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Vokiečiai Teigia, kad Jie Nuskandinę 4 Anglų Laivus ir 
Sužeidę 4; Vienų Orlaiviai Bombardavo Kitų Prieplau

kas, Orlaivių Aikštes, Fabrikus ir kt.
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Ką gi aš galėjau išduoti ? 
Savo klasę? Savo idėjas? Sa
vo skelbtas pažiūras į visuo
meninę santvarką?

Gimiau smulkaus valstiečio 
triobelėje. Per visą savo gyve
nimą pelniau duoną savo dar- 
Uu. Marksizmu susižavėjau 
tuojau, kai tik apie jį išgir
dau. J organizuotą darbininkų 
judėjimą įstojau 1914 metais 
ir niekad jo nebuvau apleidęs.

Socializmo idėja per visą 
mano sąmoningą gyvenimą 
buvo ir tebėra šviesi žmonijai 
viltis. Ją skelbiau, kaip galė
jau ir mokėjau,—per laikraš
čius, knygas ir gyvu žodžiu.

Neapkenčiau carizmo, 
apkenčiau ir neapkenčiu 
šizmo. Prieš jį kovojau ir 
voju, kiek išgaliu.

Tokia, trumpai suėmus, ma
no padėtis visuomenėje.

KRISLAI
Ką Aš Išdaviau?: Fašizmą, 

Fabrikantus, Bankinin- 
•kus ? . . .

O Ką Išdavė St. Michel- 
sonas?

Rašo R. Mizara

*

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

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

“Keleiviui” nepatinka mano 
kalba, sakyta masiniame mi
tinge Brooklyne ir tilpusi rug
pjūčio mėli. 1 d. “Laisvėje.” 
Ji yra “nevykusi,” sako “Ke
leivio” redaktorius. Daugiau : 
ši kalba pastatant! mane “tų 
išdavikų eilėj.”

Atseit, “Keleivis” pasimojo 
mane padaryti išdaviku. Yra 
išdavikų ir išdavikų. Kalbant 
trumpai, darbo žmonės išdavi
ku vadina tokį asmenį, kuris 
pats būdamas darbo žmogu
mi, eina tarnauti liaudies prie
šams. Arba tas, kuris išduoda 
savo ilgai skelbtas idėjas.

Liaudies priešai turi teisę 
vadinti išdaviku tą žmogų, ku
ris, būdamas dvarponiu, fabri
kantu arba bankininku eitų 
tarnauti darbo žmonėms (to
kių atsitikimų labai retai tepa
sitaiko).

Atėjo valanda, kurią Lietu
vos darbo žmonės — dėka 
Raudonąjai Armijai — pasi
jautė laisvi. Jie patapo savo 
krašto pilnais šeimininkais. Jie 
tuojau pravedė reformas:

L Neturtingiems valstie- 
čims, — tokiems kaip mano 
broliai, — ir bežemiams duo
da žemės.

2. Davė nemokamą mokslą 
visiems darbo žmonėms.

3. Suteikė nemokamą gydy
mą sergantiems.

4. Bažnyčią nuo

5. Suvisuomenino fabrikus, 
bankus ir stambųjį biznį.

6. Išlaisvino politinius kali
nius.

7. Suteikė plačiausių laisvių 
darbd žmonėms organizuotis, 
šviestis, kultūrintis.

8. Vykina gyveniman ilgai 
svajotą ir milijonų darbo žmo
nių lauktą socialistinę santvar
ką.

Visi suminėtieji punktai bu
vo vyriausiais punktais, už 
kuriuos sąmoningi darbo žmo
nės kovojo ir kentėjo.

Dabar, kai Lietuvoje tas vis
kas jau įvykinta arba vykina
ma, kada liaudies svajonės ir 
troškimai patapo tikrove, tai 
pažangioji Amerikos lietuvių 
visuomenė už tai naująją Lie
tuvą sveikina. Ji džiaugiasi sa
vo brolių laimėjimais. Nes ji 
žino, kad Lietuvoje fašizmas 
iššluotas amžiams. Jis daugiau 
ten nebegrįš. Padarytąsias 
liaudžiai žaizdas užgydys nau
joji sistema.

Lietuvoje užviešpatavo lais
vė ir gėris visiems norintiems 
dirbti žmonėms. Išlaisvinta iš 
retežių lietuvių kultūra bujos 
ir klestės.

ANGLAI SAKOSI NUŠOVĘ 60 VOKIE
ČIŲ ORLAIVIU; VOKIEČIAI SKELBIA

SI NUKIRTĘ 89 ANGL LĖKTUVUS

ANGLŲ PRANEŠIMAS
London, rugpj. 12. — Vo

kiečių orlaiviai šiandien nuo 
pat ryto vėl ėmė bombar- 
duot Angliją ir dar pirmą 
kartą šiame kare atakavo 
Šiaurinę Airiją (kuri nepri
klauso Airių Respublikai, o 
veikia iš vien su Anglija).

Vakar 400 Vokietijos or
laivių bombardavo pietinius 
ir rytinius Anglijos pakraš
čius per 300 mylių ilgio. An
glai sunaikino 60 vokiečių 
orlaivių, o iš savo pusės 
prarado 26 lėktuvus. Vokie
čių bombų skeveldros sužei
dė du Anglijos karo laivus 
Portlando prieplaukoje; pa
degė žibalo tanką, kai kur 
pažeidė susisiekimus, šiek 
tiek nuostolių padarė trio- 
bėsiams anglų karo laivyno; 
vieną nekariškį anglą už
mušė ir kelis sužeidė.

Anglų bombanešiai ataka
vo vokiečių lėktuvų stovyk
las, žibalo sandėlius, amu
nicijos fabrikus ir prieplau
kas Hamburge, Wilhelms- 
havene ir kituose miestuose 
Vokietijoj, šiaurinėj Franci- 
joj ir Holandijoj.

17 vokiečių orlaivių. Dove- 
ryje vokiečiai sunaikino 8 
anglų baliūnus.

Vokieči ėktuvai nuskan
dino tpiš prekinius anglų 
laivus, viso apie 17,600 tonų 
įtalpos ir tiesioginiais bom
bų smūgiais sužeidė vieną 
karinį anglų laivą - naikin
tuvą ir tris prekinius laivus.

Vokiečių submarinas pas
kandino prekinį ginkluotą 
anglų, laivą “Upwey 
Grange,” 9,180 tonų.

Vokiečių lėktuvai padegė 
orlaivių fabrikus Norwiche, 
bombardavo parako fabriką 
St. įves, sėkmingai bombar
davo karinę Portlando prie
plauką, ir padegė žibalo 
sandėlius. Vokiečių orlai
viai prisodino minų aplink 
kelias anglų prieplaukas. 
Anglų lakūnai metė, bom
bas į nekarinius punktus 
šiaurinėje ir vakarinėje 
Vokietijoje.

Stato Vanden-Elektrinę Dir- METALO DARBININKAI SMERKIA VER 
byklą, Namus Darbininkams, STINA KAREIVIAVIMĄ, KAIP PAVOJŲ

Viešiem Valdiškiem Darbam Lietuvoj Paskirta 23,000,000 
Lity; 23 Tūkstančiai Bedarbiy Gavo Darbus; Žmonės Skai

to Keleriopai ir Dešimteriopai Daugiau Laikraščių
Kaunas. — Tarybinės Lietuvos valdžia davė viešus 

darbus 23-ms tūkstančiams buvusių bedarbių, kaip Lietu
vos vyriausybė pranešė rugpjūčio 11 d. Ji daro ir daug 
kitų žingsnių, kad visus bedarbius aprūpint darbais.

Laikraščiu^ dabar skaito keleriopai ir dešimteriopai 
daugiau darbininkų ir ūkininkų-valstiečių, negu prie 
Smetonos valdžios. Jie turi daugiau ištekliaus negu pir
ma. Labai pakilo skaitymas politinės literatūros.

Laikraštis “Valstiečių Patarėjas” turi jau 185 tūkstan
čius reguliarių skaitytojų; laikraščio “Kareivių Tiesa” 
išsiplatina po 35 tūkstančius egzempliorių.

Prie Smetonos valdžios joks Lietuvos laikraštis ne
turėjo daugiau 15 tūkstančių skaitytojų.

Paskutinėmis dienomis Socialistinės Lietuvos vyriau
sybė paskyrė 23 milionus litų viešiems darbams, parū
pindama bedarbiams užsiėmimo.

Didelė suma pinigų paskirta varyt pirmyn statymą 
vanden-elektrinės dirbyklos arti Vilniaus.

Kauno-Vilniaus vieškeliui tiesti paskirta 3 milionai 
litų ir tiek pat skiriama statyti darbininkams apartmen- 
tinius namus.

Prie senosios valdžios ypač daug bedarbių buvo Vil
niuje. Tai viešiem valdiškiems darbams dabar ten pas
kirta 6 milionai ir 895 tūkstančiai litų.

Metalo Kasyklų, Liejyklų ir Dirbyklų Unija Reikalauja 
Aprūpint žmonėm Gyvenimą, o “Mes,—Sako,—Laisvu 

Noru Apginsime Savo šalį” 
atmetame visokius bandy
mus perstatyt neva kaip 
penktosios kolonos veiks
mus tuos žingsnius, kuriuos 
organizuoti darbininkai da
ro, kad praplatint savo de
mokratines teises.

“Mes įspėjame visu gali
mu atvirumu ir rimtumu, 
jog mes kovosime prieš bet 
kokį samdytojų bandymą 

Sheppardui, Į pakirst mūsų organizaciją 
ir atskirų darbininkų teises, 
kuomet samdytojai atakuos 
mus, vartodami penktosios 
kolonos propagandą.

“Mes, toliau, užreiškiame, 
jog šalį galima tikrai ap
ginti per laisvą žmonių san- 
darbininkavimą ir jog tam 
visai nereikia verstinai su- 
rašyt darbininkus į karinę 
tarnybą.”

VOKIEČIŲ PRANEŠIMAI
Berlyn. — Oro kautynėse 

virš Anglų Kanalo ir pačio
je Anglijoje, vokiečių lakū
nai nušovė žemyn 89 anglų 
orlaivius, o anglai nukirto

vystė. Tai yra tik pareiškimas 
pasitenkinimo, kad klasė, ku
rios sūnus aš esu, Lietuvoje 
pasijuto laisva, pasijuto val
dančioji pirmą kartą tos šalies 
istorijoje!

Ir jeigu aš čia rašau, taip 
sakant, nuo savęs, tai tą darau 
gerai žinodamas, kad šitaip 
mintyja tūkstančiai mano bro- 
lių lietuvių Amerikoje. Ir tik 
todėl, kad jie taip mintyja, tai 
“Keleivio” redaktorius ir juos 
apšauks išdavikais.

Dabar paimkim “Keleivio” 
redaktoriaus poziciją. Per il
gą laiką jis kalbėjo ir rašė už 
socializmą. Per ilgą laiką jis 
rašė prieš fašizmą. Per ilgą 
laiką jis sakėsi stovįs su darbo 
žmonėmis Lietuvoje ir čia 
Amerikoje.

Dabar, kai Lietuvos darbo 
žmonės išsilaisvino, kai jie fa
šizmą nuvertė, kai jie pradėjo 
vykinti gyveniman socializmą, 
tai tas pats “Keleivio” redak
torius pradėjo juos plūsti. 
Naująją Lietuvą jis drabsto 
purvais. Jis eina išvien su fa
šistais, su kunigais, kurie vi
suomet buvo Lietuvos darbo 
žmonių neprieteliai!

Taigi, broli Michelsone, pa
galvokit, kur patys atsidūrė
te ! Pagalvojęs, tamsta supra
si,. kad ne Miza'ra atsistojo iŠ; 
davikų eilėje, bet Stasys Mi- 
chelsonas, kuris spjaudo arti 
visko to, už ką dar taip nese
nai sakėsi kovojąs!

Šimtais Proc. Pa
kilo Pelnai 95-kiy 

Kompanijų
New York. — Devynias

dešimt penkios amerikinės 
kompanijos sunkiojoj pra
monėj per pirmąjį pusmetį 
šiemet gavo $134,135,286 
pelno, tai 317 procentų dau
giau, kaip pernai per tą pa
tį pusmetį.

Plieno kompanijos pernai 
per šešis pirmuosius mėne
sius pelnė $24,428,887, o šie
met per tuos pačius mėne
sius jau $93,707,833, tai 283 
procentai^ daugiau.

Mašinų fabrikantų pelnai 
pakilo 3168 procentais.

Dar didesnių pelnų gavo 
geležies ir anglies kompani
jos, lyginant pirmuosius še
šis mėnesius šiemet su per
nykščiais.

Tai “New Yorko Times” 
skaitlinės.

WILLKIE GRŪMOJA PI
NIGINIAM ROOSEVEL- 

TO RĖMĖJAM

Colorado Springs. — Re- 
publikonų kandidatas į pre
zidentus Willkie grūmoja 
“begailestingai traukt teis
man” visus biznius, kurie 
garsinsis “Demokratų Va
dovėlyje 1940 metam” ir 
tuo būdu pinigiškai rems 
Rooseveltą kaip kandidatą į 
prezidentus.

Sovietai Surengė Pui 
kias Vaišes Baltijos 

Šalių Delegatams
Maskva. — Sovietų Są

jungos vyriausybė suruošė 
šaunų pokilį Kremliaus Pa- 
lociuje atstovams seimų iš 
Lietuvos, Latvijos, Estoni- 
jos ir Bessarabijos - Šiau
rinės Bukovinos, naujagi
mių Sovietinių Socialistinių 
Respublikų.

Pokilyje dalyvavo šių so-,bes nariai, jie buvo pasvei- 
cialistinių kraštų seimų de
legatai, nariai Sovietų Ko
munistų Partijos Centro 
Komiteto, nariai Sovietų 
Sąjungos vyriausybės, at
stovai Aukščiausios Tary
bos (Sovietų seimo); Sovie
tų Sąjungos didvyriai (he
rojai), žymūs sovietiniai 
rašytojai, artistai ir moks-

lininkai; Višinskis, Dimit
rovas, Manuilskis, Jaroslav- 
skis, Ščerbakovas ir Sovietų 
Sąjungos maršalas Kūlikas 
ir šapošnikovas.

Kada į didžią palociaus 
svetainę įėjo Stalinas, Mo
lotovas, Vorošilovas ir kiti 
Sovietų Sąjungos vyriausy-

kinti griausmingomis daly
vių ovacijomis.

Trumpas sveikinimo kal
bas pasakė Molotovas ir Vo- 
rošilovas. Į jų žodžius atsi
liepė trumpomis kalbomis 
vadai įvairių komisijų nuo 
Lietuvos ir kitų naujagimių 
Tarybinių Socialistinių Res
publikų.

Iš Italy-Anglų Karo
ITALŲ PRANEŠIMAS
Roma. — Patys anglai 

pripažino, kad italai nus
kandino anglų submariną 
“Odiną.”

Angliškoje Somalijoje ita
lai užėmė Karrino ir Goda- 
jere tarpkalnes. Italų lėktu
vai bombomis pataikė tie
siai į 15 anglų orlaivių, tu
pėjusių savo aikštėse Erko- 
vite, Anglo-Egipto Sudane. 
Visi italų lėktuvai sveiki su
grįžo.

armijos stovyklas ir kari
nius trokus Libijoj; sėkmin
gai atakavo italų lėktuvų 
stotis Barentu, (Eritrėjoj, ir 
sunaikino kai kurias italų 
priešorlaivinių kanuolių po
zicijas Karrin tarpkalnėje, 
Angliškoje Somalijoje. An
glų lėktuvai visi sveiki su
grįžo atgal.

Italų orlaiviai bombarda
vo anglų prieplauką Adene, 
bet mažai nuostolių tepada
rė.

