis į Karų
New York. — Amerikos 

generolas Pershing per ra
dio agitavo, kad Jungtinės 
Valstijos turi parduot 50 
savo “senų” karinių laivų- 
naikintuvų Anglijai. Sena
torius Claude Pepper to pat 
reikalauja. Pats preziden
tas Rooseveltas andai tam 
pritarė.

Bet dabar “Teisių Žurna
las” (Law Journal) nurodo, 
kad tų karinių laivų perlei
dimas Anglijai būtų laužy
mas Amerikos įstatymų, pa
naikintų Jungtinių Valstijų 
bepusiškumą ir gręstų įvelt

200,000 Džiaugsmo 
Demonstracija Ry

goje, Latvijoje
Ryga* — Per visą dieną 

rugp. 7, dviejų šimtų tūks
tančių minia demonstravo 
Rygoje, išreikšdami džiaug
smą, kad Latvijos Socialisti
nė Respublika priimta į So
vietų Sąjungą.

Su demonstrantais kartu 
maršavo Latvijos Liaudies 
Armijos oficieriai ir sovie
tiniai raudonarmiečiai.

Laike demonstracijos sa
kė kalbas vadai Latvijos 
Komunistų Partijos, nariai 
Latvijos vyriausybės ir So
vietų ambasadorius Latvi
jai, Derevenskis.

BROWDER APIE NUTEISI
MĄ KOM. KANDIDATO

New York.—Komunistų 
Partijos kandidatas į Jung
tinių Valstijų prezidentus 
Earl Browder pareiškė rug
pjūčio 7 d., kad Oscaras O. 
Wheeler, komunistų kandi
datas į West Virginijos gu
bernatorius, liko nuteistas 
kalėti 6 iki 15 metų pagal 
įsakymą artimų prezidentui 
Rooseveltui demokratų Wa
shingtone. Wheeler įkalin
tas už tai, kad jis prašė pi
liečius pasirašyti peticijas 
už jo kandidatūrą į guber
natorius. Browder, be kitko, 
sako:

“Keliose valstijose demo
kratai gali pralaimėti rinki
mus, jeigu komunistai ne
rems jų; tai todėl demokra
tai ten stengiasi sulaikyti 
Komunistų Partiją nuo da
lyvavimo rinkimuose su sa-: 
vais komunistų kandida-' 
tais...”

Washington. — Orlaivių, 
laivų ir ginklų ir amunicijos 
fabrikantai atsisako dirbti 
valdžiai karo pabūklus, kol 
ji iš anksto neužtikrins jiem 
staibius pelnus ir atlygini
mą už mašinų nusidėvėjimą 
bei fabrikų didinimą.

šią šalį į karą.
Šis advokatų žurnalas, be 

kitko, primena, jog perves 
dimą bet kokių karinių Am
erikos laivų svetimiems kra
štam uždraudžia 1917 me
tais išleistas įstatymas.

Generolas Johnson Pašiepia 
Siūlančius Anglam Ameri

kos Naikintuvus
Ntw York. — Amerikonas 

generol. Hugh Johnson tre
jetą dienų atgal rašė čio- 
naitiniame “World-Telegra- 
me,” kritikuodamas tuos, 
kurie teigia Anglijai neva 
“nusenusius” Amerikos nai
kintuvus. Jis įkandžiai pa
šiepė juos. Sako: Jūs tvirti
nate, kad šie naikintuvai 
nusenę ir netinką Ameri
kos apsigynimui, bet jūs, 
tuoj apsiversdami atbulon 
pusėn, čia jau sakote, kad 
tais neva nusenusiais ame- 

Irikiniais naikintuvais Ang- 
glija galėtų apginti savo im
periją nuo vokiečių.

Šie naikintuvai ginkluoti 
kanuolėmis, šaudančiomis 
trijų ir keturių colių storio 
šoviniais; ir torpediniais 
vamzdžiais; o tokių kanuo- 
lių šiuo laiku labai trūksta 
Amerikai, kaip primena ge
nerolas Johnson.

Žymūs Amerikos karo 
laivyno komandieriai taipgi 
priešinasi sumanymams per
leist tuos naikintuvus An
glijai.

ITALAI NUVIJĘ ANGLUS 
50 MYLIŲ ATGAL

Italai praneša:
Roma, rugp. 8.—Italai ap

supančiai maršuoja linkui 
Berberos, svarbiausio mies
to ir prieplaukos Angliško
je Somalijoje, Rytinėje Af
rikoje.

Italai užėmė Zeilą, antrą 
prieplaukos miestą Angliš
koje Somalijoje, o kitur 50 
mylių gilyn įsiveržė į tą an
glų koloniją.

Italai taipgi žygiuoja į 
trečią Anglų Somali jos prie
plaukos miestą, Bulharą.

Rytinėje dalyje Vidurže
mio Jūros italų lėktuvai pa
vojingai sužeidė du preki
nius anglų laivus, kuriuos 
lydėjo Anglijos karo laivai.

Italų karinės jėgos iš Li
bijos grasina perkirst anglų 
laivam rSuezo kanalą, o iš 
Rytinės Afrikos užkirst An
glijos laivam išplaukimą iš 
Raudonųjų Marių.

ANGLAI SAKO, KAD GALI 
PASITRAUKT NUO ITALŲ

Anglų Pranešimai:
London, rugp. 8.—Anglų 

valdininkai sako, kad jų ar
mija galės pasitraukt nuo 
italų iš Angliškos Somalijos 
bei kitų Afrikos “dykumų”; 
tegul, girdi, italai nesidid- 
žiuoja tokiomis pigiomis 
pergalėmis.

ORAS.—Apsiniaukę; . ne
karšta.
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Taikos Kongresas— Kova už Taiką
Kai mūsų šalies įstatymdaviai gamina 

kokį nors įstatymą, tai kiekvienas Ame- 
| rikos pilietis, kiekvienas Amerikos gy-
i ventojas turi ne tik teisės, bet pareigą

pasisakyti, ką jis mano apie tą įstatymą. 
Jeigu jis jam patinka, jis gali jį užgirti; 
jei jis jam nepatinka, jo pareiga pareikš
ti savo protestą ir prieš jį kovoti. Na, 
o kai įstatymas jau patampa realybe, 
tuomet jis tenka pildyti, patinka kam 
jis, ar nepatinka.

Šiuo metu Jungtinių Valstijų kongrese 
eina svarstymas biliaus, kuris, jei pataps 
įstatymu, privers kiekvieną vyrą—tarp 
21 ir 31 metų amžiaus—užsiregistruoti 
ir eiti verstinai kariuomenėn.

Prieš šį bilių jau pasisakė daugybė 
Amerikos žmonių. Prieš šį bilių smar
kiai kovoja tūli senatoriai. Prieš šį bilių 
pasisakė CIO ir ADF vadai. Lewis ir 

i Green. Prieš šį bilių jau pasisakė dau
gybė pavienių asmenų ir organizacijų bei 
kliubų.

Kiekvienas supranta, kad priimti vers
tino kareiviavimo įstatymą taikos metu, 
būtų užduotas didelis smūgis demokrati
jai, amerikinei sistemai. Būtų užduotas 

_ didelis smūgis tiems vyrams, kurie turės 
verstinai tarnauti kariuomenėje, kai ša
liai negręsia jokis pavojus. Būtų užduo
tas didelis smūgis visam darbininkų ju
dėjimui. Štai, kodėl kiekvienas mąstąs 

>____ žmogus, karo priešas pasisako prieš vers
tiną kareiviavimą, prieš Burke-Wads- 

f worth bilių.
Kiekviena lietuvių draugija, kliubas ir

organizacija taipjau privalo prieš tąjį
bilių pasisakyti.

Kiekvienas individualas privalo rašyti 
, arba telegrafuoti savo srities kongresma- 

nui ir senatoriui, reikalaujant, kad tasai 
bilius būtų atmestas, kad verstino karei
viavimo taikos metu Amerikoje nebūtų.

To neužtenka. Čikagoje yra šaukiamas 
milžiniškas taikos kongresas kovai už 
taiką, kovai prieš verstiną kareiviavimą.

Taikos kongresas įvyks Čikagoje rug
pjūčio men. 31 d. Į šį kongresą privalo 
pasiųsti savo atstovus kiekviena organi
zacija ir draugija. Šiame kongrese turėtų 
dalyvauti kelios dešimtys tūkstančių or
ganizuotų Amerikos gyventojų atstovų.

Visokios organizacijos—nepaisant jų 
politinio nusistatymo, nepaisant tikybi
nių įsitikinimų, kurioms tik rūpi taika— 
privalo pasiųsti šin kongresan savo at
stovus. Reikalas yra svarbus. Reikalas 
greitas. Reikalas paliečius kiekvieną 
Amerikos gyventoją.

Kol dar nepervėlu, privalome veikti. 
Veikti turime skubiai!

1940 metų pirkimai ir pardavimai pa
duota dar tik už 11 mėnesių. Aišku, kada 
bus padalyta sąskaita už visus 12 mėne
sių, tai pirkinių vertė bus dar didesnė.

Iš skaitlinių matome, kad Sovietų Są
junga daug daugiau pirko Amerikoj, ne
gu ji parduoda. Reiškia, iš to turi naudos 
Amerika. Iš prekybos su Sovietų Sąjun
ga darosi didelius pelnus kapitalistai, ku
rių fabrikuose tuos .tavorus gamina. Ir 
daugybė darbininkų ir darbininkių turi 
darbus, kurie tas prekes padirba. Kenkti 
tokiai prekybai yra labai negudri Ame
rikos tūlų elementų politika, tiesiai ža
linga.

O vienok Amerikoj yra asmenų, kurie, 
kaip Hearstas, baisiai neapkenčia sovie
tizmo idėjų ir dūksta prieš Sovietus. Yra 
net lietuvių tarpe tokių trumparegių, 
kurie agituoja už nutraukimą diplomati
nių ir prekybos ryšių su Sovietų Sąjun
ga. Tatai tik mūsų kraštui, Amerikai, 
pakenktų. Juk Sovietų Sąjunga yra dide
lė šalis, ji galėtų apsieiti ir be Amerikos 
tavorų, ji užsieny j moka už tavorus auk
su arba vertingomis prekėmis, taixir ki
tur galėtų gauti prekių. Prekybos nu
traukimas su Sovietų Sąjunga jokiu at
sitikimu negalėtų sulaikyti socializmo 
progreso Sovietų Sąjungoj. Tą visi su
pranta, kas tik nenustojo proto. Žinoma, 
gal būtų kebliau kaip kurių tavorų gau
ti, gal ilgiau imtų laiko pasigaminti, bet 
Sovietai vis vien juos pasigamintų.

Kad prekyba galėtų sėkmingai progre
suoti tarpe Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos, tai reikia, kad Amerikoj trumpare
giai politikai liautųsi jai kenkę, liautųsi 
j ieškoję priekabių prie Sovietų Sąjungos.

Maskvoj aiškiausiai iškilo, kad praei
tyj Amerikos valdžios ir tūlų politikų 
prieš-sovietinė veikla, jų nusistatymas, 
įvedimas “mo ralio embargo”, uždraudi
mas Sovietams parduoti tam tikras ma
šinas, jų planus, žibalą, orlaivius arba 
orlaivių dalis, kenkė prekybai. Ir dabar 
Sovietų Sąjunga, pasirašydama prekybos 
sutartį, jau nedavė užtikrinimo, kad ji 
per 12 mėnesių pirks $40,000,000 vertės 
Amerikos tavorų, jei Amerikoj nebus su
laikyta prieš-sovietinė veikla, jeigu ne
bus liautasi kenkti prekybai. Ir tai yra 
logiška. Prekyba negali sėkmingai plė
totis, jeigu Amerikos ne vien reakcinin
kai, bet net pati valdžios administracija 
tam kenkia.

Kada ponas Thurston užklausė komisa
ro Mikojano: kiek Sovietai pirks, ar jie 
vėl nupirks $40,000,000 vertės tavorų, tai 
Mikojan jam davė segamą pareiškimą:

“Atsakydamas į. jūsų paklausimą, kiek 
Sovietų Sąjunga mano pirkti tavorų ver
tės Jungtinėse Valstijose, aš turiu gar
bės jus painformuoti, kad Sovietų .Są
jungos ekonominės organizacijos turi no
ro pirkti Amerikoj bėgyje būsimų 12-kos 
mėnesių nemažiau $40,000,000 tavorų 
vertės.

“Bet jeigu Jungtinių Valstijų valdžios 
apribavimai tam kenks, jeigu darys kliū
čių, jeigu mūsų prekybos organizacijos 
neras patenkinančių sąlygų, tai jos nega
lės pravesti gyveniman savo tikslą. To
dėl, Sovietų Sąjungos valdžia nėra tokioj 
padėtyj, dabartiniu laiku, kad ji galėtų 
užgarantuoti, kad tikrai už tiek galės 
pirkti Amerikos tavorų.”

Reiškia, Jungtinės Valstijos turėjo pa
sirašyti prekybos sutartį ant blogesnių 
sąlygų su Sovietų Sąjunga, kaip jos tu
rėjo praeityje. Jos negavo iš Sovietų už
tikrinimo, kad jie Amerikoj pirks $40,- 
000,000 tavorų vertes. Ir tam priežastis 
yra nedraugiška politika linkui Sovietų. 
Lazda turi du galus. Vienu galu bakšte- 
rėjo Sovietamš, o kitas uždavė per Ame
rikos biznierių kišenę; tas palietė dr dar
bininkus, kurie gamino Sovietams tavo
rus. /

27 Danijos laivai šiuo tarpu yra Amerikos uostuose; paveiksle matosi keletas tų 
laivų, stovinčių Hudsono upėje, New Yorke.

kuri yra okupuota Japoni
jos, labai auga Sovietų Są
jungos įtaka. Jis rašo, kad 
nepaisant, kiek Japonijos 
valdonai stengiasi nepraleis
ti teisingas žinias apie So
vietų Sąjungą į Chiniją, bet 
tos žinios vis vien pasiekia 
mases. Ponas Burton stebi
si, kaip Chinijos žmones su
žino tiesą apie Sovietus, ka
rą, Sovietų Sąjungos ekono
minį, kultūrinį ir politinį 
pasisekimą. Tas gązdina ne 
vien Japonijos imperialis
tus, bet ir Amerikos “demo
kratiškus” korespondentus.

D. M. š.

Bedarbių Skaičius Ang
lijoj Eina Didyn

London. — Nuo birželio 
17 d. šiemet dar 60,431-nas 
darbininkas neteko darbo;

bus išbandytas veikimas 
sniego pūgose ir šalty j.

Visa tai yra atliekama tikDienos Klausimais
tų, kad jo mažasis kaimy-Įu? B ėringo vo Perlajos, kū
nas ruošiasi prie naujos ka- rj turi 50 amerikoniškų my- 
ro provokacijos, ruošia sa- skiria Alaska nuo So- 
vo kraštą paversti užpuoli-1 vietų Sąjungos Sibiro. Tie-

Anglija Pjauna, Ką 
Pati Pasėjo

Kada 1935 metais Musso
linis užpuolė Ethiopiją, ve
dė prieš ją karą, tai už 
Ethiopijos liaudį stojo tik 
Sovietų Sąjunga. Mussolinis 
karą vedė siųsdamas savo 
jėgas per Suezo Kanalą, 
kurį kontroliuoja Anglija, 
kitais žodžiais, per Anglijos 
duris.

Mes tada rašėme, kad jei
gu Italija pasiims Ethiopi
ją, tai ji iš jos ir Libijos su
darys Anglijos kolonijoms 
pavojų, o ypatingai Egiptui 
ir Egipto-Sudanui. Dabar 
taip ir atsitiko. Italijos jė
gos vis daugiau puola an
glus jų Afrikos kolonijose 
ir tuo padeda Hitleriui pulti 
pačią Angliją. Ką Anglija 
pasėjo, tai dabar pati pjau
na.

Amerikos ir Sovietą Prekybos 
Sutartis

‘Maskvoj Jungtinių Valstijų atstovas 
ponas Walter C. Thurston ir Sovietų Są
jungos užsienio prekybos komisaras A. 
J. Mikojan pasirašė metams prekybos su
tartį, tai yra, ją panaujino.

Iš Washingtono valdžios žmonės pa
skelbė, kad Sovietų Sąjunga buvo viena 
iš z teisingiausiai vedusių prekybą šalių. 
Ir už tai kalba faktai. Sovietų Sąjunga 

, sulyg sutarties nuo 1937 metų pasižadė
davo per metus pirkti iš Amerikos nema
žiau kai}) $40,000,000 vertės. Ir tą pažadą 
visada pilniausiai atliko. Štai faktai:
Amerikoje pirko Amerikai pardavė
1938 metais už $64,224,000 $22,874,000
1939 metais už $50,255,000 $24,761,000

f ■ 1940metais už- $67,779^000 $23,916,000

Valosi Panamos Kanalo Srity j
Pagaliau, Jungt. Valstijų valdžia pra

dėjo valyti nuo šnipų Panamos Kanalo 
sritį. Pirmame žygyj areštavo 81 asmenį, 
kurie bus ištremti. Mes nežinome, ar visi 
areštuoti yra blogi žmonės, ar tikrai tas 
valymas pataikins šnipams, bet, kad Pa
namos Kanalo srityj neviskas buvo gerai, 
tai tą daug kartų nurodėme. z

Dar prieš kelis metus užteko perplauk
ti keliems Sovietų laivams per tą kana
lą, kaip tada Sovietų spauda nurodė, kad 
Jungt. Valstijų priešai turi ten susisu
kę didelius šnipų lizdus, kurie dirba, kaip 
barzdaskučiai, siuvėjai, kitoki asmenys,’ 
jų tarpę,,daugiausiai yra niekas . kitas, 
kaip Japonijos laivyno kapitonai ir aukš- 

..ti Jkomandieriai.

Finliandija DrusmsČia 
Ramybę

Pereitų metų rudenį Fin- 
lianclijos valdonai paakstin- 
ti Anglijos, Franci jos ir ei
lės kitų šalių imperialistų 
išprovokavo karą prieš So
vietų Sąjungą. Tas karas 
baigėsi jos pralaimėjimu, 
nepaisant, ant kiek kapita
listinis pasaulis ją rėmė. 
Finliandija buvo priversta 
pasirašyti taiką, pažadėti 
atlikti eilę tam tikrų žygių, 
kurie tarnautų abiejų šalių 
naudai.

Bet Finliandijos ponai, 
matyti, greitai pamokas už
miršta. Jie Finliandijos-So- 
vietų sutartį laužo. Jie ne 
tik neveda draugingos poli
tikos linkui Sovietų Sąjun
gos, bet kas kart vis daro
si paškudnesni. Jie fašistus, 
bjauriausius priešus finų 
darbo liaudies ir Sov. Sąjun
gos paaukština. Jie tuo pat 
kartu užpuldinėja, darbinin
kų namus, areštuoja kiek
vieną nužiūrimą, kankina ir 
žudo. Jie bjauriai užpuolė 
Draugijos Palaikyti Drau
giškumą su Sov. Sąjunga su
sirinkimus, mušė moteris, 
senelius ir daug žmonių 
areštavo. Aišku, kad tokia

mui ant savo kaimyno? Ką 
darytų Jungtinės Valstijos, 
jeigu Anglija Kanadoj ruoš
tų bazę užpuolimui ant 
Amerikos? Ką darytų An
glija, jeigu ji matytų, kad 
Airija ruoštų dirvą išlipi
mui Vokietijos armijos?

