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KRISLAI
Paršaitis-Gabrys Prabilo.
Jis Čia Prašys Pinigų, 

Pinigų. . .
Ir Balutis Čion Atvyksiąs.
Daugiau Laiškų iš Lietuvos. 
“Kazionas Štofas.“

Rašo R. Mizara

Ar atsimenate Gabrį-Par- 
šaitį, kuris prieš pirmąjį pa
saulinį karą Paryžiuje buvo 
įkūręs “Informacijos Biurą,“ 
palaikomą Lietuvos žmonių 
aukomis? Tasai vyras Pary
žiaus saliūnuose vadindavosi 
Gabrys DeGarliava.

Per tūlą laiką jis jieškojo 
karaliaus Lietuvai.

O kai Lietuvoje buvo įsi
kūrusi Sovietų vyriausybe 
1919 metais, tai tas pats Par- 
šaitis-Gabrys rašė laišką V. 
Kapsukui, siūlydamasis sovie
tams talkon!

Dar vėliau tas pats Gabrys 
DeGarliava sudaužė Smetonos 
biustą Kaune.

Paskui jis vėl siūlėsi Sme
tonai talkon.

Dabar šis pats Paršaitis- 
Gabrys nori užsienyj sukurti 
naują “Lietuvos valdžią“; jis 
mano atvykti Amerikon.

Socialistai, kunigai ir fa
šistai turės jam aukų parink
ti, nes iš ko gi šis vyras gy
vens ?!

Matyt, tas pats Gabrys ra
šo “Garse,“ kad tuojau po 
spalio 10 d., 1939, Smetona 
ir kiti—

“...buvo raginami sudary
ti slaptą paralelę vyriausybę 
užsieny, kuri galėtų jiems žu
vus tęsti toliau mūs valstybės 
tradiciją. Jie buvo raginami 
sukurti užsieny atsargos ir ko
vos iždą, išgabenti auksą ir 
valiutą, išvežti valstybės ar
chyvą ir brangenybes, žodžiu, 
pasiruošti neišvengiamai jau 
katastrofai...”

Bet “tautos vadas,“ girdi, 
Gabrio patarimo nepaklausęs!

Matyt, Gabrys norėjo, kad 
jam valstybės .iždą pervestų. 
Jis norėjo ir į “paralelę vy
riausybę“ įeiti. Bet Smetona 
juo nepasitikėjo. Smetona ma
nė : kai man prisieis užsienin 
bėgti, tai aš su savim aukso ir 
valiutos pasigrobsiu tiek, kiek 
man tik reikės.

Na, “tautos vadas“ taip ir 
padarė!

Dėl to Gabrys dabar susi
rūpinęs. Jis mano atvykti į 
Ameriką ir tikisi surasti čia 
daug kvailių, kurie jam duos 
pinigų.

Pamatysime!

Į Ameriką, sakoma, norįs 
atvykti ir Balutis ir visa eilė 
kitų smetoniškų diplomatų. 
Visi jie tikisi gauti šiltą prie
glaudą Amerikos lietuviuose.

Bet tegu jie perdaug nesi
džiaugia. Amerikos lietuvių 
visuomenė tiems ponams pasa
kys : jūs patapote lietuvių 
tautos priešais, todėl ir eikite 
pas tautos priešus užuvėjos 
jieškoti!

Gauname daugiau laiškų iš 
laisvosios Lietuvos. Rašo seni, 
rašo jauni. Vienas dalykas 
svarbu čia priminti: visi labai 
giria raudonarmiečius. Jie 
mandagūs, draugiški, gražiai 
apsitaisę. Ant syk jie patapo 
Lietuvos žmonių draugais. 
Pastarieji juos myli ir guo- 
doja. |

Vadinasi, visos tos nesąmo
nės, visi melai, kuriuos sklei
dė fašistų, kunigų ir socialis
tų spauda apie raudonarmie
čius, susileido, kaip pavasario 
sniegas.

šiomis dienomis atėjo dau
geliui laiškų, rašytų jau liepos 
mėnesio dienomis. Jie atėjo 
per Vladivostoką ir Kalifor
niją.

Strazdas savo laikraštyj 
guodžiasi, kad, girdi, vėliau
siame “Lietuvos žinių“ nume- 
ryj “visas pirmasis lakštas 
tik ukazai...” Esą, ten tel
pa “tik“ toki dalykai: “Pa
gerbti politiniai kaliniai,“
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Bullittas Smerkiamas 
Kongrese už Karinę 

Fašistinę Kalbą
Senatorius Clark Vadina Ambasadorių BuMittą Beveik 
Išdaviku; Kongresmanas Reikalauja Areštuot Buliittą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongrese kilo aud
ra protestų prieš kalbą, ku
rią pasakė Philadelphijoj 
Wm. Bullittas, šios šalies 
ambasadorius Franci j ai. Toj 
kalboj jis peikė demokrati
nę tvarką ir gana aiškiai 
piršo įvest diktatūrą Ame
rikoje. Tuo pačiu pradėji
mu Bullittas agitavo už 
verstiną karinę tarnybą, 
ragino pervest Anglijai se
nesnius karinius Amerikos 
laivus- naikintuvus ir fakti- 
nai.šaukė šią šalį tuojau į 
karą.

Kongresmanas Schafer 
reikalavo areštuot Buliittą 
kaip šalies išdaviką.

Senatorius Clark pavadi
no Bullitto kalbą “beveik 
tikrai išdavikiška”; sako:

“Bullittas perša įvest dik
tatūra šioje šalyje,—kaip 
tik tokį dalyką, už kurį mes 
kritikuojame p. Hitlerį ir jo 
sėbrus. Tokia savo šneka jis 
vos tik nepriėjo prie 
vystės.

“Jis demagogiškai 
šaukė į amerikiečius
užsieninį karą be priežas
ties dabar, kuomet jis pats 
pripažįsta, jog mes neprisi
rengę karui... Kita, tai 
Bullittas dabar baladojasi 
po Ameriką, agituodamas 
pripažint fašistinę, nazių 
kontroliuojamą Franci jos

išda-

atsi
eit į

“Respublikos prezidento pa
reiškimas,“ “Naujoji Lietuvos 
vyriausybė“ (atvaizdas), 
“Priėmimas Dekanozovo gar
bei,“ “Vyriausybės aktas dėl 
politinių kalinių...“

“Ir nieko daugiau
puslapyj—vien kazionas ‘što
fas’.“ 4

tame

Koki ukazai? Koks “kazio- 
nas štofas“? Jis nepasako. 
Apjakęs naujosios Lietuvos 
neapykanta, Strazdas ir to 
nesupranta, kad jo vadinamas 
“kazionas štofas“ Lietuvos 
žmonėms ir viso pasaulio lie
tuviams yra svarbiausios ži
nios.

Politiniai kaliniai Lietuvoje 
buvo išleisti ir pagerbti pirmą 
kartą per 14-ką metų. Vyriau
sybė išleido aktą dėl politinių 
kalinių pirmą kartą visoj Lie
tuvos istorijoj! Naujosios Lie
tuvos liaudies vyriausybės at
vaizdas tame “L. ž.“ numeryj 
tilpo pirmą kartą visoj Lietu
vos istorijoj; niekad Lietuvoj 
dar nebuvo įsikurusi liaudies 
vyriausybė. Priėmimas Deka
nozovo,—Sovietų Sąjungos ne
paprasto laikino pasiuntinio 
Lietuvoj buvo pirmą kartą 
Lietuvos istorijoj.

Vadinasi, visos žinios, tūpu
sios tame “L. žinių“ numeryj 
buvo pirmos rūšies žinios, ko
kių niekad tasai laikrąštis 
nebuvo'savo gyvenime turėr

Na, o tas viskas kūliais ,be- 
sivarteliojančiam Strazdui at
rodo, jog tai yra kasdieniškas 
Lietuvoje nuotykis!
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valdžią su Betainu prieky
je.”

Senatorius Wheeler smer
kė Buliittą, kad jis bando 
įtempt Ameriką į karą prieš 
Vokietiją, ypač, kuomet 
Amerika nėra prisirengus 
karui, bet girdi:

“Pats Bullittas neis į ka
rą... Tie, kurie dabar no
rėtų įtraukt mus į karą, 
užmiršta, jog mūsų berniu
kų kaulai .dar tebetręšia 
Franci jos laukus.”

Senatorius Clark pridūrė:
“Pirm praeito karo, Bul

littas iš visų plaučių šaukė 
mus į karą; bet kai karas 
buvo paskelbtas, Bullittas, 
tada turėdamas 26 metus 
amžiaus, susirado saugų 
džiabukąkaip ‘kavos aušin- 
tojas’ iždo ministerijoj Wa
shingtone; taip jis ten ir 
sėdėjo iki karas pasibaigė.”

Senatorius Vandenberg, 
Holt ir eilė kitų taipgi aš
triai kritikavo Buliittą kai
po karo kurstytoją peršan
tį Amerikai diktatūrą.

28 Bilionieriai Viešpa
tauja Ekonominiame 
Amerikos Gyvenime
New York. — Amerikie

čių žinių agentūra United 
Press pirmadienį paskelbė, 
kad dabar Jungtinėse Vals
tijose yra 28 korporacijos- 
trustai, kurių kiekvienas 
turi daugiau kaip po bilio- 
ną dolerių. O visi šie trus- 
tai kartu turi 56 bilionus ir 
500 milionų dolerių vertės. 
Pen krizį-nedarbą jų turtai 
pasiekė tokį aukštą laipsnį, 
kaip dar niekada pirmiau.

United Press pastebi, kad 
tos bilioninės korporacijos 
su savo bankais ir kitomis 
įmonėmis viešpatauja ūkiš- 
kame-ekonominiame Ameri
kos gyvenime.

Nestato Valdžiai Orlaivių Be 
Didesnių Pelnų

Washington, rugp. 20.—. 
Jungtinių Valstijų vyriau- 
sybė užsakė 5,725 karinius 
lėktuvus; bet kompanijos 
nestato jų, kol valdžia leis 
jom imt aukštesnius pelnus, 
negu iki šiol nusakyta.

Aklas Atgavo Regėjimą 
Galvos Sutrenkimą

per

Hanover, Vokietija.—Kai 
anglų karo orlaiviai nese
niai atskrido į šį miestą, 
vienas aklas vokietys, bėg
damas į slėptuvę, pargriu
vo; smarkiai susitrenkė gal
vą, ir tuojau atgavo regėji
mą. Jis buvo apakęs keli 
metai atgal:

Galim

oAbbeville 
’Dieppe-

o Reims 
oPARIS

c Troyes 
Orleanso

oVięhy ( 

lyon°

oDijon

■SCALE OF MILES
■ ■ !_■■■ - ■ —i

O SO '00 200

y kfcŠLtNo®
S .oHaribviir «- • -

dbnster bernkiįPjp
JooMoest Kassėl 

° °Leip
°Cologne

& oMainz \

Nuremberg0

°Potsdam

©Strasbourg
( Munki?

iCVjs. . Salzburg

SWITZERLA!
ofcolzano

Y 4^ o^ilian 

Jurin0 I T A.! 
y u p °Tortoha Alessandria

.V Bologna i a t>

Anglų orlaiviai paskutiniu laiku kašdiėhą bombardavo 
vokiečių ir italų fabrikus, lėktuvų stovyklas, gazolino 
sandėlius ir kitus kariškai svarbius punktus. Vietos, ku
rias anglų lakūnai bombardavo, yra pažymėtos nume
riais šiame žemlapyje.

ROOSEVELTAS SKOLINSIĄS KANADAI
KARINIUS AMERIKOS LAIVUS

Washington.'Kaip kad 
prezidentas RooseVeltas su
sitarė su Kanados ministe-
riu pirmininku Mackenzie 
Kingu dėlei bendro šių dvie
jų šalių apsigynimo, tai 
Jungtinės Valstijos galės 
paskolint Kanadai desėtkus 
savo karinių laivų-naikintu- 
vų. Šie amerikiniai naikin
tuvai tarnaus kaipo jūrinė 
Kanados sargyba; tokiu bū
du Kanada galės pasiųst 
Anglijai savo karinius lai
vus, kurie iki šiol veikė kai
po Kanados sargai.

Kad taip bus daroma, ta-

tai supranta amerikiniai ir 
svetimšaliai diplomatai Wa- 
shingtone.

Veikiantysis Amerikos 
valstybės ministeris Sum
ner Welles rugp. 19 d. pa
reiškė, kad prezidentas Ro- 
oseveltas turi teisę pasko
lint Kanadai minimus ame
rikinius naikintuvus, visai 
neatsiklausdamas senato.LSutartyje prezidento Ro- 
osevelto su Kanhdos prem
jeru yra ir daugiau punktų 
kas liečia karinį bendradar
biavimą tarp Jungtinių 
Valstijų ir Kanados.

JUNGTINES VALSTIJOS PASIUNTĖ 
SAVO KARINĮ LAIVĄ Į MEKSIKĄ
Mexico City. — Šarvuo

tas Meksikos laivukas su
stabdė prekinį Amerikos 
laivą “Herman Frasch”. ties 
Acapulco. Meksikiečių ,in- 
inspektoriai apžiūrėjo, ar 
amerikinis laivas neveža 
-ginklų priešams demokrati
nės Meksikos valdžios, ir 
leido jam toliau sau plaukt.

Meksikos vyriausybė sa-

ko, kad jis plaukė perdaug 
arti Meksikos krantų.

Washington. — Jungti
nės Valstijos rugp. 19 d. pa
siuntė vieną savo’ karinį lai- 
vą-naikintuvą į Meksiką iš
tirt, kaip ir kodėl Meksikos 
vyriausybė sustabdė ir per
žiūrinėjo Amerikos laivą 
“Herman Frasch.”.

ITALAI UŽĖMĖ VISĄ 
ANGLIŠKĄ SOMALIJĄ

SUBMAR1NAS NUSKANDINO 
PABĖGĖLIŲ LAIVA

Anglai, Sumušti Italų, 
Bėga iš Angliškos 

Somalijos
Italų Orlaiviai Atakuoja Anglus Bėgančius į Laivus; Anglai 

Nepaspėja Susikraut Ginklus

Roma, rugp. 20. — Italų 
orlaiviai be sustojimo bom
barduoja anglų kariuomenę, 
bėgančią iš Angliškos So
malijos, Rytinėje Afrikoje; 
nuolat atakuoja Anglijos 
laivus, į kuriuos anglai 
stengiasi sueit, Berberos 
prieplaukoje.

Italai,, sako, kad jų lėktu
vai ten užmuša ir sužeidžia 
daugelį priešų. Anglų bėgi
mą per Berberą italai lygi
na su pirmesnių . jų tragiš
ku bėgimu iš Franci jos per 
Dunkirką.

ginklus, amuniciją ir kitus 
karo reikmenis; todėl dau
gelį tų reikmenų jie sude
gino, kad netektų italams.