Denver, Colorado. — Su
važiavimas T a r p t a u tinės 
Metalo Kasyklų, Liejyklų 
ir Fabrikų Unijos (CIO) 
vienbalsiai rugpj. 11 d. nu
tarė pasiųst sekamą tele
gramą senatorių komisijai 
kariniais reikalais. Protes
tuodami prieš verstino ka
reiviavimo sumanymus, te
legrama, adresuota senato
riui Morrisui 
tos komisijos pirmininkui, 
štai ką sako:

“37-tas s u v a ž i a v imas 
Tarptautinės Metalo Kasyk
lų, Fabrikų ir Liejyklų Uni
jos .vienbalsiai nutarė pra
nešt jums, jog šis suvažia
vimas, atstovaudamas 80 
tūkstančių darbininkų yra 
kietai priešingas nedoram, 
neamerikoniškam, nedemo- 
k r a t i š kam Burkės-Wads- 
wortho įnešimui-biliui, ka
dangi šis bilius pavergtų 
mus iš laisvų žmonių šalies 
į šalį vergiškų rekrutų.

“Jeigu tamsta ir tamstos 
draugai įstatymų leidėjai 
norite apgint mūsų demo
kratiją, tai liaukitės statę 
į pavojų demokratines mū
sų teises ir padavimus. Leis
kite tokius įstatymus, kurie 
patenkintų mūsų reikalus 
kaipo žmonių, o mes laisvu 
noru kovosime, be verstino 
kareiviavimo, idant apgint 
save ir mūsų šalį.”

Roma, rugp. 12. — Italai 
sako, kad jų kariuomenė ’ 
Angliškoje Somalijoje vis 
maršuoja pirmyn, mušda 
anglus.

Senato-

yra su- 
patrio- 
įstumt

Darbininkai Yra Ištikimiau
si Amerikos Gynėjai

Suvažiavimas Tarptauti
nės Metalo Kasyklų, Liejyk
lų ir Fabrikų Darbininkų 
Unijos išleido šitokį pareiš
kimą:

“Jokia grupė žmonių 
Jungtinėse Valstijose nėra 
ištikimesnė savo šaliai ir 
demokratinėms jos įstai
goms; jokia grupė nėra la
biau pasiryžus savo gyvy
bėmis gint savo kraštą, kaip 
mūsų šalies darbininkai.

“Mes tvirtai reikalauja
me, kad valdžia neturi 
kraut dar sunkesnę mokes
čių naštą ant sprando tiem 
iš mūsų, kurie mažiausiai 
tegalime mokėti, kuomet 
valdžia beveik nepaliečia 
didžiųjų privačių įplaukų ir 
išpampusių korporacijų pel
nų. Mes laukiame iš val
džios, kad ji išlaikytų ir 
praplatintų d e m okratinius 
principus ir įstaigas, kurio
mis Jungtinės Valstijos 
skiriasi nuo kitų kraštų.

“Mes sutinkame su pa
reiškimu CIO Pildančiosios 
Tarybos, kuri reikalauja, 
kad darbininkų teisės turi 
būt yisuomet išlaikytos, vis 
tiek.' kokioj rimtoj padėtyj 
ši šalis atsidurtų.

Mes aštriai ir griežtai ORAS.—Apsiniaukę, šilta.

yra iš-

Sako, kad Milionie 
riai Stumia Ameri

ką į Karą
Washington.

rius R. D. Holt ketina šią 
savaitę parodyt senatui, jog 
verstino kareiviavimo įvedi
mas Amerikoj tai 
manymas dolerinių 
tų, kurie stengiasi 
šią šalį į karą.

“Milionai dolerių
leidžiami propagandai, per 
kurią jie siekia įvelt Ameri
ką į dabartinį karą.”

Senatorius Ernst Lun
deen, farmerių - darbiečių 
senatorius iš Minnesotos, 
savo kalboj per radio sek
madienį tvirtino, jog įvedi
mas verstino kareiviavimo 
Amerikoj, tai “paskutinis 
žingsnis į šį pasaulinį ką
rą.” v

Jis ragino žmones tuoj te- 
lefonuot, t e 1 e g rafuot ir 
laiškus rašyt senatoriams ir 
kongresmanams, kad atmes
tų Burkes-Wadswortho įne
šimą kongresui, reikalau
jantį įvest verstiną karei
viavimą Jungtinėse Valsti
jose. Sako, “dar ne visai 
pervėlu” atremt tą pavojų.

Nuskendo 120 su Kareivi
niu Anglijos Laivu

London. — Priešų sub- 
marinas torpedavo ir nus
kandino vežusį kareivius 
Anglijos laivą “Mohamed 
Ali El-Kebir.” Su juom žu
vo iki 120 vyrų.

* -

Mano nusižengimas gali bū
ti tik tame, kad džiaugiuosi 
savo brolių Lietuvoje džiaug
smu. Bet tai nėra jokia išda-

Berlyn, rugpj. 12. — Vo
kiečiai pataiso vakarykščias 
savo Skaitlines ir sako, jog 
sekmadienį jie nušovę 90 
Anglijos orlaivių, o patys

Weymouth, rugp. 12.— 
Anglai teigia, kad vokiečių 
orlaiviai bombomis sužalojo 
150 namų Weymouthe, An- 
Elijoj.

Lietuvių tauta tik dabar 
pradės gyventi naują, laimin
gą, saugų ir nepriklausomą 
gyvenimą I

ANGLŲ PRANEŠIMAS
Cairo, Egiptas. — Anglų

orlaiviai bombardavo italų praradę 21 orlaivį.
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Žymioji Amerikietė Žurnalistė 
Anna Louise Strong apie 

Naująją Lietuvą
Pereitų metų pabaigoj New Yorke 

pradėjo kas savaitę eiti įdomus žurnalas, 
pavadintas Friday (Penktadienis). Jis iš- 

< ■ eina kas penktadienį ir lėšuoja tik 10c. 
' kopija. Savaitraštis gausiai iliustruotas 

j ir jo straipsnių turinys visuomet įdomus. 
* Vėliausioj savo laidoj (iš rugpjūčio 

mėn. 16 d.) Friday savaitrašty j telpa žy- 
t miosios amerikietės žurnalistės Anna 

Louise Strong straipsnis apie naujųjų 
Lietuvų. Be to, telpa iliustracijų iš Lie- 

( tuvos; taipgi telpa gražus prez. Paleckio 
paveikslas.

Įžangoj savo straipsnio žurnalistė 
Strong pareiškia, kad ji išbuvo Lietuvo- 

|’J je per visa perversmo laikų, kol Lietu
va patapo tarybinė. “Aš buvau vienin

žemės, bet podraug toji reforma panąį- 
kįna $50,000,000 valstiečių valstybei sko
lų, iporgičių ii’ užsilikusių taksų.

Verstinas žemės ūkio kolektyvizavi
mas yra griežtai draudžiamas. Tacitu, 
tie valstiečiai, kurie savo noru norės tą 
padaryti, lengvai galės.

Žurnalistė Strong savo straipsnį baigia 
šiais žodžiais:

“Tas visas perversmas Lietuvoje įvyko 
be vieno šūvio iššovimo ir be praliejimo 
kraujo. Per rinkiminę kampaniją biznis 
ėjo, kaip ir paprastai. Intelektualai lio
vėsi besirūpinę, kai jie pamate, kiek 
kandidatų,—dauguma jų nekomunistai— 
buvo nominuoti ir išrinkti.”

Šitaip aprašo dalykus Anna Louise 
Strong, amerikietė žurnalistė, parašiusi 
visą eilę knygų ir daugybę straipsnių vi
sokiems Amerikos laikraščiams.

Josios šis rašinys sumuša į dulkes vi
sus tuos naujosios Lietuvos priešų teigi
mus, būk Lietuvoje raudonarmiečiai ver
tę žmones balsuoti, būk tik komunistai 
sudarą dabartinį Lietuvos seimą, būk bu
vę vartota prieš ką nors bent kokia prie
varta.

Įvairios B(>nibų Rūšys ir Jų Veikimas

Spro-

savo

Antradienis, Rugpj.k 13, 194d

telė užsienio korespondentė Lietuvoj 
daugiau kaip dvi savaites ir vienintelė 

u užsienio korespondentė, galėjusi asme-
niai ir artimai stebėti sovietizavimosi 

I procesų. Mano pranešimai nėra cenzū
ruojami. Man leido važinėti po Lietuva, 
kur aš tik norėjau,” rašo ji.

’ Ir Strong toliau patiekia savo įspū- 
j _ džių, kurių tūlas ištraukas mes čia pa- 
1 duosime. >

“Per tris dienas ir naktis po to, kai 
H - aš čion atvykau, Kauno gatvės buvo per

pildytos triukšmaujančiais, šaukiančiais 
žmonėmis. Per valandas jie praeidavo 
paraduodami ties langu mano kambario, 
kurį aš turėjau ’pasiėmusi Metropolio 
viešbutyj. Kai kada jie buvo jauni žmo- 

.* nes, kai kada valstiečiai, jojų ant arklių 
V arba važiuoją vežimuose, kai kada fab

rikų darbininkai, vykstą į darbą. Vei
kiai aš sužinojau, kad tas viskas daroma 
tįkshi pasiruošti balsavimams i Lietuvos 
skintą. Nes daugybei lietuvių rinkimai- 
balsavimai yra didelis įvykis, nepapras- 
tai didelis suvienytas šūkis.”

! Buvusieji valdininkai ir pro-smetoni- 
niai intelektualai, sako korespondentė, 
tiesa, nusiskundė, kad jie nepasitenkiną 
vienu kandidatų sąrašu. Tačiau darbinin
kų ir valstiečių masių tas nei kiek ne- 
gązdino, jų entuziazmo nesumažino.

I
Anna Louise Strong pastebi, kad ji pa
ti ir kiti stebėtojai vieną dalyką gali drą
siai pasakyti: buvę Lietuvoje raudonar
miečiai niekad ir niekur nedalyvavo po
litiniuose su žmonėmis ginčiuose, neigi 
jie kišosi į rinkimus; viskas buvo palikta 
spręsti patiems Lietuvos gyventojams, ką 
pastarieji ir padarė.

Rašydama apie įtakų naujosios vyriau
sybės, žurnalistė Strong nurodo:

“Kur tik dabartiniai ministerial pasi
suko, visur jie buvo sutikti žmonių svei- 

I ■ kįnimais. Dauguma jų, ministerių, yra 
žinomi intelektualai, keli yra ir komunis
tai. Politinė organizacija, kurią jie at
stovavo rinkimuose,—Darbo žmonių Są
junga—tai typiškas liaudies frontas.” ..

Į ^Toliau:
l “Per rinkiminę kampaniją nepaprastai 

greit išsikristalizavo priejauta tiesiogi
niam susijungimui su Sovietų Sąjunga. 
Rezoliucijos už susijungimą užplūdo lai- 

(kraščių redakcijas, valdžios žmonių laiš
kų dėžutes ir telefonų linijas. Mano pasi
kalbėjimai su Seimo delegatais įtikino 
mane, kad jie atstovauja rinkikus ir iš
reiškia jųjų troškimus. Daugybė lietuvių 
stipriai tiki, kad susijungimas su SSSR 
neprileis jų kraštui pakliūti į Hitlerio ka
rinę mašiną.”

t ■ > Svarbu pabrėžti tai, sako rašytoja, kad 
t Į naujoji žemės reforma ne tik suteiks val- 
; C V stiečiams — smulkiesiems—ir bežemiams

Kova Prieš Verstiną Karei
viavimą Tebeauga

Vis daugiau ir daugiau balsų pasireiš
kia prieš verstino kareiviavimo bilių, ku
rį Jungtinių Valstijų senatas ir kongre
sas nori padaryti įstatymu.

Senatorius Wheeler pareiškia, kad jis 
reikalausiąs tąjį klausimą duoti patiems 
Amerikos žmonėms išspręsti. Šis sena
torius yra griežtas verstino kariuome
nėn ėmimo priešas.

Dar daugiau darbo unijų veikėjų pa
reiškė savo griežtus protestus prieš tą 
patį bilių, žinomą kaipo Burke-Wads
worth bilių.

Toksai žymus rašytojas, kaip Theodor 
Dreiser, taipgi kelia savo protesto balsą 
prieš šį bilių.

Pereitą savaitę New Yorke nepapras
tai daug jaunų vyrų—daugiausiai tarp 
21 ir 30 metų amžiaus,—išsiėmė leidimus 
vedyboms; tūkstančiai jų vedė, o dar 
tūkstančiai yra pasiruošę. Jie tai daro, 
manydami, kad, apsivedus, jiems neteks 
eiti kariuomenėn. Tai yra savo rūšies 
protestas prieš verstiną kareiviavimą.

Visuose Amerikos kraštuos žmonės 
ruošiasi siųsti savo delegatus į Taikos 
Kongresą, įvykstantį rugpjūčio 31 ir rug
sėjo 1 dd., Chicagoje.

Jei tik dauguma Amerikos žmonių pa
reikš savo griežtą nusistatymą prieš pro- 
ponuojamą įstatymą, tai jis ir bus at
mestas.

Bulgarijos Liaudis Sveikina 
Draugus •

Bulgarija reikalauja iš Rumunijos, kad 
jai būtų grąžinta jos provincija Dabru- 
džija. Bulgarija tame turi pritarimą So
vietų Sąjungos, nes ta provincija yra ap
gyventa bulgarais.

Sakoma, kad Bulgarijos karalius Bo
risas jau nenori visos Dabrudžijos, nori 
gauti tik pietinę dalį. Sakoma, kad jis 
bijosi bendro rubežiaus su Sovietų Są
junga, mat, bijosi, kad tada Bulgarijos 
darbo liaudis jį nepavarytų šunims šėko 
pjauti.

Bet kitaip atsineša bulgarų liaudis į 
Sovietų Sąjungos piliečius. Šiomis dieno
mis į Sofijos sostinę atvyko Sovietų Są
jungos “footbolės” tymas. Minia surengė 
didžiausias demonstracijas ir karštai 
sveikino svečius. Prie viešbučio, kuriame 
apsistojo Sovietų Sąjungos sportininkai, 
susirinko tūkstančiai žmonių. Bulgarijos 
valdonai nusigando ir pašaukė per 100 
pėsčios ir raitos policijos ir net ugniage
sius, kad suvaldyti žmonių entuziazmą. 
Aišku, kad bulgarų liaudis sveikino So
vietų žmohes ne tiek, kaipo sportininkus, 
bet kaipo atstovus naujo, laisvo, darbo 
žmonių valdomo pasaulio.

Kiek Yrą Laivų Jūrą Dugne? 
z Daug karo laivų jau nugrimzdo į jūrų 
dugną nuo šio karo pradžios. Bet tiesą 
sužinoti negalima, nes abi pusės savo 
nuostolius slepia. Net ir prekybos laivų 
nuskandinto kiekio dabar niekas tikrai 
nežino.

Vokietija skelbia, kad nuo karo pra
džios jos karo laivai, orlaiviai, ir subma- 
rinai jau nuskandino iki 5,000,000 tonų 
įtalpos priešų laivų. Sako, kad vien jos 
orlaiviai pasiuntė į jūrų dugną iki 1,500,- 
000 tonų laivų. Ji sako, kad vien nuo lie-^ 
pos 9 iki 31 dienos nuskandino 680,000 to-’

Bombos krinta tai vienur, 
tai kitur Europoje. Vįsi lai
kraščiai yra pilni aprašymų 
apie pragarišką jų veikimą. 
Spaudos organų spausdina
mi paveikslai, kino kroni
kos, rodo jų sukurtų griu
vėsių vaizdus, Bombanešiai, 
bombos, bombardavimai, vi
sur tapo kasdieninių kalbų 
objektas. Tačiau bombos la
bai yra įvairios. Kaip nai
kinimo uždaviniai yra įvai
rūs, taip ir vienas bombos 
tipas yra mažai panašus į 
kitą.
Didžiosios Smarkaus 

gimo Bombos
Šios bombos pagal

formatą yra visų didžiau
sios ir sveria nuo kokių 500 
net iki 2,000 kilogramų. Jos 
pataikymo vietoje padaro 
labai dideles ir gilias duo
bes—kraterius, ir smarkus 
jų sprogimo sudaromas oro 
spaudimas sunaikina viską, 
kas randasi sprogimo aplin
kumoje. Oro spaudimo nai
kinamoji jėga dar yra su
stiprinama iš sprogimo vie
tos nepaprastu smarkumu 
į visas šalis lekiančių bom
bos skeveldrų.