Žinoma, už- Finliandijos 
reakcinės, fašistinės val
džios žygius neatsako Fin
liandijos darbo liaudis. Dar
bo liaudis yra priešinga val
donų, ponų Tannerių, Kailių 
ir kitų reakcijai, pasiutimui 
ir karo provokacijoms. Jei
gu Finliandijos valdonai iš- 
naujo privers Sovietų Są
jungą imtis ginklo, tai lai 
jie žino, kad šiuo kartu 
Raudonoji Armija neapsis
tos tol, kol visi finų liau
dies priešai nebus ištrenkti 
į jūras.
Japonija Grūdasi į Pietus
Japonijoj nuo senai var

žėsi dvi grupės. Viena iš jų 
reikalavo veržtis į Sovietų 
Sibirą. Ji per kelis metus 
provokavo karą, bet gavo iš
gūrinti dantis. Tai dabar, 
matyti, nusileido antrai im
perialistų grupei, kuri visa
da stengėsi veržtis į pietus 
—Chinijos pietinę dalį, lin
kui Franci jos, Anglijos ir 
Holandijos kolonijų.

Kada Vokietija užkaria
vo Holandiją, tai Tolimuose 
Rytuose liko jos milžiniškos 
kolonijos—Rytų Indija, ku
rias sudaro daugybė didelių 
salų, su apie 70,000,000 gy
ventojų, n e i š p a s akytais 
gamtiniais turtais. Dabar 
Japonija veržiasi prie tų 
kolonijų, taipgi prie Franci- 
jos Indo-Chinos. Bet ji ant 
savo kelio susitiks Angliją 
ir Jungtines Valstijas. Ka
ro išsiplėtimo pavojus dar 
daugiau paaugo.
Amerikos Karo Prisirengi

mai Alaskoj
Kaip Jungtinių Valstijų 

karo specialistai ruošiasi 
Alaskoj, Sovietų Sibiro pa-

;sa, Amerikos karo specia
listai kalba, kad tas prisi
rengimas nukreipta apgyni
mui Alaskos nuo Japonijos, 
bet tuo pat kartu tie “džen- 
felmanai” visai neturi pykti, 
kada Sovietai savo pusėj 
taip pat paruošia karo or
laivių bazes, juk jeigu 
Amerikai reikalinga ginti 
Alaska nuo Japonijos, tai 
dar daugiau Sovietai turi 
rūpintis apgynimu Sibiro. 
Jeigu Amerikos karo spe
cialistai neturi tikslų prieš 
Sibirą, jeigu jie rūpinasi tik 
Alaskos apgynimu, tai tada 
jiems neturi nesmagumo 
daryti Sovietų Sąjungos 
apsigynimo žygiai.

ir dabar Anglijoj yra 827,- 
266 registruoti bedarbiai.

Nors ginklų ir amunici
jos fabrikai * dirba visais 
garais, bet, iš antros pusės, 
taip siaurinamas ir stabdo
mas gaminimas paprastų 
reikmenų, kad bedarbių 
skaičius vis auga.

Amerika Dar Parduoda 
Seną Geležį Japonam
Boston, Mass. — Prekinis 

laivas “Miraflores” rugpjū
čio 6 d. iš čia išplaukė, su 
7 tūkstančiais tonų senos 
geležies į Japoniją, nors 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė buvo paskelbus, kad 
aprėš ir suvaržys senos ge
ležies pardavinėjimą kitiem 
kraštam, apart Pietinės ir 
Centralinės Amerikos.

Baus Anglijos Gyventojus už 
•- Maisto Eikvojimą

' London. Anglų valdžia 
išleido įsakymą baust tri
mis mėnesiais iki dviejų 
metų kalėjimo ir keturiais 
šimtais iki dviejų tūkstan
čių dolerių baudos tuos, ku
rie eikvos maistą. Prie mai
sto priskaitoma. ir visi gė
rimai, apart vandens.

Neuždrausta duot šunims 
mūsos, bet kas duos šuniui 
“perdaug mėsos,” bus bau
džiamas pagal šį įsakymą.

Lenkija Išgelbės Angliją
Anglijoj dabar yra apie 

dešimts valdžių, kurios ne
turi savo šalių. Jų tarpe 
ten sėdi ir iš Franci jos pa
bėgusi Lenkijos valdžia su 
ministerių pirmininku gene
rolu W. Sikorskiu ir užsie
nio ministerių Augustu Za
leckių.

Ponas Zaleckis užtikrino 
Angliją, kad jeigu į jos sa
las veržšis Vokietijos armi
ja, tai “Lenkijos armija 
stos kovon ir Angliją išgel
bės.” Tai panašu į tą pasa
ką, kada nykštukas sėdėda
mas milžino kišenėj, o tikri
no tą milžiną, kad jis jį ap- carų valdžia išleido įsaky- 
gins.

Kalėjimas už Komunistą 
Propagandą Šveicarijoj

Berne, Šveicarija.—Švei-

Generolas Franco Stos 
Karan

Ispanijos fašistų valdžia, 
priešakyj, su generolu Fran
co, įsakė visiems Ispanijos 
laivams pasilikti prieplau
kose, o kurie yra jūroj, tai 
greitai skubinti į savas arba 
neutrališkas p r i e p 1 aukas. 
Tai yra ženklas, kad gene
rolas Franco nusprendė sto-. 
ti į pagalbą Vokietijos ir 
Italijos fašistams, kurie 
jam išlaimėjo karą Ispanijoj 
prieš tos šalies liaudį.

Laivams tokį įsakymą 
buvo davęs ir Mussolinis, 
pirm jis stojo karam Mat, <

mą baust trimis metais ka
lėjimo ir piniginėmis bau
domis, kaip sako “komunis
tus, trockistus ir anarchis
tus” už partijinę jų propa
gandą ir veiklą. . ■

Vagai Associated Press 
pranešimą, Šveicarijos vald
žia labiausia bijo “augan
čios komunistų propagan
dos.”

K i

politika ilgai tęstis negalės.1 sienyj, tą geriausiai įrodo 
Greta to, jie nepravedė. šie jų pačių žygiai. Kodiak 

gelžkelio, kuris turi būti su
jungtas su Sovietų Sąjungos 
gelžkeliu, pagal padarytą 
sutartį. Finliandijos valdo
nai teisinas, kad jie tam 
reikalui “neturi” pinigų, 
“žaliųjų medžiagų” ir “jė
gų.” Bet tuo pat kartu So
vietai žinę, kad jie turi ir 
pinigų, medžiagų ir jėgų 
naujas fortifikacijas statyti 
prieš Sovietų Sąjungą.

Kur link tokia Finliandi-

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Gerbiama “Laisvės” Re

dakcija: Malonėkite atsa-

jos politika' veda? Kokis 
didelis kaimynas galėtų il- 
gaL t&, pakęsti^ jeigu, maty-.

Į ir Unalskoj būdavo j a karo 
orlaivių laukus, angarus, 
patalpas, kas, kaip praneša 
Associat e d Press ^Yžinių 
agentūra, atsieis $4,3(4,000. 
Fairbanks priemiesty.) jau 
nuo pirmiau buvo dideli or
laivių laukai ir garažai, bet 
dabar vėl didinami ir tam 
tikslui paskirta $7,000,000.

Amerikos karo orlaivyno 
vadas generolas H. H. Ar
nold sako, kad dabar eina
dideli karo orlaivių prati
mai Alaskoj, o lapkričio mė- 
nęsį bus dar didesni, kur

jūroj vis vien Anglijos ka- i mano klausimus apie 
ro laivai turi pirmenybę ir(^mes reformą _ Lietuvoje, 
gali priešo laivus sugaudyt h,ekt^ ta,,.bu.na 
ti. Ispanijos valdonai, ma-Į^ aklaL Tai kiek gali būti 
tyti, nori atimti nuo Angli->a^ast ~arba A'-
jos Gibraltaro Perlaja,’pa- slnclnlJ; tiek žinau, kad 

vienas ir puse margo, tai 
viena desincina, kaip pas 

i mus pirmiau vadindavo. 
Kadangi Lietuvoje bus že
mė 
tai

imti anglų kapitalistų ka
syklas ir fabrikus Ispanijoj 
ir gal kaip kurias kolonijas 
Afrikoj pasisavinti.

Ir Vėl Labai Nusigando
Ponas Wilbur Burton

dalinama bežemiams, 
man labai įdomų žinoti.

rašo iš Shanghajaus, Chini
jos, kad ne vien Chinijoj, 
bet ir Chinijos, teritorijoj,
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Joniškio Gatve

Ilgaisiais žiemos vakarais, 
kada moterys susėda prie 
ratelių ir staklių, o vyrai 
ima vyti pančius, senesni 
žmonės mėgsta pasakoti 
apie tuos laikus, kai joniš-1 
kiečius kelis kartus buvo į 
užpuolę barzdoti vyrai, at
vykę nuo jūrų marių. O ir 
žiaurūs žmones jie buvo. 
Ne gana, kad užpuolę ra
mius gyventojus juos api- 
plėšdavo, bet nepasigailėda
vo ju gyvenamąsias vietas 
sudeginti, sugriauti, kad į 
net nelikdavo akmens ant' 
akmens.

Joniškio miestas, įkurtas; 
15-me amžiuje, greitai iš
augo į didelį miestą, kuriam 
dar net 1616 metais buvo 
suteiktos miesto teisės. Ir 
jei ne tie i barzdoti švedai, 
tai miestas, būtų dar labiau 
plėtęsis ir augęs. Bet nelai
mei, keli dideli gaisrai ir1 
bado metai senovės Joniš-j 
kio miestą taip sunaikino, i 
kad jis daugiau toje vieto
je niekados nebepajėgė at
sistatyti. •

Šalia plento, kuris tiesiai 
šauna iš Joniškio į Rygą, 
dešinėje pusėje, per Viganių, 
miškelį, su mažomis kelio 
žymėmis, raitosi senas vieš
kelis. O kiek toliau daug 
pasakojimų ir padavimų ži
no senieji vietos gyventojai 
apie tą baigiantį išnykti, 
mažai kam žinomą kelelį.

Šimtametis senelis, už
traukęs pypkę, pradeda pa
sakoti apie tą vieškelį, grįs
tą žmonių kaukuolemis. Po 
vieno smarkaus švedu at

gaivomis, o pats miestas 
visiškai sudegintas.

Po šio švedų žygio liku
sieji apylinkės gyventojai 
pradėjo nykti nuo baisiosios 
maro ligos, pakirtusios tuos 
gyventojus, kurių nepalietė 
barzduotųjų karių kalavijai.

Praėjus kuriam laikui 
steigėsi naujas Joniškio 
miestelis, bet jau nebe toje 
vietoje. Senojo miesto vie
toje paliko riogsoti sude
gintų namų liekanos ir vie
na gatvė, atrodanti, lyg 
kaukuolemis grįsta. Tuo ke
liu nedrįso važiuoti nei vie
nas gyventojas, nes žmonės 
pasakojo, kad nakties me
tu sukylą lietuvių karių 
galvos ir baisiai aimanuo- 
damos pradeda šokinėti, 
daužytis. Apie tuos švedų 
laikus ir tą baisųjį kelią jo
niškiečiai žino įvairiausių 
pasakojimų. —V. K.

Ką Žinojo Inžinieriai 
Pirm 3,000 Metu

Senovinės iškasenos liu
dija, kad ir tolimoj praei
tyj jau inžinieriai turėjo 
gana daug mokslinių žinių. 
Jau priešistorinis žmogus 
mokėjo gaminti įvairių me
talų liedinius, o taip pat 
buvo išradęs ir bronzą. Apie 
3,000 metų atgal vietoj 
bronzos pradėta vartoti ge
ležis. Tada jau buvo žino
mi gana tobuli liedinimo bū
dai.

Maskvos etno g raf inėskurioje nuolat pučia šaltas 
draugijos susirinkime prof. 
Trulianovas papasakojo 
įspūdžius iš Korėjos, kur jis 
neseniai lankėsi.

Anot korėjiečių, tai jų 
kraštas turįs septynis vadi
namus stebuklus.

Pirmasis stebuklas yra 
šaltinis ties Kinšantao, ku
rio vanduo būk išgydo nuo 
visų ligų. Antrasis stebuk
las—du upeliai esantieji 
priešingose Korėjos pusiau- 
salio pusėse. Kai vienas iš 
tų upelių patvinsta vande
niu, tai kitas išdžiūsta. Vier 
name upelyje vanduo kar
tus, kitame—gėlus. Trečia
sis stebuklas — šaltoji ola, nuo neatmenamų laikų gu

smarkus vėjas, verčias nuo 
kojų net labai stiprius žmo
nes.

“N e i š naikinamas” egly
nas yra ketvirtas stebuklas. 
Nors iškertami medžiai ir 
apkapojamos šaknys, tačiau 
tuojau išauga naujos eglės. 
Nuostabiausias, gal būt, yra 
penktasis stebuklas — būk 
tai ore plaukiojus akmuo, 
kabąs priešais rūmus pasta
tytus tam akmeniui pagerb
ti. Šis akmuo, žinoma, ma
tomas nevisuomet. Jis pasi
rodo tik palankioms oro są
lygoms esant, šeštasis ste
buklas yra karštas akmuo,

Metų Istorijalįs vienos kalvos viršūnėje 
ir skleidžias karštį. Paga
liau, septintasis stebuklas— 
būk tai pranašo Buddos 
“prakaito lašas”, laikomas 
vienuose maldos namuose, Domijos upės i 
aplink kuriuos per 60 žings- ežeriuko stovi senas ir ga- miesteliu paveldėjo Jurgis 
nių neauga jokie augalai.; na judrus Žemaičių mieste- ir Baltramiejus Mockevičiai, 
Korėjiečiai mano, kad net j lis Seda. Nors dokumentalių kurie vėliau perleido Vnuč- 
gyvuliai nedrįsta įeiti į šią; žinių apie miestelio^ įsikų-lkai. Šis miesteliui uždėjo 
vietą. * 'rimą jau nebėra,, tačiau ži- didelius muitus (1586 m.

p( p T .. . noma, kad 15 amžiuje čia sausio 8 d. byla apie Vnuč-
io . u .ianoyas. i įau būta gana judraus mies- kos muitininko sumušimą), kad vadinami septyni Korė- - --7 , t i

jos stebuklai yra paprasti j 
gamtos reiškiniai, tik jie su
dėtingesnio pobūdžio.

Korėja yra rytinės Azijos 
pusiausalis, užgrobtas ja
ponų 1910 metais. —L.

24 kilometrai nuo Mažei-įduotąsias paramas* dar pa- 
kių, kiek toliau nuo Telšių, didino.
gana gražioje vietoje, prie 1548 m. išmirus Bertuše-

ir Sedolos vičiams, Sedos dvarą su

Matracai ir Jų Reikšme Miegui
Lovos su spyruoklėmis vartosi, kaip žalčiai,” vidų-,per sprandą-pečius- 58 sva^ 

(sprenžinomis) arba su tiniai po 20 iki 65 kartų per'rai, per sėdynę 92 svarai ir 
spyruokliniais matracais at- naktį. Dr. Mattison spėja, iper blauzdas 30 svarų.

telio. Būdama didelių keliui Vnučkos jau būta kalvino, 
mazge, Seda turėjusi labai Todėl šioje apylinkėje buvo 
gyvą prekybą. _ 1 pirmoji kalvinų įsigalėjimo

1508 m. Dirvėnų tėvūnas! vieta. 1587 m. balandžio 1 
Vaclovas Bertuševičius pa- d. Vnučko savo testamentu 
statydino čia pirmąją kata- visus savo turtus paliko kal- 
likų bažnyčią ir užrašė jai vinams, kurie šalia mieste- 
įvairių paramų, o jo sūnūs ]i0 Beržėnų kaime buvo pa- 
Jonas 1538 m. aktu tėvo

Išnykęs Lietuvos 
Miestas

mušimo, joniškiečiai kiek 
lengviau atsikvėpė ir tikė
josi, kad daugiau priešas 
nebedrįs jų pulti. Bet kur 
tau! Netrukus pasirodė dar 
didesnis barzdotų priešų 
būrys, kuris taip netikėtai 
ir nelauktai puolė miesto 
gyventojus.

J o n i š k i e Čiai subruzdo 
gintis. Rinko į kariuomenę 
ne tik vyrus, bet ir moteris, 
kurioms buvo pavesta pa
slėpti visus turimus turtus. 
O juk švedų svarbiausias 
tikslas ir buvo apiplėšti 
miesto pirklius, savo turi
mais turtais toli pagarsėju
sius.

Kol vyrai gynėsi nuo prie
šo, atkakliai pastodami 
jiems kelią, miesto moterys 
suskubo visus turtus pas
lėpti po žemėmis, giliai iš
kastuose urvuose.

Kautynės vyko gana ilgą 
laiką. Ir kai joniškiečių ka
reivių skaičius diena iš die
nos mažėjo, tai švedai papil
dydavo savo eiles naujais 
kariais, kurie atvykdavo pa
dėti saviesiems.

Ir kai pagaliau mūsų bro
lių kareivių skaičius taip 
sumažėjo, kad jie nebepajė
gė apginti miesto, švedai, 
įsiveržę į jį ir neradę lauk
tojo grobio taip įpyko, kad 
pradėjo žudyti ne tik nelais
vėn paimtuosius vyrus, bet 
taip pat ir moteris, senius, 
vaikus. Miestas paplūdo 
kraujuose, ir nei žingsnio 
negalėjai žengti, kur nebū
tų lavono.

Joniškio didžioji gatvė, 
kuri dabar yra nuo miesto 
už kokių kelių kilometrų, 
įniršusių švedų buvo nu
klota nukirstomis žmonių

Pasirodo, kad karalius 
I Sargonas 2-sis, kurs gyveno 
2,640 metų atgal, turėjo 176 
tonus tiksliais kubais išlie
tos geležies. Tais laikais pa
žino ir plieną. Egipte mo
kėta pjauti ir gręžti labai 

i kietus akmenis. Tam reika
lui būdavo pagaminami va- 

I riniai pjūklai, į kurių dan- 
tigalius įtvirtindavo kiet- 

i akmenio korundo gabalė
lius. Skylėm gręžti vartoda
vo tikrus d e i m a n t i nius 
grąžtus. Tokiais instrumen
tais galėjo apdirbti ligi 2 
jardų storumo akmens lui
tus. Dabartiniai naujoviški 
grąžtai ir pjūklai egiptėnų 
visai nenustebintų. Darbo 
jėga tada buvo taip pat pi
gi, kad su ja negalėtų kon
kuruoti jokia mašina.

Senųjų egiptėnų inžinie
riai buvo ir miklūs mate
matikai. Tyrinėjimai liudi
ja, kad statant didžiąsias 

i piramides buvo padaryti 
tikslesni apskaičiavimai, ne
gu mūsų laikais.

Egiptėnai savo mokslą sė
mėsi tiktai iš patyrimų. 
Graikai pradėjo taip atsidė
ti teorijai, kad kartais jie 
a p 1 e i s d a vo ir praktiką. 
Nors ir graikų nuomonė bu
vo tokia, kad mašinos nerei
kalingos, vis dėlto tais lai
kais sutinkami keliamieji 
kranai ir įvairūs kiti įran
kiai. Aristokratai turėjo ža
dinamuosius 1 a i k r o d žius, 
kurie buvo varomi vandens 
jėgos ir kurie ėjo labai tiks
liai.

Senovės inžinierių gabu
mus įrodo ir tai, kad jie jau 
prieš keletą tūkstančių me-

rodo patogios atsigult. Įsi
gijęs tokį matracą (čiužinį), 
žmogus mano sau, dabar tai 
pasilsėsiu. Bet newyorkietis 
gydytojas Norman D. Mat
tison. ilgai tyrinėjęs, kaip 
žmonės miega, atrado, kad 
naujoviškose lovose su to
kiais matracais miegas nė
ra visai geras.

Atsip’ulus žmogui i tokią 
lovą, ji perdaug įdumba per 
vidurį, kur ilsisi sunkiausia 
kūno dalis. Toj dalyj susi
kaupia perdaug kraujo, ir 
ji nesveikai įkaista. O ir 
pats kūno įsilenkimas yra 
nesveikas dalykas.