Roma, rugp. 20.—Italai 
jau užėmę visą Anglišką 
Somali ją, Rytinėje Afriko
je.

Bėgdami nuo italų į lai
vus, anglai padegė Berbe
rą, "svarbiausią miestą Ang
liškoj Somalijoj.

Viena anglų kareivių kuo
pa Hergeisoj su visais gink
lais ir kupranugariais pa-t 
sidavė italams. -

London, rugp. 20.—Vokie
čių submarinas torpedavo ir 
nuskandino vieną anglų lai
vą, kuris gabeno pabėgėlius 
į Ameriką bei Kanadą. 7 
asmenys žuvo; kiti išgel
bėti. .

ORAS.—Beveik giedra.

Berlin, rugp. 20.—Anglų 
orlaiviai vėl pasirodė virš 
Berlyno, Bremeno ir Ham
burgo, bet vokiečiai juos 
tuojaus šalin nuviję.

Anglija Įsakė Savo Armijai 
Apleist Somali ją

London. — Anglijos val
džia rugpjūčio 19 d. įsakė 
savo armijai pasitraukt iš 
visos Angliškos Somalijos. 
Tuo būdu Anglija užleidžia 
italams 68 tūkstančių ket
virtainių mylių plotą su 350 
tūkstančių gyventojų.

* Anglai, neatlaidžiai ata
kuojami italų iš oro, nepa
spėja susikraut į laivus savo 
»■■■*.......... ", --------------...

Skirtingi Vokiečių ir 
Anglų Pranešimai Apie

Orlaivių Nuostolius
London. — Ar-^Jų vyriau

sybė teigia, kad jie nuo rug
pjūčio 8 iki 19 d. sunaikinę 
699 vokiečių orlaivius, o iš 
savo pusės praradę 153.

Berlin. — Vokiečiai sako, 
kad nuo rugp. 8 d. iki 19 
d. jie nušovę žemyn bei su
bombardavę 755 anglų or
laivius, o anglai sunaikinę 
194 vokiečių orlaivius.

Oro Kautynės Tarp Vokiečių 
ir Anglų

London, rugp. 20.—Vėl 
skraido virš Anglijos šim,tai 
vokiečių orlaivių, bombar
duodami fabrikus, lėktuvų 
stotis, prieplaukas ir kitus 
taikiklius.

I

Anglų orlaiviai bombar
davo kelias kariniai svar
bias vietas Vokietijoj, ypač 
šturmavo Boulogne ir Ca
lais, vokiečių užvaldytus 
uostus šiaurinėje Franci jo
je. f

100 Japonų Orlaivių Sudegi
no 10,000 Chinų Namų
Chungking, Chinija. — 

Šimtas Japonijos orlaivių 
vėl bombardavo' Chungkin- 
gą, laikinąją Chinijos sosti
nę ir sudegino 10 tūkstan
čių namų, kuriuos^ dau- 
giaūsia gyveno darbininkai; 
bomVininkai suardė ir me- 
tędištų misiją; daug neka-

ITALAI GREIT UŽIMSIĄ 
BERBERĄ

Roma, rugpjūčio 20.—Ita? 
lai praneša, kad jie bile va
landą galėsią užimt Berbe
rą, miestą su prieplauka, 
prie Raudonosios Jūros.

Italų spauda rašo, kad 
jie turėsią užimt ir greti
mąją Francūzišką Somaliją 
su Jibuti prieplauka. Tada 
italai minomis ir oro bom
bomis užkirsią -anglų lai
vams išplaukimą iš Raudo
nosios Jūros ir įplaukimą 
į ją per rytiniai-pietinį šios 
jūros galą.

Iki šiol anglų laivai iš Vi
duržemio Jūros plaukdavo 
per Suezo kanalą į Raudo
nąją Jūrą, o iš jos į Indi
ją ir kitas anglų kolonijas.

Jeigu italai užkerta An
glijai. rytiniai-pietinį , galą 
Raudonosios Jūros, tai ir 
pats Suezo kanalas lieka be
veik bevertis anglams.

Apsidirbę su anglais So- 
malijoje, italai pasmarkins 
karo veiksmus prieš Anglų- 
Egipto Sudaną. Jie stengsis 
per jį susisiekt su savo ar
miją Libijoje. Tada būtų 
pavojus ir Egiptui, Angli
jos pusiau-kolonijai.

ANGLAI NETURĖJĘ 
TANKŲ

London. — Italai turėjo 
gana tankų ir kitų mecha
nizuotų pabūklų prieš an
glus Somali joje. Anglai ne
sitikėjo, kad italai prieš 
juos ten vartos tankus, ir 
buvo “nustebinti”, kaip ra
šo Amerikos koresponden
tai iš Londono.

Bet anglai sako, kad per 
kovą Angliškoje Somali joje 
žuvę daug daugiau italų ne
gu anglų.

Amerika Parduosianti Kana
dai 50 Naikintuvų

Washington, rugp. 20. — 
Valdininkai kalba, kad 
Amerika, turbūt, parduos 
50 senesnių naikintuvų Ka
nadai. O Kanada savo že
mėje leisianti Amerikai įsi
taisyt karo lėktuvų stovyk
las.

Roma, rugp. 20. — Italų 
spauda grūmoja, kad “jau 
atėjo valanda” Italijai apsi
dirbti su Graikija.

London. — Anglų orlai
viai bombardavo kelias ita
lų stovyklas Libijoje.

London,-rugp. 20.—Anglų 
orlaiviai bombomis sužeidė

ri^įų chinų užmušė ir sų- du vokiečių laivus Norvegi- 
žeidė. joj.

f;
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Dirba Smarkiau, Dirba Ištikimiau
Elta praneša iš Kauno:

‘‘Visose didžiosiose Kauno įmonėse 
verda naujas gyvenimas. Pramonės Mi
nisterijoje paskyrus fabrikų suvalstybi- 
nimo reikalams komisarus, visose tokio
se įmonėse sklandžiai vyksta pramonės 
suvalstybinimo darbas. Stambioji pramo
nė pereina į tikrųjų šeimininkų-darbinin- 
kų rankas. Pramonės suvalstybinimas 
vyksta visiškai nesutrukdant gamybos. 
Darbininkai, žinodami, kad jie dabar dir
ba ne kapitalistui, bet sau, patys kovoja 
dėl darbo disciplinos pakėlimo ir dėl dar
bo našumo. Pavyzdžiui, Šiaulių “Maiste” 
darbo našumas per paskutines dvi die
nas pakilo 70%. Visoje Lietuvoje paste
bimas darbininkų aktyvumas ir inicia
tyva. Darbininkai daro visokių pasiūly
mų, kaip pagerinti gamyba, kaip apsau
goti fabriko turtą ir tt. Yra fabrikų, kur 
darbininkai nemiega ištisas naktis steng
damiesi jiems pavestą darbą atlikti pa
vyzdingai ir stropiai. Visur konstatuoja
ma rimtis ir susiklausymas. Pasirodžius, 
kad fabrikų suvalstybinimo darbe, su
valstybinimo komisijoms kai kuriuose 
didesniuose fabrikuose sunku yra apsi
dirbti, susidarė darbininkų brigados, ku
rios, komisijoms vadovaujant, praveda 
fabrikų suvalstybinimą. Pastebėta, kad 
tos brigados visai gerai atlieka savo 
uždavinį. Darbininkai visi kaip vie
nas yra puikiausioje nuotaikoje ir, su
prasdami gyvenamojo momento svarbą, 
su dar didesne energija dirba savo dar
bą ir visais galimais būdais padeda ko
misijoms vykdyti jų uždavinius. Pakėlus 
darbininkams atlyginimą, dabar vyrai 
uždirba nuo 8,80—10 litų į dieną, o mo
terys nuo 7,33 litų. Pramonės Ministeri
ja įsteigė fabrikų aprūpinimo žaliavo
mis komisiją, kurios uždavinys—rūpin
tis, kad būtų patikrintas pramonei rei
kalingų žaliavų gavimas.”

Visiškai natūralu, kad Lietuvos dar
bininkai dabar geriau ir smarkiau dirba. 
Jie, mat, žino, kad fabrikai dabar yra jų, 
kad visas kraštas yra jų. Juo daugiau 
pagamins, daugiau turės.

Praėjo Lietuvoje dienos, kada darbi
ninkas dirbdavo išnaudotojui, kuris lupo 
jam devynis kailius, kad sau daugiau pel
nų turėti.

Šeši Šimtai Jūreivių 
Unijos Atstovų

Nacionalės Jūrininkų Unijos (Natio
nal Maritime Union) prezidentas Curran 
pareiškė, kad rugpjūčio mėn. 31 ir rugs. 
Į ir 2 dd., 1940, Čikagon suvažiuos apie 
600 šios unijos atstovų. Jie dalyvaus Tai
kos Kongrese, arba kaip dabar jis vadi
namas Taikos Mobilizacijoj. Tik iš vieno 
New Yotko organizuoti jūrininkai Tai
kos Mobilizacijon pasiųs apie 100 atsto
vų.

Tai reikšmingas dalykas! Jis pagaliau 
parodo, kad jūrininkai karo labai ne
apkenčia, nes žino, kad jūrininkams dau
giausiai tektų kare nukentėti. Antra, jie 
nenori įtraukti Amerikos į karą ir dėlto, 
kad jame nukentėtų visa šalis—visi Ame
rikos darbo žmonės. Iš karo pasinaudo
tų tiktai sau jale individualų — atsirastų 
šimtai ir tūkstančiai naujų milijonierių, 
panašiai, kaip buvo po pereito karo.

Visi organizuoti darbo žmonės reiškia 
savo balsą prieš karą ir prieš verstiną 
kariuomenėn ėmimą taikos metu. Tai ir 
gerai.

Lietuviai darbo žmonės taipjau karo 
bijosi ir jo nenori. Jie, podraug su vi^a 
Amerikos visuomenę, yra priešingi ir 
verstinam kariuomenėn ėmimui taikos 
metu.

Tos pačios nuomonės yra ir kitų tautų 
darbo žmones ir veikėjai.

Tad labai svarbu, kad , viršminėtoji 
Taikos Mobilizacija būtų labai pasek
minga. Svarbu pasiųsti ten delegatus.

Willkie už Verstiną Kariuomenėn 
Ėmimą

Kalbėdamas pereitą šeštadienį, repub- 
likonų kandidatas pasakė pirmutinę ofi- 
cialę savo rinkimų kampanijos prakalbą 
—accepting speech. Kuo gi toji kalba ar
ba toji platforma esminiai skiriasi nuo 
demokratų kandidato, prezidento Roose- 
velto? Nieku. Pastarasis stoja už versti
ną kariuomenėn ėmimą taikos metu, už 
tą patį stoja ir Willkie. Prezidentas Roo- 
seveltas stoja už siuntimą Anglijai “vi
sokios pagalbos,” už tą patį stoja ir Will-* 
kie.

Viskas atrodo, kad abiejų partijų kan
didatai yra kaip du vandens lašai.

Suomiai Komunistai Amerikoje 
Suomijos Klausimu

Šiomis dienomis suomiai Amerikoje 
gyveną komunistai, priklausą USA Ko
munistų Partijai, išleido pareiškimą Suo
mijos klausimu. Po pareiškimu pasirašo: 
“Finnish-American Commission, Com
munist Party, USA.” Pareiškime telpa 
įdomių davinių apie Suomiją.

Trumpai pabrėžę nepriklausomos Suo
mijos atsiradimo istoriją ir priėję prie 
Suomijos-SSSR karo, pareiškimo auto
riai nurodo, kad šis karas lėšavęs Suo
mijai medžiaginiai 30 bilijonų suomiškių 
markių! Dabar tuosius nuostolius Hel
sinkio valdovai bando suverst ant bied- 
nuomenės, ant Suomijos darbo žmonių. 
Nedarbas labai didelis. Baisiai kenčia 
ypatingai tie žmonės, kuriuos Helsinkio 
ponai verstinai išvarė iš sričių, atiteku
sių Sovietų Karelijai. Helsinkio vyriau
sybė nesilaiko taikos sutarties, padarytos 
Maskvoje pereitą pavasarį. Suomijoj le
galizuota fašistų partija, o komunistai 
baisiai persekiojami. Suomijos buržuazi
ja, izoliuota nuo Anglijos, kuriai per ilgą 
laiką buvo ištikima, dabar keičia savo 
gaires ir bando prisišlieti prie naziškos 
Vokietijos. Sccial-demokratija tebeina 
senais keliais: remia reakcininkus ir ko
voja prieš tuos, kurie kovoja už žmonių 
laisvę Suomijoj.

Nepaisant to visko, Suomijoj kyla nau
jos jėgos, stojančios už artimą bendra
darbiavimą su Sovietų Sąjungą. Tosios 
jėgos reiškiasi ne tik darbo žmonėse, bet 
ir švaresniuose intelektualuose. Nepai
sant visokio teroro, šitos jėgos kasdien 
laimi vis daugiau ir daugiau Suomijos 
žmonių savo pusėn.

Amerikos suomiai darbo žmones, nu
rodo pareiškimas, jaučia ir numato, kad 
pažangioji visuomenė Suomijoj išeis lai
mėtoja; jinai pasiims savo rankosna 
krašto reikalus. O tuomet Suomijos liau
džiai bus užtikrintas rytojus: taika jr 
gerbūvis.

Hollywoodas Raudonas
Nupliaškėjo stambiojoj spaudoj senca- 

cingos žinios apie Hollywoodo komunis
tus. Esą, Los Angeles distrikto proku
roras Buron Fitts suradęs jų visą eilę. 
Tie komunistai — žymiausieji filmų ar
tistai, rašytojai ir direktoriai. Tokios fil
mų žvaigždės, kaip March, Tone, Cag
ney, Muir—komunistai.Komunistai ir di
rektorius Bibermąn ir rašytojas-drama- 
turgas Odets ir kt.

Jau net tūli komerciniai didlapiai, ku
rie visuose pakampiuose mato komuniz
mo šmėklą, pareiškė savo abejojimą apie 
tuosius Fittso atradimus.

Kas tik šiandien stoja prieš reakciją, 
prieš karą, prieš verstiną kariuomenėn 
ėmimą; kas tik stoja už Teisių Bilių, už 
laisvę darbo žmonėms organizuotis, tas 
reakcininkams komunistas!

Be abejojimo, daugelis Hollywoodo fil
minių žvaigždžių, kaipo tikri artistai ir 
intelektualai, stoja su pažangiąja Ame
rikos visuomene. Bet tai dar nereiškia, 
kad jie yra komunistai.

Dies komitetas, sakoma, dabar suteiks

Žymusis Amerikos kartūnistas, Hugo Gellert,, šitaip 
vaizduoja ateiviu registravimą Amerikoje.
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(Paštas) (Valstija)
3. (a) Aš girniau.......................................................................

