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

Visi lietuviai ištroškusiai 
skaito žinias apie Lietuvą. 
Jie trokšta tiesos, faktų. Ir 
štai Apšvietos Fondas išlei
džia jiems brošiūrą su vė
liausiais faktais apie naują 
Lietuvą. Ją parašė L. Pru- 
seika. Parsiduoda už 5 cen
tus.

Brošiūra pavadinta “Tei
sybė Apie Lietuvą.” Tuojau 
užsisakykite platinimui. Už
sakymus siųskite Apšvietos 
Fondui, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.
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Melagiams melai apie Lie
tuvą jau atsirūgsta. Žmo
nės nebetiki. Jie sako: To
kie laikraščiai, kaip “Kelei
vis”, “Naujienos”, “Drau
gas” ir “Darbininkas”
apgaudinėja. Štai rėkė-šau- 
kė, kad Lietuvos socialisti
nė vyriausybė pastačius prie 
sienos ir supyškinus keletą 
smetonininku, o pasirodo, 
jog iki šiol nuo perversmo 
dar nė vienas žmogus 
buvo sušaudytas.

ne-

tieFašizmo keliai visur 
patys. Pirmiausia jis užpuo
la komunistus, paskui ima 
už gerklės socialistus, pas
kui darbo unijas, o paskui 
visas kitas darbo žmonių 
organizacijas.

Deja, broliai socialistai 
nesimokina iš fašizmo isto
rijos. Štai čia Amerikoje jie 
sušilę kursto gaujas ir val
džią prieš pažangiuosius. 
Bet kai reakcija įsigalės, tai 
nepaliks nė-jų ramybėje.

Pavyzdį jau turime Mass
achusetts valstijoj. Ten val
dininkai paėmė ir vienu pa- 
simoiimu nubraukė nuo bu
lato komunistų, socialistų, 
blaivininkų ir kitų mažumų 
partijų kandidatus.

Ar dabar tie trumpare
giai praregės?

Labai aukštu žmogum 
smetonininku eilėse nori 
pasidaryti Pittsburgh© 
vargšas Povilas Dargis. 
Kad kaip tai gal jis pra
lenks ir savo mokytoją Gri
gaitį.

Vienas žmogus prisiuntė 
mums iškarpą iš Pittsbur
gh© amerikoniško laikraš
čio. Ten rašoma, kad Dar
gis pasimojęs sukelti visą 
pusę miliono dolerių užlai
kymui Amerikoje Smetonos 
pasiuntinių—Žadeikio, Bud- 
drio ir kitų.

Ir taip Povilas sušilęs 
jieškos už save durnesnių, 
kurie aukotų dolerius užlai
kymui dykaduonių grupelės, 
kurie teatstovauja viso labo 
Smetonos politinę pakaleni- 
ją, kuri dabar prisiglaudus 
po Hitlerio skvernu. Man gi 
atrodo, kad jis laimės tik 
tiek, kiek tas “Zablackas 
ant muilo.”

Arizona ir Virginia vals
tijose komunistai surinko 
tiek parašų, kiek reikalau
ja įstatymai uždėjimui kan
didatų ant baloto. Vadinasi, 
ta partija pasielgė demo- 
kraštikai, tiesotai.

Bet ką užgiedojo tų vals
tijų viršylos? Jie pasakė, 
kad piliečių parašai nieko 
nereiškia. Jie tos partijos 
kandidatų nedės ant baloto.

Demokratijai uždėta. juo
da akis. .

Pakėlė Algas Žemės 
Ūkio Darbininkam 

Lietuvoje
Išleistas Metrikų Vedybų Įstatymas; Paimta 599,616 
Hektarų Žemės Padalint Bežemiams ir Mažažemiams

(KABLEGRAMA “LAISVEI”)
KAUNAS., rugpj. 14. — žemės ūkio darbininkams 

padidintas Lietuvoj Atlyginimas 20 procentų.
Priimtas metrikų santuokos (vedybų) įstatymas.
žemės Fondui paimta 599,616 hektarų žemės, pada

lint bežemiams ir mažažemiams.
Prašymų žemės gauti paduota 164,179.
Iškilmingai palydėta Maskvoje Lietuvos seimo dele

gacija, grįžtant jai į Lietuvą.
Delegacija jau sugrįžo į Kauną.
Vilniuje ir Kaune delegacija buvo taip pat iškilmin

gai sutikta.

Senatas Skiria Daugiau 
Algos Verstinai Rekru- 
tuojamiem Kareiviam

200,000 Sveikino Lie
tuvos Delegatus, Sug
rįžusius iš Maskvos

VOKIEČIAI NULEIDI DESETKUS SAVO 
PARAŠIUTISTŲ ANGLIJOJ

Anglai Sakosi. Sunaikinę 26 Vokiečių Orlaivius; Vokie
čiai Sakosi Nukirtę 42 Anglų Lėktuvus

London.
apie 50 parašįutų, kuriais laivai iš Raudonosios Jūros 
vokiečiai iš orlaivių nulei
do savo karius žvalgus ir 
sprogdintojus Anglijos lėk
tuvų stočių, karinių fabrikų, 
geležinkelių tiltų ir kitų ka
rui svarbių punktu. Anglai 
sutelkė savo policiją, ka
riuomenę ir šiaip gyvento
jus jieškot tų vokiečių pa
rašiutistų; bet kol kas 
(šiuos žodžius berašant), 
dar nei vieno nesučiupo.

Anglai rado London. Anglų karo

bombardavo italus, kurie 
tos jūros pakraščiu grumia
si linkui Berberos, Angliš
koj Somali jo j.

Lietuvos Pasiuntiny 
be Berlyne Perves

ta Sovietams
Jungtinių Valstijų Vyriausybė Sutinka Atsiimt Savo 

Diplomatinius Atstovus iš Lietuvos, Latvijos, Estonijos

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas priėmė pa
taisymą prie Burke-Wads- 
wortho karinės tarnybos bi- 
liaus, nutardamas pakelt 
kareiviams algą nuo dabar
tinio 21 dolerio per mėnesį 
iki 30 dolerių.

Manoma, kad tas pataisys 
mas padės valdžiai perva- 
ryt patį Burke-Wadswortho 
įnešimą dėlei verstinos ka
rinės tarnybos.

Laivyno ministeris Knox 
ragino kongreso atstovų rū
mą užgirt pradinį Burke- 
Wadswortho sumanymą, 
kuris reikalauja suregis
truot karinei tarnybai visus 
vyrus nuo 18 iki 64 metų 
amžiaus.

Įtarė Garsius Aktorius 
Kaip Komunistus

Los Angeles, Calif.—By
loje prieš “raudonuosius” 
čia buvo įtarti garsūs ju
damųjų paveikslų aktoriai: 
Frederic March, James Cag
ney, Franchot Tone ir kiti 
kaip “slapti” Komunistų 
Partijos nariai ir garsūs pi
niginiai jos rėmėjai. Juos 
įtarė John Leech, kuris .bu
vo išmestas iš K/omlifustų 
Partijos kaip netinkamas 
darbininkų judėjime asmuo.

Įtarti aktoriai sako, kad 
jis yra melagis nuo galvos 
iki kojų.

Vilnius. — 100 tūkstan
čių žmonių susirinko Vil
niaus aikštėje prieš geležin
kelio stotį sveikint Lietuvos 
seimo delegaciją grįžtančią 
iš Maskvos, rugpj. 14 d. Mi
nioje buvo vyrai ir moterys 
iš fabrikų,-dirbtuvių ir raš
tinių. Susirinkimui pasakė 
kalbą Justas Paleckis, pre
zidentas Socialistinės Tary
bų Lietuvos Respublikos, 
delegacijos narys.

Kaune daugiau kaip 100 
tūkstančių s u s i r i n kusių 
žmonių sveikino Paleckį ir 
kitus seimo delegacijos na
rius. •’

Rygoj, Latvijoj, ir Taiti- 
nne, Estonijoj, taipgi įvy
ko didžios žmonių demons
tracijos sveikint sugrįžtan
čias iš Maskvos tų kraštų 
delegacijas. Miestai buvo 
papuošti gėlėmis, žaliumy- 
nais ir raudonomis vėliavo
mis. Demonstrantai nešė 
paveikslus Stalino ir Molo
tovo.

VOKIEČIŲ PRANEŠIMAI
Berlin. — Vokiečiai pri

pažįsta, kad rugpjūčio 14 d. 
nusileido į Angliją nedide
lis skaičius jų “savažudiškų 
narsuolių” parašiutistų, sri
tyje Birminghamo ir Man- 
chesterio. O toje srityje yra 
daugybė Anglijos fabrikų.

Vokiečiai teigia, kad tą 
dieną jie nukirtę žemyn 42 
anglų lėktuvus, 'o iš savo pu
sės praradę 10 orlaivių. Jie 
taipgi sunaikinę devynis 
anglų apsigynimo baliūnus 
Doveryje.— Tokie baliūnai 
laiko labai aikštai iškėlę 
plieno vielų tinklus, kaip už
tvarus prieš vokiečių orlai
vius.

Pasak vokiečių, tai vien 
antradienį jie sunaikinę 132 
anglų lėktuvus.

ITALAI PASKANDINO 
GRAIKIJOS ŠARVUOTĮ

Athenai, Graikija, rugpj. 
15. — Italų submarinas be 
persergėjimo tor pėdavo ir 
nuskandino Graikijos šar
vuotlaivį “Heile,” 2,115 to
nų įtalpos.

Visai nutraukti pasikal
bėjimai telefonu tarp Grai
kijos ir Romos.

Berlin. — Lietuvos seno
sios valdžios atstovas Ber
lyne, Kazys Škirpa, paga- 
liaus, užleido Lietuvos pa
siuntinybės patalpą ir įren
gimus atstovams Sovietų 
Sąjungos ambasados Ber
lyne, rugpjūčio 14 d.

Jis su 15 savo padėjėjų 
per 5 dienas priešinosi pa
siuntinybės pervedimui So
vietams.

Washington. — Praneša
ma, kad Amerikos vyriausy
bė sutiko su Sovietų reika
lavimu atsiimt visus iki vie
nam diplomatinius Ameri
kos atstovus iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos; -tik 
prašo, kad Sovietai pailgin- 
tų tiem atstovam -laiką, su- 
sipakuot dokumentus ir sa 
vo daiktus. Sovietai reikala
vo, kad jie iš ten išsikraus
tytų iki rugpjūčio 25 d.

!’X

Italija Grasina Grob
ti Graikiją

Roma. — Italų spauda vis 
smarkiau u ž s i p ui dinėja 
Graikiją ir rašo, kad Itali
ja turės užimt Graikijos 
provinciją Epirą, salą Kor- 
fu ir visą Graikijos ruožtą 
palei Adriatiko Jūrą. Italų 
fašistai kaltina Graikiją 
kaip Anglijos talkininkę. 
Savo grūmojimus Graikijai 
jie remia tuom, kad, girdi, 
graikai pagrobę ir nužudę 
vieną Albanijos patriotą.—- 
Albanija yra Italijos užka
riauta kolonija.

London. —Anglų naikin
tuvai nuskandino du mažiu
kus karinius vokiečių žval
gybos laivukus netoli An
glų Kanalo.

ANGLŲ PRANEŠIMAI
London, rugpj. 15. —t An

glai praneša, kad šiandien 
vokiečių orlaiviai panaujino 
atakas prieš Anglijos prie
plaukas, lėktuvų stovyklas, 
geležinkelių stotis ir kt.

Naktį anglų lėktuvai įnir
tusiai bombardavo vokiečių 
orlaivių stovyklas, sandė
lius, armijos sutelkimus ir 
kitus karinius taikiklius 
šimto mylių ilgio ruože 
šiaurinėje Franci joje, Bel
gijoje ir Holandijoje.

Vakar anglai nušovę že
myn 26 vokiečių orlaivius, o 
vokiečiai nukirtę tik 4 an
glų lėktuvus, kaip kad pra
neša anglų komanda.

ANGLAI KIRTO SMŪGI 
VOKIEČIAM LĖKTUVAM
London, rugpj. 15.— An

glai nušovė žemyn 20- vo
kiečių orlaivių iš 150, kurie 
vėl bombardavo Angliją, 
kaip sako anglų komanda.

Berlin, rugpj. 15. — Vo
kiečiai skundžiasi, kad pa
blogėjęs oras neleidžia jų 
orlaiviams taip plačiai bom- 
bąrduot Angliją, kaip jie 
norėtų.

ITALIJA PROTESTUOJA 
ŠVEICARIJAI

Roma, rugpj. 15. — Itali
ja užprotestavo Šveicarijai, 
kad ji leido per Švaicariją 
perskrist Anglijos orlai
viams, kurie bombardavo 
italų lėktuvų stovyklas, au
tomobilių ir orlaivių fabri
kus Milane ir kituose mies
tuose šiaurinėje Italijoje.

Italai grūmoja už 
bombarduot Londoną.

tai

Siūlo Draftuot Darbininkus 
Karinei Pramonei

Washington. — Senato
rius Pepper, remdamas 
Roosevelto programą, rei
kalauja tuojau suregistruot, 
visus tinkamus darbininkus 
į fabrikus orlaivių, ginklų ir 
amunicijos.

Išdavė Ateivybės Warranty R. Browderienei, 
Žmonai Earlo Browderio, Komunistų Kandi

dato į Jungtinių Valstijų Prezidentus
Washington. — Ateivy

bės ir pilietybės viršininkas 
Lemuel B. Schofield praei
tą savaitę išdavė warrantą 
iš naujo perkratyt Raissą 
Browderienę, ar ji teisėtai 
atvyko ir apsigyveno Jung
tinėse Valstijose. Ji yra 
žmona Earlo Browderio, ko
munistų kandidato į šalies 
prezidentus.

. Warrantas dėl Browde- 
rienės buvo išduotas rugpjū
čio 7, kaip tik tą pačią die
na, kada Browderis išleido 
pareiškimą, kur kaltino pre
zidento Roosevelto valdžią, 
kad jinai veikia išvien su 
atskirų valstijų vyriausybė
mis, idant neleist ten ko
munistam išstatyt savo kan
didatus šiems prezidenti
niams rinkimams.

Tą pareiškimą Browderis 
padarė tada, kai West Vir
ginijoj buvo nuteistas 6 iki 
•15 metų- kalėti komunistų 
kandidatas į gubernatorius 
Oscaras O. Wheeler; o jis 
nuteistas už tai, jog rinko 
piliečių parašus reikalingus, 
kad įstatymiškai galėtų! 
kandidatuoti į gubernato
rius.

Dėl to Browderis sakė:

W. VIRGINIA TEISMAS UŽDRAUDĖ KOMUNISTAM KANDIDATUOT RINKIMUOSE
Charleston, West Virgi

nia.—Šios srities teismas iš-, 
davė laikiną indžionkšiną, 
kuriuom uždraudė Komu
nistų Partijai statyt savo 
kandidatus ateina nčiuose 
prezidentiniuose rinkimuo
se,—Earlą Browderį į pre
zidentus ir Jamesą W. For
dą į vice-prezidentus.

Komunistų Partija duo
da apeliaciją į aukštesnį fe- 
deralį teismą; reikalauja 
panaikint tą indžionkšiną. 
Komunistų advokatai sako, 
kad sulaužė šalies konstitu
ciją patys skundėjai, kurie 
per sąmokslą ir išreikalavo 
iš žemesniojo, teismo už
draust komunistams, nomi- 
nuot savo kandidatus rinki
mam. Nes konstitucija už
tikrina kiekvienam piliečiui 
teisę nominuot ir balsuot už

Komunistai Kreipiasi į Aukštesnį Teismą Pripažint 
Browderiui Teisę Kandidatuot j Prezidentus

tokius kandidatus, kokie 
jam patinka.

Komunistų advokatai rei
kalavo leist patiem Brow
deriui ir Fordui atvykt į 
teismą ir dalyvaut gynime 
savo teisių. Bet teisėjas 
Bouchelle atmetė šį reikala- 
vjmą.

Indžionkšinas - uždraudi
mas prieš komunistų kan
didatus liko išduotas pagal 
reikalavimą dviejų valstiji- 
nių Amerikos Legiono vadų. 
Vienas jųdviejų yra demo
kratas T. F. McWilliams, 
šio Legiono komandierius; 
kitas — republikonas G. 
Stanley Hamric, adjutan
tas.

kaip Amerikonų Legionas 
bandytų atimt demokrati
nes teises iš tam tikro skai
čiaus piliečių. ’ Tai yra pra
gaištingas veiksmas visai 
panašus kaip veiksmai, ku
rie įmetė Franci jos Respub
liką į nazių rankas.

“Aš žinau, kad milžiniš
ka dauguma karo veteranų 
visose Jungtinėse Valstijo
se, kurie brangina gerą Le
giono vardą ir gerbia de
mokratines amerikiečių tei
ses, pasmerks tokią jūsų 
veiklą, kuri ardo pamatus 
mūsų konstitucijos ir mū
sų šalies...

“Tokiais žingsniais yra 
įgabenamas hįtlerizmas į 
West Virginijos valstiją.”

Šio laiško rašytojas Paul 
Crosbie yra senas Ameriko-

Buvęs Oficierius Protestuo
ja prieš Varžytojus Rinki

mų Laisvės
Paul Crosbie, buvęs West 

Virginijos brigados leite
nantas praeitame pasauli
niame kare, pasiuntė dabar 
protesto laišką McWilliam- 
sui ir Hamricui. Jis jįem sa
ko:

“Pirmutinis ir pamatinis 
mūsų šalies principas yra 
kiekvieno piliečio teisė no
minuot, įdėt į rinkimų sąra
šus ir balsuot už tokius kan- 
dindatus, kokius jis pasi
renka ...

“Kai dabar karas drasko 
pasaulį, tai nėra juokas, 
kad tokia žmonių grupė nų Legiono narys.

“Aš sužinojau, jog pradėt 
tokią kampaniją prieš ko
munistų kandidatus įsakė 
rateliai artimi Baltajam Rū
mui ir jog ta kampanija 
paremta nurodymais demp- 
kratų mašinos vadų, — kad 
keliose, valstijose demokra
tai galės prakišt rinkimus,, 
jteigu jų neparems komunis
tai ; todėl reikią neleist Ko
munistų Partijai išstatyt 
savo kandidatus rinkimams, 
kuomet ši partija pasiryžus 
turėt savus kandidatus rin
kimuose ir neremt Roose
velto ar demokratų partijos 
lygiai, kaip ji nerems Will- 
kie’o ar republikonų parti
jos.”

Browderio žmona, kuriai 
išduotas warrantas, pati 
nuvyko į ateivybės stotį El
lis Islandą ir pasidavė klau
sinėjimam iš tenaitinių val
dininkų pusės. Jinai buvo 
paleista be užstato, kaip 
kad paprastai daroma, kuo
met žmogus liuosu noru at
eina pasiduot kamantinėji
mams.

Philadelphia, Pa.
Pirmadienį, 19-.tą rugpjū

čio įvyks susirinkimas “Lai
svės” pikniko reikalu.

Prašome “Laisvės” skai- 
skaitytojus ir visus norin
čius padėti sėkmingai išves
ti “Laisvės” pikniką daly
vauti šiame susirinkime, čia 
bus suregistruojami pikni
kui darbininkai ir bus apta
rdama prisirengimas pikni
ko darbui.

šiame susirinkime daly
vaus “Laisvės” administra
torius drg. P. Buknys. Tad 
visi bendrai pasitarsime 
dėl pikniko.

Reikia daug gerą darbi
ninkų. Kurie tik galite pa
dirbėti piknike, malonėkite 
dalyvauti šiame prisirengi
mo susirinkime.

A. S. Komisijos Sekr.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę; oras drėgnas.
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**1931 metais. LDS atsistoja ant savo 
kojų, insikorporuoja New Yorko valsti
joj, gauna šimtus naujų narių.

1932 metais jis jau įtraukia savo tar- 
pan vis daugiau ir daugiau lietuvių. Vie
na lietuvių pašalpinė draugija jau įstoja 
į LDS. Įvyksta 1-mas LDS Seimas.

“1933 metais jis jau pradėjo didelį dar
bą jaunimo tarpe. Dar viena pašalpinė 
draugija įsirašė.

“1934 m. jau trys draugijos įstojo.
“1935-36-37 metai—tai didieji LDS 

jaunimo metai. Tūkstančiai jaunų ir su
augusių susiliejo su LDS. Augščiausia 
Prieglauda prie jo prisidėjo.

“1938 m. dar viena skaitlinga lokalinė 
draugija, su geru turtu, įstojo į

“1939 m. plačiausia išvystyta 
tarpe jaunimo.

“1939 m. plačiausia išvystyta 
tarpe jaunimo.

“1940 metai—jubiliejiniai. Mūsų Susi
vienijimas jau 10 metų amžiaus. Jis turi 
tvirtas jaunas kojas ir gerą organinę 
sistemą.”

Taigi suvažiavę Brooklynan Penktojo 
LDS seimo delegatai galės linksmai pa
sidžiaugti savo per dešimtį metų gyva
vusios organizacijos nuveiktais darbais!

LDS.
darbas

darbas

Tas Blėdinga Demokratijai
Mass, valstijos balsavimų tvarkymo 

komisija išmetė iš rinkiminių sąrašų ke
letą mažesniųjų partijų kandidatus: so
cialistų, socialistų darbiečių, komunistų 
ir blaivininkų.

Arizonos valstijoj pareikšta, kad ko
munistų kandidatai nebus įdedami į ru
denio rinkiminius sąrašus.