Jis yra ištyręs daugius 
miegančių žmonių ir matęs 
tokių, kurie net ant plikų 
suolų giliai ir ramiai miega. 
Bet naujoviškose spyruokli
nėse lovose miegantieji dau
giausia, girdi, “raitosi ir

kad gal daugelio ir nervai!
yra tai]) susierzinę dalinai į Šis bandymas yra aiškus 
todėl, kad jie miega tokioj įrodymas priežasties, kodėl 
blogoj lygsvaroj, nors jis ir lovos 
pats pasirenka minkštą, ba ir 
spyruoklinę lovą, o ne su 
lentų dugnu.

Šis gydytojas padarė ir 
tokį bandymą. Paguldė vie- i 
na vyrą į minkštą naujoviš-I 
ką lovą; virš lovos pakabi-1 
no tris svarstykles; vieną; 
ties sprandu, antrą ties sė
dynę, trečią ties blauzdomis. 
Prie abiejų galų kiekvieno; 
sklypo buvo pririštos virvės. 
Jis tas virves iš abiejų pu
sių užrietė aukštyn ir pri
kabino prie atitinkamų, ar
čiausių svarstyklių. Tada! 
tempė šias virves tol, kol 
kūnas tapo ištiesintas ir 
jau lygiai gulėjo. Svarstyk
lės gi parodė šitokį paskirs
tymą gulinčio kūno svorio—

per vidurį taip jdum- 
matracai “išsimala.”
Mattison pageidauja, 

atsirastų inžinierius, 
suplanuotų tokias lo- 
spyruokles ir matra-

D r.
,1 kad 

kuris 
vom { 
cus, kad jie per vidurį būtų 
stipresni ir atsparesni, o 
viename ir antrame gale 
atitinkamai lankstesni, žiū
rint, kokiai vietai tenka 4t- 
laikyt sunkesnes ar lengves
nes kūno dalis.

O kol tokio išradimo dar 
nėra, tai jis pataria kuom 
nors iš apačios paremt la
biausiai įdumbančią vietą 
spyruoklinėje lovoje ar bent 
padėt blanketų ar ko pana
šaus tokioje vietoje po ma
tracu. —J. K.

KAIP NEGYVIEJI ATGAIVINAMI SOVIETU SĄJUNGOJ
Šio amžiaus pradžioje 

prof. Andrejevas pareiškė 
nuomonę, kad mirę gyviai 
tam tikromis sąlygomis ga
lėtų būti atgaivinti. Bet jis 
buvo apjuoktas dėl tokio ta
riamai nevykusio samprota
vimo. Dabar mokslas įrodė, 
kad klydo ne prof. Andreje
vas, o tie, kurie jo sampro
tavimus laikė nerimtais.

Štai jau ilgesnį .laiką 
Maskvos tiriamosios fiziolo
gijos ir terapijos institute 
daromi sėkmingi bandymai 
atgaivinti mirusius gyvu
lius. Tuos bandymus plačiai 
aprašinėja Sovietų spauda.

Ant operacinio stalo guli 
šuva. Jis negyvas: prieš ke
letą minučių .pagalba sudė
tingo aparato, vadinamo 
autožektorium, iš jo buvo 
ištrauktas visas kraujas. 
Gydytojai apžiūri šunį ir 
neranda jame jokių gyvy-

tų iškasė kanalą, kuris jun-' 
gė Nilo upę su Suezo įlan
ka. Didžiausių sunkumų su
darė laivų statyba, nors 90- 
115 jardų ilgio laivai nebu
vo retenybė. Buvo žinomi ir 
sausieji dokai.

2,240 metų atgal pradėtos 
naudoti akmeninės anglys, o 
apie 1,850 metų atgal buvo 
jau žinomi keli žibalo desti- 
liavimo būdai. Taigi žibalo 
pramonė jau turi apie 2,000 
metų amžiaus. —J. P.

sistatę savo maldos namus.
Kalvinai, paveldėję turtus 

ir įgavę teisių, greit paša
lino katalikų kunigus. Bū
ta ir muštynių. Beveik iki 
1610 metų Sedos katalikų 
bažnyčia buvusi uždaryta.

Se- Apie 1611 m. Vnučkos

bės žymių. Po 15-20 minučių 
autožektorius vėl pradeda 
dirbti. Šį kartą jis atgal su
leidžia šuniui kraują,—ne
svarbu, ar kraujas to paties 
ar kito šunies.

Šuva atgija: pradeda ju
dėti, jo širdis vėl plaka, jis 
kvėpuoja, atmerkia akis.

Instituto vedėjas prof. 
Briuchonenko atlieka vis 
sudėtingesnius b a ndymus. 
Neseniai buvo atgaivintas 
šuva, kuris išbuvo negyvas 
40 min. Atgaivintasis šuva I tiksliai, kaip ir 
tą pačią dieną buvo visiškai 
sveikas.

Bandymų tikslu, elektros 
srovės pagalba, buvo nužu
dyta daug šunų, kurių šir
dys ir plaučiai buvo visiš
kai nustoję veikti. Visi to
kie šunys buvo atgaivinti. 
Buvo manoma, kad tokiu 
būdu nužudytų ir atgaivin
tų šunų sveikata sužalo j a-

Per 5 kilometrus nuo 
dos linkui Ylakių, Lietuvo- turtus paveldėjo įpėdiniai 
je, prie pat vieškelio, gra- Kenstartai, kurių Mykolas 
žioje smėlėtoje aukštumoje 1613 m. su Žemaitijos vys- 
yra dideli Sedos parapijos kupu M. Pacu sudarė taiką, 
kapai, dažnai Grūste vadi-! Tuo aktu Bertuševičių pa
narni. Nes šie kapai yra di- likimai ir visas bažnyčios 
delio Grūstės kaimo vidury, turtas, užgrobti kalvinų,

Tačiau spnnvps raštuose ’buv0 Sr?žinti katalikų baž- 
randama, kad dabartinio __ _ _
Grūstės kaimo ir kapų vie- i 
toje kadaise būta net stam
baus miesto.

Tai buvęs Boreikovo mie- dvarų savo 
stas, kaip atrandama užra- Adelgundai Gadonienei (ji 
šuose. Jis turėjęs 93 sklypus buvo kilusi iš Švedijos ba
su įvairiais pastatais, tur- ronaitė Taubiitė), o Krista- 
gavietę ir šešias gatves: In- pas savo dalis su miesteliu 
fliantų, Gesalų, Bažnytinę, —k u n i g a ikščiui Sapiegai, 
Skuodo, Platelių ir Dvaro. Skuodo apylinkės valdovui.

Be to, miestas turėjęs 86 Sapiega miestelio vidu- 
valakus ir 20 margų dirba- ryje pastatydino šaunius, 
mos žemės. lyg tvirtoves, keturkampius

didžiulius mūrinius pasta
tus krautuvėms, kurie ir 
šiandien tebėra, o per Var- 
davos upę pastatė didelį til
tą. Čia pastatė ir akmenų 
malūną, kuris taip pat tebe
stovi. Prie bažnyčios buvo 
parapijinė mokykla, kurią 
rusu valdžia 1831 m. užda
rė.

1781 m. buvo pastatyta 
mažoji bažnytėlė. Prie šios 
bažnytėlės 1838-1863 metais 
kunigas Sidabravičius įkū-

1630 m. Kenstartų sūnūs 
Samuelis ir Kristupas tėvo 
turtus pasidalino.

1638 m. Samuelis Sedos 
dalį pardavė

ma. Prof, 
įrodė, kad toks manymas! 
yra klaidingas.

Vienas šuva buvo 
kintas pakelti koją, kai taip 
tikras prietaisas, vadinamas 
metronu, s u s k a m b ė davo 
s e p t y n iasdešimtąjį kartą. 
Klaidos šuva niekuomet ne
padarydavo. Su šiuo šuniu 
buvo darytas nužudymo ir 
atgaivinimo bandymas. Po 
atgaivinimo šuva taip pat 

anksčiau, 
pakeldavo koją, septynias
dešimtąjį kartą suskambė
jus metronui.

Institute yra daug sveikų 
linksmų šunų, kurie kadai
se buvo lavonai, atgaivinti 
dirbtinu būdu. Kai kurie iš Jis kur kas pirmiau dingo; no ‘gyventojams
jų buvo numarinti ir atgai- Ai - - -• y - ™ ’
vinti po kelis kartus. Ir tai; liko tik senoviniai užrašai ir žemės buvo suskirstytos ir-
jiems nė kiek nepakenkė. j žmonių pi įsiminimai ir pa- g] sklypais, kuriuos rusų

—D. sakojimai apie jį. S. L.* valdžia norėjo išparduoti 
------------------_.... -------------------------------- ■ - — „ vietos žmonėms — žemai-

Boreikovo miesto žemių 
ribos buvusios per 20 kilo
metrų nuo Sįkuodo, tai yra, 
kur dabar stovi Ylakių 
miestelis. Šio miestelio tada

Briuchonenko dar visai nebuvo. 
Boreikovo mieste 

sios 3 bažnyčios, o 
buvus storastystė. 

išmo-; Senieji apylinkės 
tojai dar ir dabar 
buvusių dviejų bažnyčių vie
tas ir plačiai tebepasakoja 
apie buvusį Boreikovo mies- "T‘kun i gu" s^minarijėlę, 
tą, kuris per didelius karus kurią lankydavo 200-300 
buXęs sunaikintas. klausytojų, joje dirbo Ved-

Keletas metų atgal buvo k Aleknavičius, 
užtikti akmeniniai ---- -

buvu-
Grūstė

gyven- 
nurodo

užtikti . akmeniniai mūrų §jUOse namuose dabar yra 
| Paį'na^ai kokių tai buvusių gecĮ0S valsčiaus savivaldybė.
i didelių pastatų. čia kurį dirbo ir Si-
! Revizorius L a u s kauskis mOnas Daukantas.
pusketvirto šimtmečio atgal už dalvvavima 1831-1863Už dalyvavimą 1831-1863 

m. sukilimuose Sapiegai ir 
Gadonui miestelis ir dvarai 

v buvo konfiskuoti. Miestelio 
tada nebuvo jokių ženklų, sklypus rusų valdžia išdali- 

__  ____d__ ; išsipirkti- 
auo žemės paviršiaus. Pasi- nap Sapiegos Sedos dvaro

išmatavo ir aprašė Žemaiti
jos storastystes ir valsčius, 
bet Boreikovo miesto jau ir

—D.

KEISTA DRAUGYSTĖ TARP PRIEŠINGU GYVULIU
Gyvuliai paprastai neap

kenčia skirtingos giminės 
gyvulių, tačiau ir tarp sve
timųjų pasitaiko gilių susi
draugavimų.

Dažnai tenka stebėtis, 
kaip šuva ir katė, tie “amži
ni priešai,” gražiai žaidžia 
vienas su antru, nors vienas 
ir antras mato sau priešą 
kitame šunyje ar katėje.

Keli metai atgal Lenin
grado žvėryno lankytojai 
stebėdavosi, kaip ten klėtko- 
je (narve) levienė (arba 
liūtė) susidraugavo su šu
neliu; ir kada šunelis apa
ko ir buvo iš tos klėtkos iš
imtas, tai levienės jokiu bū
du negalima buvo nuramin
ti. Ji rodydavo didelį įnirši
ma kiekvienam gyvuliui, ku

ris būdavo norima patalpint 
į jos klėtką vietoj jos din
gusio draugo šunelio.

Taip pat sykį Leningrado 
žvėryne levas glaudžiai su
sidraugavo su briedžiu. Jie
du po gardą vaikščiodavo 
kaip geriausi draugai, sy
kiu žaizdavo ir linksminda
vosi.

• -(Tąsa ant 6-to .pusi.)

j čiams. Tačiau tie, manyda- 
i mi, kad jiems neperkant ru
sų valdžia atiduos dovanai, 

, žemių sklypus nepirko. Ta
da rusų valdžia tuos sklypus 
išpardavė žydams. Tokiu 
būdu iš keletą amžių gyva
vusio seno Sedos dvaro su
sidarė žydų kolonija, kuri 
buvo pavadinta “Žyddva- 

j riu.”
1658 m. švedų antplūdžio 

metu prie šalia miestelio 
(Tąsa ant.-6-to pusi.) ,
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WORKS OF M. PETRAUSKAS, FAMED 
LITH COMPOSER, JUST OFF THE PRESS

Three years ago there died in 
Lithuania one of the best composers 
of Lithuanian song that the Lith
uanian people have ever produced: 
Michael Petrauskas.

He was born in 1873 in Lithuania 
at a time when the nation was suf
fering under< the heel of oppression. 
Even though the national spirit of 
the people was almost crushed, still 
it was the genius of Petrauskas that 
enabled him to capture the essence 
of the Lithuanian people, their cha
racteristics and moods, transforming 
them into melodies and music that 
are now part of the Lithuanian folk 
heritage.

With his “Birute” and “Kamin- 
kretis ir Malūnininkas” being. per
formed in 1905 and 1906, Petraus
kas can truly be considered as the 
father of Lithuanian opera.

In 1907 M. Petrauskas came to 
America in order to escape the Rus
sian reaction following the abortive 
revolution in which the composer 
took part.

Here he found his opportunity 
under a democracy and with the 
soul-felt appreciation of the Lith- 
uanian-Americans his genius flo
wered. He wrote the operas “Trimi
tas,” “Eglė" and “Kanklės.”

Not content with composing he 
did his part in the building up and 
directing of various Lithuanian cho
ruses in the United States. He had 
a beautiful voice and took part in 

7 many concerts. In short he was a 
/ versatile artist, capable in all the 

fields of music and song.
Illness followed him on all his 

trips and finally, on March 23, 1937, 
death found him in his own home
land. Lithuania.

But he is well-remembered and 
loved here in America, not only for 
his work with the choruses here but 
also for the great number of Lith
uanian songs which now fill a large 
part of the repertoire of our Lith- 
American choruses.

A committee composed of K. Pet- 
rikienė, B. Šalinaitė, K. Jurgelionis, 
Dr. Kaškiaučius and others was 

[ formed in 1938 to publish the works 
I of M. Petrauskas.

Last week the work of this com
mittee reached its fruition when a 
large and beautiful book containing 
the best-loved songs of the famed 

' composer rolled off the presses.
In this book you will find the 

beautifully tender "Tykiai Ncmu- 
Į nelis Teka“ as well as the ever- 
| popular peppy "Dul-dul- Dūdelė.” 
i Here you will also find such favo
rite as “Jojau Dieną,” “Suktinis,” 

i "Dobilai” and many others. Words 
and music for twenty-two songs arc 
in this collection.

This book is a necessity for every 
chorus member and music-lover. It 
should be found in the library and 
by the piano of every Lithuanian- 
American. The cost of the book is 
unusually low and the advantage 

| should be taken now: $1 per book. 
I Orders can be sent to B. šaknaite, 
i 46 Ten Eyck Street, Brooklyn.

Attention Cleve.! 
Registration Day

Delegates, Track Participants, 
Ball Players, Chorus Members— 
On August 9, 1940, a meeting 
of all those planning to go to 
New York will be held to make 
final preparations for the trip. It 
is imperative that everyone in
tending to go be present. This 

swill probably be the only such 
meeting held, and the only meet
ing at which the transportation 
money will be divided. So be 
there and register! Meeting be
gins at eight.

Transportation Comm.

Toledo Indu

v'timsgl

Six Toledo (Ohio) beauties who took part m a C. 1. O. contest and all six were 
acknowledged as the most popular girls of that city. Do you agree with the judges?

Detroit Outing 
for 18th

ATTENTION! Lith Land to

Who am I ? Nope, nope, 
But ya know what?—the

SPECIAL FEATURES FOR DELEGATES
TO LITH ART LEAGUE’S CONV. AUG. 30

Chorus delegates to the L.M.S. 
Convention, August 30-31 in Broo
klyn will have the chance to learn 
some new things on music and cul
ture.

At the Drama Session Friday af
ternoon Dr. Petrick, author of "Lie- , 
tuvių Tautinio Atbudimo Pionieriai” Į 
will speak on the life and works of 
Br. Vargša, one of the most noted 
and popular of Lithuanian drama
tists.

On the following day during the 
Music Session the delegates will 
hear one of the leading musicians of 
Brooklyn. Phonograph records will

Worcester Note: 
Make Reservations

NOTICE TO ALL WORCESTER 
PEOPLE: The Aido Chorus is go
ing to the beach the 11th day of 
August, 1940. Place: Nantasket 
Beach. Time of leaving: 8 o’clock 
from 29 Endicott St. Make re
servations with Mrs. Helen Gusk 
of 14 Harlem St.

Aido Chorus Sec’ty, 
Albert Dupsha.

be used to illustrate salient aspects 
of his talk on music. The Music 
Committee has gone to great 
lengths to secure him for the en
gagement and promise that the ses
sion will be one of the most in
structive of the whole convention.

Various choruses are now electing 
their delegates: one for every ten 
members! and one from the chorus 
itself. Pąrticular pains should be 
taken Jo have all possible represen
tation because of the importance 
of the convention and because all 
those who come will be able to re
turn with fresh ideas on choral and 
cultural activity.

Topping the convention activities 
will be the L.M.S. Song Festival on 
August '31, Saturday evening, to 
be held at the B’klyn Labor Lyceum. 
It will be here that all the cho
ruses who arc coming in a body 
to New York will sing and it will 
be here that the L.M.S. delegates 
will dance and sing before return
ing to their cities.

Since the LDS convention will 
be held the same week, it has been 
suggested the delegates from youth 
and adult branches remain the two 
extra days, Friday and Saturday, 
and attend the Lith Art League’s 
convention sessions as fraternal de
legates.

Mass Opposition has Forced Retreats On 
Burke-Wadsworth Conscription Bills

The Lithuanian People Actively Partic 
ipate in the Nationalization of Industry
KAUNAS. Lithuania. The Lith-, the rubber industry are nearing 

uanian workers are actively parti-I completion. The former owners of 
cipating In the nationalization of in- the Tuma enterprise live in Eng- 
dustry. land and America. Teams of Tuma

The Kotton haberdashery mill is Į workers are actively assisting Com- j 
now the people’s property and is 
working three shifts. The mills 
warehouses are unable to hold 
huge quantity of raw materials 
covered.

The nationalization of Tuma 
Inkaras, two large enterprises

and 
the 
dis-

and 
in

Stanislavsky:
A Brave Seeker
Of Truth in Art

Great people, whether in the 
sphere of politics, science, literdt'ure 
or art, have always been innovators, 
venturing along new unknown 
paths; seekers striving to penetrate 
the veil of the future. Such a bold 
innovator was Stanislavsky 
fearlessly smashed the age-old hide 
bound traditions of the theatre.

missar Vostokas, a member of the • 
factory committee, in the nationali
zation of the mill.

The Sprage brothers, proprietors 
of the Inkaras enterprise and own
ers of many factories in America, 
England and Lithuania, also live in 
England. Formerly petty shopkeep
ers, the Sprage brothers amassed 

! their fortune by paying 1.5-2 litas 
į for a four day working week. The 
workers expressed their indignation 

I at this merciless exploitation in fre- 
I quent strikes.

who

“When I look back today at the 
path I have traversed,” he wrote in 
his book, “My Life In Art,” “at my, 
whole life in art, I have the desire 
to liken myself to a gold prospector, 
who at first has to wander for a 
long while through impassable 
jungles in order to discover the de- į 
posits of gold ore and then to wash 
hundreds of pools of sand and gra
vel in order to sift out a few grains 
of noble metal.”

At the managements’ request a 1 
police precinct had been established! 

] in the Visavis factory. The chief 
Smetona’s secret police in the

I Kimentas district was a 
guest at the factory administration. 
To protect his interests Sprage even 
had in his pay the former finance

i minister.
Nationalization is nearing its end 

at the Aleksotas 
whose owner also 
ently in London.

