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

Meksikoje laukiama nepa
prastų įvykių. Ten tikimasi 
didelių sukrėtimų, tikimasi fa
šistų sukilimo.

Liepos mėnesį įvyko prezi
dentiniai rinkimai. Liaudis 
išrinko Avilą Kamačio (Ca- 
machio) prezidentu. Fašistai, 
kurių kandidatas buvo Alma
zan, skelbia, kad jų kandida
tas laimėjęs rinkimus!...

Susirinko Meksikos parla
mentas. Jis paskyrė rinkimi
nį komitetą, kuris skaito bal- 

’sus. Rugsėjo mėnesio 1 d. 
šis rinkiminis komitetas išduos 
parlamentui raportą, oficia
liai paskelbdamas, kad rinki
mus laimėjo Camachio. O š. 
m. gruodžio mėnesio 1 d. nau
jasis prezidentas užims pre
zidento vietą.

Fašistai daro tą patį. Jų 
“parlamentas” taipgi laiko 
savo “sesiją”. Jie taipgi turi 
paskyrę savo “rinkiminį komi
tetą” balsams skaityti. Jie yra 
pasirįžę pamėgdžioti viską, 
ką daro tikrasis Meksikos 
parlamentas, ką daro demo
kratinė Meksikos visuomenė.

Taigi nuo dabar iki gruo
džio mėnesio 1 d. Meksikoje 
gali bile dieną fašistai suda
ryti pučą. Jie gali eiti ke
liais Ispanijos fašistų. Jie yra 
pasirįžę viską daryti, kad 
Meksikoje neliktų demokrati
nės vyriausybės, bet kad ten 
viešpatautų fašizmas. Fašistus 
uoliai remia Meksikos katali
kų dvasiškija.

Organizuoti Meksikos dar
bininkai ir farmeriai yra pa
sirįžę ginti iškariautas demo
kratines teises ir laisves, — 
ginti iki paskutinio kraujo la
šo.

—Mes negalime eiti atgal. 
Mes negalime sugrąžinti žmo
nių žemės dvarponiams, alie
jaus šaltinių imperialistinėms 
kompanijoms. Mes turime žy
giuoti pirmyn. Mes turim su
triuškinti reakciją.

šitaips pasakė Meksikos 
organizuotų darbininku vadas, 
Lombardo, šito posakio klau
sys milijonai Meksikos žmo
nių.

šiomis dienomis “Laisvėje” 
pradėsime spausdinti J. Gil- 
mano iš Meksikos įspūdžius. 
Jis ten lankėsi neseniai. Jis 
patiekia žiupsnį žinių ir iš to 
krašto istorijos.

Įspūdžiai įdomūs. Skaityki
te juos. Dėmėkitės kraštu, 
kuris yra mūsų kaimynas, ku
riame per paskutinius šešerius 
metus viešpatavo demokrati
ja.

Stebiu kunigų “Drauge” pa
veikslą tų žmonių, kurie ne
seniai buvo suvažiavę į Kata
liku Federacijos Tarybos su
važiavimą Pittsburghe. Tasai 
suvažiavimas, kaip žinia, nu
tarė paskelbti kryžiaus karą 
naujajai Lietuvai ir tiems, ku
rie jai pritaria Amerikoje,— 
daugumai Amerikos lietuvių!

Na, ir kokis gaunasi iš to 
paveikslo įspūdis? Dauguma 
suvažiavimo dalyvių — atbu
lomis apykaklėmis. Vadinasi, 
daugumą suvažiavimo daly
vių sudarė kunigai? Jie spren
dė Federacijos politiką. Jie 
paskelbė kryžiaus karą pa
žangiąja! visuomenei.

šimučiai ir Laučkos ten bu
vo tik šachmatiniai pėstinin
kėliai jagamasčių rankose!

Neįstabu, kad kunigai plūs
ta naująją Lietuvą ir tuos, 
kurie jai pritaria. Kunigai, 
mat, gan skaudžiai nukentėjo 
ekonominiai: iš jų tapo atim
tos žemės ir nutrauktas mo
kėjimas algų—atskirta bažny-

AMERIKA PERSERGĖJO VOKIEČIUS 
NEKLIUDYT JOS LAIVO SU GRĮŽ
TANČIAIS NAMIHMERIKONAIS

Vokiečiu Vyriausybė Nužiūri, kad Anglai Prisodinę Minų 
prieš Tą Laivą, Norėdami Įtraukt Ameriką j Karą

Washington. — Jungtines 
Valstijos persergėjo Vokie
tiją, kad vokiečiai neturi 
jokiais karo veismais kliu
dyti Amerikos laivą “Ame
rican Legion”. Šis laivas 
grįžta namo iš Petsamo, 
Suomijos, su 897 Amerikos 
piliečiais, tarp kurių yra ir 
lietuvių amerikiečių. Jis 
plauks pro Škotiją, šiaurinę 
Anglijos dalį.

Jungtinių Valstijų per
sergėjimas Vokietijai yra 
prezidento Roosevelto vald
žios atsakymas į Vokietijos 
pranešimą, kad kelias, ku
riuo laivas “American Le* 
gion” grįžta namo, yra pa
vojingas.

(“Laisvėje” jau buvo nu
rodyta, jog Amerikai nebu
vo reikalo siųst tą laivą j 
Petsamo. Saugesnis kelias 
laivu pargabent Amerikos 
piliečius būtų iš Portugali
jos. O į Portugaliją jie bū
tų galėję traukiniais atva
žiuot per Vokietiją, Franci- 
ją ir Ispaniją.)

Vokiečiai Nužiūri Anglijos 
Provokaciją

Berlin. — Vokiečių vy
riausybė spėja, kad Anglija 
tyčia prisodino minų tame 
ruožte, kuriuom pro Škotiją 
plauks Amerikos laivas 
“American Legion.” Nes, 
pasak vokiečių, jeigu ir An-

Vokiečių Bombos Pataikė { 
Karinius Anglų Punktus
London, rugp. 19.—Vokie

čių orlaiviai bombomis pa
taikė į anglų lėktuvų sto
vyklas ir kitus karinius 
punktus Croydone, Kente, 
Sussexe, Portsmouthe, Ha
mpshire ir kitose vietose, 
kaip pripažįsta anglų ko
manda.

čia nuo valstybės. Jie turi už 
ką keiktis ir plūstis. Jie dar 
vis mano, kad (su Hitlerio 
pagalba) jiems pavyks Lietu
vą “išlaisvinti”.

Bet daugeliui bus įstabu, 
kad šiame kryžiaus kare ku
nigams uoliai padeda socia
listai, — tie žmonės, kurie 
per ilgą laiką plepėjo, kad 
Lietuvoj reikia atskirti bažny
čia nuo valstybės.

šiandien ir Stilsonai ir Mi- 
chelsonai ir Grigaičiai išvien 
eina su Balkūnais ir Klingo- 
mis ir skelbia “revoliuci
ją!...”

Kai mes sakome, kad Ka
talikų Federacija yra kunigų 
rankose ir žinioje; kai mes 
skelbiame, jog t. v. katalikų 
spauda yra kunigų leidžiami 
ir kontroliuojami laikraščiai, 
tai Laučkos ir šimučiai už tai 
ant mūs pyksta.

Pasižiūrėkite, ponai, į tąjį 
paveikslą, kuriame ir jūs sė
dite, o tuomet patys tą tiesą 
pripažinsite!

glijos mina nuskandintų šį 
amerikinį laivą, tai Ameri
kos valdžia vis tiek galėtų 
apkaltint Vokietiją ir pra
dėt karo veiksmus prieš vo
kiečius.

Apgaringai Taiso 
Verstino Karei- 

viavimo Eilių
New York. — Pirminin

kas CIO darbo unijų tary
bos Didžiajame New Yor
ke, Joseph Curran teigia, 
kad Amerikos valdžia sten
giasi per apgavystę įvest 
verstiną kareiviavimą Jung
tinėse Valstijose. Sekmadie
nį jis sakė, jog apgavystė 
slepiasi Maloney’o pataisy
me prie Burkes-Wadswor- 
tho sumanymo, kuris reika
lauja verstinos karinės tar
nybos.

.Maloney’o pataisymas gi 
yra šitoks: Jeigu per tris 
mėnesius pasirodys, kad ne
gana jaunų vyrų liuosnoriai 
stoja į armiją, tai valdžia 
galės suregistruot karinei 
tarnybai visus vyrus tinka
mus karui ar karinei pra
monei.

Curran įspėjo, kad prezi
dentas Rooseveltas stengia
si nustumt įvedimą verstino 
kareiviavimo iki po prezi
dentinių rinkimų. Nes vers
tina karo tarnyba pirm rin
kimų tai galėtų paveikti 
daugiau piliečių balsuot už 
priešingas Rooseveltui par
tijas.

Senatoriai ir kongresma- 
nai Washingtone gauna to
kią daugumą protesto laiš
kų ir telegramų prieš vers
tiną kareiviavimą, kaip 10 
prieš 1.

Maloney’o pataisymas prie 
Burkes-Wadswortho biliaus 
abelnai reiškia, kad versti
na karinė tarnyba būtų 
įvesta po naujų metų.

ANGLAI VIS SKRAIDO 
PER ŠVEICARIJĄ

Roma. — Nors Italijos 
valdžia jau du kartu pro
testavo Šveicarijai, kad 
šveicarai nešaudo priešor- 
laivinėmis kanuolėmis ang
lų lėktuvus, skrendančius 
bombarduot Italiją, vis tiek 
Anglijos orlaiviai jau tre
čią kartą perskrido per 
Šveicariją ir iš naujo bom
bardavo fabrikus- šiauri
niuose Italijos miestuose.

Italų valdžia dėl to grū
moja Šveicarijai ir reika
lauja leist Italijai pastatyt 
savo priešorlalvinęs kanuo- 
les Šveicarijoj ir iš jų šau
dyt Anglijos orlaivius, te
kančius į Italiją b$ 5a't£al.

• ' 11 f r

ORAS.—Šį antradienį da
linai apsiniaukę.

Centre stovi sen. Sheppard, kuris karštai stoja už priė
mimą verstino kariuomenėn ėmimo įstatymo; dešinėj 
sen Aiva Adams, o kairėj—sen. Reynolds.

Lietuvos Darbininkai
■ * _ -

Nori Tapt Greitadar- 
biais - Stachanoviečiais

(Kablegrama “Laisvei”)
Kaunas. — Darbo unijų 

aktyviai veikėjai čia rugp. 
17 d. sušaukė konferenciją. 
Joje dalyvavo 330 atstovų 
nuo 28-nių Kauno darbo 
unijų.

Konferencija priėmė re
zoliuciją, kurioje šaukia vi
sas darbo unijas smarkiai 
darbuotis ’• pramonėje, ir 
tapt stachanoviečiais grei- 
tadarbiais.

Ši Kauno darbo unijų kon
ferencija taipgi nutarė 
šaukt darbininkų susirinki

mus kiekviename Lietuvos 
fabrike ir dirbtuvėje dėlei 
darbo pasmarkinimo pagal 
moksliškas Stachanovo tai
sykles. O jas vartojant, dar
bininkai kur kas daugiau 
atlieka darbo ir nenuvargs
ta labiau, negu dirbant se
novišku būdu, “kaip papuo
lė.” ,

Lietuvoje bus įsteigtos ir 
specialės mokyklos, kurios 
dėstys, kaip galima padidint 
darbo našumą pagal Sta
chanovo metodą.

Jungtinių Valstijų Ambasadorius Franci- 
jai Wm. Bullittas Gąsdina Ameriką Pa

vojum iš Vokiečių Puses
Philadelphia, Pa. — Čia 

Nepriklausomybės Aikštėje 
sekmadienį kalbėjo l^m. C. 
Būllittas, Jungtinių Valsti
jų ambasadorius Francijai 
ir gązdino, kad jeigu vokie
čiai sumuš Angliją, tai, gir
di; Hitleris užpulsiąs Ame
rika.

Associated Press, didžiau
sia Amerikos žinių agentū
ra, praneša, kad Bullittas 
šnekėjo taip, kaip jam sakė 
prezidento Roosevelto val
džia.

ANGLŲ LĖKTUVAI TAŠKO 
VOKIEČIŲ IR ITALŲ 

FABRIKUS
London, rugp. 19.—Angli

jos lėktuvai bombardavo di
džiausią Vokietijoj aliumi- 
no fabriką, milžinišką amu
nicijos fabriką ir Zeppelino 
baliūninių orlaivių dirbtuve 
Friedrichshavene, ir pada
rė labai didelių nuostolių 
vokiečiams.

London, rugp. 19.—Anglų 
orlaiviai, perlėkdami per 
Šveicariją^ vėl bombomis 
naikino svarbiuosius italų 
fabrikus, Milane, Turine, 
Cuneo ir kituose miestuose 
šiaurinėje Italijoje.