West Virginia valstijoj komunistų 
kandidatas į gubernatorius farmerys 
Wheeler tapo nusmerktas ilgiems me- 

~ tams kalėti.
Pennsylvanija ir kitose valstijose per

sekiojami tie žmonės, kurie pasirašė ant 
peticijų, reikalaujančių padėti Komunis
tų Partijos kandidatus į rinkiminius są
rašus.

Šitie tai vis atskiri dalykai, tačiau, kai 
juos sudedi į krūvą, jie sudaro vieną 
didelį dalyką, būtent, jie parodo, kad 
Amerikos reakcininkai yra pasimoję už
duoti smūgį amerikinei demokratinei sis-' 
temai. Išmesk vienos partijos kandida
tus, išmesk kitos, tai kas tuomet pasi
liks? Pasiliks tik dvi stambiosios parti
jos—republikonų ir demokratų,—kurios 
abi yra viena kitai panašios, tarp kurių 
kandidatų į prezidentus tebėra labai ma
žai skirtumų.

Ilgainiui, jeigu reakcininkams pavyks 
šitaip lengvai apsidirbti su mažumų par
tijomis bei grupėmis, tai galima supras
ti prie ko tas viskas šalį prives. Jis pri
ves prie diktatūros. Jis prives prie fa-

• šizmo.
Amerikinė sistema, amerikinė demo

kratija iki šiol tuo pasižymėjo, kad čia 
galėjo kiekviena politinė grupė, jei ji 
išpildo tam tikrus techniškus reikalavi
mus, pastatyti savo kandidatus į bile 
krašto, valstijos ar miestavą urėdą. Bet 
šiemet reakcininkai pasimojo tą panai
kinti. Šiemet jie, pasinaudodami karine 
isterija, nori pravesti savos rūšies Ame
rikos politiniame gyvenime perversmą, 
kuris gali labai atsiliepti krašto ateičiai, 
visam mūsų gyvenimui.

Dėlto Amerikos žmonės, kol dar ne vė
lu, privalo sukrusti. Jie privalo padėti 
visoms mažumų grupėms arba partijoms 
pastatyti savo kandidatus prezidenti
niuose rinkimuose.

Kovodami prieš šiuos reakcininkų pa- 
simojimus, mes kovosime už palaikymą 
Amerikoj tradicijų, Amerikos konstitu
cijos, Teisių Biliaus.

Civilinis Šliūbas ir Divorsai

Naujoji Lietuvos vyriausybė, pagaliau, 
paskelbė įstatymą vedyboms ir divor- 
sams gauti.

Iki šiol Lietuvoje, viešpataujant kuni
gams ir fašistams, šliūbas tebuvo pripa
žintas legališkas tik tas, kurį vedantieji 
imdavo pas kunigą, rabiną, popą ar kokį 
kitą dvasiškį. Žmogus galėjai netikėti, 
bet šliūbą turėjai imti bažnytinį. Divor- 
so (perskyrų) gauti nebuvo galima be 
vyskupo leidimo. Vedusios poros galėjo» 
muštis, plūstis, daužytis, nesutikti, bet 
divorso-atskirų negalėjo gauti. “Dievas 
surišo—tik dievas tegali atrišti”, kalbė
davo žmonėms kunigai.

Bet kultūringuose kraštuose tokia 
santvarka jau senai yra pakeista. Taigi 
ir naujoji Lietuva pasekė kultūringų 
kraštų pavyzdį. Nuo dabar, kuris norės 
eiti imti šliūbą bažnyčion, galės, bet jis 
turės visųpirmiausiai tataį padaryti pas 
taikos teisėją. Panašiai yra visbj eilėj 
kitu kraštu, v v

Jeigu žmona su vyru nesutiks, pešis, 
mušis, koliosis,—jie galės gauti divorsą. 
Nereikia manyti, tačiau, kad divorsas 
bus taip lengvai jau gaunamas. Įstaty
mas sako, kad pirmu sykiu eidamas imti 
divorsą, vyras ar žmona turės sumokėti 
tarp 100 ir 500 litų. Antrą sykį — dau
giau; trečią—dar daugiau.

Kam gi tas yra padaryta? Ogi tam, 
kad apsunkinti divorso gavimą, kad bile 
dėl mažmožio poros nesiskirtų. Be pini
ginių, bus ir kitokių rimtų reikalavimų 
parodyti, kodėl norima gauti divorsas.

Naujojoj Lietuvoj šeimyniškas gyve
nimas, kiek mums atrodo, nebus palaidas, 
nebus apleistas. Vyriausybė žiūrės, kad 
šeimyniškas gyvenimas būtų gražus ir ji 
darys viską, kad jis būtų gražus: padės 
žmonėms gražiau ir išteklingiau gyventi, 
o tuomet ir šeimyniškas gyvenimas bus 
gražesnis.

Naujosios Lietuvos priešai, aišku, šį 
žygį smerks. Ypačiai jį smerks kunigija. 
Bet Amerikos lietuviai katalikai patys 
ima divorsus ir žino, jog šis Lietuvoje 
vedyboms skirtas įstatymas nepaprastai 
daug palengvins žmonių buitį.

Istoriniai Verkių Rūmai Vilniuje

Amerikos ir Sovietų 
Bendri Reikalai

Kaip Augo LDS
Šiuo metu Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimas ruošias 5-tajam, Juftilėjiniam 
Seimui, kuris prasidės rugpjūčio mėne
sio 26 d., Brooklyne.

Rašydama apie tai, LDS organas “Tie
sa” šitaip ‘ trumpoj formoj atžymi tuos 
etapus, kuriais organizacijai teko kurtis 

I ir augti:
“Gražu ir žingeidi! pažiūrėti į mūsų 

Susivienijimo praeitį ir dabartį. Tie de
šimts metų, kuriuos LDS pergyveno, 
įtraukė savo trumpon istorijon daugelį 
naujos lietuvių fraternalės organizacijos 
nuoveikių. Lietuvių tautos darbuose tie 
LDS nuoveikiai pasiliks nemirtini. Kiek
vienas Susivienijimo metas turi savotiš
ką įspūdngą istoriją.

“1930 metai—mūsų Susovienijimo gim- 
. tuvės ir krikštynos. Sunkiose kančiose 

jis gimė. Susivienijimo priešai pranaša
vo, kad iš to naujagimio niekas neišeis. 
Visokias jie pinkles šiam naujagimiui dė-

Raštai, Laukią Savo Eilės '
Neužilgo pradėsime “Laisvėje” spaus

dinti mūsų bendradarbio J. Gilmano 
įspūdžius iš kelionės Meksikon ir atgal. 
Kaip žinia, nesenai J. Gilmanas su savo 
šeima lankėsi Meksikoje, tyrinėjo tenai- 
tinių žmonių gyvenimų ir ką matė užsi
rašė. Sugrįžęs, jis parašė pluoštą įdo
mių įspūdžių. Taigi greitu laiku mes juos 
ir pradėsime spausdinti.

Turime vieną ilgesnį raštą apie fašis
tinius kalėjimus Lietuvoje. Jį rašė žmo
gus (A. .Ru) ilgokai kalėjimuose sėdėjęs 
ir kentėjęs. Tasai raštas tilps vėliau.

Taipgi turime Seno Vinco apysaką, 
kuri laukia savo eilės.

Kaip’ skaitytojas mato, turime įdomių 
jam pasiskaitymų. Viskas tas sueis, vis
ką tą skaitytojas matys ir skaitys. Šiuo 
metu mūsų laikraštis talpina daug 
straipsnių ir laiškų iš naujosios Lietuvos, 
nes mes manome, jog tuomi kiekvienas 
ir kiekvieųa dabar labai dėmisi.

Sovietų Sąjunga jau se
nai tvirtai apginklavo To
limus Rytus. Pirmiausiai 
Mandžurijos pasienį, Sacha
liną, Pamario provincijos 
pajūrius ir kitus punktus, 
kuriems grūmojo Japonijos 
užpuolimai. Vėliau daugiau 
aptvirtino Kamčatką, Ču- 
kotką ir kitus Šiaurių Sibi
ro kraštus ir salas. Nereikia 
nei aiškinti, kad tai yra žy
giai prieš?--plėšikišką Japoni
ją, kurios imperialistai at
virai kalba apie Azijos už
kariavimą, Sibiro pavergi
mą, lenda į Sovietų Sąjun
gos vandenis žvejoti..

Bet tūli asmenys bando 
tą išaiškinti, kaipo žygius 
prieš Ameriką, būtent Alas- 
kos atkariayimui. Jie tą da
ro arba piktais sumetimais 
prieš Sovietų Sąjungą, arba 
iš nežinystės, arba tikslu, 
kad kenkti Jungtinių Vals
tijų ir Sovietų Sąjungos ge
riems, kąimyniškiems san
tikiams. Jie kelia skandalą, 
šaukia, būk Sovietų Sąjun
ga ruošiasi atsiimti nuo 
Amerikos Alaska. Taip daro 
ir ponas Hallett Abend. 
Jam baisios pasidarė net 
Sovietų Sąjungos kultūriš
kos, radio, oro tyrimo sto
tys ir net Šiaurinis Vandens 
Kelias.

Jo daviniais Sovietų Są
junga jau šeši metai, kaip 
Šiaurių Sibirą tvirtina, pri
steigė ten fortų, pristatė 
pakrantėse didelių kanuolių, 
paruošė maisto, įrengė sufy- 
marinų ir ' orlaivių bazes. 
Bet ką gali kenkti Ameri
kai Sovietų tvirtumos arbą 
pakrančių kanuolės? Juk 
jos yra pastatyta apsigyni
mui, o ne užpuolimui. Kas 
nors kiek nusimano apie ka
ro reikmenis, tai žino, kad 
tvirtumas nenuneša ant ki
to žemės—jas negalima pa
naudoti užpuolimui.

Ponas Abend nugąstaują 
net dėl naujo Komsomolsk 
miesto, kuris buvo pradėtas 
budavoti 1932 metais. Jį 
pradėjo budavoti 14,000 jau
nų komunistų. Dabar tas 
miestas didžiausias Tolimų 
Rytų centras. Jis jau turi 
200,000 gyventojų. Tai mo
derniškas, gražus , miestas. 
Jo industrija galinga. Ten

gami-statomi karo laivai, 
narnos kanuolės ir kiti gin
klai. Didelis Sovietų apsigy
nimo centras. Jis sujungtas 
gelžkeliu, išilgai Amūro 
upę su Chabarovsku. Jis 
yra rytinis centras ir naujo 
Baikal-Amur gelžkelio. Jis 
turi galingiausį vandens ke
lią—Amūro upę, kuris jun
gia jį su Chabarovsku ir 
kitais svarbiais miestais ir 
Amūro upe laivai išplaukia 
į Ramųjį Didjūrį. Bet jo
kiame atsitikime negalima 
išaiškinti, kad Komsomols- 
kas yra pavojingas Ameri
kai. Jis yra daugiau 4,500 
mylių nuo Alaskos! Ir tik 
keli šimtai mylių nuo Ja
ponijos.

Ponas Abend nugastauja, 
kad greitai auga Sovietų 
Sąjungos ir Tolimųjų Rytų 
laivynas. Jis sako, kad So
vietai turi ten daug subma- 
rinų, o dar “blogiau”, kad 
jie turi apie 400 mažų ka
ro laivelių — katerų, ku
rie vežasi po vieną torpedą, 
turi trijų vamzdžių kulkas- 
vaidį ir vieną greitai šau
dančią kanuoliukę. Jie taip 
greiti, vikrūs, kad į juos 
veik negalima pataikyti iš 
karo didelių laivų. Tie ma
ži Sovietu karo laivai turi 

c ’1 daug stočių upių žiotyse,' 
užlajose ir sudaro didelį
pavojų priešo laivams. Bet pajėgiu 
gi, tai tik grynai apsigyni
mo karo laivai. Jie negali Rista tiem . 
toli nuo savo kraštų plauk- nu°monę, išsiimti Suv. Valsti

jų pilietiškas popieras, ar da
bar jas išsiimti? Bet išsiėmus 
popieras, jeigu Suv. Valstijos 
nutartų įstoti į karą, tai gal 

Tiesiai nesuprantama, ko- piliečius verstu ‘eiti po disci-

jungos ir Jungtinių Valsti
jų.

Antra Pusė Medalio
Kad Sovietų Sąjungos 

tie prisirengimai nesudaro 
Amerikai pavojaus, kad tai 
yra nereikalingas * triukš
mas ir triukšmas tų, kurie 
šaukdami prieš Sovietus, tik 
daugiau kenkia Amerikai, 
tai tą patvirtino ir admiro
las Yates Stirling. Jis savo 
straipsnyje “New York 
Times”, rugpj. 13 d., tarpe 
kitko rašo: ♦

“Amerikos santikiai su 
Japonija dabar yra griež
tai antagonistiniai... Mes 
neužgiriame Japonijos poli
tiką, siekiančią “Didelės 
Rytų Azijos.” Ir todėl mū
sų valdžia taip vysto laivy
no prisiruošimą. Mūsų ta 
kova gali atvesti mus prie 
karo su Japonija, Vokieti-

“Tą klausimą studijuo
jant reikia studijuoti ir mū
sų santikių klausimą su Ru
sija. Rusija yra amžinas Ja
ponijos priešas ir mūsų san
tikiai su Sovietų Sąjunga 
bėgyje paskutinių 20-ties 
metų nėra geriausi. O tik
rumoj, pamate, Rusija ir 
Amerika turėtų būti drau
giškos šalys. Tas nereiškia, 
kad mes turime užgirti Ru
si j o s v a 1 s tybės formą, 
bet mes turime pripažinti, 
kad tam tikri mūsų reikalai 
eina greta su tokiais pat 
Sovietų Sąjungos reikalais.

“Abi šalys, Sovietų Są
junga ir Jungtinės Valsti
jos, trokšta apsaugoti savo 
turtus ir teritorijas prieš 
galimą užpuolimą Japonijos, 
Vokietijos ir Italijos. Tat 
yra logiška, kada pastaruo
ju laiku Washingtone pa
sireiškė ženklai už draugiš- 
kesniusv ryšius su Maskva.”

Toliau admirolas rašo, 
kad jis nemato jokios kliū
ties iš Sovietų Sąjungos, jos 
laivyno, arba kito prisiren
gimo, kuri neleistų prie to
kio abiejų šalių draugišku
mo. Tiesa, jis pageidauja, 
kad Jungt. Valstijos bandy
tų atsteigti normalius pre-

kybos santikius ir su Japo
nija.

Prie to, kas čia pasakyta, 
mes galime tiek pridėti, 
kad jeigu tarpe Sovietų Są
jungos ir Jungtinių Valsti
jų būtų draugiški santikiai, 
tai tas išeitų naudai abiejų 
šalių. Tokiame • atsitiki
me Japonijos imperialistai 
ne vien nedrįstų užpulti 
Amerikos kolonijas, bet bū
tų priversti susilaikyti ir 
nuo užpuolimų ant Chinijos, 
Holandijos kolonijų ir kitų 
Tolimų Rytų šalių. Prileis- 
kime, kad jeigu Japonija 
užpultų Amerikos kolonijas, 
tai užtektų Sovietų Sąjun
gai patraukti prie Japonijos 
sienos bent 1,000,000 rau
donarmiečių, kaip ir Japo
nija būtų priversta ten lai
kyti tiek kareivių, o tai jau 
būtų didelė pagalba Ameri
kai. Jungtinės Valstijos bū
davo ja tvirtumas, karo 
strateginius kelius, orlaivių 
laukus Alaskoj. Sovietai 
dėl to nekelia skandalo, nes 
jie supranta, kad tas pir
moj vietoj yra prieš Japo
niją. Tai ir Amerikoj nerei
kia iš šiaudo skaldyti važi- 
mą, kada Sovietai stato ap
sigynimo priemones savo 
žemėj. Kas dėl to skanda- 
lina, tas tik kenkia abiejų 
šalių santikiams, silpnina 
abiejų šalių draugingus ir 
bendrus reikalus Tolimuose 
Rytuose.

D. M. š.

Oakville, Conn.
Šį sekmadienį, rugpjūčio 18 

dieną, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 31 kuopa rengia 
nepaprastai gražų išvažiavi
mą atžymėjimui 10 metų su
kakties kuopos gyvavimo. Iš
važiavimas įvyks ant V. Plop- 
lio ūkės, už Slads ežero Falls 
Ave. Prasidės 12 vai. dienos. 
Įžanga bus $1.25. Už tą įžan
gą gaus svečiai pavalgyti ir 
išsigerti. Taipgi turėsime ge
ra muzika šokiams, fe fe

širdingai kviečiame vietos 
ir apylinkės lietuvius dalyvau
ti šioje mūsų iškilmėje.

Rep.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama “Laisvės” Redakci-

Kaip pasirodo, tai gal ne
užilgo sostinėje Washingtone 
praves įstatymą (jau pravedė. 
—Red.) suvaržymui ateivių, 
tai yra, registruos, nuims pirš
tų antspaudas, o gal ir dalį 
turto, pinigų atims. Tai kaip 
dabar Lietuvoje tapo pakeista 
santvarka, ar manote, kad ten 
būtų geriau gyventi ? Aš esu 
48 metų ir sunkiai dirbti ne- 

Kaip geriau, ar po 
registracijai, jeigu čion bus 

permainyti savo

ti, nes negali didžias jūrų 
bangas išlaikyti ir pasiimti 
daug kuro.

dėl ponas Hallett Abend 
taip norėtų, kad Sovietų Są
junga nieko nedarytų savęs 
apsigynimui, kada Japonija 
tiek daug kartų bandė pa
vergti 'Sibirą, sumušti So
vietus? Kodėl jis nori, kad 
Sovietų Sąjunga neturėtų 
nei pakrančių kanuolių, nei 
tvirtumų, nei tų kraštų ap
saugos karo laivų? Gal tik 
tąda galima kiek tą dąlyką 
suprasti, kad ponas Abend 
rašo iš Shanghai aus, kurį 
valdo Japonija. Jis'nei žo
delio nerašo apie plėšikišką 
Japonijos imperia 1 Urną, 
bendrą priešą ir Sovietų SU
S’* u,. r.Aunv • ■ i « i

f

damas pasilieku su guodone.

atsakome 
privatišku 

Dabar panašių laiškų
4'

Atsakymas

Atleiskite, kad 
per “Laisvę”, o ne 
laišku.
gauname daug ir visiems laiš
kais atsakinėti neturime laiko.

Mums atrodo, kad jūs iš vi
so esate perdaug išsigandę. 
Per tris milionus yra nepilie- 
čių, kuriems reikės registruo
tis. Jie visi niekur dabar ne
išbėgs. Ką mes patariame vi
siems, tai stengtis tapti šios 
šalies piliečiais. Klaidą darė
te tie, kurie seniau nesirūpino
te tapti piliečiais.

Kas liečia tai, kas būtų,-jei
gu ši šalis įsiveltų į karą, tai 
dabar labai sunku pasakyti. 
Vienas dalykas tai aiškus, bū
tent, suvaržymų būtų daug ir 
darbo žmogui būtų sunkiau. 
Todėl reikia dabar dalyvauti 
tuose judėjimuose, kurie kovo
ja prieš šios šalies traukimą į 
karą.

Nieko dabar negalima pasa
kyti ir apie tai, kaip bus su
tvarkyti Lietuvos santikiai su 
išeivija, tai yra, kaip ir kokio
mis sąlygomis bus galima ten 
grįžti ir apsigyventi. Reikia 
palaukti. Tegul Lietuvos žmo
nės pirmiau sutvarko savo rei
kalus namie. Mes turėkime 
kantrybės. Naujos Lietuvos 
vadai ir taip dabar turi darbo 
pilnas rankas. Dar ims laiko, 
kol jie galės pakankamai aty- 
dos atkreipti į užsienyje gyve-

plina į dirbtuvę, o nepiliečiai 
ar galėtų atsisakyti ten eiti, 
bet eiti kur nors pas privatį 
žmogų į mažą biznį, krautu
vėlę bei kepyklą ir daryti pra
gyvenimą ?

O gal, jeigu neišsiimsiu pi
lietinių popiėrų ir pasiliksiu 
kaipo ateivis, išdepoituos? 
Gal čia gimę sufanatizuoti vi
saip niekins, persekios, o 
ir fizinę spėką pavartoti?

Prašau duoti patarimą 
laišką, kaip iš to išeiti, 
kaip būtų geriau, kad neišsi- 
vystytų nemalonumai ir pas
kui neprisieitų nukentėt ir 
gailėtis.

Laukdamas atsako ir ąčiuo- nančių savo brolių reikalus.

gali

per 
bei
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Medikaliai Artistai ŽMONIŲ IR RAGANIŲ MEDICINA Lakūno Mokslas
1515 metais buvo pakar

tas už vagystę vienas žmo
gus Florencijoj, Italijoj, ir 

‘leista skrost, pjaustyt jo 
kūną. Tai buvo didelė nau
jiena. Nes valdžia, klausy
dama bažnyčios, iki to lai
ko draudė kūno skrodimą, ; 
ir sakydavo, jog tai būtų 
“išniekinimas Dievo abrozo 
ir paveikslo.”

Pjaustant pakartojo lavo
ną, susirinko gydytojai, kad 
galėtų dar pirmą kartą pa-i 
matyt, kaip atrodo žmogaus: 
kūnas iš vidaus. Su gydyto
jais buvo ir artistai, piešė
jai, ir jie su didžiausiu žin
geidumu paišeliais braižė! 
įvairius vidujinius kūno or-| 
ganus ir spalvinėmis krei-' 
domis žymėjo tų organų | 
spalvas.