Among the 81
pointed to nationalize the Vilno en
terprises, are workers, mechanics, 
fitters and technicians.

nope. .
..... ..................    ..... annual i 
outing of the Detroit LDS youth to 

scheduled for August;
I catch ya sleeping? 
ya better start gath- 

strength right away,

Put-in-Bay is 
18. Ha! Did 
Well, anyhow, 
ering your 
judgin’ from the dead looking hulks 
that were floatin’ around after the 
Aido Chorus’ excursion to the 
Island.

The Brooklyn Aido Chorus will 
hold a special meeting tonite, 8 
p. in. All members must be pre
sent! Secretary.

Peasants by Sept

En Route
Through Nebraska

The sights on the trip were sim-1 |ia^ 
ply wonderful, scandalous, intoxicat- ' 
ing, adventurous and refreshing. 
Several hardy explorers, namely 
Ann S. and Algerd G., discovered 
and did duly proclaim by all that 
is invigorating and healthful, a swell 
strip of natural bathing beach as 
usable frolic grounds of future 
excursions. The invitation will be in 
full effect for 
to bring your

on this gyp- 
country we 
many ideal 
alongside a

August 18, so be sure 
bathing suit.
this cooling discovery 
and exciting, leading

The trail to 
is picturesque 
through a cool green jungle to the 
water’s edge, thence along sheer 
bluffs of solid rock and over rocky 
caverns where the water can be 
heard sloughing through the cracks 
of the walls, ship, slup. Then be
hold! Nature’s gift! The only catch 
is the one in your silk stockings, so 
don’t wear your best or else be pre

welcome Į pared with a pair of anklets. A 
on the pro-

Glass Workers 
resided perman-

commissars ap-

a 
baseball game is also 
gram.

Are you coming? 
early (7:30-8:00 a.m.) 
sell tickets at the dock 
the river). You'll,get a 
you sell your quota, 
leaves at 10 a.m. See 
18th.

O. K., come 
and help 
(1st St. at 

free fare if 
The boa t 

ya, August

—Kid Kong.

life.” "I have come to hate the 
theatrical in the theatre and have 
sought a genuine living life in it,” 
he wrote in “My Life In Art.”

Doggedly and persistently Sta
nislavsky cleansed the theatre of 
all external trappings, pseudo-clas
sical falseness and modern artiness.!

Youth Groups 
Form Committee

not 
re- 
or-

EFORE STARTING 
y tour across the 
grand visions of 

camping spots: a place
gurgling brook surrounded by trees 
and with all the conveniences for 
roughing it.

Much to our 
places seem to 
then we must 
wrong route, 
the highway 
and pastures 
barbed wire,
way to towns, but you can’t pitch 
a tent on some-one’s front lawn. 
Along the route are plenty of Ca
bin and
all very nice but not for our tent.

amazement no such 
exist, or if they do 

have
As you 
you see 
neatly fenced in with 
The fences soon give

picked the 
drive along 
farm crops

Trailer Camps. They are

was a lonely spot in the 
Sand Dunes* that put 

Trees,
some 
Lake 

our
— we 
night 
made

Fifty of the seventy-five years of He ’ considered that truth, simplici- 
Stanislavsky’s splendid life were de
voted to art. In addition to playing 
innumerable roles, Stanislavsky 
staged scores of productions during 
the course of his life and each of 
these productions became a part of 
the history of the theatrical art.

More than fifty plays were pro
duced under his direction at the 
Moscow Art Theatre alone; works 
of Chekhov and Gorky, Goldoni and 
Ibsen, Shakespeare and Hamsun, 
Tolstoi and Hauptmann were played

KAUNAS. — The distribution of 
all lands is to be completed not 
later than September 1st* in Lith
uania according to a decision passed 
by the first land congress in the 
history pf Lithuania which was held 
in this city yesterday. Attending 
the Congress were several hundred 
representatives of the laboring 
peasantry, representatives of dis
trict land commissions, county land 
commissions, state commissars on 
big. estates, and peasant deputies to 
the People’s Diet.

The Congress discussed practical 
questions regarding reorganization 
of the land. More than 30 percent 
of the households having excess land 
have been registered. The commis
sions received more than 45,000 ap
plications from the poor 
less peasants who desire 
additional land.

and land- 
to receive

up many 
the state

WASHINGTON, D. C. — Within ■’pitol Hill pleaded with him for more 
a few short days the people of this j direct 
country have managed to stop the Bill, 
drive to pass the Burke-Wadsworth 
Bill from becoming a swiftly con
summated blitzkreig.

The danger that a strong coali
tion of Republicans and Democrats 
will get together and jam the mea
sure through despite popular dis
approval still remains very great of 
course.

endorsement of the Burke

President did his best to 
with a statement stressing

President 
the 
the 
the

orders from
to the Democrats in 
stop stalling and pass

The 
oblige 
his belief that it was necessary to 
enact a draft bill at this session of 
Congress. Cagily, the President re
frained, from specifically putting his 
blessing on the Burke Bill. The rea
sons for .this appear to be cam
paign strategy. If a great wave of 
popular revulsion against the mea
sure sweeps the Country, the Pre
sident wants to be in a position to 
say that he has 
tion but not for 
the Burke Bill.

been for conscrip- 
all the features of

ty and clarity were the guiding , 
principles of real art.

Stanislavsky worked more than 
forty years on his system of acting. 
He worked out an intricate tech
nique of acting to the minutest de
tail, a technique which permits the 
actor to summon 
creative emotions which give him 
what is commonly called inspiration.

His scientific works, particu- 
; larly “My Life In Art” and “How

___ ___ ____________________ an Actor Perfects His Art,” are 
before the foot lights of his theatre. ' priceless encyclopedias of theatrical 
Everyone who knew Stanislavsky art. They summarize the experience 
understood why only a few months and theory underlying the develop- 
prior to his death and many years į ment of the theater throughout the 
after the premier of Chekov’s "Sea ages.
Gull” he decided to return to his Not to stand aloof from life, but 
famous play and stage it anew. to live and create together with his

Although confined to his bed by people, with his country, not for a 
a fatal disease, he worked with moment to forget his noble mission 
youthful fervor on a new produc- as the educator of the human soul— 
tion pf Moliere’s Tartuffe.

• The Soviet 
special studios 
the disposal of 
addition to his 
of the Moscow 
lavsky headed the opera theatre and 
theatrical studio. Here in this studio 
he had the opportunity of putting 
his theories of acting, known all 
over the world 
system, to an 
haustive test.

Stanislavsky
Conceive of a scientifically complex 
art of acting. Stanislavsky declared: 
“Truth' in art must serve truth in carry

government 
and vast funds at 
the great artist. In 
position as director 
Art theatre, Stanis-

as the Stanislavsky 
all round and ex-

LOS ANGELES. — “We do 
want any part of it”, youth 
presentatives of more than 25 
ganizations said here today as they
formed the Committee of Youth 
Against Conscription.

"There is great public resistance 
to the draft, as evidenced by recent 
resolutions passed by labor unions,

There
Indiana 
hope into our hearts. 
Michigan right in front of
campfire, Girl Scouts galore 
even froze most to death at 
but we didn’t mind that. We 
up for it the next day swimming in 
the same lake. It gets very warm 
there during the day from the hot 
clear sun.

Buffalo Park in Illinois also af
forded a good place to camp. High 
on a bluff with the picturesque Ill
inois River one hundred feet below. 
Things were grand till it decided to 

I flow up a bit. Lightning and thun
der crashed down around our poor 
little tent all night and that gale 
began a’blowing. It is still a miracle 
that we did not got balooncd over 
the bluff.

That same storm followed us the 
next two nights till I began think
ing we were bewitched. The 
mors seemed happy enough 
the rain as they did not have 
rain for many weeks. Through 
braška wo went by miles of 
completely burnt out.

This farming surely is a heart
breaking business. So much de
pends on the weather and how ter
ribly undependable that weather is! 
And still they farm, loss after loss,

The Congress brought 
practical questions before 
land commission. The Chairman of 
the state land commission, agrono
mist Jukauškas, explained ■ that the 
land of the estates will revert to the 
state land fund and be divided be
tween the poor and landless pea
sants. The part of the estates, how
ever, which are already run on an 
organized basis and hence are of 

have 
the

great importance, or which 
pedigreed cattle will remain in 
hands of the state.

Heigh ho! Off 
To Sea We Go!

Put

far
over 
any 
Nc- 

corn
(well up the

be food and 
and for those

church groups, youth organizations shrug įį off Įhe shoulders and back
and other groups, condemning the 

in himself the. act,” stated a spokesman for the

! this was his constant injunction to 
placed Į actors. •

Gorky called Stanislavsky a "mag
nificent human being.” Such he was 
to the whole Soviet people, to all 
those throughout the world who 
really appreciated art.

Stanislavsky is dead, but his work 
is immortal. The gifted actors he 

trained, the splendid books and 
brilliant theatrical productions 
the best monuments to one of 
greatest artists of our day.

has 
his 
are 

i t he
was the first to

. It’s
' dumb

a wise girl who' can appear 
at times, but some of them 
it to excess.

committee. “It is to organize and 
give voice to the local anti-conscrip- i 
tion forces that the Committee ofI 
Youth Against Conscription has been 
formed.” Meanwhile, approximately 
50 members of the American Stu
dent Union from 
puses took the 
Burke-Wadsworth 
the thousands of 
Angeles shopping 
The students wore sashes reading 
variously: “Demand Democracy — 

the Draft.” ‘We want books, 
barracks” “Jobs, Not Guns.”

local college cam
fight against the 
bill directly to 

people in the Los 
district this noon.

to the field again. My hat is off 
to the farmers of our country.

! Tonight we will be in
: drawing ever closer to 
of the Rockies. As dusk 

does our old worry, 
pitch Omar’s tent?

—Marion Grozan.

so 
we

Wyoming— 
that Land 
draws nigh 
where will

Women Condemn

Avast there you landlubbers! 
on your sealegs and come along 
with us to sail across the bounding 
main. The trusty bark, S.S. Ossin
ing, will leave port, No. River Pier 
No. 1, Battery Place, at 7:30 p.m. 
on August 24. Then with steady 
hand, keen eye and Polaris^ to guide 
him, the good captain will head 
her for foreign ports 
Hudson, anyvVay).

Aboard there will 
drink fit for the gods
sailors and šailorettes who like to 
trip the light fantastic, we’ll have 
our first mate, Georgie Kaye and 
his crew supply mellow music.

All you .delegates who are com
ing to the LDS convention come a 
day earlier and start the convention 
week off with a bang by having a 
rollicking good time with all 
N. Y. lads and lassies.

A passport can be purchased 
the nominal sum of $1, which 
admit you aboard. Don’t miss 
boat!

Direct 
Roosevelt 
Senate to 
Burke Bill have accentuated 
danger.

But the most important develop
ment of the week remains the fact 
that popular sentiment has mana
ged to a considerable extent to slow 
up the conscription steamroller.

A week ago it- seemed as if a 
vast majority of Democrats and Re
publicans backed by President Roo
sevelt were in a position to rush the 
Burke Bill through both houses be
fore the people realized what was 
happening.

The people did, however, catch 
on in time. And in telegrams, let
ters and resolutions they have gone 
on record in opposition to compul
sory peace-time conscription.

Labor unions, peace organizations, 
farm groups and churches have spo
ken up and have registered their 
protests with Congress.

’ The plain-spoken statement of 
John L. Lewis in assailing conscrip
tion as a threat to American demo
cratic institutions has served to ral
ly labor against the bill and to stif
fen the entire anti-conscription 
movement.

Particularly impressive has been 
the deluge of mail which has poured 
in on representatives and senators. 
Many members of Congress report 
that their mail has been 99 per cent 
against conscription.

As a result, wavering legislators 
were persuaded by the pressure 
from their constituents to come out 
against the bill. Senator Norris of 
Nebraska, who was one of the first 
to attack the bill, ceased to be in a 
hopeless minority.

For the first time supporters of 
conscription were forced to make a 
number of “compromises.” Most im
portant of these was to cut down 
the age limit of those to be regis
tered for conscription to the 21 to 
31 group instead of from 18 to 64.

On the basis of these proposals, 
the brass hats in the Army 
still get all the
want; and further extention 
conscription plan could be 
taken at the next session of Con
gress.

The idea of course was to soften 
up the opposition to the Burke Bill, 
lull it to sleep, try to create the 
impression that the dangers in the 
measure had all been taken care of.

This maneuver proved unsuccess
ful. Senator Wheeler and other op
ponents of the Bill served notice 
that they had not been appeased 
by this “attempt to abate public 
sentiment,” and the mail against 
the Burke Bill began to pick up in 
volume rather than the reverse.

At this point President Roosevelt 
decided it was time for him to 
tervene personally to bolster up 
lagging drive to pass the bill.

On two notable occasions 
President has already indicated
was in favor of compulsory train
ing. He had revealed at his press 
conference a few weeks ago his 
plans for regimenting all American 
boys and girls in military and labor 
camps which were distinctly on the 
Hitler model. And he told the De
mocratic Convention in his accept
ance speech that he was for some 
form of compulsory military train
ing. But these expressions of sup
port were apparently not enough, 
and the President’s

conscripts
would 

they 
of the 
under-

the

for 
will 
the

—Helen.

however, followed 
with actions which

The President, 
up his statement 
clarified his stand beyond any pos
sible doubt.

to the President’s—comes

the 
will

Fas- 
they 
last 

dan- 
this

Kill
Not

Conscription
New Version

Dinner was being served in 
London boarding house in which 
American was lodged. The propriet
ress, bringing in a dish of soup for 
the American, remarked, 
like rain.”

"Yes, it doos,” replied 
rican, "but it smells a 
soup.”

a 
an

It looks

the Ame- 
little like

do yau like keeping bees? 
well.

“How
"Very

much honey, but the bees have 
stung my mother-in-law several 
times.”

We have not had

— ‘Una- 
military 
by the 

100 dele-

ST. LOUIS, Missouri, 
nimous condemnation of 
conscription as “proposed 
president” was voted by 
gates attending the special women’s
Auxiliaries conference at the fifth 
constitutional convention of 
Automobile Workers Union.

Condemning the conscription of 
all young men as “directly fascist in 
nature that will build up a spirit 
of militarism in our youth,” the 
wives, mothers and sisters of these 
auto workers went on record as 
"being unalterably opposed to such 
wholesale conscription.”

• Sensing, the loss.-of employment,

Very Good Reasons
“You want me to raise your sala

ry, eh?” growled a boss at his em
ployee. "Give me at least two good 
reasons.”

The employee gazed meekly at his 
employer and murmured, “Twins.”

“A man told Elsie she was wear
ing too much rouge.”

"Yeah? And what happened?”
“She got hot under the color.”

the depriving of income by the 
menfolk of the family' being con
scripted, the Women’s Auxiliary’s 
three day session opposed their men 
being made conscript soldiers, “de
priving them of opportunity of nor
mal living and freedom of choice of 
occupation.”

in-
tho

the 
he

He passed word around to Demo
cratic leaders in Congress and to 
Democratic members of the Senate 
Military Affairs Committee that he 
wanted action on the Burke Bill.

And suddenly the Committee 
snapped out of its lethargy. It 
slapped down, with the votes of 
Administration - senators, further 
moves to restrict the scope 'of the 
bill made it prepared for a final 
vote in Committee.

Most of the Republicans in Con
gress have, like the Democrats, 
leaned toward support of the Burke 
Bill. They will try to vote for it 
unless they feel that it means de
feat at the polls in November.

But the Republican platform, to
gether with the Democratic plat
form, failed to take a stand on con
scription. It was obviously too tick
lish an issue.

So far Republican candidate Wen
dell Willkie has not committed him
self on the Burke Bill. It is not 
unlikely that he will take a stand 
similar
out for conscription generally but 
not specifically endorse the Burke 
Bill.

That is where the situation stands 
now. The opposition to the bill has 
halted the original plan to stam
pede Congress. And the President 
has rallied the supporters of 
bill for another push which 
start early next week.

The chances of beating this 
cist bill are better now than 
have been at any time in the 
few weeks. But it would be a 
gerous illusion to think that
can be done wthout a fight—without 
intensifying and redoubling the 
pressure which has '.’’already been 
put on Congress.

It will take a hard and bitter 
battle to beat the Burke Bill. Dur
ing that battle there may be ac- 

! celerated the processes leading to 
■ the formation of a new political 
party of the masses of the Ameri
can people along the lines repeated
ly suggested by John L. Lewis.

The people are making it plain 
that they are for peace and they 
are against making America Fascist 
in the name of "National Defense.” 
They are expressing that opposition 
now in their protests against the 
conscription bill.

And in taking this stand, the 
people are coming into direct and 
sharp conflict with both the Demo
cratic and the Republican parties. 
They will be in a better position to 
see that despite all campaign de
magogy both parties are war par
ties which are trying to saddle the 
nation with the institutions of Hit
lerism at home and with 
expeditions abroad in the 
preserving "Democracy.”

Fortune Teller: “Your 
will be brave, generous, 
and rich.”

Woman Client: “How 
Now tell m’e, how am I

military 
name of

• husband 
handsome

delightful! 
to get rid 

j leaders on Ča- ofQ.he one I have new?”
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New Yorko moterų unijisčių delegacija, nuvykusi Washingtonan, nusivežė peticiją 
su 200,000 parašais, ir reikalauja kongreso nepraleisti Burke-Wadsworth biliaus, 
t. y., verstino kareiviavimo biliaus.

Sekmadienis Kaime ir Stockholme

gazo generatorius,—tokias ne
dideles ant dviejų ratų maši
nėles. Jos prikabinamos prie 
automobilio užpakalio, per 
tam tikrą žarną medžio dujos 
perduodamos į motorą ir va- 

’ žiuoja. Galbūt, ir prie motori
nės valties galima būtų tokią 
štuką pritaisyti, bet, matyt, 
fabrikai jų dar negamina. O 
automobilių su tokiais gazo 
generatoriais vis dar daugiau 
gatvėse ima maišytis.

Djurgorden miško aš suval
giau įsidėtą lunčą. Kavos at
sigerti nuėjau į artimiausią 
kavinę. Stockholmo apylinkės 
čia dar tuo charakteringos, 
kad visuose miškuose, tarpu
kalnėse pilna švarutėlių kavi
nių. Staliukai išstatyti pavė
siuose, po medžiais, po audek
liniais gaubtais nuo saules. Ir 
visada čia pilna žmonių. Aš 
J/irėjau pastovėti ir palaukti, 
kol atsiras laisva vieta. Visi 
čia svečiai su krepšiais, kelio
nės drabužiais, tokie—kaip aš. 
Daugumas maisto atsineša sa
vo, tik kavą, arbatą ir įvai-

y 
/•

dar net į gėdą papulsi.
Taip, būtų gera kalbėti, ka

raliaus dvarą apžiūrinėti, bet 
šeimininkė juk įspėjo nepavė
luoti pietų, pavėlavimas reikš
tų netvarkingumą. O juk 
Stockholmo gyvenąs lietuvis 
turi būt švaresnis, tvarkinges
nis ir sąžiningesnis už patį 
švedą. Kitaip jis bus padyvi- 
tas, apsileidėliu įtartas. Iš 
vieno juk dažnai sprendžiama 
apie kitus.

Grįžtant namo, tramvajus 
buvo pilnas, o gatvėmis važia
vo daugybė dviratininkų, šve
dai grįžta iš laukų. Dabar jie 
išsimaudys, išsipraus, apsi
rengs išeiginiais drabužiais, vi
sa šeima pavalgys pietus ir 
po pietų eis kas į operą, kas 
į kiną ar teatrą, kas į šokius, 
svečius arba šiaip į prarųogas. 
Bet daugumas eis gulti pavar
gę, nes pramogų ir svečiavi- 
mosi diena Stockholme yra ne 
sekmadienis, o šeštadienis.