Jis savo kalboje teigė, 
kad Jungtinės Valstijos tu
rėtų perleist Anglijai 50 ar 
daugiau savo karinių laivų - 
naikintuvų.

Bullittas ragino visus pi
liečius mušt telegramas ir 
rašyt laiškus kongresma- 
nam ir senatoriam, kad jie 
nutartų įvest verstiną karo
tarnybą šioje šalyje ir kad 
Amerika pervestų desėtkus 
savo senesnių ir mažesnių 
karinių laivų Anglijai.

i

VOKIEČIAI MALDAUJA TIK 
TRIJŲ DIENŲ GRAŽAUS 

ORO

Berlin, rugp. 19.—Vokie
čių vyriausybė sako: Duoki
te mums tik tris dienas 
gražaus oro, o mūsų lėktu
vai apsidirbs su Anglija.

Roma, rugp. 19. Italai 
grumiasi vis arčiau Berbe
rus, prieplaukos miesto An
gliškoje Somalijoje. Anglų 
kariuomenė jau bėga į lai
vus plaukt iš buvusios savo 
Somali jos, kaip praneša ita
lų komanda.

... ----------<___—L.

Washington. —■ Ameriki
niai karo žinovai spėja, kad 
Vokietija gali sumušt An
gliją

ANGLAI BOMBARDAVO 26 VOKIEČIU 
ORLAIVIU STOVYKLAS VOKIETIJOJ, 

HOLANDIJOJ IR BELGIJOJ E
Vokiečiai Sakosi Supleškinę Daug Anglijos Lėktuvų -■■■ 

Stovyklų ir Sunaikinę 147 Angly Orlaivius

Berlin, rugpjūčio 19.— 
Šiandien šimtai Vokietijos 
orlaivių vėl bombardavo di
džiausią Anglijos lėktuvų 
stovyklą Croydone, Londo
no priemiestyje, ir daugelį

Prezid. Rooseveltas 
Daro Karinę Sutar

tį su Kanada
Hyde Park, N. Y.—Pas 

prezidentą Rooseveltą lan
kėsi šičia jo dvare Kanados 
ministeris pirmininkas W. 
L. Mckenzie King. Jiedu su-, 
sitarė apie bendrą Jungti
nių Valstijų ir Kanados vei
kimą apgint Šiaurinę Ame
riką nuo karo pavojų iš 
-Hitlerio-Mussolinio pusės.

Prezidentas Rooseveltas 
ir Kanados ministeris pir
mininkas išdirbo < bendrą 
pradinį planą dėlei Jungti
nių Valstijų ir Kanados gy
nimo ir paskelbė sutartiną 
pareiškimą.

Kanados ministeris pirmi
ninkas ir prez. Rooseveltas 
tame pareiškime, be kitko, 
sako, kad bus sudaryta ben
dra apsigynimo taryba, į 
kurią įeis 4 ar 5 kanadiečiai 
ir tiek pat Jungtinių Vals
tijų piliečių.

Manoma, jog Kanada, su 
savo valdovės Anglijos pri
tarimu, gal duos Jungti
nėms Valstijoms įsteigt sa
vo karo laivyno ir orlaivyno 
stovyklas Newfoundlande 
ir Nova Scotijoj; o jeigu 
vokiečiai sumuš Angliją, tai 
anglų karo laivynas būsiąs 
persiųstas į Kanadą ir veik
siąs išvien su Jungtinėmis 
Valstijomis.

Numatoma, kad ir Angli
jos karalius su visa savo 
valdžia persikels į Kanadą, 
jeigu vokiečiai nukariaus 
Angliją Europoje.

kitų punktų. Tai jau devin
ta diena, kai vokiečių onq 
laivynas daugmeniškai ata
kuoja Angliją.

- * y**. <

London, rugpjūčio 19A— 
Vakar 650 vokiečių orlaivių 
šturmavo kariškai svarbias 
vietas Anglijoj. Per dieną 
anglai nukirto žemyn 140 
priešo orlaivių, o patys art- 
glai praado 12 lėktuvų, kaip 
skelbia anglų komanda.

Berlin, rugp. 19.—Vokie
čiai vakar oro žygiuO'Se 
prieš Angliją nušovė 147 
anglų lėktuvus, o anglai nu
mušė žemyn 34 vokiečių or
laivius, kaip sako vokiečių 
komanda.

Vienas vokiečių submari- 
nas vakar nuskandino kelis 
prekinius Anglijos laivus, 
viso 32,300 tonų įtalpos. ...

Vokiečiai iš oro sėkmin
gai bombardavo anglų or
laivių fabrikus ties Bir- 
jninghamu, motorų dirbyk- 
las Filtone, dirbtuves Rea- 
dinge ir Avonmouth, Bur- 
nemouth ir Swansea prie
plaukas.

Vokiečių orlaiviai, su ge
romis pasėkomis bombarda
vo kelias anglų lėktuvų sto
vyklas, ypatingai Londono 
srityje ir sunaikino ten 
daug anglų orlaivių ant žem
inės. . •'

Liepsnose skęsta didžiau
sia anglų orlaivių stovykla 
Croydone, netoli Londono. 
Vokiečių lakūnai supleškino 
bent 25-kis anglų lėktuvu^ 
vien toje stovykloje.

Anglų orlaiviai mėtė bom
bas į vakarinę ir vidurinę 
Vokietiją. Bombardavo ci
vilių žmonių gyvenantis 
vietas Dortmunde ir kituor 
se miestuose. Anglai tuo bū
du vėl užmušė ir sužeidė 
tam tikrą skaičių nekarip- 
kių gyventojų. Taip sakė 
vokiečiu komanda.

ANGLŲ PENKTOJI KO
LONA JIEMS GERA

Washington. — Preziden-

London, rugp. 19.—Anglie 
jos orlaiviai vakar bombar
davo 26 vokiečių lėktuvų

to Roosevelto pasiųstas į stovyklas įvairiuose mięs- 
Angliją ir jau sugrįžęs pul- tuose Vokietijoj, Holandi- 
kininkas Wm. J. Donovan joj, Belgijoj ir Francijoj.
pasakoja, kaip nazių “penk
toji kolona” veikė prieš an
glus pačioj Anglijoj ir kaip 
ji gręsia pavojum Amerikai.

“Daily Worker” nurodo, 
kad Amerikos valdžia visai 
neatkreipia atydos į Angli
jos penktąją koloną, kuri 
sušilus darbuojasi, idant 
įvelt Jungtines Valstijas į 
karą išvien su Anglija 
prieš Vokietiją.

Dublin, rugp. 19.—Nors 
Airijos Respublika yra lai
koma Anglijos imperijos 
dalimi, bet Airija visiškai 
šaltai žiūri į šį Anglijos ka
rą, kaip į svetimą airiams 
dalyke

Anglų valdžia užginčijo 
spaudos pranešimą, būk An
glijos lakūnai beveik sunai
kinę 100,000 vokiečių ka
riuomenės, kuri buvus su- 
telkta šiauriniame Franči- 
jos pajūryje keltis į Angli
ja. . ' Cc ' J

----------------------------------
ANGLAI IŠBLAŠKO VOr

KIEČIŲ ORLAIVIUS *
London, rugp. 19.—Vo

kiečių orlaiviai šiandien vėl 
bandė dideliais būriais po 
kelis šimtus bombarduot 
įvairias vietas Anglijoj, bet 
greitieji anglų lėktuvai .iš
blaškė tokius spiečius prie
šo orlaivių.
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Tel.: Humboldt 2-7964
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žmonės tars 
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Jos. Kairys 
J. Gasiunas 
Roy Mizara

Roma. — Italijos lėktuvai 
bombardavo ir sužeidė ke
lis karinius anglų laivus 
ties Berberą, Somalijoj, ir 
Alexandrijoj, Egipte.
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Teroras Smetoninėje Lietuvoje
Smetonai viešpataujant Lietuvoje, bu

vo išleistas metraštis, pavadintas “Lie
tuvos Statistikos Metraštis 1935 m.” Kal
bamo metraščio "mums neteko matyti. 
Bet tąjį leidinį turi “Vilnis” ir vienas 
josios redaktorių, L. Jonikas, pavartęs 
metraštį surado įdomių dalykų. Tik pa
siskaitykite:

“1935 metais už “pasipriešinimą vals
tybės^ valdžiai ir sąmyšius” areštuota se
kamas ’ skaičius-- smetoninūs Lietuvos pi-

Antradienis, Rugpj. 20, 1940

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ........................ $5.50 .
United States, six months ....................  $3.00

• Brooklyn, N. Y., per year ...................  $6.00
w Brooklyn, N. Y., six months ................ $3.25

Foreign countries, per year ..................  $8.00
- Foreign countries, six months ............ $4.00
. Canada and Brazil, per year ...............  $5.50
. Canada and Brazil, six months ............ $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at
* the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the
• Act of March 3, 1879.

Prieš Verstiną Kareiviavimą
£ Taikos Metu
• Cincinnati mieste (Ohio) Taikos Bal

savimo Komitetas paruošė balsavimą, 
atsiklausdamas žmonių, ar jie sutinka su 
verstino kareiviavimo įstatymo pravedi- 
mu taikos metu. Iš 2,200 asmenų, atsa
kiusių į užklausimą, 1,425 pareiškė “ne!” 

Tie patys žmonės buvo užklausti, ar 
jie sutinka, kad “laisvės žodis ir kitos 
demokratinės teisės būtų paneigtos per 
visą karinę padėtį?”, 90 nuoš. atsakė 
“ne!” x

Springfielde (Mass) laikraštis “Spring- 
fielde Daily News” veda anketą su už
klausimu, ar jie pritaria konskripcijai. 
Iki šiol atsakė: 418 prieš, 297 už.

Viskas rodo, kad milžiniška dauguma 
Amerikos žmonių stovi prieš verstiną 
kariuomenėn ėmimą taikos metu.

Tik gaila, kad toji žmonių dauguma 
nemato reikalo kategoriškai tatai pasa
kyti savo senatoriams ir kongresmanams. 
O pasakyti jiems reikia, kad jie žinotų 
žmonių nuomonę ir tokio 
pravestų.

Be abejojimo, Amerikos 
savo žodį prieš verstiną
ėmimą taikos metu, kai jie suvažiuos į 
Taikos Kongresą, įvykstantį š. m. rug
pjūčio mėn. 31 ir rugs. 1 ir 2 dd. Čika
goje.

Bet to neužtenka. Reikia kiekvienai 
organizacijai, kiekvienai draugijai, klu- 
•bui ir pavieniam asmeniui siųst laiškus 
arba telegramas savo kongresmanams, 
pasisakant prieš verstiną kareiviavimą 
taikos metu. Laisvi ir demokratiniai nu- 

• si teikę Amerikos piliečiai privalo naudo
tis tis savo pilietinėmis teisėmis ir ginti 
savo kraštą nuo visokių galimų pavojų.

•i Visuotina Blokada
Vokietijos vyriausybė paskelbė, kad 

nuo dabar jinai pradėsianti visuotiną 
prieš Angliją blokadą. Ji įspėja visas ne- 
utrales šalis, kad jos neleistų laivų į An- 
gBjOS vandenis, nes tie laivai būsią 
■ę&andinami be jokios atodairos.
:: Anglijos vyriausybė jau senai, pra
šioje karo, paskelbė visuotiną Vokietijai 
blokadą.
C!Taigi dabar jau viešai ir oficialiai blo
kados yra paskelbtos ir abiejų šalių val
dytojai bandys, jei ne sumušti, tai badu 
panarinti kiti kitų gyventojus.