(Mėnesis) (Diena) (Metai)
(b) Aš gimiau (arba netoli) ............... ................................

(Miestas) (Apskritis) (Šalis)
4. Esu pilietis ar pavaldinis.........................................................

(šalis)
5. (a) Esu (pažymėk vieną):................... (b) Mano ženybinis

stovis yra (pažymėk vieną) : Vyriškos—Moteriškos—
(Gimties) (Gimties)

Pavienis (nė) ....Vedęs (usi) ....Našlys (lė) .... 
Persiskyręs (rusi)............................................................

(c) Mano rasė yra (pažymėk vieną) : Balta.........................
Juoda .... Japoniška .... Chiniška .... Kita ....

6. Esu......... pėdų............ colių ūgio, sveriu .... svarų, turiu
........................... plaukus, ir    akis, 
(spalva)....................................................................(spalva)

7. (a) Paskutinį sykį atvykau į Jungtines Valstijas ...............
(uostas ai' jvežiavimo vieta) (mėnesis, dienas ir metai)

(b) Aš atvykau ant ................................................................
(Vardas laivo, laivo kompanijos ar kitas transportacijos būdas)

(c) Aš atvykau kaip (pažymėk vieną) : Keleivis .... Laivo 
įgulos narys .... Pasislėpėlis ant laivo .... Kitas. ...

(d) Ąš atvykau į Jungt. Valst. kaip (pažymėk vieną) : Pas
tovus gyventojas..  Svečias......... Studentas..........

'' Sutarties pirklys......... Jūreivis......... Svetimos val
džios oficialas .... Svetimos valdžios oficialo darbi
ninkas........... Kitas................

(e) Aš pirmą sykį atvykau į Jungt. Valstijas.......................
(Mėnesis) (Diena) (Metai)

8. (a) Iš viso išgyvenau Jungt. Valstijose ..................... metų.

Ateivių Registravimo 
Klausimai

Earl C. Harrison, Teisingumo Departmento Ateivių 
Registravimo Direktorius, skelbia 15 klausimų, kuriuos 
ateiviai turės atsakyti per ateivių registravimą, kuris 
prasidės rugpjūčio 27 dieną ir baigsis gruodžio 26 dieną, 
1940 metais.

Į dvi ar tris savaites prieš ateivių registravimą bus 
galima gauti kopiją ateivių registravimo blanką, ji va
dinama “specimen form.” Šitos formos nėra aktuališkos 
registravimo blankos, bet jos parodo klausimus, kuriuos 
kiekvienas ateivis turės atsakyti, kuomet užsiregistruos.

Ponas Harrison pranešime ragina, kad “kiekvienas 
ateivis privalo gauti kopiją šitos blankos, parsinešti-į na
mus ir atsargiai perskaitęs namie išpildyti. Tas paleng
vins ir pagreitins registravimą. Su atsakytais klausimais 
po ranka, jis galės greitai ir lengvai paduoti reikalauja
mas informacijas pašto darbininkui, prie tų informacijų 
prisiekti ir pasiduoti pirštų nuospaudų, nuėmimui.”

“Kuo atsargiausia teisingai atsakykite šituos klausi
mus,” p. Harrison toliau pataria: “Jeigu pats neturi rei
kalaujamų informacijų, kreipkitės prie giminių, draugų, 
pažystamų, prie socialės gerovės įstaigos arba prie kitos 
atsakančios organizacijos dėl pagalbos. Taipgi peržiūrėk 
visas senas popieras ir senus rekordus. Ateivių Registra
vimo Įstatymas sunkiai nubaus ateivį, kuris neteisingas
informacijas paduos. Toks ateivis bus baudžiamas 6 
mėnesiams kalėjimo ir $1,000 piniginės bausmės. Toliaus, 
ateivis taip nubaustas į penkis metus po atvykimo į Jung
tines Valstijas bus išdeportuotas.”

“Nepiliečiai turi suprasti,” sako p. Harrison, “kad ši
tas daroma apsaugoti šalį, kuri juos priėmė ir jiems da
vė prieglaudą nuo persekiojimų; šalį, kuri jiems davė 
fiziškos apsaugos ir progą užsidirbti pinigų pragyveni
mui. Ir aš tikiu, kad jie patys supras ir įvertins skirtu
mą dvasioj ir būde mūsų registravimo nuo visokių re
gistravimų kitose šalyse. Kaikuriose šalyse—jeigu buvai 
ateiviu—tau buvo įsakyta vykti į policijos stotį. Tas nie
kad nebuvo daroma Jungtinėse Valstijose. Šitoj šaly gali 
užsiregistruoti prie savo pašto. Ir per savo paštus mūsų 
valdžia kiek tik galės tau pagelbės. Kiekvienas nepilietis 
turi registruotis, už^jį kitas negali tą atlikti. Nepiliečio 
pirštų nuospauda biis imama tik pašte, niekur kitur. Tik 
asmenius jaunesnius 14 metų amžiaus jų.tėvai ar legaliai 
globėjai .galės užregistruoti. Lai niekas šituo reikalų ne
samdo jokių žmonių, advokatų, įstaigų ir tt., ir nemoka 
nei vieno cento už patarnavimą niekam kitam. Už regis
travimą nereikės mokėti nei vieno cento.”

“Gal kažkurie ateiviai mano, kad informacijos, ku
rias j te pristatė registravimo laiku, bus. vartojamos prieš 
juos kaip nors. Pavelykite mums atkurtoti apie tai. Įsta
tymas reikalauja, kad ateivių registravimo rekordai būt 

.laikomi konfidencialiai ir pilnoj slaptybėj. Šitas parū- 
pinimas veikia nuo tos minutos, kada nepilietis paduoda 
informacijas apie save pašte. Nieks prie rekordų negali 
prieiti be tam tikro leidimo nuo Jungtinių Valstijų Ge
neralinio Prokuroro. Kiek bus galima, privatiški ofisai 
pąšte ir ne viešos vietos, bus tam tikslui Vartojamos. 
Pašto darbininkas tik priims visas informacijas, jis jas 
laikys konfidencialiai, jam nepavelyta tyrinėti ar egza
minuoti nepilietį, kuris prie jo atvyksta registruotis.”

1. (a) Mano vardas yra .............................................................
(Pirmas arba krikštavardis) (Vidurinis vardas) (Pavarde)

(b) Aš atvykau į Jungtines Valstijas po vai^u.....................
(c) Aš taipgi buvau žinomas sekančiais vardais.................

(Paduok vardą po tėvais, jeigu ištekėjusi moteris, profesionališ
kus vdrdus, pramanytus vardus ir kitokius vardus) ......... ..........

2. (a) Aš gyvenu.....................................................
(Gatyės ądresas ar kaimo kelias) (Miestas) (Apskritis) (Valst.) 

(b) Mano pašto adresas yrą ................. . ............................ .

progos apkaltintiesiems komunizme prieš 
jį pasiteisinti. Bet kas prieš Dieso komi
tetą kada nors galėjo pasakyti daug tie
sos? Atsimenam, kaip velionis Heywood 
Broun buvo pašauktas liudyti į Washing-

Aš ketinu pasilikti Jungt. Valstijose ............................
(Pastoviam apsigyvenimui ar kaip ilgai ketini būti)

9. (a) Mano paprastas užsiėmimas yra ..................................
(b) Mano dabartinis užsiėmimas yra ....................................
(c) Mano dabartinis darbdavis yra ....................................

Kurio adresas yra........................................:......... ...............................
(Gatvės adresas ar kaimo kelias) (Miestas) (Valstija) 

ir kurio biznis yra .................. .................... .......................................
10. Esu užsiėmęs, ar per pastaruosius penkis metus užsiėmiau, 

ar ketinau užsiimti sekančia veikla (Apart kitų informacijų, 
paduok narystes ar veiklą kliubuose, organizacijose, arba 

draugystėse) : ...................................................................

If. Mano kariška ar jūreiviška tarnysta buvo ..........................
(šalis)

..................................... Nuo................................... iki......................
(Kokiame skyriuje) (laiko) (laiko)

12. Aš prašiau......... pirmų pilietybės popierų Jungt. Valstijose.
Neprašiau.......... Aplikacijos laikas ......................................
Pirmos pilietybės popieros gautos ..........................................

(Laikas) (Num.) (Miestas) (Valstija) 
Padaviau prašymą dėl natūralizacijos ....................................

(Laikas) (Miestas) (Valstija)
13. Aš turiu sekančias pažymėtas gimines gyvenant Jungtinėse 

Valstijose: Tėvą (us) . .. . Vyrą ar žmoną.... Vaikus....
(nei vieną, vieną ar abu) (Taip ar ne) (Skaitlių)

14. Aš buvau................ suareštuotas ar apskųstas ar nubaus
tas už kokį prasikaltimą
Tie prasikaltimai buvo:
Už ką Suareštavimo

data

(arba prasikaltimus) ; nebuvau....

Suareštavimo Kaip dalykas
vieta užbaigtas

15. Per pastaruosius penkis metus buvau nariu (re) ir veikiau 
.................. nebuvau.................... kaip oficialas jų, ar darbininkas 

už organizacijas, atsidavusias pilnai ar dalinai savo įtekme 
. pastūmėti ar remti svetimos valdžios politišką veikalą, viešus 

santikius, ar viešą nusistatymą (policy) ........................

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
LDS sekretorius J. Siurba 

gavo sekamą laišką nuo sa
vo brolio Kazio iš Kauno:

Liepos 5 d., 1940, 
Kaunas.

Sveikas, Brolau!
Dabar esu tikras, kad jau 

šis mano laiškas tikrai tave 
pasieks.

Sutruko vergijos pančiai. 
Pabėgo “vadas” ir jo arti
mieji šalininkai. Užtekėjo ir 
mums darbo žmonėms sau
lė ir ji mums švies per am
žius. Ne mes su traukėm 
tuom vergijos pančius, ku
riais buvo surakintos mūsų 
lūpos, bet Raudonoji Armi
ja mūsų nors kąrtą pasigai
lėjo ir ji mums ląisvę grą
žino. Pilna džiaugsmo Lie
tuvos liaudis. Mes laimė
jom.

Vakar gavau nuo Jurgio 
laišką, iš kurio galima spręs
ti, ant kiek jis džiaugiasi ir 
kiek pas jį energijos atsi-' 
rado, tiesiog atrodo pajau
nėjęs žmogus.

Gavęs nuo manes šį laiš
ką tuojąųs, nei dienos ne
laukdamas, rašyk man ir pa
siųsk laikraščių, nes man 
įdomu, kaip jūsų spauda 
atsiliepė. Aš gavęs nuo ta

toną. Vos jąrp ištarus kelis tiesos žo
džius, jis buvo sulaikytas ir ilgiau ne
buvo leista, kalbėti. Ar gali ten daugiau 
laisvės ir teisių tikėtis apkaltintieji fil- 
hių artistai?

vęs tuojaus pasiųsiu tau ne 
tik laišką, bet laikraščių ir 
naujausių knygų, kurių tu 
anksčiau negaudavai, nors 
aš ir siunčiau, o žūdavo 
tarp smetonininkų.

Dabar, brolau, mes laisvi. 
Mūsų sąžinė atgimusi jau- 
nutė-laisva. Galim laisvai 
savo mintis išreikšti, nes 
niekas mūsų laiškų nebenai- 
kins. Nors aš ne kariškis 
esu, o tik tarnauju kariuo
menėje civiliu tarnautoju, 
ir tai negalima buvo ne tik 
politikuoti, bet ir jokiai 
profesinei sąjungai priklau
syti, o ir tos paskutiniuoju 
laiku buvo uždarytos. To
dėl iki šio laiko dėl duonos 
kąsnio turėjau laikyti lūpas 
sučiaupęs ir laukti gražes- 
nios ir švesesnios ateities. 
Na ir sulaukiau.

Tu taipgi gali man pri
siųsti parašęs kokį nors 
straipsnį. Pavyzdžiui, “Kaip 
Amerikos Lietuviai Dartų- 
ninkai Sutiko Lie tųvos 
Liaudies Išlaisvinimą.” Ar
ba ir kitokį. O kai prisiusi, 
man laikraščių, tai aš iš jų 
padarysiu santrauką ir pa
talpinsiu į savuosius laik
raščius. Dabar nebenutrau- 
kime ii' nedarykime tokius 
didelius tarpus susirašinėji
mui.

Tuo kartu tiek. Linkėji
mai nuo tėvelių, šeimas, 
brolio ir sesers.

Kazys.
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Karas neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

Lietuvių Literatūros Draugijos vajus* 
prasidėjo vasario '1-mą, naujus narius ga
lime įrašyt su $1 mokesties už visus 
šiuos, metus. Gera proga gaut moterų na
rių ir sutvert moterų kuopas bei kliubus.

Baltarankiui Darbininkių 
Sąlygos Nepavydėtinos

Šeimyna Keliavo 2,000 
Mylių Jieškot Darbo

Fabriko darbininkė, namu 
valytoja, skalbėja, tankiai at
sidūsta pažvelgusios į dažy
tais nagučiais moteriškę, ei
nančią raštinės darban. Vie
nok ir tų moterų, kaip ir visų 
dirbančių išnaudotojams, gy
venime yra didelių sunkumų. 
Iš jų daugiau reikalaujama ir, 
tankiai, mažiau mokama, ypa
tingai ten, kur jos neorgani
zuotos. štai vienas iš tipiškų 
raštinės darbininkės pajieško
jimų, tilpusių laikraštyje N. 
Y. Times:

“Reikalinga stenografe, pa
tyrusi; nepriešingi priimt ir 
einančią trečią dešimtį; turi 
būti pilnai gera stenografe ir 
pripratusi prie abelno raštinės 
darbo; ypatingai pageidauja
ma turėjusi gerą apmokesti, 
bet dabar einanti žemyn; jau
nuolių prašome nesikreipti, 
būtinai tik patyrusi; $15 pra
džiai; pažymėkit religiją. E. 
347 Times.”

Matote, koks tas privilegi
juotas gyvenimas. Reikalauja

“Dabar Nėra Alkanų Šeimynų, 
Reikalingi Gauna Pašalpą”

Viena tam pačiame name 
su manimi gyvenanti moteriš
kė, kuri persistato labai dide
le panele ar ponia ir sakosi 
“visam svietui” labai daug ge
ro padariusi, kada būdavusi 
labdarybės department© tyri- 
nėtoja-investigatore, pasišau
kus mane paklausė:

“Ar tiesa, kad norint gaut 
pašalpą reikia priklausyt 
prie komunistų, kitaip ne
gaus ?”

“Kas jums taip sakė?” pa
klausiau. “Pirmu kartu gir
džiu.”