J. Jurginis.
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So. Boston, Mass.
Lietuvių Radio Korp.

Programos:
Šeštadienio, Augusto 10 pro

grama per stotį W0RL, 920 
kilocycles 8:30 iki 9:00 vai. 
ryte bus sekanti:

1— Dr. J. Landžius-Seymour 
iš So. Bostono duos svei
katos paskaitą.

2— Dainos ir muzika.
3— žinios. »
Sekmadienio Augusto 11 

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

1— Juozo Strazdo orkestrą 
iš Jamaica Plains.

2— Dainininkas Vincent 
Jenkins iš Bostono.

3— Dialogą “Geras daiktas 
piknikai” suloš Jonas 
Krukonis ir Valentina 
Minkienė iš So. Bostono.

Steponas Minkus, 
garsintojas.
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?PenEtgg~ yoalapf

vį Albertą Jasiūną, gyvenantį 
6330 So. Rockwell St. Jasiū- «. 
nas dabar randasi Mercy ligo
ninėj.

Apart Gross užmušimo ' ir 
sunkiai sužeidimo Jasiūno, 
dar keletą darbininkų leng
viau sužeidė.

Trūkus garo vamzdžiui, ga
ras pasiliejo į kambarį, kuria
me dirbo daug darbininkų.

Nelaimė įvyko pereitą penk
tadienį. Koronerio džiurė šeš
tadienį pradėjo apklausinėji
mą nelaimės. Aišku, jeigu bū
tų gerai apžiūrėję garo vamz
džius ir juos pataisę, tokios 
baisios nelaimės būtų išvengta^

Jonas,

Berlin.—Vokiečiai sakosi 
paskutiniu kartu per dieną 
nuskandinę 31,000 tonų an
glų laivų.

Pine Crest Inn

Kita šalis, kita tvarka, kiti 
ir papročiai. Būdavo Kaune 
sekmadienio sulaukęs miegi 
iki akys papursta ir galva 
sunki pasidaro. Paskum iš 
skrynelės išsiimi nevilkėtus 
marškinius, jeigu juos turi, 
arba blogiausiu atveju išverti 
kalnieriuko antrąją pusę, ap
sivelka pačia gerąja eilute, jei
gu jos yra kelios, ir taip apie 
dvyliktą palengva kiūtini 
Laisvės alėjon, kur žmonės 
būriu pasipila iš Įgulos baž
nyčios. O tada prasideda 
vaikštynės nuo bažnyčios iki 
miesto sodo *arba pašto ir at
gal. Susitinka gimnazistės su 
leitenantais, studentės su ko
legomis, na—ir ką čia beiš- 
skaiciuosi, kas su kuo susitin
ka. Kas neturi ko sutikti, 
vaikštinėja vienas.

Stock holmo sekmadieniai 
nepanašūs į kauniškius, čia 
rytą turi autis kietais batais, 
apsivilkti lengvais pigiausiais 
drabužiais, pasiimti kelionės 
krepšį arba kuprinę, apžergti 
dviratį, jei jį turi, ir iki pat 
vakaro dingti iš miesto. Ne
svarbu, ar tai žiema ar vasa
ra. žiemą vietoj dviračio rei
kia pasiimti slides. O jei ne
turi dviračio ir slidžių, tai esi 
ne Švedijos gyventojas. Esi 
lietuvis, lenkas, rumunas, bet 
ne skandinavas. Dviračiu ir 
slidėmis turi čia važinėti visi, 
be amžiaus, lyti*5 ir užima
mos vietos visuomenėje skirtu
mo.

šį sekmadienį aš nutariau 
apkeliauti aplink Stockholmą. 
Pėsčias, be dviračio, nes dvi
račiu apvažiuoti Stockholmo 
negalima, yra daug įlankų, 
upių, kurias reikia plaukte 
perplaukti. Laiveliu galima 
Stockholmą apkeliauti, bet tai 
būtų gan ilga kelionė.

LunČą man šeimininkė su
dėjo į krepšį ir pastebėjo, kad 
vakare nepasivėluočiau pietų. 
Kiti pensionato gyventojai jau 
anksčiau buvo iš miesto išsi- 
kraustę. Tik vienas Karlsonas 
dar tebemiegojo. Bet nėra ko 
į jį žiūrėti. Jis kareivis, va
kar vakare jis vėlai grįžo iš 
užsiėmimų, šiandien jis kariš
ką uniformą pakabins kieme 
išsivėdinti, o miestan eis civi
liškai apsirengęs. Jam taip pat 
šiandien šventė.

Ar imt su savim foto apara
tą? Ne, verčiau jį namie pa
likti. Turistai, o ypač užsie
niečiai, su foto aparatais tuo
jau tempiama policijon pasi
kalbėti. Jau kartą Lingis bu
vo mus abu į tokią bėdą įve
dęs. Įsigeidė jis eiti pasivaikš
čioti su foto aparatu. Netoli 
prieplaukos prie nacionalio 
muziejaus ir prisistatė prie mū
sų trys džentelmenai su špa
gomis. Mes esą užsieniečiai ir 
norį kažką fotografuoti. Vis
kas pasibaigė tuo, kad mes 
parodėm savo pasus.

Miške Giedojom Psalmes
Sekmadienis—poilsio, atsi

gaivinimo diena. Pailsėti, svei
katos pasisemti galima tik 
gamtoje. Bet sekmadienis juk 
ir religinė šventė; tą dieną

geras krikščionis turi eiti į. 
bažnyčią mišių išklausyti. (J 
bažnyčioje tvanku, šilta, kad 
vasarą kitą karta senesni net i apalpsta, švediškas paprotys 
is pat ryto eiti į laukus, ištuš
tina Stockholmo bažnyčias, 
kurių čia nė kiek nemažiau 
kaip mūsų Vilniuje. Skirtumas 
tik tas, kad čia bažnyčios pro
testantų, prisipažinti kataliku 
būtų tas pats, ką prisipažinti 
kultūriniu atsilikėliu. Tokia 
jau čia yra nuomonė apie ka- 
katalikus. Tad pastoriai pa
maldas pradeda daugiausia 
vakarais, kai švedai grįžta iš 
laukų ir miškų*. O krikščioniš
koji “Gelbėjimo armija“ su 
maldomis vejasi gyventojus į 
miškus.

Savo kelionę aplink Stock
holmą pradėjau iš parko, ku
ris Lelijų mišku vadinamas. 
Ten visada sekmadieniais 
sportininkai bėgioja su trum
piausiomis kelnaitėmis gėdai 
pridengti, vaikai važinėjasi 
dviračiais ir spardo kamuolį. 
Senos moterys keliauja besi- 
mankštindamos takais. Vyrai 
nusivilkę marškinius kaitinasi 
saulėje, šeimynos žaidžia su 
vaikais, čia valgo lunčą ir ge
ria karšta kava iš termosų. 
Čia visada poilsio dienomis 
pilna žmonių, nes šis didžiu
lis miškas čia pat rytinio mies
to pašonėje.

Eidamas smulkiais akmenu
kais išbertu taku išgirdau or
kestrą griežiant. Pušy buvo iš
kabinta Gelbėjimo armijos vė
liava, tos organizacijos uni
formuotas orkestras grojo psal- 
jnes; žmonės, voliodamies žolėj, 
iš knygelių arba atskirų lape
lių orkestrui balsu pritarė. 
Kiek atokiau atsisėdau pasi- 
klausyti, žmogus, vadovavęs 
toms pamaldoms ir sakęs pa
mokslus, pamojo man skrybė
le, kad aš sėsčiąu arčiau ir 
Dievą garbinti prisidėčiau. Jis 
kviečia visus pro šalį einan
čius. Jau turi surinkęs nema
žą būrelį žmonių, kurie neat
sisako sekmadienio poilsiu pa
sinaudoti ir tuo pačiu neda
rant sau žalos miške pasimels
ti. Už kokių penkių kilomet
rų kitoj vietoj taip pat ap
tikau pamaldas atviram ore.
Apmąstymas po Alyvų Krūmu

Su savim buvau pasiėmęs 
miesto ir apylinkės planą, 
nors ir be * plano čia viskas 
aišku, kaip ant delno. Planas 
padeda tik iškrypti iš’tako ir 
eiti po tiesumu. Miškas buvo 
pilnas žmonių. Užėjęs gražų, 
žydintį ir kvepiantį alyvų 
krūmą, mečiau savo krepšį su 
1 unču ir pats virtau į žolę pa
silsėti ir pasvajoti. Vėjeliui 
pūstelėjus per visą kūną nuei
davo kažkoks švelnumas. Žiū
rėdamas į švariai mėlyną dan
gų ėmiau galvoti, kodėl Lie
tuvos miestiečiai ne taip myli 
gamtą, kaip švedai.

Kauno apylinkės juk taip 
pat nepaprastai gražios. Ne
munas, Neris, Jiesė, Panemu
nės pušynas, Freda—visa tai 
Rangaus dovana. Bet toji 
dangaus dovana — žmogaus

poilsiui mažai tetenka. Koks 
gi malonumas būtų keliauti 
kuriuo nors užmiesčio plentu 
arba vieškeliu ? Pakelės me
džiai, žolės ir krūmai balti 
nuo pačių bjauriausių dulkių. 
Jeigu einantį pavys arba pra
lenks vežimas, turėsi paskęs
ti dulkėse nuo galvos iki ko
jų. Tad jau tikrai geriau 
Laisvės alėjoje ant suoliukų 
žiovauti, .negu eiti į užmiestį. 
O jei, sakysim, išėjus kur nors 
už Vilijampolės pakils vėjas, 
būsi' apneštas šiukšlėmis, per
nykščiais lapais arba net dar 
blogesniais daiktais. O jau 
alyvų aromatu ten tikrai ne
pakvips.

Mūsų gražiojoj Panemunėj 
taip . pat negalima eiti keliu, 
pakaks praūžti automobiliui, 
ir paliksi debesy bestovįs, ži
noma, negalima norėti to, ką 
turi švedai. Jie seniai gyvena
laisvi, jie turtingi, jie gali sa-

riausius mineralinius gėrimus 
čia perka, švedai praktiški.

Gražios Kapines
Keletą kartų reikėjo .plauk

ti laiveliu. Stockholmo apylin
kėse tarnauja daugybė gari
nių arba motorinių keltų žmo
nėms iš vienos miesto dalies į 
kitą perkelti. Važiavom pro 
didžiulį “Luma“ fabriką. Ja
me dirbamos elektros lempu
tės. Čia reikia priminti, kad 
šis fabrikas priklauso švedų, 
kooperatyvų sąjungai. Toliau 
—kordo ir General Motors 
automobilių fabrikai;

Saulė jau slinko vakarop, o 
dar tik pusė Stockholmo teap- 
keliauta. .Nusprendžiau vaka
rinę miesto dalį palikti kitam 
kartui; laivu nuvažiavau tie
siai į šiaurinės miesto dalies 
xapines.

Kas yra matęs Klaipėdos 
miesto kapines, tas gali įsi

Chicagos Žinios
ROSELANDE PRAKALBOSE 
ŽMONĖS NETILPO Į SALĘ

vo miestų apylinkes pavyzdin
gai sutvarkyti. Bet tai dar ne 
viskas. Ir Panemunėj ir Vy
tauto parke, norėdamas kur 
nors po medžiu atsisėsti, turi 
gerokai aplink apsidairyti ir 
pauostyti, ar nėra kur nors 
netoliese priteršta. Ir tikrai 
darosi keista skaitant apie 
Kauno miesto valdybos pas
tangas gražinti miestą. Nese
niai buvo rašyta, kad nebe
bus leidžiama ant stogo staty
ti lazdas radijo antenoms. Esą 
tas gadina miesto vaizdą. O 
kiek vargstama dėl krautuvių 
iškabų ir langų užtiesalų. Ši
tokiomis savo pastangomis 
Kaunas yra toli pralenkęs 
Stockholmą, nes čia dar nie
kam nė į galvą neateina už
drausti stogines antenas. De
ja, Kaune neseniai namų sa
vininkai ir kiemsargiai viešai 
klausė miesto valdytojus, kaip 
jiems apsiginti nuo tų miesto 
gyventojų, kurie reikalo pri
spirti įsibrauna kieman ir ten 
priteršia. Jei dar kiemuose 
tebėra teršiama, tai nėra ko 
norėti, kad po užmiesčio krū
mus angelai vaikščiotų.

Duokit Puoduką Kavos
Lelijų miškas jau paliko to

li užpakalyje. Aš pasukau į 
pietus, nenorėdamas prieiti vi
siškai arti prie prekių uosto. 
Uosto zonoje pašaliniams 
vaikščioti uždrausta. Norint 
ten įeiti, reikia turėti leidimas. 
Aplenkiau Gardet laukus, kur 
kareiviai daro kasdieninius 
užsiėmimus ir Pirmąją Gegu
žes darbininkai ruošia savo iš
kilmingus mitingus. Priėjau 
patį gražųjį Djurgorden par
ko kanalą. Kiek čia kitais me
tais plaukiodavo motorinių 
valčių! Būdavo pilnas kana
las. Dabar tik būrinės ir irk
linės teplauko. Motorinėmis 
valtimis, lygiai kaip ir priva
čiais automobiliais, šią vasarą 
važinėti uždrausta. Dėl as
meninio malonumo arba pa
togumo negalima eikvoti ben
zino, kurio Švedija nebegali 
gauti, o nauja prekybinė su
tartis su Sovietų Sąjunga dar 
nepasirašyta. Prie automobi
lių daug kas spėjo prisitaisyti

vaizduoti, kaip švediškos ka
pinės atrodo ir gali suprasti
dėt ko Kauno kapines galima 
vadinti visiškai netvarkomo
mis. Kepurės nusiimti čia nie
kas nereikalauja. Kas čia mi
rusių kapus sutvarko, aš ne
žinau, bet apleistų Įcapų čia 
nėra. Be to, į akis krinta ka
pų paminklai ir parašai.

Iš pradžių mane buvo net 
juokas paėmęs, kai šalia kaž
kokio daktaro kapo perskai
čiau “Sven Magnusson, kur- 
pis“. Paskum aš radau daugy
bę profesijų: fotografų, sargų, 
advokatų, profesorių, daili
džių. Prie mirusio pavardės 
pridedamas dar ir jo amatas. 
Ir aš išvaikščiojęs visus kapus 
įsitikinau, kad čia žmonės ne
laidojami pagal savo turtą ar
ba profesiją. Mirusieji taip 
pat demokratiški: daktaras 
visai nesigėdina gulėti šalia 
kurpip!

Reikia Skubėti Namo
Netoli nuo kapinių, kitoj 

pusėj kelio yra Haga parkas. 
Ten gyvena Hagos rūmuose 
būsimas Švedijos kron princas, 
o dabar dar tik princas Gus
tavas Adolfas su savo šeima. 
Jo dvaras sekmadieniais prisi
renka pilnas žmonių, žmonės 
apžiūrinėja karališkas avis, lė
liukus, arklius, šiltadaržius ir 
gėlynus. Ypač mėgsta gyvu
lius švedų vaikai. Kas pri
klauso karaliui—tas priklau
so tautai. Ir aš įsivaizduoju, 
koks švedų būtų nustebimas, 
jei kada nors čia pašaliniams 
būtų uždrausta užeiti arba bū
tų pastatyta sargyba.

Hagos dvare yra ir gana 
įdomus teatro muziejus. Ten, 
žinoma, yra net kelios viešos 
kavinės, nes švedas be kavos 
ko gero užtrokštų. Arba, sa
kysim,- parke bevaikštinėda- 
mas jis susitinka savo pažįsta
mą. Nepakanka gi paklausti, 
kaip einasi, kas gera, būtinai 
reikia pakviesti kavos išgerti. 
Ir pakviečia, nors kiekvienas 
moka už save. Kvietimas čia 
neliečia atlyginimo reikalo. 
Jeigu pagal mūsišką paprotį 
tikėsies, kad mokės tas, kas 
kvietė, tai labki apsiriksi" ir

Prakalbų dalyviai entuziastiš
kai pasveikino Lietuvos Liaudį 

ir Jos Valdžią
Penktadienį, rugpjūčio 2 d., 

Rosclande Darbininkų salėj į- 
vyko Lietuvos klausimu pra
kalbos. Kalbėjo iš Lietuvos 
svečias Matusevičius, V. Raila 
ir V. Andrulis. Tiek daug 
žmonių susirinko į prakalbas, 
jog nekuriem teko stovėti gat
vėj, nebuvo svetainėj vietos. 
Nežiūrint, kad daugelis netil
po į svetainę, tačiau negryžo 
namo, ale pasilikę gatvėj 
klausėsi prakalbų.

Vakarui pirmininkavo A. 
Stalnionis. Jis pasakė įžangi
nę prakalbą ir pakvietė kalbė
ti V. Railą. Jis gražiai aiškino 
apie Lietuvoj vykstančią pa
dėtį ir tai, jog liaudžiai bus 
dabar kur kas geriau gyventi. 
V. Andrulis pasakė reikšmin
gą kalbą apie Smetonos val
džios nuvertimą ir įsteigimą 
Sovietų Respublikos Lietuvoj. 
Matusevičius, svečias iš Lietu
vos, kalbėjo paskutinis. Jis 
faktiškai nušvietė, kokia padė
tis buvo Lietuvoj, kaip fašistai 
per 14 metų valdė kraštą bru
taliu teroru ir tai, kaip liau
dies gyvenimas dabar pagerės.

Užbaigus prakalbas, buvo 
daug klausimų. Vieni klausė, 
kaip permainos įvyko Lietu
voj; kiti norėjo žinoti, kaip 
praėjo rinkimai į seimą prie 
Justo Paleckio valdžios; dar 
kiti norėjo žinoti, kodėl sei
mas nutarė prisidėti prie So
vietų Sąjungos?

Beje, buvo ir tokių, kurie 
kaltino naująją Lietuvos val
džią už prisidėjimą prie So
vietų Sąjungos. Nckuric sakė, 
kad jau dabar nėra Lietuvos, 
“Rusija pasigrobė.“

Į klausimus labai vykusiai 
ir faktiškai atsakinėjo V. An
drulis, protarpiais įdėdamas 
smagaus humoro.

Tenka žymėti, kad Roselan
do lietuviai senai tokių skait-

lingu ir entuziastiškų prakalbų 
neturėjo. Penktadienį buvo vi
sokių pažiūrų žmonių: darbi
ninkiško nusistatymo, socialis
tų, katalikų ir bepartyvių. 
Mat, visi interesuojasi Lietu
voj vykstančia padėtimi ir to
dėl skaitlingai lankosi į pra
kalbas. Manau, kad už kiek 
laiko Roselando lietuvių orga
nizacijos surengs ir daugiau 
tokių masinių mitingų.

Klausutis.

UŽMUŠĖ DARBININKĄ AR
MOUR DIRBTUVĖJ SPRO

GUS GARO ĮTAISUI

Sužeidė Jasiūną 
Co. dirbtuvėj tau- 
sprogo garo vamz-

Sunkiai
Armour 

kų skyriuj 
dis? Nelaimėj užmušė Michael
Gross ir sunkiai sužeidė lietu-

Savininkas
JOSEPH WANAGAS

Puiki Vieta 
VAKACIJOM

Turistam kambarial-Cabins vienai 
nakčiai, savaitei ar ilgiau. Puikūs 
miškai, patogios vietos piknikam, 1- 
taisyta ant lauko vietos virimam ir 

kepimam.
RESTAURACIJA

Sode, visokį gėrimai ir visokį 
valgiai.

ON ROUTE 209
Iš New Yorko važiuojant, 4 matlės 

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

Alus,

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

9

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

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

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

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

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

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS
Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 

kaina po 2oc už egzemplioiių, nik) 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

25 ir daugiau—

šiuom antrašu:

I

Brooklyn, N. Y1427 Lorimer St.