Šių bombų vartojimo ne
patogumas glūdi tame, kad 
jos yra nepaprastai sunkios, 
ir kiekvienas lėktuvas jų 
sugeba turėti su savim tik 
visai mažą skaičių. Tokios 
bombos todėl yra panaudo
jamos taikinimui į ypatin
gai stiprius labai didelio 
svarbumo objektus: svar
bius fabrikus, tiltus, dide
lius karo laivus. Stipriai 
šarvuotus karo laivus ma
žesnėmis bombomis sunai
kinti negalima, nes bomba 
nesugeba pramušti laivo 
šarvų. Tik pataikymas labai 
didelio formato bomba lai
vui sudaro fatalinius rezul
tatus. Tame ir glūdi faktas, 
kad lėktuvai ligi šiol dide
liems šarvubtlaiviams ma
žai ką galėjo padaryti.

Jungtinių Valstijų karo 
specialistai dabar tvirtina, 
kad ten išrastas taikymo 
aparatas, kuris bombarda
vimą padaro lygiai akura- 
tišką kaip artilerijos ugnį. 
Sąjungininkų užpirkimo ko
misija dabar daro dideles 
pastangas gauti pirkti di
desnį šių aparatų skaičių. 
Aišku, kad jei amerikiečių 
pretenzijos dėl šios naujos 
aparatūros yra paremtos 
tiesa, tai . tuomet didžiausio 
formato bombų naudojimas 
bus žymiai naudingesnis ir 
jų reikšmė atitinkamai pa
didės.
Lengvos Smarkaus Sprogi

mo Bombos
Jos principe yra panašios

į aukščiau aprašytas dideles 
bombas, tačiau jų formatas 
ir svoris yra mažesnis. Ka
dangi jos yra lengvesnės, 
tad lėktuvų eskadrilė suge
ba jų su savim gabenti di
delį skaičių, ir jomis pa
dengti didesnį priešo terito
rijos plotą. Kadangi jų vei-.mąsias bombas, paskirsty- 
kimo jėga nėra tokia stip
ri, tai stiprūs pastatai net 
tiesiogio pataikymo atveju 
jų ligi pagrindų negali būti 
sunaikinti. Nuo jų žmonės 
gali išsigelbėti giliose slėp
tuvėse, net jei jos į namą 
tiesiog pataiko.

Asmeniškos Bombos 
. i ’

Tai yra smarkaus sprogi
mo bombos, kurios savo 
priešakyj turi ilgą metalinę 
lazdą. Ši lazda yra tvirtai 
įstatyta į bombos viduryj 
esančią sprogstamąją me
džiagą. Tuo momentu, kai 
lazda atsimuša į žemę, 
sprogstamoji medžiaga gau
na smūgį ir tampa išsprog
dinama.

Šios bombos turi savo ske
veldromis sunaikinti kuo 
daugiau gyvybių. Kai į že
mę įsiskverbusios bombos 
skeveldros lekia tam tikru 
gan žymiu kampu tik į auk
štį, ir nuo jų dažnai gali
ma išsigelbėti atsigulant 
ant žemės; asmeniškos bom
bos skeveldros susidaro ne 
kratery, o žemės paviršiuje, 
—dėl to skeveldros lekia į 
visas puses beveik horizon- 
tališkai žemės paviršium, ir 
viskas aplink yra lyg nus
kutama. Tokiai bombai 
sprogus, gulėjimas' žemėje 
nieko padėti negali.

Pradžioje šios bombos bu
vo skirtos kovoti su pėsti
ninkais karo lauke, tačiau 
Ispanijoj lakūnai pradėjo 
jas naudoti prieš miestų gy
ventojus. Barcelonoje šios 
asmeniškos bombos gatvėse 
esančius žmones pasiekė 
vietomis iš oro ir padalė 
baisiausių rezultatų. Vie
nintelis išsigelbėjimas nuo 
šių bombų yra pasislėpti rū
šyse ir kitose slėptuvėse.
Elektroninės Padegamosios

Bombos
Šios bombos yra labai ne

didelės ir sveria, tik kokį 
kilogramą ar kiek daugiau. 
Todėl jų lėktuvai gali su sa
vim turėti labai didelius 
kiekius. Jos ypač tinka di
desniems miestams bombar
duoti, nes jų pridaryti gais
rai dideliam miestui gali 
būti žymiai pavojingesni už 
didžiausius s p r o g štamų jų 
medžiagų kiekius.

Šioms bomboms rusai yra 
išradę labai įdomų prietaisą 
paskirstyti didesniame plo-

nų priešų laivų. Anglija, žinoma, prieši
nasi tam, sakydama, kad vokiečiai nus
kandinę daugiau, kaip 1,500,000 tonų.

Karalienei Pavojaus Nėra
Su dideliu'pasididžiavimu “New York 

Times” iš rųgpj. 8 d., įdėjo atvaizdą, kaip 
Anglijos karalienė Elzbieta apžvelgia 
Hull mieste vokiečių subombarduotus 
žmonių gyvennamius. Karalienė apžvel
gia tuos griuvėsius, paskui ją seka kara
lius ir palydovai. Iš namų liko tik baisi 
griuvėsių krūva. Daug civilių žmonių, se
nelių, vyrų, moterų ir vaikų ten rado 
mirtį.

Žinoma, ji tokio likimo nelaukia, nes 
jos palocius saugoja šimtai priešlėktuvi
nių kanuolių jr daugybė orlaivių dieną 
ir naktį. Dar daugiau, dar karo pradžioj 
į karaliaus palocius buvo ’ pristatyta ne 
vien karaliaus šeimos nariams, bet net 
jų tarnams, tam tikri specialiai prietai
sai, į kuriuos kiekvienas šeimos narys 
įeina, iš" vidaus užsidaro ir ten gali būti,

te. Tai ypatingi cilinderiai, 
kurie pripildyti nedidelių 
elektroninių padega mųjų 
bombų. Šie cilinderiai taip 
sutvarkyti, kad nusileisda
mi iš viršaus sukasi ir tuo 
metu per tam tikras cilin- 
derio skyles išmėto padega-

darni jas dideliame plote.
žibalo Uždegamosios 

Bombos
• .

Šios bombos yra pripildy
tos žibalu ar kitokiu pana
šiu degančiu skysčiu. Jų 
pirmenybė prieš elektroni
nes bombas glūdi tame, kad 
sprogstant degantis skysti
mas numetamas tolyn ir tuo 
sudaromas gaisras gali ap
imti didesnį plotą. Tokia 
bomba net nukrisdama gat
vėje ar aikštėje gali uždeg
ti aplink esančius namus. 
Tačiau šios bombos patogu
mas nėra toks didelis, kad 
jis atsvertų jos didesnio 
svorio nuostolį. Kadangi 
lėktuvas šios rūšies bombų 
su savim turėti gali tik žy
miai mažesnį skaičių negu 
elektroninių padegamųjų 
bombų, tai vargu ar žibalo 
ar kitokios skystos padega
mosios medžiagos bombos 
šiame kare būsią naudoja
mos.
Slapta Padegamoji Bomba

Yra tvirtinama, kad vo
kiečiai yra išradę ypatin
gos rūšięs padegamąją bom
bą, kurios jie ligi šiol dar 
nėra panaudoję. Turima ži
nių, kad šios bombos turin
čios didelės rankinės grana
tos formatą 
sprogus, jos 
sklaidomos 
šimtų metrų 
viena tų išsklaidytų dalių, 
patekusi į medžiagą, kuri 
gali būti padegta, sudaro at
skirą gaisrą. Sistemos at
žvilgiu paskirstymas būtų 
panašus į rusų panaudotą 
paskirstymo cilinderį, ta
čiau naujos bombos turėtų 
dar didesnio lengvumo pir
menybę. Cilinderis su savo 
100 elektroninių bombų tu
riniu sveria apie 100 ar net 
daugiau kilogramų, o kokie 
2—3 kilogramai naujos 
slaptos bombos galėtų su
kelti lygiai tiek pat gaisrų.

Dujų Bombos
Jos savo viduryje turi ne

didelį sprogstamųjų med
žiagų kiekį, kurio turi pa
kakti bombai išsprogdinti 
ir tuo paliuosuoti joje esan
čias kompresuotas dujas, ar 
numesti į visus šonus nuo
dingą skystimą, kuris susi
jungdamas su oru išgaruo
ja ir sudaro dujas. Yra ir

ir kad bombai 
dalys yra iš- 
kokių kelių 
radiusu. Kiek-

kad ir savaitę laiko. Prietaisai taip pa
daryti, kad ten pasislėpusiems nėra pa
vojaus nei nuo nuodingų dujų, nei gaisro 
ugnies. Jie galėtų būti ir griuvėsiuose, o 
nežus.

Amerikai Padidės Karo Pavojus
Kongresas nutarė, kad po Jungtinių 

Valstijų, vėliava Amerikos laivai gali 
plaukti į Europos karo zonos vandenis, 
ypatingai į Angliją, ir iš ten parvežti 
vaikus.

Šis žygis sudaro dar didesnį karo pa
vojų Amerikai. Juk laivas gali užplaukti 
ant plaukiojančios minos ir nuskęsti. Ta
da bus iškeltas apkaltinimas, kad sukėlus 
žmonių sentimentą; Laivas gali būti ir 
nuskandintas submaripo. Galima laukti 
ir karo provokacijų, juk Anglija daro 
viską, kad Ameriką įtraukus karam Ga
lima laukti, kad laivų kapitonai nebus 
jau taip nekalti, kad jie, važiuodami į 
Angliją parvesti vaikų, veš karo reikme
nis Anglijai. Vis tai galimybės paskubin
ti 'Trifisų krkštui į karą įtraukti.

šių bombų tipas, .kuris ne- 
susprogsta, o gana ilgą lai
ką lekia žemės paviršium, 
palikdamas užpakalyj savę& 
nuodingų dujų uodegą. •

Kol kas nuodingų dujų 
bombos kare dar nebuvo 
panaudotos ir abejotina ar 
jos iš viso bus naudojamos. 
Tačiau, aišku, abi kariau
jančios pusės jų atsargas 
yra pagaminusios, kad vie
nai pusei pradėjus jas nau
doti, kita galėtų tuo pačiu 
atsakyti. Svarbiausia prie
žastis, kalbanti prieš dujų 
bombų naudojimą glūdi ta
me, kad jų efektingumas 
yra dar labai ir labai abe
jotinas dalykas, ir neat- 
svertų viso pasaulio morali
nio pasmerkimo, kuris būtų 
nukreiptas prieš pusę, kuri 
pirma pradėtų šias bombas 
naudoti.

Aišku, kad be šių čia ap
rašytų bombų dar yra įvai
rių kombinacijų ir kiek nuo 
įprastų tipų besiskiriančių 
bombų. Tačiau jas neįmano
ma visas apimti trumpo 
straipsnio ribose. Gal tik 
reikia priminti kombinaci
ją tarp padegamosios ir 
sprogs taniosios bombos, 
apie kurią dabar yra kalba
ma, ir dar atidėto veikimo 
bombas. Pastarosios bombos 
yra tokios sudėties, kuri 
paverčia jas savotiškomis 
pragaro mašinomis. Nusilei
dus žemėn bomba nesprog
sta, o tik pradeda veikti jos 
viduje esantis laikrodžio 
mechanizmas, kuris bombą 
išsprogdina tam tikram nu
statytam laikui praėjus. 
Šios bombos yra naudingos 
tuo, kad jos sprogsta ilges
nį laiką po oro užpuolimo, 
kai žmonės jau yra išėję iš 
savo slėptuvių ir yra eks- 
pozuoti visiems naikinamo
sios bombos jėgos padari
niams. Atidėto veikimo 
bomba be to apsunkina ir 
padaro daug pavojingesnių 
darbą tų, kurie stengiasi iš
gelbėti ankstybesnių bom
bų aukas iš po oro užpuo
limo pridarytų griuvėsių. 
Atidėto veikimo bombos 
yra daugiausia efektyvios, 
jeigu jas panaudoja vienu 
laiku su tuojau veikiančio
mis bombomis. Žinodami 
apie atidėto veikimo bombų 
buvimo galimumą, užpultie
ji neturi galimybės tuojau 
po paties oro užpuolimo pa
sibaigimo ramiai vėl pradėti 
savo darbą.

Klausimas, kuris dar yra 
įdomus yra tai, kas įvyksta 
su nušauto bombanešio 
bombomis, kurių jis anks
čiau nesuspėjo numest? Tai 
aišku svarbi problema, nes 
jei kiekvieno priešaviacinės 
artilerijos nušauto ar nai
kintojų priversto nusileisti 
žemyn bombanešio krovinys 
sprogtų, tai priešo teritori
joje net ir žuvęs lėktuvas 
savo kroviniu pridarytų di
delių nuostolių. Anglų spau
doje šis klausimas kaip tik 
buvo plačiai diskusuojamas 
ryšium su Clactono miesto 
nelaime, kai pašautas vokie
čių minų dėjimo lėktuvas 
krito į miestą ir minų spro
gimu sunaikino daugelį na
mų bei sužeidė didelį žmo
nių skaičių.

Tačiau nėra pagrindo ma
nyti, kad dėl kiekvieno nu
šauto lėktuvo įvyktų panaši 
katastrofa. Beveik visi bom
bų tipai yra nepavojingi, kol 
bombos nepaliuosuotos nuo 
jas nešančio lėktuvo. Mat, 
kartais atsitinka, kad lėktu
vas pats turi nusileisti ne
labai patogioje vietoje, ir 
jei viena iš kariaujančių pu
sių pagamintų bombas, ku
rios sunkesnio nusileidimo 
atveju būtų išsprogdintos,

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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To Be Biggest Yet

Echo Chorus

Lithuanian Art League LDS Sports Meet
Pre-Convention Discussion

Lithuania AN EDITORIAL
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HE LITHUANIAN Art League 
(L M. S.) will hold its bi-an

nual convention this year on Au
gust 30 and 31st in Brooklyn, N. Y. 

come 
entire

To this convention will 
chorus delegates and even 
choruses to meet with each other 
and discuss the general problems 
faced by all in the maintenance of 
Lithuanian 
tivity.

As a bit 
make the _________ ______ v,..
efficient. I would like to discuss j mi 
some of the things which I consi- brought with 
der important and which the con
vention should analyze and each 
delegate come prepared to study and 
to offer his solution and suggestion.

The LMS — Lietuvių Meno Są
junga — was formed in 1923 and 
since then it has been the leading 
choral service organization among 
the Lithuanians in America. From 
the aesthetic view, according to 
some chorus teachers, the songs 
published by the LMS surpass those 
published even in Lithuania itself.

Since 1923 the LMS has published 
hundreds of songs, a great many 
plays and a number of operettas. By 
so doing it supplied the Lithuanian 
choruses in Massachusetts, Connec
ticut, New Jersey, New York, and 
in the more western states with 
material which they would not 
have had If the LMS did not exist!

For this reason the maintenance 
and extension of LMS activities 
takes on increasing importance. A 
greater part of Lith-American cul
tural activity depends upon the L. 
M. S.

And what is the way in which the 
LMS maintains itself? Firstly, each 
chorus pays annual dues of $5 to 
the LMS. Or, to put it in another 
way, each chorus member pays an 
average of a penny a month to keep 
the LMS going.