“Nuo daug ko esu girdėju
si,” atsakė moteriškė, tačiau 
įvardyti nei vieno negalėjo. 
Jai paaiškinau, kad, kiek man 
žinoma, komunistai New Yor- 
ko miesto nei šalies nevaldo, 
tad ir prie geriausiu norų ne
galėtų niekam pašalpos duoti 
ar net žadėti. Tačiau komunis
tai savo kovingumu įstatym- 
davystėse ir šalpos biuruose 
yra ne vienam, bet minioms 
padėję išgauti pašalpą. Kas 
neatmena 1930 metų kovo 6- 
tos, kada virš 100,000 new- 
yorkiečių, komunistų šaukia
mi, išėjo į milžiniškas demon
stracijas už pašalpą, o de
monstracijos vadai— Fosteris, 
Amteris, Raymond — buvo 
areštuoti ir įkalinti. Dabar, 
kada pašalpa yra įgyvendin
tas faktas, patys bedarbiai, 
organizuoti į Workers Al
liance, gina savo reikalus.

“O ta Workers Alliance ar 
komunistų ?” vėl klausia ma
no kaiminka.

“Visų bedarbiu ir WPA 
darbininkų,” atsakiau. “Labai 
galimas daiktas, kad randasi 
ir komunistų, nes ir jie nėra 
apdrausti nuo nedarbo.”

“Ar jie man gautu pašalpą, 
jei prie jų prisirašyčiau ?”

“Nežinau, nes niekad be 
darbo "bebuvau, tad ir 'pašal
pos neprašiau nei prie Work
ers Alliance neprigulėjau,”— 
atsakiau jai. “Vienok manau, 
kad niekas kitas už jumis ne
galės jums pašalpos išgauti, 
bet jei jūsų padėtis yra sun
ki, jei jūsų reikalavimai teisė
ti, manau, jie draugiškai pa
remtų juos.”

čia moteriškė leidosi pasa
kot man ilgą savo “prastos 
laimės” istoriją, žmonių ne* 
dėkingumą, ir tt. ir taip beriebumus reikia valyt su nap-

ma “visapusiškai patyrusios” 
dirbt už nepatyrusios algą. Ir 
išklausymas visokių bosų pa
siaiškinimų, kad jis negalįs 
priimt, jeigu kokios nors jam 
nepageidaujamos tautybės, 
jeigu ateivė, jei ištekėjus, at
gal perėjus 25 metus arba ne 
gana graži, tankiai gali už
mušt ir energiškiaūsią darbo 
j ieškoto ją.

Įsisteigus raštinės darbinin
kų unijai, dalykai daug paki
tėjo, tačiau jauna, vos tris 
metus išgyvenusi unija, New 
Yorke, ir pati pripažįsta, jog 
dar toli ne viskas atsiekta, ko 
siekiama. Dar daug tebėra ne
organizuotų ir dėlto bosai dar 
gali jieškoti merginų “pripra
tusių prie gerų algų, bet ein
ančių žemyn.” Vienok svarbu 
tas, kad dalykai, nors pamažu, 
krypsta gerojon pusėn ir yra 

| vilties blogumus išgyvendinti. 
Unijos nacionalė konvencija, 
įvyksianti 31-mą šio mėnesio, 
Chicagoj, turėtų pagelbėt or
ganizacijai dar keliais šuo
liais pasistūmėti pirmyn.

galo, ir tame įsismaginime už
simiršus savo nesenai išsipa
sakotus neva vargus, dadėjo:

“Bet Amerikoj dar niekas 
nebūna alkanas, visi reikalin 
gi gauna pašalpą.”

Nenorint jos užgauti primi
nimu jos pačios nesenai išsi
pasakotų .neva bėdų, primi
niau apie Mrs. Nicosia, kuri 
pritrūkusi jėgų gyventi su 6 
vaikais trijų kambarėlių ap- 
artmente bei nuolatiniame 
skurde ir rūpestyje, užbaigė 
savo skurdą nužudymu vaikų 
ir savęs. Prie to pridėjau: 
“Jus galėtumėt tūlą laiką dar 
išsiversti be pašalpos, jei į sa
vo 3-jų kambarių apartmentą 
priimtumėt 7 burdingierius. 
būtumėt tiek gyventojų viena
me apartmente, kaip gyveno 
Mrs. Nicosia.”

“Aš ne tokia, kad galėčiau 
taip gyvent,” skubiai kalbėjo 
moteriškė jau užsigavusiu to
nu. “Aš, eisiu į demokratų rin
kimų centrą, jie man žadėjo 
duot darbo rinkimu laiku.” c

“O kaip bus po rinkimų,” 
vėl neiškenčiau nepaklausus. 
“Juk jūs bene ir seniau jiems 
padėdavot, o vargų, sakėt, vis 
negalėjot išsibodėti?”

. “Je, padėdavau. Ir jie ipan 
žadėdavo pagelbėt, ale po rin-' 
kimų taip ir pasilieka. Gal šį 
karta išpildys.”

“žadinys, sapne radinys,” 
pastebėjau žadėjimais gyvent 
pasišovusiai ir paskui už ke
lių šarlatanų neišpildytus pa
žadus visą svietą kaltinančiai 
moteriškei, patariant jai ge
riau darbuotis už darbo žmo
nių kandidatus, kurie nežada 
keptų karvelių, bet visada su 
visa liaudimi kovoja už ge-- 
resnį kąsnį duonos, už visų ly
gias pilietines ir ekonomines 
teises, už išlaikymą Amerikos 
demokratine, už jos išsaugo
jimą nuo karo.

M. V.
1 :---

lodinos plėtmas ant balti
nio reikia trint spondžiumi ar 
šmoteliu sugeriančio audimo, 
padažyto taukiose. Apačioje 
irgi padėt sugeriantį skudurą 
ar popierą, kad ateilstą jodi
ną ir riebalus stigertų. Paskui 
taukus išplaut su paprastu 
muiluotu vandeniu. Su ne
skalbiamu drabužiu sunkiau,

SOVIETŲ SĄJUNGOS SPORTO PARADAS

Sekcija armėnių moterų, dalyvavusių liepos 21-mą sporto festivale Raudonojoj
Aikštėj, Maskvoj.

MOTERŲ PAŽANGA
Janet Weaver, “Daily Wor

ker” korespondentė, rašo :
“Sovietų moteris, tikroje žo

džio prasmėje, yra pažangiau
sia moteris visame pasaulyje.

“Jinai skraido ore; plau
kioja vandenimis; ji vairuoja 
galingus lokomotyvus išilgai 
ir skersai milžinišką šalį. Ji
nai tyrinėją Arktiką; ji su
planuoja gražius pastatus; 
studijuoja universitetuose, už
ima .svarbią vietą valdžioje, 
veda didžiules audinyčias.” 
(Iš Laisvės-Moterų Skyriaus).

Taip. Pažanga didelė. So
vietų Sąjungoje pilnai lygios 
vyrų ir moterų teįsės, be jokio 
šešėlio, be jokių slaptų ar vie
šų užmačių. Bet kaip ir kada 
ta pažanga prasidėjo? Visai 
neseniai, tik apie 34 metai at
gal carinėje Rusijoje moters 
pradėjo reikalaut teisių. Įdo
miausia tas, kad į valstybės 
seimą (parlamentą) pirmiau
sia rašė, prašydamos teisių, 
ne kokios ponios ar inteligen
tės, bet prasčiokės kaimietės.

Moterų , Kova už Teises

Susirinkusios kelių kaimų 
valstietės diktavo, o viena 
jaunuolė, pradžios mokyklos 
mokinė, rašė 1906 metais:

“Mes, Tveriaus gubernijos 
valstietės, rašom į Valstybės 
Durną ponams nariams, ku
riuos išrinko nuo mūsų guber
nijos. Mes savo padėjimu ne
patenkintos. Mūsų vyrai ir 
vaikinai ulioti su mumis tai 
mėgsta, o kai dėl pasikalbėji
mų, koki dabar eina apie že
mę ir apie naujus įstatymus, 
tai šnekėti su mumis apie tik
renybę nenon. Iki šiol būdavo 
taip, kad ir kartais apmušda
vo, bet apie mūsų reikalus 
spręsdavo kartu. Dabar gi jie 
sako: “Jūs mums nedraugės. 
Mes eisim į Valstybės Dūmą 
ir valdysim valstybę arba jei
gu ne patys eisim, tai išrink
sim narius. Mums reikia tarp 
savęs susikalbėti. Kad įstaty
mas mus su jumis lygintų, ta
da mes klaustume jūsų ro
dos.” Ir dabar taip išeina, kad 
bobos (baby) ir mergos, kaip 
apleistos, stovi nuošaliai ir 
nieko apie savo gyvenimą 
spręsti nedrįsta. Ponai nariai 
iš Tveriaus gubernijos! Tasai 
įstatymas netaisyklingas, ir iš 
jo eina nesutikimas tarne bo
bų ir diedų (meždu babami i 
mužikami) ir net vaidai. Ir 
mums boboms, tas yra kartu. 
Mes drauge su vyrais vargą 
vargome, o kąi' atėjo tokis 
laikas, kad visi turi gyvent 
pagal Įstatymus/’ tada mes ne-

tha. Jei išgalima, neskalbiamą 
drabužį geriau iškarto paduot 
geram ekspertui valytojui.

reikalingos. O jie mūsų bobiš
kų reikalų nesupranta. O mes 
viską apsvarstom neblogiau, 
kaip vyrai. Mūsų reikalai ben
dri, tai tegul paklausia ir mūs, 
bobų, kaip juos išrišti. Diedai, 
ištiesų, gyvena ne tik savo 
protu, bet ir bobų. Ponai Val
stybės Dūmos nariai ir Tve
riaus gubernijos! Turėkite 
dievišką meilę: apsvarstykite

Moterims Balsavimo 
Gavimo Sukaktis

Rugpjūčio 26-tą sueis 20 
metų nuo priėmįmo 19-tos pa
taisos prie Jungtinių Valstijų 
konstitucijos. Tai buvo patai
sa, sukėlusi J. V. didoką są
jūdį, davusi moterims teisę 
balsuoti.

Deja, apgailėtinas faktas, 
kad dar ir šiandien ne visos 
moterys naudojasi ta brangia 
teise ir švenčiausia prievole, o 
tūlos, kad ir naudojasi, jeigu 
nerūpestingai tam pasiruošia, 
nei pačios sau, nei liaudžiai 
gero nedaro. Ar šiuo laikotar
piu, kuris yra taip lemiantis 
ir svarbus, moterys pilnai pa
sinaudos savo teise, tenka dar 
palaukti ir pamatyti.

Ką gi, pagaliau, jos turėtų 
daryti, paklausite ?

Mano nuomone, kuri pilietė 
šiandien nepasisakė dėl vers
tino kareiviavimo, kuris, kaip 
sakė žymusis darbo unijų va
das Lewis, grąso Amerikos de
mokratijai ir taikai, jinai ne
atliko savo šalies gerovei bū
tinos prievolės.

Jeigu visos Amerikos mote
rys pasisakytų, parašytų savo 
senatoriams ir kongresma
nams, verstinos karo tarnybos 
nebūtų. Jie visi nori dar kartą 
grįžti į Washingtona ir jie ge
rai žino, kad be mūsų balsų 
jie nebegrįžtų. Kol paprasti 
žmonės tyli, kongresmanai* 
mano, kad su jų karo trimi
tais sutinka,.arba yra taip at
silikę, kad nežino skirtumo. O 
darbo masės žino skirtumą. 
Moterys-motinos ypatingai ži
no tą skirtumą ir didelė di
džiuma jų nenori demokrati
jos žlugimo, nenori karo. Mi- 
lionai jau pasisakė, bet kitų 
milionų nepasisakymas trukdo 
darbui.

Švęsdamos šią didelę sukak
tį, organizuotos Amerikos dar
bininkės moterys, be abejo, ją 
vertingai atžymės. Reikėtų ir 
mums prie to prisidėti. O tą 
galima padaryti aktingu rė
mimu visų darbų už demokra
tiją ir taiką, už išrinkimą dar
bo žmonių atstovų į sekamą 
kongresą ir kitas svarbias į- 
staigas.

M-tė.

mūsų padėjimą. Mums sakė, 
kad jūs galite permainyti įs
tatymą, tai mes klausinėjome, 
į ką mes galime kreiptis. Pra
neškite Dūmai, kad visus da
lykus reikia spręsti dieviškai 
ir visus lygiai prileisti . prie 
Valstybės Dūmos ir turtingus 
ir biednus, ir vyrus ir mote
ris, ba kitaip nebus tiesos ant 
žemės, šeimoje nebus tvarkos. 
Mes turėjom vieną vyriausy
bę su vyrais, o dabar vyrai 
rašys mums įstatymus. Mes 
tamsūs žmonės, kad ne taip 
parašėm, tai prašom atleisti. 
O savo pavardžių ir kaimų 
vardų nerašom : kad mums ne
išeitų blogai ir nuo savo vyrų, 
ir nuo valdžios. Laišką rašė 
jauna mergaitė už mus visas 
bobas iš trijų kaimų; yra ir 
senukių, ir merginų.”

Da tada revoliucijos sąjū
dis tebėjo.

Rusijos Dūmoj Moterų 
Klausimas

Djūma svarstė moterų balsa
vimo teisės klausimą ir pas
kyrė komisiją išdirbti įstaty
mo projektą. Buvo karštos 
kalbos apie tai. Priešingųjų 
atstovu buvo mažuma. Vienas 
iš jų, ūkininkas Kruglikovas iš 
Voronežo gubernijos, neparti
nis atstovas kalbėjo, kad mo
ters nenor tokių teisiu, joms 
nė nereikią ju, jos turi tik 
saugot vaikus ir krosnį.

Tada Voronežo apskričio 
moters paraše Dūmai laišką, 
kritikuodamos^ta atstovą. Gir
di, iš kur jis žino, kad mo
ters nenor teisių, ar jis klausė 
mūs? “Mes... suprantam ge
rai, kad teisės ir žemė reika- 

i linga ir mums, taip, kaip vy
rams.” Sako, mūsų motinos 
buvo tamsios, ir mes likom 
tamsios; mūsų broliai jau ga
lėjo eiti į mokykla, o mūs ne
leido, turėjom būti nešiotėmis 
ir verpėjomis. Dabar jau yra 
daugiau mokyklų, tai mergai
tės i jas patenka. “Mums liūd
na, kad Dūmoje nėra išrinktų 
moterų: dėkui tiems atsto
vams, katrie atsiminė ir apie 
bobas ir rūpinosi ju teisėmis.”

Pasirašė 55 valstietės.
Kada Dūmos komisija bai

gė rašvt sumanymą įstatymo, 
kad atstovai i Dūma būtu ren
kami visuotinu, tiesiu, slaptu 
ir Ivgiu balsavimu be skirtu
mo lyties, tautybės ir religijos, 
tai caras 1906 m., liepos 9 d. 
(sen. stvl.) Dūma išvaikė.