Dabar išvystytas fotogra- nimais gyviau nušviečia da- 
favimas, ir rodos, jau ne- lyką negu tūkstančiai žo- 
reikėtų piešėjų, kai būna da- ■ džių. Taip artisto darbu 
romą žmonėms kokios nau-. naudojasi medicinos moks- 
jos operacijos. Bet ir šiuo į Jas ištisame pasaulyje, 
laiku vis tiek piešėjai rei- ... .. ,. . , ,ir- i v ’ Medikaiio artisto darbaskalingi moksliniuose opera- . . . . . .
ei iu kambariuose i yra labai specialus. Be auk-

; t . j sto talento toj srityj nega-
Kai daktarai chirurgai lėtų žmogus įeiti į šią pro- 

daro įdomesnę operaciją, šie fesįją. Todėl dar ir nėra 
artistai piešia skaudulius, perdaug medikalių artistu- 
žaizdas, visus svarbesnius piešėjų 
operacijos veiksmus, kaip vienas j • h. du 
tas kūno organas atrodė didžiausiu mediįa]i brai: 
?7'm:.0P.!raC1J0S’ ° kaU’ P° 'žytojų tai buvo italas Le-

i onardo da Vinci, gyvenęs 
nuo 1452 iki 1519 metų. Jis 
taip pat buvo genialis pie
šėjas alejinių paveikslų, in
žinierius, poetas, karinių 
dalykų žinovas ir išradėjas. 
Už kūnų pjaustymą jis nie
ko nepelno ir neturėjo tikslo 
pelnyti. Ko jis siekė, tai ži
nojimo ir grožės, kurią jis 
matė žmogaus organizme.

Kol buvo draudžiama la
vonus pjaustyti, Leonardo 
da Vinci su padėjėjais nu
eidavo naktį į kapus, atkas
davo lavoną, vogtinai par-

• žmogaus organo paviršiuje, 
bet taipgi kas yra po pavir- 

' Į šiauš.
Pirm darant rimtą opera

ciją, chirurgas ir artistas 
apsvarsto, ką reikės nu- 

i braižyt: kokius veiksmus, 
organus, žaizdas bei pjovi
mus, laukan ėmimus, siuvi
mus ir tt.

Gydytojui besidarbuojant, 
veikia ir medikalis artistas. 
Paskui gydytojas peržiūri 
braižinius ir kur reikia, pa- 

'' taiso juos. Artistas sugrįžta 
į savo studiją ir užbaigia 
braižinius kaipo paveikslus.

Kada toliau chirurgas ap-
■ rašo savo padarytą operaci
ją medikaliuose žurnaluose, 
prie aprašymų yra spaudi- 
nami ir jo artisto piešiniai, 
kurie su trumpais paaiški-

I • • • v • v * -I

jos, ir tt.
Šiais laikais vra net tam 

tikra medikalių artistų-pie- 
šėjų profesija; ir amerikie
tė mergina Josephine Pick
ard užima labai aukštą vie
tą kaipo operacijų braižy
toja. Ji mokinosi piešybos ir 
labai domėjosi medicina. 
O kuomet trūko jai lėšų me
dicinos mokslui baigt, tai 
Josephine Pickard nuspren
dė tapt medikale artiste.

Dabar Jungtinėse Valsti
jose yra pustuzinis mokyk- 
lų sudentams norintiems ^7'lavoną/ wgtinafpZrl 
t^Kl^^L^lsinešdavo namo ir daryda- 

; vo savotiškas operacijas ant 
negyvėlių, vis braižydamas.

Leonardo da Vinci nebu
vo jokioj mokykloj studija
vęs medicinos. Jis pats iš
moko anatomijos, mokslo 
apie žmogaus kūno sudėji
mą, ir pagamino tokius tik- 

Įrus ir vaizdingus braižinius 
žmogaus smagenų ir įvai- 
rių kitų organų, kad dar 
ir šiandien niekas kitas ne
prilygsta jam anatominiais 
braižiniais, nors jau 421-ni 
metai praėjo nuo Leonardo 
da Vinci mirties.

»

jus. Geriausia iš tų mokyk
lų yra John Hopkins Uni
versitete Baltimorėj. Šią 
mokyklą įsteigė didis vokie
čių gydytojas, medikalis ar
tistas ir mokytojas, profe- i 
sorius Broedel, kuris iš Vo- 
kietijos atvyko į Ameriką 
40 metų atgal. Jis skelbė, 
jog medicina turi būt sykiu 
ir mokslas ir menas, jog 
gydytojas turi būt kartu ar
tistas. Prof. Broedel todėl 
ir laikomas pirmtakūnu pa
čios medikalių artistų pro
fesijos Amerikoj.

Fotografija nesumažina 
svarbios rolės, kurią vaidi
na medikaliai artistai-piešė- 
jai. Fotografinis aparatas 
negana aiškiai nutraukia 
paveikslą, kuomet operaci
jos stalas taip skaisčiai nu
šviestas be šešėlių; fotogra
finis paveikslas būna aiškus 
tik tame punkte, kur “ka- j noms sodint į vandenį sker- 
mera” buvo tikrai nutaiky- sai kelio Anglijos laivams, 
ta, bet ir tai ne tiek aiškus, Tokie lėktuvai turi specia- 
kaip gero artisto nubraižy- liūs pritaisus, kuriais jie 
tas paveikslas. : galį lengvai nutaikyt miną

Medikaliai artistai paga- kaip tik į tą vietą, kur nori- 
mina tokius piešinius, kad, ma; o jei kartais lakūnas 
rodos, matai daiktą ne tik 
paplokščiai, kaip fotografi
jose. Žiūrėdamas į tokį pie
šinį, matai ir daikto storu
mą, apvalumą, gilumą, tar
si galėtum jį nuo popieros 
ranka paimt ir pakelt. Me- 
dikalio artisto braižinys ga
li parodyt ne tik, kas yra

N. M.

Lėktuvas Minoms 
Sodint Jūroje

Vokiečiai yra išradę savo
tišką lėktuvą pritaikytą mi-

nenutaiko, tad tie prietaisai 
parodo, kiek nenutaikė. Šį 
išradimą viešai paskelbė 
žymiausias minų dėliotojų 
mechanikas lakūnas Re- 
chenberg.

Vokiečiai tam tyčia lavi
na lakūnus tokiem savo lėk- 
tuvam-minų sodintojam.

Jeigu žmogus išaugo su 
iškrypusiom kojom, jeigu ei
nant kelys už kelio kliūva, 
arba jeigu priešingai, kojos 
išklypusios į abi puses, kad 
tarp jų susidaro lankas, to
kios kojos pas civilizuotus 
žmones taip ir pasiliks iki 
mirties. Nes medicinos mok
slas nežino, kaip jas* ištie
sinti.

Bet raganiai - kunigai 
vienos laukinės tautelės 
Holandiškoj Gvianoj žino tą 
sekretą, kaip kreivas kojas 
ištiesinti; ir tatai vienas 
amerikonas keliautojas ne
seniai aprašė žurnale “Rea
der’s Digest.” Tie raganiai 
įmerkia kreivakojį į karštą 
skystį su tam tikrais vais
tais, tik jiem patiem žino
mais. Pamirkus žmogui ke
lias dienas tame skystyje 
paskui jie spaudimu-trauki- 
mu tiesina kaulus ir taip iš
lygina kojas, kad paskui jos 
būna tiesios “kaip žvakės.”

Moksliniai gydytojai įspė
ja žmones, kad patys neban
dytų gydytis ir nepasiduotų 
gydyt bemoksliams dakta- 
rautojams. Bet faktas yra, 
kad žmonės, patys besidak- 
taraudami, išrado daug gy
duolių, kurios ir šiandien 
vartojamos medicinoje. Ne
mokyti daktarauto j ai taipgi 
daug prisidėjo prie medici
nos mokslo. Tiesa, toks gy
dymasis ir daktaravimas 
nuvarė daugelį žmonių į po
žemį, bet suteikė ir apie pu
sę praktiško žinojimo, kurį 
vartoja šiandieniniai gydy
tojai.

Jėzuitų misionieriai paty
rė nuo “laukinių” žmonių 
apie chininą (quinine), kuri 
dabar naudojama kaip tik
riausias vaistas nuo malia
rijos drugio.

Apie kokainos vartojimą 
moksliniai gydytojai sužino
jo nuo Pietų Amerikos in
di jonų.

Viena paprasta Korsikos 
italė andai pasakė niežų 
priežastį. Tūlas kuilių ro- 
mytojas atidengė, kaip per 
prapjovimą galima išimt iš 
gyvos moteries kūdikį, kuri 
kitaip negalėtų jo pagimdyt.

Gydytojai patyrė nuo jū
reivių, kad lemenai ir svo
gūnai apsaugo žmogų nuo 
skorbuto ligos, kuomet per 
ilgesnį laiką jis negauna 
šviežio maisto.

Anglų kaimo bobutės ati
dengė vertę digitalio kaip 
vaisto širdžiai gaivint.

Vienas paštininkas atra
do, kaip atidaryt užakusią 
Eustachijaus dūdą, einančią 
nuo užpakalinės gomurio 
dalies į vidurinius girdėjimo 
organus.

Egipto ir Mesopotamijos 
gyventojai jau bent 3000 
metų atgal nužiūrėjo, kad 
žiurkės paskleidžia bubo- 
nišką marą tarp žmonių.

Keli šimtai metų atgal 
būdavo verdama skruzdės ir 
duodama tas viralas žmo
nėms kaip vaistas, ir jis 
dažnai gerai veikdavo. Tų 
laikų gydytojai nežinojo, 
kodėl tai yra. Dabar gi ne
seniai patirta, jog skruzdėje 
yra formiškos rūkšties, ku
ri veikia kaip stimuoliuo- 
jantis stiprylas bei tonikas.

Dabar vaistinėse perka
ma žuvų aliejus, paprastai 
vadinamas “Cod Liver Oil“,

dėl vitaminų. Bet žuvų alie
jų norvegai, eskimai ir la-z 
plandiečiai vartojo per šim
tus metų pirmiau, negu bet 
kas buvo girdėjęs apie vita
minus. Nors tas aliejus ne
gardžiai atsiduoda, bet žmo
nės buvo patyrę, kad jis 
naudingas sveikatai. Kitas 
dalykas. Kuo vaistas buvo 
bjauresnis ir priklesnis, tad 
būdavo manoma, kad tai juo 
geresnė gyduolė.
KAIP IŠNYKO GYDYTO

JAI BABYLONIJOJ
Senovės graikų istorikas 

Herodotas, gyvenęs apie 2,- 
400 metų atgal, rašė apie 
Babylonijos gyventojus:

“Jie neturi gydytojų; bet 
kai žmogus suserga, jie pa
guldo jį viešoj aikštėj mies
te; pas jį ateina praeiviai, 
ir jeigu jie patys ar jų pa
žįstami sirgo tokia liga, tai 
jie duoda patarimus šiam li
goniui.”

Pirm Herodoto laikų ba-! 
byloniečiai turėjo gydyto-1 
jus, bet jų gydytojai išnyko 
todėl, kad gydymas buvo 
perdaug pavojingas. Jei, sa
kysim, daktaras nesugydy- 
davo žmogui kojos ir ją rei
kėdavo nupjaut, tai pagal 
įstatymus pačiam daktarui 
būdavo nukertama koja. 
Jeigu Babylonijos gydytojas 
neišgelbėdavo žmogui akies, 
tai jam pačiam būdavo iš
lupama bei išduriama akis. 
Jeigu jo gydomas žmogus 
mirdavo,.tai ir pats gydyto
jas būdavo numarinamas.
KAIP ŽMONĖS JIEšKOJO 

VAISTŲ
Patys bejieškodami gy

duolių, žmonės beveik viską

išmėgino: įvairiausias žoles, 
šaknis, grybus, šungrybius, 
augalinius ir mineralinius 
nuodus, mėšlus, vortinklius 
ir kitus daiktus, kurie ne
buvo jokie vaistai. Nuo to
kių “liekarstų” nukentėjo 
99 iš kiekvieno 100 jų var
totojų; o vis dėlto surado 
ir naudingų gyduolių.

Vargas, kad žmonių me
dicina nėra paremta tikru 
ištyrimu ligos ir kad tokie 
menami vaistai nebūna pir
ma moksliškai ištirti.

Antai, Baltrus persivalgė 
ir suskaudo jam viduriai. 
Jis suvalgė kokią žolę kaip 
menamą gyduolę, ir skaus
mas praėjo. Tad jis pataria 
tą žolę ir savo kaimynui, 
kuriam taipgi kas tai skau
da viduriuose. -Bet kaimy
nas turi rimtą ligą, akmenė
lius tulžiapūslėje, ir Bal
traus “liekarsta” gali pa
kenkt kaimynui ar bent su
laikyt jį nuo tikro gydymo
si.

Kitas Baltraus pažįsta
mas Čalis irgi nesveikuoja. 
Baltrus pasiūlo jam tą pa
čią žolę kaip vaistą, ir Čalis 
po kiek laiko pasveiksta. 
Čalio liga buvo nesvarbi; jis 
ir be tos žolės būtų išgijęs; 
bet dabar jis garbins šią žo
lę kaip puikią gyduolę, ir 
kels Baltraus vardą kaip 
“naminio gydytojo.”

RAGANIAI-KUNIGAI
Nuo seniausių laikų gy

dytojais buvo skaitomi bur
tininkai - dvasiškiai, raga
niai užkalbinėtojai.

Jeigu kokiu įrankiu žmo
gus būdavo sužeistas, uždė
davo tepalo ant tokio įran-

Prietaisas Įspėjan
tis Nuomaro Ligą
600 tūkstančių amerikie

čių turi nuomaro ligą. Kai 
kurių nuomaras taip trum
pai pasireiškia, kad jie pa
tys to nežino. Kartais žmo
gus tik per kokią sekundą 
praranda atmintį bei sąmo
ne.

Jau 31 metai atgal pro
fesorius Hans Berger, Je
nos Universitete, Vokietijo
je, išrado elektrinį prietai
są, kuris pažymi, kaip vei
kia elektrinės smagenų ban
gos. Pas turinčius nuoma
rą jos veikia skirtingai ne
gu pas tuos, kurie neturi 
šios ligos.

Kartais žmogus per de- 
sėtkus metų nešiojasi sma- 
genyse nuomaro daigus, ir 
niekada nuomaras jo nepa
gauna. Bet jeigu yra tos 
ligos daigai smagenyse, tai 
vis tiek jinai gali netikėtai 
parblokšt žmogų bile kada 
ir bile kur, nors niekuomet 
pirmiau nebuvo taip jam 
pasitaikę.

Štai kur galėtų tokiem 
žmonėm patarnaut čia mi
nimas išradimas, kuriuom iš 
anksto patiriama, ar žmogui 
gręsia nuomaro priepuolis 
ar ne.

Amerikos mokslininkai, 
beje, paskui žymiai patobu
lino šį išradimą, kad jo pa
galba gali išanksto pasa
kyt ię daigus tūlų kitų ligų.

—J. K.

Skysčiausias Skystis 
--Iš Heliumo Duju
Helium yra lengvesnė už 

orą duja. Todėl, į baliūną 
prileidus heliumo, baliūnas 
iškyla aukštyn ir laikosi 
ore.

Heliumo dujas-gesus nese
niai ištirpdė sovietinis mok
slininkas dr. P. Kapica ir 
pavertė jas skysčiu. Iš he
liumo dujų pasidarė skystis, 
kai Kapica, prileidęs šių du
jų į tam tikrą sūdymą, pas
kui moksliniais būdais at
šaldė jas 271-ną laipsnį že
miau zero pagal šimtalaips- 
nį gradusninką (Centigra- 
dą).

Tada pasirodė, jog tai 
skysčiausias skystis.

Šį savo patyrimą dr. Ka
pica raportavo Sovietų Mo
kslų Akademijai.

Jo bandymai, be kitko, 
parodė, jog heliumo skystis 
net geriau perleidžia karš
tį negu varis.
Neišmintingas Anglų Pasi

elgimas su Prof. Kapica
Seniaus Kapica buvo 

Cambridge’iaus Universite
to profesorius, Anglijoj.

' Keli metai atgal jis par
važiavo aplankyt savo gim
tąjį sovietinį kraštą. Tas 
prof. Kapicos žygis atrodė 
anglų valdžiai “pavojingas”, 
ir jinai jau neleido sugrįžt 
jam į Angliją.

—J. K.

kio, ir'tikėdavosi nuo to su- 
gyti.

Norėdamas įgyt didžią 
narsą, žmogus stengdavosi 
gaut ir suvalgyt levo širdį.

Plikis trindavo sau ma
kaulę taukais užmuštos 
kudlotos meškos, tikėda
mas, kad dėl to ataugs jam 
plaukai.

Tarp daugybės nevykusių 
bandymų pasitaikydavo ir 
tikras vaistas. Tada burti
ninkai dvasiškiai jį pasisa
vindavo ir vartodavo tą vai
stą gydymui, dar pridėda
mi savo užkalbinėjimų.

Taip pas senovės egiptė- 
nų kunigus tūkstančiai me
tų atgal buvo susikaupę ži
nių apie tokius vaistus, kaip 
ricinos (kastorinio aliejaus) 
pupos, opiumas ir daugelis 
kitu.
KAS APSĖDO—VELNIAI 

AR BAKTERIJOS?
Kol francūzų mokslinin

kas Pasteur išrado čiepus 
nuo pasiutligės - hydrofobi- 
jos, štai kaip būdavo neva 
gydomas žmogus aprietas 
pasiutusio šuns. Jis būdavo 
paneriamas į upę ar tven
kinį ir laikomas tol, kol lik
davo vos tik gyvas.

Dar tik 134 metai atgal 
New Yorko valstijos seime
lis paskyrė $1,000 dovanų 
tūlam Johnui M. Crouse už 
ve kokią neva gyduolę nuo 
pasiutimo: Sumalt šuns 
kaulą, sutrint liežuvėlį ką 
tik gimusio kumeliuko, nu- 
krapštyt žalias “rūdis” nuo 
varinio angliško pinigo iš 
karaliaus Jurgio I laikų; 
viską sumaišyt ir duot žmo
gui nuryt.

Čia nebuvo jokios gyduo
lės, tik savotiškos kvailybės.

Kada medicina darėsi 
mokslu, gydytojai iš pra
džios kreivai žiūrėjo į visus 
vadinamus žmpnių vaistus, 
ir daugelis jų liko pašalinta 
iš gyduolių sąrašų knygų. 
Bet išbrauktieji vaistai bu
vo paskui patikrinti ir tarp 
jų surasta bent kelios gy
duolės geresnės už visas ki
tas tam tikrose ligose.

Mėgindami surast bei 
pritaikyt vaistus, senovės 
žmonės neturėdavo moksli
nių prietaisų ir būdų patik
rint jąsias ir ligas, kurioms 
tos gyduolės buvo taikomos.

Kituose gi atsitikimuose 
būdavo visokių kvailiojimų. 
Pavyzdžiui, sergant žmo
nėms kai kuriomis ligomis, 
būdavo manoma, kad į juos 
velnių prilindo. Tik pirmyn 
pažengęs mokslas parodė, 
jog tai ne velniai, bet sa
votiški ligų perai-bakterijos 
“apsėdo” ligonį.

Senovės kunigai, ypač | 
dažnai vartodavo užkalbinė- 
jimus ar įkalbinėjimus su 
įvairiais pdteriavimais, ne
va kaip gyduoles. Kai ku
rių laukinių tautelių raga- 
niai-burtininkai dar ir šian
dien taip tebegydo.

Tačiau įkalbinėjimą var
toja ir naujoviški, moksli
niai gydytojai, ypač tokiuo
se atvejuose, kur žmogus 
kūniškai iš tikro neserga, 
bet kenčia nuo rūpesnių, ne
smagių įsivaizdavimų ir 
nervų pairimo. Čia gydyto
jas tiksliai suramina tokį 
asmenį, duoda kokį nekaltą

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Vokietija vis dar pasista
to žymiai daugiau karinių 
orlaivių negu Anglija ir 
Amerika sykiu. Anglai pra
nešinėja, būk jie “tris ke
turis kartus daugiau” nu
šauną vokiečių orlaivių, ne
gu vokiečiai anglų. Ale ir 
tai vokiečiam, girdi, ’ ilgai 
dar nepritrūks orlaivių. Ko 
jiem gali pritrūkt, tai išla
vintų lakūnų, kai anglai tiek 
daug jų nukauja.

Amerikonas g e n e r olas 
Hugh S. Johnson rašo, jog 
išsilavint tinkamai veikt 
naujovišku orlaiviu tai rei
kia beveik tiek mokslo ir pa
tyrimo, kaip geram gydyto
jui ar didelio laivo kapito
nui: geri lakūnai dabar ne
gali būt ant greitųjų iškepa
mi kMp. blynai.

Naujoviškas orlaivis yra 
labai sudėtinga mašina su 
daugybe instrumentų, ir jos 
vairuotojas, be kitko, turi 
gerai pažint radio, meteoro
logiją, astronomiją ir na
vigacijos - 1 a i v i n inkystės 
mokslą.

Valdiška Amerikos Civi- 
lės Orlaivininkystės Admi
nistracija moka senesniem 
lakūnam po $325 už kiekvie
no jaunuolio pralavinimą 
tiek, kad jis jau vienas gali 
išskraidyt 22 valandas ir 
saugiai nusileist. Bet tas 
pralavinimas yra tik pati 
pirmoji pradžia. —N.