That, say many, should be 
enough to pay for clerical expen
ses. But storage for songs must be 
paid, postage and catalogues and 
all the other incidentals mount up 
in any loosely-knit service organi
zation of this type.

But there are the 
plays and operettas 
these incomes should

They should — but publishing is 
an expensive business. The total 
cost of mimeographing and issuing 
a good-sized play is about $45.00. 
To print one the cost would be al
most doubled. There you have the 
expense and now look at the in
come: let us say that seven chorus
es produce the play in one season 
Each chorus, in order to save mo
ney. buys the minimum number of 
copies which may be five or so. 
50c per copy the net income to 
LMS would be $17.50. A $17 
come from a $45 expense! The 
sold copies, of course, remain 
the LMS archives and gradually di
minish through the years—slowly.

A paraleli situation exists in the 
field of song. But here it is even 
worse for often a chorus buys a 
number of songs, has them copied 
by some members and uses them 
year in and year out. And there is 
the other evil—songs are “bor
rowed” and they begin travelling 
around. I know one chorus that 
practically sings LMS songs exclu- 

members.
is

Each chorus, I believe, when or. 
dering songs or plays, should buy 
the real number required without 
scrimping at the membership’s and 
the LMS’s expense.

Of course we all have heard and, 
at one time or another, used the old 
cliche, “But the chorus hasn’t any 
money just now —■ so do you mind 
if we borrow the songs and pay 
you later, if at all?”

To this problem I would like to 
offer a little 
mine visited

lets for sale.
of the chorus’ executives and asked 
him if the chorus would 
ber of the booklets.

“But.” protested the
“our chorus hasn’t any 
now.”

“All right,” said my friend, 
“would’ you buy a book yourself? 
It would help you to better lead 
the chorus.”

“Nope,” the other said, “but have 
a beer on me.”

And that’s the way it went. Talk- 
himing over the glasses cost 

enough to supply the ent ire cho
rus with three new songs.

I could go on with a couple of 
other incidents like this in which 
chorus leaders sometimes fail to 
see the necessity of giving the 
LMS complete support, but I think 
other chorus members would 
to write about it and offer 
opinions.

As I see it, the main trouble
our choruses and the Lithuanian 
Art League is the lack of finances 
More than anything else, I’d like 
to see that discussed at the conven
tion. Maybe ways and means can 
be arranged of knitting the cho
ruses closer together, making their 
tics with the LMS more binding. 
Perhaps that would solve some of 
the financial troubles I’ve listed.

In any event, I’m looking forward 
to the convention to discussing this 
with other chorus teachers and pre
sidents.
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Life Savings 
To Refugees
NEW YORK. — An eighty year 

old woman of Sioux Falls, South 
Dakota, deeply affected by the se
rious plight of Spanish refugees in 
France, has contributed 
their assistance and 
United Spanish Aid 
as follows:

"I received your 
(Sunday) and will 
send you tomorrow. I am drawing 
on my savings for my old age to do 
this. But as I am 80 years old per
haps I shan’t need them much lon
ger. At any rate these Spanish refu
gees have earned a better right to 
life than I have, for I have never 
had to suffer for my convictions. 
If I can work a while longer I will 
send you more.”

The Committee had informed 
Mrs. Emerson of the appeal for 
funds received from France by ra
diogram last week from Miss Ma
deleine Braun, Executive Secretary 
of the International Coordinating 

« Committee for Aid to Spanish 
fugees. The radiogram provided 
first definite indication since 
invasion of France that direct 
lief could be carried on there 
the Spaniards and International 
lunteers.

Mrs. Emerson’s contribution 
be forwarded with other donations 
to Miss Braun at Montauban, in 
the French Alps near the Swiss 
border, where relief is being orga* 
nized for several hundred incapaci
tated Spanish refugees evacuated 
from the war zones. '

The United American Spanish Aid 
Committee is also continuing its ef
forts to get the United States 
Government to send rescue ships to 
France to transport the anti-fascist 
Sanish refugees and International 
Brigade members to Mexico and La
tin American Republics which have 
opened their doors to them.

$50 for 
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Committee here
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get draft and
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There are many young people to
day who become inspired with the 
thought of moulding young minds 
and adopt teaching as their life 
work. Remembering, perhaps, the 
stereotyped untruths and meaning
less ideals whch were handed out 
to them when they were in the pub
lic schools, the new teachers go out 
from college, sheepskin in hand, to 
change ,all that. They plan to bring 
the world into the classroom, not 
painted jn false and glorious colors 
but exactly as it appears to them, 
darks side and everything. They 
are not going to prejudice and con
ceal; they are really going to teach. 
But if they finally land a job after 
hammering away for weeks at 
tough-skinned superintendents, they 
are suddenly disillusioned.

They find they cannot 
they think; they cannot 
clear path of knowledge 
minds to those of their
crates may have been able to air 
his ideas freely on- a street corner, 
but the public school techer of to
day is in a glass cage where he is 
constantly under observation. The 
knowledge the teacher wants to give 
out is twisted and narrowed to suit 
the aims of those above him.

Evidence of the fact that at
tempts are continually being made 
to shackle the tongue of the educa
tor is the resolution which the Civil 
Service 
is now 
would 
teacher 
the Constitution of the 
States and that of the state 
out any mental reservation,” etc. 
Although such an oath, probably si
milar to the one in use during the 
World War, may not be particularly 
significant in 
ment of it 
the teacher is 
mind.

Those who 
this resolution, and the Council of 
Republican Women is one of them, 
are also attempting to oust Mrs. 
Pearl Russo from the Civil Service 
eligibility list for teachers in 
Bridgeport. Because Mrs. Russo is a 
communist, they .claim she should 
not have the teaching position which 
she deserves for her high rank on 
the civil examination. Yet, the 
Board of Education states that jobs 
are awarded to successful applicants 
“irrespective of political beliefs.”

Not only do these facts make the 
work of us new teachers dull and 
unirispiring, but they also show how 
impossible it is for the youth of 
America to get a clear understand
ing of the world even where they 
should most expect to find it, in the 
schools.
Sincerely

B.
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While England and Germany crouched expectantly, preparing 
for the inevitable clash, the wheels of history did some turning 
and Lithuania struck the headlines of the world when it became 
a socialist country.

When this happened it was like a bombshell among Lithuan- 
ian-Americans. Many lost all sense of proportion in trying to 
understand the significance of the change and its effects upon 
Lithuanians in America. ■ ,

Now that a few weeks have passed since Lithuania became a 
Soviet country let us see if we can understand the reasons for 
the change without becoming hysterically biased one way or the 
other:

In 1918, during the smoke of the war, Lithuania became an 
independent nation and its rights to national existence were 
first recognized by Soviet Russia and then by the other Europ
ean powers and the United States.

Lithuania became a democratic nation on paper. But even 
this was not for lang as in 1926 all democratic pretenses were 
smashed in a coup-de-etat under the leadership of Antanas Sme
tona and the conservative elements in the Army and the Church.

The govenrnment of Smetona was a dictatorship—we cannot 
escape the fact—and as a dictatorship it received the full enmity 
of the people when it passed bans on free speech, free press and 
the right to criticize the government. The peasantry, in particu
lar, suffered because a huge bureaucracy in Kaunas was main
tained by the government. A large espionage force was created 
in order to hide the racketeering and corruption that went on.

Opposition to the government was led by the illegal Communist 
Party and many ol its members were executed and put in jail 
for their activities. The extent of the anti-Smetona feeling can 
be judged by the fact that officials constantly complained of the 
insufficient number of prisons in the country.

Fifth column elements under the leadership |of Voldemaras 
sought to surrender Lithuania to Germany. Merijel was lost.

The war broke out. Lithuania was in danger ojf being absorb
ed by Germany and she also became involved in Anti-Russian 
espionage and provocation under the insistance of England and 
France.

The severity of the Smetona dictatorship continued and the 
people began to look to Soviets for assistance in cleaning away 
the fascist government. The sympathy of the people to com
munism became startlingly evident when they greeted the Red 
Army as Smetona beat it across the border.

The packed prisons were opened. Reforms instituted and land 
given to the peasants. Democratic elections were held and the 
new Seimas voted to have Lithuania become a part of the USSR.

That, in short, is the story of what happened.
Is a soviet government the best for Lithuania? We can judge 

from the letters that are now coming in to America which de
scribe the new changes in economy, the sharing of the land, the 
nationalization of the big industries and the ousting of those 
groups which held the country under a fascist heel for 14.years.

The Lithuanians got what they wanted. We have tried in de
scribing the background of the changę to avoid hysterical poli- 
ticianeering. In these times when our Amrieca is threatened 
with involvement in the war, it is best for all to look into the 
facts of every case before stooping to name-calling, mud-fling
ing and hysterical chatterings, activities that are becoming in
creasingly popular with some of those who wish to air their 
opinions on present-day Lithuania.

OnTo
Bigger Things

By J. Sacal
It is significant at this particu

lar time that the LDS memberships 
invasion in the field of sport grows to 
towering heights continuously. Not 
content with their advances in soft- 
ball, basketball, bowling and a va
riety of other sports, our ever ad
vancing athletes and sportsmen at 
present, even go farther.

Once upon a time golf (the sub
ject under discussion now) was only 
lhe rich man’s pleasure and fancy, 

I but with the continuously rising 
sports movement even the rich 
man’s pleasure takes a nosedive 
through pressure and becomes the 
property of humbler subjects.

Beggining from the first day of 
the LDS National Convention, nu
merous golf enthusiasts, winners of 
eliminations in their respective ter
ritories, will begin a series of eli
minations to determine the LDS 
National Golf Champion.

From the Mid-West and from the 
Eastern Seaboard will come the 
best and the most capable indivi
duals to strenuously ply his ability 
in the art of golf and make way 
toward the goal of champions and 
the trophy that will be bestowed 
upon triumphant shoulders. The 
low scorer in this case also is to 
have a medal bestowed upon hi^ 
heaving bosom. (What a pity no 
women are entered in these elimi
nations.)

Bridgeport Connecticut, Montello 
Massachusetts, Newark New Jersey, 
Chicago Illinois, and New York City 
will be some of the cities represent
ed and indications at present show 
that a tight fisted battle is afoot.

The National Youth Committee is 
pleased to announce that the Clear
view Golf Course in Bayside New 
York has been taken over for the 
weeklong battle of eliminations for 
the wieldcrs of mashie’s and mashie- 
niblicks.

We in the LDS should be proud 
of the fact that our organizations is 
making such inroads in all fields of 
sports. Let us continue our ever for
ward move in the cultural, frater
nal, and sports field. If golf 
rich man’s game bowed before 
advance, who knows what the 
ture holds at the rate we are 
veling.

For Peace and
Security

Friend:
defend America! . . .
keep America Democratic! .
keep America at PEACE! .
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Republics Band for 
Eco. Independence

HAVANA, Cuba. — Well-informed 
circles here report that the Chilean 
delegation introduced a proposal in 
the plenary secret session of the 
Pan-American conference here, de
claring that the American Repub
lics must strengthen their economic 
independence. The proposal further 
stated, “Chile recommends to the 
Consultative, Economic and Finance 
Committee a study «of the ways and 
means to facilitate matters fox- the 
American Republics in acquiring the 
rights that foreign ocntinental en
terprises enjoy in several countries 
of this hemisphere especially in pub
lic utilities.’’

At the same time the proposal 
made clear that Chile cannot re
main indifferent to transfers of co
lonies from one country to another 
which affect European interests in 
the American continent.

Professor Walter Rautenstrauch 
of Columbia University today pre
sented to the delegates at the Ha
vana Conference a memorandum 
signed by twenty leading educators 
and churchmen urging immediate 
assistance, from the American coun
tries to save the lives of the anti
fascist refugees now in France.

War Cylinders 
Begin to Miss

The Burke-Wadsworth Military 
Training Bill has slowed up at this 
writing. Capitol Hill machinery was 
set to have it, or one similar to it, 
enacted without serious or prolong
ed debate — by Aug.' 1 was the con
fidential plan. Labor opposition 
spoiled the plan. That opposition 
was led by CIO President Lewis. 
In letters to the chairmen of House 
and Senate Military .Affairs Com
mittee he reiterated CIO’s pledge 
of full support to the national de
fense program. But he emphasized 
that’compulsory conscription in time 
of peace is a fundatnental departure 
from principles of the Constitution 
and Declaration of Independence 
and will cause “tremendous dislo
cations amopg the lives of indivi
duals in industry and communities 
throughout the country.

Dear 
To 
To 
To
For 'these purposes, an Emergen

cy Peace Mobilization has been 
called to take place in Chicago on 
August 31-Sept. 2nd. Because the 
crisis facing our country affects all 
parts of the population alike, the 
enclosed Call is being addressed to 
religious, civic, labor, youth and all 
other organizations which can join 
in an effective emergency program 
to defend the welfare of the people 
of America.

The Peace Committee of Wil
liamsburg, Greenpoint, Ridgewood is 
devoting itself to help draw to
gether all community organizations 
which can cooperate in this great 
peace effort in Chicago.

We urge you to join in the Emer
gency Peace Mobilization by:

1. Election delegates from 
organization to the Chicago 
lixation.

2. Assist in the raising of 
to support these peace efforts.

your 
mobi-

funds

Old Age Pen
sion Poll

Propaganda 
in California

LOS ANGELES. — An elaborate 
propaganda campaign was under 
way here to enveigle Southern Cali
fornia aviators to become military 
flying instructors in Canada. En
camped in a luxurious suite at the 
Hollywood Roosevelt Hotel the re
cruiting staff announced that appli
cations woud be received.

A recruiting office has been op
ened in Hollywood of which Ernest 
Benway, a World War flyer, is ma
nager. Benway said that 30 men are 
now on their way to Canada where 
they will work for about $340 a 
month.7 He exhibited correspondence 
with Canadian officials which stated 
that Canada needs instructors, and 
for each one 
that a British 

Lawson in Montgomery last week, tor can go into

Must Pay But
No Vote

BIRMINGHAM, Ala. — An Arne- 
rican serving in the armed forces 
of the nation does not vote.

But if he is a citizen of Alaba
ma, he stilL must pay the annual 
poll tax of $1.50. After demobiliza
tion he must “pay up” for those 
years spent in the army or navy 
before he can again be enrolled as 
a voter.

This was the ruling handed down 
by Attorney General Thomas S,

SEATTLE. — Washington’s Old 
Age Pension Union was busy polling 
political candidates on their posi
tion on the . national conscription and 
armaments program, it was re
vealed by William J. Pennock, state 
representative and secretary of the 
organization.

Oldsters have expressed vigorous 
opposition to the draft and opposed 
sending soldiers beyond the border 
of the United States.

Candidates for governor and U. 
S. senator are invited to the state 
convention of the Union Aug. 17 
and 18, Penrock announced, to place 
their platforms before the oldsters.

“Our members are throwing their 
full strength behind Initiative 141 
to insure $40 monthly pensions to 
the aged in Washington State,” 
Pennock emphasized,

“However, we are mindful that 
the sweeping success of our propo
sal has been made possible through 
our cooperation 
in a concerted 
democracy. The 
and women for
purposes is a betrayal of democra
cy and therefore a threat to our 

organizations.”

with other groups 
drive for greater 

conscription of men 
labor and military

sent over it means 
or Canadian istruc- 

active service.

BROOKLYN, N. Y.—Cleveland, which captured honors at the 
1938 LDS Track and Field Meet, faces heavy opposition this 
year as several teams are out to get the honor. Excitement 
courses through the veins of a multitude of sportsmen as the 
time grows near for the. LDS National Sports Meet and parti
cularly the Nat’l Track and® 
Field Meet which will be held 
in this city at McCarren Park, Lo
rimer Street and Nassau Ave., on 
Sunday, August 25c.

The finals of the LDS National 
Softball Tournament, now taking 
place throughout the country, will 
be held at the N. Y. “Forty Fair” 
World’s Fair Softball diamond, an
nounces the LDS Sports 
ment.