PHILADELPHIJOS IR APYLINKES ATYDAI

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

R. MIZARA “LAISVĖS“ REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

Pulki dailės programa: Dainuos Aido Cho
ras iš Brooklyn, Lyros Choras iš Phila
delphijos, Moterų Birūtės Choras iš Phila. 

ir Lyros Choras iš Baltimorės.

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

iš anksto.

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

I

I 
t

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS )

Įvyks 1 Rugsėjo 
Nedėlioję -*• Sept.

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

Kclrodis: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės sto
ties, nuo čia nuveš į pikniką. Automobiliais: važiuokite Frankford Ave. iki City Line, per
važiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roo
sevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 mailių nuo 
Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt Kapines,- pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po 
kairei į Rd. No. 132. -Pavažiuokite apie l1^ mailes sekdami iškabas.



Šeštas puslapis

Dal martinis Leningradas
SS

Penktadienis, Rugpj. 9, 1940

Rašo agr. M. Mickis
Leningradas yra vienas iš 

gražiausių Sovietų Sąjun
gos miestų. Savo moderniš- 
kumu ir architektūra pri
lygsta daugeliui pirmaeilių 
Europos miestų. Gyventojų 
skaičiumi, tarp daugelio So
vietų Sąjungos miestų, Le
ningradas užima antrą vie
tą. Pagal 1939 m. sausio me
nesio 17 d. visuotiną Sovie
tų Sąjungos gyventojų su
rašymą Leningrade buvo 
3,191,304 gyventojai. Nuo 
jo įsteigimo (18 šimtmečio 
pradžios), su kai kuriomis 
pertraukomis, šis miestas 
buvo rusų imperijos sosti
nė, ir tik 1918 m. kovo mėn. 
Sovietų Sąjungos vyriausy
bė sostinę iš Leningrado 
perkėlė į Maskvą. Tačiau 
šio miesto svarba, dėl per
sikėlimo iš jo sostinės, vals
tybės egzistavime nė tru
pučio nesumažėjo. Kaip to
liau pamatysime, Leningra
das Sovietų Sąjungoje vi
sais atžvilgiais yra itin 
svarbus punktas, į kurį 
kiekvienas Sovietų Sąjun
gos pilietis žiūri su ypatin
gu atidumu ir atitinkamu 
jautrumu.

Šių dienų Leningradas 
Sovietų Sąjungoje yra di
džiausias pramonės, mokslo 
ir meno centras. Dar prieš 
didžiąją rusų revoliuciją 
šiame mieste ir jo apylin
kėse pradėjo steigtis įvai
rios pramonės įmonės, ir 
jau tada buv. Peterburgas 
savo technikos pranašumu 
stovėjo visos Rusijos pra
mones priešakyje. Čia per 
ištisus šimtmečius susida
rė kvalifikuotų pramonės 
darbininkų kadrai. Čia spie
tėsi geriausios technikinės 
Rusijos jėgos ir kartu bren
do bei formavosi Rusijos 
proletariatas.

Po 1917 m. spalių revo
liucijos, kuomet visas Ru
sijos gyvenimas radikaliai 
pasisuko kita vaga, tų laikų 
pramonės lygis nebepaten-, 
kino dienos reikalavimų. 
Caristinės Rusijos laikais, 
kaip visame krašte, taip ir 
Leningrade neplaningai su
kurta pramonė reikėjo iš 
naujo perorganizuoti ir 
daugumoje naujai perstaty
ti. Be to, pramonės gamy
bos sritis įgavo kitą pobūdį. 
Dabar Leningrado pramonė 
produkuoja traktorius, tur
binas, įvairias mašinas fab
rikams, aukščiausios rūšies 
plieną, elektros stotims 
įrengimus ir daug kitų ga
minių, kurie reikalingi So
vietų Rusijos ūkio progre
sui ir liaudies gerovei. Be 
to, Leningrade yra plačiai 
išvystyta pramonė krašto 
gynimo reikalams. Pagal 
1937 m. statistikos duome
nis Leningrado pramonės

Įmonėse dirbo 551,201 dar
bininkas, o pramonės gamy
ba, palyginus su 1913 m. 
yra padidėjusi 9 kartus. 
Leningradas yra žymus ne 
tik aukštai išvystyta pra
mone, bet kartu yra daug 
padaręs įvairių tyrinėjimų 
bei bandymii ir išradimų 
pramonės srityj, taip, kad 
kiekvienas Sovietų Sąjun
gos inžinierius su pasidid
žiavimu Leningradą vadina 
konstruktyvine laboratorija 
ir technine kadrų mokykla.

Leningrado pramonės plė
totei daug padeda geras 
transportas. Į Leningradą 

, sueina 12 geležinkelio lini
jų, t. y. po Maskvos čia yra 
didžiausias Sovietų Sąjun

goj geležinkelių mazgas. Ir 
tas dar labai svarbu, kad 
Leningrade yra vienas iš 
geriausių ir moderniškiau
sių visoje Sovietų Sąjungo
je prekybos uostas.

Leningrado uostas randa
si pietų — vakarinėj mies
to dalyj ant suomių įlankos 
kranto. Paskutiniais metais 
šis uostas tapo taip išplės
tas, kad dabar iš karto gali 
priimti virš 200 jūrų laivų 
ir per metus perleisti iki 12 
milionu tonu krovinio. Čia 
Sovietų vyriausybė įrengė 
moderniškiausius. šaldytu
vus, elevatorius ir kitokius 
pastatus bei mechanizmus.

Mokslo bei liaudies švie
timo srityj Leningradas 
taipgi visoje Sovietų Sąjun
goje stovi pirmoj eilėj. Čia 
koncentruojasi daug pa
grindinių aukštojo friokslo, 
turinčių net pasaulinį var
dą, įstaigų. Iki Didžiosios 
Spalių revoliucijos, pagal 
1913-14 metų statistikos 
duomenis, Petrograde buvo 
135,141 moksleivių, t. y. iš 
kiekvieno tūkstančio gyven
tojų buvo tik 62 mokslei
viai. Dabar Leningrade 
moksleivių yra 631,300, kas 
sudaro po 212 moksleivių 
iš kiekvieno tūkstančio, ne
skaitant suaugusiems kur
sų. Pagal 1937 m. statisti
ką Leningrade yra 60 aukš
tųjų mokyklų, kuriose mo
kosi 75,000 studentu. Jose 
dirba 9,700 profesorių. Cha
rakteringa pažymėti, kad 
Brokgauzo ir Efrono enci
klopedinio žodyno 56 tome, 
331 puslapyj nurodyta, kad 
Petrograde 1900 metais bu
vo aukštųjų vyrams 20 mo
kyklų, kuriose mokėsi' 10,- 
000 studentų ir 3 aukštosios 
moterims mokyklos su 1,- 
630 studenčių, tuo tarpu da
bar Leningrade tik viename 
Industrijos institute mokosi 
virš 10,000 studentų.

Bibliotekų, skaityklų ir 
| klubų tinklas taipgi yra ne
paprastai išplėstas. Miestas 
turi 48 dideles bibliotekas, 
518 bibliotekų yra fabrikų 

i klubuose. Leningrade ran-

dasi viena - iš turtingiausių 
pasaulyje bibliotekų, vardu 
Saltikovo-Ščedrino, kurioje 
yra virš šešių su puse mili
jonų knygų. Be to, čia ran
dasi daug žymių mokslo ty
rimo įstaigų, pavyzdžiui: 
žymaus ^mokslininko Pavlo
vo įkurtas eksperimentinės 
medicinos institutas, svar
biausia geofizikos observa
torija, Pulkovo astronominė 
observatorija ir daug kitų. 
Taip, kad ne be reikalo Le
ningradas yra vadinamas 
mokslo miestu.

Savo teatrais ir muzie
jais Leningradas taip pat 
labai žymus. Jame randasi 
21 teatras ir 30 muziejų. Iš 
teatrų pažymėtini Didysis 
Gorkio vardo dramos teat
ras, Valstybės, akademinis 
operos ir baleto Kirovo var
do teatras, Dramos Puškino 
vardo teatras ir daug kitų. 
Iš muziejų žymiausi Ermi
tažas, kuriame randasi ver
tingiausi pasaulio meno kū
riniai, pradedant seniau
siais ir baigiant dabarti
niais laikais. Rusiškas meno 
muziejus, Literatūrinis mo
kslo akademijos muziejus, 
zoologijos, žemės ūkio, ge
ologijos, revoliucijos, Leni
no ir kt.

Kaip visa Sovietų Sąjun
ga taip ir Leningradas die
na iš dienos dideliu tempu 
visose srityse progresuoja.

Komunalinis Leningrado 
ūkis taip pat yra gerokai 
pažengęs priekin. Fabrikų 
rajonuose daug pastatyta 
moderniškų darbininkams 
gyventi namų. Labai išplės
tas susisiekimas mieste. 
Tramvajaus linijos ilgis 
1913 m. buvo 57,5 km., o 
1936 m. jau 213,6 km. Tram
vajaus vagonų iš 619 pasie
kė 2,391. Be to, daug kur
suoja autobusų ir trolei
busu, kuriu anksčiau visai 
nebuvo. Vandientekio lini
jos ilgis 1913 m. buvo 674 
km./ o dabar apie 1,000 km. 
Kanalizacijos tinklas iš 539 
km. yra išaugęs iki 1,000 
km. Gatvės visos yra asfal
tuotos. Miesto apšvietimas 
palyginus su 1913 m. yra 
padidėjęs keturis kartus.

Leningradas išoriškai 
taipgi yra labai patrauklus. 
Plati ir vandeninga Neva, 
kurios krantai išmūryti 
granitu, yra tikra miesto 
puošmena. Daugybė salų, 
kanalų ir 548 tiltai, kas 
duoda pagrindą Leningra
dą vadinti “Šiaurės Veneci-

Sutversime Lietuvišką Valdžią
(Feljetonas)

Sakau, šiandien taip greitai 
pasaulyj įvyksta permainų, ne 
kas savaitė ar diena, bet, ga
lima sakyti, kas valanda. Kaip 
ir Lietuvos įvykis, kuris man 
iš minčių negali išsikraustyti. 
Lietuvos liaudis nueina vakare 
gulti, pasilsėti, o ryte atsike
lia ir jau neberanda jo ekse- 
lencijos Antano Smetonos, ši
tokį staigūs .įvykiai labai daug 
baimės įvarė klebonijose po 
visą Lietuvą. Net pasiekė ir 
Amerikos klebonijas.

Aš, būdamas redaktorius 
“Naujosios Klampynės”, stoju 
su visa pajėga, kad parodyti 
pasauliui, kad negali tokių 
greitų permainų įvykti be 
priežasties. Griebiu “Tėvy
nę”, randu želatiną praneši
mą : “Nebėra Lietuvos”. Pat
sai savim nebesitikiu, kas čio
nai galėjo pasidaryti, kur ga
lėjo dingti Lietuva nuo že
mės kamuolio.

Numetęs “Tėvynę” į šalį, 
sakau, tas Jurgelionis nežino 
nė patsai ką rašo. Griebiu 
“Keleivį”. Nagi randu, kad 
Lietuvą užplūdo jauni žydai ir 
valdys. Griebiu “Naujienas”, 
ką jos pasakys. Sako, impor
tuoti žydai iš Maskvos. Skai
tau “Sandarą”, taip pat rašo, 
jog Lietuvos seimo rinkimuo
se visi kandidatai buvo iš Mas
kvos. Randu dar išvadžioji
mą, jog Smetona gerai pada
rė pabėgdamas naktį pas Hit
lerį, nes dabar bus proga su
organizuoti Lietuvos valdžią 
kur nors užsienyje.

šia proga pasinaudodami 
mudu su kunigu Balkonu su
šaukiami mass mitingą Mas- 
pethe. Nors publikos nebuvo 
daug, bet mums jų nereikia, 
mes galim kalbėti kelių tūks
tančių vardu vistiek., štai ir 
Waterbury masiniame mitinge 
turėjo mūsų frontai apie tre
jetą tuzinų, o kalbėjo už pen
kis tūkstančius. Kunigas Bal- 
kūnas nejuokavo, ale šaukė 
visus lietuviškus socialistus, 
tautininkus ir parapijomis į 
revoliuciją su abiem iškeltom 
rankom. Prašė Hitlerį, kad 
mums atiduotu Smetoną dar 
nesuraugintą. šis darbas turi 
būti greitas, nes mūsų pasekė
jai pradės gauti laiškus iš Lie
tuvos su pranešimais, kad Lie
tuvoj šiandien liaudis laimin
gesnė, eina prie geresnio gy
venimo. Tačiau tas manęs ne
baugina. Mūsii klebonai žino, 
kaip reikia padaryti. Jie pasa
kys bažnyčiose iš sakyklos, 
kad laiškai dabar vauti iš Lie
tuvos yra bedieviški, nes Lie
tuvoj bažnyčios yra atskirtos 
nuo valstybės. Liens narapiio- 
nams laiškams netikėti ir pa

tįs sako, prie vienybės kaip 
silkės bačkoj, ir turėsime lie
tuvišką valdžią čia pat Ame
rikoj su Antanu Smetona prie
šakyje. Tada galėsime vjsiem 
savo priešams parodyt špygą 
kišenėje.

W aterburietis.

Sovietai Turi 60,000 Mylių 
Geležinkelių

Maskva. — Antradienį 
Sovietų Sąjungoj buvo mi
nima Geležinkeliečių Diena, 
ir paskelbta, jog dabar So
vietų šalis turi per 60 tūks
tančių mylių geležinkelių.

Su Lietuva, Latvija ir Es- 
tonija prisidėjo Sovietų Są
jungai virš 4,200 mylių ge
ležinkelių. Su vakarine Uk
raina ir Vakarine Baltaru
sija, su Bessarabi ja ir Šiau
rine Bukovina ir su užleis
tomis Sovietams Suomijos 
apskritimis, priskaitant ir 
naujai Sovietų pravestus 
ten geležinkelius, Sovietų 
Sąjungos geležinkelių tink
las paaugo 5,400 mylių.

Per pirmuosius 20 metų 
po revoliucijos Sovietai nu
tiesė 8,700 mylių naujų ge
ležinkelių linijų.

buvo sudeginti.
Apie tai buvo byla suda

ryta, kuri ir dabar tebėra.
Po to užėjo badas ir ma

ras. Numirėliams laidoti 
kaimai buvo užvedę atski
rus kapus. Tam paminėti, 
pabaigoje 17 amž. miestelio 
pakraštyje, prie Sedos-Ma
žeikių vieškelio buvo pasta
tytas per 10 mastų aukščio 
mūrinis paminklas su 3 sto- 
vylomis, kuris ir šiandien 
tebestovi.

Rusų laikais Sedos mies
telis turėjo savo atskirą 
valdybą—“miestelio valdy
ba” (mieščianskaja upra- 
va).

Be čia suminėtų, Sedos 
miestelis yra daug matęs 
1831-1863 sukilimo, 1905 m., 
vokiečių okupacijos metais. 
Lietuvos kūrimosi laikais 
taip pat yra daug matęs.

—St. V.-ž.

kačių ir vydavo jas šalin, 
kaip tik pamatydavo.

Voveraitė pasiliko prie 
katės dar kurį laiką po to, 
kai kačiukai jau nustojo 
žįsti. Bet kas toliau atsiti
ko šiai voveraitei, tai trūks
ta žinių. —D.

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuoki t: 

J. baRkus 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Hillside, N. J.
Pradžioj šios savaitės drg. 

Helen Kudirkienė pasidavė po 
labai serioziška operacija. Ji 
randasi Presbyterian Hospital, 
27 So. 9th St., Newarke. Room 
,306 — Helen Kudirka. Valan
dos: 2-4; 7-9 kiekviena diena. 
Patartina ligonę lankyti pa
baigoj savaitės, nes ji kol kas 
yra silpna. Drg. Kudirkienė 
yra plačiai žinoma Hillside j 
ir apylinkėj kaipo mūsų ju
dėjimo uoli veikėja.

Linkime jai greito pasvei
kimo. L. K.

SEDOS MIESTELIO JDO- 
MI 450 METŲ ISTORIJA

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
buvusių Užpilių ir Grobino 
pilių būta didelių mūšių. To
dėl Sedos apylinkė labai bu
vo nualinta, nuteriota. Išžu
dyta daug gyventojų, sude
ginti jų ūkiai. Miestelis ir 
Sedos dvaras beveik visai

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

Sovietų Raudonosios Armijos kariai Bessarabijoj, kurią
— -Sovietą Sąjunga atsiėmė iš -Rumunijos,--------

ja.”
Šio gražaus miesto kūrė

jas ir moderniškos rusų val
stybės organizatorius Pet
ras I iš čia pradėjo pusiau 
laukinę tų laikų Rusiją su
artinti su daugiau kultūriš
ku pasauliu arba kaip pri
imta sakyti—prakirto langą 
į Europą. Reikia suprasti, 
kad šis faktas kiekvienam 
rusui yra daug daugiau, ne
gu paprastas istorinis epi
zodas. Tuo labiau dabarti
niam Sovietų Sąjungos pi
liečiui Leningradas yra sa
votiška šventykla, nes šia
me mieste pradėjo formuo
tis pirmieji revoliuciniai 
darbuotojų kadrai. Čia bu
vo padėti Sovietų valstybės 
pamatai ir čia daugiausia 
dirbo didžiausias minėtos 
valstybės o r g a n i z atorius 
Vladimiras Leninas. Ne be 
reikalo Leningradas yra va
dinamas rusų revoliucijos 
lopšiu.

Iš čia nors trumpai pa
teiktų minčių, manau gali
ma suprasti kas tai yra Le
ningradas. kokią jis turi So
vietu Sąjungos valstybei 
svarba ir ką jis reiškia. So
vietų Sąjungos 183 milijonų 
te u a .

raniionni netikės.
O dabar visi Smetonos or- 

dinuoti kavalieriai ir diploma
tai. visi išviėno, kaip Grigai-

Kalbant apie Leningradą 
sunku, nors bendrais bruo
žais, nepaliesti tos dramos, 
kuri vyko' netoli jo ribų. 
Suprantama, kad norint 
tinkamai tokius dalvkus iš
analizuoti pirmoje eilėje rei
kia vadovautis tik šaltu ob- 
jektyviškumu ir mokėti su
prasti tikrą realybę.

Čia be ypatingo gudrumo 
galima suvokti Leningrado 
strateginę reikšmę Sovietų 
Sąjungai.

Užtenka tik pažvelgti į 
žemėlapį ir truputį nuodug
niau susipažinti su Lenin
grado geografine padėtimi. 
Nereikia norėti, kad tokia 
didelė valstybė kJip Sovie
tų Sąjunga, pro pirštus žiū
rėtų į savo gyvybinius in
teresus. Mes visi gerai pri
simename, kokiomis pado
riomis sąlygomis Sovietų 
vyriausybė norėjo susitar
ti su suomių tauta ir be 
abejonės, kad tas susitari
mas Suomijai būtų išėjęs į 
didesnę naudą, negu karo 
pasekmės. • ~

KEISTA DRAUGYSTĖ 
TARP PRIEŠINGŲ 

GYVULIŲ
(Tąsa nuo 3 pusi.)

Vienoje Amerikos farmo- 
je buvo rasta mažiukė, dar 
visiškai silpna voveraitė, ne
galinti savarankiškai gy
venti.

Voveraitė buvo parnešta 
į namus, kur buvo katė, tu
rinti kačiukų. Ir katė tuo
jau priėmė voveraitę į savo 
šeimą, ir iš visko buvo ma
tyt, jog katei voveraitė la
biau patinka, negu savi ka
čiukai; tai gal todėl, kad 
voveraitė buvo vikresnė ir 
linksmesnė.