Ar Stokuoja Amerikai 
Karo Pabūklų?

Ji-

Dabar daromuose New 
Yorko valstijoj armijos ma
nevruose tik reguliarė ar
mija turi daugumą reikia
mų karo pabūklų, bet ir tai 
ne visus. Kas liečia miliciją, 
dalyvaujančią manevruose, 
tai, girdi, tik vienas iš ketu
rių .pulkų turi priešorlaivi- 
nes kanuoles ir gana kulka- 
svaidžių. Todėl pratimuose 
dauguma milicininkp varto
ja geso “paipas” bei paga
lius, kurie pastatomi taip, 
kaip būtų pastatyta prieš- 
orlaivinės kanuoles ar kul- 
kasvaidžiai.

Taip bent aprašo ir pa
veiksluoja tuos manevrus 
amerikonų laikraščiai. Gir
di, net reguliarės armijos 
pulkams trūksta tankų, ir 
jie manevruose vartoja ka
reivinius sunkvežimius vie
toj tankų.

Bet randasi Tamošių “ne- 
vierninkų.” Jie sako, kad 
Amerika turi įvalias pabūk
lų, tik nuduoda, būk jų sto
kuoja; tegul, girdi, ameri
kiečiai įsivaizduoja, kad šiai 
šaliai labai Stingą net pa
prastų karo įrankių; tai jie 
nesipriešins dar smarkes
niam ir platesniam Ameri
kos ginklavimui.

“Nevierninkai” pastebi, 
kad jeigu taip iš tikro trūk
tų apsigynimo pabūklų, tai 
Amerikos fabrikai dirbtų 
ginklus tik savo šaliai, o ne 
Anglijai. Dabar gi net Ame
rikos spauda, aprašydama 
ginklų stoką amerikiniuose 
manevruose, tačiau, nekelia 
skandalo dėl vadinamo ka
ro pabūklų trūkumo. —R.



Ketvirtu Pualapli

-L.< t nyffi

“Alien” Laws 
Vicious

Certain provisions of the vicious 
anti-alien law which goes into ef
fect on September 27th are well 
worth taking a gander at.

The police terror that this bill 
against foreign-born Americans ac
tually means becomes apparent 
when we consider question No. 10. 
This question requires the appli
cant to answer his organizational af
filiations and those which he in
tends to have in the future.

Thus the political opinions of the 
individual are ferreted out.

Another vicious question is No. 
15. This asks whether the applicant 
has been a membei' of an organi
zation connected with the “politi
cal activities of a foreign govern
ment.” This phrase is loosely applic
able to any organization, particul
arly labor and progressive organi
zations, but not excluding even such 
a conservative group as the Cathol
ics. Suppose you say No? And sup
posing you belong to one of these 
democratic organizations? The pos
sibility is (and you can be sure re
actionaries will press to take ad
vantage of this if the situation is 
favorable) that you will have “lied,” 
and you may find yourself in prison.

Well, where is the Constitution 
today? The 14th Amendment guar
antees the rights of all, not ex
empting aliens. ‘
The anti-alien bill must be wiped 

off the records.

Pittsburgh

Good Helpers are Scarce
Barber (whispering to new hel

per) — “Here comes a man for a 
shave.”

Helper—“Let ,me practice on him.’
Barber—“All ’ right, but be care

ful and not cut yourself.”

All of us are more or less foolish,
only some of us insist on proving it. scription.”

The Greater Pittsburgh Youth 
Council meeting will be held this 
August 18th. All branches and 
delegates must remember to be 
present as important work will 
be taken care of.

Demos Against 
Conscription

LOS ANGELES,—The Democratic 
Youth Federation of California to
day joined the growing forces pro
testing the Burke-Wadsworth con
scription bill now on the floor of 
the U. S. Senate.

In a letter to Senator Hiram 
Johnson, Allen Metcalf, Chairman 
of the Los Angeles County Com
mittee of the Federation, urged that 
he continue his stand against the 
compulsory military training meas
ure, Metcalf stated:

“We believe that in opposing con
scription you are truly representing, 
the convictions of the overwhelming! 
majority of California’s citizens, j 
They feel that the proposal to re
gister and conscript American man
hood into the army or into industry 
in times of peace would be in ef
fect to Hitlerize America.

“By no stretch of the imagination 
can such conscription measures as 
the Burke-Wadsworth Bill be con
sidered a part of a legitimate pro
gram of national defense. Our or
ganization is pledged to defend our 
country ‘from attack from without 
or betrayal from within.’

“Conscription is the first step on 
the road to complete totalitarism 
for America. It would strangle the 
freedom of speech and the freedom 
of action of the people. The trade 
unions would be threatened, and the 
standards of living of all the people 
would be directly lowered by con-.

Metro Council
Boat Ride

Ship ahoy! Ship ahoy! Aye, aye, 
folks, it’s the S. S. Ossining going 
up the Hudson for her Moonlight 
Sail on the evening of August 24th. 
Passports can be acquired for only 
$1.00 from any local LDS member.

Since I’m not a sailor and can’t 
even pretend to be one by using the 
expressions of the old salts, I will 
try to 
can in

explain as well as I possibly 
my own words.
Metropolitan Youth Council 
LDS held a wonderful boat

The 
of the 
ride last summer. Possibly, in fact, 
quite probably most of you were on 
it. If you were, you know that 
everyone had a good time. A few 
months ago, at one of our council 
meetings, we decided to hold an
other boat ride this summer. This 
summer, it will be much better as 
the boat is much larger—in fact, it 
has three decks—the first for drink
ing, eating, and such, the second for 
dancing, and such, and the third 
for studying astronomy and such! 
Please don’t get the wrong impres
sion—you don’t have to do the 
things that are suggested in this 
column!

and tall as 
of knocking

yer.r, with 
but wo are

L. M. S.:-
Pre-Convention Discussion

EVERY TWO YEARS the Lith
uanian Art League holds its 

convention where the choruses dis
cuss their problems. When the con
vention sessions are about over 
(sometimes not held long enough) ; 
the Central Committee of the LMS 
is elected.

the past few years. The choruses 
are no longer made up of immi
grants who want to sing old Lith
uanian songs for the sake of senti
ment. They are now turning into 
groups of young people who sing for 
the pleasure of singing and whose 
cultural taste is modern and Ame-

And—just as a bit of encourage
ment to those big handsome brutes 
who are ovei- six foot, you will not 
have to stoop to conquer! Last 
year, there was just a bit of com
plaining that the ceilings of the 
decks were too low for these big 
ones to make the “he man” impres
sions on their ladies; this year you 
may stand as straight 
you wish with no fear 
your block off!

We are luckier this 
our bigger boat and all,
even more fortunate this year with 
our boat ride as August 24th is the 
day before our big convention and 
therefore we will have many con
vention delegates attending our boat 
ride and that makes every person 
attending a very lucky person as 
they will have-a chance to meet our 
out of town LDS’ers—and let me 
tell you they are charming people 
to meet and have as friends.

So, everybody, come to our boat 
ride and enjoy yourselves, the tick
ets (passport) are very reasonable 
at $1.00 per. Grab your dollar and 
run to the nearest LDS member and 
demand a ticket. He’ll bo very hap
py to make the exchange—even if 
he does feel that you are getting a 
bargain in the matter.

—-------------------------------------------------------- — s------------- ■------------------------------------------ :------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Famed Lithuanian Sportsmen to Parti- Prisoners Motor City 
cipate in LDS Athletic Events Tell Histories Chorus Bits

Convention where in conjunction with the convention, 
National Sports Meet shall take place.
Blozis, Lithuanian athletic star from Georgetown Uni
American and college®------------- - ——————

SPECIAL TO THE LYS
BROOKLYN, N. Y. — The greatest assortment of athletic 

ability will be witnessed by delegates and visitors to the LDS 
National 
the LDS

Alfred 
versity,
record holder in the art of shot 
put and discus throw, and Alfred 
Matuza, his buddy, Georgetown Uni
versity football center, will with a 
host of other leading athletes open 
the largest sports gathering ever 
held by Lithuanian Americans.

Blozis, the Lithuanian Super-Maa 
and “Big Bertha” of the weight 
events, will according to the LDS 
National Sports Committee, partici
pate in a “special events” program 
which will be sponsored at McCar
ron Park, Sunday August 25th at 
1:30 P. M.

Plus Blozis, Al Matuza and a 
host of leading Lithuanian athletes, 
the participation of sportsmen from 
all parts of the country in this 
sports meet, has met with the 
greatest response, and according to 
indications, an avalanche of sports- 
minded 
cvcpts.

Entry 
pouring
tional Sports Committee, and 
to date, about one hundred and fif
ty (150) participants have already 
entered. This in itself is an as
surance as to what can be expected.

The East, West and Middle-West 
LDS Branches will be amply re
presented by the cream of their 
crop. This yeai’ as never before, it 
is expected that the Eastern States 
will make the greatest showing 
even to the point of taking the 
in most events.

Kenosha Wisconsin, Chicago 
nois and Cleveland Ohio, whose
stigo and honor in the field of sports 
has never been smirched yet, will 
according to present analysis, face 
a battery of the finest sportsmen 
in the East. Brooklyn, 
N.J.,
Boston Massachusetts 
this battery.

The meet, as is, will 
under the supervision 
atcur Athletic Union
accordingly is run by the fastest 
growing Lithuanian-American body, 
the Association of Lithuanian Work
ers (LDS).

Superman

individuals will

blanks for the 
into the hands

witness

“meet" 
of the

the

are
Na- 
up-

yet; 
lead

Illi- 
pre-

Bayonne, 
Bridgeport, Connecticut, and 

will supply

be conducted 
of the Am- 
(AAU) and

$

Al Blozis'

*

On August 9, in the big hall of 
the Moscow Conservatory, a meet
ing took place between the members 
of the International Labor Deffense 
and the former political prisoners 
of Latvia, Lithuania, Estonia, Bes
sarabia and North Bukovina.

When Dimitrov, Manuilsky, Pieck 
and members of the authorized com
missions of the Lithuanian and Lat
vian Diets and the State Duma of 
Estonia, and the delegates of the 
working people of Bessarabia and 
North Bukovina appeared in the 
Presidium, the hall resounded with 
stormy ovations.

The meeting was addressed by 
the sons of the Lithuanian, Latvian 
and Estonian Soviet Socialist 
publics—Zibertas, Iljins, 
gustina, all of whom 
years in prison.

Zibertas said: “The

will commence 
be sent. I hope 
enjoyable sum-

we are having

Mui, 
spent

Re- 
Au- 

long

Lithuanian 
executioners kept me in prison for 
20 years. Neither police outrages 
nor provocation, however, which 
were frequently , resorted to by our 
enslavers, could break my faith 
in the triumph of the ideas of Com
munism.”

Batishev, who languished in Ru
manian prisons for 16 years told of 
the brutalities of the Rumanian Si- 
guranza, of the inhuman attitude to 
political prisoners.

The speech of the Latvian woman 
worker, Augustina, in which she

My—my—but this summer is go
ing by swiftly. This is to remind 
the members that rehearsals of the 
Detroit Aido Chorus 
soon and notices will 
everyone has had an 
mer as I did.

Don’t forget that
our last picnic on September 15 at 
Beechnut Grove. Several members 
are now looking forward to 
to New York 
tion.

Dan Cupid 
business this 
(chorus members every one) have 
entered the blissful state of matri
mony. They are — Josephine Brie
dis and Alphonse Urbon whose De
troit Lithuanian columns have been 
read by many; and Emma Kuraus- 
kas and Alphonse Rye, ex-president 
of the Aido Chorus. Say is this 
thing catchy? Look out! The De
troit Aido Chorus extends its best 
wishes to both couples.

Vacations arc over. Too bad? Al
bina Nausėda, Frances Birston, Jean 
Liminsky, and Mildred Janonis spent 
a week out Woodland beach trying 
to get a golden tan. The brunettes 
managed very well. The red 
added to her already surplus 

freckles and the blonde is 
fair as ever. —A.

for the L.M.S.

has done a 
summer. Two

the trip 
conven-

thriving 
couples

of 
as

head 
crop 
still

Water the Flowers
told of the .great work carried out Į Then there's the story aout the 
by the International Labor Defense ” 1 ■’*“ u'~
in capitalist Latvia was 
with keen interest.

Wilhelm Pieck delivered
port on the work of the
tional Labor Defense and the tasks 
confronting it.

followed

the re-
Interna-

Scotchman who spanked hjs child
ren and then put them in the flower 
bed to cry.

Northern 
the South 
everything.

girls shake hands, but 
Sea Island girls shake

MAN ABOUT TOWN
WITH JOE SACAL

This Central Committee, with its 
alternates, then becomes in charge 
of all LMS duties and activities 
tor the next two years. It becomes 
their job to carry on the work and 
the plans that the convention 
Started. If they fail in any of 
their tasks, they must answer to the ■ 
convention. .

Members of the Central Commit
tee are, of course, elected from 
the area in which the Center is 
located. At present the archives 
of the LMS and the stores of LMS į 
songs and material are located in 
Brooklyn. New members of the 
Committee will then be elected from 
among the most active chorus mem
bers, instructors and culturally-ac- 
tive- people in the Metropolitan area, 
principaUy in New York and en
virons of New Jersey and Long 
Island. I

Material in Chicago 
Remaining?

At one time the LMS Center was 
located in Chicago before it was 
decided to move it to New York. 
In moving thq Center a considerable 
store of LM$ material and songs 
was left in Chicago and, as far as 
this writer knows, they are still 
there languishing under a pile of 
dust in some obscure corner un
known, unwept, and, worse of all— 
unused.

If this is so, the LMSer at whose 
home this material is orobably rest- 
ting should arrange to have it taken 
to New York by the chorus dele
gates. Here it will be re-examined 
and measures taken so that all 
other choruses may take advantage 
of it.

The Central Committee, and quite 
a number of them have done un
usually good work that goes by un
recognized, will report at the LMS 
convention on what it has done, 
what its plans were and its sug
gestions for the future.

Improving the Work of 
th© Art League

This writer has not as yet seen 
any of the reports that may be 
made, but he’s willirig to bet dol
lars to doughnuts that one of the 
principle points of discussion and 
agitation will be the improvement 
and raising of the level of LMS 
work and organization.

It is true that the LMS is prac
tically the only well-supplied source 
at which a Lithuanian chorus may
obtain songs. And it Is true that in 
the past years the LMS has sup
plied the needs of its choruses to 
the best of its abilities. J would

But more ‘than that is needed, about

rican, who are beginning to grow 
restive under what they call the 
“conservative” and “unimaginative” 
attitudes of the past.

This is best illustrated by the 
larger number of English songs be
ing sung; by choruses which are 
taking on larger operettas such 
as ‘Vagabond King” by the L. K. 
M.; by groups which are experimen
ting with different types of drama 
such as “Lietuva...” by Liaudies 
Teatras.

This means a change in the type 
of service which the .LMS will ren
der to the choruses. What type 
of songs do the ^present-day chorus
es want? English or Lithuanian? 
Simple one part numbers or more 
difficult and involved songs? And 
what types of plays and operettas 
are needed—the old simple farcial 
comedy or a more serious approach 
to culture and drama?

Closer Binding of the 
LMS Choruses

On a week-end trip out of town 
we ran into a fellow who took 
strong pains to point out the weak- 

i nesses of the choruses and stressing 
what he considered to be the prin
cipal fault and cause: that all the 
choruses are not in contact with 
each other sufficiently and that 
they are not aware enough of the 
LMS as an organization, as a liv
ing thing with which they are in
timately connected.

Many choruses will immediately 
object to that statement and point 
to the active role they have taken 

I in LMS drives as proof of its in
exactitude. But let us ass'ume it is 
the truth and search for the cor
rect answer or way of dealing with 
the situation.

The most obvious organizational 
tie between the Center and the 
choruses is the bi-ennial convention. 
But much more is needed, says the 
critic, the Central Committee should 
be in constant touch with the 
choruses and the secreary of each 
chorus should write every month or 
so to the Center to tell 'em of their 
problems, their position and general 
standing. Organizers and 'traveling 
speakers on music, art, etc. should 
be sent to the choruses every so 
often.

This might be a solution to one 
of the main problems. If it is, 

' the delegates coming to New York 
Į would do well to bear'it in mind 
. when the sessions begin.
I But that is not the only pro
blem—there are many others which, 

i space and time willing, this writer 
like to discuss and write 
in the near futurę before

For the benefit of the out of 
towners, this is a special invitation 
for you to attend. I mentioned you 
in one of the previous paragraphs, 
and I must say that after reading 
that paragraph over, I sound pret
ty sure of myself. But I do this for 
your benefit, as I, as well as all the 
other members of the Metro Coun
cil, in extending this invite, zfeel 
that you will not regret attending 
our boat ride. If there will be any 
regrets, they will be the regrets of 
those who don’t attend! So, come 
one day earlier and attend!

Emily.

Mistaken
“I - couldn’t serve as a juror, 

Judge. One look at that fellow con
vinces me he’s guilty.”

“Sh-hhh! That’s the district at
torney!”

The content of LMS choral mem- the LMS Convention, 
bership has underwent a change in —Choruser.

The Result?
One man—he was a soldier brave— 

He went and did his best.
When he came back

But a medal on his

he had no 
legs— 

breast.

man—he never went to war,Another
He held not any rank,

He sold munitions by the ton,
Put millions in the bank.

—Albert E, Allen

“I wonder why the proprietor of 
the flea circus looks so uneasy?”

“Oh, he overslept, and his per
formers jumped all ovei* him.”

Father: “From this day 
get not another ęent. You 
to me.”

Son: “Then you might

on, you 
are dead

let me 
have $500 for a decent funeral.”

Personally, I think his smiles stink more than the gas bombs he 
manufactures.”

Back in Brooklyn after an extend
ed stay in Pittsburgh, we notice a 
difference in many things. Perhaps 
the absence from “the old burg” 
leads us to this conclusion. Or per
haps, Pittsburgh environment has 
taken its toll even though resistance 
has been great.

Riding back on the bus to the 
tune of some twenty hours, we had 
plenty of time to contemplate and 
reminisce over the past and coming 
future, even though the reminiscen
ces were interrupted quite fre
quently by a tire blowout and an 
ever chattering enterprising inven
tor.

Reminiscing may have its place
BROOKLYN N Y.—The Song but that place is not on a bounding 

Festival of the LMS will be held' wallowing bus which requires the 
this year i 
Laboi* Lyceum on Saturday evening, 
August 31.

Several choruses from far-cities 
will be present at this Song Festival 
and among those represented will 
be such cities as Cleveland, Ohio, 
Baltimore, Maryland; and Hartford, 
Conn. These three choruses, rarely 
ever singing in New York, will be 
of particular interest to all those 
who 
will be

The 
of the 
special 
day you’ll have the chance to 
breathe some cooling air and rest.

LMS Song
Festival

BROOKLYN, N. Y.—The
at the large Brooklyn strength and perseverence of a Su- 

I perman to endure the punishing 
pace.

My seat companion, the inventor, 
whom I got to know pretty well to
ward the end of the trip was one 
of the most silent individuals pre
sent. His actions and appearance 
from the very beginning were that 
of a fugitive. Often his hand would 
stray .to the left pocket of his suit 
coat, as if reaching for some prized 
possession. It was to my great an
noyance (ten hours later) that I 
found out what had been sticking 
into my ribs and kept me awake 
during the hours that morpheus 
abounds.

In the second and fourth para
graphs of this article, I seemingly 

I have contradicted myself. First I 
Į say the inventor was “ever chatter- 
I ing,” then just reversing his charac- 
1 ter, I say he “was one of the most 
silent* individuals present.” Both arc 
true statements. Once the “ice” was 
broken and his favorite subject 
brought to the fore, a chatterbox 
offered poor competition. How sor
ry I was that 
one will ever

We started 
my asking of 
to New York. To be sure, he an-

attend the Festival, 
on sale soon, 
large picnic 
hall will be 
occasion and 

have

Tickets

in back 
for this

grove 
opened 
if it is a warm
the

DetroitLDSers
DETROIT, Mich. — Heave ho, j 

mates, it’s a sailin’ we’re going. The 
blinkin’ landlubbers, LDSers speci
fically and other Liths in general, 
are gittin’ into their racy, sailing 
togs for a dude cruise from De
troit, over the bounding main of 
Lake Erie to heave to at Put-in- 
Bay Island, August 18.

There’s plenty of suckei’ machines 
all over the island but those who, 
have a little sporting blood and are I swered in the affirmative and came

I broke the “ice,” no 
know.
the gabfest off with 
him, if he was going

Why was I traveling? What sort 
of work was I doing? Why I was

back with an extra dose of ques
tions which even the most promi
nent district attorney would have
been shamed by.

seeking the strength that beautiful 
nature gives—the island is a trea
sure. Stranger than fiction is that 
bathing at a newly discovered beach 
will make a bathing suit indispen- 
sible. Thickets make silk hose ta
boo unless you can change on the doing it, and how much do I know
island. Slacks will make the ball 
game more enjoyable, and appetites 
arc magnified. So put this in your 
pocket and save it for a rainy day. 

• Whot’s more important is that on 
August 18 you get to the 1st St. 
dock before the boat leaves at 10 
a. m. All LDSers and supporters 
should come early to sell tickets. 
The good salesmen ride free.