Keen rivalry is expbeted 
sports meet and many will partici
pate for the covered prizes and ho
nors.

Further rounding out the program 
will be some well known Lith-Ame
rican athletes as Al Blozis, Art Rad
vilas, and a host of others who are 
expected to compete in some spe
cial events for the more advanced 
athletes.

Brooklyn Lithuanian await you — 
invite all of you to come to 
York to spend the week, the 
week of August.

Festivities Start Saturday
The festivities shall begin on 

urday, when the four best 
Softball teams shall clash at 
World’s Fair for the national LDS 
championship. The evening shall see 
a moonlight cruise up the beautiful 
Hudson River with dancing and en
tertainment on board. The day fol
lowing shall see the National Track 
and Field Meet at McCarren Park 
in Brooklyn, N. Y. and the 
—a “get-acquainted 
Lithuanian Citizens 
lyn.

TORRINGTON, Conn. — Remem
ber the swell time we all had at 
the Echo Chorus’ first picnic last 
year? Well, the Echo Chorus re
membered, and saw to it that it 
didn’t overlook entertaining their 
friends again this year. So you’re 
all invited to come to the Torring
ton Echo Chorus’ second annual pic
nic, Sunday, August 18, at D.O.H. 
Park, Torringford, Conn.

We promise everyone even a bet- 
ter time than last year. For the 
dancers in our midst, a good or
chestra will play polkas and popu
lar pieces. For the athletes, there is 
a baseball field, horseshoes, outdoor 
bowling, etc. And for everyone there 
will be plenty of eats and drinks.

All of Connecticut’s LMS choruses 
will participate in the program. D. 
M. Sholomskas, popular Lithuanian . 
writer, and P. Pakalniškis, of Broo
klyn, will interpret recent world 
happenings and outline the progress 
that is ours.

So plan to come to Torrington 
Sunday. We’ll be expecting you.

—Echo Chorus.

Swimming
Cypress Pool in Brooklyn has been 

readied for the National LDS Swim 
meet which shall begin at 5.3$ in 
the evening on Monday, August 
26th. Entry blanks are all out to va
rious branches and all technical de
tails in as much as possible have 
been taken care of.

The Newark LoDeStars are hop
ing to ‘blitz’ this meet, but other 
branches shall not be deterred from 
the meet despite the cockiness of 
some members of the Newark 
branch.

There are some entries expected 
in this meet from other cities, as 
well, and being the first time that 
we are conducting the water events, 
we hope that all sports directors are 
busying themselves rounding up 
their best swimmers for a journey 
to the LDS championship 

Remember, entry blanks 
in by August 15th.

Golf Tournament
Early this month, the 

golfers shall begin their
tions and from the looks of things, 
besides a few out-of-towners, this 
meet being the first one of its kind 
in the LDS, shall have some 30-50 
entries. Bridgeport, Conn, has pro
mised two entries, Montello, New
ark, Chicago and a couple 
cities are also going in to 
Tournament.

meet.
must be

Brooklyn 
elimina-

of other 
the Golf

to com-The golfers are reminded 
the National Sports 
soon as possible for 
regarding the meet, 
medal for the lowest

municate with 
Department as 
all the details 
There will be a
score. The winner will be chosen 
via the eliminations method.

For all information regarding the 
meet, members are asked to com
municate with the LDS National 
Sports Department, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y., as soon as possible. 
Time is drawing ‘short, you know— 
and the machinery must be set in 
motion as per schedule.

Youth Confab Wednesday
Wednesday, however, Is of special 

significance to the youth since on 
that date, at ten o’clock in the 
morning, the National Youth Con
ference shall begin at the Eastern 
District YMCA. All young people 
shall gather here to discuss their 
own < activity problems and from 
all indications it promises, to 
the most interesting 
National Convention 
youth should miss it.

The Convention is
close on Thursday with a farewell 
banquet at the Central Palace Ball
room. Here the National Sports 
Meet Awards shall be made and de
legates who are leaving shall say 
their last farewells.

The LMS shall begin its sessions 
the following morning. Many dele
gates 
shall 
sions 
from
groups to this convention. The LMS 
Convention shall .conclude with a 
song festival at the Brooklyn Labor 
Lyceum on Saturday evening, Aug
ust 31st.

part of 
business.

scheduled

be 
the 
No

to

from LDS Youth Branches 
remain to attend these ses- 
as they «are also delegates 
various choruses and drama

Appropriate 
monument isr proposed to 
who invented postcards, 

would
man 
appropriate inscription 
“Wish you were here.1

the 
An 
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He Had One
Pal (at poker game): “You don’t 

mind my wife, do you?”
Nud: “No, I don’t mind her. I’ve 

got one of my own.

Hello folks! This is Trebla from 
Baltimore again. It seems as if I 
stirred up quite a pJile of dust in 
my recent article. In Baltimore and 
probably in your locality also, the 
Lithuania speaking people have clas
sified themselves into three distinct 
groups; that is the Roman Catholics, 
the non-Catholics, and the group 
that is more or less Communistic
ally inclined due to their close con
tacts with the Russian people.

My last article which condemned , 
the Russian government’s acquisi
tion of Lithuania, Estonia, and Lat
via brought forth an avalanche of 
replies—replies defending the acqui
sition and from a group of pagans 
and heathens that do not care to 
see the independence of their home 
land but prefer to greet with operų.----
arms, the leadersip of a foreign 
government!

For Lithuania to be Invaded by 
Russia is just as bad as if it were 
invaded by Nazi Germany and the 
only reason there wasn’t much re
sistance was that Lithuania was 
overrun with those low types of 
persons we so commonly refer to 
nowadays as “Fifth Columnists”.

The general reaction to the other 
article was that. I was all wet and , 
that I didn’t know what I was ' 
talking about but the under-secre- 

•tary of State, Sumner Welles, has 
also condemned Soviet Russia for 
the same reason and that becomes 
the official viewpoint of this gov
ernment.

This is going to bring a flood of 
replies as did one individual who 
answered with a counter-acting ar
ticle and even little Mildred in her 
King of King’s column had to put 
her bit into it. If any of you lads 
and lassies care 
cussion on the 
Baltimore Lyros 
locality, just ask 
rus and they will point 
you.

It’s a funny thing, I don-t see why 
we are continually arguing for there 
is nothing we can do about it and 
the future of Lithuania is not such 
an important factor in my life and 
yours; that is, the 
tion.

I must thank the 
fairness—they had 
print my opinion 
thought my chances were slim, a 
true democratic newspaper.

Forgetting these petty quarrels, 
let’s get back to the limelight! The 
Baltimore Lyros Chorus is holding 
its first moonlight cruise on the 
Chesapeake to Tolchester on Fri
day August 2, 1940 at 8:45 
Bring all your friends and 
have a swell time! Promise?

I always thought I knew 
about the feminine brain and 
in action but I confess, there’s a 
girl in the Baltimore Lyros Chorus 
that has got me beat! So help me, 
I can’t figure out her actions to 
save my soul. Anyway, I’ll keep 
on trying!

As Always,

for a 
matter 
Chorus 
anyone

bit of dis- 
when the 
is in your 
in the cho- 
me out to

second genera-

Laisvė for their 
the decency to 
even though I

P.M. 
we’ll

a lot 
mind

TREBLA.

mean that cute 
the “Pa Kran-

P. S. And I do 
young lady from 
ties”!!!

EDITOR’S NOTE: While disagree- 3| 
ing with many of the points raised, 
we publish this in the hope that 
Continued discussion among the read
ers would clear up the controversy.

AH Fussed Up
Dad (to his four-year-old heir): 

“Why, what are you crying so for, 
sonny?”

Sonny (sobbing): “I heard you 
say you were going to get 
baby and I suppose that 
you’ll trade me in on it***

a new 
means

<



Ketvirta Pualapli

Štai, Kokios “Be vielines Telegramos
Gaunamos Brooklyne

i

Užmeta Dzūkelis akį į 
vieną alinę beeidamas 
“glaunu” Brooklyno Grand- 
stryčiu, kad tarpduryje pra
kaituoja stambi lietuviška 
“leidukė”. Minima “leidu
kė” Dzūkeliui gerai pažįsta
ma, tad nežiūrint, kad “lei- 
dukės” nuo alaus akys ir 
raibavo, bet tuoj aus ji Dzū
kelį ir užkalbino:

—Ei, alau!... Vatcume- 
re, jau nei nesustoji?... 
Stakap pasidarei... Aaaa?

—Elo, elo, teta!—Atsako 
Dzūkelis ir prasideda pasi
kalbėjimas.

—Sei, ar tu, vaike, girdė
jai kas ten vėliausiai daro
si mūsų Lietuvoje?...

—Na, na, kas gi tokio? 
—Dzūkelis teiravosi.

“Leidukės” gerokai pa
dribęs gurklys sudrebėjo, 
lyg tai būtų kokia pykčio! 
sriovelė perbėgusi; krūtinė! 
smarkiai susiūbavo, ir gi
liai atsidususi pradėjo drož
ti Dzūkeliui “vėliausias ži
nias” apie Lietuvą:

—Tai matai, prie ko Lie
tuva dasigyveno: sako, nau
ja valdžia suvaro pulkus 
žmonių kur nors prie miško 
pakraštyje,’ liepia visiems 
duobes išsikasti pirmiausia, 
o paskui tie razbaininkai 
tik atkiša pištalietus... 
trak, trak:.. ir tep ir pa
lieka, net nei neužkasa, tik 
suverčia į duobes ir viskas... 
O kitus, tai kasdien vago
nais tik pleškina ir pleški
na kur tai į Rasieją, o gali 
kur į Maskvą, niekas neiI 
nežino... Sakau, marnastis 
svieto, daugiau nieko...

—O iš kur tokios žinios 
atėjo? — Dzūkelis pasitei
rauja. ...

Nugi vakar mano senis 
buvo “Vienybėje” užėjęs, 
tai ten, sako gavo jie kokį 
“Ūkininką” iš pačios Lietu
vos ir tenai tep rašo. O 
jau to rusko vaisko privary
ta, tai stačiai, kai amaro... 
O visi tie ruskiai, sako, bai
lūs, o žiopli: nugi, sako, kur 
tik kas krūme krepšterėjo, 
t&i visa divizija ir dumia 
stačiai į Maskvą skųstis 
Stalinui, kad juos kas už
puolė. Sako, bijo parosono 
(lietsargio), sako, bijo šu
nies; o jeigu kas nors pa
sirodytų su šautuvu, tai jų 
nei vieno neliktų Lietuvo
je...

—Tai tikrai, kad bailiai 
tie ruskiai,—Dzūkelis paste
bi. — Bet tai kokių paralių 
pabėgo mūsų tautos vadas 
“didysis” Antanas; juk jis 
turėjo pulkus “ščyro”- vais
ko, “garbės” miliciją, kuri 
buvo laikoma tik pasitiki- 
mui iš užsienio atvažiavus 
“garbingiems” svečiams... 
ir dargi buvo net keli tan
kai ir vienas ar du orlai
viai ?...

—Ar tu, vaikeli, misliji, 
kad vadas Smetona bėgo 
nuo ruskių. Ne. Jis pabėgo 
nuo pačių lietuvių, nuo tų, 
kurie išėjo iš visų kalėji
mų... Tai tau nejuokas, 
kaip paleido tūkstančius po 
kiek metų išrūdijusių kalė
jimuose, tai jie baisiai pik
ti... Nu ką, tu, žmogus su 
jais... Jie galėjo jam bile 
ką padaryti.—Sunkiai atsi
dusus tęsė “leidukė”.—O tie 
ruskiai, tai, sako, pirmiau 
tai dar buvo į žmones pana
šūs, o kur dabar atėjo, tai 
negrai, su barzdom, raudo
nais lopiniais kojas apsivy
nioję... tai vis, kad labiau 
išgąsdinus mūs tuos naba
gus Lietuvos žmones...
“O kita žinia sako, kad 

keliosTiiends atgal; tai atva-

Brighton, Mass.
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoj 249 kuopa laikytame su
sirinkime rugpjūčio 2 d. visa
pusiškai apkalbėjo dabarti
nius įvykius mūsų gimtinėj 
Lietuvoj. Kuopos susirinkimas
priėjo prie išvados ir išnešė se
kančias rezoliucijas:

(1) Mes konstentuojame, 
kad mūs apskričio ir centro 
viršininkai, o ypatingai prez. 
F. J. Bagočius, būdamas virš 
šios savišalpinės * organizaci
jos, viešuose susirinkimuose, 
varde visų kuopų ir visų na
rių protestuoja prieš dabarti
nius įvykius Lietuvoje.

(2) Mes duodame garbės 
žodį ponui Bagočiui, kad jis 
visam# susivienijime neras nei 
vienos kuopos, kurioj nesuras
tų žmonių, kurių širdys ne
virpėtų iš džiaugsmo, dėl žlu
gimo fašizmo ir įsteigimo nau
jo gyvenimo Lietuvoje. Mūsų 
kuopa vienbalsiai pasmerkia 
tokius viršininkus ir sykiu Ba- 
gočių, už tokį elgesį, ir mano
me, kad ir kitos kuopos tai 
padarys.

(3) Mes vienok esame pa
tenkinti, kad birželio 14-15 
dd. Lietuvos arpa išarpavo ne
tik Lietuvos visuomenę, bet ir 
išeivija, išskirdama piktžoles 
nuo grudų. Iš tų piktžolių iš
kišo galvą ir mūsų Bagočius.

Garbė Lietuvos Liaudies 
Didvyriams

(1) Mūsų kuopa su džiaug
smo ašaromis sveikiname Ju
mis, Lietuvos didvyriai, už to
kio konstruktyvio darbo atliki
mą. Taipgi mes sveikiname So
vietų Raudonąją Armiją už 
atėjimą jums į pagalba tokioj 
kritiškoj valandoj. Jūs pasilik
site istorijoje tie, kurie atliko
te švenčiausią pareigą dėl 
Lietuvos proletariato.

(2) Mūs kuopa mano, kad 
šie žodžiai dabartiniu laiku 
Jums nieko nereiškia, neš jie 
yra tik žodžiai. Bet vis dėl to 
manome, kad ateis valanda, 
jog mes galėsime prisidėti prie 
jūsų suprojektuotos konstruk
cijos.

Jūs sulaužėte neatmenamų 
šimtmečių ledą ir su juos pra
smego prispauda, vargas, 
skurdas ir badas! Lai būna po
ilsis politiniams kaliniams! Lai 
nusišluosto ašaras proletaria
to motina ir sočiai papeni sa
vo sūnus! Lai gyvuoja Sovie
tų laisva Lietuva!

Juozas Matulavičius ir 
Jonas Petruškevičius.

Rugpjūčio 4 d., Balčiūnie
nės ūkėje, atsibuvo išvažiavi
mas, kurį buvo surengę south- 
bostonietės: Moterų Ratelis, 
Kultūros Kliubas ir Literatū
ros Draugijos Moterų Skyriaus 
2 kuopa.

šis išvažiavimas buvo labai 
mišrus.

ba arkliais.
viską veža patys savim ar- normaliai skrenda, sirenos

—Būtų visgi Dzūkeliui 
cekava žinoc, iš kur tokios 
žinios gaunama ir kokiais 
keliais; nes dar iki šiolei ne
simatė jokioj gazietoj tokių 
įdomių naujienų.

—Šitas, teisingiausias ži
nias, tai mano senis, beje, 
sakė, kad gauna “Bevieli- 
nėmis Telegramomis” tie
siai iš Lietuvos.

Būtų buvę įdomu dar 
daugiau tokių naujienų iš
girsti, bet Dzūkelis buvo 
baisiai alkanas ir sušilęs, o 
minima “leidukė” nuo šalto 
alaus irgi smarkiai prakai
tavo, tartum būtų po pies- 
kynus vaikyta, todėl Dzū
kelis labai mandagiai susi
rietęs pasakė “gudbai” teta, 
ir movė i Lituanicos Skverą 
bananių su pienu valgyc, o 
“leidukė” grįžo prie baro...