Reikia pažymėti, kad visuotiną bloka
dą Vokietija palaikė prieš Angliją ir iki 
šiol (kiek tik ji galėjo), bet dar nebuvo 
&i daryta oficialiai.
^••Tolydžio Vokietijos orlaiviai degina 
Angliją iš oro, o Anglijos—grąžon—tą 
jįįtį daro Vokietijoje, Francijoje, Norve- 
gljoj, Holandijoj.
C;Tiek blokada, tiek tasai pasiutiškas ki
čą kitos bombardavimas, aišku, pirmiau
siai atsiliepia ant abiejų kraštų darbo 
žmonių masių. Jos yra priverstos pakelti 
jįačią sunkiausią karo naštą!
fJArtimiausiu laiku, manoma, prasidės 
dAr didesni iš oro puolimai negu buvo iki 
Šbl. Galimas daiktas, kad neužilgo, jei 
vokiečiams pavyks Angliją nuslopinti iš 
oro, Hitleris bandys išsodinti savo ka
riuomenę Anglijoj. Galimas, daiktas, kad 
būsimuose mūšiuose žus milžiniška masė 
žmonių abiejose šalyse.
7! Ir vis tai daroma dėl pelnų, dėl kolo- 
įfljų, dėl pasaulio perdalinimo. Vis tai 
daroma saujalės imperialistų naudai!
J "Ir šį peklišką karą, šiąsias žudynes re- 
ruįą ir palaiko žmonės, besivadiną socia
listais, tarptautiečiais! •

. 901 
. 507 
.. 718 
4,488 

531 
. 641 
. 815 
, 322 

444 
.445
159 
431 

. 144 
. 91 

. 521 

. 142 

. 929 

. 391 

. 531
721 

1,963

Alytaus apskrityje ... 
Biržų apskrityje .... 
Kauno apskrityje .......
Kauno mieste ...........
Kėdainių apskrityje .. 
Kretingos apskrityje .. 
Marijampolės apskrityje .. 
Mažeikių apskrityje .........
Panevėžio apskrityje ..... 
Panevėžio mieste ...........
Raseinių apskrityje .........
Rokiškio apskrityje .........
Seinų apskrityje ................
Šakių apskrityje ...............
Šiaulių apskrieyje .............
Šiaulių mieste ....................
Tauragės apskri..................
Telšių apskrityje ...............
Trakų apskrityje ...............
Ukmergės apskrityje .......
Utenos apskrityje .. .........i
Vilkaviškio apskrityje .... 402 
Zarasų apskrityje ............. 258

“Ot, tai bent teroras! Tik vieneriais 
meteliais mažiukėj Lietuvoj pravesta še
šiolika tūkstančių keturi šimtai ir devy- 
niasdešimts penki areštai už “pasiprie
šinimą Valstybės valdžiai!” Tai valdžiai, 
kuri pati nei kieno neįgaliota 14 metų at
gal atsisėdo ant Lietuvos liaudies spran
do !

“Už tuos pačius ‘prasikaltimus’, kaip 
paduoda viršuje minėtas metraštis, 1934 
metais pravesta 17,488 areštai, o 1933 
metais. 15,337 areštai! Bėgyje 3 metų

sipriešinusių Smetonos režimui,!”
Paduotieji faktai ir skaičiai patys už 

save kalba ir be jokių kitokių žodžių pa
smerkia smetoniškąjį režimą. Berods, ne
tektų čia daugiau tuo reikalu nei kalbėti. 
Bet pakalbėti verčia vienas svarbus da
lykas.

Amerikos lietuvių kunigų, fašistų ir 
kt. spauda skelbia, būk Lietuva, valdant 
Smetonai, buvusi laisva. Būk ten žmo
nės gyveno laimingai. Girdi, amerikiečiai 
dar visi pripažįstą Smetoną krašto prezi
dentu ir norį, kad jis grįžtų atgal Vieš
patauti Lietuvoj.

Visas tas dalykas apie buvimą laisvės 
Lietuvoje prie Smetonos, pasirodo (pa
čiais smetoniškais dokumentais pasire
miant), buvo didžiausias melas—pana
šiai mes sakėme visuomet. Areštavimai, 
kalinimai, kankinimai, žudymai darbo 
žmonių buvo paprastas Lietuvoje reiški
nys. Tik tautininkų šulai, tik kunigai, 
tik bankieriai ir dvarponiai laimingai ten 
gyveno.

Žinodami tai, kas viršuj pasakyta, pa
žangieji Amerikos lietuviai rinko aukas 
Lietuvos politiniams kaliniams ir veikė, 
reikalaudami grąžinti Lietuvos liaudžiai 
teises. Tam tikslui buvo suorganizuotas 
Amerikos Lietuvių Kongresas, kurin įėjo 
ir socialistai. Bet pastarieji vėliau tąjį 
Kongresą sudraskė ir nuėjo su kunigais 
ir fašistais bendradarbiauti prieš pažan
giuosius Amerikos lietuvius .

Dabar, kai Lietuvoje santvarka pasi
keitė, kai ten žmonės, laisvu noru, pasi
rinko socializmo kelią, tai visi Lietuvos 
liaudies priešai dar baisiau pradėjo šū
kaloti prieš Lietuvą ir tuos, kurie ją 
remia. Dabar jie organizuoja tarybas ir 
renka aukas Smetonai grąžinti Lietuvon!

Tie žmonės nori Lietuvon, grąžinti 
Smetoną su Hitlerio pagalba. Jie nori 
grąžinti Smetoną tam, kad jis ir vėl taip 
žiauriai engtų Lietuvos liaudį, kaip engė 
per arti 14-ką metų!

Ar daug rasis nesusipratėlių darbo 
žmonių, kurie tiems smetonlaižiams pri
tars? !

Mes manome, kad ne! Mes žinome, kad 
dauguma Amerikos lietuvių stovi su sa
vo broliais Lietuvoje, kurie išgujo Sme
toną ir jo sėbrus iš valdžios, ^rie pasi
ėmė valstybės galią į savo rankas ir yra 
pasiryžę statyti Lietuvoje naują gyve
nimą, socialistinį gyvenimą.

Redaktoriai Nemoka 
Kalbos

Seniai pastebėta, kad 
mūsų lietuviški redaktoriai 
kartais nemoka lietuvių 
kalbos idėjoms išreikšti. 
Ypač kalbos mėšlungis juos 
apima tada, kada jie ima 
atgaleiviaut. Dabartiniu lai
ku jie labai žargonuoja, . 
matomai, dėl to, kad Lietu
va nusisprendė susidėt su 
Sovietų Sąjunga. Štai “Ke
leivis” (kuris dar metai at
gal buvo pirmeiviškas) da
bar rašo: “15,000 lietuvių 
šeimų ruošėsi bėgti iš Sovie- 
tii Sąjungos.”

Manau sau: kaip jie ga
li bėgti, kad dabar niekur 
pasaulyje pabėgti negali
ma? Skaitau: “Dabar, už
griebus bolševikams Lietu
vą, bėgti jau nėra kur.” Vėl 
kartoja: “apie 15,000 lietu
viškų šeimų buvo jau pasi
ruošusios bėgti iš bolševikų 
užimto Vilniaus krašto.”

Vis bėgti ir bėgti. Stai
ga čia pat rašo: “Maskvos 
valdžia buvo jau davusi ir 
leidimą toms šeimynoms 
persikelti Lietuvon.” Mat, 
net valdžia davė leidimą, 
bet kodėl jau ne bėgti, o tik 
persikelti? Kas gali suprast 
tokį bemoklišką raštą?

Paskui ima ištrauką iš 
“Lietuvos Ūkininko.” Ten 
sakoma, kad paaiškėjo, jog 
norinčių grįžti dabar yra 15 
žmonių. Na, o “Keleivis’!, 
kartoja ir kartoja, kad 15,- 
000 šeimų! Juk tai labai di
delis skirtumas. Žmonių tai 
reiškia: asmenų; o šeimų, 
tai reiškia bent dvigubai 
daugiau, nes mažiausia šei
ma — tai du žmonės (pats 
ir pati). 10 tūkst. tų žmo
nių buvo “su šeimomis”, o 5 C* 7

tūkst.—jaunimo,
Tai tiek .
A t g a 1 e iviškai nusiteikę 

redaktoriai aiškina, kad 
žmonės norį bėgti iš bolše
vikų “rojaus”, bet dabar jie 
neturį kur bėgti. Atgaleiviš- 
kai bėgantieji redaktoriai 
ir nemato dabar, kad Sovie
tų Sąjunga priskyrė prie 
Lietuvos šias septynias apy
gardas: Švenčionių, Adutiš
kio, Astravo, Varanavo, Vi
diškio, Gudutiškio ir Rodu- 
nės. Sovietinė Baltarusija 
savo noru atidavė-tuos ra
jonus savo naujai kaimin- 
kai sovietinei Lietuvos Res
publikai. Tai ir nėr kur bėg
ti. Nebėgiokit ir jūs, redak
toriai !

Bet redaktoriai bėgioja.
“Tėvynės” redaktorius įsi

bėgėjęs “šunimis” apšaukė 
savo rinkėjus, kad jie stojo 
ne vien už jį, bet ir už so
vietus.. O paskui jis sako:)

“Ar Lietuva dar sykį bus 
nepriklausoma valstybė, tai 
priklausys nuo Europos ka
ro galutinų pasekmių? Šia
me europinės politikos klau
sime mes nieko negalim 
daryti ir sakyti.” Bet, sako, 
reikia steigti fondą Lietu
vai nuo bado gelbėti. (“T.”

Kur jus šitą fondą dėsite, 
kad neturite kur bėgti su 
juo?...

“Tėvynės” N. 23 įdėtas 
Dangiečio straipsnis, kur 
steigiama didelis - didelis 
fondas... “bėgimui” lietu
vių iš Sovietų Sąjungos į 
Lietuvą! Reikią tuos pabė
gėlius gelbėti, hipotekas, 
bankus steigti, žemes, ūkius 
duoti jiems...

Redaktorių galvose per- 
greit viskas bėgioja ir jie 

įkartais dėl to nežino, ką 
kalbą, ką rašą.

O visas tas “bėgimas” la
bai kvailinančiai pramany
tas.

Kai dalyje Vilnijos So vie-

juos, ažuot gražumu, drau
giškumu jiems įsigerbus?

Didžturčiai - bilionieriai 
prarys ir mažus, ir didelius 

‘ kukulius.
Reikia turėti atmintyje, 

• kad minėta karinė bazė 
Vilnijoje daroma bendram 
apsigynimui Sovietų Sąjun
gos ir Lietuvos. Mūsų re
daktoriai iš reakcinio už- 
tvorio rėkė priešais tą vis
ką. Rėkė prieš Lietuvos ap
sigynimo reikalą. Rėkė ir 
bėgo iš Rusijos su Rusijos 
leidimu... Ir da jie rėkia 
ir bėga nuo' išminties.

karinę bazę (ar kaip kitaip 
jūs tat vadinate) apsigyni
mui nuo galimų būsimų 
priešų,'tai, žinoma, žmonės 
kaimiečius tenai negalėjo 
pasilikti, nes jiems ten vie
tos nebūtų gana, o ir pavo
jus būtų, kuomet įvyktų 
toksai išlaukinių priešų 
puolimas. Dėl to mūs atžan- 
gieji redaktoriai ėmė rėkti, 
kad lietuvius varo į gilumą 
Rusijos, kur jie surusės ir 
į pravoslavus virs ir tt. O 
tuo tarpu Sovietai tarėsi su 
Smetonos valdžia, kad ji 
priimtų tuos, kurie norės 
važiuot į Lietuvą. Tą žinią 
Smetonos socialistai ir tau
tininkai ilgai slėpė nuo skai
tytojų, manydami, kad tie 
skaitytojai lietuviai atšals 
nuo Sovietų valdžios. Re
daktoriai gavo iš Lietuvos 
smetoninių galvų propagan
dos schemą, — na, ir pradė
jo niekinti Sovietų Sąjun
gą: Išvarys lietuvius! Į Ru
siją! Lietuviai bėga iš Ru
sijos į Lietuvą! Gelbėkim! 
bėgimui! Fondas . sulaiky
mui! Fondas ant žemės pa
so dinimui !

Sakytum, kad 
Badas! Fondas... 
gelbėti Lietuvoje! 
karksi... Bet jie 
Jeigu jau jie nori

varnos 
badui.. 
Fondas 

žmonės, 
visokiais

prilyginimais skirtis, tai še: 
Jie yra*tos pačios Demokra
tijos gaspadinės kąsniai, at
kusti nuo tešlos šmoto ir 
įmesti į mažturčių puodą. 
Kogi jie taip aukštai statosi 
ir, norėdami būti mažesnių 
kukulių vadais, mulkina

ŠYPSENOS
Lūšnelėje Tevaidino

—Aš kartą vaidinau “Dė
dės Tomo Lūšnelėje”.

—Tamsta, matyt, dar tik 
artistas mėgėjas. Aš, pavyz
džiui, nuolat vaidinu savo 
bažnytkaimio kuopelės va
karuose ir tai nesigiriu.

“Vice Versa”
—Ką pasakysit. Ar šitos 

artistės juokas nemeniš- 
kas?

—Ne. Aš kaip tik atvirkš
čiai pasakysiu. Jos visas 
menas labai juokingas.

(Surankiota)

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Veiklių liaukų moteris į liaukos — tai dižiausia laimė 
Gerb. gydytojau, aš jūsų į ir džiaugsmas, šimtą kartų ge- 

patarimus godžiai skaitau, ka
da tik tilpsta “Laisvėj,” ir 
man labai patinka jūsų pata
rimai, tokie įdomūs, pamoki
nanti ir teisingi.

Bet, kaip mano liga, tai aš 
tokių klausimų nesu mačiusi, 
nes tai skirtingi, ir gal net 
truputį ir sarmata tokie klau
simai klausti, bet, kiek aš su
prantu, tai jie yra labai žmo
gaus gyvenime reikalingi, nes 
aš manau, kad ne aš viena to
kia esu, yra ir daug tokių mo
terų.