Mildred Janonis was elected dele
gate to the LDS conference in New 
York. Even though the rest of us 
can’t go in a body, she’s represent
ing us in soul so you New Yorkers 
treat her nice. The fascinating 
thing about the whole affair is 
that a report on the conference is 
almost an actuality. The kid’s got 
what it takes. The farewell party 
will be the Put-in-Bay excursion 
August 18. Let’s load her down with 
messages for oui* friends in the East 
and give her a fitting send off.

—Kid Gong.

about New York City?
Popping back answers at the 

same rate as his asking, I came 
back with a series of questions of 
my own very much in the same ca
tegory and 
delight was 
ing for.

Furtively
dug in that bulging left pocket, 
which by now according to my de
ductions, must contain nuts, a mon
key wrench, or a sandwich made 
up < of that Kaunas or Pivaronas 
Lithuanian rye bread. “But why,” 
I ask myself, “should he be so fur
tive?”

Flashingly his hand erupted from 
his pocket, and to the tune of pop
ping optic's (mine of course) the 
thing that had dug into my ribs, an
noyed my comforts . and made me 
wish someone would go someplace, 
flashed into view. It was an empty 
can of Carnation Evaporated Milk!

which to the inventor’s 
what he had been wait

glancing around, he

a bedbug,” I softly said

metal with two 
on each extreme

and easily fitting 
banged it against

“Batty as 
to myself, because in many of my 
travels I’ve run into many “bugs” of 
some sort. “Can’t get off the bus, 
or get another seat,” I mused un- 
comfortabley. "Oh well, I’ve stood 
worse. May as well sit and take it.”

Sympathetically and with “uncon
cealed interest” I examine the can. 
It has four holes punched in the 
top. Two at one end and two at the 
other. It was at this moment that 
he dramatically brought forth an
other object. Shaped like a ring, it 
was of aluminum 
protruding nipples 
end.

Taking tfie ring 
it over the can. he
the seat and lo and behold; four 
perfectly punched holes appear and 
milk is ready to pour from the can 
(providing of course that the can 
is full) “Not so batty,” says I.

It seems that plus punching holes 
in the can, the contrivance can be 
used as a “stopper” also. Once the 
holes are punched and the can of 
milk is not in use, the invention is 
left on the can and acts as a stop
per since those prongs (nipples) fit 
in tfie holes, prevent air from enter
ing thb can, and thus preserves the 
milk much longer than usual. Such 
was my discovery. The inventor 
was on his way to New York to in
duce some or one chain store 
it on the market as an aid 
users of canned milk.

Gradually opr conversation
from the invention and other inven
tions to problems of politics and 
war.

“He” 
Sweden 
sent he 
The
Swedish 
Swedish, 
The only thing 
and vehemently 
“Unions are lousy, arc no good, and
should be banished from the earth!” 
he almost 
contrary I 
story.

To make
ter the presentation of my view
point, a furious blast of condemna
tion again arose. So violent was he 
that the bus passengers all turned 
their gaze in his direction, the lone 
baby started to cry, and I decided 
it was time to call it quits. From 
then on not a word passed between 
him and I until 
York.

So you see my 
from a veteran,
conversation, of friendship or of in
terest in iriventions and politics, lay 
off these quiet guys and lay off bus
ses — especially lay off inventive 
geniuses and ipventors. Even now as 
I sit in the office in New York and 
reminisce over the past and things 
to come, shudders course up my 
backbone. Who knows when on an
other trip, one will run into another 
“specimen.” So take my advice you 
travellers to be, stay around home 
if you have to twiddle your thumbs. 
At least there, your reminiscences 
will be quiet and undisturbed; but 
then—how can 
you never leave 
ly, if you never

to put
to all

drifted

was an immigrant 
some years back. At 
resided in Toledo,

Swedish
mode 
“was

from 
pre

Ohio, 
government, the

of life, everything 
very, very good.” 
that was no good, 

so, was unions.

shouts, 
present

a long

Arguing to 
my side of

story short,

the 
the

af-

we reached New

friends, take a tip 
When in want of

one reminisce if 
home and especial- 
ride the busses?
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DALYKUS

IŠ anksto perkant bilietą įžanga nuo 6c 
Iki 25c. Perkant bilietą pikniko dienoje, 
25c kiekvienam. Prašome įsigyti bilietus 

iš anksto.

Programa: Dainuos Visi Conn. Valstijos L. M. S. 
Chorai. Bus Gera Orkestrą šokiams

LIETUVIŲ PARKE
Lighthouse Grove East Hartford, Conn

Rengia LLD, LDS ir LMS Apskričiai

GRAŽIAME D. O. H. PARKE
TORRINGFORD, CONN.

Kalbės D. M. Šoloinskas ir P. Pakalniškis;
abu iš Brooklyno

Jie aiškins dabartinius {vykius Lietuvoje.

Didelis Metinis Piknikas
Rengia Torringtono Echo Choras

Sekmadienį, Rugpjūčio-August 18

< - • ■

M’J* *4,

Sovietą Sąjungos atletai žygiuoja per Raudonąją Aikš
tę, ties Lenino mauzolėjumi.

Laisvoji Sakykla
Atviras Laiškas “Naujosios Gady
nes” Redakcij ai ir Administracij ai

administratoriaus, St. 
kuriame jis prašė at- 
jo laišką, sakydamas: 
būsi neišvažiavęs gel-

Gerbiamieji:
Jau senai rengiausi parašyt 

Jums panašų laišką, bet dėl tū
lų priežasčių vis neprisirengiau. 
Prieš tūlą laiką gavau net lai
šką nuo 
Strazdo, 
sakyti į 
“jei dar
bet Stalino ^uomišką valdžią,’ 
tai gal atsakysi.”

Atsakymą pradėjau rašyt 
kai gavau Strazdo laišką, kai 
dar ėjo mūšiai Suomijoj, ir 
kai per “N. Gadynę” ėjo 
bjaurios atakos prieš Sov. Są
jungą. Ir tą savo laišką ma
niau siųst “N. Gadynės” re
dakcijai. Bet dabar, kuomet 
dalykai pakitėjo, ir kuomet aš 
nebeskaitau “N. Gadynės,” 
tad prisiėjo pakeist laiško tu
rinį, ir manau, kad ir šito 
mano laiško “N. Gadynė” ne
talpins. Todėl siunčiu “Lais
vės” redakcijai, prašydamas 
patalpint jį artimiausioje 
“Laisvės” laidoje.

Tegul Draugai Žino
Šitas laiškas bus parody

mas mano buvusiems ir esan
tiems draugams, kad mūsų ke
liai su “N. Gadyne” skiriasi, 
kad aš visiškai atsipalaidojau 
nuo “N. Gadynės” ir su ta į- 
staiga nieko bendro nebeturiu 
jau nuo to laiko, kai Strazdas 
su Stilsonu pradėjo tempt “N. 
Gadynę” ir visą LDD prie gri
gaitinio menševizmo, ir atvi
rai išstojo prieš klasiniai susi
pratusių darbininkų judėjimą, 
ir prieš Sovietų Sąjungą. Ne
paisant kritikos ir įvairių pasi- 
barimų, vienok aš pasilieku su 
tais draugais, kurie stoja už 
darbininkų klasės reikalus, bet 
ne su tais, kurie numarmėjo 
menševizmo balon.

Tai kas, kad anais metais 
“Vilnis” ir “Laisvė” skaudžiai 
mane barė už tas korespon
dencijas tilpusias Tilžės “Bal
se,” ir besibardami prirašė ir 
daug bereikalingų užpuolimų. 
Tai ar delei to aš turėjau vis
ką aplinkui,—taip sakant — 
sudegint, ir nubėgt pas men
ševikus ar kitokius priešus? 
Ne, aš to nepadariau. Jokie 
skilimai, neigi asmeniški užsi
puolimai nepadarė manęs dar
bininkų judėjimo priešu. Visai 
kas kita atsitiko su jumis (t. 
y. su Stilsonu ir Strazdu), — 
ypatingai Strazdas vartėsi į 
visas puses, kur tik matė savo 
ypatai naudą. Taip jis daro ir 
dabar. Frakcinėj kovoj daly
vavau tik todėl, kad maniau, 
jog per kritiką, per viešas 
diskusijas išsiaiškinsim daly
kus, o paskui vėl suseisim į 
bendrą veikimą už darbininkų 
klasės reikalus. Bet kai pama
čiau, kad jūs pradėjote va
žiuot skirtingais keliais, pra
keikė! viską, ką pirmiau ger- 
bėt, ir pradėjote glaustis prie 
buržuazijos, prie menševikų, 
aš susilaikiau nuo jus, ir tik 
žiūrėjau ar toli jūs važiuosite.

O dėlei So v. Sąjungos ir Suo
mijos konflikto, ir jūsų užim
tos pozicijos tuo klausimu, dė
lei tų purvų, kokius jūs drab
stei ant So v. Sąjungos ir ant 
visos Raudonosios Armijos, — 
aš nebenorėjau nei pažiūrėt į 
“N. Gadynę” kaipo į nešva
riausi baltagvardiečių laikraš
tį. Jei aš dabar eičiau su “N. 
Gadyne,” tai su manim būtų 
kas nors blogo. Būna laikotar
pių, kad priseina su draugais 
susiginčyt, pasikritikuot ko
kiais nors klausimais, bet gin
čai turi užsibaigt, ir kerštui 
negali būt vietos. Pas darbi
ninkų klasės priešus nubėga 
tik oportunistai, kurie savo 
“aš” stato aukščiau visko, ir 
įieško progų savo asmens nau
dai. Net tūli sąžininingi biz
nieriai ar profesionalai, kurie 
mato darbininkų gyvenimą ir 
supranta darbininkų padėtį,— 
neina sū buržuazija, neremia 
fašistų ar kitokių darbininkų 
klasės priešų. Kas atsitiko su 
“Naujosios Gadynės” žmonė
mis—skaudu net pamąstyt. . .

Nereikėjo Pagelbos
Ar aš buvau pasirengęs va

žiuot gelbėt “Stalino suomišką 
valdžią,” ar ne, tai jau čia ki
tas klausimas. Bet dalykas yra 
tame, kad Stalinas nepageida
vo jokios pagelbos nei iš ma
nęs, nei iš kitų asmenų, nes 
Raudonoji Armija sutriuškino 
Suomijos ir talkininkų balta
gvardiečių armiją ir visas jų 
tvirtoves; ir dėlei to, reikia 
manyt, kad griaudžiai apsi
verkė St. Strazdas, Stilsonas, 
ir visi socialistų tūzai buržua
zinių diktatūrų (južsakote — 
‘demokratijų’) apaštalai. Tai
gi ne aš, bet Strazdas, Stilso
nas, Grigaitis, Michelsonas ir 
kiti panašūs turėjote nulėkt 
Suomijon, kad išgebėt “demo
kratiškus” baltagvardiečius 
nuo Raudonosios Armijos smū
gių ; Grigaitis būt buvęs jūsų 
kariškas vadas. Bet kad nepa- 
siskubinot, ir tarptautinių bal
tagvardiečių gaujos ir jų liz
dai Suomijoj tapo sutriuškinti- 
išdaužyti, tai dabar jums pri
seina tik apsiverkt, kad kapi
talistai ir militaristai Suomijoj 
pralajnėjo* kad negavo progos 
sunaikint Sovietų Sąjungą, ir 
nukalt naujus retežius darbi
ninkų klasei. Jūsų burnojimus 
ir visas pamazgas, kurias iš- 
liejote per'“N.‘ Gadynę” prieš 
So v. Sąjungą — vėjas išnešio
jo į visas puses, ir Sovietų Są
jungai nei kiek nepakenkė, tik 
parodė kur-link jūs nusiritot.

Turėčiau daug ką pasakyt 
apie jūsų^teiktą moralę pagel
bą automobilistų unijos ir CIO 
draskytojams — Martino 
gengsteriams; apie susidėjimą 
su Grigaitiniais demokratais; 
taipgi ir apie jūsų biaurų nie- 
kuom nepateisinamą išstojimą 
prieš Sovietų Sąjungą, ir prieš 
komunistų judėjimą. Bet -ne
verta rašyt ilgų išvedžiojimų,

nes matosi, kad jūs vistiek jau 
marguosite sau pasirinktu ke
liu. Tūli draugai, kurie dar te
beremia “N.G.” — gal stebė
sis ir nesupras kodėl aš atli
kau nuo jūs, t.y. susilaikiau ir 
nenusiritau ton pakalnėn, ko- 
kion jūs nudardėjot. Nesitikė
jau, kad bent Stilsonas kada 
nors apsivers aukštyn kojomis. 
Bet taip*įvyko. Tuomi aš sma
giai nusivyliau, ir dabar ap
gailestauju, kad iš pat pra
džios, t.y. laike skilimo ir at- 
siradymo komunistinės opozi
cijos padariau klaidą — ėjau 
su jumis. O tą klaidą pada
riau todėl, kad pepermačiau 
jūsų tikslų, kur link jūs pasi
rengę maršuot, kad maniau, 
jog esate darbininkų draugai. 
Kai drg. Pruseika apleido “N. 
Gadynę,” o Stilsonas tapo are
štuotas —aš skubiai rašiau 
laiškus draugui Elmanui, ir 
patariau kviest St. Strazdą 
prie “N. Gadynės.” Tame lai
ke Strazdas buvo vilnietis, t. 
y., dirbo su “Vilnies” drau
gais, ir dar vadinosi save ko
munistu. Nemaniau, kad 
Strazdas vėl apsivers, persi
mainys, kad vėl susidės su 
buržuazinių diktatūrų garbin
tojais, ir vėl pradės spjaudyt 
ant komunistų judėjimo ir ant 
darbininkų klasės reikalų, 
kaip kad praeityj yra* daręs. 
Bet dabar matau, kad ir tame 
padariau didelę klaidą. Jei 
būčiau žinojęs, kad jūs susidė
site su darbininkų priešais, 
pradėsite dergt Sovietų Sąjun
gą, jos vadus ir visą Raudoną
ją Armiją pravardžiuodami) 
juos “raudonais banditais” ir 
t.p.—aš būčiau pataręs drau
gui Elmanui ir kitiems drau- ■ 
gams, kad šalintųsi nuo Stil- 1 
šono ir Strazdo 
leistų “N. Gadynės 
jon. Geriau būtų buvę, 
tame laike “N. Gadynė” būtų 
žuvus, ir visa ta įstaiga sulik- 
viduota, negu dabar priseina 
ją matyt paverstą darbininkų 
priešų įrankiu kovai 
darbininkų klasę.

ir kad neįsi- 
redakci- 

kad

prieš

Priminsiu jums, ir automo
bilistų uniją. Automobilistų 
uaroininkų unijos ir CIO 
Klausimu, jūs ėjot su fabri
kantams parsidavusiu Martinu 
ir jo visais pasamdytais geng- 
stenais, kurie ardė unijos lo
kalų susirinkimus, mušė uni- 
jistus, laužė streikus. “N. Ga
dynėj tilpo sieksninės kores
pondencijos iš Detroito, kurio
se bjauriai buvo puolami 
UAW-C1O vadai-organizato- 
riai, o užtariami Martino ir 
fabrikantų pasamdyti mušei- 
kos-valkatos, kurių tikslas bu
vo sudaužyt uniją. Tūli drau
gai manė, kad buk tas kores
pondencijas aš rašiau. O juk 
aišku, kad minimas korespon
dencijas rašėt jūt patys! Puo- 
lėt automobilistų besiorgani
zuojančią uniją, ir teikėt pa
gelbą reakcionieriams, kurie 
norėjo užvaldyt* uniją. Pir
miau jau rašiau jums, kad ko
munistų judėjimo, Sovietų Są
jungos ir automobilistų unijos 
klausimais, jūs pralenkėt ka
pitalistinius laikraščius. Norė
jau, kad susilaikytumėt. Bet 
mano pastabos, suprantama, 
jums nieko nereiškė. O gal sa
kysite, kad nežino j dt tikros 
padėties automobilistų unijoj ? 
Gal būt. Bet atsimenate, kad 
aš pasiunčiau jums unijos lai
kraštį — “United Automobile 
Worker,” kuriame buvo iš
spausdinti prisiekti afideivitai, 
kuriuose buvo prirodyta, kad 
mušeikos prisipažino, kad juos 
samdė Martino klika ardymui 
unijos susirinkimų ir laužymui 
streikų, kad jiems mokėjo po 
50 centų į valandą ,ir kad jie 
nebuvo unijos nariais; pra
šiau, kadetuos faktus išverstu- 
mėt lietuvių kalbon, ir kad iš- 
spausdintumėt “N. Gadynėj” 
taip, kaip talpinot minėtas 
sieksnines korespondencijas. O 
ar jūs tą padarėt? Ne. Nuty- 
lėjot, nes pamatėt, kad CIO 
nugalėjo visas kliūtis, kad 
UAW lokalai, galima sakyt— 
šimtu nuošimčiu eina su CIO, 
ir kad unijos skaldytojas par
sidavėlis Martinas pralaimėjo.. 
Ar gerai jūs darėt prisidėda-

1 mi prie unijoj skaldytojų, kad 
uniją užvaldytų reakcionieriai

■ ir kapitalistų batlaižiai? Ne, 
• negerai. Jei klydot, tai kodėl 

tos klaidos neatitaisėt ir neno
rit atitaisyt? Jūs kerštu va
duojatės prieš komunistų ju
dėjimą, ir todėl visur “matot” 
tik “raudonuosius banditus.”

“Hitlerio-Stalino Taika”
Kiek daug jūs prirašėt ir 

teberašot apie “Stalino-Hitle- 
rio taiką”! Pasakojat visam 
svietui, kad Stalinas su Hitle
riu dabar geriausi draugai, 
kad komunizmas ir fašizmas 
susivienijo, kad tarpe Vokie
tijos ir Sov. Sąjungos nebėra 
jokio skirtumo, kad Stalinas 
pražudė visą komunizmą ir 
t.t. ir t.t. Tokias nesąmones 
gali rašyt tik kerštu pritvinkę 
žmonės. Darbininkai žino, kad 
taip nėra, kad Sov. Sąjunga 
su Vokietija padarė tik nepuo
limo sutartį, o ne galutiną tai
ką ir vienybę, kaip jūs aiški
nate. Jūs skelbiat tokias nesą
mones todėl, kad apgavus tū
lus darbininkus, kad jie nebe- 
simpatizuotų Sov. Sąjungai, 
kad buk Sov. Sąjungoj “jau 
nebe komunizmas, bet fašiz
mas,” ir t.t. Pagaliaus, ko jūs 
verkiate, jei Stalinas “pražu
dė komunizmą”? Juk jūs jau 
senai spjaudot ant komuniz
mo, ir “naikinat” kiek tik ga
lėdami. Tai turėtumėt tik 
džiaugtis, kad Hitleris “laimė
jo.” Jūs žinote, kad taip nėra, 
ir gal dar nepamiršote, kad 
komunizmas ir fašizmas yra 
du nesutaikomi dalykai. Bet 
gėdą pametę rašote ir jieškot 
neišmanėlių, kurie patikėtų 
jūsų kvailoms pasakoms. Nuo
stabu dar, kad nepasakojat, 
jog Smetona pabėgo pas Sta
liną! Bet gal ir tą pradėsite 
pasakot?
Komunaciai, ar Socialnaciai?

Jūs “Naujienos” ir “Ke
leivis” komunistus pravar
džiuojate “komunaciais,” ir 
tam panašiai, ir manote sura
dę labai didelį argumentą, ir 
kad kas nors patikės jūsų ir 
Grigaičio burnojimams. Jei 
atsirado “komunaciai,” tai aš 
duodu pasiūlymą, kad jūs sa
ve ir visus socialistų vadus pa- 
sivadintumėt ne socialistais, 
bet socialfašistais! Dėlei tokio 
pasivadinimo niekas nesiste
bės, nes beveįk visi žinomi fa
šistų vadai yra išsivystę iš so
cialistų. Jūs prie to einate. 
Pirmiausia spjovėt ant komu
nistų organizacijos, ant komu
nistų judėjimo, ir nudardėjot 
grigaitinio socializmo kempėn, 
kuri nieko bendro neturi su so
cializmu; o su grigaitiniais de
mokratais prie buržuazijos 
prieš darbininkų judėjimą. Ar 
jaučiatės, kur jūs nusiritot? 
Jūs atsidūrėt bjauriausių reak
cionierių lageryj, lageryj, ku
riame susipietė viso pasaulio 
buržuazija, kapitalistai, dva- 
siškija ir visi kiti darbininkų 
klasės neprieteliai. Jūs nudar
dėjot į tokias pleikes, kuriose 
pilna šnypščiančių ir barškan
čių gyvačių, kurios tik ir tai
kosi prie kiekvienos progos į- 
gilt darbininkų judėjimui, ir 
praryt sunaikint Sovietų Są
jungą, atsteigiant ten kapita
listinę sistemą ’ir darbininkų 
išnaudojimą.

Vienas fašisto šmotas 
(“Naujienų” bendradarbis) 
parašė straipsnį “Naujienose,” 
kuriame viešai išreiškė savo 
troškimą, kad Anglijos, Fran
cūzijos ir kitų šalių militaris
tai pultų Sovietų Sąjungą, kad 
ją sunaikintų ir išparceliuotų; 
tuomet, girdi, ir Sovietų garni
zonai iš Lietuvos turėsią išsi
nešdinti. Ir jūs susidėjot su to
kiais gaivalais! Stalinas, Mo
lotovas, Vorošilovas, visi ko
misarai ir visa Raudonoji Ar
mija — jums tik “raudonieji 
banditai.”