Už moterų teises - stojo at
stovai socialdemokratai, socia
listai revoliucionieriai ir libe
ralai, kurie vadinosi liaudies 
laisvės partija (tie pats “kade
tai”).

Profesionalės ipoterys tais 
revoliuciniais laikais vienijosi 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Rugpjūčio 16-tą, Mrs. John 
Dwyer, Mineola, L. I., gyven
toja. pastebėjo prie gatvės sė
dinčią šeimą su trejetą vaikų, 
kurių išvaizda neliūdijo gero
vės jų gyvenime. Ne tik tėvų, 
bet ir vaikučių akys buvo įdu
busios, kaip senių. Veidukai 
melsvai išblyškę. Moteriškė 
pradėjo klausinėti.

Išsikalbėjus, pasirodė, kad 
Mr. ir Mrs. Herbert Walker’- 
iai, su trim dukrelėmis, kurių 
amžius nuo 2 iki 12 metų, iš 
Dallas, Texas, didžiumą kelio 
atėjo pėsti, kadangi ten gy
vendami jie girdėjo būk esą 
darbų Riverhead, L. L, bulvių 
auginimo laukuose. Privargę, 
nieko burnoj neturėję per 18- 
ką valandų, jie pasiekė Mine-
olą, iš kur radoši dar 55 my
lios iki jų užsibriežto kelio
nės galo.

Dwyerienei šeimos pagailo 
ir jinai juos užkvietė pas sa
ve. Alkani, ką gi ant greitųjų 
pataisysi — iškepė 25 kiau
šinių “omeletą,” bet, nors tė
vai valgė labai lėtai, tarsi ne-

Kas Atsitiktų Šeimynai, Namams, 
Jei Būtų Įvesta Konskripcija?

Ernest Moorer angliškame 
laikraštyje “Sunday Worker,” 
kritiškoje peržvalgoje Burke- 
Wadsworth hiliaus, atranda, 
jog nei namai, nei šeimyna 
nebūtų saugūs, jei Amerikos 
žmonės leistų įvest verstiną 
kareiviavimą (konskripcija). 
Jis rašo, kad “savo įdūkusia- 
me užsispyrime pravaryt kon
grese verstinos karinės tarny
bos bilių pro vis didėjančius 
tautos protestus, kongresiniai 
militaristai vis daugiau ir 
daugiau vartoja apgaules.”

Viena iš didžiausių tos rū
šies apgaulių straipsnio auto
rius vadina kongresmano An
drew May, iš Kentucky, bilių, 
kuriuomi įtikinėjama visuo
menė, būk verstinai paimtų 
karinėn tarnybon vyrų na
mams ir kitiems finansiniams 
interesams būsianti apsauga 
nuo praradimo. Tą pasiūlymą 
išgarbino spauda, kaip tikrų 
tikriausią karių šeimoms ap
saugą.

Tikrenybėje gi, kaip aiški
na Moorer, tame May biliuje 
nėra nieko daugiau, kaip tik 
priedanga žiaurios tikrovės. 
Kario žmona gali būt išmesta 
iš namų kaip tik užvilks mo
kestį už 3 mėnesius; lova ar 
kitas koks rakandas paimtas 
ant išmokesčio, gali būt atim
tas bile kada užsilikus su mo- 
kestimis ir teismui patvarkius 
išrinkti; apdraudą su 6 nuo
šimčiais palūkanų, užsivilkus 
per metus buvimo kariuome
nėj, turės būt sumokėta per 
metus po sugrįžimo iš kariuo
menės.

Kas manytų, kad per metus 
po sugrįžimo iš kariuomenės 
galėsiąs atidirbt ir atmokėt 
už dvejus, skaudžiai apsigau
tų. O jei negalės, neteks daug 
ko.

Toj savo paskuboj paruošti 
miglas priedangai Burke- 
Wadsworth biliaus, kaip aiš
kina Moorer, visokių pataisų 
davėjai-.netyčia išduoda-iške- 
lia aikštėn paties to biliaus 
apgavystes. Nors Burke-Wad
sworth biliuje nenurodyta, ta
čiau spaudą žmones įtikinėjo, 
kad neturima mažiausios in
tencijos imti kariuomenėn ve
dusius vyrus kol ištikrųjų šalis 
nebus kare. Bet May biliuje, 
kuris yra priedanga, užglos- 
tymu aiškiai bauginančių pra

noromis, išbadėję vaikai be
matant suvalgė viską ir pra
šančiomis akutėmis ėmė žval
gytis į savo geradėją. Tas mo
teriškei išaiškino ir tėvų lėtą 
valgymą ir šeimos visą padė
tį gal geriau už, pirmiau at
pasakojimą žodžiais.

Walkeriai labai nusiminė iš
girdę, kad Riverhead darbų t 
nesama, kad jų keturių mė
nesių vargo kelionė nuėjo nie
kais ir kad jie ir čia atradę 
juodą, beviltį likimą. Nesunku 
numatyt, kaip nušvito jų akys, 
kada pasakyta, jog čionykščių 
žmonių pastangomis esąs gau
tas Walkeriui pieno išvežio
tojo darbas ir bent šiuo tarpu 
šeimai užtikrinta pertrauka iki 
kaului įgrisusios kelionės.

Mrs.. M. Ferry, 507 W. 
186th St., N. Y., sugrįžus po 
3 valandų nebuvimo namie, 
rado išplėštas jos gražmenas. 
Jos nuostabai, išvogti dalykai 
jau radosi sudėti policijos sto
tyje ir 5 vaikėzai-vagišiai 
areštuoti. Policistas matęs 
juos atidarant dėžutę ir su
laikęs.

garmių Burke-Wadsworth bi
liaus, suraminimui išsigandu
sių gyventojų, sekcijoj, kurioj 
kalbama apie rendą, sakoma: 
“užtikrinama žmonai, vai
kams ir kitiems užlaiko- 
miejns” apsauga, jeigu jų už- 
laikytojas būtų pašauktas mi- 
litariškon tarnybon. O štai, 
kokia ta “apsauga:”

Apie užvilktą rendą pasa
kyta, jog kario šeimos negali 
išmest iš namų, jei teismas ne
įsako. Bet kada gi teismai įsa
kinėjo laikyt namuose nega
linčius išsimokėt rendos? Ta- 
čiaus, jeigu jau rastųsi teiks 
geraširdis teisėjas, kuris no
rėtų biednai kario šeimai pa
gelbėti, tas pats May bilius 
užtikrina teisėjams apsaugą 
nuo “sukleidavimo,” patvar
kymu, kad skolingai kario šei
mai išmetimą iš namų gali 
pratęsti ne ilgiau trijų mene
sių. * !

K. P.

Pittsburgh, Pa.
Rugpj. 16-tos “Laisvėj” jau 

buvo rašyta, kad rugpjūčio 10 
d. automobilio nelaimėj žuvo 
jaunuolė Nellie Darbutaitė ir 
kitatautis jos draugas Wil
liam Faulkner.

Kadangi draugė Darbutie- 
nė priklauso prie Moterų Ap- 
švietos Kliubo, tai kliubo nac
res nupirko gėlių vainiką, iŠ- 
reikšdamos gilią simpatiją 
Darbutų Šeimynai šioje skau
džioje valandoje. Tai didelis 
skausmas širdies visai šeimy- 

mai, bet motinai skaudžiausia.
Augindama džiaugėsi savq 
vienintele dukrele, kaip ir 
kiekviena motina, norėdama 
matyt savo vaikų laimingą 
ateitį, bet nelaiminga tragiš
ka mirtis išplėšė iš mylimųjų 
tarpo tik pradėjusią žydėt, 
kaip ankstybą pavasario gėlę.

Amžinos atminties Nellei 
Darbutaitei. Gilios užuojautos 
reiškia Moterų Apšvietos Kliu- 
bas visai Darbutų šeimynai 
šiort liūdnoje valandoje.

Kadangi pastaruoju laiku 
mažai ,rašoma apie Moterų 
Kliubą, tai atrodo, kad nieko 
neveikiamą. Bet dalykai visai 
kitaip stovi, kliubas dirba, ge-

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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Moterų Pažanga
E. K. Sliekiene.

tau-

15 delegačių.1

PITTSBURGH, PA.

politiniams

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisves”

Easton, Pa
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R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

džiaugiuo- 
visos trys

naudoj a- 
apsaugos 

sėkmingai

didieji politikai 
vedėjai bijo, kad

same kame. Mat, kliubietės—• 
visos darbininkės moterys, tai 
supranta, kaip dirbt draugi
jose.

—F. Urba 
•V. J. Senkevičius

Paulaus- 
česnienė, 
sutartinai 

draugės

Rugpjūčio mėn. 18 d. So- politiniais, ūkiniais ir kul- 
viętų Sąjungoj yra Orlaivi- tūriniais centrais. Daugia-

Iš anksto perkant bilietą įžanga nuo 5c. iki 
25c. Perkant bilietą pikniko dienoje, 25c. kiek

vienam. Prašome įsigyti bilietus iš anksto.

KELRODIS: Automobiliais iš Newarko važiuokite 
keliu 29-tu už Flag Ship pusė bloko sukite į kairę. Iš 
Elizabeth imkite kelią 28, Faitoute Avė. Va 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 Brooklyn©, Patersono^ Clifsidės, 
Bayonnės, Newarko, Kearny ir Harrison. Bušų tikie- 
tus įsigykite ne vėliau, kaip penktadienį.

nėra. Taigi yra 
tos lygybės, ant

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

Moterų Birutės Choras iŠ Phila. ir Lyros 
Choras iš Baltimorės.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje’*.

Jos Pažangiausios?
“pažangiausios” reiš-

rienė, Armalienė, 
kienė, šerbinienė, 
Mažeikienės Visos 
dirba, bet minėtos 
ima daugiau atsakomybės vi-

T-

I
I ■ II

Sovietų Sąjungos Or 
laivininkyste

ninkystės Diena. Tą dieną 
socialistinio krašto žmonės 
peržvelgia pasiektus laimė- 

. jimus orlaivininkystės sri
tyje ir padaro pasirįžimus 
tolimesniems siekimams, že- 

» miau telpąs straipsnelis 
apie Sovietų orlaivininkystę 
yra paimtas iš “L. Aido” iš 
birželio 25 d. laidos. —“L.” 
Red.

Caristinė Rusija naudojo 
lėktuvus, pirktus Franci jo
je arba statytus pagal fran- 
cūzų firmų brėžinius; savo 
krašto gamybos motorų vi
sai nebuvo. Taip buvo ne 
todėl, kad Rusija neturėjo 
savų inžinierių ir aviatorių: 
rusai konstruktoriai drąsiai 
eksperimentavo, statė, bet 
jų veiklą varžė materialiniai 
trūkumai, negavimas jokios 
paramos iš vyriausybės.

1912 m. Rusijos — Balti
jos geležinkelių dirbtuvių 
aviacijos skyriuje Sikorskis 
pradėjo statyti didelį lėktu
vą — 28 m. sparnais ir ka
bina 8 keleiviams. Sikorkis 
lėktuvui įtaisė 4 motorus po 
100 arklių jėgų, tuo tarpu 
užsieniuose nebuvo net dvi
motorių lėktuvų. Pirmieji 
mašinos, pavadintos “Rusi
jos karžygis”, mėginimai 
davė pilnai teigiamus skrai
dymo rezultatus.

Antras Sikorskio lėktuvas 
“Uja Muromec” 1914 m. pa
kilo į aukštį 1000 m. pasiek
damas pasaulinį to meto re
kordą. Skridimai Peterbur
gas — Orša ir Orša — Ki
jevas su dešimčia keleivių 
parodė didelį “Iljos Muro- 
meco” krovinio pakėlimą ir 
veikimo spindulį.

Tačiau, nežiūrint į Sikors
kio pasisekimus, rusų fabri
kai ilgai dar mėgdžiojo ki
tų kraštų lėktuvų konstruk- ' 
ci j as.

Sovietų aviacijos gamyba 
pirmaisiais metais taip pat 
kopijavo svetimų lėktuvų 
firmas. Bet greit jas pakei
tė originalūs Sovietu lėktu
vai “R.—3” ir “R—5”. Jau 
1925 m. Sovietų lakūnas M. 
M. Gromovas pirmųjų So
vietų konstrukcijų lėktuvu 
padarė skridimą iš Maskvos 
į Pekiną ir Tokio. Tais lai
kais jis perskrido Europą 
lėktuvu “R—3“ per tris die
nas. Lėktuvas “R—5” gar
sus dalyvavimu gelbėjant 
čeliuskiniečius.

Dabartine SSSR aviacijos 
gamyba, sukurta penkmečių 
metais, laiduoja greitą So
vietų aviacijos vystymąsi. 
Krašto pagrindinių aviacijos 
linijų tinklas per antrąjį 
penkmetį išaugo nuo 30,000 
km. iki 50,000 kilometrų. 
Pervežimas tomis linijomis 
padidėjo beveik 15 kartų— 
nuo 1.6 miliono ton-kilomet
rų 1932 m. iki 23.4 milijono 
ton-kilometrų 1937 m. Kraš
te yra nuolatinės oro linijos, 
jungiančios Maskvą net su 
tolimiausiais Sibiro, Toli- 

' mųjų Rytų, Viduriniosios 
Azijos ir kt. miestais.

Antrojo penkmečio me
tais SSSR sukurtas ir tink
las linijų vietos reikalams— 
jungti apskričių ir krašto 
centrams su rajonais. Šis 
tinklas išaugo nuo 13,000 
km. 1933 m. iki 43,000 km. 
1937 m. Pervežimai tomis 
linijomis 1937 m. siekė 1 
milijoną ton-kilometrų.

Kadangi Sovietų Sąjun
gos teritorija labai plati, 
aviacija krašto gyvenime 
vaidina labai didelį vaid
menį, patikindama greitą t 
ir tikrą susisiekimą su jo tojo vandenyno pakrante iki

viečiai naujausių Sovietų 
konstrukcijų lėktuvai daro 
keliones iš SSSR sostinės 
Maskvos į Turkmėnų res
publikos sostinę Ašchabadą 
per 13 valandų, o greitasis 
traukinys tą kelią nueina 
tik per 7 dienas.

Tadžikistane kalnų Pa- 
miro gyventojai anksčiau 9 
metų mėnesius būdavo ats
kirti nuo administratyvinių

— politinių Respublikos 
centrų ir tik 3 vasaros mė
nesius būdavo galima susi
siekti per staigias bedugnes 
ir sraunias kalnų upes. O 
dabar Tadžikų SSSR aps
kritus metus skraido pilie
tinio oro laivyno lėktuvai.