Aš esu 31 metų amžiaus, 11 
metų vedusi ir turiu aštuntų 
metų mergaitę. Aš esu daug 
kartų turėjus persileidimų, tai 
yra abortų; daugel kartų esu 
pati pasidarius, bet mano 
kraujas yra labai karštas ir aš 
be vyriško negaliu- apseiti: 
mane prie jo traukia, kaip tą 
musę prie medaus ir vis man 
rūpi, kad tik dažniau, kad ir 
po kelis kartus.

Aš manau, kad tai yra to
kia liga, ir gal pavojinga svei
katai, nes aš esu skaičiusi 
knygas, kad žmogui jaunam ir 
sveikam nereikia daugiau už
siimti lytiškai, kaip vieną kar
ta ant savaitės, v

Patarkite man, kaip aš 
lėčiau nuo to apsisaugoti, 
ba, kaip tai sakant, nuo 
ligos pasigydyti. Iš kalno 
riu dėkui. Savo vardo, pavar
dės nepasirašau, nes būtų 
sarmata.

Atsakymas

Visai be reikalo, Drauge, 
kvaršinate sau galvą ir norite 
sau įsikalbėti nebūtą ligą. Tai 
nėra jokia liga. Atbulai, tai 
yra ženklas brandžios, ska
nios sveikatos ir jūsų liaukų 
veiklumo. O geros, sultingos,

riau turėti brandžias, gaivias 
liaukas ir jaustis gyvai, karš
tai, ne kaip būti kokiai suvy- 
tėlei, surūgėlei, subaladotais 
nervais.

Sakote, Jūsų kraujas labai 
karštas. Tai puiku ! Tai džiau
kitės, kad Jus gamta taip 
gausiai, net ir su kaupu ap
dovanojo. Ir būtų prieš-gam- 
tiška ir labai neprotinga, ne
sveika kokiais nors būdais tą 
gyvą, karštą kraują šaldyti it 
liaukas džiovinti.

Kas kita su persileidimais, 
čia jau yra daug rizikos ir ga
li iš to būti daug kančių ir 
sveikatos pažeidimo. Tokiu 
daiktu, Drauge, nepatartina 
rizikuoti, žinote tiek ir tiek 
skaudžių tragedijų, kurių čia 
ir suminėt negalėtum. Nieko 
pati sau nedarykite, kad kar
tais neapsikrėtus kokiomis 
piktomis bakterijomis.

Daug protingiau vartoti ko
kį apsisaugojimo būdą. Yra vi
sai lengvų būdų negeistiniems 
apsiveisimams vengti. Ir ten 
pat ant vietos Jums bile gydy
tojas galėtų to pamokyti. 
Daug protingiau vengti apsi- 
vaisinimo, negu apsivalsius 
prieš norą, krapštytis, gadin- 
tis. Netikęs pagadfnimas yra 
labai pavojingas dalykas.

O kai dėl to gero lytinio 
apetito, tai tuo tik džiaukitės 
ir meskite iš galvos bile min
tį, kad tą gamtišką traukimą 
nuslopinus.

Sakote, po vieną kartą ant 
savaitės. Kitam ir to perdaug. 
Priklauso nuo liaukų, nuo ben
dros sveikatos? Bet sultingas 
asmuo, moteris ar vyras, pats 
sau saiką žino ir pamokslinin
kų nesiklausia.

Kazin kur Anglijoj maršuoja karališki marininkai, paruošti ginti kraštui, kai 
Vokietijos kariai bandys išlipti Anglijoj ir ją užimti.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Gerbiamieji: Ar dabar 

galima siųsti pasveikinimus 
tiesiai į Lietuvos spaudą? 
Jei galima, tai kokiam laik
raščiui būtų geriau siųsti?

J. Kasparavičius.
Atsakymas

Taip, pasveikinimus gali
ma siųst tiesiai Lietuvos 
spaudai. Patartina siųsti 
“Air Mail”, tai greičiau nu
eina.

Yra du laikraščiai, ku
riems galima siųsti pasvei
kinimus, būtent: “Tiesai”, 
Lietuvos Komunistų Parti
jos organui, ir “Darbo Lie
tuvai”, Lietuvos tarybinės 
vyriausybės organui. Užten
ka pažymėt laikraščio var
dą ir siųsti Kaunan.
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Švietimo Ministeris Venclova
... ... ■ =

Apie Apšvietę Lietuvoj
Apie švietimo problemas piama dėmesio

kultetai: statybos ir techno
logijos. Naujuose technikos 
fakultetuose steigiama eilė 
naujų skyrių ir specialybių:Apie švietimo problemas piama dėmesio į išorinės

Lietuvoje Švietimo Ministe- išvaizdos estetiką, bet bus!įu>chitektura,^ hidrotechnika
ris A. Venclova
Visas Lietuvos kultūrinis 
gyvenimas bus išjudintas iš ir 
snaudulio. Mokyklų durys darbo žmonių masėms 
bus plačiai atskleistos tiems, to, ir autoriai bus padoriai 
kuriems mokslas buvo sun-i atlyginami už kūrybinį dar- 
kiai prieinamas. Be to, ypa-jbą. Kokios numatomos mil
tingai bus skatinamas su
augusių švietimas. Visiems 
prieinamų bibliotekų tinklas

ir melioracija, geodezija, 
transporto ir pramonės te

nėję ir artinasi prie Berbe- 
ros, prieplaukos miesto An
gliškoje Somali joje, kaip 
praneša italų komanda.

veikia? Nesvarbu, kad mes 
neturim miesto majoro, bet tu
rim aktyvių lietuvių draugų, 
kurie niekada nenuilsta.

Julius

vo auginami tiktai tropinė
se srityse, sėkmingai akli- 
matizuojasi Ukrainoje. Kai 
kuriuose kolchozuose gauta 
iš ha 50-60 centnerių.

Taip pat pradėti auginti 
kaučiukiniai augalai, vaisti
niai augalai ir margarino 
gamybai naudojami augalai.

Daug vietos paskirta kol
chozų ir sovchozų gyvuli
ninkystei. Sovietų Ukraina 
yra stambiausias krašto gy
vulininkystės rajonas. Per 
10 metų karvių skaičius pa
didėjo du kartu, kiaulių — 
tris kartus, avių—daugiau 
kaip du kartu.

(“L. Žinios”)

Ypatingai
Lietuvos

vėl taiko-
dėkoja

K.

London. - Anglų karo lai? 
vai bombardavo Bardia ir 
Capuzzo, Libijoje, Italijos • 
kolonijoje Afrikoje.

$ V:

kuopos kas sekmadienį rengia 
Ville La Salle piknikus.- Pasi- 
maudę netoli esančioj upėj su
sirenka lietuviai į pikniką, 
šnekasi apie kasdieninius var
gus, diskusuoja. 
daug diskusuoja 
klausimu.

Kalba, pyksta il
si, bet visi ir visos 
LLD nariams už jų triūsą su
ruošimui šių piknikų. Juk va
sarą, tai vienintelė vieta, kur 
lietuvis darbininkas gali 
ti su savo draugu.

Didžiausia iš visų, tai 
“Liaudies 
tas 1-mo 
piknikas.

Šimtai

su ei

su Universiteto reformos? v

Montreal, Canada

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

šimtai

Bet — Netoli Ruduo

spaudos technika. Bus krei- se buvo gauti aukšti derliai.
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Balso” naudai
Rajono pastagomis

J Didžiausia ir žemiausiom kainom
• krautuvė Williamsburgh’e

esu tikras, kad

H
ll

Italai Užimsią Berberą
Roma. — Italai labai su

mušė anglus Jerato tarpkal-

Parašė Pranulis

Tikrai jaudinančios poezijos knygelė. Išleido 
dienraštis “Laisvė”. Kaina 15 centų.

montreal iečių 
žiavo į tą pievą, su 
vien tik susitikti su 
bet ir noru paremti 
kanadiečių laikraštį.

smagu buvo. Įvairūs 
sporto užsiėmimai, 
daug patraukdavo 
bet gal daugiausia
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• Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy-
• nūs ir Likerius Reikia Pirkti Patin-
e karnoj Krautuvėj

• Manhattan Liquor Store

pareiškė: vengiama nereikalingo liuk
suso. Knyga turi būti pigi 

prieinama
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_ ikios: likviduotas Teologijosbus praplėstas; manoma, I '
kad bibliotekų bus bent 2j-fdozohjos fakultetas, V. 
tūkstančiai! Tas atskleidžia; 
visai naujas perspektyvas; 
lietuviškajai knygai. Ligi 
šiam laikui knygų neapsi-, 
mokėdavo leisti; spausdin-i 
tos knygos dėl mažo tiražo 
buvo brangios ir .likdavo; 
sandėliuose, o autoriai daž
niausiai negaudavo honora
ro ir pasitenkindavo auto-l 
riaus egzemplioriais drau-i 
gams apdovanoti. Dabar,! 
kai]) matome iš SSSR pa
vyzdžio; pakils susidomėji
mas knyga; ten naujos 
knygų laidos daugtūkstanti- 
niais tiražais bematant iš
perkamos. Ir kuklesnėse 
mūsų sąlygose visai galimi 
5-10,000 egzempliorių tira
žai. Suprantama, knygų lei
dimas bus sutvarkytas: ne-į 
bus leidžiama šlamšto, por-! 
nografijos, tuščių dalykų.; 
Užtat bus palaikomos rei
kalingos ir svarbios knygos 
—klasikai, dailioji literatū
ra, technika, politiniai ir

lefonas, telegrafas). Tačiau, 
tos būtinos reformos nėra 
galutinos. Visose švietimo 
srityse mus laukia milžiniš
kas darbas, jo imamės su 
didžiausiu pasiryžimu ir iš 
jo tikimės gražiausių vai
siu. 4,

• Manhattan Liquor Store
• 264 Grand St. Brooklyn, N. Y
® (Kampas Roebling St.)

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

Ukrainos SSR Pavi Ii jonas 
Žemes Ūkio Parodoje 

Maskvoje
Specialus skyrius paskir

tas runkeliams. Ukrainoje 
išauginama 73 nuoš. visų 
SSSR cukrinių runkelių. 
Runkelių sėjos plotas—1913 
m. buvo 536.6 tūkstančiai 
ha, o 1939 m.—807,000 ha. 
Vartojant a g r o t e c hnines 
priemones žymiai padidėjo 
cukrinių runkelių derliai. 
Lenino vardo kolchoze, Ka- 
menec Podojskio srityje, 
gauti rekordiniai cukrinių 
runkelių derliai, būtent 422 
centneriai iš ha. Tokį der
lių pavyko gauti vartojant 

ir trę- 
trąšo-

Milžiniškos auksinės kvie- 
!čių varpos puošia Ukrainos 
į SSR. paviljoną žemės ūkio 
parodoje Maskvoje. Paviljo
no fasadą puošia arka, ku
ri simbolizuoja Ukrainos 
turtingumą — gausybę ja
vų, cukrinių runkelių, vatos, 
vaisių, vynuogių, daržovių.

Daugelis meniškų pano, 
foto nuotraukų, diagramų 
ir natūralių eksponatų pa- 

ižindina parodos lankytojus 
;su Ukrainos žemės ūkio kul- 
Itūros atsiekim’ais. Ukraina 
juk yra viena didžiausių. 
SSSR respublikų, kurios rudens 
sąstatan įeina 21 apygarda šiant mineralinėmis 
ir autonominė Moldavijos 

ekonominiai veikalai. Kny- respublika.
goms leisti bus įkurta Vai-' 1913 metais Ukrainoje 
stybinė knygų leidykla. Ji i buvo pasėta 22,893,602 ha 
sukoncentruos visa leidiniu v u
perrinkimą, paruošimą, re
dagavimą, technišką aprū
pinimą ir pačią spaudos' 
technika. Leidiniai bus ra- V •
cionalizuoti savo forma ir

i žemės plotas, o 1939 metais 
- jau buvo pasėta 2o milijo

nai 525,900. Grūdinės kul
tūros užima apie 18 milijo
nų ha. Dideli Ukrainos grū
dų ūkio pasiekimai matomi 
daugelyje kolchozų, kuriuo-

mis.
Plačiai pradėtos auginti 

; kanapės, kurių sėjos plotas 
buvo 232,100 ha. Pradėti 
auginti ilgūnėliai linai, ku
rių plotas pasiekė 107,900 
ha. Nadežda Zaglada pasie
kė pasaulinį linų derliaus 
rekordą, gaudama 33.09 
centnerių linų pluošto ir 18 
centnerių sėmenų iš ha.

Ryžiai, kurie pirmiau bu-

Kooperatyvas

Štai jau daugiau kaip mė
nuo laiko, kai Montrealo lie
tuviai džiaugiasi savo suorga
nizuotu sindikatiniu koopera
tyvu “Nemunas”, kuris užlai
ko krautuvę, grosernę ir bu- 
černę, 2583 Ontario St. East, 
netoli Frontenac St.