Jūs, ir visi socialistų vadai 
visose šalyse, o čia Amerikoje 
pradedant Brooklynu ir bai
giant So. Bostonu — norite, 
kad kokie nors militaristai už
pultų Sov. Sąjungą ir ją sunai
kintų. O kadangi artimiaūsis 
užpuolikas, jūsų manymu, gali 
būt ^Hitleris, tai jūsų visų min
tys nukreiptos link Hitlerinės 
Vokietijos. Jūs norite, kad

Lietuva hutų neprigulminga 
nuo Sov. Sąjungos, bet prigul- 
minga prie Hitlerinės Vokieti
jos. Jūs nieko nesakytumėt, 
jei Hitleris savo batu pri
spaustų Lietuvą, ir kitas Pa- 
baltijos valstybes, bile tik tos 
valstybės nebūtų su Sov. Są
junga. Neveltui jūs išėjot ir iš 
Kongreso skyriaus Brooklyne, 
kai tasai skyrius priėmė rezo
liuciją reiškiančią mintį ne su 
Hitlerine Vokietija, bet su 
Sov. Sąjunga. Neveltui ir Sme
tona pabėgo pas Hitlerį. O jūs 
čia Amerikoje sudarėte ben
drą frontą su visais smeton- 
laižiais. Norite, kad Sov. Są
junga susilpnėtų, o kad na- 
ciai-Hitleris sustiprėtų ir pa
vergtų daugiau valstybių. Tai 
kas dabar yra komunaciai? 
Aišku, kad jūs ir kiti socialis
tų vadai esate naciai, o ka
dangi dar vadinatės socialis
tais, tai jūs ir esate socialna- 
ciai! Ir todėl nepravardžiuo- 
kit komunistų “komunaciais,” 
nes jiems tasai bųgj^Vlis ne
pritinka.

Suomija ir Sov. Sąjunga
Kai prasidėjo karas tarpe 

Suomijos ir Sov. Sąjungos, jūs 
dėjote “žinias,” kad “raudo
nieji banditai žudo Finlandi- 
jos civilius žmones, moteris ir 
vaikus,” kad “bombomis dau
žo ligonines, ir iš kulkasvai- 
džių šaudo' bėgančius civilius 
žmones,”- ir t.t. Tomis “žinio
mis” jūs nuodijot savo skaity
tojų protus, norėdami juos su- 
kiršint, sukelt prieš Sov. Są
jungą, kad visi pradėtų remt 
Suomijos “nekaltą dęmokrati- 
ją,” ir kad Sov. Sąjunga lik
tų sunaikinta, išparceliuota.

Ar tuomet darbininkų kla
sei būtų geriau, jei Sov. Są
jungos sistema, ta besiplečian
ti nauja tvarka, būtų sunai
kinta, ir pati šalis išparceliuo
ta, išdalinta tarp kapitalisti
nių ir fašistinių valstybių, 
kaip to reikalauja “Naujienų” 
bendradarbis-besmegenis ? Tik 
ncišmaneliai-ignorantai ir ka
pitalistų batlaižiai gali sutikt 
su ta nuomone.’ Viso pasaulio 
sąmoningi darbininkai prie
lankiai žiūri į Sov. Sąjunga, ir 
linkėja jai gerų pasekmių.

Jūs “nematot” Anglijos,/ 
Francūzijos ir kitų šalių mili- 
tarizmų, ir kad tose šalyse 
darbininkai vargsta ir dejuoja 
nuo kapitalistų priespaudos ir

Paskilbusią, Knygą
PATARIMAI

APIE LYTIES
Dar galit pas mane gaut

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 
' veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00
Reikalavimus adresuokit:

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

visokių nedateklių, bet “ma
tot” tik Sovietų “militarizmą”, 
ir verkėt, kad Sovietai pasiun
tė savo garnizonus Lietuvon, 
o kita dalis raudonosios armi
jos triuškino tarptautinio kapi- 
talizmo-fašizmo lizdus Suomi
joj. Jūs apgailestavot Suomiją, 
sakydami, kad “raudonieji 
banditai užpuolė Suomijos ne
kaltą demokratiją.” Taip, 
taip. Suomijos “demokratija” 
buvo “nekalta,” kaip nekalta 
toji mergelė, kuri už pinigus 
parsiduoda bile kokiam vyrui. 
Jūsų garbinama Suomijos “de
mokratija,” t.y. turčių klasė ir 
baltieji generolai —• yra par
sidavę — susidėję su tarptau
tine reakcija, ir toji reakcija

suko lizdus Suomijoj, kad 
progai atėjus, per Suomiją ga
lėtų užpult ir sunaikint Sov^ 
Sąjungą. Ir dabar, oi, koks 
“baisus prasižengimas” iš So«< 
vietų pusės, kad Raudonoji 
Armija išdaužė reakcijos liz
dus Suomijoj. Viso pasaulio1 
buržuazija, kapitalistai, dva- 
siškija ir įvairūs parazitai sku
binosi duot pagelbą Suomijos 
reakcionieriams. Jūs ėjote su 
tais reakcionieriais. Kuomi 
Suomija jiems brangesnė / už 
kitas tautas? Kodėl tie patys 
reakcionieriai ir Anglijos “de
mokratai’ negelbėjo Ethiopijos 
nuo itališko fašizmo? Kodėl 
jie negelbėjo Ispanijos demo*

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Kelrodis: Atvažiuojant iš Waterburio, davažiavę j Torringtono 
Centrą, imkit gatvę po dešinei, East Main St. Pavažiuokite apie 
2!6 mylias iki patėmysite ženklą “Airport”. Ten važiuokite j kairę. 
Rasite pikniko pagarsinimus rodant, kur piknikas. Atvažiavę iš 
Hartfordo nuo State Rd. Conn. .4—apie 2% mylios nuo Torring
tono, patėmysite ženklą “Airport”, paimkite tiesiai kelią.

Kviečia Rengėjai.

DIDYSIS CONN. VALSTIJOS

Spaudos Piknikas
Įvyks Sekmadienį, 1 Rugsėjo (Sept.)

Programos išpildyme dalyvaus LMS Conn, valstijos ap
skričio chorai. Drg. A. Bimba iš Brooklyn, N. Y., pasakys 

prakalbą apie naujas permainas Lietuvoje ir 
Lietuvos valdžidj.

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

Prie šeimininkių stalo bus galima pasirinkti {vairiausių valgių, ku
riuos pagamins visos Connecticut valstijos šeimininkės ir 

suveš ant šio pikniko.

— .... — bus įvairių gėrimų------------------
Visi Connecticut valstijos lietuviai prašomi patys dalyvauti šiame 

piknike ir kviesti kitus, kad dalyvautų, nes visas pelnas nuo jo yra 
skiriamas lietuvių pažangios spaudos paramai, kuri paduoda aiš
kiausias ir teisingiausias žinias apie darbininkų reikalus, kuri tei
singiausiai perstato permainas Lietuvoje ir džiuginančiai užtaria 
Lietuvos biednuomenę, darbo žmones, kuriem prašvito laisvė ir pa
lengvinimas gyvenime.

Šiame piknike bus daugelis svečių iš Bostono, Worcesterio, 
Hudsono, Montellos ir iš daugelio kitų žymių pirmeiviškų lietuvių 
kolonijų.

KELRODIS: Per Hartford ir East Hartford važiuojant, važiuo
kit num. 15 keliu link Glastonbury, prie stoties 24 sukit po dešinei. 
Per Glastonbury važiuojanti, važiuokit link East’Hartford, prie sto
ties 24 sukit po kairei. Nuo stoties 24 iki pikniko vietai tįis iška
binti nurodymai.

PHIL ADELPHI JOS
IR APYLINKES LIETUVIŲ ATYDAI

DIDYSIS “LAISVĖS” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organ! zacijos dėl dienraščio “Laisvės”

Įvyks "1 Rugsėjo 
Nedėlioję Sept.

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

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

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

ir Lyros Choras Jš Baltimorės.

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS. 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 gątvekarl 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 Roosęvęlt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po 
kairei i Rd. No. 132. Pavažiuokite apie mailes sekdami iškabas.
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Mahanoy City, Pa.
Rugpjūčio (August) 18 d. 

ryks A.L.D.L.D. 9-to Apskri
čio piknikas Marlin girioj, Mi- 
nersvillle, kurio pelnas yra 
skiriamas darbo žmonių laik
raščiui “Laisvei“. Ant pikniko 
lankysis netik iš šios apylin
kės žmonės, bet bus svečių4 ir 
iš toliau, kaip tai: kalbėtojai, 
dainininkai ir taip seniai pa
žįstami draugai ir draugės, 
su kuriais bus linksma susi- 
eit pasikalbėti ir linksmai pra
leisti laiką. Gaspadinės jau 
turi prirengusios gardžių val
gymų ir šalto gėrimo, ir 
tikrina visiem užganėdinan
čiai patarnauti.

Taigi, draugai ir draugės, iš 
visur esate kviečiami lankyti 
šį parengimą kaip iš Mahano- 
jaus, taip ir iš Tamaqua, Coal 
Dale, New Phila., Frackville, 
Girardville, St. Clair, Shaft, 
Shenandoah, Kulpmont, žino
ma, bus priimtas kiekvienas, 
kuris tik atvažiuos ir iš kitur. 
Tiktai draugai ir draugės ne
pamirškite 18 d. Aug.-rugpjū- 
čio, kiekvienas mūsų praleis
tas centas neš naudą .mūsų 
dienraščiui “Laisvei“, kuri at
lygindama mum suteiks tei
singas žinias iš viso pasaulio.

L.D.S. 104 Kp. Koresp.

Visokios Žinios 
šeštadienį vakare 

Darbute, 16 metų lietuvaitė 
išvažiavo su William Faulk
ner, 20 metų amžiaus vaiki
nu. Ant Perry vieškelio jų au
tomobilis apsivertė, susimušus 
trims automobiliams. Jų ka
ras užsidegė ir abu jaunuo
liai sudegė.

Nellė buvo gabi lietuvaitė, 
baigus aukštesnę mokyklą. 
Tėvai priklauso prie abiejų 
lietuvių susivienijimu, pašal
pos organizacijų. Darbutienė 
yra 160 kuopos ligonių lanky
toja. Jie gyvena 1235 Page 
St. Tėvas buvo išvažiavęs į 
“kempę“. Nedėlioj tėvas par
važiavo ir rado savo dukrelę 
karste uždarytą. Kadangi la
bai apdegus, tai karstąs buvo 
uždarytas. Nellė paliko du 
broliukus—Aleksį ir Stasį. 
Mes reiškiam didžiausią užuo
jauta Darbučiams šioj baisioj 
nelaimėj.

Jaunuoliai, kurie sumušė ir 
apvertė ju automobilį, visi ke
turi yra ligoninėj. Trečias au
tomobilis pabėgo; nežinia, kas 
tokis juo važiavo.

Palaidota buvo šv. Kazimie
ro kapinėse. Lai būna Nellei 
lengva žemelė. Gaila, kad to
kia baisi nelaimė ją išrovė.

Rugpj ūčio 16 dieną įvyks 
konferencija apgynimui kon
stitucinių teisių Jungtinėse 
Valsetijose, Carnegie Music 
Hall, Federal St., North Side. 
Bus svarbūs kalbėtojai, kaip 
tai Miss Josephine Truston 
Adams; Miss Anna Pennype- 
ker ir kiti.
Richard II.

Reedsdale 
dės dirbti didelis plieno fabri
kas, kuris per daug metų ne
dirbo. Darbininkai ten buvo 
sustreikavę dėl to, 
nemokėjo unijos

• Ginčas išrištas taip, 
bar visi -darbininkai 
jistais. kompanija sutiko.

Pittsburghe, ant Central 
gatvės, vanduo išsiliejęs buvo 
6 pėdas. Priežastis: didelis 
lietus ir nauios statybos sun
kumai sulaužė rynas. Prisieis 
daug gatvių griauti, kad su
taisyti sistemą.

Walteris Slavickas, 
buvo miesto ligoninėj, 
jau yra namie ir jaučiasi svei
kesnis. Jo duktė Rose turėjo 
“shower party” ir 24 d. šio 
mėnesio susives su kitataučiu. 
Linkiu laimės.

So. Boston, Mass. Cleveland, Ohio
Rugpjūčio 11 dieną buvo 

garsinta per abiejų radio pus
valandžius, kad lietuviai jau
nuoliai, atletai, buvę Lietuvoj 
ir Amerikoj pasižymėję, turės 
sporto išvažiavimą į Country 
Kliubą, Willock, Pa. Ten bus 
visokį sporto žaislai. Pelnas 
skiriamas Pittsburgh Universi
tete užlaikyti lietuvių

šeštadienį atsibuvo 
Dargio radio naudai 
tas piknikas. Buvo suvažiavę 
daug lietuvių, ypatingai jau
nimo. Mat, išgarsino, kad 
rinks apylinkės lietuvaitę 
gražuolę. Pirmą dovaną išlai- 
mėjo iš North Side Anna Tan- 
kevičiutė.

D. Lekavičius.

Programos
Augusto 17-to programa per 

stotį WORL, 920 kilocycles, 
8 :30 iki 9 :00 vai. ryte bus se
kanti :

1— žinios.
2— Dainos ir muzika.
Augusto 18-to programa per 

stotį WORL, 920 kilocycles, 
9:30 iki 10:30 vai/ ryte bus 
sekanti:

1— Longino Buinio, Jr. Ca
valiers orkestrą iš Cambridge.

2— Keistučio ir Birutės Cho
ras iš Bostono, vadovaujant 
Valentinai Minkienei.

Steponas Minkus, 
garsintojas,

Suėjo į Porą Amelia Thomas 
su Wm. Likt

Amelia buvo viena iš Hill
sides lietuvaičių. Ji baigė Rat- 
kus kolegiją ir mokinosi vieną 
metą “optition“. Ji yra gera 
pijanistė ir vargonininkė, ve
dė orkestrą per 6 metus, yra 
dalyvavusi aukštose vietose. 
Taipgi, ir su lietuviai yra da
lyvavusi ir Sietyno Chore. Už 
gražus pijano skambinimus 
ji yra gavusi daug gražių do
vanu ir “praizų“. Amelia yra 
“Laisvės“ skaitytoja.

Velijam jai ir toliau vesti 
jos gerus darbus ir ne pamirš
ti savo tautos. Jaunavedžiams 
linkime daug šeimyniškos lai
mės.

“Laisves“ Skaitytojas.

ALDLD 22 kp. serga šie 
draugai ir draugės: P. Rod
gers serga apie keturios 
vaitės plaučių uždegimu, 
pneumonia. Jisai yra savo 
muose po antrašu:

5217 Liuther Avė. Jis 
bar jaučiasi geriau.

Jonui šiliniui buvo padary
ta sunki operacija liepos 24 
d. Saint. Alex ligoninėj. Bet 
prie to prisidėjo ir kita liga 
—pagavo “pleuricy”—tai ga
na sunkiai serga Bet šiomis 
dienomis jaučiasi geriaus ir 
gal neužilgo parvažiuos na
mo po adresu: 9402 Besse
mer Ave.

Joe Raulinaitis jau serga 
gana ilgai, kartais jam pasi
daro geriaus, bet 
sunkiai serga. Jisai
namieje. Jo adresas:

7218 Melrose Ave.
Onai Gendrėnienei 

sunkią operaciją ant
“Mount Sinai” ligoninėje, 
labai sunkiai serga. Lankymo 
valandos: 7:30 iki 8:30 va
karais — panedėlyje, seredo- 
je, pėtnyčioje ir nedėlioję.

P. Bruščiuvienė serga gana 
seniai. Ji randasi namie po 
adresu: 6932 Pawnview Ave.

Neseniai man teko atlanky
ti senelę dr-gę P. Bruščiuvie- 
nę. Mum besišnekant, ji labai 
džiaugsmingai išsireiškė da
bartiniais įvykiais Lietuvoje ir 
Sovietine Lietuvos respublika, 
kad darbo žmonėms bus da
bar geriaus gyventi. Ji man 
sakė: aš negaliu jau veikti 
organizacijose, tai nors kiek 
aukauju,—aš noriu paremti 
darbininkų klasės reikalus. Ir 
tam tikslui ji aukavo $1.00. 
Ji visuomet gera aukotoja 
progresyviame darbininkų ju
dėjime. Aš nuo savęs linkiu 
jums draugai-gės visiems grei
tai pasveikti ir vėl sykiu su 
mumis darbuotis organizacijo
se.

Draugai ir draugės, malo
nėkite atlankyti šiuos sergan
čius draugus-ges. Ir suteikite 
jiems užuojautą ir paguodą. 
Jiems bus smagiau ir geriau. 
Sveiki būdami jie ir vėl dirbs 
darbininkų klasės labui.

M. Valentą.

ŽMONIŲ IR RAGANIŲ 
MEDICINA

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
stiprvlą - toniką, liepia vėl 
pas jį ateit ir vėl duoda to
niką, tik skirtingos spalvos; 
ir žiūrėk, po kiek laiko, 
žmogus jau dėkoja gydyto
jui už sveikatos sugrąžini
mą. —N. M.

Mažiukas su Milžiniška Drą
sa, nė Etikos, nė Gėdos Neturi

Kiekvienas, kuris nors kiek 
turi politiniai ekonominės 
nuovokos, žino tą, kada pa
vyksta nors ir mažai šaliai iš
trūkti iš kapitalistinio išnau
dojimo nasrų, tada viso kapi
talistinio pasaulio laikraščiai 
pradeda plūsti tą valstybę, jos 
valdžią ir jos žmones. Lietu
vos pasiliuosavimas irgi nega
li būti išimtis. Bet Amerikos 
kapitalistinės spaudos kores
pondentai, kurie turi nors 
kiek etikos, dar nors kiek sar
matos, nesuranda nieko blogo 
dabartiniame Lietuvos persi
orientavime. Tik mūsų lietu
viški kandidatai į išnaudoto
jus ir Smetonos fašistinio iš
naudojimo pašluostės neturi 
jokios etikos, nė gėdos. Jie ne
ima jokios atsakymybės
tai, ką jie rašo. Jie ima pi
nigus nuo savo skaitytojų 
užtai peni juos melais.

Juk tai reikia milžiniškos 
drąsos, beprotiškos drąsos,

Clevelando smetoninė

uz

ir

pašluostė, kad rašo, būk jau 
Lietuvoje žmonių “tūkstan
čiai sušaudyta“. Sakosi žinias 
gavę nuo Lietuvos “atstovy
bės“ iš Washington©. Bet Lie
tuva dabar atstovybės neturi 
Washingtone. Sako,-tos žinios 
esą patvirtintos “keliose Eu
ropos sostinėse,“ bet kur tos 
sostinės, nepasako. Ar tik ne
bus iš Hitlerio sostinės Sme
tona jiems tas “žinias“ diri
guoja ir priedu dar, už tokių 
“žinių“ talpinimą, pašmeruo- 
ja juos iš Lietuvos pasivogtu 
auksu ?

Nekuriem Teks Paragauti 
Savos Medicinos

Smetonos fašistinio rėžimo 
laikotarpiu Lietuvos geriausi 
sūnūs ir dukterys'buvo kanki
nami barbariškiausiais būdais. 
Adatas varstydavo po pirštų 
nagais, karštomis geležimis 
degindavo kūną, kapodavo 
rykštėmis ir nagaikomis iki 
visas kūnas apsiliedavo krau
ju, paskiaus ant kankinamojo 
žaizdų apiberdavo druska! 
Jie šaudė .nekaltus žmones ir 
kitaip kankino! Tie Lietuvos 
žmonių kraujo liejikai atliko 
tuos barbariškus darbus su

pasitenkinimu, nemanydami, 
kad už tą kankinamą liaudis 
kada nors pasiliuosavusi duos 
ir jiem paragaut jų pačių me
dicinos. Todėl nėra nuostabu, 
kad tie Lietuvos žmonių krau
geriai dabar yra areštuojami.

R. Matusevičius Kalbės 
Clevelande

Matusevičius kalbės Cleve
lande šeštadienio vakare, 
rugpjūčio 24 d. Tik svetainės 
tam parankios prakalbų ko
misija dar nesurado ir dėlto 
dar čia negalima pranešti, ko
kioj svetainėje jis kalbės. Bet 
tėmykime vėlesnius praneši
mus, kad gautume progą Ma- 
tusevičaus prakalbą girdėti.

R. Matusevičius yra gimęs 
ir augęs Lietuvoje ir tarnavęs 
Lietuvos kariuomenėje. Jis 

i taipgi yra rašytojas, žurnalis
tas ir visai neseniai atvykęs 
iš Lietuvos. Todėl, aišku, kad 
iš jo bus galima išgirsti daug 
ko naujo apie Lietuvą. Su 
Matusevičium atvyksta ir Chi- 
cagos solistų, kurie Matuse- j 
vičiaus prakalbose duos mu 
zikalę programą.

i Darbo Žmogus.

Youngstown, Ohio
Mes LDS 9 kp. ir LLD 90 

kp. nariai sveikiname Lietu
vos liaudies naują valdžią ir 
legališkai išrinktą seimą. 
Dirbkite, broliai, dėl Lietuvos 
liaudies gerovės, kad gyveni
mas būtų malonus kiekvienam 
piliečiui!

Sveikiname Lietuvos liau
dies armiją. Sveikiname Lietu
vos liaudį, pasiliuosavusią iš 
fašistų jungo!

Sveikiname Lietuvos profe- 
sijonalus, kurie remia liaudies 
valdžią. žodžiu, sveikiname 
visą Tarybinę Lietuvą 
kime kovot ir laimėt 
ateitį dėl visų!