Dzūkelis.

žiavo apie aštuoniolika kur- 
mankų su arkliais tiesiai iš 
Maskvos, ir viską susikrovė 
į tas padvadas ir nusivežė į 
Maskvą, ir nieko nepaliko 
Lietuvoje...

—Bet tetule, man truputį 
nevirozna; kadangi su aš
tuoniolika kurmankų tik ne
galėjo viską iš’ Lietuvos su
sikrovę išsivežti, o kitas da
lykas, tai jeigu jie norėtų 
ko nors vežti, tad važiuotų 
su trokais (sunkvežimiais). 
—Pertraukė i n f o r m a ei jų 
perdavėją Dzūkelis.

—Vaikeli, kad senis mano 
sakė, ir andai Ginkus per 
radio sakė, kad tie ruskiai 
nieko neturi; jie biedni, ir 
tokių trokų, kaip kad turi 
Lietuvoj ar čia Amerikoj, 
tai jie neturi; daugiausiai

Naujos Anglijos 
Žinios

žmonių, tik nebuvo jų vadų. 
Baigiant pasilinksminimą, dar
bininkas Petruškevičius pasa
kė trumpą prakalbėlę apie da
bartinius įvykius Lietuvoje. 
Publika ramiai išklausė ir 
vienbalsiai priėmė sekančią 
rezoliuciją:

Mes sveikiname dabartinę 
Lietuvos vyriausybę, kuri per 
taip trumpą laiką pakeitė ne 
tik Lietuvos politinę, bet ir 
ekonominę išvaizdą, kaip tai: 
Paliuosavo politinius kalinius, 
įsteigė civilinę metrikaciją, at
skyrė bažnyčią nuo valstybės, 
aprūpinimas senelių ir invali
dų pensijomis, pasinaikino 
ubagavimas, kuris Lietuvai da
rė gėdą, steigimas sveikatos 
punktų, rūpinimasis apšvieta 
ir sunacionalizavimas ūkio, 
pramonės ir bankų.

Lai gyvuoja laisva Sovietine 
Lietuva!

B. Lazeckienė,
O. Grinkevičienė, *
S. Šukienė ir
O. Kvietkauskienė.

ĮVAIRIOS BOMBŲ RŪ
ŠYS IR JŲ VEIKIMAS

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
tai ji tuo savo lakūnus ir 
lėktuvus pastatytų į didelį 
pavojų. Be to, galėtų atsi
tikti, kad lėktuvas su tokio
mis lengvai sprogstančiomis 
bombomis turėtų nusileisti 
ir savo teritorijoje. Dėl to 
bombos beveik visuomet yra 
sukonstruotos taip, kad jas 
paliuosavus nuo lėktuvo, 
mažas propeleris pradeda 
suktis, paveikia tam tikrą 
spyruoklę, kurioje yra ada
ta. Ta adata perduria ypa
tingą bombos vidury esan
čią sienelę ir tik tuomet 
bomba tampa .pavojinga. 
Taigi, kol bomba prikabinta 
prie lėktuvo, ji jokių spro
gimų dažniausia negali pa
daryti net jei lėktuvas nu
krinta.

Norėčiau baigdamas 
straipsnį priminti tam tik
rą ypatingą prietaisą, ku
ris nors bombos pavojaus 
nepadidina, bet turi reikš
mės kaipo panikos ir bai
mės sukėlėjas. Vokiečiai 
paskutiniuoju laiku Olandi
joje ir Belgijoje naudojosi 
bombomis, prie kurių yra 
primontuotas ypatingos rū
šies švilpukas. Krisdama to
kia bomba kaukia nepapras
tai bauginančiu balsu, taip 
kad bombardavimo aukose 
sukeliama dar didesnė bai- t 
mė. Panašiai vokiečiai tai
pogi pradėjo savo pikiravi
mo bombonešius aprūpinti 

bombonešis čia buvo visų srovių sirenomis. Kol

tyli, bet tuo momentu, kai 
jis pradeda leistis žemyn 
numesti bombą, sirenos pra
deda kaukti, siekdamos tuo 
apkvaišinti vietovės gyven
tojus ir gynėjus.

I. š.
(Iš “L. ž.”)

Scranton, Pa 
Traukinis Užmušė Lietuvį
Tokia mirtis ir laidotuvės, 

kaip B. Mikulio retai pasitaiko. 
Jo grabas buvo uždarytas, tik 
ant grabo stovėjo Mikulio pa
veikslas. B. Mikulis važiavo au- 
tomobilium. Jis privažiavo prie 
gelžkelio bėgių, kur traukiniai 
eina dviejų .kompanijų, matyti 

’apsistojęs pažvelgė į vieną pu
sę, o tuo kartu greitasis trau
kinys atėjo iš kitos pusės ir 
smogė į jo automobilių. Jo au
tomobilių stūmė, trankė, blaškė 
kokį 100 mastų. Viskas sugu
rinta. Mikulis svėrė apie 235 
svarus, o jo" liekanų surinko tik 
apie 60 svarų. Tai baisi nelai
me jam ir jo šeimai. Lai būna 
lengva Dėdės Šamo žemelė.

Patėmijau “Laisvėj” nuo 
rugp. 9, kad brooklynietis P. 
žeikus gavęs iš Scranton laišką, 
kuriame pranešė apie Mikulio 
mirtį. Ten rašoma, kad Miku
lis 1905 metais buvęs karštas 
revoliucionierius. Gal ir taip. . . 
Jis man ir kartą sakė, kad bu
vęs net lankyti Suvalkuose po
litinius kalinius, ten kalbėjosi 
su V. Kapsuku. Bet man už
klausus ar jis ten kalbėjosi su 
Lekašium, Undžila, Zaledoniu, 
Vierstaminu ir kitais kaliniais, 
kurių ten buvo desėtkai pri
grūsta, tai į tai nieko neatsa
kė.'

Gal visuomenei svarbiau tas, 
kaip dabar V. Mikulis buvo nu
sistatęs.

Pas mus, Scrantone gyvavo 
Draugijų Sąryšis. Priklausė 13 
organizacijų, kaip tai kuopų,

Įvyks “1 Rugsėjo 
Nedėlioję A Sept.

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

1 $175 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS. PIRMA DOVANA $50.00
Penkios dovanos po $10 ir 15 dovanų po $5; viso dovanų 21

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

iš anksto.

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

ir Lyros Choras iš Baltimorės.

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKY£ PRAKALBĄ

STOTYS: Bušai eis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po piet iš miesto:
143 Pierce Street ir 735 Fairmount Ave.

Nuo City Line busai eis nuo 10 vai. ryto iki 4-tos valandos po pietų.
Kelrodis: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarj 66 iki paskutinės sto

ties, nuo čia ’nuveš i 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 116 mailes sekdami iškabas.

DIDYSIS CONN. VALSTIJOS SPAUDOS

PIKNIKAS
Įvyks Sekmai, 1 Rugsėjo-Sept. 1940

LIETUVIŲ PARKE
Lighthouse Grove East Hartford, Conn.

RENGIA LLD, LDS ir LMS APSKRIČIAI

Programos išpildyme dalyvaus LMS Conn, valstijos apskričio cho
rai. Drg. A. Bimba iš Brooklyn, N. Y. pasakys prakalbą apie naujas 

permainas Lietuvoj ir Lietuvos valdžioj.

Šokiams gros Laisvės Stygų Orkestros narių sudaryta orkestrą.
Gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius

Prie šeimininkių stalo bus galima pasirinkti įvairiausiųjval- 
gių, kuriuos pagamins visos Connecticut valstijos šeimi
ninkės ir suves ant šio pikniko.

03F’ BUS ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ
Visi Connecticut valstijos lietuviai prašomi patys daly

vauti šiame piknike ir kviesti kitus, kad dalyvautų, nes visas 
pelnas nuo jo yra skiriamas lietuvių darbininkiškos spaudos 
paramai, kuri paduoda aiškiausias ir teisingiausias žinia^ 
apie darbininkų reikalus, kuri teisingiausiai perstato per
mainas Lietuvoj ir džiuginančiai užtaria Lietuvos biednuo- 
menę, darbo žmones, kuriem prašvito laisvė ir palengvini
mas gyvenime,

Ant šio pikniko bus daugelis svečių iš Bostono, Worces- 
terio, Hudsono, Montellos ir iš daugelio kitų žymių pirmei
viškų lietuvių kolonijų. A. BIMBA, “Laisvės” Redaktorius

KELRODIS: Per Hartford ir East Hartford važiuojant, važiuokit num. 15 keliu 
link Glastonbury, prie stoties 24 sukit po. dešinei. Per Glastonbury važiuojanti, važiuo
kit link East Hartford, prie stoties 24 suki po kairei. Nuo stoties 24 iki pikniko vietai 
bus iškabinti nurodymai.

pašalpos draugijų, kliubų. Di
delė ar maža organizacija mo
kėjo po $5 duoklių, o jeigu ku
ri organizacija duoklių nesumo
ka, tai ji neturi sprendžiamo 
balso.

Kada Lietuvos liaudis išsilai
svino, kada Smetonos režimo 
neliko, tai smetoniniai elemen
tai sujudo ir Scrantone. Kada 
liepos mėnesį buvo šauktas 
Draugijų Sąryšio susirinkimas, 
tai ir aš žingeidumo apimtas 
nuėjau ten. P. Pėstininkas, Są
ryšio pirmininkas, atidaręs su
sirinkimą užklausė: kas šaukė 
tą susirinkimą, jam nei neži
nant, tai M. Mikulis atsiliepė, 
kad jis šaukė, kaipo vice-pirmi- 
nin.kas pasitaręs su kunigu Va
latka, kad užstoti Smetonos val
džią, kad išnešti Sovietų Sąjun
gai papeikimą. Kac(a protokolų 
raštininkas perskaitė protokolą, 
tai pasirodė, kad iš 13 organi
zacijų yra pasimokejusių tik 8.

<

PHILADELPHIJOS IR APYLINKES ATYDAI

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

Tada P. Pėstininkas patvar
kė, kad tik pasimokėjusios ir 
turi balsą. Prasidėjo lermas, 
kuris tęsėsi 4 valandas, mat va
dovystėj kunigo Valatkos vis
kas buvo daroma prieš Lietuvos 
liaudį ir pažangiuosius. Jis gy
rė Mikulį už taip gerą nusista
tymą. Ponas Kerševičius tuojau 
įnešė rezoliuciją prieš naują 
Lietuvos liaudies valdžią. Pir
mininkas Pėstininkas buvo nu
stumtas nuo vietos, o ten jau 
stovėjo Mikulis. Tada buvo jų 
siūloma daug planų, kaip tai 
važiuoti į Washingtoną pas 
Rooseveltą, prašyti jo, kad jis 
nepripažintų naują valdžią, kad 
palaikytų Smetoną. Tada Miku
lis pakvietė poną žyvatą per
skaityti kitą rezoliuciją. Jis 
skaitė, kurioj Sąryšio darbinin
kiškas organizacijas krikštijo 
“Penktos Kolonos” nariais. Šau
kė eiti pas policiją ir išduoti 
tuos visus, kas pritaria naujai

hWi
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Lietuvos valdžiai, grasino de
portavimais. Turėdami neteisin
gų delegatų didžiumą jie savo 
rezoliucijas didžiuma balsų pra
varė. Tokis M. Mikulio buvo 
dabar nusistatymas. Negarbin
gai jis surišo save kietai su 
naujos Lietuvos priešais.

C. Lazdijokas.

Tikisi Platesnio Amerikos 
Biznio su Sovietais

Washington.—Veikiantysis 
Amerikos valstybes ministe
rs Sumner Welles rugp. 7 
d. išreiškė viltį, kad dabar, 
Jungtinėms Valstijoms pa
naujinus prekybos sutartį 
su Sovietais, dar plačiau iš
sivystys biznis tarp šių 
dviejų šalių.
Gaukite “Laisvei” naujų 

skaitytojų.
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Iš Kanados Lietuvių Gyvenimo
TORONTO

Namas Jau Nupirktas
Salės nupirkimo komisija 

praneša visiems torontiečiams 
irs bendrai visiems Kanados 
lietuviams, kurie prisidėjo ar 
dar prisidės prie namo įsigyji- 
mo, kad namas adresuojamas 
160 Claremont St. jau nupirk
tas ir Toronto mieste liepos 
31 d. įregistruotas Sūnų ir 
Dukterų KLSPD Pirmos kuo
pos vardu.

Nuo tos dienos namas perei
na pilnon nuosavybėn Pirmos 
kuopos.

Dėl šio namo nupirkimo ko- 
* misija turėjo gana daug dar

bo ir kliūčių. Visų pirma, bu
vęs namo savininkas už fašis
tinį veikimą pakliuvo į val
džios rankas ir liko internuo
tas. Internavus, jis neteko tei
sių, ir todėl pirkimo-pardavi
mo akto sudarymas užtruko 
gan ilgą laiką, kol iš Ottawos 
buvo gautas sutikimas ir pa
velijimas, kad jis gali po do
kumentais pasirašyti.

Dabar dokumentai jau pa
daryti ir visas dalykas baig
tas.

Apart to, dar susilaukėm 
trukdymų ir iš pačių lietuvių, 

s kurie pavydėdami, Kad Sūnų 
ir Dukterų Draugija įsigyja 
nuosavą namą, visokiais bū
dais stengėsi pakenkti, o ypa
tingai Toronto lietuvių baž
nyčios klebonas McGems. Jis 
liepos 28 d. net viešai bažny
čioje per pamokslą, vietoj die
vo žodžių, pradėjo kolioti ir 
įvairiai pravardžiuoti Sūnų ir 
Dukterų Draugiją, pareikšda
mas, kad ji “bolševikiška,” 
šiokia ir kitokia, kad ta drau
gija namo negalės nupirkti, 
kad skolintojai atsiimtų savo 
pinigus ir t.t.

Dėl to komisija nutarė įspė
ti kleboną, kad jis liautųsi už- 
sipuldinėjęs šią draugiją, ir 
savo padarytą kolionę atšauk
tų. Jeigu jis savo kolionių ne- 

%| atšauks ir toliau tęs šios drau
gijos puldinėjimą, būsime pri
versti traukti jį teisman už 
apšmeižimą.

Visiems yra gerai žinoma ir 
dar sykį čia viešai pareiškia
me, kad Sūnų ir Dukterų KLS 
PD nėra politinė draugija ir ji 
todėl negali būti “bolševikiš
ka” ar kitokia, šios draugi
jos tikslas sušelpti susirgusius 
ligonius, o ne užsiimti politi
niais klausimais. Kaipo tokia 
ji yra teisėta, įregistruota Ka
nados valdžios, moka jai ata
tinkamus mokesčius ir yra 
valdžios prižiūrima. Tai nėra 
kokia grupė asmenų, kaip ku
nigas McGenis nori savo pa- 

* rapijonims įkalbėti. Tai yra 
didelė, stambi ir turtinga Ka
nados lietuvių pašalpinė drau
gija. Ji veikia sulig savo kon
stitucijos, savo įstatymų, ku
riuos Kanados vyriausybė pri
ėmė ir užtvirtino išduodama 
čarterį.

Todėl tiek klebonas, tiek ki
ti, kurie nori šiai draugijai 
pakenkti, geriau skaitytųsi su 
šiais faktais ir būtų atsarges
ni.
Parama Dar Yra Reikalinga

Nors jau namą turime, bet 
dar jis nėra išmokėtas, o taip 
pat reikės jame padaryti di
delių remontų. Reikės salę 
padidinti, įrengti sceną, pa
gerinti namo apšildymą ir 
taip toliau. Tas visa pareika
laus iš mūsų dar daug darbo 
ir pasiaukojimo. Piniginė pa
rama yra ir dar bus labai 
reikalinga. Todėl mes krei
piamės į visus torontiečius ir 
kitose kolonijose gyvenančius 
lietuvius pasistengti ir sulig iš
galių prisidėti prie šio visuo
meninio reikalo ir darbo. Ne
sigailėkit paaukoti po penki
nę. Turint namą, gražią ir di
delę salę, visiems bus nauda. 
Visi, tiek torontiečiai, tiek iš 
kitų kolonijų atvykę lietuviai 
galės ja pasinaudoti.