O kitos katės neapkentė 
voveraitės ir tykodavo ją 
užpult. Bet voveraitės glo
bė ja-“motina” visu įnirtimu 
gindavo voveraitę nuo kitų

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -jxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot ! 

arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

; Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

visokių prašmatnybių

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

Rengiamas naudai subatinių ir nedėlinių radio programų

PRIZAI: (1) 1940 Studebaker 2 door Champion Sedan
(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 j 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.

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

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

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėle.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS:

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 8410)

Junior DeLuxe Portable

Remington Model No. 5 DeLuxe

Remington Model No. 1 DeLuxe

DeLuxe Noiseless Portable

S34.50
$49.50

$67.50Tuojau užsisakykite per “Laisvę,1 
nes “Laisvė” savo skaitytojams 

duoda didelę nuolaidą.

Parašykite “Laisves” Administracijai klausdami informacijų, t A3S prisiusime jums 
cirkuliarą, kuris plačiai aprašo kiekvieną mašiną.

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



Penktadienis, Rugpj. 9, 194Q

Philadelphia, Pa.
Ateinantį sekmadienį, 11 d. 

rugp. bus platokas mūsų or
ganizacijų išvažiavimas į Rid- 
gedale kempę. Apie šią kem
pę mūsų lietuviai mažai ką 
žino. Ją įsteigė tarptautinės 
mūsų judėjimo organizacijos 
ir ją palaiko sveikatingumo 
tikslams. Joje randasi atosto
goms įtaisyti parankumai: bū
dos, sanitariškos gulyklos, 
maudynės, jaunuoliams žais
lai, stalai ir kitokį paranku
mai. Čia dauguma žmonių 
praleidžia vakacijas po keletą ; 
savaičių.

Ateinantį sekmadienį meno j 
programą pildys rusų ir kitų 
tautų menininkai. Mūsų judė
jimo žmonės raginami daly
vauti.

Kaip nuvažiuoti?
Mašinomis važiuokite keliu 

Bethlehem Pike—Route 309 
iki Spring House, pasukit po 
kairei Sumneytown Pike (63) 
iki Junction 563, pasukit po 
dešinei vieną mylią ir šekit 
nurodymo iškabas į kempę.

Galima važiuoti ir nuo 69tn 
St. traukiniu \v esiern linija' 
iki reltord, Pa., išlipę gaut 
pašaukt ant telefono riiclge-

prie neuždirbtos savaitės al
gos, kiek reikėjo uždirbti.

Dauguma lietuvių žmonių 
džiaugiasi dėl naujos valdžios 
Lietuvoje. Ale randasi ir pik
čiurnų, keikūnų, kad net 
spjaudosi iš savo nesusiprati
mo. Aš esu užklausęs, ar ra
šot laiškus į Lietuvą dėl savo 
giminių, kad ką dėl mūs tei
singo atrašytų patys mūsų 
žmonės, giminės, broliai bei 
seserys. Argi taip viską atė
mė iš tų varguolių darbo žmo
nių, kaip rašo pikta spauda 
ir žmones tokiais piktais pa
daro. Atsakymą tokį gavau: 
“jau nėra Lietuvos ir nėra tų 
mūsų žmonių tose vietose, kur 
gyveno, viską atėmė ir išvežė 
į gilumą Rusijos, žmones ir 
turtą. O ant jų vietų atvežė 
ruskius ir apgyvendino.”

Taip šnekančių yra labai 
mažai žmonių, Katrie skaito 
dvasiškų tėvenų laiKrasčius. 
Mano supratimu, mes turime 
rašyti laiškus giminėms ir pra
šyti, kad visą teisybę, neper- 
ueję aprašytų, lai greitesniu 
laiKii musų priešams ragus 
melagysčių aplaužytume, Da
bar, kaip mes laiškų negau
nam, tai gerai yra priešams 
ir meluoti per spaudą. Varg
dieniai neturėtų gailėtis tur
čių ponų, o džiaugtis pervers-

dale Camp, rennsuurg Z69Z. 
Jus atvažiuos parsivesi. Trau
kinys eina kas valandą.

Kas buvo Nature rriends 
kempėj, tai ši yra daug dides
ne. ADi jos yra progresyvių 
žmonių įsteigtos.

Kas nori bendrai važiuoti 
mašinomis, atvykįt 8 vai. ryte, 
ė>809 N. fcairhill St. Sykiu ga
lėsime vykti. A. J. S.

m u.
A. Čekanauskas.

Waterbury, Conn.
Svečio Įspūdžiai is Dainų

Dienos eonu, Valstijoj
Rugpjūčio 4 d., Conn, vals

tijos daroinmkų meno buvo 
laikytas metinis išvažiavimas

Springfield, Ui.
—uainų Diena, ns nuvykau 
labai anksti į parką, tiktai bu
vo atėję rengėjai ir grupavosi

'....,................. IBggsBggaeswTtfw.trifssa:

piknikas Lakewood parke. Tai 
patogioj vietoj paliai ežerą,
tarpe kalnų, ir žaliuojanti
miškai aplink dengia parko
pievyną nuo skaidrios saulu
tės spindulių. Ot, dalyvių—
svečių ir vietinių suplaukė 
skaitlingas būrys, užpildyda- 
mas parką kupinai.

Pagaliaus prasidėjo progra
ma. Po vadovyste Ch. Strižaus- 
ko Choras gražiai sudainavo. 
Po tam J. Budeliūtė trumpai 
kalbėjo, skatindama jaunimą 
prie apšvietos. Dar Stygų Or
kestras, vadovaujant d. Vi
sockiu!, žavė j ančiai griežė ir 
padainavo . Vėliau Miss Ra- 
simavičiūtės vadovystėj keli 
chorai sykiu sudainavo tris 
daineles—viena iš jų buvo 
dainuota: “Broliai, į Kovą”. 
Ši daina labai publiką užžavė
jo. Malonūs balsai taip ir ai
dėjo pro žaliuojantį lapyną į 
aukštus kalnus, švelnindami 
klausytojų jausmus. Dar vėl 
grupė mergaičių chorisčių pui
kiai sudainavo.

Po tam kalbėjo apie Lietu
vą d. J. Gasilinas, “Tiesos” 
r e d a k t o rius, nurodydamas 
Smetonos brutališka režimą ir 
jo pasekėjų čia Amerikoj ne
lemtus uždavinius. . . Dar kal
bėtojas sake, kad dabar, Lie
tuvai prisidėjus prie Sovietų 
Sąjungos, vėl tapo keli Vil
nijos apskričiai priskirti prie 
Lietuvoos—taigi dabar bus 
dar didesnė, laisvesnė ir kul
tūringesnė Lietuva! Dar vė
liaus buvo vienbalsiai priim
ta rezoliucija, sveikinanti ir 
linkėjanti Liet, valdžiai dirb
ti dėl lietuvių darbininkų ir 
tarptautinės proletarijos la
bo... Taip 7 vai. vakarop 
prasidėjo šokiai ir taip jauni
mo prisikimšo svetainė spaus- 
tinai. Muzikos aidų virpėji
mas viliojo jaunimą prie šo
kimo.

naujo ir svarbausį svarstoma. Tai
pogi prisirengimas prie mūsų jubi- 
lėjinio apvaikščiojimo, kurį nutarėm 
surengti šį rudenį. Kviečiame visus 
būti laiku. — V. J. S. Sekr.

(187-188)
SHENANDOAH, PA.

Sekmadienį rugpjūčio 11 d., Lau- 
demano Giraitėj, LDS 34 kp. kartu 
su jaunuolių 213 kp. rengia pikniką. 
Bus gera muzika šokiam. Taipgi tu
rėsime ir užkandžių. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkes dalyvauti. — 
Kom. (186-187)

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kp. bendrai su vietine 

IWO kp. rengia pikniką, sekmadie
nį, 11 d. rugpjūčio. Krums Parke, 
Two Bridges Rd., Fairfield, N. J. 
Bus gera muzika. Bušai išvažiuos 
11 vai. ryto nuo Liberty Hali, 329 
B’vvay. Važiuojant automobiliais, im
kite Route 23 to 6 iki' Two Bridges 
Rd. ir sukite po kairei, ten rasite 
pikniko vietą. Įžanga į parką 35c.— 
Rengėjai. (186-188)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks rugpjūčio 12 d., 7:30 v. v. 
Lietuvių Svet., 29 Endicott St. Ma
lonėkite dalyvauti, yra svarbių rei
kalų aptarti. — A. W. (186-188)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 10 d., 2 vai. p. p. LDS į 
Kliube. Visi nariai dalyvaukite, taip
gi kurie nesate užsimokėję metines 
duokles, stengkitės pasimoketi už 
šiuos metus. —A. Naravicnė, org.

(186-187)

HUDSON, MASS.
Sekmadienį, rugpjūčio 11 d. Hud- 

sono Liet. Piliečių Kliubas, LDS 66 
kp., LLD 103 kp. ruošia pikniką prie 
Marlboro Ežero, Marlboro’je, Skan
dinavų vietoj. Pradžia 10 vai. ryto. 
Bus skanių valgių, gėrimų, didelis 
ežeras pasimaudyti ir svetainė pasi
šokti. Kelrodis: nuo Marlboro va
žiuojant, imkite kelią po dešinei pri-

\,t I
1 . ...nes
važiavę ežerą, iš Hudsondi^pervažia- 
vę ežerą po kairei, antra vieta palei 
ežerą. PASTABA—Jei tą dieną bū
tų lietaus, tai parengimas įvyks 
Liet. Piliečių Kliubo Name, Hud- 
sone. Kviečiame visus dalyvauti.

(186-187)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 12 d., 8 v. v. Lietuvių 
Svet., trečių lubų, 853 Hollins St. 
Prašome narių dalyvauti . susirinki
mo, yra svarbių reikalų aptarti ir 
taipgi atsiveskite ir naujų narių. — 
Valdyba. (186-188)

PHILADELPHIA, i PA.
Sekmadienį, 11 d. rugp. bus plato

kas mūsų organizacijų išvažiavimas 
į Ridgedale kempę. Programą pil
dys rusų menininkai ir kitų tautų 
Mūsų judėjimo žmones raginami da-

lyvauti. Mašinomis važiuokite keliu 
Bethlehem Pike — Rt. 309 iki 
Spring House, pasukite po kairei 
Sunneytown' Pike (63) iki Junction 
563, pasukite po dešinei vieną my
lią ir šekit nurodymo iškabas i kem
pę. Galima važiuoti ir nuo 69 St. 
traukiniu Western linija iki Telford, 
Pa. Išlipę pašaukite Ridgedale Camp 
telefonu, Pennsburg 2692, atvažiuos 
parsivešt. Traukinis eina kas valan
dą. Kas nori bendrai važiuoti ma

r Septintas puslapis

šinomis, atvykite 8 vai. ryte, 5809 
N. Fairhill St. — AJS.

(186-187)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadieni, rugp. 11 d., 10 
vai. ryto, 1812 S. Front St. Visi na
riai yra kviečiami dalyvauti šiame 
susirinkime. Tarime daug svarbių 
aptarimų, nes “Laisvės” piknikas 
jau netoli. / (186-187)

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Q--------------------------------------------- □
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
0------------------------------------------------- B

Rugpjūčio 17 d. prasidės 
State f air ir tęsis iki rugpj. 
Z5 dienos. Valstija daug pi
nigų išdalins vien dovanomis, 
net $181,000. Ale ir surenka 
didelę sumą pinigų. Vien tik 
už randas sklypų žemės ir pa
stogės dėl visokių vertelgų ir 
kompanijų. Praeitą metą virš 
milionas žmonių lankė State 
Fair. Taip spauda rašė. O šiais 
metais nežinia, kiek bus žmo- 

*nių ir kokia įžangos kaina 
bus. Gal 25c, kaip praeitą me
tą buvo, o gal ir pasų daug 
bus veltui. Jau darbas eina. 
Taiso, gražina, rengia viską 
dėl tos didelės parodos.

Karščiai iki rugpjūčio 4 d. 
pas mus buvo dideli, kas mie
la dienelė siekia 90 ir taip vis 
eina aukštyn iki daeina ne- 
katras dienas iki 101 laipsnių. 
Lietaus nėra ir nebuvo veik 
per visą praeitą liepos mėnesį. 
Ganyklos visos ruduoja. Jo
kios geros žalios žolelės ne
matyti. Tiktai niekam verta 
piktžolė laikosi, kad ir sausoj 
žemėj . Nekurie ūkininkai 
kornus kerta ir gyvulius še
ria. Kas neturi gilaus šulinio, 
vandenį turi vešti. Vaisiai 
nuo medžių krinta neprinokę 
ir nedaaugę. Mat, žemė sausa 
ir medis negali gaut drėgnu
mo kiek reikia. Daržuose dar
žovės nuo karštos saulės iške
pusios.

Anglies kasyklos dirba 3-4 
ir 5 dienas į savaitę, katros 
neuždarytos. O uždarytos lau
kia atidarymo. Kaip vasaros 
karštis perbėgs ir rudens šal
tesnis oras užeis, tai ir visos 
kasyklos atsidarys.

Fabrikai dirba pusėtinai ge
rai, kaip tai, išdirbystė viso
kių mašinų ūkininkams ir t.t.

Kas turi darbą, jauni vyrai, 
išsilavynę prie tų darbų,, tai 
uždirba gerai. Turi po gražų 
karą ir gyvena pusėtinai ge
rai iki darbas eina.

Smulkių daiktų, kaip myte- 
rių išdirbystė irgi dirba gerai. 
Čia daug moteriškių dirba. 
Kad ir nekatros uždirba ge
ras algas, ale viena nuo ki
tos slepia. Mat, bosai moki
na nesisakyti uždarbio. Gal ir 
tiesa. \

Čeverykų išdirbystė dirba 
gerai, ale daug mergaičių ran
dasi po nedaug galinčių už
dirbti. Kitos turi registruotis 
darbo ofisuose, kad pridėtų • ♦ *.

darbininkai. Rengėjai skun
dėsi, Kad už pusės mylios ran
dasi Romos Katalikų Susivie
nijimo apskričio piknikas ir 
kad tai busiąs visų 4 srovių 
bendras frontas prieš mūsų 

! pikniką, kad tie žmonės paim
li desperacijos dėlei Lietuvos 
perversmo ir kur tiktai gavo 
progą, naikino pagarsinimus.

Kai kurie iš tų žmonių yra 
suvedžioti savo lyderių. Jeigu 
jie rimtai ir šaltai pagalvotų, 
tai patys -pamatytų, kad jie 

■ daro stambia klaida naikinda
mi kitų pažiūrų žmonių turtą

• dėl keletos Smetonos bernų,
• kurie būdami Lietuvos val- 
j džioj smaugė žmones per 14
metų. Lietuvos liaudis nega
lėdama pakęsti ilgiau to pra- 
rūgusio Smetonos skonio, su 
pagelba savo didelio kaimyno 
Sovietų Sąjungos išvertė į Hit
lerio sąšlavyną, čionai Smeto
nos likučiai rėkia, šaukia ma
sinius mitingus, tveria bendrą 
frontą, siunčia protesto rezo
liucijas Lietuvos liaudies val
džiai, kelia suirutę draugijų 
susirinkimuose, bet ar tas pa
gelbės? Vienas draugas pasa
kojo, kad jisai patėmijęs vie
ną senį, kurisai darbavosi nai
kinti mūsų pikniko apgarsini
mus, kuris nenori skaityti ki
tokius laikraščius, kaip “Nau
jienas” ir “Keleivį” Ir tas

1 žmogelis mano sugrąžinti Sme
toną ant Lietuvos liaudies 
sprando!

Nors bendrafrontiečiai dėjo 
visokias pastangas, kad tas 
Conn, valstijos darbininkų me
no piknikas išeitų kuoprasčiau- 
sia, bet išėjo kuogeriausia. 
žmonių buvo pilnas parkas. 
Apie 5 valandą jau į parką 
negalėjo įvažiuoti su karais, 
nes nebuvo vietos. Jeigu būtų 
buvęs didesnis parkas, 
tai būtų buvę daugiau dar 
žmonių. Į pavakarį nebuvo 
galima gauti nė valgyti, nes 
jau viską buvo pabaigę. Ren
gėjai viską pirko pagal pra
eitus metus, bet pasirodo, kad 
šiemet daug daugiau žmonių 
buvo. Programa buvo trumpa, 
bet įvairi.

Išnešta užgyrimo rezoliuci
ja Lietuvos liaudies valdžiai 
ir pasiųsta į Kauną.

Svečias.

Taipgi buvo šią dieną ir 
Rymo Katalikų Susivienijimo 
piknikas, irgi Conn, apskri
čio, bet čia buvo žmonių ma
žesnis būrelis. Kalbėjo trum
pai kun. Valentinas, linkėda
mas dėl dalyvių gero. Dar ke
letą žodžių sakė RKS pirmi
ninkas, P. Spoškus apie šį Su
sivienijimą. Ir dar keletas kal
bėjo, tik jų vardų nenugirdau. 
Beje, buvo sudainuota keletas 
dainužių per bažnytinį chorą, 
po vadovyste vargonininko 
Aleksos. Tik ponas Aleksas 
pradėdamas dainuoti, sušuko 
taip: “Dabar dainuosim Lietu
vos himną, tad visi nusiimkite 
kepures ir dainuokim skar
džiai, kad ir Kaunas girdėtų. 
Mat, dabar Lietuvoj jau nelei
džia “Liet. Tėvynė Mūsų” dai
nuoti. O tik dainuoja “Inter
nacionalą”. Bet čia reikia irgi 
pastebėti štai ką. Dabar Lie
tuvoj žmonės dainuoja ‘Liet. 
Tėvynė Mūsų” daug gražiau 
ir garsiau, negu bent kada 
nors pirmiau yra dainavę—ir 
nėra jokios drausmės. Dar po
nas Aleksas yra pasilikęs už
pakalyje 75.5 nuoš. dainavime 
nuo Kauno dainininkų. . .

Baje, buvo perstatytas kal
bėti miesto majoras, tik ne
pasirodė ant pagrindų.

Jauna Mergaite.

PRANEŠIMAI IS KITUR
WORCESTER, MASS.

Aido Choro išvažiavimas įvyks 
rugpjūčio 11 d. Basas išeis nuo 29 
Endicott St., 8 vai', ryto. Choro na
riai prašomi būti la'lku, bus ir vie
tos pašaliniams. — v(187-188)

EASTON, PAC
LDS 51 kuopos susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 11 d. rupgpjūčio, Y. M. 
H. A. Svetainėje, Walnut ir Ferry 
Sts., kaip 12:30 vai. po pietų. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti, ne*S bus 
labai svarbus susirinkimas. Prk? to 
reikia gerai prisirengti prie pikni
ko, kurį kuopa rengia 25 d. rug
pjūčio, Pleasant Grove. Būkite visi’.'. 
—Sekr. > -'(187-188)

EASTON, PA.
LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 11 d. rugpjūčio, Y. M. 
H. A. Svetainėje, 2:30 vai. po pie
tų. Visi nariai būtinai dalyvaukite ir 
naujų atsiveskite. Bus daug kas

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 ’pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas .............................................................................................................

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

Prakalbos ir Dainos
Rugpjūčio 4 d. čia įvyko 

Conn. Dailės Chorų apskričio

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

■T'" ■ I P ll .riKI M

Paštas ................................................................................................ -............

Gatve ar kaimas ...........................................................................................

Apskritys ..........................................................................................................

Siunčiamo duoną per paštą j kitus mlesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksimo informacijas apie svorį ir kainas.

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

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

Minersville-Shenandoah

SU PROGRAMA
Dienraščio “Laisvės” Naudai

Rengia ALDLD 9-tas Apskritys

Įvyks 18 dieną Rugp.-August

S

S

: ĮSIGYKITE DABAR :

Bus labai gražioje vietoje

MAR LIN PARK
MINERSVILLE, PA.

svietelio daug suplauks iš arti ir toli, myli- 
draugą su kuriais kiekvienam bus malonu

Tikimės ir 
mą svečią ir 
susitikti!