Lai prasmenga visa
vos tironija su A. Smetona ir 
visais Lietuvos neprieteliais!

Kuopų Valdybos.

ir lin- 
šviesią

Lietu-

Berlin, rugpj. 14. — Vo
kiečiai sakosi atmušę ir ša
lin nuviję Anglijos orlai- 

! vius, pasirodžiusius arti 
I Berlyno. Anglai nepaspėję 
nei vienos bombos numesti.
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DodgciB trigubai pataikys šiuo laikotaipiu nu 
Liepos 15 iki Rugsėjo 31.

“TRIGUBO PATAIKYMO” LENTA

Tatai suteikia 2 savaičių atostogas 440 vaikų

JAUKTAI
JULY1S- 
AUQ. 1O

AUCk 
lt

aus.
12

AUG.
12

AUG.
14 IS

auq.
17

GIANTS 8 —— —- 11 —

DODGERS 18 1 -—- 4

YANKEES 11 -— 2 —

VISO 37 1 —— 2 4

► Žemiausia kaina istorijoj, šeimyninio dy
džio šaldytuvai dabar taip pigūs, kaip pir
miau būdavo maži.
Pigiau veikia. Naujasis 1940 m. Elektriki- 
nis per dieną veikia tik už 3c iki 5c.
Sutaupymai ant maisto ir veikimo apmoka 
už 1940 m. Elektrinį šaldytuvą trumpu 
laiku.
Greitesnis šaldymas. Daugiau ledo plytelių. 
Geriau {rengtas—paslenkamos lentynos — 
geriau pasiekiamas maistas.

► Šalčio nustatymas įvairiem valgiam.
► Drėgnumo nustatymas saugo maistą nuo 

sudžiūvimo.
► Automatiškas apšvietimas viduj. Pagerinto 

styliaus—naujas grožis.
—yra ir tuzinai kitų rimtų priežasčių, kodėl jūs tu
rėtumėt įsigyt 1940 m. Elektrini šaldytuvą šiandien. 
Kainos yra žemesnės negu bet kada pirmiau. (Mėnesi
niai jmokėjimai net tiktai po $2.)

Ir Žiūrėkite, kad gautumėte gana didelį visiem rei
kalam. Visados džiaugsitės, jei taip padarysite.

MATYKITE NEW YORKĄ PER 15 MINUČIŲ—Pa- 
?Jį..neJe Parodoje nauji žavėjimai, naujas gyvumas, 
sYlea°R didžiausioj pasaulio dioramoj. Con

solidated Edison Buildinge, Plaza of Light, arti 'Pry- 
Ion. Įžanga Dovanai.

co**°

?inQ»Di,»P.A “KNDRADARBIAUJAN- 
CI°'?ho^.RAUTUVftSE • • • UŽSAKYMUS 

TAIPGI PRIIMA MOŠŲ PARODŲ 
i, ,M, kambariai 
Pasiūlymu tik koatumeriam Conaol- 

ated Edison Systemos kompanijų.



Laisvoji
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(Tąsa nuo 5-to pusi.) 
kratijos, bet teikė visokią pa- 
gelbą fašisto generolo Franco 
gaujoms? Kodėl Anglijos ir 
Francūzijos “demokratijos,” 
kurios, sakote, “dabar kariau
ja už demokratijas prieš dik
tatūras” — negelbėjo Austri
jos, čechoslovakijos, Lenkijos, 
ir Lietuvos Klaipėdos nuo vo
kiško fašizmo, bet leido tas 
tautas pavergt, jų valstybes 
išdraskyti? Bet kai tik Raudo-į 
noji Armija pasijudino, tai vi-Į 
sų salių buržuazija pradėjo j 
gvoltu rėkt prieš Sov. Sąjun 
gą, kad ji naikinanti “demo 
kratijas” ir norinti pavergt' 
mažasias tautas. O juk Sov. Į 
Sąjungos Raudonoji Armijai 
nekariavo prieš Suomijos žmo
nes, ji tik daužė reakcionierių 
baltagvardiečių lizdus Suomi
joj. Suomijoj įsisteigs darbi
ninkiška demokratija, 
labai nenori visi parazitai.

iries šitokius laktus jus uz- 
simerKiat, ir einat su impe
rialistais, reniiat imperialisunį 
Karą, ir laukiat Sovietų sunai
kinimo. bovietų žmones besi- 
grumuann su senuoju buržua
ziniu pasauliu, buaavoja salį 
ant naujų pamatų, su nauja 
tvarka, tvarka be ponų, be 
lordų ir “Kmazių,” be' dva- 
siskijos ir be visų kitų išnau
dotojų. U jus kieK tik galėda
mi burnojai pries tą šalį, va
dinat juos “raudonais bandi
tais,” ir tam panašiai. Jūsų 
mylimiausia draugas ir vadas 
—Grigaitis, per “Naujienas” 
ilgai šaukė duot Suomijai kuo- 
daugiausia lėktuvų ir ginklų, o 
paskui pradėjo agituot už į- 
steigimą fondo aukų rinkimui 
Suomijos» reakcionieriams- 
baltagvardiečiaYns. Jūs, ir vi
sas jūsų “socializmas,” t.y., 
socialnacizmas, su pasigerėji
mu žiūrėtumėt, jei talkininkų 
ar Vokietijos armija skerstų 
Sov. Sąjungos žmones, ir 
griautų miestus. Jūs laukiat 
tos valandos. Bet .Šita,
lauksite tą valandą 
su darbininkų klasės priešais, 
jūs paskęsite menševizmo ba
loj, ir būsite visų užmiršti, o 
Sovietų Sąjunga — reikia pil
nai tikėt — gyvuos ir plėtosis.

kuriuos kankiho smetoniniai 
fašistai, sulyginot su sovietų 
kaliniais — sabotažninkais, 
kontr-revoliucionieriais balta
gvardiečiais, kunigais, ir su vi
sais kitais provokatoriais, ku
rie uždaryti Sovietų kalėji
muose, ir kurie kenkė Sovietų 
žmonių gerovei ir pirmynžan- 
gai, .norėdami sugrąžint seną
jį caristinį režimą. Jūs žinote, 
kokis yra skirtumas tarpe to
kių kalinių, ir koks skirtumas 

I fašistinės ir sovietinės tvarkos, 
į bet to skirtumo nenorit ma- 
j tyt, nes apsivertę aukštyn ko- 
! jomis pradėjote eit su fašis- 
i tais, su kunigais, ir su visais 
j kitais darbininkų klasės prie- 
! šais. Dabar, kai Lietuvos liau
dis nutrenkė nuo savęs fašis
tų jungą, kai Smetona su savo 

i ministenais pabėgo pas Hitle
rį, kai politiniai kaliniai tapo 

. . paliuosuoti, ir Lietuvos darbi-kurios .’ . .nniKams, bežemiams ir maža
žemiams valstiečiams matosi 
šviesi ateitis, — jūs, Chicagos 
menševikų lizdas, ir Bostono 
—pasirouete pilname nuogu
me: i\e kas kitas Kaip tik Stil- 
sonas Brooklyne sudarė ben
drą irontą su ‘’Vienybės” Xa- 
sisiais ir klerikalais (t.y., “N. 
Gadyne,” "Vienybė” ir "Ame
rika”),—sušaukė savo pasekė
jų susirinkimą, ir su Laučkais, 
Alingais ir kitais fašistais 
protestavote, burnojote prieš 
naują Lietuvos liaudies val
džią, prieš laisvą Lietuvą, ir 
pries bov. Sąjungą, kuri pa
dėjo Lietuvos liaudžiai nusi
kratyt fašistų diktatūrą. Pa
žymėtina, kad tomis dienomis 
dar nei Smetonos konsulai 
nieko nesakė prieš naujus į- 
vykius Lietuvoje, o jūs jau 
protestavot. Dabar vėl su fa
šistais ir su Maspetho kunigu 
Balkūnu sušaukėt antrą susi
rinkimą, kad skelbt liežuvinę 
kovą prieš darbo žmonių lais
vą Lietuvą. Ir vėl Stilsonas su 
kun. Balkūnu nuo vienų pa
grindų prakeikei laisvą Lietu- 

__  šaukėt savo pasekėjus 
>Ušiqėję rengt' pogromus prieš pažan- :

nok taip yra
“N. Gadynė,” “Naujienos,” 

“Keleivis,” “Vienybė,” “San
dara”, “Dirva,” “Draugas” ir 
“Darbininkas” sudarė bendrą 
priešdarbininkišką reakcinį 
frontą, ir todėl belieka tik pa- 
linkėt jums laimingos kelionės 
su fašistais ir kunigais. Nors 
man asmeniškai gaila Stilsono, 
bet ką padarysi, kad jis pasi
rinko tokį purviną kelią. Dar
bininkai neis tuo keliu. Neis ir 
nei vienas sąžiningas profesio
nalas.

iai tiek sį sykį, 
jums pasaxy i. ir uz 
nu am, manęs, nes 
liesą, u jei pyKSiie, 
uiio gerai.

spaudos piknike, rugsėjo 1 d., 
Lietuvių Sąryšio darže, E. 
Hartforde.'Aš linkiu sergan
čioms draugėms greito ir lai
mingo pasisekimo, kad jau 
galėtumėm visi sykiu dalyvau
ti minimam išvažiavime.

Reporteris.

Mar Lin, Pa. — P. Paserskis.
(191-193)

Detroit

PRANEŠIMAI IS KITUR

8

tegalėjau 
leu nupy- 
pasuKiaa 

Im ir taip

IVincas, 
iviiciiigaii.

Worcester, Mass.

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį pirmadienį, 19 d. rugp.
vai. vak įvyks mūsų progresyvių 

organizacijų ir “Laisves” skaitytojų
visuotinas susirinkimas dėlei “Lais
ves” pikniko. Visi draugai ir drau
gės atkreipki! atydą ir būtinai daly
vauki! ant šio susirinkimo. 24 d. 
rugp., šeštadienį, važiuosim į parką, 
stalus sutvarkyti. Ant šio susirinki
mo dalyvaus ir drg. P. Buknys iš 
“Laisves.” Visų pareiga yra gauti 
ko daugiausiai darbininkų dėl pikni
ko. — Seki*. A. S. (192-194)

YOUNGSTOWN, OHIO
LDS 9 kp. piknikas įvyks rug

pjūčio 18 d., sekmadienį po pietų 
pas dd. Skvikevičius ūkėje. Bus gera 
muzika šokiams. Kviečiame suaugu
sius ir jaunuolius dalyvauti piknike. 
Iš Youngstown važiuokite 422 keliu, 
pravažiavus Lincoln‘Parką, apie my
lią pamatysite iškabą po kairei, La
mai* Avė. Biskutį pavažiavus rasite 
ir pikniko vietą po dešinei. — F. J. 
M. (191-193)

HARTFORD, CONN. . .
Penktadienį, rugpj. 16 d. vakare, 

Parapijos Svetainėje įvyks Lietuvių 
Ūkėsų Kliubo susirinkimas. Bus pa
kelta svarbūs klausimai kaip tai 
svetainė ir prisirengimas prie atei
nančio pikniko, kuris įvyks rugsėjo 
22 d. Kviečiame narius dalyvauti. 
—Vienas iš Valdybos. (192-193)

bilietai, į abi pusi bus $2.00. Busas 
išvažiuos nuo Piliečių KliUbo, 280 
Union Avė., 8 vai. ryto. Tuojaus už
siregistruokite pas Kanaporių, 380 
Hooper St., Brooklyne ir Thomp
son’s Health Food Store, 7913 Ja
maica Ave., Woodhaven, N. Y. Gali 
važiuoti ir nenariai. —Komisija.

(191-193)

TORRINGTON, CONN.
Echo Choro antras metinis pikni-

kas {vyks sekmadieni, rugp. 18 d. 
D. O. H. Parke, Torringforde. Kal
bės D.. M. šolomskas ir Pranas Pa
kalniškis, abu iš Brooklyno. Dainuos 
visi Conn, valstijos chorai ir gros 
stygų orkestrą. Bus gera orkestrą 
įžanga 25c, pradžia 12 vai. dieną 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti mūsų piknike, pasiklausy
ti dainų ir kalbėtojų, kurie aiškins 
apie dabartinius Lietuvos įvykius.— 
Kom. (191-193)

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

■i

Lietuvos Klausimas

Pirmiaus jūs dėjotės Lietu
vos žmonių draugais, kalbėjo
te apie atsteigimą demokrati
jos, ir t.t. Bet dabar aiškiai 
pasirodė, kad tos jūsų visos 
kalbos buvo veidmainingos. 
Jau ir tada bile kas galėjo pa
stebėt jūsų nenuoširdumą Lie
tuvos žmonių laisvės klausimu. 
Nes kai anais metais buvo su
šauktas visuotinas Amerikos 
Lietuvių Kongresas mieste 
Clevelande, kovai prieš fašiz
mą ir už Lietuvos žmonių lai
svę, — jūs tame Kongrese ne- 
dalyvavot. O vėliaus viską da.- 
rėt, kad suardyt Kongreso 
skyrių Brooklyne, ir pagaliaus 
išėjote iš to Kongreso; ir iš
ėjot (pabėgot) ne dėl ko ki
to, kaip tik dėl to, kad tasai 
Kongreso skyrius skelbė kovą 
Lietuvos fašizmui, stojo už 
darbo žmonių laisvę, už atstei
gimą demokratijos Lietuvoje, 
ir kad Lietuva palaikytų 
draugiškus santykius su Sovie
tų Sąjunga. Po priėmimui re
zoliucijos panašiais klausi
mais,—jūs išmaršavot iš Kon
greso, ir sykiu išsivedėt ir so
cialistų kuopą. O Chicagos 
menševikai, kurie buvo cen- 
traliniame komitete, paskelbė, 
kad jie visą Kongresą likvida
vo (tik nepaskelbė, ką jie pa
darė su Kongreso pinigais). 
Tatai jūs darėte tiksliai, kad 
sutrukdyt Amerikos lietuvių 
kovą prieš smetoninį fašizmą, 
kad politiniai kaliniai nebūtų 
paliuosuoti, ir t.t. Ir todėl ne- 
bereikalo jūs prikaišiodavot, 
kad “Amerikos lietuviai netu
ri teisės reikalaut, kad Lietu
vos politinius kalinius-vargdie- 
liuosuoti,” nes, girdi, “ir Sta
linas nepaliuosuoja politinių 
kalinių.’J Vadinasi, jūs Lietu
vos politinius kalinius-vargdie- 
nius darbininkus ir valstiečius,

Liepos Lo meną Auto Unoro 
įvyko piknikas uiympia Lar
ne. Kauangi ia dienu atroue 
ant lietaus, tai uaug paoijujo 
susiapu, uet ant vakaro oras 
pasnoue tinkamas ir touel 
susirinko nemanas būrelis, 
renio hko $o^.iz. Aido Uno- 
ro nariai s į Karią užsitarnavo 
papeiKimo, buvo pranešta per 
uuskus ir spaudą, Kad visi l.i- 
do unpro nariai butų tautu 
prie darbo, bet Kada piknikas 
prasidėjo, tai vqs tiK pasirodė 
apie lu darbininkų, o rengiant 
uiympia parke pikniką, rtA- 
Kaiinga nemažiau apie 15 ar 
z u ir jeigu mes būtumėm tu
rėję minėtą skaičių darbinin
kų, tai butų lengiau dirbti, ge
resnis patarnavimas ir dau
giau pelno. Drg. J. Karsokie- 
ne, musų Aido Choro mokyto
ja, atsilankė ant pikniko, bet 
mate, kad stokuoja patarnau
tojų, tai stojo dirbti nuo 11 
vai. iki piknikas užsibaigė. 
LTie alaus veitenų stokavo, 
tai ačiū drg. 1. Lazaravičiui, 
daug pagelbėjo, atjausdamas 
tiems, kurie sunkiai dirbo. 
Drg. A. Stankienė ir Kiezie- 
nė turėjo sunkiausią darbą 
prie karšfcp Ročiaus,4 virtuvėj

Varde 
ačiū už 
J.. Saba- 
Sūnų ir 
prašyda-

MONTELLO, MASS.
Žiburėlio Draugijėlės metinis pik

nikas ir šokiai įvyks rugpjūčio 17 ir 
18 dd. Liet. Taut. Namo Parke, šeš
tadienį, šokių pradžia 7 v. 
madienį piknikas prasidės 
dieną. Žiburėlio Draugijėlės 
tas palaiko Lietuvių kalbos
bos mokyklą, mokina vaikučius lie
tuviškai kalbėti, skaityti ir rašyti. 
Kviečiame visuomenę dalyvauti šia
me piknike, pagelbėkite užlaikyti 
mokyklėlę. — A. Sauka.

(192-193)

drau- 
John- 
ncpa- 
j pa-

demokra- 
grigaitinis

džiaugiasi 
darbininkai

gią lietuvių visuomenę Ameri-- 
koje, kuri remia Lietuvos liau
dį, ir džiaugiasi, kad Lietuvo
je padaryta pabaiga ponų, fa
šistų ir kunigijos viešpatavi
mui. Tai taip jūs norėjot at- 
steigt demokratiją Lietuvoje! 
Tai tokie jūs esate 
tai! Tai tokis jūsų 
“socializmas”!

Lietuvos liaudis 
atgavus laisvę;
gaus darbus ir žmonišką atly
ginimą už savo darbą, beže
miai ir mažažemiai gaus vel
tui žemės, kurie norės ją 
dirbt; valstiečiams panaikin
tos visos skolos; apšvieta ir 
gydymas valstybės lėšomis ir 
t.t., o jūs prieš tą viską iškišę 
liežuvius protestuojate. Ko jūs 
norite iš laisvos Lietuvos? 
Jums gaila Smetonos naktinės 
valdžios, dvarininkų, buožių, 
kurių žemės bus atiduotos val
stiečiams, ir vyskupų, klebonų, 
kurie nebegaus algų iš valsty
bės iždo, ir nebegalės mulkint 
vargdienių, arba jūs netekote 
proto!

Bet veltui jūsų pastangos, 
veltui burnojimas prieš laisvą 
Lietuvą ir So v. Sąjungą. Jums 
nepavyks sugrąžint fašistų 
diktatūrą Lietuvoje ir apgaut, 
Amerikos lietuvius. Veltui 
kun. Balkūnas su Stilsonu 
šaukia rengt “revoliuciją” ir 
boikotuot visus. Lietuvių dar
bininkiška visuomenė nušlos 
jumis į sąšlavyną ir užmirš, 
kad kada nors tokie žmonės 
gyveno. Tik man gaila draugų 
Evanstoniečių Millerių, Cleve- 
landiečių Custerių, Martinai
čio, Telksnio, Gailiunų ir 
Krasnicko, taipgi New Yorke 
gyvenančių Antanaičių, ir ki
tų gerų draugų, kurie dar iki 
šiam laikui ėjo su jumis, rė
mė “N. Gadynę.” Bet gal nors 
dabar jie supras ir pamatys 
jūsų pragaištingus žygius. At
siminus, ypatingai Stilsono 
praeitį, net nesinori tikėt, kad 
žmogus galėtų taip persikeist, 
išsinert iš savo kailio. O vie-

* v > Knuo ryto iki vakaro, 
Aido Choro tariame 
pasidarbavimą. Drg. . 
liaUskas lankėsi ant 
Dukterų susirinkimo 
mas, kad jam suteiktų parką 
veltui. Prašymą S. D. draugi
ja išpildė, tai reiškia, didelė 
auka dėl choro. Todėl, Board 
Direktoriams ir visiems drau
gijos nariams, varde Aido 
Choro, ačiū! Aido Choras atei
tyje neatsisakys patarnauti ir 
stengsis atsiteisti. Aido Cho
ro vakacijos baigės, kuomet 
gausit pranešimą, būkit visi 
ir atsiveskit naujų narių. Prieš 
vakacijas susirinkime nutarta 
sulošti operetę, tad bus reika
linga daug veikiančių ypatų.

F. J. Repšys,
Aido Choro Koresp.

Hartford, Conn.
Serga
M. Pilkauskienei, 

7 d. Hartfordo Ii- 
padarė operaciją.

Draugei 
rugpjūčio 
gonbutyj 
Girdėjau, kad išlengvėlio svei
ksta.

Kaip greitai sustiprėsianti- 
darys antrą operaciją, bet jau 
antra būsianti kur kas ma
žesnė. Tam pačiam ligonbutyj 
buvo draugės M. Vilkienė ir 
O. Bražauskienė. Dabar jos 
randasi savo namuose, daug 
sveikesnės. Visos trys ligones 
geros rėmėjos ir darbininkės 
darbininkiškų parengimų. La
bai gaila, kad jas ligos su
trukdė sykiu su kitomis dar
buotis prirengime šeimininkių 
stalo, kuris bus darbininkiškos
PI- B

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

v. Sek- 
12 vai. 
komite- 
ir rašy-

BALTIMORE, MD.
Baltimorės kliaučiai ruošiasi 

skaitlingai dalyvauti mainierių ren
giamam piknike “Laisvės” naudai, 
Mar Lin, rugp. 18 d. Kiek teko su
žinoti, tai piknike bus , sekamos šei
mynos: F. Pivarunų; A. Žemaičių, 
P. Paserskių, J. Balsių. Ruošiasi ir 
kiti, nes mainų apylinkėj Baltimorės 
kriaučiai turi daug giminių ir drau* 
gų, kuriuos tikisi sutikti piknike

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. Moterų Skyriaus pik

nikas įvyks rugp. 18 d., pas 
gus Yudikevičius, Randi Rd., 
son City. Komisija rengiasi 
prastai priimti atsilankiusius
rengimą. Mūsų šeimininkės dirba iš 
visų spėkų prie gardžių valgių. Taip
gi prašome draugus, kurie turite 
karus, atsiveškite su savim žmonių 
į šį pikniką. Kviečia dalyvauti Ren
gėjos. (191-193)

ISVAŽIAV1MAS~BŪŠV i Į 
WATERBURY, CONN.