Pilietinė aviacija didelį 
darbą atliko renkant Aukš
čiausiąją SSSR Tarybą ir 
renkant sąjunginių bei au
tonominių respublikų Aukš
čiausias Tarybas. Į pačius 
tolimiausius krašto rajonus 
lėktuvais atskrisdavo rinki
mų komisijų nariai, buvo 
nuvežama dešimtys tonų 
rinkimų medžiagos, laikraš
čių ir žurnalų.

Aviacija Sovietų Sąjungo
je būna pritaikoma pačiose 
įvairiausiose tautos ūkio 
srityse.

Lėktuvų pagalba Šiauri
niame Kaukaze, Vidurinio
joje Azijoje ir Kazachstane 
išnaikinti ilgaamžiai lizdai 
Azijos šarančių, baisiausiai 
kenkusių tų vietų ūkiams. 
Tik antrojo penkmečio me
tais aviacijos pagalba iš
naikinti įvairūs žemės ūkio 
kenkėjai 2.5 milijono ha 
plote. Tretįjį penkmetį tų 
darbų apimtis numatyta 
padvigubinti.

Miškų ūkyje Sovietų avia
cija sėkmingai padeda ko
voti su gaisrais.

Aviacija SSSR 
ma ir sveikatos 
reikalams. Ypač 
panaudoti lėktuvai kovai su 
maliarija, apipurkščiant iš 
oro šulinius ir balas įvairio
mis medžiagomis, naikinan
čiomis maliarijos uodo bak
terijas. Tokiu būdu išvaly
tos sritys antrąjį penkmetį 
siekė beveik 10 milijonų ha. 
Rezultatas tas, kad dauge
lis maliarinių rajonų — vi
siškai sveiki. Tretįjį penk
metį numatoma išvalyti nuo 
maliarijos mikrobų daugiau 
kaip 20 milijonų ha.

Krašte yra suorganizuo
tos specialios “orinės grei
tosios pagalbos” stotys. 
Greit nuveždami gydytoją į 
tolimiausius rajonus staiga 
susirgusiam ir perveždami 
ligonius iš kaimų į miestus 
greitoms operacijoms Sovie
tų lakūnai išgelbėjo nema
žai gyvybių.

Ypatingos reikšmės avia
cija turi šiaurinėse SSSR 
srityse, kur kitokios susisie
kimo priemonės dažniausiai 
nepavartotinos. Suku rtas 
tinklas reguliariai veikian
čių linijų, jungiančių pačius 
tolimiausius K r a š t utinės 
Šiaurės punktus. 1940 m. 
atidaroma nauja reguliari 
linija Jakutskas — Vercho- 
janskas, kuri kirs Vercho- 
jansko kalnyną. Ji bus tęsi
nys jau veikiančios Irkuts
kas — Jakutskas linijos. 
Prasidės skraidymai ir nau
jąja Kolymos oro linija. 
Greičiausiu laiku pradeda- 

, ma mėginti eksploatuoti 
Maskvos — Čukotkos linija, 
kuri eina per Archangelską 
ir toliau Šiaurės Lediniuo-

Gerbiamas Drauge Mizara:
Esu Lietuvos žydas, iš 

Kauno. Reiškiu d i delį 
džiaugsmą ir linksmybę, 
kad mano numylėtasis kraš
tas Lietuva išsilaisvino iš 
brutališkiausio engėjo, Sme
tonos ir kompanijos.

Pabėgau iš Lietuvos 1920 
metais. Jau tuomet buvau 
liudininku brutališkiausios 
priespaudos, antdėtos dar
bininkų klasei, farmeriams 
ir intelektulams, kurie iš
drįso kritikuoti valdžios 
žmones dėl josios huliganiz- 
mo. Ypatingai, buvo bjau
ru, kai Kauno komandantu 
buvo ponas Mikuckis. Kiek
vienas darbininkiškos kryp
ties žurnalas, laikraštis bei 
brošiūra buvo užgniaužta, o 
redaktoriai įkalinta. Aš bu
vau zeceris ir todėl viską tą 
gerai mačiau. Aš taipgi neš-l 
davau maisto Kauno kalėji
me sėdintiems 
kaliniams.

Neišpasakytai 
si, kad dabar
Pabalčio respublikos — Lie
tuva, Latvija ir Estija—pa
tapo tarybinėmis socialisti
nėmis respublikomis, atsis
todamos po Lenino ir Sta
lino vėliava.

Tegyvuoja Lietuvos tary
binė socialistinė respublika 
ir josios vadas, Justas Pa
leckis !

Viso labo jums,
Chane Esther, 
Sheftel Crestin.

Rugpj. 17 d., 1940, 
Norwood, Mass.

Anadyriaus.
Neseni Sovietų lakūnui 

skridimai į Šiaurės Ašigalį, 
Čkalovo, Gromovo ir Kok- 
kinaki skridimai iš SSSR 
į Šiaur. Ameriką patvirtina 
aukštą Sovietų aviacijos ko
kybę. SSSR lakūnai yra gy
ventojų labai mylimi ir po
puliarūs. Daugeliui jų vy
riausybe yra suteikusi So
vietų Sąjungos Didvyrio 
vardus. Pirmieji tą garbin
gą vardą gavę yra lakūnai, 
dalyvavę garsiame ledlaužio 
“Čeliuskino” ekipos gelbėji
me, kai, laivui Šiaurės Le- 
dyniuotame vandenyne žu
vus, ekipa įsikūrė ant ledo 
lyties.

SSSR yra šventė — Avia
cijos Diena — kasmet rug
pjūčio 18 d. Tai viena po
puliariausiųjų Sovietų 
tos švenčių.

Laiškas 
Redakcijai

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
į savo sąjungą kovai už mo
terų teises. Jos veikė į pavie
nius įJūmos atstovus ir viso
kiais raštais vedė propagandą. 
Bet tiesiog į Dūmą kreipėsi 
paprastos kaimietės, “bobos.”

Šiandien Sovietų Sąjungoje 
moters turi lygias teises su 
vyrais.

Moters tenai pažangiausios 
tarp visų pasaulio šalių mo
terų.

Kodėl
žodis

kia: pažangesnių niekur kitur 
pasaulyje nėra; arba tokio 
pat pažangumo kitur nėra.

Dėl ko vadiname jas pa
žangiausiomis? Nebūtinai dėl 
to," kad jos užima arba, gali 
užimti tokias vietas, darbus, 
kur pirma tegalėjo dirbti tik 
vyrai. Amerikoj ir kitur jau 
yra moterų įvairiuose “vyriš
kuose“ darbuose.

Sovietų Sąjungoje moters 
pažangiausios dėl to, kad 
(kaip pradžioj šio straipsne
lio matėme) tenai yra “pilnai 
lygios vyrų ir moterų teisės, 
be jokio šešėlio, be jokių slap
tą ar viešą užmačią.”

Pilnai lygios teisės da ne 
visą tiesą pasako. Kapitalisti
nėse šalyse yra “pilnos” tei
sės, “lygybė prieš įstatymus”, 
bet daugiausia ant popieros, o 
gyvenime tankiai to pilnumo, 
tos lygybės 
šešėlis ant 
teisių.

Amerikoj 
ir mokyklų 
gali būti perdaug žmonių, iš
ėjusių aukštąjį mokslą. Nepri
ima į kalėjimus ir universite
tus visus vyrus, kurie nori stu
dijuoti aukštus mokslus, o mo
terų d a didesnę proporciją at
stumia nuo universitetų. Čia 
kitaip ir negali būti, kol šita 
santvarka viešpataus. Tie po
litikai ir universitetų vadovai 
sako: kai perdaug bus moky
tų žmonių, jie negaus darbo— 
uždarbio savo profesijose, tai 
bus revoliucionieriai, stos 
prieš dabartinę kapitalistinę

santvarką!
Sovietų Sąjungoj šitos san

tvarkos nėra, tai nėra nė to
kios baimės. Einąs mokslus 
nenubiednėja, nes visuomenės 
lėšos viską padengia. Studen- 
tai-studentės išmeta iš savo 
galvų rūpestį apie pinigus, o 
dedasi į jas tik žinojimą, mok
slą. O pabaigę mokslą visada 
turi darbo, nėra baimės, kad 
reikės vargti, badauti.

Nėra ten užmačių nė slap
tų, nė viešų, ne tik prieš mo
teris, bet ir prieš kokią nors 
žmonių dalį, prieš tautas, 
prieš rases. Tautybės ir rasės 
visiškai lygios, be jokio viešo 
ir slapto pažeminimo, panie
kinimo. Tai ve, dėl ko ir mo
ters tenai turi tikrai lygias tei
ses be jokių užmačių. Dėl to 
jos ir yra pažangiausios!

J. B.

Detroito Moterys Siųs 
Delegates Chicagon
Automobilių Darbininkų 

Unijos moterų pagelbinė 
(auxiliary) jau išrinko 4 de
legates vykti į nacionalę Tai
kos Mobilizacija, įvyksiančią 
šio mėnesio 31-mą ir 1-2 rug
sėjo, Chicago j. Kitų amatų 
darbininkų unijų pagelbinės, 
kaip ir pačios unijos, taipgi 
siunčia delegates.

Moterų Taikos Komitetas, 
pereitą pavasarį suruošęs di
džiulį taikos paradą, Taikos 
Mobilizacijon, Chicagon, sium 
čia

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
rai. Nelabai senai turėjo 
draugišką pikniką Mikalausko 
farmoje. Nekurios draugės la
bai sunkiai dirbo. Piknikas bu
vo parengtąs ne dėl pelno, 
bet dėl draugiškumo.

Pereitam susirinkime nutarė 
paaukaut iš iždo $10 Ameri
kos politiniams kaliniams. Ir 
šiaip prisideda prie visokio 
naudingo darbo, kaip finan
siniai, taip ir moraliai. Dau
giausia dirba tai draugės Kai-

IR APYLINKES LIETUVIŲ ATYDAI

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 51 kuopa, susirinki
me laikytame 11 d. rugpjū
čio, 1940 m., sveikina Lietuvos 
Seimą už įvykinimą Lietuvos 
liaudies valios, įkūrimą socia
lizmo prisidedant prie Sovie
tų Sąjungos.

Kuopos Valdyba: ,
Prezidentas—J. Jankus
Fin. rašt.—V. J. Senkevičius 
Užr. Rašt.—A. Vyturis 
Iždininkas—L. Tilvikas.

1 dieną Rugsėjo-September
MIKOLAIČIO PARKE

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

Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos 13 kuopa, lai
kytame susirinkime rugpjūčio 
11 d. sveikina Lietuvos Seimą 
už prisidėjimą prie Sovietų 
Sąjungos; už vykinimą Lietu
vos liaudies valios ir troškimų.

Valdyba:
Pirm.—S. Šarkis
Finan.. Rašt.
Užr. Rašt.—
Iždin.—K. Bakanauskas.

Shanghai. — Japonų vy
riausybe sako, kad Amerika 
neturi kištis į tą Shanga- 
jaus miešto dalį, Chinijoj, iš 
kur anglai ištraukė savo 
kariuomenę.

STOTYS: Busai 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 
j pikniką. Automobiliais važiuokite Frankford Avė. iki City Line, pervažiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite 
Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roosevelt Boulevardą: 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 kairei j Rd. No. 132. Pavažiuokite apie 1% mailės sekdami iškabas.

New Jersey Lietuvių Radio Valandos Piknikas
Trečias Metinis N. J. Lietuvių Radio Valandos pik
nikas įvyks ateinantį sekmadienį, rugpjūčio-August 
254ą 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.

DIDYSIS CONN. VALSTIJOS

Spaudos Piknikas
Įvyks Sekmadienį, 1 Rugsėjo (Sept.)

LIETUVIŲ PARKE
Lighthouse Grove East Hartford, Conn.

Rengia LLD, LDS ir LMS Apskričiai

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 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 biednuomene, 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 bus iška
binti nurodymai.
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Brošiūraites Ateivių Nepiliečių 
Registravimo Reikalais

Amerikinis K o m i t e tas 
Sveturgimiams Ginti (Ame
rican Committee for Protec
tion of Foreign Born) išlei
do dvi brošiūras apie bėga
muosius sveturgimių nepi
liečių reikalus: “The Regis
tration of Aliens” ir “Your 
Rights”. Pirmajam telpa 
kongresmano Marcantonio 
kalba, sakyta per radiją 
prieš tris savaites, taipgi 
įžanga, kurią parašė Carey 
McWilliams. Brošiūroje nu
šviesta reikalai santykyj su 
registravimu nepiliečių atei
vių (registravimas praside
da rugpj. 27 d.) Antrojoje 
brošiūroje yra klausimai ir
atsakymai, liečia registravi- registravimą. Taipgi liečia- 
mąsi. Pirmesnėsės brošiūros mi reikalai ir naturalizuotų 
kaina 2c., o antrosios—lc. Amerikos piliečių ateivių.

daugiau 
Registra- 
brošiūros 

kaina yra sekama: 100 ko
pijų už $1.50; 500 kopijų už 
$7.00; 1,000 kopijų už

kopija. Imant po 
platinimui “The 
tion of Aliens”

Užsakymus reikia siųsti: 
American Committee for 
Protection of Foreign Born, 
79 Fifth Ave., New York

Literatūros platintojai tu
rėtų užsisakyti šių brošiū- 
raičių ir jas plačiai paskleis
ti, kadangi abiejose brošiū
rose n u š v i e č i ama patys 
svarbiausieji klausimai, lie
čia sveturgimių nepiliečių

Žinios iš Laisvos Lietuvos
jai vyriausybei pasveikinti, že
maičių poetas Butkų Juzė jau
triai nupasakojo priežastis, 
kodėl įvyko Lietuvoje tokie 
malonūs pasikeitimai ir 
reiškė pasipiktinimą dėl 
kusių persekiojimų per 
Smetonos valdymo laiką.
kalbėjo karo invalidas Butkus 
Pranas.

pą- 
vy- 

visą 
Dar

et 8 metus. Atėjus skir-

Iškilmingai Paleisti Politiniai 
Kaliniai

Šiauliai, birželio 20 d. 20 
vai. iš Šiaulių sunkiųjų darbų 
kalėjimo iškilmingai buvo pa
leisti 44 politiniai kaliniai. 
Dar gerokai prieš paleidimą 
būriai šiauliečių rinkosi prie 
kalėjimo ir užtvenkė visą Tra
kų gatv. Išleidžiamųjų gimi
nės ir pažįstami atėjo su gė
lių puokštėmis ir tvarkingai iš
sirikiavo prieš kalėjimo var
tus.

Buvo dramatiškų scenų. Vie
na senutė pasakojo, kad ji ne
kaltai kalinčio savo sūnaus 
jau laukianti čia, prie vartų, 
trečią dieną. Senutė kiekvieną 
savo žodį laistė griaudžiomis 
ašaromis ir pasakojo, kad jos 
vienintelis maitintojas iškalė

jęs
tai balandai, atvyko specialus 
ministerijos atstovas su Respu
blikos Prezidento aktu ir ta
da prasidėjo kalinių išleidimo 
procedūra. Susirinkusieji pa
leistuosius politinius kalinius 
sutiko nepaprastai entuzias
tingai.