Pasispauskime darban už 
•galutiną ir tinkamą salės įren- 
girną. Visi Kanados lietuviai 
pasiaukokime tam visuomeni-

I niam reikalui. Aš šaukiu va
lio už puikiai atliktą lig šiol 
visą darbą ir kviečiu, kad 
taipgi visi savo pasiaukojimu 
prisidėdami eitume prie galu
tino įrengimo savo Liaudies 
Namo!

Tikiuosi sulaukti visų ko
operacijos ir už tai, vardan 
namo pirkimo komisijos, tariu 
visiems ačiū.

V. Jusaitis. 
Komisijos Pirm.

Torontiečiai Sveikina Laisvos 
Lietuvos Valdžią

Šiomis dienomis įvyko To
ronto Lietuvių Komiteto LDA 
posėdis, kuriame dalyvavo visi 
komiteto nariai, atstovaudami 
didžiąją Toronto lietuvių dalį. 
Svarbiausiuoju klausimu bu
vo: aptarimas paskutiniųjų 
Lietuvoje įvykių ir Kongreso 
Komiteto finansinio raporto 
priėmimas.

Paskutiniaisiais Lietuvoje į- 
vyKiais neteko daug diskusuo- 
ti. Visi komiteto nariai, kaip 
vienas, džiaugėsi, kad po tiek 
ilgų metų kančių ir kovos Lie
tuvos liaudis pasiliuosavo iš 
po pavergėjų, kad anti-fašisti- 
niai kaliniai jau paliuosuoti, 
kad Lietuva liko laisva. Tie 
buvo šio komiteto vyrausi sie
kiai, dėl tų siekių buvo dirba
ma. Todėl visai natūralu, kad 
komitetas nerado reikalo ilgai 
šiuo klausimu , diskusuoti, o 
pasiūlius pasveikinti naujosios 
Lietuvos vyriausybę, visi vien
balsiai pasisakė tuojau pasiųs
ti pasveikinimo telegramą.

Nežiūrint, kad Lietuva pasi
liuosavo ir didieji komiteto ir 
sų torontiečių lietuvių siekiai 
liko atsiekti, vienok komitetas 
priėjo išvados, kad Komitetas 
turi gyvuoti ir toliau. Nors da
bartiniu laiku, jokių staigių 
veikimui reformų bei pakeiti
mų nenumatyta padaryti, bet 
nutarta, kad Komiteto nuo da
bar vyriausiu siekiu lieka už- 
megsti su laisvosios Lietuvos 
liaudimi ryšius kultūriniam 
bendradarbiavimui. Tokį nusi
statymą yra priėmęs Kongre
so Komitetas, kaip jb sekreto
rius pareiškia savo laiške, tad 
ir torontiečiai šį nusistatymą 
užgyrė, pasižadėdami toje 
kryptyje veikti.

Dėl prisiųsto finansinio ra
porto, kuris apima Antrojo 
kongreso iki šių metų liepos 
17 dienos, komitetas priėmė 
su užgyrimu. Iš jo paaiškėjo, 
koks didelis darbas Kanados 
lietuvių liko atliktas. Vien nuo 
Antrojo Lietuvių Kongreso iki 
šių laikų, Lietuvos politkali
niams buvo pasiųsta $500.

Kongreso Komiteto vadovy
bėje atliktas labai didelis dar
bas. Jis daug pagelbėjo Lietu
voje persekiojamai liaudžiai ir 
kaliniams, kurie buvo areštuo
ti vien todėl, kad jie dirbo 
darbą žmonių naudai ir su
daužymui pasiutusio tautinin
kų fašistinio rėžimo.

Todėl šis Komiteto posėdis 
buvo vienas iš linksmiausių 
posėdžių. Mes matome, kad 
komiteto ir visų Kanados pro
gresyvių lietuvių darbas ir au
kos nenuėjo veltui. Jos teikė 
persekiojamai ir prispaustai 
Lietuvos liaudžiai paguodos ir 
materialę pagalbą, kuri, tiki-
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mes, sustiprino j’ą tolimesnia
me veikime. Veikime ir darbe, 
kuris sudaužė žiaurųjį Smeto
nos režimą ir paliuosavo liau
dį, atiduodant į jos rankas vi
są galią.

Tie Lietuvos liaudies atsie- 
kimai džiugina ir kartu kelia 
pasiryžimą energingai darbuo
tis visuomenes labui ir drau
giškai bendradarbiauti su Lie
tuvos • liaudimi visuose kultū
riniuose reikaluose.

Komiteto Narys.

kitą dirbo, bet kitą laiką gyve
no, kaip tūkstančiai kitų, ant 
pašalpos.

Rochester, N. Y.
4 Draugijos Jau pasisakė
DLK Gedimino D-tė, LDS 

11-ta kp., Politiškas Kliubas 
ir ALDLD 50 kp. pasisakė sto
vinčios su socialistine Lietu
va. Minimose draugijose yra 
nemažai ir dzūkų, kaip Suval
kų, taip ir Vilniaus rėdybų.

Rengiamas bendras pasvei
kinimas siųsti Seimui ir kūrė
jams Tarybnės Lietuvos.

Ruošiamas bendros šventės 
vakaras rugpj. 23 d., Gedimi
no svetainėje, vakare. Smulk
menos bus pranešta vėliau. 
Pašvęskime tą vakarą laisvos 
Lietuvos paminėjimui!

Senas Dzūkas.

Binghamton, N. Y.
Šis ir Tas.

Neseniai tapo traukinio už
muštas Jonas Petrulaitis, il
gokai šioj apylinkėj gyvenęs 
žmogus. Kur jis ėjo ir kaip 
ton nelaimėn pateko—trūksta 
žinių. Palaidotas žmonos ir 
sūnaus rūpesčiu, nors pasta
ruoju laiku jis gyveno atsisky
ręs nuo savo šeimos. Į orga
nizacijas, rodos, nepriklausė.

sis * .

LDS 6 kuopa nutarė siųst 
porą sportininkų—Al. Mikola- 
jūnh ir Kari Kireilį—į sporti
ninkų Olimpijadą Brooklyne, 
įvyksiančią LDS Seimo laiku. 
Taip pat kuopa siunčia ir po
rą delegatų, 

sis * *

Pereitame LDS kuopos mi
tinge raportuota, jog yra trys 
serganti nariai: fotografas- 
dainininkas Stasys Vaineikis, 
Elena Blinkevičienė ir V. Gri
zas. Gaila draugų, kad jiems 
šiame gamtos žydėjimo laiko
tarpyje prisieina kęsti skaus
mus ! 

• i < . '

Sis * Si;

Gana suvėluotai teko išgirs
ti, kad LDS kuopos iždo glo
bėjas Antanas Garnys pabai
goj birželio mėn. susituokė su 
našliuke Anele Kaminskiene, 
taip pat LDS kp. nare. Jiedu 
susituokė civiliu šliūbu ir be 
vestuvinio trūkšmo. Palinkėji
mas gražaus gyvenimo (nors 
ir suvėluotai) tebūna priim
tas ! 

sis * sic

LDS kuopa pereitame susi
rinkime vienbalsiai nutarė pa
reikšt protestą prieš ruošia
mą šioje šalyje konskripcijos 
įstatymą. Tik pirmininkas, 
pats vedęs susirinkimą, triukš
mingai atsisakė po protestu 
pasirašyti, sakydamas, Jog čia 
ne kuopos reikalas, 

sis * si;

Šių metų rudenį sukanka 25 
metai, kaip lietuviai pasistatė 
savą svetainę, šėrininkų pus
metiniame susirinkime nutarta 
jubilėjų atžymėti šaunia pra
moga. Specialė komisija iš
vien su direktoriais turės ta
tai suplanuoti ir įvykinti.

J.

1938 metais ištiko skaudžiau
sia nelaimė, kuomet tragiškai 
automobilio nelaimėj žuvo sū
nus Petras, jau 24 metų am
žiaus. Ona nuo to gailesčio, ro
dos, vis ėjo silpnyn. Mirė vėžio 
liga dar ne sena amžiumi, ro
dos, 48 metų.

Jos mirtis buvo ytin tragiška 
sūnam, nes kuomet motina nu
mirė ligoninėj, tėvas Adomas 
ten pat gulėjo tik ką po sun
kiai operacijai ir negalėjo rū
pintis nei būti laidotuvėse. Sū- 
nai abu nepilnamečiai, Aldonas 
17 metų ir Vytautas 12 metų. 
LDS ir ALDLD kuopos nariai 
susirinko ir nusitarė rūpintis 
laidotuvėm.

po 50c. Viso suaukota $64.
ALDLD ir LDS Oakland’© 

kuopos nupirko gyvų gėlių vai
nikus.

Palaidota 10 d. liepos Ever
green kapinėse Oakland. Išly
dint iš graboriaus kambarių 
kalbėjo K. Mugianienė ir ant 
kapinių kalbėjo M. Paukštienė.

21 d. liepos Oakland ir San 
Francisco ALDLD kuopos ben
drai laikė pikniką. Piknikas 
buvo Spaudos naudai. Kaip vi
suomet, taip ir šį sykį būrelis 
lietuvių praleidome dieną sma
giai Gegučių darže.

Darbininkų spaudai liko virš 
$41 pelno. K.

Oakland, Calif.
Laidotuvės, Spaudos Piknikas 

Oakland’e gyvena mažas bū
relis lietuvių ir tuos žiaurioji 
mirtis skina.

Liepos 8 d. numirė Ona Pa- 
krosnienė, narė LDS ir ALDLD 
kuopų.
Velionė Ona Pakrosnienė, po 

tėvais Nedžinskiūtė, paėjo iš 
Godonių kaimo, Suvalkų. Ona 
pirmu syk atvyko į šią šalį 1912 
metais. Apsivedė su Adomu Pa
krosniu ir nėščia būdama išvy
ko gimdyti pas tėvelius atgal į 
Lietuvą 1914 metais. Tuojau 
užstojo .karas. Velionė, kaip ir 
šimtai kitų Lietuvoj, matė ne
apsakomą baimę ir skurdą tuo 
metu, nes karo ugnys buvo jos 
tėvynėj. Turėjo bėgti į gilu
mą Rusijos, kur pusbadžiai su 
senais tėveliais ir mažyčiu sū
neliu apkasuose gyveno.

Ona su sūneliu Petruku ant
ru syk į J. V. atvyko 1922 me
tais. Susilaukė dar dvejetą sū
nų. 1930 metais šeima atvyko iš 
Conn, valstijos į Californiją, 
kur juos daugiau nelaimių at
lydėjo. Užėjo skaudi bedarbė ir 
būdami nauji gyventojai Cali- 
fornijoj, negalėjo pastovaus 
darbo gauti. Ona retkarčiais 
skerdinyčiose mėnesį kitą pa
dirbėjo, vyras šį bei tą mėnesį

trečiadienį, rugp. 14 d., 8 v. v., 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugai, 
būtinai dalyvaukite šiame kliube, 
nes bus daug svarbių dalykų aptarti. 
—. V. V. Sheralis, Sekr. (1-90-191)

WORCESTER, MASS.
Trečiadienį, 14 d. rugpj., 7 v. v., 

Olympia Parke įvyksta bankietas. 
Ruošia LLD 11-155 kbopos. Bus do
vanos, kas dar neturit bilietų, pra

Some pasipirkti už 10c. Gausite dvi 
dovanas po $2.00 ir*Vicną po $1.00, 
taipgi bus 5 gražios nepiniginės do
vanos. Kviečia visus Rengėjai.

(190-191)

SCRANTON, FA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 14 d. rugpj. 8 v. v. Pas 
F. M. Indrulj, 129 W. Market St. 
Visi nariai pribūkite laiku. — J. 
Norkus, Sekr. (190-191)

Oakland ir San Francisco 
lietuviai antru syk ištiesė pn- 
gelbos ranką tai šeimai. Pirmu 
syk mirus sūnui Petrui, dabar 
Onai. Suaukavo laidotuvėm se
kamai :

A.L.D.L.D. Oakland, kuopa 
$10; jaunuolių grupė $10. Pa
vieniai aukavo: J. Koblin, A. ir 
K. Mugianiai, J. ir K. Karosai 
ir J. K. Chaplik po $5; J. ir M. 
Radę, Telda King, J. ir K. Jan
kauskai, M. Valeskis po $2; 
Šilkaitienė, S. Šlegeris, šlegerie- 
nė po $1.50; O. Baranauskienė, 
Kazeliūnienė, Yčienė, J. Bitė, 
M. Prakaišaitienė, K. Palšienė, 
U. Gegutienė, V. Sutkus, M. 
Paukštienė, ir A. Bernotienė po 
$1; Muniz, Garcia ir Hildaggo

Kiekvienas apšyietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendroves-

PRANEŠIMAI E KITUR
DETROIT, MICH.

Lietuvių Moterų Pažangių Kliubo 
susirinkimas įvyks, rugpjūčio 15 d., 
Draugijų Svet., 4097 Porter St. 
Kviečiame nares dalyvauti susirin
kime. — Sekr. (190-191)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, rugpjūčio 15 d., 8 v. 
v. pas dd. Praleikus, 401 Electric 
St. Nariai būkite laiku, nes turi
me daug dalykų svarstyt. — Org.

(190-191)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks

Užsakykite “Laisvę” j 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 ..............................................................................................................

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

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

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

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

Minersville-Shenandoah

SU PROGRAMA
Dienraščio “Laisves” Naudai

Rengia ALDLD 9-tas Apskritys

Įvyks 18 dieną Rugp.-August
Bus labai gražioje vietoje

MAR LIN PARK
MINERSVILLE, PA.

Tikimės ir svietelio daug suplauks iš arti ir toli,, myli
mų svečių ir draugų su kuriais kiekvienapi bus malonų 
susitikti!

Tik pamislykite; “Laisvės” dienraščio piknikas, kuris 
visai letuvių liaudžiai ištikimai tarnauja, kasgi galėtų 
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 Kavaliauskaitė.
-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
to kviečiame svečius, draugus iš apylinkės ir tolimų vietų 
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: Pefvažiavus 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 privažiuosite M ar Lin. , RENGĖJAI

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y- 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniausi

,.p ¥*’

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY_ 36-40 Stagg Street Brooklyn, N J 
• •••••••••••••e <•••••••••••••••••• ••

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
YOUR OLD WAftH 
n woitk. monsipl

! TRADE IT IN FOR A

I^JEWBL

[Bulovą
tUZ*®^

■f •

ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

tew
AW 
w

ROBERT
LIPTON

JEWELER
Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe
Graliam & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2173
Priminkite ši skelbimą ir gausite nuolaidą

KAIP PALAIKYT SVEIKATA
“ VYRAI IR MOTERYS —

B; y Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abclnas Silpnumas,
- Į Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 

Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės
Y I *r Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir kitos

affix I Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sek- 
minSai gydoma. Kreipkitės į Dr. Zins su 
Pasitikėjimu. Atskiri pasitarimų kam- 

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

IŠTYRIMAI DOVANAI JfLsG
DR. L. ZINS
1110 East 16th SI., N. Y.

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

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

N evyWto^/M^ferZI nun
Rytoj, Coney Island Velodrome

Sek'retorius.

F. W. SHAUNS

, Tel. Virginia 7-4499

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

iš-
Draugas.

ir
O’Dwyer, advokatas.