Tik pamislykite; “Laisvės” dienraščio piknikas, kuris 
visai letuviu liaudžiai ištikimai tarnauja, kasgi galėtą 
būti priešingas jame dalyvauti, gal tik tas, kuris savo 
asmeniškos vertės nepažįsta.

Programa bus puiki!—Shenandoah’rio Mainierių 
Kvartetas, žavins publiką savo gabumu. Gerai žino
mas solistas, minersvillietis Vincas Baranauskas, ža
vins publiką su savo maloniu balsu. Iš Brooklyno da

lyvauja dainininkė Lillian Kavaliauskaite.
Kalbėtojas bus Jonas Gasiūnas, LDS organo “Tiesos” re

daktorius, iš Brooklyno, kuris aiškins dabartinę 
padėtį Lietuvos.

Kaip matot, programa bus gana žingeidi, tad iš anks- 
kviečiame svečius, draugus iš apylinkės ir tolimų vietų.to

dalyvauti. . ---------------------
Piknikas prasidės anksti rytą ir tęsis iki vėlai nakties.

Taipgi bus skanių valgių ir gėrimų.
Parko patogumą nereikia girti, pats už save atsako.

KELRODIS: Pervažiavus Pottsvillę miestą Route 209 
apačia~tilto, reikia sukt po dešinei, atvažiavus iš vakarų 
pusės tuom pačiu keliu iki tiltui, reikia sukt po kairei ir 
tuo privažiuokite Mar Lin. RĘNGiĖJAI

W.W.V.V.W.W.W.’.W.W.V.

žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 
šios rūšies daiktų.

youR old watch 
1$ wifdk, inwteu į
TRADE IT IN l-OR A

I^JEWEL

Bulovai

ROBERT
LIPTON

JEWELER
Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe
Graliam & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2173

Visokiausią Rūšių
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir pertekto

Daugybė kitą daiktą ir 
daiktelių sau reikalin
gų rasite mūsų didelė
je krautuvėje. Užeikite 
pamatyti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

• •••••••••••••••••e •»•••••••••••••••

KAIP PALAIKYT SVEIKATA
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir kitos 
Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėk
mingai gydoma. Kreipkitės į Dr. Zins su 
Pasitikėjimu. Atskiri pasitarimų 

bariai Vyram ir Moterim
Laboratorija, Kraujo ir Šlapumo Tyrimai, X-Rays 

IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
<310 East 16th SI., N. Y.
(VilrS 28 m. Privatines ir Ligoninėje Praktikos) 

Tarp Union Sq. ir Irving Pi.
VALANDOS: 9 A. M.-8 P. M.; Sek

madieniais: 9 A. M.-2 P. M.

kam-



I

* Aštuntas puslapis

Priminimas

NewWko^za^^Zinios
New Yorko Jaunimas 
už Anti-Lynching Billy

New Yorko Jaunimo Kong
reso Piki. Taryba, varde 400,- 
000 organizuoto jaunimo, pa-

WORKERS ALLIANCE 
PRIEŠ DRAFTĄ

Brooklyno Lietuvių Sveikinimas 
Laisvajai Tarybų Lietuvai

Pažangiųjų Brooklyno lietu
vių masiniame susirinkime, įvy- 

siuntė telegramą senatoriui Ro- kusiame liepos 26-tą, balsuo- 
bert F. Wagner, kuriame jisljant rankų pakėlimu už ar 
prašoma iškelt prieš lynčiavi-1 prieš, visų dalyvių (prieš bal
iną bilių ir pasidarbuot jo pra-įsavo du smetonininkų “Vieny- 
vedime. Toj pat telegramoj ra-j bes” reporteriai) buvo priim- 
gino atmušt Burke-Wadsworth į ta ir einančio prezidento parei- 
Konskripcijos Bilių.

Jaunimo Kongresas taipgi 
pasiuntė po laišką visiems kon- 
gresmanams virs minėtais klau
simais, taipgi raginant panai
kinti balsavimų taksus.

Lankėsi “Laisvėje”
Ketvirtadienį lankėsi A. Stri- 

peika, žymusis “Laisvės” vaji- 
ninkas iš Elizabeth, ir K. čiur-* 
lis, veikėjas is Bayonne, N. J. 
Abu atvyko vežini po pluoštą j--------
dolerinių už “Laisvės” ekskur
sijos bilietus, parduotus jų ko
lonijose.

Stripeika sako, kad elizabeth- 
iečių dalyvavo ekskursijoj dau
giau, negu ekskursijos aprašy
me apsklembiama. Gal mažai 
pasirodė dėlto, kad mūsiškiai 
dviejose vietose įsėdo traukinio. 
Tiesa, sako d. Stripeika, kenkė 
tas faktas, kad Singerio darbi
ninkai buvo paleisti atostogų ir 
ta proga daugelis išvažinėję 
svečiuosna po kitus miestus, 
vienok ir taip Elizabethas bu-j 
vo atstovautas gana gražaus 
būrio.

gas, Lietuvos ministerių pirmi
ninko Justo Paleckio vardu pa
siųsta sekamas pasveikinimas:

“Brooklyn© lietuviai, susirin
kę į šio miesto lietuvių pažan
giųjų organizacijų sušauktą 
masinį susirinkimą, liepos 26- 
tą, 1910 m., (Central Palace, 
16-18 Manhattan Ave., Brook
lyn, N. Y., sveikiname Sovieti
nę Socialistinę Lietuvos .Respu
bliką ir su džiaugsmu užgiria- 
me jos pirmiausius padarytus!

nacionalizavimą bankų j

ir stambiosios pramonės; kon
fiskavimą didžiųjų, netiesotai 
įgytų žemių ir aprūpinimą že
me bežemių ir mažažemių val
stiečių ; sustabdymą kunigams 
algų, ir užtikrinimą Lietuvai 
apsaugos nuo sunaikinimo im
perialistiniais užpuolikais su
darant susivienijimą ir drau
giškumą su Sovietų Sąjunga.

“Lai gyvuoja Sovietinė So
cialistinė Lietuva!

“Lai gyvuoja didžioji Sovie
tinių Socialistinių Respublikų

Sveikinimas buvo 
prakalbų, kuriose 
lomskąs, R. Mizara

priimtas po 
D. M. šo- 
jr A. Bim

ba visapusiai išdėstė dabartinę
Lietuvos padėtį, taipgi nušvie
tė Lietuvos praeities istorijos 
svarbiuosius bruožus.

Susipažinkite su LDS Seimo Delegatais 
Jaunimo Ekskursijoje

Unija Gavo Pagerintą 
Kontraktą

Jungtinės Urmo Pardavyk- 
_ lų.ir Sandėlių Darbininkų Uni

jos Lokalas 65-tas, CIO, pasi
rašė naują sutartį su Interlin
ing Distributors Sąjunga, kurioj 
gauna geresnes sąlygas už tu
rėtas sulyg senosios sutarties.

Išgauta $21 minimum vie
ton $16-kos pereitais metais; 
general is pakėlimas algos $3 
per savaitę pirmais metais ir 
$2 antrais; dvi savaitės ato
stogų su alga ir ligoj alga už 
dvi savaites per metus, jei 
darbininkas suserga. Garanti
ja nuolatinio darbo buvo jau 
ir senojoj sutartyje.

Paliečia 75 darbininkus, 
dirbančius 18-koj atskirų fir
mų.

Pereitą metą šios apylinkės 
LDS jaunuoliai padarė bandy
mą, būtent: surengė naktinę 
ekskursiją laivu. Visi, kurie da
lyvavo toj ekskursijoj, atsime
na, kaip viskas buvo rūpestin
gai suruošta ir kaip visas pa
rengimas sėkmingai išėjo.

Šiemet jaunuoliai rengia dar 
[didesnę ekskursiją, negu perei- 
I tais metais. Laivas yra pa
samdytas daug didesnis, ir vis
kas yra suruošta ant daug di
desnės skalės. Kadangi LDS 
jubiliejinis seimas prasidės 
rugpjūčio 26 d., tai LDS Jauni
mo Taryba ir nutarė ta proga 
rengti šią ekskursiją seimo iš
vakarėse. Tad šis jaunuolių 
“Boat Ride” įvyks šeštadienio 
vakare, rugpjūčio 24 d. Laivas 
išeis nuo Battery Place, North: vauti.

River Pier No. 1, 7:30 v. v. Bi
lieto kaina tiktai $1.00.

Prašome visų Brooklyn© lie
tuvių dalyvauti šioj labai svar
bioj jaunimo pramogoj. Bus 
proga sueiti ir susipažinti su 
LDS Seimo delegatais ir sve
čiais. Taipgi bus užtektinai vie
tos pasivaikštinėti, pasilinks
minti, ir pasišokti. Lietuviškus 
ir angliškus šokius gros visų 
mylima Jurgio Kazakevičiaus 
orkestrą.

Parodykite visiems atvyku
sioms į New Yorką svečiams, 
kad mes mokame tinkamai 
įvertinti ir paremti mūsų jau
nimo parengimus. Tad Metro
politan LDS Jaunuolių Taryba 
nuoširdžiai visus kviečia daly- 

R engėjai.

Viršininkas iš Unijos 
Gavęs ir “Nuošimčių”

Scalise, buvęs Bildingų Pri
žiūrėtojų Unijos int. preziden
tas, kaltinamas iš unijos suvo
gus $60,087, teisman pristaty- 
siąs liudininkę Mrs. H. Cum
berland iš Illinois, buvusią uni
jos knygvedę Chicagoj, kuri pa- kelbimas uždarymo buvęs tik 
liudysianti, kad jis pinigus ga- pastebėt kiek dar randasi no- 
vęs “nustatytais nuošimčiais.

Jurginės Piknikas Bus 
Šį Sekmadienį

šv. Jurgio Draugija, seniau
sia jr didžiausia Brooklyne lie
tuvių pašalpinė, ruošia savo 63- 
čią metinį pikniką, į kurį, 
kaip paprastai, kviečia visus 
šio didmiesčio lietuvius, nežiū
rint jų pažvalgų bei įsitikinimų. 
Ir juos visi lanko, kadangi 
draugija yra tolerantiška, joje 
sutelpa ir draugiškai sugyvena 
visokių pažiūrų lietuviai be da- 
lymo į geresnius ar blogesnius, 
be persekiojimo.

Vyresnieji draugijos nariai 
jau yra sulaukę anūkų ir pro- 
anūkų, tad ir į jos pramogas 
sueina bent trys Amerikos 
gentkartės, vedini ketvirtąja.

Piknikas įvyks rugpjūčio li
tą, Dexter Parke, 75th St. ir 
Jamaica Ave., Woodhaven, prie 
pat BMT Jamaica linijos El- 
derts Lane stoties. Navicko or
kestrą grieš amerikoniškiems, o 
Kaizos — lietuviškiems šo
kiams. Pradžia 2:30 po piet. 
Įžanga 40c.

Wor.ksr Alliance didžiąjam 
New Yorke pasisakė griežtai 
kovoti prieš verstiną kareivia- 
vimą-draftą, pareiškimu,
kad Burke-Wadsworth kon- 
skripcijos bilius yra “šalies iš
šaukimu kovon,” ir kad jis 
yra “pastatymu pavojun na- 
cionalio saugumo,” ne jo ap
gynimu.
EAST NEW YORK-RICH. HILL

ALDLD 185 kp. ir LDS 13 kp. 
rengia metinę vakarienę, 7 d. gruo
džio, Buzelio Svet., Crescent St. ir 
Atlantic Avė. Prašome kitų org. tą 
dieną nieko nerengti. — Kom.

(187-189)

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti 

ūkėje, amžius ne svarbus, tiktai kad 
būtų teisingas ir geras žmogus. Mo
kestis pagal susitarimą. Prašome 
kreiptis sekančiu antrašu: I. J. 
Bartkus, McDonough, N. Y.

(187-189)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Elzbiet os Parisi tęs, po 

pirmu vyru Papauricnė. Kas žinote, 
kur ji randasi prašau pranešti, arba 
tegul pati atsišaukia. Turiu svarbų 
reikalą iš Lietuvos. J. Yasiunas, 577 
Crescent St., Brooklyn, N. Y.

(187-189)

A. Velička Serga
Alekas Velička, LDS 1-mos 

kuopos pirmininkas, taipgi Pi
liečių Kliubo biznio skyriaus 
pirmininkas, ir veikėjas kitose 
organizacijose, susirgo. Gal būt 
nuo skaudamo danties ar kokio 
kito skaudulio labai ištino vei
das ir dėlto priverstas kreiptis 
į gydytoją ir ilsėtis namie. Lin
kime greit pasveikti.

Protestuoja Pasukimą Namų 
Fondų Karo Reikalams

Ispanijai Gelbėti Komitetas 
Prašo Skubiai ir Gausiai 

Paremti Pabėgėlius

Užstreikuota Penkios Vielų 
Dirbėjų Šapos; Vadovauja 

1BEW Lokalas 3-čias

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.

F. W. SHALINS

Dr. Edward K. Barsky, Ame
rikinio Ispanijai Gelbėt Komi
teto pirmininkas, 200 5th Avė., 
N. Y. gavęs radiogramą nuo Is
panijos pabėgėlių gelbėjimo or
ganizacijų centro iš Francijos, 
jog dėl karo ir 
dėties pabėgėlių 
riopai pasunkėjo, 
jų kelias buvo 
kėčiuotas.

Tenykštis komitetas praneša 
perorganizavęs darbą, tačiau 
nurodo, kad darbas negalės 
kaip reikiant eiti be skubios ir 
gausios pagelbos iš amerikie
čių.

pokarinės pa- 
padėtis kele- 
nors ir pirma 
žiauriai erš-

“Tobacco Road” vaidinimas 
buvęs paskelbtas užsidarysiant, 
būsiąs tęsiamas ir toliau. Pas-

rinčių veikalą matyt

Šv. Jurgio Draugijos 63-čias Metinis

PIKNIKAS
Įvyks šį sekmadienį

RUGPJŪČIO 11 AUGUST
Bus gerai žinomoje vietoje.

DEXTER PARK
75th St. ir Jamaica Ave.;, Woodhaven, L. IM N. Y.

Navicko orkestrą grieš amerikoniškus kavalkus šokiam, 
Kaizos orkestrą grieš lietuviškus kavalkus.

o

Pradžia 2:30 po pietų; Įžanga 40c
Gerbiamieji! Šv. Jurgio draugystės piknikai visada būna labai 

sėkmingi ir linksmūs. Nes kiekvienas turi progos pasimatyti su se
nais pažįstamais ir gali įsigyti naujų pažinčių. Todėl kiekvienatn yra 
svarbu dalyvauti Šv. Jurgio Draugystės piknike.

RENGIMO KOMISIJA.

-4

Virš 1,000 lavintų darbininkų 
iš penkių vieloms ir kabeliams 
gamint šapų išėjo streikai! rug
pjūčio 1-mą, šių metų. Strei.kie- 
riai priklauso Int. Brotherhood 
of Electrical Workers.

Gyvent laužynėse yra bloga, 
bet gyvent barakuose dar blo
giau, pareiškė, organizuoti ren- 
dauninkai per savo Rendaumn- 
kų Lygą.

New Yorko East Sides ren- 
dauninkų organizacijos pirmi
ninkė Helen Appel pareiškė:

“Tikras apsigynimas reiškia 
apgynimą mūs gyvybės, o gyvy
bės East Side ir abelnai laužy
mą gyventoji^ po visą šalį vi
suomet būna pavojuje. Ligos, 
gaisrai, mirtis tfra kasdieniai 
laužynių svečiai.” Bet namams 
pinigų nėra, o karui randama.

(SHALINSKAS)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

,$150. .
Koplyčias suteikiam nefnoka- 

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

Atostogauja

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Užstreikuotomls šapomis yra 
(Circle Wire & Cable Corp., Tri
angle Wire & Cable Corp., Bi
shop Wire & Cable Co., Colum
bia Wire 
ern Tube 
už naują

i blausiais
valandų darbo dienos, 
savaitėj, 80c per valandą mi
nimum mokesties ir geresnių 
šapoje sąlygų. Streikas yra 
šimtu nuošimčių sėkmingas.

& Cable Co., ir East- 
& Tool Co. Streikuoja 
sutartį, kurios svar- 
reikalavimais yra 7 

35 vai.

A. ir S. Matuliai, Jersey City 
gyventojai, kurie taip pat skai
tomi ir pusiau brooklyniečiais 
dėl tankaus dalyvumo Brookly- 
no lietuvių veiksniuose, šiuo tar
pu atostogauja Naujojoj Ang
lijoj. Atvirėle, išsiųsta iš Ha
verhill, Mass., siunčia gerų die
nų ^visiems laisviečiams.

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
pad i dinų tokio 

I 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

B. Mikulis Užmuštas 
Traukinio

Zeikus
Scran- 
prane-

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Brooklyn — “Laisves” Name
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ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

D r. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išankst'o.
Tel. SOuth 8-1551

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

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

Penktadienis, Rugpj. 9, 1940

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

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

D R. 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

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

namų darbo, kilbasal ir kepta paršlena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mate u šas Simona vi čius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

M.

S

Šį pirmadienį, rugpjūčio 12- 
tą, 419 Lorimer St., bus lietu
vių savitarpinio švietimosi-dis- 
kusijų vakaras. R, Mizara duos 
peržvalgą svarbiųjų vėliausių 
įvykių. Tiesa, oras dabar šil-

tas, bet gyvenimo eiga vėsumos 
nelaukia, tad ir mes privalome 
būti su viskuo nuodugniai susi
pažinę, viskam turėti aiškų at
sakymą. Dėlto visi dalyvauki
me ir kitus pakvieskime. Pra
džia 7 :30 vakaro. Įžanga nemo
kama. Rengėjai

Lietuvių Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

660 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Statys Scenos Veikalus

PUIKI ORKESTRĄ ŠOKIAMS
SKANIŲ UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ

Jaunuoliai rengia Sporto Programą. $75.00 skiriama 
prie įžangos bilietų. Todėl skaitlingai dalyvaukite.

KVIEČIA RENGĖJAI.

Brooklyno Flatbush Teatre 
nuo šiol būsią statomi scenos 
veikalai, kurie jau paruošti iš
kelt užmiestin. Rugpjūčio 19- 
tos savaitę statys “Tobacco 
Road,” vaidinamą ant New 
New Yorko Broadvės per 6 su 
virš metus

Brooklynietis Petras 
gavo nuo savo draugų iš 
ton, Pa., laišką, kuriame 
ša, kad traukinio užmuštas
Barney Mikulis, apie 54 metų, 
gyvenęs seniau Newarke, o per 
pastaruosius eilę metų gyvenęs 
Scranton, Pa. Iš Lietuvos paė
jęs nuo Šunskų. Savo jaunys
tėj, Lietuvoj, veikliai rėmęs re
voliucinį 1905 metų sukilimą.

Velionis daugeliui brooklyne- 
čių taipgi pažįstamas iš gyve
nimo Newarke ir tankaus atsi
lankymo į didžiąsias Brookly- 
no lietuvių pramogas.

Paliko nuliūdime žmoną, sū-' 
nų ir dukterį. Sūnus gyvena 
Newarke.

Laidos penktadienį, rugpj. 9.

Mrs. E. Devree, 48 m., užsi- 
dusinus gasu savo apartmente, 
212 E. 48th St., N. Y. Sakoma, 
dėl nesveikatos.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

Įvyks Rugpjūčio 10 ir 11 d
TAUTIŠKAM PARKE

MONTELLO, MASS.

Visos kuopos, kurios turėjote įžangos tikietus dėl platinimo, 
Pasistengkite sugrąžinti laiku.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

I

417 Lorimer St.
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