Vėliau Bubių užkandinėje 
buv. politiniams kaliniams bu
vo suruoštos vaišės. Birželio 
21 d. “Liaudies Namų” salėje 
buvo suruoštas buv. politi
niams kaliniams paminėti iš
kilmingas aktas, kuriame da
lyvavo visi paleistieji liaudies 
kovotojai, artimieji ir nepa
prastai daug šiauliečių.

Buv. politiniams kaliniams 
sutikti buvo išrinktas komite
tas, kurin įėjo: Ulpis (pirm.), 
Z. Jasaitienė, Rimdžius, Grin- 
feldas, Biconas, adv. Zivel- 
činskis ir šlevičius. šis komi
tetas paleistiesiems politiniams 
kaliniams surinko per 5 tūks
tančius litų aukų, kuriuos su
aukojo darbininkai, tarnauto
jai ii’ šiaip šiauliečiai.

Susirinkusieji nuoširdžiau
siomis ovacijomis pritarė pa
sveikinimui, kuriame naujajai 
vyriausybei linkima sukurti 
Lietuvoje geresnį ir laiminges
nį gyvenimą.

Atskirą rezoliuciją . patiekė 
laisvamanių vardu. Rezoliuci
joje, tarp kitų reikalų, praše- 
ma nebemokėti kunigams al
gų, siūloma tuos pinigus pa
skirti socialiniams reikalams, 
reikalaujama mokyklose nebe
leisti dėstyti tikybą ir tuojau 
įvesti civilinę metrikaciją.

Susirinkimas užbaigtas dar
niai sugiedotu tautos himnu.

Skubus vyriausybės sudary
mas teigiamai paveikė ir pa
jūrio interesus. Kasdien vis 
daugiau atvyksta vasaroti ir 
visas gyvenimas darosi judres
nis. Miške kasdien koncer
tuoja orkestras. Baigiamas 
gatvių pertvarkymas. Basana
vičiaus gatvės dalis pasipuošė 
bituko plytelėmis.

Šiaulių 
šerių ir

Šiomis dienomis
“Maisto” fabrike, 
plunksnų skyriuje, kilo gais
ras. Nors ugniagesiai gaisrą 
greit užgesino, tačiau nuosto
liai nemaži.

Uždarius LTS-gą ir “Jauno
sios. Lietuvos S-gą” likviduoti 
visi Šiauliuose tų organizacijų 
padaliniai, šioms organizaci
joms priklausęs turtas ir kit. 
perėjo policijos žinion.

Cleveland, Ohio
Atsišaukimas ir Pranešimas 

Organizacijoms
Mes ALDLD 15-to Apskričio 

Moterų Komitetas atsišaukiame 
į ysus Clevelando lietuvius, o 
labiausiai moteris kaslink Kon
greso už Taiką ir Demokratiją, 
kuris įvyks iChicagoje, rugpjū
čio (August) 31 d. iki rugsėjo 
(Sept.) 
dienas.

politinius kalinius, kuriuos fa
šistinė Smetonos diktatūra kan
kino tik už tai, kad jie kovojo 
už geresnį gyvenimą.

Sveikiname visą Lietuvos 
liaudį!

Lai gyvuoja Sovietinė laisva 
Lietuva!

Kuopos valdyba:
Pirm. M. Valentu,

Fin. sekr. J. Vasiliauskas, 
į 7

Prot. sekr. G. Gendrėnas.

PRANEŠIMAI IS 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)

2 d., 1940 m. Bus tris

Clevelando lietuviai tu- 
stengties, .kad pasiųsti

Pajūriškiai Sveikina Naują 
Vyriausybę

Palanga. — Pra‘džio3 moky
klos salėje įvyko gausus vi
suomenės susirinkimas naują-

Kaip žinia, buv. 
apygardos saugumo 
kas Januškevičius su 
agentūros vedėjas Pakulis pa
bėgo į užsienį.

Šiaulių 
viršinin- 

žmona ir

Mes, 
retume 
kuodaugiausiai delegatų į taip 
svarbų kongresą.

Delegatai renkami nuo kiek
vienos kuopos, nuo 50 narių 
reikia išrinkti vieną delegatą. 
Delegatui ar svečiui už užsire
gistravimą vienas tiktai $1.00.

Nuvažiavimas į Chicagą taip
gi nupigintas. Ba vietinis Tarp
tautinis Komitetas turi nusam
dęs specialį traukinį. Delegato 
nuvežimui “round trip” — 
$7.50.

Kurie norite gauti daugiau 
informacijų ir rengiatės va
žiuoti, tai kreipkitės šiuo vieti
niu adresu:

Chester Ninth Building,
Room 210, tel. Cherry 8373.
Mrs. Petrigni yra pirmininkė 

šio vietinio komiteto.
Į šį kongresą suvažiuos la

bai ! daug žmonių iš visų Jungt. 
Valstijų, visokių politiškų grio
vių, nuo darbo unijų ir neatsi
žvelgiant religinių įsitikinimų.

Kongrese už Taiką ir Demo
kratiją bus protestuojama ir 
rezoliucijos siunčiama į Wash- 
ingtoną, kad neprileisti Ameri
kos valdžią įsivelti į karą. Bus; 
protestuojama, kad neįvykdintų 
priverstiną Jungtinėse Valsti- j 
jose vyrų tarnybą milijoninėje 
kariuomenėje, kurios nereikią! 
Ba dar bus daugiaus tąksų 
žmonėms, — ir tada bus su
varžoma civilės žmonių tiesotos 
laisvės, kurias taip sunkiai 
Amerikos liaudis išsikovojo per 
šimtmečius.

Bus protestuojama Taikos 
Kongrese taip griežtai ir prieš 
priverstiną vyrų ėmimą į ka
riuomenę taikos laiku, — kaip 
kad griežtai ir tikrai demokra
tiškai gina ir protesuoja pažan
gus demokratas gerbiamas se
natorius K. Wheeler.

Jisai teisingai įrodinėja, kąd 
iš tikrųjų suvis nereikia pri
verstinos vyrų tarnybos milijo
ninėje .kariuomenėje Jung. Val
stijose ir nereikia suvis kištis 
į karus. Ba besikišant į karus, 
tai tik įvykdys reakcionierišką 
žiaurų fašizmą Amerikoje.

Tai visi lietuviai, kurie sto
jate už taiką ir demokratiją, 
padėkite pasiųsti delegatus į tą 
.kongresą, o organizacijos rinki
te ir siųskite savo atstovus.

M. Valentu.
❖ * *

Sveikiname Naują Lietuvos 
Valdžią

Prezidentui ir premierui 
Justui Paleckiui.

Amerikos Lietuvių Literatū
ros Draugijos 22' kuopos laiky
tame susirinkime 1 d. rugpjū
čio, 1940 m., sveikiname naują 
Lietuvos vyriausybę, linkime 
naujai vyriausybei vesti Lietu
vą progreso ir kultūros keliu.

Džiaugiamės, kad paliuosavo

Elizabeth, N. J
Busas į Philadelphijos pik

niką išeis nuo 408 Court St., 
10 vai. ryte. Bilietas $1.65

Prašome išanksto įsigyti bi
lietus. Kliubas yra atdarąs 
kas vakarą, užeikite i kliubą 
ir užsiregistruokite.

HITLERIS REIKALAUJA, 
KAD ANGLAI GRAŽIAI 

ELGTŲSI SU JO PA- 
RAŠIUTISTAIS

Berlin, rugp. 19.—Vokie
tija ruošiasi orlaiviais nu
leist savo kareivius para- 
šiutįstus į Angliją ir per
spėja anglus, kad jie turės 
elgtis su tais parašiutistais 
mandagiai, kaip su regulia
riais kareiviais, pagal tarp
tautinius įstatymus; o jeigu 
ne, tai vokiečiai keršys an
glams belaisviams Vokieti
joje.

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

bas rengia linksmą išvažiavimą, ku
ris įvyks nedėlioję, 25 d. August, bus 
ant salos Rainsford. Čia bus galima 
pasimaudyti ir linksmai laiką pra
leisti. Bus skanių užkandžių,
žiuosime laivu S. S. Francis, išeis 
iš Kelly’s (Landing, So. Boston, 9:30 
vai. ryte. Visus širdingai užkviečia- 
me dalyvauti šioje ekskursijoje. 
Rengimo Komisija. (197-9)

ROCHESTER, N. Y.
Puikus piknikas, kurį rengia ben

drai LDS 11-ta kuopa ir 167 kuom, 
įvyks sekmadienį, 25 d. rugp. (Augj, 
bus Gun Club Park, prie Iron
dequoit upelio, E. Rochester, N. Y. 
Graži vieta, bus gera muzika, taipgi 
turėsimo užkandžių ir gėrimų. Pra
sidės anksti ryto ir tęsis iki vėlai 

vakare.

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Važiuokite į "’Laisves”
Pikniką Busais

Paskutinis šiuom Sezonu “Laisves” naudai 
piknikas įvyks

Rugsėjo 1 September
Mikolaičio Parke, Eddington, Pa.

j* s--. s‘

Šį Pikniką Rengia

PHILADELPHIJOS
LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS

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

BROOKLYNAS PASISAMDĖ 8 BUSUS

BILIETAS $1.75 Į ABI PUSI
Bušai Išeis Nuo Sekamų Vietų

Nuo George Stankaus Krautuvės
67 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

MM

Va

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

.......... '.......... .................

Kelrodis: Iš Rochester East Ave. 
iki Penfield No. 33 kelio. No. 33 ke
liu iki Penfield Kalnelio Ir pasukus 
po dešinei ant kelio, einančio į E. 
Rochester tai jau pikniko vieta. Iš 
E. Rochester, Washington St. iki 
Irondequoit upelio per tiltą po kai
rei ir pikniko vieta. Bus lapelių pri- 
segiota ant užsisukimų. (197-198)

Penktfia puslapi!

ta

ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir pertekto

ROCHESTER, N. Y.
Lietuvos šventės vakaras bus 

penktadienį, 23 d. rugp. (Aug.), Ge- 
demino salėje, 575 Joseph Ave. Tiki
mės turėti svečių kalbėtojų iš vaka
rinių valstijų. Bus šokiai, gera mu
zika ir kiti pamarginimai. Kviečia 
visus Rengimo Komisija.

(197-198)

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

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miesrus/specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

• ĮSIGYKITE DABAR
• žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio J
J šios rūšies daiktų.
; youn old Wzrr<M

trade it in for a

^17 JEWEL

Bulovą -

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

Ketvirtadienį, Rugpj. 29

Nuo Buzelio Crescent Palace
i

3338 Atlantic Ave. Brooklyn,

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

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

F

LDS ŠEIMINIAI PARENGIMAI
Pirmadienį, Rugp. 26

ŠEIMINIS BALIUS
•4

Pradžia 7:30 vai. vakaro

šokiams grieš G. Kazakevičiaus OrkestrąJohnny Nevins Orkestrą Šokiams

ĮŽANGA 35c. G£RIMAI - UŽKANDŽIAI

LDS ŠEIMINĖ KOMISIJA KVIEČIA VISUS DALYVAUTI VISUOSE ŠEIMINIUOSE PARENGIMUOSE
=N—r-—r-r-j

Sekmadienį, Rugpj. 25

Delegatų Priėmimo Balius
Lietuvių Piliečių Kliube,

280 Union Ave. Brooklyn, N. Y

šokiai prie Johnny Mikąlausko Orkestrus

ROBERT
UPTON ;

JEWELER •
Įsteigta 1892 J

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe 
Graham & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2173
Priminkite šį skelbimų ir gausite nuolaidų

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

Pradžia 8:30 vai. vakarę
MUZIKALĖ PROGRAMA ĮŽANGA 35c, 

GĖRIMAI — UŽKANDŽIAI

Delegatų Išleidimui Bankietas
I i

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

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

ATSISVEIKINIMAS SU DELEGATAIS

X-Rays

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abclnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 
Chroniški Reuinatiški 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, 
PRIEINAMOS KAINOS

Atskiri pasitarimų katnbarnti 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. 
g.-ff •

a
I

I
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Tel. Virginia 7-4499
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ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

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

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves- 
IHivių, kitokių

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

(SIIALINSKAS)

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

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661 '
' t

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

I

s

Bestas puslapis

NewZinlm
Kviečiame į Prakalbas

F. W. SHALINS

pu-

per

4

Burke-Wads- 
dabar svarsto
ma Isti j it įsta-

dalyvauti 'Jaunimo Tary- 
ekskursijoj.
net iš tolimojo Stough- 
Mass. šeštadienio rytą ir- 

tuzinas LDS

bus aiškinama, 
kareiviavimas 
paliestų vie-

jeigu Burke-

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)

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Te!.: Glenmore 5-6191

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

Lietuvių Motinų Komiteto 
ruošiamosios prakalbos įvyks 

trečiadienį, 
Liet. Am. 

salėj, 280

CHARLES’
UP-TO-DATE 

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

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

Gerai Patyrę Barberial

Specialiai Traukiniai 
Chicagon

Jaunimo Ekskursijoj 
Bus Tolimu Svečių

Pirštų Nuospaudų Emi 
mą Skaito Nelegaliu

Taikos Mobilizacijos Komi
tetas New Yorke skelbia, kad 
newyorkieciai delegatai va
žiuos Chicagon eile specialių 
traukinių, kurie veš tik dele
gatus ir kūne tik sustos Alba
ny, Utica ir Syracuse paimt 
“upstate” delegatus, o paskui 
šaus tiesiai Chicagon.

Kadangi toki ekspresiniai 
traukiniai ims tik 16 valandų, 
tad delegatams, ypač dirban
tiems, bus labai paranku va
žiuot, nereikės sugaišuot iš 
darbo. Traukiniai išeis penk
tadienį, rugpjūčio 30-tą, 7 :30 
vakaro, dienos šviesos taupi- 
nimo laiku. Kelionė į abi 
sės tik $19.

Visi delegatų traukinio 
lietai turi būti įsigyti 
Emergency Peace Mobilization 
Committee, 381 Fourth Ave., 
New’ York City.

Komitetas taip pat turi spe
cialių sutarčių su busų kom
panijomis nuvežt už $15 
“round trip”, o neišgalintiem 
ir to mękėt delegatams mobi
lizuoja pašinas nuvežt ir už 
mažiau. Tuo būdu kiekviena, 
kad ir biedniausia, organizaci
ja galės pasiųst delegatą.

Lietuvių organizacijų dele
gacija didžiajame New Yorke 
irgi Samdosi mašiną, kuria nu
važiuos už minimum 

. $10 “round trip” nuo 
to.

jau šį vakarą, 
rugpjūčio 21-mą, 
Piliečių Kliubo 
Union Avė., Brooklyne. Pra
džia 7:30 vakaro. Įžanga ne
mokama. Visi lietuviai kvie
čiami atsilankyti.