MIRE
am-

Mirė Jonas Karpavičius

Mikolaičio Parke, Eddington, Pa

BROOKLYNAS PASISAMDĖ 8 BUSUS

BILIETAS $1.75 J ABI PŪSI

darbuotis žmoni-
kaip darbavosi

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

V AL ANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Telefonas: Humboldt 2-7964

B30 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Vejantis mašinoj bėgančius 
du nužiūrimus plėšime asme^ 
nis susidaužė dvi mašinos ir 
sužeista 7 keleiviai prie 3rd 
Avė. ir 37th St.

Antradienis, Rugpj. 13, 1940

Tai didysis Lietuvių sąskridis, gražus pasimatymas su 
, daugeliu pažįstarpų

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Brooklynietis.,

trečiadienį, rugpjūčio 
Coney Island Velo- 
Jean Horie taip pat 

komiteto pirmininkė ir

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

Tuojau užsisakykite bilietus važiuoti busais į “Lais
vės” pikniką, Philadelphijoje. Bušai išeis iŠ šių vietų: 
Williamsburgh, Central Brooklyn, East New York, 
Ridgewood ir Maspeth.

(SHALINSKAS)

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

šį Pikniką Rengia

PHILADELPHIJOS
LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

my i 1OTiW.h?-A. ■: ■ Y HmHmKBMmMNMMinl

rMCMvtMounuuKC*

>

Jurgine Turėjo Gražų 
Pikniką

Pereitą sekmadienį, Dexter 
Parke, įvyko šv. Jurgio Drau
gystės 63-čias metinis * pikni
kas, kuriame turėjo gana 
skaitlingos ir atstovingos pu
blikos, visokių pažiūrų ir am
žiaus. čia oficialiai dalyvavo J. 
Karpus ir kiti Pil. Kliubo vir
šininkai, čia buvo ir neoficia- 
lės, tačiau taip pat skaitlingos 
atstovybės iš daugelio žinomų 
organizacijų. Suaugusieji vai
šinosi susėdę aplink stalus 
grupėmis.

Pasidairius po vėliau susi
rinkusį į šokius jaunimą,, dau
giausia matosi organizuotas 
jaunimas, Aido Choro, LDS 
kuopų ir kitų grupių jaunuo
liai. Reiškia, organizuotas 
jaunimas, lietuviškiausis jau
nimas, arčiausia susirišęs ne 
tik su savo, bet ir tėvų organi
zacijomis, remia jtfs, lanko jų 
pramogas. Jaunieji už vis la
biau įsismagina šokiuose, jų 
aplink stalus prie vaišių mažai 
matyt.

Šokiams griežė Navicko ir 
Kaizos orkestros.

Apart linksmybių, čia irgi 
gyvas Lietuvos klausimas, ku-, 
nuo einančias aplink stalus 
diskusijas labai įdomu nuoša
liai stovint, bešališkai tėmyti. 
Ypatinga tas, kad neteko nu
girst nei vienų diskusijų be 
naujosios laisvos Lietuvos gy
nėjų, tarpe kurių radosi ne tik 
pažangiečiai, bet ir daug man 
nepažįstamų žmonių, reiškia, 
pažangiųjų organizacijose ne
dalyvaujančių, savo argumen
tus imančių griežtai tik iš savo 
asmeniškų gyvenimų ir iš laiš
kų, gaunamų tiesiai iš Lietu
vos. Girdėjosi ir tokių, kurie 
asmeniškų informacijų neturį, 
remiasi tik kunigų ir smętoni- 
ninkų propaganda. Iš tokių 
girdėjosi atdusių, kad “Lietu
vos jau nebėra.” Kiti vėl, ma
tomai, bešališkai, sako: “Kam 
čia dejuot be laiko. Gausim 
laiškų, tada pamatysim.”

Rep.

Gaisras Išvijo iš Namų 
Devynias Šeimas

Anksti sekmadienio rytą 
kilęs gaisras išvijo iš namų 
vienmarškinius apartmento gy
ventojus, 184 First Avė., N. 
Y. Ugnis prasidėjus trečio 
aukšto apartmente, kurio gy
ventojai, bandydami ugnį už
gesint, apdegė ir abu nuvežti 
Bellevue ligoninėn. Būtų dau
gelis apdegę, jei ne tuo laiku 
pravažiuojantis sargybinis po- 
licistas Bernstein pastebėjęs 
nelaimę, prikėlęs namo gyven
tojus ir iššaukęs gaisragesius.

LDS Seimo Komisijai
Antradienį, rugpjūčio 13- 

tą, LDS Seimo Priruošimui Ko
miteto posėdis atsibus 427 Lo
rimer St.„ 8 vai. vakaro. Susi
rinkimas svarbus, visi LDS 
kuopų ir LDS 3-čio Apskričio 
atstovai būtinai susirinkite. 
Blankas su LDS Seimo sveiki
nimais atneškite, jei tą dar ne
padarėte.

Jaunimas Remia Taikos Mitingą; Įvyks I Delegacija Protestuos 
Nuteisimą Unijistu

Jean Horie, New Yorko 
Jaunimo Kongreso sekretorė, 
pareiškė, jog jaunimas rems 
miližiniškąjį masinį mitingą 
už taiką, ruošiamą Nepapras
to Taikai Mobilizacijos Komi
teto šį

drome. 
yra to 
viena iš kalbėtojų tame mitin
ge.

Apart josios, kaip skelbia
ma spaudoj, Velodrome mitin
ge kalbės kongresmanas Vito 
Marcantonio, kuris tiesiai iš 
kongreso sesijų orlaiviu pribus 
New Yorkan, kad spėt brook- 
lyniečių mitinge pasakyt pra
kalbą. Taipgi kalbėsią: Mi
chael J. Quill, Transporto 
Darb. Unijos, CIO, internacio- 
nalis prezidentas; rabinas Mo
ses Miller, žydų Liaudies Ko
miteto prezidentas; Bella V. 
Dodd, Darbo Unijų Moterų 
Taikos Komiteto pirmininkė ir 
Mokytojų Unijos Lokalo 5-to

įstatymdavystėms atstovė; Da
niel S. Gilmor, redaktorius ir 
leidėjas laikraščio “Friday”; 
Harry Van Arsdale, Elektristų 
Unijos 3-čio Lokalo biznio ve
dėjas.

Mitinge bus taipgi ir puiki 
dainų programa. Tikimasi 
skaitlingo ir entuziastiško mi
tingo imant atydon svarbą 
kalbėsimo klausimo, daugį žy
mių kalbėtojų, taipgi tą fak
tą, kad mitingas bus atvirame 
ore, pajūryje, kur ir šiaip 
smagu ir vėsu praleisti vaka
ras.

Coney Islando Velodrome 
randasi prie W. 12th St. ir 
Neptune Ave., Coney Islande, 
arti BMT linijų Stilwell Ave
nue stoties. Bilietai gaunami 
visų apylinkių Taikos Komite
tų centruose. Įžanga tik 15c. 
Sakoma, bilietai smarkiai pla
tinasi, visi nori užtikrinti sau 
vietą tokiame istorinės svarbos 
mitinge.

Apsivedė N. Pakalniškis 
ir F. Šešelgytė

Pereitą šeštadienį apsivedė 
Nikis Pakalniškis ir Frances 
šešelgytė, abu- darbininkų or
ganizacijų nariai ir veikėjai. 
Nikis Pakalniškis, apart kitų 
darbų, yra pasižymėjęs lietu
vių teatrų vaidinime, o šešel
gytė dirba Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo Centre. Nikis 
taipgi yra “Laisvės” direkto
rių tarybos narys.

Vestuvių pokilis įvyko pas 
draugus Zablacktis ir Pakal
niškius, tai yra, pas Nikio vy
resnį brolį Maspethe. Pokilyj 
dalyvavo arti trijų desėtkų gi
minių ir artimų draugų. Poki
lis buvo draugiškas ir gražus. 
Jaunavedžiai apsivedė laisvai, 
kaip paprastai vedasi nuo re
ligijos laisvi žmonės. Linkime 
jaunavedžiams laimingo šei
myniško gyvenimo ir bendro
mis jėgomis 
jos- gerovei, 
praeityje.

Lietuviu Stygų Orkestros 
Nariu Žiniai

Lietuvių Stygų Orkestros 
pamokos prasideda šio trečia
dienio vakaro 7:30, rugpjūčio 
(Aug.) 14-tą, Liet. Am. Pilie
čių Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Visi stygininkai, 
seni ir nauji, prašomi pribūti 
paskirtu laiku.

Važiuokite į “Laisves” 
Pikniką Busais 

Paskutinis šiuom Sezonu “Laisves” naudai 
piknikas įvyks

Rugsėjo 1 September

Komunistai Pradėjo 
Rinkimą Parašą

New Yorko Komunistų Par
tijos Rinkimų Kampanijos Ko
mitetas skelbia spaudoj, kad 
pradėta rinkimas parašų už
dėt ant baloto Clarence A. 
Hathaway kandidatu į Brook- 
lyno prezidentus ir Peter V. 
Cacchione kandidatu į Mies
to Tarybą.

Specialiai rinkimai toms vie
toms bus pravesti lapkričio 
mėnesį. Jiems reikalas susida
rė mirus miesto prezidentui 
Raymond’ui ?V. Ingersoll, ku
rio vietą iki rinkimų užimt bu
vo paskirtas tarybininkas 
John Cashmore. Vėliausias 
teismo patvarkymas nurodo, 
kad greta lapkričio- reguliarių 
rinkimų turi būti pravesti spe
cialiai rinkimai prezidento ir 
sykiu tarybininko, vieton Ca
shmore, užėmusio prezidento 
vietą.

Ant nominacinių peticijų į- 
statymais reikalaujama su
rinkt 5,000 piliečių parašų, bet 
rinkimų kampanijos vedėjai 
sieksią surinkt po 10,000 pa
rašų už kiekvieną kandidatą, 
kad užtikrint jų uždėjimą ant 
baloto.

Peter V. Cacchione yra bu
vęs kandidatu į tarybininkus 
ir seniau, 1937 m. rinkimuose 
jam betrūko tik virš 200 bal
sų iki išrinkimo. O pereitais 
metais, nedaleistas oficialiai 
būt ant baloto, jis gavo apie 
25,000 balsų įrašymu.

Hathaway yra nacionaliai 
žymus darbininkų vadas ir iki 
pastarųjų laikų buyęs “Daily 
Workerio” redaktoriumi.

Jonas Karpavičius, apie 60 
m. amžiaus, 117 Thames St., 
mirė rugpjūčio. 11 d., Kings 
County ligoninėj. Pašarvotas 
F. W. šalinsko šermeninėj, 
84-02 Jamaica Ave., Woodha- 
vene. Bus palaidotas rugpj 14- 
tą, 10 v. ryto, šv. Trejybės ka
pinėse.

Velionis sirgo gana seniai, 
ligoninėn buvo išvežtas balan
džio 6-tą. Paliko nuliūdime 
žmoną, du posūnius Kazį ir 
Juozą Supavičius ir vieną po
dukrą Liną. J. Supavičia pri
klauso LDS. Lanko kolegija, 
mokinasi elektros inžinieriumi.

Šią žinią pranešė P. Gustai
tis.

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlai
Susidarius delegacija iš uni

jų vadų ir šiaip žymių visuo
menės veikėjų vyksta Wash- 
ingtonan įteikt Teisdarybės 
Departmental ir Kongreso ir 
Senato Darbo Komiteto virši
ninkams protestą dėl nuteisi
mo Kailių Darbininkų Unijos 
vadų kalėjimai!. Delegacija 
esanti apsišarvojus faktais, 
kuriais parodysianti bosų-pro- 
kuroro bendravimą, kad nu- 
teist unijos vadus kalėjiman 
einant anti-trust įstatymu.

Delegaciją siunčia Bendras 
Darbo Unijoms Teisių Komi
tetas, susidedąs iš AF of L ir 
CIO unijų. Jo centras randasi 
226 W. 47th St., N. Y.

Delegacija taip pat prašys 
išleisti po kaucijomis iki ape
liacinio teismo Irving Potash 
ir su juomi nuteistus ir įkalin
tus be kaucijų keturis kitus 
kailiasiuvių unijos veikėjus- 
vadus.

Tarpe kitų dokumentų, su
rinktų parodyt, kad unijistai 
nuteisti sulyg bosų pageidavi
mo, yra kopija memorandu
mo, įteikto Independent Fur 
Manufacturers Ass ęciacijai 
per jos advokatą Harry D. 
Glicksman birželio 1, 1939. 
Tame memorandume sakoma:

“Generalis prokuroras jau
čia, jog nuteisimas Goldo ir ki
tų užtikrintas ir kad to už
teks priverst uniją duot mums 
mūsų siekiamą sutartį.”

Nuteistų unijistu byla yra 
apeliuojama, bet unijistai ne
išleidžiami iš kalėjimo nei po 
kaucijomis, nors paleidimas 
po kaucijomis laike apeliacijų 
praktikuojama labai daugely
je įvairiausių bylų, išskyrus 
tas, kur liečia žmogžudžius ir 
abelnai labai pavojingus kri
minalistus. Taigi, unijų atsto
vų ir kitų žymių žmonių ko
mitetas įteiks peticijas su pra
šymu unijistus paleist po kau
cijomis. t \

Delegacijoj randasi profeso
rius A. E. Rqss iš Wisconsin 
Universiteto, Civilių Laisvių 
Unijos nacionalis pirmininkas; 
teisėja Anna Kross; A. F. 
Whitney, gelžkeliečių tarpt, 
prezidentas; Allan Haywood, 

direktorius;
Amatinės 
atstovas;
Rauten- 

Universi- 
Arsdale,

PARDAVIMAI
Parsiduoda pienininkystės farma, 

180 akrų. Taipgi yra ir namas su 8 
kambariais. Viskas gražiai ištaisyta. 
Kaina $8,500. Galima dalį pinigais 
mokėti. Be tarpininkų. Vieta randasi 
New Yorko valstijoj, 100 mylių nuo 
Brooklyno. Fred Blind, 153 Euclid 
Ave., Brooklyn, N. Y. (190-195)

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAI

Reikalinga darbininkių prie Sheep 
Casing Selecting (avių žarnų išsky
rimo). Prašome tiktai patyrusias at
sišaukti. Fellerman & Newman, 324 
Avenue A, 20th St., New York City, 
N. Y. (190-191)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas įvyks rugpjūčio 15-tos 
vakaro 7:30, 419 Lorimer St., Brook
lyne. Svarstysim siuntimą delegatės 
į Taikos Kongresą. Kviečiamos ir ne 
narės. — Valdyba. (190-192)

C, BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas bus tre

čiadienį, rugpjūčio 14 d., 7:30 v. v., 
P. Burneikio kambariuose, 76 Hud
son Ave. Visi nariai būkite laiku.— 
Valdyba. (190-191)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

CIO nacionalis 
Joseph Curran, CIO 
Tarybos N. Yorke 
profesorius Walter 
strauch iš Columbia 
teto; Harry Van
elektristų lokalo 3 biznio ve
dėjas; Elmer Brown, typogra- 
fy lokalo 6-to presidentas ir 
Unijų Teisėms Komiteto pir
mininkas; Dr. Alphaeus Hun
ton iš Howard Universiteto, 
Paul

Rapolas DiBoris, 75 m. 
žiaus, 287 Ave. X, Brooklyn, 
mirė rugpjūčio 8 d. Kūnas pa
šarvotas namuose. Palaidotas 
rugpjūčio 12 d., šv. Jono ka
pinėse. Laidotuvių apeigas pri
žiūrėjo graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold 5xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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. >rei py 7-8451 Brooklyn, N. Y.

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line 
Tel.: Glenmore 5-6191

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: E Vergreen 8-9770

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kampas, Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy
nus ir Likerius Reikia Pirkti Patin

kamo] Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RCSIŲ GĖRIMŲ

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

F
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426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Lietuviu Kiiro 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 aprokaCmus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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