Šis gražus lietuvių darbas 
parodo lietuvių darbininkus 
rūpinantis savo maistu, paro
do gražų montrealiečių sugy
venimą, norą ir pasitenkinimą 
kartu ir kooperuotai veikti.

Smarkiais šuoliais tobulina
si krautuvė. Diena dienon pa
talpoje matosi naujos ir švie
žios prekės, nauji sutvarky
mai, kurie traukte traukia pir
kėją ir ne tik lietuvį, bet ir ki
tatautį, Ukrainą, lenką ir fran- 
cūzą.

Malonus patarnavimas drg. 
J. Rutelionio, kuris yra krau
tuvės vedėju ir jo padėjėjas— 
anglų ir francūzųįkalbas var
tojantis “Šypsanti Saulė” 
(taip jį pirkėjai praminė) — 
greitai ir sugabiai pirkėjus 
aprūpina.

Užtai per tą trumpą laiką 
kooperatyvas yra - gražiai atsi- 
rekomendavęs savo pirkėjams 
ir iškėlęs lietuvio vardą tarpe 
kitų tautų.

Piknikai
Smagiam ir linksmam laiko 

praleidimui LLD 137 ir 47

Bet ir 
žaidimai, 
bėgimai 
publiką,
sutraukė į garbės stalo varžy
tines, kurias laimėjo Vidurys 
Miesto, vadovaujant drg. P. 
Čepuliai.

Kuomet laimėtojai susėdę 
valgė ir gėrė, kitiems per 
barzdas varvėjo ir kalbėjo, 
kad anie gerą vadovą turėjo.

Kitas gražus pažmonis bu
vo, tai naktinis piknikas ruoš
tas Montrealo 'Lietuvių 
ir Dukterų Draugijos 
jaunimo.

Smagiai apie du.
montrealiečių leido laiką po 
atviru dangum. Vyresnieji 
prie stalų susėdę šnekučiavo 
ir stebėjo į bešokantį jauni
mą, kartais ii’ patys sutrepsė
dami polką, lyg ir parodyda
mi jaunimui, kad ir jie gali 
dar pajudinti žemę.

Aš manau, kad dažniau rei
kėtų tokių naktinių piknikų. 
Kai nusibosta šokti, gali 
žvaigždes erdvėj skaičiuoti. 
Ar ne ?!
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RŪŠIŲ GĖRIMŲ

SVARBIOS KNYGOS
TUOJAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS:
Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMAS
žurnalinio formato knyga, 56 puslapių, trijų spalvų, 
spaudos viršeliai, augštos rūšies popieros, daug moks

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.

Ko Nori Kun. Coughlinas?
Parašė R. Mizara

Dažnai girdime tą kunigą fašistiniai rėkaujant per"’ 
radio. Ko jis nori ir kas jis yra išaiškina ši knygutė. •

Puslapių 32. Kaina 5 centai.
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Vienas didžiausiu New Yorko miesto pastatu—Rockefeller centro dangorėžis.

Vasara — tai vasara, bet 
po vasaros ateina ir ruduo. 
Šu juo ir visokie parengimai, 
koncertai prasideda.

Jaunimo Choras tikrai šią 
vasarą ilsėjosi. Bet ir verta. 
Turėjęs tokį sunkų darbą per
eitą sezoną, pilnai užsitarna
vo pilno laiko poilsį. Pradžioj 
šio sezono
griebs viską pilnu tempu. Nes 
mes lauksim svečių iš Toronto.

Tuo tarpu jau ir menininkai 
bunda. Draugijos sukruto 
rinkti komisijas, kurios vado
vaus menininkus. Dramos ar
tistai, pasilsėję, vėl jaudins 
publiką, komedijantai;naujų 
juokų prisirinko; žodžiu — 
turėsim tirštą parengimų sezo
ną.

Taigi, kas gali pasakyti, 
kad montrealiečiai nieko ne-.

Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

Vėžys išsmaugia daugiau žmonių negu kitos ligos. Vėžys
yra žinomas kaipo nepagydoma liga. Bile žmogus neži
nodamas kaip apsisaugoti gali gauti vėžį. Daktaras 

Kaškiaučius pataria, kaip apsisaugoti nuo vėžio.
Knygelė 42 puslapių. Kaina 1( centų.

Su reikalavimais kreipkitės:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

xxx>ooooooooooooooc

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

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

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėle.

ŠTAI

Tuojau užsisakykite per “Laisvę, 
nes “Laisvė” savo skaitytojams 

duoda didelę nuolaidą.

JUMS PASIRINKIMAS

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 3410)

Junior Deluxe Portable

Remington Model No. 5 Deluxe

$34.50
$49.50

Remington Model No. 1 DeLuxe $59.50
Deluxe Noiseless Portable $67.50

Parašykite “Laisvės” Administracijai klausdami inform icijų, t a js prisiusime jums 
cirkuliarą, kuris plačiai aprašo kiekvieną mašiną.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.
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Toronto, Canada
Puikiai Pavyko Liaudies Bal

so Piknikas Toronte
Praeitą sekmadienį Westone 

įvyko metinis “Liaudies Balso” 
piknikas. Diena pasitaikė labai 
graži ir žmonių į pikniką šuva-4 
žiavo bent keli šimtai. Pikni
kas, kaip ir piknikas, paprastai, 
daug kuo nesiskiria vienas nuo 
kito. Bet’ šis piknikas daug kuo 
skyrėsi nuo kitų. Jame buvo pa
daryta įvairių vaikams . bėgimo 
lenktynių, taip pat vyrams bei 
moterims, bėgimai su baliūnais 
ir tt. Tas visą pikniką labiau 
pagyvino, darė jį smagesniu.

Į pavakarę buvo leidžiamas 
garbės stalas. Už šį stalą buvo 
gan smarkiai susivaržyta. Vie
nas draugas atvykęs iš provin
cijos gan stipriai laikėsi prieš 
būrelį torontiečių, veikiančių 
Sabaliauskaitės vardu. Šitas su
sivaržymas davė gražaus laik
raščiui pelno — $23.85. Garbės

stalas atiteko torontiečiams, 
veikiantiems Sabaliauskaitės 
vardu.

Labai pažymėtinas dalykas, 
kad šiame piknike dalyvavusie
ji visi jautėsi labai smagiai ir

darė gerą biznį. Retai kada pu- * 
blika taip spendina pinigus. 
Tas rodo, kad visi dalyvavę 
piknike supranta laikraščio 
svarbą ir visomis savo jėgomis

(Tąsa ant 5-to puslj

DIDYSIS CONN. VALSTJ.IOS

Spaudos Piknikas
Įvyks Sekmadienį, 1 Rugsėjo (Sept.)

LIETUVIŲ PARKE
Lighthouse Grove East Hartford, Conn.

Rengia LLD, LDS ir LMS Apskričiai

Lenkijos Pavilijone New Yorko Pasaulio Parodoje daug dalykų šiemet nėra, kas buvo pernai.

I u gracijos Apgavystes Daug
Bėdos Atneša

Nereik persekioti asme- po prisiega, apie jos ženy- 
nis, kurie neapsipažinę su binį stovį jai visai nepagel- 
legališka procedūra, daro tą,1 bėjo. Pilietybės popieras 
kas jiems atrodo geriausia, Igavo, bet tuoj po tam na- 
be atsakančio patarimo. Bet 
imigracijos ir natųralizaci- 
jos reikaluose, net mažiau
sios klaidos išpildant blan
kas ar duodant paliudiji
mus, gali atnešti visokios 
bėdos ir nesmagumų žmo
gui. Kai žmogus sužiniai 
slepia teisingus faktus ar 
papildo apgavystę, tik at
vykti į Jungt. Valstijas ar dėtų prašyti reguliariškos 
gauti Jung. Valstijų pilie-Imigracijos vizos.
tybės popieras, jis kviečia Naturalizacijos urėdnin- 
sau visokių nemalonumų. ^ai daug aštriau elgiasi su

Nesenai daug tokių atsi-i vedusiais ateiviais, kurie, 
tikimų buvo pranešta For-Įprašydami naturalizacijos, 
eign Language Information [slepia apsivedimą ar apsi- 
Service-Common Council.

Imkime liūdną atsitikimą 
tūlo armėno, kuris ant Ellis 
Island laukia išdeportavimo. 
Jis buvo įleistas dvylika me
tų atgal, kaipo nekvotinis 
imigrantas. Tada jis pasida
vė, kad buvo mažametis 
Amerikos piliečio

turalizacijos biuras sužino
jo, kad ji ištekėjus. Natū
ralizacijos Biuras lengvai 
su šita žmona apsidirbo, ne- 
visuomet taip dalykai užsi
baigia. Biuras paveliono jai 
liuosnoriai prašyti sunaiki
nimo jos pilietystės ir jos 
vyrui pavėlinta išvažiuoti iš 
Jungt. Valstijų, kad jis ga-

vedimus.
Legalis persiskyrimas yra 

būtinai reikalingas, jeigu 
žmogus nori antrą ar tre
čią sykį apsivesti. Vedant, 
be legalio persiskyrimo, 
žmogus papildo dvipatystę 

Į ir tokius skaito asmenis 
-------- — sūnus, blogo charakterio, kurie 
1937 m. jis prašo natūrali-1 yra sulaikyti nuo Amerikos 
zacijos popierų. Per išklau-i pilietystės.
symą paaiškėjo, kad jis at- Kiti aplikantai neteisin- 
važiavo po kito vardu. Tik-!gai prisiekia, kad jie niekad 
ras sūnus mirė Syrijoj, ir nebuvo suareštuoti už kokį 
šitas draugas paėmė jo var-į prasižengimą. Turime vieną 

atsitikimą žmogaus, kuris 
buvo nubaustas ir į laiką 
jis tikėjo, kad’ apie tai visi 
užmiršo, jis truputį pakeitė 
savo vardą. Kuomet šis 
žmogus atvyko dėl egzami
no, jo liudininkai buvo pri
versti pripažinti, kad jį pa
žino tik per dvi savaites ir 
ne per reikalaujamus pen
kis metus, ir kad jiems šitas 
aplikantas davė pinigų už 
jų liudijimą. Aplikantas, 
slėpdamas kriminališką re
kordą, ant visados gali bū
ti sulaikytas nuo Amerikos 
pilietybės, ir jo liudininkus 
valdžia gali suimti ir nu
bausti kalėjimu.

Kitas žmogus pasakė kvai
lą ir visai bereikalingą me
lą, jis aplikacijoj pasidavė, 
kad buvo našlys ir neturė
jo vaikų. Kada jam parody
ta, kad jis atvyko į Jungt. 
Valstijas su keliais vaikais, 
jis paaiškino, kad tie jo vai
kai jį seniai apleido, jis jų 
visai nemato, ir nenori, kad 
jo natūralizacija jiems ge
ro atneštų.

Kitas atsitikimas atnešė 
daug vargo ateiviui, kuris 
pats nežinojo katrą vardą

dą su pilnu tėvo leidimu. 1 
Neturėdamas kitų vaikų, ir 
mylėdamas šitą sūnaus 
draugą, jį prie jo šeimos 
priėmė po savo vaiko var
du. Šitas žmogus būtų bu-| 
vęs geru piliečiu, bet imi-į 
gracijos urėdninkai turėjo 
elgtis tik su faktais ir ne 
su jausmais. Įstatymas sa- 
fco, kad negalima skaityti 
pasavintus vaikus kaipo ne- 
kvotinius ateivius. Tas tė
vas ir pasavintas vaikas ne
teisingai prisiekė. Nuspręs
ta, kad pasavintas vaikas 
gavo nekvotinę vizą apga- 
vingai. Jo pilietybės petici
ja buvo apsakyta, ir toliaus 
jis suimtas išdeportavimui.

Turime kitą atsitikimą 
vedusios moters, kuri tapo 
paturalizuota kaipo neište
kėjus moteris, nepaisant 
fakto, kad tuom laiku buvo 
vedus ir turėjo mažą vaiką. 
Ji slėpė teisingus faktus to
dėl, kad jos vyras ir vaiko 
tėvas atvyko į Jungtines 
Valstijas nelegaliai, ir ji 
manė, kad jeigu valdžia apie 
tai žinos, jos vyras bus iš- 
deportuotas. Bet suteiki

amas' neteisingų informacijų

[imti. Jis buvo įleistas po 
[vienu vardu, dirbo po kitu, 
apsivedė po trečiu, ir tapo 
naturalizuotas po ketvirtu. 
Šiandien jo vardas skiriasi 
nuo vardo jo žmonos ir tri
jų vaikų. Bet ant laimės, 
jis viską pasakė kai prašė 
natūralizacijos, nieko neslė
pė. Bet žmonės vis tiki, kad 
šitas žmogus slepia 
nališką rekordą.

Žmogus įleistas į 
Valstijas, kuris nori 
Jungt. Valstijų piliečiu, pri
valo turėti gerą vardą. Ir 
jeigu jis duos klaidingų in
formacijų apie save, tas vis
kas kada nors paaiškės ir 
ką jam tada daryti?