Prakalbos bus įdomios ir 
svarbios visiepis: vyrams ir 
moterims, suaugusiems ir jau
nimui, nes jose 
kaip verstinas 
(konskripcija) 
nūs ir kitus,
Wadsworth bilius būtų priim
tas įstatymu, 
worth bilius 
mas Jungtinių 
tymdavystėj.

Koks tas bilius? Ką jis ne
ša motinoms? Prie ko vedama 
mūsų šalis ir mūsų jaunimas? 
Ką sako tuo klausimu žymūs 
amerikiečiai ? Kaip į konskrip-

ciją atsineša Amerikos liau
dis—darbininkai, studentija, 
švietėjai ?

Toki ir tolygūs klausimai 
bus nuodugniai nušviesti Mo
tinų Komiteto ruošiamose pra
kalbose, kuriose kalbės: Al
dona Bernotaitė, brooklynie
čių lietuvių jaunimo delegatė 
Amerikos Jaunimo Kongreso 
nacionaliame suvažiavime, į- 
^ykusiame pereitą mėnesį Ge- 
hevoj, Wis.; Marijona Ražans- 
kienė, motina, kurios vienas 
sūnus Bernardas padėjo gy
vastį gynime demokratijos Is
panijoj ; ir Margaret Kava
liauskaitė, visoj šalyje žino
ma kalbėtoja ir veikėja, ame
rikinės ir tarptautinės padė
ties žinovė.

Visi dienraščio “Laisvės” 
skaitytojai kviečiami dalyvau
ti patys ir pranešti apie šias 
prakalbas savo pažįstamiems 
ir kaimynams.

Rengėjos.

Tik kelios dienos tebeliko 
iki LDS Jaunimo Tarybos ren-, 
giamos ekskursijos laivu ir ta 
ekskursija susidomėję ne vien 
tik New Yorko ir apylinkės 
lietuviai, bet taipgi ir lietuviai 
iš tolimesnių kolonijų, štai 
džiuginanti pranešimai :

Draugė Juškauskienė iš Bal
timore, Md. prisiuntė atviru
tę, kurioj prašo rezervuoti še
šias vietas ant laivo, nes Bal- 
timorės delegatai į LDS seimą 
New' Yorkan pribus šeštadienį 
ir pasirengę dalyvauti ekskur
sijoj.

Iš Shenandoah', Pa. d. V. 
Kuzmickienė pranešė, kad net 
16 sportininkų ir LDS delega
tų irgi atvažiuos dieną anks
čiau 
bos

P o 1 i c i jos komisionieriaus 
Valentine įsakymas nuimti 
naktinių kliubų darbininkų 
pirštų nuospaudas susilaukė 
didelės teisininkų kritikos ir 
miniose darbininkų sentimen-, 
to priešintis jam.

Viešbučių ir Restauranų 
Darbininkų Unijų advokatai 
sako, kad Valentine įsakymas 
sužymėt darbininkus yra nele
galus, neleistinas įstatymais 
žingsnis. Jie sako, kad valsti- 
jinių darbo įstatymų sekcija 
201A tą draudžia. Toj sekci
joj sakoma:

“Jeigu kitaip nenurodyta į- 
statymuose, joks asmuo, kaipo 
sąlyga gavimo ar palaikymo 
darbo, negali būti reikalautas 
imt pirštų nuospaudas.”

Sidney Cohen, unijos advo
katas, sako, kad tas įstatymas 
viršija Valentine įsakymą. 
Įstatymas buvo pravestas 1937 
metais po ilgos unijų kovos 
už to įstatymo pravedimą.

lėšas— 
delega-

Tas.

Kliubo Išvažiavimas 
Pavyko

Piliečių Kliubo ekskursija 
busais pas Sadauską, į Mat- 
teawan, N. J./ gerai pavyko. 
Pilni trys busai linksmautojų 
smagiai pasivažinėjo ir ten 
gražioj, draugiškoj nuotaikoj 
praleido dieną. Buvo atvyku
sių ir mašinomis, taipgi likosi 
ir ant kampo prie kliubo sto
vinčių norėjusių važiuoti, bet 
iš anksto neapsirūpinusių bi
lietais bei pavėlavusių gaut 
vietas busuose ir likusių na
mie.

Dalyviai visi vienu tonu už- 
reiškia, kad sekamais metais 
kliubas ir vėl turėsiąs surengt 
toki ąekskursiją. D.

Daugėja Svečiai, Daugėja ir 
Nakvynės, Bet Dar Daug 

Nakvynių Trūksta

“Laisvės” Ekskursija Busais 
j Philadelphijos Pikniką 

Jau tik už 10 Dieną
LDS Seimo nakvynių komi

sijos narė Frances šešelgytė- 
Pakalniškienė praneša, kad 
daugelis LDS narių ir draugų, 
sužinoję apie didelę stoką 
nakvynių, suskubo su praneši
mais ir to pasekmėj dar prieš 
pabaigą pereitos savaitės jau 
pranešta apie 40 nakvynių. 
Vienok reikia žinoti, kad sve
čiu bus šimtais. *■

Pranutė išreiškė pasitikėji
mą, kad joks LDS narys ar 
draugas, turėdamas lovą, zne- 
daleis, kad kitas toks narys ar 
draugas svečias liktųsi be nak
vynės. Jie visi ruošiasi delega
tus ir svečius priimti, tik ne
prisiruošia mums pranešti, o 
tas komisijai sudaro nemaža 
galvosukj, nes mes jų gerą pa
siryžimą sužinom tik tada, ka
da užsiregistruoja.

LDS šeiminės iškilmės 
sides su šiuo šeštadieniu, 
pjūčio 24-ta.

Brooklyniečiai, kaip kas 
met, taip ir šiemet, rengiasi 
būriais vykti į lietuvių orga
nizacijų rengiamą “Laisvės” 
naudai pikniką Philadelphi- 
joj. Kaip ir kas metai, busai 
išeis iš visų žymiųjų didžiojo 
New Yorko lietuvių kolonijų: 
Central Brooklyno, East New 
Yorko, Maspetho ir Williams- 
burgo. Visų kolonijų veikėjai 
tikrina, kad jie savų kolonijų 
busus pripildys. Taigi, pačių 
brooklyniečių kvota publikos 
“Laisvės” piknike Philadelphi- 
joj bus išpildyta.

Tačiau šiemet tikimasi dar 
ko daugiau. Reikia žinot, .kad 
“Laisvės” piknikas įvyks rug
sėjo 1-mą, sekmadienį, o se
kama diena, pirmadienis, pri
puola Darbo 
Day, niekas 
Brooklyne bus 
baigusios LDS
nacionalės iškilmės. Kiekvie
nas, kas žino tų dviejų orga
nizacijų entuziastus, tas žino, 
kad davažiavę iki Brooklyno' 
ir jame suruoštų iškilmių, jie 
išvažiuodami į namus dava- 
žiuos ir netoliese esamą Phila
delphia su jos" milžiniškuoju 
“Laisvės” pikniku. Dėlto ga
lime būti tikri, kad ir brook
lyniečių busuose ir pačiame 
piknike bus labai tolimų sve
čiu.

Brooklyniečiąms reikėtų įsi
gyti bilietus iš anksto, kad 
busų ruošėjai galėtų užsaky
ti pakankamai busų, nes šven
čių metu paskutinėmis dieno
mis sunku bus gauti, jei 
sirodytų didelis perviršius 
rinčių važiuoti.

ton, 
gi pribus apie 
delegatų ekskursantų, 

z
Artimosios apylinkės lietu

viai taipgi neatsilieka—suži
nojome, kad Bayonne, N. J. 
organizuojamas didelis būrys 
suaugusių ir jaunuolių atvykt 
New Yorkan šeštadienio vaka
re.

Taigi, daviniai rodo, kad 
ekskursijoj dalyvaus daug lie
tuvių iš tolimų kolonijų, o 
mes, brooklyniečiai ir artimi 
kaimynai—greatneėkiečiai, ir 
iš New Jersey lietuviai, susi
pažinsime su jais šio šeštadie
nio vakare, ant laivo Ossining 
ir smagiai praleisime vakarą 
prie geros J. Kazakevičiaus 
muzikos šokiams, su užkan
džiais ir gėrimais.

Bilietus galima nusipirkti 
už $1 nuo beveik bile LDS 
nario, arba “Laisvės” ofise— 
46 Ten Eyck St. Dėl smulkes
nių informacijų pasiskaitykite 
skelbimą, kuris randasi ant 
šio puslapio, ir išsikirpę tu
rėsite kelrodį nuvažiuoti į 
prieplauką.

Jaunimo Taryba.

Streiku Laimėjo Sutarti

iškri-

MIRĖ
na-

pra- 
rug- 
Rep.

pa-
no-

Po dviejų savaičių streiko, 
Elektristų Unijos Lokalas 3- 
čias pasirašė sutartį'su J. ’R. 
Knight Co., 1357-61 Atlantic 
Avė.

Joseph Smith, 22 m., 665 
61st St., prigėrė besimaudy
damas Jamaica įlankoj.

Švente—Labor 
nedirba. Gi 
vos tik užsi- 
ir menininkų

Michael Kennedy, 27 m., iš 
Norwood, Mass., mirė 
tęs ar iššokęs nuo 13-to aukš
to Mjlls viešbučio, N. Y.

Subatoj, Rugpjūčio 24 August
14

LAIVAKORTES (TIKIETAI) PARSIDUODA PO $1.00

Tai ne vien tik pasivažinėjimas laivu, bet sykiu ir šokiai—bus ge
ra muzika šokiams ant antro denio. Ant pirmo denio bus alaus, so- 
dės ir visokių valgių, o ant trečio denio galėsite pakvėpuoti tyru oru 
Ir gėrėtis New Yorko miesto grožiu nąkties laiku. Laivas išplauks 
lygiai 7:30 v. vak., sugrjš apie dvyliktą prie tos pačios prieplaukos.

Laivas išplauks 7:30 vai. vakaro nuo North River prie
plaukos No. 1, ties Battery Place gatvės New Yorke.

Kunigas Justin Joos, 27 m., 
sukniubo prie altoriaus laike 
pamaldų baptistų bažnyčioje, 
211 W.‘ 30th St., N. Y. Cu
kraus stoka kraujuje buvus 
priežastimi.

ANTRA METINĖ

EKSKURSIJA NAKTĮ

Moterys Sius Delegatę 
Chicagon

LAIVU OSSINING
RENGIA LDS JAUNIMO KUOPŲ TARYBA

Rugpjūčio 18 d., savo 
muose, 107-20—104 St., Ozo
ne Park, N. Y., mirė 64 m. 
amžiaus Jonas Samulionis. Ve
lionis paliko nuliūdusius: 
žmoną Antaniną, sūnų Anta
ną, dukterį Saliomiją Kazlaus
kienę ir anūkus Antanuką ir 
Gloriją, taip pat brolį Adomą. 
Laidojamas .trečiadienį, rug
pjūčio 21 d., Kalvarijos ka
pinėse. Laidotuves aptarnauja 
laidotuvių direktorius Stepo
nas Aromiskis.

šeši iš 19-kos naujagimių 
kūdikių, susirgusių Knicker
bocker ligoninėj buvusia pa
sklidusia kūdikių gerklės li
ga, dar vis sergą, o 3 mirė. Ki
ti pasveiko.

RANDAVO.JIMAI
Pasirandavoja 2 fornišiboti kam

bariai, 3 lovos. Tinka ir vedusiem, 
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)

PARDAVIMAI
Mano mažiukė akerinė farmukė, 

200x200 pėdų South Shore, Bay 
Shore, L. I., $195; .geras Jkelias; 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. (194-197)
(4 □

Kaip pasiekt prieplauką Iš BROOKLYN^ Imkite BMT Jamaica 
liniją iki Broad St. stoties. Išlipus eikit vieną bloką iki Broadway, 
sukite po kairei ir eikite Brodve iki Batftry Place. Sukite po deši
ną! 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. Iš 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) randdsi 
dešinėj pusėj žuvinyčios (Acquarium). Prie prieplaukos yra vieta 
pastatyt automobilius.

Sekmadienį New Yorko 
portan atplaukė 17 laivų, di- 
džiausis skaičius atplaukusių 
viena diena po prasidėjimo 
karo. Dauguma laivų — pre
kiniai. . . i i

Laivu Garfield iš ’Bombay, 
Indijos, tarpe kitų, sugrįžo 
Amerikon ,115 asmenų, ten 
tarnavusių įvairiose amerikie
čių aliejaus firmose.

Atostogų metu, kada narės 
tai viena, tai kita apleidžia 
miestą savaitei-kitai pasilsio 
arba išvažiuoja dirbti vasar
vietėse, o dar kitos nori šiek 
tiek su šeima pabuvoti vietos 
pajūriuose, labai daug nenu
veikiame, tačiau ir pilnų 
stogų neimame, darbo 
vos neapleidžiame.

Pereitame Liet. Moterų 
švietos Kliubo susirinkime, 
įvykusiame rugpjūčio 15-tą, 
vienbalsiai nutarta siųsti de
legatę Taikos Mobilizacijon 
(kongresan), Chicago.;, iš iž
do, apmokant jos kelionės lė
šas ir įteikiant šiek tiek pini
gų būtiniausioms, kitoms išlai
doms. Delegate vienbalsiai iš
rinkta \ viena iš jaunesniųjų 
narių, darbšti kliubo patriotė 
Josephine Augutienė, ameri
kietė lietuvaitė. Laimingos ke
lionės!

Kliubas ruošia smagų, drau
gišką išvažiavimą Long Island 
girioje—toj pat vietoj, kur 
maspęthiečiai turėjo savo iš
važiavimą. Kelrodį paskelb
sim vėliau. Įvyks rugsėjo 8- 
tą, tą sekmadienį po “Laisvės” 
ekskursijos.

Kur susirenka moterys, ten 
daug ko galima laimėti. Atsi
lankiusi LDS Seimo Bankieto 
rengėjų komisijos narė A. Za- 
blackieūė sakėsi gavusi gas- 
padinių; šešelgytė, nakvynių 
komisijos narė, gavusi delega
tams nakvynių^

Išgird tįsios apie Motinų Ko
miteto rengiamas prakalbas, 
kliubietės pasižadėjo visos
prakalbose dalyvauti ir jų
garsinimo darbe pagelbėti, ka
dangi tas motinų darbas 
bai svarbus .visiems.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
D W

ato- 
dir-

la-
N.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -jxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 6-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
yĮ.Tiff-,"".-, ■: I“**T1T.WS8

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

J 
su

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Lietuviui 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. 
M’aloniai suteikiame aprokaCmus be jokio mokesčio.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. —- Brooklyn — “Laisvės” Name
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