Sveikatos Kultūros Draugijos 
kuopos, sekmadienį, rugpjūčio 18 d., 
važiuoja busu į pikniką, kurį rengia 
Walerburio S. K. D. 2 kuopa. Bus 
nepaprastai įdomi programa, dai
nuos net keli chorai; kalbės Dr, 
Kalny, M. Svinkūnienė, J. W. Thorn- 
sonąs, P. Baltrūnas, Labanas ir kiti. 
Waterburio S. K. Draugijos narės 
demonstruos Natūraliai pagamintą 
maistą ir kūno mankštą. Bus trau
kiami krutami paveikslai S. K. D. 
narių ir visą publiką. Tie paveiks
lai vėliaus bus rodomi po visus lie
tuvių apgyventus kolonijas. Bušo

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

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

Vardas

Paštas

•?

Gatvė ar kaimas

Apskritys
i

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blankų
jį* prisiųsti kartu su mokestini “Laisvės” Administra-tę

cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
.............. ...............■yi'i’iji1. ............................................ ■ i .

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

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

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

: ĮSIGYKITE DABAR
J žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio
• šios rūšies daiktų.
2 your Old Watch visokiausiu Rūsiu

ŽIEDAIMinersville-Shenandoah

Daugybė kitą daiktą ir 
daikteliu sau reikalin
gą rasite mūsą didelė
je krautuvėje. Užeikite 
pamatyti.

TRADE IT IN l-OR A ' 

IJJEWEL 
Bu LOVA

Įvyks 18 dieną Rugp.-August

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

s 
ri'

UPTON :
JEWELER •

įsteigta 1892 J
701 GRAND STREET • 

BROOKLYN, N. Y. J 
Tarpe •

Graham & Manhattan Avės. •
Tel. Stagg 2-2173

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

Tikimės 
my svečių 
susitikti!

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

Bus labai gražioje vietoje

\MAR LIN PARK
\ MINERSVILLE, PA.

SU PROGRAMA
Dienraščio “Laisvės” Naudai

Rengia ALDLD 9-tas Apskritys

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

lyvauja dainininkė Lillian' Kavaliauskaitė.
Kalbėtojas bus Jonas Gašlūnas, 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 folinių vietų 
dalyvauti. --------------------
Piknikas prasidės anksti rytą ii; tęsis iki vėlai nakties. 

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

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

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

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

IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
• 110 East 16th St, N. Y.
(Virš 28 m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos) 

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

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

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

kam-



Penktądienis, Rugpj. 16, 1940

NewYorko^/^^ZInto
Protestai prieš Verstiną 
Karinę Tarnybą Plinta

Laivų Statyboj Kelta 
Darbininkų Algas

Motinos Rūpinasi Savo 
Vaikų Likimu

ke esamų 49 tūkstančių lietu
vių jiems padarytume gerą

vakarą, 
rome, su- 

entuziastiškos 
jaunos publi- 

protestą

Di- 
tik 
bet 
da- 
tik

pro-

Rugpjūčio 14-tos 
Coney Islando Velod 
sirinko 15,000 
ir, didžiumoje,
kos, pareikšti * savo 
prieš karą ir prieš- verstiną ka
rinę tarnybą-konskripciją. 
žiulėj arenoj užpildyta ne 
stebėtojam skirtos vietos, 
ir dideli plotai centralinės 
lies, paprastai naudojamos 
Įvairioms lenktynėms ir 
gramų vedėjams.

Žymių vakaro kalbėtojų są
state turėta Dr. Bella V. 
Dodd, iš Mok y to j ų Un i j os; 
John P. Davis, iš Negrų Kon
greso: Harry Van Arsdale, iš 
Elektristų Unijos; Michael J. 
Quill, iš Transportininkų Uni
jos; Jeane Horie, iš Jaunimo 
Kongreso: rabinas Moses Mil-Į 
ler, iš žydu Liaudies Komite- ■ 
to, ir Vito Marcantonio, J. V. 
kongresmanas. Senatorius Ge
rald P. Nve telegrama prane
šė. kad 
politiniu 
valstijoj 
pribūti, 
mingai darbuotis už taika.

Kalbėtojai kiekvienas iškėlė 
svarbiu faktu, kiekvienas ragi
no visiems darbo žmonėms ir 
visiems taikos ir demokratijos 
mylėtojams neatidėliojamai, 
visokiausiais būdais veikti at
mušti Burke-Wadsworth biliu, 
kuris, sakė kalbėtojai, po ša
lies gynimo priedanga atneša 
mūsų šaliai fašizmą ir įstumi- 
ma karan. O šis karas, kuris 
yra imperialistinis, jame liau
dis neturime ka laimėti. Ragi-1 nikeliais ir centais, 
no visomis na ienomis remti Į Būriai jaunimo 
Nacionale Taikos Mobilizaciją 
—Taikos Kongresą, kuris po
sėdžiaus per tris dienas Chica
go! pradedant su 
31-ma.

Netenka daug 
kokiu pakilusiu

svarbių
paties

dėl iškilusiu
veiksniu jo
No. Dakotoj negali
Jis ir palinkėjo sek-

šio mėnesio

aiškinti su 
entuziazmu

svei- 
Sum- 
raita

vės neišmoksta savo gimtos 
kalbos, o dar norėtų būti tau-

bei akcentas nedaro mums gė
dos prieš čia augusius mūšy

biznį). Taigi, klausovai esame 
didžiuma. Ir, žinoma, tame 
skaičiuje yra gal daugiau pu
sės skirtingų pažiūrų, negu 
jūs, smetonininkai radijušai; 
ir, rodos, jūs turėtumėt di
džiumai patarnauti pirma, 
prisitaikyti prie publikos, 
klausovų. O dabar? Kartais 
net bjauru ir gėda klausytis 
tik visokių šmeižtų ir šiaip jūs 
pačių sudiktuotų smetoniškų 
verksmų.

Daugiau. Mano manymu, 
prie mikrofono žmogus eida
mas kalbėti turi turėti lietu- 
višką-gražų akcentą ir mokėti 
lietuvių literatinę kalbą, o ne 
kokią’ gremėzdišką “kalaku- 
tišką”, kaip pavyzdin: ‘Vesi 
aisma nedielio ant pikniką”. 
Tai tūlo smetonininko kalba. 
Kodėlgi nesakyti: “Visi eisi
me sekmadienį piknikan”.

Tūlas vėl kaip muzikalę dalį 
paleidžia, tuos savo “baldu, 
baldu” arba daina “Gul tėve
lis susižeidęs”, tai. o viešpa
tie, nei nepajunti, kai pasuki 
savo radio ant kitos stoties. 
Ne tik aš nepatenkintas to
kiais netikslumais, bet ir dau
giau girdėjau.

Taip, mes, lietuviai, turime 
daug tarmių; juk ir mes. dzū
kai. kad norėtume, galėtume 
viešai kalbėti dzūkuodami. 
bet°j prisilaikome nriimtos vi
durinės - literatinės kalbos. 

►.Keista, kad +ie vadiną save 
tautininkais iki plikos senat-

tos “vadais”. Mano patarimas 
tokiems radijušams: laikytis 
savo pirmesniųjų biznių. Gi 
prie mikrofono turėtų kalbėti 
tik tokį “anaunceriai,” kaip J. 
Valaitis, kurių kalba, tarmė

vaikus ir visus klausančius lie
tuviškų radio programų. Mo- 
kinkitės lietuvių kalbos ir tai- 
kinkitės prie publikos, tuomet- 
ir paramos gausite.

Trakiškis.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAILietuvės motinos, kaipo 
ateivės, sunkaus darbo ir ma
žų uždarbių darbininkės, 
daug didesniame varge ir pa
sišventime išauklėjo savo sū
nus, kuriems taip pat, kaip ir 
senesnių amerikiečių motinų 
sunums, gręsia verstina karinė 
tarnyba ir pavojus pražūties 
kare. Dėlto lietuvės motinos 
ypatingai yra susirūpinusios 
savo vaikų likimu, juomi taip 
pat yra susirūpinę tėvai, žmo
nos, meilužės, seserys.

i
Kad tą padėtį geriau išsiaiš

kinti, kad pareikšt savo nuo
monę, kad prisidėt prie ben
dro darbo mūs jaunimo ir vi
sos šalies gerovei, rengiamos 
prakalbos rugpjūčio 21-mos 
vakarą, Pil. Kliubo salėj, 280 
Union Avė. Visi “Laisvės” 
skaitytojai yra prašomi pasi
darbuoti už prakalbų sėkmin
gumą. Rengkitės patys, pa
kvieskite saviškius, šapose 
sandarbininkus, kaimynus. Į- 
žanga nemokama.

Liet. Motiną Komitetas.

Laivų budavotojų amatų 
darbininkų unija pereito tre
čiadienio vakarą sušaukė uni- 
jistų masinį mitingą Tivoli 
Hali; 51st St. ir 4th Avė., ap
svarstyti darbininkų sekamus 
žingsnius Bethlehem Steel 
Corp, šapose, 57th St. ir 27th 
St., Brooklyne.

Kol kas dar nėra tikrų ži
nių, ko imsis darbininkai prieš 
firmą, kurios 57th St. šapoj 
atsisakoma pakelt po 5 centus 
per valandą kalvės darbinin
kams, o 27th St. šapoje tos pat 
rūšies darbininkams nukerta
ma po 5c per valandą. Būrys 
57th St. šapos darbininkų bu
vo išėję streikan reikalaudami 
pakelt jų algas iki 27th St. 
šapoj buvusios normos. Kom
panija pasimojo “sulygint” al
gas nukapojimu aniems.

Streikuojančių skaičius pa
didėjęs iki 600 kitų depart- 
mentu darbininkams išėjus 
simpatijos streikan, bet unija 
paliepus grjžt darban, ginčo 
išrišima paliekant unijos ko
mitetui derybose su bosais.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. Gth STREET

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

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

šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

minia sveikino tuos žymius tai
kos ir demokratijos gynimo 
vadus, o ypatingai audringo
mis ovacijomis sutiko ir per- 
traukinėjo kovingą ir drąsų 
unijistą Quill, taipgi kongres- 
maną Marcantonio. Kova, jie 
sakė, dar tik prasideda. Rašy
kite tuo klausimu laiškus ir re
zoliucijas savo kongresma- 
nams ir senatoriams, darbuo- 
kitės, kad ir kiti pareikštų sa
vo nuomonę. O toji nuomonė, 
sakė kalbėtojai, milžiniškoj 
didžiumoj yra prieš verstiną 
karinę tarnybą, prieš įtrauki
mą Amerikos karan.

Beje, mitingą trumpai 
kino ir jaunuolė Elane 
mers, kuri iš Chicagos
num jo į Washingtona ir ten

i įteikė senatoriui Holt petici- 
ijas prieš konskripciją ir šau
kim-) i Nac. Taikos Mobilizuo- 
tę, Chicago j.

Pertraukoj Amerikos Liau
dies Choras sudainavo paskil- 
busią “Baladą Amerikonams,” 
kurios solo dalis išpildė žymus 
solistas Mordecai 
Mitingą atidarant 
Spangled Banner” 
išpildė irgi kokia 
ris solistė, bet pavardės 
vyko nugirsti.

Rinkliavoj pasiuntimui skai
tlingos brooklyniečių delegaci
jos į Taikos Mobilizaciją, Chi
cago), skelbta gana stambių 
aukų, žinoma, didžiumą publi-1 nOmis ’ pradėjo dar 
kos sudarė toki žmonės, kurie 
galėjo aukoti tik dešimtukais.

Baumann.
su
solo

žymi

“Star 
dalį 

mote- 
nepa-

Sveikatos Departmento 
Kova prieš Sukčius

Išrinko “Džiūrę” Teist 
Scalise už Suktybes

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.> Tel. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

Būriai jaunimo darbavosi 
mitinge ir už jo ribų rinkdami 
parašus prieš konskripciją ir 
skleisdami literatūrą, taipgi 
rinkdami aukas savo organi
zacijų delegatų kelionės lė
šoms.

Rep.

Laukia Brooklynan Atvykstant 
Daugelio Tolimą Svečią

Sv. Dep-tas savo aplinkraš
tyje iš rugpjūčio 13-tos nuro
do, kad jis kovą prieš rašalu 
pernumpūotos mėsos pardavi
nėjimą normalios mėsos kai- 

1937 m. 
Toks mėsos sūdymo būdas, sa
ko S. D., buvo pripažintas tei
sėtu per J. V. žemdirbystės 
Dep-ta dar prieš 15-ką metų 
ir jis tebėra laikomas teisėtu 
šiandien, jeigu neperdedama. 
O kur surandama perdėjimai, 
Sv. D-tas traukia tokius pre- 
kėjus atsakomybėn.

Pranešime tai pat atžymi, 
kad tos rūšies suktybės palie
čiančios tik sūdytą mėsą, ne 
šviežią, kas reiškia mažą nuo
šimtį mieste suvartojamos mė
sos.

Trečiadienį baigė išrinkimą 
12-kos teisėjų ir rugpjūčio 15- 
tos rytą prasidėjo teismas bu
vusio Bildingų Aptarnautojų 
Unijos viršininko George Sca
lise, kaltinamo nusukus unijos 
fondus ir išgąvinėjus iš vieš
bučių savininkų sumas pinigų 
grasinimais. Kaltinimų suda
ryta 60 punktų.

Scalise sėbrai 
savaitėmis ūmai 
“patriotais” ir
įkarščiu, mėto j iŠ unijos visus 
pažangiuosius,* vadindami juos 
“komunistais.” Iš scalisiečių 
kontroliuojamo lokalo 32E 
išmesta 21 kaipo “komunis
tai.” Progresyviai, kaip žinia, 
raketieriams labai pavojingi.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

pastarosiomis 
tapo dideliais 
su didžiausiu F. W. SHAUNS

(SHALINSKAS) .

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTĄS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Sąryšyje su būsimu Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Ju
biliejiniu Seimu ir po jo įvyk
siančiu Lietuvių Meno Sąjun
gos suvažiavimu, rugpjūčio 
24-tos iki 31-mos savaitę, 
Brooklynan atvyks gausa sve
čių iš tolimų ir iš apylinkės 
kolonijų.

Teko sužinot, kad vien iš 
Amerikos lietuvių metropolio 
—Chicagos—atvyksta mažiau
sia 28 asmenys, o juk dar iš
tisa savaitė iki tų iškilmių. Pa
prastai, paskutinėmis dieno
mis susiranda daugiau, žinau, 
brooklyniečiai ne vienas tarp 
jų ras savo giminiu ir draugų. 
O kad vėliau nereikėtu išmė
tinėti. jog ką nors iš jūsų ar
timųjų nakvynių komisija nu
siuntė apsigyvent kitur, pra
nešdami kiek svečių apnak- 
vinsit, pažymėkit nakvynių ko
misijai norimus pas save gaut 
svečius.

Nakvynes reikia užregis- 
truot pas LDS Seimo Komisi
jos nare F. šešelgytę, 419 Lo
rimer St., o jos neradus, pra
nešimą galime palikt ir “Lais
vės” raštinėj.

Neoficialiai, tačiau girdėta,, 
kad apart čia minėtų būsią iš 
Chicagos ir daugiau LDS-rių, 
sportininkų, menininkų ir šiaip 
svečių.

Virš minėta tik Chicaga, 
viena iš toliausių lietuvių ko
lonijų. Sulyg to galima spręs
ti, kiek svečių turėsim iš arti
mesnių apylinkių.

Kur Svečius Sueiti?
LDS Jaunimo ‘ekskursijoj 

laivu Ossining, rugpjūčio 24- 
tos vakarą. Išplauks 7:30 v.v. 
nuo North River Pier 
gale Battery Pl., New 
Bilietas $1.

Delegatų pasitikimo 
rugpj. 25-tos vakarą,
Kliube, 280 Union Avė., Įžan
ga 25c.

Šeiminiame baliuje, rugpj. 
26-tos vakarą, Central Palace, 
16 Manhattan Avė. Įžanga 
35c.

Šeiminiame bankiete— LDS 
delegatų išleistuvėse—, rugp. 
29-tos vakarą, Central Palace, 
16 Manhattan Avė. Bilietas— 
$1.25.

Meno Sąjungos Dainų Festi
valyje, rugpj. 31-mos vakarą, 
Labor Lyceum.

Ir tarp LDS Seimo sesijų, 
kurios bus rugpj. 26-27-28 ir 
29 dienomis, Pil. Kliube, 280 
Union Avė., Brooklyne; taipgi 
tarp LMS sesijų. N. K-rius.

New Yorko miestas kol kas 
esąs vienintelis miestas pra
vedęs kontrolę ir kovą prieš 
suktas mėsos prekybos prie
mones. D-tas skundžiasi, kad 
laikraštis “PM” to visko ne
atžymėjęs savo kritikose tų 
suktybių ir dėlto galėjęs suda
ryt neatatinkamą faktams į- 
spūdį.

Įsakė Sužvmėt Naktinių 
Kliubų Tarnautojus

Dėl Lietuviškų Radijušy

No. 1, 
Yorke.

baliuje 
Piliečių

Andriulis, M. Saka- 
Kirstukienė, St. Juš- 
Markūnas, Ona Re- 
Manda Verbickas, 

Urmonas, J. 
Gužauskas,

Policijos komisionierius Le
wis J. Valentine įsakė nuimt 
pirštų nuospaudas visų dir
bančių naktiniuose kliubuose, 
kur ponija per naktis ūžia. Iš
sakymas paliečia visus darbi
ninkus— pradedant patarnau
tojais, baigiant muzikantais 
artistais.

Auto Nelaimės Vėl 
Pasiėmė Aukų

ir

Aišku, radio priimtuvą čia, 
Amerikoje, mes, lietuviai, tu
rime veik kiekvienoje stubo- 
je; ir, tur būt, retas kuris, jei 
tik būname namie tuo laiku, 
lietuviškos programos neklau
some ; ir, žinoma, tankiai pa
remiame ja, jei ne tiesioginiai, 
tai per joj reklamuojamus- 
skelbiamus biznierius.

Nekurie tie mūsų radijušai 
mus, klausovus, daug “pana- 
kindami” prašo, kad juos bū
tinai daugiau paremtume 
(nors po 10 centų iš New Yor-

PARDAVIMAI ”
Parsiduoda pienininkystes farma. 

180 akrų, Taingi yra ir namas su 8 
kambariais. Viskas gražiai ištaisyta. 
Kaina $8.500. Galima dalį pinigais 
mokėti. Be tarpininkų. Vieta randasi 
New Yorko valstj.ioi. 100 mylių nuo 
Brooklvno. Fred Blind, 153 Euclid 
Ave., Brooklyn, N. Y. (190-195)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Lėvandauskai

UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

Užregistruokite Nakvynes!

Pereitą savaitę vėl 4 broo
klyniečiai žuvo auto nelaimė
se, viso šiais metais 154-ri.

Viens kitam perduodamų li
gų .atžvilgiu savaitė buvo lai
mingesnė už pirmesniąją: po 
mažiau susirgo tymais, ko
kliušu, Skarlatina; bet plau
čių uždegimu mirė 19, tai yra 
6 daugiau, negu užpereitą 
vaitę. /

Gimė per savaitę 831.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Bar beri ai j

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

sa-

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

Lietuviij Kuro Kompąnija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Iki šiol turimomis žiniomis, 
iš Chicagos atvyksta: S. A. 
Tilvikas, Ant. šešelgis, F. 
Abekas, B. Salaveičikas, J. 
Montvilas-Miller, J. Salaveiči- 
kienė, V. 
lienė, M. 
ka, Kaz. 
meikienė,
J. Slench, Ig. 
Urmonienė, Ant.
Frances Yurgel, Julia Kuns- 
ky, Mary Shimkus, Jesse Shai- 
ko, Nellie Gizevich, Aldona 
Gražulis, Helen Lane, Ed Ko
vel, Bill Rasins, Bertha Zala
torius. Ant. Litvinas.

Prašome tų draugų, kurie 
turi ekstra lovą namuose, ir 
kurie priimtų LDS Seimo dele
gatus nakvynėm, tatai praneš
ti “Laisves” administracijai, 
arba dar geriau, tiesiai LDS 
Centro raštinėn.

Nakvynių Komisija.

Ed’ Lawford ir F. Bazeley, 
turčių šeimos nariai, buvę į- 
kaltinti vienas pavogus, o ki
tas pardavus ponios Johnson 
branzalietą vertės $3,000, pa
leisti be baudos turtingai Ba
zeley motinai atpirkus ir su- 
grąžihus Įiranzalietą jo savi
ninkei.

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold 9xtra Dry Aids.

Didelis. pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Iš senų

lūs 
sudarau 

BHHHSmU|U rikon iška i s.
kalni e s a n t ir 

A /į ' P a ' clinu to,<io
A '*'► dydžio, kokio pa-

geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 

r 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 an*> 
mobįlius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: E Vergreen 8-9770

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokailmus 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, kllbasai ir kepta paršfena; gaspadorlškai
• nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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