Nekurie ateiviai duoda 
fantastiškas informacijas 
imigracijos ir pilietybės at
sitikimuose. Vienas ateivis, 
draugo liudininkas, prisie
kia, kad jį pažįsta per pen
kis metus ir su juom susi
eina kelis kartus į mėnesį, 
kuomet ištikro jis pažįsta 
tik apie du ar tris metus, ir 
labai retai tesueina. Pakol 
įstatymas uždėjo sunkias 
bausmes ant apgavingų ap- 
sivedimų, daug ateivių ve
dėsi tik išgauti imigracijos 
vizas, arba ' legalizuoti jų 
apsigyvenimą šioj šalyj. Vi
sos tokios apgavystės—su- 
žiniai ar netyčiomis—gali 
užbaigti amerikoniškas kar
jeras žmonių ir tik blogina 
gerą vardą ir‘reputaciją vi
sų svetimšalių šioj šaly.

FLIS—Common Unity.

Sveikatos 
Dalykai

krimi-

Jungt. 
tapti

varia išžiūra. Tiktai muilas 
ir vanduo negali išvalyti 
odos. Tas tik nuvalo nešva
rumą nuo viršaus, bet ne- 
išima iš odos skylučių. 
Prieš gulsiant' vakare, nu
mazgok veidą geru muilu 
ir ištepk geru cold cream. 
Tas paliuosuos nešvarumą 
ir išvalys skylutes. Jeigu 
nori švarios sveikos odos, 
taip reikia daryti kas vaka
ras.

Nerizikuok su užkietėji
mu, nes užkietėjimas siun
čia nuodus po kūną, kas 
paskui priveda prie dauge
lio nesveikumų ir gyveni
mas vėliau lieka nekenčia
mas. Juo ilgiau leisi tokiems 
nuodams rinktis, tuo ilgiau 
ims juos prašalinti. Neišpa
sakytai daug ligų galima 
susekt paeinančių nuo už
kietėjimo. Pradėk tuoj va
lyt savo sistemą nuo tų pa
vojingų nuodų.

FLIS.—Common Unity.

Tankiai mes girdime mo
tinas kalbant apie davimą 
vaikams ką nors valgyti 
tarpe valgių. Valgymo tarp 
valgių nereikia pratinti nor
maliai sveikus vaikus, bet 
jeigu jūsų vaikai yra labai 
gyvi ir žaidžia kiek tik jė
gų turi, arba jeigu jie turi 
mažus apetitus, nebus blo
ga, jeigu bus duota jiems 
keletas vynuogių, arba 
graham krekerių arba kas 
nors tokio biskį suvalgyti, 
bet jiems nereikia duot, 
kad godžiai ko nors prival
gytų, kada ne laikas. Neak- 
stink jų apetito su duona ir 
vaisių- košele arba syrupu 
ar pyragu. Tegul jie įsipra- 
tina valgyt tik kada laikas 
valgyti ir patirsit kaip jų 
abelna sveikata žymiai pa
gerės.

Nešvari oda nevisada pa
rodo savo nešvarumą nes-

Valgykite 
MEDŲ

Jau turime šviežio pava
sarinio medaus. Pats ge
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.
•

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Kaina 75c Kvorta
•

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

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

prakalbą apie naujas permainas Lietuvoje ir 
Lietuvos valdžioj.

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

Prie šeimininkių stalo bus galima pasirinkti įvairiausių valgių, ku
riuos pagamins visos Conneeticut valstijos šeimininkės ir

suveš ant šio pikniko.

........... .....................BUS ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ--------------------------
Visi Conneeticut 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 laisve ir pa
lengvinimas gyvenime. •

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

KELRODIS: Pci' 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 bus iška
binti nurodymai.

; . ------ ---------------------------^-^7-7-—- ---------------  ;

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą
t --------------------------

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. 
“Laisves” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

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

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

Gatvė ar kaimas ................................................ ...................................................

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

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

_______ ._____________________________________________

PH I LADE LPHIJOS
IK APYLINKĖS I II 11 \ II ATIDAI

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

1 dieną Rtigsėjo-Sepiember 
MIKOLAIČIO PARKE

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

s------------------------------------- -------------- ---------------------------- H
Iš anksto perkant bilietą įžanga nuo 5c. iki 

25c. Perkant bilietą pikniko dienoje, 25c. kiek

vienam. Prašome įsigyti bilietus iš anksto.

Ė------------------------------------------------------------------------------- E

H------------------------------------------------------------------------------ -13
Puiki dailės programa: Dainuos Aido Choras 
iš Brooklyn, Lyros Choras iš Philadelphijos, 

Moterų Birutės Choras iš Phila. ir Lyros 
Choras iš Baltimorčs.

į------------------------------------------------------------------------------- b

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

STOTYS: Bušai eis nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai po pietų 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 gatvekarį 66 iki paskutinės stoties, nuo čia nuveš 
į pikniką. Automobiliais vaduokite Frankford Ave. iki City Line, pervažiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite 
Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roosevelt Boųlevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuo
kite apie 14 mailių nuo Trenton, N. J., ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite 
po kąirei į Rcl. No. 132. Pavažiuokite, apie 1ŲG mailės sekdami iškabas.
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Šinkūnienei, Ylie-

Toronto, Canada

viskuo yra aprū-

BROOKLYNAS PASISAMDĖ -8 BUSUS
M

BILIETAS $1.75 Į ABI PUSI

N.

Pirmadienį, Rugp. 26
Delegatų Išleidimui BankietasŠEIMINIS BALIUS

šokiams grieš G. Kazakevičiaus OrkestrąJohnny Nevins Orkestrą šokiams

Tame pat voke kitas laiškas, 
jau datuotas 20 d. birž., kuris 
skamba:

Tai didysis lietuvių sąskridis, gražus pasimatymas phi- 
ladelphiečių su brooklyniečiais

buvo padovanota

Nuo W. Zabielskio Salės
6138-56th Road, Maspeth, L. I

Šapolo-Vaiginio Salės
147 Thames St., Brooklyn, N. Y.

Central Palace Svetainėje
16 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. 

Pradžia 8:30 vai. vakare
MUZIKALĖ PROGRAMA ĮŽANGA 35c. 

GĖRIMAI -r UŽKANDŽIAI

Central Palace Svetainėje
16 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 6:30 valandą vkare
PROGRAMA - VAKARIENĖ ĮŽANGA $1.25 

ATSISVEIKINIMAS SU DELEGATAIS

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

' 1

1

Antradienis, Rugpj. 20, 1940 T Penktas puslapis

Apie “Laisvės” Pikniką Hartfordo 
Apylinkėje

Rugsėjo 1 dieną—lis, snigs 
ar vėjai pūs, bet Connecticut 
valstijoj “Laisvės” piknikas 
bus. šiemet spaudos piknikas 
turi būti didelis. Mūsų troš
kimas turi būti, kad jis būtų 
vienas iš didžiausių. Viena, 
kad tai jau paskutinis šią va
sarą piknikas, o antra, kad jis 
yra rengiamas tokiu laiku, ka
da mūsų sena tėvynė ir kartu 
su Lietuvos žmonėmis ir mes 
amerikiečiai skęstame džiaug
sme. Sulaukėme išsilaisvinimo 
Lietuvos ir mūsų idėjos laimė
jo! Tas kiekvienam sąžiniš
kam žmogui sukėlė ūpą. Kur 
išvažiuosi, pasimatysi su drau
gais, tai visi džiaugiasi. Visi 
rengiasi į spaudos pikniką, 
kuris bus Hartforde, rugsėjo

“Laisvėj” pastebėjau už 
rugpjūčio 15 d., kad komisija 
prašo, kad kaip kas paaukau-1 
tų šeimininkių stalui dalykų ir Į

apie tai komisijai praneštų. 
Bet jokio antrašo nėra. Taigi, 
mes su drauge sutikome pa
aukoti bile kokių valgomų 
daiktų, bet mes neturime ma
šinos, tai, kurie draugai gyve
nate arčiau, turite mašiną, tai 
galite atvažiuoti pas mus ir 
pasiimti. Yra “Laisvės” skai
tytojų Windsor Locht, Wind
sor Pocounoch, tai vis arti
mos kolonijos.

Kurie draugai manote atva
žiuoti, tai iškalno praneškite, 
kada pribusite, tai, kaip mes 
žinosime, tai dėl gaspadinių 
stalo parūpinsime valgomų 
daiktų. Mus rasti lengva, kaip 
tik atvažiuosite nuo Hartford- 
do, tai po dešiniai matysite 
raudonai nudažytą krautuvės 
priešakį, tai ir suk ten savo 
mašinos ratą, tai ir būsite vie- 
toj. J. Žilinskas,.

108 Main St. 
Suffield, Conn.

Laiškai iš Lietuvos

naują valdžią, o senas prezi 
dentas, antradienį, išdūmė į Vo
kietiją ir sako ten internuo
tas... .

Blogai bus jeigu negausime 
lietaus, nuo seniai nėra lie
taus, o dienos karštos.

Kaip gausi šį laišką, tai grei
tai rašyk naujienų, kas Ameri
koj girdėti. Jau vakar girdėjo
me, kad Franci ja nori taikos, o 
Anglija ‘kariaus iki paskutinio 
kareivio. O dėl ko rusai eina 
per Lietuvą, tai niekam nesako. 
Pas mus eina girdai, kad dabar 
laiškai* į Ameriką jau neis per 
Italiją, bet eis per Japoniją.

Ateitis parodys, taip bus su 
gyvenimu, gal už kokių 3 me
tų bus gerai. Vis vien turi būti 
kokia atmaina ant žemės. Nesi
rūpink, dukrele, mes nepražūsi
me, mes manome sulauksime 
geresnio gyvenimo, kurį darbi
ninkai visada minėjo, o buržu
jai Rusiją ir jos gyvenimą 
smerkė. Tai dabar pamatysime 
kaip bus. Rusų kareiviai pasa
koja, kokis yra pas juos gyveni
mas, visai kitokis, kaip mūsų. 
Rusų kareiviai bagoti, visi turi 
pinigų ir jie 
pinti. i

Sudiev!

ir žinau, nes jų autorius vi
siškai nesislepia. Matai, ge
rais laikais, dar prieš vo
kiečių ir lenkų karą, pirkau 
savo Marytei partepijoną. 
Pirkau išsimokėtinai, o da
bar negaliu nustatytų mė
nesinių ratų mokėti, tai 
prekybininkas ir siunčia 
man grąsinamus laiškus, 
kad atsiims partepijoną, jei 
nesumokėsiu. 0 Marytė jau 
taip gražiai skambina...

Viršininkas užtiko prie 
stalo miegantį valdininką.

—Ar prisipažįsti, kad įs
taigoje miegojai?

—Taip, pone viršininke. 
Bet aš ir sapnavau apie įs
taigą.

C. N. Bunevičienė, Nashua, Įdvi veislines kiaules, nors jis ar-
II • »• « t Ir 4- t • *< » « zx I z-» « " i i z"N i l~x /■» 4- x ui I z4 r f » 1 W1 < ’ z~\ 1 Wl O i V*N. H., gavo sekamo turinio lai

škus, kuriuos mums prisiuntė.
Alšininkai, 

Birželio 18, 1910.
Mylima sesute!

Sveikiname mes tave su ma
žais veikeliais Petruku ir Ane- 
lyte, linkime jums daug laimės 
bei sveikatos jūsų 
Mes sveiki. Birželio 
laukėme dukrelės, 
bobutė. . . daktaro 
kia.

Dabar sesute, mes tikrai ne
žinome kaip bus, bet kaip pa
sirodo, gali geriau būti. Seniau 
kaip eidavo rusai, tai nešnekė
jo, nes jiems nevalia buvo, o 
dabar, tai jie patys užkalbina 
ir šneka, kiek nori. Pro mus 
važiavo sunkvežimiais, o pro 
Mikėj u, tai pėsti eina. Jie pra
dėjo eiti subatos vakare. 18 die
ną, tai orlaivių labai daug 
skrido, pro mus virš šimtas, o 
kitur dar daugiau. Kur jie na
kvojo, arkliais pievas išganė, 
tai už jas sumokėjo 50 rublių, 
o viena mažažemė nesutiko nuo 
jų pinigus imti, tai jos pavardę 
užrašė ir prižadėjo šieno atvež
ti. Jie turi dvejokius pinigus, 
vieni rubliai, tik laikini, o čer
voncai, tai štadavi. 
auksu gvarantuoja;
yra 50 litų.

Vieną rytą nuėjau 
pažiūrėti, kaip rusų armija ei
na, tai tuojau jie užkalbino, 
davė mums tabako parūkyti, ro
dė pinigų. Pas mus kunigai ir 
jų pasekėjai kartojo, kad rusai 
nieko neturi, tik iš katilo valgo. 
Bet kaip mes dabar matome, 
kiek rusai turi pinigų, mašinų, 
tai ir laukiame, kad tik grei
čiau viskas susitvarkyt. Rusai 
nėra matę klumpių ir dyvinasi 
kaip su jomis žmogus gali vai
kščioti. Mikėjus su vienu karei
viu kalbėjo, tai sakė, kad jis 
turi 6 ha žemės, kurią apdirba 
valdžios mašinos, turi karvę, 
telį pernykštį, vieną šių metų,

mijoj, bet valdžia jam šeimą ir 
ūkį prižiūri. Jis paliko namie 
žmoną ir 3 vaikus. Vaiku nuo 7 
metų valdžia dykai mokina...

Ona dar guli po gimdymų. 
Sveiksta. Na, sudiev.

Radziavičius.

Motina.
NUO RED. — Kaip skaityto

jai matys, šie laiškai yra pa
rašyti paprastų Vilnijos vals
tiečių, kurie aprašo savo var
gus ir laukia permainų, turi 
tam vilčių ir jie neapsiriko. 
Lietuvos gyvenimas eis nauju 
.keliu, kuris ves prie panaikini
mo vargo ir skurdo.

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
stengiasi prisidėti prie jo išlai
kymo.

Šis piknikas buvo didelė lie
tuvių demonstracija už savo 
laikraštį “Liaudies Balsą” ir 
gautas pelnas žymiai sustiprins 
laikraščio ekonominę padėtį. 
Pelno liks apie $85.00.

Visiems piknike- dalyvavu
siems priklauso širdingas ačiū 
už tokį puikų laikraščio parė
mimą. ; .i

Taipgi tenka tarti padėkos 
žodis moterims, kurios savo ne-

r

gyvenime.
18 d. susi- 
Patarnavo 

dar nerei-

Už vieną 
červoncas

prie kelio

lad-milk. Tai gėrimai, kuriuos 
pikniko dalyviai greičiausiai 
sunaudojo.

Visiems, visoms už tokį pui
kų parėmimą šio metinio Liau
dies Balso pikniko varde ren
gėjų tariu širdingą ačiū.

Komisijos nanjs.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
CLEVELAND, OHIO

Prakalbos vėliausiais Įvykiais 
Lietuvoje bus 23 d. rugp. (August). 
Lietuvių Salėje, 6835 Superior Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Kalbės 
R. Matusevičius, tik ką atvykęs iš 
Lietuvos. Dainuos solistai iš Chica- 
gos ir bus daugiau kalbėtojų.

(196-197)

Miela Dukrele Katriute!
Jau dabar pas mus bus nau

jas gyvenimas, gal jūs geriau 
žinote kame dalykas,, ba visada 
Amerikoj daugiau ir greičiau 
sužinote apie mūsų gyvenimą. 
Pas mumi nuo 15-tos dienos bir
želio tai kariuomenės pilni ke
liai, o oras pilnas aeroplanų, 
eina ir eina į visas puses. O 
labai pagada, tai sukelta dulkių 
stulpai ant plentų ir vieškelių. 
Lietaus nėra, viskas džiūsta, 
džiūsta javai, žodžiu, turbut 
derliaus nebus ir pievas šienau
ti nereikės, nes nei ganyti nėra 
ką — žolė maža.

Girdėjome, kad vakar išrinko

Šiais Sunkiais Laikais
Klumpaitis sutikęs Kurpaitį 
nustebęs teiraujasi:

—Na, ko tu toks susirū
pinęs, gal kokia nelaimė 
aplankė ?

—Esu baisiai įsiutęs. Mat, 
nuo kurio laiko pradėjau 
gauti grasinančius laiškus, 
kurie mane jaudina ir siu
tina.

—Grąsmančius laiškus ? 
Betgi už juos smarkiai bau
džia. Gal numanai, kas juos 
tau rašo?

—Ne tiktai numanau, bet

New Jersey Lietuvių Radio Valandos Piknikas
Trečias Metinis N. J. Lietuvių Radio Valandos pik
nikas įvyks ateinantį sekmadienį, rugpjfičio-August 
25-tą d., Petrylow’s Grove Michigan Ave., Kenil
worth, N. J. šiame piknike bus muzikalė programa, 
bus kumštynių ir visokių pamarginimų. Be kit ko, 
matysite pasaulio drūčiausį žmogų, kuris rodys ne
matomus stebuklus, šokiams gros Radio Orkestrą, 
vedama Adolfo Smalenskio. Bilietai tik po 35 centus. 
Vaikams 15 centų.

KELRODIS: Automobiliais iš Newarko važiuokite 
keliu 29-tu už Flag Ship pusė bloko sukite į kairę. Iš 
Elizabeth imkite kelią 28, Faitoute Avė. mylios iki 
Petrylow’s Grove. Klausykite N. J. Liet. Radio Valandos 
Sekmadienio rytais, 9 vai. iš WHOM Jersey City, 1450 
klc. Special busai eina iš Brooklyno, Patersono,. Clifsides, 
Bayonnės, Newarko, Kearny ir Harrison. Bušą tikie- 
tus įsigykite ne vėliau, kaip penktadienį.

nuilstama energija darbavosi 
ištisą dieną, tai dd. Mingilienė, 
Jakavičienė, Linartienė, Kevė- 
žienė, Janauskienė. Apart jų 
visas būtys vyrų. Garbės sta
lą ruošusioms: dd. Rūšėnienei, 
Jasiūnienoi, 
nei.

Piknikui
daug gražių daiktų, kurie suda
rė gan didelę pelno dalį. Visų 
pirma, Moterų Komitetas au
kojo garbės stalą; drg. Mikala
jūnas —vienintelis lietuvis ke
pėjas — puikius ir didelius du 
keiksus; Drauge Masienė — 
milžiniško didumo lietuvišką 
sūrį. Drg. Barčas paaukojo patį 
pirmąjį praizą — naują bed- 
ruimio čėrą; draugė Jakavičie
nė — puikų stiklinį desert setą. 
Išleistos nuo seniau gautos do
vanos dd. Jusaičio, Bimbienės, 
Mingilienės.

Torontiečių lietuvių milkma- 
nas drg. A. Byra paaukojo ke
turis keisus maslionkų ir šoko-

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuoki!: 

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

Važiuokite į “Laisves” 
Pikniką Busais

Paskutinis šiuom Sezonu “Laisves” naudai 
piknikas įvyks

Rugsėjo 1 September
Mikolaičio Parke, Eddington, Pa.

šį Pikniką Rengia

PHILADELPHIJOS x
LIETUVIU ORGANIZACIJOS

Bušai Išeis Nuo Sekamų Vietų
Nuo George Stankaus Krautuvės

67 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

Nuo Buzelio Crescent Palace
3338 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimer St., Brooklyn N. Y.

LDS ŠEIMINIAI PARENGIMAI
Sekmadienį, Rugpj. 25

Delegatų Priėmimo Balius
Lietuvių Piliečių Kliube,

280 Union A Ve. Brooklyn, N. Y

Pradžia 7:30 vai. vakaro
ĮŽANGA 25c. GĖRIMAI - UŽKANDŽIAI

šokiai prie Johnny Mikalausko Orkestros

Ketvirtadienį, Rugpj. 29

LDS ŠEIMINĖ KOMISIJA KVIEČIA VISUS DALYVAUTI VISUOSE ŠEIMINIUOSE PARENGIMUOSE
__________________ -i - ____ ____ ' ■ ®aau==as

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 kalnas.

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

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
YOUR Oi,D> WATCH Visokiausių Rūšių 

ŽIEDAI

TRADE IT IN fOR A

I7JEWEL

Bulovą
, £UIA«1H nuo $1.50 augstyn 

Daimantai 
Melsvi-balti ir perfekto

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

ROBERT 
UPTON 

JEWELER 
{steigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe
Graham & Manhattan Avės. 

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

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.

Kraujo Ir šlapumo Tyrimai, 
t , PRIEINAMOS KAINOS
Atskiri pasitarimų kambarini Vyram ir Moterim 

IŠTYRIMAI DOVANAI
(Virš 28 m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

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

Tarp Union Square ir Irving PI.
VALANDOS: 9 A. M.—8 P. M.;

Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.

X-Ray*
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Sveikina iš Kalifornijos

\(‘'vY>rko^/W<r?2inlov

F. W. SHAUNS
tie, kurie man

Tel. Virginia 7-4499

Gimtadienio Puota
rug-

i

baliuje

bankiete—LT)S

S

puo-

M. S.

MIRĖ
€J0-

jau išrinkta

ANTRA METINĖ

d., šv. Jono ka-

(Bie-

serga

žada atvykti, 
iš Worcesterio

No. 1, 
Yorke.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

bo court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 6-8622

.virš minėtomis 
rūpinosi . grabo- 

rius Matthew P. Ballas 
liauskas).

BROOKLYN, N. Y.
Visi LMS Centro Komiteto nariai 

būkite pas Stokes, 512 Marion St., 
Brooklyn, N. Y., šį antradienį, 7 v. 
v. Bus nutraukta komiteto paveiks
las. Po nutraukimo seks posėdis. — 
Sekr.

per dele- 
po keletą do- 
kitoms išlai-

337 UNION AVENUE’
BROOKLYN, N. Y.,

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

SUSIRINKIMAI
E. N. Y. ir RICHMOND HILL

ALDLD 185 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 21 d. rugp., 8 vai. vaka
re, Buzelio patalpoje, kampas Cres
cent St. ir Atlantic Avė. Nariai 
kviečiami dalyvauti. — V. P.

(196-7)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 2 fornišiboti kam

bariai, 3 lovos. Tinka ir vedusiom, 
tik pageidaujama be vaikų. Jei pa
vieniai, tai vyrai ar merginos galė
tų gyventi trys. Yra visi patogumai. 
Kreipkitės 130-62 — 115th St.. Ozo
ne Pare, N.’ Y. (196-198)

baliuje*, rugpj.
Central Palace,

Ave. Įžanga

46 m. 
Brook- 
d. Ve- 
ligoni-

buvo pašarvotas 
Palaidotas rugpjū-

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

(SHALINSKAS)

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

Margaret Kavaliauskaitė-
Cowl

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

bus labai
atsakiau susidomėju-

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

B

KI

Jūrininkai Dalyvaus 
Taikos Kongrese

Joseph Curran, Nac. Jūri
ninkų Unijos prezidentas, 
skelbia, kad unija pasiųs Tai
kos Mobilizacijon, Chicagon, 
virš 600 delegatų iš Atlanti
ko ir Įlankos portą, taipgi 
iš plaukiotojų dirbančių prie 
susisiekimo upėmis ir didžiai
siais ežerais. (

Didžiuma tų delegatų, va
dinama “box car” delegacija, 
instruktuota vartoti visokius 
būdus ir priemones pasiekt 
Chicagą, kas reiškia, kad dau
gelis jų vyks dalinai pėsti, da
linai pasivėžindami pas gera
širdžius motoristus, kad su- 
taupint organizacijų iždus. 
Bet bus ir tokių, kurie skris 
net orlaiviu. Taip, pavyzdin, 
laivo Ancon darbininkai išpir
ko savo delegatui Albertui 
Rothbart orlaivio bilietą, ka- 
dangi jų laivas pribus New 
Yorkan tik rugpjūčio 31-mą ir 
kitu būdu negalės iš New Yor
ko suspėt taikos konferenci- 
jon, būsiančion Chicagoj.

Taikos Mobilizacijoj (kon
grese), Chicagoj, manoma bū
siant apie 20,000 delegatų iš 
visos šalies ir visokiausių or
ganizacijų. .

Iš New Yorko delegacijoms 
vykti sudaryta žymiai paleng
vintos sąlygos, nupigintos ke
lionės: traukiniais po $19 
“round trip”, busais po $15, 
privatiškomis mašinomis dar 
pigiau, žinoma, norinti vykt 
nupigintomis kelionėmis, pri
valo iš anksto užsiregistruoti 
pas New Yorko Komitetą, 381 
Fourth, Ave., N. Y.; Tel. Mur
ray Hill 6-9157.

Delegatams Nakvynės 
Chicagoje

Chicagiečiai per savo spau
dą atsišaukė ir registruoja ten 
suvažiuosiantiems iš visos ša
lies delegatams nakvynes pas 
privatiškas šeimynas be iškaš- 
čių arba tik su mažiausiais iš- 
kaščiais delegatams už nakvy
nes, 
rūpinę vietų ir viešbučiuose, 
kuriuose bus galima gaut nak
vynių mokant po $2 už kam
barį vienam, po $1.25 nuo as
mens būnant po du kambary
je ir po $1.15 būnant trim vie
nam kambaryje.

Lietuvių Delegacija

Brooklyno lietuviai delega
tai važiuoja mašina, jie susi
tarė su automobilistu mokėt 
po' $10 “round trip 
gatą, dadedant 
lerių delegatų 
doms.

Kiek girdėta, 

Tuos ir daugį kitų klausi
mų mums nuodugniai išaiškins Į 
Marg. Kavaliauskaitė-Cowl, a- 
merikietė lietuvaitė, ne tiĮc 
lietuviuose, bet ir amerikie
čiuose paskilbus prakalbinin- 
kė ir veikėja, išėjus į pačias

Tačiau rengėjai yra pa-'viršūnes vadovybėje Ameriki
nio darbininkų judėjimo. Jinai 
yra kalbėjus tūkstantinėms 
minioms amerikietiškos ir ki
tataučių publikos, jinai yra 
dalyvavus daugelio organi
zacijų konferencijose bei mi
tinguose, tad jinai taip pat ga
lės mus supažindinti su veik
la plačios Amerikos skale už 
išlaikymą Amerikos demokra
tine, už išlaikymą nuo karo, 
už abelną mūsų šalies gerovę.

Apart M. Kavaliauskaitės, 
kalbės M. Ražanskienė iš Rah
way, N. J., ir brooklynietė 
jaunuolė Aldona Bernotaitė.

Prakalbos įvyks jau Šį tre-

EKSKURSIJA NAKTĮ

/LAIVU OSSINING
RENGIA LDS JAUNIMO KUOPŲ TARYBA

Subatoj, Rugpjūčio 24 August
Laivas išplauks 7:30 vai. vakaro nuo North River prie-’ 

plaukos No. 1, ties Battery Place gatvės New Yorke.

LAIVAKORTES (TIKIRTAI) PARSIDUODA PO $1.00

Tat ne vien tik pasivažinėjimas laivu, bet sykiu ir šokiai—bus ge
ra muzika šokiams ant antro denio. Ant pirmo denio hus alaus, so- 
dės ir visokių valgių, o ant trečio denio galėsite pakvėpuoti tyru oru 
Ir gėrėtis New Yorko miesto grožiu nakties laiku. Laivas išplauks 
lygiai 7:80 v. vak., sugrįš apie dvyliktų, prie tos pačios prieplaukos.

'Kaip pasiekt prieplaukų Ifi BROOKLYN: Imkite BMT Jamaica 
liniją iki Broad St. stoties. Išlipus eikit vieną bloką iki Broadway, 
sukite po kairei ir eikite Brodve iki Battery Place. Sukite po deši
nei ir ten už vieno bloko, prie upės, bus prieplauka No. 1. Arba 
imkite Broadway Local 4th Ave. liniją iki Whitehall stoties ir ten 
klauskite Battery Place. IA NEW JERSEY. Imkite Liberty Street 
Ferry iš Jersey City j N. Y. Sukite po dešinei ir eikite West strytu 
iki Battery Place. Arba imkite Tubes iki Cortlandt St., eikite vieną 
bloką iki Broadway, sukite po dešinei ir eikite Broadway iki Battery 
Place. Žiūrint j upę, prieplauka No. 1 (labai didelis namas) randasi 
dešinėj pusėj žuvinyčios (Acquarium). Prie prieplaukos yra vieta 
pastatyt automobilius.

delegatai iš Liet. Literatūros 
D-jos 1-mos kuopos ir iš Liet. 
Moterų Apšvietos Kliubo. Iš 
1 kuopos išrinktas G. Vari- 
sonas, iš Mot. Kliubo—J. Au- 
gutienė. Kitose organizacijose 
tas klausimas dar bus svars
tomas. Iš Brooklyno menama 
būsią mažiausia 5 lietuviai de
legatai. '

Numatoma, kad abelnas lie
tuvių delegatų skaičius bus ir
gi gana didelis šioje milžiniš
koje visos Amerikos demokra
tinių ir antikarinių jėgų mobi
lizacijoj, kurios vyriausiais o- 
balsiais yra: “Išlaikyt Ameri
ką Demokratine”, “Išlaikyt 
Amerika nuo Karo”, v

Kas Veikiama Amerikiečiuose, Kad 
Nedaleisti Verstinos Karines Tarnybos

Lietuvių Motinų Komiteto 
išleistas lapelis, šaukiantis ma
sinės mobilizacijos už taiką 
mitingą, klausia: “Ar žinote, 
ką reiškia konskripcija (vers
tina karinė tarnyba) ?” “Prie 
ko einama?” “Ką verstinos 
karinės tarnybos biliaus pri
ėmimas reikštų motinoms?”

1

Šimtai Svečių Atvyks 
Šią ir Kitą Savaitę

Pereitą penktadienį rašiau 
ir vardais paminėjau daugelį 
atvykstančių iš Chicagos sve
čių, bent tuos, kurie man as
meniškai žinomi atvyksiant. 
Vakare susieinu pažįstamą 
brooklynietį.

—Kažin ar bus svečių iš 
Massachusetts ?—klausia.

—Kiek girdėti, 
daug, 
šiam.

—O kodėl. “Laisvė” jų ne
paskelbė, ar jie koki posū-

čiadienį, rugpjūčio 21-mą, 
Liet. Am. Piliečių Kliubo sa
lėj, 280 Union Avė., Brookly
ne. Pradžia 7 :30 vai. vakaro. 
Įžanga nemokama. . Visi-visos 
kviečiami atsilankyti.

Rengėjos.

Pereitą penktadienį, 
pjūčio 16-tą, Buzelio svetainė
je, East New Yorke buvo -su
rengta “Shower ir Birthday 
Pare” Amilijai Brusokaitei.

Kadangi rugpjūčio 16-tą 
yra jos gimtadienis, ir kadan
gi rugsėjo 7-tą ji ištekės už 
Albino Seilus, jos teta M. Mil- 
takienė suruošė puotą.

Buvo susirinkę apie 4.5 sve
čių, giminių ir draugių ir su
nešta daug labai gražių ir 
naudingų dovanų papuošimui 
jaunųjų namų. •

Susodinusios ' viešnias prie 
stalų, gaspa’dinės Miltakienė, 
Buzelienė, ir Aid. Pečkauskai- 
tė aptarnavo gardžiais užkan
džiais. Tada atsistojo Glavec- 
kienė ir pakvietė kelias drau
ges ir gimines tarti kelis žo
džius. Visos linkėjo meilės, 
linksmo, ilgo ir laimingo šei
myninio gyvenimu.

Paskiausiai pati Amilija pa
dėkojo susirinkusioms už gra
žias dovanas, gerus linkėji
mus, ir tetai Miltakienei už 
surengimą tokios gražios 
tos.

Thomas Pagonaitįs, 
amž., 470 E. 40th Št., 
lyn, mirė rugpjūčio 13 
terans Administration 
nėj. Kūnas 
namuose.
čio 17 d., šv. Jono kapinėse.

Antanas lonazis, 34 m. am
žiaus, 153 Wether St., Brook
lyn, mirė rugpjūčio 16 d., Sea 
View ligoninėj. Kūnas buvo 
pašarvotas graboriaus Bie
liausko koplyčioj. Palaidotas 
rugpjūčio 19 
pinėse.

Abiejomis 
laidotuvėmis

Serga
Bronius Daugirda

skilvio liga, nuvežtas į Roose
velto ligoninę, kuri yra ant 
59-tos gatvės ir 9-tos Avė. 
kampo. Jam darys skilvio ope
raciją.

Daugirda yra pažangus 
žmogus, “Laisvės” skaityto
jas, unijistas.

Baigta Cross Bay Blvd, pra
plėtimo darbas vakariniame 
kelio šone ir su rugpūčio 20- 
ta jau atidaroma važiuotei.

------- - iH.. . ’t.
Mrs. M. Kuhlėr^vyro atsi

žadėta jo testamente 1938 m., 
teismo keliu išgavo pusę jo 
likusio turto. Ji per 80 metų 
negyveno sykių.

niai ?—jau biskį nepasitenki
nusiai išmetinėjo draugas. Ne
norint pasirodyt kaltininku, 
aiškinau—gal dar neturėjo 
pranešimo, o gal ir nesuspėjo 
visus kartu paskelbti, gal ki
tą kartą paskelbs.

Svečiai iš Massachusetts

Kad išsisaugot nuo draugų 
barnies ateityje, štai būsimi 
svečiai iš Mass, valstijos, nors 
nerizikuočiau tikrinti, kad jau 
čia visi—tai tik 
žinomi.

Iš Norwoodo 
Nellie Grybas;
Petras Plakštys, Marijona žu- 
kienė, Marijona Sukackienė; 
iš Bostono James F. Boris, Ol
ga Shukis, Francis P. Olson, 
Peter Ruplėnas; iš Montello, 
Mass., Augustas Baronas, Jur
gis Šimaitis, Antanas Vasaris, 
Albert Vasaris, Bertha Yaku- 
bavich, Ludwig Yoncius; iš 
Hudson, Mass., Jokūbas Jes- 
kevičius; iš Stoughton, Mass., 
Juozas Lavas, ir visa tenykš
čio LDS Jaunimo Softball 
Komanda, kurių vardai man 
ne visų ^inomi, tad geriau 
praleisiu neminėjus.

Apie svečius iš kitų skaitlin
gų lietuvių kolonijų pranešiu 
vėliau, jei leis laikas ir laik
raštyje vieta.

Brooklyniečiai svečius ga
lės sueiti ir su jais pasižmo
nėti sekamose LDS ir LMS šei
minėse pramogose:

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, Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė., Įžan
ga 25c. '

Šeiminiame 
26-tos vakarą, 
16 Manhattan 
35c. i

Šeiminiame 
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.

Užstreikavo CIO Bronx 
Kooperatyvą

Devyni būdingų aptarnavi
mo darbininkai užstreikavo 
Amalgamated Housing Kor
poracijos kooperatyvį apart- 
mentinį bildingą, 74 Van Cort
landt Park South, kada firma 
atsisakė sutrumpint darbo va
landas ir pakelt algas.

Darbininkai priklauso CIO 
Būdingų Prižiūrėtojų Unijos 
670-me Lokale.

Iki šiol darbininkams buvo 
nustatyta dirbt 54 valandas 
vyrams ir 44 vai. moterims. 
Unija pasitarimuose su darb
daviais reikalavo numažint 
valandas ikL-48 vyrams ir 40 
vai. moterims.

Sidney Hillman, Roosevelto 
“darbo” patarėjas Nacionalio 
Saugumo Komisijoj irgi gyve
na tame bildinge.

Mechanikas Nuogom Ran
komis Užgesino Ugnį

R. E .Ditty, 32 m. mechani
kas iš Jamaicos, kredituoja
mas savo greitu mintijimu ir 
drąsa išvengus supleškėjimo 
liepsnose kliperio LaGuardia 
Orporte. Apžiūrinėdamas or
laivio gaso sandėlius, jis atra
do pro vieną atvarą besiver
žiančią mažą liepsną, kurią jis 
ūjnai užslopino savo nuogomis 
rankomis. Pribuvę gaisragesiai 
jau rado ugnį visai užgesintą 
ir orlaivis išlikęs sveikas, tik 
gesintojas apdegęs veidą ir 
rankas, bet, sakoma, nepavo
jingai.

U. Andrulienė, chicagietė, 
“Vilnies” redaktoriaus V. An
drulio žmona, su dukrelėrnis 
Beverly ir Betty vieši Kalifor
nijoj, iš kur sveikina visus 
laisviečius. Taipgi sveikina 
kaliforniečiai: K. B. Karosie- 
nė, J. Karosas, A. Mugianis, 
K. Mugianienė, Eugenija Ka- 
rosaitė. i

Tikrai smagu turėt draugų 
visame didžiąjame kontinente 
tarp Atlantiko ir Ramiojo van
denynų.

Unija Įsteigė Taksėmis 
Patarnavimą

Transporto Darbininkų Uni
jos Taksikų Divizija įstęigė vi
sos paros patarnavimą unijis- 
tų vairuojamais taksikais juos 
vartojantiems unijistams. Rei
kale, prašo pašaukt: Circle 5- 
9693.

Pasirandavoja vienas kambarys, 
fornišiuotas ir kartu su garadžiu. 
Kambarys šviesus, privatiškas, vie
nais laiptais. Dėl daugiau informaci
jų prašome kreiptis pas: B. Naujo
kas, 8611 — 135th St., Richmond 
Hill, L. I., N. Y. (194-196)

PARDAVIMAI
Mano mažiukė akerine farmukė, 

200x200 pėdų South Shore, Bay 
Shore, L. I., $195; geras kelias; ge
ra žemė; geri nuosavybės popieriai. 
Laisva maudynė pajūry; už vienos 
valandos. Sąlygos $1 per savaitę, 
atvažiuokite šiandien ar parašyki
te! Frederick, raštinė prie Sunrise 
Highway, Babylon ir Bay Shore, 
L. I. I (194-197) -

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susie j’imams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

apt Grand Street 
Rheingold ^xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

J. GARŠVA
Grabo'rius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

Lietuvių Rakandui 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. tc] jry 7-8451 Brooklyn, N. Y.

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9608

Lietu viii Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAHTS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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